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(WRAŻENIA SPECJALNEGO WYSŁANNIKA NASZEGO PISMA). 

Dnia 3 — 6 czerwca r.b. odbył się w 
Rzymie Kongres Dziennikarzy Katolic- 
kich. Miał on charakter pielgrzymki  ju- 
bileuszowej, w celu złożenia hołdu piś- 
miennictwa katolickiego Ojcu Świętemu. 
W Kongresie poszczególne państwa by- 
ły bardzo nierównomiernie reprezento- 
wane. Z Ameryki byli tylko poszczególni 
przedstawiciele; wielka odległość, duże 
koszta, oraz szczupłość terminu przygo- 
towawczego, nie pozwoliły na przybycie 
pielgrzymów z za morza. Natomiast uwa- 
gę zwróciła obecność kilku Japończyków, 
z których jeden nawet przypadkowo tra- 
fił na kongres, odbywszy pielgrzymkę na 
piechotę w ciągu dwóch lat! Z Anglji, 
Irlandji, Norwegji, Rumunji ś td. byli 
tylko pojedyńczy delegaci. Niemcy z po- 
wodu przeszkód politycznych, wywoła- 
nych rozterką na tle stosunku do hitlery- 
zmu, reprezentowani byli tylko przez 
księży niemieckich, mieszkających w Rzy. 
mie. Zaznaczyć należy przy tej okazji, 
że rzekoma zgodność hitleryzmu z kato- 
licyzmem manifestowana jest przez wi- 
cekanclerza von Papena za každorazo- 
wym jego pobytem*w  Wiecznem Mie- 
ście, demonstracyjnem  uczęszczaniem 
codziennie do Komunji św. Katolicka Au- 
strja, rządzona obecnie przez rząd naw- 
skroś oddany Kościołowi, nie uczyniła 
wyjątku dla kongresu dziennikarzy kato- 
lickich, odmawiając konsekwentnie pasz- 
portów na wyjazdy za granicę z powódu 
trudności walutowych. Tak samo postą- 
piła Czechosłowacja, w której wpływ 
obozu katolickiego na. rządy jest mini- 
malny. Brak było również Węgrów i 
Chorwatów prawie zupełnie. Katolicka 
Polska musłała się zadowolić pięcioma 
członkami, z których tylko dwóch (ni- 
żej podpisany i sympatyczny ksiądz z 
Poznania) przybyło z kraju, z powodu 

Licznie były. 
reprezentowane Holandja, Belgja i Szwaj 
carja. lmponujące liczbą były delegacje: 
irancuska i hiszpańska, liczące po 60 
członków zgórą. Tak samo liczna była 
delegacja włoska. jej zasługa była jed- 
nak najmniejsza, gdyż składała się prze- 
ważnie z katolickich dziennikarzy rzym- 
skich z pełnym składem  „„Osservatore 
Romano“ na czele. Natomaiast szczegol- 
nie wdzięczni jesteśmy tym kolegom za 
nadzwyczajną ich gościnność. Papieżo- 
wi, oczywiście przyczyny tego  nierów- 
nomiernego podziału kongresu na grupy 
narodowościowe były szczegółowo  zre- 
ierowane przez prezydjum zjazdu. Poi- 
ska K.A.P. wyraźnie winę udaremnienia 
projektowanej liczniejszej pielgrzymki pi- 
sarzy katolickich z Polski przypisała rzą- 
dowi polskiemu. Wobec analogicznych 
restrykcyj paszportowych w tylu innych 
państwach nie mogło to jednak zrobić u- 
jemnego wrażenia. 

Prezydjum zjazdu skłądało się pra- 
wie wyłącznie z Francuzów. Oni to bo- 
wiem są inicjatorami i kierownikami 
„ićdćration internationale des  ecrivains 
catholigues“. W ich rękach jest całe Pre- 
zydjum. Oni jedynie olbrzymi, wkładają 
wysiłek w pracę cementowania między- 
narodowej solidarności piśmiennictwa 
katolickiego. Ich to, szczególnie Fran- 
cuza Ageorge'a, zasługą jest utworzenie 
ponadnarodowego — 1 ponadpartyjnego 
forum, reprezentującego zgodne  intere- 
sy dziennikarstwa katolickiego. Odpo- 
wiednikiem tego forum w  poszczegól- 
nych państwach powinny być analogicz- 
nie skonstruowane  przedstawicielstwa 

, ogółu pisarzy katolickich. W rzeczywi- 
stości, niestety, często tak nie jest. W 
Polsce np. mało kto wie o istnieniu rze- 
czonej federacji i nikt prawie nie jest 
wtajemniczony w jej publiczną działal- 
ność. Przedstawicielem Polski w zarzą- 
dzie federacji jest ks. prałat Zygmunt Ka- 
czyński z tytułu kierownictwa Polskiej 
Katolickiej Agencji Prasowej, lecz nie z 
ramienia zorganizowanego —piśmienni- 

ctwa katolickiego. Jest to wyłącznie wi- 
ną tegoż piśmiennictwa, które przecież 
obesłało w styczniu m. in. tak licznie 
zjazd pisarzy katolickich w Warszawie. 
Wybrano wówczas komitet organizacyj- 
ny z profesorem Haleckim na czele; ko- 
mitet ten jednak dotąd nie wyszedł ze 
stadjum „organizowania się" i żadnego 
stałego przedstawicielstwa piśmiennictwa 
katolickiego w Polsce nie wyłonił. Dzia- 
łalność jego zamarła niemal zupełnie 
wkrótce po powołaniu go do życia. A 
przecież wyraz ponadpartyjnej solidar- 
ności piśmiennictwa katolickiego, byłby 
właśnie w obecnych warunkach tak nie- 
zmiernie pożądany. W Rzymie wytknię- 
to mi ten brak w sposób dość przykry. 
Katolicka Agencja Prasowa nie jest i 
być nie może organem piśmiennictwa 
katolickiego w Polsce, służy ona bowiem 
celom zupełnie innym. Obecny zaś jej 

kierownik, jako przedstawiciel 
przeciwko rządowi, ma oczywiste  trud- 
ności w dążeniu do wyrażania ogólnej 
opinji katolickiej, z powodu wiadomych 
zastrzeżeń katolików prorządowych prze 
ciwko opozycyjnemu pojmowaniu przez 
ks. Kaczyńskiego stosunku Kościoła w 
Polsce do rządu Rzeczypospolitej. Za- 
chodzi więc stałe „nieporozumienie. To, 
co dyrektor K.A.P. uważa widocznie za 
konieczną obronę interesów Kościoła, w 
opinji katolików, zwolenników współpra- 
cy z rządem dla dobra Kościoła, uważa- 
ne jest jako świadome, lub nieświadome 
dążenie do zaostrzenia stosunków pomię- 
dzy Kościołem 'a Państwem, w sferach 
zaś rządowych — za chęć sprowokowa- 
nia „Kulturkampiu' w nadziei rozstrzy- 
gnięcia w ten sposób. „walki o władzę w 
Polsce'* na korzyść opozycji. To też sto- 
sunek władz naczelnych do osoby ks. 
Raczyńskiego, jest zdecydowanie nega- 
tywny. Niema wątpliwości, że wśród pi- 
sarzy polskich w Świecie pisarzy, zna- 
lazłyby się osoby o dostatecznym auto- 
rytecie dla zapewnienia ponadpartyjnego 
charakteru ogółno-polskiej reprezentacji 
piśmiennictwa katolickiego! 

Referaty i przemówienia, wygłoszo- 
ne na zjeździe, poświęcone były głównie 
owocnej działalności tederacji, koniecz- 
ności ściślejszego zespolenia pracy po- 
szczególnych reprezentacyj krajowych, 
potrzebie podniesienia poziomu  nauko- 
wego i religijnego pisarzy katolickich, 
m. in. przez urządzenie zbiorowych re- 
kolekcyj, zainteresowanie dla propagan- 
dy w prasie ofiarności na rzecz misyj ka- 
tolickich i t.d. Mówiono też o potrzebie 
stworzenia międzynarodowej agencji ka- 
tolickiej, mogącej ułatwić walkę z mo- 
nopolem publicystycznym, wrogich Ko- 
ściołowi agencyj prasowych. Referaty 
świadczyły wymownie 0 bardzo daleko 
posuniętej pracy federacji, o której w 
Polsce wiemy tak mało i z którą zupeł- 
nie nie umiemy współpracować nie ma- 
jąc nawet na to odpowiednio zorganizo- 
wanego i rozbudowanego organu. Fe- 
deracja, zgodnie z życzeniami Watyka- 
nu, jest bezwzględnie wroga įakiemu- 
kolwiek łączeniu interesów  partyjno-po- 
litycznych ze sprawami obrony Wiary. 
Tylko w stosunku do jednego państwa 
w Europie kongres stanął na stanowisku 
negatywnem, a mianowicie wobec Hisz- 
panji z powodu wyraźnego prześladowa- 
nia Kościoła przez tamtejszy rząd repu- 
blikański. Płomienna mowa delegata hi- 
szpańskiego na kongresie wywołała po- 
wszechny entuzjazm i powszechny pro- 
test przeciwko metodom rządzenia so- 
cjalistyczno-masońskich władców Hisz- 
panji dzisiejszej. 

Swój charakter pielgrzymkowy  pod- 
kreślił kongres wspólną Komunją w Ka- 
takumbach Priscilli, oraz wspólnemi pro- 
cesjami do bazylik rzymskich, gdzie na 
grobach książąt. Apostołów, czy u stóp 
Matki Boskiej i na „Świętych schodach** 
modlili się zebrani pisarze o błogosła- 
wieństwo dla swoich piór i swoich my- 
Śli. Wrażenie na zwiedzających kościoły 
rzymskie, niezrównane na ziemi, jest za- 
wsze tak ogromne, że samo przez się 
wytwarza nastrój mistyczny. Również 
zwiedzanie ruin cesarskiej Romy głów- 
nie miało na celu złożenie hołdu pamię- 
ci męczenników chrześcijańskich, dla któ 
rych największym triumiem stał się iakt 
zamiany stolicy ich prześladowców na 
stolicę świata chrześcijańskiego, obec- 
nie zaś zatknięcie krzyża na krwią mę- 
czeńską zroszonej arenie colosseum. Kul- 
minacyjnym jednak punktem programu 
pielgrzymkowego był zbiorowy hołd Oj- 
cu świętemu na uroczystej audjencji w 
Watykanie. Adres w imieniu zebranych 
odczytał hr. Della Torre, nacz. redaktor 

„Osservatore Romano. Podawszy wszyst 
kim uczestnikom kongresu, imiennie mu 
przedstawionym rękę do pocałowania, 
Pius XI wygłosił obszertie przemówienie 
na temat roli i znaczenia prasy katolic- 
kiej, przemówienie urozmaicone humo- 
rem, a pełne najgłębszych myśli, poczem 
wszystkim udzielił Apostolskiego Błogo- 
sławieństwa. Postawa Papieża, który 
pomimo podeszłego wieku niestrudzenie 
przyjmuje codziennie pielgrzymki z ca- 
łego świata, zrobiła na wszystkich obec- 
nych imponujące wrażenie, tem większe, 
iż z ust Namiestnika Chrystusowego pa- 
dły nietylko słowa — symbole  religiji 
miłości, nietylko poważne wskazówki 
ecclesiae docentis, lecz i z całą energją 
i pewną zwycięstwa siłą wypowiedzia- 
ne przestrogi ecclesiae militantis pod 
adresem prześladowców Wiary, dokonu- 
jących w Hiszpanji dzieła spustoszenia 
moralnego i materjalnego. Słowa te, 
które z pod przecudnych sklepień sal wa- 
tykańskich pójdą na cały świat, są dla, 

opozycji nas właściwym drogowskazem dla na- 
leżytego pojmowania stosunku Kościoła 
do Państwa, Papież, jak wiadomo, życz- 
liwie zupełnie powitał republikę Hiszpań 
ską, nie przywiązując żadnej wagi do 
formy rządów, mimo wygnania „jego ka- 
tolickiej królewskiej mości*. Zgodził się 
bez oporu na usunięcie dygnitarzy ko- 
ścielnych, do których rząd republikański 
nie mógł mieć zaufania. Nie oponował 
On nawet przeciwko aresztowaniu księ- 
ży, o ile przyczyną represyj była ich dzia 
łalność polityczna bez związku z intere- 
sami Wiary. Gdy jednak rządy republi- 
kańskie rozpoczęły prześladowanie Ko- 
ścioła, Papież wystąpił przeciwko nim z 
taką samą energją, z jaką wystąpiłby w 
analogicznych warunkach wobec  jakiej- 
kolwiek władzy innej, monarchicznej, 
demokratycznej czy dyktatorskiej. Klasy- 
cznym przecież przykładem jest stosunek 
Ojca Świętego do faszyzmu włoskiego, z 
którym doszedł do porozumienia ponad 
głowami, a nawet kosztem katolickiej 
partji t. zw. popolari, przedstawiających 
pierwowzór ryzykownego łączenia intere- 
sów Kościoła ze względami partyjno- 
politycznemi w najlepszej wierze. 

Polska katolicka, acz nie była na kon- 
gresie pisarzy katolickich tak licznie re- 
prezentowana, jak chciała i mogła, 
całem sercem brała jednak udział w tej 
zbiorowej manifestacji uczuć na rzecz Oj 
ca Świętego i roku jubileuszowego. Pa- 
pież, któremu nasz kraj zawsze był i 
pozostanie szczególnie drogim, wie o tem 
doskonale. Patrzy On na nas z wyżyn 
Piotrowego tronu, mając jedynie na 
względzie dobro Kościoła i Wiary, tak 
często nadużywane dla celów, nic z nim 
nie mających wspólnego. Marzeniem Je- 
go jest udział nas wszystkich w Akcji 
Katolickiej, tej Jego „źrenicy oka”, dale- 
kiej Od swarów-f" zatrutej = atntosfery 
„walki o władzę". 

Adam Romer. 

  

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. suwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Ksiegarnia Jažwinskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”* 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 

WOŁOŻYN — 

SŁONIM — Księgarnia j. Ryppa ul. i 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maja 5. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte że 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski z 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. * 

STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 11 

Mickiewicza 10. 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

  

Likwidacja niemiecko-narodowego frontu 
BERLIN. PAT. — Akcja władz poli- 

cyjnych przeciwko Frontowi Niemiecko - 
Narodowemu przybiera ostrzejsze formy. 

We Frankiurcie nad Odrą policja roz- 
wiązała zgromadzenie, zwołane przez or- 
ganizacje niemiecko - narodowych z oka- 
zji 65-tej rocznicy urodzin ministra Hu- 
genberga. Doszło do poważnych starć z 
hitlerowcami. Związki młodzieży niemie- 
cko-narodowej zostały rozwiązane, a ma- 
jatek ich skonfiskowany. Zarząd  partji 
Hugenberga zwrócił się ze skargą do pru 
skiego ministra spraw wewnętrznych. 

BERLN. PAT. — Na całym obszarze 
Rzeszy policja polityczna dokonała w dn. 
21 bm. rano obławy przeciwko niemiecka 
narodowym sztafetom bojowym, przepro- 
wadzając w lokalach organizacji i w mie- 
szkaniach członków rewizje. . 

W Berlinie, Bytomiu i szeregu innych 
miast sztatety zostały rozwiązane i zaka- 
zane. Policja twierdzi, że organizacje te 

stanowiły azylum dla byłych członków 
bojówek komunistycznych, które za ich 
pośrednictwem zaopatrywały się w broń 
i amunicję dla przygotowywania akcji 
wywrotowej. Równocześnie przeprowa- 
dzono rewizję w sekretarjacie partji nie- 
miecko - narodowej w Beriinie. 

„REORGANIZACJA STAHLRELMU. 

BERLIN. PAT. — Likwidacja organizacji 
Stahlhelmu zatacza coraz Szersze kręgi. W to- 

ku akcji fikwidacyjnej rozwiązane zostały wczo 

raj przez władze również wszystkie oddziały 

Stahlhelmu na obszarze całej prowincji Nad- 

reńskiej. Nadprezydent prowincji zarządził zam 

knięcie biur i schronisk Stahlhelmu oraz kon- 

fiskatę majątku organizacji. Likwidacji uległy 

nadto oddziały Stahinelmu w Anhalcie. Prasa 

hitlerowska zapowiada reorganizację Stahlhel- 

mu przez władze w postaci apolitycznych związ 

ków militarnych, które poddane być mają no- 

wemu kierownictwu. 

Unia Austrii i Wegier 
LONDYN. PAT. — Wiadomości 0 i- 

nicjatywie włoskiej w sprawie unji per- 
sonalnej pomiędzy Austrją a Węgrami, 
znajdują w Londynie coraz szersze po- 
twierdzenie. Z kół niemieckich nie zaprze 
czają wiadomości, że wizyta premjera 
Goemboesa w Berlinie miała na celu u- 
zyskanie zgody, Hitlera na ten plan. — 
Unja personalna miałaby się dokonać 
przez powołanie Ottona Habsburga na 
połączony tron austro-węgierski. 

„.Ze strony Małej Ententy podejmowa- 
na jest akcja ostrego oporu. Titulescu od 
był w dniu 21 bm. przed południem roz- 
mowę z Mac Donaldem, po której okaza- 
ło się, iż Wielka Brytanja odnosi się do 
projektów tych raczej życzliwie. 

* * * 

BUDAPESZT. PAT. — Podróż premjera 
Goemboesa była — jak już wiadomo — przed- 
miotem obrad parlamentu węgierskiego. — Po- 
słowie opozycyjni wytoczyli przeciwko podróży 
premjera szereg zarzutów politycznych. 

Po przemówieniu przywódcy opozycji libe- 

  

ralnej Rassay'a zabrał głos opozycjonista Zai- 
linsky, który oświadczył m. in., iż podróż Goem 
boesa czyni w kołach politycznych wrażenie, 
jakoby Węgry chciały zadać uderzenie z tyłu 
Austrji, walczącej bohatersko z Niemcami o 
swoją niezależność. Miejsce Węgier jest przy 
boku Austrji, nie zaś przy boku niemieckiego 
imperjalizmu. 

Opozycjonista Gal oświadczył, iż podróż 
berlińska Goemboesa robi na zewnątrz wraże- 
nie, iż Węgry stają za Niemcami, przeciwko 
którym zwraca się cała Europa. 

W odpowiedzi na przemówienia posłów 0- 
pozycyjnych zabrał głos premier (Goemboes, 
którego słowa były często przerywane okrzyka- 
mi ma ławach opozycji. Goemboes oświadczył, 
iż jednym z celów jego podróży było wzmożenie 
eksportu do Niemiec i wypowiedział szereg po- 
chwalnych słów pod adresem kanclerza Hitle- 
ra i jego polityki. Gdy premjer oświadczył, że 
kanclerz chce uprawiać politykę pokojową, na 
ławach opozycji rozłegły się okrzyki: „A Au- 
strja, a krwawe prześladowania przeciwników 
politycznych? — Samodzielność Austrji — о- 
świadczył Goemboes —. nie jest zagrożoną, 
Węgry zaś obok przyjaciela włoskiego, - będą 
miały także przyjaciela niemieckiego. 

Premjer oświadczył, iż nie myśli o ustą- 
pieniu. 

Wszechśoiatowa Konterencja Gospodarcza 
STANOWISKO AMERYKI. 

NOWY YORK. PAT. — Prasa dono- 
si, że z chwilą przyjazdu proi. Molley'a 
do Londynu, stanowisko delegacji amery 
kańskiej będzie bardziej nieugięte. Pre- 
zydent Roosevelt kłaść będzie nacisk na 
światową zwyżkę kursów papićrów han- 
dlowych. Koła rządowe uważają, iż nad- 
szedł odpowiedni moment dla podniesie- 
nia cen, wzmożenia robót publicznych i 
rozszerzenia kredytu za pośrednictwem 
banków centralnych. Są to zarządzenia, 
które odpowiadają wewnętrzaemu progra 
mowi odbudowy iinansowej i ekonomicz- 
nej Stanów Zjednoczonych. jeżeli Euro- 
pa nie przyłączy się do tego programu, 
to Stany Zjednoczone samie będą dążyły 
do jego urzeczywistnienia. Dalej donoszą 
pisma, że aczkolwiek Stany Zjednoczone 
są przeciwne ewentualnemu odroczeniu 
konierencji, to jednak zgodziły się na to 
odroczenie, jeżeli domagać się tego bę- 
dzie większość. W Nowym Yorku otrzy- 
mano wiadomość, że Francja być może 
wycofa się z konierencji. Sądzą, że przy- 

jazd prof. Molley'a wyjaśni sytuację w 
łonie delegacji amerykańskiej, która spo- 
tyka się w kraju z pewną krytyką ze 
względu na swą nieustępliwość. 

WNIOSKI DELEGATÓW. 

LONDYN. PAT. — Propozycja dele- 
gata kubańskiego, o której wspomina po- 
przednia depesza, załeca także nieudzie- 
lanie subwencyj na cele produkcji i eks- 
portu cukru oraz niepodnoszenie ceł na 
cukier ponad 70 procent ad valorem. 

Delegat włoski Beneduce w imieniu 
Włoch zalecał skuteczniejsze wykorzysta 
nie kredytów, będących do dyspozycji w 
celu ożywienia stosuaków handlowych. 
Delegacja włoska podizela opinję delega- 
cji angielskiej co do konieczności współ- 
pracy między bankami centralnemi i wie- 
rzy w powrót do systemu monetarnego,, 
opartego na złocie. 

Delegat Francji Bonnet, apelując do 
zebranych, by kierowali się względami 
praktycznemi, zaznaczył m. i.: „Chcemy, 
abyście panowie doszli do konkretnych 

  

Sztafeta węglowa marynarki wojennej    
  

w tych dniach przejechała przez Warszawę sztafeta węglowa harcerzy morskich, wio- 

ząca bryłę węgla z Katowic do Gdyni. Celem sztafety była propaganda bezpośredniego połą- 

czenia miejsca produkcji z portem polskim. W czasie przejazdu przez Warszawę cz 

łonkowie sztafety przyjęci byli przez szefa Kie-rownictwa Marynarki Wojennej, kontradmirała 
Świrskiego. 

wyników, nie zaś abyście tylko złożyli 
swe podpisy na skrawkach papieru, któ- 
re wiatr ziaieść może'. Mówca oświad- 
czył, że Francja popiera wszelką polity- 
kę, która może doprowadzić do trwałej 
poprawy cen światowych. Komisja eko- 
nomiczna odroczyła swe obrady do jutra. 

PROJEKT PAKTU O NIEAGRESJI 
EKONOMICZNEJ. 

LONDYN. PAT. — Na zamkniętem 
posiedzeniu podkomitetu polityki handlo- 
wej w komisji ekonomicznej pod prze- 
wodnictwem Krogmana Litwinow wystą- 
pił wczoraj ze swym wnioskiem w spra- 
wie paktu o nieagresji ekonomicznej pro- 
ponując, aby dyskusję nad polityką han- 
dlową skierować na tory tego paktu. —- 
Brytyjski min. han. Runciman zapropono 
wał, ażeby pakt nieagresji ekonomicznej 
dyskutowany był tylko pod kątem widze- 
nia usunięcia zarządzeń agresywnych— 
Natomiast zarządzenia ze względów poli- 
tycznych nie powinny być omawiane. — 
Przewodniczący komisji Krogmann, w 
dość arbitralny sposób ujawniając prze- 
ciwieństwa polityki niemieckiej i sowiec- 
kiej, oświadczył, że wniosku Litwinowa, 
proponującego pakt nieagresji gospodar- 
czej, wogóle pod dyskusję nie podda. 

DELEGAT AMERYKI W DRODZE DO 
LONDYNU. 

- PARYŻ. PAT. — Z Nowego Yorku 
donoszą, że prof. Molley po otrzymaniu 
instrukcyj od prezydenta Roosevelta, u- 

dał się w dniu wczorajszym w drogę do 
Londynu, gdzie zabawi około tygodnia. 

—P—— 

Austrja zwalcza Hitlera 
WIEDEŃ. PAT. — Rząd wydał nowy 3- 

miesięczny zakaz sprzedaży ulicznej i noszenia 
' do domów dzienników  narodowo-socjalistycz- 

nych. 

TERROR W WIEDNIU. 

WIEDEŃ. PAT. — Prasa stwierdza, że za- 
machy dynamitowe w ostatnich dniach dokony- 

wane są przez tę samą grupę terrorystyczną, 
która przed paru miesiącami wykonała zamach 
przy pomocy bomb z gazami łzawiącemi na 
dom towarowy Gerngrossa. 

Aresztowanie księdza 
BERLIN. PAT. — Hitlerowski „Rheiniront“ 

donosi o wystąpieniach przeciwko duchowień- 

stwu katolickiemu w Pałatynacie, w miejsco- 

wości Landau. Policja rozwiązała zebranie księ- 

ży katolickich. Jeden z proboszczów został are- 
sztowany i przewieziony do więzienia w Lud- 

wigshaien. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

TELEGRAMY 
W SPRAWIE PODATKU DOCHODO- 

WEGO. 
WARSZAWA. 21 b. m. (tel. wł.). 

Urzędy podatkowie otrzymały wyjaśnienie 
Miaist, Skarbu w. sphiwie ulg przy spła- 

cie _państwowiego podłałtku dochodowego. 
Wedlug tego wyjaśnieniła, połowa: po- 

datku stamojwiąca zaliczkę ma poczet su- 
my określonej wi zeznaniach musi być u- 
iszczonia odtelzu niie malami. 

KONFERENCJA Z KOMISJĄ 

PAPIESKĄ. 
WARSZAWA. (tel. wł.) 26 kwietnia 

17 i 18 maja oraz 16 — 20 czerwca r. b. 
odbyły się klonfereneje delegatów rządu 
z komisją papieską. Udbiał w obraldach 
brali bilskup Preździecki, Szelążek, Łu- 
komski, Jasiński, Dyr. Departamentu 
Wyznań hr. Potloeki, szef biłura prawnego 

Rady Ministrów p. Paezoski i dyr. Pań- 
sitwowego Urzędu Kontr. Ubez .St. Kor- 
wim - Piotrowski. 

PRZENIESIENIE DYREKCJI KOLEJO- 
WEJ] Z GDANSKA DO BYDGOSZCZY 

1 TORUNIA. 
WARSZAWA. (tel, wł). Z Gdańska do- 

moszą, że Dyrekcja: Okręgowa iPol. Kolei 
Państwowych w: Gdańsku wydała okólnik, 
w którym zaznacza iż wydziały: handlo- 
wy. taryfowy, prawmniy, zasobów i! senitar- 

   

my będą w sierpniu przeniesione do 
Bydgoszczy, — reszłła wydziałów oraz 
włładze dynekcji będą przeniesione we 
wmześniiu do Torunia. 

DOLAR 7,17. 

WARSZAWA. PAT. Przedgiielda. 

Tendencja dla dolara słabsza: Bank Pol- 
ski placi za dolary 7,17, za przekkizy i 
czeki 7,18, na rynku prywatnym: doliary 
722. Dolary złote 9,11 — 9,11 i pół, ruble 
złote 4,83 — 4,84. 

PALENIE KSIĄŻEK. "84 

ESSEN. PAT. W Hietne odbyło Się u- 
roczyste spalemie książek na stosie, z u- 

działem przedstawiieieli 'wizidz i młodzieży 
szkolnej. Burmistrz miasta (wygłosił — 
przy tej okazji przemówienie, wi ktiórem 
zaatakował socjalistów, podkreślając mię- 
dzy 'hmemi, że jeżeli hitłenowiey: dloty:h- 
czas niilkiogo nie powiesili, to mogą szybko 
ito odinobić, 

KATASTROFA KOLEJOWA. 

SOFJA. PAT. W środę młalno pociąg | 
wiozący: robotników z Radomina do Dupni- 

cy, najechał w; tunelu mia włagonetikę. 
Skutkiem zdenzeina 5 aobotników  zosta- 
ło zabitych, a 13 odłiilosło ciężkie rany. 

ZWYCIĘSTWO POLSKICH SZACHI- 
STÓW. 

FOLKESDONE. PAT. WI 9-tej mun- 
dzie olimpijskiego (turnieju szachowego z— 
zmaczne zwyiciestiwo  odnliosla drużyna 

polska, bijąc Danję w stosunku 3,5 do 

0,5 punktów. W spotikainiu Item Tamia- 

kower, Frydman i Apel wygrali, a Regie- 
dziński z kończył swą pantję nia remis. 

TURNIEJ TENISOWY W WIMBLEDON 

LONDYN. PAT. W śrojdę mozpoczął się 
tumniej temisowy mw Wiimbiedon. Organiza- 
tomay dokonali  posłtawiianiia majwybit- 
niejszych zawfodników. W gnze pojedyńczej 

pań postawiono: Wiillis — Mioady, Jacobs, 

Kirah winikel, Jędnzejowską i cztery inne 
panie, 
PAS TRETTT MAKE TATTO BRRR 

Proces terorystów 
ukraińskich 

LWÓW. (PAT. Po zamknięciu  pnze- 
wodu sądowiego. sformułowano i odczyfi:- 
nio 16 pytań dla sędziówi przysięgłych. 
Pienwsze 7 pyltłań idzie iw: kierunku zdra- 

dy głównej iodntośnie dlo (wszystikch — о5- 
ikarżontychi. 

8-те ® 9-№  dlotyczą bezpośredniego 
mdziału Maszezaka i Kuspisiai w zbnodnė 
malbunku i następnie ewerltiuxlnego u- 
działu pośrednio Kiuspisia oraz udzia- 
łu innych loskarżonych w: zbrodni rabunku. 

Ostaltiniie pyt:nie zarzuca Kowaluków- 
nie ukrywanie  Miaszczaka. 

Adlw. Sltamosolski, ktėny jest obrońcą 
Maszczaka: loraz wi imieniu innych obroń- 
cówt proponuje pyłtanie dodałtkowe, kłtóre 
ma zmienić kwalifikację polityczną 
przestępstwa, celem zmniejszenia ewen- 
tualnej kary. — 'Tnytbtumał odrzucił 'wnio- 
sek adiw. Stłanosolskiego i udzielił głosu 
prokuratorowi. 

Oskanżycie! publiczny. stwierdza we 
wistępiie swego przemówienia, że рго- 

ces dzisikjszy; jes! dalszym ciągiem roz- 
prawy, jaka się toczyła w grudniu przed 
sąjdem idoraźnym. Napad nia pocztę w 
Gródku - айй cel wykopać przepuść (po-- 
między obu marodami. Historja organi- 
zacjii UOŃ  projwiadzi po przez liczne mia- 
Sita, miłasteczika, i wsie, gdzie dopuszczo- 
mo się mordów, i mapaldów wabunkowych, 
wiiedzie przez licznie cmentarze, ma kitórv* 
nych spoczywiają ofilańy: terronu. Sędzio- 
wie przysięgi mie powimni się mścić za 
tę zbrodnię. Niiedhej będą  obywaltelami. 
ikitónzy sądzą ma podstawie magnomadzo- 
mych dowodów. Aklty zemsty pozostawią 
tamtej) stronie, (bo. Ito jest metoda. Omó- 
wiiwszy  jdziatallność UON prokurator w 
konkiiuzji Stwierdził, że sam fakit przyna- 
leżnośdii do UON meleży. podciącnąć pod 
pojęcie zdrady stlaniu, 

Na liem mozprawę odroczono. 
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SILVA RERUM 
SPRAWY PSIE POD PSEM. 

Kiedyś na łamach naszego pisma pi- 
sało się o sprawach psich „pod psem. 
Opowiadano wówczas o tem, jak pewna 
grupa pomysłowych osób zorganizowała 
wystawę psów na pokazie... drobiu i zwie 
rząt futerkowych. Panowie ci wystąpili w 
roli organizatorów, wystawców i sędziów 
obdarowali siebie i swoich przyjaciół 
psiemi medalami, przyznali kilka nagród 
za psy wcale niewystawione, a wreszcie 
rozesłali listy pochwalne pod firmą Wil. 
Tow. Organizacyj i Kółek Rolniczych, któ 
re żadnego udziału w organizowaniu wy- 
stawy nie brało!... 

Zdawałoby się, że wileńskie popisy 
pomysłowych miłośników psich odzna- 
czeń są czemś niezwykłem, tem bardziej, 
że do tej „pracy” zostały wciągnięte na- 
wet jednostki skądinąd poważne i ozdo- 
bione naukowemi tytułami — (jest nawet 
jeden docent USB). Ale oto ze Lwowa 
dolatuje gołs protestu: 

_Gazeta Lwowska (160): 
Komisja sędziów podzieliła się na dwie gru 

py: do pierwszej premjującej psy myśliwskie, 
a więc wyżły, ioxy, jamniki, spaniele i charty 
należał p. generał Marjański, p. Garapich, p. 
hr. Mniszek i p. Trybulski, w drugiej premjują- 
cej wszystkie inne rasy p. Czerski, p. Krosiński 
i p. Lewandowska. Z premjowaniem było coś 
nie w porządku. Po długiej naradzie postano- 
wiono premjować psy nie podług uzyskanych 
punktów, a poszczególnych psów w sposób 
praktykowany wszędzie zagranicą, ale „po na- 
szemu* — „na Oko“, po drugie premjowali 
psy panowie, nienależący do tej komisji, jak p. 
Petraszewski, który nietylko targował się ó 
premje zaswoje psy, ale deprecjonował cudze 
przed komisją, jest to więcej, jak niewłaściwe. 
Po trzecie czem sobie wytłumaczyć można, że 
pies stary „Budrys“ dostał przed tą samą ko- 
misją zeszłego roku Srebrny medal, tego roku 
złoty, lub. p. Lewandowska zeszłego roku bron 
zowy za grytony brukselskie, tego roku za te 
same rsebrny medal. W innym wypadku wła- 
ściciel śmiał się w kułak, że dostał złoty medal 
za psa źle postawionego na przodzie ze złą 
piersia, a badanego jednem słowem „dzieku- 
ję'. Prawda, že był jak patyk chudy, ale ku- 
dłaty. 

Lwów jest niezadowolony z działalno- 
ści komisji. Lwów protestuje. Szczęśliwy 
Lwów!... Mybyśmy tutaj tylko podzięko- 
wali za taką komisję. Bądź co bądź, była 
ona podzielona na dwie grupy, — a nie 
tak, jak w Wilnie, była uniwersalna. Nie 
należeli do składu sędziów wystawcy, a 

*u nas tak właśnie było. Wreszcie we Lwa 
wie nie odznaczano nagrodami psów nie- 
wystawionych: u nas prawie połowa od- 
znaczonych psów nie figurowała w kata- 
logu i nie była obecna na wystawie. — 
tylko jedno mamy wspólne ze Lwowem: 
kwalifikowano psy „na oko*... 

Kurier Poranny (167) porusza inną 
psią sprawę, a raczej psie zmartwienie z 
powodu zakazu przewożenia tramwajami 
tych „najwierniejszych przyjaciół czło- 
wieka, którym człowiek nie zawsze od- 
płaca wzajemnością: 

Poczciwa jakaś paniusia wsiada z poczci- 
wym pieskiem, nie większym od torebki. 

Dramat! Nie wolno. Chce pani jechać na 
żoliborz, to bierz pani dla psa sałaciarza, albo 
benzynę. Jeszcze by tego brakowało, żeby tu 
miejsce zajmowały kundle... 

„— No a ta obywatelka, to chyba płaci za 
trzy bilety? Śmieje się do pani z pieskiem chu- 
dy kolejarz. . 

Nie. Obywatelka płaci jeden bilet i zajmuje 
sobą i drobnemi pakunkami, trzy dosłownie 
miejsca na podłużnej ławce. Pieskowi zaś, trzy- 
manemu na kołanach, nie wolno. Ma siedzieć 
w wiecznem więzieniu w domu, sani i myśleć 
o Dniu Dobroci, który u ludzi trwa tylko... je- 
dną w roku godzinę. 

No, i jak tu poradzić na te psie spra- 
wy „pod psem?“... Lector. 

„ŚWIĘTO MORZA" 
Komitet Wykonawczy Ligi Morskiej i Ko- 

lonjałnej rozesłał do prasy biuletyn z dnia 20 

b.m., w którym m. in. tak zarysowuje program 

ramowy obchodu „Święta Morza*: 

Kornitet Wykonawczy „Święta Morza* о- 
pracował program ramowy tegorocznego  ob- 
chodu. 

Dnia 28 czerwca odbędzie się uroczystość 
wianków, poczem ulicami miast i miasteczek 
wyruszą capstrzyki wojska, oddziałów Ligi Mor 
skiej i Kołonjalnej, oddziałów przysposobienia 
wojskowego organizacyj społecznych i byłych 
wojskowych. 

W dniu 29 czerwca o godz. 10-tej rano bi- 
ciem dzwonów rozpoczną się uroczyste nabo- 
żeństwa we wszystkich Świątyniach, poczem 
zgromadzeni udadzą się pochodem na zgóry 
ustalone miejsce, gdzie odbędą się masowe 
akademje pod gołem niebem. 

Uchwalone manifestacyjne rezolucje bedą 
dostarczane do Warszawy sztachetami. 

Jednocześnie odbywać się będzie zbiórka 
na Fundusz Obrony Morskiej i Fundusz Akcji 
Kolonjalnej. 

W godzinach popołudniowych odbędą się 
zabawy ludowe, regaty na rzekach i jeziorach 
oraz uroczyste przedstawienia. 

Z przyjemnością stwierdzamy, że pomyst 

uczczenia poległych w watkach o wolność Pol 

ski zapomocą gwizdu został zaniechany. Nasza 

dzielna policja nie będzie zmuszana do bezmy- 

ślnego gwizdania! A my — do siuchania gwiz- 
dów. To jest dobrze. 

Ale ze smutkiem należy zaznaczyć, iż po- 

mysł przeniesienia tradycyj  Świętojańskich 

na dzień św. Piotra i Pawia, został jednak 

zachowany! 

Capstrzyki i pochody odbędą się po uro- 

czystości wianków. Więc albo to się stanie pó- 

źno w nocy, albo też wianki będą puszczane 

w dzień... 
Tak czy owak wianki na Piotra i Pawła 

są pomysłem zbyt oryginalnym, aby mocno. 

nie razić! W. Ch. 
  

! Eugenja Kobylinska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycieiki 

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

Szład główny w księgarni św. Wojciecha 
Cena zł. 350 gr. I 

Taniej niż kartofle 
Nie można powiedzieć, żeby Arabowie by- 

li dla żydów najlepszymi sąsiadami. Oto choć- 

by parę przykładów: 

— W Polsce sady należą do Polaków, u- 

prawiają je Polacy, ale handel owocami odda- 

no z dawna Żydom. W Palestynie sady poma- 
rańczowe zakładali i posiadają przeważnie Ży- 

dzi, oni też w nich pracują. Ale pomarańczami 

handlują... Arabowie. 

Wielbłąd jest to takie zwierzę, które — w 

Palestynie hodują tylko Arabowie. Żydzi mó- 

wią, że im się nie opłaca. Być może. Arabowie 

od Gazy do Damaszku twierdzą jednogłośnie, 

że Żydzi nie potrafią. Każdy wielbłąd w ich rę- 

ku — zdychał na amen. 
* * * 

Żydzi są pełni uznania i podejrzeń wobec 

talentów handlowych swych pobratymców i 

wrogów. Słusznie. Jeden Żyd opowiadał mi tak: 

O, proszę pana, Arab, on jest mądry, on 

jest chytry! Niech pan posłucha: Jeden Żyd 

chciał kupić kartofle. Więc on nie poszedł ku- 

pować w Tel Awiwie, bo tam Żydzi więc dro- 

żej, poszedł do Jaffy, myślał że u Araba utar- 

guje. No i kupił cały worek kartofli, tanio ku- 

pił. Wraca do domu zadowolony — wysypuje 

— a tu w worku tylko na górze były kartofle, 

a pod spodem — same pomarańcze. Tak go 0- 

szukano! 

Trzeba wiedzieć, że kilo kartofli bywa do 
czterech razy droższe niż kilo pomarańcz... 

Szczęśliwy kraj... 

  
  

Xa. 

  

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1-go Hpca r. b. wstrzymamy 

zalegającym do tego dnia w 

Zamek Dolny w Wilnie 
Zabytki przeszłości, które zdołały o- 

przeć się czasowi, są bogatą księgą dzie 
jów lat dawnych. Są jednak w tej księ- 
dze także i strony zniszczone całkowi- 
cie lub częściowo. 

Badacz, historyk ma tu wdzięczne po 
le do pracy. Z drobnych fragmentów, śla 
dów i resztek, odtworzyć realną wizję 
przeszłości, uzupełnić brakujące części 
wielkiej księgi dziejów — to zadanie nie- 
lada erudycji i wnikliwości wymagają- 
Ce. 

Takiem odczytywaniem, odcyfrowy- 
waniem pozostałych resztek dla rekon- 
strukcji całości niezbędnych — są prace 
wykopaliskowe. 

W Cielętniku, tuż za Bazyliką, od sze 
regu tygodni trwają plonawe poszukiwa- 
nia, raczej badania fundamentów dawne- 
go kościoła św. Anny. 

Kościołek ten, przez Zygmunta Au- 
gusta na cześć królowej Barbary imie- 
niem jej świętej patronki nazwany, znaj- 
dował się w obrębie murów zamkowych 
i wchodził w skład całości zabudowań 
pałacow7ci. 

Ks. dr. Śledziewski pisząc swą pracę 
o dawnym kościele św. Anny (św. Bar- 
bary), przystąpił na własny koszt do zba 
dania fundamentów w terenie, W ten spo 
sób mielibyśmy ustaloną topografję tej 
części zamku. Na dobrą sprawę, należa- 
łoby skorzystać ze sposobności i zaczę- 

  

wysyłkę pisma wszystki 

opłacie. S 

  

  

te rozkopy prowadzić dalej, by definityw- 
nie zarysy całego Zamku dolnego zba- 
dać. Tutaj jednak musiałyby się zająć 
sprawą czynniki powołane t. zw. miaro- 
dajne. 

Wielu z wilnian wie o istnieniu Zam- 
ku dolnego, nie wszyscy jednak zdają 
sobie sprawę z jego położenia i wyglą- 
du. 

Często gęsto mimo wyraźnej nazwy 
Zamek dolny plącze się _ z Zamkiem 
na szczycie góry (dziś zachowana basz- 
ta). Zamek górny jest znacznie wcześniej 
szy i.do zabudowań pałacowych Zamku 
dolnego nie należy. 

Jest to oczywiście przykład rażącej 
ignorancji. Przeważnie jednak zdaje się 
sobie sprawę, że teren dzisiejszego Cie- 
lętnika jest położony w miejscu dawne- 
go Zamku dolnego. . 

Za czasów Zygmunta Augusta, w po- 
łowie XVI wieku, najświetniej zamek kró 
lewski wyglądał. Król przez sentyment 
do Wilna ozdobił, rozbudował i rozsze- 
rzył zabudowania, nadał siedzibie swej 
iście królewski wygląd. 

Później, po licznych pożarach i woj- 
nach pałac chylić się zaczął ku upadko- 
wi. Osuwa się, niszczy i traci powoli 
swoją świetność. Czasy zaboru  rosyj- 
skiego by.y ostatnim ciosem, który Ża- 
mek dolny z powierzchni ziemi usunął. 
Rozmyślne niszczenie zabytków historycz 

„tualna, świadczy wymownie, 

  

SŁOWO 

Rozrudiy w dwu powiafahh 
WARSZAWA. PAT. — W kilku gmi- 

nach powiatu ropczyckiego i rzeszowskie 
go zaznaczyła się od pewnego czasu go- 
rąca agitacja napływowych elementów 
komunistycznych i skrajnie lewicowych, 
której przejawem były ostatnio sygnali- 
zowane zajścia na terenie gminy Grabi- 
ny, pow. ropczyckiego. 

Agitacja tą m. i. wyrażała się w roz- 
rzuceniu dość znacznej ilości ulotek pod- 
burzających, o treści antypaństwowej o- 
raz w podejmowanych przez agitatorów 
próbach pociągnięcia bardziej nieušwia- 
domionej ludności do aktów terroru i sa- 
mowoli, jak rabowanie sklepów, wyrębu 
prywatnych lasów itd. 

Ludność w olbrzymiej swej większo- 
ści odniosła się wrogo do zbrodniczej a- 
gitacji i w całym szeregu wypadków do- 
konała nawet na agitatorach samosądów, 
oddając ich w ręce władz. 

Energiczna akcja władz, zinierzająca 
do zlikwidowania i wytępienia tej agita- 
cji doprowadziła w ciągu 48 godzin do 
wykrycia i aresztowania prawie wszyst- 
kich agitatorów i podżegaczy, którzy z0- 
stali już przekazani władzom sądowym. 

Akcja władz bezpieczeństwa przy 
czynnymi udziale świadomego włościań- 
stwa przeprowadzona została naogół bez 
poważniejszych incydentów. Jedynie tył- 
ko w Medynce Łęczyckiej pow. rzeszów- 
skiego i w gminie Nockowa, powiatu rop 
czyckiego doszło do użycia broni przez 
policję. 
W Medynce Łęczyckiej znaczna grupa 

podburzonych osobników pod wodzą a- 
gitatórów, próbowała dokonać wyrębu 
części lasu prywatnego. Policja udarem- 
niła grabież, wzywając do spokojnego 
rozejścia się. W odpowiedzi banda rabu- 
siów obrzucita policję kamieniami i odda- 
ła do niej kilkadziesiąt strzałów, raniąc 
6 posterunkowych i ciężko raniąc komen- 
danta posterunku PP w Jasionce, Rejma- 
na. Rejman niebawem zmarł. W wyniku 
starcia 3 uczestników rabunku zostało za 
bitych. Tium został rozproszony.— Przy- 
wódców. aresztowano. 

W gminie Nockowej doszło do star- 
cia między oddziałem policyjnym a grupa 
wywrotowców, którzy usiłowali odbić a- 
resztowanych i obsypali policję strzałami 
Policja nie dopuściła do odbicia areszto- 
wanych, przyczem w obronie własnej 
zmuszona była użyć broni. Sześciu na- 
pastników zostało zabitych. Kilku połi- 
cjantów odniosło rany. Część napastni- 
ków schwytano, reszta zbiegła. 

Obecnie na terenie powiatów obydwu 

KOSTKE ZOTOKACZ UZ ASPIRE NO: ЛЕУАЫ 

U stóp historycznego 
monumentu 

Taka już nasza natura, że zwolna rzęcz 

każda, nawet najpiękniejsza, powszednieje: Fak 

też oswoili się już wszyscy z okazałym Pom- 

nikiem Najśw. Serca P. Jezusa w Poznaniu. — 

Niejeden z mieszkańców Poznania, przechodząc 

ulicą Wjazdową, nie poświęca już szczególnej 

uwagi wspaniałemu Pomnikowi. 
Inaczej przyjezdni. Pomnik Najśw. Serca 

P. Jezusa budzi i przykuwa ich uwagę. W os- 
tatnich dniach pewna grupa zamiejscowych 
trwała długi czas w oglądamu Pomnika i sku- 
pieniu duchowem u jego stóp. — „Jak by to 
ładnie było — odezwał się pod koniec pewien 
głos —— gdyby ściany attyki, noszącej napis: 
„Sacratissimo Cordi — Polonia Restituta* — 
pokryte zostały herbami wszystkich ziem pol- 
skich, a ściany bocznych przejść herbami znacz 
niejszych miast polskich, bo cała Polska pom- 
nikiem tym głosi swą wdzięczność Bogu za 
wskrzeszenie Ojczyzny”. 

Uwaga ta, aczkolwiek w tej chwili nieak- 
jak bardzo ten 

pomnik poznański odpowiada intencjom naro- 
du, i chyba usprawiedliwia ponowny gorący a- 
pel do wszystkich Polaków o ofiary na reszte 
niepokrytych jeszcze kosztów budowy Pom- 
nika. 

Ofiary na ten cel przyjmują administracje 
wszystkich pism polskich lub też nadsyłać je 
można Komitetowi Budowy Pomnika Najśw. 
Serca Pana Jezusa w Poznaniu, ul. św. Marci- 
na 69 m. 7 za blankietem PKO na konto cze- 
kowe Nr. 207.470. 

„ POPIERAJCIE L.0.P.PJ_ 

nych przez Rosjan miało swój cel. Dążo- 
no do niego uparcie i wytrwale. Między 
innemi pozostałe zabudowania Zamku 
dolnego koło Katedry, u wylotu ul. Zam- 
kowej zniesiono doszczętnie. K kwietniu 
1837 roku na pustem polu stała tylko sa- 
ma Katedra. 

spokój i bezpieczeństwo zostało w pełni 
przywrócone. Okoliczna ludność masowo 
zgłasza się do władz, wypowiadając potę 
pienie dla podżegaczy i ich zbrodniczej 
agitacji oraz ołiarowując pomoc i współ- 
działanie. 

* * * 

Przyp. Red. Mamy wrażenie, że w roz- 

ruchach obok agentów tych, którzy z nami pod- 

pisują pakty o nieagresji, — współdziałali także 

agitatorowie rodzimych stronnictw wywroto- 

wych, w innych miejscach wzniośle występu- 

jacych w obronie parlamentu, praworządności, 

autonomji uniwersyteckiej itd. 

  

Agitatorzy ludowców sekundują agentom 

komunistycznym. Ludzie, którzy nie mają na- 

dziei zwycięstwa w wyborach, bo masy nie 

dają się już tak bałamucić, jak poprzednio — 

próbują szczęścia na niwie rewolucyjnej, chcą 

raz jeszcze wykorzystać ciemnotę tych, do któ- 

rych ogłupiania się przyczyniali. 

Kto wiatr sieje, zbiera burzę. — Należy ży- 

czyć sobie, aby władze najkategoryczniej stłu- 

miły tego rodzaju zamieszki w zarodku. Wszel- 

ka pobłażliwość byłaby tu nie na miejscu, bo 

słabość przy początkach rozruchów strasznie 

mści się później i nieproporcjonalnie większej 

ilości ofiar wymaga. q. m. 

    

Nota amerykańska de Francji 
PARYŻ. PAT. — Treść noty rządu 

Stanów Zjednoczonych do rządu irancis- 
iego w sprawie czerwcowej raty długu 

wojennego jest następująca: 
Rząd Stanów Zjednoczonych potwier 

dza odbiór noty rządu irancuskiego, wy- 
jaśniającej stanowisko Francji w kwestii 
płatności długu w dniu 15 czrwca br. — 
Rząd Stanów Zjednoczonych stwierdza, 
że rząd irancuski nie wywiązał się ani w 
całości, ani też częściowo w oznaczonym 

terminie z zobowiązania, będącego wyni- 
kiem układu, istniejącego w kwestji dłu- 
gów między rządem francuskim a rządem 
Stanów Zjednoczonych. Rząd Stanów Zje 

dncczonych musi z całkowitą szczerością 
zwrócić uwagę na zagadnienia, które po- 
wstały wskutek niespłacenia przez rząd 
francuski raty z 15 grudnia 1932 roku, 
co nie było zdecydowane i nawet prze- 
"dyskutowane przez oba rządy. 

Wizyta kontrtorpedowców angielskich 
GDYNIA. PAT. — W dniu 21 bm. o godzi- 

nie 8 rano zawinęły do portu gdyńskiego dwa 
kontrtorpedowce angielskiej marynarki wojen- 
nej: „Venezia“ pod dow. kom. por. Crewe Read 
i „Vice-Roy“ dow. kom. Day. 

Na spotkanie kontrtorpedowców wyjechał 
oficer komplementacyjny dowództwa iloty. — 
Okręty angielskie stanęły przy nabrzeżu Wil- 

sona w basenie Prezydenta. 
GDAŃSK. PAT. — W dniu Z1 bm. o go- 

dzinie 8 rano zawinął do portu gdańskiego bry- 
tyjski kontrtorpedowiec „Kempeniield*, Znajdu- 
jący się w porcie kontrtorpedowiec R. P. „Ku- 
jawiak* wysłał na powitanie okrętu wojennego 
oficera komplementacyjnego. To samo uczy- 
nił Senat, delegując kapitana policji Hauschulza 

Poszukiwania Matterna trwają 
szukiwaniach zaginionego lotnika amerykańskie 
go Matterna. 

MOSKWA. PAT. — Sowieckie radjostacje 

polarne otrzymały rozkaz współdziałania w po- 

  

О0 mistrzostwo Europy w szabli 

  

    
W Budapeszcie odbywały się przez kilka dni międzynarodowe zawody 

iuropy w szabli. W zawodach tych uczestniczyła też grupa polska. Polacy w starciu z Jugo- 

ianami odnieśli piękny sukces w stosunku 11:5. 
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o mistrzostwo 

Na zdjęciu naszem (u góry) widzimy członków ekipy polskiej, na zdjęciu dolnem Po- 
laka Segdę walczącego z Jugosłowianinem. 

  

baczmy więc jak wyglądał ówczesny Za- 
mek dolny. 

Idąc lat temu czterysta, dzisiejszą uli- 
cą Zamkową w kierunku Katedry, zoba- 
czylibyśmy przed sobą długi budynek i 
okazałą, sklepioną bramę. Jest to główna 
brama wiodąca do Zamku. Przechodzimy 

  

Wygląd Zamku dolnego według miedziorytu Hohenberga z XVI w. (z atlasu Brauna) 

Tem większe znaczenie ma dzisiaj 
dokładne odtworzenie stanu budowli zam 
kowych. 

Wiek XVI czasy Zygmunta Augusta, 
były, jak już powiedziane wyżej, okre- 
sem największej świetności Zamku. Zo- 

przez mostek derwniany nad odnogą, pły- 
nącej tu wówczas Wilenki i przez bramę 
dostajemy się na obszerny dziedziniec. 

Koło bramy, w owym długim budyn- 
ku mieści się kordeganrda i mieszkania 
halabardników królewskich. Później gór- 

ne piętro tego gmachu, zajęte było przez 
Trybunał główny Wielkiego Księstwa Li- 
tewskiego. — Stąd nazwa tego skrzydła 
zabudowań zamkowych — trybunalskie. 

Z dziedzińca pierwszego przez dwie 
dalsze bramy przechodzimy jeszcze dwa 
dziedzińce i znajdujemy się na drodze, 
wiodącej na Antokol. Drogą przez pałac 
nikt oczywiście jeździć nie miał prawa. 
Była do użytku inna droga, okalająca z 
zachodu mury zamkowe. 

Mury otaczały całość zabudowań pa- 
łacowych i posiadały w pewnych od-- 
stępach baszty. Jedną z takich baszt, by- 
ła dzisiejsza dzwonnica katedralna. Inna 
znów baszta stojąca bliżej Wilji, zwana 
była wieżą Twardowskiego, gdyż, jak 
opowiadano, w baszcie tej mistrz Twar- 
dowski na prośbę Zygmunta Augusta, 
wywoływał ducha zmarłej Barbary. 

Wewnątrz murów, głównym gma- 
chem był pałac. Okazała, piętrowa budo- 
wla w kształcie kąta prostego ułożona, 
zachodniem swem skrzydłem dotykała 
Katedry. Z komnat królewskich do ko- 
ścioła prowadziło przejście, kryta galerja 
drewniana. Tędy król, rodzina królewska, 
i dwór udawał się na nabożeństwa. Dla 
ogółu były drzwi inne. Jedne główne i 
dwoje bocznych. 

Prócz pałacu i Katedry stoi w obrę- 
bie Zamku długi budynek murowany. 
Jest to mieszkanie fraucymeru królowej i 
rzemieślników niemieckich, pracujących 
w królewskiej puszkarni i zbrojowni. 

Bliżej ku bramie antokolskiej, mieści 
się Arsenał (dzisiaj na tem miejscu sto- 
ją koszary 3 baonu saperów). 

W WIRZE STOLICY 
OLIMPJADA W FOLKESTONE. 

Niestety, przewidywania nasze sprawdzają 

się w zupełności — reprezentacja nasza z pun- 

ktu źle ruszyła ze startu i ani przez chwiię 

nie prowadziła. Po sześciu rundach jesteśmy na 
4-tem miejscu, wszystko przemawia za tem, 

że i tę lokatę, jeśli utrzymamy, to z najwięk- 

szą trudnością. 

Brak Rubinsztejna jest luką nie do zapel- 

nienia. Tartakower nie może sam podołać. 

Dotychczasowe wyniki brzmią: 

Ze Szkocją 314:%4, z Francją 24:11, Z 

  

  

  

Ве!а 2%:1%, z Ameryką 1:3, z Łotwą 

2%:11,, z Anglją 2:2. 
Wszystkie sześć meczy grał  Tartakower 

na pierwszej szachownicy -- wygrał z Francją 

(Alechin!!!), Łotwą i Anglją, zremisował ze 

Szkocją, przegrał z Belgją i Ameryką. Tarta- 

kower zatem na najtrudniejszej pozycji zdobył 

3%, punkta. 

Regedziński źle zniósł podróż morską, czy 

też zanadto się wypompował turniejem 

nacyjnym, w którym zajął pierwsze mi 

— dość, że w Folkestone gra fatalnie. Z E 

cją przegrał sromotnie na ll-ej szachownicy, z 

Łotwą zresmisował na IV-tej. 

Zastępuje stale Regedzińskiego na Il-giej 

szachownicy Frydman, który jest w nadspo- 

dziewanie dobrej kondycji: zarobił 3% punkta 

w 5 partjach. Dwie wygrał, trzy zremisował. 

Appel występuje pierwszy raz zagranicą 

i gra nieźle.. Przydzielono mu Ill-cią szachow- 
nicę — wygrał dwa razy, dwie partje zremiso- 

wał, jedną przegrał. 

Makarczyk na IV-tej szachownicy przegrał 

  

   

  

raz — z U.S.A. wygrał 2 razy, zremisował 3 

partje. 

Uderza różność punktów, zdobyta przez 

naszych reprezentantów: 3%; — 3 punkta! Ale 

jest olbrzymia różnica w wartości tych pun- 

któw, Tartakower zdobył punkty na Alechinie, 

Sułtan Khanie, Matkinsowie — wszystko gra- 

cze pierwszorzędni, znani na Świecie; Fryd- 

man na ll-giej szachownicy jeszcze ma tęgich 

przeciwników, natomiast Appel i Makarczyk 

miernoty, których nazwiska nic nie mów 

Jeśli zatem można stwierdzić, iż Tartakower 

spełnia swą rolę doskonale, Frydman dobrze, 

to trzeba zaznaczyć, że Appeł i Makarczyk 

wręcz słabo. Robią za mało punktów! Ich re- 

misy z miernotami grzebią nasze szanse. 

Stany Zjednoczone pewnie zmierzają do 

powtórnego zdobycia  puharu. Marschall i 

Kashdan wsparci przez przyzwoitych trzecich 

i czwartych, tworzą drużynę tratującą wszy- 

stkich. W połowie turnieju już odsunęli się o 

4 punkty od drugiej z kolei Austrji, nigdy ni- 

    

   а. 

„czyja supremacja nie byla tak widoczną. Czesi 

obecnie na 3-ciem miejscu zapewne nie dadzą 

się nam wyprzedzić. 

System punktowania jest stanowczo głupi. 

Zwycięstwo na I-szeį szachownicy daje jeden 

punkt — tyleż co na IV-tej. Niesłusznie, -bo 

przecie Tartakower, by wygrać z Alechinem, 

musiał stanąć na poziomie, bez którego Ma- 

karczyk może łatwo wygrać wszystkie swe 

spotkania. W sporcie w zawodach  drużyno- 

wych. l-cie miejsce jest zawsze. obficiej punk- 

towane niż ll-gie, te zi kolei niż ll-cie. Zasadę 

tę należałoby koniecznie wprowadzić i do 

szachów. Karol. 

Lethiner bije rekord šwistowy 

Kusocińskiego 

HELSTINGFORS. PAT. [Wiezoraj — w 

Helstngforsie odbył się bieg ma 3 km. w 

Kltórym sitexitojwiała: słynma trójka  dliugo- 

dystansawyjdh lbiegaczy fińskich z zamia- 

rem pobicia  świialtowiego mekordu Ku- 

słojcińskiiego ma tym  dłystałnsie, 

iPróba pobiciią rekordu powiodła się. 

W biegu zwyciężył Lethinen mając wynik 

8 mim. 19,5 sek,, lepszy, odl rekordu śŚwia- 

tojwego, będącego wi posizdaniu naszego 

ibiegacza Kusocińskiego. Drugim był Iso 

Hollo wi czasie  mėwiniež lepszym iod re- 

kordu, mianowicie 8 mim. 19,6 sek. 

PROCZ IND CZ DOE TUDO ОНУОО ЕНЕНЕЛ 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE PA Z WŁASNEGO 

į 

Dalej w kwadrat zbudowane, leżą 
stajnie królewskie, a za niemi ogród zam- 
kowy. ‚ 

Ku Wilji na północ od Katedry, stoi 
osobny budynek: Jest to t. zw. Pałac Mi» 
dej Królowej. Za nim ogród i mur, a je- 
szcze dalej za drogą, ogrody Radziwił- 
łowskie, gdzie łabędzie i słowiki byly 

świadkami ksólewskie, idylli. 
Między Katedrą Arsenałem, czyli 

na półuocny *:schód od Katedry, wznn- 
sił się niewielki, o dwoch _wysmukłych 
wieżyczkach kościoiek św. Barbary. 

Tutaj własnie prowadzone są obeczie 
prace wykopaliskowe, które mogą b;* 
bardzo ważnym dowodem na ustalenie 
iapograi;; Zamku dolnego. 

Trzeba bowiem wiedzieć, że dawue 
plany i sztychy (jak np. załączony 
Brauna i Hohenberga) nie koniecznie 
są Ścisłe. Prócz błędów rysunkowych, 
mają one sporo dowolności, jak np. 
przestawianie budynków, zmiana położe- 
nia muru i t.p. Teoretycznie zostały bię- 
dy te dostrzeżone i  wytknięte. Jednak 
stwierdzenie stanu rzeczy w terenie ma 

tu wartość pirwszorzędną. 
Dlatego wykorzystać należy poczy- 

nione jńż odkrycia w Cielętniku i w mia- 
rę możności rozszerzyć je na większą 
skalę. 

Obszar między Katedrą, Górą Zam- 
kową i Wilją jest pełen cieni minionej 
świetności. 

W szarym trudzie codziennej dzisiej- 
szości, oświeży się myśl, silniej zabije 
serce, gdy przeszłość urokiem swym prze 
mówi. Tad. C.



O pogoni za dooma zającomi == rewoweu rawa 
Zjazd gospodarczy: B. B. roztrząsał wa- 

runki w. których stworzeniu leży poprawa 
katastrofalnejgo stanu w jakim znajduje 
się przemysł i handel a szezegó'nie rolni- 

atwo. 
Kładziiono silny nacisk ma rozwój indy- 

widualny pracy, co by, oznajmiało zsha- 
mowanie talk dotychczas popieranej pracy 

kolekiywnej. t .j. mspoldzielezej a szcze- 
gólniej nawrotu od! etatyzmu niezmiernie 

kosztowinego a wyzysłkującego uprzywile- 

jowane monepolistyczne stanowisko, przez 
20 pozbawia się (pola idziałenia przedsię- 

ai skarb dochodu bez 
  

  

Pan dyrektor Starzyński wypowiedział 
poglądy, których nietylko podzielić mie 
możemy, ale iktóre wydają się nam 
zdyby nie skoordynowane. Powiedzi:ł cn, 

że foiwaniki do 50 h, dają etto 6 i pół proc. 
dochodu od wantości, zaś większe 6 proc. 

O ile pamięć mnie nie myli, o 50 lat u- 
chodziło za pewnik gospodarczy, że w naj- 
tepszych czasach wysokich cem i urodzai 
w  imtensywnych gospodeastwach mają- 

tek przynosił 3 proc. wartości jako nadzwy- 
czajmy zysk; 2 proc uważało się za b. do- 

bry rezultat a 1 i pół za zwykły o ile klęsk 
nie byla, 

Dziś rola deje tyllko deficyt, szczegól- 
nie na naszych ikresach, więc p. diymekto- 
rowii ktoś splatał figia podające taki proc. 
dochcdowości. Gdyby Itaik było i to przy 
cenie 14 zl. kwi żyta(!!). rolnicy о- 
piywalžby mw id ki, mająiki rentowaly- 

by wspaniale, a „Kryzys w rolniełwie* był- 

by jako termin całkiem nieznaczny. 
W dalszych  dediukcjach 

Dyrektor zaleca mie ratować majątków 
zbyt cbeiążonych, natomiast (wzywa do 

iokowiania: pieniędzy tezauryzow:nych w 
ziemi, gdyż jest za bezcen, wi domach gdyż 

     

  

   

      

    s ych p. 

  

ich wamtość ogrommie spadła zarówno 
jak w akcjach, które dążą do wartości 
papieru! 

Rozumiemy, że gdy kito np. ma znaczną 
pensję lub inne dochody i nie 'wie co zrobić 
z pieniędzmi, może, a fondi perdu, kupić 
folwark lub dom, licząc że bienze bilet na 
loterji i, — a nuż, — wygra miljon lub 
przynajmniej stawka mu się wróci. 

Ta rada: może pochodzić od człowieka 
dalekiego od roli: i nie będącego kamieni- 
cznikiem; gorzej jest z ową radą kupna 
akcji „gdyż ich kurs jest b. niski”, 
B. v. minister Skarbu tej rady nie powi- 
nien dawać, (gdyż wie przecie, że akcja a 
dla tego nawet się mie notuje, bo nie nie- 
daje i dywidendy od niej próżno się spo- 
dziewać. Czy wiele jest akcyjnych towa- 
nzystw, iktóneby dały coś na kupon dywi- 
dendowy z dawna już mieocbcinamy. 

Radzi się też nieść oszczędności do Kas 

  

Komunalnych i inmych oszczędnościowych. - 
Pomijając (trudność relatywną robienia 
„ oszczędności, gdy brak środków do życia 
widzimy, że te Kasy mie mają gdzie lo- 
kować powierzonych im pieniędzy, dła 

braku pożyczkobiorców dających  gwaran- 
cję zwrotu pożyczki. 

Ko daje telką gwarancję? Rolnik mie, 
gdyż prowadzi interes defieytowiy, (prze- 
mysłowiec miie, bo wciąż jest zagrożony 

plajtą, również jak znaczna bardzo część 
kupiectwa przy znikomych obrotach i 
spadających cenach. Ponieważ przedsię- 
biorcy kredytem mie rozporządzają, gdyż 
albo bankrutują dzięki trudności zepłaty 
lub też, — przy znacznej konkurencji tuk 
obniżają ceny, — licząc ma „jalkoś to bę- 
dzie“ że czują się szczęśliwi gdy niezbyt 
wiele stracą. 

Że trudno o zarobki dowodzi chociaż 

    

zmniejszenie znaczne tak świetnie pnos 
mujących fabnyk, jak rządowe . fxbnyki na- 
wozów: sztucznych, one przecie  itirudności 
kredytowych mile milały: a jedniak skumczyć 
się musiały, za czasówi dobrej konjunktury 
mu.starczyć zapotrzebowaniu nie mogły. 

Mcenopole 'wiidzą zmniejszającą się kon- 
sumeję i dochodowiošė a/ już im chyba dzie- 
je się lepiej niż tym co podatki olbrzymie 
muszą płacić i nie opierają się o Skarb [Pań 
stwa choć są przedsiębiorstiwami autono- 

micznemi. 8 
Nie pomoże |j zalecane zmniejszenie 

skali życia, co dobrze brzmi. iw ustach tych 
co mają tę skalę jeszcze wysoką, ale gdy 
cukie; jest niedostępny a sól! już zbytkiem, 
tam chyba post Ghandliiego pozostaje jalko 
dalszy stopień pnzystosowania się do zmie- 
nionych warunków, 

Radzili też, nie zmniejszać produkcji a 
nawet ją powiększeć ze względu na bilans 

'wy i płatniczy, ale z czego ma rol- 
nik dopłacać do deficytowej produkcji, — 
pomimo zapewinien, že 14 zł. kwintal ży- 
ta daje już śliczny dochód? 

Ww miastach ceny na wszelkie produk- 
dy spadają a w miarę jak spadają urzędy 
obniżają ceny wytworów z tych produk- 
tów i ceny muszą dalej spadać, |bo pośred- 
nik - kupiec swój zarobek otrzymać musi, 

Natomiast podatiki, Świadczenia i two- 
rzenie coraz to nowych funduszów, tej 
nowej plagi systemu furduszemanji, obcią- 
żają jeszcze bardziej producenta, który 
gdy upadnie nie będzie już pnzez mikogo 
zastąpiony, chyba przez iPeństwo, jako а- 
kie a wiemy ido czego to prowadzi? 

Jedność kasy była zawsze uważana za 
warunek niezbędny w gospodarstwie pań- 
stwowem. 

  

Obecnie przy zmniejszeniu budżetu i 
coby być powinno. zmniejszeniu odpowied- 
nim podatków makladanych na obywateli, 
akazuje się, że te podatki szalenie wzva- 
stają, a to dzięki! przerzuceniu niektórych 
funkcji państwowych ma samorządy, — 
oraz twonzenia silnego opodatkowania 
ubocznego na rzecz specjalnych fundu- 
SZÓW: 

Budżet zawsze obejmował drogi, pra- 
cę, weterynawję, szkolnietwo w całości, 

tak, że mieliśmyj zestawienie ogólne przy- 
ehodów i rozchodów: ;państwiowych, dają- 
cych wyraźny obraz obciążeni» ludności 
sp prowadzenia gospodarstwa państwo- 

"0. . 

Dziś minister finansów 
jąc żet, może wsktzywać ma znaczne 
jego zmniejszanie coroczne, jałko ma dążenie 

do kompresji wobec anemji płatniczej o- 
bywateli. 

Budżet na rok 1933/34 jest zamknięty 

  

pnzedstawia- 

z miedoborem — 450 miljonów zł. — Co 
to oznacza? Oznacza to, że pomimo uch- 
walania nowych podatków, przewiduje 
fp. minister ' niewypłacalność płatników 
w stosunku do lat ubiegłych. — Pomi- 
mo to stworzyliśmy  fumdusz | diriogo- 
wy t. j. obciążenie pozabudżetowe, któ- 
re miefigunuje w wydatkach i wpływach 
ministerstwa Kkomumikacji a ma być po- 
brany z ludności uznanej za chorą па nie- 
wypłacalność. 

Mamy fundusz pracy z nowego obcią- 
żenia pozalbudżetowego tych że płaftni- 
ków, budżetem ministerstwa |rmacy nie 
objętej. 

Projelktuje się fumdusz weterynaryjny 
nie wchodzący, do budżetu ministerstwa 
choć figuruje tam departament weteryna- 
nyjny. 

Prócz tego mamy oddzielne przedsię- 
biorstwa państw. jak skomercj: lizowane 

      
  

kolejnictwo, którego tylko saldo w: części 
figuruje jako dochód budżelowy, przy 

czem to przedsiębiorstwo, w: razie deficy- 

  

tu może z:ciągnąć pożyczki, a gdyby 
stąło się niewypłacalnem, musiałby” Skarb 
straty wyrównać. Samo zaś przedsiębior- 

stwo nie liczy procentów: od kapitału weń 
wiicżonego z dotacji państwowych. 
Mamy fundusze ubezpieczenia od ognia, 

od nieszczęśliwych wypadków, cd bezrobo- 
'obotników, "od bezrobocia umysłowo- 

wych pnecowników. ubezpieczenia na sta- 
rość, od śnwalidztwa , 

Te wszystkie formy ubezpieczeń są 
obowiązujące a więc nie są niczem innem 
jek skrytą formą podatkową, ciążącą na 
życiu ekonomiczaem, mającą nawet częścio 

wio charakter pożyczki państwowej, gdyż 
kapitały zapasowe tych 'instyftucyj muszą 
być lckowane w papierach pupilarnych 

państwcwyich pożyczek. 
Nie dziwnego, że obywatel płacący z0- 

stał przez mnogie pompy zupełnie ze środ- 
ków pieniężnych wypompowany i dzisiaj 
najpotężniejsze marzędzia ssąco - rtłoczące 
nie mogą zeń wycisnąć tego, czego już nie 
posiada. 

  

  

     

St. Wańkowicz 

  

Czwartek 

Dau 22 
Paulina 
Jutro 

IN. Serca Jez. 
ОАН 'Сч | 

KOMUNIKAT - STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 21 czerwca 1933. 

Ciśnienie średnie: 756. 
Temperatura średnia: — 16. 

Temperatura najwyższa: + 19. 

Temperatura najniższa: + 12. 

Opad w mm.: 0,4 

Wiatr: północno-zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: zachmurzenie zmienne. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-« 
na dzień dzisiejszy: 

Wschód słońca g. 2,44 

Zachód słońca g. 7,57 

Delkze pelepszėnie się sfłanu pogody 
ciepi słabe wiatry zachodnie i połud-    
micwo - zachodnie . 
  

NABOŻENSTWA 

— Nabożeństwa. W kościele SS. Wizytek 
we czwartek, tj. dnia 22 bm. o godz. 6 wie- 
czorem będą odprawione cztery Ewangelje. 

W piątek, dnia 23 bm. rozpoczyna się 40- 
godzinne nabożeństwo z okazji uroczystości 
Najświętszego Serca Jezusowego. 

Porządek nabożeństw następujący: 

Piątek: Prymarja o godz. 7, suma o godz. 
10, nieszpory o godz. 5. 

Sobota: Prymarja o godz. 7, wotywa o g. 
9, nieszpory o godz. 5. р 

Niedziela: Prymarja o godz.“T, wotywa о 
godz. 9, suma 0 g. 11, nieszpory о @. 5. 

Z soboty na niedzielę Przenajświętszy Sa- 
krament będzie wystawiony przez całą noc. 

—Procesja Bożego Ciała z odśpiewaniem 
czterech Ewangelij na terenie Szpitala Wojsko- 
wego O. W. Wilno na Antokolu odbędzie się 
22 czerwca o godz. 18-tej. Udział w procesji 
wezmą: personel Klinik USB i Szpit. Wojsk., 
oraz delegacje tut. garnizonu. Przygrywać będą 
orkiestry wojskowe. 

URZĘDOWA 

— PRZEJĘCIE PRZEZ SKARB PO- 
DATKÓW MIEJSKICH. W „Dzienniku U- 
staw“ Nr. 43 ukazało: się reczporządzenie 
mainiisłira skarbu, o przejęciu przez wła- 
dze skłanbowe wymiaru i płoboru niektó- 
rych podzltków. 

Na podstawie tego rozporządzenia, z 
dniem 1 lipca r. b. urzędy skerbowe — 
przejmują od władz samerządowych wy- 
miiar i pobór państiwiowego podatku od, 
nieruchomości w gminach miejskich oraz 
od miiektórych budynków w gminach 
wiejskich, podatku od! Ilokaii, oraz pań- 
stwowiego  płocz'tiku ojdł miemuchomości i 
państwowego podaltiku tod placów: budłow- 
1Tanych. W iWarszajwie oraz  Białymistło- 
Iklu, Bydgoszczy, Lwłowie, Łodzi, i w 
Willie przejęcie przez urzędy: skarbo- 
wie od władz samorządowych wymiaru i 
poboru państwowego pod:tiku od nierucho- 
mości, borńz  pańsf(widwego podaltiku — оё 
placów budowlamych nastąpi 1 wrešnia r. 
b. podhliku od lokali 1 paździemikarb. 
3 Йшыётщвшатш od idhtty: prze- 

Jęcia czyjnności przez urzędy skarbowe od- 
szkodowamie za wymiar — il pobór tych 
> egis "ozporządzenie nozdziela mw spo- 

nas : zwpływów osiągniętych 
z podałtku lod lokali do Soóca gewdkia 
1933 r. wiłidze skarbowe potrącać będa 
ma: rzecz - fumdiuszu i miasta i 
fumiduszu kwatenutriku wiojskowego 3 proc 

  

SŁOWO 

„SKIPPY* — „PAN* 

złe, mądre i głupie. 

Skippy — to 
Sa filmy dobre i 

„Skippy jest dobry i mądry. — 

mały chłopiec o wielkiem sercu. Wychowany 

dobrze nie jest, pomimo, że ma zamożnych 

rodziców. Potrafi nawet nie umyć się rano i 

gwizdać przy stole. Ale zato ma złote serce. 

Dla swego małego przyjaciela Sooky'ego zdo- 

bywa się na największe wysiłki byle nie wi- 

dzieć smutku na jego twarzy. Skippy robi wię- 
cej. Zmienia charakter swego ojca i zbliża go 

do siebie. 

Obraz ten powinien znaleźć się na ekranie 

w czasie roku szkolnego. Tyle prawdy psycho- 

logicznej w ujęciu duszy dziecka, tyle ogrom- 

nej miłości, tyle uroku świata dziecięcego — 
przemawia z tego filmu, że zachwycił on nie- 

tylko dzieci, ale i tych, którzy dzieci kochają. 

Zespół młodych artystów jest doskonałe 

ułożony. 

Świetny, rzeczywiście utalentowany aktor 

to Jackie Cooper (Skippy) Dink z „Czempa”. 

Gra jego nie ma nawet cienia sztuczności. Jest 

naturalny i prawdziwy w każdem poruszeniu. 

Reszta obsady: Robert Coogan, (Sooky) 
brat wyrośniętego dziś Jackie Coogana, Mitzi 
Green (Eliza) i Jack Searle (Sydney), który 
bardzo dobrze zagrał maminego synka i skar- 

żypytę. 

Całość filmu, choć nieco rozwleczona dja- 

  

logami, jest interesująca i zasługuje na obej- 

rzenie. Tad. C. 

samoloty 
komaaikacyjne 

kursują 3 

CODZIENNIE | 
(także w niedziele 

i święta!) 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE'W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOGBRAŻ SGBIE 
OGROM TEJ] KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU: 
ZLICZE"! t ORAS BUDOWĘ SANA- 

TORJUM POD WILNEM, 

tytułem odszkodowania, z czego 1 i pół 
proc. wypłacać będę miastom ma dokio- 
m ny wymiaw, 1 i pół proc. zarachowywać 
na dochód skarbu państwa, z wpływów: 
zaś na rzecz mi: sta właldłze skarbowe po- 
trącać będą ma (dochód skarbu państwie! 
1 i pół prore. jako odszkodowania za po- 
bór. (Począwszy: od 1 słtyczniia 1934 r. 
pełne 3 proc od całej gumy wipłyywów 
przypadać będzie skarbowii p:ństwa. 

Podobinile przedsitlawdia! się mizecz przy 
podatku od placów: budowlanych z tą róż- 
nieą, że m wpływów! ma poczet: dodatków 
komumolnych urzędy slkiarbiciwe  potiracač 
będą na rzecz skawbiu pańskiwa 1 proc. za 
pobór (tych dodatlków. Odszkodowanie za 
wymiar podatku od! nilerudhomości wypła- 
cać będą władze skarbowe związkom komu 
nalnym do końce»: marea 1934 roku w 
mysckości 2 proc., za pobór zaś dodatków. 
komunalnych do tych podatków, władze 
skarbowie potrącać będą ma nzecz skarbu 
państwa I proc, wymegrodzeniia. 

Od dnia 1 kwietniila: 1934 r. skaafbowi 
państwa przypadać będzie pelne 2 proce. 
odszkodowania za wymiar i pobór lac 
ków. komunalnych do państwowiego — ро- 
datku od nieruchomości. 

MIEJSKA. 

— NARĄDY NAD BUDŻETEM. Wczo- 
raj odbyła się wi Włojewódzitwiie konfe- 
rencja poświęcona nowemu  prelimina- 
rzowi  budżetowemu móiiastła. Kionfereneji! 
przewodniezyl maiczelnik wydziału sa- 
morzaąjdowego p. Ralkicwiski. Wzięły iw miej 
pdhiiał Kolegium | Miigiktilaitiu, delegat 
rządowy,  Kierowhik referatu budżejiowe- 
go oraz miaczelnicy poszczególnych wy- 
działów  Wiojewódzłiwa. Wysunięfto sze- 
reg projektów zmiemzających do zrówna- 
miowaženila: (budżetu. : 

Konferencja miała  jedymiie charakter 
imformacyjny, mie mniej jednak pozwoliła 
ста  włedzcm  madzorczym  waznajomić 
Się z postulatami: maigikttraltiu, które — 
wzięte będą pod uwagę poldczas obrad 
Wydziału — [Wiojewódzkiego, 

Posiejdzeniie Włydziału odbędzie się w 
najbliższy poniedziałek. 

— WARUNKI PRACY w Aav'rUBU- 
SACH. Wiezorą delkgacja perpomielu (te- 
chmicznego zatrudnionego w komunikacji 
autobuscwej, odbyła! komfeemeję z inspek- 
torem pracy. Omawilanio sprawę projek 
towianej redukcji! płae o 25 proc. Pio kon- 
ferencji przedstawiciele  piralddwnikėwi z0- 

  

     

Е pizyjęci przez dymekltiorai | Jiamikiow- 
skiego ii mwvilcedyniekilora: Modzelewskiego. 
Delegacja zakomunikowała, że pracownicy: 

Przyjazd p. Marsz. Piłsudskiej 
WILNO. We wtorek, dnia 20 bm. o 

godz. 8,40 pociągiem warszawskim przy- 
była do Wilna p. Marszałkowa Piłsudska 
z córkami. Na dworcu powitali p. Mar- 
szałkową p. wojewoda wileński, p. wice- 
wojewoda, p. Adam Piłsudski i inni miesz 
kający w Wilnie członkowie rodziny p. 
Marszałka, prezes PKP inż. Falkowski, 
dowódca 1 pp. Leg. płk. Wenda, pp. sta- 

rostowie Kowalski i Tramecourt i inni — 
Panie z „Rodziny Wojskowej* witając p. 
Marszałkową, wręczyły jej kwiaty. Bezpo 
średnio po przyjeździe do Wilna p. Mar- 
szałkowa odjechała do Pikiliszek. Rodzi- 
nie p. Marszałka towarzyszył w podróży 
do Wilna adjutant p. Marszałka kpt.Miła- 
dowski. 

Cegły gotyckie na podwórku przy 
kościele św. Michała w Wilnie 
W związku ze zbliżającą się 300-ną rocz- 

nicą śmierci Lwa Sapiehy, komitet uczczenia 
pamięci wielkiego hetmana i kanclerza prowa- 
dzi intensywne roboty nad restauracją tak 
krypty sapieżyńskiej, jak i wspaniałego grobow 
ca Lwa Sapiehy i jego dwu małżonek. Jak wia- 
domo, koszty odnowienia krypty i zbudowania 
katafałka wzięło na siebie wojsko, pragnąc w 
ten sposób uczcić pamięć hetmana. 

Roboty nie ograniczą się tylko do tych 
dwóch objektów i obejmą nawet dziedziniec 
kościelny. Zostanie usunięte drzewo, zakrywa 
jące fasadę kościoła, będzie przebudowane całe 
podwórze. Właśnie podczas tych robót, przy 

rozkopywaniu gruntu znaleziono wczoraj pod 
brukierm około dziesięciu doskonałe zachowa- 
nych cegieł gotyckich o wspaniałych profilach. 

Cegły te złożono w Oddziale Sztuki Urzę- 
du Wojewódzkiego. 

Pochodzenie tych cegieł nie jest wyjaśnio- 
ne. Nie jest wykłuczona obecność większej ilo- 
ści podobnych cegieł, a może nawet jakichś 
starych fundamentów. 

Roboty restauracyjne są w toku; dokony- 
wane one są — trzeba to podkreślić — tylko 
dzięki wielkiej ofiarności wojska i społeczeń- 
stwa. Ofiary nadal są przyjmowane w klaszto- 
rze SS. Bernardynek przy kościele św. Michała. 

zgodkilń się ma obniżemie poborów o 10 

2 ь AEA 

Initerwenjujący otrzymali odpowiedź, że 

obniżenie zaałobków w skali z jowiiedzianej 

zesft/ komieczne z uwagi mia gyltuację Toiwa- 

ystwia. A 

— Egzaminy magisterskie na „Wydziale 

Humanistycznym USB w terminie jesiennym 

1933-34 roku akademickiego odbywać się będą 

od 20 września 1933 r. Do egzaminów zgłaszać 

się należy pisemnie w czasie od 1 go 8 wrześ- 

nia 1933 r. 

— ZATWIERDZONY WYBÓR REK- 

TORA. Wybór mciwiego rektora U. 5. 1:4 

prof. Witolda Staniewiicza został przez 

Pama Pirezydenia Rzeczypospolitej za- 

ferdzony. 2 AKADEMICKA. 
— Sekcja Dramatyczna przy Ognisku Aka- 

desnickiem prosi Koleżanki i Kolegów, mają- 

cych trochę zdolności a dużo zamiłowania do 

przedstawień amatorskich, o liczne zapisywanie 

się do koła. Próby do wystawienia wodewilu roz 

poczną się z początkiem roku akadem. Sekcja 

rewjowa Koła Dramatycznego wystąpi w dniu 

2 br. w Legaciszkach. Zapisy przyjmuje Sekre- 

tarjat Bratniej Pomocy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Posiedzenie Wileńsk. T-wa Ginekologi- 
cznego odbędzie się dnia 22, bm. o godz. S-ej 

wiecz. w  lokału Kliniki Położn.-Ginekolog. 

USB (Bogusławska 3) z następującym porząd- 
kiem dziennym: 1) Pokazy chorych i prepara- 
tów. 2) kol. Meszelówna (gość) — Znaczenie 
objawu Biernackiego w ginekologji, w szcze- 
gólności w rokowaniu pooperacyjnem. 

— „Kościół św. Anny w Wilnie*. Posie- 
dzenie Sekcji Historji Sztuki, które odbędzie się 
w dniu 23 bm. (piątek) o godz. 8,40 wieczór 
w sałi Seminarjum Archeologii Klasycznej U. S. 
В. ш. Zamkowa 1i (drugie podwórze na pra- 
wo), ma na porządku dziennym referat ks. ka- 
pelana dr. Piotra Śledziewskiego „O stylowym 
charakterze kościoła św. Anny w Wilnie". 

RÓŻNE 

— ORGANIZACJA TARGÓW PÓŁ- 
NOCNYCH. Na osłaltniem posieldzeniu ko- 
miitetu wykonawczego Targów! Półmioe- 
mych zajflwierdzony został plam Organizs- 
cyjny Targów oanaz omawiana była spra- 
wa: ustalenik: poszczególnych” działów tar- 
gowych. Głównymi działami będą: — 
Dział  Przemyćłowo - Handlowy, 
Dział Rolny, — oraz Wystawa Lnilarska. 
Na posiedzemiu obecny był również dele- 
grt Towarzystwa Rybackiego P. Obie- 
zilerski, któy: zreferowiał sprawę ewentu 
iallnego udzialu sfer  njyfbackich w Tar- 
'galdh. Sjpufawia tła. jak się okazuje była 
przedmiioftiem debbit na odbyłtem miedaw- 
mo w Wiariszatwie zjeździe rybackim. — 
Жет # podkreślił  kpnileczność iStnie- 
nia takiego dzialu mia: Targach w; Wilnie i 
postiancjwiił, by sprawe; ta była: gruntownie 
omówiioma po przedłożeniu konkretnych 
propozycji ze sbr chy  |liniejaltorów. 

M iin. ma być zonganiizowiana w tym 
dziale propaganda spożycia ryb. 

— ZAINTERESOWIANTE TARGAMI 
PÓŁNOCNYMI plowsizechine jest wi całym 
kreju, Świadczą 0 tem iszezegóły zako- 
munilsowiamie Klomiiteftlwi Targów ma о- 
statniiem _ posiedzeniu  pirzez  dymekcję 
Targów. Zgłcziło siwój udział w: Targach 
już обестйе z górą pół setikil firm, obej- 
mujących kilka rważniych gałęzi wytwór 
czościi krajowej i handlu  iku:jowiego. 
Pozatem odbywa się ożytwiiona korespcn; 
dencja wszyśstikich sfer gospodarczych — 
Polski z dyrekcją i biurami! Targów. 

— OBOZY MŁODZIEŻY NAD GRANI- 
CĄ. Na pogranicze sowiiecko - litewskie 
li łotewskie przybyjlo kilkanaście grup mło- 
dzieży sziklolnej i harcerzy z Warsa:wy, 
Kiakowia, Poznłania, Śląska, Pomorza i 
Lwowa oraz Łotwy. Ogółem zakwałtero- 
iwiało się w obozeiech letnich przeszło 3000 
osób. Pieczę mald: młojdzieżą ma KOP. 

   

    

AS ETPA NIN TTT COZ POSTRBOOE I ROSYDORTTAOWH ZWZ 

Wyrok przeciwko terorystom komunistycznym 
z Województwa Nowogródzkiego 

Wczoraj w Sądzie Apelacyjnym zapadł 
wyrok przeciwko 18 terrorystom komunistycz- 
nym z województwa nowogródzkiego, skaza- 
nym w swoim czasie przez Sąd Okręgowy w 
Nowogródku, na kary od 2 do 15 lat więzienia. 

Oskarżeni należeli do organizacji bojowej 
KPZB we wsi Ostanynie i prowadzili wyjątko- 
wo niebezpieczną działalność przeciwko państ- 
wu. Jakiego rodzaju była ta działalność Świad- 
czy fakt dokonania przez nich zamachu na po- 
ciąg kolejki wąskotorowej na linji Łobna — 
Nowogródek w dniu 29 grudnia 1931 r. 

Wskutek rozkręcenia szyn parowóz, tender, 
wagon pocztowy i jeden wagon osobowy spa- 
dły z 3-metrowej wysokości z nasypu i cudem 
tylko jakimś nie pociągnęły śmiertelnych wy- 
padków. jedynie obsługa pociągu odniosła 0- 
brażenia cielesne. 

Gdy wreszcie władze bezpieczeństwa, mia- gow: 
jąc dostateczne podstawy, zarządziła areszto- 
wanie winnych, ludność Ostanyna wystąpiła 
czynnie przeciwko policji, obrzucając ją kamie- 
niami, a nawet użyła broni, 

Ogółem jaczejka w Ostanynie liczyła około 

100 osób i była Świetnie uzbrojona na wypa- 
dek bezpośredniego starcia z policją. 

Na rozprawę wileńską miał przybyć nara- 
zie znany obrońca komunistyczny Duracz, w 0- 
statniej jednak chwili tego warszawskiego adwo 
kata zastąpił adwokat wileński Preiss. Pozatem 
bronili oskarżonych adwokaci Petrusewicz i 

W wyniku rozpatrzenia całokształtu spra- 
wy, wyrok poprzedniej instancji uległ rewizji, 
w sensie korzystnym dla oskarżonych. Dwom z 
nich, J. Kozakowi i M. Siłwanowiczowi pierwo- 
tną karę 15 lat więzienia zamienił tym razem 
Sąd Apelacyjny, pierwszemu na 5 lat, a dru- 
giemu na 4 lata więzienia. * 

Pierwotnie oskarżeni oni byli o bezpośred- 
nie spowodowanie katastrofy kolejowej i tem 
się tłumaczy wysoki wymiar kary Sądu Okrę- 

ego. 
Pozostali oskarżeni skazani zostali na ka- 

ry od 2 do 4 lat więzienia, 
Ośmiu z nich karę zawieszono, wobec 

czego po otrzymaniu wyroku zostaną oni na- 
tychmiast zwolnieni, 

— 0 EKSPORT WYROBOW RZE- 
MIEŚLNICZYCH. Rozpoczęło już pracę 

   

biuro eksportowe przy wileńskiej Izbie 

Rzemieślniczej, kiórego celem jest wy- 
anie się o zagraniczne ki zbytu 

   dla wyrobów rzemiosła wileńskiego. 
Na samprzód nawiązane zosiłaną pertijak- 
tacje z Ameryką i Anglją w, sprawie ek- 
sportu wyrobów z drzewa wileńskiego. 
Również eksport cbuwia wileńskiego do 
Z. S.S. R. wkrótce zostamniie szczegółowo 
omówiony . W początkach lipca udaje 
się do Moskwzy. delegacja mowozorganiizo- 
walnej spółdzielni eksportowej „Butłwil*, 

— Kurs pszczelarski. T-wo Pszczelnicze z. 
Wileńskiej w dniach od 25 czerwca do 5 lipca 
br. organizuje 10-dniowy kurs pszczelarski. — 
Otwarcie kursu nastąpi w dniu 25 czerwca o 
godz. 17 w lokalu Izby Rolniczej (Wilno, ulica 
Jagiellońska 3). Zapisy na kurs przyjmuje dy- 
Żurny członek T-wa we wtorki i piątki oraz w 
dniu 25 bm. od g. 17—18 w lokalu Izby Roi- 
niczej. 

— NIECZYNNY TARTAK. Ze wzglę- 
dów techniicznych stanął tamftłak: Soriokima w 
N. Wilejce. Straciło pmacę kilkudziesię- 
ciu robotników. 

— Autobusy do kolonji Magistrąckiej. — 
Z dniem 22 czerwca br. ulegnie zmianie roz- 
kład jazdy autobusów do Kolonji Magistrackiej 
jak następuje: 

a) odjazd z Cerkwi 6,46, 15,21, 19,23. 
b) odjazd z placu Katedralnego 6,55, 15,30 

19,30. 
c) odjazd z 

19,45 20,15. 
c) odjazd z oKlonji Magistrackiej 7,25 

7,50 16,00 16,30 19,00 20,00 20,30. 

Uporczywe zaparcie stolca, katary grubej 
kiszki, zastój w kiszkach, wzdęcie, bóle w bo- 
kach, przechodzą przy używaniu rano i wie- 

czór po szklaneczce naturalnej wody gorzkiej 

„Franciszka-Józefa"*. Żądać w aptekach i drog. 

BALE I ZABAWY 
— Noc Świętojańska. Dorocznym zwycza- 

jem w dniu 23 czerwca .w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim staraniem T-wa „P. Ż. P.* odbędzie 
się wielka zabawa „Sobótki — noc Kupały”. — 
W programie: Chór Drukarzy pod dyr. p. W. 
Mołodeckiego, 2 orkiestry 5 pp. Leg., oraz Pocz 
towego Przysposobienia Wojskowego, — tańce 
ludowe, piękne ognie sztuczne, efekty świetlne, 
korowód postaci w poszukiwaniu kwiatu papro 
ci, niespodzianki itp. Wstęp 80 gr., ulgowe 40 
g. Początek o godz. 7 wiecz. 

— Zabawa. W dniu 25 bm., to jest w nie- 
dzielę słuchacze trzeciego roku Wyższej Szko- 
ły Nauk Politycznych w lokalu uczelni ul. Ar- 
senaiska 8 urządzają z okazji zakończenia wy- 
kładów pożegnalną „Czarną Kawę* z tańca- 
mi aż do rana. Stroje wiosenne. Wstęp zł. 1,50 
Akad. 1 zł. Początek o godz. 9 wieczorem. 

TEATR I MUZYKA. 

— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 
Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim. Dziś, 
czwartek 22 bm. o godz. 8,15 w. współczesna 
komedja, znanego autora Stefana Kiedrzyńskie- 
go „Piorun z jasnego nieba”. Komedja ta obfi- 
tująca w momenty satyryczne życia współczes- 
nego jak również przez swe nieoczekiwane sy- 
tuacje, budzi żywe zainteresowanie. 

Ceny miejsc zwyczajne. 

Występy Laureatów . Międzynarodowego 
Konkursu Tańca Artystycznego w Teatrze Let- 
nim. W poniedziałek dnia 26 bm. o godz. 8,15 
czeka Wilno europejska atrakcja: w Teatrze 
Letnim wystąpia laureaci konkursu, w progra- 
mie ilustrującym europejską technikę i kierunki 
sztuki tanecznej. Imprezie tej towarzyszy redak 
tor (muzyki) prof. M. Gliński. 

Ceny miejsc podwyższone. 

Występy największego polskiego aktora 
Junoszy - Stępowskiego. 30 czerwca i 1 lipca 
wystąpi w Teatrze Letnim w najwspanialszej 
swej kreacji Henryka IV, Kazimierz Junosza - 
Stępowski, w otoczeniu zespołu Reduty, w -do- 
skonałej sztuce Pirandella „Żywa maska". 

Teatr muzyczny „Lutnia*. Rewja humoru 
i pieśni. Dziś po raz trzeci rewja humoru i pie- 
śni „Hallo! Witajcie-* w wykonaniu zespołu ar- 
tystów warszawskich pod kierownictwem artys 
tycznem Witołda Zdzitowieckiego. 

Pierwszy program zawiera 17 numerów 
najnowszych pieśni, piosenek, oraz pełnych hu 
moru skeczów. Atrakcją wielką jest udział w 
rewji naszej znanej Wiłnu Niny Wilińskiej i ulu- 
bieńca publiczności Mieczysława  Dowmunta. 
Pozatem w pierwszym programie ukażą się: 
Stanisława Nowicka, Toska Komarnicka, Harry 
Cort, Stefan Laskowski, Kazimierz Worch: Or- 
kiestra pod kierownictwem A. Wilińskiego. Ce- 
ny miejsc zniżone. Początek o godz. 8,30. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

CASINO — Chandu. 
HELIOS — „Kobieta Kiameleon'* 
HOLLYWOOD — Noce paryskie. 
IPAN — Dziewiczę z gór. 
ŚWIATOWID — „Serca na rozdrożnu* 
ADRJA — Kabirja 
LUX — Arsene Lupin 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Przez okno. Nieznani sprawcy dostali 

się przez okno do mieszkania Jurgielewiczowej 
Teresy (Witoldowa 10) i skradli pistolet syste. 
„Walter“, 50 sztuk naboi, 55 zł., 2 torebki dam 
skie i drobną biżuterję. Łączne straty poszko- 

Kolonji Magistrackiej 7,25 

dowana ocenia na 388 złotych. 

Tow. „Opieka polska nad rc- 
dadkami na obczyźnie" 

W lokalu stowarzyszenia Polskich Techni- 
ków przy uł. Wileńskiej 33 w dniu 10 bm. od- 
było się Walne Zebranie Tow. Opieki nad ro- 
dakami na obczyźnie pod przewodnictwem ks. 
Superjora Rzymełki. 

Po zagajeniu przez p. K. Bakszewiczową, 
uczczono przez powstanie pamięć rzeczywiste- 
go członka Stowarzyszenia, człowieka wielkiej 
zacności i wielkiej pracy śp. Stanisława Białasa. 

W gorących słowach wyrażono uznanie by- 
łej prezesce Stowarzyszenia p. Wandzie Biała- 
sowej z powodu włożonej przez nią niepospoli- 
tej energii w pracę — przy wybitnych zaletach 
charakteru, które łączyły się u niej z subtelnem 
poczuciem sumienności i ładu. 

Na wstępie p. Z. Brzostowska odczytała 
protokół z ostatniego Walnego Zebrania, które 
miało miejsce 22 lutego 1931 r. 

P. K. Bakszewiczowa podała sprawozda- 
nie z działalności Stowarzyszenia za r. 1932. 

P. W. Głowińska podała sprawozdanie ka- 
sowe: przychód stanowił 1996 zł. 53 gr., roz- 
chód 1995 zł. 9 groszy; saldo na 1 kwietnia 
1933 r. 1 zł. 44 grosze. ? 

P. E. Dąbrowska złożyła sprawozdanie z 
działalności i kasowe Biura Informacyjnego Sto- 
warzyszenia, które mieści się przy PUPP, na 
ul. Subocz 22 — daje ono informacje i wyrabia 
wszelkie dokumenty, potrzebne emigrantom 
przy wyjeździe zagranicę. Przychód stanowił 
22 zł. 1l groszy, rozchód 21 zł. 60 groszy; sal- 
do na 1933 r. 51 groszy. 

P. J. Burhardtowa odczytała sprawozdanie 
komisji rewizyjnej oraz udzielone przez nią ab- 
solutorjum dla zarządu. 

Ks. Superjor Rzymełka wygłosił bardzo głę 
y referat: „Niebezpieczeństwo wyna- 

rodowienia — zagrażające naszej emigracji”, 
wysłuchany z nadzwyczaj żywem zainteresowa 
niem; zgromadzeni wyrazili wielką wdzięczność 
ks. Superjorowi. й 

Praca stowarzyszenia zešrodkowywala się: 
1) na prowadzeniu biura informacyjnego, 2) na 
przeprowadzaniu i pouczaniu odjeżdżających е- 
migrantów, najczęściej przemawiał do nich ks. 
Superjor J. Rzymełka, lecz również i członko- 
wie zarządu, przyczem dawano medaliki, bro- 
szury, czasopisma oraz adresy biura informacyj 
nego; 3) na wysyłaniu polskich książek w licz- 
bie 752 i czasopism roczników 21, ofiarowa- 
nych przeważnie przez społeczeństwo i szkoły 
wileńskie, za co serdeczne wyrażono podzięko- 
wanie. Wysyłano paczki 5 i 10 kilowe przewa- 
żnie do Francji; wydatki pocztowe wyniosły zl. 
175 19 gr.; 4) na prowadzeniu korespondencji 
— przeważnie z nauczycielstwem; przed Świę- 
tami Bożego Narodzenia posyłano opłatki; wo- 
góle do listów często wkładano listy do robot- 
ników z prośbą, aby na zebraniach np. w cza- 
sie Świąt, zostały im przeczytane; na szerszą 
skalę korespondencja nie rozwinęła się, jednak 
z coraz to nowych miejsc otrzymujemy listy, 
a kilka listów od rodaków z zagranicy z proś- 
bą o książki, otrzymaliśmy od redakcyj pism 
naszych wileńskich, oraz od Polskiej Macierzy 
Szkolnej, do których były one skierowane. 

5) Opiekowano się dwoma chłopcami: je- 
den Stefan Sawicki z Łotwy z 1ibawy — wio- 
sną 1932 r. skończył pomyślnie Seminarjum 
Nauczycielskie w Wilnie i powrócił do Libawy; 
drugi Antoni Jędrzejczak — syn emigranta, 
mieszkającego we Francji, jest obecnie na 3-cim 
kursie Szkoły Technicznej Średniej Państw. 

Stowarzyszenie ma 5 lat pracy za sobą. — 
w czasie tak ciężkim pożądana jest naj najwięk 
sza ilość członków, by mogło ono nadał ją pro- 
wadzić. Członek rzeczyiwsty płaci 50 groszy 
miesięcznie, czyłi 6 zł. rocznie, członek wspie- 
rający płaci 10 groszy miesięcznie, czyli zł. 
1 rocznie. 

TOKIO TAS TTPTNATA TNN ZZERĄTOIKA 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

z dnia 21 czerwca 1933 r. 
za 100 kg. parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 
Żyto jednolite 21,75 — 22 (tend. mocna). 
Mąka pszenna 000 A luks. 57,25—60.— 
Mąka żytnia 55'proc. 34.— 
Mąka tytnia 65 proc. 29.— 
Mąka żytnia razowa 25— 
Tendencja na wszystkie gatunki mąki żyt- 

niej mocna. 
Kasza gryczana 1/1 palona 40.— 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 30.— 

CENY ORJENTACY JNE: 
Żyto zbierane 21,50 (tend. mocna). 
Pszenica zbierana 31,— (tend mocniejsza). 
Jęczmień na kaszę zbierany 18—19. 
Owies zbierany 13—13,50. 
Mąka żytnia sitkowa 25— 
Mąka żytnia razowa szatrowana 25,50 
Otręby żytnie 11— 
Otręby pszenne 12—12,25 
Otręby jęczmienne 10,50 
Kasza gryczana 1/2 palona 39.— 
Kasza gryczana 1/1 biała 39.— 
Kasza perłowa Nr. 3 37.— 
Kasza owsiana 52.— 
Siano 9.— 
Słoma 7.— 
Kądziel horodziejska (za 1.000 kg. franco 

stacja załadowania basis 1 skala 216,50) — 
1.082,50 — 1.104,15. Reszta notowań lnu bez 
zmian. 

ZAMACH SAMOBOJCZY. 30-letnia 
Zukiel Aniela (Słowiańska 9) wypiła w celach 
samobójczych esencji octowej. Pogotowie od- 
wiozło desperatkę do szpitala Sawicz. Życiu 
jej nie grozi niebezpieczeństwo. Przyczyna za- 
A samobójczego — nieporozumienia ro- 
zinne. 

— SAMOCHÓD WPADŁ NA DOROŻKĘ. 
Na uł. Mickiewicza samochód osobowy, pro- 
wadzony przez Wolimana jakóba, o 
kasjera T-wa Arbon, I na dorożkę kon- 
ną, powożoną przez (ow: o Juliana (ul. 
Nowopoplawska 20). sodokką ie ERA 
szkodzona, szwanku nikt nie poniósł. 

— SKRADZIONE (PACZKI. Na dwor- 
«ui z paczkarni — skradzicno przez wybite 
okno 3 przesyłki pocztowe wartości 
30 złotych 

pl. Katedralnym 

  

— ŁOBUZERJA. Na 
zatrzymano wczotsj 4 osobników: którzy 
w brutalny sposób zaczepialiii przechodzą- 
ce kobiety. 

— NOSIŁA ODZNAKI POCZTOWE. 
Policja zatrzymała niejaką Jadwijgę Zu- 
bnizycką, która ma plaszczu i berecie no- 
siła "odznaki! poczitiojwie. 

Zatrzymane: tłumaczy się że uczyniła 
to nie w żadnych złych celach, a jedymie 
w celu zwrócenia uwagi koleżanek, że 
jest pracownicziką pocztową. 

BRASŁAW. 
ka — An PIORUNA. Na pastwisku w 0- 

су wsi Morozowszczyzna pastuch Szaudzin 
Władysław lat 14, został zabity przez piorun. 

-—- POBITY NA ZABAWIE. We wsi Dą- brówka II, podczas zabawy, bracia Kuksztele 
Włodzimierz i Jan, mieszkańcy wsi Dabrówka 

1, pobili świńcówką i kamieniem Romancewicza 
Teodora, mieszkańca Dąbrówki Il. Вотапсе- 
wicz leży w szpitału w Brasławiu w stanie b. 

ciężkim. Zajšcie to wydarzyło się przed paru 
tyodniami w dniu 4 bm., jednakże Romance- 
wicz doniósł o tem policji dopiero 
czerwca, gdy poczuł poczuł się źle. 

 



  

  

— POSIEDZENIE NACZELNEJ RA- 
DY CHADECJI. W niedzielę dnila 25 b. m. 
odbędzie się w. Grodnie posiedzenie Rady 
Naczelnej Ctarześcij.ńslkiej demokracji— 
Pe posiedzeni ma się odbyć w teaftirtze miej- 
skim zebranie, ma któremi przemówienia 

mwygioszą:  senalios Wojciech Klorfanty i 
P. p. posłowie Biitner i Temka. 

— KIEDY WRESZCIE WYPŁACONE 
BĘDĄ ZASIŁKI DLA ZREDUKOWIA- 
NYCH SEKWIESTRATORÓW? Miniej 

więcej 5 miesięcy temu  zredulkoiwamo z0- 
stalo T sekwestratorów magisiinckich, — 
którzy złożyti prośby 6 wypłacenie  ma- 
Jeżnych im ad! Zakiładu ubezpieczeń pra 
«owników umysłowych zasiłków. 

Dwia miles (tlemu  sekiwestratlonzy 
wysłali do Wiamsz wy swego delegata aby 

ieszył sprawę 'w ZUPU zapewniono 
delegata, że spzaiwię przesłano już 

Ina. Do Grodna jedazk ona doitych- 
jeszcze mie madeszła. Jak przynaj- 

mnjlej zapewiaia wrzędnik (tut. (Kasy Cho- 
mych załatwiający tę sprawę. 

Gdzie jednv (k tla spmawa. tlktwi! jeden Bóg 
wie, a mamazie 7 wodziin głodują. 

— OTWARCIE KOLONJI LETNIEJ 
PAŃSTWOWEGO GIMNAZJUM ZEN- 
SKIEGO. W dhiu wczorajszym  otwanta 

zeskała kolnonja letnia państwowego gi- 
mmazjum żeńskiegoilm. Emilji Plater w 
majątikw Czechowszczyzna. W kolmonji 
znajdują się 28 uczenie. 

Kierownietwo kolonji objęła p. Mły- 
miowska. 

— OBÓZ HARCERSKI. Dzięki wiel- 
ikiemu poparciu Olkręgowego Urzędu W. 
F. i P. W. w Gnodhnie, nv dniach od 3 do 
28 lipca w) Grandziezach ziorganiizowianiy zo 
stanie obóz haweerski. W obozie, którego 
komendantem będzie mjr. Zenema Słtami- 
slaw weźmie udział 300 harcerzy po 150 
z Chorągwi Wileńskiej i 150 z Chorągwi 
Białostockiej, 

— ZAKOŃCZENIE EGZAM. MATUR, 
_ Wi tyeh dniach zakończyły się egza- 

may maturalne w pzństwiowem gimina- 
zjum żeńskiem im. Emilji. Plater. 

Świadectwa. dojrzałości otrzymały na- 
tepujace  'albsoliwienitkii. 
'Abżottowska Tałtjanu, Ałszybaja Marta, 

Bielajew Irena, Czesnowska: Eleonora, 
Domaszówna (ina, Frenklówna Halina, 
Jodkówiaa: Irena, Kilempner Ewa, Litwino 
miiczówna Miadliwia, Menis Fahin, Penńska 
Helena, Przyhożanika Marja, Skorupków 
ma Tzema, Szezalniowiikał Oliga, Szypowska 
Treaa, Rupp Getiruda, Tręsowska Mimosła- 
wa,  Žyžnikiwska Irena,  Ozimowiczówtnia: 
Helena, 

Zakończyły, się również egzaminy ma- 
iturainie w; państtwiiwem seminamrjum mę- 
skiem. Matury otrzymali  mastępujący 
absoliwenci seminarjum: | Alnidruszkiewicz 
Ainitoni, Ejsmonf. Witold, Hardziej Kar 
wimierz, Jakubik Aleksander, Lewin; Na- 
tan, Maciukiewicz Kazimierz, Oldhowik 
dwand, Rogalski Bronisław, Sachar- 
ka Jozef, Sarower Witław, Sikorczuk 
Wikltox 4! Zatecdki Jian. 

Ww tych (dniach zakiończone wiostalną eg- 
zaminy matunalnie w państiwowem gim- 
mazjum męskiem im. A. Mickiewicza. 

AE SPORT. W ub. sobotę i niedzielę 
odbyły się tu dalsze rozgrywki (w piłce 
koszylsowej io milstirzostiwo  Podokregu — 
Gier Sportowych, oraz dwa mistrzomskie 
mecze w piłce możmej. 

Wyniki gier mw piłce koszykowej są 
następujące: 

„Sobojt i: „Cresovia* — WKS — Łącz- 
miość 13:9; WKS 2 Dycn_ Pnzeciwlotniczy 
— WKS 81 p. p. 14:11; WKS — Zandar- 
merja — Strzelec 18:17; 

Niedziela: WKIS 81 p. p. — Stmzelee 

WYVYYTYYYTYTYYTYYYYFTYYTYYTYVYTYVYYYTYTYYYYY 

Dźwiękowe kins „APOLLO” 
DOMINIKAŃSI 26. 

  
  

    

    
   

  

  

Precz ze smutkiem! 

Genjusze humoru i dowcipu 

Flip I Fiap 
w arcywesołej komedji 

„Mażowie i Żany” 
Nadprogram: Tygodnik Foxa. 

RAAAABAS AAAMAAMAMAAAGA DA AAA AAA A AAA Aaaa NIE PRZEZ 

ska AI 
  

WANDA DOBACZEWSKA 

Straty Zdzieciota wskutek ostatniego požaru 
Według obliczeń, zapodanych przez 

właścicieli nieruchomości, poszkodowa- 
nych wskutek ostatniego pożaru w Zdzię 
ciole, ogólne straty w budynkach wyno- 
szą kwotę 1,205.000 zł., straty wskutek 
spalenia się sprzętów domowych itp. ru- 
chomości kwotę około 250.000 zł., oraz 

straty w związku ze zniszczeniem prze- 
wodów sieci elektrowni miejskiej sumę 
15.000 zł. Razem straty wynoszą około 
1,470.000 zł. — Poszkodowani pogorzei- 
cy mają zaś otrzymać z PZUW tytułem 
odszkodowania za spalone budynki kwo- 
tę 270.000 zł. 

23:4; „Cresovia“ WIKIS Žandairmerja 32:7; 
WKS Łączność — WIKS 2 Dyon Przeciw- 
Jotn. 21::11; " 

W piłce nożmiej — w sobotę mozegrano 

mecz  „Clnesovila“ — „Kraft“ zakończony 
wtmikiem mierozstnzyjgiętym 1:1 (0:1). 

W niedzielę WKS 76 p. p. tozgiriomił 
„M.kabi* suwallską w słosunku 10:0 (4:0) 
Meczew: 'tfym wojskojwii zakiończyli| swe moz- 
grywiki 'o miisltrtzoskiwio kl. A tracąc w 
miilech tylko jeldeni piunikit. 

— KRADZIEŻ ROWERU. Mysowskie- 
miu  Sengjuszowiii (IPółmocna 6) skiradziono 
z konylilarza domu Nr. 27, przy ul. Do- 
minikańskiej — pozostawiony bez dozoru 
mawer wrtłbości 150 zł. 
— WYSTĘP SZAJIKI ZŁODZIEJSKIEJ 

NA WESELU. Onegdlaj (wie wsi Stomilan- 
kła gm. hornickiiej, w) czasie odbiyiwiającego 
się wesela,  Czekikl Michał, mieszkaniec 
tejże rwsil pilnowet przez calą noc swego 

gospodairstiwa obarmwiając się kradzieży lub 
jalkiegokolwiiek nafjścia: me stromy  zmaj- 
dłującej się na tem weselu bamdy: zło- 

dziejskiej. 
Około północy, zatawiażył znanego zło- 

dzieł, "Właldysława  Kietumko, milosącego 
w worku skradziony томет, КНбту ma: wi- 

dłok zbliżającego się Czekiela zaczął u- 
ciekać. Po kilkakrofinem wezwaniu — 
gdy złodziej mile chciał się zajtirzymać — 
QCzekiiel strzelił do nilęgo 2 rewolweru — 
wiamiąe igo w mogę. Po spnawidzeniłu irowie- 
wer okazał się skradzionym ma szkodę Jó- 
Zefa: Stelmacza: mieszkańca rwsil Swilsto- 
czy gm. łaszańskiej.  Postnzelony Kietur- 
Ko pozostaje nt» kuracji ww domu. 

Dochodzeniie prowadzi posterumek P. 
'P. w Kopciówiee. 

— KACZKĄ ZAPŁACIŁ SOBIE ZA 
KOMORNE. Gdy Gadomska Jadwiga 
(Jagiellońska 32) mieszkając u Wincen- 
tego (Wasilewskiego . nie zapłacił» mu ko- 
miomnegio — zgniiewiamy właściciel ma tle 
nieporozumień o mieszkanie zabrał jej 
kaczkę wasrłlości 2 zł. Widocznie Wiasilew- 
ski uważał, że lepiej „coś niiż mike”, 

— KOŁEM SĄSIADA! Onegdaj miię- 

dzy sąsiadmi wsi  Adleksamdrowo gm. 
Żyłdomlańskiej  wyłnilkła  spnzezka w 
czasie: której Dionomilejozyik Włodzimierz 
uderzyt Iklolem wi rękę  Doromiejczyłka 
Izydora, powodując ce. tuszklodzemie ciala, 

— KRADZIEŻ WYROBÓW: TYTONIO- 
WYCH.  Puciłowskiemu  Stanisłk(wiowi 
(Kolejowa 25) stkiriadzilonio zie sklepu, wy- 
robów Itytioniowych nia sumę 50 zł. 

— POŻAR. WI dnifu jwidzorajszym 
przed północą we wisi Nowa Ruda: gm. 
Bensztjy, w domu Anastazji Ulej z powio- 
du  rwadliiwegio  umnządzenia. kiomina 
wybuchł  pożan, skutkiem kitórego  spło- 
maj! dom miieszki:(lmy z przybudówiką, Stra- 
ty poszkodowana oblicza ma 800 zł. 

nowodfódzka 
— URZĘDOWA. W. idnliu 19 b. m. p. 

iwiojewiada! Świdenski przyjął p. Czachiowe 
„skiego, Ib. stanostę (pow.  mileświeskiege, 
oraz mp. Winiezewiikiiego (dotychczasowego 
słłamolstę por. miowogródzkiiegio, miamo- 

nianego starostą powiatowym w Nieświe- 
żu. 

W dniu 21 czerwiea p. iwiojewoda (przy 
jął ks. (Klucharskiiego z Wilia. [W dniu 22 
lb. m. p. wojewioda Świiderskii w tłowarzy- 
stwie pp. naczelników! Wytdziałłów Z. Szcze 
pańskiego ś Głilasiawicza — wyjeżdża do 
Сутуп@ i Worończy, celem zbadamia na 
miejscu  sprłalwy, przeniesieniia siedziby 
gm. Oyrym, będącej przedmiotem już 
od dłuższego czasu zabiegów. miejsdowe- 

go społeczeńskiwia, 
ZEBRANIE ORGANIZACYJNE 

KOMITETU REDAKCYJNEGO „ROLNI- 
KA NOWOGRÓDZKIEGO". [Wi dniiw 24 
b m. odbędzie się w lokalu Wojew. Twa 
Omganizacyj i Kółek Rolmiczych, zwoła- 

redalkłtowa i wydawcę  ezaso- 

47) 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
— ja sądzę, że niema ważniejszych 

spraw nad pieniądze, jeśli zachodzą w 
tym względzie jakieś kwestje niewyja- 
śnione. Praca społeczna musi być kry- 
ształowa, bez wątpliwości... bez cienia 
jakichkolwiek podejszeń, — powiedział 
surowo Wołłowicz. 

Józek Żołądź poczuł przenikliwe zi- 
mno w sercu, prawie ze strachem popa- 
trzył na Wołłowicza. Co to miało zna- 
czyć? Prezes złapał to jego spojrzenie: 

— Niechże się pan nie obraża. Zarzu 
cono tu panu przed chwilą, że wydał pan 
na marsz stosunkowo za dużo. Pan, słu- 
sznie zupełnie, zastawia się brakiem ści- 
słych instrukcyj... Ale jak skoro zarząd 
podaje w wątpliwość 'czy wydatki pań- 
skie były celowe, pan sam pragnąć powi- 
nien wyrachować się jaknajprędzej. Pan 
Józefowicz chciał panu ułatwić... 

Żołądź odetchnął głęboko. 
— Tak jest panie Prezesie. Ja się nie 

uchylam. Tylko ten nawał roboty... Ja 
sam przyznaję, że moje rachunki zacho- 
dzą cokolwiek jedne na drugie... Tak. 
Wziąłem na marsz ze świetlicowych; ra- 
chowałem, że to się wróci z broszury. Ko 
sztował też mój wyjazd do Wilna. 

W tem miejscu Wołłowicz drgnął mi- 
mowoli i oderwał oczy od swoich sple- 
cionych rąk. Pierwszy raz od początku 
zebrania spojrzał bystro i przenikliwie 
na Żołądzia, a Żołądź poczuł z pasją w 
duszy, że się czerwieni. Dlaczego? Wście 

kły na siebie, powiedział złym głosem. 
Więc dobrze. Zestawię wszystkie ra- 

chunki na następne zebranie zarządu. Bę- 
dzie w porządku. : 

— A jabym jednak prosił na niedzie- 
lę. 

— Na pojutrze, panie prezesie? 
— Tak jest. Będę znowu w mieście. 

Tak się składa. Jutro jadę do Lipni, a w 
niedzielę rano znów będę... przez cały 
dzień... Po południu wstąpię do pana.. 
przejrzę. 

— ja naznaczyłem na niedzielę wie- 
czór odprawę oddziałowych rejonu La- 
chowickiego, w. Zalesiu. 

— Do wieczora skończymy. Tak czę- 
sto pan urządza odprawy... Ostatnia by- 
ła przed tygodniem... 

W związku z bandą Korolonka. Mam 
dane... dostarczone mi przez.... 

— Panie komendancie, — przerwał 
niecierpliwie Wołłowicz, — zostaw-że 

pan Korolonka policji Myślę, że da so- 
bie rady bez nasżej interwencji. Uporząd 
kujmy raczej nasze własne niedociągnię- 
cia, a już potem porywać się będziemy 
па wyręczanie władz. . 

Żołądź błysnął oczyma. 
° — Rozkaz, panie prezesie. 
Uczucie samotnej  odpowiedzialności 

wzrosło w nim do wrażenia przykrego 
fizycznego ucisku. Nie pora było cofać 
się, zmienić decyzję... Kości rzucone, we- 
zwania na odprawę już wyszły z miastecz 

  

„, Wydawca: Stanisław Mackiewicz | 

A i S OSACE BEA 

pisma „Rolnik Nomjogrėdzki“ p. inž. T. 

Molińskiego dyr. OTO: i KR, zebramie or- 

gnizacyjne Komitetu redakcyjnego. 
— WYBÓR ŁAIWINIKÓW! W SOBOTĘ? 

Dowiadujemy się, że że wybór mowytch 
ławników: Miagisitrałiu m. Nowogródka od- 
będzie Się w dniu 24 b. m. t. j. w najbliż- 

szą sobotę. 
Wylbony: ławników są pnzedmiotem du- 

žago | zalinieriestowiantia,  powlilększonego 
stamaniiem związku  właścicielil mierucho- 
mości celem wprowadzenia przy tej spo- 
sobmości mowych przedstawiiciebi swej or- 
ganizaleji do wiadły: miejskiej. 

W kiaždym jednilk cazie, dotychczas 
kanidydałtuny pp. raldmych W. Michalskiege 
go i L. Piińczukia wyjsuwane w lomie wady 
miejskiej, mie (przez żadne Kłoterje zewnę- 
trzne, mają majwięcej szans przejścia, — 
mwiolbec iczego  wiąłypiiwiem jest, alby  imini 
maldni,  cheieli marażać swiój autorytet: — 
goldząe się ma wysunięcie siwych kamdy- 
daliur i wyjść z wiyborów z porażką. 

— PRZED REMONITEM KINA MIEJ- 
SKIEGO. Nareszcie pio: 'długiich iii ciężkich 
cierpiemisich p. mwiicebummistrz  Ostaszyń- 
ski wybrał się osobiście, aby stwrierdzć 
stem budytniku (teałtriu miejskiego.  Wiidzie- 
liśmy: onegdaj, jak  przysttławiionio — @аб 
mę z kltórej p. mwiicieburmislinz ogiąldną? 
niewiykończome roboty blachanskiie. Szko- 
da, że p. 'wileeburmiilstrza  mtie zdecydował 

Się ma lepsze obejnzemie (datdhu, miie ma- 
jąc odwagi! „wspiąć” się na iwiysokłość dwu 
metrów! ma. dach. Lepszyich logilędzin! mo- 
Żmy było  (ddkonąć z kopca Mickliewiicza, 
albo z idkiiem: kamienicy  Urymowiskiego. 

Dobrze jednak będzie, gdy i potych 
oględziniacdh okaże się jakiś skutek. 
Tegomocznie Aalto obfituje w deszcze. 
Jeszcze kilka miesiędy a koszty remontu 

   

    

ikinia poiwfiększą się o dobre parę tty- 
slięcy złottyjch. 

— UTONIĘCIE W MIASTECZKU —. 
LUBCZ. Wi dhilu 19 b. m. w zatoce rzeki 
Niemen w miasteczku  Liubecz,  wiskutek 
wywrócenił! się łodzi, ultłomął 8 letni 
miieszkaniec miasteczka Lubcz Josei Gield 
fanid. Dwu imniych chlopeów zdołało się 
rwiyrałtowiać z topielli. 

оп !а 
— WYCIECZKA NA „ŚWIĘTO MoO-- 

RZA'* DO GDYNI. Słomimski! Oddział P. 
T. K. ma skutek uchwiały milejscowego ikio- 
miitetu  Obehodu  Święłła Miorza  rozpo- 
czął otjgimizację wycieczki nia Święto 
Monza, do Gidyni. 

Koszt) udziału (przejazd w. kl. TII i 
fi moclegi zbiorowe ma słomie) wymosi 
23 zł. 

Odjazd wycieczkii ze Słonima  mastąpi 
w dniu 28 czerwca o godz. 3 m. 45 — 
przyjazd do Gdyni: dłaia 1 lifpca o godz, 19 

m, 20. Przyjazd: do Słoniima  dniia 2 lipca 
o igadz. 8-ej. 

Prapnący wziąć udział w wiycieczce 
winni wi terminie do nia 23 b. m. wnieść 
iomiawiianą wyżej Iklwtotę. 

— SPŁYW! SZLAKIEM SAPIEHY i 
OGIŃSKIEGO.  Komiltet spływu szla- 
kiem Sapiiehy i, Ogińskiego przypomina, 
źe z dniem 25 b. m. rzostamie zamknięta 

lista, uczestników spływn, wozpoczyfnają- 
ayich spływ od Pińska. 

— O WYCIECZCE DO SWARZEWA. 
Dalszy ciąg inofrmacyj 0 wycieczce ido 
Swarzewa, która wzbudziła  zašinitenesowia- 

mile nsywiet ma: Wileńszczyźnie — zamieścimy 
jutro, 

— ŚMIERĆ WŁÓCZĘGI W RZECE. — 
W dniu 20 b. m. wiyłdobiytło z Wielnzabki 

(dopływ: Szazamy) zwłoki itiopielca iw któ- 
mych aozpoznianio zmanego słowimianom 

włóczęgę Alekisandna Predkio lał 22 ze 
mwsv  Szepielewo, Wispomniinay cierpiał 
mia epilepsję i bardzo często  dostawiał 
ajtialków, zachodzi 'więc piołdejrzenie, że u- 
tonął w czasie ataku  epileptycznego. 
Dochodzenie w: tokiu. 

ka... Dziś wieczorem, najdalej jutro rano 
odbiorą je komendanci oddziałów. Gdzieś 
tam w terenie czuwały wierne oczy Aloj- 
zego Rupejki, Michasia Kunickiego i im 
podobnych. Z nimi pójdzie, obejdzie się 
bez panów inteligentów, czy innych zie- 
mian z zarządu. Depresja ustąpiła miej- 
sce zuchwałej pewności siebie. Niechże 
ci panowie spróbują dokuczać mu swo- 
jemi finansowemi skrupułami, gdy: wy- 
czyn się uda. 

Uśmiechnął się wyzywająco i przez 
ten uśmiech stracił resztę sympatji Woł- 
łowicza. 

Teraz już załatwiono pośpiesznie ja- 
kieś sprawy bieżące. Józefowiczowi było 
pilno, pani Popławska raz wraz spoglą- 
dała na zegarek. Nie rozumiała o co cho- 
dziło i miała już tego wszystkiego do- 
brze dość. Żołądź podszedł do Wołło- 
wicza i zapytał z robioną dezynwolturą: 

— Panna Zonia nie była dzisiaj na 
nasžą powiatówkę łaskawą? 

— Moja córka pozostała w Lipniach, 
— powiedział oschle Wołłowicz. 

Żołądź spojrzał na swoje biurko... Ta 
fotogratja.... Przesłonił ją w ostatniej 
chwili gazetą. Kiedyż nareszcie będzie 
można oficjalnie... I czy wogóle będzie 
można, wobec nowej postawy Wołłowi- 
cza? W milczeniu przyjął chłodny, wiel- 
kopański uścisk ręki. Jakże ten ziemia- 
nin umiał cieniować swoje gesty. Niepręd 
ko da się teraz wybrać do Lipni... chyba, 
że niedzielne rachunki wypadną pomyśl- 
nie... Czyby nie wycofać rachunku za 
kolację?.. Możeby... 

Żołądź, idący właśnie do cukierni 
Szewca, — przystanął na polamanym 

chodniku i 

  

wielobarwny film „PAN“ 
Dz:iš premjera! Sensacja! To, czego jeszcze nikt nie widział! 

Nancy Brown 
Nad program: Dodatki dźwiękowe, — — 

humoru, pieśni, tańca i beztroskiego 
życia górskiego p. t. „DZIEWCZĘ Z GÓR" 

obdarzona przedziwną urodą i porywającym głosem jako nieokiełzane dziewczę z gór. 
Partnerem je, jest nwodzicielski, „wspaniały śpiewak Harry Walchman. 

Ceny na 1 seans Balkon 25 gr. Parter od 54 gr. 

  

Premjera! 
Wyšwietla 

У 
KTO ZABIŁ BANKIERA SPILLERAP! 

śliczna MARIE BELL i najmodciejszy amant JEAN MURAT w wielkim filmie seasacyjnym 

„Mobiefa — Kameleon" 

urocza MARY 
GLORY, prze- 

Ceny zniżene: 
Na 1 seans 

Balkon 25 gr. 

Parier 54 gr. 
Wiacz. od 40 gr 

  

Jutro premjera!   „OSI 
Duiś ostatai ozień! 

Przepiękny film tajemnic jogów p. t. „CHANDU“ 
100 proc. dźwiękowiec prod. „Sowkino*, osnuty na tle głośnej powieści Szołochowa g. t. 

„WICHiJ DON” Szczegóły jutroi 
  

  

Po raz pierwszy dwaj 

ulubieńcy publiczności „LUX w/g słynnej powieści 
występują razem w świetnym filmie 

słynni bracia, 
całego świata 

M. Leblanca 
Ciekawa interesująca akcja 

John i Lionel Barrymore 
ARSENNE LUPEMN 
  

Światowid   
OCZWIARTEK. dnia 22 czerwca 

1.00 — Czas, 
12,05: — Audycja: dla pobłomowych 
12.25 — Prizegląd prasy 
15.20 — iPnogram dzienniy. 

15.25 — Giełda ol. 
15.35 — Płyty 
16.00 — Słuchowisko dla dziiejci 
16,30 — Przegląd czasopism kobiecych 
16.45 — Reportaż muzyczno - literacki 
17.45 — Odczyt. 
18.05 — Muzyka z płyft 
18.30 — (Progr. ma piątek. 

18.35 — Pogaldamika, 
18,50 — „Oo mas boli'?“ — prizechaidzki 

Milka pa mieście, 
1900 — Kom. pras, liteswiki, 
19.05 — Rczmajitości 
19.15 — Transm. ..Lajkonika*'. 
19.40 — Skmzymkia (pocztowa 
20.60 — Kioncehtt 
20.50 — Dzieanik wieczorny. 
2100 — Kom. molin. 
22.00 — Muzyka (taneczna 
22,36 — Wiad. sport. 
22,40 — Muzyka (tam. 

UWAGA : Od głodz, 21 — 23 jest: prze- 
widziana metransmisja muzyki muimuń- 
skiej z Paryża. 

  

KOSY, SĘERPY 
Wypielacze, obsypniki 

Części zapasowe do kosiarek 
i żniwiarek, oryginalne 

posiada na składzie 

WILEŃSKI SPÓŁDZ. SYNDYKAT 
ROLNICZY 

w Wilnie, ul. Zawalna 9. 
MAGIC | 

TYVYVYVVYVYVYVYVYVYVEVYVYVYVYVYVYYTYVTYVETYYT 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Gnodzkiego w Wilnie 
VII rewiru, zamieszkały w Wilmie przy 
ul. Subocz 9 — 3, ma mocy ant. 602 i 603 
KPC ogłasza, że rvi'dnilu 26 czerwca! 1933 r. 

o godz. 12-tej w. Wilnie przy: ul. Rudhnic- 
kiej 3, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej mienia michomego oszacowa- 
miego ma sumę zł., osiemset, ma zaspoko- 

jenie pretensji Fimmy, Borun i Rowiński 

w, Wiarsz:iwiie. 
Powyższe muchlomości można oglądać 

w daifu diieyftłatcji pod powyższym adresem. 

Komornik (—) 4. 7 enartowicz. 
PAŻDA DBA NIAADARRYDAKADIDANAN SK IBRA ARKA 

  

się. — Wycofać.. 
oszczędzać, to ich szlacheckie przeczule- 
nie?.. Ale nie! Cóż to? Krezus jestem — 
żebym miał z własnych funduszy propa- 

zamyślił 

gandę robić? Należy mi się i basta! 

19 

Z tą myślą ostatnią, Żołądź wszedł 
„do Szewca“, gdzie Kazia Sorokówna 
siedziała przy stoliku w towarzystwie 
panny Eufemji Buninówny. 

Poczciwa dusza, panna Euiemja, sta- 
rała się rozruszać Kazię. W tym celu 
rozpytywała ją natarczywie o jej wielkie 
szczęście: zaręczyny z komendantem 3 
rozważała z nabożnem przejęciem, jak 
to się ułoży życie małej Kazi przy boku 
ślicznego, uwielbianego / komendanta. 
A Kazia siedziała przed starą panną udrę 
czona aż do łez, rozpalona z bólu, po- 
stokroć nieszczęśliwa. Pozwalała mówić 
pannie Eufemji, jakkolwiek jej słowa, 
wobec ostatniej rzeczywistości, były 
wręcz straszne. Ale przyznać się do po- 
rażki, byłoby jeszcze straszniej. Kazia 
usiłowała nie słuchać; forsownie, gorącz- 
kowo układała sobie w głowie rozmowę 
z Józkiem, jeżeli nadejdzie. Przemawiała 
mu do serca i sumienia, żaliła się... prze 
konywała... błagała.. potem odpowłada- 
ła za niego i znowu replikowała na te 
wyimaginowane odpowiedzi... Kilka razy 
zmieniła tekst rozmowy i tak się tem u- 
męczyła, że kiedy Józek nadszedł rzeczy- 
wiście, — już nie wiedziała o czem ma 
mówić. 

Józek, rozdrażniony i chmurny, kazał 
sobie podać dużą szklankę czarnej kawy 
i zaczął rozmowę z panną Euiemją. Tak 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO” 

"a LJOTE.;   

Wstrząsający dramat dwojga kochanków, rozdziel. 
przez wojnę. W rol. gł. nlubieniec publiczności 

    

     
   

Dziś! Wspaniałe dźwiękowe arcydzieło erotyczne p. t. 

„SERCA RA ROZDROŻU 
Charles Farrel „./.. Madge Evans 

Pozatem urozmaicone dodatki dźwiękowe oraz najnowszy tygodnik Foxa. 

Rzepę šcierniskową, 
obsypniki, kosy, sierpy 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, Zawalna 11-a 

WGTAG: WONKEROORGWZOWAACZNONE 

Zakład: Piwna 7: 

ŻĄ AJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
Šredka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 
AR 

AA? 

Lnergiczny samodzielny akwlzytor 
kontentujący stę małemi zarobkami 
potrzebny zaraz Redakcja „Słowo 

pod „Słówko*. 

"Letniska | 

  

Wytwórnia sztucznych wód 
mineralnych ł napojów 

chłodzącyth 
pod firmą 

„E TROMSZCZYŃSKI” 
W WILNIE 

pod kierowaictwem współwłaścic 
mag. W. Wrześniowskiego 

poleca: 
sztuczne wody mineralne (Vichy, 
Ems, Karisbad i inne) i napoje 
chłodzące, przyrządzane wyłącz- 

nie na cukrze 

  

    

     
  

  
DANIUSZEW 

MAJĄTEK 
LETNISKO 

pensjonat — poczta — 
LETNISKO Daniuszew — Kiersnow 

Miejscowość śliczna, ska stacja Smorgonie. 
sucha, 2 lasy, daży Plaża, kajaki, tenis. 
ogród owocowy—tenis, 
kąpiel o 2 kim. 2 go- 
dziny koleją, 3 klm. 
szosą do majątku. Wia- 
domość w admiaistracji 
„Słowa* przy kwicie 
Nr 94. — 

PENSJONAT 
w  Andrzejkowie nad 

Świtezią Wandy Kul- 
wieć - Frydrychowej. 
Pokoje słoneczne wspól 
ny salon i taras, bibljo- 
teka, pianino, kuchnia 
wiejska, posiłek 4 razy czeniem ceny w Adm. 
dziennie. Doskonała ką- „Słowa* dla W, St. 
piel, auto, dojazd z Ba- — — — — — — — 
(Ano WiGZJUb> NOWO ZZ R оо 

1 12 pok. do wynajęcia. 
Blizko Wilna, miejsco- 
wość prześliczna rzeka 
i las tuż kolo domu — 
Pokoje słoneczne šlicz- 
ne z werandą i kochnią, 
Dowiedzieć się proszę 
w Administrzcji „Sło- 
wa” Zamkowa 2, 

Potizebne jest na [et. 
nisko 3—4 pokoje we 
dworze. Oferty z ozna: 

gródka autobusem. Ce- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- POPIERAJCIE 
leżności od pokoju. — L 9 P p 
Poczta Walówka koło 
Nowogródka к Gg 2 Andrzej- 
kowo. 

się bał zostać sam na sam z Kazią, że 

zdobył się na niebywałą serdeczność dla 
starej panny. Uszczęśliwiona Eufemja za- 
pomniała się zupełnie, Figlarnie rozszcze 
biotana, przekomarzała się z komendan- 
ten, przechylając wdzięcznie główkę na 
lewe ramię, chichotała,  wykrzykiwala 
cieniutkim dyszkantem i ani myślała 
odejść, wedle poprzedniej umowy. Roz- 
złoszczona Kazia dość ostrym tonem 
przypomniała jej, że pora do świetlicy i 
panna Eufemja zgasła odrazu, poszarza- 

ła, wciągnęła głowę w ramiona. Odrazu 
też wstała i poczęła się żegnać, pomimo 
protestówi Żołądzia. Wstydziła się ogro- 
mnie swojej niedelikatności, oczywista, 
młodzi chcieli pozostać sami... ale ona 
tak rzadko miała sposobność ucieszyć 
swoją niemą, wstydliwą, nigdy po imie- 
niu nie nazwaną, miłość do komendan- 
ta. A Żołądź zaklął brzydko, patrząc jej 
wślad. Kiedyindziej potrafiła zanudzić 
człowieka swojem  sentymentalnem  šli- 
maczeniem się, a dziś, kiedy, wyjątkowo 
była potrzebną... : 

Ze złości zamilkł i palił papierosa, 
śledząc pilnie oczyma smużki dymu. Ka- 
zła nie śmiała przerwać milczenia. Z roz- 
paczy jadła ciastka jedno za drugiem, 
dławiąc się kremem i łzami; dopiero gdy 
zjadła wszystkie, do ostatniej okruszyny, 
powiedziała rozdygotanym głosem: 

— Ja muszę wiedzieć, co z nami bę- 
dzie, Józieńku. Koniecznie muszę wie- 
dzieć... 

Józek drgnął i zwrócił się do niej, jak- 
by zbudzony ze snu i* zdziwiony jej obec 
nością. 

Co? Z nami? Z tobą i ze mną? Dla- 

  

4) Orzeszkowej. 

Lokale 

    

POKół 
DO WYNAJĘCIA 

daży, jasny, umeblo- 
wany z osobnem wej 
ściem. 
wanna, telefon. Porto- 
wa 8 m, 8. 

MIESZKANIA 
6 pokoi z wygodami, 
4 pokoje salka, sklep z 
mieszkaniem. W. Połin- 
lanka 41. 
  

Róż 
ERRA EEE 

Modystka 
wykonuje tanio i ele- 
gancko wszelkie roboty 
kapelusznicze —Wielka 
3 m. 16. 

SER LITEWSKI pelno- 
tłasty w b. ddb'ym gat. 
po 2.40 kg. Poleca Wł. 
Czerwiński Wileńska 
42 vis = a - vis_ placu 

IKuPNo 
1 SPRZEDAŻ 

"FETĘYVVYYYVYCTTYWETY= 

DO SPRZEDANIA 
klubowy garnitur zł. 5U0 
t.t. ap. Rolleitlex Zeiss 
nowy z dodatkami zł 400 
powóz kryty zł. 750.— 
Kalwaryjska 9 m, 6. 

N:uczycielka trancn- 
skiego z dobrą maturą 
(dla dzieci specjalna 
metoda) wyjedzie na 
wakacje.—Trocka 11 m. 
8-a od 12 do 2-ej. — & 

Pianistka, 
dobry pedagog. Prag- 
nęłsby udzielać lekcji 
muzyki Ino też podjąć 
się ianej pracy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 26 m. 22 Kazi- 
miera Kałużyń ska, 

_____ — 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

SPPFTTTYWYVPYYPYTOW 

Młoda osoba 
władająca biegie jez. 
angielskim i Irancūskim 
poszukuje posady wa 
lato. — Zgłoszenia do 
Admiuistracji „Słowa” 
dla „Zet“. 

Elektryczność, 10 

BUCHALTER - BILAN 
SISTA ze znajomością. 
buchalterji hadi., prze- 
mysł. - fabrycznej, rol-- 
nej przyjmie pracę za 
minimalnem wynagr. w 
Wilnie lub na prowincji 
Wilno, Garbarska 17 - 

DOŚWIADCZONA 
— wychowawczyni —, 
z dobrym akcentem pol 
skim poszukuje posady, 
przy dzieciach.  Posis- 
da świadectwa. Dąbra- 
wskiego 12 m. 3. 

JAKIEJKOLWIEK 
pracy poszukuje czio— 
wiek uczciwy, pracowi- 
ty, samotny, polecany 
przez osoby znane. — 
Werkowska 30 m. I Ka 
zimierz Kirjacki. 

Poszukuję 
jakiejkolwiek pracy. — 
Znam g:spodarsiwo 
wielskie. Znam dobrze 
kuchaię, mogłabym się 
zająć domow em gospo 
darstwem albo pilno- 
waniem mieszkania. Wy 
magania najskromniej- 
sze. Świadectwa i refe-- 
rencje powa:nych osób. 
Ul. Bikszta 11 m. ZA 

  

Były urzędnik 
pocztowy, pisze na ma- 
szynie poszukuje po- 
sady biurowej eksped- 
jenta lub ianej. Oferty 
do Redskcji „Słowa, 
pod „Młody* 

Młody, uczciwy 
chłopiec 

(skończone 5 oddz. snk. 
powsz.) prosi © jeżę- 
kolwiek pracę, — Adres 
Wiłkomierska Ne 117. 
  

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

Były podoficer 
zawodowy, ochotnik W. 
P., długołetnia prakty- 
ka biurowa w dziale 
rachunkowo = ksSowyr:, 
praktyka leśna i hand- 
lowa, posiada dobre 
Świadectwa i referencje 
poszukuje jakiejkolwiek 
pracy — binrowej, leś: 
niczego, gajowego — 
ekspedjents fab iumej 
pracy. —. W miejscem 
lob nz wyjazd. Oferty 
do Red. „Słowa* pod 

  

   

czego pytasz? Przecie nigdzie nie wyjeż- 
dżam... 

Kazia zimarszczyła brwi. Zdobyła się 
na heroiczny wysiłek, żeby nie wybuch- 
nąć płaczem. 

— Ja chcę wiedzieć, co będzie z nar 
mi... wogóle... Kto my jesteśmy dla sie- 
bie? I co ty o tem właściwie myślisz? 

Józek nie mógł już dłużej udawać na- 
iwnego. Pozostawało tylko przeprowa- 
dzić rozmowę możliwie polubownie. Wci 
snął niedopalonego papierosa w popiel- 
nicę, pomilczał chwilę i zaczął ostreżnie: 

— Jeżeli będziesz rozsądną i dobrą 
— możemy przeżyć ze sobą jeszcze dużo 
ładnych chwil. 

Kazła odetchnęła mocno; policzki jej 

pałały. К 
— Ale ja tak nie chcę. Musisz po- 

wiedzieć wyraźnie: co będzie z nami po- 

tem... dalej... w przyszłości. 
żołądź uśmiechnął się z przymusem i 

położył rękę na zwiniętej piąstce Kazi. 

— Jaka przewidująca jest moja maleń 
ka... Czyż mogę przeczuć, co jutro się 
stanie?... A ja pamiętam, że ktoś obiecy- 
wał nie mieć żadnych wymagań... Po- 
dobno kochasz mię bezinteresownie? I to 
dziś właśnie wybrałaś czas, by dręczyć 
siebie i mnie... ja mam dzisiaj ciężką 
troskę, Kaziu... 

Biedna Kazia omal nie rozczuliła się, 
nie obwiniła siebie o egoizm i nie zmie- 
niła toku rozmowy, rozpytując „Jego*, 
co „Jemu“ jest? Strach przed przyszło- 
ścią instynkt samozachowawczy, wziął 
jednak górę. Powiedziała uparcie: 

D. C. N. 
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Redaktor w/z Witold Tatarzyńsić 
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