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Nokrolog Nieznanego Człowieka Unja polityczna Austrji i Węgier 
Zamach polityczny potrafi być ta- 

jemniczy, jak najbardziej zawikłane za- 

gadki kryminologji. Zamach którego ofia- 

rą padł dr. Arlosoroffi, kierownik politycz- 

 Ajencji Żydowskiej, należy do takich 

zamachów. Arlosoroff padł z ręki dwóch 

miodych ludzi, którzy podeszli doń pod- 

czas przechadzki nad. morzem i z których 

jeden poznawszy go, oddał kilka strza- 

łów, i zbiegł. Trzeba żyć w Palestynie by 

zdać sobie sprawę czem była, czem mo- 

gła być wiadomość o zamordowaniu ta- 

kiego człowieka jak ten najbardziej za- 

służony budowniczy 'Palestyny robotni- 

czej, Palestyny mas pracujących. 

Pierwsze depesze podały, że zabójcą 

okazał się Żyd, rewizjonista a więc pra- 

wicowiec, żona Arlosoroffa która towarzy 

szyła mężowi, rozpoznała w nim mor- 

dercę. Ale oto obecnie przychodzą inne 

wiadomości: Policja aresztowała nieja- 

kiego Samuela Ben Mordechaja, komunis 

tę, z wyglądu bardzo podobnego do owe 

go rewizjonisty, Stawskiego, który poza- 

tem miał wykazać swoje alibi. I znowu 

nic niewiadomo. 
* * * 

Arlosorofi i rewizjoniści Żabotyńskie- 
go stali na przeciwległych krańcach poli- 

tycznych. Tego nie neguje nikt. Ale od te 

go do zabójstwa jest bardzo daleko. Re- 
wizjonizm znajduje się obecnie w mo- 

mencie zdobywania sobie coraz szer- 

szych mas. jego ogromne postępy doko- 

nane wśród Żydostwa Djaspory w ostat- 

nich czasach — to fakt nie podlegający 

dyskusji. Faktem który jej również nie 

podlega jest to, że z chwilą rzucenia o- 

skarżenia na rewizjonistów, wybuchła 

przeciw nim kampanja, którą gorycz ża- 

łoby tylko w części usprawiedliwić może. 

Utrzymując dalej pełną powściągliwość, 

z jaką chcemy omówić sprawę wielce 

drażliwą — cudzą, a stwierdzić musimy, 

że jeżeli komu.to napewno nie rewizjo- 

nistom ta kampanja wyjdzie na dobre. 

Jeżeli by się więc okazało nawet, że mor 

dercą bt. p. Arlosoroiia był. rzeczywiście 

rewizjonista, to nie sposób uważać tego 

kroku za czyn inny, jak czyn szaleńca, 

bardziej może niż zbrodniarza. Przed 

niebawem zebrać się mającym Kongresem 

sjonistycznym, Kongresem na który rewi- 

zjoniści przygotowali się dobrze i mieli 

wielkie szanse, zamordowanie ich wiel- 

kiego i zasłużonego przeciwnika — to 

było targnięcie się na siebie samych. 

Hipoteza morderstwa komunistyczne- 

go ma zato wiele podstaw. Przedewszyst 

kiem Arlosoroffi podobnie jak. cały ruch 
robotniczy żydowski, zwalczał komunizm 

w sposób który nam, przywykłym do wi- 

doku jego codziennego przemycania pod 

- wszelakiemi przykrywkami, musi się wy- 

dać jaknajbardziej uznania godnym. Od- 

ciągnięcie mas żydowskich od komuniz- 

mu było wielką zasługą Zmarłego. Z za- 

mordowaniem Arlosoroffa można się by- 
ło spodziewać, że podejrzenia padną i na 

rewizjonistów, że oni którzy w sposób 

bardzo otwarty zwalczali jego politykę, 

znajdą się niejako „na indeksie* niechęci 

zbolałego narodu, że ta niechęć. i podej- 

rzenia rzucą kłodę pod nogi tych zdecy- 

dowanych wrogów komunizmu. Arabska 

prowokacja? I ta hipoteza wykluczoną 
nie jest. Schodzi ona jednak na plan dal- 
szy, lub pokrywa się z hipotezą komunis- 

tycznego zamachu. 
* * * 

Gdy się pisze o tej żałobie, która jest 
tajemnicą niemniejszą niż najbardziej ta- 

jemnicze zgony, chciałoby się napisać coś 

dużo, dużo więcej, niż suchy wywód hi- 

potez. Staje się wtedy nie tylko już przed 

zagadką rozświetliwaną obecnem śledz- 

twem, co wobec tej wielkiej postaci jaką 

był ów Wódz Palestyny pracującej, wo- 

dza którego jej zbrakło. I staje się — da- 
remnie. 

Czytelnik połski nie zna tego wszyst- 
kiego, co jest koniecznem do pojęcia 0- 
wej roli. Czytelnik polski tego nie zna. 

Ktoś coby oto chciał mu to powiedzieć, 
staje wobec niepodobieństwa. Bowiem 
czytelnika polskiego nauczono przemyśl- 

nie i zdawna zbywać tanim i lichym dow- 
cipem,  pogardliwym uśmiechem to 

  

wszysko, co zdołano dokonać w tym bar- 

dzo małym, bardzo małym, a bardzo 

wielkim kraju. Z pojęciem Palestyny sjo- 

nistycznej zlepywano mu starannie ten- 

dencyjne pojęcie utopii, humbugu, 

szności. Pozwałano mu patrzeć się na Ży 

dostwo pod kątem widzenia jakimkolwiek 

— tylko nie pod kątem widzenia dokona- 

nych naprawdę prac. jest wielka melan- 

cholja gdy zdaje się sobie sprawę, że tej 

ciemności nie przebije nawet taka błys- 

kawica złowieszcza, jak ta co przeszła o- 

siem dni temu  palestyńskiem 

Trzeba by wszystko mówić od p oczątku, 

od początku. Jakże genjalną była periidj 

owego  „sprzysiężenia milczenia”, które 

nie pozwoliło nam nie wiedzieć nic, nie 

słyszeć nic o.tych rzeczach — tam. Co- 

kolwiekby się napisało, jakkolwiek by się 

napisało — dziś byłoby to daremne. Ar- 

losoroii, Arlosoroff. Dźwięk tego nazwi- 

ska, które przeszło do jednej historji, gdy 

ze szpalt żydowskich do polskich się na- 

wet i przedrze, to brzmi matowo, brzmi 

bez echa, brzmi głucho. Wiem że jutro 

coś innego je zmaże, i że zmaże łatwo, 

o, i bardzo solidnie. — Przychodżą takie 

słowa dalekie o kimś, kogo imię przeszło 

jako błyskawica i będzie jak dźwięk pu- 

sty trwać przez pokolenia... 

" K. Pruszyński. 

    

śmie- 

niebem. 

    

  

LONDYN. PAT. — W porównaniu z 
ożywieniemi, jakie panowało na konieref- 
cji ekonomicznej w początku tygodnia, o- 
becny spokój stanowi niezwykły kontrast 
Cały poranek poświęcony był na obrady 
komisyj i podkomisyj. Hymans ošwiad- 
czył, że jego zdaniem niema najmniej- 
szych widoków na to, aby obrady kon- 
ferencji zostały odroczone. 

PARYŻ. PAT. — Korespondenci pra- 
sy wieczornej donoszą z Londynu że sy- 
tuacja na konferencji staje się coraz trud 
niejsza. Konferencja trwa nadal, jednak 
w ciężkiej atmosferze, przyczem panuje 
coraz bardziej powszechne przekonanie, 
że konierencja została zwołana conaj- 
mniej o pół roku za wcześnie. Obecnie 
konierencja przybrała charakter przygo- 
towawczej narady do decyzyj, jakie na- 
stąpią prawdopodobnie później, niż przy 
puszczano. 

OŚWIADCZENIE MAC DONALDA. 

LONDYN. PAT. — Premjer Mac Donald 
odbył w dniu 23 bm. o godzinie 3 po południu 
konierencję prasową, przy udziale 200 dzienni- 
karzy z całego świata. Oświadczył on im, że 
niestety niektórzy dziennikarze zdają się ulegać 
podszeptom tych sił, które dążą do zniszczenia 
konierencji Mac Donald zaapelował do prasy 
całego świata, aby przeciwstawiła się tym złym 
duchom. 

„Gdy kończy się drugi tydzień Konieren- 
cji, ra każdej konferencji międzynarodowej o 
tym czasie zaczyna się rodzić pesymizm, №1е- 
ży wziąć pod uwagę, że tego rodzaju konie- 
rencja międzynarodowa jest ciężką maszyna, 
która działa wolno ze względów technicznych. 
Trzeci tydzień poświęcony będzie na skoordy- 
nowanie zagadnień w poszczególnych działach. 
Należy pamiętać, że eiekt konierencji „będzie 
w dużym stopnit: psychologiczny, co jeszcze 

LONDYN. PAT. — Omawiając roz- 
mowy, prowadzone w sprawie unii au- 

strjacko-węgierskiej, „Tfmes* zamieszcza 
następujące interesujące uwagi swego ko 
respondenta paryskiego: 

Przy obecnym stanie rzeczy w Au- 
strji, zarówno pod względem politycz- 
nym, jak i finansowym, unja polityczna 
nie byłaby dla Węgier propozycją pocią- 
gającą. W każdym razie ani Francja, ani 
Mała Ententa, ani Polska nie mogłyby 
rozpatrywać życzliwie sprawy odbudowy 
22 Šrodkow ei na o m: po- 

litycznej austro-węgierskiej. Raczej roz- 
ważane jest w Paryżu porozumienie go- 
spodarcze między obu krajami, ale tak 
dalece sprawy jeszcze się nie posunęły. 
Bezpośrednie rokowania nie zostały roz- 
poczęte. Temat ten stanowi narazie część 

składową rozmów francusko-włoskich — 
Nie ulega jednak wątpliwości, że zagad- 
nienie to będzie ściślej badane i że roz- 

  

mowy poza głównemi stronami zaintere- jak 
sowanemi zostaną również rozszerzone 
na państwa Małej Ententy i Polskę. 

  

Odpowiedź Polski na notę Ameryki : 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 23 

bm. ambasador R. P. w Waszyugtonie 
wręczył rządowi Stanów Zjednoczonych 
odpowiedź rządu połskiego na memoran- 
dum amerykańskie z 18 czerwca, W od- 
powiedzi swej rząd polski stwierdza, że 
memorandum amerykańskie nie porusza 
propozycji rokowań co do całokształtu 

sprawy długu wojennego Polski w Ame- 
ryce, propozycji, ponawianej przez rząd 
polski kilkakrotnie, a ostatnio w memo- 
randum z 14 bm. jednocześnie rząd pol- 
ski zwraca uwagę na to, że terminy kon- 
stytucyjne polskie przewidują ustalenie 
cyfr budżetowych do miesiąca paździer- 
nika każdego roku. 

  

Przed beatyfikacją Piusa X 
Wczoraj zgodnie z przepisami kano- 

nicznemi kardynał sekretarz stanu Eug. 
Pacolli ustanowił specjalny trybunał do 
przeprowadzenia procesu ' uprawniające- 
go do czci oddawanej papieżowi Piuso- 
wi X, zwłaszcza na jego grobie w bazyli- 
ce watykańskiej. Trybunał ten, który a- 

tem bardziej potęguje znaczenie prasy w związ- 
ku.z koniereneją. Konieczne: jest-w naszych pra 
cach poczucie bezpieczeństwa. jeżeli porównam 

konterencję obecną z lozańską, to muszę stwier- 
dzić, że posiadam w toku obecnej konierencii 
w wiekszym stopniu poczucie bezpieczeństwa, 
aniżeli w Lozannie. Ani razu dotąd nie miałem 
poczucia beznadziejności, jaka kilkakrotnie 0- 
garniała mnie w Lozannie. Przyznaję, że sytua- 
cja konferencji doznała pewnego coinięcia 
wstecz, jeżeli chodzi o nadzieje na rozejm wa- 
lutowy, ale kto zna trudności sytuacji amery- 
kańskiej, ten nie doznał rozczarowania. Niema 
żadnych” powodów do rozpaczy z racji stano- 
wiska amerykańskiego. Tem bardziej niema po- 
wodów do przypuszczeń, że wywoła ono nie- 
bezpieczną sytuację wałutową innych państw. 
Sugestje co do odroczenia konierencji są po- 
prostu niedorzeczne. Bieg prac konierencji nie 
jest zatrzymany. Odroczenie miałoby obecnie 
fatalny skutek i jest poza nawiasem dyskusji. 
Ostateczne rezultay będą Oczywiście zależały 
od sabilizacji walutowej, ale tymczasem kon- 
kretne prace konferencji mogą postępować da- 
lej. Konierencja kroczy naprzód — zakończył 
premjer Mac Donald z naciskiem“ 

„LITWA NIE PŁACI. 

WASZYNGTON. PAT. — Rząd litew 

ski, który w dniu 15 czrerwca miał za- 

płacić Stanom Zjednoczonym na rachu- 

nek długu wojennego 132.091 dolarów, 

zawiadomił Departament Stanu, iż wpłaci 
już tytko 10 tysięcy dołarów w srebrze. 

MINISTER BONNET JEDZIE DO 
PARYŻA. 

PARYŻ. PAT. — Minister Bonnet, który 
jutro wyjeżdża do Paryża celem wzięcia udzia- 
łu w sobotniem posiedzeniu rady ministrów, 
podkreślił wobec korespondentów francuskich, 
iż powrót jego nie jest spowodowany wytwo- 
rzoną sytuacją na konferencji londyńskiej, Skut 
kiem odpowiedzi amerykańskiej wszystkie z0- 
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Święto pieśni w Tallinie 

    

    W dniach 23 — 25 b.m. odbędzie się w Tallinie Święto śpiewacze przy udziale chórów mę- 
skich i żeńskich z całej Estonii, grupującychkilkadziesiąt tysięcy osób. W A z tem 
podajemy na naszem zdjęciu ogólny widok nastolicę Estonji — Tallin. 

bradować gędzie poli przewodnictwem 
kardynała Pacelliego, składa się z dele- 
gowanych sędziów w osobach patrjarchy 
antjochijskiego Vincentiniego, arcybisku- 
pa Cherubiniego, promotora ks. prałata 
Ravanay i innych. Wczoraj odbyło się 
pierwsze posiedzenie tego trybunału. 

Wszechówiatowa Konferencja ( IipOdATCZA 
bowiązania Francji — oświadczył minister Bon- 
het — będą warunkowe i uzależnione ©d-decy- 
dającej kwestji stabilizacji walut. 

FRANCJA PRZECIW AMERYCE. 

PARYŻ. PAT. Prasa irancuska, bez 

względu na przynależność partyjną, jednogłoś- 

nie jak najostrzej potępia stanowisko Ameryki i 
prezydenta Roosevelta, nazywając je bez ogró- 

dek szczytem egoizmu i dowodem braku logiki. 

  

  

DEMENTI. 
PARYŻ. PAT. — W środowiskach zbliżo- 

nych do Quai d'Orsay zaprzeczają kategorycz- 
nie, jakoby tematem obrad wczorajszych mi- 
nistrów Małej Ententy i wiceministra spraw za 
granicznych Włoch była Kkwestja restauracji 
Habsburgów lub zagadnienia zbliżenia gospo- 
darczego Austrji z (Węgrami. 

ECHA W PRASIE FRANCUSKIEJ. 

PARYŻ. PAT. — Zaprzeczają pogłoskom,    
   zyć miały rzekomego projektu unji austro- 
węgierskiej. 

„Le Journal“ zaznacza, 
nie unję polityczną, lub zmiany terytorjalne, 
lecz porozumienie gospodarcze, a zatem ani 
Anschluss, ani restaurację monarchji austro-wę- 

. Przyjaciele nasi z Małej Ententy — 
stwierdza „Le Journal“ — mogą więc być zu- 
pełnie spokojni. Francja zdaje sobie sprawę z 
tego, że przywrócenie byłych Austro-Węgier 
stanowiłoby bezpośrednią groźbę przeciwko te- 
rytorjum wspomnianych państw. 

AKON OSTZDC RADEK GOA YORK INKVA MIRKT 

Pogrzeb ś.p. Bolesławy 
Rat: jowej 

WARSZAWA 23 bm. (tel. wł.) W dniu 

wczorajszym z kościoła św. Karola Boromeusza 

na Powązkach odbył się pogrzeb śp. Bolesła- 

wy Ratajowej, małżonki b. marszałka Sejmu. 

Nabożeństwo celebrował ks. prałat Kaczyński. 

Na nabożeństwie byli obecni m. in. marszałek 

Sejmu Świtalski, poseł Miedziński oraz liczni 

reprezentanci Stronnictwa Ludowego. 

Nieprawdziwe pogłoski o am- 
nestji 

WARSZAWA 23 bm. (tel. wł.) Jak się do- 

wiadujemy, pogłoski o amnestji, która rzeko- 

mo miała być ogłoszona w dniu 11 listopada 

br., są całkiem nieprawdziwe. Sprawa ta bo- 

wiem nie była ani projektowana ani rozpatry- 

wana. 

Obniżka komornego 
WARSZAWA 23 bm. (tel. wł.) Akcja ob- 

niżki komornego zaczyna  przybierąć realne 
kształty. Jeden z urzędów państwowych wystą- 
pił z wnioskiem do Min. praw Wewnętrznych, 
które zainteresowało się sprawą i  przesłało 
projekt do Min. Skarbu. 

Chodzi o to, żeby skarb nie poniósł strat 
z powodu zmniejszenia komornego. Projektowa 
na jest obniżka komornego w wysokości -10— 
20 procent. Nie jest ustalone, czy obniżka ta 
byłaby mniejsza dla mieszkań mniejszych, a 
znaczniejsza dla większych, czy też ma być 
zastosowana jednakowa norma. 

Mówi stę o zwolnieniu z działania ustawy 
o ochronie lokatorów mieszkań większych, albo 
też o danie właścicielom nieruchomości swobo- 
dy w wyznaczaniu czynszu za mieszkania o- 
próżnione przez lokatorów lub spadkobierców 

że Francja zaleca 

   

  

Hitler jedzie de Rzymu 
BERLIN. PAT. — Z Rzymu donoszą, 

iż Mussolini odbył konierencję z ambasa- 
dorem włoskim w Berlinie Cerrutti w 
kwestji przybycia Hitlera do Wiecznego 
Miasta na ceremonję podpisania paktu 4- 

rech. Akt ten odbędzie się w przyszłym 
miesiącu. Na uroczystość zaproszeni bę- 
dą również premjer Daładier i Mac Do- 
nald. 

Ostateczna likwidacja socjalistów w Niemczech 
BERIN. PAT. — W wykonaniu wyda 

nego wczoraj przez rząd Rzeszy zakazu 
wszelkiej działalności partji socjal-demo- 
kratycznej w Niemczech prezydja Reichs 
tagu i sejmów krajowych w Prusach, 
Saksonji i Bawarji wydały szereg zarzą- 
dzeń przeciwko członkom frakcji socjal - 
demokratycznej. Wszelkie wypłaty djet, 

HITLER — 

PARYŻ. PAT. — „L'Oeuvre". drukuje in- 
teresujące oświetlenie konfliktu Hitler—Schlei- 
cher pióra Grumbacha, posła do lzby Deputo- 
wanych w Alzacji. Grumbach stwierdził, iż Hit- 
ler nie ma zaufania do byłego kanclerza, który 
był przeciwnikiem obecnego regime'u i gdyby 
tylko mógł, dawno zaaresztowałby Schleichera, 
nie czyni tego jednak w obawie przed konsek- 
wencjami, jakie wywołałoby to Wśród armii. 
Schleicher przebywa obecnie w Neu Babelsberg 

należne socjai - demokratom, zostały 
całkowicie wstrzymane, a majątek partji, 
znajdujący się w gmachu parlamentu, zo- 
stał skoniiskowany. Lokale partyjne soc.- 
demokratyczne zamknięto. Karty kolejo- 
we wolnej jazdy odebrano. Wstęp do 
gmachu parlamentu zostanie posłom so- 
cjal-demokratycznym zupełnie zakazany. 

SCHLEICHER 

i unika wszelkiego mieszania się do spraw. pub- 
licznych. Schłeichera niektóre koła niemieckie 
traktują nadal jako męża przyszłości. Goering 
chciał utrącić wpływy Schleichera przez aresz- 
towanie go, czemu jednak sprzeciwił się prezy- 
dent Hindenburg. Jak twierdzi Grumbach, 
Schleicher odbył dłuższą konferencję z prezy- 
dentem Hindenburgiem, co nie uszło krytycznej 
uwagi Hitlera. 

  

Nerman Davis w Moskwie 
MOSKWA. PAT. — Przybył tu wczoraj 

Norman Davis. Wyraził on opinję, że Europa 

idzie raczej w kierunku międzynarodowej kon- 

troli zbrojeń, a natomiast odrzuca ideę paktów 
bezpieczeństwa. 

Ks. Biskup Kubina wśród Polonji francuskiej 
Przybył do Paryża J.E. Ks. Biskup 

Teodor Kubina, który odwiedzi ośrodki 
przemysłowe, zamieszkałe przez naszych 
iodaków i udzieli im pociechy religijnej. 

  

Prasa polska we Francji wita entuzja- 
stycznie dostojnika Kościoła polskiego, 
podkreślając jego zasługi na polu spo- 
łecznem. 

Trąba powietrzna na kanale La Manche 
HAVRE. PAT. — Silne burze, panujące od 

tygodnia w całej prawie Francji i dające się 
dotkliwie odczuwać na kanale La Manche, od- 
biły się dnia 20 bm. po południu na Rouen w 

postaci niezwykle silnej trąby powietrznej. Koło 
godziny 5-tej robotnicy, pracujący w porcie i 

przechodnie, spostrzegli w odległości kilkuset 
metrów trąbę powietrzną w. postaci wysokiego 

stożka, niosącego piasek, kamienie, gałęzie, 

drzewo i deski. W kilka sekund huragan ude- 

rzył w wielki skład węgla i fabryki brykietów 

firmy Pierret nad Sekwaną. Budynki fabryczne, 

zajmujące około 3.500 metrów kwadratowych 

powierzchni, runęły jak domki z kart. Na szczęś 
cie cały personel robotniczy był na zewnątrz 
budynku. Tylko 2 robotnice zostały ciężko 
ranne. 

Szkody są olbrzymie. Posuwający się 
wzdłuż wybrzeży huragan przewrócił kilka aut, 

a następnie porwał w powietrze złożone w ma- 
gazynach deski i belki. — Kilkanaście osób jest 
rannych. Jedna ma złamane nogi. 

szłe rozmowy francusko - włoskie | 

Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do Eh AZ A mogą byč przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

TELEGRAMY 
PREMJER ĮEDRZEJEWICZ W SPALE 

  

    

WARSZAWA 23 bm. (tel. wł.) « Dziś po 
południu p. premjer Jędrzejewi zyjechał da 
Spały, gdzie weźmie udział w Świ Przyspo- 

  

sobienia Wojskowego. Pobyt pana premjera w 
Spale potrwa dwa dni. 

AUTOMATYZACJA TELEFONGW 
NA PROWINCJI. 

WARSZAWA PAT. Ministterstwp Poczt 
ii Telegrafów: riozpoczęło już pianową au- 

tomai yizaccję (telefonów! wmiastach + pro- 
mallnych. Jednem z pierwszych miast 
atrzyma telefony  automatycz 

będzie Częsiiochowa. 

KSIĄŻĘ MIKOŁAJ RUMUŃSKI 
BĘDZIE DO POLSKI. 
RESZT. PAT. Р 

   

  

  

  

     

PRZY- 

mumuńska     
     

    

zapowii przybycie wi pit "go 
niu do PX i rumuńskiego księcia Mi- 
koliaja; oidbiywa: podróż po europej- 

skich ‹ dkach przemysłu lotniczego.    

OPTYMIZM OJCA ŚW. 

CITA DEL VATICANO. PAT. W iko- 

dach mwaltykaūskikh mėwią, iž Ojeiee & 

przyjmiując ostatnio wtybiinego przedsta- 
wicieła międzynarodowego świata kalto- 
lickiego miał się ©cstatnilo wyrazić, że 
jest najgłębiej (przekionamiy, iż pod koniee 
Roku Świętego  isyttuacja. śŚwialiowa ule- 
gnie radykalnej zmianie, nia (lepsze, 

Pius XI podkreślił, że mie chodzi tu 
o ingpiracje, llub vo rezultaty  Sszczegóło- 
wych rozumowań, a jedymie o gilgbakie 
przekonanie wewniętnzne, iż сайу świłat o- 

Ibeanie  'wiszedł w okres wdprężenia pod 
każdym wizgilędem. 

DOLAR WCIĄŻ SŁABO. 

WARSZAWA. PAT. Przedgiełda. 

  

  

Dolar 
słaby: Bamlk Polski płaci za dolary 7,15, 
czeki i pnzekazy, 7,17. Na rymiku pny(wiai= 
nym dollarry papierowe 7,17. — 7,18, ю- 

lamy złote wównmlież słalbe 9,05 — 9,10. — 

Ruble 4,83 — 4,84. 

GROŹBA STRAJKU W. IRLANDJI 

DUBLN. PAT  Imlamdji zagraża nowy 
strajk: kolejowy, kitóny m:. objąć tym ra- 
zem prlacowników: tramspontawych na ko- 
dejach południowych. Pociągi i olknęty 
toiwiamiowie idące iwj Stromę Dublina, nie 

zostały 'wyładowane. Piorwodem strajku 
jesti zamząjdzeniie dyrekcji cw sprawie ur- 

lopów. bezpłatnych. 

AFERA MORGANA. 

WASZYNGTON. PAT. Po ukończeniu 
śledziiwa tw sprawiłe Banku Morgana — 
komisja śledcza Senatu przejdzie do 
baidania iniieresów! inmtych wiielkich ban- 
[ków prywieltniych. 26 czenwca rozpocznie 
się ptzesłuchiiwanie Kkienowiników banku, 
Kuhn, Leb Co. 

KATASTROFA PAROWCA. 
SZANGHAJ (PAT. (Parowiec „Aramis* 

o pojemności! 2700 tlo, mależący dlo to- 
wake: Messageries Mianritimes, maje- 
chai ma skalę (rw: odległości 50 mil od 
Szanghaju i zostat poważmie uszkodzony. 

Ofiar  miema. [Wysłanio hidlownik  ce- 
iem pnzewiezieniia załogi i pasażerów do 
Szanghaju. 

UCIECZKA KOMENDANTA ODDZIA- 

ŁÓW SZTURMOWYCH. 
WIEDEŃ. PAT. W dzielnicy włiedeń- 

skiej Favorita, znalazła policja  wazoraj 
w pewnem mieszkamniiu zwiolennika naro- 
dowych Socjalistów, bombę. 

6 narodowych socjalistów i 3 kobiety 
aresztiowainio. 

Komendant  wiszystkich wiedeńskich 
addziałó sztummiowych Rudolf May udiek? 
z Wiednia przypuszczalnie do Bawamrji. 

BOJKOT PROFESORÓW. 
BERLIN. PAT. Organizacje studene- 

kie w uniwersyłłecie ;wroeławiskim rozpo- 
częły [bojkot  dopuszezoniych tam do wy- 

kładów| pniofesorów żydowiskich.  Jedno- , 
cześnie ogłoszony: zostiał bojkot prof. 
Kirzymowskiego, — nie żyda, w Inistytu- 
cie Rolniczym. 

SKAZANIE WYRODNEJ MATKI 

BERLIN. (PAT. Sąd skazał M. Boddin, 
cskaržoną wi znanym procesie o kałtowia- 
nie i kilkakrotne usiłowanie morderstwa 
na osobie kilkuletniej córeczki, na 15 lat 

ciężkiego 'wiięzienia i! 10 lat mfraity praw 
obywatelskich . 

KWAS SOLNY W SKRZYNKACH 
POCZTOWYCH 

WIEDEŃ. PAT. Do 8 skrzynek pocz- 
towych w Wiedhilu nzucono runki z kwasem 
solnym.  Ozęść listów: i druków uległa 
zmiszczeniu. ' (Pilikji udało się ująć 2 
członków: narodowo - socjalistycznych od- 
działów szturmowych. fPrzyznałi się oni 
do winty. 
ZWYCIĘSTWO JĘDRZEJOWSKIEJ 

LONDYN. PAT. (W pierwszej rumidzie 
łumnieju temisawego w Wimbledon Ję- 
drzejowisika pokonała gładko Angielkę 
Edmigisiton 6:1, 6:1. 

OFIARA NAUKI. 

PARYŻ. PAT. Dr. Stefan Turchini, 
radiolog iszpliliala de la Chamitie zmuszo- 
ny został wczor-j poddać się po raz 7-my 
w* ciągu ositfałtmiich idhvu dałt operacji rąk 
nialskutek porażeń promiłemi X, doznianych 
przy badanilach naukowych, 

ŻEGLUGA NA DNIESTRZE. 
KISZYNIÓW| PAT. Otwarcie żeglugi 
Dniestinze gesti ma |drodze do pomy- 

załatwienia. Przez unuchomiiemiie 
żeglugi ma Dnliegiinze odniiesi  konzyści 
także Pidlska, klłóra zyskia az 

komunikację rzeczną z morzem 

  

na 

šinego 

 



mn 

SILVA RERUM 
NOC ŚW. JANA 

Noc świętego Jana... „Jaś'* — powie- 
działaby znakomita wileńska regjonalist- 
ka, która rzetelnie się przyczyniła do spo 
pularyzowania „,„Kaziuka* na oznaczenie 
święta Patrona Litwy Świętego Królewi- 
cza Kazimierza, — „Wańka* — powie- 
dzieliby liczni podróżnicy, odwiedzają- 
cy Wilno i doszukujący się tu śladów 
kultury rosyjskiej, a raczej — barbarzyń- 
stwa moskiewskiego... — „Sobótka* — 
powiedzieliby maturzyści, którzy z dzie- 
sięciostronicowych „bryków** dowiedzie- 
li się o twórczości Kochanowskiego. — 
„Kupała* — rzeknie ten i ów... 

Kurjer Poranny ,172) przypomina czy- 
telnikom dzieje obrzędów kupalnych: 

Sobótka, był to pogański obrzęd religijny, 
jako ofiara, składana wszechmocy bożej, wyra 
żającej się w kulcie słońca. Wszystkie inne 0- 
fiary, składane przy tym obrzędzie — czy to 
bóstwu płodności i urodzajów, czy bogini mi- 
łości i inne — to tylko cześci składowe wiel- 
kiej ofiary, którą lud nasz przed wiekami skła- 
dał potędze wszechbóstwa. Z biegiem czasu, 
gdy wyobrażenia pogańskie zastąpiono  poję- 
ciami Kościoła, lud, wystrzegając się cech po- 
gańskich, obrzęd ten — dawniej o charakterze 
religijnym — odbywał jako zwyczaj łudowy z 
coraz to mniejszem przejęciem, małą przykła- 
dając uwagę do tradycyj swych przodków. 

Ten zwyczaj ludowy, połączony z 
chrześcijańskiem świętem, zachował jed- 
nak pogańskie pierwiastki, które przede- 
wszystkiem zaznaczają się we wróżbach. 

A. Wesołowski w pracy p.t. „Heteryzm, 
pobratymstwo i kumostwo, w obrzędach ku- 
palnych (hipotezy chronologiczne)" w rozdzia- 
łe VI, traktującym o znaczeniu święta Kupały, 
pisze: „..Z początku było to święto społeczno- 
rodowe, podczas którego odbywały się wese- 
la i przyjęcia do rodów, do społeczności przod 
ków. Z tego źródła pochodzi erotyzm i żywioł 
pogrzebowy. Na tej podstawie rozwinął się mit 
naturalistyczny o umierającym bogu i pary 
antropomoriiczne: Adonisa i Afrodyty, Kupa- 
ły, lub Jana z odpowiednią postacią Zenską“. 

Pierwiastek erotyczny wyraźnie się 
zaznacza w obrzędach kupalnych, a wróż 
by odnoszą się do przyszłych losów ko- 
jarzących się par. — Kto będzie mężem? 

— Kiedy wyjdę zamąż? — oto pytania, 
na które kilku dziewczętom musi dać od- 
powiedź noc świętojańska! | 
*©* |. N. Chądzyński piszze, że dziewczęta ż 
koloru płomienia i promienia tegoż  przepo- 
wiadają sobie przyszłe szczęście i pożycie mał 
żeńkie. Nie tylko z koloru płomienia wróżą 
przyszłe szczęście małżeńskie. Tak np. we wsi 
Pilica, paraiji Ostrołęka, pisze Antoni Zaleski: 
„„Opowiadały nam dziewczęta, że mają też 
różne swoje praktyki, do dnia tego przywiąza- 
ne, że każda z nich będzie spała tej nocy, trzy 
mając kamień pod głową i, że musi się jej 
przyśnić jej kawaler, za którego ma pójść za 
mąż w tym roku". 

W powiecie Opatowskim w noc sobótko- 
wą biegają dziewczęta nago do lasu i zagrze 
bują w mrowisku nietoperza, po dziewięciu 
dniach odgrzebują objedzone koszteczki i grab 
kami temi drapią chłopców — ci zaś podrapa- 
ni muszą się napewno zakochać. W ziemi Płoc 
kiej ogryzione kosteczki starają się wsunąć 
nieznacznie pod pościel upatrzonego chłopca, 
który wówczas niechybnie się zakocha. 

Najbardziej rozpowszechnioną formą 
wróżby świętojańskiej są — „wianki“. 

„Wieczorem w wigilję Św. Jana puszczają 
wianki na staw na deszczułkach z zapalonym 
stoczkiem; który wianek pierwszy dopłynie do 
brzegu, najprędzej wyjdzie zatmąż, jeśli zaś 
zgaśnie przed dopłynięciem, to nie może spo- 
dziewać się zamążpójścia w tym roku”, 

Tradycje te są wszystkim dobrze 
znane, zżyliśmy się z niemi w ciągu dzie 
siątków wieków... Tem dziwniej więc 
wygląda pomysł Ligi Morskiej i Rzecz- 
nej, która z okazji „Święta Morza“ po- 
stanowiła przenieść tradycje święta Ku- 
pały na dzień św. Piotra i Pawła!.... 

Lector. 
  

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

LNU. 

  

  

Dnia 15 czerwca r.b. zmarł w War- 
szawie Ś.p. Mirosław Obiezierski, adwo- 
kat przysięgły i obywatel ziemi .Mo- 
hylowskiej i Witebskiej. Jakkolwiek spo- 
wodowana dłuższą chorobą serca, śmierć 
ta zaskoczyła znienacka wszystkich tych, 
którzy do ostatnich niemal chwil mieli 
możność stykać się z tą pełną życia, ener 
gji i inicjatywy indywidualnością, po 
której długo z pewnością na wszystkich 
polach działalności Zmarłego pozostanie 
niczem niezapełniona pustka. 

S. p. Mirosław Obiezierski urodził się 
w 1876 roku w Warszawie, jako naj- 

Ś. p. Mirosław Obiezierski 

SŁOWO 

  

waniom i aresztowi przez bolszewików, 
dzięki zbiegowi okoliczności tylko uni- 
kając rozstrzelania obok zamordowanego 
podówczas ś.p. Dziekana Mohylowskie- 
go X. Mirskiego. 

W drugiej połowie r. 1918 przybywa 
do Warszawy, gdzie organizuje „Komitet 
Obrony Kresów Wschodnich* i staje w 
nim na czele Wydziału Opieki nad żoł- 
nierzem, którą to pracę pełni do końca r. 
1921. Jednocześnie należy do organiza- 
cji Związku Polaków zakordonówych z 
Kresów Białoruskich, w którym 
dzenie niesie radę i 

niestru- 
pomoc tym swoim 

  

młodszy z czterech synów $.р. Joachima 
Obiezierskiego i „ś.p. Józefy ze Święto- 
rzeckich, obojga uczestników powstania 
styczniowego i zesłańców, ludzi. nieu- 
giętego ducha i niezłomnej wiary w przy 
szłą niepodległość Ojczyzny. Lata dzie- 
cinne upłynęły mu pomiędzy rodzinnym 
Konstantowem, położonym w ziemi Mo- 
hylowskiej, Warszawą — miejscem sta- 
łego zamieszkania Ojca, któremu wstęp 
na ziemie „północno-zachodniego kraju 
był wzbroniony — a Smoleńskiem, gdzie 
skończył gimnazjum. 

Wybitnie uzdolniony młodzieniec, już 
w 23 roku zdobywa na uniwersytecie 
warszawskim stopień kandydata praw 
ze srebrnym medalem za rozprawę p.t. 
„Skazanie warunkowe“; ale kierując się 
ideą ukochanej Matki, nie osiedla się ani 
w Warszawie, z którą wiążą go lata mło 
dości i związki rodzinne, ani w Rosii, 
gdzie mógł spodziewać się szybkiej kar- 
jery. Osiada w zapadłym kącie kreso- 
wym, — pozbawionym wówczas jeszcze 
nawet kolei, Mohyłowie nad Dnieprem, 

tam od pierwszej chwili swego po- 
bytu, pełni misję cywilizacyjną i naro 
dową, stając się od roku 1904 jednym z 
najwybitniejszych obywateli tego miasta. 

Jest radnym miejskim miasta i rad- 
nym ziemskim powiatu mohylowskiego; 
jest prezesem i założycielem  Polskie- 
go Towarzystwa Oświaty i Dobroczyn- 
ności ziemi Mohylowskiej, — general- 
nym sekretarzem Mohylowskiego Komi- 
tetu Politycznego, polskiego organu kie- 
rowniczego przy wszystkich wyborach 
do Dumy i Rady Państwa rosyjskiej, — 
prezesem Mohylowskiego Oddziału Pol- 
skiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom 
Wojny i kierownikiem akcji ratunkowej 
na całą Mohylewszczyznę; w r. 1918 jest 

—i 

  

najbliższym współziomkom, przez trak- 
tat Ryski ostatecznie wyrzuconym ze 
swych gniazd na rubieży Rzeczypospoli- 
tej. W polityce zwolennik monarchji, do 
ostatnich chwił życia był członkiem ko- 
mitetu redakcyjnego „Głosu Monarchi- 
sty”. ! 

Głęboka przyjaźń i porozumienie łą- 
czyła go z dostojnikami Kościoła kato- 
lickiego pod jarzmem rosyjskiem, przede 
wszystkiem, ze ś.p. ks. Biskupem  miń- 
skim 4 pińskim — Zygmuntem Łoziń- 
skim, oraz z J. E. ks. Arcybiskupem Mo- 
hylowskim — Roppem, który go ozdobił 
krzyżem zasługi za pracę dla Kościoła 
w Rosji i osobiście raczył oddać Zmar- 
łemu ostatnią posługę, odprowadzając 
zwłoki jego do grobu na Powązkach, 
gdzie przed otwartą mogiłą w gorących, 
żalem i wzruszeniem głębokiem nabrz- 
miałych słowach pożegnał je w imieniu 
współbraci — kresowców mecenas Po- 
nikwicki. ' 

Odszedł w sile wieku człowiek wiet-. 
kich zdolności, krzyształowych zasad, 
gorącego serca, głębokiej i świadomej 
wiary, bezkompromisowej etyki indywi- 
dualnej i społecznej. Odszedł pracownik 
niestrudzony, wyczerpany z sił, a niewy- 
zyskany dla Odrodzonego Państwa, w 
którem nigdy żadnego urzędowego sta- 
nowiska nie zajmował. Ubyła przedwcze 
śnie jednostka, reprezentująca wszystko, 
co najlepsze, z usuwającego się coraz 
bardziej w cień pokolenia przedwojen- 
nych bojowników o Polskę żywą i pięk- 
ną. 

Dał z siebie wszystko, co mógł —- i 
więcej, niż mógł. Nie żądał wzamian ni- 
czego. Niech Bóg mu wynagrodzi zupeł- 
nym, tak bardzo mu należnym  wypo- 
czynkiem i wielkiem, kojącem uspoko- 

członkiem komisji finansowej Pierwszego jeniem o wszystko, co ukochał i czemu 
Korpusu Polskiego, podlega prześlado- służył. 

ganiał dzielną czwórkę koni, klaskając 

Podróż :staroświecka 
Ta staroświecka podróż, o której 

chcemy mówić, odbyła się w latach 1820 
— 1824. Odbył ją znany swego czasu 

' pisarz Krystyn Lach-Szyrma. Objęła zas 
Anglję i Szkocję — dwa kraje najbar- 
dziej romantyczne obok Niemiec. Tam 
przecież urodziła się ballada, tam istnia- 
ły owe tajemnicze, ponure zamczyska, 
które opiewał Walter-Scott, tam Richard- 
son pisał tkliwe powieści i tam przesu- 
wał się cień Szekspira... - 

Lata 1820 — 24. Jesteśmy w okresie 
młodzieńczo świeżego romantyzmu. Inni 
ludzie. Inne obyczaje. Mężczyźni są uspo 

sobieni marzycielsko Lubią niezwykłe 

przygody. Lubią dużo wędrować po 

świecie. Czytają Goethego, Byrona, Wal- 

ter Scotta. Nie cierpią szarej prozy. Ro- 

mantyk musi być albo bohaterem, albo 

artystą. Ubrany w hiszpański, powłoczy- 

sty płaszcz, chodzi nocami dumać wśród 
ruin. Tonie w smutku. Dlaczego? Ach, 

nie pytajmy daremnie. Jest to bowiem” 

smutek kosmiczny, wynikający z jakiejś 

niezbadanej konieczności. 
Romantyk ma jedynego powiernika. To 

księżyc. Pełno go wszędzie. Oto spójrz- 
cie, jakaś mara błąka się po korytarzach 

" opustoszałego zamczyska, lub jacyś szla- 

chetni zbóje gromadzą się na walne na- 

rady, lub dwoje kochanków pływa łodzią 

po jeziorze, lub ktoś porywa dziewicę i 

na koniu szybkim, jak wicher, unosi ją 

na jakieś uroczyska. Czy możliwe, żeby 

się to działo w dzień? Przenigdy! To 

wszystko musi zachodzić w nocy, w nie- 

pewnem,  srebrno-zielonkawem świetle 

księżyca. : 

Romantyk jeszcze jedną rzecz dziw- 

ną robi. Oto umiera z miłości. Najpierw 
oczywiście pisze jakiś pamiętnik. Tam 
wzdycha. Wylewa łzy. Chodzi z umiło- 
waną do poufnej altany, gdzie na korze 
drzew widnieją wyryte imiona kochan- 
ków, przypuśćmy: Klaryssa i Edmund. 
Tu szepcze wyznania, rzuca przysięgi, 
którym bezwarunkowo przyświeca księ- 
życ. Potem ona komu innemu wije ślub- 
ny wieniec, a on strzela się z pistoletu. 

Cóż dalej? Przecież ona została. Tak 
istotnie została. I teraz dopiero wpada w 
najczulsze obłąkanie. Przez całą noc czy- 
ta romanse. Jest blada, smukła, poetycz- 
na i niepocieszona. Oto leży na kana- 
pie i trzyma w ręku rozpieczętowany 
list, zwróciwszy się twarzą ku оКиц, w 
którem świeci pełnia, księżycowa. Myśli 
o nim. Kiedyindziej zobaczycie ją w po- 
wozie, obok biegnie charcik. Na kola- 
nach jej spoczywa czyjaś podobizna. To 
jego podobizna. Czasem spotkacie ją na 
rozdrożu. Stoi oparta o pień brzozy pła- 
czącej. Oczy utkwiła w jakiejś kamiennej 
płycie. To jego mogiła. 

W takiej to epoce odbywał swoją 
podróż Lach-Szyrma. Jeżdżono wtedy 
dyliżansami. Jadano w przydrożnych o- 
berżach. Na gościńcu roiło się od pojaz- 
dów. 

Ciekawie wyglądał dyliżans poczto- 
wy. Było to czworogranne pudło z drzwi 
czkami. Z przodu koła mniejsze, z tyłu 
dwakroć większe. Podróżni siadali w 
środku, lub zzewnątrz na szczególnych 
ławkach z poręczami, umieszczonych do- 
syć wysoko, tak, że aby się tam dostać, 
należało wdrapywać się po schodkach. 
Woźnica posiadał długi bat, którym po- 

niemiłosiernie. 
Typy wędrowców zdarzały się naj- 

rozmaitsze: „Lecz w tej czynnej wrzawie, 
powiada Lach Szyrma, majciekawszemi 
są swobodne dzieci Brytanii. 
przejmie, bez najmniejszej dumy wita się 
i rozstaje z obecnemi, wsiadając do po- 
rządnego, choć niewykwitnego pojazdu 
już pewnego wieku mężczyzna z ošmna- 
stoletnim młodzieńcem: jest to znakomity 
Lord, który po skończonych obradach 
parlamentowych szuka dla siebie wyt- 
chnienia, a dla synowca pożytku... Sły- 
chać trzask z bicza, — zajeżdża z turko- 
tem poczwórna kareta, konie jakby Z 
wody wywleczone, — wyłazi z inej niz- 
ki i chudy, średniego wieku mężczyzna, 
w szaraczkowym, wytartym surducie, z 
czarnym aksamitnym kołnierzem, w po- 
gniecionym kapeluszu, dumny bez powa- 
gi śniada twarz jego zapowiada mieszkań 

ca streiy gorącej: jest to Nabob, który 

niedawno powróciwszy z bogatych In- 

dyj, zwiedzał teraz Włochy i Francję, 
aby go markiery po oberżach nazywali 

Milordem... 

Po licznych postojach i popasach — 
wybornym, bitym gościńcem, przybywa- 
my nakoniec do Londynu. Ale pamiętaj- 
my, że jest to rok 1820. To, co tak nad- 
zwyczajnie zdumiewa Lacha Szyrmę, nar 
przykład oświetlenie gazowe, dziś już 
należy do rupieci króla Goździka. A ten, 

jak wiadomo, bardzo dawno panował. 
Na wstępie wędrowiec polski był zasko- 
czony sutością angielskich śniadań. Po- 
prostu przeraziły go owe pieczenie wo- 
łowe i cielęce, owe szynki, konfitury, 
lody i wszelkie inne smakołyki, które 
zachęcały podróżnych swym pięknym 
widokiem do śmiałych popisów apetytu. 

Szyrma jednak poprzestał na skrom- 

„Oto u-. 

GDAŃSK i POLSKA 
DEKLARACJA PREZYDENTA RAUSCHNINGA 

GDAŃSK. PAT. Po otwarciu dzisiej- 
szego posiedzenia Sejmu gdańskiego przez 
prezydenita Volkstagu von Wnucka zabrał 
gilios priezydent Senatu Rauschnms, E:5- 
ry (wygłosił  zapowiedzizną  Jeklarację 
programową mowego senatu hitleriowskie- 
go. 

Po słowach wstępnych, poświęconyjah 
ocenie zwycięstwa hiltlerowskiego, von 
Rauschning wypowiedział ttwiendzenie 2e 
wybory ujawniły, przedewszysikiem nie- 
miecki charakter, wolnego: miasta. 

Następnie mówia omówił stosunek wiol- 
nego miasta do Polski, przyznając się za- 
sadmiczo do polityki pokoju i lojalności 
mw stosuniku do itiraktalbów ioraz do posza- 
nowania istniejących ustaw i umów, itu- 
dzież do chęci obrony konstytucyjmie za- 
gwarankiowamych (praw wszysłikidh  oby- 
wieiteli i kołnsitytucji, stojącej pod: ochroną 
Ligi Narodów.  Rauschnilng zaznaczył 
mólwmież swą gotowość do  mszamowania 

cbeych Кг nanodowych, podkreślając. 

że właśnie stronnictwo marodowych  slo- 

cjalistów, stłojjąc ma/ gruncie czyisto nzro- 
dowym, uznaje pirawia innych ma tem 
polu. Rozwijając dalej swe poglądy, ma te- 
mat stosumników! polsko - gdańskich, Rausc- 
hning wyraził gotowość ze strony Senatu 
do uczynienia próby zlliikwiidowamia wszy 
stkich  miezałatiwionych dotąd kwestyj 
spornych w toku makiowań (bezpośrednich 

i dor nadania wzajemnym stosunkom (takie- 
go charakteru, jaki piowiiamty, mieć przy 
istniejących  stiosumkach  gospodawczych. 
Istniejące pozornie nieprzyzwyectężone tru- 
dności mogą uzmaleźć swe załatwienie 
tylko przy szczerych dążeniieidh obydwu 

  

konitrahentėw do pokoljowej ich współpra- 
cy. 

Po wiyglłoszeniu tej zasady, zgłosił Ra- 
uschning szereg żądań pad adresem Pol- 
ski. Żądania te dotyczą uznania samo- 
dzielności państwiawiej, kulturalnej i go- 
spodznczej wolnego miasta. Gotowość — 
Gdańska do zlikwidowania  niezałatwiio- 
nych kwestyj spornych mie może iść poza 
gramice  mieziszczalnydh praw wolnego 
miasta do własnego chartelkteru narodo- 
wiego, dło państwiowej samodzielności + do 
jego prawa  samiostamowiienia, » sobie na 
polu gospiodarczem. (Powołując się na 
menifest Rady Ludowej b. Dzielnicy 
Pruskiej z maja 1919 roku, w myśl któ- 

rego nie gospodarcze smiszczenie jed- 

o narodu przez drugi, lecz gospodarcza 
współpraca powinna być myślą przewod- 
nią wzajemnych unków.  Rauschning 
domagał się (od n=rodu polskiego uznani 
że ludność gdańska ma prawo czuć się 
członkami narodu miemieckiego. 

W item mejscu mówica zaapelowiał 

ponownie do narodu polskiego, by nie 
stawił żądań, których ludność gdańska, 
zgodnie ze swym wrodzonym miemieckim 
charakterem mie moglaby spełnić. 

Przy końcu swego pirzemówienia: Ra- 

uschning podkmeślił, że jednem z głów- 
nych zaldzń nowego Senatu będzie pie- 
lęgnowianie miemieckiej kultury. Zazna- 
czył om, že ješli miamwet zamiary mowego 
Senatiu doznają mieporwfodzenia, tło: jednak 
napewmo mda mu -się zrealizować dwa 
zadaia: 1) miinzymaie miemieckilego cha- 
rakliertu Gdańska i 2) stiwomzenie wspól- 
noty mamwodowej ludności gdańskiej. 

    

    

  

Lehtinen nie pobił rekordu Kusocińskiego 
WARSZAWA. PAT. Depesza Fińskiej 

Agencji Telegraficznej, domoszą o po- 
biciu przez Lehtilnena rekordu światowe- 
go ma, 3 klm., będącego w posiadniu Kiu- 
sokiińskiiegio, mie jest zgodlnia! z praiwddą. — 
Lehtinen uzyskał wymik maeczywiście 
lepszy, old iofiajałnego rekiordu światowe 
go ma tym dystansie należącego do Nur- 
miego (8 min. 20,4 sek.). Czas Lehltine- 
ma — 8:195 oraz Iso Hlolo 8:19,6 jest 

mzeczywiiście lepszy lod! wynilku Nurmiego. 

Pozostiaje matomiast czes osiągnięty przez 
Kusocińskiego w] Antwerpji w ubiegłym 
molkku, — 8 min. 18, 8 sek., kitóny (io wymik 
jestl dotąd, niestety, ofiljallnie zaitwier- 
dzony jalko irekomd śwliattowy. Fimmiowie 
biegli z zamiarem ustanowienia: czasu lep- 
szego: odl iwytniku [Płollalkia. (Próba, jednak 
mlie powilodła się, wisikutek czego Kusociń- 
Ski: w dalszym «ciągu posialda prymat 
świajtowjy ma 3 klm. 

  

Uczczenie bohaterów 1863 r. 
w „Świętem Błocie" 

Na miejscu jednej z najkrwawszych bitw, 
jaka rozegrała się w 1863 r. na ziemi grodzień- 

skiej, w uroczysku zwanem „Świętem błotem”, 

znajdującem się w odległości 11 km. na wschód 
od jezior, w pow. grodzieńskim, w niedzielę 

dnia 25 bm. odbędzie się uroczyste poświęcenie 

krzyża. 

W 1863 r. była tam dziewicza niemal pusz- 
cza, którą przecinała nieuregułowana jeszcze 

wówczas rzeka Bierwionka, płynąca wśród mo- 
czarów, porosłych odwiecznym lasem. Wśród 

trzęsawisk jest kilka pagórków, a na jednym z 

nich w pobliżu rz. Bierwionki w pamiętnym 
roku stał obóz ćwiczebny powstańców, będą- 

cych pod dowództwem pułkownika Aleksandra 

Lenkiewicza. 

W „Świętem błocie* kałużskij pułk pod do- 

wództwem pułk. Ałchazowa odniósł łatwe zwy- 

cięstwo nad prawie bezbronnymi powstańcami, 

z których na przeszło 200 zaledwie około 25 

życie ocaliło, by złożyć je później głównie w 

puszczy Świsłockiej na ołtarzu Ojczyzny. 

Miejsce krwawej bitwy zostało później o- 

znaczone skromnym krzyżem, który przetrwał 

okres niewoli. 

Obecnie, zawdzięczając poparciu ze strony 

Szefa Sztabu О. . Ш, р. pułk. Perkowicza i Dy- 

rektora Lasów Państwowych, p. Szemiotha, 

droga do miejsca bitwy od szosy grodzieńsko- 
wileńskiej została oznaczona  drogowskazami, 
poprzez trzęsawisko (około pół kilometra) zosta 

ły przerzucone kładki, a na pamiętnym pagór- 

ku stanął krzyż dębowy, którego* poświęcenie 
odbędzie się w dniu 25 bm., o godz. 12-tej, z 

udziałem wojska, władz leśnych i okolicznej 

ludności. ы 

Przed paru dniami miejsce bitwy w „Świę 

tem błocie* zwiedzili: D-ca „O. K. III p. gene- 
rał A. Litwinowicz i wojewoda białostocki p. 

M. Zyndram - Kościałkowski. 

W związku z projektowanym wyrębem la- 

su na miejscu bitwy, p. wojewoda M. Kościał- 
kowski uznał to miejsce, jako najodpowiedniej- 

sze dla utworzenia rezerwatu, tembardziej, że 

zachował się tam dąb 400-letni, — niemy świa- 

dek heroicznych zmagań bohaterów 1863 roku. 

Г Jozei Jodkowski. 

  

Od Administracįi 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1-go lipca r. b. wstrzymamy 

zalegającym do tego dnia w 

wysyłkę pisma wszystkim 

opłacie. ` 

  

nej polskiej zakąsce i udat się na mia- 

sto. Szedł z jednej ulicy na drugą. Mijał 

tłumy przechodniów. Oglądał wystawy i 

okazalsze budowle. Zagubił się w ogro- 

mie Londynu. 

W głowie powstał mu zamęt. Dopie- 
ro stopniowo wyłaniał się stąd jaśniej- 
szy obraz i dokładniej zarysowywał się 
„porządek dnia w Londynie*. Szyrma 

kreśli ciekawy wizerunek stolicy angiel- 

skiej. Mamy więc Londyn staroświecki z 

czasów Byrona i Walter Scotta, Pogrąż 

my się na chwilę w jego uroku „Dzień 

w Londynie, opowiada nasz podróżnik, 
nie jest dniem jak gdzieindziej. Każda 
pora, a nawet każda godzina ma tam swe 
właściwe zatrudnienia i cechy, któremi 
odróżnia się od innych. Rozmaitość tych 

cech zależy od rozmaitości życia, stanu, 

zabiegów i powołania mieszkańców: 

przy ich nawyknieniu i  przywiązaniu 

do raz przyjętego porządku te cechy zo- 

stają z czasem niezmiennemi, co nadaje 

Londynowi niemal tę samą postać, jaką 

miał przed stu laty. Jak wówczas tak i 

dziś, nie o jednej godzinie wstaje wy- 

robnik i elegantka. Co dla utrudzonego 
rękodzielnika jest porą snu, to dla zło- 

dzieja jest porą czuwania. Nie o jednej 

godzinie czas iść do banku, na sądy, te- 

atr, operę. Tei tym podobne rzeczy na- 

dają miastu w każdej porze dnia. inną po 

stać. Można powiedzieć, że na ulicach 

Londynu nigdy niema zupełnej spokojno- 

ści. O północy, jak ktoś dobrze uważał, 

więcej jest tam ruchu, niż w wielu mia- 

stach w południe. Dopiero nadedniem 

wszystko się ucisza, ulice się wyludnia- 

ia. as . 
Czynnošci dnia rozpoczynają rybacz- 

ki nad Tamizą, dając z brzaskiem dnia, 

przykłady zwięzłej swojej retoryki... Po 

nich najraniej wstają ogrodniczki; przy- 

  

jeżdżają one na wierzchu ogromnych 
fur, uładowanych warzywem i owoca- 
mi na rynek, gdzie z niepospolitą sztuką 
układają na straganach ogrodowizny i 
kwiaty. 

O siódmej jeszcze cicho na ulicach, 

dopiero o ósmej zaczynają otwierać po- 

mniejsze sklepiki. 

Dziewiąta jest godziną śniadania, po- 
tem przybywa ruchu na ulicach, otwie- 
rają większe sklepy, mnóstwo pojazdów 
i dyliżanse na różne strony rozwożą 
kupców, kupczyków, biurzystów, dokto- 
row. у 

Kiedy już taki ruch we wschodnim 

Londynie, w zachodniej jego części, jak 

w najlepsze śpią i wszystko tak głucho, 
jakgdyby słońce było jeszcze u Antypo- 
dów. Świat tak nazwany wielki, czyli 
modny tam mieszka: on pogardza wsta- 
waniem o jednej porze z pospólstwem, 
nie chcąc nic z gminem mieć wspólnego. 
O innej godzinie kładzie się spać. o innej 
wstaje: potrzebuje dłuższego wczasu i 
odpoczynku po późno w noc przedłuża- 
nych zabawach, grach, tańcach, koncer- 

tach. I o jedenastej ulice tam jeszcze pu- 

ste. 3 
Dopiero o pierwszej pokazują się w 

mieście bogate pojazdy, wykwintniej u- 

brane osoby i ruch bardziej się powięk- 

sza. O tej godzinie udają się damy za- 

chodniej części Londynu do sklepów, do 
modniarek, pó wstążki, pachnidła, ro- 

manse: czasem w celu zawiązania nowej 

intrygi, lub dokończenia rozpoczętej: naj 
częściej po nic, aby zabić czas. 

Do tego morderstwa przewybornie 

służy oddawanie wizyt nie dla okazania 

przyjaźni, lub szacunku, lecz dla mody. 

„Odwiedził mnie kto, muszę być u niego, 

lecz lepiej byłoby go nie widzieć i nie 

znać: wrzucę mu przez próg kartkę wi- 

W _ WIRZE STOLICY 
NA ODWIECZNY TEMAT. 

W Truskawcu biedna pani, co wynajęła 

wielki pensjonat a przez maj miała w 30 poko- 

jach jednego gościa, — popełniła samobójstwo. 

Napisała na karcie przed strzałem: „Nie mogę 

żyć — deszcz i deszcz!” 

Gdyby w Polsce ludzie byli wrażliwi na 
pogodę, wkrótce kraj nasz byłby pustynią, po 

tegorocznej wiośnie nawet etatowi 'komornicy 

straciliby chęć do życia. 

Meeting lotniczy — deszcz, konkursy hip- 

piczne — ulewa, derby z Prezydentem — po- 

top, — do parku na spacer mógł chodzić tyl- 

ko nurek, do kawiarni pod gołem niebem tyl- 

ko golas, który nic nie chciał konsumować, bo 

kawiarnia nieczynna. A przytem ziąb, mróz, 

zawieje. 
Nareszcie odwiłż! Od dwóch dni rtęć gra- 

moli się systematycznie w górę, ludzie jeszcze 

niedowierzają, jeszcze się widzi często gościa 

w futrze, odważniejsi w jesionkach, bohater- 

scy ryzykanci do figury! Koniec czerwca i 

— bez palta, no, no!!! 

Na plażach pustka, woda lodowata, k 

się będzie można za miesiąc, kajakowcy 

wają, przynajmniej wiosło nie zamarza im w 

powietrzu. 

Czyja”zasługa ta piękna pogoda? Wyłąc 

nie P.L.M.-u. W niedzielę szałało nad War 

wą kolejno 5 burz, przez poniedziałek nie p 

stało padać ani na chwilę — PIM widz 

już 

  

   
rze- 

    о- 

"głosił we wtorek rano komunikat: 

„Niž' nad Polską, zbliża się 

zachodu, druga z północy, obfite opady nieu- 

niknione w przeciągu najbliższego tygodnia. 

Poczynając od jutra silne zachmurzenie, deszcz, 

siota“... 

Naogół przepowiadanie złej pogody spraw- 

dza się u nas doskonale. Ale PIM zawsze ple- 

cie głupstwa i sama natura pilnuje, by trady- 

cji stało się zadość. Więc od środy słońce, bez 

depresja z 

            

        

chmurne niebo, ciepło... nareszcie. PIM jednak 

przydaje się na coś. Karol. 

wy" 

W forebce 
podróżnej 

powinny się zawsze 
znajdować — tabletki 
Aspirin, gdyż podczas 
podróży — najłatwiej 
można się przeziębić. 

Istnieje tylko jedna 

  

POLACY! 
Największym błędem dziejowym Polski by- 

ło zaniedbanie spraw morza. Pozwoliliśmy, aby 
odwieczny nasz wróg rozsiadł się nad Bałty- 
kiem i ugruntował tam swoją potęgę. Straszli- 
wym skutkiem tego błędu był upadek i roz- 
darcie dawnej Rzeczypospolitej. 

Dopiero wśród męczarni niewoli Naród za- 
czął rozumieć, czem jest morze. Walcząc o od- 
zyskanie własnego Państwa, Niepodlegiego i 
Zjednoczonego, walczyliśmy o Polskę „z dostę- 
pem do"morza*: —— *%* ph cwi 

Niema bowiem dla Polski niepodległej bez 
dostępu do morza, jak niema jej zjednoczenia 
bez ziemi pomorskiej, od zarania dziejów przez 
lud polski. zamieszkałej! 

Polacy! Pamiętajcie, że przez Pomorze i 
Bałtyk prowadzi droga na szeroki i wolny 
świat! Pamiętajcie, że Polska, oparta silnie o 
morze, potrafi wywalczyć sobie należne Jej 
miejsce wśród wiełkich narodów i zdobycia dla 
swych synów własne, zamorskie tereny pracy! 

Polacy! Naszą pokojową, twórczą pracę 
zakłóca rozzuchwalona i drapieżna zaborczość 
wroga. Rodzą się znowu zbrodnicze pomysły 
grabieży cudzych ziem, godzące bezpośrednio 
w całość i niepodległość Polski! 

Odpowiemy na nie wszyscy, jeden 
mąż, że każda próba zamachu na e, na 
prawa Polski w Gdańsku spotka zdecydowany 
odpór całego Narodu! 

Pod tem hasłem Liga Morska i Kolonjalna 
rozpoczyna w dniu „Święta Morza* powszech- 
ną zbiórkę na „Fundusz Obrony Morskiej". — 
Wyraźcie czynem Wasze uczucia! Składajcie 0- 
fiarny (grosz na obronę morza! Każdy grosz, 
przetopiony w spiż dział okrętowych, zapewni 
pokój Wam i Waszym dzieciom! 

LIGA MORSKA I KOLONJALNA. 

jak 

zytową, czy będzie w domu, czy nie i 
basta”. 

Tak myśli i tak czyni niejeden, wy- 
chodzący na wizyty. Odwiedziny te 
trwają do czwartej, poczem ubywa wiel- 
kiego świata, a przybywa plotek, obmów 
i planów do coraz nowych pustot.. 

Najwcześniej jedzą obiad w Londy- 
nie tam, gdzie mieszkają ubodzy, bo ci 
jedzą kiedy mają, najpóźniej zaś w czę- 
Ści zachodniej zamieszkanej przez boga- 
czów, bo ci mając do zbytku, nie mogą 
się doczekać apetytu. Tu od szóstej do 
siódmej liczne krzyżują się pojazdy, jed- 
ne wspanialsze od drugich, z suto ugalo- 
nowaną liberją, rozwożą damy i męż- 

czyzn w gałowych ubiorach. Tutkot kół, 
bicie młotów, kołaczących do drzwi, 
gdzie daje się obiad, jest wtedy nieznoś- 

nem. Podczas obiadu ten hałas i 
wa ustaje wprawdzie i można wygod- 

niej przechodzić przez ulice, lecz we trzy 

lub cztery godziny (gdyż obiady angiel- 

skie długo trwają) znowu się wszczyna 

i przez czas teatru, opery, wieczorów, 

balów, rautów, — ciągle trwa z małemi 

przerwami ledwo nie do drugiej po pół- 
nocy. Nawet kiedy się rozwidni i lam- 
py dogorywającem światłem blado już 

połyskują, słyszeć można w dalekich uli- 

cach toczące się pojazdy, a czasem i spo- 

tykać je: chwieją się w nich mężczyźni 

i kobiety wybladłe, widocznie całonoc- 

ną bezsennością znużone, utęsknione za 

domem, aby osłabione nerwy snem orzeź 

wić; — lecz ten spoczynek służy tylko 

na to, aby do nowych pokrzepić się znu- 

żeń. Prędko się żyje, lecz krótko. | 

Wieczorem Londyn nierównie  pięk- 

niej się wydaje, jak we dnie: od czasu, 

jak zaprowadzono ośŚwiecanie gazem, 

przybyło dlań wiele uroku. jednakże nie 
można powiedzieć, że jest lepiej oświe- 
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Przygotowania do Zja- 

zdu Gospodarczego 
WOJEWÓDZTWA WILEŃSKIEGO. 

W myśl decyzji! władz naczelnych BR 

WR prezydjum Rady, [Wlajewódzkiej BB 

WR w Wililntie zwpłańło jwi daiu 19 b. m. 

a konferenicję (porozuimi/ejwi. wieżą _ w 

ar z pnojelktlojwiałnym: Zijazdem Gor 

spodairczyma  wojewódziiwa wileńskiego. 

Na konferencję tą przybył! p. Woje- 
wpda Wileński  Jaszczoltii oraz szereg 
czołowych — pirzedkiławikcielli wiilleńskiien 

sfer gospodarczych li samorządowych z p. 

prezesem Izby  Pizemysłowio - Hamdlowej 

p. Romanem Rucińskim i Prezyjdentem 

m. Wilna dr. Maleszewskim na! czele. 

Obrady zagaił, w zastępstwiie niiiejobec - 

mego prezesa Rądy [Wojewódzkiej sea. 

Abramiowiicza, wileeprezes poseł Brionli- 

staw Wedziaigostki,  pilojjeikli zaś ongemiza- 

cyjny Zijazdu  omėwil  seknatiang Rady 

poset Stainislaim  "Diobiosiz. : 

'Podkireśliwszy,  donioslość iinylejalty wy 

władz naczelnych BBWR. poseł Dojblosz 

wysunął winiicsek ażeby Zjazd Gosjpodzur- 

czy  wiojewództiwi: wileńskiego odbył się 

w okresie II Targów Północnych i Wy- 
stawy Luiamsktłej, Ściśle ' dniach 8 i 9 

mireśniła w. b., tawiłalszcza, iż co do ilego 

żerminiu | porjozumiai sie  juž z władzami 

naczelnemi BBWR. 
W ślad zatem iwiylleniła się krótka dy- 

skusja  zaiinaugurowiema pnzez p. woje- 

wodę Jaszezoltta, kltóry wsik.zał mia. tra- 

fniošė i celowość puiojekitlowanego  tenmi- 

nu Zjazdu, ai (lo ze wiąglęjdu ma bezpośre- 

dność zafńniilerieswiamiia wiszystkich czyfan:- 

kówi gospodarczych li! spolecznych organi 

zowanemij II-iemi  T.higami Półniocnemi 

5 Wystawę  Linilansiką. 

iProjektowany termin Zjazdu został 

jednomyślnie przez zebranych przyjętły. 
Obrady zakiończionie zostały: ustajleniem 

kierownictiwa (priogfr:imiowiego i aldministra- 

cyjnego Zjazdu coraz poszczególnych Ко- 

misy ji 
Naczelne kilerowinietiwio priogfrialmow/e plo= 

wfierzcwie zostało na właiosek prezydium 
Rady Wojewódzkiej Rekltłonawi (U. S. B. 

_ Wlitoldowii Sl mieiwiilezowi, który  jedmo- 
cześnie objął (gelnłirallny niefenati z dzie- 
qdzinjy wolinietwia i referat sprawpzdawczy ; 

kierownietiwio aldmiiniieiracyjjnie powierzona 
gostalło p. Elgaszowi! Jutkiewiiezowii. Na 
przewodniczących komiisyj powiołajnio: 1ol- 
niczej — dłytnakitora: Izby Rolniczej Wiileń- 
sko - Niwiogmódzkiej — о. Twłańskiągo; — 
gnłdpmiyfsiowta K Menidilowej —  djyprekttoma 

Izby Przemysłowio - (Hiamldlljwiej inż. Ba- 
słańskiego; _filnangowiej  — dyrektora Wi- 
leńskiego Oddziału Państwawego Ban- 
ku Rillnego mp. Maculejwiicza;  samiorządło- 
wej — Prezydłaniła: m. Wiilmia |d-rwy Mzadle- 

szewskilego:  ołałnz (prafdy, posła d-na 
Stefana — Birolkiowskiiejgio. 

Termin  mastępnej komferencjii, ma któ- 

rej ma być  ustb Jiomy skład fachowy kbo- 

miisyj i omówienie dlawsze  temia- 
tów, mających być dbjętemi referafiami 
ma Zjeździe, wyzniadzomo ma idzień 10 lipca 
m. b. 

W wolinyjch rwmlilosikaich — oraawiiana by- 
ła możliwość wspólnej org:nmizacji! Zjatidu 

z wojewódziiwem nowogródzikiem, a: to ze 
mzględu ma bliską wspólność interesów 
gospodarczych, Sprawa ta zostala uzależ- 
nionk od decyzji władz naczelnych BBWR 

które wcześniej już były, wydały zelece- 
aie r terenowych Zjazdów 
gospodarczych w obrębie poszczególnych 
woajewódzit(wi. 

Wkiillkis, dnii późmiiej odbyło się w tej 
samej sprawie zebranie w ścisłem gro- 

nie przewodniczących  kiomisyj zjazdo- 
mych pod! pnzewodniietiwiem Prezesa. Rady 
Wbijewódzkiej BBIWIR p. senatora W:tol- 
da Abramowicza. 

| Eugenja Kobylińska 

Świat w szkole. 
pamiętnik nauczycielki 

  

    

  

  

    

Kslążka ta wyszła jnż z drakarni LUX i jest 
"do nabycia w księgarniach wileńskich. 
Skład główny w księgarni św. Wojciecha 

Cena zł. 350 gr. | 
  

SŁOWO 

pogoni za dooma zającnmi 
Teatry i kina bankrutują, iw restau- 

wacjach frekwencja weiąż maleje, hotele 

pustkamiił świecą, wielu hamfdliowiców: па 

myka swe magazyny, gdyż podeitki i moz= 

chody: przewyższają dochody, Tolnicijwo u- 

padło, wiłashość miejska jest przez 

system panujący. skazama na zagładę. i 

Miesta bamkrutiują, gminy wiejskie i 

sejmik kąpią się w deficyjiaich, handel r 

przemysł, i rolnietin p mie mają ami pienię- 

dzy amt kredytlu choć pdnoć pieniądze w 

bamkach pleśnieją, ale umierającym 

dyfiować nikt: nie chce. ; 

Oto jest mienny i wcale nieprzesa- 

dzony: obraz n:szej mzeczywiistiości. : 

Dotąd jednak żyliśmy i żyjemy powia- 

da optymiskw i to święta pr. iwida, a ś. p. 

de la Polije odkrył aksjomat, że czio- 

wiek żytjet aż do osiatiniej chwili przed 

śmiiemcią, 
Żyliśmy |dotąd staremi zapasami, ale 

już zjedliśmy wszystkie nasze dan iniejsze 4 

kapitały i wszellkiie zasoby. zjedliśmy też 

wszelkie zaciągnięte pożyczki i dziś ci 

obywatel anll skarb pieniędzy mie mają 

a raczej z każdym wokilem mają ich mniej 

choć wymajęania wiosną. 8 

Mówiono : ludność ma pieniądze aie 

miie chice płacić, plienfiądze trzym:qą w 

pończochach i Mmakładano coraz nowe 

podatki i comaz mowie ciężary. 

Wreszcie zaczętło dochodzić do przeko- 
nas że jedn kk zeczy wiiście ludjaość 

„wycieńczona płacić nie może, gdyż nawet 

fegjom sekwestrallorów! il komorników 4 

próżniego nalać mie pofirafił, a stosy zaję- 

tych gratówi czy. inwientanzy żywiych nie 

zmejdują mabywców! nawet aa śmiesznie 

miskie cemy, a majątków i domów na Ii- 

cytacjach mile chcą bo mie mogą kupo- 

wać pomimo cen! minimalnych i zachwa- 

lanik. kionzystnej lokałty w tych deficyfto- 

wych 'obecnie olbjekltlaichi. Ё 

Ziniainiem jest opowłladaniie o tem, jak 

wszysely poddani szaicha liwilerdziii że 

fidzie tem kmól w cudnej złotej szacie jak 

to było przez urzędników dworu aglo- 
szono a! dopiero małe dbiledko wiykrzyłk- 
męlo „ależ szach jest megi" i wpwcas 
dopiero odważyli ludzie sikonstaltowiać 

tą nagość, nie mając cywilnej odwagi wy- 

stąpić przeciw miantauconej hipnbzie, 

Otóż ibolegnia ii smutna mzeczywistość 
meczęła powoli ołiwiienać Muidziom oczy a 
naczej śmieliła 'idh do wierzenia wła- 
sntym: loczom. il wypowiedzenia nieśmiałego, 

nanazie zdania,. że talk jak jest Źle i że 

trzeba sz fellszywiej dmogi zejść. 
Dołąd przecie oficjalnie wyanawali- 

śmy, po za rządemdem  Miormaczewiskie- 
go, ustrój kapitalistyczny w Polsce, lecz 

jedniocześniie wprowadziliśmy w życie 
wszelkie postulaty socjalne, (to jest dhcie- 
liśmy pogodzić socjalizm z kepitalizmem 
«.j. ogień z wodą, wierząc ża uiiszezunia 

kapitału w części! zadowoli socjalistów a 
ikiapitałowi krzywdy miie uczynii. 

Dwanaście lati eksperymentu  znisz- 
czenia kapitału wydawały się niie tek stra- 
szne, gdyż dawne rezerwy: łatały  s20267- 
by di lata dobrej  komjunktury to mi- 
szczenie hiamioiweły. Jednak koniec tej 
idyli musiał nastąpić i nastąpił. 

Obejrbanio silę wireszcie, że jest źle i 
qlząjd posfianowił ratować kapitał od za- 
głady za pomocą  zmiainyieh posunięć rato- 

wniezych  odldłużeniiowych. 
O ile będą one skuteczne «w pnzktyce, 

pnzyniosząc ulgę chwilową, czas pokaże, 
Ostaltfniii zjazd ekonomiczny; BBWR ro- 

knuje pewne nadzieje, że Rząjd pójdzie w 
kilerumikiu nzidnojwtiemiia! stlosuników. 

Na Ito wklkazują zmemiienne mowy pre- 
izesa Słajwikia i expose p. miiniistina Matu- 
sizejwisikiiiegia. 

Dotąd widzieliśmy idążeniie Rządu do 
wpikazaniej  oszczędniości! zarówno w wy- 
delikach państwowych przez zmniejsz:- 
mie pęsji urzędniiczych, opłat emerytal- 
myjch i riozehodów mzeczowyich w. różnych 
dkziledzinialch. 

Uwshżamy jednak, że żacina oszczędność 
nie da pożądanego rezultatu, gdyż docho- 
dy będą wiciąż spaldać, a onie muszą spadać, 
gidyż zajrównio ludność biedniieje jak kon- 

    

    

cony od Paryża... Szczególniej czarujący 
urok sprawiają sklepy jubilerów i apte- 
karzy, gdzie w oknach zwyczaj jest róż- 
ne dystylacje chemiczne w dużych, szkla 
nych baniach wystawiać: w tamtych wi- 
dać, ile Świat wydał klejnotów, w tych 
ile przyrodzenie barwi i kolorów. 

O dwunastej, kto jest ostrożny, na 
drugi rygiel drzwi zamyka, nawet odwa- 
žnieįszemu nieraźno wtenczas przez od- 
ludne ulice St. Giles i nad Tamizą prze- 
chodzić. Policja w Londynie nędzna: nie 
znają objażdżki rondów, całą policją są 
nocni stróże, a ci nieraz sami ze złodzie- 
jami są w zmowie. Każdy więc musi naj- 
więcej czuwać sam nad własnem bezpie- 
czeństwem; rozboje, gwałtowne kradzie- 
że, wyłamywania drzwi, powściąga su- 
rowa kara śmierci. Najpóźniej ze wszyst- 
Rich idą spać w Londynie drukarze, przy- 
gotowujący na rano gazety i skrzętni 
dzraelici na ulicy Książęcej, całą noc bo- 
wiem zajęci są przejmowaniem kradzieży 
od złodziejów i przetapianiem sreber i 
złota. 

Stąd widać że nie ma jednej chwili spo 
kojnej w Londynie: Czynności tej stolicy 
końcami swemi, jak wąż wieczności sty- 
kają się z sobą. Początkiem tego są ry- 
baczki, a końcem Żydki: tamte ogłasza- 
ja, co przez noc złowiły, ci milczą, co 
schowali. 

Z Londynu, który oddawna słynął ze 
swej mgły i kurzu, udał się Lach Szyr- 
ma do Szkocji. Bawił tam na wsi u bo- 
gatego ziemianina, który pokazywał mu 
wszystkie postępowe urządzenia rolne. 
Byt to istny buddysta, gdyż nie pozwalał 
zabijać zwierzyny + roztkliwiał się jej 
dolą. Szyrma zwiedził też Edinburg, oraz 
malownicze ustronia szkockie, pełne skał 
i wodospadów. Kołysało go do snu 

- wspomnienie Osjana. Lecz co ważniej- 

sze, co było dla romantyka wprost cudo- 
wne, to że poznał wielkiego czarodzieja 
Północy: Walter-Scotta. Wszak jego ro- 
mansami żyła ówczesna Europa. Roman- 
tyczne damy przybierały feodalne pozy 
jego heroin, a romantyczni wielbiciele 
chętnie spowijali się w czar walter-scot- 
tycznej tajemniczości. 

Tymczasem Lach Szyrma biesiado- 
wał z tym bożkiem romansu przy jednym 
stole! Dziwił się też niepomiernie, że nie 
było w nim ani krzty przesady. Wygląd 
zewnętrzny znakomitego pisarza zawiódł 
oczekiwania. Podobno jeden tylko Byron 
dorównywał pięknością cielesną — pięk- 
nu swojej poezji. Tak przynajmniej są- 
dziła pani Recamier. Wobec takiej znaw- 
czyni, wszelkie powątpiewanie — musi 
rozpłynąć się w niwecz. 

„Powierzchowność sir Waltera, po- 
wiada Lach Szyrma, niema nic odznacza- 
jącego. Jest on dosyć urodziwy, silny, 
chroma mocno na jedną nogę i nosi zwy 
kle gruby kij, na którym się opiera. Oso- 
bliwszem zdarzeniem, Anglja natenczas 
posiadała dwóch wielkich poetów kula- 
wych, jego i Lorda Byrona, który także 
chromał. Czoło ma wysokie, włosy jas- 
ne, rzadkie, które już wiek szronem po- 
trząsał: rysy twarzy grube, ociężałe, na- 

wet niewyraźne: oczy małe, siwe, ocie- 
nione długiemi rzęsami; ożywiają się 
kiedy co opowiada. Wierzchnia warga 
nieproporcjonalna, cały dół twarzy po- 
spolity, słowem Walter-Scott nie jest ta- 
kim, jak mi go w uniesieniu nad jego u- 
tworami wyobraźnia malowała”, 

Walter Scott! 

Tem nazwiskiem, szełeszczącem na 
kartach romansów, których czar  upajał 
tkliwe prababki — kończy się nasza p o- 
dróż staroświecka. 

Zygmunt Falkowski. 
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sumcj. się kurczy a za mią produkcja 

wiięc i pataca. : 
H'puloza haseł socjalistyjczniych i uch- 

mad. usllawi ii zarządzeń wraz z różnemi 
konwencjami pracy przy Liidze Nanodów, 
gdzie się zbiereją bodaj wyłącznie soc- 
galliiści, kitónzy, jalkio „spedjalliści” i „opie- 
Ikunowie* mabołtinikówi mają cały a jedno- 
sltrcntajy przywilej regulowania czy: też de- 
zergowamia przemysłu i wszelkiej pnodu- 

keji, — hipnoza ta itriwia /dloliiąd w całej peł- 
i t chyba Gi, eo obecnie losami * knaju 

kierują będą miiellii 'odwiajgę stanowczych 

poczynań by pradukeję Ikiraljowią posłtawić 
w. wzlnunikaeh giwamanitiujących wozwój a 
pnzez to. wzbogacenie z: xłówno przedsię-- 
biemtstyw jak i nobołtniików: a! w końcu i sa- 
mego Państwa. 

  

    

   

  

      
(Wielki — O! bairdzo iwfiefiki czas by 

zmieść wszelkie |tlak nklesprajwiediliiwea w 
założeniu usłtaiwiy i lz:jrtządzelnia! wi sprawie 

  

lokaftlorów, ikitóne rziujiniowialły twlias- 
mość nieruchomą, sprawiła (wjalenile 4- 
mów, i brak budowniletfwa ltam, gdzie nze- 
CZY e  mjleszkłań brak ja obezcemienie 
от milijarydowe sumy wiarłtościi domów, — 
ulisizeząc bogactwo tej 'włiellkiej gałęzi! ma- 
ją ku narodowego. 

W tej dziedzinie obsenw(ujemy, szcze- 

gólnie chęć  sziiuczniej symatfljozy kapita- 
Iizmu z socjalliznaem : fiwiorfziyćć mieli kapitał 

czyli fumdusz budowiany iz podatku od 
właścicieli domów, by z lttyydh pieniędzy 
dawoć pożyczki poszczególnym  pnzedsię- 

bhczstiwiom ma niikiły procenit. i ze szezegól- 
niemi przywilejami a lze spłatą mie tym 
co piemiajdze dali, lecz ze zwmotem ich 

skarbowi państiwą. Handlowo wyglądało 
tlo Aiaik jalkibiy Katz: no dać kupiecjwii pieniądze 
kcnikureniłojwi, który chce otworzyć vis 
a vis taiki sam inltienei, 

Wprawdzie kooperaftywy mieszkaniowe 
miłeły mlieć pierjwiszeństwjo, gdyż  spół- 
dzielczość jest! dzieckiem ukiochaniem so- 
cjalizmu wi (tydh |dziedzinejch gdzie mie 
jest calikiiem wskazana, ua! wie wspólnocie 
(we władaniu domem daje zwykle  fallalne 
wymiki, — tem mie mhiej į prywathii lu- 
dzie mieli z ltieęgo funduszu czeripać. 

Zachęc: ją (więć do klapitalistycznego 
przedsiębiengówia  budowilanego, wydając 
zarządzenia: pnzekireślajjące wszelką mo- 
żliwość diągniięcia zeń iklonzysci. 

Zachęca się ež do wtylfwanizania  Ito- 
masów i eksportu zi gnłaniiezniegto, wytwa- 
rzając warunki amiormalne, przy, których 
koszty, produkcji umiemożliwiają  Kkonku- 
rencję. 

Głoszą się hasła podniesienia produ- 
keji rolnej, stiwiarziają się priemije wywo- 
zówe i różnie mulgii dla mollniictwa a jedmio- 
cześnie uzn:nym za potetzebujących nagiej 
i dużej pomocy, powiększa! się wciąż podat- 
ki i dezorganizuje ponządek li dyscyplinę 
pracy przez ustawłodawitiwia robotniczo - 
wolne z umiowiemi zbiomawemi i aozkłado- 
wa dziiałaliniością zwiiązikiówi 
rolnych. 

Wie się przecie, ż enozbiudawiane do mie- 
miemeżliwości móżnie ubezpieczeniia  obie- 
cują w (dalekiej przyszłośdi masę korzy- 
ści, lecz obeenile mile tyllkjo uszczuplają za- 

Tobki piracujących ale miie dalją пусайе ре!- 
mej gwaraneji ich realizacji przy: wiahla- 
niach mwialutlowych lub itlkich zjawisk 'n- 
flacyjnych jak te, które tak niedawno 

zmiiszjezyłły wkizelkie fundusze ubezpilecze- 
miowie i inme a potem same fundusze ze- 
szczupliły do 57 proc. py stabilizacji 
złotego obiiegowiego. 

Zmiesztą już dziś wijdzieliśmy wielkie 

    
   

Z Komitetu Obchodu 
Rocznic Historycznych 

Wczoraj 23 bm. odbyło się posiedzenie 
Komitetu Wykonawczego Komitetu Obchodu 
Rocznic Historycznych, na którem przedewszyst 
kiem dokonano wyboru Przewodniczącego Ko- 
mitetu. Na stanowisko to został jednomyślnie 
powołany Rektor W. Staniewicz. 

Następnie omówiono sprawy bieżące, do- 
tyczące zorganizowania obchodu rocznic. Pier- 
wotny plan, jak wiemy, załamał się ostatecz- 
nie. Szablon.zabił odważniejszą i mniej banalną 
inicjatywę Wilna. 

Pomimo to Komitet robi starania, aby choć 
w Części zreafizować pierwotny plan. 

Najdotkliwszą stratą, jaka spadła nieocze- 
kiwanie na Komitet, jest niezawodnie niemoż- 
ność zorganizowania Wystawy Królewskiej. 

Uroczystości, które miały być skoncentro- 
wane w czerwcu, zostaną przeniesione na je- 
sien, £ 

W įešieni zostanie zorganizowana Wysta- 
wa Historyczna, której podstawą stanie się Wy 
stawa Wiedeńska, zorganizowana w Krakowie 
i mająca być później przewieziona do War- 
szawy. 

Postanowiono nawiązać łączność z kierow- 
nictwem tej wystawy i postarać się o skiero- 
wanie jej do Wilna, dzie zostanie uzupełniona 
eksponatami wileńskiemi oraz dwoma innemi 
działami, ilustrującemi działalność Lwa Sapie- 
hy i króla Stefana Batorego. Do Komisji Wy- 
stawowej powołano: prof. M. Limanowskiego, 
dr. Łowmiańską, dr. Morelowskiego, wizytato- 
ra Narwoysza i dyr. Turkowskiego. 
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W sprawie wielkiego widowiska na wol- 
nem powietrzu pt. „Stefan Batory pod Psko- 
wem”, które nie mogło się odbyć w terminie 
wskutek przedewszystkiem niepewnej pogody, 
postanowiono zorganizować je na otwarcie Tar 
gów Północnych, z tem jednak, że już przed- 
tem, — w terminie, który ustali dyr. M. Szpa- 
kiewicz w porozumieniu z majorem A. Kozłow- 
skim, qdbędzie wstępne przedstawienie. Wi- 
dowisko to zostanie później wykonane w Grod 
nie i w Słonimie. 

Na zakończenie przyjęto do wiadomości, 
iż niezależnie od Komitetu Obchodu Rocznic Hi 
storycznych ma powstać Komitet Obchodu rocz 
nicy Odsieczy Wiedeńskiej. # т 
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SOBOTA 

Dziś 24 

Jana Chrze. 
Jatro 

Prospera 
DDYTWRAK NU RZEGACĆ. 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 23 czerwca 1933. 

Ciśnienie średnie: 756. 
Temperatura średnia: + 20. 
Temperatura najwyższa: +23. 

Temperatura najniższa: + 13. 
Opad w mm.: — 
Wiatr: południowo - wschodni. 
Tendencja: spadek. 
Uwagi: dość pogodonie. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-« 
na dzień dzisiejszy: 

Chmurno, ze skłonnością do burz i ulew. 

Wschód słońca g, 2,44 

Zachód słońca g. 7,57 

» 

dniowo-wschodnie, 

MIEJSKA. 
— Postępy robót na ul. Niemieckiej, Robo- 

ty nad układaniem gładkiej jezdni na ulicy Nie- 
mieckiej posuwają się naprzód. Wczoraj zosta- 
ło właśnie ukończone wykładanie kostką ruchli- 
wego skrzyżowania ulic Niemieckiej, Wiłeńskiej 
Dominikańskiej i Trockiej, wobec czego w naj- 
bliższych dniach można oczekiwać częściowego 
wznowienia ruchu kołowego na tym odcinku. 

Co do sposobu w jaki się kostkę kamienną 
układa, to podobny on jest do systemu w jaki 
układano w zeszłym roku kostkę betonową, 

równomiernym celowym: wykiorzygstainiem 
upraiwniień. Wszelkie podaniia 0 przyzna- 
mie ulg» podafikawych załatwiane są do 
końca bieżącego miesiąca. 

: UNIWERSYTECKA 
— Promocja. Dziś, dnia 24 czerwca r.b. o 

godzinie 13-tej w Auli Kolumnowej Uniwersy- 
tetu odbędzie się promocja p. Wandy Rewień- 
skiej na doktora geografji na Wydziale Mate- 
matyczno-Przyrodniczym. Wstęp wolny. 

AKADEMICKA. 
— Pożegnanie absolwentów wydziału pra- 

wa i nauk społecznych USB. Absolwenci Pra- 
wa spotykamy się wszyscy na pożegnalnej „So 
bótce* Akademickiej w dniu 24 czerwca br. 
(sobota) o godz. 10 wiecz w Ognisku Akade- 
mickiem (ul. Wielka 24). 

— Kolonje wakacyjne. Zarząd Akad. Koła 
Zagłębian i Slązaków, przypomina o kolonjach 
wakacyjnych w Zub-Suchem. Informacyj udzieli 
prezes, lub sekretarz, codziennie od godz. 16- — 
18, włącznie do dnia 30 b.m. : 

— Wycieczka do Werek. Zarząd Koła Za- 
głębian i Ślązaków, zawiadamia swych człon- 
ków i sympatyków, że w niedzielę dnia 25 
b.m. odbędzie się wycieczka do Werek. Zbiór: 
ka na „przystani* o godz. 10-tej rano. 

— Z Akademickiego Oddz. Zw. Strzelec- 
kiego. Komendant Akademickiego Oddz. Zw. 
Strzeleckiego stud. U.S.B. niniejszem podaje do 
wiadomości, że dnia 25 b.m. (niedziela) o go- 
dzinie 10-tej rano na strzelnicy Pióromont zo- 

robolinikėy Lekkie ochłodzenie. Umiarkowane wiatry połu- staną przeprowadzone zawody strzeleckie 0 
„Odznakę Strzelecką” Z. S. klasy HI i II. 

Amunicję można nabyć na miejscu. Koszta 
amunicji wraz z tarczą nie przekroczą 1 zł. 
Zgłoszenia na miejscu w dniu strzelania. 

OSOBISTA. 
— Pan Kurator Okręgu Szkolnego Wileń- 

skiego K. Szelągowski powrócił z Warszawy i 
objął urzędowarfe. — Dnia 23 bm. p. Prezes 
Sądu Apelacyjnego Wacław Wyszyński wyje- 
chał do Warszawy w sprawach służbowych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
Baczność Podoficerowie Rezerwy- Dnia 25 

czerwca br. o godz. 16-tej w lokalu przy ul. U- 
niwersyteckiej | m! la, odbędzie się Informa- 

frudności w wiypłatach niekłłórych aseku- mianowicie po usunięciu bruku i warstwy zie- cyjne Zebranie, na którem p. red. Budrewicz 

kumacy| 

  

zmniejszenie wypł:lt, powiększe- 

  

syjskie przysłowie powiada, że jest 
niemożliwie zachować niewinność (socja- 
Išstjyeamią) i kapitał. Jest tlo sttupnocenitio- 
wa prawda. 

Radzono nam b. słusznie |dostosowet- 
nie skilli życia do możliwości, sądzić mia- 
leży, że wównież należy: (dostosować do 

możliwości ekomiomiicznych  įwiszelikie, 
choćby najpiękniejsze w iteomji, meformy 
wypróbowianych li dających zidrowie, dobre 
rezultaty urżądzeń życia: społleczniego. 

Miejmy nadzieję, że Rząd nasz, który 
w. zmozumiienie syłuacji, nie  zawa- 

a się przed siłanpowezemi  posuni mi 
ku przywróceniu równowagi! Daj 
nie cofając się przed Kirzykliem tych, któ- 
mych Rea Sz mialeją, gdyż do- 
prowadziły wszędzie, lub pat ‘ 
katastrofy. a 

Qała nzecz jednak zależy ad! pośpiechu: 
czasu mie mamy do tracenila; — jest pięć 
dło dwumiastej. 

St. Wańkowicz. 
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GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

za 100 kg. tet Wilno. 
CENY TRANZAKCYJNE: 

Żyto zbierane 21,25—21,75 
Pszenica zbierana 34— 
Owies zbierany 13,25 * 
Make Et A RE 58,125 

żytnia proc. 29— 
Mąka żytnia razowa 25 proc. 34,— 
Mąka żytnia 65 proc. 29.— 
Kasza gryczana 1/1 palona 41.— 
Kasza perłowa Nr. 3 36— 
Kasza owsiana 51.— 

CENY ORJENTACYJNE: 
Jęczmień na kaszę zbierany 18—19 
Mąka żytnia sitkowa 25— 
Otręby żytnie 11.— 
Otręby jęczmienne 10,50 
Otręby pszenne 12—12,25 
Mąka żytnią razowa szatrowana 25,50 
Kasza gryczana 1/2 palona 40— | 
Kasza gryczana 1/1 biała 40.— 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 30.— 
Siano 9.— 
Słoma 7.— 
Ceny Inu — bez zmian. 
Gryka 20.— 

mi, nawozi się teren szabrem, ubija go przy 
pomocy walca parowego, poczem odbywa się 
układanie kostki na zaprawie cementowej, któ- 
rą także zalewa się szpary dla większej spois- 
tości jezdni. 

— Uprzątnięcie wieży kablowej. W związ- 
ku ze zmianami w systemie kablowym na te- 

renie miasta, usunięto onegdaj wieżycę żelazną 

dla kabli napowietrznych, wznoszącą się na 
terenie skwerku u wylotu ul. (rockiej na Za- 
walną. Usunięcie wspomnianej wieży przyczy- 

niło się znacznie do podniesienia wyglądu este- 

tycznego tego stylowego zakątka miasta oraz 

usprawniło ruch pieszy, który był tamowany. 

dzięki wysunięciu się wieży na teren chodni- 
ka. (i.) 

SKARBOWA 

— ULGI W PODATKU PRZEMYSŁO- 

WIYM. Miimikstlerstwo Skarbu madesłało Iz 

bie Skarbowej dużej wiagłii okólnik, noz- 

szerzająjcy dotychczasowe ulgi przy o- 

płacie podałiku przemysłowego za rok 

1933. 
Nie płodstatwie tego okófłnika Miinisiier- 

sitiwio |dodlatikowo upoważnia: Iibę Skarbową 
do udzietamiia w: szerszym. zakiresie ulg w 

wypadkach uzasadnionych kioniecznościa- 
mi gospodzyezemii lub zasługującymi na 
specjalne uwzględnienie. 

W myśl tego zairządzeniia będzie mo- 

żma prowadzić mułzedsiębiorstwa  (hamd- 
lowe) ze świiajdedtwem  III-ej kategowji 
zaimliaist TI-ej, gidy: (w,noku 1931 względnie 

1932 uzyskamy idbrót nie 
40000 złotych (w myśl dziwnych ulg obrót 
w tych mie mógł przekraczać 
80.000 złotych). Oldiniosi się to również 
do pałzedgilębiiorsiiw  miowistiałyjch w moku 
bieżącym. 

Možnia prowiałdziić pmzedsiebiorstwo na 

podstaiwiie IV (kali. zamiast II-ej, gdy ob- 
mót z mokiu 1931 iwzględnie 1932 — йе 
przekroczył 13.000 złotych (dewniej 10000 

i . Odniosi się [to rówmież do mowo- 
powsiiałych  przedkiiębiorstw. 

Dla przedsiębiorstw gastuonomicznych 
mažne będziie świiadeatiwło III-ej kategorji 
zamiast Tej, jgidy obrót w! powyższych 
llaftaich mille przekroczył 25.000 złotych — 
(dawmiej 20.000 zł.). 
(Рогайет. uinzędy, skarbowe upoważnione 

są do wydewaniia 'zezwioleń mia: prowadze- 
nie przedsiębionstiwi  mpnizemiysłowych, rze- 
mieślniczych ii ręgkodziglniiczych bez paftientu 
о № pnzedkiębiiorskiwio: piroiwiadzone jest 
przez samego właściciela. 
Władze skanbowie mogą mównież zwal 

niać z obowiązku posiadadnii:j świadecywa 
przemysłowego przedsiębiorstwa,  kió- 
wych lobłhót nie przekracza 2000 zł. rocz- 
miie 

"Bardzo ważnie są końcowe ustępy siirie- 
szczonego poniżej okólnika, który zale- 
ca właklzom skarbowym czuwanie nad 

wygłosi odczyt pt. „Obecna sytuacja wewnętrz 
na Rosji Sow.' Ponadto, zostaną wyświetlone 
przeźrocza z dziejów walk 0 Niepodległość 
Polski. Ponieważ na zebraniu, rozpatrywane bę 
dą również sprawy organizacyjne Związku, о- 
becność wszystkich członków konieczna! 

Na czas odczytów członkowie wprowadzać 
mogą swoje rodziny oraz gości, którzy będą 
mile widziani. 

— Zebranie Zarządu Wil. Z.O.P.N.'u. W 
dniu 26 czerwca 1933 roku o godz. 18 w loka- 
lu drukarni przy ulicy Biskupiej Nr. 4, odbędzie 
się zebranie Zarządu Wiłeńskiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej. 

RÓŻNE 
— Okręgowa Sekcja Sióstr PCK wzywa 

niżej wymienione abiturjentki kursów dla sióstr 
pogotowia sanitarnego o podanie swych obec- 
nych adresów, opierając się na par. 1 podpi- 
sanego przez nie zobowiązania: 

Abitur. I kursu: Jaroszewska Zofja, Karaś 
Helena, Milewska Jadwiga. 

Abitur. II kursu: Ejsmontowiczówna Broni- 
sława, Gerszater Eugenja, Łapicka Ksenja, Pe- 
telczyc Adela. 

Abitur. lil. kursu: Konopkówna Marja, Reb 
kowska Helena, Szkilladziówna Bolesława, U- 
miastowska Jadwiga, Wołczaska Marja. 

Abitur. IV kursu: Czentoryska Józefa, Ta- 
tur Wilhelmina, Jeleniewska Barbara, Renige- 
równa Irena. 

Abitur. V kursu: Aleksandra, 
Maszewska Leokadja. 

— Powrót z kołonji. Po kilkutygodniowym 
pobycie w Leoniszkach powróciło z kolonij let- 
nich około 300 dzieci. 

Zakwalifikowani do 2 tury wypoczynko- 
wej wyjadą niebawem. 

Wraz z niemi wyjadą do Leoniszek dzieci 
przybyłe z Gdańska. 

— Wynik kwesty. Powołując się na zarzą- 
dzenie Starostwa Powiatowego w Święcianach 
z dnia 7 czerwca br. T-wo Pań Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo w Święcianach komu- 
nikuje, iż z kwesty ulicznej w dniu 11 czerwca 
br. uzyskano złotych 53,51 (słownie złotych 
pięćdziesiąt trzy gr. 51), która to otówka bę- 
dzie użytą dla wsparcia biednych znajdujących 
się pod opieką T-wa. 

— HANDEL Z ROSJĄ SOWIECKĄ 

Fikspont  bekonów! do  Sowiletów marazie 
mia mozimija ię Ialk, jak przypuszezano. 
Dotychczas do Rosji wysłano 8 'wago- 
mów: bitych  bekonów, i sadła. Miimio. że 
sfery sojwiietdkiie w Mboskiwiie i! Mińsku 
llowam polski przyjęły 2 pełnym  uznia- 

i kontaktu ihan= 
dlowiego mlie miewiązamo. ‚ 

R fa siłę i Ž hanidet i i 

towarami, a: zwłaszcza wyrobemi baiweł- 
niianiemi, galliantierją, wyrobami: żelaznemi, 
maszynamii i t. p. 
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Fabryka Chemiczna „Promonta”, Spółka z ogr. odp., Bielsko ŚL 

KREM BIOLOGICZNY 

  

w dniu imienin 
W sobotę dnia 24 czerwca przypada uro- 

czystość św. Jana Chrzciciela, W dniu tym ob- 
chodzi swe imieniny Pani Premjerowa Janina 
z Bakunów Prystorowa, prezeska i założyciel- 
ka Komitetu Opieki nad wsią wileńską, założy- 
cielka i b. prezeska Rodziny Urzędniczej w War 
szawie, organizatorka i opiekunka Domu Ludo- 
wego w Nowej Wilejce, założycielka i ofiaro- 
Gawczyni bezpłatnej bibljoteki w Nowej Wiilej- 
ce, iundatorka i protektorka szkoły powszech- 
nej w Mickunach, twórczyni przemysłu chałup- 
niczego przez rozdawanie warsztatów tkackici 
i organizatorka zbytu wyrobów Iniarskich. — 
W trosce swej o podniesienie dobrobytu zubo- 
żałej wsi wileńskiej zorganizowała rozdawnic- 
two zboża siewnego w wyższych gatunkach, 
dalej rozdawnictwo kilkunastu tysięcy drzewek 
owocowych (sady Prystorowe). Dla bezrobot- 
nych i ich rodzin organizuje rozdawnictwo ubra 
nek i obuwia dla biednej dziatwy, dożywianie 
dzieci szkolnych w kilkunastu szkołach, kuch- 
nie dla bezrobotnych i wiele wiele innych. 

Wszystkie te czyny uczyniły Panią Pre- 
mjerową nadzwyczaj popularną i dla tego. też, 
Dostojnej Solenizantce, Wielkiej Działaczce spo 
łecznej, kulturalno-oświatowej i filantropijnej w 
dniu jej Imienin — wdzięczne społeczeństwo 
ziemi wileńskiej, a przedewszystkiem Nowej 

Wilejki i okolicznych wiosek — składa najser- 
deczniejsze życzenia zdrowia i długich lat do 

dalszej, a tak owocnej pracy dla debra bied- 

nych mas, oraz ukochanej Ojczyzny, : 

Życzymy zarazem, aby w swej szczytnej 

pracy znalazła jaknajwięcej współpracowników 

i naśladowczyń. : 

Członkowie Komitetu Opieki nad Wsią Wil. 

— KOLEJNA WYCIECZKA DO DRU- 

SKIENIK, Dyrekcja, Okuięgowia Kolei Pań- 

słiwjowyich w Wiilniie organizuje wycieczkę 

popularną do Druskiiemik w dniu — 29 

czerwica x, b. (dzwariidk). Odjazd z Wiil- 
na o godz. 6-tej rano. Powrót © godz. 23 

min, 30. (W pociągu dancing i jwiagon |ar. 
Pirzejezd! w. obie stinoniy, łączniie z opłatą 

zą autobusy 8 zł. 50 gr. 
- й т i Bilurio Podróży — Zapisy przyjmuje : 
„Orbbis“ Jiagiielllońskia. Nir. 1, tel. 8-83. 

— EKSPORT GRZYBÓW. Bawi w 
(Wilnie specjalny, delegat: z Warszawy, — 
który; bada możliwości założenia ma Wi- 
leńszczyźnie kilku eksportowych wytwór- 
mi grzybów, Kapitał na budowę tych fa- 
bryk udzielony _ zostlalłby pnzez Polonję 
Amerykańską, Która interesuje się żywe 
handiem grzybami 
Ze względu nia wielkie obszary leśce w 

Wileńszczyźnie pmojekt tłem uznano zi 
możliwy do zrealizowania. 

— PRZEDSTAWICIEL SOWIECKI W 
WILNIE. Projekt ołłwamcia w Wilnie od- 
dziiabu  sowiedkiej misji hamidiiowej miara- 
zie został  zalniechany. 

Prowadzone pentrzkłtacje misji han- 
dillomej wi Włarszajwiie o nialbycie 1okalu w 
Wilnie — zostały również puzenwiane, — 
Miigja: Sowiiedka miialia się mieścić przy ul, 

TEATR I MUZYKA. 
— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 

Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim. Dziś, 
w sobotę 24 bm. o godz. 8,15 w. doskonała ko 
medja St. Kiedrzyńskiego „Piorun z jasnego 
nieba", obfitująca w momenty satyryczno-ko- 
miczne. W rolach głównych; N. Bielecki, A. 
Łodziński, 1. Paszkowska. 

Niedzielna popołudniówka w Teatrze Let- 
nim. W niedzielę 25 bm. o godz. 4 pop. šwie- 
tna komedja Deval'a „Mademoiselle“, z udzia- 
lem S. Wiestawskieį, J. Braunowny, S. Grolic- 
kiego i W. Neubelta. Ceny miejsc propagando- 
we — od 20 gr. 

Występ Laureatów I. Międzynarodowego 
Konkursu Tańca Artystycznego w Teatrze Let- 
nim. Organizowane tournee Laureatów 1 Mię- 
dzynarodowego Konkursu tańca artystycznego 
przez redaktora miesięcznika „Muzyka”* prof. 
M. Glińskiego — zapowiada 2 występy nagro- 
dzonych uczesstników konkursu, w Wilnie w 
Teatrze Letnim we wtorek dnia 27 i we środę 
28 bm. 

Występ Wiktora Chenkina w Kinie Re- 
wja (Sala Miejska). Dziś, w sobotę 24 bm. 
o godz. 8,30 w. jedyny występ znakomitego 
piosenkarza W. Chenkina, który u wileńskiej 
publiczności cieszy się specjalną sympatją. W. 
Chenkin tym razem przygotowuje miłą 
dziankę, interpretując i pieśni polskie łudowe. 

Ceny miejsc od 1 do 4 && 
Teatr muzyczny Lutnia. Rewja humoru i 

pieśni. Dziś w dalszym ciągu artyści warszaw- 
scy wystąpią w rewji humoru i pieśni „Hallo! 
Witajcie!*. W wykonaniu bogatego programu 
biorą udział: Stanisława Nowicka, Nina Wiliń- 
ska, Toska Komornicka, Mieczysław Dowmunt 
Stefan Laskowski, Harry Cort, Kazimierz Worch 
Orkiestra pod batutą kapelmistrza A. Wilińskie- 
go. Ceny zniżone. Zniżki ważne. Początek o g. 
8 minut 30. 

W poniedziałek zmiana programu z udzia- 
łem nowopozyskanych artystów. 

Przedstawienie popołudniowe w „Lutni*, 
Jutro, w niedzielę o godz. 4 pop. ukaże się na 
przedstawieniu popołudniowem po cenach pro- 
pagandowych rewja „Hallo! Witajcie!* w wy- 
konaniu zespołu artystów warszawskich. 

im. gen. Żeligowskiego. W nie- 
dzielę dnia 25 bm. od godz. 7 do 11 wieczór, 
wieczór muzyki lekkiej wileńskiej orkiestry 
symfonicznej pod dyr. Mikołaja Salnickiego, z 
udziałem ulubieńców _ publiczności wileńskiej: 
Haliny Rynkiewiczówny, Marji Żejmówny, Ry- 
szarda Radwana, Bronisława Zdanowicza, Anto 
niego Jaksztasza, Tadeusza Koryckiego i Alek- 
sandra Jaszczyńskiego. Wejście 40 gr., ulgowe 
25 gr. | 

CO GRAJĄ W KINACH? 
CASINO — Tichiij Dolni, 
HELIOS — Flip 4 Flap przybyli do 

HOLLYWOOD — Noce paryskie. 
PAN — Dziewczę z gór. 
ŚWIATOWID — „Serca. na rozdrożu” 
ADRJA — Kabirja 
LUX — Arsene Lupin 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) |



  

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Skradzione rubie. Czepilewskiej Annie 

(Jagiellońska 11).z niezamkniętego mieszkania 
skradziono 105 rubli rosyjskich w złocie. Docho 
dzenie policyjne ustaliło, że kradzieży tej do- 
konala Apuchowicžowna Marjanna ze wsi Bie- 
niawy, gm. szumskiej, służąca. 

— Podrzutek. W posesji domu Nr. 7 przy 
ul. Orzeszkowej znaleziono podrzutka płci mę- 
skiej, w wieku około 18 miesięcy, którego u- 
mieszczono w przytułku Gertrudy Marks, ul. 
Połocka 5. Dochodzenie policyjne ustaliło, iż 
matką wspomnianego dziecka jest Wiwrejska 
Judes, mieszkanka Białegostoku (ul. Suwalska 
22). Wiwrejską zatrzymano. 

MOŁODECZNO 
— TRAGICZNA ŚMIERĆ I POŻAR. Dnia 

21 bm. mieszkaniec majątku Ponizie, gm. bie- 
nickiej, Drozd jan, lat 16, wykopując kamień 
zostai nim pszygnieciony i poniósł Śmierć na 
miejscu. 

W kol. Chatucicze gm. bienickiej, z przy- 
Czyn narazie nieustalonych wybuchł pożar, skut 
kier którego spalił się dach domu, należącego 
do Kozła lgnacego. 

BRASŁAW. 

— FAŁSZYWY BILON. W dniu 22 bm. 
podczas targu na rynku miasteczka Nowy-Po- 
chost, policja zatrzymała Sidorową Matyldę, 
która puściła w obieg 3 monety 1-złotowe fał- 
szywe. Sidorowa do winy się nie przyznała— |. 
W wyniku przeprowadzonej rewizji w miesz- 
kamiu i zabudowaniach Sidorowej znaleziono 
kawałek metalu, podobnego do iaiszywego bi- 
lonu. Sidorową i jej syna Pimana zatrzymano. 

Dia sadów i agrodów | 
Różne Środki i preparaty do walki Ė 

ze szkodnikami oraz narzędzia do 

tego służące poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI | 
Wilno, Zawalna 11-a, 

dzka 
— URZĘDOWIA. W dniu 23 bm. „p. 

wiojewiada Świdenski przyjął: p. Meyszto- 
wieza z Gieraniom, pow. lidzkiego. mo. 
Szymela — wójta gminy Ikoreliekiej, Wiro- 
iblewską oraz Świmyda: — komitet budo- 
wy szkół gminy Kioreliicze, powt.  mowio- 
gróduikiiejgo, pp. Kiluszczyńskiego,  Jioffe 
i Tabisza — delegację m. Nowojelni w 
sprzwie Samaliorjum owaz p. Koziarskie- 
go — zastępeę. imspekitora działu ubez- 
pieczeń P. K. O. 

— DZIŚ „BAL MATURALNY. W 
dniu dzisiejszym odbędzie się - w. Nawo- 
gródku tradycyjny „Bal maturalny* — 
abiturjemtówi gimn. państw. Ad. Miekie- 
wieza. 

— „NOWOGRÓDKER LEBN* Jak się 
(dowiadujemy, wdniiu dzisiejszym wryjdzia 
pierwszy numer mowopowstałęgo czasopi- 
sma żydlowiskiego iw. Nowiogródku, p .m. — 
„Niowogródkar Lebn''. Redaktorem tego 
czasopisma ma być p. A. Busalewicz, 

Wspommiame czasopismo ma pierwszy 
sziurm, by zdobyć czytelników, ma zająć 
się kwestją wybomu ławników magistrac- 
(kich. (W pierwszym. więc rzędzie termu ea- 
gaidmieniu mają być poświęcone szpalłty 
piema. Chamaktenystyczne, że wedle po- 
głosek,  „Niowogródker Lebnf' będzie ро- 
pibrać żyganie uwiązku wiaścicieli mie- 
rugłuomości. 

  

        

    

  

     

  

M przez szofera 

grodźóghyka Aonibirka „(IUI 
— WYBORY DO BIAŁOSTOCKIEJ 

IZBY ROLNICZEJ. W diniiu 27 b. m. o 
goldz. 10-tej nv salli: posiedzeń Sejmiku Po- 
wJajtiowiego w Grodnie, i 
madzeniie wyboxcze Griodzień 
gu Wyborczego: dlia: dłokoma!n т 

zajdeów  Białostodkiej Izby, rolniczej. 
— LIKWIDACJA STRAJKU (W KRYN 

     

  

    

KACH. Wsbec muwzigledi ań 
iboimwików . ganbanskich — gat! w Krytn- 
'kach  itrwający tod pewiaiego czasu siinajk 
izostiał zllilkiwtidiowiamy. Strajkujący robotni- 
cy trzech gatdbarń wi daiu 21 b. m. prizy- 
siap (dlo, iplrtzicy. 

— ZAJŚCIE Z BEZROBODNYMI. W 
dniu 20 b. m. o głodiz. 23-ej ma stacji ko- 
iejowej Mosty podczas odejścia pociągu na 
Стойпо gimpa bezrobotnych „w liczbie o- 

    

   

e do' pociągu — wobec e 
ii pociąg i kolejarzy kamie- 

e mimo graldu kamieni, 
ie przyczynili 

bolilym rw 
go ci obinzui 
miami.  Jiedłaa 

оу     
    

  

mi (tej Eprlawie tnwa. 

— ŚMIERĆ POD KOŁAMI AUTOBU- ,. 
   SU. W dhiu 22 b. m. o . godz, 16.40 na * 

T klm. szosy Druskieniki — iPomzecze — P 
auliobus  osbbowj, „Expiress*  prow:dzoay 

    ma mieszkańca wii gm. 
iPomzecze — Kiertela; Frameiszka i zzbil 
go na miejscu. Diruga osoba która je- 
chała (tą samą fummanką Dominik Jaśkie- 

  

   

    

    

   

Przeprowadzone piemwiiastkojwie dochodze- 

mie usttaliiło że winę ponosi szofer Weller 
z powodu szybkiej il mieostrożnej jazdy 
przy: mijanmiu furmmaniki. Weller zosiał za- 
lirzymamiy. 

— OPÓR SEKWBSTRATOROWI 
Selkwesłtmattorowii Uwzędu Sika: bosvieg: 
Wąsqgwiicżowi  Wiiodzimierzowi — przy 
spellntiiamin prize: о'0 oboiwiiązków służbo- 
wych Rejznem Zej 16) 
stawił cdzyminy opór. 

— ŚMIERĆ Z ZAKAŻENIA. Onegdoj 
ialo. szzpilialar istepjlmniky diosltiamezcna! zio- 

stlała  Ozerewacz Zinaiida mieszkamika —- 
msi: Kopiee em. Żydomila 
porodzie, która wr dlaliu nia! 

— IMPREZY SPOR'DO'W MW dniach 
24 i 25 b. m. ma kontach K. S. „Onesovii“ 
"odbędą isę rozgrywikii tenisowe 0 wiosen- 
ne misfinzositwia 1 sila. 

W dnija dzisiejszym ma stładjonie O. K. 
III mwozegraay zostanie mecz pilkanski 
między ową „„Miaikialbi“ a „A: poelem“ 
z Bialegiosiioku, 

Rozegriainy mw pierwszej rundzie mecz 

  

    
o 

    

     

  

    
   

     

  

    

  

ym. zmiariła, 

      

      

   

między  ftemi drużynami, w Białymstoku 
przyniósł miezesłużoną przegraną  grod- 
niiamom, itónzy ulegli. benjaminikiowi kil. 
„A“ w słtosukłu 2:1. 

Dzisiejszy mecz mimo iż „Mzkabi* ro- 
zegma. go ma; wiłasnem gruncie — mie za- 
powliada jej pewmego zwycięstwa, gdyż 
miajjiepsi gracze, a to: Ślimak, Kapłan, 
Butyński ii Segałlowiez — majprawdopodob- 
miłej grać inie będą. 

Segaloiwez po ostalinim meczu w Bia- 
frymasilokiu z (Jagielloniją) przebywa w 
szpitalu, a reszta jest zdyskwiallifikowana 
na 6 m. każdy. 

Wiadze klubu interwenjowały u władz 
wyższych iw Białymstoku ii Warszawie, -— 
któne idefinitywnej "odpowiedzi nie dały. 

Spadziewać się należy, że mimo braku 
„asów!* „Melkabi“ wyida z siebie maximum 

— Millera Jana najecha! | 

z zalkażeniem po 7 

wysiłku by zmewanžowač się za pnze- 
sramą iw Bialymistokiu. 

    

'WYYYVYYYVYVYYVYTY 

Dźwiękowe kine „APOLLO" 
DOMINIKANSKA 26. 

Marlena Dietrich, Gary Cooper, Adolphe Man- 
jou w rewelacyjnym filmie: 

— ODNOLEZIONO SACHARYNĘ. 
We wisi) |Portojść, 'gmimty. zabłockiej, pod- 

czas mewlizji tw miileszkaniiu Sitanisłatwa Ma- 
Timowiskiiego odnilleziomo 67. dekiagramów 
sacharymy  kirtysztalicznej litewskiego po- 
chodzenia. 'U jednego «z sąsiadów, Mal. 

  

nowskiiego. odnaleziono tejże sacharyny 
kilkanaście gramów. j 

  

  

WANDA DOBACZEWSKĄ 

  

„KBAROKIĘO 
Nadprogram: «Tygodnik Foxa. 

Wstęp od 50 gr. 

49) 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
. Zimna rosa padała kroplami na twarz 
% ręce... jakiś ptak nocny krzyczał na 
gałęziach sąsiedniego kasztana... żaby 
grały na stawie i derkacz raz wraz po- 
wtarzał swój radosnw okrzyk... Wiosen- 
na noc nie śpi nigdy:. Chodzi polami 
rozbudzona, roześmiana, w perłowym 

_ obrzasku: świtu, co przez cały czas jest 
tuż, blisko, za wzgórzami... Wiosenna 
noc opiera czoło o gwiazdy, rozwija pąki 
na drzewach pieszczotliwem dotknięciem 
rąk, wywołuje z pod ziemi kwiaty. Tam, 
gdzie przeszła, jest na drugi dzień, ziele- 
niej, niż było wczoraj... nie chłodzi w 
gniazdach rozgrzanych ptasich jaj, nie po 
zwala martwić się i troskać. Jest — ży- 
ciem. Jej radość wlała otuchę w zbolałe 
serduszko Zoni. Dziewczyna wypełzła z 
pod bzów o wiele spokojniejsza, otrząs- 
nęła zmiętą sukienkę i poszła bawić Żo- 
zia, któremu ciocia Pelasia nalewała w 
jadalni herbatę, Przepraszała przytem u- 
stawicznie, że musiała kazać usmażyć 
ordynarną jajecznicę, bo szynki niema 
już ani plastereczka.. nawet kiełbasy 
wyszły... Żozio przepraszał za kłopot, a 
nie spuszczał oczu z Zoni. Kuzynka była 
wręcz wesoła, trochę jakby podniecona, 
ale żartująca... swobodna.. Widocznie 
cios chybił... Widocznie jest pewna swe- 
go... albo nie zależy jej tak bardzo na 
Žolądziu... Przecie udawać nie potraiiła 
nigdy, o tem wie bardzo dobrze cała ro- 
dzina.... 

Nazajutrz -Zonia wybrała się do mia- 
sta i, wbrew własnym zamierzeniom, w 

a 9 UNO i M a i AEK NST i tais A i i KR RI L A 

i Wydawca: Stanisław Mackiewicz 
«i 

ostatniej chwili, zdecydowała jechać na 
Lachowicze. Dlaczego? nie potrafiłaby 
powiedzieć... Cóś ją pchało do tego.. Po- 
tem chciała galopem minąć wieś i nie 
zrobiła tego... Właśnie jechała krok za 
krokiem, tłumacząc sobie, że koń zmę- 
czy się w błocie... rozgiądając się z lę- 
kiem, czy niema gdzie Kazi i pragnąc 
ją zobaczyć... Takie pragnienia zawsze 
się spełniają. Kazia wyszła do wrót wła- 
Śnie w chwili, gdy Zonia te wrota mija- 
ła. Kazia odruchowo targnęła się w tył, 
za płot, ale zaraz potem wyszła za wro- 
ta, na drogę i, z niezrozumiałą dla siebie 
samej, śmiałością, położyła rękę na szyi 
Zoninego konia. 

— Czy pani nie zechciałaby zejść i 
wstąpić do mnie? Ja muszę z panią po- 
mówić. 

Zonia posłusznie zeszła na ziemię i 
poszła za Kazią do sadu, na ławeczkę, 
pod jabłoń. Pszczoły brzęczaiy na kwit- 
nących wiśniach... żółty motyl, cytrynek, 
polatywał w ciepłem od rana powietrzu... 
Kwitły już mniszki i świeciły z młodej 
trawy dukatowem złotem. Sama jabłoń 
piężyła z lubością gałęzie, jeszcze nagia, 
tylko pękami osypane, rozłożone ostro, 
wyraziście na tle modrego nieba. Obie 
dziewczyny milczały czas jakiś: i Zonia 
machinalnie, ścinała szpicrutą główki 
niewinnym mniszkom... czekała, co po- 
wie tamta i przygotowywała się w so- 
bie do energicznego odparcia jej ° го- 
szczeń. Kazia zbierała siły i odwagę, 
aż przemówiła nareszcie. 

  

wyje 

ŚWIĘTO MORZA W SŁONIMIE 
| następujący pnogmam: 

28 icziezfwieaj 1933 moku 
Godz. 1500 — Sygna: ii zatrzymanie 

uch. 

19.00 — Са 

stery wviolisiki 
1920 — Festym na D:mibie: 

    

  

     
przedsta- 

wiiemie — żywy 0 kfle mapy Pomo- 
za, defiliada  iafj. chór i dekla- 
macje oraz odśpiew „Roky* przez 

   

    
wiszystikieh . 

29 czerjwica 1983 r. 
Geidz. 8.00 — (Pobudka (orkiestry woj- 

sikowej 6 słtraży). 
1040 — 
11.00 — Nalbloženstiiwa 

wizględaie msza polawa . 
1400 — Damb: — święcenie 

(' ra wiojsikowia) . 

i bandery L. M. i 

przy odar: załów. homorioiwych. 

12.30 — Defilada  flotyllji sportowej 
13.00 — Wiee mai Pilaleu MWielhošei 

y Dom Tuudowy) 

dziwmonłów: rw świątyniach 
а ли Świiąjtynkiiach 

  

wody i 

      
   

      

   

      

K. 

ca). 

rzysijan — zajwiodty Sponiaxe 

  

gram zawodów: 
Pływacki 1) Bieg 100 mitr. dla pa- 

Či sztafelia 4X50 dla promów, 3) sikic- 

    

   

    

   
1) Bieg płaski kajakami 

(jledln. losidbowy), 2) Bieg pła- 

   

  

ki K (2-osiabomy);, — 

3) Bi lodzi wylech jeldymiki ze 

stlernikiem 1600 mir. i 4) Bieg gychówek | 
1600 min. 

— BEZROBOTNI. Stan bezrobotiniyeh 
ma: terenie m. Slionima ma dbień 23 b. m. 
pirzzedstławiia się mastępując: Robotników 
biuldlowilaniyjch — 2, mobiotniików iłamych miie- 
mykiwalififkcjwałazychh — 402, Pracowników 

umysłojwiyech 22 
Razem 426 z tego of'zymują zapomogi 

18 osób. 
— STRZAŁ WARTOWNIKA KOLE- 

JOWEGO. (WI dniu 20 b „m. o godz. 21,30 

nw” nftowmi(k kioliejowy Jam Ozerniawski, do- 

@ miestłu Ikiollejowiego na Szezarze w 

Ž przechodzącego pod 
późmiiejj ckwiendlziomio 

Kirfyjwidę J:ma, mi ca osady  Łojblo- 

ówikia, gm. Szydło ej. — №а wezwanie 

aletłowiatlka Kmzyiwida mile zatrzymał się, 
bec czego wartownik  kiolejowy oddał 

jeden strzalł w powfettrze w celu rwezwania 

pomody.  Przybyjy na miejsce policjeni 
załtrzymiał Kmywidę * doprowiałdzij: dło Ко- 
mikarjatu P. P. wi Słonmimie dla wyłlegi- 
ymiciwiamia. 

— JESZCZE O WYCIECZCE DO SWA- 
RZEWA. W. jednym z popnzedniich mume- 
mów naszego pisma omówiliśmy częściowo 

eczikę dlo Swamzejwia, origłamizowema — 

Stonimesjkii Oddział Pollsikiiego Twa 
Kr(ajoznawazego — dzisiaj zamieszczamy 

idallsze imfommacje w tej sprawie. 
Najb:nidziiej iłnteresującą Ikwestiją jest! 

mierwąjtfolijwiie  kioszt udziału wj wycieczce. 

Dlatego też od omówłienia jej mozpoczmie- 
my. 

    

  

  

  

    

   

Zic į 

Słcniimile 
micistteim losolbiatiikta,, 

  

   
    

  

  

   

  

   
   

  

  

Jalk mas informuje oddział słoniimski Р 
TK koszt: przejazdu w obie stmomy z Bara- 
mowiez do Swirzewa il iz (powrotem. o- 
biadiy i moclegi podczas pohyłtłu iw Swa- 
mzewie wtymiesie przy pnzejeździie wi k!. 
II-ej zl. 67 gr. 50, zaś wi kilasie ITI-ej — 
54 zł, 50 gr. 

A więc koszta  wowyższe obejmują 
przejazd, częściowe wyżywienie 3 noclegi 
ma miejscu gdzie zeltnzymamy się na 
9 — 10 dhii. 

Organizajtorzy nie  oblilczali kosztów 
śniadań i Kolacyj, mile chcąc nikogo z u- 
czestnilków  Kkrępować miemi, gdyż zdają 
sobie sipraiwę, że ikalia zamożności po- 
szczególmych mczestników mie będzie jed- 
п0 Z czego obiiajdy: będą się składa- 
dy, i ilu (dań zakomunikujemy  dodatko- 
wo po uzyskiamiu oferty miejscowej re- 
staumacji, która wyżywieniem się zajmie. 

Noclegi! odbędą. siię wchaltach rybackich 
po & — 5 Iludzi (w ilzbile, wi zależności cd 
obszarju pokoju. * Tu wypada. przypomnieć 
że wszyscy uczestnicy będą musieli zao- 

— 1rzeba żeby pani wiedziała. On 
mnie kocha, a z panią chce się ożenić 
tylko dia pieniędzy i. stanowiska. — 

   
    

  

Zonia osłupiała.. znieruchomiała ze 
szpicrutą podniesioną w ręku, z ustami- 
otwarte Nieprędko wybełkotała, 

Jak pani śmie? 

— Smiiem bo to prawda. Pani nie po- 
winna do tego dopuścić... 

Zonia zerwała się z ławki i stanęła 
przed Kazią. Ogłuszona, oszołomiona, 
nie mogła zebrać myśli... Nieubłagana 
Kazia ciągnęła dalej... 

— On mnie sam tak powiedział. Że- 
bym jemu nie psuła karjery. Że i tak 
inożemy mieć jeszcze dużo ładnych 
chwil... — Dał mnie zrozumieć, że my 
nie potrzebujemy zrywać, on i ja, dla- 
tego, że on z panią... ożeni się. Tylko, że 
ja tak nie chciałam. O, niech mnie pani 
jego nie zabiera... Niech pani jemu odmó- 
wi... Pani i tak dobrze, a ja tylko jego 
jednego mam na świecie. 

Zonia obróciła się gwałtownie i zmie 
rzyła przeciwniczkę pałającem  spojrze- 
niem. 

— Także racja! Pani chyba oszalała! 
Przecie ja byłam pierwsza, ja nie wiem 
skąd, raptem, pani przyplątała się. 

Teraz Kazia skoczyła z miejsca i 
nęła przed Zonią. : 

+ — Ja przyplątatam się?! Niech pani 
tak nie mówi! Ja mam większe prawo do 
niego, niż pani! 

— Większe prawo? Jakże to pam 
zmierzyła? 

Kazia nabrała tchu w piersi. 
— Ja pani powiem. Niech się dzieje 

co chce! Żeby pani wiedziała, że on tyl- 
ko mnie kocha... Jak byłam na święta, 
to on mnie sobie wziął... ja jestem jego... 

sta 

  

Premjera! 

„ALL 

(ZEMST. 

Wielki klų, doj „Sowkino* w Moskwie p.t. poWICHIJ ВО° о‹іэгззікдяёё;о 
oraz 2 komedje: 1) produkcji rosyjskiej „MAŁŻEŃSTWO Z ROZSĄDKU" 
2) rysunkowa „ZABAWĄ NA OCEANIE" 

"wesoły tydzieńi 

FLIP i FLAP przybyli do Wilna i ROBIĄ KARJERĘ 
Najnowsza i najdowcipniejszs kreacja królów Śmiechu i humoru. Nad program: Wesołe atrakcje. 

Ceny zniżone: dz. balkon 25 gr, parter 54 gr. 

Ceny zniżone: Na 1 seans balkon 25 gr., parter 54 gr., wieczr. od 40 gr. 

  

  „PAN“ 
Dziś! Sensacja! To, czego jeszcze nikt nie widział! 
wielobarwny tilm humoru, 

Nancy Brown 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

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

obdarzona przedziwną urodą i porywającym głosem jako nieokiełzane dziewczę z gór. 
Partnerem jej jest uwodzicielski, wspaniały śpiewak Harry Walchman. 

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

  

ninbieńcy publiczności 

w/g słynnej powieści „LUX Po raz pierwszy dwaj słynni bracie, 

występują razem w świetaym filmie 

cąłego Świata 

ARSEN M. Lebianca 

John ! Lignel Barrymore 
Ciekawa interesująca akcja 

  

Światowid   
  

  

ŻNIWIARKI KOSIARKI, 
grabie konne oraz części zapasowe do nich 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI | 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Radje wiieńskie 

SOBOTA DNIA 24 CZERWCA. 

7,00: Czas, gimnastyka, dziennik poranny, 
muzyka, chwilka gospodarcza. 11,57: .Czas. 
12,05: Audycja dla poborowych (muzyka). 
12,25 Przegląd prasy, kom. meteor. 12,35 Au- 
dycja dla poborowych (muzyka). 15,20: Progr. 
dzienny. 15,25: Giełda roln. 15,35: Muzyka ż 
dowska (płyty). 16,00: Audycja dla chorych: 
pogadanka, muzyka. 16,30: Słynni wirtuozi 
(płyty). 17,00: Kwadrans akademicki. 17,15 
Muzyka z Ciechocinka. 17,55 „Żródła idei ko- 
munizmu* odczyt. 18,15: „Kajakiem na jezio- 
rach i rzekach Pomorskich'* odczyt. 18,35: Mi- 
krofon w ogrodzie botanicznym reportaż. 18,55: 
Rozmaitości. 19,10: „Pielęgnowanie opuszczo- 
nych starców w lndjach* pogad. 19,20: Tygod 
nik litewski. 19,35: Program na niedzielę. 19,40: 
Kwadr. literacki. 20,00: Godzina życzeń (pły- 
ty). 21,05: Dziennik wieczorny. 21,15: Książka 
rolnicza. 21,30: Koncert chopinowski.. 22,05: 

  

Wiad.«sport., kom. meteor. 23,30: Wiad. dla 
polsk. eksped. polar. 23,35: Muzyka taneczna. 

KOSY, SIERPY 
Wypielacze, obsypniki 

Części zapasowe do kosiarek 
i żniwiarek, oryginalne 

posiada na składzie 

| WILEŃSKI SPÓŁDZ. SYNDYKAT 
ROLNICZY 

w Wilnie, ul. Zawalna 9. 
OUSONINTT ODZEW OREW FOCZAE RZEKA ODZROWA ORCZZWOKIOAWOKC RED 

patrzyć się  eoniajminilgj (w dwa przeście- 
riądła i koce, gdjyż na pościel liczyć mie bę- 
dzie można. 

A teraz o garderobie. 

Otóż najbardziej pożądanym strojem 

byłby ubiór sportowy, skromny, lecz w 
podlróży wiygodny. Nie zawładziłby italkże i 
plecak. 

Na miejscu projektuje się  umządzenie 
dancinigu, lecz realizacja, projektu uzalież- 
miliona jest od szeregu watrunków lokal- 
mych. 

Także 0 czytelni! jest: mowia. 

Pisma wileńskie przez czas trwania 
wyciedzki! będą regularnie madchodzińy. 

Kończąc, przypominzmy, że zapisy ma 
tą malder cilelkiajwią i: Kamilą. wycieczkę ой 

  

lczą się w: dnflu 3 fiipea a. b, i że termin 
ten prolongowany, w żadnym wypadku 

mie będzie. 
    

     DRT 

— Nieprawda! 
Zonia krzyknęła tak głośno, że pszczo 

ły na wiśniach trwożnie zabrzęczały Po- 
tem zamilkły obie i stały nieruchome. 
W niedalekim lesie, za wsią, zakukała 
kukułka. Wesołe, zdobywcze kukanie 
wróżyło niewiadomo komu, niewiadomo 
jakie szczęście. Nareszcie Zonia podesz- 
ła zwolna do płotu, oparła ramię o płot, 
głowę na ramieniu i tak stała czas jakiś 
głęboko zamyślona. Kazia obserwowała 
ją uważnie, siliła się odgadnąć, co tam: 
ta postanowi. Potem żal jej się zrebiła 
zwyciężonej rywalki, zapragnęła ją po- 
cieszyć. Ostrożnie, delikatnie, położyta 
jej rękę na ramieniu. 

-- Pani nie powinna gniewać się na 
mnie... Ja nie mówiłabym tego, gdyby on 
panią kochał... ale on przecie mnie... Ра- 
ni powinna odsunąć się od niego bez- 
wzgiędnie... On będzie kłamał... Pani nie 
powinna słuchać... 

Zonia szarpnęła się wściekle. 
— Ech! powinna! nie powinna! Ja 

sama wiem, co mam robić!... Pani nauk 
nie potrzebuję! Proszę mnie zostawić w 
spokoju! 

Kazia, zmartwiona i zlękniona, cof- 
iięła się o krok. Czy naprawdę zwycię- 
żyła? Panna z Lipni może zechce mścić 
się i opowie całemu Światu, że ona... A 
Józek do reszty się pogniewa. 

Stała bezradna, z rękami zwieszone- 
mi wzdłuż sukni. Kukułka urwała nagle 
swoje triumfalne wołanie na dźwięcznej, 
wysokiej nucie. Trzmiel nadleciał, hu- 
cząc z głębi modrego powietrza i oble- 
ciał trzykrotnie głowę Zoni. Zbudził ją 
z odrętwienia. Panienka z Lipni, nie pa* 
trząc na Kazię, oderwała się od płotu, 
minęła sad i podwórze... usiadła na ko- 

Wstrząsający dramat dwojga kochanków, rozdziel, 
przez wojnę. W rol. gł. ulubieniec pnbliczności 

   

Dr.Ginsberg 

Dziś! Wspaniałe dźwiękowe arcydzieło erotyczne p. t. 

„SERCA NA ROZDROŻU 
Charies Farrel .... Madge Evans 

Pozatem urozmaicone dodatki dźwiękowe oraz najnowszy tygodnik Foxa. 

Obwieszczenie 
W myśl par. 83 Rozp. Rady Ministrów z W z B В н Wiadz Switezią Wandy Kul- buchalterji hadl, prze- dnia 25 VI 1932 r. o postęp. egzek. 

Skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62/32 poz. 580) 

  

PENS JO NA TsSUCHALTER - BIŁAŃ 
Andrzejkowie nad SISTA ze znajomością 

wieć - Frydrychowej. mysł. - iabrycznej, rał- 
Pokoje słoneczne wspól nej przyjmie pracę za 

Urząd Skarbowy w Wilejce, podaje do wiado- ny salon i taras, bibljo- minimalnem wynagr. w 
mości ogólnej, że w dniu 27 VI 1933 r. w m. 
Kurzeńcu pow. Wilejskiego w pierwszym ter- 

minie od ceny szacunkowej sprzedane będą z 

licytacji na pokrycie należności Skarbu Państ- 

wa i inn. wierz. następujące ruchomości: 

krowa, zegar Ścienny 

1.121.00 

Zajęte ruchomości oglądać można do dnia 

27 VI +. b. w m. Kurzeńcu pow. Wilejskiego 

tartak i młyn „Dinersztejna Mendela, M. Mar- 

kina i P. Żukowskiego". 

minie odbędzie” się dnia 18 VII 1933 r. 

“r 

  

POPIERAJCIE 1.0.P.PJI 

MIESZKANIE 

  

datku. Tartaki 34a. 
  

  

ADDAAKAAAADADA ADO WAL. 

Letniska Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

i 4 — 8. Tel. 567. 
  

1760 kg. zboża w 

ziarnie, 54 m. desek sosnowych różnych wy- 

miarów — oszacowanych łącznie w kwocie zł. 

YYYYYYYTYVYYYYTYTYTYVY. 

3 pokoje: ze wszelkiemi tot. ap. Rolleiflex Zeiss 
STN SZIÓZE wygodami wolne od po 

a -. Kalwaryjska 9 m, 6. 

teka, pianino, kuchnia Wilnie lub na prowincji 
wiejska, posiłek 4 razy Wilno, Garbarska 17 - 
dziennie. Doskonała ka- 10. 
piel, auto, dojazd z Ba- =- ————— >> 
ranowicz lub Nowo- DOŚWIADCZONĄ 
gródka autobusem. Ce- — wychowawczytź ——. 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za-z dobrym akcentem 301 
leżności od pokoju. — skim poszukuje posady, 
Poczta Walówka koło przy dzieciach.  Posin- 
Nowogródka  Andrzej- dą świadectwa. Dabro- 
kowo. wskiego 12 m. 3. 

JAKIEJKOLWIEK DANIUSZEW 
MAJĄTEK pracy poszukuje czła- 

LETNISKO wiek uczciwy, pracowi- 
pensjonat — poczta — ty, samotny, polecany 

W wypadku niedojścia licytacji do skutku Daniuszew — Kiersnow przez osoby znane. — 
w pierwszym terminie, licytacja w drugim ter- ska stacja 

Plaża, kajaki, tenis. 
Smorgonie. Werkowska 30 m. 1 Ka | 

zimierz Kirjacki. 

AAKADOD DARA A a Poszukuję 

Kupno jakiejkolwiek pracy. — 
1 SPRZEDAŻ Znam gespodarstwe 

wiejskie. Znam dobrze 
kuchuię, mogłabym się 
zająć domowem gospo 
darstwem albo piino- 
waniem mieszkania. Wy 
magaria najskromniej- 
sze. Świadectwa i refe- 
rencje powa:nych osób, 
Ul. Bikszta 11 m. 3-Ą 

VT VVTYTY m 

DO SPRZEDANIA 
klubowy garnitur zł. 500 

nowy z dodatkam: zł 400 
powóz kryty zł, 750,— 

  

muosmeswywm wizy Były urzędnik 
Różm pocztowy, pisze na ma- 

B e Szynie poszskuje pow 
sady biurowej eksped- 
jenta lub innej. Oferty 

    

SE „2ENSJONAT Modystka 
Dula 15 czerwca r. b. w uroczej iniejscowoś:i wykonuje tanio i ele- 2 A as „Słowa, 
zostałurachomicny ga. 125, jezioro. Warunki Bancko wszelkie roboty | * |" biset Hydropatytzny bardzo dogodne. Utrzy- kapelnsznicze — Wielka ' 
dra ALKSNINA przy manie pierwszorzędne, 3 m. 16. t Młody, uczciwy 

ul. Wiwulskiego 5 Informacje: zaul. Ber ACL l BR SRRARZAK GI chłopiec 

zo. przyjęć a į Nardyūski 3 m. 7. — & ^° У (зш’ш)ом 5 odór. szk. 
—06 codz. opr. niedzie! > w powsz.) prosi © Jakų“ 

i świąt. i ZE RER F Lekr e kolwiek pracę, — Race: 
mo VB oki WAŻ. >= SET NISKO Wiłkomierska Xe 117. 

20 КИа 00 Wilna, kos m a aa — 
munikacja avtobusowe 

Lokale las, jetloro, tenis.—U. Pianistka, Młoda, 
PWYSETYYTYTYWYWY""o- trzymanie dzienne 3zł. dobry pedagog. Prg- inteligenina osoba pe- 

MIESZKANIA 
6 pokoi z wygodami, 
4 pokoje salka, sklep z 

  

od osoby. Dowiedzieć 
się: Arsenslska 05 E się iunej pracy. Łaska- 

nęłaby udzielać lekcji 
muzyki lnb też podjąć zZAKNIE DO S ci lub skromnego go- 

spodarstwa. Adres; Ро- we zgłoszenia adreso- łocka 52 m. 4 
wać proszę: Warszawa, 

  

mieszkaniem, W. Pohn- Tanie letnisko Sienna 2 Sa "A 8 m. 22 Kaszi- 2 lanka 41. —1I 1 i2 pok. do wynajęcia, miera Kałużyńska. Były podoficer = -- Blizko Wilaa, miejsco 2-20 _ zawodowy, ochotnik: W. POKój wość prześliczna rzeka - -. P. długoletnie prakty- 

  

  

e ZA L tę wa sys RAŁAŁÓAAKAKAŁ ANG, KA biurowa w dziale 
uży, jasny, nmeblo- Pokoje słoneczne ślicz- rachunkowo - kaso 

wany 2 osobnem wej ne z werandą i kuchnią. PoSZUKUJ2 mak leśna i saa 
Ściem. Elektryczność, Dowiedzieć się proszę PRACY lowa, posiada dobre 
wania, telefon. Porte- w Administracji „Sło- świadectwa i referencje 
wa 8 m, 3. wa* Zamkowa 2. - poszakuje jakiejkolwiet — — — — — — — se -- Młoda osoba pracy — biurowej, feś- 

3 15 pokojowe — — — — — — — władająca biegle jez. niczego, gajowego — 
Potrzebne jest na lat. angielskim i francnskim 
nisko 3-4 pokoje we poszukuje posady na 

mieszkania odiemon- ekspedjenta fub innej 
towane z wygodemi do pracy. W miejscu 
wynajęcia. lnformacje dworze. Oferty z ozna- lato. — Zgłoszenia do Inb na wyjazd, Oferty 
od 9—11 i 4—6 Zawal- czeniem ceny w Adm. Administracji „Słowa* do Red. „Słowa* pod 
na 60 m, 10. „Słowa* dla W. St. dla „Z:t*. „Ri 

nia. Kazia szła za nią zdaleka; chciała 
się pożegnać i niewiedziała, jak to zro- 
bić... zgnębiona została pośrodku drogi. 
Na cóż przydał się ten heroiczny wysi- 
łek? By jeszcze bardziej zagmatwać spra 
wę? Teraz Józek nigdy nie przebaczy. 

A Zonia już nie pojechała do miasta, 
zawróciła do domu i rwała naprzełaj, 
wąskiemi, polnemi drożynami, co tchti 
w koniu. Wiatr wizdał jej w uszach, po- 
la wznosiły się i opadały w rytm galo- 
pującego konia. : : 

W rozbolałej głowie kołowała jedna 
tylko myśl: zemścić się! Jakoś strasznie, 
niebywale! Tak, żeby on na całe życie 
zapamiętał! Znieważyć! zelżyć! ściągnąć 
szpicrutą przez twarz! Zmusić ojca, że- 
by go usunął, odesłał do dyspozycji 
Dzielnicy! Pod jakimkolwiek pozorem! 
Byle go zmiażdżyć, złamać! Zato, że się 
poważył zadrwić z niej... z Zoni Wołło- 
wiczówny! on — taki Żołądź! I zato, że 

już nigdy jej nie pocałuje, och! nigdy!... 
-— I żal bezbrzeżny płakał w sercu, lęk 
okrutny zdejmował przed tem nigdy. Tak 
było dobrze! I słońce jaśniej świeciło... 
A teraz... Mój Boże! Czemuż ta głupia 
mała Kazia godniejsza jego miłości? Na- 
gle porwała ją wśąiekłość. Zacisnęła zę- 
by i smagnęła konia szpicrutą, aż przy- 
siadł na zadzie. Teraz stulił uszy i po- 
niósł ją, aż błoto furczało pod kopytami. 
Na krzyżu przydrożnym wiatr łopotał 
fartuszkiem, koń skoczył w bok w peł- 
nym galopie, Zonia skręciła się na sio- 
dle.. omal nie spadła. To ją otrzeźwiło. 
Przez chwilę walczyła z rozpędzonym 
koniem, a gdy udało się jej przejść na 
wolny kłus, zmęczona i zdyszana, po- 
czuła się nagle bardzo biedną, samotną 

świecie. 7a- i opuszczoną na szerokim 

  

pragnęła natychmiast zobaczyć ojca, pe- 

skarżyć się, żeby przytulił... pożałował... 
Niechby nawet usłyszała to nieznośne oj- 
cowskie: „a mówiłem! — Niechby już 
raczej to. 

Ojciec powrócił z miasta, gdy prze- 
bierała się w swoim pokoju do obiadu. 
Był tak zatroskany swojemi sprawami, 
że narazie nie zauważył jej zgnębionej 
miny i zaczerwienionych oczu. Myślał 
nieustannie o Żołądziu i coraz bardziej 
utrwalał się w przekonaniu, że komen- 
dant nie jest finansowo w porządku. Nie 
można przypuszczać, nadużyć... do tego 
niema podstaw... Ale zbyt dowołne roz- 
porządzanie się gotówką organizacyjną, 
zbyt pochopne korzystanie dla siebie o- 
sobiście.. coś, co balansowało na grani- 
cy nadużycia. Zamało, by iść z tem do 
prokuratora, za wiele, postokroć zawiele, 
aby on, Wołłowicz mógł dalej współbra- 
cować... Trudno... niech przyjdzie «toś 
mniej energiczny, ale bezwzgłędnie ucz- 
ciwy.. Jutro nie zmieni sytuacji... oskar- 
żenie Żozia było słuszne. Wołłowicz 
wyczuwał to tak pewnie, jakby miał czar 
no na białem. — Zobaczymy. jeżeli w ju- 
trzejszych rachunkach znajdzie się zna- 
wu jakaś propagandowa kolacja, będę 
wiedział, czego się trzymać. A Zonia? 

Podniósł oczy na córkę, milczała i 
prawie nic nie jadła? Co jej takiego? 
Może i ona wie? Pelasia mówiła, że był 
tu wczoraj Żozio. Może to i lepiej. Niech 
się dowie odrazu, niech się to przerwie 
w zawiązku... niepodobna przecie... nie 
sposób.. Nawet, gdyby jutrzejsze  ra- 
chunki względnie pomyślnie wypadły... 
Nawet w tym wypadku... Jego córka i 
tamten... Niedopomyślenia! 

D. C. N. 

  

Redaktor w/z Witold Tatarzyński   Drukarnia Wydawnictwa „SLOWO“ © > 

Я  


