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Pekoje domów  įerozolimskich to takie głębokie 

wnęki w mieszkaniach. Otwory okienne wysuwają da- 

leko poza swe centrum. Jest w tem jakieś krycie się 

przed światem z zewnątrz, wiejącem zimą chłodem, 

dusznemi skwarami latem. Ale w dnie, gdy ani jedno 

ani drugie nie daje się odczuć, w pokojach tych panu- 

je spokój, pokrewny spokojowi muzeów czy domów pa- 

trycjatu w miastach bardzo starych i wyludłych. je- 

rozolmna jest miastem, o którem powiedziano „w sza- 

: tach wdowich“ na diugo przed šmiercią Chrystusa. Jej 

a kręte zaułki średniowieczne były zbyt często rynszto- 

kami krwi, płynącej tu deszczem. Jerozolima jest mia- 

stem w żałobie. Jakby drobne pyłki owej żałoby, za- 

marłej, spylałej wiekami grozy, docierają aż do tego 
cichego pokoju. 

: Z dębowej bibljotecznej półki wyciągam na chybit 
trafił małą zszarzałą książkę. Gdy się czeka na kogoś, 

co właśnie przeszedł do dalszych pokoi w poszukiwa- 

niu jakiejś statystyki, tak dobrze jest coś przewertować 

W takim była stanie piękna w innej porze okolica Staro- 
Konstantynowskiego powiatu; żyzna, wzgrókowata, ozdobiona 
prześlicznemi łaskami, które teraz nie zieleniły się, nie rzu- 
cały rozkosznych cieni, ale, obnażone z liści, stały spokojnie 
na wzgórzach, jak szkielety gajów i kląbów. Niebo jednakże 

| było czyste, i jak się to czasem zdarza w połowie oktobra, 
słońce zaświeciło jasno, tym blaskiem melancholicznym, tak 

| podobnym do ostatniego uśmiechu, którym oddalający się przy- 
i jaciel żegna przyjaciela, lub odjeżdżający w daleką podróż syn 

` 
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żegna rodziców i krewnych, stojących na ganku i przesyłają- 
cych mu ostatnie ucałowanie. 

Q cztery mile od Starego Konstantynowa na lewo, ugrzązł 
na drodze... 

Po wszystkich obrazach Palestyny, tej dzisiejszej 
i tej z przed wieków coś naraz przesunęło miękką, 
wszystko ścierającą ręką... Jest już tylko mój powiat, 

` ten za kordonem. Zwiotczałe karcinki książeczki mó- 
wią o wielkiem błocie wołyńskich dróg, przez które 
przenosi się panie z ugrzęzłego głęboko koczu. Szysz- 

| kowce i kollokanci, kontrakty w Dubnem, i gdzie mowa 
5.11 16-transportach-z Odessy. išėjo 
| Zupełnie niepostrzeżenie — takie miękkie są tu dy- 

wany — wrócił prezes Farbstein. Ma ten sam spokoj- 
ny i pogodny uśmiech z jakim mnie witał całe cztery 
tygodnie temu. Wówczas byłem ledwo przybył i z li- 

stami polecającemi waliłem prosto jak w dym do tego 
jedynego polskiego Żyda, zasiadającego w  najwyż- 
szym sanhedrynie żydostwa — w Egzekutywie sjo- 
nistycznej, jako delegat religijnego odłamu sjonistów - 
Mizrachi. 

l teraz na to wszystko, co zbierałem w ciągu tych 
paru tygodni narzuci ostateczny szkielet wiadomości. 

Г Panie Prezesie—mówię — rzecz która moich roda- 
ków najbardziej może zainteresować jest w stanie, to 
sprawa, jak wielkie postępy robi emigracja żydowska 
do Palestyny, jakie są jej widoki, jakie przeszkody? 
Jak duże skupienie żydowskie możne znaleźć miejsce 
na ziemi ojców? 

й Dobrze proszę pana, stužę panu wszelkiemi inior- 
macjami... Ale odpowiedž na nie niech lepiej dadzą An- 

glicy... 4 

— Nie jestto jednak odesłanie mnie do Wysokiego 
Komisarza Brytyjskiego. Prezes Farbstein podaje mi 
tylko dwa grube tomy. jest to „sprawozdanie statys- 
tyczne kraju mandatowego Palestyny", oficjalne wy- 
dawnictwo w Kairze 1933, zebrane przez E. Millsa, 
przydzielonego do sekretarjatu Komisarjatu. Szukamy 
i oto: 
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stwierdza, że jest ona znacznie wyższą. (Potwierdzono 

mi to w naszych konsulatach). 

Ale gdy zadaję te pytania, mój rozmówca przepro- 

wadza mnie na mną stronicę wiadomości cyfrowego 

pana Miilsa. Oto długie stronice obliczeń stosunku 

przyrostu ludności u żydów i u Arabów. I oto zbudo- 

wana na ich podstawie prognoza. Zaiste warto czytać 

statystyków ! 

Ni mniej ni więcej E. Mills stwierdza że: 

1) Ludność żydowska podwaja się co 9 lat; 

2) Ludność arabska podwaja się co 20 lat; 

i jeszcze nie dając rozważyć wszystkie stąd pły- 

nące konsekwencje, konsekwencje które naraz rozpy- 

chają wszelkie inne nie liczące się z temi nieznanemi 

u nas dotąd cyframi, miażdży czytelnika finałem swych 

obliczeń. jeżeli obecnie panujący stan rzeczy nie ule- 

gnie zmianie na minus, to wówczas, 

3) za lat dwadzieścia stosunek żydów do Arabów 

w Palestynie będzie jak jeden do jeden. — Będzie 

rowny. . 

Odkładamy Millsa. — Te trzy obliczenia angielskie 

wyszarpują nam z ręki wszelkie inne cyfry. Prezes 

Farbstein rozkłada mi dalsze widoki Palestyny w cy- 

irach. Są to rzeczy, których spisywanie musiało spra- 

wiać statystykowi rattość notowania istnych sensacyj. 

Takie pardesy z 32.000 dunamów w roku 1922 urosły 

w ciągu ośmiu lat do 110.000. A ile ich przybyło teraz, 

w bogatych, w tłustych latach 1930—1933? W roku 
1922 produkcja skrzynek pomarańcz jest 1,239.000 

skrzyń. W 1932 — 3,500.000. Kraj wielkości Wileńsz- 

czyzny sprowadza rocznie towarów na 7,000.000 fun- 

tów.... 

Ale ponad tem wszystkiem co teraz słyszę i co po- 

tem jeszcze w dwóch ciężkich tomiskach Millsa wy- 

szperać zdołałem, góruje myśl o tym roku 1953, w któ- 

rym ilość żydów w Palestynie zrówna się z Arabami. 

W:owym nie tak już dalekim roku może się śmiało nic 

zdarzyć nic szczególnego... a i tak ów meteor przewi- 

dziany i wyliczony przez angielskiego astronoma wy- 

darzeń ludnościowych zapełni treść 355 dni owego ro- 
ku. Będzie to rok historyczny: po raz pierwszy, nie od 

stuleci, ale od dziesiątków stuleci, znajdzie się kraj, 

w którym Żydzi przestaną tworzyć mniejszość, Po raz 

pierwszy w dawnej swej ojczyźnie będą mogli powie- 

dzieć Arabom: równych jesteśmy tu sił. I po raz pierw- 

szy wreszcie, w roku który przyjdzie po 1953, poczną 

tworzyć pewnego kraju większość... | 

jakie będzie znaczenie tego faktu? Nie wiem. 

Wszelkie statystyczne rachtby zawodzą. Pisząc o Pale- 

stynie, cały szereg autorów oparło się na statystykach 

bardzo dowolnie branych. To co cytuję — to ostatnia, 

oficjalna, statystyka angielska. Czy jest fałszowana, 

przekręcana? Nie wierzę, bo nie widzę racji jej takiego 

fałszowania. Fałszowarie to jest bowiem najwyraźniej 

dla żydów korzystne, a jako takie musi obudzić czuj- 

ność Arabów i zwrócić ją przeciw Anglji, za rządów 

której dokonywa się tes: pochód Izraela. Nie. Inna rzecz 

czy statystyka jest nauką dość dalękowzroczną, by 
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z dnia dzisiejszego ogarniać horyzonty roku 1953. Ale 

ze wszystkich statystyk palestyńskich najpewniejszą 

jest właśnie ta. 

Trzeba się tylko wczuć w Żydostwo, wczuć po- 

przez pryzmat sjonizmu, by zrozumieć co znaczy to o- 

bliczenie millowskie. — To więcej niż dekiaracja Bal- 

foura! — ® 

Czemże bowiem był ów słynny list angielskiego 

ministra do „Drogiego Lorda Rotschilda* o tem, że 

„rząd Jego Królewskiej Mości odnosi się przychylnie 

do założenia w Palestynie narodowego home'u żydow- 

skiego“? Ten akt który dla Żydów jest wydarzeniem 

epokowem, czyż nie jest czemś bladem w porównaniu 

z tem, co na jego podstawie wyrosło, i czemś ogrom- 

nie miałem wobec tej jasnej, sprecyzowanej, fundowanej 

na cyfrach zapowiedz:: „Przyjdzie dzień gdy będzie 

Was tylu, ilu Arabów. Stanie się to w roku 1953**? 

Deklaracja Balfoura była wielkim aktem dziejowym. 

Jeszcze wrócimy do Deklaracji Balfoura. To było rzu- 

cenie promyka nadziei sjonizmowi politycznemu. To 

było rozwieszenie ponad wszystkie ghetta Djaspory 

wielkiej tęczy nadziei. Ale to była także jedna z tych 

licznych obietnic, jakiemi w latach 1914—1918 szafo- 

wały na lewo i na prawo obie strony wojużące. Ale to 

był akt wychodzący ze stampilją Foreign Office, akt 

podpisany przez dyplomatę, cały w dyplomatycznych 

omówieniach, zastrzeżeniach, niedomówieniach. To co 

dziś obliczył E. Mills, jutro każden sprawdzić i obli- 

czyć może. To co się widzi w tym kraju rosnącym 

w oczach, — to może widzieć każden kto tu tylko 

przybyć zechce. To są rzeczy namacalne, wyraźne. Że- 

by ziścić Deklarację Balioura, trzeba było wielkiej 

wojny i jej wygrania przez Anglję. Dziś żeby odwrócić 

to, co przewiduje Mills, trzebaby nowej wielkiej wojny 

— i przegranej Anglji. 

* * * 

llu żydów pomieści jeszcze Palestyna? 

I znowu jestto odpowiedź gdzie niema pewnej od- 

powiedzi. Jedną tylko dać naprawdę można: tyle, ile 

tylko żydów się tam dopuści. — Tej odpowiedzi nie 

dał mi bynajmniej polski członek Egzekutywy sjoni- 

stycznej. Tę odpowiedź zebrałem sobie ja sam z ty- 

sięcy przeróżnych odpowiedzi na to samo pytanie. We- 

dle jednak przypuszczeń i obliczeń najzupełniej bez- 

stronnych, Palestyna może pomieścić od trzech do pię- 

ciu miljonów Żydów. Palestyna z Transjordanją. Nie 

są to cyfry przesadne. Są to raczej cyfry niedosta- 

teczne: 

W chwili obecnej jeszcze zaludnienie i Palestyny 
i oddzielonej od niej Jordanem Transjordanji jest bar- 
dzo słabe. Wszystkie obliczenia co do pojemności Pa- 
lestyny datujące się z przed paru lat a negujące jej mo- 
żliwości kolonizacyjne, są oparte na dwóch przesłan- 
kach: że Palestyna będzie krajem rolniczym, że Pale- 

„Styna nie dokona meljoracyj „handlowo  nieopłacal- 
nych*. — Zdaje się że już pokazałem, jak grube uczy- 
niono tu pomyłki: przecież Palestyna najwyraźniej roz- 
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W roku 1919 (data objęcia mandatu) było: 
Mahometan 457.000. 

Żydów 55.000. 

Chrześcijan 90.000. 

W roku 1931 (data spisu ludności): 

Mahometan 750.000. | 
Żydów 189.000. 
Chrześcijan 90.000. 

Jeżeli chodzi o trzy inne religje cyiry są jasne i bez 
większych odchyleń. Jeżeli chodzi o Żydów, to wiem 
już, że cyfra podana w statystyce jest niższa od praw- 
dziwej. Od samych Anglików usłyszałem, że Tel Awiw 
liczy od kilku do kilkunastu tysięcy ludności nie- 

zapisanej, „niestałej*; są to _ wszystko Żydzi, 
którzy wobec ostrego prawa o imigracji, nie mogli 

przybyć tu inaczej jak turyści, z paszportem ważnym 

na trzy miesiące, — ale siedzą w kraju od kilku nieraz 

lat. I Anglicy i Mahometanie zgodni są w ocenianiu 
liczby żydów w Palestynie na 200.000. W porówna- 
niu z momentem, w którym Anglja objęła mandat, 
a więc w okresie lat 14, ilość Żydów zamieszkałych 
w Palestynie wzrosła 3 do 4 razy. Ale czy cyira 
200.000 jest stałą? Bynajmniej. Miesiące wiosenne 
1933 roku były miesiącami tak silnej immigracji ży- 
dowskiej jak może żadne: kryzys w Europie, hitleryzm 
w Niemczech, rozkwit w Palestynie robiły swoje. 
1 znowu statystyki angielskie, jeszcze nieopracowane, 
nieścisłe mówią o 6.000—15.000. 

„Jak wiele emigruje z Polski? 

Tem statystyka angielska mniej się już zajmuje. 
Stare statystyki żydowskie podają tę sumę na 45—49 
procent ogólnej immigracji. Obecnie prezes Farbstein   

PRZELOT „OBCYCH'* SAMOLOTÓW 

ZACHĘCA NIEMCÓW DO PROTESTU. 

BERLIN. PAT. — Biuro Conti ogłasza tek- 
sty depesz, jakie w związku z wi: ścią o 
ukazaniu się nieznanych samolotów nad Berli- 
nem, ńadreńska grupa niemieckich związków 
lotniczych wystosowała do kanclerza Rzeszy 
Hitlera, ministra lotnictwa Goeringa, Ligi Naro- 
dów i konierencji rozbrojeniowej. 

Telegram do Hitlera brzmi: „Nadrenia, ja- 
ko zagrożony teren pograniczny prosi najusil- 
niej o wystąpienie ze wszystkiemi czynnemi 
środkami obrony przeciw pogwałceniu granicy 
przez obce samoloty.'* 

Depesza do ministra Goeringa ma treść na- 
stępującą: „Grupa nadreńska niemieckiego lot- 
niczego związku domaga się natychmiastowego 
wprowadzenia samolotów myśliwskich i dział 
przeciwłotniczych, aby przeszkodzić na przysz- 
łość naruszaniu niemieckiej suwerenności napo- 
wietrznej przez obce samoloty". 

Do Ligi Narodów wystosowano telegram 
następujący: „W związku z przelotem obcych 
samolotów nad Berlinem, grupa nadreńska nie- 
mieckiego związku lotniczego protestuje prze- 
ciwko sprzecznemu z prawem międzynarodo- 
wem pogwałceniu suwerenności napowietrznej 
bezbronnego kraju niemieckiego". 

Telegram do  konierencji rozbrojeniowej 
brzmi: „Sprzeczny z prawem  międzynarodo- 
wem przełot obcych samolotów nad stolicą Nie- 
niec świadczy o konieczności zbrojeń powietrz 
a dla ochrony pokojowego narodu niemiec- 
iego*. 

SOWIETY NIE WIERZĄ. 

MOSKWA. PAT. — Tajemniczą demonstra 
cję lotniczą nad Berlinem prasa sowiecka uwa- 
ża za inscenizację, mającą na celu usprawiedli- 
wienie jawnych i tajnych zbrojeń niemieckich. 

W specjalnym komentarzu redakcyjnym 
„Prąwdy* czytamy, co następuje: „Nie ulega 
najmniejszej wątpliwości, że HR lot- 
nicza była dziełem Goeringa. Chodzi nietylko 
© propagandę awjacji niemieckiej, lecz również 
o zademonstrowanie tego, co ministerstwo lot- 
nictwa przygotować może u Junkersa i Fokke- 

ra. Samoloty, które w Berlinie określono, jako 
nieznanego w Niemczech typu, są dobrze znane 
ministrowi Goeringowi“. 

I FRANCJA WIE, O CO CHODZI. 
PARYŻ. PAT. — „Petit Parisien* podaje, 

że Niemcy już teraz posiadają doskonale wy- 
szkolonych lotników wojskowych i gotowe do 
boju samoloty wojenne. Przelot nad Berlinem 

W Niemczech bez 
„DZIĘKI BOGU I HITLEROWI". 

BERLIN. PAT. — Pruski komisarz rządo- 
wy do spraw kościoła ewangelickiego miano- 
wał pełnomocników dla poszczególnych оКге- 
gów kościelnych, przekazując im wszystkie a- 
gendy rozwiązanych gmin ewangelickich. 

Równocześnię generalny superintendent, 
były kaznodzieja na dworze cesarskim Dobe- 
lius, otrzymał urlop. 

W ogłoszonym dziś rozkazie komisarza rzą 
dowego czytamy: „Za powstrzymanie chaosu 
bolszewickiego winniśmy być wdzięczni Bogu 
i jego narzędziu Adolfowi Hitlerowi”. 

„PRZYSTOSOWANIE SZKOLNICTWA” 
BERLIN. PAT. — W czasie otwarcia aka- 

demji nauczycielskiej w Lęborku pruski minis- 
ter oświaty Rust wygłosił znamienhe przemó- 
wienie, w którem nakreślił program wychowa- 
nia młodzieży w duchu odrodzonych Niemiec. 
Minister oświadczył, że rząd wyda niebawem 
ustawę, zapewniającą przystosowanie szkolnic- 
twa do kierunku narodowo - socjalistycznego. 

NAWET LEX MOŻE TRAFIć DO WIĘ- 
ZIENIA. 

BERLIN. PAT. — Na obszarze całej Bawa- 
rji policja polityczna dokonała masowych гге- 
sztowań wśród przywódców bawarskiej partji 
ludowej. W Bambergu aresztowani zostali pre- 
zes frakcji parlamentarnej bawarskiej partji lu. 
dowej prałat Leicht, poseł Meixner oraz szereg 
katolickich radnych miejskich. Wśród areszto- 
wanych w Monachjum przywódców znajduje 

nieznanego pochodzenia samolotów, zorganizo- 
wany przez sam rząd narodowo - socjalistycz- 
ny, nie jest pretekstem dla domagania się lot- 
nictwa wojennego dla Niemiec, a przeciwnie— 
jest dowodem istnienia tego lotnictwa. — Naro- 
dowi socjaliści utworzyli w Monachjum 2 es- 
kadry lotnicze. Eskadry te nie są bynajmniej 
jedyne. Istnieje wiele podobnych iormacyj w 
innych okolicach Rzeszy, 

zmian: awantury 
się prezes stronnictwa, były członek bawarskiej 
Rady Państwa Schaeffer, generalny sekretarz 
partji Pieifier, naczelnik straży bawarskiej von 
Lex. 

BOGATY PLON... 

BERLIN. PAT. — Na obszarze całych Nie- 
miec odbywają się ciągle masowe aresztowania 
i rewizje wśród socjal-demokratów i komunis- 
tów. W okręgu magdeburskim aresztowano 200 
działaczy partji socjal-demokratycznej, w Bran 
denburgji 265 socjal-demokratów i komunistów, 
w Regensburgu 40, w Hamburgu około 50. — 
W Brunświku policja aresztowała byłego pre- 
mjera socjal-demokratę dr. jaspera. W Reck- 
lingshausen zostało aresztowanych 45 socjal - 
demokratów. W różnych miejscowościach na 
Śląsku Niemieckim dokonano również obławy 
na działaczy ugrupowań marksistowskich. 

BERLIN. PAT. — Biuro Conti donosi, że 
ministe: bawarski Wagner stwierdził w swem 
przemówieniu, iż nietylko wszyscy przywódcy 
socjal - demokratyczni, ale również wszyscy 
wybitni członkowie bawarskiej partji ludowej, 
zostali aresztowani. 

KSIĘŻA KATOLICCY WYPUSZCZENI 
NA WOLNOŚĆ. 

BERLIN. PAT. — Aresztowani w Palaty- 
nacie księża katoliccy zostali na skutek inter- 
wencji biskupa ze Spiry wypuszczemi na wol- 

"ność. Wszyscy księża musieli podpisać dekla- 
rację, w której zobowiązali się, iż nie będą w 
żadnej formie krytykowali Hitlera, ani uprawiali 
polifyki w kościele, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o. 25 proc „drożej, 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne © 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

  

  

WOWRIYSZTUBIYKONSOOPERTO TOTO OEŁAZWTOWA 

3-ej gr. 40. Za tekstem Ł5 gr. Komunikaty oraz 

Przyrost Żydów dościga Arabów 
budowuje się także na kraj przemysłowy, przecież ta- 

ki Tel Awiw i Hajfa są tego bijącemi w oczy dowoda- 

mi, przecież Rutenberg ze swym „wielkim planem* wy- 

trąca ów zdawałoby się nieodparty argument, że wsze(- 

ki przemysł stoi na węglu, którego Palestynie brak! 

Ale jeżeli twierdzenie że Palestyna może być tylko 

krajem rolniczym jest już pomyłką grubą, to liczenie na 

to że w Palestynie, jak w reszcie Świata nie będzie się 

dokonywało inwestycyj „handlowo nieoptacalnych“, 

jest jako pomyłka istną grubą Bertą. Rozmija się prze- 

dewszystkiem z celem dla którego kolonizowano Pale- 

stynę: ten cel — powiedzieliśmy — nigdy handlowym . 

nie był. Kolonizowania Palestyny nie można porówny- 

wać do kolonizowania Ameryki czy Australji. Palesty- 

nę kolonizowano niehadlowo i dlatego dokonano sze- 

reg meljoracyj które się nie opłaciły, ale też były czy- 

nione za pieniądze funduszy nie dbających o optacal- 

ność. A zresztą... ileż tych „nieopłacalnych* opłaciło 

się sowicie? 

W żadnej części reportażu jak w tej nie bałem się, 

by moje słowa uznano za dyktowane przesadnym opty- 

mizmem. Czuję bowiem to, czego Czytelnikowi oddać 

nie jestem w stanie: ogromny dystans między, tem co 

w Palestynie widziałem, a tem co o niej myślałem 

przedtem. Wówczas moje myśli i wiadomości o Pale- 

stynie nie odbiegały od mysšli- i wiadomości o niej prze- 

ciętnego Polaka. Czy dziś od nich odbiegły — niech 

to Czytelnicy sami osądzą. Ale. jeżeli odbiegły, to dla- 

tego, że pięć tygodni dziennikarskiej włóczęgi po tym 

kraju odgięły jakby stalowemi obcęgami linję mych 

dawnych myśli. — Trzeba Palestynę widzieć, by zro- 

zumieć ile się mieści prawdy w zapewnieniu, że niema 

takiego kawałka ziemi, któregoby tam kedyś pod upra- 

wę nie wzięto. Dziś całe skaliste zbocza gór ujmuje się 

w małe terasy, które zapełnia się ziemią i obsadza wi- 

nem. Na takich w części terasach leżą słynne już win- 

nice Karmelu. A zresztą... Gdy mi ktoś powie: prze- 

cież Palestyna — to piaski, na których nawet kartofle 

nie wschodzą, — mam już dla niego odpowiedź: —- 

„Ma pan rację. Są tam takie piaski czerwone, na których 

kartofle wschodzą okropnie nędznie, — ale zato wła- 

śnie na nich rosną pomarańcze i dają trzy razy lepszy 

dochód z hektara ziemi, niż najlepsze gleby proszow- 

skie. Widziałem także i nne jeszcze piaski: akurat na 

nich postawiono kilkudziesięciotysięczne miasto. — 

Otóż nie twierdzę bynajmniej, że na wszystkich łachach 

powstaną pardesy i Tel Awiwy, ale niemniej stwier- 

dzam, że ludzie którzy już całe latyfundja nieużytków 

potrafili odebrać pustyni, potrafią odebrać i jej resztę. 

* * * 

Już po mym powrocie do kraju „„Manchester Guar- 

dian* podał, że 90% przem. farmaceutyczn. angielskie- 

go zaopatrywa się z morza Martwego. Palestine Potas 

Co, wielka spółka kapitałów anglo-żydowskich do eks- 

ploatacji bogactw mineralnych tego przesyconego 

niemi jeziora, pracuje zaledwie od kilku lat. Obok cen- 

trali Rutenberga jestto największy zakład przemysłowy 

Palestyny — i podobnie jak centrala Rutenberga dzieło 

będące dopiero w zaczątku. Bogactwa Morza Martwe- 

go, które również Anglicy zdewaluowali cyfrowo, są 

nieprzebrane. Stagnacja na rynkach Europy nie po- 

zwala Palestme Potas Co rozwinąć się na zamierzona 

skalę. Są to rzeczy które czekają. 

Są to rzeczy które czekają, podobnie jak pomorań- 

cza nie jest ostatniem hasłem palestyńskiego rolnictwa. 

Przyjęcie się w Palestynie grape-iruit'u, który w świe- 

cie anglosaskiem staje się artykułem codziennej potrze- 

by, spowodowało powstanie grape-fruitowych pardes. 

W porównaniu z pomarańczą jafiską ich rola jest jesz- 

cze minimalna. Ich przyszłość może być jeszcze więk- 

sza: jeżeli pomarańcze miały do zwalczenia w Europie 

konkurencję włoską (nawiasem mówiąc poszło im to 

łatwo), to konkurencję Palestynie -robiłaby przeważ 

nie.. Kalifornja. Obliczona już i tak na rynek amery- 

kański, jest ona mniej groźna. Wreszcie mówi się dziś 

w Polestynie o uprawie grape-iruitu afrykańskiego, któ- 

ry podobno ma się udawać właśnie na gruntach o pė- 

wnej zawartości soli. W ten sposób zadrzewienie po- 

brzeża basenu Morza Martwego czyż byłoby rzeczą 

dokonaną? Może... To pewna, że w Palestynie na je- 

dną rzecz chyba skarżyć się nie można, na brak inicja- 

tywy inwestycyjnej. Nie w.em czy jest drugi kraj, 

gdzie jest jej rak wiele, W tym małym kraju skonden- 

sowała się ona doprawdy tak jak te sole i chlory i ma- 

gnesjum i co tam jeszcze w szklistej i ciężkiej od nici 

toni Morza Martwego.... Prze ku jasnej dacie Żydos- 

twa: ku rokowi tysiąc dziewięćset pięćdziesiątemu 

trzeciemu. 

  

* * * 

Tego wieczoru opuściłem późno mieszkanie przy- 

wódcy Mizrachi. Nie wiem czy żegnając mnie przy- 

puszczał, że w niecałe półgodziny potem znajdę się w 

pokoju, gdzie już z żadnej półki nie wyciągnę staro- 

świeckiej powieści Korzeniowskiego, ale wszelkie na- 
dzieje żydowskie przekreślać i przełamywać mi pocznie 

szaleńcze veto arabskie... : 

Ksawery Pruszyūski. | 

 



  

SILVA RERU 
O NAJBARDZIEJ UPOŚLEDZONYCH. 

Nie narzekajmy przesadnie na swój 
los: są ludzie, którzy zazdroszczą najnie- 
szczęśliwszemu z pośród nas — obdarzo 
nych zdrowiem. Są to głuchoniemi, Jest 
ich w Polsce dużo, bardzo dużo!.. 

ABC (169) udziela informacyj: 
Świat głuchoniemych! Cóż o nim wie ogół 

społeczeństwa. Nic, albo prawie nic, i sądzi 
o nich najczęściej tylko z pozorów lub też z 
perspektywy własnej psychiki. 
choniemi, jak i ociemniali, ogromnie odczu- 
wają ów brak szerszego zainteresowania spo- 
łeczeństwa ich losem. A przecież uprzytomnić 
sebie trzeba, że w Polsce mamy aż 42.500 głu- 
choniemych, w tem 9,100 dzieci w wieku szkol 
nym. W samej Warszawie mamy 600 głucho- 
memych, którymi w części opiekuje się Pań- 
PASY Instytut Głuchoniemych i  Ociemnia- 
ych. 

Ta obojętność społeczeństwa, a czę- 
sto źłośliwie ironiczny stosunek do nich, 
ogromnie utrudnia im wybicie się na bar 
dziej niezależne stanowiska i zdobycie 
:poważnejszego wykształcenia:. 

Po skończeniu zakładu naukowego, @- 
choniemy posiada dostateczną znajomość ięzy- 
ka, by porozumieć się z otoczeniem, a nawet 
posiada pewne przygotowanie fachowe. Glu- 
choniemi, po skończeniu zakładu, gdy wracają 
do domu i nie są pilnowani i  poprawiani 
przez otoczenie, zaczynają naogół mówić go- 
rzej, płączą litery i zdania i mowa ich traci 
na wyrazistości, Inaczej sprawa się ma, gdy 
dziecko jest wybitniejszych zdolności i ma 
możność kształcenia się prywatnie. W tych wy- 
padkach zdarzało się, że yłuchoniemi kończyli 
gimnazja, a nawet studja wyższe. Z Polaków 
mamy jednego głuchoniemego inżyniera, p. K. 
Sesnowskiego, który wszakże wychowany jest 
w Paryżu, gdyż u nas głuchoniemi nie mają 
rhozności kształcenia się na wyższych  uczel- 
niach. 

Szkół dla głuchoniemych mamy mało, 
bardzo mało. 

Szkoły głuchoniemych istnieją w Warsza- 
wie, we Lwowie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, 
w Wilnie, Bydgoszczy, w Kościanie. Szkoły te 
czynią z głuchoniemych pożytecznych obywa- 
teli kraju. Wszakże ilość tych szkół jest nie- 
wystarczająca, gdyż w Polsce na 42.500 głu- 
choniemych mamy 15 szkół, podczas gdy w 
Niemczech na mniej więcej tę samą ilość głu- 
choniemych szkół jest 72. To też niewielu głu- 
choniemych ma możność uczenia się. Na blisko 
10.000 dzieci mamy w szkołach załedwie 1.160 
dzieci głuchoniemych. 

Polska Zbrojna (173) kreśli wraże- 
nia z uroczystości zakończenia roku szkol 
nego w Państwowym Instytucie Głucho- 
niemych i Ociemniałych. 

Wchodząc w mury zakładu dla giuchonie- 
mych, doznajemy dziwnego wrażenia: sami jak 
gdybyśmy nagle ogiuchli... s 

Nic a nic bowiem nie „słyszymy z tego, 
co „inówią* do siebie wychowankowie Insty- 
tutu, mimo, iż żywo gestykulują, opowiadają 
sobie wesoło jakieś ważne, a może nawet i za- 
bawne historje. w ostatni dzień roku szkolnego. 

Tak, jest to już ostatni dzień roku szkoł- 
nego. Za kiika dni wychowankowie opuszczą 
zapewne Zakład, by udać sę do domu. Ale z 
tem, to już jest znacznie trudniejsza sprawa. 
Bo i wyobrażmy sobie wakacje dziecka giu- 
choniemego wśród dzieci zdrowych... 

Jak sobie radzić, gdy zabraknie nagle tak 
czytelnej i łatwej do zrozumienia księgi mą- 
drości — jaką jest twarz profesora, który w 
ciągu długich miesiący, bez śladu jakiegokol- 
wiek zniecierpliwienia powtarza naprzemian 
zdania, konieczne do życia, w rodzaju tego: 

— Jak pojadę do domu? 
A gdy się wymawia za nim, w Ślad ruchów 

ust, jakie on wykonuje: 
— |]ou-ok ppo-joudy duo duomun? 

— te się właśnie słowa słyszy w jego rozrado- 
wanych oczach. 

Koniec roku szkolnego... Koniec szko 
ly... I co dalej? Życie głuchoniemych 
wśród ludzi zdrowych nie jest wesołe: 

Jak wynika z tego, co głuchoniemi piszą 
sami o sobie, prawie nigdy nie mają oni odwa- 
gi mówić + ludźmi zdrowymi, w obawie 
przed wzbudzeniem drwin, lub  zniecierpliwie- 
nia, a choćby tylko politowania. 

Istotne zrozumienie zdarza się bardzo rzad 
ko, niemal nigdy. To też najczęściej już w nie- 
długim czasie po ukończeniu zakładu, umiejęt- 
ność wydawania artykułowanych dźwięków, 
nabyta z takim trudem, zostaje utracona, a tem 
samem kontakt ze światem ludzi zdrowych zry 
wa się coraz bardziej. I dlatego zarząd Insty- 
tutu, pragnąc zaznajomić społeczeństwo z po- 
trzebami głuchoniemych i niewidomych w 
miyśl odezwy, która brzmi: „Poznaj świat głu- 
choniemych!*, „Poznaj świat niewidomych!* — 
z radością wita w swych murach wszystkich, 
którzy wykazują dobrą wolę zainteresowania 
się temi sprawami. 

Zwróćmy większą uwagę na nieszczę 
šliwych, znajdujących się koło nas i 
wśród nas!... Zainteresujmy się ich lo- 
sem!... Postarajmy się choć trochę ulżyć 
ich doli.. Lector. 

  

  

Zarówno głu- * 

Gospodarczą Federacja Centra 
LONDYN. PAT. — „Manchester Guardian“ 

podaje dziś wywiad z Beneszem w sprawie go- 
spodarczej federacji Centralnej Europy. 

Austrjacko - niemiecka kwestja — powie- 
dział Benesz — jest obecnie jedną z tych, na 
które skierowana jest główna uwaga europej- 
skiej dyplomacji, łecz i ogólna sytuacja europej 
ska i światowa jest niewątpliwie poważna. Nie 
wiadomo, jaki będzie wynik konierencji rozbro- 
jeniowej, jakiemi torami potoczą się wypadki 

AKADEMJA KU CZCI ŚP. MINISTRA 
BOERNERA. 

LWÓW. PAT. Wtkallii wady maiejskie; 
odbyte. się 'wiezorałj unioczygia  alkademja 
celem uczczenia ś. p. ministra Boernera 
Ignacego. 

HARCERZE POLSCY W METZU. 

METZ. PAT. Przybyło u około: 100 har- 

cerzy polskich biorących udział sw mię- 

dzynarodaowem świięcie hamcerskiiem. 

POŻAR W MINISTERSTWIE 
REICHSWEHRY. 

BERLIN. PAT. W gmachu b, minister 

stwa wojny, w. którym mieszczą się biura 
mlinistemstwia! Reilchswenity mwiytbluchł wiezo- 
raj rano pożar. Wiediług oficjalnego komu- 
mikstu ogień powstał wiskułtlek  samiona- 

palenia się materjałów wybuchowych. — 
Pożar został zlokalizowany. 

SPRZEDAŻ KOLEI WSCHODNIO - 
CHIŃSKIEJ. 

TOKIO. PAT. [Wiezoraj po południu 

rozpoczęły się oficjalnie obrady delegatów 
Mandżurji i Sowietów: w spnzwie kupna 
kolei wisdhodnio - ohińskiiej. Przedstawi- 

ciele mządu japońskiego są obecni na 
konferencji: w| charzkterze  obsenwatorów 
iw razie poltnzeby pośredników. 

LITWINOW W ANGLJI. 

LONDYN. IPAT. Liitwinow przybył 
dziś w południe do Foreigne Office i 
adbył tam naradę z ministrem spraw za- 

gramiczny'ch Sliimonem. 

KURJERZY SOWIECCY. 

BUKARESZT PAT Na granicy 50- 

    

    

   

   

wicko - mumuńskiej pod Tiginą, rumuń- 
sk: słłhaż  emanicznw zastmzelika  idimóch 
ikiurjerów, somiedkiich, kiłórzy usiłowali 
niilelegalnie 

iwieidką.. 

KATASTROFA SZYBOWCA, 

BERLIN PAT. W Mogunieji spadł 
dwuosobowy szybowiec, jeden z lofiników 
zginął na miejscu, dhugii jest ciężkio ram- 

KATASTROFA SAMOCHODOWA 

BERILIN. PAT. Na berlińskim  tlomze 
automobiillowym Avus wydarzyła się iwiezo- 
raj nowa (katastinofa, zderzyły się @уа 
samochodhy. Jedna osoba! poniosła śmierć 

mia miejscu, 3 lininie ciężlkio. ramne, 

DAR OLTENA PST SECTION TERRI 

„Ady ciało przecie mam 
czyste" 

W budynkach straży celnej na granicy, wi- 

duje się czasem sceny komiczne. Złapano raz 

przemytnika. Zwrócił uwagę jego wydatny 

garb na piersiach i mocno zaokrąglony brzu- 

szek. 

i garb i brzuszek byly sztuczne, to jest 

ściśle wypchane... szmuglowanym tytoniem. — 

Kiedy go rozebrano — oczywiście do naga, 

kiedy ściągnięto zeń koszulę, koloru najbardziej 

hitlerowskiego, niepraną chyba ой początku 

świata, ujrzano na rzemykach  przytroczone 
paczki. Paczki te były zawinięte w cienkie płó- 
tno, lub bibułkę, aby jaknajmniej miejsca zaj- 

mowały. Oblepiały one ów podejrzanie wydat- 

ny brzuszek, jak bandaż, wszystko mokre od 

potu i kapiące od brudu. 

Zapach rozmiósł się po biurze zabójczy, 

mieszanina siinego tytoniu, z ludzkim potem i 

niechlujstwem, była wprost nie do zniesienia! 

Kiedy mu ktoś zrobił uwagę, że ludzi truje ta- 

kiem Śświństwem, zdziwił się: 

— Ady ciało mam czyste, zawsze na nie- 

dzielę się myję... 

Mieszczuch, który przybył w zimie z Po- 

znania, w interesie do straży granicznej, oczy 

wytrzeszczał:: o Boże! a tu nieraz człowiek ku- 

puje na ulicy, albo w kawiarni, jakieś zachwa- 

lane, nielegalne papierosy... Ra. 

prizedostač się mia stronę so- 

  

Oileńskie osiedle szkolne 
Co to jest osiedle szkolne? Jeżeli cho- 

dzi o nazwę, jest to odpowiednik niemiec 
kiego wyrazu „Schullandheim*, wyraz 
zaś niemiecki zawiera w sobie aż trzy róż 

ne wyrazy: Schule — szkoła, Land — 

wieś i Heim — dom. 
Szkoła na wsi, — tak możnaby było 

przetłumaczyć niemiecki wyraz na pol- 

ski, ale to wprowadzałoby w błąd, bo 

mogłoby nasunąć myśl, iż chodzi o szko- 

łę wiejską. Nie. Schullandheim — jest to 

szkoła miejska, nawet wielkomiejska, ko-. 

rzystająca jednak ze wsi w celach zdro- 

wotnych i pedagogicznych. 

To jakby uzupełniający warsztat na- 

ukowy i wychowawczy, posiadający do 

pewnego stopnia charakter uzdrowisko- 

wy, — który ułatwia pracę w szkole, 

wzmacniając młodzież fizycznie i wyra 

biając w niej większą samodzielność. 

Organizacja Schullandheim'ów, czyli 

po polsku — osiedli szkolnych, jest tego 

radzaju, że szkoła miejska, posiadająca 

takie osiedle, wysyła na wieś młodzież 

grupami w ciągu całego roku szkolnego. 

Pobyt na wsi poszczególnych klas, trwa 

od kilku dni do kilku tygodni, zależnie 

od opracowanego programu. 

Klasa wyjeżdża na wieś razem Z nau- 

czycielami i wychowawcami, lekcje na 
wsi odbywają się, jeżeli można, na świe- 
żem powietrzu w tormie odpowiednio о- 
pracowanych zabaw, zajmujących  ćwi- 
czeń, pogawędek podczas wycieczek i 
t.p., młodzież poza lekcjami jest wciąga- 
na do pracy w polu, ogrodzie i lesie, 
słowem nauka, staje się w osiedlu wy- 
poczynkiem, rozrywką — nauką, a cały 
pobyt w osiedlu wzmacnia fizycznie i 
duchowo i daje dzieciom bodźca do dal- 
szej pracy. 

Osiedla szkolne są więc szkołami miej 

skiemi, które na terenie wsi rozszerzają 

zakres swego działania. Są to zakłady 

naukowe, które jednak nie mogą zacho- 
wać ani programu, ani metody naucza- 

nia, stosowanych w mieście. Na wsi nie- 

ma klas w tem pojęciu, jak to jest w mła- 

stach i wogóle w szkołach tradycyjnych. 
Niektóre przedmioty, nie dadzą się jed- 

nak przerobić bez urządzeń szkoły nor- 

malnej, — to też program układa się w 

ten sposób, że grupa młodzieży, wysyła- 

na na wieś, przerabia tam przedmioty 

nie ściśle podług programu szkolnego, 

lecź w innym zakresie, zależnie od pory 
roku i innych okoliczności. W mieście 
zaś dokonywa się wyrównania programu, 

SŁOWO 

w Niemczech, a właśnie od nich może zależeć 
sytuacja europejska. Kraje Małej Ententy do- 
szły do niewątpliwego wniosku, że jedynie no- 
wy system współpracy gospodarczej 

Austro- Węgrami a Małą Ententą mógłby w du- 
żej mierze przyczynić się do pokonania obecne- 
go kryzysu. 

Na zapytanie, czy sądzi, że Austrja i Wę- 
gry powinny pozostać jako samodzielne jednost 
ki, odpowiedział Benesz: „Oczywiście. Mojem 
zdaniem, austro-węgierski Anschluss jest rów- 
nie niepożądany jak Anschluss austrjacko-ni- 
miecki, Nie pomógłby on Austrji ani pod ,wzglę 
dem politycznym, ani też pod względem gospo- 
darczym. jedyną rozsądną polityką dla kra- 
jów Centralnej Europy, łącznie z Austrją i Wę- 
grami byłoby, gdyby zatrzymały one swe od- 
rębne bytowanie jako niezależne jednostki, przy 
równoczesnem rozwinięciu rzeczywistej wza- 

między 1 

     
    

jemnej współpracy ekonomicznej. Dia tych 
przyczyn traktuję poważnie tego, co się w 
obecnej chwili mówi o  austrjacko-węgierskiej 

Na zapytanie, czy nie pragnąłby rozciąg- 
nąć propagowanego przez siebie systemu g0s- 
podarczej i politycznej współpracy na Niemcy, 
względnie na Włochy, Benesz odparł: „Współ- 
praca z wielkiemi mocarstwami będzie dia nas 
zawsze koniecznością. Narzuca się jedynie py- 
tanie, jaką ona przybierze formę. Ścisła współ- 
praca gospodarcza z wielkiemi mocarstwami 
nie może stać się pańszczyzną gospodarczą. — 
Zdrowa Centralna Europa drogą pośrednią w 
znacznie większej mierze przyczyni się do po- 
myślności Niemiec i Włoch, niżby to miało miej 
sce, gdyby w przyszłości poddane Europe Cen- 
tralną współzawodnictwu tych łub innych kra- 
jów”. 

  

Przed konferencją rozbrojeniową 

Obrad jeszcze niema — komplikacje już są 
PARYŻ. PAT. — Zagadnieniem dziś emo- 

cjonującem koła polityczne Paryża jest sprawa 

rozpoczynających się jutro obrad  konierencji 

genewskiej i pytanie, czy konierencja rozbroje- 
niowa już jutro postanowi odroczyć swe obra- 

dy do jesieni, czy też zdecyduje się na nieprze- 

rywanie swoich prac. 

Z głosów prasy, zbliżonej do Quai d'Orsay 

wynika, żeśdecyzja odroczenia konferencji roz- 
. 

brojeniowej natrafia na kategoryczny sprzeciw 

Rzeszy, co niezmiernie komplikuje całą sprawe. 

Szereg sprawozdawców prasowych, którzy wra 
cają dziś do Genewy w związku z powrotem 

žiendersona, przypuszcza, iż iormałnie konieren 

cja odroczona nie będzie, ale przy zachowaniu 

wszelkich zewnętrznych form ciągłości prac za- 

sadnicze zagadnienia będą rozstrzygnięte nie- 

wcześniej jak na jesieni. 

Echa rozmowy Litwinowa z Tifulescu 
LONDYN. PAT. Wszystkie dzienniki 

londyńskie z „Timesem* na czele podkreślają 
znaczenie piątkowego spotkania Litwinowa z 
Titulescu, 

„Daily Herald“ pisze, že Titulescu i Litwi- 
now omawiali sprawę paktu o nieagresji. Przy- 
jęcie paktu rumuńsko - sowieckiego miałoby 
daleko idące konsekwencje, nadając moc praw- 
ną całej sieci paktów o nieagresji, sięgającej od 
morza Północnego do Czarnego. W dalszym 

ciągu nastąpiłoby ustałenie stosunków dyplonia 
tycznych miiędzy Moskwą a trzema państwami 
Małej Ententy. Tendencją obecną jest ścisłe 
współdziałanie Połski i Małej Ententy oraz 
państw bałtyckich z przyjaźnie usposobioną Ro 
sją Sowiecką. Dziennik kończy uwagą, że nie 
byłoby w tem nic dziwnego, gdyby, jako rezul- 
tat wspólnego niebezpieczeństwa ze strony Nie- 
miec, nastąpiło uregulowanie długotrwałych nie 
porozumień między Polską a Litwą. 

  

Książe Mikołaj Rumuński w Warszawie 
WARSZAWA. PAT. — O godzinie 

15 przyleciał z Torunia do Warszawy 
kisążę Mikołaj Rumuński. 

O godzinie 16 p. Prezydent Rzeczy- 
pospolitej przyjął księcia Mikołaja, który 
przybył do Polski z oficjalną wizytą. — 
O godz. 17 pan Prezydent rewizytował 
księcia Mikołaja w Łazienkach. ; 

O godz. 17,45 ksiąžę Mikołaj Rumuń- 
ski złożył wieniec na grobie Nieznanego 

Żołnierza. Podczas składania wieńca 0- 
becni byli: pierwszy wiceminister spraw 
wojskowych gen. dyw. Fabrycy, członko 
wie poselstwa rumuńskiego z posłem Ca- 
dere, dyrektor protokółu dypłomatyczne- 
go MSZ Romer, komisarz rządowy na 
m. stoł. Warszawę jaroszewicz, wyżsi 
wojskowi z szefem sztabu głównego gen. 
Gąsiorowskim oraz bawiący w Polsce о- 
ficerowie lotnicwa rumuńskiego. 

  

Akcja klubów 
WARSZAWA (tel. wiłasny). W :. zbliża” 

jącym się 1-szym. miesiąca: wyznaczone są 
liczne posiedzeniła płoslłówi ii senatorów z 
klubów iopotzyeytjniy(ch. 

opczycyjnych 
Naniodowjy. Zaś dniia - d-go kipca:  Kiluby 
Liudowe ii PPS. 'Wkldług pogłosek przed- 
miiotem miarald będzie wainijejowiama przez 
Tudoweów, petycja do Pana (Pirezyjdemita o 

Na dzień 30 b. m. zbiera się Kllub zwołanie Ciał Ustawodawczych. 

Sprawa prof. Cybichowskiego 
Niezależnie od zgłoszenia przez proi. Cy- 

bichowskiego prośby o przeprowadzenie prze- 
ciw niemu dochodzenia dyscyplinarnego, zwró- 
cił się: prof. Cybichowski — jak informują а- 
gencję Press — do rektora uniwersytetu war- 
szawskiego z prośbą o udzielenie mu urlopu. — 
Rektor Ujejski przychylił się do tej prośby pro- 
iesora Cybichowskiego i przyznał mu urlop, 

W ten sposób nie będzie już prof. Cybi- 
chowski brał udziału w komisjach egzamina- 
cyjnych dla studentów wydziału prawnego. — 
Będzie on zastąpiony w tych komisjach przez 
profesorów: Lutostańskiego, Makowskiego i Wa 
siutyńskiego. 

Co się tyczy dochodzenia dyscyplinarnego 

przeciw proi. Cybichowskiemu, to komisja dys- 
cyplinarna będzie zwołana w najbliższych 
oniach. W skład komisji wejdzie, w myśl prze- 
pisów nowej ustawy © wyższych uczelniach, 
również delegat ministerjum oświecenia. — Wy 
padek przeprowadzenia dochodzenia dyscypli- 
marnego przeciwko profesorowi uniwersytetu 
zdarza się w Warszawie i wogóle na wyższych 
uczelniach polskich poraz pierwszy. 

Należy zaznaczyć, że prof. Cybichowski 
został przed niedawnym czasem zwolniony 
przez ministerjum spraw zagranicznych ze sta- 
nowiska jednego z czterech kandydatów pol- 
skich do trybunału rozjemczego w Hadze, który 
rozpatruje sprawy sporne między państwami. 

Nadużycia w Warszawskiej Radzie Szkolnej 
WARSZAWA. (tel. wł.). Od! szeregu 

dni prowaldzone jest emengiczne docho- 

dzeniie władz śledczyjdh m sprawiie nadu- 

żyć, ujawinionyjdh rw Radzie Szkolnej m. 
Warszawy. W spuławie tej przesłuchano 

Dolar w. Warszawie 
WARSZAWA. PAT. — Przedgiełda. Bank 

Polski płacił za dolary 7,10, za przekazy i cze- 
ki 7,12. Na rynku prywatnym dolary papierowe 

  

aby utrzymać się w przepisanych grani- 
cach. 

A więc dajmy na to, na wsi przera- 
bia się kurs przyrody w zakresie więk- 
szym, niż to normalnie przewiduje w tym 
terminie urzędowy program szkoły, na- 
tomiast zaniedbuje się fizyka z braku do- 
brze zorganizowanego gabinetu fizyczne- 
go. Wówczas po powrocie ze wsi, mło- 
dzież otrzymuje więcej godzin fizyki, na- 
tomiast lekcje przyrody na pewien czas 
zostają zawieszone. 

Osiedle więc jest zakładem  nauko- 
wym o programie szkoły średniej, choć 
o nieco odmiennej metodzie nauczania. 

Jednocześnie osiedle staje się internatem, 

co ogromnie ułatwia pracę wychowczą, 
gdy młodzież od rana do wieczora obcu- 
je ze swymi nauczycielami i przez cały 
czas znajduje się pod ich opieką. Wresz- 
cie osiedle na cechy uzdrowiska: pobyt 
na wsi zostaje należycie wyzyskany w 
celu wzmocnienia młodzieży pod wzglę- 
dem fizycznym. Ćwiczenia, roboty, wy- 

cieczki, zabawy na wolnem powietrzu, 
— iwszystko to doskonale oddziaływa na 

zdrowie. 
Osiedla szkolne, jako nowa forma 

szkoły, mogą mieć wielką przyszłość. W 

Niemczech rozwijają się one bardzo do- 

brze i obecnie jest ich tam przeszło 

dwieście. W roku 1926 dziewięćdziesiąt 
szkół Hamburga wysyłało na osiedla 
zgórą dziewięć tysięcy dzieci. Pobyt na 

już wiiellu urzędników. W rezultacie atre- 

szitjowialnio _ miiejjalkieggo — Wiiśniewiskiego, — 

gidyż  mujawniomo wielkie miieponządki r. 

księgach biuro; oraz Milczanika, również 

wisjpólipinaldawniika: Rady Szkolnej. 

7,12, dołary złote 9,10—9,11, rubie złote 4,82 -— 

4,83. , 

wsi trwa šrednio cztery tygodnie w cią- 
gu roku szkolnego, — naturalnie, z przer 
wami, bo na wieś wyjeżdżają klasy po- 
kolei. Osiedla są rozmaite pod względem 
wielkości i sposobu urządzenia. Są osie 
dla, obliczone na tysiąc zgórą dzieci, są 
i takie, które mieszczą tylko jedną kla- 
sę o trzydziestu paru uczniach. 

Niemal regułą staje się to, że właści- 
cielami osiedli są nie szkoły, lecz komi- 
tety rodzicielskie. 

Pierwsze osiedle w Niemczech zosta- 
ło zorganizowane w r. 1929. W Polsce 

z propagandą osiedli wystąpił po raz 

pierwszy prof. Nawroczyński w r. 1927. 

Witając entuzjastycznie nową ideę 

pedagogiczną, wskazał prof. Nawroczyń 

ski na jeden nieodzowny warunek, bez 

którego osiedle nie tylko nie odegra żad- 

nej roli, lecz może stać się instytucją 

szkodliwą. 
Pisał:: 
„Ogniska wychowawcze, jak wszelkie u- 

rządzenia szkolne, wtedy dopiero mogą speł- 

nić należycie swoje zadanie, kiedy je ożywią 

swoim duchem  nauczycjele i wychowawcy, 

stojący na wyżynie tego wysokiego, d zarazem 
jakże trudnego powołania. Zastąpmy ich ludź- 

mi, pozbawionymi kultury narodowej, estetycz- 

nej, moralnej, pedagogicznej, a wszelkie, cho- 

ciażby najlepsze: instytucje wychowawcze bę- 

dą, jak młyn wodny, pozbawiony wody... 

To zastrzeżenie wybitnego pedagoga 

jest trafne i słuszne. Praca pedagogicz- 

na wogóle wymaga wielkiego wysiłku i 

nieprzeciętnych zdolności, ale praca w 

Na Pomorzu, które częściowo 
le zabytków budowlanych, zwła 

      

rzez pewien czas było w rękach krzyżaków, pozostało wie- 
zcza riun zamków obronnych, wzniesionych tam celem r     

mania w rękach Zakonu zawładniętych przez zdradę ziem polskich. Na zdjęciu naszer: widzi 
my taki zamek krzyżacki w Nowym  Jasińcu(pow. Świecie) na Pomorzu. 

Katolickie duszpaster- 
stwo w cyfrach 

Według najnowszych statystyk, licz-* 
ba duchowieństwa katolickiego na całym 
świecie, wynosi okrągło 321 tys. kapła- 
nów z czego 64 tys. zakonników. Na Eu- 
ropę z tej liczby przypada 252 tys. na 
Amerykę — 51,500, na Afrykę — 4,800, 
Azję — 10.500 1 na Australję 2.200. 

Na misjach czynnych jest ogółem 
przeszło 15 tys. katolickich kapłanów, 
z czego trzecią część stanowią księża 
pochodzenia krajowego, a ponadto prze 
szło 5.300 braci i blisko 31.000 sióstr, 
(prawie w płęćdziesięciu procentach kra- 
jowców) nie licząc 43.000 nauczycieli, 

62.000 katechistów, i prawie 3.000 alu- 
mnów seminarjów duchownych | misyj- 
nych. i 

Kościół utrzymuje 24.779 szkół kate- 
chistycznych, 26.937 szkół powszech- 

nych, 827 zawodowych, 1172 — śred- 

nich, 468 — wyższych, i 17 uniwersyte- 

tów. Ponadto Kościół prowadzi w kra- 

jach misyjnych 1609 sierocińców, 677 

szpitali, 2222 apteki i ambulatorja. Po- 

siada 10 naukowych  obserwatorjow, 

165 pism drukowanych we własnych 145 

drukarniach. 
  

37 p. strz. Kaniowskich 
otrzymał chorągiew ziemi 

Łęczyckiej 

KUTNO. PAT. W miiedzielę odbyła się 

tu uroczystość wiręczenia 37  pulkowi 

strzelców kaniowiskiich chorągwi, ufunido- 

wanej przez ziemię łęczycką. 

Uroczystość tą zaszczycił swą 'obeenio- 

ścią Pan Prezydent Rzeczypospolitej, — 

który o godz. 10 rano przybył semocho- 

dem ze Spały: %r itoiwiamzystiwie ' Szefa Ga- 

binetu Wojskowego płk. Głogowskiego; 

Szefa Kancelatji Cywilnej D-na Hel- 

czyńskiego i adjutamtów. : 
Po powitaniu przy bnamie tniumžailnej 

P:m Priezgydent w ońoczeniu n į 

warszawskiego łódzkiego, generalicji i 

szeregu witających osób, udail się mia bo- 

isko, (gdzie zgromadzone byly oddziasy 

37 p. siirz. kamiowskich, 4 p. strzelców, 
P. W. Sitrzelca oraz Straży ochotniczych i 

omganizacyj społecznych ze sztanidarami, 
Po mszy polowej, poświęceniu chorąe- 

gilw 4 tradycyjnem wbijaniłu gwoździ — 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej wręczył 

ofiarowaną pmzez ziemię łęczycką cho- 
rągiew, D-cy 37 pułku płk. Koszobskiemnu. 

Następnie Pam Prezydent przyjął defi- 
ledę wojsk, odddziałów, P. (W. Stmzelca 
straży, ochoftniczyjdh,  organiizacyj spole- 
eznych, Związku Młodzieży, wpoczem u- 
dał się do Kasyna Oficerskiego 37 
p. strz., gdzie odbyło się śniadanie. Po 
południu odbył się 'w świetlicy piułko- 
wej  obilad žolnierski ma który przybył 
Pan! Prezydeńt. ь 

Po obiedzie (Pan: Prezyideniti žegmniainiy: 0- 
wiacyjinie prizez zeblriamyjeh, odjechai z po- 
wwottem do Spały. ‘ 

PYYWYYVYTYVYVYYYVYYTYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYTYVVVN 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 

— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

szkole, posiadającej osiedle, jest o wiele 
trudniejsza i wymaga już nietylko rze- 
telności, ale całkowitego oddania się. 

W obecnych czasach z różnych po- 
wodów nie jest łatwo o idealny zespół 

nauczycielski, a może jeszcze trudniej o 
potrzebne fundusze, któreby pozwoliły na 
wzorowe zorganizowanie osiedla. Te tru 
dności sprawiły, iż obecnie posiadamy w 
Polsce zaledwie kilka osiedli szkolnych, 
z których na plan pierwszy wysuwa się 
osiedle szkolne w Mieni pod Warszawą, 
zorganizowane przez I gimnazjum mę- 
skie im. gen. Sowińskiego Magistratu m. 

st. Warszawy. 
Sprawozdania tego gimnazjum dają 

dokładny obraz dokonanych wysiłków i 
zawierają niezmiernie ciekawe spostrze- 
żenia nauczycieli o metodach nauczania 

w osiedlu poszczególnych przedmiotów. 

Jak odrębna jest praca w osiedlu od 

pracy w szkole macierzystej, wymownie 

świadczy całkiem oryginalny tryb życia, 

ustalony w osiedlu. 

Godz. 6,50 — pobudka 

6,50 — 7,15 — słanie łóżek, porządko- 
wanie 

1,15 — 7,30 — gimnastyka poranna 
7,30 — 8,00 — mycie się, ubieranie 

8,00 — 8,10 — modlitwa, apel poranny 
8,10 — 8,25 — pierwsze śniadanie 
8,30 — 9,45 — gry i zabawy na wol 

nem powietrzu w razie 
pogody, w razie niepo 
gody praca indywidual 

na. 

  

     

  

BOHATYREW M. inż. jak zbudować pła- 
skodenną łódź wiosłową — Cena zł. 2 Przecięt- 
ny amator, posiadający skromne zasoby pienięż 
ne, szuka rozwiązania zagadnienia taborowe- 
go w budowie kajaka, ale ten ostatni nie zaw- 
sze może zastąpić łódź bardziej stateczną, ob- 
szerną i nośną, nadającą się do rybołóstwa, 
polowania i wycieczek. Chcąc dać zaintere- 
sowanym możność zbudowania łodzi odpowied 
niej właśnie do powyższych celów, autor skon- 
struował płaskodenną łódź wiosłową typu CNA, 
która przy niezwykłej taniosłi (około zi. 100) 
i prostocie budowy, odznacza się  iekkością, 
wytrzymałością i wyjątkową statecznością w 
użyciu. Łódź ta może być budowana w róż- 
nych wielkościach na 1, 2 lub 3 pary wioseł 
przy nośności 3 do 8 osób. 

KAWAŁKOWSKI Z dziejów odbudowy 
państwa. Warszawa. Wojskowy Instytut Nau- 
kowo-wydawniczy. Cena zł. 4.50. 

Książka zawiera następujące szkice: próba 
syntezy, dwie wojny 1830 — 31, 1918 — 20, 
zamach ukraiński we Lwowie, polityczne tło i 
znaczenie zwycięstwa sierpniowego, „bunt 
gen. Żeligowskiego, gen. Żeligowski o kompa- 
nji 1920, sprawa granicy wschodniej w wojnie 
1918 — 21, epopea Górnego Śląska, dwa do- 
kumenty, cudzoziemiec o wojnie połsko-rosyj- 
skiej, dziejowe podstawy stosunku Rosji do 
Polski. 

Odsłaniają one tę olbrzymią rolę, jaką ode 
grał w odbudowie naszej państwowości Mar- 
szałek Piisudski, oraz szereg wybitnych woj- 
skowych i działaczy politycznych. 

х Praca ta stanowi poważny krok w tej dzie 
dzinie, ponadto pozwoli ona czytełnikowi na 
wyrobienie sobie samodzielnego sądu о tych 
przeiomowych w naszych dziejach czasach, 
tem bardziej, że ze względu na przejrzyste i 
popularne ujęcie dostępna jest dla szerokich 
warstw społeczeństwa. 

„ŚWIAT I ŻYCIE". Ukazał się już zeszyt 
VI zarysu encyklopedycznego „Świat i Życie” 
(nakł. Książnicy-Atlas, Lwów — Warszawa) i 
zawiera jak zwykle, bardzo bogaty i urozmai- 
cony materjał ze wszystkich dziedzin wiedzy. 
Młodzież dzisiejsza, tak bardzo interesująca 
się sportem, znajdzie w tym numerze aż dwa 
artykuły z tego zakresu: „Biegi* W. Humena 
i „Boks W. Junoszy-Dąbrowskiego. Historję 
reprezentuje w zeszycie Vl-tym wyd. „Świat i 
Życie" szereg artykułów: barwny i zajmują- 
cy obraz „Bizancjum* skreślony urzez M. H. 
Serejskiego, „Bolivar* B. Olszewicza, stanowią- 
cy bardzo cenny mało komu znany przyczynek 
do dziejów Ameryki Południowej, „Białorusini* 
L. Wasilewskiego, artykuł o mocnym  posma- 
ku aktualności, barwne, wesołe i zajmujące 
„Biesiady polskie* M. Hartleba, oraz znakomi- 
ty szkic o Bismarcku, pióra dr. J. Feldmana. 
Jakby dalszym ciągiem tego artykułu jest „Bit- 
wa jutlandzka“ kpt. K. Taubego, w której mło 
dy czytelnik zapoznać się może z najciekawszą 
bitwą morską, jaką znają dzieje. Artykuł ten 
wprowadza czytelnika jednocześnie w cały sze- 
reg zagadnień politycznych. „Bitwa pod War- 
szawą“ pióra A. Borkiewicza przypomina pa- 
miętne dnie zmagań wojennych pod murami 
stolicy i nasze największe od lat 300 zwycię- 
stwo nad Rosją. In medias res zagadnień 
współczesnych wprowadza spokojny i wyczer 
pujący artykuł o ,„Bolszewiźmie”, oraz intere- 
sujący artykuł M. Balsigierowej o „Bezrobo- 
ciu wśród młodzieży”. „Bohater* W. Rzymow- 
skiego ukazuje historję idei heroizmu. Na spe- 
cjalną uwagę zasługują artykuły J. Muszkow= 
skiego: „Bibljofilstwa”, „Bibljografja* i „В 
bljoteka”, będąc najlepszą propagandą czytel- 
nictwa i, tak u nas zaniedbanej książki. Nauki 
przyrodnicze reprezentuje wreszcie interesujący 
a łatwo i przystępnie napisany artykuł dr. Pio 
tra Słonimskiego: „Białko”. Na osobnem miej- 

scu wymienić należy „Biblję* ks. prof, Fr. Ro- 
siafica, zapisujący czytełnika w historję tekstu 
biblii. 

    

  

9,45 — 10,00 — drugie śniadanie 
10,00 — 12,45 — praca według zarzą- 

dzeń nauczyciela 
13,00 — 13.45 — obiad 
14.00 — 15.00 — bezwzględna cisza 

(obowiązkowy  odpo- 
czynek na leżakach, w 
razie pogody na wol- 
nem powietrzu, lub na 
werandzie w razie nie- 
pogody w sali gimna- 
stycznej. 

15.00 — 15.45 — wolny czas (pobyt 
w sypialni wzbroniony). 

15.00 — 16.00 — podwieczorek 
16,00 —18,00 — praca według zarzą- 

dzeń nauczyciela 
18.00 — 19,00 — wolny czas 
19,00 — apel wieczorny 

19.00 — 19.40 — kolacja 
19,40 — 20,40 — śpiewy, pogad. i t.p- 
20,40 — 21,00 — — той уа wie- 

czorna mycie się, przy 
gotowanie się do snu 

+, 21,00 — capstrzyk 
„21,30 — światło zgaszone. Cisza nocna. 

Ten tryb życia w osiedlu jest dosta- 
tecznie wymowny, aby się móc zorjeto- 
wać, jak przyjemny może być pobyt na 
wsi (dla młodzieży) i jak trudna jest 
praca nauczycieli, którzy muszą program 

szkolny odpowiednio przepracować i 

podać go w formie całkiem innej, niż to 

się praktykuje w szkole macierzystej. 

Dałoby się włele powiedzieć na te- 

mat osiedli szkolnych i możliwości, ja- 
kie otwierają one w dziedzinie wychowa- 

nia, ale śpieszno nam do zaznaczenia, 12
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Posiedzenie Redy 
Naukowo-Technicznej 

Pg dliuższyjch priacach pułzygiotowaw- 

  

   

          

     

   
    

czych odbiyłlo się wie czwartek, 22 iezemwiea 
b. r. posiedzelnie Rajdy Naiukcwo - Tech- 
niiczmej  Stolv ia Techników  Pol- 
skich w Wiillnie rem — mozpatrizia: 

wyniki prób lil doświadczeń przepraw: dłzo- 
nych z menjym elekltrolitem do akumuła: 
torów .Nonmadliti. W swoim czasie, już    

Uinliwiemsylet S. B. 
jo, Dylrekłeja Койей Piańjtiwo- 

ostialeja: Wiojskiojwia, Państwowa 
ta, Szkoła Rzemieślniczo - 

ine zastosowały tytułem 
ido; alkumulafiiotów, 
zęściowio zupel- 

  

Przemysłowa i 
próby pitym „Niormialiti“ 

przeważniie dlo st: myl 
mie niezdadnych ido użyłtku. | Poszczególne 
sprawozdania! z tyldh prób zostały uialkto- 
munikowanie na ezwariikicjiwem posiedzeniu 

Rady Naukowo - Techlniiczeaj. 
Po ytycznem złastamio fleniu się nad 

wynikami dlkieniantyich doświladczeń Rada 
Nanikc - Techinilezne rzeczywiście stwier 
dziła Szereg poiwiażmyjch z.llet  eligklirotit 
tu „Normajiit* a miiłamowicie: 

1, Stare akumulatory wegenenują siłę 
przy zalaniu „Nemmaililtiem“.  Aikumulaito- 
ry zupełańie milezdatne do: użyłtiku — po zala- 

nilu płynem „Nonmialit* bez mnych za- 
biegów nabierają zdolinoślci! do normalnej 
pracy. 

2. Akumulatory zalane Normaiłtem zo- 
stają 'odkil: mezalne. 

3. Normialił| regeneruje zasikirezanie a- 
kumulatory. 

4. Notmalliit powiększa pojemność 7 i 
wydajność akiumulallorów. Wispółcziyminiik 
elektryczny i enmegreltjyezny awiiękkzą sie 
zmejczniie. 

5. Normallit umożiiwia  łaldjowianie a- 
kumulatorów podwójną siłą prądu bez u- 
szkiodzenia płyt — (uliezliiczone próby nie 
przeczą temu). 

6. Samowyladowywianiie akumulatora: 
(mie 

  

  

       

  

    

    

  

  

zbadamo w: jałkiima stopniu). 

T. Z powodu silabsziegio głatiowania Nor- 
maliku ustjwa siłę puizypuszczerie, że jest 
on mhiej szkodiłizjy miż kiwas siarkowy a 
również i bezpiejczniejszy w użyciu. 

8. Normallit mile zawiera składników 
szkodliwych dla akumulatorów  (brłalk za- 
wantości  chlomu ż metali) . 

Ponćemaż wyttwóticy  Nianmallitu twiłer- 
dzą, że Niormialit: posiada, jeszcze 'inine 
zaleliy, — Rada Naukowo - Techniiezna po- 
stanowiła w, tym. kiierumiku prowadzić do- 
świiadcz. nad! Niormalitiem. W tym celu po- 
dzielcno poszczególne zajdania między, о- 
becnymi na; posiedzeniu  przedstawficiela- 
mali. Instytucy(j Naukowych i Technicznych. 

Wileński Komitet ratowania gło- 
dujących w Sowietach Żydów 

Ostathilo rabini willeńscy, otrzymują a- Towarzystwa Pop. Przem. Lud zaprasza na na- Wilnie dwa 
lamnujące listy od! zabinów. 2 Ukałainy bożeństwo przyjaciół i znajomych Zmarłego. mają na celu 

Sowieckiej w których blagają oni o ja- 

kąakoly tek pomoe za pośrednictwem Torg- 

sta dla głodujących żyjdłówe 14% = 
W związikiu z powyższenii listami pow- 

„ stał w Wiinile IKłomiliet Rałttowania Głłodłu- 
" jaeych żydówi nai Ulkraiiniie Sowieckiej, 

Na «czele nowopowstałego Komitetu 

stanęli rabini .Frid i Ejges. 

W dniu wczorajszym rozeszła się pogło- 
ska, iż do Wilna ma przybyć książę Mikołaj Ru 
muńiski, który w ubiegłą niedzielę przyleciał sa- 
mołotem do Warszawy. 

Książę Mikołaj przybywa do Wilna celem 
złożenia wizyty Marszałkowi Piłsudskiemu, ba- 

SŁOWO 

Czy ks. Mikołaj Rumuński przyjeżdża do Wilna? 
wiącemu na wywczasach letnich w Pikilisz- 
kach. 

Potwierdzenia wiadomości - © przybyciu 
księcia Mikołaja do Wilna ze sfer oficjalnych 
nie otrzymaliśmy. 

Delegacja pracowników miejsk up. Wojewady 
SPRAWA POTRĄCENIA DODATKU 10PROCENTOWEGO NIE JEST JESZCZE 

ROZSTRZYGNIĘTA. 

Wczoraj u p. wojewody jJaszczoita intec- 
wenjowała delegacja Związku pracowników 
miejskich w osobach: sekretarza Rady Miejs- 
kiej p. M. Dziewickiego, dra Kasperowicza i p. 
Grygiela. Delegacja przedłożyła p. wojewodzie 
obszerny memorjał, w którym wskazuje na bez- 
nadziejnie ciężką sytuację finansową, w jakiej 
znajdują się szerokie rzesze pracowników miej- 
skich w wypadku potrącenia im 10-procentowe 
go dodatku komunalnego. Dodatek ten, jak 

wiadomo, ma być skasowany z dniem i lipca 
bieżącego roku. 

P. wojewoda zapewnił delegację, że zdaje 
sobie w zupełności sprawę z ofiary, jaką pono- 
szą pracownicy miejscy i do środka tego ucie- 
knie się jedynie w wypadku ostatecznej koniecz 
ności. Kwestja 10-procentowego dodatku znaj- 
dzie ostateczne rozwiązanie na posiedzeniu Wy 
działu Wojewódzkiego. 

    

OO SI 
WTOREK 
Dziś 27 

Władysława 
Jatro 

Ireneasza 
ЗОЧО rem 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 26 czerwca 1933. 

Ciśnienie średnie: :747. 

Temperatura średnia: + 13. 

Temperatura najwyższa: +18. 

Temperatura najniższa: +9. 

Opad w mm.: 7. 

Wiatr: poludniowo-zachodni. 

Tendencja: lekki spadek 

Uwagi: wieczorem deszcz. 

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

Rankiem chmurno, gdzieniegdzie z opa- 
dami. W ciągu dnia istopnilowe mozpogo- 
dzenie. Ciepllo. Temperaltura dniem  ciioto 

Wschód słońca g, 2,45 

Zachód słońca g. 7,57 

  

20 siiopni. Umlitawikowiane, ma wybrzeżu 

pomywiste (Iwiiałtny, zachodnie. z 

ŻAŁOBNA 
— Nabożeństwo żałobne za duszę ś.p. Wła 

dysława Lichtarowicz jako w dzień Jego imie- 
nin odbędzie się w dniu 27 b.m. o godz. 7-mej 
rano w kościele św. Michała w Wilnie. Zarząd 

MIEJSKA. 
— WZNOWIENIE ROBÓT PRZY BA- 

TZYLICE. W początkach przyszłego ty- 

godmia sekejattechniczna Komitetu Raito- 

wania Bazyliki Wileńskiej przystępuje 

Ido mobót  zabezpieczającyłch katedrę. 

Roboty zapoczątkowane zostaną od 

ściamy fnoirftiowej. 

Litwini przekraczają powietrzną granicę 
2 pogranicza donoszą, iż w okolicy Łoż- 

dziej zauważono trzy samołoty litewskie, które 

krążyły nad pogranicznemi miejscowościami, 

poczem odleciały na teren Litwy. 
Również zauważono litewski samolot woj. 

skowy w okolicach Marcinkańców. 

Pożary od pierunów 
SWIĘCIANY. Z terenu powiatu Święciań- 

skiego donoszą, że wydarzyły się tam dwa wy- 
padki pożarów, spowodowane uderzeniem pio- 
runa. W zaścianku Zamionka, gm. drujskiej pio 
"un uderzył w szczyt dachu domu mieszkalne- 
go Jana Rubanika, powodując wybuch pożaru. 

Spalił się cały dom mieszkalny wraz z za- 
budowaniami gospodarczemi, a poszkodowany 
oblicza swe straty na 10.000 zł. 

Dalej w folwarku Pierwieniszki gm. kołty- 
niańskiej piorun spalił stodołę Pietkuna wraz z 
inwentarzem. Straty wynoszą blisko 1.000 zł. 

Polsko-sowiecka konferencja graniczna 
Na terenie wsi Janowicze w rejonie Osta- 

powicz odbyła się polsko - sowiecka konieren- 
cja graniczna, poświęcona sprawie wycięcia z 
pasu pogranicznego 1/4 ha lasu, oraz przepro- 
wadzenia meljoracji gruntów w okolicach wsi 

Janowicze, Siedlówka i Żabinki. 
W wyniku konferencji władze sowieckie 

zgodziły się na warunki naszych władz i pro- 
jekt prac przyjęły bez zastrzeżeń. 

NST TITAN STT OO OIS 
przed Wilnem zarysowała się możliwość 
zorganizowania pierwszego na naszych 
ziemiach osiedla szkolnego. 

Pan doktor Czesław Sycianko i jego 
siostra p. Kazimiera Syciankówna, ofiaro 
wali obszar ziemi około 4,5 ha w bardzo 
zdrowej, łesistej okolicy, odległej o 2 klm. 
od st. Gudohaje i takiejże odległości 
od majątku i miasteczka Ostrowiec. O- 
fiarodawcy przeznaczyłi ziemię na osie- 
dłe szkolne, pragnąc, aby młodzież szkol 
na nauczyła się cenić ją i kochać, czu- 
jąc się w a. siebie. 

Dar ten zo: tał złożony na ręce dyr. 

B. Zapaśnika, a więc szkołą macierzystą 
dła osiedla stałoby się męskie gimnazjum 
państwowe im. A. Mickiewicza. 

; dzięcznością 1 Trzeba z 

szczerem WZruszen przyjąć szlachet- 
życzyć, aby ny dar p.p. Sycianków i 

pomysł ofiarodawców został zrealizowa- 

ny. 
> Niestety, nie można zamykać oczu na 

niesłychane trudności, jakie utrudnią re- 

alizację projektu. : * 

Przedewszystkiem gimnazjum pan” 

stwowe, rządzące się biurokratycznie 1 

mające, siłą rzeczy, skrępowaną  inicja- 

tywę, jak najmniej nadaje się do roli 

szkoły eksperymentalnej. : 

Przeciež na gruncie gimn. im. A. Mic- 

kiewicza próbowano wszystkich metod, 
które tylko były w modzie — i każdą 

odrzucano tak lekko, jak lekko wprowa- 

      

  

dzano: żadna nie została wypróbowana 
przez dłuższy czas, żadna nie była — no 
i nie mogła być — przemyślana nale- 
życie. 

Nie może gimnazjum państwowe roz- 

   

  

— UMORZENIE PODATKÓW NAJ- 
BIEDNIEJSZYCH PŁATNIKÓW. W o- 

ch miesiącach wydział padafikowy 
w porozumieniu «s władzami 

umorzy! okolo 5000 zaleg- 
tkow ой mieszkań jedno i dwu 

ych. Magistrat umarza [ten podatek w 
eh dlo, 100 złotych, "Trzeba zazma- 

ż ewiększość petentów  mbiegają- 
dych się 6 umorzenie ttegio! podatku, za- 

ia się pozytywiaie, gdyż 'wszezyna- 
egzelkucyjniy(cdh mie daje żad- 

Ta keklejgatja: płatników: 
kmuftuje pruzewłażmiie 2 iniajjbiedniej- 
ych płataiików, m związku z czem magi- 

ft postamowił podania tych  trakitto- 
wiać bardzo. łiberalnie. 

Ogółem w roku bieżącym z itytłułu tego 
umerzemia już zgówą 20.000 zelęgłości. 

— BEZROBOTNI W; WIILNIE. Wed- 
ług ositiatnich  prowiiłzcnycznych obliczeń 
na terenie Wilna zm:ljduje się obecnie — 
6179 bezrobotcych. Najwięcej beznobot- 
mych rekrutuje się z pośród pracowników 
umysłowych i mierylkwialifikiowemych n0- 
botiników — fimyczmyjdh. 

W porówinaniiu z tygodniem popnizeld- 
mim bezrobocie spiełdło' 0 37 osób. 

SZKOLNA 

— KURSY NAUCZYCIELSKIE, W 
związku ze zmilanami jakie władze szikiol- 
nie  «|pfowadzają iw pieniwszyjch oddzia- 
łach szkolnictwa powszechnijgo, poczylnia- 
jąc od nowego nokiu szkolnego Kunettor- 
jum wiileńskie zorjganizawiało dwuliygod- 
niowy kuns dla mawczycieli okręgu wil- 
ieńskiego. Na kiurs zglłosiło się zgórą 200 
Kamidydałów,  Wiobec italk (dużego mapływu 
słuchaczów jednocześnie mrmichomiono «w 

identyczne kursy, Kursy te 
zaznajomienia szerokich 

nzesz nauczycielskich z mowemi metodami 
nauczania, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Tow. Łowieckiego Ziem Wscho 

dnich zawiadamia, że dnia 12 lipca 1933 r. o 
godz. 19 w małej sali konferencyjnej Urzędu 

    

   
   

    

     
   

    

   

  

   

— Wojewódzkiego w Wilnie odbędzie się zwyczaj 
ne walne zebranie Towarzystwa z następują- 
cym porządkiem dziennym: 1) sprawozdanie 
zarządu; 2) sprawozdanie kasowe i wnioski 
komisji rewizyjnej; 3) uchwalenie preliminarza 
budżetowego na następny rok obrachunkowy; 
4) uzupełniające wybory zarządu i Komisji re- 
wizyjnej; 5) wolne wnioski. O ileby z powodu 
braku quorum zebranie nie odbyło się we wska 

zanym terminie, drugie walne zebranie zwołuje 

się na godz. 19 m. 30 w tym samym dniu i 

miejscu. Drugie zebranie będzie prawomocne 

bez względu na ilość przybyłych. 

RÓŻNE 

— Przyjazd wnuka Adama Mickiewi- 
cza. W dniu jutrzejszym przybywa do 
Wilna Antoni Górecki, wnuk Adama Mic- 
kiewicza, który weźmie udział w Święcie 
Morza. 

— Zjazd Pracowników Administr. Gmin- 
nej. Dnia 29 czerwca rozpoczną się w Wilnie 
obrady XIX Walnego Zgromadzenia Delega- 
tów Związku Fracowników Administracji Gmia 
nej R. P. ё 

Po Warszawie, Poznaniu, Gdyni, Krako- 
wie, delegaci Związku zjadą się w tym roku 
w Wilnie, gdzie radzić będą nad swojemi spra 
wami zawodowemi i organizacyjnemi. 

Zjazdy pracowników gminnych łączą się 
zwykle z wycieczkami krajoznawczemi. W ro- 
ku bieżącym projektowane jest zwiedzenie za- 
bytków Wilna, oraz wycieczki do Werek, Trok 

i Naroczy. Według dotychczas nadesłanych 
zgłoszeń, można wnioskować, że Zjazd* zapo- 
wiada się bardzo licznie. Wilno zatem gościć 
będzie kilkuset pracowników samorządu gmin- 

  

porządzać specjalnemi funduszami, któ- nego, którzy reprezentować będą na zjeździe 
reby pozwoliły na dobre zorganizowanie Kolegów swoich z całej Polski. 
osiedla i wątpić należy, aby tych środ- — lzba Rzemieślnicza w Wilnie zaprasza 
KÓW, = bynajmniej nie bagatelnych! —- rzemieślników i sympatyków rzemiosła na kon 

mogli dostarczyć rodzice uczniów. ferencję zwołaną do lokalu Biura Izby (ul. Mic 

A przedewszystkiem — zespół nau- kiewicza 23) na dzień 28 czerwca r.b. godz. 
czycielski. Czy rozporządza gimnazjum 8-та wiecz, na której przy współudziale dy- 
gronem nauczycieli, wzorowych pod rektora Rady Izb Rzemieślniczych R. P. w War 

względem kwalifikacyj naukowych i pe- szawie p. M. Grzybowskiego i Dyrektora Izby 

dagogicznych, mogących całkowicie po- Rzemieślniczej w Warszawie Wł. Prosnowskie- 
święcić się pracy właśnie w tem jednerm go zostaną wygłoszone następujące referaty: 
gimnazjum, no i mającym pewność, że 1. Nowelizacja ustawy przemysłowej; 2. Rze- 

ich obecne stanowiska są na tyle stałe, miosło, jako równowaga w życiu gospodar- 
iż mogą oni rozłożyć swą pracę na kiłka czem Polski. 
lat naprzód?... — STAN ZASIEWÓW ZIEMIOPŁO- 

Gimnazjum posiadające osiedle, nie- DÓW: J:lk komunikiują korespondenci nol- 
zawodnie bardzoby się Wilnu przydało. mi, stam zasiewówi ziemiopłodów  prized- 
Że pewne możliwości są — dowodem stawiał się pnzeciętniie w stopniiadh kiwa- 
szlachetna ofiarność p.p. Sycianków. | Ffikacyjnych następująco: pszenica ozi- 

ž > Ч о „ ma — 3,3, pszenica jara — 3,1, żyto ozi- 
Należy więc pomyśleć o znalezienia me — 3,4, żyjtio jane — 2,7, jęczmień . 

sposobów do zrealizowania pięknego pro ozimy — 3,1, jęczmień jary 29, owies 2,8, 

  

jektu. ziemniaki 2,8. 
O wszystkiem zadecyduje imicjatywa W. duugiej połowie maja m. b. oraz 

prywatna, — tylko prywatna. w pierwszych — dnllach czerwca stfan  za- 
siewów zarówno ozimych jak jarych nie- 
znacznie się pogorszył do, staniu 'zasiewtówi 
z płietiwszej polowy maja, Wyjątek jedyni 
mie stamowi żytło ozime, którego stan uległ 
polepszeniu. 

W. Charkiewicz. 

ZA 

BTS 

BALE I ZABAWY 
— Tradycyjny bał maturałny maturzystów 

gimnazjum Jezuitów, odbędzie się w sobotę dn. 

t lipca w salonach hotelu „Georges'a*. Wstęp 

wyłącznie za zaproszeniami, które można otrzy 

mać todziennie w lokalu Związku absolwentów 

Gimnazjum Jezuitów ul. Wielka, 58 (wejście z 

podwórza) od godz. 18—20. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim. 
Dzisiejszy występ Laureatów 1 Międzynarodo- 
wego Konkursu Tańca Artystycznego. Dziś, we 
wtorek 27 b.m. Teatr Letni gościć będzie o 
godz 8 m. 30 wiecz. Laureatów Konkursu Tań- 
ca. Wystąpią wszechświatowi przedstawiciele 
sztuki tanecznej: Ruth Sorel-Abramowicz, Ge- 

orge Groke, Julja Marcus, Ziuta Buczyńska W 
programie: Samole, Matka (Sorel), parodje ta- 
neczne (Ghandi i Lew brytyjski Gerhard 
Hauptman (Marcus), Tańce hiszpańskie Ma- 
szyna (Sorel i Groke) i w. in. 

— Święto Morza. W czwartek dnia 29-VI' 
z racji ogłoszonego w całej Polsce Święta Mo- 
rza — Teatr Letni wieczorem o godz. 8 m. 15 
daje specjalne widowisko popularne po cenach 
zniżonych, poświęcone Polskiemu Morzu. Pro- 
gram wypełni: orkiestra, śpiew, recytacje Brau 
nówny i lomaszewskiego, tańce marynarskie 
p.p. Morawskich, żywy obraz ilustrujący roz- 
wój Gdyni — skonstruowany przez W. Makoj- 
nika, 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Ostatni dzień 
rewji „Hallo! Witajcie"! Dziś po cenach pro- 
pagandowych po raz ostatni rewja „Hallo! Wi- 
tajcie!“ z udziałem: S. Nowickiej, N. Wilińskiej, 
M. Dowmunta, S. Laskowskiego, H. Corta i K. 
Worcha. Orkiestra pod kierownictwem A. Wi- 
lińskiego. ) 

Jutro, w środę premjera nowej rewii, w 
której wystąpią, oprócz dotychczasowego zespo 
łu, wybitni artyści Teatru „8—30% Tadeusz 
Cheveau-Zakrzewski i Witold Zdzitowiecki. 

Program nowej rewji wielce interesujący, 
składa się z 20 numerów. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

CASINO — Tichiij Dioln. 
HELIOS — Flip 4 Flap przybyli do 

Wiiłna: i robią karjerę, 
HOLLYWOOD — Noce paryskie, 
PAN — Dziewczę z gór. 
ŚWIATOWID — Czar jej oczn. 

LUX — Afryka mówi, 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— QOkradzione mieszkania. Garderobę dam- 

ską, bieliznę męską oraz pościelową, łącznej 
wartości 900 zł., skradziono z mieszkania p. 

Zygmunta Szymańskiego w Zaułku Bernardyń- 
skim 9. Złodzieje dostali się do mieszkania za- 
pomocą dobranego klucza lub wytrycha, korzy- 
stając z nieobecności domowników w ostatnią 
niedzielę, między godz. 15 a 17. 

— W ten sam sposób okradziono przy u- 
licy Artyleryjskiej 18 mieszkanie Józefa Wa- 
graczka, który poniósł szkody na 700 zł. 

— Na ulicy Łukiskiej 7 okradziono miiesz- 
szkanie Adama Taraszkiewicza. Zabrano ubra- 
nie męskie, nakrycie stołowe oraz inne przed- 
mioty, wartości 600 zł. 

— POSTERUNKOWY WYRATOWAŁ TO 
NĄCĄ. Do Wilji rzuciła się w zamiarach samo- 
bójczych 22-letnia Anna Adamowiczówna, bez 
stałego miejsca zamieszkania. Było to na brze- 
gu koło ul. Fabrycznej. Adamowiczówną wyra- 
tował post. Rajkiewicz. 

Pogotowie Ratunkowe odwiozło ją do szpi- 
tala Sawicz w stanie niezagrażającym życiu, — 
Przyczyną usiłowanego samobójstwa jest brak 
środków do życia. 
„„„— PIJANY WYPADŁ Z ŁODZI. W dniu 
25 bm. o godz. 18-tej w Zakrecie na Wilji Jan 
Redlin. +Sołtańska 30), będąc pijanym wypadł 
z łodzi 1 utonął. Zwłok narazie nie odnaleziono. 

-— PODRZUTEK NA TRAKCIE. Przy trak- 
cie Lidzkim w domu Nr. 24 znaleziono 24 bm. 

A, dziewczynkę, w wieku około 15 mie- 
sięcy. Umieszczono ją w przytułku Dzieciątka 
Jezus. Za matką, Stefanją Niewiadomską, wdro 
żono poszukiwania. В 

— SEKWESTRATOR W OPAŁACH. — Z 
Wilejki piszą: W nielada opałach znałazł się 
sekwestrator Urzędu Skarbowego w Wilejce 
Wacław Moroz, kiedy w drodze egzekucji za- 
sekwestrował i zabrał za zaległe podatki płót- 
no u pewnej mieszkanki wsi Ciapińce, gminy 
wiszyńskiej. 

Włościanka przy pomocy innych kobiet za 
atakowała sekwestratora, odbierając mu skon- 
fiskowane płótno. Pozatem trzech mieszkańców 
tej wsi podburzali kobietę do oporu, za co też 
zostali uwięzieni, jak również oporna kobieta. 
Są to: Moroz Mojżesz, Pokładek Aleksy i Ba- 
jewski Kirył. 

— CHCIAŁ WSKOCZYĆ DO POCIĄGU. 
Na szlaku Landwarów — Wilno, mieszkaniec 
Wilna Teodor Stankiewicz usiłował wskoczyć 
do pociągu, jadącego do Wilna, tak niefortun- 
nie, iż dostał się pod pociąg, doznając ogól- 
nych obrażeń. Rannego umieszczono w szpita- 
lu kolejowym w Wilnie w ciężkim stanie. 

    

  

Jraczliwa burza na jelerze Narocz 
Trzy kajaki wywrócone przez fale. — Ratunek 
rybaków. — Utonął uczeń gimn. Słowackiego 
WILNO. Z Postaw piszą o tragicz- 

nym wypadku na jeziorze Narocz. Burza 
z piorunami i wichurą zaskoczyła na $го- 
dku jeziora kiłka kajaków. Było to 22 b. 
m. około godz. 17-tej. Trzy kajaki wy- 
wróciły się. Osada ich znałazła się w groź 
nem niebezpieczeństwie i poczęła tonąć. 
Na pomoc pośpieszyli rybacy. 

Mimo śpiesznej akcji ratunkowej, w 
falach jeziora znałazł Śmierć uczeń 4 ki. 
gimnazjum im. Słowackiego w Wilnie, 
Zbigniew Kolasiński. Wszystkich innych 
uratowano. Ciała Kolasińskiego, mimo 2- 
dniowych poszukiwań narazie nie odna- 
leziono. 

  

Aresztowanie sprytnego oszusta 
ukrywającego się pod maską profesora 

W niedzielię iwiiędzorem alnesztowmany 20- 

stal w Wilnie pnzez  iwywiialdawiców wiy- 

dzialu śledczego  zelwiedowiy oszust ii fal 

szeriz dlolkumienfttów: od! dłuższegio czasiu po- 

Szulkityłamy przez władze sądowe l śled- 

cze, Selpiklo vel! Zibigmiiewi е ол аК, 

Setikowski w diągu swej karnjery oszu- 
kańczej dopuścił się szeregu oszustw: — 

„ftmudniąe* się szczególniie fałszowaniem 

szkiollnych  Świadgetw oraz innych daku- 

mentów! za które pobierał ol zainterese- 

wzemydh znaczne Sumy. 

Sprytny: oszust podaiał się za profeso- , 

ra gimnazjalriego i pod tą maską zdołał 
oszukać szereg sklepikanzy oraz większych 

firm galantemyjniych, blewatnych 4 imnyeh. 

Aresztloawianego oszusiia przekazano do 

dyspozycji władz sądowych z poleceniu 

których został ni osaldzony w więzieniu 

na Łukiszkajch, 

Katastrofa motocyklowa 
Katalstirofa motocyklowa miała: wiezó- 

raj miejsce ma. Moście Zielonym. W chwi!i 

kiedy motocyki prywatny należący do 
zmjanego iw klołach Eporilowjych motocykńki- 
sty p. Kierasiewicza wymijał ma moście 
aułtiobus Anbonu, zastąpili! drogę motocyk- 
łowi  jalkiś pmzedhodzień,  kłtóry wbrew 
obowiązującym przepisom 0 ruchu pie- 

szym na moście Zielonym przeszedł przez 

  

  

filary mostu ma jeźdnię. 
Motocyklista mie zdążył zahamować 

maszymiy, i wpadł ma żelazne słupy mostu. 
Motocy(ki został moztrizaskany. Moto- 

cyklista oraz jadący wraz z nim na tyl- 
nemsiodle kiolega jego odnieśli ogólne 
potłuczeniia.  Opatmayło  poszkłodowamiych 
pogotowie maftumikiciwe. 

Poliicja spisała prioiokó!, 

Obława na wywretewców 
W związku z ostatniemi agitacjami wy- 

wrotowców na terenie powiatu  mołodeczań- 
skiego i wołożyńskiego władze bezpieczeństwa 
publicznego wspólnie z władzami KOP prze- 

  

WILNO — TROKI 

— TRAGICZNY POŁÓW RYB. Na 
terenie powiatu Wilno—Troki zaszedł na 
stępujący wypadek: w dniu 24 bm. dwaj 
mieszkańcy wsi Narkieniki, gm. Nowe 
Troki — Antoni Stasiulewicz i Józef Ka- 
rasiewicz wracali z połowu ryb na jezio- 
rze Morgi. Silny wicher wywrócił łódź, 
obaj rybacy wpadli do wody. Karasie- 
wicz zdołał dopłynąć do brzegu, zaś Sta- 
siulewicz utonął. Zwłoki jego po kilku 
godzinach wydobyto z wody. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

NIEJEDNOLITY CHARAKTER ULICY 
MAKOWEJ. 

Proszą nas o poruszenie niedomagań ulicy 
Makowej. Istotnie, jak to stwierdzamy na miej- 
scu, nie wszystko jest tam w porządku. Ulica 
ta, łącząca ul. Nowogródzką z Kijowską, posia- 
da wygląd wybitnie niejednolity! Od strony u- 
licy Nowogrodzkiej jest wszystko jak się pa- 
trzy: i chodniki i bruki, lecz tuż za gmachem 
fabryki Monopolu Tytoniowego następuje rap- 
towna — jak nożem uciął — zmiana: ani chod- 
ników ani bruków i tak już jest aż do samej u- 
licy Kijowskiej!... 

Niedość tego! Niczem „dla dotkliwszej ka- 
ry'* nieszczęsnych mieszkańców, zauważamy 
tam-sam, na przestrzeni pustynnej, zlekka opa- 
dającej wdół ulicy, jakieś kopce z gruzu na 
samym jej środku, jakieś kałuże pełne wsypa- 
nych doń drobnych kamieni i wreszcie, jako u- 
wieńczenie tego rozgardjaszu, olbrzymie dwa 
kamienie, ułożone równoległe naprzeciw siebie, 
niby rodzaj rogatek czy bramy tryumfalnej!... 

A dzieje się to wszystko na ulicy „niezbyt 
podłej”, gdzie oprócz szeregu pomniejszych ka- 
mienic wznosi się nawet jeden 5-piętrowy „dra- 
pacz chmur*!.. Prosimy przeto w konkluzji 
Prześwietny Magistrat o jakieś chodniki i tro- 
chę jezdni dla tej części ul. Makowej!... 

„Przechodzień*. 

  

—н 

‹ sk 
K.P.W. Ognisko mistrzem koszykówki 

KPW -Ognijsikio Wiillnio zidadbyło mistiinzo- 
stiwo Olkręgu Wiileńskiiego w piłce Ikloszy- 
ikiowiej, mie przegrywając ani jednego ma 
10 rozegranych. 

W finale KIPW pokonało: AZS Wilno 
w, stosunku 34:20, arez SMIP w stosunku 

34:24, 

  

Pierwsze ogólno-polskie regaty kajakowe 
Dnia 23 lipca b. r. urządzone zostaną w 

Krakowie pierwsze ogólno-polskie regaty kaja- 
kowe, których organizację powierzył Polski 
Związek Kajakowców, Sekcji Kajakowej, Woj- 
skowego Klubu Sportowego „Wawel*. w Kra- 
kowie. Wyłoniony w tym celu komitet organi- 
zacyjny, składający się z przedstawiceli Okrę- 
gowego Urzędu W. F. i P. W. w Krakowie, 
wojskowych, przedstawicieli kajakowych i wio- 
ślarskich okręgu krakowskiego, znajduje się 
już w pełni prac przygotowawczych do tej na- 
der ważnej i pierwszy raz w dziejach sportu 
polskiego organizowanej imprezy. 

Ząwody te zoranizowane zostaną na Wiśle 
pod Krakowem w następujących — КопКигеп: 
cjach: a) bieg 10.000 m. w klasie łodzi: jedyn- 
ki i dwójki sztywne, jedynki i dwójki składaki 
oraz kanadyjki, b) bieg 1000 m. w klasie ło- 
dzi — jak pod a). 

Będzie to pierwsza tego rodzaju impreza w 
Polsce, która da przegląd polskich sportowców 

kajakowych. Regaty kajakowe będą równo- 
cześnie eliminacją dla reprezentacji kajakowej, 

która uda się do Pragi na I mistrzostwa kaja- 
kowe Europy. Olbrzymia i ciągle wzrastająca po 

pularność sportu kajakowego narzuciła koniecz- 

ność takiej imprezy, a projektowane świeżo ka- 

jakowe mistrzostwa Europy, wymagają od Pol- 
ski wyłonienia ekstra klasy kajakowej. 

Sekretarjat Oddziału Kajakowego W.K.S. 
„Wawel* w Krakowie, zwraca się z apelem do 
wszystkich Kajakowców Polski, aby przez swe 
kluby i sekcje zgłaszali swój udział w regatach. 
Udział w regatach wynosi 3 zł. od zawodnika, 
dla zawodników zwycięskich przeznaczone są 
daleko idące zniżki kolejowe jakoteż bezpłatne 
kwatery. W czasie trwania zawodów projekto- 
wane jest urządzenie wystawy kajakowej oraz 
przyborów do sportu wodnego, jak również po 
zakończeniu zawodów urządzenie wycieczki 
propagandowej na Dunajcu, w jego najpięk- 
niejszym i najbardziej urozmaiconym odcinku 
od Nowego Targu do Nowego Sącza. 

Zgłoszenia należy kierować na adres Sekre- 
tarjatu O.K.W.K.S. „Wawel* w Krakowie, ul. 
Św. Filipa 1, 12 II p. * 
"PYOYYYPPYYYTYTYVYWYYYYYVYYYYYYYFVYYYVYTYYYTY 

OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBI8 
ОСКОМ TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Ż NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU. 
2LICZE"! POPIERAJCIE BUDOWĘ ЗАМА. 

TORJUM POD WILNEM. 

prowadziły szereg obław w pasie granicznym 
oraz pobliskich wsiach granicznych. Wynik 0- 
bław był obfity. Aresztowano szereg wywró- 
towców z kompromitującemi dokumentami, 

BROKEN КОУ IKT OTOZ WOW 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

Z DNIA 26 czerwica 
Za 100 klg. parytet Wilno 

CENY TRANZAKCYJNE: 
Žiylio zbierame 22.25 (itenid. mocne). 
Pszenica: zbierana 32 — 32,25  (tend 

mocna). 
Mąka pszenė 0000 A Iuks, 58,76 —60,12 

i pol (ieinid. mena). 
Otirębiy pszenmie 12,25. 
Kasza (pęcak) Nr. 2, 32— 

CENY ORJENTACYJNE: 
Jęczmień ma: kaszę zbierany 18— 19,— 
Owiies zbierany, 13,25. : 
Стука 20.— 
Mąka žytiniai do 55, 34,50 do 65 pnoe. 

29,50, sitlkowa 25— regowa 25,— razowa 
szafttrowamnia 26. 

Otręby. żyłtnile 11,50, jęczmienne 10,50. 
Kasza gryczana 1/1 mpallona 42,— pół 

pallona 41— 1/1 biała 40. perłowa Nr. 3 
37,— owsiana 52,— 
Lia 

Aonirka 
— PROTEKTORAT NAD SPLYWEM 

SZLAKIEM SAJPIEHY I OGIŃSKIEGO. 
Protekitorat nad  Spływem Szlakiem Sa- 
piehy i| Ogińskiego łaskawiie przyjęli: — 
pp.  Władysłeiw Raczkliawicz Marszałek 
Senatu (Prezes Rady Głównej Polskiego 
Towarzystwa: - Kirajozmajwczego, . Generat 
Dywizji Orllicz Dreszer Prezes Zarządu 
Głównego Ligi Monskiej ii Kiolnonjalnej. 
Płk. Zieleniewski! Preżes Polskiego Zwiiąz- 
ku Kajakowców, Włojewiadowie: Nowo- 

gródzki Dr. Stefani Świidenski, (Poleski Wa- 
cłetw Kostek - Biernacki i Bilałostocki. Map 
jan Zyndram Kościałkowski oraz Dowód- 
cy Okręgu Kdrpusów: Nir. IX gen, bry- 
gady: Mieczysław Trojamoniski, Nr. TIL. 
Girodno, gen. bryg. inż. Litwiniowicz. 

— POSIEDZENIE MIĘDZYKLUBO- 
WEGO KOMITETU SPŁYWU SZLA- 
KIEM „SAPIEHY į OGINSKIEGO“. 
Wobec zamkinięciia! w dniu 25 b. m. zapi- 
sówi ma spływ! na: odcinku Pińsk Słoniim 
i konieczności powzięcia szeregu decy- 
zyj w: sprawech ouganlizagcyjnych w dniu 
26 b. m. o godz. 17-tej odbyło się posie- 
dzenie  Międzyklubowego Komitetu ua 
którem m. in. wyznaczono komamdora 
spływu w osobie lpt. Górskiego 

Komitet. spływu zwraca się z apelem 
do wszystikich reflekt:ntójw aby zgłosze- 
nia ma spływ 'od) Słonima do Augustowa 
madsylali pod adresesem Komitetu, w: Sło- 
niimie do dnia. 5 lipca b. r. Zapisy na spływ 
od Pińska do Słonim zostały już zam- 
kmięte. 

— LUSTRACJA URZĘDU ZIEMSKIE- 
GO. Przybył (da Slonima iPan Prezes Ok- 
ręgowego Urzędu Zliemskiego w: Girodnie p. 
Żemwitel w towarzystiwe pp. Naczelników 
Wyjdziałów A. Majewskiego į Zengwusza 

dla. prizeprowadzenis lustracji Urzędu 
Ziemskiego w Słoniimie i prac scaleniowych 
w powiiekciie, 

— WALNE ZEBRANIE PTK SŁONTM 
MW diniiu 23 jezenwica r. b. odbyło się doro- 
czne Wialnie zebijatniie  Slenimskiego Od 
działu PTK. Szczególowe sprawiozdi nie 
podamy: wi numerze jutrzejszym. 

— POŻAR W JACHNOWSZCZYŹNIE, 
W nocy na: 28 b. m. 'w 08. Jiachnowszezyz- 
na gm. rohoteńskiej nia szkodę Nowika 
Wiincentego sp:llił się dom mieszkalny i 
chlew, pod jednym dachem ogólnej wair- 
tości 500 zł Wysokość sumy ubezpiecze- 
niowej i przyczymy pożaru narazie nie usta- 
lono. W akteji raltumkowej bmała udział 
Straż Pożarna ze wsi Soczewi:my przy 1i- 
ezmym współudziłale miejscowej Tudności.. 

  

 



  

Uroczystość w „Świętem Błocie” 
W niedzielę w miejscowości „Święte Bło- 

pow. grodzieńskiego odbyło się uroczyste 

ięcenie krzyża na miejscu jednej z naj- 

i ię w roku 

to" 

    
      

  

   
   
gen. Litwinow 

ski, prezes Sądu Okręgowego Giedroy 

w stanie spoczynku Bohatyrewicz, płk. Perko- 

wicz, inspektor szkolny Krajewski, kus 

zeum Pań 

sel Terlikov 

    

ną chwiłę przed 

tnik wal- 

zamiesz- 

nież, by przypomnieć tę tragi 

70 laty, powstaniec z 1863 roku, ucz 

ki w tej miejscowości p. Rogaczewski, 

kały obecnie w tych okolicach. 

Poświęcenia krzyża dokona 
proboszcz parafji w Jeziorach, poczem orkiestra 

81 pp. odegrała hymn narodowy i Pierwszą 

Brygadę, odśpiewaną równocześnie przez chór, 

- a pluton tegoż pułku oddał salwę honorową — 

Następnie do przybyłych gości i licznie zebra- 

nej miejscowej ludności przeniawiałi pp. poseł 

Terlikowski i rejent Choynowski, podkreślając 

znaczenie powstania w 1863 roku i oddając 

hołd weteranom o niepodległość. Po przemó- 

wieniach p. gen. Litwinow: przyjął defilade 

PW, straży ogniowej i hufców s olnych. 

Podkreślić należy z całem uznaniem zasługi 

organizacyjne pp. nadleśniczego lasów państwo 

wych Dolińskiego i kierownika tartaku w Je- 

ziorach, którzy włożyli wiele pracy, porządku- 

jąc dojazd, doprowadzenie kładki na miejsce, 

    

       cs. Kuksewicz 

   

    

  

  

WYBORY PREZYDJUM RADY 
POWIATOWEJ B. B. W sali posiedzeń 
Sejmiku Powiadcwego odbly się w ub. 
miedzielę wybomy Prezydjum Rady Po- 
'wiiastoruej B. B. W. R. do kłtórego weszli 

pp: Terlikowefki,  Lobmam,  Żaboklicki, 
Budzanowski, Olech. Gawińlstki, Kościuen, 
Niostriz - Jadkowska iz umzędu jako se- 
k p. Butkiewicz. 

— SPORT. W ramach mistrzostw Po- 

dlokręgu Gier Sportowych rozegrane zo- 
stały dwa społkalaia w piłce koszykowej 
których wyniki są nas'iiępujące: WKS 
Łączność — WKS Żandarmerja 30:22. — 
„Cresovia“ — WIKS 81 p. p. 29:13, 

— INSTRUKTOR POŻARNICTWA. 
Z dniem 1 lipca b. r. obejmuje stanowisko 
instrkuiora pożarniczego ma powiat grod- 
zieński — były ofiear — 5 p. lotniczego — 
p. Witold! Bilanier. 

— KOMISJA RADY GMINY ŻYDOW- 
SKIEJ BADA STOSUNKI PANUJĄCE 
W SZPITALU ŻYDOWSKIM. Na ostat- 
miiem posiądzeniu Rady Gminy Żydow- 
skiilej  piośiwięcono bardzo dużo czasu 

sprawie anormajinych siosunków  panu- 
jących iw  Szpitaliu Zyidowiskim. 

Po dłuższej debacie postanowiono wy- 

łomić kiomisję z 3-ch malddnych, która — 
szczegółowo zbada stosumiki pamujące mię- 
dzy personelem i kierownictwem szpiłtiala. 

Do komisji wybirzni zostali pp. Afiper- 
sztejn, Hamidelsm=m., 1 Epsztejm. 

   

      

z 

     

  

Džwiekowe kino „APOLLO“ 
DOMINIKANSKA 26. : 

  

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

„KAROKĘKO' 
Nadprogram: Tygodnik Foxa. 

Wstęp od 50 gr. 

  

  

WANDA DOBACZEWSKA 

    

  

   

  

   

postawienie krzyża, ogrodzenie itd. 

Pomimo zmiennej pogody przez cały czas 

uroczystości, wypadła ona imponująco. 

Miejsce to, gdzie stanął krzyż, od tej pory 

ne zostanie na mapach  sztabawych, 

yżem i dwiema szablami — jako miejsce 

h walk o niepodległość Ojczyzny. 

nowodfódzka 
— URZĘDOWA. W dłhiu 26 czerwca 

p. wojewoda» Świderski w towarzystwie 

naczelnika wydziału komunikacyjno-budo- 

wilanego p. imż. Bajkiewicza, udał się na 
inspekieję dróg w. powlatach:  baramowic- 

m, stoaimskim, szezuczyńskim i lidzkim. 

Obj:zd potrwa tnzy dni. 

— PRZENIESIENIE NACZELNIKA 

WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA.  Do- 
wiadujemy się, że naczelnik wydziału 

bezpieczeństwa Nioawigródzkiego — Umzędu 
Wojewódzkiego, p. Zygmunt Szezepański, 
(dielkmetem Pana Ministra: Spraw Wewnę- 
tbrzmych, został przeniesiony na rówmio- 

rzędine stanowiskkio do wrzędu  lojedódz- 

kiego MPiomorskiego w, Toruniu. 

— ORGANIZACJA ŚWIĘTA MORZA 

NA TERENIE POWIATU NOWOGRÓDZ- 
KIEGO. [Po za Kiomitetem Powiatowym, 
omaz Miejskim rw Niowogródku, niemal 

iw. każdej większej miejscowości powiatu 
onganizują się lokalne (komitety „Święta 
Momza”, o badzo urozmaiconych nieraz 
programach obchodu, W. tym imwrzględzie 
wymóżmia się Komitet w. miasteczku 
Dwioreu, któny ułożył mastępujący pno- 

gmam: W środę dnia 28 ezenwca — ilu- 
minacja. mieszkań, eapsbrzyk, uroczysto- 
ści wiamikiowe na: miejscowem jeziorku, po- 
pisy chóru ludowego; dnia 29 ezenwca, o 
godz. 10-tiej nabożeństwo w świiątymiach 
wszystkiech wyznań, przemówienia pod 
gołem niebem, popisy orkiestry przy je- 

  

  

  

   

  

  

  

zjiłonze, (wreszcie zawody pływackie, bieg 
kolarski. iProgram miebandzo obfity, lecz 
przemyślany zupełnie dobry. 

Podobnie ułożyły swe programy i po- 
zostałe komitejy „Święta Monzo* na ie- 
menie pow. mowpgnódzkiego. e 

baranfinicka 
— POSIEDZENIE PREZYDJUM RADY 

WOJEWÓDZKIEJ BBWR. — W dniu 25 
czerwca w lokalu Rady Powiatowej od- 
było się posiedzenie prezydjam Rady 
Włojewódzkiej BBWR ma lkliónem  pmze- 
miodniczył pan senator Rdnitowski. 

Omówiono szczegóławo sprawę Zjaz- 
«du gospodarczego z temenu wojewódziłwia, 
ikibówy odbędzie się w dinach 10 i 11 wnześ- 
mitai 

Uchwalono unuchomić ma zjeździe 
następujące sekcje: 

a) Rolniezą п następującemi podsek- 
ejami: . 

1) pnodukcji i spółdzielczości 
2) finansowo - rolną 
3) przebudowy ustnoju molłnego i o- 

saidnictwa:, 

b) prezmysłowo - hanklową 
e) Rzemieślniczą. 
d) szmorządową. 
Zjazd odbędzie Sie praxkiopodobnie 

w Bananowiczach. 

— WALNE ZGROMADZENIE T-WA 
ROLNICZEGO. W dniu 25 czerwca sto- 
sowmie do zapowiedzi pod! pnzesbdnietwem 

51) 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
Wreszcie, po długich targach, zgodził 

się Lawon Kulawy doprowadzić Ulkę do 
Smolarni. Potem zaczął rozpytywać o 
swoją żonkę, piękną Lawonichę. Ulka 
'nie wiele mogła powiedzieć. Ciągała się 
Lawonicha z Mironowiczem, stryjecznym 
„poganego Stasiuka... ale któżby takie rze 
*czy Lawonowi opowiadał! Nic, prócz bie 
dy, z tegoby nie wyszło. Ulka ograniczy- 
ła się do ogólnikowych informacyj.. zresz 
tą czas naglił... noc zbieleje niedługo. 
„Mieli krótką, ale najtrudniejszą część dro 
gi do przebycia. 

Smolarnia, półrozwalona buda z ol- 
brzymich pni sosnowych, stała na suchej 
"wysepce, wśród nieprzebytej trzęsawy. 
Koń z wozem mógł zapaść i śladu by 
nie zostało. Kto nie znał dwóch wąskich 
ścieżek, wijących się wśród bahunów i 
łozy, nie przeszedłby w żaden sposób. 
Banda Korolonka spała tam spokojnie. 
Kto i kiedy, a nadewszystko poco, wy- 
budował tam Smolarnię, słuch i pamięć 
idawno zaginęły. Mówili starzy, że w ro- 
ku miatieży, chowały się tam pany — 
'powstańce, ale buda już wówczas byla 
'stara. Podobno smołę w niej pędzono, 
kiedy byli na Litwie Francuzi... kto to 
"wiedzieć może? Dość, że stała i była 
błogosławieństwem kłusowników, włó- 
'częgów i wszystkich, co kryją się w le- 
sie. Teraz Korolonek wybrał ją za swo- 
lia bazę operacyjną, pewny że o jej ist- 
nieniu pojęcia zielonego niema gorliwy 
jreferent bezpieczeństwa — Cegiełkie- 
wicz, ani żadna z podległych mu władz. 

Lawon kulawy prowadził Ulkę powo- 
li i ostrożnie, nawet rękę podawał w 
>trudniejszych miejscach, klnąc w duchu 
na babę, którą czorci noszą po lesie lu- 
dziom na utrapienie. + 

Gruby kożuch splątanych mchów i 
ikorzeni kołysał się sprężyście pod noga- 

  

mi idących. Tuż pod nim bulgotało nie- 
przyjemnie. Czasem nadrywał się i wow, 'czas trzeba było skakać z k 
+Lawon robił to bardzo złętzaje, AA kulawej nogi. Ulkę ogarniala rozpacz „Już parę razy zsunęła się z kępy i za- ipadła po kolana... Czepiała się kurczowo łóż i: bahunów, stękała, nie śmiąc Wo- Чаё głośno. Lawonowej pomocy... ale on (i tak znajdywał się zawsze na podorę- dziu.. klął tylko coraz wyraźniej. Naresz- = z wyrwy między krzakami pociągnę- o ciepłym dymem i zapachem ludzkiej strawy. Lawon zahukał znów po sowie- mu, odpowiedział mu puszczyk, tuż zbli- ska, zamajaczyłą czarno Smolarnia. To- warzystwo było w komplecie, co się rzad ko zdarzało. Korolonek podtrzymywał czucie „jaczejkami* w okolicy i ze swo- ją władzą za granicą. „Domu* w Smolar- ni pilnował najczęściej Filip, tu także gromadzono broń i pieniądze, zrabowa- 
me już tu i ówdzie w napadach przy- drożnych... dokonywanych pojedyńczo i możliwie zdaleka od Zahoran. 

‚ Korolonek siedział pośrodku, przy 0- gnisku i ćmił papierosy. Ogromny Jur- 
Ка Czarny stał pod ścianą, jak słup dę- doby. Apanas Żuk przygrywał cichutko 
na harmonii. Dziadźka starannie, a mo- 

zolnie, igłą grubą, jak kołek stalowy i 
konopną nicią, naprawiał czarną od bru- 
'du koszulę. Wańka, z głową wspartą na 
ręku, marzył po swojemu. Inni, mniej wa- 
%żni, spali poowijani w kożuchy. 

Ulka od progu obiegła ich niespokoj- 
nemi, stęsknionemi oczami. Wychudli 
sczerniali, z podełba, po wilczemu, pa- 
ttrzący. Popodnosili głowy i patrzyli na 
nią ździwieni, a Korolonek  zmarszczył 
isię groźnie. 

Lawon, spiorunowany  spojrze- 
niem wodza, dzwignął ramionami: 

pana senailora  Rdułlowekiego odbyl 

wwalilny Zjazd Towa: Rolniczego. 
Po przedłożeniu sprawozdania i po 

ich załiwiendzeniu przystąpiono -do wy- 
iboru 5 członków ma: miejsce wyllosowna- 
mych m4 nezwiftacie czego zostali wybrani: 
pp. sen. Rdufttowski, prezes Czarnecki, — 
Orzechowski,  Hałaburda i Sadaj. 

się 

    
    

  

Na delegatów: na Zj Wojewódzki 

zostali wybrani r Puzi- 
no; i Siem: sako, Суаттюе-      
ki i Halabumda. 

J— LOT OKRĘŻZNY PÓŁNOCNO - 
WSCHODNI. Widniu 2 lipca na lotnisku 
będą lądowialy samoloty aeroklubu Wiłeń 

skiego, dokonujące lotu ckmežniego 0 na- 

grodę miasta Wilna. 

Lądowanie odbędzie się pomiędzy g. 

9-ią a 13-tą. 

  

— UROCZYSTE PRZYJĘCIE WRA- 
CAJĄCEGO DUSZPASTERZA. Polone- 
czikio w losktałtmiich dniach uroczyście przyj- 
miowialło wałacającego z Pińska na. damą 
swą parafję ks. Jarockiego. Wracającego 
pnoboszeza: ma wtłtępie (dlo wisi witała. bira 
ma: triumfalaa, (wzniiesionia: przez miieszkkań- 
ców well. (WI tela sposób (parzlfjamie wy- 
kazali gorące przywiązanie ido siłesto 
przewiodniilkia, miie pozwalająe mu odejść na 
dlnmie stlamoiwiisikto . 

— ZEBRANIE RADY POWIATOWEJ 
BBWR. Pod! przewodniictwiem prez Rady 
Pow. pioisliai Giorzkiowisktiegio iw obecności 
przedstłaąwiiciiela władłz p. sllatr. Gacka przy 
wspóludzilalle iczłoaków: iodbylło się zebma- 

nie Rady Pow. poświięconie iealkowicie za- 
łatwieniłu bieżących. spirzim. 

W sehgiie negalfytwnym załałtiwiiono Spna 
wę wycieczki do Gidyłni na! Świiętla Miomza. — 
W miejsce tej wycieczki! postianowionio -— 
zorganizować wspóludzał Stolipeów w! 2-ch 
pirojektl'wanych wycieczkach, mających się 
tddbyć iw mejjbliższyih dłniach  maid' monize, 
w wycileczce Zw. Rezer., mającej wywu- 
szyć dlaia. 6 lipca ńi»/ wycieczce Dow. Kra 
joznajwezego iw idniiląch odl 15 lipca: do 28 
lipca.  Zorgamizojwiatdie współudziału w 
wiylefieczee Zw. Riezer. powierzono p. 
Czernobejjowi. Udział w: niej brać mogą 
tylko członkowie Zw. Rezer 4. Federacji, 
przyczem poszczególni mezeriwiści  'ndjy- 
wiidualalie będą mogli Kortzystiać ze sub- 
sydjów, mia tem cel! specjalnie przeznaczo- 
sayjch.  IWiycieczikła ta (wymuszy 6 lipca z 
Baranowiicz. Wszelkich bliższych informa- 
cyj udziela p. Czerinobajj, do którego neleży 
się zwracać wi razie chęci wzięci, udziału 
w lej wyłeieczce. (Unząd) Gminny). 

Dla lłudności: eyyviillniej postanowiono z0r- 
gahizować współudział w wielkiej wyciecz- 
ce, mającej się odbyć z iiniejatyjwyy Okręg. 
Z:rz, Tow. Krajozaawiczego w dniach od 
15 — 28 Шреа. 

Do ratziigcita. mdzialitu w: tej wyciieczee po- 
stamowiono zachęcić wszyskich tych, — 
którzy móelii . zamiar wziąć udział w wy- 
cieczce ma Świięto Morza. Nikity koszt, ob- 
fitdy anfdzo program, skupią koło tej 
wiyteieiczkii  zajpewtae dużo amstomów. - 

Zorgajniizowninia współudziału  Stołp- 

  

  

czat w tej wyjeieczce podjęli się pp. bur- poki. Dmżyna rezeywistów była w zne- PENSJONAT 
alistiiz Staniewski i dpm. 
wiszelikie informacje należy się zgłaszać do 
m dyr. Nowackiego, (Kasa Klomunalma)). 

| — OHRZEST BABTYSTÓW. Znowu 
zanotować mależy fakt odhrzczenia: gmupy 
bebtystów, składającej się z 25 osób. — 
EU idolkomał  przepowiedhniik Pańko 

— NALIBOKI. _ Słlaraniiem xniejsco- 
wego ktoła zw. Riezerwistówy odbył si 
dniu 18 czenwca tr. b. inas BUS die й 

  

Jutro premjera! „UDO 
Dziś ostatni dzień! Wielki film 

produkcji „Sowkino* p. t. 

Największe go 

»- „Dzielny wojak Szwejk 
„TICHIJ DON“ 

czeskiego dźwiękowca słynnej i popularnej powieści 

(MIŁOŚĆ i ZEMSTA 
DONSKIEGO KOZAKA) 

Jarosława Haszka 
legendarn:go Szwejka 
czeski Jannings 

SASZA RASZILOW. 

£6 W roli 

  

Wesoły 

„М   

tydzień! 

FLIP i FLAP przybyli do Wilna i ROBIĄ KARJERĘ 
Najnowsza i najdowcipniejszz kreacja królów śmiechu i humore. Nad program: Wesołe atrakcje. 

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

  

„PAŃ   

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień! 
Film humoru, teńca i śpiewu 

„Dziewczę z gór" ||   

| Jntro premjera. Emocjonujący film, ukaznjący Darwneść życia aitystów cyrk. 

„POD KOPUŁĄ CYRKU" 
Subtelna miłość wiotkiej linoskoczki de młodego pieśniarza 

i niecna intryga, 
  

  

Dziś! 

Światowid 
Wspaniały 100 proc. dżwiękowiec. 

Sr „CZAR BEB OCZU 

Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 

Prześliczny romans filmowy 
W rol. gł. przemiła gwiazda ekranu Janet 
Gaynor, niezrównany  Charies Farrell. 

  

  „LUX 
Radje „wiieńskie 

WTOREK, dnia 7 czerwca 

1.40 — Qzais. 
12.05 — Amdyfeja: dla: poborowyjch 
12.20 — (Przegląd prasy polskiej 
15,20 — Program: dziieni. 
15.25 — Giełda atofln. 
15.35 — Piosenki kalbanetlqwe (płyty) 
16.00 — Muzyka 
17.00 — Ciotika Afbimowa mówi — mo- 

noliog humorystyczny 
17.10 — 

18.15 — Audycja. 

19.25 — Odezyt Ditewskii. 
19.40 — Na. midinioktregu 
20.00 — Plyty 
20.50 — Dziłenniik wieczorny 
21.00 — Wiiad. nolm. 
22.00 — Muzyka 
22.25 — Wild. Spont. 
22.40 — Muzyka. 

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach spiecznych znane 

radka ed edcicków | 

Prow. A. PAKA. 

  

Naowaidki. Po jgomitej formie; Iklopišdi zmęczeni podró- w. Andrzejkowie nad 

silę przedsta- 
wwłitemiie amiallomsikile «we wisi „Pirudy* gm. 

Dnila 18. VI r. bl odbyło 

Nialiibodkiej.  Gramo ,„Tałtłuś pozwiolił** 
Reżyserował p. Ligoński Marjam. 

Mecz (i, ipirzejdstlaiwiiemie am eltiomskie wy- dziennie. Doskonała ką- 
wialały duże 'zaimitiemesowamiie gromadzą 
eej się liiczniie tudniości miejscowej. 

Zła. iiinitejnistyywmą  piłalcę podziękowanie 
pilki Siaftiko- się należy pp. Ma'liickiemu  Sllanistawowi, 

  

  

  

Owl“ <= 
  

NASIONA traw pastewnych, 

RZEPĘ ścierniskową, 

poleca 

WILEŃSKI SPÓŁOZ. SYNDYKAT 
ROLNICZY 

Wilno, Zawalna Nr 9, tel. 323. 

Węzę sztuczną 
mie, miodarki oraz różne narzędzia i przy- 

bory pszczeiarskie 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cenników. 

Letniska Lokale 
RPYTWYTYWYVYYYTYYYPFYT "PYYYYYPYYYYPYYTYTYP 

Tanie ietnisko 
1 i2 pok. do wynajęcia. 
Biizko Wilna, miejsco- 

  

  

      
DO WYNAJĘCIA 

daży, jasny, umeblo- 
wany : osobnem wej 

  

wość prześliczna rzeka ścjiem, Elektryczność, 
i las tuž kolo domu — wanns, telefon. Porto- 
Pokoje słoneczne Ślicz- w4 8 m, 3, 
ke zwersndą ikochnią, Linki 44 — 

Dowiedzieć się Prose 1 
w Administracji „Sło- 
wa” Zamkowa 2. Lekcje 

Potrzebne jest na let: ** p 
nisko 3—4 pokoje we Pianistka, 
dwerze. Olerty z ozna- 
czeniem ceny w Adm. 
„Stowo“ dla W. St. 

dobry pedagig. Prag- 
nęłsby udzielać lekcji 
muzyki lav tet podjąć 
się innej pracy. Laska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m, 22 Kszi- 
miera Kałużyńska. 

  

Letniska do wyna- 
jęcia w majątku 6 kim. 
od Wilna, Łedna miej- 
scowość. Dojazd końmi 
majątkowymi Telefon — — — — — — — 

11-34 od 12 — 151 Od usaańnińakanannńwiekia 
18—21 godz, — Kupno 

i SPRZEDAŻ 
NVVVVVYVYVYVYVYSEVOT 

Świtezią Wandy Kul-— — — — — — 
wieć - Frydrychowej. 

Pokoje słoneczne współ 
ny salon i taras, bibljo- 
teka, pianino, kuchnia 
wiejska, posiłek 4 razy 

Do sprzedania 
małe i dnże parcele zie- 
mi przy ul. Zwierzy- 
nieckiej i Sołtańskiej. 
Dowiedzieć się nl. Zwie- 
rzyniecka 37 m, 1. | 

piel, auto, dojazd z Ba- — — — — — — — 
ranowicz lub Nowo- Sprzedaje się 
gródka autobusem. Ce- okazyjnie deje i po- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- kojowa i dnža dracena. 
leżności od pokoju. — Oglądaćcodzień od 3— wj drużym:  Sekeji Sportowej  Rezemw.lL wiiceprez. Koła Riezerw. @ p. Gumiińskie- Poczta Wałówka kolo 4 D HG я s i; < E я 3 žė ab ki stów „Nialtilboki i Baomu KOP Iwieniec. mu Władysławowi, kiemowmilkowi sekcji Nowogródka  Andrzej- mo 8 — 

Wymik 30:15 ma konzyść Вететулу: Naili- Sipontiowej kowo. = ŻE 

, — Po sowinemu krzyczała. Chto iej 
„wie, skąd dowiedziała się. Toż swoja. 
'Pawluczycha. Dymitrowa żonka. 

— Ja powiedział, — burkną! Dziadž- 
ika Filip z nad swego szycia. — jej żeż 
(možno. 

Ulka coprędzej poczęła rozwiązywać 
tobołek. Chleb, ser i słonina ugłaskały 
szybko Korolonka. Skinął jej ręką, żeby 
siadła na posłaniu z suchych liści, tuż 
przy ognisku. Na jedzeniu im nie zbywa- 
ło... cietrzewie strzelali... każdy przyno- 
sił co mógł z wypadów na świat... ale 
ichleba i soli brakło dotkliwie i zawsze 
to przyjemnie, kiedy baba pomyśli... pa- 
mięta, 

— Maładziec, Pawluczycha, — po- 
wiedział łaskawie Korolonek. — Dzień- 
ikuim za chleb, a wódka i u nas najdzie 
się. Wypiej z nami. Ty u nas w „gości- 
mie. i 
,  Ulka, uszczęśliwiona pochwałą, roz- 
grzana kieliszkiem wódki, zapomniała o 
lęku i zmęczeniu. Gadatliwie, obszernie 
poczęła opowiadać, co zdarzyło się we 
„wsi, a co słychać w mieście: że u Sido- 
sów krowa ocieliła się, a Hrypie — wdo- 
Wie zdechł koń z niedopatrzenia  leni- 
«wych synów; że ona Ulka, dwa razy już 
„do miasta jeździła, ale do Mit'ki jej nie 
dopuścili. Że Filipicha ciężko bieduje, a 
Lawonicha tak sobie żyje. Że do šledz- 
twa całą wieś ciągali, ale nikogo więcej 
'nie zabrali. że Sokólskich i Mońki już 
do Wilna odwieźli, a Mit'ki ciągle je- 
Szcze w powiecie trzymają... Że niwa 
Apanasa Żuka nie zasiana, ot, Fiedota 
ażonka dała rady, brat pomógł... A w świę 
ita było smutno, bo wszyscy miefi kogo 
płakać... jedni Mironowicze, jak pawy, 
'po wsi chodzą i wszystkich Smólskich 
ma swoją stronę przeciągnęli, niechajby 
na nich czarna godzina. 

Tylko o wielkanocnej 
Rupejką nie wspomniała 

rozmowie z 
Uika ani sło- 

'wem. Rupejko może już zapomniał, a Ko- | 
„olonek chybaby ją zabił taką rzecz usły- 
iszawszy. Nie daj Boże! 

  

  

Dziśl Gigantyczny łilm dźwiękowy! — Polska wersja dźwiękowa! 

„Afryka m kne arcydzieło, które przewyższa wszet- 

kie oczekiwania bywalców kinowych. Zadziwia« 

jące momenty. Napięcie! Dla młodz. dozwoione 

  

  

DOŚWIADCZGNA 
— wychowawczym —. 
z dobrym akcentem pał 
skim poszukuje posady, 
przy dzieciach.  Pesia- 
da świadectwa. Dężro- 
wskiego 12 m. 3. 

Planina: | - — 0 
„T. BETTING“ JAKIEJKOLWIEK 

i K. iA. FIBIGER 'pracy poszukuje czło- 
uznane za najlepsze w wiek uczciwy, pracowi- 
kraj — Sprzedaż na ty, samotny, połecany 
raty i wynajęcie. — przez osoby znane. — 
Kijowska 4, H. Abelyw Werkowska 30 m. Р Ка 
_______ zimierz Kirjacki. 

Charta 
rasowego szczeniaka Poszukuję 

sprzedam —Dominikań- jekiejkolwiek pracy. — 
5ка 11 m. 1. —į Znam gospodarstwe 

SE 22 ODRERESME 12 wiejskie. Znam dobrze 
ZEG kuchnię, mogłabym się 

jąč d spo. zaj omowe - 
Różne Baw em AAA 8 

NEWER WRNRZINA waniem aieszkaciłi Wy 
A a l A e MNACINIA, UMIEREGI 

Patronat Więzienny sze. Świadectwa i refe- 
w Wilnie zwiaca się rencję poważnych osób. 
do ludzi dobrej woli z Ul. Bikszta 11 m. 3-Ą 
gorącą prośbą o stare » 
ubranie i bieliznę dla 
b. więżniów i ich ro- 
dzin. Ofiary prosimy 
skierowywać na ul 3 go 
Maja gmach Sądn 
Grodzkiego, parter, po- 
kėj Nr 15, 

Modystka 
wykonuje tanio i ele- Młody, uczeiwy 
gancko wszelkie soboty chłopiec 
kap:Insznicze — Wielka (skończone 5 oddz. set. 
3 m. 16. « powsz.) prosi @ 
SR DER RNA kolwiek pracę, — 
sAAkaakAkAANSó> Wiłkomierske Xe 117. 

POSZUKUJĄ — —oaz, 
PRACY inteligentna osoba pe- 

YYTYYYYYYYYYYTWYOYY szukuje pracy do dzie- 
= =- ci lub skromnego 

  

Były urzędnik 
pocztowy, pisze ma ma- 
Szynie poszakoje pa= 
sady biurowej = 
jenta lub ianej. ty 

— с 90 Redskcji „Słowa, 
„7 pod „Mlody“ 

  

  

    

—- spodarsiw. 
SZ0FER praktyczny  locka 52 m, 4 

posiadający czerwone — — 
prawo jazdy, poszūkuje 

EET ES анЫ „BI Podole, metrze lub ianych mo- p. dingoleinia prek 
towozach. Mogę złożyć „į PER w 

kaucję. Adres; poczta rachunkowo - kasowym, 
Szarkowszczyzna skr, 19 raktyka leśna i 
pow. Dziśnieński, | g kz” оНЕ Ш“ R 
та ron — — аа ооа GOlGACiwa i relea BUCHALTER - BILAN poszaknje jakiejkolwiek SISTA ze znajomością = 
buchalterji hadl., prze- Šiek para = mysl. - fabrycznej, rol- ekspedjenta lab fun. nej przyjmie pracę za racy. — W miejscu minimalnem wynagr. W lub na wyjazd, Ofer Wilnie lub na prowincji do Red. „Šiowa“ T. 

  

  

B Garbarska 17 - 

IT O S o ITT T KITI МООБ LOST ь _ 

Korołonek słuchał pilnie, starając się 
odróżnić rzeczy istotne od plew babskie 
go gadania. Kiedy Ulka zaczęła 0 tem, 
„Jak chodziła do starosty — nastawił uszu, 
(jak czujny zwierz leśny... a kiedy opo- 
wiedziała porządnie i po kolei, jak to sta- 
rosta wybiera się we wtorek do Lipni, 
Korolonek błysnął oczyma i nos zadarł, 
jak wiłk, co wietrzy zdobycz. 

— Nu, bratcy! nastała nasza 
Pojdziem u wtornik do Lipni! 

Kto spał, podniósł głowę, szturchnię- 
ty w bok przez towarzysza. Kto czuwał 
— posunął się do ogniska. Białka oczu 
jpołyskiwały krwawo w migotliwym pło- 
imieniu, a sczerniałe od trudów i dymu, 
twarze, wyglądały jakoś strasznie. Gro- 
mada djabłów leśnych w grząskich roj- 
Nstach siedząca. 

Ulka patrzyła na nich z rozczulonym 
zachwytem. 

— Mołodcy! Jak to oni w obronie 
Mit'ki do kupy zbierają się! Odbiorą! 
iNiebojś! й 

Korolonek rozkazującym ruchem ręki 
skupił ich dokoła siebie i począł stłumio 
jnym głosem wydawać rozkazy. 

Okoliczność była wymarzona. Napad 
na dwór Lipniowski umożliwiały lasy, 
podchodzące prawie pod parkan ogrodu, 
od samych Zahoran nieprzerwanym cią- 
giem. Lipnie leżały z boku, daleko od szo 
Sy, przy starym trakcie, obecnie prawie 
zarzuconym... Można było zaimponować 
„mocodawcom, pochwalić się przed nimi! 
Zamieszania narobić w całym powiecie! 
zainscenizować zemstę ludu za ucisk bur- 
żujski, a wówczas dopiero odejść trium- 
falnie za granicę, pozostawiając resztę 
bandy jej własnemu przemysłowi. Wszy- 
stko to układało się szybko i sprawnie 
w głowie Korolonka, a jednocześnie z 
ust jego padały zapytania, instrukcje, u- 
rastał na poczekaniu plan chytry + prze- 
myślny. 

Ulka zabiła się w najdalszy kąt szo- 
py-i stamtąd, z zapartym tchem śledzi- 
ła twarze radzących. Radość 

para! 

   
   

Drukarnia Wydawnictwa „SŁÓW: ' 

kręciła się jej w piersiach. Niech tylko 
starosty nie stanie, niech się wszystko 
zakotłuje, a Korolonek ze swojemi nie- 
chybnie pójdzie na miasteczko, rozbije 
więzienie i Dymitr wróci! wróci do niej, 
wróci! A potem choćby zagranicę ucho- 
dzić przyszło!... Ale do tego nie przyj- 
dzie! Biedny naród podniesie się, jak mo- 
rze! Zapanuje sprawiedliwie nad świa- 
tem i koniec przyjdzie panom i poli- 
cjantom! 

A tamci siedzieli ciasnym kręgiem 
dokoła ogniska. Pomimo pustki dookol- 
nej, pomimo głębokiej nocy, Korolonek 
wydawał dyspozycje szeptem. Papieros 
zgasł mu w palcach i przestał rozjaśniać 
twarz nikłem żarzącem się światełkiem, 
ale czuć było przez ciemność, jak biele- 
ją zęby Adaśki Korolonka + dyszą krwią 
młode, czerwone wargi. Wszystkie gło- 
wy chyliły się ku sobie wzajem: padały 
nazwy leśnych ostępów; uroczysk i szla 
ków, któremi przekradać się należało ku 
Wyrom, ostępowi leżącemu już w grant- 
cach dóbr Lipnie, aż na Łysą Polanę, Z 
które do dworu tylko kamieniem rzucić. 
Padały wskazówki: skąd i jak ściągać 
broń, tajemnemi sposobami zgromadzo- 

ną, po stodołach najzapadlejszych wsi, 

u pewnych ludzi, ukrytą, albo pod wia- 

domemi dębami i sosnami w lesie zako 
paną. POWA 

Leśni ludzie słuchali pilnie i z rado- 

ścią. Dość już mieli gnicia w boru, cią 

głej czujności i bezczynnego leżenia. 

Palce zakrzywiały im się mimowoli, jak 

szpony pastrzębiom-korszunom, oczy po- 

łyskiwały zielonawo. Chichotali zcicha, 
wymierzając sobie, z wielkiej uciechy, tę- 

gie kułaki pod żebra. Nikt jakoś nie my- 

Śślał o możliwej klęsce i nieuchronnej, 
w takim razie, zgubie. Jurka Czarny cie- 

szył się najgłośniej. Już zgóry i na wszel 

ki wypadek zgłaszał pretensję do panien 

ki z Lipni, żeby poznać, jak  burżujka 

smakuje. › 
Korolonek był w dobrym humorze: 

wichrem raczył zażartować: 

— Każda baba jednaka! Każda czor- 
towe nasienie.. Ty, patrzaj Jurka, panien- 
kę zalubisz — czego dobrego myć się 
poczniesz, śmierdzieć przestaniesz... I jak 
ja ciebie w boru odnajdę? 

Zgodny chór śmiechu zadudniał pod 
szopą i zbudził Wańkę Pawluka, jak ze 
snu. Wańka dotychczas siedział na uko- 
czu... myślał o swojem. Teraz podniósł 
się zwolna i podszedł do obradujących. , 

— Jakžesz heto, Jurka? Jakžež heto 
tak? Na rozbój i dniem, czy na panów 
pokarannie? 

Obejrzeli się niechętnie, ale z szacun- 
kiem; odpowiedział za wszystkich Lawon 
kulawy. 

— Na pokarannie, wiadomo. Toż i 
jość pokarannie! Śmierć panam, a nam 
ich dobro. Ot co. 

Wańka podniósł w górę swoje błękiń 
ne oczy i 
cym, ni to karcącym ruchem. Wszyscy 
pochylili głowy, tylko Korołonek  zakiął 
brzydko pod nosem. Ale i on nie ważył 
się przerywać Wańce natchnienia. 

A Wańka mówił, proroczym duchem 
owiany. 

— Christos woskres, bratcy, i takie 
już prawo będžie od >Boga  dadzione: 
każdemu swoja niwa, swoje Żyto siać. 
Każdemu dobra wdowol i robota u me 
ki. Pójdzie 'taród biedny białym  świa- 
tem, dy pan biełaruczkam  rabotać 
prykaże. Mócnktgdkte naród biedny, wa 
imia Chrysta pójdzie, ze słowem Chry- 
stowem. Bahaty budzie narod, a pany 
pakłon jamu oddaduć. — A chto narodu 
idącemu naprzeciw stanie, temu śmierć, 
dy pahuba. Da budzie panskiego dobra 
dla narodu, dziela wszystkiego narodu. 

Nie dziela mianie, Jurki, czy Korołonka. 
Lawon kulawy podszedł tuż do proroka 
i zapytał niespokojnie: 

D. C. N. 
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