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Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena    

Na prawo — 
B. minister rolnictwa dr. Leon Janta- 
Polczyński wygłosił na poznańskim 
zjeździe konserwatywnym, o którym 
pisaliśmy Świeżo, zasadniczy referat 
poglądowy. 

Podajemy tu jego zrąb przede- 
wszystkiem dla tego, że autor uniknął 
tu tego zasadniczego (jak sądzimy) 
błędu, w który wpadają niemal wszy 
scy monografiści kryzysu: nie ujmu- 
je go jako rzecz samą dla siebie, lecz 
jako zjawisko wypływające z całej 
masy zjawisk życia społecznego, po- 
krewne sprawom i dziejom rzekomo 
z nim nie związanych. Referat mini- 
stra Połczyńskiego - jest tej metody 
przykładem klasycznym. 

Nie może ulegać wątpliwości, że 
światopogląd gospodarczy, który nawet 
w czasach pozornej stabilizacji jest w 
ciągłej ewolucji przechodzi na skutek 
przeżywanych w ostatnich latach wstrzą- 
sów epokę gwałtownej przebudowy. 

Przy innej okazji wskazałem na 3 
koncepcje gospodarcze rządzące dzisiej- 
szą Europą, t.j. kapitalizm, bolszewizm i 
faszyzm. Starałem się wykazać, że rzą- 
dzący do tej chwili na „Zachodzie ka- 
pitalizm, już przed wojną wykazywał sil 
ne odchylenia od swej zasadniczej formy, 
że np. w wielkiej części porzucił podsta- 
wowy pierwotnie współczynnik swej kon 
cepcji .t j. własność osobistą w przemy- 
śle na korzyść anonimowej i zbłorowej 
masy akcjonarjuszy, że dalej wolność kon 
kurencji pierwotnie uznawaną jako wła- 
ściwy sprawdzian żywotności i naj- 
zdrowszą formę selekcji zastąpił skarte- 
lizowaniem się pewnych odcinków życia 
gospodarczego. 

Mimochodem wskazałem na ironię 
historji, wyrażającą się w tem że zasad- 
nicza podstawa koncepcji kapitalistycznej 
tj. wolna gospodarka była kiedyś zdo- 
byczą rewolucji, a że etatyzm piętnowa- 
ny dzisiaj jako hasło przeciwrasowe na- 
leżał czasu swego do najbardziej klasy- 
czriego programu „anciem regim'u'*. 

Dzisiaj pragnąłbym się razem z Pań- 
stwem zastanowić nad tem, w jakim kie- 
runku idzie ewolucja przyszłości i — że- 
by odrazu wypowiedzieć własne zdanie 
— dać wyraz przekonaniu, że społeczeń- 
stwa dzisiejsze nie są skłonne do rady- 

  

  

kalnych zmian istniejących teoryj i form 
życia gospodarczego. 

Pozornie zdawałoby się, że tak nie 
jest, gdyż co pewien czas słyszymy o 
przewrotach poczęści tak zasadniczych, 
jak hitlerowski. roddawanie się no- 
wym formom życia, niekoniecznie wszak- 
że dowodzi aktywnego poparcia i apa- 
tja może być zczasem łudżąco podobna 
do sympatii. 

Wydawać sąd o psychicznym stanie 
społeczeństwa jest bardzo trudno, a na- 
wet często poczynaniem niebezpiecznem, 
bo w błąd wprowadzającem. Reakcje 
społeczeństw zależą od całego szeregu 
imponderabiljów, nieujawniających się 
nazewnąatrz. Juž sam „moment psycholo- 
giczny“ odgrywa ogromną, a trudną do 
przewidzenia rolę: to samo  społeczeń- 
stwo może raz okazać się bardzo pobu- 
dliwem, które w innym wypadku z pozor 
ną bezwolnością da sobie narzucić nową 
formę życia. Należy rozróżniać też po- 
między reakcjami doraźnemi i natych- 
miastowemi, a innemi, ujawniającemi 
się dopiero po dłuższem „spatium delibe- 
rationis“ t. į. czasie do namysłu. Tak jak 
w życiu ludzie dopiero na schodach so- 
bie przypominają coby chcieli powie-- 
dzieć, tak i w życiu publicznem. Lecz 
eksperci twierdzą, że światem rządzi wła 
śnie ten „esprit d'escalier“ 

Dalej np. wieś a miasto zupełnie od- 
miennie reagują. Wieś rzadko kiedy w 
historji zdobyła się na polityczną inicja- 
tywę, przeciwnie, zwykle bywała  bier- 
nym objektem polityki, często nawet 
gwałtu. Wreszcie stolica: przeważnie de- 
cyduje o kraju, czego dowodzi chociaż- 
by tendencja wszystkich wojen do zaję- 
cia stolicy, a z nim centrów nerwowych 

Kto wszakże 
nastawia stolicę?? Czy tak zwane „żywio 
łowe* reakcje ulicy są zawsze spontani- 
czne, czy też „robione'*? na to odpowie- 
dzą specjaliści od tego rodzaju „roboty". 

Pomimo tych wszystkich zastrzeżeń, 

które wielu, a nawet przeważającą część 
wielkich mężów stanu doprowadzają do 
pogardy dla opinii. dla jej zmienności, 
dla jej braku logiki, a przedewszystkiem 
dla jej braku egzekutywy, jednak tak zw. 
opinje istnieją, a nawet w danej chwili 
zupełnie nieprzewidzianie wybuchają. 

Mieliśmy przecież w historji 19-go 
wieku bardzo pouczające tego fenomenu 
dowody, wybuchy dwóch powstań, nie- 
przygotowanych, nieobmyślanych, a mi- 
mo wyboru najniepraktyczniejszego cza- 
su (zimy) szybko cały kraj obejmujące. 

Dzisiejszemu społeczeństwu polskie- 
mu zarzuca się czasem indolencję  poli- 
tyczną, a nawet wręcz intelektualną nie- 

dorosłość "do skomplikowanych zadań 
czasu. Ja sam nieraz zarzucałem mu brak 
zainteresowania dla zagadnień gospodar- 
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czy na lewo 
czych, które stanowią o jutrzejszym by- 
cie, lub niebycie. 

Trzeba też przyznać, że opinja jest 
dzisiaj szarpaną i bałamuconą różnego 
typu demagogją do tego stopnia, że już 
tylko czytelnik jednego pisma ma swoje 
t.j. swei gazetki zdanie, a już kto zary- 
zykuje zajrzeć do pisma kierunku prze- 
ciwnego jest zdezorjentowany. 

Tem niemniej ewolucję opinji czuje 
każdy, kto ma z tą opinją do czynienia, 
tj. przedewszystkiem polityk. Śmiem 
twierdzić, że w Polsce od lat 7-miu do- 
konał się proces myślowy i psychiczny 
bardzo wyraźny, którybym nazwał otrze- 
źwieniem sugestyj wojennych. Przecha- 
dziliśmy oprócz zagadnień wojny świato- 
wej, pełnych rozterki duchowej, rewołu- 
cję tak na ziemiach zajętych przez Ro- 
sję jak ż przez Niemcy — mieliśmy dalej 
własną wojnę z Rosją bolszewicką, wy- 
magającą ostatecznych wytężeń nerwów. 
Mieliśmy plebiscyty, które nie są szkołą 
moralności publicznej. jeżeli do tego do- 
damy dewaluację monety i przewlekłą 
dekonjunkturę gospodarczą, to z tych 
wszystkich współczynników wytworzył 
się spłot (dzisiajby się powiedziało kom- 
płeks) psychiczny, z którego wyciągnąć 
jednolitą linję byłoby może w 1-ch sta- 
djach państwowości polskiej niemożliwe 
ai dzisiaj jeszcze bardzo trudne. 

To też nie tyle polska rzeczywistość, 
czy też polskie pozory niechaj nam słu- 
żą dzisiaj jako połe studjów tem bardziej 
że proces tworzenia się i krystalizowa- 
nia duszy polskiej, obejmujący wszystkie 
trzy byłe zabory, bynajmniej nie jest u- 
kończony. 

Do niedawna świat cały mody рой- 
tyczne tak samo jak mody damskie, przej 
mował z Francji, tej wielkiej wylęgarni 
rzekomego postępu w ciągu 19-go wie- 
ku. I chociaż od jakich 50-ciu lat tv 
dzi się, że Francja jest zmęczona, że nie- 
ma już ambicji przodowania i porywa- 
nia innych, a tylko pragnie spokoju, po- 
mimo, że w dynamice politycznej wyprze 
dził ją czy Faszyzm, czy chociażby Hit- 
leryzm, to może właśnie ten fakt, że Fran 
cja jest umiarkowaną, jest znowu włas- 
nie modą przyszłości. 

Cały wiek 19-ty wykazywał ewolucję 
w kierunku lewicowym: Lewica miała 
monopol „postępu*, a nawet prawica 
etykiety jak „zachowawczość*, którą by- 
lo tak łatwo. utożsamić z reakcyjiią 
wstecznością uważała sobie za obrazę, 
lub za opozycyjny podstęp. Paul De- 
schanel konstatował wręcz chorobę stra- 
chu, by się nie wydać dosyć  postępo- 
wym. jeżeli zachowawczość zawsze mia- 
ła swoich i to wybitnych wyznawców, 
to jednak nie przyznawano się do tak 
dyskwalifikującego terminu. Obrazem 
czasu był ruch i wszystko, co się upo- 
dabniało do hamowania, do wstrzymy- 
wania, było kompromitujące. Postęp, tak 
jak „praworządnošė“, jak „wolnošč“ czy 
„dobrobyt“, naležaly do irazeologji obo- 
wiązkowej dla każdego programu, do 
owych t. zw. „idola Tori“, to jest uświę- 

conych komunałów wyborczych, których 

obronę podawało się za samą treść „cy- 

wilizacji* i nareszcie otoczyło się jakąś 
mistyką obowiązującą do swego typu 
nabożeństwa. 

Rok 1889 jest datą znamienną przej- 
Ścła miasta Paryża na prawo, co powo- 
duje w roku :893 1-szą lzbę o charakte- 
rze centrowo-prawicowym. Po wojnie 
rok 1919 daje większość raczej prawico- 
wą („Millerand“) + ustala się koncepcja, 
że 'w każdym razie finanse mogą być pro 
wadzone tylko przez ministrów prawico- 
wych. Wobec przewagi pierwiastka g0- 
spodaiczego, wybory 1928 dają więk- 
szość już zdecydowanie prawicową — 
Pomimo, że ta koncepcja się w roku 
1932-gim nie utrzymwa, to jednak na- 
zwiske takie, jak Poincare. Tardieu, La- 
val z ią gwarancją, że kierunek myśl 
prawicowej we Francji nie upadnie. 

Mów” się, że umiar jest specyficznym 
przymiotem kultury francuskiej. Nie zna- 
czy te umiaru w sposobach politycznych. 

Umiar francuski należy upatrywać nie 
w słowach, lecz w decyzjach, a te są r=- 
zultater. psychologji stanu  šredniego, 
który stanowi decydującą część wybor- 
ców francuskich. 

U awarkowanie jest nietylko sposobem 
myślenia klas średnich. ale jest przymio- 
tem, który nabywa we Francji każdy ro- 
zumny człowiek dorhedzący do władzy. 
— „kKonieczności rządowe (les nece- 
sites du gouvern ment), zrównoważają 

chociażby najbardziej rozigraną fanta" 
zję każdego wybitnego człowieka, obcą- 
żonegu odzowiedzialnościa za decyzje 
iządów. Briand jest przykiadem  takie- 
go szefa, a jeszcze bardziej Clemenceau, 
natura z założenia ekstremowa, niepoha- 
mowana w swycfi początkach, a z cza- 
sem niczego tak namiętnie niezwalcza- 
jąca, jak swych dawnych wyznawców. 
Nietylko ludzie poszczególni, ale całe 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Ksieg. W. Wlodzimierowa, 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. >uwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarni: 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
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Konierencja ekonomiczna 
ŻADNYCH REZULTATÓW... 

LONDYN. PAT. — Jak wynika z głosów 

prasy, wczorajsza rozmowa pomiędzy kancie- 

rzem skarbu Chamberlainem a irancuskim mi- 

nistrem finansów Bonnetem w sprawie przysz- 

łości funta szterlinga, nie dała konkretnych re- 
zultatów. Tendencją skarbu brytyjskiego jest 

stabilizacja, lecz taktyka w sprawie kursu iun- 

ta zależy od fluktuacji kursu dolara. Przeto 

skarb brytyjski musi trwać w oczekiwaniu, bę- 

dąc gotowy na każdym kroku do odtony. — 
Chamberlain podkreślił konieczność podniesie- 
nia cen. 

MOŻE MOLEY PORADZIF 

PARYŻ. PAT. — W Waszyngtonie przy- 
puszczają, iż dzisiejszy przyjazd Mołey'a do 

Londynu dokona całkowitego przewrotu w me- 
todzie pracy i celach światowej konierencji g0- 
spodarczej. Moley ma zamiar przekonać obra- 
dujących, że przedewszystkiem należy uporząd- 
kować wewnętrzne stosunki poszczególnych 
krajów, a dopiero później będzie można zacząć 
mówie o przyjęciu decyzji w skali międzynaro- 
dowej. Zdaniem Moley'a, konierencja musi za- 
rzucić dążenie do stabilizacji wałut oraz obni- 
żenia barjer celnych. Podniesienie cen powinno 
być przeprowadzone w każdym kraju 

SĄ JEDNAK ZADOWOLENI. 
LONDYN.PAT. — Koła oficjalne Wielkiej 

Brytanji zadowolone są z dotychczasowego po- 

stępu prac Konterencji ekonomitznej. Obrady 

konierencji w tygodniu bieżącym toczyć się bę 

dą nad poszczególnemi zagadnieniami. 

- Nad paktem 4-ch zbierają się chmury 
PARYŻ. PAT. — Prasa zwraca uwa- 

ge, iż oświadczenie Paul-Boncoura, zło- 
żone Małej Entencie w związku z kwestją 
parafowania paktu czterech, w niemiec- 
kich kołach dyplomatycznych traktowane 
jest jako nowy fakt, który musi być prze- 
analizowany przez Berlin przed ostatecz- 
nem podpisaniem tego aktu. Ambasador 
niemiecki w Rzymie uzależnia podobno 
złożenie podpisu Rzeszy pod paktem od 

wyjaśnienia na  konierencji rozbrojenio- 
wej zagadnienia parytetu zbrojeń, podnie 
sionego w deklaracji z 1i grudnia i poru- 
szonego w niewystarczający sposób w 
art. 3 paktu. jeżeli dorzucimy do powyż- 
szych zastrzeżeń aktualny stan stosun- 
ków austro - niemieckich, wydaje się, że 
nad paktem czterech zbierają się nowe 
chmury. 

ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* i 
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R GLASSE 

„ Laszuk.. 

OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

POSTAWY — 

SZANKOWĘ. a Jažwinskiego. į WOLOZYN — 

SOBOTKI! W SPALE, 

  

W ubiegłą sobotę odbyły się w Spale w о- 
becności Pana Prezydenta R. P. i p. premiera 
J. jędrzejewicza liczne uroczystości, związane 
z dorocznem Świętem PW i WF województwa 
warszawskiego. W ramach tradycyjne Sobótki. 
Na zdjęciu naszem widzimy wieśniaka z okolic 
Spały, podającego Panu Prezydentowi R. P. 
pęk paproci, którą w wierzeniach ludowych 
łączy się tak ściśle z obchodem Sobótek. 

  

Komiercacja rozbrojeniowa daje znać 0 obie 
WZNOWIĆ ROKOWANIA, CZY TEŻ 

NIE? 
GENEWA. PAT. — Prezydjum konieren- 

cji rozbrojeniowej zebrało się we wtorek pód 
przewodnictwem Hendersona. Ё 

Przewodniczący  poiniormowal prezydjum, 
że w czasie swego pobytu w Londynie i odby- 
tych tam rokowań nie osiągnął rezultatów, .u- 
sprawiedliwiających rozpoczęcie obecnie pric 
nad przygotowaniem tekstu do drugiego czy- 
tania projektu konwencji. Sytuacja jest więc ta 
sama, co w chwili odroczenia prac komisji głó- 
wnej. To też logicznem jest dalsze odroczenie 
komisji, która nie powinna się wcześniej zebrać, 
zanim nie będzie większej możliwości porozu- 
mienia, aniżeli w chwili obecnej i upoważnienie 
przewodniczącego do rozpoczęcia rokowań z 
szeiami dełegacyj, gdy tylko to będzie możliwe. 
jeśliby rokowania dały rezultat, prezydjum mo- 
głoby się zebrać gdzieś w końcu lipca lub w 
czasie wrześniowych obrad Zgromadzenia Li- 
gi. Jeśliby ten program mógł być przeprowa- 
dzony w sposób zadawalający, to komisja głó- 
wna mogłaby być zwołana na 16 października 
br. dła rozpoczęcia drugiego czytania projektu. 

Nad temi propozycjami wywiązała się dys- 
kusja, w toku której delegat niemiecki Nadoiny 
sprzeciwił się odroczeniu komisji głównej i do- 
magał się natychmiastowego rozpoczęcia dru- 
giego czytania. Delegaci Wielkiej Brytanii i 
Francji popierali propozycje Hendersona. W dy 
skusji Henderson oświadczył jeszcze, że kilka 
delegacyj zobowiązało się już do natychinias- 
towego rozpoczęcia rokowań. 

W wyniku dyskusji prezydjun postanowiło 

zalecić komisji głównej przyjęcie procedury, 
proponowanej przez Hendersona. Komisja głó- 
wna zbierze się w celu powzięcia decyzji w tej 
sprawie nie 3 lipca, jak początkowo projekto- 
wano, ale już pojutrze. 

GORLIWOŚĆ SEKRETARJATU LIGI 
NARODÓW. 

+... GENEWA. PAT. — W genewskich kołach 
politycznych wielkie zdziwienie wywołał iakt, 
że sekretarz generalny Ligi uznał za stosowne 
wydać komunikat o otrzymaniu przezeń w wiel 
kiej liczbie (około 70) telegramów od miast 
niemieckich, stowarzyszeń i osób prywatnych 
w Niemczech, domagających się w związku z 
tajemniczemi samolotami, które rzekomo prze- 
leciały nad Berlinem i zrzucały odezwy, aby 
Niemcy otrzymały równouprawnienie w dziedzi- 
nie ochrony przed napaścią lotniczą. Telegra- 
my te są uważane za ogniwo zorganizowanej 
kampanji niemieckiej w celu  umotywowania 
rzekomem _ niebezpitczeństwem _zewnętrznem 
niemieckiego zbrojenia się w dziedzinie lotnic- 
twa. Zdziwienie z powodu ogłoszonego przez 
sekretarza generalnego komunikatu wywołane 
jest tem, że dawniej sekretarjat nigdy nie ogła- 
szał dokumentów o charakterze nieurzędowym, 
tj. nie pochodzących od rządów, lecz od osób 
czy organizacyj prywanych. 

STANOWCZA POSTAWA NIEMIEC. 

PARYŻ. PAT. — „Le Temps', omawiając 
kwestję odroczenia prac konferencji rozbroje- 
niowej, twierdzi, że delegat niemiecki Nadolny 
w dniu dzisiejszym jeszcze raz zagroził opusz- 

    

Ks. Mikołaj Rumuński w Warszawie    
Na zdjęciu naszem widzimy ks. Mikołaja ra lotnisku warszawskiem. Stoją od strony le- 

wej: podsekretarz stanu MSZ p. Szembek, uczestnik Wydziału Wschodniego p. minister 
Schatzel, gen. S. Kwaśniewski, poseł rumuński p. Cadere, zastępca szefa protokółu dyploma- 
tycziego p. Przeždziecki, ks. Mikołaj, szef protakółu dyplomatycznego p. Romer, szef sekre- 
tarjatu MSZ p. Dębicki, p. ministre Spraw Zagr. 

kacji inż. Butkiewicz. 

  

stronaiciwa z chwilą przyjęcia odpowie- 
dzialnoścę za rządy szybko wyzbywają 
się może nie frazeologji radykalnej, lecz 
co wazniejsza — decyzji l tak stronai- 
ctwo „iadykalne* pomimo, że w dalszym 
ciągi utrzymuje cały swój katechizm wy- 
borczy z czasem staje się tak umiarko- 
wanym, że czy to Herriot, czy Caillaux, 
po okresie popłochu, który ich dojście da 
władzy rzucało w siery umiarkowane, 
doszli do ogólnego uznania. Mówi się, 
że Herriot obejmując prezydenturę Rady 
Ministrów polecił. ministrowi* finansów 
przedewszystkiem ostrożność, by nicze- 
go nie stłuc — natomiast zwracając się 
do ministra oświaty, nie bronił mu po- 

Beck, adjutant księcia, p. minister Komuni- 

ciągać śmiałych, chociażby ryzykownych, 
gdyż na jakimś odcinku trzeba wykazać 
„nowe myśli*. Za mistrza w sztuce pro- 
wadzenia ludzi uchodził sam  Poincare, 
który wyznawał zasadę, że namiętności 
ludzkie zwalczać jest trudno, natomiast 
dać im kierunek nieszkodliwy łatwiej. 

Za autorytetem Poincare'go obecnie 
przycichły przeciwieństwa we Francji i 
rozgrywki polityczne ustąpiły przed do- 
minującą sprawą „odbudowy gospodar- 
czej*', oprócz socjalizmu, który niezmien- 
nie powtarza swoje dawne hasła „mię- 
dzynarodowość, walka klas, zniesienie 
własności*, W wierności swoim hasłom 
są socjaliści rzeczywiście chyba jedynym 

  

czeniem konierencji w wypadku nieuwzgiędnie- 
nia propozycyj Berlina. 

Według Opinji korespondenta „Le Temps" 
sytuacja w Genewie wymaga obecnie przepro- 
wadzenia pomiędzy uczestnikami oBrad szęre- 
gu pertraktacyj o charakterze nieoficjalnym. 

BERLIN. PAT. — Projekt odroczenia kon- 

terencji rozbrojeniowej wywołał w niemieckich 
kołach politycznych  wiełkie zaniepokojenie i 

niezadowolenie. Cała prasa niemiecka zgodnie 

zapowiada zgłoszenie przez delegację niemiec- 

ką protestu przeciw odroczeniu obrad i wyciąg- 
nięcie praktycznych konsekwencyj z powstałej 

wówczas sytuacji, 

Sytuacja walutowa 
w Hoiandji 

LONDYN. PAT. Wobec niepokojących 
pogłosek ico do sytuacji walutowej w 
Holamdji odbyło się we wtorek przed po- 
łudlniiem  pomfnie zebranie - dyrektorów 

baników  Hiollenderskiego, Francuskiego, — 
Szwajc:wskiągo i Belgijskiego, ma kitórem 
omówiiono sytuację i talieudzono, że 
wszelkie alarmy - są miajzupełniej bezpod- 
stawme, Żadna z walił wymienionych nie; 
jest "w najmniejszym stopniu zagrożona. 
Dymekitor  Biamkiu  Holeniderskiego wy- 

ješnik że złote pokrycie guldena holen- 
derskiego wymoasi prawie 90 proce. Zebramie 
dyrelktoróry mstaliło szezegóły wispółpra- 
cy 4 bankėw centralnych ieelem uitrzy- 
miania wialjut (tych klnajów ma ich — обе- 
cnym złotym  panytecie. Wynikiem tych 
decyzji było mefttychmiastowe wzmocnie- 
nie kursu gułdeua holenderskiego, który 
spadł rano do 8.59 za fumt. Po południu 
po zebraniu delegatów 4 baników: ceniral- 
nych, kurs guldena holenderskiego „po- 
prawił Końcowe  motowianie było 
8.52. pod! rwiieczór obniżył 
się 

  

się. 

Kurs dollaira 

do 4.25 zz funt. '! 

Kto zamerdował prałata 
Ciszewskiego 

Prasa kowieńska donosi: W dniu 22 czerw- 
ca policja pow. kretyngowskiego aresztowała 

Jana Żyłusa, podejrzanego o zamordowanie K. 

Olszewskiego. |]. Žylus zamieszkiwał w pobliża 
majatku Olszauskasa i podczas pobytu Olszaus 

kasa w więzieniu, opiekował się z ramienia są- 

du jego mieniem. 

Po zwolnieniu zabójcy Ustjanowskiej Ol- 
szewskiego, Żyłus nie chciał zrezygnować z 

iunkcyj opiekuna, co wywołało ostry konflikt. 
W końcu Olszauskas uzyskał drogą sądową zło 
żenie Žylusa ze stanowiska opiekuna, co jesz- 

cze bardziej zaogniło stosunki tych dwóch lu- 
dzi. 

prawdziwie konserwatywnem _stronni- 
ctwem. 

Nie tu jest pora oczywiście rozważać 
czy zrzeczenia się inicjatywy politycznej 
w Europie i przyjęcie niebezpiecznej 
sytuacji defenzywnej wobec wybuchowe- 
go temperamentu jakiegoś Mussoliniego, 
czy chociażby Niemiec, są właściwą dla 
Francji rolą. 

Mówimy tutaj tylko o gospodarczej 
ewolucji i konstatujemy, że ta z pewno- 
ścią jest przeciwna wszelkim eksperymen 
tom i chociaż nie wykazuje pomysłowo- 
ści, to jednak społeczeństwu zabezpiecza 
najlepszy na świecie byt. 

Dr. Leon Janta-Połczyński. 

DRUJA — Kowkin. 3 DĄ 

PIŃSK — Księgarnia Polska — SŁ. 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM —- Księgarnia j. Ryppa ul. ci L 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 4 
ST. SWIECIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 1. 

  

SEE ESTTĘSNCEDRE SUCK 

3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

  

Księgarnia Społdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 3 

Bednarski $ 

Księgarnia Pelskiej Aiacierzy Szkolnej. 

Mickiewicza 10. 

ZYZNA, M. Mindet skiad 

Łiberman, Kiosk gazetowy 

pė 2419 

WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“, 

   

    

TELEGRAMY 
KSIĄŻĘ MIKOŁAj RUMUŃSKI U `РАМА 

PREZYDENTA. 

WIARSZAWIA. PAT. Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej podejmował we wtowek 

    
RIO w MARSZAŁEK RACZKIEWICZ 

DE JANEIRO. 

RIO DE JANEIRO. PAT. Manszabek 

Senatu Raczkieryicz w towarzystwie po- 

sła Rzeczypospolitej — Grabowskiego i 
przedstawicieli _ brazylijskiego  minister- 
siiwa spraw  zagwenilezmych zlłożyji! 'wezo- 
raj wieniec w: mauzoleum  Riui Barbozy 

delegata Brazylji w Trybunale Haskim — 
oraz głośnego abnońcy miepodlegiošai Piol- 
ski, Mamszałek zwiedził muliępnie dom 

Baaibozy. 

PANCERNIKI SZWEDZKIE W GDYNI. 

GDYNIA PAT. Donoszą ze Stokhol- 
mu, żie dziś o godzi 22 odljeżdżają do Gdy- 
mi dwa. pi alcerniki szwedakie „Gustaw V* 
ż „Drotninie Victoria", mialieżące do I dy- 
wizjomu morskiego. Na pokladzie statku 
„Gustaw V* znajduje się adm. Tamm, — 
dowódca I idyrwizjonu momskiego. 

ZATONIĘCIE JACHTU „ORION*. 

GDYNIA. PAT. Donioszą z Holtenau, 
że dziś zaltonął jachlii „Orion”, który po- 
wracal do Gdyni z regat morskich Gdy- 
miia — Bornholm Załogę, ikfiórą si: nowi- 
В kpf, Dejczakowski! Zbigmiiew, jego bret 
Zygmnnit & jeden; z marynamzy uratowano. 

AWIONETKI POLSKIE ZATRZYMAŁY 
SIĘ W SALONIKACH, i 

ATENY. PAT. Awiionejlki  Aendkiubu 
Kralkiowiskiegio, — pillokowiame 'pnzez  Piot- 

niowisikiileggo  Chałupnika, iodbływające maid 
uad Ballkanami, zmuszone byy z powodu 

defektu motoru zatrzymać sę ni! kilka 
da! w Salonikach celem dokonania ma- 
prawy. 

W GDAŃSKU WOLNO JUż MANIFES- 
FOWAĆ, ALE CHYBA NIE WSZYST- 

KIM. 
GRAŃSK, PAT. Senat uchwalił znie- 

sienie zalkazu umząjdzania mamifestacyj 
politycznych pod gołem niebem. 

KONKORDAT NIEMIEC ZE STOLICA 
* - APOSTOLSKĄ. 

BERLIN. PAT. Jak domoszą pisma, 
w związku z wyjazdem  Mmwieekanelerga — 
Papena do Rzymu przeprowadzone m: ją 

być pentmalktacje w sprasiie zawarcia 
kignlkoridaltu ze Sliohieą  Afposilciską. 
Pwasa podkreśla, že śŚnodowiiska ki itoli- 
ków. uiemiedkich, w obiliczu obecnej sy- 
tuaecji politycznej w Rzeszy, wypowia- 
idają. się za koniecznością zajwiarcia kon- 
(klondaitu z Rzeszą jako jedmolitem pań- 
strwem, u! miie z poszezególnemi krajami, 
wchodlząjcemi: m skłałd! Rzeszy. 

KSIĄŻĘ SYKSTUS BURBOŃSKI 
W BUKARESZCIE. 

BUKARESZT. PAT. Przybył tu 
ikisiążę Sykłfus Burboński. Tym razem 
odwiedziniom jego przypisują cel wysądo- 
irpamlia opinji numuńskiej o obecnej sy- 
tuiacji  międzym modowej . 

PAROWIEC „JELLING* UDAJE SIĘ 
NA GRENLANDJĘ. 

PARYŻ. PAT. W dniu dzisiejszym — о- 
puszcza Fiładeffję peinoriiec „Jelling”, u- 
dając ysię na Grenilandiję, gdzie przygoto . 
'wywać będzie bazę do przyjmowania 
3 hydroplianów, kłtóre będą obsługiwały 
linję komunikacyjną, Łączącą Amerykę z 
Danją via Girenliandja. Będzie tto pienw- 
sza stala linija komunikacji powietrznej 
łącząca stary: ląd z nowym. 

HINDENBURG KANDYDATEM... DO 
NAGRODY NOBLA. 

BERLIN. PAT. O fa prasa miemiedku 
lansuje wysuniętą przez norweski dzien- 
nik „Mongan Avisen“ w Bergen. propo- 
wycję, ażeby tegoroczna nagroda  poko- 
jowa Nibla przyznana została pnezy- 
dentowii Rzeszy Niemiecklie  Hiimdenbur- 
gowi (!). Miussolinii miałby iofmzymać tę 
migriodę w przyszłym wioku. 

OLBRZYMI POŻAR W FABRYCE 
POD LUBEKĄ. 

BERLIN. PAT. W fabryce surowców 
garbanskich pod Lubeką wybuchł wiezoraj 
wielki pożar. Składy spłonęły doszezęt-- 
mie. Szkiody 'wymoszą około pół miłjoma | 
manelk. [Według przypuszczeń pożatr pow- 
stał skutkiem krótkiego spiięcia. 

NOWY PREZES PARYSKIEJ RADY 
MIEJSKIE]. л 

PARYŻ. PAT. Rada m. Paryża na po- 
niiedziałkowem  posiedzentiu  popoludinio- 
wiem dokonała wyboru nowego swego 
przejwiodniiczącego. Prezese Rady Miej- 
skiej wybrany został 50 gfiosami na o- 
góllną liczbę 74 głosujących p. Rene 
Friquet. 

      

-ZAŁOBA W GDAŃSKU W ROCZNICĘ... 
PODPISANIA TRAKTATU  WERSAL- 

SKIEGO. 
GDAŃSK. PAT. Na mocy zarządzenia 

Senatu w' moczmicę podpisania tralktatu 
wersalskiego (dnii:! 28 b. m. flagi mia gma- 
chach publicznych spuszezone będą do 
połowy masztu.      



® 

SILVA RERUM 
„NUDA, ŚMIERTELNA NUDA"... 

Pod takim właśnie tytułem kreśli Ku- 
tjer Poranny (175) uwagi na temat szkol 
nych uroczystości, popisów i t.p. Bez- 
duszny, martwy szablon tych popisów 
nuży śmiertelnie: 

Kto się tutaj popisuje, no i czem? 
Czy organizatorzy, zaskrzepli w rutynie u- 

bierania wciąż w te saine formy owych „uro- 
czystości"? 

Czy młodzież, której wrodzone zamiłowa- 
nią artystyczne, pozbawione wszelakiego impul- 
su, nierozwijane przez nic, przez nikogo, są 
smutną próbą zgrywania się na wzór doro- 
słych? 

Czy w tem wszystkiem na co patrzalam 
przez te duże długie godziny, był bodaj jeden 
szczegół, mający coś współuego z harmonją, 
barwy, rytmu, muzyki i słowa? 

Czy był choć jeden moment, w którym 
przejawiłaby się jakakoiwiek inowacja, odbie- 
gająca od koszmarnego szablonu? 

Nie.. 
Tu była przedewszystkiem nuda, a zamiast 

tempa — pośpiech, zamiast radości — podnie- 
cenie, zamiast nastroju — zmęczenie. 

Tak: młodzież pod wprawnem kiero- 
wnictwem osób starszych doskonałe n- 
rządza przerażająco nudne, pozbawione 
inwencji, szablonowe uroczystości... 

"Technika takiego święta? 
Oto znałazła się sztuczka, albo coś, co lepi 

się naprędce, jakiś program zestawiony zupeł- 
nie dowolnie, bez cienia znajomości rzeczy; 
orjentacja następuje zbyt późno. Gniew, nie- 
zadowolenie, wyrzucanie jednych „niumerów”, 
pośpieszne opracowywanie innych. 

I jakże to święto wypada? 

l wykonawcy i organizatorzy, zmęczeni, 
zdenerwowani, czują doskonale, że nic nie g0- 
towe na czas, a publiczność czeka ze zniecier- 
pliwieniem na podniesienie kurtyny, która się 
nie podnosi, bo jakaś peruka nie gotowa, ko- 
stjum nieprzymierzony, brakuje jednego z wy- 
konawców i t.d. 

Smutne i znane. 
A pochody, obchody! Ileż razy widać od- $i 

razu, że nikt nie pomyślał o przerobieniu choč- 
by jednego szczegółu. Myślę, że zbędnem jest 
chyba przekonywać, że doniosłość tego rodza- 
ju pracy naprawdę artystycznej jest aż nazbyt 
widoczna, zważywszy, że nie mamy teatrów 
dla dzieci i młodzieży i że planowa akcja w 
tej dziedzinie mogłaby w dużym stopniu za- 
spakajać ich -potrzeby teatralne. 

Zagadnienie teatru dla młodzieży nie 
tylko nie jest rozwiązane, ale nawet nie 
została znaleziona droga, prowadząca do 
takiego rozwiązania. Teatr dla młodzieży 
jest koniecznością, znaczenie jego pod 
względem podniesienia poziomu  kultu- 
ralnego młodzieży może być bardzo wiel 
kie, ale jak ma wyglądać taki teatr?... 
Niezawodnie, konieczna jest ścisła współ 
praca aktorów z pedagogami... 

Marzenia o... „sieci teatrów* są narazie 
nieziszczalne. Ale marzenia o pracy artystycz- 
nej w szkole mogą i powinny być zrealizowa- 
ne. Owa praca artystyczna powinna być pro- 
wadzona przez aktorów — instruktorów, oczy- 
wiście z wielu zastrzeżeniami. Pracę taką win- 
no porzedzać przygotowanie pedagogiczne, bo- 
wiem bardzo łatwo przy analiabetyžmie (po- 
wiedzmy to otwarcie) w tej dziedzinie wnieść 
element wyłącznie aktorski, bardzo łatwo za- 
szczepić w dzieci i młodzież szkodliwe cechy 
„wielbicielstwa", bardzo łatwo wreszcie obu- 
dzić w nich podziw dla fałszywych i tanich 
eiektów, dla tego wszystkiego, co nie stanowi 
najpiękniejszej strony zakulisowego życia. To 
są być może marzenia, ta najściśiejsza współ- 
praca odpowiednio wyszkolonych aktorów — 
instruktorów ze szkołą. Mało kto myślł o tem. 
Sprawa ieży, o ile chodzi o rozległą prowincję, 
noi w' dużym stopniu stolicę całkowicie od- 
łogiem. A tymczasem wprowadzenie owego 
pierwiastka dramatyzacji wprowadza element 
sztuki wcgółe do szkoły, umyzykalnia ją, uryt- 
micznia, uśpiewnia. 

I właśnie dlatego trzeba wciąż szukać 
należytego ujęcia sprawy, zorganizowa- 
nia dla młodzieży szkolnej teatru, któ- 
ryby był jej bliski i drogi, któryby po- 
trafił ją bawić, wzruszać i  kształcić.... 

Lector. 
  

! Eugenija Kobyliūska ! 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 
  

Książka ta wyszła już z drukarni LUX i jezt 
do nabycia w księgaralach wileńskich. 

Saład główay w księgarni św. Wojciecha 

Cana zł. 350 gr. 
  

  

Samoloty 
Fomuaikacyjae 

kursują 

(ODLIEANIE 
(także w niedziele 

i święta!)     
  

Upadek Domu Morgana 
Okres powojenny, niewątpliwie przej- 

dzie do historji pod tem mianem właśnie: 
„powojenny*. Widzimy w niem tysiące 
stron ujemnych i dodatnich, ale raczej u- 
jemnych, które mają być nieodłączną 
właściwością tego okresu. „Po wojnie..." 
Spostrzegamy znamiona i cechy dające 
się sprowadzić do wspólnego mianowni- 
ka. Tych cech i znamion jest też tysiące. 
Wszystkie są bardzo charakterystyczne, 
zależnie od kąta widzenia i zaintereso- 
wań. Otóż jedną z takich charakterystycz 
nych cech — jest brak podziwu. — Nau- 
czyłiśmy się nie dziwić niczemu. Doszło 
do tego, że najbardziej nieprowdapodob- 
ne okoliczności nie zdolne są nas zasko- 
czyć, przykuć naszą uwagę na czas dłuż- 
szy. Mówi się: „wszystko być może *'... 

Przed wojną bardziej zadziwiały nas 
aeroplany, ba — auta nawet, niż dziś 
mogła by tego dokonać sztuka latania na 
księżyc. I znów się mówi: „Nie dziś, to 
jutro... Przecież te rekordy i Piccardy, 
te trasy nad oceanami, te radjofonje i sy- 
chronizacje, gazy i armaty nauczyły nas 
w ciągu lat kilkunastu więcej, niż w da- 

    

SŁOWO 

Swawa grobowca Lwa Sapiehy w Wilnie 
  

  

Arcydzieło Grottgera wraca do kraju 
     

Obraz o©lejny Grottgera „Modlitwa Konfederatów Barskich, sprzedany w roku 1864 

   
   Andrz 

  

Grottgera bamkierowi wiedeńskiemu v. Drosche'mu będący vóćniej w posiada- 
giny węgierskiej Hrdódy, a ostatnio hr. Dentice di Frasso, został nabyty przez 

| Wołoczyńskiego, przemysłowca krakowskiego, za sumę 50 tysięcy lirów 
Dzięki tej trargakcji jedno z bardzo niewielu płócien olejnych Grottgera wróci do 

Polski 

ADRESAS 

Wypad 

  

JAK W NIEMCZECH OBCHODZA 
ROCZNICĘ TRAKTATU WERS. 

BERLIN. PAT. — W dniu 28 bm. w całej 

Rzeszy odbędą się zgromadzenia protestacyjne 

    
sily Wolnej 
ds wykorzystania 

nai. LAN 
Przedsięwzięcia łamaczy iodu 

„Krasina“ | „Czeljuskina” 
Dowódca t. zw. „Głównej drogi północ 

mej“ O. J. Schmiidt wi rozmowie z (kiorie- 
sponłdeniiem leningradzkiej „Kirasnaja Ga- 
zeta  piawiledziłał ma. im.: W moku biieżą- 
ym: Główiny Zarząd 'Pólniocnej drogi mor- 
skłiej, wryślle okrtręty: Inietyliko dło mjścianze- 
ki Jemiisieju alle ń dalej ms, wischód do uj- 

ścia rzelkii Lienjy. Tnzy wilelikiie parowice z 
łamaczem lodów „Khasinem”* na czele 
pod dowójciądwem  Lawtrciwa udają się z 
towiwremi ido. ujścia, Teniy — 4 poprow:idzą 
grupę dkrętów:  mzecznych przez dolny: bileg 
Lieny, 00 przyczymii się do. Ikulituraliniego 
i glogjpodatnczego rozwłoju wepubliki jakuc- 
kiej. 

Łamaicz tojdów!  „Czeltjuskiin"" który (w 
krótkim czasile powróci z Dianji mda się 
pod mem dowiództ. z Lanirteradju na wyspę 
Wiangła z ładłunikiem budulca i żywnoś- 
ci oraz załogą, Która zluzuje załozę, 
która uja tej rmyspie przebykla zilnnę. Po 
тай pierwszy łamacz lodu płynie do 
wiyspy od stitony zsichiojdniiej, Łamacz lo- 
dów, „Kirasin'”, kóry wi miiędzyczałsie do- 
Prowałdzi: okręty mzecznie @о ujścia Leny. 
przyłączy się do wiypzawy, „Czeljjuskina” i 
wraz z milm popłynie mia wyspę Wranigła, 
czyli, że wj jednym sezonie polarnym od- 
będzie idiwiłle  piddróże pirziez Осеат Lodio- 
wałty: oidi zachodu ne. wschód i z powrotem, 

Podlezas itiegomoczmejgo slezdnu połlałjniegio 
w” Arkitydzie wybuduje się pięć mowych 
radijo - meteorologicznych  sliałeyj a sta- 
ue isitlałeje zosltamą  znektojostinuowałae, talk, żłe 
uzygska: sie dloskionałłe jpołączeniie z kontty- 
hnelnjiem. (W muiidkłtórych  stziejach węqzlo- 

wjuch — sikłomieenitrorwamie będą samoloty, 
Badania wnętrza  Auiklitydy - patowiadzić 

będzie znany geolog  Uirwia w, który 
nym: biegu Leny, mafty! rw uejcnie nzeki 

ziwiiłaszcza  zibiałdła tożysf =" więgila pnzy a0l- 
Chafkalagi! i ołowiu ca Ziemi Północnej. In- 

wezmą badania ge 

     

   

  

  

    

  

    

me wiypr.(wiy; (prize: ge- 

ołogiczne i hydrograficzne. — Wyprawa 
Lahndiisia siklulnerem — „Biielucha*  wiszech- 
stęjonniie zbada zachichiie 1stybnzeżz  pół- 

  

wyspu Tajmyr. Geollog obruczew mrzed- 
sięweźmalie doli mad! półwytepem  Ozukiezów 
kliórego wewnęitziaw część wogóle cdotych- 
'dz:Įs mie była! zbiałdamia. 

  

wnych czasach wieki nauki ścisłej. A więc 
się nie dziwimy. Nie dziwimy się gdy rap 
townie najmocniejsza waluta Świata o- 
szukała wszystkich tego świata mieszkań 
ców, którzy w bankach odkładali w dola- 
rach i — nagle spadła na łeb na szyję. 
Nie aziwi nas kryzys. Być może nie wpra 
"wią nas w podziw nawet pozytywne re- 
zultaty Konierencji Londyńskiej. Wpraw- 
dzie nikt w to nie wierzy, ale... wszystko 
być może. 

Naprzykład upadek Domu Morgana. 
Przed wojną nie do pomiyślenia. Dziś za- 
ciemniają ją rezultaty rewolucji rosyj- 
skiej, kryzys, bankructwo i bankructwa. 
Temniejmniej upadek Domu Morgana 
jest największym w  dzejach  Amezyki 
skandałem polityczno-ekonomicznym. 

Bank Morgana dokonał ogółem opera 
cyj emisyjnych na sumę miljona 200 
przeszło tysięcy funtów angielskich. Z te- 
go pół miljona na rzecz obcych mocarstw 
i instytucyj. Właściwie trudno się jest 
zorjentować w gąszczu cytir, przepisów 
prawnych, ekonomji, sztuczek adwokac- 
kich. Niektórzy twierdzą, że Morgan nie 

ki i z 

  

i manitestacyjne przeciwko traktatowi wersal- 
skiemu. 

W Berlinie polityczne związki patrjotyczne 
zwołały wielki meeting do opery Krolia, 

Wieczorem związek Niemców zagranicą u- 

rządza apel przed gmachem cesarskim przeciw 

ko granicom, wykreślonym w traktacie wersaf- 

skim. 

W tumie ewangelickim odbędzie się nabo- 

żeństwo, podczas którego były kaznodzieja ce- 
sarski wygłosi przemówienie, biorac za motto 

słowa: „Panie, wyzwól nas”. 

Kulminacyjnym punktem tmaniłestacyj bę- 

dzie pochód oddziałów szturmowych. 

DYMISJA HUGENBERGA. 

BERLIN. PAT. — Minister połączo- 
nych resortów gospodarczych Hugenberg 
zgłosii na ręce prezydenta Rzeszy preśbę 
o dymisję. Decyzja zapadnie jeszcze w 
ciągu dzisiejszego wieczoru. Uchodzi za 
pewne, że dymisja Hugenberga zostanie 

przyjęta. 
W tym wypadku oczekują rozwiąza- 

nia partji niemiecko-narodowej. 

TYLKO DWIE PARTIE. 

BERLIN. PAT. — W związku ze zgioszo- 

ną przez Hugenberga dymisją ze stanowiska mi 

darzenia w 

W. awiązku z uporządkowaniem krypty 
i grobowca Lwa Sapiehy w kościele św. 
Michała w Wilnie, Komitet uczczenia pa- 
mięci Lwa Sapiehy awraca się do rodzin 
osób, pochowanych w krypcie sapieżyń- 
skiej z prośbą o składanie ofiar na prace 
konserwacyjne w kościele św. Michała. 

W obszernej krypcie obok Lwa Sapie- 
ku, fwmdatora kościoła św. Michała, w 

bar zniszczonych trumnach złożone są 

zwłoki następujących osób: 

i) Doroty z Firlejów Sapieżyny, pierw- 
szej żony Lwa. 

J Elżbiety z Radziwiłłów Sapieżyńy, 
drugiej żony Lwa. 

3) dwojga małych dziatek Lwa, 

4) marszałka Jana Stanisława Sapiehy 
syna Liwa, 3 

5) marszałkowej Anny z Chodkiewi- 
czów Janowej Sapieżyny, pierwszej żony 
Jana, 

6) marszalkowej Gryzeldy z Wodyń- 
skich Jamowej Sapieżyny, drugiej żony 
Jana, 

7) pisarza 
hy, Syna Lwa, 

    

    

  

Kreysztoja Mikołaja Sapie- 

   

nistra zebrał się zarząd główny stronnictwa 

niemiecko - narodowego (Hugenberga), ażeby 

rozważyć kwestję rozwiązania partji. 

W godzinach wieczornych delegaci zarzą- 

du przyjęci zostałi przez kanclerza Hitlera dia 

uzgodnienia z nim warunków rozwiązania par- 

tj. W wyniku audjencji ogłoszono komunikat 

biura prasowego partji narodowo - socjalistycz 

nej, stwierdzający, że przywódcy „Frontu Nie- 

miiecko-Narodowego (Hugenebrga) postanowili 

dokonać sami niezwłocznie jego rozwiązania, 
po uprzedniem zawarciu przyjacielskiego poro- 
zumienia z kanclerzem Hitlerem. 

Obecnie, poza tuchem narodowo - socjalis- 
tycznym (hitlerowskim) pozostaje w Niemczech 

tylko jedna partja, to jest centrum. 

"NAWET „OJCZE NASZ* ULEGA 
ZMIANIE. 

BERLIN. PAT. — Jak donosi „Deut- 
sche Aligemeine Zeitung“, w tumie ewan 
gelickim odbyło się nabożeństwo według 
zmienionego obrządku z udziałem orkie- 
stry hitlerowskiej. Kazanie wygłosił peł 
nomocnik kanclerza pastor Mueller, któ- 
ry przyrównał ostatni przewrót do ruchu 
reformacyjnego. Znamienne było, że w 
końcu nabożeństwa modlitwę „Ojcze 
Nasz* pastor Mueller wygłosił w tekście 
zmienionym przez siebie. 

W Austrji ocioź niespokojnie 
PRZYJAŹŃ MA SWE GRANICE. 

WIEDEŃ. PAT. — Kancłerz Doliuss 
oświadczył wczoraj na zgromadzeniu w 
Ralle-Brunn, że Austria starała się zaw- 
sze żyć w przyjaźni z Niemcami. Kanc- 
lerz proponował wielokrotnie obecnemu 
rządowi niemieckiemu załagodzenie nie- 
porozumień, nigdy jednak nie otrzymał 
odpowiedzi. Gotowość do przyjaźni ma 
jednak swoje granice, w poczuciu godnoś- 
ci własnej. żądamy, by wobec nas zacho 
wywano te same iormy dypiomatyczne, 
które stosuje się do innych pańsiw. — 
Kanclerz zaznaczyi dalej, że przeciwko 
aktom terroru wystąpi rząd i całe społe- 
czeństwo w Austrji z całą bezwzgłędnoś- 
cią. 

NIEMAL WOJNA POWIETRZNA. 

WIEDEŃ. PAT Minister spraw 
wojskowych zarządził, by osQbne samo: 
loty pełniły w Wiedniu. Innsbrucku, Saiz 
burgu i Linzu służbę policyjną. Samoloty, 
rezrzucające  uarodowo - socjalistyczne 
odezwy polityczne, będą przez samoloty 

  

policyjne zmuszane do lądowania i do 
odpowiedniego wylegitymowania się. 

PRZECIWKO POSŁOM NARODOWO - 
SOCJALISTYCZNYM. 

WIEDEŃ. PAT. — Klub socjal - de- 
'mokratycznych radców miejskich w Wie- 
dniu uchwalił wnieść na najbliższe posie- 
dzenie rady miejskiej względnie sejmu 
wiedeńskiego, które odbędzie się w pią- 

tek przedłożenie, anulujące mandaty 15 
radców miejskica — narodowych socja- 
listów. 

Skoro wniosek ten będzie uchwałony, 
wówczas także odpodną mandaty naro- 
dowo - socjalistyczne w Radzie Związ- 
kowej. 

ZAMACHY NA PRZEWODY ELEK- 
TRYCZNE. 

WIEDEŃ. PAT. — Wczoraj dokona- 
'ne zostały w kilku miejscowościach Doi- 
uej Austrji zamachy na międzymiastowe 
przewody elektryczne, ceiem wywołania 
«rótkiego spięcia. — Zamachy nie po- 
wiodły się. -— jednego sprawcę areszto- 
wano, 

-Prasa tumuńska o unii gospodarczej 
BUKARESZT. PAT. — Prasa rutnuń- lansowana już swego czasu przez Tar- 

ska komentuje z dużem zadowoleniem dieu ma dziś tem większe szanse powo- 
koncepcję utworzenia unji gospodarczej dzenia, że stosunki irancusko - włoskie 
6 państw naddunajskich, przypisując ini- uległy od tego czasu znacznemu polep- 
cjatywę w tym kierunku zabiegom mini- szeniu. 
stra Tituiescu w porozumieniu z minist- 
sami Czechosłowacji i Jugosławii, czynio darczy państw naddunajskich winien 0- - 
nym ostatnio w Londynie, 

dokonał niczego absolutnie, coby wyraź- 
nie kolidowało z literą prawa, Wszakże 
prokuratura dopatrzyła się przestępstwa 
Ma ono charakter bardziej etyczny niż ii- 
nansowy. — Zatem wielki Morgan prze- 
grał, 

istnieje taki skecz: Do suchego ban- 
kiera - miljonera, przybywa kolega z ta- 
wy szkolnej, biedny nauczyciel. Bankier 
niema czasu. Dawno się już wyzbył wszel 
kich uczuć poza sprawami bankowemi. 
Pyta więc wprost, aby czasu nie tracić: 
„Wiele ci potrzeba?" — Nic — odpo- 
wiada przyjaciel. 

— Nie gadaj głupstw, więc ile? 5002 
proszę, oto czek. 

— Ależ nie — odpowiada nauczyciel, 
poco mi twoje 5060, przyszedłem do Cie- 
bie, tak sobie, nie w interesie. — „Wi- 
dzę — mówi bankier, — że jesteś bardzo 
sprytny, Więc 1.000, dwa, pięć? 

— Nie chcę Twoich pieniędzy, — 
twierdzi wciąż kolega z ławy szkolnej— 
chciałem z Tabą pogawędzić. 

— lle! — wrzeszczy bankier — ile 
chcesz?! Hrzecież nie przyszedłbyś do 
mnie nie w sprawach pieniężnych! Daję 
ci 10 tysięcy, dosyć?! 

— Nie chcę Twoich pieniędzy odpo- 
wiada z uporem przyjaciel. — Bankier 
traci panowanie nad sobą, mąci mu się 
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„Adeverui“ pisze, że koncepcja ta, 

Prasa rumuńska sądzi, że biek gospo 

bejmtować również Polskę. 

      

w glowie, sądzi, że zwarjował; jego świa 
topogląd leży w gruzach. Ratuje się w 
ten sposób, że porywa rewolwer i strzela 
do przyjaciela. Ten pada przebity kulą. 
Wtedy bankier jeszcze raz nachyla się 
nad umierającym i pyta go drżącym głc- 
sem: „Umierasz, powiedz więc przed 
śmiercią, szczerze, czego chciałeś ode- 
mnie?“ 
— P—o—r—o0—z—m—a—w—i—a—6 
wyszeptał umierający. — Tego zakamie- 
niały bankier nie mógł zrozumieć. 

Tak się skończył tragikomiczny skecz 
Takim był właśnie Morgan. Tak go 

wychował ojciec, emigrant angielski, któ- 
ry zmarł przed dwudziestu laty. Człowiek 
ten widział w bliźnim złodzieja lub inte- 
resenta, Bogactwo twierdził — jest 
ceną ludzkiego istnienia i jego celem, po- 
zatem panuje tylko pustka. Gardził ludź- 
mi, nie zadawał się z nikim, nikogo nie 
widywał prócz interesantów i rodziny.—- 
W tym samym duchu wychował swoich 
czterech synów, z których jeden odpe- 
wiada właśnie przed komisją Senatu ame 
rykańskiego. 

Dom Morganów w Ameryce prowa- 
dził zupełnie odosobnione życie. Nie by- 
ły wydawane bankiety, nie przyjmowano 
nikogo. Morgan unikał reklamy, nie do- 
puszczał aby nazwisko jego umieszczane 

  

8) wojewody mścisławskiego dnidrzeju 
(Mikołaja?) Sapiehy, rodzonego brata 

Jana, 

9) siostry Kufrozyny Sapieżanki, eór- 
ki wojewody Andrzeja Sapiehy, 

10) siostry Teresy Sapieżanki, 
hetmana Pawła Sapiehy 

11) Jama Sapiehy, rodzomego 

hetmana Pawła Sapiehy. 

12) Teodory z Tarnowskich Sapieży- 
ny, żony podkamcierzego Kazimierza Lwa, 

13) Zofji z Zienowiczów  Sapieżyny, 
żony hetmana Pawła Sapiehy, 

14) podkanelerzego Aleksandra Naru- 

szewtcza, 

15) Teodory Aleksandry z Sapiehów 
1-0 voto dleksandrowej Naruszewiczowej, 
2-0 voto Tyszkiewiczowej, 

16) Krystyny Róży z Sapiehów Kazi- 
mierzowej. Massalskiej, córki Teodory 2 
Sołtanów i Jerzego Sapiehy, 

it) Emóilji z Sapiehów Jelskiej, córki 
Aleksandra i Magdaleny z Lubomirskich, 

18) Krystyny Szemettówny, 
19) siostry Charitas Hladowickiej 
20) siostry Felicjany Chłusewiczówny, 
21) Ogińskiej (kartusz herbowy na 

trumnie) 
22) dwojga małych dziatelc generała 

artylerji Sapiehy: Marjanmy i Ludwiki. 
Pozatem w innych kryptach  grobo- 

wych pod kościołem św. Michała, obok 
sióstr zakonnych pochowane są nastę- 
pujące osoby: 

1) ks. kanonik Michał Drucki - Soko- 
liński, 

“ 12) siedmioletni syn p. Jesmana, 
8) Helena Abramowiczowa, starościna 

starodubowska, 
4) ks, Kasper Rokicki 

5) Augustyn Buywid, podkomorzy, 
6) Zofja z Foliszewskich Buywidowa, 
7) Marjanna Žabina, 

8) Jam Deiewiałtowski 
9) Sewabowa, starościna szmeltińska, 
10) Kazimierz Bielikowice 
11) Adam Dębski, pisarz zamkowy wi- 

leński, 
12) Kaeimierz Skawiński 
13) Jakób Kuncewicz, wojewoda brze- 

ski, wraz z małżonką ; 3-geim dziatek, 
14) Hilary Czyż, podkomorzy wileń- 

ski 

córki 

brała 
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› 
15) Anna Strońkoswka, starościna za- 

horska, 
16 )Wolbek 
Ofiary uprasza się składać na ręce 

rektora kościoła św. Michała, ks. Fran- 
ciszka Tyczkowskiego w Wilnie, ul. św. 
Anny 11, albo też mm ręce przełożonej 
klasztoru SS. Bernardynek, Matki Józefy 
Wierzbickiej, ul. św. Anny w Wilnie. 

FEYYYTYYYYYYYYYYYYYYTYYYWYYYYYYYYYYYYYYYYYTYY 
CZY WIESZ OBYWATELU, 2Е Z GRUŹLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSóB, Niż 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROÓZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŻNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŻNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE _ „DNI 
PRZECIWGRUŹLICZE*! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIW GRUŹLICZE... 

W WIRZE STOLICY 
BILANS SZACHOWY 

Ameryka z 39-ma punktami zajęła bezape- 

nie l-sze miejsce. Po raz drugi zdobyła 

złoty puhar Russela; miody Kashdan i stary 

Marshall na pierwszych dwóch szachownicach 
byli parą extra-mistrzów, a na czwartej mieli 

takiego punchera jak Dake, który wygra! naj- 

ięcej partji i indywidualnie z pośród wsz 

kich uczestników zebrał najwięcej punktó 

  

     

    

fiaśnie zabrakło nam takich Dake, 

k i Appel na trzeciej i czwartej 

chownicy zamało wygrywali, remisowali 

słabymi przeciwnikami, tracili drogocenne pół- 

punkty. 

  

  

ze 

Czesi z 37 i pół punkty zajęli drugie 

miejsce, pociechą im jest, że w ostatniej rua- 

zstatniego dnia pobili Stanowców 2%:i 
/ traf, że ostatniego dnia spotk. 

e drużyny, powtórzyła się hi- 

storja z Pragi, gdzie również ostatniego dni 

myśmy walczyli z U.S.A. Tylko, że wtedy - 

mis Przepiórki dałby nam puhar, a teraz- Cz 

ieliby rozgromić Stany 3%:%, by 

drzeć im pierwsze miejsce. Tak wysokie z* 

cięstwo było niemożliwe. 

  

   

    
    

   

     

  

Szwedzi, Węgrzy i my z 34-ma punkt 

podzieliliśmy się trzeciem, czwartem i pią 

miejscem. Z węgrami wygraliśmy 2%: 

(Tartakower 1, Frydman, Appel i Makarczyk 

po %), ze Szwecją zremisówaliśmy 2:2 (Tas- 

takower i Regedziński po 15, Makarczyk 1, 

Frydman 0), možemy stwierdzič, iž w spotka- 

niu wręcz jesteśmy lepsi i od Węgrów i od 

Szwedów, ale zgubiły nas nikie zwycięstwa ze 

słabemi zespołami. Oto kolejna lista naszych 

wyników, w nawiasie miejsce zajęte przez da- 

  

    

" ne państwo: 

ze Szkocją (15) 3%:% 
z Francją (8) 2%:1% 
z Belgią (13) 25:15 
z U.S.A. (1) 1:3 
Lotwa (9) 25:15 

Anglja (10) 2:2 
Austrja (6) 214: 
Danja (12) 345 

Włochy (11) 2:2 

Litwa (7) 2:2 
Wegry (3, 4, 5) 24:14 

Szwecja (3, 4, 5) 2:2 

Czechosłowacja (2) 14:24 

Islandja (14) 4:0. 

Dopiero zrywem ostatniego dnia wyrów- 

naliśmy się nieco. Uderza nikłość zwycięstw 7 

miernotami, jak Belgja, Łotwa, Francja, remi- 

sy z Włochami i Litwą. Przegraliśmy tylko z 

lepszymi od siebie. 

Qlimpjada w Folkestone była słabiej obsa- 

dzona niż poprzednie.Wielu mistrzów się nie sta 

wiło, brak Rubinsztajna dał nam się bardzo we 

znaki, gdyby on grał konkurowalibyśmy o pu- 

har, bez niego byliśmy zgóry predystynowani 
na dalsze miejsce. Nasi młodzi są bezwątpie- 

1%    

nia zdolnemi, dobrze obkutemi teoretycznie za- 

iskry geniuszu, 

Karol. 
wodnikami, ale brak im tej 

która stwarza super -klasę. 

  

Święto śpiewacze w Taliinie 
  

  

Dziewiąty festival į t śpiewaczy Estonji zgromadził w Tallinie około 20.000 śpiewaków z całe- 
go kraju. Festival potrwa trzy dni. W uroczystości otwarcia festivalu wzięli udział: prezy 
dent republiki estońskiej, oraz prezydent republiki łotewskiej, prźedstawiciele korpusu dyplo 
matycznego i tysiączne rzesze publiczności. 
chórów, którego członkinie ubrane są w chara 

Na zdjęciu naszem widzimy jeden z żeńskich 
- kterystyczne piękne stroje ludowe. 

  

| Od Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. $z. Prenumeratorów, że z dniem 

1-go lipca r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

   
było w pismach z byle powodu. Nie u- 
dzielał wywiadów, nie pozwalał się foto- 
grafować. To była jedyna rodzina w Sta- 
nach Zjednoczonych, która podczas uro- 
czystego otwarcia sezonu w Metropoli- 
tain Operze nie udzielała prasie nazwisk 
osób, które siedziały w ich loży. Kto zna 
stosunki panujące w towarzystwie New- 
Yorskiem — wie, jak wielką było to nie- 
przyzwoitością. Ale Morganowie kpili so-- 
bie z ludzi, z otoczenia, z opinji publicz: 
nej. Broniła ich złota tarcza pieniądza.— 
Bankiera przezwano „Morgan Wspa- 
niaty“. 

Był jeden przeciwko wszystkim. Inni 
miljarderzy amerykańscy patrzyli na ro- 
dzinę Morganów krzywo. Zwolna prze- 
ciwko Domowi Morgana powstawał sa- 
morzutnie zorganizowany front niechę 
nych, złożony z konkurentów, towarzyst- 
wa, prasy, sfer politycznych. Ludzie ci 
mogli przebaczyć mu wszystko, ale nie 
tej zbyt jaskrawo wyrażanej pogardy.-—— 
W ciągu lat ostatnich Morganowie żyli 
w atmosferze otaczającej ich nienawiści. 
Jednocześnie przeceniali bezpieczeństwo 
jakie dawały im miljardy dolarów. 

Goljat i Dawid — tak mówią gazety 
amerykańskie o prokuratorze, który nieu- 
straszenie występuje obecnie przeciwko 
Morganowi na Komisji Senackiej. Proku- 

   

zalegającym do tego dnia w spłacie. 

  

rator, syn emigranta z Sycylji, ukończył 
szkołę ludową, następnie pracował jako 
robotnik w fabryce. Walcząc z olbrzy- 
miemi trudnościami, ukończył uniwersy- 
tet i został adwokatem. Mógł zarabiać ba 
jeczne sumy w charakterze zdolnego rad- 
cy prawnego wielkich Domów  Banko- 
wych, Miast tego poprzestał na posadzie 
prokuratora z pensją dwustu dolarów 
miesięcznie. Oddał się całkowicie, z wi- 
doczną pasją i zamiłowaniem, walce z nie 
prawościami finansjery amerykańskiej. W 
tej chwili ma zaledwie 45 lat, a wystę- 
pował w charakterze oskarżyciela już w 
największych procesach bankowych, ja- 
kie notowała Ameryka. Tam gdzie oskar- 
żał, na 100 spraw, zapadło 88 wyroków 
skazujących. Ponoć jest to rekord w są-- 
dzie amerykańskim. Nienbłagany c 
wiek. Dziś występuje przeciwko Morga- 
nowi. Słusznie: Dawid i Goljagt. 

     

Ale Morgan się nie daje. Uśmiech iro- 
nji i pogardy nie schodzi z jego oblicza 
podczas przesłuchiwań w Komisji. Na py 
tania członków Komisji i samego proku- 
ratora odpowiada półgębkiem, stojąc 
zwrócony bokiem do stołu prezydjalnego 
i nie zadaje sobie fatygi, aby się zbyt 
przekonywująca bronić. aż.



Przed Targami Półnac- 
Remi 

zanotowano wzrost zainte: 

i. Kilkadzies 

piska na ill Targach Północnych. 

Naj e zainteresowanie wykazały fir- 

niy reprezentujące przemysł włókienniczy. 

Dobrze zapowiada się również dział prze- 

sysłu artystycznego i sztuki ludowej. 

      
    

  

   
    

    

  

   

Dowiadujemy iż istniejąca od nieda- 

wna przy ul. Micki a 11 spółdzielnia artys- 

tyczna buduje na te » odkrytym w ogrodzie 

Bernardy: m swój własny pawilon, zamierza- 

  

   
ć biuro dekoracyjne stoisk. 

      

    

porterów materj snemi w roku bieżącym 

bodajże najoka j zaprezentuje się na Tar- 

gach Dyrekcja Lasów Państwowych, która po- 

za stoiskiem w pawilonie głównym, wynajmuje 

więszy plac w terenach otwartych, gdzie skon- 

centrowane będą poszczególne gatunki drzewą 

cksportowego. 

    
    
   

    

      

   

organiza 

ych dzia- 

ystawy Lniarskiej raźna po 

przód prace inwestycyjne i restau- 

terenach. 

główny jest już zarówno zewnątrz 

a pawilonu lniarskiego rozpocznie 

się w najbliższych dniach. 

Palestyna na Targach Pół- 
nocnych 

Dyrekcja HI Targów Półaocnych postawiła 
sobie za zadanie zainteresować wystawą szer- 
szy ogół ludności Polski oraz krajów, których 

załuteresowanie sięga przemysłu i handlu poł- 

skiego. 3 
De tych w pierwszym rzędzie należy Pale- 

styna, gdzie znajdują się obecnie dziesiątki ty- 

sięcy polskich Żydów. Wobec powyższego na- 

wiązała Dyrekcja Targów stosunki ze sierami 

przemysłowemi, handlowemi i prasą w Palesty- 
nie, — Planowana jest również wycieczka z Pa 

lestyny do Wiłna w okresie trwania as 

Propaganda inu na Targach 
Północnych 

Dr. Jagmin, onganizstor | Wiystawy 

Lniarskiej, opowiedział nim, iż Wystawa 

Umimrska w Wiillnie  kltóna: zozpocznie się 

jak wiadomo 26 sierpnii* i połirwa ido 10 

września, a być może i dłużej, posiedać 

będzie pięć działów. 

W I DZIALE NAUKOWYM  zobiraizo- 

wine zostaną wyniki (prale najulkowyich z 

załkręscu hodowli, uprawy i myprawy 

dnm i Kkomopi oraz z zalktesu  prae lmiiar- 

skilej centralnej stalej doświadczalnej w 

Wilnie, jedynej w calłej (Polsce, 

M DZIAŁ Wyśsttawty będzie puzeglą- 

dem prae przy ujp. |wie lriu, od momentu 

zakilewn, kończąc nia młocie. (W tym 

\ dziale zostanie urządzoniy m. in. kon- 

kums za nazjlepszą słomę iinianą. 

| W III DZIALE przeróbki Inu. Przed- 

__ skaiwiionie będą sposoby prizenóbiki słomy 
|| lnianej na włókno i eprezelnitiują się maszy- 

je i narzędzia służące do myprawy nu. 

Zpajdą tfu również mijetjące próbki włókna. 

lnianego, podhiadzącego z eslłej Polski, ze 

specjalinem uwzględnieniem terenów Wi- 

feńszczyzmy. I w. tym dziale oldbędzie się 
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konkurs wyprawy 'włóknai Inlanegio. 

konieursie tym będzie mógił wyziąć udział 

każdy rolnilk, a. prócz pieniężnych majgród 

będą rozdawane nagtiddy honorowe za 

"uajlepsze włóknp Ilnilame, 

DZIAŁ IV da nam obraz całoksztiałtu 
orzędzalmietwia i itkactiwas, łącznie z bie- 

Temliem i fanfbowiamiiem | PR = 
_ mymobem sieci i powroźnidivem. W tym 

| dziale poza przędzalmietiwem i tkactiwem 
— sttaodziiałowem wiezmą, udział nasze  fa- 

; brytzć Tnilzfnstkkie,  iktóre  zajpnezenitiują 
przebieg fabrycznego jpnzędzenia lnu. Be- 

dzie lu korkurs ręcznego pirzędzenia Inu 
na ikożowinotlkalch, Zcngarlizuje się ma pro- 
wiineji w: czasie trwania  Wyystanty cały 
szereg wycieczek ludności wiejskiej, którą 

ten komkurs z pewiniością wielce zį jiiniie- 

resuje, Wiejskie wjasze milstrzymie będą 

miały okazję i pole popisu. willcząc o 
nagrody , za najcięszą ке z ałodzimego 

śniu. 
| Ponieważ do pawilomu | Iniauskiego 
| słopnomadzomy będzie prąd  eledkttryczny, 
maszyny będą w: czasie (Wyfstałwy: zme jjdo- 

j wały się w nuchu|. co: znacznie Wystajwę 
Tmiarekką urozmailei, 

   
DZIAŁ V. „Wszystko ze lnu, W po- 

| šrodku paiwiliopiu  zmi-fjdzie maiilejsce dział 
| V Wystiawy, umządzony pod hastem — 

„Wanzyisilkio ze Anu“. Diział iten obejmie ga- 

_ wszdlkie golicnte wyudby, jakie tylko mo- 
_ ga być z inu iwyłkomieme, a więc poczyna- 

_ jąc od erubjych woaików lil płaćht żniw= 
miłych;  iadi ekwiijpumikiu wiojskowiego, od bie- 
liny zmłykłej i pościelowej, a kończąc na 

_ wacie lnianej i innych środkach op) flrum- 
kowych. 

Na. płyitaniie widzą, 

    

Ilio się majjwiięceż 

  

Wystewą Lniarską interesuje, dr.  Jag- 
min odparli: „Interesują się nią prze- 

| dewsizysilkiem  molniiey, kltónzy, madeszlą 

  

na wysłtewę ak-zy: włłdmy Iniianej i włókna 
| biteresiują się fabryki! miejszyn: do przerób- 

„ Ki imu, które będą mially sposobność za- 
* nteresonania „ogółu swemi pomysłami z 

_ dziedziny puzemóbki lnu. Interesuje się 
dalej wystawą wiileńską przemysł przę- 
 dzalniczy, zarówno samodzi.ftowy (wiejski: 

_ jak i fabryczny. TImteresują się wireszcie 
wysiamią  rwyłtiwłómoy |komfekcji męskiej i 

iejj, gdyż moda „wszysiłko ze lnu" 
miietyńllkio mu mas, lecz i na całym Świecie 
zajtaicza eorrtz Szereze kręgi. W czasie 

«ysitawy _ będzie zorganizowany „Dzień 

mody inu". Dalej odbędzie się nw Wilnie —- 
zjazd Inianski 2 icallej Polski. 

Jak mes weszcie dr. Jiaigmin  poin- 
forinioiał, w Teatrze Lelinim w» okresie 
śmwaniia Wiystawy mwiyświetline będą — 
 sprowkidzone z Czechosłowacji! specjalne 
filmy  Imianiskie ecdziennie, ma każdem 
 przedsi:jwieniu. "W Tym samym Teatrze 
Letnim wi Bernemdynce odbywać się będa 

_ adczyfin, ilustrowane pirzeznaczami, 7 dpie- 
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ŚRODA 

Das 28 
Ireneasza 

Jatro 
(Piotra Pawła 
T 

PROGNOZA POGODY PA 
na dzień dzisiejszy: 

W całej Polsce pogoda 0  zachmurzeniu 

zmiennem, z przełotnemi deszczami i skłonnoś- 

cią do burz, zwlaszcza we wschodniej połowie 

kraju. Temperatura w ciągu dnią 19 stopni, — 

Chwilami porywiste wiatry z kierunków zachod 

nich. 

Wschód słońca g, 2.35 

ris 
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MIEJSKA. 
— Ruch budowiany w Wiłnie z rozpoczę- 

i sezonu był minimalny. Ożywił się dopiero 

си czerwcu. Obecnie na terenie miasta 
buduje się 32 domy drewniane i 8 murowanych 

Słaby ruch budowiany tłumaczy się tem, że o- 

soby wznoszące budewie nie mają możliwości 

zaciągania kredytów długoterminowych. 

— Wybrukowanie zaułka Dobroczynnego. 

    

Na skutek starań mieszkańców zaulka Dobro- „ 

czynnego magistrat zdecydował się nareszcie 

przebrukować małą tę uliczkę. Wczoraj roboty 

były już na ukończeniu, zaś dziś będzie się od- 

bywał normalny ruch kołowy. 

— Bruk z kostki kamiennej. Roboty nad u- 
kładaniem kostki kamiennej na skrzyżowaniu 
ulic Dominikańskiej, Niemieckiej, Wileńskiej i 
Trockiej zostały już zakończone. Ruch kołowy 
na tym odcinku zostanie wznowiony w najbliż- 
szy piątek. Wobec tego poczynając od dnia 30 
bm. autobusy linji 3-ciej powrócą do dawnej 
swej trasy. ` S 

Układanie nowej jezdni na ul. Niemieckiej 
postępuje dość znacznie naprzód. Ze względu 
na brak dostatecznej ilości kostki, cała ulica 
Niemiecka, jak się dowiadujemy, wybrukowana 
narazie nie zostanie. Nowa jezdnia ułożona zo- 
stanie jedynie do ul. św. Mikołaja. : 

Całkowite zakończenie tych robót nastąpi 
po upływie trzech tygodni. 

— Komisje sanitarne w dniu wczorajszym 
dokonały lotnych lustracyj na terenie rynków 

wileńskich. Zlustrowano przeszło 100 wozów z 

nabiałem i artykułami spożywezemi, oraz kilka- 

dziesiąt straganów z żywnością. W wyniku lu- 

stracji sporządzono 17 protokułów za nieprze- 

trzeganie przepisów sanitarnych. 

— Konierencja w sprawach sanitarnych — 
Onegdaj w lokalu Starostwa Grodzkiego odby- 
ła się konferencja, w której udział wzięli przed- 
stawiciele władz administracyjnych, policji i sa- 
morządu. Konferencja miała na celu uporządko- 
wanie miasta pod względem sanitarnym. Poru- 
szono szereg bolączek, uniemożliwiających do- 
kładną kontrolę nad stanem zdrowotnym lud- 
ności. Chodzi tu w pierwszym rzędzie o sprze- 
dawców ulicznych, którzy przenosząc się z miej 
sca na miejsce, są zazwyczaj nieuchwytni i naj- 
częściej sprzedają towar w stanie pozostawiają- 
cym pod względem sanitarnym więcej niż wiele 
do życzenia. Niemniejszym rozsadnikiem cho- 
rób jest tajny ubój bydła, który w ostatnich 
miesiącach mimo energicznej z nim walki sze- 
rzy się na terenie Wilna w zastraszających roz- 
miarach. = ЗЕ 

Zebrani na konferencji postanowili zaost- 

rzyć dotychczasowe sposoby walki z tajnym u- 
bojem bydła i sprzedażą niestemplowanego mię 
sa. Organa policji otrzymają ścisłe instrukcje 
współdziałania z kontrolerami miejskimi. Ponad 
to kary za tajny ubój będą znacznie bezwzględ 
niejsze. 

— Spęd bydła na targ miejski w ubiegłym 
tygodniu był liczniejszy niż w poprzednim ty- 

godniu. Spędzono na targ 1136 sztuk bydła— 

Dla konsumcji miejscowej zakupiono około 1000 

sztuk, resztę zakupiły pobliskie gminy pow. wi- 

leńsko-trockiego. + 

Ceny mimo słabego zapotrzebowania pozo 

stały niezmienione. 

— Klinkier się przyda. Dowiadujemy się, 
że magistrat postanowił wreszcie zużytkować 
klinkier, pozostały z robót zeszłorocznych. Klin- 

kier ten, jak wiadomo zgrupowany jest obecnie 

na ul. Wielkiej, tworząc tam istną barjerę, któ- 

ra wywołuje zdziwienie u wszystkich zwiedza- 

jących Wilno wycieczkowiczów. Z klinkieru 
tego magistrat zamierza wyłożyć plac przy 

skrzyżowaniu ulic Łotoczek, Bakszty i Wielkiej. 

Roboty mają być rozpoczęte w przyszłym 

miesiącu. 

Najlepszy środek przeciw 
The— zatwardzeniu 

Chambard 
Żądać orygin. Francuskł 

UNIWERSYTECKA 

— Z WYDZIAŁU 'MATEMATYCZNO 
IPRZYRODNICZEGO U. S. B. W tryme- 
strze Iellinim. r. alk. 1932/33 uzyskali sto- 
pień mapistina Ailiozofji vi zakresie mate- 
maftyki miiżejwiymiieniieni:  Miikcłaj Tar- 
miojwisikci,  |Ajbram Allpe:t,  Eufemjusz Sza- 
pilio, Józef Mapcinikiiewicz, Akhitoni Sza- 
bajkowiiez, Tser Orilawiski, Piotr Jasieno- 

wiiez i Miehał Slilozbeng. 

AKADEMICKA. 

— Sodalicje Marjańskie Akadem. USB. po- 
dają do wiadomości, że dnia 29 czerwca odbę- 
dzie się wycieczka do Santoki. Zbiórka na dwor 
cu o g. 7 m. 45. Odjazd z Wiłna o g. 8 m. 5. 
Pewrót o g. 20. Goście bardzomile widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd Związku Oiicerów w st. spocz. 
wzywa wszystkich członków związku na uro- 
czyste zebranie, które odbędzie się dnia 30 b. 
m. o godz. 9-tej w lokalu własnym z okazji 
Święta Morza. Referat wygłosi Komandor Cwa- 
lina. Goście mile widziani. 

RÓŻNE 
— W sprawie przekazywania pieniędzy do 

Czechosłowacji. Izba  Przemysłowo-Handlowa 
w Wilnie, podaje do wiadomości firm, trudniz 
cych się importem z Czechostowacji co nastę 
puje: 

Zdarzają się wypadki, że firmy polskie, 
względnie bank: polkie na zlecenie swych kli- 
jentów, przesyłają do Czechosłowacji bankno- 

ckie, jako zapłatę za importowa 
owacji towary. Banknoty te, ja- 

z przemytu į sprzedawane w 
Polsce z disagiem 12 do 14 proc., zostają w 
Czechosłowacji aresztowane i wpisywane na 
„Konto zamknięte”, z którego mogą być — w 
myśl przepisów — zwolnione jedynie na dłu- 
gotrwałe inwestycje w Czechosłowacji. 

bla uniknięcia więc nieprzyjemności i 

  

      

    

   

     

SŁOWO 

BBWR. wobec ureczystości Świela Marza 

  

tość za towary czekiem, a nigdy banknota 

— Zabezpieczenie przejść w pociągach wy 
cieczkowych. Zwracają naszą uwagę, że przej- 
ścia pomiędzy wagonami w pociągach dancin- 

nie są zabezpieczone. Brak žaluzjowych 
może łatwo spowodować wypadek, 

ziej, że ruch pomiędzy wagonami w po 
ciągach tego typu jest dość znaczny. 

Sprawę tę polecamy uwadze Okr. Dyrekcji 
Kolei Państwowych. 

— Prasa wileńska zbyt późno dociera do 
Druskienik. Od czytelników pism wileńskich w 
Druskienikach otrzymujemy liczne zażalenia na 
zbyt późne dostarczanie przez Urząd Pocztowy 
dzienników wileńskich. 

Pisma, wysłane z Wilna w godzinach ran- 
nych, docierają do Druskienik dopiero o godz. 
T wiecz., czyli w 12 godzin od chwili ukazania 
się dzienników w mieście. 

Zaznaczamy, że pisma warszawskie są już 
w Druskienikach w godzinach rannych. Sprawę 
tę zbadaliśmy na miejscu. Ze względu na to, 
że wielu kuracjuszów przebywa z Wilna, zwra- 
camy się do Dyrekcji Poczt i Telegr. z apelem, 
aby sprawę tę, ku ogólnej wygodzie, zechciała 
uregulować. 

— Ceny słupów telefonicznych. W celu u- 
łatwienia osobom, zamieszkałym zdala od urzę- 
dów pocztowo - telegraficznych (poza pierw- 
szą strefą o dług. promienia 15 lub 2 km.), 
przyłączenie do sieci telefonicznej,  Minister- 
stwo P. i T. obniżyło ceny słupów teletech= 
nicznych nasyconych przy odstępowaniu stro- 
nom o i0 procent. 

— KOMUNIKAT РЕОМТАКОМ. 
Sekiretzinjat "Wieńsikiego Koła POW  za- 
iaĮlaidaimžia, iż )) 2а Koła rzawiiesza ze- 

    

      

   

      

   

BY e — sierpikń, ferje urlopowe), — 
włatemiakt sekretariat będzie czynny tylko 

Likti, od godz. 18 do 20-tej. 
jpaa herba|ikn  dygskusyjina, odbę- 
w pierwszą _ miedziielię miesiąca 

po: uppzeidiniem  powiado- 
miienóu człcników o programie . 

— (Ceny jagód. Mimo pełnego sezonu, w b. 

roku jagody są bardzo drogie. Obecnie kilo- 

gram truskawek kosztuje 2 zł., czereśni 3—1 

zł., poziomek 2—3 zł., gdy tymczasem w tym- 

że okresie roku ubiegłego kg. truskawek wyno- 

sił 40—50 groszy, poziomek 30—40 i czereśni 
50—60 gr. Różnica więc w cenie kolosalna. 

TEATR I MUZYKA. 

— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 
Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim. Dziś, 
środa 28 bm. o godz. 8,30 w Teatrze Letnim 
ll-gi i ostatni występ Laureatów l. Międzyna- 
rodowego Konkursu Tańca Artystycznego — 
zgromadzi napewno tłumy publiczności. 

Występ Wiktora Chenkina. Ze względu 
na trudności techniczne, zapowiedziany w Sali 
Miejskiej koncert W. Chenkina — odbędzie się 
w piątek 30 bm. w Parku Żeligowskiego (w ra- 
zie niepogody w sobotę 1 lipca). 

ropołudniówka świąteczna, czwartek 29 b. 
m. o godz. 4-tej. We czwartek (Piotra i Pawła) 
o godz. 4 pp. Teatr Letni rozbrzmiewać będzie 
beztroskim humorem na wybornej komedji St. 
Kiedrzyńskiego pt. „Piorun z jasnego nieba”. — 
Ceny miejsc propagandowe od 20 gr. 

Gościna Reduty w Teatrze Letnim. Na pią- 
tek 30 bm. i sobotę 1 lipca Teatr Letni zapo- 
wiada przyjazd Reduty ze sztuką  Pirandella 

  

„Żywa Maska”. Rolę tytułową (Henryk IV). 
kreować oędzie niezrównany jej interpretator 
Kazimierz Junosza-Stępowski. 

Bilety po cenach specjalnych w kasie za- 
mawiań Lutni. 

Zapowiedź nowej premjery w Teatrze Let- 
nim. W niedzielę 2 lipca premjera szampańskiej 
sztuki pt. „Bez posagu ożenić 'się nie mogę”. 

Teatr muzyczny „Lutnia”. Dzisiejsza prem- 
jera. Dziś, premjera drugiego programu rewji 
„Już lato się zbliża”. Na całość tej rewji skła- 
dają się przeboje stolicy. — Udział przyjmują 
nowopozyskani artyści: śpiewaczka Ada Rud- 
nicka, pieśniarz Tadeusz  Chaveau-Zakrzewski, 
reżyser teatru .,8.30* w Warszawie Witold 
Zdzitowiecki, oraz 5. Nowicka, N. Wilińska, H. 
Cort, K. S. Laskowski, K. Worch. 

Opracowanie reżyserskie W. Zdzitowiec- 
kiego, pod kierunkiem którego odbywały się 
próby tego interesującego programu. Orkiestra 
pod kierownictwem A. Wilińskiego. Początek o 
godz. 8,30. Ceny zniżone. 

— Park im. gen. Żeligowskiego. Dziś kon- 
cert Kwartetu Smryczkowego im. M. Karłowicza. 
Celem udostępnienia szerszym warstwom pub- 
liczności słyszenia wybitnego kwartetu im. M. 
Karłowicza: Wanda Halka-Ledóchowska, pierw 
sze skrzypce, Aleksander Poleski drugie skrzyp- 
ce, Mikołaj Doderonek altówka, Albert Katrz 
wiolonczela. 

Wileńska Orkiestra Symfoniczna pozyska- 
ła takowy na jeden koncert, który się odbędzie 
w parku im. gen. Żeligowskiego we Środę 28 
czerwca o godz. 8-mej wieczór. 

Udział w koncercie bierze znana śpiewacz- 
ka Walentyna Czuchowska (sopran), która od- 
śpiewa szereg aryj operowych i pieśni. 

Cer.y biletów: wejściowe 40 gr., ulgowe 
25 groszy. 

CG GRAJĄ W KINACH? 

CASINO — Dzielniy: 'wiojalk Szwiejk 
HELIOS — Flip i Fłap pnzybyłi do 

Wiilmn. i robią kanjerę, 
HOLLYWOOD — Noce paryskie. 
PAN — Pod kopułą 'eytktu. 
ŚWIATOWID — Czar jej oczu. 
LUX — Afryka mówi. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Podrzutek. Niemowlę, płci żeńskiej, w 

wieku około 10 dni, znaleziono w dniu 26 bm. 
w bramie kościoła Opatrzności Bożej przy ulicy 
uobrej Rady. Dziecię uimeszczono w przytuł- 
ku Dzieciątka Jezus. 

— SAMOBÓJCZYNI. Mieszkanka wsi Pila- 
konie, Marja Staszyńska, przybywszy do Wil- 

na, usiłowała odebrać sobie życie przez wypi- 
cie esencji octowej. Pogotowie Raturikowe prze 
wiozło ją do szpitala Sawicz. Przyczyna nie- 
znana, Życiu jej nie grozi niebezpieczeństwo, 

— SAMOBÓJSTWO KUPCA. Wczoraj 
wieczorem w mieszkaniu swojem przy ulicy 

Rudnickiej 25, w zamiarze samobójczym powie- 

sił się kupiec Abram Szwajcer. 

Lekarz Pogotowia stwierdził zgon. 

Zwłoki zabezpieczono na miejscu. 

MOŁODECZNO 

— UMYSŁOWO CHORZY. Że wsi Dubro- 
wa, grin. rakowskiej w powiecie mołodeckim, 
wydaliła się jeszcze w połowie maja 30-letnia . 
włościanka, Anna Aniskówna, umysłowo chora 
i zgineła bez śladu. 

— W pobliżu m, Bienicy, gm, bienickiej 
Zaiizymano nieznanego osobnika, umystowo - 
chorego, który liczy lat od 18 do 20, Niepodo- 
bna było dotąd stwierdzić jego tożsamości. Za- 
trzymano go jeszcze w dniu 16 czerwca, 

WILEJKA 

— ZABITY PRZEZ PIORUN, W dniu 25 
bm. o godz. 1-szej podczas burzy piorun zabił 
18-letniego mieszkańca wsi Ledzwienie, gm. 

chocieńczyckiej, Dymitra Krawczonka. 

   

W z wiązku z przypadającemi jutro 
ogólnopolskiemi uroczystościami Święta 
Morza Rada Grodzka BBWR wzywa ogół 
swych członków i sympatyków do maso- 
wego udziału w organizowanych przez 
Ligę Morską i Kolonjałną uroczystościach 
Dzień jutrzejszy winien wykazać, iż w 
społeczeństwie wileńskiem istnieje soli- 
darność w organizowaniu aktów, mają- 
cych na celu zadokumentowanie powsze- 
chnego zrozumienia opinji społeczeństwa 
wobec doniosłych zadań i potrzeb państ- 
wowości naszej. 

Społeczeństwo wileńskie zgodnie ze 
społeczeństwem pozostałych dzielnic Pol 
ski musi uzewnętrznić swą niezłomną 
wolę trwania na stanowisku nienaruszal- 
ności naszej granicy morskiej i walki o- 
brennej przeciwko wszelakim zakusom 

zewnętrznym, zmierzającym do pozbawie 
nia nas niepodłegłości gospodarczej, a w 
ślad zatem i politycznej. 

W związku z ogólnie znanemi dąże- 
niami niemieckich  nacjonalistycznych 
czynników w Gdańsku uzależnienia Gdaf 
ska od rządu Rzeszy niemieckiej Polska 
musi zadokumentować, iż zachowanie jej 
protektoratu nad Gdańskiem jest czynni- 
kiem pozytywnym dla rozwoju Wolnego 
Miasta i pokoju europejskiego. 

Rada Grodzka BBWR zgodnie ze sta- 
nowiskiem zajętem przez Naczelne wła- 
dze Obozu Prorządowego, daje wyraz si- 
ły i wiary w prawo Polski do morza, 
które zapewniły narodowi rządy Marszał- 
ka Piłsudskiego, dokonawszy gigantycz- 
nego wysiłku w dobie światowego kry- 
zysu — rozbudowy Gdyni. 

  

Preliminarz budżetowy 
PREHminarz budżetowy Wilna na r. 1933-34 

jak się dowiadujemy władze nadzorcze za- 
twierdziły preliminarz budżetowy m. Wilna na 

rok 1933-34. 

W wyniku szeregu konierencyj budżet mo- 
cno okrojono. W ogólnych pozycjąch jest on 
grubo mniejszy od wszystkich  dotychczaso- 
wych budżetów samorządu wileńskiego. 

Nowy preliminarz nosi charakter wybitnie 
wegetacyjny i obliczony jest jedynie na prze- 
trwanie tego niezwykle ciężkiego okresu, jakim 
jest rok weżący. 

Na posiedzeniu Wydziału Wojewódzkiego, 
z dnia 26 bm. nowy preliminarz budżetowy pod 
dano raz jeszcze wszechstronnej dyskusji. W po 
siedzeniu poza przedstawicielami Województwa 
udział wzięli z ramienia samorządu: prezydent 
dr. Małeszewski, szef sekcji finansowej ławnik 
Zejmo i przewodniczący radzieckiej komisji fi- 
nansowej p. Korolec. 

Na posiedzeniu tem zwiększono wydatki 
zwyczajne o 557 tysięcy złotych, z czego prze- 
znaczono 370.000 złotych na spłatę pożyczki an 

m. Wilna nar 1933/34 
gielskiej; 112 tysięcy na pokrycie deficytu szpi- 
tali miejstich; 12.000 zł. na wychowanie fizy- 
czne, 80.000 zł. na Fundusz Pracy oraz 5.000 
złotych pod pozycję : różne. 

Wydatki nadzwyczajne zredukowano o 508 
tysięcy złotych. Składa się na to 310.000 zł. 
przeznaczonych na pokrycie deficytu z lat u- 
biegłych, 100 tys. z działu drogowego i 100 tys. 
z działów pozostałych. 

Zmniejszeno również dochody zwyczajne o 
całe 502 tys. zł, w tem 160 tys. zł. zredukowa- 
no w budżetach poszczególnych przedsiębiorstw 
miejskich, pozostałe redukcje osiągnięto prze- 
ważnie na pozycjach podatokwych. 

Dochody nadzwyczajne zwiększono o 130 
tys. zł. W sumach więc ogólnych nowy budżet 
przedstawia się ostatecznie następująco: wy- 
datki zwyczajne 7,800.000 zł., wydatki nadzwy- 
czajne 1,939.000 zł. Dochody zwyczajne zło- 
tych 7,600.000. 

Ogółem po stronie wydatków i dochodów 
nowy preliminarz budżetowy zo- 
stał na 9,738.000 zł. 

ROE TAMRON SUEPE OOZZAREOBCCEH TOSA RZ POWO SKC Z OOEROT KOSZ NORAS) 

. ŚWIĘCIANY 
— ULEWA I POWÓDŹ W GMINACH 

PÓŁN.-WstcHODNICH POW. ŚWIĘCIAŃSKIE- 
GO. Po upalnych dniach 22 i 23 czerwca w 
noc Świętojańską nasunęły się na północno- 
wschodnią połać pow. Święciańskiego olbrzy- 
mie masy chmur. Ulewa rozpoczęła się w no- 
cy o godzinie 2 i trwała prawie bez przerwy 
do wieczora .24 czerwca. Skutki ulewy kata- 
strofalne. W gminie Daugieliskiej  wezbrane 
ruczaje, strumyki poznosiły cały szereg mo- 
stów na drogach publicznych a mianowicie: 
przed Dauboryszkami, Michałowie, Gryginka- 
mi. Miasteczko nasze — Daugieliszki stoi pod 
wodą tak, że z szeregu domów musiano mie- 
szkańców ewakuować. 

Żyto leży zwalone i tem gorzej, że stało 
się to w czasie kwitnięcia. Poza tem w miej- 
scowościach: Poszekarwa, Maciejuny, we wto- 
rek 20-czerwca grad zniszczył ziemiopłody. 

— PODWÓJNE SAMOBÓJSTWO. W dniu 
25 bm. w m.. Świrze samobójstwo 
mieszkanka Łyntup Bronisława Anikiewiczów- 
na, wypijając esencję octową i strzelając do 
siebie z rewołweru w prawą skroń. Samobój- 
czyni zmarła w drodze do szpitala w Święcia- 
nach. Samobójstwa dokonała ona w brywat- 
nem mieszkaniu sekretarza tamt. gminy w cza- 
sie jego nieobecności. Powodem samobójstwa 
zawód miłosny. 

W sprawie eksportu jaj 
W Dzienniku Usitaw Nr. 43 z dnia 17 

czeriwca m. lb, zostało oglloszone rozporzą- 
dzenie Ministra, Przemysłu i Handlu z dn. 
20 maja m b. wiprowadzające nowilzia- 
iedję  rozporządzemi: wywozu kurzych jaj 
zagranicę. 

Nsnte rozponządzeniie  iwichodzi iw ży- 
cie z dniem 1 lipca r. b. 

Wszellkidh wyjaśnień w powyższej 
Spraiwiie udziela! biluro Izby Przemygiłowo- 
Handlowej w Wlilinie (ul. Mickiewicza 32, 

pakój Nr. 17), 

Przykładna para mał- 
żeńska 

Dawiid Lewin: (św. Ignacego 10), przed 
kilku miesiącami. cdkarżony został pirizez 
Siwiają: żomię o szanilaż ii jpaiserisfiiwjo  wiolbec 
«dzegio. Osaldzono go wi miięzieniu nia Łukisz- 
kach. Korzykitając z tego żona jego wy- 

  

(wiczła 2 domm wszystkie jego  rzedzy, 
Kkitóne iumieścilia rw mliieszkaniu swioich 1i0- 
dłziwów. 

Pałied!  itmzema  tlyjgodniiamii Lewina 

zwolniono z więziemiła. Po cdwyskeniu 
iwolności iLewin pi adi! do mieszkania, 
lecz mieszkeiniie bylto puste. 

Pogodziwkzy się z losem zamieszkał 
jakio kawaler. (Po kilku dniach zupełnie 
miiecczekijwianie powróciła do niego żona. 
Pelnia slktriulcihny: pitzynzelkła miu być pnzy- 
kiladną ii wiierną maliżoniką. "Wizamian ża: 
dała by dał jej pliemiądze ma wymejjęcie 
mfieszłkiaoiia. Otkaymała od Lewina 300 
zł. Od ttiegło dnia małżonka więcej nie 
zglaszalla się do niego. Dopieno wórstczas 
Lewin dowiedział się, że  pmzywłaszezyła 
cna pieniądze i zbięgła iw: miewliadomiym 

  

kierunku, PRZEZ 
: Oszukany małżonek zgłoisł się do po- 

licji prosząc o zawządzenie pościgu za 
zbieglą Żoną, К#бга wi tak nięany sposób 
oszuk:ła go. 

Kulawemu nie powio- 
dło się 

Onegdaj (wieczorem  wywiedowea |pPo- 

licji śledczej, przechcdząc ulicą Wiileńska 

lz-ititzymał podejrizanego osobnika. który 

iniósł (pod! paldhą  jelkiś pzlkunek. Wy- 

wiiadowca osobnika 'tego zalimzymał i po- 

та w nim  mawcdomiego jeja 

Mikekzę Kult wego, dlojcznie 

& 

  

kłtówy 

d skmadzio- 

  

   
     

  

   

me rzeczy: pochiojdizą у ока 

czył się w; dość o sposób. — 

Twiendzi an, iż pilze jąc się nd 

bnzegiiem Wilji zauważył (tom 0- 

siolbinikia.  Pomoie jągo była spóźmioną i 

miezniamty. iosiobnik utonął, wobec czego 

zalbiiał- on; jegio mzeczy i miósł je właśnie 

do komisanj tu. 

Kulwaego osadłzomo w areszcie, 

   

Nabożeństwa żałobne 
ZA DUSZĘ ŚP. BISKUPA WŁADYSŁA- 

WA BANDURSKIEGO. 
o. Wczoraj o @. 10 rano w kościel św. 

Jana odbyło się nabożeństwo żałobne za 
duszę śp. Biskupa Władysława Bandur- 
skiego. Mszę św. celebrował ks. prof. dr. 
Ignacy Świrski, obecny był J. E. ks. Arcy- 
biskup R. Jałbrzykowski. Na nabożeńst- 
wo licznie się stawili przedstawiciele 
władz państwowych i samorządowych, 
wojska, oranizacyj społecznych, harcer- 
stwa itd. Między innymi byli: p. wicewo- 
jewoda Jankowski, gen. Skwarczyński, 
płk. Pakosz, prezydent miasta dr. W. Ma 
leszewski, Rektor Opoczyński, prorektor 
Januszkiewicz i w. in. 

Wilno jeszcze raz złożyło dowód swe 
go smutku z powodu utraty natchnione- 
go kapłana oraz głębokiej czci dla Jego 
świetłanej postaci. 

KLINIKA CHIRURGICZNA U.S.B. 
i ll KLINIKA CHORÓB 

WEWNĘTRZNYCH U.S.B. 
zawiadamiają, że z dnem 1 go lipca wstrzy- 

imują na okres wakacyjny, przyjęcia chorych, 

Termin ponownego ctwarcia Kliuik, będzie 

w swoim czasie cgloszosy. 
E S i ua 

Teatr Letni 
Występy Laureatów Międzynarodowego 

Konkursu Tańca Artystycznego. 

Grupa laureatów międzynarodowego 
konkursu tanecznego, a mianowicie: pa- 
nie Ruth-Sorel Abramowicz, Ziuta Buczyń 

     

ska i Julja Markus oraz pan George Gro-. 
ke zawitali do Wilna, aby pokazać, jak 
wygląda taniec artystyczny, przysparza- 
jący laurów nawet na turnieju międzyna- 
rodowym. 

Pokaz godny uwagi i gorącego pokla 
sku. Całkiem wyrazista indywidualność 
artystyczna, doskonałe opanowanie tech- 
niki tańca oraz oryginalne i niezmiernie 
ciekawe ujęcie tańców, pełnych treści, — 
wszystko to sprawia, iż popis staje się 
niecodziennem widowiskiem. 

Publiczności sporo. Uznanie dla ar- 
tystów szczere. W. Ch. 

SPORT 
TENISIŚCI AZS WARSZAWA — 
NA KORTACH WILENSKICH, 

Wi dniiach 1 i 24go lópia:' b. r. odbędzie 
siłę doroczny. (tfumniej temsisowiy pomiędzy 
AZS'em — 'Wiauszaiwta i AIZE'sem — Wilno 
Jedlnoczešnie zosltanie mozegrany. turiniikejį — 
AZS — Warszawa — Klub Praiwnikėow; — 
Wilno. 

Tutrdeje adbędą stę dnila: 1-go lipd" po 
poludniu zaś 2-go liipea mano i popoliud- 
miu na kartach lteniisowych w parku 
spaiftiomiym im gen. Żeligowskiego. Szcze- 
góły zostaną podane w dniach następnych. 

Badja wiieńskie 
ŚRODA, DNIA 28 CZERWCA 1933 R. 

7.00: Czas, gimnastyka, płyty, dziennik 
poranny, płyty, chwilka gospodarcza. 11.57: 
Czas. 12.05: Audycja dla poborowych (muzy- 
ka 12.25: Przegląd prasy, komunikat meteor. 

5: Audycja dla poborowych (muzyka). 
Program dzienny. 15,25: Giełda rolni- 

15.35: Wielcy wychowawcy narodowej 
szkoły francuskiej (płyty). 16.00: „Pułk radjo- 
telegra *. 1615: Koncert z Ciechocinka. 
17.00: „Košciuszce“ — wygl. 
prof. Sumiński. 17.15: Koncert solistów. 18.15 
„Kobieta, sport i turystyka” — odczyt. 18.3. 

ameralny. 19.20: Program na czwar- 
tek. : Przegląd litewski. 19.40: „Skrzyn- 
ka pocztowa Nr. 250% — listy radjosłuchaczy 
omówi Witold Hulewicz, dyr. progr. 20.00: 
Muzyka lekka. 20.40: Dziennik wieczorny. 20.50 

   

  

   
    

    
   

  

  

Skrz rolni. 21.00: Recital fortepianowy 
(Tur i). 21.50: Capstrzyk z Gdyni. 22.20: 

Płyty 5: Wiad. sport. 22,45: Wiad. meteor. 
23.00: Koncert z Gdyni. 

nowogžddzka 
— PRZYGOTOWIANTA DO OBOHODU 

„ŚWIĘTA MORZA“.  Dinija 22 b. m. w 
sali: komfetrenicy'jniejj  Skamositwa | Powialio- 
wego odbyło silę 2-gie @ maędłu piostlddzie- 
mlie Sekcji imyprieziciwo - obdhioldowiej i 
ztibórkiowej Niowiągnódzkiego  Pawiiajtowe- 
go Komitetu Obchodu „Święta Monza” 

Wiobee lilezmie mzejbwamych  człcników 
Sekcji ziestało złoże  spirtatwiozidłamii 
z przyjgoiłowiań,  prowekizonyjch pnzez q 
szczągólinyjch członków Sekcji «w ziwiąz- 

   

    

ku z obidhodem „Święta Młiorza* iw No- 
wogrodku, 

Dotychczas  zarigałalizcia(amio dekorację 

miasta ii górny, Zlamikowiej, gdzie przy- 
gołtowianio Жетет  įdila zefbarwiy: Itudlo'wiej, 
pricijekltowaniej nia olwat(tem powietrzu w 
«dniu 29 czerwca bur. Nasliępnie cmówicno 
szcezególiowio akcję  zbiiówki,  uehrialle jąc 
zwrócić się do: Panii Słtariościny: dheowiej 
Włidasowej 0 obijędłe kierownictwa ak- 

„W dalszym ciągu zasitaniawiamo się nad 
maożiiwwością  zortęfataimowialn: w dniu ob- 
chodłu alkajdemjii  Tudojwej, mrozmaidonej 
wdkezyjtiem «0 'Pollsikim Mionzu. 

Następne posiedzenie Sekcji ix5- 
zmaczomo mia dzień 27 b. m. ma: którem 
zokftalnie — iopiracowłatnwy szczegółowy (piro- 
griam: iobchioldiu. 

* * * 

Nla skutek stiarań | Pomwilatioweg oK0- 
mštetu Olidhodu  Šwligtlai Morza w Newo- 
gródku Dowództwio 55890 Puiku  Loilni- 
ctiwa: mw Didzóe widniłu 29 b. m, wyszle 
do Nowiogródkai i okilliic samolot dla 
rozmzucehnia ulotki propagandowej. 

Acljiėcka 
PIĘCIOLECIE RADY POWIATOWE] B.B.W. 
R. | WALNE ZEBRANIE RADY. 

: W związku z przypadającem w tym roku 
pięcioleciem Rady Powiatowej BBWR. na po- 
wiat stołpecki, tegoroczne walne zebranie od- 
było się w nastroju bardzo uroczystym, w 
pięknie wystrojonej sali „Keduty“. 
> Poszczególne sprawozdania wykazały, 
że praca na terenie powiatu jest żywa, że wciąż 
czuwa nad nią prezes p. pos. Gorzkowski. Naj- 
lepiej przedstawia się praca na terenie samego 
miasta, gdzie wysiłki poszczególnych prezesek 
i prezesów w wielkim stopniu przyczyniły się 
do rozwoju organizacyjnego Bloku. Nad nie- 
któremi gminami, gdzie zaznaczyły się pewne 
niedomagania, Kada Pow. specjalnie będzie 
czuwała. Udział poszczególnych kół w pracy 
społeczno-oświatowej, zaznaczył się przede- 
wszystkiem w niesieniu pomocy rzeszom bez- 
robotnym. 

W dyskusji, która wywiązała się po spra- 
wozdaniu, p. senator Rdułtowski wyraził za- 
dowolenie Radzie Powiatowej za umiejętne po- 

kierowanie pracą w terenie i za należyty zu- 
pełnie rozwój organizacji. Stało się to wyni- 
kiem własciwie zupełnie pojętej współpracy 
prezesa Rady Pow. posła Gorzkowskiego i 
przedstawiciela Rządu p. starosty _ Kulwiecia. 
Wezwanie .p. senatora do dalsz j. wytrwalej i 
owocnej pracy dla dobra Państwa po myśli 
ideologii Marszałka Józefa Piłsudskiego w ra- 
mach BBWR, zebrani obdarzyli długotrwające- 
mi oklaskami. W sprawach organizacyjnych za- 
bierali głos p.p. posłowie Małynicz, Szymanow- 
ski. Wyczerpujących danych udzielili im p. pos. 
Gorzkowski i p. starosta Kulwieć. 

‚ — Ти% ро zebraniu Kady Powiatowej wobec 
licznie zgromadzonego społeczeństwa stolpe:- 

kiego, przeważnie elity umysłowej, p. poseł 
Poźniak, członek dejm. Kom. Ośw., wnikliwej 
poddał analizie uchwaloną ostatnio Ustawę A- 
kademicką. Na podstawie obrazu wszystkich 
szkół wyższych, — na podstawie scharaktery- 
zowania ducha, jaki na nich panuje, p. poseł 
wyraźnie wykazał, że ustawa ta stała się praw 
dziwem błogosławieństwem dla młodzieży, chcą 
cej rzetelnie się uczyć. Zrozumieli to zwłaszcza 
ci z obecnych, którzy niedawno opuścili mury 
uniwersyteckie. W ramach dopiero takiej usta- 
wy, młodzież się będzie mogła przygotować do 
przyszłej twórczej pracy dla Państwa. 

Referat ujęty był bardzo zajmująco, a prze 
dewszystkiem jasno. 

, Wieczorem oaoyło się w prywatnem miesz 
kaniu p. pos. Gorzkowskiego nader miłe i w 
serdecznym nastroju utrzymane zebranie towa- 
rzyskie, celem zapoznania się grupy posłów i 

przedstawicielami senatorów z У miejscowego 
społeczeństwa. 

  

— PRZEJAZD WODZA SJONISTÓW. 
W dmiu 24 czenwica o godz. 14-ej pocią- 
giem pośpiesznym «z Watriszawy przybył 
šo Baranowiez ltiwłómca żyd.  ongamizacji 
rewizjonistycznej „Brijgtih Trumpidorf“ — 
Ž. Įboliynski: ? 

Pomiędzy godz. 15 — 18 w hotelu Eu- 
mopejskim  Żabełtyński odbył konferen- 
cje z miejscową oufgianiizacją i w tymże 
dniu o godz. 18 odjechał do Nowogrėdikia. 

W idhiju 25 b. m. Zajbottyński przejeż- 
dżał pomowinie przez Bamaniowiicze o godz, 
12, jaidąc (do Pińska, 

„Na sllacji Żabatyński był spatyk:my 
przez miejscowy oddział „Brigti Trumpel- 
dorf" iw: liczbie około 100 osób. Oddział 
ten dowadzony. pizez Kiomendanta Breg- 
mana ustawił się adbok podjazdu na 
ma stacji. Żjbotyński po przewitaniu się 
wygłosił Krótkie przemówienie o zna- 
czeniu organizacji, jej połtuzeby i mastęp 
nie żegniany entuzjastycznie przez czlon- 
ków odjechał «0 godz. 12 45 do Pińska. 

— CZEGO JUŻ NIE KRADNĄ? W 
dniu 24 czerwca: około godz. 19-tej Ajzy- 
kowi  Buselowi zam. przy nl. Ułańskiej 
Nr. 16 skiradziono z koryłtarza 2 liczniki 
elektrycznie. 

— NARESZCIE ZŁAPALI AMATO- 
RA CUDZYCH ROWERÓW. W. dniin 25 
czenspa r. b. na gorącym uczynku Кга 
dzieży roweru z pized sklepu wostał zą- 
trzymamy Józef Kret, zam. przy ul. Ho- 
łówiki 45. 

Rower Kreltlowi odebrano i zwnócomo 
; piawemu właścicielowi Filipowi! Szamidzie, 
al Kiret powiędtojw(alt ido aresztu w celu 
rczmyślania mad! swoim czynem. 

Sfiary 
Rudnik Maks na Szkołę Powszechną Nr. 

11 zł. 20. Z 

  

 



          

  

  

— WYBORY RADCY DO BIALO- 
STOCKIEJ IZBY ROLNICZEJ. W ciu 
27 b. m. w czfii Sejmllku - pojwiiańowiągo 
odlbyliy się wybory złaldłey: @0 Ibiataglioe- 
Ikisj Teby Ric'miczej. [Wybrany  zosllał p. 
Kośdiuch (Właidjysłany miieszk:miec maj. 

ВВ    

  

. Laszy. 
ZGROMADZENIE CHRZEŚCIJAŃ- 

3 DEMOKRACJI. W. niedzielę w 
milejskim odbyło się  zgromadze- 

mae Ga jańsikiej — Demokracji przy 
udiżalle 'aktoło 800 osób.  Nia: zgrmomiadze- 

te przybyli: senator Komfanity, oraz 
pe ltowite Blllnier,  "Temtka ii poseł (tut. olk- 
ałęzta Pulijam. 

— ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNE- 

GO W SZKOLE 'WLĘZIENNIEJ. W ойЫ 

24 b. m. е НЕЙ więzieniu karinio - 
<eqToeem  odbtyło, s'ę ikiońiczenie roku 

i wiięzienkiej. Na usło- 

byli: gp. "Priokiumaijos: 
IPiatdriontajbtu  Wiięźniów 

reje: Ikuirattiorik = Patllowia, sę- 
dzia Palazwilcz, (ks. (Pirtzemteniecki, mec. 
Fiix|-tehlbenmg i [kia imnych  zaciekawio- 
mych życiem  wewnęjtrzaem więzienih. 

W sali więziłejsnej, pmz yidźwiiękalch 
muzyki — oczekują ludzie — „wysłtępku” 
na przybycie zajprłoszoniych (gości. 

Alle już chwila unodzysta  nadehoadzi. 
Zemzyt znika. Raport — ibaczność! 
Zdbnani więźniowie powstają,  miitajjąc 
przełożcniyłch i przybyłych gości, którzy 
zajmują  przeznałczome dla! nich miejsca. 
Jedzcze parę chwili muzyki, aż zapano- 
wiuje komipletnia cisza. 

Z maliejsica. ploimstiaje prezes (Pailaoniaitu 
p. tejemit Milikowiskii i rw krótkich słowach 
«melia umoczystość tego dnia. W prze- 
smówiiemi! uswiojem p. Mitkowiskii podkreśla. 
wielki swikcies uzyskany przez więźniów — 
przez wikiończemiiie szkioły! więziennej, Zdo- 

   

    

  

         

   
   

  

  

   

   

      

   

  

   

"byli wiedzę, kióra da im w życiu dużo 
*koczyści, a m.wet będą pomocni w życiu 

  

inmym. Ziwrócił wwiagę ma lekturę, jalką 
pownni/ pesługiwać się po wyjściu z 
wiięzienia, pirzestrziejgająe przed lekturą 

szkodliwą. Na zakończenie oddzyńiał na- 
Gi a wymóżriiciawich za głorliwą i pilna 

ае "w Giąjgu molku szkolnego, 2; Go zło- 
ali wyróżnieni, a mianowicie  10-ciu 

ctrzymiaio majgrody i 9-ciu listy pochinallne, 
jak rówmież nazwtisika wtezystkich, któ- 
rzy: szkolę ukończyli, a jest ich 125. 

Z kiclei przemawiiał jeden, z wiięźmiów, 
zajpawnii jąc że osiąginięta w murach wię- 

nennych oświata mile pójdzie ma marne i 
ż epo wyjściu z murów wiięziemniych nile 
złapominią o książce i jej wylborze, jalk rów- 
nież poklłajdałaych na: nich nadzieji. 

Na zakończenie odegranie  zosfł:ty 
przez więźniów dwlie kiemedyjki Piekamz 
i komy/alianz, i pan Perzyński, które czię- 
ki sumiennej i gortliwiej pracy nauczy 

«aieli pp. HKraśnika i! Hiuszezy, jak również 
samych więźriiów wymarły b. dobre wma- 
żenie, 

— SAMOBÓJSTWO. W Poniiedziałek w 
poddlwiórzu przy ul. Japgliellońskiej Nr. 22 

usiłował pozbariić się życia przez wy- 
picie szklanki esencji Kkarbolowej Kaź- 
mierczak St wisław. Po przewiezieimu do 
Szpitala  Kałmiernczak zmarł nie od- 
zyskawszy | pitayttlommiosei. — Znaleziono 
przy mim jeszcze pół butelki eseneji kar- 
bolowej ii iddkiumenty osobiste. Przyczyna 
samobójstwa deltychiczas nie ustiafiona, 

— USIŁOWANIE SAMOBÓJSTWA. 
W dniu 25 b. m. do spiitała sejmikowe- 
go dosiiarczony  zosteł mieszkaniec wsi 
Minie wicze gm. Lumina Kiarasio Michał 

z ramą postmzałową, w okolicy: Seras 
iktóry jak sam zeznał usiłował popełnić 
samobójstwo. St: demiata  jestl ciężki. 

   EW
 

  

Dźwiękowe kins „APÓLLO" 
DOMINIKAKSKA 26. 

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

„ ABRORKO* 
Nadprogram: Tygodnik Foxa. 

Wstęp od 50 gr. 
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WANDA DOBACZEWSKA 

Zwycięstwo Józefa Żełądzia 
— Ty sztoż heto, Wańka? Niczoho 

nam w Lipniach nie brać? Czy jak? 
Wańka przytwierdził poważnem ski- 

nieniem głowy. 
— Nie brać. Niechaj budzie komisja.. 

niechaj porownu podzieli. Lipniowskim 
ludziam... We wsi. Myż potem dalej poj- 

- dziem, nas bolsz budzie. 
z 

— A my? — warknął ze złością Apa- 
nas Żuk. 

— Nasza sława! My Chrystowy żoł- 
niry! My pierwsze wstali... my.. 

Apanas Żuk odwrócił się do Korolon- 
ka i zrobił sobie na czole kółko, mru- 
'gając przy tem ku Wańce. Ale ogromny 
Jurka Czarny, z twarzą dziecka na ba- 
rach olbrzyma, zdawał się przejęty sło- 

- wami proroka. 
— Chtoż wie? A woś praw Wańka? 

— powiedział w rozmarzeniu. 
Lawon kulawy wysunął się na śro- 

dek szopy. 
— Spakińcie, bratcy. Praw, nie praw: 

pojdziem na Lipnie — tam widnieje bu- 
dzie. Niechaj tolki Wańka z nami idzie! 
W nim nasze szczaście. A mnie usio row- 
no: brać nie brać, aby panów bić! Za 
hryudu naszu gorku! Za biadu! Za ich- 
nie proklate „podatki“!... Niachaį ich 
chalera! 

Splunął głośno i stuknął swoją strzel 
bą o klepisko szopy. 

Korolonka denerwowała widocznie ta 
rozmowa. W tyradach Wańkń, w posłu- 
chu, jakim się cieszyły, widział podważa- 
nie swego autorytetu. Przeciągnął się 
niedbale, spojrzał zezem i powiedział z 
umyślnem lekceważeniem:: 

— Wańka, wiadomo, 
wiek. Jemu Chrystowe słowo i 

OSP RSS 

Bożyj czeło- 
chto wie 

_ Wydawza: Stanisław Mackiewicz 

          

— POŻARY. W mocy zla 22 b. m. we 
waj Khuszynmiałmy gm. Hiofynka w za- 
błudowiaatach Jlana Gorysza 2 powedu 
eicž.tacžiaego obdhcdzezia się z ogniem 
meyfbladht pożar, skłulkiiem czego spaliła 
się stodoła z maczędziami roinijezemi, oraz 
6 krów, i 3 galinis. Straty sięgają 4000 
zł. Wiypodku z ludźmi mile było. 

  

   

  

LŽ * * 

W; młocy, nia 23 b. m, mia Kol. Łapieze 
gm. Kinytalki svi słtodłolie należącej Cirtuka 

Biiciać: da, wyfbłuchł pożar ego pa-     
wą pajdka: sładiol el witaz z chiewem. Stłcaty 

ją 400 zł. Prizyczyma! pi į 
eusiiallchia — jednialkże zachodzi! piodk. 

nzenite — że żonła Cirulka, pozar spowo- 
dowzta umyślnie, celem otrzymania ase- 
Kuracji, za ido udałaby się dlo męża, który 

przebywia ofoeen'e ry Angenityw"= 

— KRADZIEŻ GARDEROBY. 

Pioir zam. wie wsi Kiotpaki gm. 
kiej — zamiełdowłalł o kradzieży: 
siikiodę (prizez niez 
acl iwakttości 818. zł. '(!7). 

ZŁODZIEJA. - W фн 
z Słuwenkę Fran 

cikzka (Milynanska 4), który dokonał kra- 
daiežy wz fiuraniatasik przyjjeżdżających ma 

rynek @6 Gižiodina, 

— SPORT. (W dalszym ciągu mistrzostw 

Podokiregu Gier  Sponłtowych - mozsgranio 
3 mecze w”piłce koszykowiej, których wy- 
niki są niastępujące: W. K. S. Laiezonišė 
— Siirgalec 33:8; WKS 81 p. p. WKS 

Dyou Pirzeciwiiotmiiczy 15:12, 

kc 

W! mozegranyjm itu meczu pilki! noznej 
o mistrzostwo kl, „A* miejscowa „,Ma- 
kabi“  poklodniat:!  „Hiaipoel“ z Białegosio- 
ku w) stosunku 3:0 (1:0). 

Do ispofikalnia ileigio  Malkabi wystąpiła 

osiabionia 3 gmaczaimi, któmzy są zdjyskkwa- 

  

   

Amiškio 
hornic- 

ma jego 

  

  

     

  

  

  

fifikowami ii jednym, który po kontuzji w | 
Białymistokiu leży jeszcze w  szpiłtali 

Najlepszym ną boisku był Chajet i 
Budzyński, którzy grali b. dobnze i o- 
fiarnie. 

Pulblicanjošei окО 300 osób. 

dobry. 

  

   

Sędzia 

W Suwałkiach tamitejsza „Miakapbi” įpo- 
konała grodzieński „Kuafi“ w stosunku 
4:0 (1:0). 

оп Ука 
— PROGRAM UROCZYSTOŚCI SŁO- 

NIMSKICH. Został już definitywniie u- 
Sliallony progmam obchodu  400-lecia na- 

dania Słonfimowi prawni  magdebunskich, 
600-1ecia: śmienidii Lima Sapiehy i 150 - le- 
cia otiwamcia kiamału Ogińskiego. 

TAipda 0 godz. 21 odbędzie się powita- 
nie ulczęstników  spllywu ma 10 jazie; 

8 lipa o godz. 10 — wycieczka po 
Stemimiie i okolicach autobustmi i kaja- 
kami, zionganizowane przez PTK, o g. 
20 — odczyt w Domu Liudowjym, «0 godz. 
21 — capstrzyłk, 

9 lipca o godz. 7 pobudka, o godz, 10 
nialbożeńs|»jr w świątyniach  nwszystlkiich 
wyznań, 14,30 — defilada wojsko, i от- 
gamizacyjj, 13.30 — uinoczyste Posiedzenie 

Rady  Miejsikej w. Domu Tudowjym, — 
16 — pokazy silraży pożamowch paw. slo- 
nimskiiego, 17 — zawody spomiowe na 
Ponaratdh i ma sit idijonie PW i WE, — 
20 — zabawia ludiawia ma buliwarach ks. 
Ogińskiego 4 Stamt taboru rwodnego na 

kalni le iks. Ogińskiego. 
10 №реа — pożegnanie uczestników 

splymu. 
— WIALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 
SŁONIMSKIEGO ODDZIAŁU IPOLSKIE- 

. GO T-WA KRAJOZNAWCZEGO. W pią- 
tiek dnia 23 b. m. wi gali komferencyjnej 
stariosłiwa 'adbyło się iwyllne zebranie - 
członków P. T K. Słomiim, pad! prze- 
wiodnietwem prezesa, oddzialu p. mjr. 

Obtona. Ziekińskiiego. 
Po zaągajeniu zebrania i  muezczeniu 

prizez powistainie pamięci zmarłych  dzłom- 
ków PTK priezes (oddzialu rwjygłosił spra- 

wiozdajniie z działalności oddziału, z którego 
wynika, że instytucja ta mozwiinęła nader 
energiczną  'dziiałallność we wszystkich 

52) 

co? A ot my, grzeszne, nam aby burżuj- 
skij stroj aprakinuć. Kab* nie rozporzan- 
dzali się pany naszej dolej. A tam... przyj 
dzie się jakiemu burżyju kiepsko... dyk 
coż? na to wojna ichnia z biednym naro- 
dem poszła. 

— Na to wojna! — powtórzył Lawon 
kulawy. A Jurka Czarny, dłubiąc kijkiem 
w popiele, zagadnął nieśmiało. Nu, do- 
bre, Adaśka. A jakżeż z hetimi samymi... 
koł-chozami budzie. Moj dziadźka kazau.. 

— K czortu twojeho dziadźku! 152, 
chitry! Tak budzie, jak sowiet każe, -—. 
warknął rozzłoszczony Korolonek. Bu- 
dzie wam, chłopcy, hamonić. Spać pora. 
A ty, Jurka walaj na strażu! 

Olbrzym dźwignął się posłusznie, wy- 
szedł z budy i wsiąkł w noc. Ulka spa- 
ła już w Swoim kącie, reszta układała 
się, gdzie kto mógł. Korolonek także zbli 
żył się do swojej pryczy, jedynej w szo- 
pie, którą zajmował, jako wódz. Ale nim 
zdążył się położyć — Dziadźka Filip 
przysunął się do niego i zagadał zcicha. 

— Tak staroście, znaczy sia, śmierć 
pisana? a? й 

— Nie słyszał, dziadźka? hdzież był? 
spał? — ździwił się zagadnięty. 

— Słyszał to słyszał... A tolkiż. . 
— Szto? 
Filip mruczał chwilę niewyraźne sło- 

wa, aż nagle wybuchnął: 
— |Jakijżeż jon starosta? Jon žež Ja- 

niszeuszczyk. Jeno bačka na Mitrow- 
szczyžnie sidzieł. 

Korolonek wytrzeszczył oczy, nie bar 
dzo rozumiejąc o coc chodzi. 

Starosta Janiszewski istotnie pocho- 
dził z rodu dziedziców na Mitrowszczyź- 
nie i był dotychczas właścicielem tego 

   

tmyjeh spłrtaiweów gande- Ki 

  

niem f dziedzinach. (Po odczytaniu: prota- 
kulu (komisji rewizyjadej, na wniosek 
p.idz. S.'Weissa, zebrani udzielili: albSo- 

Ialiorjum  usiępującemu zarządowi 5 uzma- 

nie za (dotychczasową pracę. 

W dyskfusji mad! spiiawozdaniami u- 
_ehw.fionmo powiołanie ido życia sekcji o- 

    

   
   

lag zabyłtibów, 
iczącejgio kito? 

  siwłojszczyzny, ma prze- 

j wyforaito p. prof. Ja- 
  

   

       

ma Tyskę (gimn. państw. 5 m). 

kół miłodzileży: (kin: - 
ie žo Slionnimės 1a4y 

вектейа: Zamządu | p. 

   w. Klmakiiepyi' , pidkireślająe ogromny 
wysiłek miłodizieży dla pnae Krajjoznaw- 
czych jaki w moku  sprialwiozdawezym z0- 

  

siał  upunięty.  Riebsumiując prace po- 
szdzegółnityjch kół zastanawia się nad 

   

działalnością kola pmsy Średniej  Szlko 
Rola. (M Żywowicalch, ikltónia w ułoku mbie- 

j iiej, pracow kia i wnosi o 

emie pochwały p. Dyrektomowi E 
tojpilekumowi Koła oraz 

    

Zaczą- 

  

ij ej 
pozy. Gimnazjum Państwiowiem 
Jium Żeńskiem SS Niiepidkalamek. Po 
le dwa kioła Kkmajoznawtze przy: Seminai 
jum Państiwowem i Żydowskiem Gimn. 

j wszelkie wa- 
dlo: pomyślnego wozstoju. 

Po zakiończoayjch referaltaich 

10 da wyborów mojwiego 
wieszlii Pp.: mjr.  Zielińsk 

prof. Klaudja Chnucdka — w 

    

     

    

    
   

     

  

    

    

        

  

em, Józef Stlabrowski, arch. Hiliamy. 
un, Helena Glebska,  Dymektior IZ. 

Te'ner,  Wiodzim: a V от    

  

Kmkie tóez, omaz 
  

Jielililniek | 
met Edwarki Ko- 

  

isji rewtzyjaej piawolano pp: 
Dix 8. /Włelssa, A. Falkiewiiczową i T. Wosz 
czyńsłkiejgio, zaś ma zastępców! członków 

pp A. Bondara i Wil.  Szereszewiskiego. 
Wiwolnyjch muliiosikkalcchh mia wnfłosek p. 

W.  Klimikierfigza  uchwaliomo wyd 
przewodni po Słonimiie i po proiw 
oraz pmzyjjęto ido wiialdomości myśl 

  

    
bu- 

dowy domiu knajcznawizego wi Słonianie, 
Realizację  pmojekiju budowy  polecono 

Ziamząjdlowit. . 

— ULGI KOLEJOWE diz: ucze: 
spły vu „Śzilłakiem Sapiehy i Olgińsiieg 

Ministensttwo Komunikacji pismem z 
dm. 20 VI. 1933 m. Nir. HOU — 891 powila- 

domiło  Kiomiltat Spływu „Szlakiem Sa- 
piehy i Ojgińskiiejgo" mw Słomimie, że ucze- 
dtniqy spływu w drodze powrotnej będa 

mogli (korzystać z 50 prioc. ozmiżek ko- 
lejowyidh do stacji miliejsca swego zamie- 
szikalnia. "Telechamy. Diomalaowo, Słomiim. 
Mosty, Grodno i Augustów w: ciągu mie- 
siąca lipca r. b. 

EGZAMINY MATURALNE W 

SŁONIMIE. W ubiegłym tygodni zakoń- 
czyły się egzamiay miafiuralne w Słonż 
mile. 

Poanliżej podajemy, w 

        

kaz absoliw 

          

i abeciiweniów gim um. pr /ńeftrwiorwiegzo 
i absoliwientek  semimistejum  mhniezyciel- 

skiiego żeńskiego im. M. M. Darrow" : 
Stonimi'te: 

a) w Gimnazjum Państw, świadectwa 
dłofirzaiłc li pp:     otnzym: 

     
   Bosiack ! Dojlidówłni Rozaijt. 

Genydierówna R Klimojwiicz  Mieczy-    ZAL 
sław,  Koczakewiezówna Aintgelinia,  Kiuž- 
miūska Hellina,  Eochožaliaūski  Moliže 372, 
Malieszesveki | Sltiainisliaw,  Niowi:lk. L:, Os- 
Kiemczanikia: CelVinia. Pertlyówna  Amioran, 

Rybiński Wiładysłary, Riomiszejwska Heie- 
na, Rhepeckii Edward,  S-iwidka  Mir- 
jam, | Surawy, Jerzy, | Siauchotiomwiczė tea 
Cyla, Wiechrówmia Ludmiła, Wadlicka I2- 
ma. Dowłaar - Zapolski Edwtzrd' : Żukow- 
ski Albert. 

b) w Seminarjum Żeńskiem świadectwa 
dojrzałości votinzymiaty : 

Abłamowiczówaa Jnllna,  Abiażejów- 
na Sitanislawa, Betlejewska Jadwiga, -- 
Bumoosówna Helema, Chaeulkówna Geno- 
wefa, Cieślińskn Janina, Czarm „górska 
Anima, Dołęga - Winzoskowa 'Tresa, -—- 
Firondklewiidzówne  Nawcyza,  Głuchowr- 
ska Blomiisłatwa, Gowironówna Kat! rzyna, 
Giryllówmnia Leokadja, Jesipowiezó*na Le- 

   м 

REM 

majątku. Dwór Mitrowszczyźniański, od- 
kąd istniał, żył w zgodzie ze wsią. Ale 
dla Korolonka nie miało to najmniejsze- 
go znaczenia. Czując 'w starym Filipie 
jakąś niewyraźną opozycję — zmar- 
szczył brwi.. 

—- Nu? dyk coż? Mało szto Janiszeu- 
szczyk! Burżuj — krwiopijca, jak i dru- 
gie. 

Filip nieprzekonany, kręcił zwolna 
głową. 

— Niapieknie. Nadtož  niapieknie... 
Jon žež susied. Jeho bačka dobry był 
dziela narodu. My z jeho baćkoj na cia- 
ciuruki we dwióch chodzili. Aj, drenno! 
Haniebnie, jak drenno. 

Korolonek, tknięty jakąś myślą, ry- 
siemi oczami wpił się w starego, ale za- 
raz uspokoił się i ręką machnął. 

— Wyśpij się, dziadźka, to i dur z 
głowy wylezie. Isz jaki dobry! Janiszeu- 
szczyka żałuje! 

- Apanas Żuk ze swego legowiska za- 
śmiał się urągliwie, a Wańka Pawluk po- 
wiedział po swojemu, uroczyście: 

— I ja żałował, dziadżka, załował —- 

myślał: Chrześcijańskiej krwi szkoda. A 
ot, wiżu, nia żyć burżujam na świecie. 

na białym. Sam Boh osudził... proklał... 
Dziadżka Filip już nie oponował. We- 

stchnął ciężko, poszedł siąść na progu. 
na granicy zaduchu ludzkiego i czyste- 
go oddechu nocy. Coś sobie myślał... coś 
kombinował mętnie w swoim mózgu zdrę 
twiałym, niby korą od świata oddzielo- 

nym. 
: Późny księżyc kończącej się pełni już 

wstai + osrebrzył las. Ciemność cofnę- 
ła się pod drzewne pnie i odsłoniła po- 
lanę. Rosa świeciła mocno na zziębniętej 
trawie, białe błyski ślizgały się po krza- 
kach, świerki czerniały niepokojąco na 
skraju polany. Filipowi wydało się nagle, 
że tam, ktoś jest zaczajony. Wstał, czła- 
piąc ciężko, podszedł do zarośli... niko- 

Dru 

„LUX 

   

   

karnia Wydawnictwa „SŁOWO” | 

  

CDU SASZA RASZILOW. 

Dziś premjera! Największy czeski dźwiękowiec w g słynnej i populasnej powiešci Jarostawa Haska 

„. „Dzielny wojak Szwejk” 
Kapit:lne sceny, pelne pysznego humoru i satyryczuego zacięcie. — —W roli gł, legendarnego Szwejka czeski Jennings 

(ery zniżane— — ————— Bogaty nsdpiogrem, 

  

„PAN“   O R 

Se15acją daia Dędz:e dzisiejsza premjera! ——— Emocjonujacy tilm, ukaznjący Daraucšč życia s t,stów cyrkowych 

„POD KOPUŁĄ CYRKU" 
Moc atrakcyi cy kowych; młyn śmierci i inue zachwycające numery akrobatyczne. Nad program: komedja „W nocnym 
dancisgu* oraz tygodnik dźwiękowy „Pstbe*. 

(Subtelna miłość wiotkiej linoskoczki 

do młodego pieśniarza) 

Ceny ns 1 seans Balkon 25 gr. Parter 5% gr. 

  

Wesoły 

"FLIP 
tydzień! 

i ELAP przybyli do Wilna i ROBIĄ KARJERĘ 
Nzjnowsza i najdowcipniejsze kreacja królów Śmiechn i humoru. Nad program: Wesołe atrakcje. 

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

  

Dziś! 

„Afryka mów 
Gigantyczny tilm dźwiękowy! — Poiska wersja dźwiękowa! 

GG Przepiękne arcydzieło, które przewyższa wszel- 
kie oczekiwania bywalców kinowych. Zadziwia- 

jące momenty. Napięcie! Dia młodz. dozwolone 
  

  

Dziś! 

oma,  Kiawiłńska Stamisłrywia,,  Kołozowiska 
Anna,  Kužmidka Marja, Novyszówna 
Czesławia, Nowakowska Slirmisławe, — 
      szfzilewiiczówna Zofja, Ostapowiiczówna 
Jadwigi Pilecka Jaidwiga, Rewienlów-. 

  

ma Bronisława, Rutkowska Anna, Sal- 
slowiiezówma Anna, Słowińska Trent, 

Słoniówna Helena, 50- 
kolowska Janina, Szyszkówna Olga, Szysz- 
kówiia Agnmileszka,  Szyszkówaa  Wasy- 

   

   

  

    lisa. Trynkówna Bronisława, W B 
włiezówna. Helena, Wasikowska Henr;ka, 
Wielogūrska Alfreda, Zabielska Helera, 
Ziółkowski: Trena. 

— NAMAWTANIE DO ZABÓJSTWA. 
W początkach czekiwiea r. b. i 
Ostrowo gm. miżewidkiej pow. 

Ikego  Skwrat Tel z mężem Ignacym i 

jęem Stefanem i miaimawtać Pawła 
Kononowicz "dlo" zalmiomdowania ieh 
а; 

rym 

laft. 

     

  

      

    

  

   
    

  

© majątek od kilku 
ziajpłriołpjomioj wali Kono- 

pziocedier 100 zl. pod wamun- 

uslkral(etei a go iw majkrótszym 
Kononowicz pozoktaie zgjcdził się 

i wównniocześniie  pojwialdlo- 

Solłoniewilcz — miadmieniając, 
iMypisłdku tylko o 

   
czalsire, 

na. propozylcję 

  

mił o (tłem 
że chodzi mu w tym 

wyłudzenie pieniędzy, 

Gidy (Paweł  Kiomomowlicz otnzymał ty- 
fiutem zaliczki odl Tekli Skurat: 60 zio- 
tych oświadczyli jej. że zbrodni nie dc- 
Ikona. Wtedy Sikuwartłowia oskarżył, go 
pulbliieznie przed wsią, 'o Ikmaidziež, policji 
jedlanik 0: tem. mie (doniosła. 

Oniesidlalį zjawlił się tala: Post. P. P. w 
Miiżepydezałch Atar glilalzy: Stołolatetwicz i zło- 
żył zameldowiamie 0 ms!owaniu zabójstiwa. 
go przez Skiurbatówi tia pośmedhiietwem Pa- 

wła! Kolalomowieza, dzięki: osthzeżeniu kió- 
rego pl-my zbiiojdnieze mie zostaly trea- 
fizowame 

Pol 

dzenie. 

Dla sadów i ogrodów 
Różne środki i preparaty do walki 

ze szkodnikami oraz narzędzia do 

tego służące poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a, 

   

  

    

  

     

«doch a- 

  

a wszczęła (w: tej spsiaiwiie 

  

  

OBWIESZCZENIE 

Okrięgiorny) Umząd. Budownictwa Nir. III 
w Grodlie ogłasza: na dzień 7 lipca 1933 
r. przetarg mieogramiczony na roboty po- 
mianoiwe i lryanjgulacyjne terenów o pow. 
17.000 ha w Pihmiauce pod! Wliiniem, 

Bliższych iinformalcyj udziielia: wtym. Za- 
rząd wi w glodzikzach minzędowiych. 

Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III. 
Grodno 

Nr. 837/Z. N. 

    

tylko las zbu- 
dził się i szumiał niespokojnie. Gdzieś 
niedaleko rozkochane puhacze wabiły 
się niesamowitym śmiechem, żaby grały 
zapamiętale od strony trzęsawy... i tak 
spać nie dadzą. Filip zapuścił się stecz- 
ką, między drzewa. 

— Kudy, Filip? — okrzyknął go stra- 
żujący jurka. 

— Ot... tak słabie... Nie śpicsia... dyk 
u les; — odpowiedział stary i poszedł 
jeszcze dalej 

Wspominał teraz, jak gadał z Korolon 

kiem i dziwował się strachliwie własnej 
odwadze. A potem myślał rzewnie, jak 

to młodemu janiszewskiemu Śmierć pi- 

sana i żałował go, sam przed sobą, po- 
cichutku. 3 

— Во tego Jurka Janiszewskiego nie 

inaczej widział oczyma duszy, jak tylko 

małym, złotolokim chłopczykiem, wycią- 

gającym obie ręce do strzelby. Widział 

go takim o wiele wyraźniej, niż młodzień 

ca, co na wakacje przyjeżdżał z peters= 

burskiego uniwersytetu, bo ten rychło 

zagubił się w zawierusze wojennej i wy- 

płynął dopiero człowiekiem dojrzałym, 

przedstawicielem władzy — starostą. Z 

tą władzą wieś Zahorańska była w jaw- 

nej niezgodzie... Czemuż? tak bywa nie 

raz. Wziąć Mitrowszczyznę  Janiszew- 

skich i podzielić? Też dobrzeby choć 

i na to... coby powiedział stary pan, gdy 

by żył? Ale zabić?! Kogo zabić? Tego 

Jurki, ( co jemu tyle razy pod nogami pią 

tał się i tak ładnie prosił: 
— Filip! daj na minutkę twoją strzel- 

bę potrzymać! — Tak prosił! A zbytnik 

był... jak wziął strzelbę — to zaraz chciał 

iwystrzelić... Choćby jeden raz.. I zdarzy- 
ło się, że dworską świnię postrzelił... Oj, 
było wtedy Filipowi od pani.. oj, było!... 

Zaśmiał się zcicha.. Dawnieńko to, 

dawnieńko... może i zbierze się trzydzie 

ści lat. Był wtedy gajowym w Mitrow- 

go żywego tam nie było... 

wspaniały 100 proc. dżwiękowiec. 

Światowid | ”* „CZAR JEJ OCZU 
ad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 

ETYYFWTYWYTTYWYTYYYYWTYTYFYTYYWYTYPYYYYPYP" 

GRABIE KONNE, 
KOSIARKI I ŻNIWIARKI DEERINGA, 
CZĘŚCI ZAPASOWE do maszyn 

žniwnych, oryginalne. 
OBSYPNIKI, 
WYPIELACZE 
KOSY i SIERPY 

poleca 

WILEŃSKI SPÓŁDZ. SYNDYKAT 
ROLNICZY 

Wilno, Zawalna Nr 9, tel. 323 

AAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LAS 

POPIERAJCIE L.O.P.P. 
wes 

  

EEE WEMENZENZEWZ DANIUSZEW 

MAJĄTEK Lekarze  , MAJĄTEK 
| m Z EE M pensjonat — poczta — 

== — — — — — = Daniuszew — Kiersnow 
Duia 15 czerwca r. b. ska stacja  Smorgonie. 
zostałurschomicny ga- Plaża, kajaki, tenis. 
binet Hydropatyszny 
dra ALKSNINA przy 

ul. Wiwulskiego 5 
godz. przyjęć 12—2i 
4—6 codz. opr. niedzie 
i świąt. AE 5-7 оЕа 

DO WYNAJĘCIA 
daży, jssny, umeblo- 
wany a osobnem wej 
Ściem. Elektryczność, 
wants, ieiefon. Porto- 
wa 8 m. 3. 

  = — 

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

1 4 — 8. Tel. 567. LAA 5AAANABKAAAMOO, 

Kupno 
1 SPRZEDAŻ 

KFEPTTYYTYCYSYYTYY A 

Sprzedaje się 
TYWYTYWYWYWYTTYTYW okazyjnie lodownia po- 

kojowa i duża dracena, Tanie ietnisko ы 
1 12 pok, do wynajęcia, e SOBIE Od R 
Blizko Wilns, miejsco- m 
wość prześliczna rieks -— > 2Ё 
i las tuż kolo domu — 2 
Pokoje słoneczne ślicz- 
ne z werandą i kochnią. 
Dowiedzieč się proszę 
w Administracji „Sło- 
wa* Zamkowa 2. 

"Letniska | 

  

Sprzedaje się wanna 
miedziaue, Sosnowa 17 
(Zwierzyniec) wskaże 

stróż. = 

PENSJONAT 
w  Andrzeįkowie nad 

Świtezią Wandy  Kul- 
wieć - Frydrychowej. 

Pokoje słoneczne wspól 
ny salon i taras, bibljo- 
teka, pianino, kuchnia 
wiejska, posiłek 4 razy 
dziennie. Doskonała ką- 
piel, auto, dojazd z Ba- 
ranowicz lub Nowo- 
gródka autobusem. Ce- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 
leżności od pokoju. — 
Poczta Walówka koło 
Nowogródka  Andrzej- ty Kalwaryjska 12 m. 6 
kowo. od godz. 5 do 6 wiecz. 

w obrębie m. Wilna w 
kol, Zgoda przy įJero- 
zolimce (Kalwarja) Łe- 
dnie poł>żona, wZoro* 
wo zagospodarowana. 
Budynki mieszk, i gos- 

9d. drewniane nowe. 
iemi około 4 ha. Park 

ogród owocowy, blisko 
kąpiel. — Komnnikacja 
autobnsowa —Dogodne 
warunki sprzedaży. In- 
łorm. na miejscu n wła- 
Ściciela Kryłowa lub we 

wtorki, czwartki i sobo- 

  

szczyźnie, towarzyszem polowań pana 
Janiszewskiego ojca. Ani myślał go nie- 
nawidzieć, wprost przeciwnie... A teraz 
syn przepadać musi, bo wrogiem okazał 
się, burżujem... Ot, dola! 

Dawne wspomnienia gorącą talą zala- 
ły stare serce Filipowe. 

— Na ciacieruki z panem chodzili... 
W budkach siedzieli... z jednej flaszki 
wódkę ciągnęli, jedną kiełbasą przegry- 
zali... Porozumiewali się im tylko zrozu- 
miałemi  pėlstowami...  mruknięciami... 
chrząknęciami... A cietrzewie tokowaly... 
klekotaly... A głuszec śpiewał... 1 oni 
dwaj sunęli ku ptakowi... skakali... i za- 
mierali na miejscu... skakali i zamierali.. 
Głuszec špiewal.... 

I teraz śpiewa... Znłedaleka, ze znajo- 
mych moczarów nadleciał znajomy głos... 
Niby drewniany, a dźwięczny... niby da- 
leki, a bliski... Głuszec!! Filip zebrał się 
w sobie, zgiął się w pół... dał trzy susy 
i zastygł, cały naprzód podany... Jed-- 
no mgnienie bezruchu, a potem znowu 
trzy skoki... Naprzód... naprzód... 

Śpiew głuszca był coraz bliższy. To 
nietylko potężny leśny kogut wabił kurę. 
To jego, Filipa, coś wołało, coś ciągnęło, 

wiodło, jakby za rękę, po bagnisku... po 

moczarze.... z kępy na kępę... Księżyc 

świeci coraz mocniej.. cisza nocna coraz 

głębsza... wszystko umilkło, stężało... i 

tylko to jedno głuszcowe wołanie... A on, 

dziadžka Filip, coraz lżejszy... zręczniej- 
szy... jak za dawnych, minionych lat... 
Samże on w lesie? Nie. Ktoś skacze przy 
nim z kępy na kępę... od lewej -strony, 
ktoś jeszcze lotniejszy, niż on sam... Ska- 
cze, a trawka pod nim się nie zegnie, ga- 
łązka nie chrupnie, liść nie zaszelešci... 
Ale jest. Czuć jego obecność... I zobaczyć 
by można, byle głowę nieco odwrócić... 
ale strach... ale strach.. 

Filip. zdrętwiał. Obca siia przesta- 
wiała mu nogi, kazała rękom czepiać się 

  

Pp Dąbrow skiego q BUCHALTER - BILAN 

WiLLA do sprzedania 1 

Przešiiczny romans filmowy 
W rol. gł. przemiła gwiazda ekranu Janet 
Gzynor, niezrównany  Charies Farrell. 

Kucharka 
czyli służąca do wszy- 
stkiego z dobrem goża- 
waniem. Czy też ma 
przychodzącą poszukuje 
pracy. Posiada Świa- 
dectwa. Ad:es; Zzrze- 
cze 16 m. 10. << 

DOŚWIADCZONA 
— wychowawczyni —. 
z dobrym akcentem neł 

_______ skim poszukuje PR 
* przy dzieciach. i 

A S da świadectwa. Dąbre- 
lato—nl, Bonifcatersks KRES 
2 m. 8. — 

EEE: EKSA 

Lekcje, EET 

Pianistka, 
dobry pedagog. Prsg- 
nęłsby udzielać lekcji 
muzyki lub też podjąć 
się innej pracy. Lasks- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienua 28 m. 22 Kszi: 
miera Kałużyńtka. 

  

JAKIEJKOLWIEK 
pracy poszukuje czło- 
wiek uczciwy, pracowi- 
ty, samotny, połecany 
przez osoby znane. — 
Werkowska 38 m. i Ka 

= MAS zimierz Kirjacki. 
Patronat Więzienny 
w Wilnie zwiaca się 
do ludit dobrej woli z 
gorącą prośbą o stare 
ubranie i bieliznę dla 
b. więżniów i ich ro- 
dzin. Olisry prosimy 
skierowywać na ul.3 go 
Maja — gmach Sądn 
Grodzkiego, psrte:, po- 

Poszukuję 
jskiejksiwiek pracy. — 
Znam _—g-spodarstwe 
wiejskie. Znam dobrse 
kuchnię, mogłabym się 
zająć domow em gospe 
darstwem albo pilno- 
wauiem mieszkania. Wy 
msgsnia uajskromniej- 

  

kój Nr 15. ZE sze, Świadectwa i reto- 
2е = rencje powa:nych csėh. 

Modystka Ul. Bikszta 17 m 3A 
wykonuje tanio i ele- 
gancko wszelkie roboty 
kapelusznicze — Wielka 
3 m. 16. z 

« — 

Były urzędnik 
pocztowy, pisze na ma- 
szynie poszzkuje ро- 
sady biurowej *ksped- 

 dacódiiaika 7 jenta Inb ianej. Oferty 
a“ do Redakcji „Słowz, 

POSZUKUJĄ pod „Młody* 

AE Młody, uczciwy 
chłopiec 

(skofńiczone 5 oddz, set. 
powsz.) prosi 8 jaką: 
kolwiek pracę. — Are: 
Wilkomiersks X2 117. 

Młoda, 
inteligentna osoba po- 

SISTA ze znajomością 
buchalterji hadl., prze- 
mysł. - tabrycznej, rol- 
nej przyjmie pracę za 
minimalnem wynagr. w 
Wilnie lub na prowincji szukuje pracy do dzię- 

я _ ci lub skromnego go- 
ME DarbarstaLii spodarstwa. Adres; Po- 

łocka 52 m. 4 
— 

yły podofice 
zawodowy, ochotnik WF 
P., długołetnia prakty- 
ka biurowa w ózisle 
rachunkowo - kasowy, 
praktyka leśna i hasd- 
lows, posiada dobre 
Świsdectws i referescje 
posznkaje jakiejkolwies 
pracy — biurowej, leś- 
niczego, gsjowega — 
ekspedjenta lub Inmeį 
pracy. — W miejsce 
lub ne wyjazd, Ofert, 
do Red. „Šiowa“ poż 
КО 

Qchmistrzyni 
praktyczns, zna się do- 
Skonale na knchni i wy 
robie masła, Pracowita, 
pilna. Niešwieska :6—2 
Sperska, -2 

Przyjmę pracę 
przy gospodarstwie 

wiejskiem, znam się na 
hodowli drobin, mle- 
czarstwie, kuchni Mam 
poważne referencje, 

Wiadomość: Ostrobram- 
ska 3—u woźnej Sszko- 
ły powszechnej. —Z 

  

zwisających gałęzi. Nagle, wyražnie i 
rozkazująco, powiedział w nim, czy obok 
niego, zamilkły oddawna i na wieki — 
głos: 

— Ratuj, Filip, Jurku! 

W tej samej chwili załopotały tuż nad 
głową szerokie skrzydła głuszcowe. Księ 
życ zebrał wszystkie promienie, cisaąt 
je w twarz Filipowi, oślepił go na mgnie- 
nie i zgasł w ciemnej chmurze. Piesn 
głuszca umilkła. Rozwiał się w nicość 
nieuchwytny' cień, towarzyszący stareniu 
gajowemu i Filip ocknął się sam, w nie- 
znajomej części lasu. 

Dygotał z trwogi « przedšwitowi- 
go zimna. Zabłądził? On? W lesie uro- 
dzony? ze zwierzem i ptakiem pobrata- 
ny? Zatrzymał się. Otarł pot z czoła. Ra- 
zejrzał się z trudem w sinej mgle poran- 
nej. Ten dąb był wiadomy... i tamten, 
obok jarzębiny... i pięć sosen, cudacz- 
nie w jedno zrośniętych. 

  

Więc tu go przyprowadził nieboszczyk 
— pan? Do Krzywej Steczki? Stąd, na 
prawą rękę, o dwie włorsty, droga da 
powiatowego miasta... jakże on minął 

tak prędko taki szmat boru? Nie co in- 
nego... tylko nieboszczyk przeniósł, żeby 
spełnić jego rozkaz. 

Filip ukląkł pod dębem i zmówił gło- 
śno wieczne odpocznienie za swojego pa- 
na. | zaraz powesełał, bo lęk go opuścił, 
a miejsce lęku zajęło .postanowienie. Mo- 
cny Korolonek... bliska sercu dola towa- 

rzyszy, ale martwiec ze wszystkich naj- 

mocniejszy. Nikt nie da rady sprzeciwić 

się jego woli. a> 
Filip wyłamał sobie kij łeszczynowy, 

przeżegnał się krzyżem świętym i wy- 

szedł na drogę do powiatowego miasta. 
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