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POLEMIKA Pukorszałehorócił doPikiliszek 
WILNO. — Pan Marszałek Piłsudski odjechał o godzinie 14-ej w dniu 5-go 

daj Boże jedna z ostatnich 
na tematy dzielnicowe 

Zadziwiające są nieraz pojęcia o zie- 

miach naszych, odniedawna + niewie- 

dzieć przez kogo „Kresami'* nazwanych, 

pojęcia szerzone przez t. zw. prasę na- 

rodową. Oto mamy tego próbkę w wyżej 

wymienionym artykule, pomieszczonym 

w poczytnem, a skądinąd rzeczowem piś 

mie, jakiem jest ABC.. 

Autor wstydliwie 

niemówiącem pseudonimem, 

wyraża zdania: 
„Zapatrywania państwowe i narodowe zie- 

mian wschodnich są jakby dalszym ciągiem za- 

patrywań średniowiecznych... Ich marzeniem 

jest władza silna, kiedy dzierżyciel władzy mo- 

że robić co mu się podoba... Pojęcie władzy u- 

tożsamia się z samowolą rządzących... 

„płaszczenie się przed zwierzchnošcią, a 

warczenie na podwładnych widać na każdym 

stopniu drabiny społecznej... Z kresów rozeszła 

się ta psychika na całą Polskę, która w ten spo- 

sób staje się krainą cywilizacji Wschodniej... 
Szef używa robotników swego urzędu do pielę- 

gnowania swego pieska itd.., o ile za dopusz- 
czenie do pracy nie ściąga haraczu... (sic!) Ta 
nawyczka (sic!) do panowania... To są obja- 
wy umysłowości wschodniej, z której zabór au- 

strjacki przed wojną skutecznie się leczył, a 
który po wojnie opanował Polskę.... Ziemie tu- 

iejsze nie przeszły przez odradzający wpływ 

szkół Komisji Eduk., przez szkołę obywatelską 

Sejmu Czteroletniego, ani poryw Kościuszkow- 

Ski... Nic dziwnego, że opowiedzenie się za Ro- 

sją, za Aleksandrem | przeciw Napoleonowi, 
właśnie miało zwolenników na ziemiach kreso- 

wycha.=Nie bylo tu Królestwa Kongresowego £ 
Kodeksem Napoleona i powszechnej oświaty, a 
Uniwersytet Wilenski i Leiceum Krzemienieckie 

promieniowaly za malo, by przeobrazič dusze, 

wychowane w atmosierze saskiej... Ta politycz 

na stagnacja przetrwała przez wiek 19-ty i do- 

trwała do dni dzisiejszych. 

schowany pod nic 

takie oto 

Czy nie piękne to i traine!? 

Przypomina mi to jedno przeżycie 

prawdziwe, 1 jedną historyjkę zmyślo- 
ną: 

Oto pierwsza: w roku 1920-ym, gdy 

się w Warszawie rozeszła wieść o za- 

jęciu Wilna przez wojska bolszewickie, 

czcigodna jakaś matrona, siedząca w to- 

warzystwie paru innych kumoszek u 

Loursa opodal mego stolika takie oto za- 

dała pytanie: czy w Wilnie liczna jest ko 

lonja polska? 

Historyjka zmyślona, lecz u nas do- 

brze znana, brzmi tak oto: Staś, ošmio- 

letni Warszawianin, po raz pierwszy jest 
na wsi. Traf sprawił, że pierwszą jego 
poza wielkie miasto wycieczka zaniosła 

go do nas, gdzieś w powiat Wiłkomier= 

ski, czy Oszmiański, gdzie wuj jego miał 

majątek i syna Kazia, rówieśnika owe- 

go Stasia. Ten ostatni ujrzał bociana i 

pyta wuja, co to za ptak. Wuj na to: „to 

bocian, mój chłopcze, ten sam, co dzie- 

ci przynosi”. Staś z wyrazem wyższoś- 
ci: „to u Was na Litwie nawet tych ele- 

mentarnych rzeczy nie znają, jakiemi 

sau: 

Średniowieczność naszych  zapatry- 

wań na władzę autor artykułu upatruje 

w tem, że dążymy do władzy silnej. I- 

stotnie tak jest. Do takiej władzy dąży 

znakomita. większość tutejszego społe- 

czeństwa, która dążeniu temu dała wy- 

raz w ostatnich powszechnych wyborach 

do Sejmu i Senatu. Taki np. okrąg Łi- 
dzki wszystkie swe mandaty powierzył 
elementom prorządowym. Niech mi tu 

nikt nie mówi o nieprawidłowości tych 

wyborów. Przyczyna takiego a nie inne- 

go głosowania tkwi głębiej. Za świeżo 
mamy w pamięci czasy, gdy słaba wła- 

Чга dopuściła przedstawicieli narodo- 

wych i chłopskich stronnictw sejmo - 

wych do rozstrzygającego udziału w ro- 

kowaniach ryskich. Wkrótce potem p. 

Stanisław Grabski wystąpił w Wilnie z 

odczytem, w którym za główną zasługę 
swego obozu wystawił „odcięcie wrzodu 

białoruskiego" w postaci rzeczywistych, 
a nietylko tak zwanych naszych Kresów, 

jakiemi były ziemie: Mińska, Witebska, 

i Mohylowska, a które lekką ręką po 

szeregu naszych zwycięstw ustąpił Bol- 

szewji. — Wiemy tu wszyscy, że jedynie 

silnej woli ówczesnego Naczelnika Pań- 

stwa, wbrew  obozowi, który wydaje 

ABC, Wilno do Rzeczypospolitej należy. 

Tu małe wspomnienie osobiste. Gdym 

z rozkazu generała Żeligowskiego a w 

towarzystwie panów: Krzyżanowskiego, 

Ludwika Chomińskiego i Świechowskie 

go w dniu Wielkiego Czwartku roku 

1921 godz. 11 rano w pałacu Namiestri- 

kowskim w Warszawie przedstawił ów- 

czesnemu premjerowi p. Wincentemu 

Witosowi konieczność  energłczniejszej 

ze strony rządu pomocy Wilnu, taką oto 

usłyszeliśmy odpowiedź: „Czego Pano- 

wie chcą od tego Wilna? Wszak ta 

Rzeczpospolita bez Wilna już jest za 

wielka*, Pan Bronisław Krzyżanowski 

stante pede znakomitą wypalił replikę: 

„To wielkie pytanie — rzekł — i rzecz 

niezbadana, czy Rzeczpospolita za wiel- 

ka, czy też ministrowie za mali". 

Słabej władzy i małych ministrów 
nie chcemy. Jeżeli zaś chodzi o sprawy 

czysto lokalne, to stwierdzić należy, że 

władza wojewódzka doniedawna spoczy- 

wała w ręku wojewodów, mianowanych 

z dalszych dzielnic; żć starostowie pra- 

wie bez wyjątku pochodzą: ten z Kielc, 

ten z Małopolski, lub Kongresówki; 

wreszcie rady gminne, sejmiki i wydzia 

ły powłatówe na skutek błędnej polityki 

tych władz opanowane zostały przez »- 

ządników, przybyłych zdaleka, a z micj- 

scowem społeczeństwem, niestety, jesz- 

cze niezżytych. Element ziemiański wy- 

rugowany stamtąd został nieomal zupeł- 

nie. Jeżeli więc ten czy ów władzy tej 

przedstawiciel wschodnie wnosi zwycza- 

je, to autor artykułu w żadnym razie 

miejscowemu ziemiaństwu tego wytykać 

nie może, a raczej winien to złożyć 

ka:b tej umysłowości, której sam jest 

przedstawicielem, a która wszystko, co 

za Bugiem uważa za dzicz, zaś społe- 

czeūstwo „kresowe“, jako niedoroste na- 

wet do krytycznej analizy legendy o b»- 

cianie. 

Ziemie nasze — zdaniem Provinciali- 

sa — nie przeszły przez szkołę Sejmu 

Czteroletniego, nie wyczuły porywu Koś 

ciuszki. Liceum Krzemienieckie i  Uni- 
wersyiet Wileński nie promieniowaty. 

Co dopero mówić o cywilizacyjnem ja- 

koby wpływie Kodeksu Napoleona! 

Z historją trzeba się mimo przynaież 

ności do obozu „narodowego* obcho- 

dzić nieco rzetelniej. 

Kim by'i Kościuszko, Tomasz Waw- 

rzecki, Reytan i inni, co nie Ojczyznę 

że 

na 

wprawdzie, lecz honor Narodu ratowali? ` 

Nie z Małopolski chyba pochodzili, a z 

ziem naszych. 

Jeżeli Wawrzecki, Lubecki, Czartory- 

sli, a z nimi całe niemal ziemiaństwo za 
Aleksandrem |, a nie za Napoleonem się 

wypowiedziało, to w dobrem byli towa- 

rzystwie samego Naczelnika, który na 

wszystkie Napoleona awanse ze swego 

szwajcarskiego schronienia ponurą odpo 

wiadał niewiarą. Uniwersytet Wileński i 

Liceum Krzemienieckie, sądzę, że nawet 

tacy, co dziś Mickiewicza z błotem mie- 

szają, a Słowackiego nie czytali, uznać 

muszą, że te dwie uczelnie niemniejszy 
w społeczeństwie ślad pozostawiły, niż 
późniejsza o pół wieku, a krótkotrwała 

Szkoła Główna w pokoleniu lat 1860 — 

1900. ‚ 

Gdy w latach bezpośrednio poprze- 
dzających powstanie styczniowe jeden 

tylko Andrzej Zamoyski w Królestwie 

za zniesieniem pańszczyzny i uwłasz- 
czeniem chłopów się wypowiedział, lu- 
dzie w tradycji Uniwersytetu Wileńskie- 
go wychowani pierwsi w całem imper- 

jum za tą reformą podnieśli głos w Wil- 

nie. Cesarz Aleksander II reskryptem do 

szlachty wileńskiej na ręce ówczesnego 

generał - gubrnatora wileńskiego Nazi- 
mowa to stwierdził. Filareckie hasło mie- 

rzenia sił na zamiary, wprawdzie nieza- 

wsze dające się stosować, dotychczas tu 

i ówdzie u nas jeszcze żyje, czego do- 

wodem choćby generał Żeligowski. Jego 

bm. z powrotem do Pikiliszek. 

Minister Beck w Wilnie 
WILNO. — We środę dnia 5 bm. o 

godzinie 7.40 przybył do Wilna p. mi- 
nister spraw zagranicznych Józef Beck, 
któremu towarzyszył dyrektor gabinetu 
ministra spraw zagranicznych Dembicki. 

O godzinie 10.30 p. minister Beck i 
p. wojewoda wileński jaszczołt obecni 
byli na defiladzie 5 p. p. Leg., jaka od- 
była się na placu Łukiskim, z okazji 
święta pułkowego. 

O godzinie 12 w południe p. minister 

  

MMIGJA WYJT 
LONDYN PAT. — Korespondent PAT do- 

wiaduje się, że w sobotę, w przeddzień oficjal 

nego podpisania konwencji regjonalnej pomię- 

dzy Litwinowem a Titulescu, ustalony został 
tajny protokuł, określający stanowisko obu za- 
interesowanych rządów w sprawie Besarabji. 

rrotokuł stanowić ma podstawę, regulującą 
spór sowiecko - rurnuński w taki sposób, że 

nie przesądzając sprawy deiinitywnie, na ko- 

rzyść jedgej lub drugiej strony, czyni możli- 
wem nawiązanie normalnych stosunków sąsie- 
dzkich między obu państwami, i usuwa spór 

z płaszczyzny bezpośredniego kontaktu. — = 

Jest to pierwszy bodaj akt ze strony So- 

  

Beck przyjęty był przez p. Marszałka 
Piłsudskiego w pałacu Reprezentacyj- 
nym. 

O godzinie 15.05 p. minister odje- 
chał z powrotem do Warszawy samolo- 
tem pdsažerskim „Lotu“. 

Tym samym samolotem odlecieli do 
Warszawy ambasador Rzeczypospolitej 
w Ankarze Jerzy hr. Potocki, który ba- 
wił chwilowo w Wilnie oraz dyrektor ga 
binetu Dembicki. 

УМа Возагаю е 
wietów, który w ten prowizoryczny sposób u- 

znaje zagarnięcie Besarabji. Podpisując kon- 

wencję Litwinowa uzyskała ona stosunkowo 

najbardziej pozytywny wynik. 

` 

* - Lot eskadry włoskiej 
LONDYN. PAT. Według ostatnich wia 

domości, generał! Balbo przed! powzięciem 

decyzji eo do podjęcia lotu do Ameryki — 

studjował pilnie biuliqtyn meteorologiczny. 

Przypuszczatją, jednak, że jodlot hydtroplia- 
ułów włoskich nastąpi w: dniu dziisejszym. 

BAP ЕНУ оа) 

BEZ WAZELINY 
w mieście, w którem koniom kozackim 

rzucano kwiaty pod nogi. 

W jednem z pism warszawskich, którego 

nie cytujemy, będąc przekonani, że cała ta hi- 

storja jest wynikiem jakiegoś nieporozumienia, 

a w każdym razie nie zawinił tu redaktor na- 

czelny tego pisma, ukazała się następująca de- 

klamacja z powodu ostatniego. dyplomatyczne- 

go sukcesu p. Litwinowa: 

„Zasługuje na szczególne podkreślenie 
fakt, który zdaje się posiadać wielkie zna- 

czenie symptomatu, że podczas gdy wysoka 

leultura polityczna zachodu i najwyższa w 

świecie kultura prawnicza rzymska, zdołały 
się na przelomie czasów i u kresu wytrzy- 

małości udręczonych dusz ludzkości, zdo- 
być na pakt 4-ch — lepiej czy gorzej zawo- 
alowany akt aspiracyj itmperjalistycznych, 

— tu na wschodzie dojrzał i został zrea- 
lizowamy akt dobrej woli, uczciwego roż- 
sądłu i rzetelnych zamierzeń, który nie- 
sie ludzkości ukojenie, podnosi godność 
ludzkiego pokojowego trudu w hierarchji 
celów życia, 

Nie wahamy się wyrazić przekonania, 
że Związek Sowiecki, inicjując ten akt, i 

dając przy jego realizacji dowody rozum- 
nego pojmowania ' dodatnich walorów 
kompromisu — wysunął się ao moralnej 
ramgi narodów, niosących cierpiącej ludz- 
kości misję kulturalną, opartą na posza- 
nowaniu praw ducha ludzkiego przeciwko 
rozwydrzeniiu instynktów drapieżnych. 

Pocóż mielibyśmy rozwodzić się nad 
radością Polski, z powodu tego aktu. O- 
deżwie się ona w każdym obywatelu na- 
szego państwa”. 

  

Po przeczytaniu tej warszawskiej dekl 

cji zaczynamy rozumieć, dlaczego Dostojewski, 

pisząc o niektórych Polakach, pisał  „Pola- 

czyszka“. Cat. 

  

Prasa zagranicznaokonwencjiLitwinowa 
NIEMCY 

Znowu głosy prasy o konwencji Litwinowa 

Są one niezwykle nikłe, jeżeli chodzi o rołę w 

niej Polski. Nikt tam nie mówi o naszem zwy 

cięstwie, nikt o naszem posunięciu i sukcesie. 

ale pozatem nikłemi nie są. Ciekawą rzeczą 

jest zbieżność opinji prasy niemieckiej i an- 

gielskiej, przyczem do dalej idących wniosków 

posuwa się pierwsza. 

BERLIN PAT. — „Local Anzeiger“ pisze, 

že konwencja zawarta w Londynie jest odpo- 

wiedzią na pakt 4-ch mocarstw, mającą na ce 

lu odroczenie rewizji traktatów pokojowych.— 

W nowej umowie dziennik hugenbergowski wi 
dzi DOWÓD WIELKIEJ AKTYWNOŚCI RZĄ- 
DU SOWIECKIEGO w zakresie polityki zagra: 
nicznej oraz zapoczątkowanie zakrojonej na 

wielką skalę ofensywy w związku z przewidzia 

tem w konwencji przystąpieniem do niej in- 

nych kontrahentów. W każdym razie w umo- 

wie tej tkwi ZAPOCZĄTKOWANIE NOWEJ 
ORJENTACJI W POLSCE, która po podpisaniu 

paktu w Rzymie żywiła pewną nieuiność do 

Francji. Starania Polski o uregulowanie jej sto 

surku z Rosją poparte zostały przez zawarcie 

konwencji. W razie dojścia do skutku drugiej 

analogicznej umowy między Rosją, Litwą i 

Maią Ententa POWSTANIE FAKTYCZNY 

MOST OD ROSJI DO FRANCJI . W każdym 

razie W TYCH PAKTACH ZAWIERA SIĘ ZA 
LĄŻEK PRZEKSZTAŁCENIA KONTYNENTU: 
EUROPEJSKIEGO. Istniejące pomiędzy 

ZSRR a Niemcami traktaty nie zostaną oczywi 

ście — pisze dziennik — przez nową umowę 

w niczem naruszone. 

ANGLJA 
Pismo najwyraźniej zresztą uważa, że w po 

lityce zagranicznej polskiej Rosja zaczyna zaj- 

mować miejsce Francji. „Deutsche Tageszei- 

tung* i „Angriff* podnoszą to samo, wyraża- 

jąc nadzieje, że przecież Sowiety nie uznały 

systemu wersalskiego. „Deutsche  Tageszei- 

tung* pisze o polityce oskrzydlania Niemięc 

przez Rosję, przyczem Polska i Mała Enten- 

(LLS UN S ASTA TT AK IN OAS TTK UAI, 

Prasa warszawska u przedstawicieli w, m. Gdańska 

  

Przedstawiciele w. m. Gdańska: prezydentSenatu dr. Rauschning i wiceprezydent dr. Grei- 
ser, którzy w ub. poniedziałek bawili w Warszawie, przyjęli przedstawicieli prasy warszawskiej 

Na zdjęciu naszem widzimy prezydenta: Se-natu dr. Rauschninga (1) i wiceprezydenta dr. 
Greisera (2) w otoczeniu przedstawicieli prasy warszawskiej. 

litewsko - białoruska dywizja ze szlach- 

ty tutejszej złożona, wreszcie to Wilno, 

które mamy wbrew obcinaczom wrzodu 

białoruskiego z pod chorągwi N. [., 

wbrew wójtowi wierzchosławickiemu i 

późniejszym żyrantom paktu Lanckoroń- 

skiego. Wreszcie Kodeks Napoleona! Czy 

panu Provincialisovi wiadome, że mimo 

presji pierwszego konsula przeszedł on 

w izbie francuskiej jednym zaledwie gło- 

sem większości, i że został poczęty w 

zamiarze spraietaryzowania ziemiaństwa 

przez równe działy? Że pozbawienie ko- 

biet prawa dowolnego rozporządzania 

swą własnością objawem raczej jest wste 

cznictwa niż „ostępu? Że wreszcie uni 

cywilizacyjnego ani dodatniego materja|- 

  

nego wpływu nigdy nie miał i mieć nie 

mógł? Stary Statut Litewski obowiązu- 

jacy nas do roku 1846, a potem X tam 

rosyjskiego koceksu cywilnego, dotych- 

czas u nas uzywany, znaczną przed ko- 

deksem Napoleona przedstawiają vys- 

Szość. Na dwa kodeksy jednakowo na- 

rzucone przemocą patrzeć należy, odrzu- 

ciwszy wpierw urok wielkiego imienia. 

Sąd tylko wtedy wypadnie rzeczowo. 

Panowie „Narodowcy*! Przestańcie 

raz wreszcie ubierać się w togę Katona, 

porzućcie ten ton wyższości, który prócz 

rożdrażnienia nie przynosi nic zgoła. Po 

rzućcie nareszcie to słowo „Kresy*, któ- 

re zamęt wnosi do pojęć, jak każda ter- 

minologja nieścisła. 

ta odgrywają rolę jej sojuszników. „Vossische 

Zeitung* stwierdza wyraźnie, że posunięciem 

ostatniem polityka sowiecka zwróciła swe C- 

strze najwyraźniej na Zachód. Nacisk, jaki wy 
wierał ZSRR na państwa wschodniej -i połu- 

dniowej Europy przesunął się dalej, dochodząc 

do jej centrum. 

LONDYN PAT. — „Times* w artykule wstę 
pnym, omawiając zawartą pomiędzy Związ- 

kiem Sowietów a jego sąsiadami konwencje, 

stwierdza, że dwoma krajami, przeciwko któ- 

rym zawarta konwencja ma zabezpieczać, są 

Japonja i Niemcy. Związek Sowiecki, o ile 
byłby zawikłąny w konflikt na Dalekim Wscho 

dzie, mógłby obecnie być pewnym, że jego sy 
tuacja nie zostanie wykorzystana przeciw nie- 

mu na Zachodzie. Podobnie sąsiedzi Rzeszy, 

w razie wciągnięcia ich w konilikt przez hitle- 

rowców, nie będą mieli powodów do obaw, 
że Rosja Sowiecka zechce wyciągnąć korzyści 
z tego koniliktu. Konwencja przyczyniła się 

do stabilizacji pokoju „w Europie, zwłaszcza 

wobec podkreślenia nienaruszalności terytorjal- 

nej — stwierdza „Times* — winszując Związ 
kowi Sowieckiemu i Rumnunji, złożenia przez 

te państwa podpisów pod konwencją. 

Zatrzymajmy sobie te dwie rzeczy: „Times" 

również jest zdania, że konwencja ma charak- 

ter antyniemiecki, i również uważa Sowiety 

za autora i beneficjenta konwencji. 

FRANCJA I ZSRR 

Oficjałna ajencja telegraficzna polska mog- 

ła stwierdzić tylko, że prasa francuska „notu- 

je' podpisanie nowej konwencji, że przytacza 

te i tamte, zewnętrzne, dekoratywne szcze- 

góły podpisania. Rien de plus. Prasa francuska 

jest dużo bardziej powściągliwa niż prasa so- 
wiecka. 

MOSKWA PAT. — Wiadomości o podpisa 
niu konwencji 8 państw, dotyczącej sowieckiej 

definicji napastnika, nadeszły do Moskwy do- 

piero wczoraj po południu i ukazały się dzis 

w całej prasie. Dzienniki poświęcają tej spra- 
wie artykuły wstępne, drukując tekst konwen- 

cji, oświadczenia komisarza Litwinowa i mi- 

nistra Becka, oraz komentarze prasy zagrani- 

cznej, ze szczególnem uwzględnieniem głosów 

prasy polskiej. 

Czas najwyższy w każdej dzielnicy 

istotne jej wynajdywać zalety, a ze zro- 

zumieniem i wyrozumieniem  miejsco- 

wych cech i tradycyj do wspólnej ze 

wszystkimi ludźmi dobrej woli przystąpić 

pracy twórczej. Głosy, podotne do tego, 

który z pod pióra Provmcialisa w ABC, 

się ukezaly, do podobnej pracy i do i- 

stetnego postępu społecznego, a narodo- 

wego napewno przyczynić się nie mogą. 

Szymon Meysztowicz. 
  

Sprostowanie. — We wczorajszym artykiu- 

le wstępnym w zdaniu: Amicus Plato, sed ma- 

gis amica veritas", miast „amica* wydrukowa- 

no omyłkowo „amititia*. 

> 

  

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. ! 

сон‹ш miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
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TELEGRAMY 
PREZYDENT MOŚCICKI nad MORZEM 

WARSZAWA. PAT. Dziś rano pocią- 

giem gdyńskim „odjechał Pem Prezydent 
Rzeczypospolitej  Mościekii udając: ma let- 

ni wypoczynek nad morze. Pan Prezy- 

dent odjechał iw 'iowarzystwie adjutan- 
tów, żegnamy na dwomcu przez p. mini- 
stra Zoawiadzkiego, izasłtępującego p. prem- 
jera, pmzez mimistrów Zanrzyckiego i Ka- 
Linskiego,  wicemiinistrów Lechniekiego, 
Siedledkiiego, gen.  Fabnycego,  Kionsaka, 
Szembakia, ks. Żomgółlłowicza,  Sieczkow- 
skiego i Rożnowskiego, członków domu 
wojskowego i cywilnego: z szefem kance- 

larji: cywidlniej dr. Hełczyńskim na czele, 
ж ое 

GDYNIA. PAT. W dniu 5 b. m. © 
godz. 17.45 przyjbytł do Gidymi: autem Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mo- 
ścidki wraz z modziinią i i świtą. Dostojnego 
Gościa powitał na granicy miasta w 
Chylonji komisarz maądu Sokół, po- 
częm (p. Prezydent udał się na molo ry- 
backie, gdzie powitał -go, dowódca: obrony 
mylbrzeža klomanidor  Franikowski, wice- 
twłdjewoda pomorski Sepdlitz, — футе ! ог 
Unzędu | Miorisškiego inž. Łęgowski, dy- 
rektor Żeglugi Polskiej (Kollat i inni, 

Następnie Pan Pnezydenit wsiadł ma sta- 
tiek „Gdynia“, kitėnym odpłynął do por- 
bn włojenniego. 

KU JEDNEJ PARTJI 

BERLIN. PAT. (Pełnomocnik zarządu 
bawtanskiej partji lndowej b. minister Qu- 
emndłtisny wydał iwezoraj  zainządzenie, — 
rozwiązujące wszystkie organizacje kra- 

jowe  simonnietwa. Quandtisny zgłosił 
wsltąpienie swe do peutji namodowo - so- 
cjalistycznej, wzywając sapich b. towa- 
rzyszy partyjnych do podporządkowania 
się Hitlerowii. 

HITLERYZM I MODA 

BERLIN. PAT. Z iniejatywy minister- 
stwa propagandy Rzeszy utworzony z0- 
skał w Niemezech specjalny „Urząd Mo- 
dy'', którego jprezeską homorową zostala 
pani Miagda Goebbels, żon ministra pro- 
pagąndy. Urząd iem ma za zadanie po- 
pieramie niemieckiego icham:kteru w za- 
kresie mody. Równocześnie pttasa idomosi 
o. powołaniu ma stanowisko pnzawłodniczą- 
cej Centralnego Związku Pań Domu w 
Berlinie pani Marty von P.peni żony wice- 
kanclenza Rzeszy, 

ZBRODNIA OBŁĄKANEGO 
BERLIN. PAT. Z Essen donoszą, iż 

wypuszczony ostetnio z zakładu dla obłąka- 
mych 21-letni czeladnik szewski wdarł się 
do sali szkolnej! podczas lekeji dza dziew 
cząt i iw oazech dzieci zasztylletdyał nat 
uczyicielkę na śmierć. tej zbrodni "aa Spnawcę tej zi i 

© zamachy w Austrji 
WIEDEŃ PAT. — Dochodzenia władz wy- 

kezały, że eksplozja hitlerowska pod Arlber- 
giem w pobliżu Tyrolu nastąpiła od podłożonej 
bomby. Bomba eksplodowała przedwcześnie,-— 
wskutek lawiny kamiennej. — Tor nie został 
wprawdzie uszkodzony, natomiast w obrębie 
300 metrów zostały wybite szyby we wszysi- 
kich budynkach. Bomba wypełniona byla ma- 
terjałem wybuchowym t. zw. trotylem. Stwier- 
dzono niezbicie, że tak ta bomba, jak i dru- 
ga, która nie eksplodowała, były pochodzenia 
niemieckiego. Była ona tak samo skonstruowa- 
na, jak bomba, znaleziona w swoim czasie w 
Kufstein. Żandarmerja wdrożyła śledztwo, któ- 
re — jak słychać — doprowadziło do pewnych 
konkretnych śladów. 

WIEDEŃ PAT. —  Prokuratorja w Linzu 
wytoczyła przywódcy stronnictwa narodowo - 
socjalistycznego w Austrji Prokschowi śledz- 
two o zdradę stanu. Proksch uciekł — jak wia 
domo — do Niemiec i usiłował stamtąd za- 
pomocą samolotów rozrzucać po Austrji ode- 
zwy antypaństwowe. 

  

  

Notatki polemiczne 
Pos. Miecz. Niedziałkowski zagniewal sie 

na mnie za to, że napisałem, iż Hitler zdmuch- 

nął niemiecką socjal-demokrację, jak „šwiecz- 

kę choinkową*. Twierdzi, że tak samo podda- 

ły się Hitlerowi inne stronnictwa niem., jak 

niem.-nar., centrum. 

Prawda, że się poddały, ale nieprawda, że 

„tak samo“. Z temi stronnictwami zawarto 

przymusowe przymierze, przymusową unję, 

bądź co bądź stworzono coś w rodzaju wspól- 

nego programu politycznego. Natomiast z s0- 

cjal - demokracją było co innego. Im zapowie- 

aziano zniszczenie i zniszczono. 

P. Niedz. pisze, że publicyści obozu BB dzi- 
wią się, że soc.-dėmokraci nie strzelali z re- 

wolwerów, nie rzucali bomb. Nie, tylko prze- 

cież sama socjal-demokracja twierdziła, że ma- 

sy są za nią, że masy nie pozwolą. Tymczas- 

sem nie urządziła ani jednej manifestacji, ani 

jednego strajku. ь 

Co zaś do możliwości zlikwidowania w 

każdej chwili PPS. przez Marsz. Piłsudskiego, 

to cieszę się, że pos. Niedz. tej oczywistej 

zresztą @а wszystkich możliwości nie neguje. * 

Co zaś do mnie, to p. Niedz. nie uwydatnił te- 

go momentu, że w swoim artykule wypowia- 

dałem się przeciw likwidowaniu stronnictw о- 

pożycyjnych, o ile te stronnictwa nie będą 

schodzić ze stanowiska państwowego. Cat.
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| Nazbyt równy, wyraźny, Drewniany, 

  

SILVA RERUM 
GRAMOFON NA WSI I W SZKOLE 

Nic złego. Nie będzie żadnych narze- 
kań. Wręcz przeciwnie: chodzi o wiel- 
kie korzyści, jakich można się spodzie- 
wać po lekceważonym powszechnie gra- 
mofonie. 

Gazeta Polska (178) pisze: 

Radjo nie weszło do programu szkolnego. 
Nie wygłasza nic w szkolnych godzinach. Poza 
odczytami dla maturzystów, uczniowie mogą 
słuchać amatorsko tego lub owego. Płytę łat- 
wiej byłoby zaprząc w służbę szkoły. Obecnie 
służy wyłącznie cełom i domom prywatnym, ja- 
ko czynnik rozrywkowy oznajmia się z okien 
skrzekiem lub tandetną melancholją szłagierów. 
Tymezasem granice użyteczności płyty zbiega- 
ja się nieraz z zasięgiem możliwości radja. Da- 
je też dużo z zakresu efektów dźwiękowca. — 
Działa wprawdzie w mniejszym odcinku, jest 
zato dogodniejszem, posłuszniejszem narzędziem 
w ręku nauczyciela i wychowawcy. 

Gramofon ma swoje zalety: jest bar- 
dzo rozpowszechniony, więc łatwy do 
wypożyczenia (jeżeli nie stać na kupno), 
jest bardzo portatywny. Ale nieodzow- 
nym warunkiem należytego wyzyskania 
gramofonu w szkołach, szczególnie na 
wsi, jest posiadanie wielkiego wyboru 

„płyt, no i zorganizowanie wymiany płyt. 
Należałoby nawet stworzyć jakieś wędiu 
jące „bibljoteczki** z płyt. Repertuar płyt 
polskich jest ubogi: 

W obecnym chudym dorobku płyty pol- 
skiej znaležė możemy ma użytek szkolny tro- 
chę mełodyj ludowych (wątpliwej autentycz- 
ności) i muzyki poważnej... Zaleca ten mate:- 
jał jako przygrywkę, osłuchanie się z przewi- 
dzianym programem radjowym. Moglibyśmy 
jednak pójść dalej. Oto niewątpliwie na rękę 
pacyfistom Instytutu byłoby zapoznanie się mło 
dzieży z hymnami rarodowemi (chociaż brzmi 
to — trochę drastycznie). Zato przyda się mło- 
dzieży ta znajomość przy okazjach reprezenta- 
cyjnych, wycieczkach itp. Dla nas ciekawem by- 
łoby również zbliżenie regjonalne: repertuar wy 
czerpujący piosenek ludowych z wszystkich 
dzielnic, resztki obrzędów śpiewanych i tańce. 
Możnaby łatwo wyjść i poza granice kraju: po- 
przez melodje sąsiadów do granic świata. Żeby 
już skończyć z muzycznemi możliwościami pły- 
ty, nie zapominajmy o łatwości zapoznania rmło- 
dzieży z całym szeregiem instrumentów muzycz 
nych: od lujarki do orkiestry. Kobzy, tam-tam- 
my, dziwa egzotyczne ludów czerwonych, żół- 
tych i czarnych. Wejdziemy już w geografję, 
historję kultury, tajemnice nieznanych lądów. 

Mimowoli ogarnia człowieka lęk... 
Płyty „regjonalne'*... Potrzebne one są, 
bardzo potrzebne, ale jeżeli będą one 
czemś w rodzaju „regjonalnych'* gawęd 
radjowych Ciotki Albinowej, — brrr... 

Chociaż... podobno francuskie kole- 
żanki Ciotki Albinowej zdolne są do 
szczególnego ożywienia mowy. + 

Nauczanie języków obcych — to opano- 
wany regjon płyty. Jakże jednak suchy i pozba- 
wiony fantazji. Lekcje, recytacje. Proszę dać 
cokolwiek zorjentowanemu uczniowi djalog 
przekupek paryskich — a obca, drewniana mo- 
wa zagra życiem. Aibo piosenkę śpiewaną na 
wycieczce przez dzieci tak niezwykłe, że od nie 
mowlięctwa świetnie mówiące po francusku, — 
Drogą tą otworzyć się może nagle tajemnica 
akcentu i płynności mowy, posiekanej na posz- 
czególne wyrazy w nauczaniu tylko lekcyjnem. 

Wielkie są możliwości nagrania płyt 
gramofonowych, ale cóż, kiedy nikt > 
tem nie myśli? 

Ubóstwo i płycizna katalogow polskich 
płyt zastanawia poprostu. Dorosłe społeczeńst- 
wo poza minimalną dawką aż poważnej, 
ima przeważnie szmirę, młodzież nic. Czy w 
programie szkolnym, który tak absorbuje obec- 
nie Min. Oświaty, nie mogłoby się znaleźć tro- 
chę uwagi dla zdystansowania techniecznie, a- 
le w każdej chwili do skromnych usług gotowej 

płyty? 
Jest ona w posiadaniu magji niedocenionej 

i niewyzyskanej. W każdem miejscu o każdej 
"godzinie gotowa jest ae rzecz ważną, zre 
produkować głos z najdalszego krańca i niedo- 
strzeżonego pobliża, wydać dźwięk budzący 
piękne wzruszenie. 

Słuszny jest wniosek i szkoda wiel- 
ka, że został kiepsko wypowiedziany po 
polsku. „Jest w posiadaniu magji', — a 
więc magja posiada płytę gramofonową? 
Więc może to magja gotowa jest w każ- 
dej godzinie wydać dźwięk, budzący 
wzruszenie?... 

Nie, nie! Nie wzruszajmy się zanad- 
tor. Lector. 
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ZNIŻKA WIELKICH WALUT 

WARSZAWA PAT. — Dziś (5 lipca) 
nastąpił znów dalszy dość znaczny SPA- 
DEK DOLARA. — Dewiza nowojorska 
zniżkowała od wczoraj w Zurychu z 
3,90 na 3,85, a w Paryżu silniej, bo z 
19.25 na 18,78. Na giełdzie warszaw- 
skiej kurs czeków na Nowy Vork spadł 
z 6.70 na 6.63, a przekazu telegraficzne 
go — z 6.73 na 6.65. Znaczną również 
zniżkę wykazał dziś funt szterling. Kurs 
przekazu aa Londyn spadł w Zurychu z 
17,55 na 17.34, w Paryżu — z 86.09 na 
85.17, a w Warszawie z 30.15 — 30.16, 
na 29.90 — 29.85. 

Na giełdzie łondyńskiej notowano za 
jeden funt przy wpłatach na Szwajcarję 
1/.34 (wczoraj 17.53), na Paryż 85.09, 
(wczoraj 86.03). W stosunku do dolara 
kurs funta jednak podniósł się. W Lon- 
dynie przekaz na Nowy York notowano 
dziś 4.5275, gdy wczoraj 4.495 dol. za je 
den iunt. Na giełdzie nowojorskiej nastą 
piła zwyżka wszystkich dewiz europej- 
skich: kurs przekazu na Londyn wynosił 
4.52, na Paryż 5.31, na Szwajcarję — 
26.10.. 

EUROPA CHCE WALUTY STAŁEJ 
AMERYKA INFLACJI 

PARYŻ PAT. — Dzisiejsze dzienniki 
poranne, zawiadamiając swych czytelni- 
ków o rozbiciu się światowej konferencji 
ekonomicznej w Londynie, dowodzą nie- 
uniknionej konieczności takiego zakończe 
nia obrad. jeżeli konferencja jeszcze nie 
umarła, to w każdym razie znajduje się 
w stanie agonji. Nic jej już nie uratuje. 

Ostatnie objawy jej życia charaktery 
zują się dążeniem do wzajemnego prze- 
rzucenia odpowiedzialności na cudze dar 
ki, co jednak isoty sprawy nie zmienia. 
Polega ona na waice dwu doktryn, jed- 
nej, amerykańskiej, tj. świadomego kie- 
rownictwa losami waluty i drugiej, eu- 
ropejskiej, tj. oparcia pieniądza wyłącz- 
nie na podkładzie złotej i liberalistycz- 
nej zasady obrotu monetarnego. Dwie te 
doktryny istnieć wzajemnie nie mogą, 
dlatego prace konierencji londyńskiej sta 
ły się dziś nierzeczowe. 

Prasa francuska jednomyślnie zapatru 
je się w wysokim stopniu pesymistycz- 
nie na wyniki polityki walutowej Amery- 
ki. Dziś dla producenta amerykańskiego 
konieczny jest dolar „po taniej cenie — 
Trudności i komplikacje przeminą z 
chwiłą przejścia z okresu „ruchu dolara'* 
do momentu stabilizacji. Wtedy kraj za- 
truwany inflacja zażąda od swych władz 
ażeby „Święto trwało nadal". Kontrola 
nad ruchem waluty narodowej, wymknie 
się z rąk inicjatorów inilacjij i wtedy 
pod groźbą socjalizacji gospodarstwa 
narodowego nastąpi powrót do systemu 
oparcia pieniądza na podkładzie złota. 
Zanim jednak to nastąpi, musi Ameryka 
przeżyć jeszcze niejedno doświadczenie. 
żadaniem „złotego bloku* państw euro- 
pejskich jest ' wyczekanie zasadniczej: 
zmiany koncepcji Waszyngtonu i prze- 
trwanie obecnego zamieszania finansowe 
go na rynkach światowych. 

kok A 
Dlaczego konferencja upada, dlaczego „jest 

w agonji'? Jest to pytanie, na które łatwiejszą 
odpowiedź dają zwolennicy ustroju, w którym 
chłeb kupuje się na kartki, a „kryzys* jest zja- 
wiskiem stałem. Jest to jednak pytanie, odpo- 
wiedź na które da się sprowadzić do sprawy 
bardzo prostej: mianowicie, kryzys amerykań- 
ski potrzebuje innego lekarstwa, podczas, gdy 
kryzys europejski innego. Kryzys amerykański 
jest przedewszystkiem kryzysem nadprodukcji i 
aby ożywić ruch handlowy przeszedł na dro- 
gę inflacji, obniżki wartości pieniądza, zwyżki 
wartości towaru. Kryzys europejski jest przede- 
wszystkiem kryzysem obdłużonego ponad mia- 
rę i wytrzymałość dłużnika, ludzi, dla których 
jednak „złota waluta" _ przedstawia się jako 
czynnik stały w ogólnem rozgardjaszu. Poiity- 
ka gospodarcza Stanów jest Śmielsza, odważ- 
niejsza, polityka państw europejskich ostroż- 
niejsza.. 

Nasuwaćby się mogło pytanie, dlaczego, je- 
żeli zło nie jest to samo, operację dokonywa 
się równocześnie. Dlaczego osobna konferencja 
europejska nie zaradzi własnemu złu, niezależ- 

  

SŁOWO 

Agonja konferencji, spadek dolara 
nie od Ameryki?. Tak — ale nasze życie go- 
spodarcze jest od czasu wielkich długów wo- 
jennych aż do inwestycyj w Niemczech przed- 
kryzysowych związane niesłychanie ściśle z 
życiem Stanów Zjednoczonych. Tak ściśle, jak 
tylko może być związany dłużnik z wierzycie- 

lem w chwili klęski, która ich obu dotyczy. 
Sytuacja wytworzyła się bez wyjścia: Amery- 
ka i Europa nie mogły się zgodzić, bo miały 
inne potrzeby, a nie mogły kurować swego 
stanu bez oglądania się na sąsiada, bo były ze 
sobą zbyt blisko złączone. 

„Pozytywny rezuitat konferencji" 
PARYŻ PAT. — We Francji przewa- 

ża opinja iż jedynym pozytywnym rezul- 
tatem nieudanej konierencji londyńskiej 
jest zbliżenie się między sobą państw, 
pragnących utrzymać parytet złota. —W 
najbliższą sobotę odbędzie się w Paryżu 
posiedzenie przedstawicieli 6 banków e- 
misyjnych celem ustalenia metod współ- 
pracy. Według informacyj, nadeczłych z 
Londynu, projekt tej narady oceniany 

ź ostatni 
LONDYN PAT. — Dzień dzisiejszy, jak się 

tego można było spodziewać, nie przyniósł je- 

szcze wyjaśnienia sytuacji co do łosów konie- 

rencji Tak zwane nowe propozycje amerykań 

skie, o które Hull zwrócił się do prezydenia 

Roosevelta, nadeszły dziś rano, lecz okazało 

się, że nie mogą one nikogo zadowolić, albo- 

wien stanowią jedynie złagodzoną interpreta- 

cję poprzedniej deklaracji prezydenta. — Hull 

widział się z Mac Donaldem, który ze swej 

strony odbył naradę z głównymi delegatami w 

sprawie prezesów i wiceprezesów komisyj i 

podkomisyj. Opinja co do tego, że t. zw. „pro 

pozycje* amerykańskie wogóle nie zawierają 

konkretnych propozycyj, umożliwiających kon- 

tynuowanie konierencji, była powszechna, wo- 
bec czego Hull postanowił skomunikować się 

ponownie z Rooseveltem, próbując jeszcze raz 
uzyskać konkretne propozycje. 

Hull odbył długą, przeszło półgodzinną roz 
mowę telefoniczną po przez Atlantyk z prezy- 

dentem Rooseveltem, poczem w towarzystwie 

  

jest jako posunięcie pierwszorzędnej wa- 
gi, przyczem przypuszcza się, że blok 
państw o walutach opartych o złoto mo- 
że przyjąć najbardziej konkretne rezulta- 
ty przez opracowanie wspólnej polityki 
obrony swych walut stabilizowanych — 
Na konierencji ma być między innemi o- 
mówiona kwestja ustanowienia wspólne - 
go funduszu, mającego na celu obronę 
walut państw złotego bloku. 

ej chwili 
prof. Mołey'a i sen. Pittmana przybył o go- 

dzinie 6 po południu do gmachu konierencji, 

gdzie odbył dłuższą rozmowę z Mac Donal- 

dem. W konsekwencji tego spotkania Mac Do- 

nałd zwołał na środę wieczór prezesów i wi- 

ceprezesów podkomisyj, którzy mają opraco- 
wać stosowne wnioski co do dalszego trwa- 
nia konferencji i przedstawić je we czwartek 

rano na posiedzeniu pienarnem. Mimo to prze- 
waża pogląd, że uratowanie konierencji jest 
problematyczne. Oczywiście, że konferencija 

WYRAŹNIE ANIBY SIĘ ZAMKNĘŁA, ANIBY 
SIĘ ODROCZYŁA, a prawdopodobnie zwoła- 
ne będzie posiedzenie plenarne, na którem zo- 

stanie stwierdzona możliwość kontynuowania 
prac komisji monetarnej. Na posiedzeniu tem 

zapadnie zapewne decyzja w sprawie kontynuo 
wania prac komisji gospodarczej dla utrzyma- 

nia prezydjum jako organu, któryby w razie 
potrzeby powziął dalsze decyzje co do przysz- 

łych prac konierencji. 

  

Nowy konkordat niemiecki 
ostatnim aktem v. Papena 

PARYŻ PAT. — Agencja Havasa in- 
formuje, že wicekanclerz von Papen, kto 
ry miał opuścić Rzym wczoraj wieczo- 
rem, postanowił pozostać tam jeszcze 
przez jeden dzień. Przedłużenie się poby 
tu Papena w Rzymie związane jest z ko 
niecznością omówienia szczegółów tekstu 
konkordatu w celu ostatecznego zredago 
wania najważniejszych artykułów tego 
nowego układu między Watykanem a 
Berlinem. Przyjęcie Papena na posłucha 
niu u Ojca Świętego oraz wyznaczenie 
terminu wyjazdu dowodzi, że parafowa- 
nie konkordatu nastąpi w dniu dzisiej- 
szym. i 

Korespondent „Matin* przypuszcza, 
że przyczyn niepodpisania konkordatu w 
dniu wczorajszym należy dószukiwać się 
w dążeniu Hitlera do odebrania Papeno- 
wi w opinji niemieckiej zasługi doprowa- 
dzenia tych, delikatnych układów do po- 
zytywnego zakończenia i ł kto wie, czy 
Hitler nie domaga się od Watykanu para 
fowania konkordatu w tym celu, aby pie 
rwszy podpis niemiecki na tym dokumen 
cie był położony przez niego osobiście. 
W ten sposób osłabione będzie stanowi- 

sko Papena, którego łos — jak się zdaje 
— pędzie w niedługim czasie analogicz- 
ny.do losu Hugenberga. 

KONIEC CENTRUM 

BERLIN PAT. — Rozwiązanie partji 
centrowej oczekiwane jest we środę wie 
czorem. Przywódcy centrowi zbiorą się 
"dziś na posiedzenie końcowe. Według in 
formacyj prasy, były kanclerz Bruening 
nie wstąpi do frakcji narodowo - socja- 
listycznej w charakterze hospitanta. — 
Umowa ponńędzy centrum a partją hitle 
rowską przewidywać ma, że członkowie 
centrum, którzy nie wstąpią do partji na 
rodowo - socjalistycznej, względnie nie 
będa przyjęci, zachowają mandaty w 
Reichstagu bez żadnych zobowiązań po- 
litycznych. 3 

* * * 

Jak już donosiliśmy, w miejsce szeregu kon 
kordatów, zawieranych przez Stolicę Apostol- 
ską z poszczególnemi krajami Rzeszy, ma 
wejść nowy ogólny niemiecki konkordat. W 
konkordacie tym ma być podobno uregulowa- 
ne nowe położenie katolików niemieckich, któ- 
rzy stanowili grupę zwałczającą hitleryzm. 

Jednocześnie Pius XI miał się zgodzić na li- 
kwidację katolickiej partji niemieckiej, Cen- 
trum, co właśnie jest w toku. 

  

Zrównanie regenta z królem 
planem premjera węgierskiego 

BUDAPESZT PAT. — Premjer węgierski 
Goemboes złożył parlamentowi projekt ustawy 
przyznającej regentowi prawo królewskie odra 
czania, zamykania łub rozwiązywania  parla- 

mentu, z temi samemi ograniczeniami, jakie do 
tyczyły króla. t. zn. że wi musi być 
dana możność załatwienia budżetu i zamknięć 
rachunkowych. W kłubie partji rządowej pre- 
mjer umotywował projekt rozszerzenia praw 
regenta zamiarem rządu podkreślenia w ten 
sposób, że w osobie regenta widzi stały czyn- 

nik prawno - państwowy kraju, w przeciwień 
stwie do jednostronnych poglądów, że urząd 
ręgenta jest tymczasowy i przejściowy. 

Jak wiadomo, premier Goemboes jest najza 
ciętszym przeciwnikiem powrotu Habsburgów, 
a mężem zaufania regenta Hortyego. Znany z 
sympatyj niemieckich jeździł niedawno do Ber 
lina, poczem rozeszły się pogłoski, że mówił 
tam o rozbiorze Austrji przez Niemcy i Węg- 
ry, przyczem te ostatnie otrzymałyby węgier- 
ski w części Burgenland. 
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- — WILHELM FELDMAN. Dzieje Polskiej 
Myśli Politycznej 1864—1914. Wydanie drugie. 
Przejrzał i uzupełnił Józef Feldman. Z przed- 
mową Leona Wasilewskiego. Warszawa 1933. 
nstytut Badania Najnowszej Historji Polski. 8- 
ka. Stron X-+390. 

Nowa edycja nie obejmuje pierwszego to- 
mu „Dziejów*, wydanego jeszcze w r. 1913, a 
nie odpowiadającego już dzisiejszemu stanowi 
wiedzy. To też zastąpiony on został wstępem, 
zwiężie charakteryzującym przeobrażenia idec- 
we w Społeczeństwie polskiem od rozbiorów 
aż po ustalenie się nowych 'warunków po pow- 
staniu 1863 r. Po tym wstępie ogólnym idą 
cztery księgi dzieła, poświęcone: 1) orjentacji 
austrjackiej — od czasów najdawniejszych, 2) 
polityce trójłojalizmu, 3) odżyciu ruchu niepod- 
ległościówego w związku z nowoczesnemi ru- 
cham ołecznemi — wreszcie 4) Polonji irre- 
dencie ściom autonomiczno - zjednocze 
niowym ku XX-tym aż do wkroczenia Jó- 
zefa Piłsudskiego do Królestwa w roku 914— 
Każda z tych ksiąg daje obraz syntetyczny da- 
nego okresu w dziedzinie rozwoju ideologji po- 
litycznej, oparty na gruntownej znajomości fak- 
tów i dokumentów, a przedstawiony w sposób 
plastyczny i przejrzysty. 

W nowem wydaniu pozosawiono nienaru- 
szonem zasadnicze stanowisko autora, ale jedno 
cześnie wyzyskano wszystkie źródła i materjały, 
które się nagromadziły od czasu wyjścia wyda- 
nia pierwszego. Podniosło to ogromnie wartość 
dzieła, które w chwili obecnej jest jedynym po- 
ważnym podręcznikiem w tym zakresie, najzu- 
pełniej niezbędnym dla każdego, kto chce po- 
znać dzieje polskiej ideologji politycznej. 

— KRÓTKI PRZEWODNIK PO HUCULSZ 
CZYŻNIE — zestawił Komitet redakcyjny. — 
Warszawa 1933 r. Główna Księgarnia Wojsko- 
wa, cena zł. 3,50. 

Zadaniem przewodnika jest spopularyzowa 
nie tak pięknej, a zbyt mało jeszcze zwiedzonej 
połaci Karpat i zachęcenie turystów, narciarzy, 
letników oraz miłośników pięknej przyrody i 
folkloru do zwiedzenia tego zewszechmiar god- 
nego poznania zakątka Rzeczypospolitej. Pod- 
ręcznik dzieli się na część ogólną i część szcze- 
gółową. Część ogólna obejmuje podział terenu, 
opis przyrody, klimat, lud i jego kulturę, wspom 
nienie o walkach legjionowych (1914—1915), 
opis linij komunikacyjnych z podaniem warun- 
ków podróżowania, wskazówki turystyczne, li- 
teraturę i mapy, wreszcie omawia spławy, tury- 
stykę rzeczna oraz myśliwstwo i wędkarstwo. 
Część szczegółowa zawiera opis 130 szlaków 
wycieczkowych, zestawiony w ten sposób, że 
na podstawie ogólnej charakterystyki, każdy tu- 
rysta z łatwością powinien znaleźć przy pomo- 
cy mapy właściwą drogę; dla mniej wprawnych 
pozostaje wielka ilość szlaków znaczonych (u- 
widacznia je załączona mapa w kilku kolorach), 
których odnalezienie nie przedstawia żadnych 
trudności. Część tę uzupełnia alfabetyczny wy- 
kaz miejscowości, schronisk oraz szczytów i 
przełęczy. Z 

Książkę zdobią 23 nader udatne zdjęcia fo- 
tograficzne. 

'— KONRAD D. BINCER, radca Izby Prze- 
mysłowo-Handlowej w Krakowie. Uzdrowienie 
gospodarstwa Polski własnemi Siłami. (Plan 
finansowo - gospodarczy). Kraków, 1933 r., 
str. 94. 

Autor zaczyna od rozważań na temat, jak 
zdobyć dostateczny kapitał obrotowy z własne- 
go państwa bez uciekania się do pożyczek za- 
granicznych, następnie zaś w mocnych skrutach 
zarysowuje ogólny program finansowo - gospo- 
darczy, który, jego zdaniem, jedynie może za- 
pewnić Polsce normalny rozwój i niezależność 
ekonomiczną. { 

Rzecz, jako potraktowaną poważnie i za- 

wierająca wiele ciekawych myśil, można pole 

cić uwadze ekonomistów, 
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W WIRZE STOLICY 
TCHÓRZOSTWO? 

Z mostu Kierbedzia skoczył do Wisły Ksa- 

wery Żółtek. Powód samobójstwa: obawa re- 

dukcji. 

Takie wzmianki nie są unikatami. Czy jest 

to przesadne tchórzostwo, czy też godna uzna- 

nia przezorność? Popełniają samobójstw 

dowodzą niektórzy, tylko zdecydowani tchórze, 

co boją się żyć w niesprzyjających im warun- 

kach... 

Ale znowu trzeba mieć nielada odwagę, by 

precyzyjnie, przed lustrem, celować do siebie z 

dubeltówki, albo w zimową noc buchnąć z mo- 

stu w czarną, lodowatą rzekę. A Japończycy, 

którzy popełniają najwięcej samobójstw na 

świecie i u których najpopularniejszą formą te- 

go kroku jest wgramolenie się na wulkan i rzu- 

cenie do krateru. Brrr! 

  

Poczucie niebezpieczeństwa jest tak wzgię- 

dne... jeden Żyd mówi do drugiego: 

— Rabinowicz, czy wy mielibyście odwage 

rzucić bombę? 

— Jacy wy głupi, Purycduft! A czy wy, 

gdybyście trzymali bombę w ręku, to mielibyś- 

cie odwagę jej nie rzucić? 

Pyszne postawienie sprawy. Nieraz są tyl- 

ko dwa wyjścia z sytuacji — oba niebezpiecz- 

ne — drżąc ze strachu wybieramy mniej nie- 

bezpieczne i nagle, ku własnemu zdziwieniu, 

— stajemy się bohaterami. Jak ten żołnierz, to 

widząc na pagórku nieprzyjacielski kulomiot, 

tak się bał że zacznie prażyć, iż zakradł się 

wokoło, sprzątnał trzech żołnierzy, a kułomiot 

na miejscu roztrzaskał. 

Ostatnio sąd rozpatrywał sprawę dwóch 

facetów, którzy pobili się ciężko krzesłami w 

gabinecie restauracyjnym. Kelner był obecny i 

schował się pod stół, skąd tylko obserwował. 

— Cóż za brzydkie tchórzostwo, rzekł sę- 

dzia do kelnera, czemuż pan nie rozdzielił, nie 

uspokoił walczących? 

— Wcale nie przez tchórzostwo, panie SĘ- 

dzio, ale dlatego, że nie było w pokoju trzecie- 

go krzesła. Karoi. 

Žydzi wykluczeni z gietd 
BERLIN PAT. — Rząd pruski wydał rozpo- 

rządzenie, którego mocą istniejące dotychczas 
legitymacje pośredników giełdowych zostaną z 
dniem 30-go września rb. unieważnione. Uzy- 
skanie stałej karty wstępu na giełdy pruskie 
zależeć będzie w przyszłości od orzeczenia spe 
cjalnej komisji, powołanej do wystawiania za- 
świadczeń o kwalifikacjach morałnych i 2а- 
wodowych petentów. Zarządzenia te motywo- 
wane są koniecznością usunięcia z giełd prus- 
kich żywiołów, które. według. określenia komau- 
nikatu urzędowego, nie odpowiadają swem po- 
chodzeniem, przekonaniami, i zachowaaiem 
stawianym wymogom. 

  

Co z Ponarami? 
WILNO. — już mija 5 tygodni od 

czasu znałezienia w Ponarach spalonego 
trupa nieznanej kobiety, a dotychczas 
śledztwo w tej zagadkowej naprawdę 
sprawie nie zdołało nic kompletnie usta- 
lić, 

Nie mówiąc już o osobie mordercy 
lub morderców, niewiadomo, kim jest 
tragicznie zmarła. 

Posiadane przez policję ślady nic kon 
kretnego nie przyniosły, tak, że zagadka 
Ponarskiego lasu pozostaje nadal nieroz- pe 

wiązana. ! 
W ciągu długich 5 tygodni poszuki- 

wania mogą dotrzeć nietylko do granic 
województwa, lecz do najdalszych zakąt 
ków państwa, a nawet zagranicę, więc 
wprost niezrozumiałem wydaje się brak 

dotychczas jakiegokolwiek — zgłoszenia, 

któreby pozwoliło ustalić tożsamość za- 
mordowanej. ‚ 

Wypadek w Ponarach wskazuje, że 
mimo wszystko, można znaleźć okoliczno 
ści, w których zatarcie śladów morder- 
stwa i co najważniejsze — niemożli- 
wość ustalenia osoby zamordowanej, jest 
możliwe do przeprowadzenia. 

Przecież zginął człowiek, który mu- 
siał mieć jakąś rodzinę, krewnych, wre 
szcie znajomych, z którymi utrzymywał 

'wien kontakt. i 
Czy tak długa nieobecność kogoś bli 

skiego nie może zaniepokoić?. 

Trudno wszak wyobrazić, żeby mor- 
du dokonało aż jakieś zbiorowisko, które 
mu zalezało na usunięciu niewygodnej 

lub znienawidzonej kobiety. 

WYYYYYYYYYYYYYYYYTYYTYVYVWYYYVYTYVYYYYYVWYVYVYVYYYYYVYVYYYVYYYYYTYYY WYYYYVYYVYVYYYYYYVYVYYVYYTYYVYVYYYTYVYYYYYYYTYYYVYYVYVYYVYVYVYVYYVVYVYVYVYY TYVYVYV
YYYVYVYYYYYYVYYVYYVYVYVYVVYTYY 

Zwraca się uwagę Szanownej Klijenteli, że wydawnictwo nasze przyjmuje ogłoszenia do godziny 4-ej wł., a po tej godzinie tylko nekrologi. 

Prenumerata również może być opłacana do godziny 4-8] BP. 
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W małem miasteczku 
Tydzień pobytu w jednem i drugiem 

wielkiem mieście. Właściwe wielkim mia 
stom tempo życia, odpowiednie napięcie 
nerwów i wrażeń. A potem kilka dni od 
poczynku w prowincjonalnem, kresowelm 
miasteczku. Co to jest miasteczko prowin 
cjonalne? Miasteczko z „Rebeki '? 

Można ie sobie wyobrażać jak ful- 
jan Tuwim w owym wierszyku o małym 
domku z zielonemi żaluzjami. Przed оК- 
16:11 malwy i rezeda, w ogródku altan- 
ka. W upalny dzień lipcowy miło spożyć 
tutaj. zsiadłe mleko. Spokój, cisza, pogo- 
da. Ludzie prości i dobrzy. Żyją jak u 
Pana Boga za piecem. 

Miasteczko kresowe, w którem spę- 
dziłem kilka dni odpoczynku, wywołało 
we mnie inne wrażenia. Zamknąłem je 
przedewszystkiem w następującym wier- 
szyku: 

Szary matematyczny kwadrat. To m 
lac. 

sosnowy. 
Warszawski. Na- Na rogu mieszka dentysta. 

ŻY zwiskiem Katz. 
Naprzeciwko piwiarnia Cukiermara wdowy. 

Tam — o, gdzie telegraficzny » rynsztoku 
lezy 

Obalony rok temu, gdy był — pan wie? — 
i huragan, 

Zielone okiennice. Sztandar. To sportowy klub. 
Obok ma kancelarję obrońca B. Kagan. 

Tu zdrożony autobus staje. O dwunastej punkż. 
Trzydzieści kilometrów. Jest bardzo zmęczony. 
pasażerów dziś dużo. Po deszczu: rozmokły 

To pan rejent dła dzieci oczekuje bony. 

"Teraz pogoda. W kałużach słońce. Na rynku 
ruch. 

Wędrowny cyrk na środku rozstawił swą budę. 
Jakże się wznosi bogato opasłej Rytki brzuch, 
A na nim okrwawione cztery gęsi chude! 

Taką „wizję poetycką* pozostawiło 
w mej duszy miasteczko kresowe. Spo- 
strzegawczość zasię moją uderzył pewien 
objaw natury obyczajowo - psychologi- 
cznej: duża ilość upośledzonych, wałę- 
sających się po ulicach. Zauważyłem 
śród nich dwóch rzeczywistych obłąkań- 
ców, rozmaite kaleki, głuptaków, epilep- 
tyka, warjatkę - erotomankę, kryjącą się 
się za węgłami.... Razem kilkanaście róż 
nego typu myszugene, dotkniętych mniej 
lub więcej boleśnie a przewrotnie pzez 
los. jednego z tych myszugene, głucho- 
niemego Żydka, obserwowałem dłużej 
przez okno i uwieczniłem w następują- 
cej fraszce: 

Na żydowskiem podwórku obija się codzień 
Mały, stary i brudny, ze zmierzwioną brodą. 

  

  

Gdzieś tu żyje na łasce o głodzie i chłodzie, 
Ale za to bez końca nosić musi wodę. 

Wciąż z dwoma wiaderkami. Ach, jakiż to 
ciężar! 

Pokręcony pokraka z ledwošcią się włecze. 
Siadł. Spoczywa. Bezmyślnie ociężał i stężał, 
Słuchając niepojętych kucharki złorzeczeń, 

Jej wargi, ,ruszające się szybko, bez przerwy, 
jej ręce, iopocące jak śmigi wiatraka. 
Jej gniew.. Dziś, wczoraj, jutro, czy za rok 

czy pierwej. 
Mój Boże, wszystko jedno: zawsze Śmieszna 

taka. 

I ta chmura dzieciaków co rzuca kaimyki, 
Albo skrada się styłu, szarpiąc za odzienie. 
On czuje ich, nie słysząc. Widzi ich okrzyki. 
I dziwi się, że podejść chcą niepostrzeżerie. 

Bełkoce ciągle inne, bezrozumne słowa: 
Pewnie rzuca przekleństwa w swej mowie 

ukrytej, 
A iudzie nauczyli głupiego niemowę 
Figielka: jest nim zgrabny gest nieprzyzwoity. 

Ze wspomnieniem głuchoniemeg > Ży 
dka wyjechałem z kresowego  niiastecz- 
ka, myśląc, że malwy i rezeda, spakój 
i altanka w ogródku — to poetyckie de- 
koracje, oddawna spłowiałe. Prawdą na- 
tomiast są nędzarze i obdartusy, rowy i 
wyboje, brak światła na ulicach, druty 
kolczaste, chwytające ze wszystkich pło 
tów przechodnia nieobeznanego z tere- 
nem, i owo taedium vitae, które ciąży 
nad życiem biednych  małomfasteczko- 
wych ludzi o ciasnych widnokręgach my 
ślowych, zanieczyszczonych nadomiar za 

Е 
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wiścią, złością i  plotkarstwem. 
Smutne jest życie miasteczkowych lu 

dzi. Przedewszystkiem zżera ich za- 
zdrość: wszyscy zazdroszczą sobie wszy 
stkiego — powodzenia, 
granej w karty, nawet łapówki, nie mó- 
wiąc już o awansie w służbie czy bron- 
zowym krzyżu zasługi. Odbywał się na- 
przykład w miasteczku akt zakończenia 
roku gimnazjalnego. W sali szkolnej zgro 
madzono dwustu uczniów, aby w ich 
przytomności wręczyć uroczyście świade 
ctwa trzem uczniom odznaczonym, Sy- 
nom starosty, burmistrza t dyrektora gi 
mnazjum. 

A inni zielenieli z zazdrości. 

Pan X. naprzykład chciał założyć w 
miasteczku restaurację. Wybrał najlep- 
szy punkt, ria skrzyżowaniu głównych u- 
lic, gdzie ruch i frekwencja zapewnio- 
ne. Ale o sto metrów od tego punktu 
wznosi się grobowiec Żołnierza Niezna- 
nego, który oswędza stacja benzynowa, 
i przed którym nikt oddawna nie uchyla 
kapeluszy. Można oswędzać grób, można 
nie zdejmować czapek, ale handlować al 
koholem o sto metrów nie można. Panu 
X. nie pozwolono otworzyć restauracji. 
Natomiast pan Y. odliczył sto metrów i 
dwa centymetry i zezwolenie otrzymał: 
pija u niego, i poprzez opary. alkoholu 
grobu nie widać. 

— Nie chodzi o dwa centymetry, — 

mówią w miasteczku: — wiadomo, dla- 

zarobków, wy- - 

czego Y. otrzymał zezwolenie. Stosune- 
czki... 

I zielenieją z zazdrości, 
świetne interesy. 

O kogokolwiek w miasteczku zapy- 
tać, zawsze usłyszy się to samo: ten na- 
kradł się, tamten bierze łapówki, ten zno 
wu łajdaczy się, tamtego żona puszcza 

się i stąd jego wpływ a znaczenie... 
Tego iekarza przymknęli za niedozwolo- 
ne operacje, dyrektora Kasy Komunalnej 
wsadzili za nadużycia... Smutne jest ży- 
cie miasteczkowych ludzi. 

że Y. robi 

Pociechę znajdują w rozrywkach, u- 
roczystościąch i obchodach. Zgrywają 
się wieczorami му karty, obchodzą w me 
galomancki sposób święto morza, pod- 
czas którego trzech Żydków z ochotni- 
czej straży wyje w syreny, nędzne sklepi 

ki wystawiają hasło „bojkotujemy towa- 

ry niemieckie”, a kilkunastu harcerzy 

niesie transparent: „zapisz się do ligi 

morskiej i rzecznej”. Morze niestety da 
leko, a do najbliższej rzeczki trzeba je- 
chać 20 kilometrów. Smutnem echem roz 
brzmiewa takie hasło w brudnem, cuch- 
nącem miasteczku. Jeszcze smutniej pre- 
zentuje się inne: „Żądamy  kolonij dla 
Polski!*, — nieudolnie wymalowane na 

nieświeżem płótnie, osadzonem na nie- 

ciosanych patykach, dźwigane po uli- 

cach niebrukowanych, w zaduchu, zioną- 

cym ze smrodliwych podwórek. 

Albo uroczystość otwarcia rzeźni, 

  AA AA AA AAA AA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA 

Wielcy świata tego przecinają przecie 
wstęgi na wystawach. Dlaczego bur- 
mistrz miasteczka nie może przeciąć 
wstęgi do rzeźni? Cóż z tego, że elita 
(tak mówią już w miasteczkach), towa- 
rzysząca burmistrzowi, nosi kolorowe ko 
szule i żółte obuwie przy żakietach? 
Cóż z tego, że samotny cylinder burmi- 
strza wydaje się tak śmiesznie smutny 
podczas ceremonji „poświęcenia* rzeźni” 
i oddania jej do użytku publicznego w 
miasteczku, którego hoteliki i restaura- 
cje przypominają żywo epokę Cziczika- 
wa?- Burmistrz i elita miejska nie od- 
czuwają śmieszności sytuacji. Oto wy- 
głaszają w bramie rzeźni podniosłe mo- 
wy, życzą instytucji „świetnego rozwoju 
i powodzenia“; oto szczękają aparaty 
fotograficzne. Nakoniec burmistrz zapra- 
sza elitę na „skromne przyjęcie". Odby- 
wa się ono tutaj, w przedsionku rzeźni. 

Smacznego! 

A po ulicach chodzą myszugene, a 
słup telegraficzny leży od roku na rynku, 

a towarzystwo miasteczkowe komentuje 

fakt otwarcia rzeźni: a kto przy tem za- 

robił, a kto naprawdę zasłużył się, a 

kto znowu może otrzymać awans albo 
krzyż bronzowy. Wysz. 

i 6a 
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Z towarzystwa Przyja- 
a Nauk w Wilnie 

. Мигент TPN w drugim kwartale br. (kwie 
rwiec) otrzymało dary od następują- 

i instytucyj: pp. Juš ny Boguckiej, 
   

   

   

  

   

   

   
Vito! Ciecierskiego z Wloskowszczyzny, A- 

deli Godlewskiej, rej. Władysława Hołowni, He 
ieny źlińskiej, prof. Henryka Mościckiego 2 
Warszawy, inż. Stefana Narębskiego, Włady- 

Niedeka z Baranowicz, Włodzimierza Pio- 
Sz. Rappaporta,  Julji i 

Stow. Weteranów Kresowych 186: 
w Wilnie, Lucjana Uzięmbły i Witolda Was 
lewskiego. 

Ogółem 13 osób i 1 instytucja złożyły 85 
przedmiotów. Przeważnie były to monety 

Na szczególną uwagę zasługują: 25 złotych 
h z r. 1824 w złocie (od p. Justyny Bo- 
„i lanca z proporcem |-szej Brygady 
-Białoruskiej, (znaleziona na strychu 

jednego z domów wileńskich). 
Książnica T-wa w kwietniu, maju i czerw- 
rzbogacona została przez 23 osoby i 31 in- 

2 dziełami w 555 tomach. Najwięk- 
y złożyły lub nadesłały następujące »- 

y: p. Julja Rodziewiczowa 22 tomy (piekny 
zbiór książek treści pedagogicznej i popularno- 
naukowej), p. Kazimierz Wysocki - za poŚ- 
rednictwem p. SaSMOWICZOWAJ 120 tomów (tu 
zwraca uwagę zbiór kalendarzy z lat 1773 —- 
1888, w tej liczbie kalendarze z 18-tego wieku, 
wydane w Zamościu, Supraślu, Wilnie, Grodnie, 

e, Mińsku), prof. Marjan Morelowski 20 
w, Wilczewski Gabrjel 9 tomów, ks. Mi- 
Sopoćko 6 t., rej. Władysław Hołownia i 
Z instytucyj zaś przeważnie tytulem wy- 

Instytut Nauk. Gospodarstwa Wiejskie- 
go w Puławach 10 t., i inni. 

Na rzecz zbioru rękopisów T-wa w okre- 
sie omawianym otrzymało od pięciu ofiarodaw- 
ców dary następujące: od p. Sędzimirowej, cót 
ki śp. rektora Alfonsa Parcze ieg zbiór 
notat, listów i materjałów rękopiśmiennych, po-- 
zostalych w spuściźnie po Zmarłym) w 4 pa- 
kach jeszcze nie przejrzanych i nie rozsegrego- 
wanych); od rodziny śp. Bronisława Umiastow 
skiego zbiór papierów majątkowych, sądowych 

i rodzinnych z w. 
czasów przedwojęnnych i wojennych; ой p. 
Julji Rodziewiczowej — zbiór notat szkolnych, 
pisemek uczniowskich i wycinków z czasopism; 
od p. Kazimierza Wysockiego, za łaskawem po- 
średnictwem p. Sasinowiczowej dyplom nadaw 
czy Aleksandra | z r. 1812. Najcenniejszym 
wszakże darem, wzbogacającym zasoby ręko- 
piśmienne Towarzystwa, jest zbiór około 450 
własnoręcznych listów i kart pocztowych Elizy 
Orzeszkowej, — otrzymany od p. Stanisławy z 
Gorzkowskich Klimaszewskiej z Grodna. 

Z powodu feryj letnich Muzeum T-wa zam 
knięte będzie dla zwiedzających na czas od 15 
lipca do 15 sierpnia br. 

Bibljoteka (czytelnia i wypożyczalnia) zaś 
nieczynna będzie na czas od 15-7. do 1-9. rb. 
W związku z tem uprasza się pp. członków To 

twa _o łaskawy zwrot wypożyczonych z 
cy T-wa książek. 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ] USB W WILNIE. 

Z DNIA 5 LIPCA 

Ciśnienie średnie: 761. 

Temperatura średnia 

Temperatura najw. 

Temperatura najniższa: 
Opad: 

Wiatr: północny. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: dość pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju sloneczna pogoda © 

zachmurzeniu umiarkowanem. lub niewie! 

kiem. Po chlłodnej macy, znaczny wiznojs l 

tlemaperatumy.  Słefbe wiialtry północne i 

półnoecjo - wsidhiodmiie. 

— KRONIKA ŻAŁOBNA. (We czwantek 

а 7 iipda 'w 300 role ę śmierci: het- 

mama. Lwia Sapiehy r kościele św. Mi- 

odbędzie się o godz. 9 mano nablo- 

wio żałoknie zł» Jego duszę, 

MIEJSKA. 

— ROBOTY ELFKTRYCZNE. — W 

sierpniu, elektrowied« milejska rozpocznie 

moboty na ul. Mickiewicza (od 3 Maja do 
mostu) przy zmianie prądu stalego na 

zmalikeminiy. 

— ZASDÓJ W HANDLU. Chłodnie i 
deszczowe lato odbiło się na ogólnej sy- 

„we hrtałcjiuj bowiem f(kupey nie sprze 

dali posiadanych zaipasė Brak  obno- 

tówi adbilł się ma zdolnościach płaliniiezych 

Wsctad słońce g., 25m 

Zachód słońca g. 7,55 

  

    
  

    

  

  

   

    

  

  

      

      

(talk że mie mogą oni w: terminie spłacić 
zzllejgłdś i podańkowyldch «uli też pokryć 

mai leżi telkistiorwyich.    
Ni otganizacje kupieckie moszą 

  

Magistrat, Dyrekcja P.K.P. i Sztuka 
_ Wieczorami w Spółdzielni Artystycznej 

niemi4wiolmejgio stolika, a m: głównej 

k tanieczny,  miąpnzekór (lifpeowii i 
i. Spółdzielnia więc jest ansultal 

tem potrzebaym, pożyliecznym i użytecz- 

mym. Jedni zbinają się w nilej z przelkona- 
nia ń powołania, innii ze snobizmau. T: ki 

  

        

  

^ 
`ОФ Główna sala Spółdzielni Artystycznej. 

inicjator i 

suobizm to zjawiikio dlodaitinije, giodne jpo- 
> chwały, Maki snobizm staje się czymnikiem 
postępu kulifury: od przesiadywania w 

" kawiizani amtystów kmótka droga dosgjieb- 
szego izaintemesowania się sztuką = kon 
kretnego popierania artystów przez za- 
kupno idh dzieł. Niiech prizetło (będą (paz- 
<drowione snłoby. 

W lliczbiie ieh powinni znaleźć się 
ojcowiie miłast, . Za czasów, „Polonii i „E- 
uropy'' w zało, silkę ich często (w fttych wy- 
tdałonmych ilekalach, gdzie popierali sztukę 
kulinarną i ehoerograficzną, karmiąc a po- 
jac fordangenkii Niiech przeniiosą się tenaz 
do Spółdzielni,  Ailbo miech uczymią 0 

innego: zwiolnią Spółdzielnię od podatlków 
To byłby gest. A jego rezultatem widzię- 
ezmiość, uznanie |i| wiekulista pamięć czynu, 
dorównownującego Mecenasom 1 Medyce- 
uszom, 

Wiłaśnie Spółldzielniia przystępuje do 

okrężnej wystawjy, kitóra 
  

    

   

   
umządizeniia! po 
awiutygod ym pobycie wi Wiilniie, ab- 

jedziile tw/ ju dwóch miesięcy  wiażniejsze 
maiasita.  województwia wilieńskiego,  biallo- 
stomikiiego, ziowogródzkiiego. iPo przez Dru- 
skiel Grodno, Białystok, Noiwogró- 

dek — aż do Bi "astaiwilaj i Głębolkiego. Wy- 

     
Bronisław W centrum kpt. 

kierownik tej instytucji. 

stawa  zademonstruje miststom prowin- 
ejonalnym  wiileńskiie malanstwo, mzeźbę, 
grafikę i zdobnicawio — dzieła, Plastyków, 

Iwanczyk, 

iNiezialleżnych i stiudenitow wydzilatu sztuk 
pięknych. Będzie rewją bogatej Ii wiel- 
lorakiej twórczości amtystycznej Wiilinia. O 
jej znaczeniu propagamdowem  nile trzeba 
rozwodzić się. Należy gratulować Spół- 
dziełmi jej aktńwiniość, T akłtyfwmość tą 
popierać. Alle być może wielkie. .przedsiię- 
uzlięcie nie doszłoby do skutku (kasa Spół 
dzielini jest uboga), gdyby nie Dyrekcja 
Kolei, która daje do dyspozycji Spółdziel- 
uli wajgoni towiamowiy, Czy nie jest to czyn 
obywatelski? 

Z. Dyrekcji! winny wziąć przykład 
wiszysiłkie władze, mające jakikolwiek 
Sttycznłośći ze Spółdzielnią: niie gnębić jeż, 
inde f:lmować rozwoju, ale sprzyjać mu 
mialleży, / 

  

Święto 5 pułku p. Leglonėw 
WILNO. Wiezomajj w: drugim dniu świę- 

%а 5 р.р. Leg. 0 godziniie 9-lej mamo 
sdlbyło się malbożeństwo w: kościele ini 
zonowym. & Tghiacego. W mabożeństł»ie 
wzięli udzii: nil. przedsłtawiciele włądz 

państwowych,  wiojskowych i! samionządo- 
wych, z jcj.  Jeszczottem,, prez. Mialleszew- 

skim i gen. Skwlarczyńskim na czele, 
W kościele ust.łwiiky się poczty: sziłamdaro- 
we oddziałów) gatkizonu wileńskiego, kor- 
pus oficerski, związków wojskowych, har- 
eerzy, 'i ongamiizacyj  spioleczniych. Mszę 
śl. odprawił (ks. Herfgelt. Po nabożeństwie 
delegacje pulków z dowódcą ppułk. Pet- 
czyńskim na czele udilla się ma grób ś. 
p. biskupa bandumskiiego w, Katedrze, — 
gdze złożony został (wieniec. 

WI dallszym ciągu uroczystości. 0 godz. 
lt-tej miała miejsce defilada pulku. — 
Na tnyjbumiie na placu Łukiskim def 
dę przyjął dowódca dywizji gen. Skwar 
czyńskii, w iowianzystwie ministra Becka, 
woj. Jeszezołta, ambasadora jw: Ankarze 
hr. Potockiiego, prez, Maleszewskiego i in- 
uych przedstawicieli władz. 

Po defiladzie pulk. odszedł do koszar 
1 Bygady gdzie SĄ się madanie od- 
zmialki putikowejį, = killkunaistiu osobom й а- 
zanym z pułkiem. Dio jadzniczonych pnze- 
mawia? piu.k. Pełczyński, moczem odbył się 

      

  

   

obiad żołniienski. Wzięli w nim udział z 
ramienia władz państwowych 'wicewoje- 
wiodła - Jianikowiski,  dloiwódcy. jednostek 
wojskowych, korpus oficerski 'i zapnosze- 
„mi gośniie. 

Przemawiał do zebu: mych pułk, Pełczyń- 
Wileczorem teatr żołnienskii zgroma- 
zeriegowcyh pułku, zaś o godz 9 wiiecz 
о66 zakończyła zabawia  tameczna 

wi kasynie ofieerskiem. 

Sprostowanie: W odcinku o 5 p.p. leg. winno 
być, że pułk przebywa w Wilnie od roku 
1922, 4 nie od 1928. 

iki, 
     

   

  

SŁOWO 

KRONIKA 
sie z zamiarem zwrócenia się do władz 

skaribowytch 'z prośbą 0 przyznamie pew- 
nych nie kupcom, któnzyi wskutek chodów 
i deszczów pomileślii stralty mialterįjailinie, 

WOJSKOWA 
— KOMIISJE 'POBORIOWE, Wiobec u- 

kończelnii:| poboru mocznika! 1912-gfo 'wła- 
ldze administracyjne zamządziły by regu- 

lanmnie co dwa tygodnie odbywały się do- 
datkowe Komisje pobordye dła wszyłst- 
kich, którzy wie właściwym «czasie z ja- 

kij kkolwiek powodów nie unegulowa!i 

swego sitosjun(ku do wojska. Pierwsza te- 

  

    go rodzaju dlodjattlkiolyia  Komilsja pobiorowia 

cdbędzie się wi lokalu przy ul. Bazylljań- 
skilej 2 w dmiu 12 b. m. 

— ODPRAWIA OFICERÓW W ST. 
SPOCZ. Z P. K. U. IWilini, - Miasto do- 
"wł: jdujemzy się, że jw dniiu 11 lipea 1933 r. 
o godzii 11-tej mano wi Kiasyniie Zamzą- 
du Emerytów  Włojskkowych (uli  Micklie- 
wiieza 22) odbędzie się odprawa! służ- 
bowa, dolitycząca olfiieerów: rm stalniie spo- 
czymku. Obecność wszyjtlkich oficerów w 
stalnie Spoczymikiu obowiązkowa. W mazie 
miemożliwłości przybycia ma odprawę — 
nafleży zameldowiać pisemnie do 'P.K.U. 
Wilino - Miasto. 

      

SKARBOWA. 

REORGANIZACJA KONTROLI 
SKARBOWEJ. W luajbliższtym: ezasie u- 
nzyd  kowitwoli  slkarbowiej przy  lzbie 
Skanbcwiej ulegnie callkowitej  reone:jgni- 
zacji. 

Konitirola 

do mjawnianita 
le .mtylkulłów) 

    

  

glkiarribiorwia: | jalkio powołama 

jaldużyć szczególnie w dzia- 
miojatopolowych zoistiamie 

zmalcznie wozszenzona: przez ustalenie noa- 
wych  etalilów) i będzie ię dzieliia na 
weehnžcznią i pościgowią. 

Zmiany te mają usprawnić działal- 
mość urzędu, 

— PODATKI MIEJSKIE. Izba Skiar- 
bowa Kończy wiitępnie pulace wiązane 
z przejęciem podatków. samorządowych 
tak iw. sensie poboru jak il wymiłaru. 

Po, ikojnttlnolii (wysokości wymiaru (od 
nieruchomości ii lokali) w pierwszym nzę- 

dlefie będą ściągnięte  zalęgłosci. 

KOLEJOWA 
— - KOLeJARZB NIEETADOWI. Nia 

J zenia  wiłajdłz iwiyższych — ро- 
kolejarzy: mieetiafiowych będą wy- 

płajcame z dołu, a nie jak dotychczas na- 
przód. 

Uposażenie za: czenwiiejc 
trącomie . m attach  milesięcznych 
2 lat. 

  

   

wi ciągu 

UNIWERSYTECKA 

— Z Uniwersytetu. Państwowa Komisja 
egzaminacyjna dla: kandydatów na nauczycieli 
szkół średnich w Wilnie ogłasza, że egzaminy 
dla kandydatów na nauczycieli szkół średnich, 
(naukowe i pedagogiczne), w okresie jesien- 
nym br. odbywać się będą od dnia 17 do 21 
października 1933 roku. 

Kandydaci, którzy pragną przystąpić do e- 
gzaminów w tym okresie, winni zgłosić się w 
tym celu pisemnie do Komisji Egzaminacyjnej 
w terminie do 23 września, składając jedno- 
cześnie przepisaną opłatę, która wynosi za e- 
gzamin naukowy (klaużurowy i ustny) — 84 
zł, za egzamin pedagogiczny 56 zł. 

Rozkład i terminy egzaminów będą podane 
do wiadomości interesowanych drogą ogłosze- 
nia w lokalu Komisji Egzaminacyjnej (Uniwer- 
Sytet, ul. Uniwersytecka 3, II p.) 

SZKOLNA 

— POWRÓT KURATORA. Pan Ku- 
rator Okręgu Szkolnego Wileńskiego 
K. Szelągowski pawtrócił z Warszkwy i 
objął urzędowanie. 

— Nowi maturzyści gimm. dła dorosłych 
im. ks, P. Skargi. Wczoraj zakończone zostały 
egzaminy maturalne w gimnazjum dla doros- 
łych im. ks. Piotra Skargi i w związku z tem 
świadectwa dojrzałości otrzymali: E. Gitel, L. 
Ezros, L. Sinuk, M. Hirt, R. Geldfeldówna, 5. 
Antman, G. Buszel, J. Poleszak, B. Małachow- 
ski, M. Beński, A. Bernsztejn, S. Bastocki, G. 
Kremer, e Domaradzki, T. Farsewicz, M. Hrysz 
kiewicz, W. Marynówna, W. Kordowicz, C. 

Kurtzowa, L. Puzyryski, M. Siuta, W. Juszkie- 
wicz, E. Wyrostkiewicz, A. Tanulewiczówna, 
A. Łobocka, > Bryczkowski, BLU, |. Grus, 
R. Klodnicki į S. B. Gano. 

Nadto z przydzielonej przez  Kuratorjum 
Okr. Naukowego grupy eksternistów, egzaminy 
dojrzałości złożyli: B. Pietkiewicz, M. Szczerba- 
kow, M. Cyryński, C. Glizerówna, M. Bance- 
wie 2 Dowgielewiczówna i A. Markowicz. 

©О godz. 4 pp. w siedzibie gimnazjum od- 
był się uroczysty akt rozdania uzyskanych 
świadectw. 

RÓŻNE 

— UWADZE EKSPORTERÓW. 
W związku z tem, że firmy eksportowe, 
zwriacające się dół „pilaicówek: — zagralniicz- 
mycjh z zapytaniami mazględnie  polece- 
miami zbadania  możliwiości zbytu posz- 
czególnych towarów! pochodzenie polsikie- 
gio, często Mie podają  dokiladnych, dotty- 
czących |pewnego towaru (w szczególności 
zaś jego orjenfiacyjnej iceny' eksportowej ), 
@ przez to powodują znaczne opóźnienie 
w mdziejlaniiu odpowiedań, Izba Pmzemy- 

słowo - Halnidlowa w Wilmie zwraca u- 
мее  zaiinteresowaniych eksponterów, by 
przy Kkierowamiu tego nodzajju zapytań 
do polliskich placówek konsularnych 4d dy- 
plomatycznych, podawali wyczerpujące 
informacje, zanówno: 0 jalkości itowiefttu, 

jalk i jego ieeniile eksponttoiej, skalkułowa- 
miej o ile możności loco SPE państwa. 
polsikiego. 

— PROFANAOJA NA GMBNTARZU 
ŻYDOWSKIM. Zarząd ementarza żydow- 
skiego zamielidowelł w! Stanostiwiie Grodz- 
klem, częsktyjeh mtajpialdaidh  oktoliczmyieh 

mieszkańców ma ementianz żydowski i 
pmofamację mogił. 

W związku z tem, gmina żydowska о- 
trzymała pozwolenie ma broń ida: dozowrców 
mocnych na cmemtamzn. (Ik). 

© 

  

Protest polskich przedsiębiorstw budewłanych 
przeciw żydowskiemu syndykatowi cegielników 

Zie względu na mujnującą Wonkurencję 
zewłiązali żydowscy, cegielniicy syndykat, 
podwyższająje niedo 'cemy: ma cegłly. Prze- 

iiwlkio temu  zaproflestowialli polscy: przed- 
siębiorey budawilanii,  wmosząc memorja! 
w tej sprawie do p. Wojewody, gdyż wo- 
bee utworzenia syndykatu przez cegielni. 
ków żydowskich, ceny na cegły znacznie 
mwznosty, m jałkiość ich ulegla  rówmież 
zamianile ku gorszemu. | 

Do isporiu tego  wimileszała się Izba - 
Przemysłowo - Handlowa. 

W. lej właśnie spmawie odbyła się o- 
negdtj iw! Izbie ogólna  Iklonifereneja pod 
.puizeiwioldniietiwem inž. Kawienokiego, w 
wyniku któnej postanowiono wylłonić ko- 
miiisję, mającą zbadać ceny i jakość ce- 
gły il czy talkioiwe iodpiowiałdają. obowiązu= 
jącym przepisom (ik). 

izostanie — ро-` 

Odjazd ministra Iczasa 
WALNO: Przedktiawiiciele. ewaneelików: 

ilitewskiich bawłiący wi Wiilnie na zjeździe i 
sujperitnitendent _ Jiakubenas i b. milaister 
Tcmas opuścili wczoraj masze miasto. 

Dzień wczorajszy,  Jakubenas i Iezas 
spędzili w Bointkuszkach u A. Lednickiego 
a dziś odjadą ibezpośrednio: przez (gnetniicę 
do Litwy. 

Podróż goście Iiitewsey: odbywłają tyn 
samym samochodem o barwach litewskich 
który ibrył widziany, tł. Wiilniie: podczas 
ich tu pobyt 

Podczas Widac mi 'Wiilłnie goście im- 

teresowiali sie życiem tut. Litwinów, a 
młalwet zwiedzali miiektóre «składy. 

  

Krwawe zajście na rynku Łukiskim 
WILNO. — Wczoraj wieczorem na rynku 

Łukiskim został napadnięty i ciężko poranio- 
ny nożami Alions Harasimowicz (Połocka' 4). 

Rannego odwieziono do szpitala Żydowskie 
go w stanie budzącym obawy o życie. 

Jak wynika ze słów rannego, powodem na- 
padu była zemsta. я 

Przed rokiem Harasimowicz zeznawał jako 

Po raz ósmy 

świadek przed Sądem, w sprawie o napad. 
Na skutek jego zeznań zapadł wyrok ska- 

zujący. 
Już wówczas towarzysze skazanych zapo- 

Aa zemstę, którą obecnie właśnie wyko- 
na 

Za sprawcami napadu policja wszczęła po- 
szukiwania. 

przed sądem 
ECHA PRZYPADKOWEGO ZABÓJSTWA NA ULICY SŁOWACKIEGO 

WILNO. — Przed (trzema bezmała la 
ty posterunkowy Turkowski zastrzelił na 
ul. Słowackiego handlarza drzewem Rut 
sztajna, biorąc go za komunistę, ucieka- 
jącego z bibułą. 

Krytycznej letniej nocy, a było to 
przed jakąś rocznicą, komunistyczaą, — 
Turkowski zauważył idącego szybko ul. 
Słowackiego jakiegoś osobnika z zawi- 
niątkiem pod pachą. 

Podejrzewając, że ma przed sobą kol 
portera odezw, policjant „(był on w cywil 
nem ubraniu) wezwał nieznajomego do 
zatrzymania się, a Ez ten począł ucie- 
kać — rozpoczął pości; 

już niedaleko Dyrekcji Kolejowej ч - 
ciekający nagle odwrócił się i ugodził 
policjanta laską, a następnie stawiał czy 
nny opór nadbiegłemu z pomocą dozorcy 
nocnemu. 

W tym momencie Turkowski strzelił 
do napastnika, kładąc go trupem na miej 
scu (usadowiony w dorożce już nie żyły. 

Dopiero potem wyjaśniło się, kim jest 
zabity, oraz co zawierała fatalna paczka. 
Znaleziono w niej nie bibułę, lecz bieli- 
znę, niesioną do domu. Rutsztejn zabawił 
dopóźna u znajomych na letnisku w Za- 
krecie, a gdy wracając spotkał Turkow- 
skiego, wziął go za zrzezimieszka i oba 
wiając się ograbienia, zamierzał uciec. 

Sąd Okręgowy Turkowskiego unie - 
winnił, natomiast apelacja skazała go na 
rok twierdzy. 

Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok, — 
Sąd zaś Apelacyjny tym razem skazał 0- 
skarżonego na pół roku więzienia. 

I ten wyrok został uchylony. Sąd A- 

pelacyjny, gdy sprawa wpłynęła po raz 

TT S ININANITAI ATSR 

TEATR I MUZYKA. 

— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 
Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim gra dziś 
(czwartek 6 bm. o godz. 8,15) komedję „Bez 
posagu ożenić się nie mogę”, w koncertowem 
wykonaniu pp.: Paszkowskiej, Braunówny, Gro 
lickiego, Pośpiełowskiego, Martyki, Preissa, Neu 
belta, Bieleckiego, Pawłowskiego i Skolimow- 
skiego, którzy zbierają huczne oklaski. 

Reżyserja Z. Tomaszewskiego, oprawa de- 
koracyjna pomysłu W. Makojnika. 

—„Jim i Jill“ na scenie Teatru Letniego. — 
W Teatrze Letnim w ogrodzie Bernardyńskim 
wejdzie wkrótce na afisz komedja muzyczna 
„Jim i: Jill“. W komedji tej wystąpią gościnnie: 
znana publiczności wileńskiej Halina Kamińska, 
oraz. syn największego polskiego tragika pol- 
skiego Józefa Węgrzyna — utalentowany, mło- 
dy artysta Mieczysław Węgrzyn — w rolach 
głównych. Ponadto do „Jima i Jilla* dyrekcja 
pozyskała znakomitą parę baletową Państwo- 
wej Opery Łotewskiej w Rydze: Edytę Pfeifer 
i Zenona Leszczewskisa. 

Teatr muzyczny „Lutnia", Wznowienie wi- 
dowisk operetkowych. Zespół Teatru muzycz- 
nego, „Lutnia“ po powrocie z występów w Kry- 
nicy, rozpoczyna od soboty cykl widowisk po 
cenach specjalnie zniżonych (od 25 gr. do zł. 
2,90), celem udostępnienia przedstawień dla 
szerszej publiczności. 

W sobotę nadchodzącą o godz. 8,30 w. wy 
stawioną zostanie melodyjna operetka Gilberta 
„Cnotliwa Zuzanna““ z B. Halmirską w roli ty- 
tułowej. 

Niedzielne przedstawienie wypełni świetna 
komedja muzyczna Stolza „ Peppina“ z Mary 

Gabrjelli w roli tytułowej. — Bilety już naby- 
wać można w kasie „Lutni* od 11—9 w. 

— PARK IM. GEN. ŻELIGOWSKIEGO 
'Włe czwanttek 6-g0' lilpca: o godz. 8-ej wiie- 
czór wiiellki ikomeert wileńskiej orkiestry 
symfoniłcznej pod dyr. R. Rubiosztejna. 
udziałera kiwartetu smyiezkiowiegio im. „M 
Klaržowtileza“ ks. Wamdy - Halki Leduchow 
skiej (1 skmzyjpce), Aleksan(dra Poleskie- 
go (2 skrzypiee), Mikołaja Doderenika — 
(Alltówiks). Alberta Kałtza (Villomczela) i 
Włalemtyny Czuchowskiej (sopran). A- 
komp. p. Durmaszkiin, 

Amons. W slobołtę 8 lipca i miedzielę 
9-go lipca odbędzie się wilelki koncert 
symfoniczny pod dyr. R. Riubinsztejna z 
udziałem parady gwiazd: Marji Bogdy, 
Adama Brodzisza, Mieczysława  Cybul- 

glkiileggio, Hialniki" Runiowieckiej i Kazimierza 
Chrzamowiskiegio. 

— Teatr Letni angażuje zespół tancerek.— 

Zgłoszenia w Teatrze Letnim (kancelarja) w 

sobotę 8 bm. od 4 do 6-tej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Żona z drugiej ręki — z Jean 
Charłow w roli gł. 

PAN — Cohn i Kelly w tarapatach. 
CASINO — Moja żona awanturnica. 
LUX — Zwycięstwo — w roli gł. Georg 

O'Brien. 
ŚWIATOWID —- Grzesznica bez winy — 

w roli gł. Jean Grawford i Clark Gable. 
ADRIA — Wygnańcy (rok 1905) — w roli 

Ad. Brodzisz, W. Varkoni. 

  

gł. 

ODPOWIEDZI REDAKCJI 

— P. Władysław Wysocki w Smorgoniach. 
— Korespondencji uprzejmie nam nadesłanej, 

nie możemy, niestety, zamieścić, gdyż wobec 
tego, że przekracza krytykę pewnych stosun- 

ków, nadaje się raczej do zużytkowania na 

wewnętrznym terenie Bloku. 

P. Aleksander Czerniakiewicz w Opsie. — 
Korespondencja uprzejmie nam nadesłana jest, 

niestety, grubo spóźnioną. 
iais 

ж 

4Į 

trzeci, wymierzył Turkowskiemu 8 mie- 
sięcy aresztu. 

Kolejna skarga do Sądu Najwyższego 
przyniosła znów uchylenie wyroku. 

Sprawa Turkowskiego będzie rozpa- 
trywana wkrótce przez Wil. Sąd Apela- 
cyjny po raz czwarty, a wogóle po raz 
ósmy. 

  

CBODZĘ PO MIEŚCIE... 

NADPISY SWOJE, A PUBLICZNOŚĆ SWOJE! 

Latem zeszłego roku, w związku z kapielą 
dzieci i płażowaniemi starszych naprzeciw ogro- 
du Bernardńskiego, Magistrat ustawił nad brze- 
giem Wilenki słupki z tabłiczkami, obwieszcza- 
jącemi, że kąpiel i plażowanie w tem miejscu 
są surowo wzbronione. Policja przestrzegała 
starannie, by przepis ów był przez publiczność 
honorowany, i mogło się zdawać, że kwestja 
jest ostatecznie uregulowaną. 

Niestety, w roku bieżącym cała historja 
zaczyna się da capo! Tabliczki wprawdzie st0- 
ja, gdzie stały, ałe t. zw. najszersze warstwy 
nic sobie z nich nie robią i wszystko odbywa się 
po staremu. 

Nie dałej jak ubiegłej niedzieli, korzystając 
z pięknej pogody, niewiasty młode i stare, prze- 
ważnie Żydówki, uplasowały się na piaszczys- 
tem zboczu w okolicach mostu drewnianego 
przez Wilenkę i w kostjumach kąpiełowych lub 
bieliźnie opalały się dowoli wraz ze swemi po- 
ciechami; tuż przy moście kąpała się dziatwa 
płci obojga, przyczem młode żydziaki hasali po 
obu brzegach kompletnie nadzy, co wkońcu wy 
wołało oburzenie u części publiczności, zgroma- 
dzonej przy karuzeli, która przepędziła nagu- 
sów. 

Ponieważ w najbliższy ciepły dzień cała i- 
dylla powtórzy się odnowa, tuszymy, że odno- 
$пе władze zechcą zwrócić na to uwagę i przez 
wydanie odpowiednich zarządzeń ukrócą Samo- 
wolę niekułturalnej publiczności. Nie zapomi- 
najmy, że rzecz się dzieje w centrum miasta i 
że w. grę wchodzi ogród po-Bernardyński — 
nasz najokazalszy — reprezentacyjny poniekąd 
— park miejski-... 

„Przechodzień. 

Wypadek w hucie 
Robotnik spadł na roztopione szkło 

WILNO. — Ciężki wypadek zdarzył się w 
hucie przy uł. Katwaryjskiej 3. 

Mianowicie jeden z robotników Czesław 
Romanowski podczas pracy spadł ze stołku i 
trafił do formy z roztopionem szkłem. 

Nieszczęśiiwy uległ poparzemu twarzy i 

Przewieziono go w stanie poważnym do 
szpitała żydowskiego. 

Umystawo chora Z jurgańc 
utopiła trzecie dziecko 

WILNO. — W uzupełnieniu podanej 
wczoraj wiadomości o pożarze we wsi 
Jurgańce dowiadujemy się, że pożar po- 
wstał na skutek podpalenia przez Jurgo 
wą Katarzynę, zdradzającą objawy cho- 
roby umysłowej. 

Podczas pożaru, jak wiadomo, Jurgo- 
wa. wrzuciła do studni dwóch swych Sy- 
nów, poczem zbiegła z domu, zabierając 

6-ietnią córkę Marję. 
Wkrotce zwłoki dziewczynki znale- 

ziono w rzece Mała - Posolcz, 
Morderczyni trojga własnych dzieci 

po jej przytrzymaniu przyznała się, że 
podpaliła stodołę jurgi oraz dom miesz- 
kalny Micholcza Stanisława oraz że uto- 
piła swycn synów w studni, córkę zaś —. 
w rzece. 

Dalsze ofiary Kąpieli 
'WTLNO. W] czasie kąpieli w rzece, prze- 

pływającej około kol. Amtonawo, gm. po- 

stawsikiej, mtoniął Kiorolek Bronisław, —- 
miieszkamiec Amtonowta, lat 19. 

W dniu 2 bi m. podczas kąpieli w 

nzece Łuczajce tw pobliżu wsil  Sawicze, 

gm. hruzdowgkiej, utonął Łiastowiki Pa- 

weł, miieszkejniec wsi, Sawiicze, lat, 6. 

Kuro Karolina! mieszkanka wsi Cho- 

gm. positajwsikiiej lat około 60, uto- city, 

mela w. Mikaidzioles Kurto była chora na 

райасжке. 

Mieszkanka wsi. Ugły, gmiinjy byteń- 

slkiej Turcewlicz Zuzaninia wysłała na: rzekę 

Szczarę swego 5-letniiqgo  syma Michała w 

celu przepędzenia bydła. Ohłopek dotych- 

czas mile pidwrócił. Zachodzi przypuszcze- 

mie, że utonął om w: miece Szezarze. — 

Zwłok dotychczas mie odnaleziono, — Po- 

szukiiwamnita wi tlolkou. 

  

Międzynarodowe wioślarskie mistrzostwa 
oraz Bałtyckie Regaty Akademickie 

W najbliższą, niedzielę całe sportowo 
usposobione Wilno zjedzie siię do, Tirolk 
ma wielką uroczystość iwliośfenską:  iwio- 
ślarskiie. misłinzostwia Wilna (w: komikiuren- 

cji! międzynarodowej) oraz bałtyckie re- 
gaty  akademiickiie, - onganizowiene przez 
(Wii. Komitet Tow.  Wiioślarskach 

Przygotowania db tej! ogromnej i mie- 
zwiykie emocjonujące imprezy są w toku 
już od diłużsizegio czasu (lecz dopiero dziś 
możemy podać ikomikretine dame  idoty- 

WZOZABOZASGWAW NEA ESPI TRAORZOACRZANACAONA | 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Złodziej w schronisku. — Z miejskiego 

schroniska dla wycieczkowiczów przy ul. Kró 
lewskiej skradziono bieliznę pościelową warto- 
ści paruset złotych. 

Sprawca nie jest znany. 

— ZAJŚCIE Z  SEKWESTRATOREM. 
Przy ul. Tatarskiej 22 w czasie bytności tam 
sekwestratora wynikło zajście z jednym z lo- 
katorów. Pozbawiane ruchomości małżeństwo 
wszczęło alarm, i w czasie, gdy żona wołała 
na podwórku pomocy przeciwko rzekomemu 
bandycie, mąż stawiał opór sekwestratorowi, 
uniemożliwiając zabranie rzeczy. 

Zajście zlikwidowała policja, spisując odpo- 
wiedni protokui. 

Sekwestrator mimo wszystko ściągnął należ 
ność przez zabranie rzeczy. 

— ZAMACHY SAMOBÓJCZE. — Bo- 
jarówina | Jiainlinia  (Wiillkomierska, 66) «w 
celu pozbawiieniia się życia wypiła e- 

sencji octowiej. Pogotowie Ratunkowe od- 
wilozło despewatkę. do szpitala Sawicz, — 
gdzie wikrótlce zmiarła. Przyczyna  sa- 
mobójsńsła nieznana. Zwłoki zabezpieczono 
do decyzjii władz pradkunatorskiich. 

Na ulicy, Cedirowiej Siemiucin Ed- 
ward (bez stałegło. mikejsjca zemiieszkamia ) 
usiłował porzbiaiwić silę życia  pnmzez napi- 
cie się esencji octowej. [Pogotowie Ra- 
tumikowie odjwioziło: desjperata do: szpitaila, 
żydowiskiięgo w stawniie  niezsjgrażającym 
życiłu. 

— CZYJE RZECZY ? 
Monitwiłłowskiej  polilgja zatrzymała — 
Swlietlikiowsikliego | Silainistawa (Kaiwaryjj- 
ska 150) z walizką zawierającą bieliznę 
damską i męską, 2 prześcieradła, 10 obru- 

sów i plaszcz gumowy. Świetlikowski po- 
dhodzeniiao ltyjdh rzeczy mile może  wytłu- 
miaicayė , 

MOŁODECZNO 

— ZAMIAST WIEŃCA па grób Ś. p. 
posta. Ghzegorczyłka Antoniego poległego 
Ibohalterską Śmiercią w walce z bandy- 
kami, Oddział Mołodeczański  Kiresowie- 
go Związku Ziemian skiluyda  stmę 30 
2. mal mzecz Rodzimy Plolilaytinej w Mało- 
deczniie. 

  

   

W inloey na ulicy 

pas 

IPozostaiwiiajjąje płodamiie programu do 

b notżomii 64 GMA: Zariinsz, Ab- 

tym. o mistrzostwo Wilna oraz mw biegu 
objętym programem bałtyckich regat 
akademiickich ; 

Warsz. T-wio W. w barwach którego 
startować będzie miajlepsza! |czwótka: piol- 
sika, zmiana ze swydh zwycięstw| na о5- 
tatniiej Olimpiadzie  (trzedie miejgce po 
Ameryce i Włochach), w skladzie Braun, 
Ślązalk, Baran, Kobyliński ti sternilk Sko- 
fimorwisiki. 

Wojsk. (KL. Wfiioślanski! — .+erialków. 
Work. Kl. Wiosl. — Grodno. 
Warsz. KIL Wioślarek, którego czwór- 

ka Mistrzek (Polski: bronić będzie <puhamu 
zdobytego w wokiu „ieszłym.. 

Wszyństikiie sześć Ikliubėow wileńskich 
Niewąjtpiliiwiie — mte(jdiekawszą częścią 

baeatiego programu będzie biieg czwórek 
© mistrzostwo /Wililnia, Zmienzą się w nim 
niajsilniiejsze osady z olimpijjczykami i 
Łotyszamii ma czele oraz bieg ezwónek — 
pań, 

Program dnily wozpoczymający się o 
godz. 12-tej pnzewiiduje aż dziewiętnaście 
biegów. 

Organizatorzy zapewniają się, że biegi 
odbywać się będą Ściśle według podanego 
w programie czasu eo pozwalaj jprzypu- 
szczać, że do godziny 4-tej z:wody będą 
ukończone, 

Szteziególły doltyczące Iokkomiocjji podamy. 
Ceny miejse od 50 groszy. 

szenie do pism miej- 

РИУ 

Baczność! zera; 
Sprawdzcie ceny ogłoszeń i 

Żądajcie koszto- 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA oraz de 

wszystkich pisn TANIQ I bardzo 
wygodnie Jest załatwić 

za pośrednictwem Bila Ųų 

S$. GRABOWSKIEGO 
ži 

Ni waad 

  

Zanim dacie ogło- 

  



  

nouogddzka 
— URZĘDOWA. (W dniu dzisiejszym 

spodzidajany jest powrót p. wojewody 
Swidarskiego Zz Warszawy. 

— NOWI LAIWNICY. MW dniu 4 lipeA 
©dbyło się posiedzenie Rady Miejskiej, na 
któnem dokonano myboru mowych taw- 

ników Magistinaitiu. 
Na ławiników piowiołano: nadniągo Wła- 

i meldłmegto  Lejbę 

  

  

— LOTNY URZĄD MILAR W (POW. 

   

  

SZCZUCZYŃSKIM. Dowiadujemy się, że 
wi majbliższym  czasią mozpocznie urzę- 

anie iniu tenenie piow. szezuczyńskiego 

dolny urząd miar, a mianowicie: w dn. 
od 18 do 22 lipca w samym. Szezuczynie, 

od 27 lipea do 2 sierpnia w miasjieczku 
Źołudkek, tw dołach od 7 sierpnia do 11 

sie:pnia w m-ku (Wikiiliszki ś widniach 
od 16 sieqcnia @0 19 w miasteczku Os- 
try: 

        

   

  

Zalfąteresowaaa ludność +w sprawie 
legallizowania manzędzi miermiezych, mo- 

że korzystać w me|jbandziej  dogtadnych 
dia siebie punktów  legalizacyjneych. 

— ZEMSTA SĄSIEDZKA. W dniu 4 
fipca spłomął idcim mieszkalniy 'Pamaskiewy 
SorgdMidkiej (we wisi Sorgowieze gm. po- 
cząpowskiej, Jednocześnie w chwili za- 
uważenia pożaru domu — dostrzeżono wy- 
buch (dgnia w stodole. którą jednak zdo- 
dainio- uratować. 

Poszkodowana podaje że podpalenia: 
dom i słtadoły: dokoniał ma itlle zemsty 
asobistej sąsiad jej Paszkiewicz Kon- 
stanty. 

  

Do «czasu wyjaśnienia spnalwyy — Pa- 
szkiewicz zosta! zatrzymany przez organa 
bezpieczeństwa. 

grodžiojyka 
— TYDZIEŃ DZIECKA Z NIEMIEC. — W 

czasie od 1 do 10 lipca rb. Powiatowy Komi- 
tet Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzie 
ży Polskiej z Niemiec wraz ze Związkiem O- 
brony Kresów Zachodnich organizuje „Ty- 
dzień Dziecka z Niemiec" w ten sposób, że w 
ciągu tygodnia przyjmuje się ofiary na ten cel 
a w niedzielę 9 lipca będzie urządzona zbiórka 
publiczna na ulicach m. Grodna. Do akcji tej 
jest wezwane również całe społeczeństwo po- 
wiatu grodzieńskiego. Dochód z „Tygodnia 
Dziecka z Niemiec* jest przeznaczony na u- 
trzymanie kolonij letnich dla dzieci naszych ro 
daków z Niemiec, które przybędą do nas w i- 
lości 50. 

Dotychczas ofiary na kolonje letnie dla 
dzieci polskich z Niemiec wpłaciły następujące 
osoby i instytucje.: 

p. ks. Drucki - Lubecki 150 zł. 
p. Marjan Bławdziewicz -100 zł. 
p. Stanisław Klimaszewski 100 zł. 
gmina Wiercieliszki 50 zł. 
gmina Łasza 20 zł. 
Komitet Towarzystwa Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży Polskiej z Niemiec dziękując szla- 
chętnym ofiarodawcom wzywa' wszystkich oby 
wateli m. Grodna i powiatu do dalszych 0- 
fiar, mając na uwadze szczytny ich cel. 

Ofiary przyjmuje Komunalna Kasa Oszczęd- 
ności w Grodnie na konto czekowe Związku 
Obrony Kresów Zachodnich. |, 

й — ZIEBRANIE. 'W dniu 7 lipca r. b. 
o godz. 18-tej w s:lli posiedzeń rady miej- 
skiej odbędzie się zebranie ('Wiojewódzkiie- 
go komitetu obdhodu mocznicy 400-lecia 

" amiadzini Stefania Baltonego. 

— PRZYMUSOJWIE LĄDOWANIE SA- 
MOLOTU. W dhiłu 4 b. m. ma fotnisku w 

Karolinie pod Grodnem, wylądował iprzy- 
mnisowo wskutek defekittu samolot RWD4 
pilotdalany przez Mościckiego. Pilot: pró- 
buje usunąć defekl(i sam, 

— KRADZIEŻ RÓWERU. Sudakiewi- 
czowii Słiefamiowii mieszkańcowi wsi Kmila- 
TTYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYTYTTYYYTY 

Dźwiękowe kino „APOLLO“ 
Domiinikańska 26. 

Jedyne w swołń Podanja arcydzieło filmowe, — 
ihistrujące życie kobiet w więzieniach amery: 

kańskich p. t. — 

„Gchenia Kobiety” 
izacji głośnego sowieckiego reżysera M. 

GERYNGA. — Bohaterką tego  niezwykt 
arcydzieła jest premjowana gwiazda SILVIA 

SIDNEY. 
riłm porywający siłą treści i głęboką grą! — 
Symfonja przeżyć, uczuć, wrażeń i miłości! 
Nadprogram: Tygodnik Foxa — NAJNOWSZE 

  

  

AKTUALNOŚCI! 

    

WANDA DOBACZEWSKA 

żewodce gm. Dubieńskiej skradziono ro- 
mym walrłiaścii 75 zł. z mieszkianiia: Jaktubaj- 
tisa (Białostocka, 22), 

— KIESZONKOWCY  DZJAŁAJĄ. — 
Соёщав Sorze (Bnygiidzka, 22) nieznani 
sprawcy wyciągnęli z kileszeni 34 zł. 

Pieniądze mwyciągmiięto: mw czasie opła- 
eania: podi.tków! wi Kasie Skarbowej. 
— REWOLWER W UBIKACJI. W dniu 

wiczorajszym wiaściiciel xcnklierni „Kumo- 
pa“ Zelwiiański zameldawrał w znialezie- 

min «w ubikacji kawiarni — rewolweru 
brajuntagu Nr. 45874 z 1 mfbojem. 

  

— ODSZKODOWANIE ZAMIAST PENSJI. 
W związku z wejściem w życie nowej ustawy 
samorządowej, na ostatniem posiedzeniu Rady 
Miejskiej rozpatrywana była kwestja wynagro- 
dzenia viceburmistrza i ławników magistratu m. 
Słonima. 

Po żywej dyskusji na ten temat powzięto 
uchwałę, mocą której przyznano tytułem odszko 
dowania za pracę członkom magistratu (z wy- 
jatkiem burmistrza) w kwocie 300 złotych mie- 
sięcznie. 

— DLĄCZEGO ODROCZONO? Wielu czy- 
telników głowi się nad powodami odroczenia 
Obchodu wielkich rocznic słonimskich, co do 
których pierwotnie zapadła uchwała, że mają 
być obchodzone w dniach 8 i 9 lipca br. 

Aczkolwiek komunikaty w tej sprawie po- 
dały powód — wyłącznie względy natury tech- 
nicznej, — uważamy za wskazane dodać, że 
nietylko ta okoliczność musiała wpłynąć na po- 
wzięcie tej słusznej decyzji przez komitet obcho 
du, gdyż nawet w Słonimie w okresie feryj let- 
nich zauważa się w mieście pewne wyludnienie 
miasta, spowodowane wyjazdami młodzieży, 
społeczeństwa starszego na ferje i urlopy łet- 
nie,'a przecież na udziale czyim, jak nie mło- 
dzieży, zależeć nam powinno i zależy bardzo. 
Dlatego winniśmy im umożliwić zobaczenie ob- 
chodu. 

Drugim ważnym czynnikiem jest kwestja 
udziału wsi w obchodzie rocznic miejskich, któ- 
ra zajęta obecnie pilnemi pracami rolnemi, nie 
mogłaby wziąć udziału w obchodach. To są te 
racje, które zdaniem naszem, poza czynnościa- 
mi technicznemi, o których wspominał Komitet 
Rocznic Słonimskich, wpłynęły niewątpliwie „na 
powzięcie tak szczęśliwej decyzji odroczenia 
Obchodu do jesieni. 

— ULICA UŁAŃSKA DO MOSTU WY- 
BRUKOWANA. Magistrat zakończył prace bru- 
karskie, związane z układaniem jezdni na ulicy 
Ułańskiej do zwodzonego mostu (przez kanał 
rzeki Szczary, narazie jednak ruch kołowy przez 
tę magistralę, łączącą centrum miasta z dwor- 
cem kolejowym podjęty nie będzie, gdyż Mag:- 
strat rozpoczął budowę mostu przez odnogę 
rzeki Szczary, przecinającą ulicę Ułańską. 

— TAJEMNICZY ZGON. Na drodze Ka- 
baki — Drapowce gminy starowiejskiej nastą- 
piła śmierć mieszkańca wsi Kabaki, Szmeta Ma- 
cieja lat 50, który jechał wozem. Szmet widzia- 
ny był na chwilę przed zgonem w odległości 
100 metrów od miejsca zgonu, jak jechał szyb- 
ko, poganiając konia kijem. Zwłoki znaleziono 
w pozycji leżącej w poprzek drogi, zaś koń z 
wozem stał w odległości 300 metrów od zwłok. 
Na ciele poza zadraśnięciem naskórka nad pra- 
wem uchem i sińcem w okolicy tego ucha in- 
nych obrażeń nie stwierdzono. Przyczyna śmie:- 
ci nie znana. Zmarły był chory na serce. Wśród 
miejscowej ludności cieszył się dobrą opinją.— 
Zatargów z nikim nie miał. Okoliczności wska- 
zujących na zabójstwo brak. Dochodzenie w 
toku. 

— ROZKIEŁZNANE NERWY  OMAL NIE 
POWODEM ZABÓJSTWA CZŁOWIEKA. Do 
rządcy majątku Wysock” gminy derewieńskiej, 
Sawickiego Juljana przybył mieszkaniec wsi 
Wysock Bołtruszko Ignacy, w celu rozmówienia 

się w sprawie dzierżawy 1 ha ziemi, którą dzier 

żawi Bołtruszko od roku. Rozmowa przeisto- 
czyła się w kłótnię, w czasie której Sawicki po 

bił Bołtruszkę, a następnie za uciekającym wy- 

strzelił dwukrotnie z posiadanego rewolweru. 
Śledztwo wszczęto. 

— TAJEMNICZE ZAGINIĘCIE DZIECKA. 
W dniu 29 czerwca o godzinie 10 mieszkanka 
wsi Ugły gminy byteńskiej Turcewicz Zuzanna 

wysłała nad rzekę Szczarę swego 5-letniego sy- 

na Michała, w celu przepędzenia bydła. — Syn 

dotychczas nie powrócił, Zachodzi przypuszcze- 
nie, że utonął on w rzece Szczarże, 

Zwłok dotychczas nie odnaleziono. — Po- 
szukiwania w toku. 

— ŚMIBRÓ6 NA DRODZE. Na drodze 
Kabaki „ Drapowce gminy! starowiejskiej 
zamiast mieszkiniec wsi Kialbakii Szmet 

Makiej, lai 50 jadący: tą (droga wozem. — 
Sznet widziany był ła idawilę przed zgo- 

mem, wi odległości około 100 metrów od 

miiejsca zgonu, gdły jechał szybko poga- 
miająe konia kiljem. Zwłoki znaleziono le- 

lego ące iw! poprzek dogi; — мб z koniem stał 
w odjlegllości 300 metrów od zwłok. Na 

ciele, poza zadnaśniięciem  maskórka na 
prawem uchu i sińca w okiolicy tegoż ucha, 
innych obrażeń nie stimiendzonio, Z tego 
mazgledu, jak również z uwagi na tio, że 

zmarły był dhory ma serce, z dmugiej zaś 
stnony cieszył się wśród rmspółmieszkań- 

60) 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
— ramy, panie Starosto? 
— Gramy. A do kwestji Żołądzia ja 

jeszcze z panem powrócę. Chciałbym 
wiedzieć szczegółowo... 

Zonia raz jeszcze powróciła do salo- 

nu. Żozio i Lilka przywitali ją wymów- 

kami, odpowiedziała coś, zbliżyła się do 
okna, by je zasłonić. Drażniło czarnemi, 
„'epemi szybami. Chmury zgęstniały i 
noc ciemna była, jak na jesieni. Zonia 
przytuliła twarz do szyby i usiłowała 
bezskutecznie przejrzeć ciemność... Ol- 
brzymi kasztan pośrodku trawnika sami 
jeden majaczył niewyraźnie. 

Nagle, z za domu, od strony ogrodu 
rozległo się gwałtowne szczekanie psa, 
a potem przeraźliwy, żałosny skowyt. 

Zonia poznała głos swego ulubione- 
go Marsa i skoczyła do jadalni. Otwie- 
rata drzwi na werandę, gdy Żozio stanął 
przy niej: 

— Co się stało, kuzynko? 
— Nie wiem, Mars tak strasznie za- 

skowyczał. Może ktoś jest w ogrodzie? 
— Ach! skądże! przecie nie pora о- 

woców. Chcesz wyjść? Poczekaj. Ja wyj 
dę. 

Żozio stanął па werandzie. Tuż za 
nią leżał dość szeroki żwirowany placyk, 

  

„ Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

obrzeżony rabatami, a dalej mokły na de 
szczu duże krzaki agrestu i porzeczek. 
Żoziowi wydało się, że pomiędzy temi 
krzakami przemknął się jakiś cień, gęst- 
szy od otaczających ciemności. Wrócił 
do salonu i podszedł do Wołłowicza. 

— Wujaszku. Mam wrażenie, że ktoś 
jest w ogrodzie.. 

— Co ty mówisz? Chodź ze mną. 
Panie Starosto, pan będzie tak łaskaw,,, 
do. kobiet... Dobrze? 

Wołłowicz rzucił karty i wstał z 

krzesła, a za nim inni grający. Lilka przy 

padła do matki, przytuliła się do niej, pi 

szcząc lękliwie. Starosta sięgnął do kie- 

szeni i zakląd pod nosem. Zapomniał 

rewolweru. 
Wołłowicz i Żozio zeszli ze stopri 

werandy. Cisza trwała niezamącona, tyl- 
ko ogromne srebrnolistne topole szumia- 
ły ponuro i deszcz płakał po szybach 

szklanym płaczem. 
— Trzymaj się mnie, Żoziu, — mó- 

wił Wołłowicz. — Obejdziemy  dokoia 
dom. Brrr... co za Czas... 

— Dobrze. Nikogo tu niema,., tylka 
deszcz pluszcze... 

— ja też myślę, że nic... Oho! cze- 
kaj! Stój! Tu coś leży.. 

ców dobrą opimiją i załłanigów w milkim nie 
maiiał, — poważniejszych madstaw jdo: przy 
puszczenia, że chodzi tfu o zabójstwo nie- 

  

— BANK ŻYDOWSKI. W zali tutej- 
szego kima „Ediison'* odbyło się onegdaj 
zebnajnie członków Żydowskiego Banku 
Liudowego, przy udziale koto 170 osób. 
Nia zebiramiu wybrano mowy  „arząd w 

składziie  mastepujacym: — Slokoliowiski 

Wolf i Izaak, Cygielhicdki. Do mady Baniku 
weszli:  Grynszpzn Abram, Pupko Jakób, 
Abramowicz Morduch, Mieśnik Arfom, — 
Bakanowiidki Giicel. 

  

  

Dziś premiera! Swietny podwójny program |Najlepsza KOMEDJA i w<soia OPERETKA! Po iaz pierwszy w Wilnie 

„PAŃ” 
Ceny: Na 1 seans balkon 25 gr. parter 54 gr. wieczor od 40 gr. 

*lodyjny film! 
Szrspnelowe bomby Śmiechu. 

„+COHAR I KELLY W TARAPATACH" 
Hucząca życiem, werwą skrząca się bumorem i pogodą o rekordcwemtempie kcmedis morska. 

7 »W RAREJ KAWIARERCE " Mec piosenek! 

  

  

„NE 
66 | Ostatnie dni! Wielki podw. program! 1) Dzieje 

i karjera żony aferzystki! Wesoła ogeretka fran- 
cuska režyserji DE VANCORBEILA p. t 

Następny program: Bajeczne widowisko „BIAŁY WÓDZ" 

MOJA ŻONA AWANTURNICA 
W rolach gł. przepiękna Renee Deviliers i Robert Arnoux, jeden z czołowych wykon. filmu „Kongres Tańczy* 

2) Wielki przebój czeski „DZIELNY WOJAR SZWEJK". Ceny nadel zniżone. 

  

Nie zwazając na sezon letni arcydzieło pikanterji!! Słynna na cały Świat platynowa blon- 
dynka, rywalka Grety Garbo i Marleny Dietrych JEAN CHARŁOW w wysoce pikantnym filmie 

„ZONA Z DRUGIEJ RĘKI 
Ceny zniżone: Na 1 seans balkon 25 gr., parter 54 gr., wieczor. 40 gr. к ADR SE kios MCS 

  

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PODMIEJSKICH 
odchodzących z piacu Orzeszkowej w Wilnie 

  

  

  

  

      
  

  

  
    

    

N. WILEJKA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wiłna Przyjazd de Wilna 
od g. 7 rano (w świę- do N. Wilejki lod g. 8 rano (w šwieta |p6! godziny drogi. 
ta od g. 8 r.) co go-| pół godziny drogi. lod g. 9) co godz. do 21 
dzinę do 21, w dnie jw dnie poświąteczne i 
przedświąteczne i świą- świąteczne do 23. 

teczne do 25, 

"MEJSZAGOŁA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyj; do Wilna 
godz. 9, 14, 18. do Mejszagoła £7,12) 11. lo g. 8 19-18 

o godz. 10, 15, 19. 

NIEMENCZYN 

Odjazd z Wilna Przyjazd Od do Wilna Przyjazd do Wiłna 
o godz. 7, 9, 11, 13, do Niemenczyna  jo.g. 7.30, 9, 11, 13 15,|godzina drogi. 
15, 17, 19, (w soboty |godzina drogi. 17, 19, (w soboty od g. 
o godz. 9). | je 

OSZMIANA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o godz. 8, 11, 14, 16, 18, do Oszmiany g. 6, 7,30, 11, 12, 15, 17| 9,45, 13,15, 14,15 17.15 
tw dnie rynkowe o g. 6) |10,15, 13,15, 16,15, —| 19, 19,15 21,15. 

18,15. 20.15. 

TROKI 
(przez Landwarów) 

Odjazd z Wiina Przyj. Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o g. 7. 8,30, 10, 12, 14 do Trok o g. 6.20, 8, 9.30, 10,36|godzina i 20 minut drogi 

17, 18,30, 20,15 jgodzina i 20 minut dro- 12,30. 14. 15,30. 18.30. |(z Landwarowa 55 mi- 
gi (do Landwarowa 55 nut). 
minut). 

| POŁUKNIA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o godz. 6, (bez sobót) do Połukni lo g. 6.50, 10,50, 13,50]8, 12, 15, 20, 21,20 i 
7.30, 1330, 15.30, 1E, 10|7,10, 8.40, 14,40, 16,40|18,50, 20,10, 21, „10. 

17,10 18.10. 

NAROCZ 
(przez Michaliszki, Świr) 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o godz. 6 rano. do Narocza о godz. 15 . lo godz. 21. 

o godz. 12 w poł. 

KI 

с m 

      

Kcmunikacja pociągami 
Warunki kupna: 

reszta ratami 

INFORMACIE: 

  

i w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

Parcelacja maj. 

Landwarów 
letniskowo - ogrodniczo - budowiane 

nad jeziorem, rozmaltej wielkości. 

i autobusem co godzinę. 
część pożyczką długoterminową, 

miesięcznemi, 

Cena od 600 złotych za działkę. 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 
ul, Mickiewicza 4, m. 2, į 

'Żozio posłyszał, jak szczęknęła zapał 
"ka; nikły drgający płomyczek oświetlił 
leżącą na żwirze kosmatą masę. Wołło- 
wicz pochylił się nad psiemi zwłckami. 

— Ma łeb rozbity... o... krew,,, Wra 
cajmy. 

„Żozio obejrzał się na ogród. 
— Patrz, wuju, tam... tam... — ścis- 

nął za łokieć Wołłowicza, — przemyka 
się jeden... drugi.,,, 

— Na werandę! prędko! 
Skoczyli obaj... uprzedziły ich ciem- 

ne postacie. 
Ogromny ogród  zbudzit się, ryknął 

obcym, wrogim głosem. Tupotały po niin 
obce nogi.... Wołłowicz krzyknął głośno 
i zwiniętą pięścią uderzył czyjś kark u 
samych drzwą werandy. W tejże chwili 
ktoś ze straszną siłą wepchnął go do ja- 
dalni i gruchnął czemś twardem w cie- 
mię. Wołłowicz upadł, głęboko zamroczo 
ny. Po jakiejś minucie zbudziły go krzy 
kii grożne klątwy tuż za ścianą. Dźwig 
nął się na łokciach, popełzł do progu. 

Ktoś mu pomógł brutalnie, dźwigając 
za kołnierz, jak snop. 

W salonie siedmiu uzbrojonych dra- 
bów trzymało pod luiami karabinów Sta 
rostę + obu braci Stągowickich. Wszys- 
cy trzej stali w nienaturalnych pozach, 
bardzo bladzi. Kobiety, ścisnięte w ką- 
cie oplotły się wzajem ramionami. Bob- 
rowska trzęsła się od gwałtem powstrzy 
mywanego płaczu, Lilka zdawała się ze- 

  

mdloną. Korolonek z czapką na bakier, 

sprawował sąd nad buržujami. Huczący 

tysiącem dzwonów ból głowy nie pozwo- 

lt Wołłowiczowi dosłyszeć pierwszych 

słów; mętnie tylko zdawał sobie sprawę 

że Korolonek drwi i urąga, że się bawi 

bezsilną wściekłością swych ofiar. 

— Nu, burżuje, — prawił z drapież- 
ną radością. — Napili się, najedli, naba- 
wili się, — a ciapier, szabasz, kończone. 

Biedny naród sprawę z wami ma i por 

msta weźmie. Gnoisz ty, pan Starosta, 

dobrych ludzi w turmie, zgnijesz i sam 

w ziemi. Wszystka krew wy z narodu po 

datkami wytoczyli, na gorzka bieda przy 

wiedli, popłaczecie i wy. Godzina wa- 

sza nastała. 
— Kajać się wam, przed narodem. 

Śmierć wam pisana — przywtórzył uro- 

czyście Wańka Pawluk, stając przy Ko- 

rolonku. 
Jurka Czarny przysunął się do wodza 

i zapytał skwapliwie: 
— Brać Starostu, dy u sad? a? Adaś 

ka? 
— Poczekaj. Nu? pany? na kolana 

stańcie! awoś przebaczym? jakżeż, Wan 

ka? pomolit'sie Bohu pozwolim, al' nie? 

— Pozwolim, — zawyrokował po- 

ważnie Wańka. — Ostatnia ich godzina. 
Niechaj molatsia. 

Starosta bardzo blady, z zaciśniętemi 

ustami, milczał i patrzył pogardliwie 

na Korolonka. Wołłowicz zebrał wszys'- 

a „SLOWO“ 

„НЕ 
  

WILEŃSKIE ROSYJSKIE SPOŁECZNE GIM- 
NAZJUM IM. A. PUSZKINA W WILNIE 

(Mickiewicza 23) 

(z prawami państwowych gimnaz.) 

poszukuje nauczycieli na rok s 1933-34: 
1) języka polskiego (20 lekcyj tygodnio- 

wo); 
2) Języka łacińskiego (20 lekcyj tygodnio- 

wo); 
3) Rysunków i 

tyg.). 8 
4) Gimnastyki (12 godzin tygodniowo). | 
Podania kandydatów, władających języ- 

kiem rosyjskim i posiadających pełne kwali- 
fikacje przyjmuje dyrekcja Gimnazjum do 15 
lipca 1933 r. 

DYREKCJA 

OOOO NAT NWA 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

Z DNIA, 5 LIPCA 

Za 100 kg. parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE : 
Żytio zibiename 24.— 24,50. 

Pszewsica zbierana 34.00. 

'Tendenejs na żyło i pszeninicę mocna. 
Mąka pszenina 0000 A liuks. 61.25 — 

64.00. 

Mąka żytnia mazowia: szańtnow, 27.00. 

Kalsza gryezana 1/1 palona 42.00, 43.00. 
Ki:sza periowa (pęcak) Nr. 2 — 32.50 

— 33.00. 
Kasza: perlowa Nr. 3 — 37,00 — 38.50. 

CENY ORJIENTDACYJNE: Jęczmień na 

kaszę zbierany: 22,00 
Owies zbierany; 14.00. 
Gryka 21.00. 
Mąka żytniia; do 55 (proce. — 38.00, do 

65 proc. — 33,00, żytnia sitkowa 26.50, 

żytnia wazowiai 26.50, ` 
Otireby; żytmie 11,00. pszenne 1225. 

12.50.  (jęczmiienne 12.00. 
Kasza gryczania 1/1 biała 40,00. 
Kasza 'owisiana 52.09 
Sianio 7.50. 
Słomi:: 6.00. Siemię |niane %) proc. 

39.00. 
Ceny inu bez zmian. 

  

robót ręcznych (12godz. 

Radle witeńskie 
CZWARTEK, dniia 6-g0 npca 

7.00 — Czas. 
1.05 — Giimnrstyka 

1.20 — Muzyka: 
7.25 — Dz. por. 
7.30 — Muzyka 

752 — Chwiilka: gospodarstwa domow. 
1157 — Czas, 
12.05 — Muzykia lekika. 
12.25 — Pnzegląd prasy 

12.35 — Kom. meteor. 
1255 — Muzyka я 

18.55 — Dzien. połłudim 
14,30 — (Program: dzien. 
14.55 — Muzyka chóralne. 

15.25 — Giełda rolm. 
15.35 — Plyty 
16.00 — Nocna wiamtia — opow. Cioci 

Hali. A 
16.15 — Audycja dla dzieci ze Lwowa. 
16.30 — iIKioneerti popularny . 
17.00 — „Mały dom własny” pogład. 

17.15 — Koncent, 
18.15 — Odczyt. 
18.35 — Muzyka tameczna 
18.55 — Program ma. piątek 
19.10 — Rlozmaiitiości! 
19.20 — Skrzynka: pocztowa Nr. 251 — 

Listy  wadjosłuch:|czów 
19.40 — Feljeton. 
20.00 — Kioncent 
20.50 — Daikininilki įwieczormy. 
2100 — „Co mais boli“? — przechadzki 

Miika po mieście. 
22.00 — Miuszyłka: tani. 

22.35 — Kom. 
22.49 — Muzykia tianeazna. 

kie siły, by dźwignąć się z podłogi, nie- 

ludźkim wysiłkiem stanął na czwora- 

kach... Apanas Żuk przyskoczył, pchnął 

go i Wołołwicz zwalił się znowu na ple 

cy, jęcząc głucho. 

Wówczas Zonia wyrwała się Bobrow 

skiej i skoczyła z krzykiem do Korolon- 

ka. 
— Łotry! zbóje! podlecy wy! 
Korolonek obrócił się do niej: 

— Aa? panieneczka? nie pora ciapici 

łajać sia... A ja krikou nadto nie lublu. 

Sztoż z taboju zrobić? 
Lawon Kulawy  zarechotał obrzydli- 

wie. 
— My pogulajem. 

— Adaśka roześmiał się także: 

— Sztoż, heto możno. Tolkiż pocze- 

kaj maleńko. Z mużczynami pokonczym. 

Bieri ich! : 

Apanas Żuk i Jurka Czarny nie spu 

szczając karabinów ze Starosty, posunę- 

li się naprzód i schwycili go za ramło” 

na. Starosta targnął się raz i drugi i 

znieruchomiał w ich żelaznych łapach. 

Gryzł tylko wargii bladł coraz bardziej 

Dwaj inni bandyci ubezwładnili broniące 

go się zaciekle Żozia. Lolo osunął się na 

klęczki pod ścianą i dygotał, jak galare 

Ława 

Lawon Kulawy obejrzał się na wo- 

dza: 
— A my z Fiedotem hroszi poszuka- 

my, dyk tu pogospadaruim? — pokazał 

  

2) „GŁOS PUSTYNI" 
Polski film egzotyczny. 

  

  

1450 H. P.| 
(IJ W ОЙНе| 
do wykorzystania 

mai. LAMINATÓW 
IKUPNO 

i SPRZEDAŽ 
—wvvEVYVYVVYVVYVYYS er 

Z powodu 
wyjazdu sprzedam 
sklep spożywczy w ru- 
chliwym miejscu — ni, 
Konarskiego Z9 m. 5. 

AARAADADAŚDNA 000 

Lokale 
FETYYYWYYYYTYNYOYC"* 
MIESZKANIA 
5 - pokojowe, ze wszeł 
kiemi wygodami do wy 
najęcia. Ul. Ś-tego lg- 
nacego 5 — spytać 
dozorcę. 

V VVVVVYVVVVVVVVYVVVTI 

Letniska 
SJĘFFYWYYYYYWYWYWYWY" 

DWÓR wiejski przy 
mie letników z utrzy- 
maniem., Wiad, Tatar- 
ska 17 m. 3 1—5. Ę 

PENSJONAT 
w  Andrzeįkowie nad 

Switezią Wandy Kul- 
wieč - Frydrychowej. 

Pokoje słoneczne współ 
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 

  

Nowagrodka  Andrzej- 
kowo. 

Francuska 
wykształcona daje lek 
cje. Informacje: Spółka 
Myśliwska, Wileńska10 

Były podoficer 
zawodowy, ochotnik W. 
P., długoletnia praity- 
ka aria w dziale 
rachunkowo - kaso 
praktyka leśna i Roke 
lowa, posiada dobre 
świadectwa i refereacje 
posznkuje jakiejkolwiek 
przcy — biurowej, 1её- 
niczego, gajowege — 
ekspedjenta lub immej 
pracy, miejsce 
lub na wyjazd. Oferty 
8 e „Śłowa* pod 

Ochmistrzyni 
praktyczna, zna się dc- 
skonale na kuchni i wy 
robie masła, Pracowita. 
pilna. Niešwieska 16—2 
Sperska. -Ё 

  

Poszukuję 
jskiejkolwiek pracy. —— 
Znam gospodarstw « 
wiełskie. Znam dobrze 
kuchuię, mogłabym się 
zająć domowem gospo 
darstwem albo pilno 
wsniem mirszkania. Wy 
magania najskromaiej- 
sze. Świadectwa i refe- 
rencje poważnych osób. 
Ul. B:kszta 11m. 3-A 

SZARE 

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

  

Psicę 
(wyżeł - ponter), która 
przybłąkała sędo mnie 
dnia 3 lipca b.'r, w po- 
bliżu wsi Cna i Smier- 
dzieje pow. Wile; 
„oddam Oocietelawi: 
Wilno, Jakóba Jasiń. 

KAAABADRADAA Edina 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

FPFYYTYVYYYYVYWYYPR 

Rutynowany 
agronom znający go 
spodarstwo przemysło- 
we, hodowlę mleczar- 
stwo, lesnictwo, olejar= 
stwo z 20letnią prak- 
tyką w krajn i zagra- 
nicą— poszukuje zaraz 
posady — wymagania 
skromne. Wilno Ostro- 
bramska Ne 16 m. 22 

skiego 18 m. 10 

ZGUBIONY 
dowód osobisty Nr. 
11212/1810 VIII ps. 247 
wydany przez Komisz- 
rza Rządu na m. Wilno 
oraz legitymację człen- 
kowską Związku Ofice- 
rów Rezerwy Nr. 860, 
wydaną pizez Sekret. 
Zw. Of. Rez. w Wilnie 
na nazwisko Ludwika 
Dąbrowskiego zem. w 
Wilnie ul. Objazdowa 
2, unieważnia się. 

(A II IS r UI TIE TT ATI IEA REAR 7 

ręką na kobiety. Adaśka skinął przyzwa- 
lająco głową. 

Ale Wańka Pawluk wysunął się przed 
innych. Twarz miał 
zujący. 

— Nie poto my 

surową, głos rozka- 

tu przyszli Sud, A- 
daśka, sprawlaj, a bolsz* niczoho nia mo › I 
żno. 

Korolonek stanął 
raz opamiętał się i 

oszołomiony, ale za 
warknął wściekłe: 

— A ty mnie nie ucz! Ja tu pan! Sy 

szał? 

— Słyszał. Nie ty pan, a naród. Nie- 

chaj wszystkie mówio, jak budzie. Nu? 

— obrócił się do śle 
go ruchy bandytów. 
ali nie praw? 

dzących uważnie je- 
Praw, Lawon, 

— Praw — huknął Apanas Żuk. — 
Niechaj z panienoczkoj poihraje! 

— Nie praw, — krzyknął Jurka Czar 
ny. — Na sud my tu przyszli, nie dzieła 

bab! 
Korolonek, rozwścieczony, podsko- 

czył do Wańki z wyraźnym zamiarem 
wyrźnięcia w pysk. 
wstawił się hardo: 

Jurka Czarny przeci 

—. Nie rusz, on sprawiedliwy. 

Starosta poczuł, 
nego zwolniał. 

Błyskawicznie obliczył 

że chwyt Jurki Czar 

szanse targ - 
nięcia się raz jeszcze. Skoczyć Korolon- 
kowi na kark, wyrwać karabin... Co to? 
Ktoś wewnątrz biegnie przez podwórze... 
Przez okno pada strzał!. 
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