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Cenirowe: fu Vas voulu Nie 
W przeszłym tygodniu jedno z naj- 

potężniejszych stronnictw umarło, zabite 

przez Hitlera, czy też może tylko wpad- 

ło w letarg. Myślimy o „centrum“ nie- 

mieckiem. Centrum miało za sobą walkę 

z Bismarckiem, właściwie wygraną, miała 

obronę iederalizmu niemieckiego przed 

zachłannością Prus. Centrum było stron- 

nictwem antypruskiem, po rewolucji sta- 

ło się raczej republikańskie, broniło u- 

miarkowania w Republice. Metoda tej o- 

brony polegała na sojuszu z socjal-de- 

mokracją. W ten sposób odciągało cen- 

trum socjalistów od posunięć skrajnych, 

'w ten sposób przeciwstawiało się reak- 

cji rewanżowej, w ten sposób uprawiało 

to, co nazywano w Europie  „„pacyfisty- 

czną polityką niemiecką*. Ten „pacy- 

fizm* był zresztą  najniebezpieczniejszy 

dla Polski. Pacyfiści niemieccy, a więc 

zwolennicy minimalnego rewanżu a więc 

ci, którzy kontentowali się tylko antypol- 

skim rewanżem. Ci, którzy zwiększają 

skalę żądań niemieckich, uprawiają po- 

litykę o wiele mniej dla nas niebezpiecz- 

ną, Z naszego więc polskiego punktu 

widzenia nie mamy nic przeciwko temu, 

że centrum niemieckie w sześćdziesiątej 

trzeciej życia włośnie „zwiększyło grono 

aniołków. 

Ale pod innym względem ta Śmierć 

centrum jest bardzo ciekawa. Pod wzglę- 

dem błędów, strasznych błędów przez to 

stronnictwo popełnionych. Zważmy bo- 

wiem: umiarkowanie, współpraca z so- 

cjal-demokracją, ta bułorowa rola, którą 

„centrum odegrało zaraz po rewolucji nie- 

mieckiej, po przegranej wojnie, może 

być niewątpliwie na plus temu stronnic- 

"iwu póliczone. Centrum _ przeszkodziło, 
aby zderzyły się między sobą stare Nie- 

mcy monarchiczne i nowe, które wy-- 

szły z depresji i rewolucji, a raczej 10 

zderzenie uczyniły miękkiem. Może na- 

wet więcej niemieckiej ojczyźnie potrze- 

vna była ta rola medjatoru i butoru, niż 

rola tych, którzy topili Różyczkę Luxem- 

burg i Liebknechta. Nie wdajemy się 

tutaj w dyskusję. Zanotujmy tylko iakt, 

że centrum zrozumiało w pierwszym o- 

kresie republiki, że należy ograniczyć 

pryncypjalność swych przekonań, że na- 

leży się zgodzić na współpracę z socjal- 

demokracją może właśnie dlatego,, aby 

nie dopuścić do zbyt wielkich skrajnoś- 
ci. 

Ale teraz przerzućmy się z pierwsze- 

go okresu Republiki do okresu bankruc- 

twa Republiki, i zapytajmy się, dlacze- 
go to samo centrum, które tak kompro- 

misowe, tak mało pryncypjalne, tak ugo- 

dowe i ugodliwe stanowisko zajęło wo- 

bec ateistycznej socjal - demokracji, tak 

mało wyrozumiałe było dla własnego 

członka, dla p. von Papena? Dlaczego 

centrum w swoim czasie zrozumiało, że 

dlatego, aby uniknąć skrajności, należy 

współpracować z ateistami i socjalista- 

mi, a w innym czasie nie mogło zrozu- 

mieć, że aby uniknąć w innej konjunktu- 

rze innych co do charakteru, lecz rów- 

nież daleko idących skrajności, należy 

współpracować z panem von Papen. 

— Kto obalił v. Papena? — Obaliły 

go dwie siły: Centrum i gen. v. Schłei- 
cher. Kto był v. Papen? — Papen była 

to ostatnia stawka w próbie ocalenia re- 

żimu wolnościowego, demokratycznego 

i parlamentarnego, za cenę pewnych re- 

form w tym ustroju. Reformy te były о- 

czywiście 'wsteczne, chodziło o odzyska- 

nie dla systemu parlamentarnego i wol- 

nościowego tych zabezpieczników, które 

połamała rewolucja i wojna, a więc w 

pierwszej linji monarchji. Centrum w 
czasie ostatnich wyborów, kiedy walczy- 

ły Niemcy wolnościowe z Niemcami hit- 
lerowskiemi, szły do wyborów pod has- 

lami: fūr die Freiheit, fiir die Wahrheit; 

Ale cóż w chwili decydującej, kiedy po- 

licja i wojsko słabym kordonem broni- 

ły wolnościowego ustroju przed napiera- 

jącą żółtą masą hitlerowców, — centrum 

widziało swego głównego wroga w 

v. Papenie, kumało się z Hitlerem. Tym 

ostatnim aktem centrum dobiło ustrój, 

którego broniło, centrum samo sobie wy- 
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kopało grób, w który zstąpiło śmiercią 

samobójczą. 

Czem się tłumaczy ta zajadłość prze- 

ciwko w. Papenowi? Przecież nie kwe- 

stją katolickości, bo nie mówiąc już o 

tem, że tej katolickości było mało we 

współpracy z socjalistami, to przecież 

v. Papen był autentycznym katolikiem. 

Nie pacyfizmem centrum, bo papenow- 

ski program współpracy z Francją i 

Polską nie miał 'w sobie nic zbrojnego, 

Papen to nie Schleicher, którego nazwi- 

sko brzmi jak wojna. Wreszcie v. Papen 

nie reprezentował i nie mógł reprezen- 

tować supremacji Prus. Papen jeździł z 

wizytą do Wittelsbachów; w czasie swo- 

jej walki z rządem pruskim, deklaro- 

wał i demonstrował, że na samodziel- 

ność innych krajów bynajmniej nie na- 

staje. A więc dlaczego w oczach centrum 

Papen był gorszy, niż socjal - ateista i 

niż Hitler? Czyż naprawdę tylko dlatego, 

że był monarchistą? 

Odpowiedzi na to pytanie musimy 

szukać w porównaniach, jak się polity- 

ka kół, odpowiadających centrum w 

Niemczech, па innych przedstawia 

terenach. Narazie powiedzmy tylko, że 

ta polityka centrum była niewątpliwie 

błędną. O to chyba się oni sami spierać 

już dziś nie będą. Dziś, gdy kazano im 

zamknąć stronnictwo, kazano kapitulo- 

wać bez oddania jakichkolwiek hono- 

rów przy tej kapitulacji. 

A na innych terenach Czyż nie takie 

same błędy? Może nie tak jaskrawe, mo- 

že nie tak dła wszystkich widoczne, tak 

upokarzająco wielkie, jak błędy centrum 

w Niemczech. Ale czyż nie błędem było: 

Zachowanie się OO. Jezuitów w Hi: 

szpanji, które przyczyniło się do obale- 

nia Alfonsa XIII i inaugurowania Repu- 

bliki? Republiki, która popaliła klaszto- 

ryi wkroczyła olicjalnie na drogę wat- 

ki z Kościołem i klerem?. 

We Francji walka z niedużym 

ciowo, lecz zwartym moralnie obozem 

rojalistycznym? Ludwik XVI poszedł 

na gilotynę, nie broniąc prerogatyw mo- 

narszych, lecz broniąc zasady zależności 

kleru francuskiego od Rzymu. To było 

przecież powodem zerwania króla z ru- 

chem przeobrażeń politycznych. Rojaliś- 

ci potępieni za nacjonalizm, hitlerowcy z 

konkordatem w garści. Któryż z tych 

dwóch obozów reprezentuje bardziej 

zoologiczny nacjonalizm? Powiedzmy 

więcej, hitleryzm, jeśli nawet przejdzie- 

my do porządku dziennego nad neopo- 

gańską ideologją wielu wybitnych przed 

stawicieli tego ruchu, to hitleryzm, sku- 

piający 'w jedności narodu niemiecki pro- 

testantyzm z katolicyzmem bez jakiejkol- 

wiek różnicy, jest i będzie niewątpliwie 
ruchem ogromnie wpływającym na mdy- 

ferentyzm religijny. 

W Polsce uporczywe propagowanie 
obrządku wschodniego bez żadnych 

względów dla racji stanu państwa pol- 

skiego, dla interesów narodu polskiego, 

propagowanie w sposób oddalający Ko- 

ściół od konkretnych możliwości unji z 

prawosławiem. 
Co znaczą te wszystkie objawy? 
Oznaczają próby pozyskania sobie 

nowych terenów, połączone z lekceważą- 
cem odpychaniem tego, co od wieków 

stanowiło podporę Kościoła. Zazdrosne 

odpychanie monarchizmu, czy to chodzi 
o możliwość restauracji Wiittelsbachów, 
czy о tron jego Katolickiej Mości, 

spostponowanie prawicy francuskiej w 

osobie grupy najbardziej kdeowo skry- 

stalizowanej, zlekceważenie interesów i 

życzeń najbardziej wypróbowanego ba- 

stjonu katolickości na Wschodzie. Cat. 

Pakt sowiecko-włoski 
będzie podpisany? 
PARYŻ PAT. — Z Rzymu donoszą 

do „Matin*, iż pakt o nieagresji między 

Sowietami i Włochami bliski jest urze- 

czywistnienia. Rokowania prowadzone 

są bardzo intensywnie. 

iloś- 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIEj — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 

LIDA — ul. duwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Rach* 
MIORY — Ejdełman 
NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa — 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

Księgarnia Jaźwińskiego. 

OSZMIANA — 

PODBRODZIE 

POSTAWY — 

WOŁOŻYN — 
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powinniśmy tracić głowy 
Tak mówi Chamberlain o konferencji ekonomicznej 

LONDYN PAT. — Chamberlain, otwierając 
w Izbie Gmin debate w sprawie konferencji e- 
konomicznej, oświadczył, że konterencja rozpo- 
częła swe prace w warunkach pomyślnych, — 
lecz odrzucenie parytetu złotego przez Stany 
Zjednoczone wywołało wielkie rozbieżności w 
poglądach poszczególnych  delegacyj. Kwestja 
stabilizacji walut nabrała zasadniczego znacze- 
nia. Zdaniem mówcy, niema żadnej różnicy 
zdań, jeśli chodzi © przeprowadzenie stabiliza- 
cji wałutowej w terminie późniejszym. Dekla- 
racja, przygotowana w Londynie i odrzucona 
przez prezydenta Roosevelta, zaznacza Cham- 
berlain — „była dokumentem dość niewin - 
пут“. Wprawdzie prace konferencji zostały po 
ważnie zachwiane, lecz nie był to bynajmniej 
śmiertelny cios dla konierencji, gdyż istnieje 
możliwość dojścia do porozumienia we wszyst 
kich żywotnych sprawach, obchodzących świat 

Chamberlain oświadczył następnie, że dekla 
racja prezydenta Roosevelta niewątpliwie wy- 
warła wielki wpływ nietylko na delegacje 
państw, wiernych parytetowi złota, zaniepokoi- 
ła również bardzo poważnie opinję publiczna 
tych państw. 

Nie powinniśmy tracić głowy — zaznaczył 
Chamberlain — i pozwolić na to, aby przej- 
ściowy czynnik dezorganizacyjny, jakim jest 
deprecjacja dołara, będąca głównie rezultatem 
spekulacji i posiadająca w znacznej mierze 
charakter sztuczny, — zmusił nas do powzię- 
cia zbyt pośpiesznych i nieoględnych decyzyj. 
Delegacja brytyjska jest zdania, że główne tru 
dności, jakie Świat ma dziś przed sobą do 
zwalczenia, są pochodzenia międzynarodowego 

i mogą być usunięte tylko przez wspólną ak 
cję międzynarodową. Ustalenie głównych linij 
wytycznych, któreby doprowadziły do ostate- 

cznego i trwałego porozumienia wymaga je- 
szcze on konierencji wielu prac. Ale w końcu 
kiedy zostanie osiągnięte porozumienie w spra. 
wie powrotu do parytetu złota czy też do 
stworzenia międzynarodowego sztandartu mo- 
netarnego — będziemy to zawdzięczali jedynie 
konterencji ekonomicznej. Podniesienie cen hur 
towych jest celem zasadniczym, którego osiag 
nięcie jednak nie będzie możliwe jedynie przez 
akcję w dziedzinie monetarnej. Główną pod- 
stawą całego tego zagadnienia jest zaufanie i 
dlatego wszystkie wysiłki powinny zmierzać 
do przywrócenia zauiania. 

A KONFERENCJA WCIĄŻ ROZPA- 

TRUJE SPRAWOZDANIA 

LONDYN PAT. — Prezydjum konferencji 
ekonomicznej odbyło dziś przed południem po 
siedzenie, na którem rozpatrzono sprawozdanie 
poszczególnych podkomisyj i opracowano za- 
lecenia co do dalszych prac konierencji. — Na 
posiedzeniu tem przedewszystkiem zostało roz 
patrzone sprawozdanie przewodniczącego ko- 
misji ekonomicznej Colinja i sprawozdawcy 
tej komisji Runcimana, dotyczące prac posz- 
czególnych podkomisyj. Podkomisja do spraw 
protekcjonizmu pośredniego oraz podkomisja 
koordynacji produkcji i zbytu przedstawiły 
prezydjum sprawozdania, jednomyślnie wypo- 
wiadające się na rzecz kontynuowania prac— 
Sprawozdania te zostały zatwierdzone przez 
prezydjum. Podkomisja subsydjów oraz podko- 
misja polityki handłowej wywołały powszechną 
rozbieżność poglądów w sprawie kontynuowa- 
nia prac, wobec czego Colijn i Runciman wy 
stąpili z wnioskiem powołania komitetu redak- 
cyjnego celem sporządzenia sprawozdania, ma 

  

„Między Austrją a Węgiami łatwo © przyjaźń” 
OŚWIADCZYŁ P. GOEMBOES DZIENNIKARZOM 

WIEDEŃ PAT. — Na przyjęciu dziennika- 
rzy wiedeńskich i zagranicznych premjer wę- 
gierski Goemboes oświadczył m. in. co rastę- 
puje: 

Omówiliśmy w Wiedniu z kancierzem Dol- 
fussem sprawy gospodarcze a także inne za- 
gadnienia, obchodzące dwa państwa, które ży- 
ły z soba tak długo w przyjaźni. Pod wzgię- 
dem gospodarczym pragniemy wyjścia z auta- 
rchji i dążymy do utworzenia większego ob- 
szaru gospodarczego. W zagadnieniach gospo- 
darczych ciągle jeszcze dają się odczuwać sku 
tki wojny powszechnej. Wszyscy życzymy S0- 
bie pokoju. Pragniemy przeprowadzić rewizję 
traktatów w drodze pokojowej, Pakt czterech 
mocarstw witamy jako krok do uzdrowienia 

Stronnictwa polityczne 
BERLIN PAT. — W niedzielę kanclerz Hit 

ler na zlocie oddziałów szturmowych w Dort- 

mundzie wygłosił wielką mowę polityczną, w 
której m. in. wystąpił z naciskiem przeciwko 
oczekiwaniom pewnych kół, że ustąpienie par- 

tyj politycznych z widowni w Niemczech jest 
tylko zjawiskiem przejściowem. 

Stronnictwa polityczne — mówił kanclerz 

Hitler — zostały raz na zawsze z życia niemie 
ckiego wyrugowane i nigdy już nie wrócąs— 

z 

sytuacji politycznej. Witaniy też światową kon - 
ferencję gospodarczą, jesteśmy jednak zdania, 
że program jej jest zanadto rozległy. Należa- 
łoby zwołać konierencję europejską, a raczej 
konierencję Europy środkowej. Między Austrją 
a Węgrami łatwo jest doprowadzić do stanu 
przyjaźni. Obydwa te państwa posiadają pozy- 
cję kluczową w Europie Środkowej. Bez nich 
nie można uprawiać żadnej polityki w Europie 
Środkowej. Sądzę też, że i polityka wewnętrz 
na musi być poddana rewizji. Zrewidowany 
powinien być przedewszystkiem ruch w kie- 
runku autarchji. Wszystkie państwa muszą po 
nieść ofiary na rzecz ożywienia gospodarczego. 
Węgry poniosą ofiary, Austrja również. Także 
i inne państwa powinny to uczynić. 

wyrugowano z Niemiec 
Szczęśliwy jestem — mówił dalej kanclerz — 

że udało się z Rzymem zawrzeć konkordat.— 

na podstawie którego odtąd wszystkim ducho 
wnym wzbronione będzie uprawianie politycz- 
nej działalności partyjnej. Walka o władzę po- 

htyczną w Niemczech jest zakończona. Narodo 
wi socjaliści stoją u wrót nowego Okresu, ma- 
1ас do spełnienia dwa zadania: stuprocentowe 

zdobycie społeczeństwa dła swej ideologji oraz 
pokonanie bezrobocia. 

  

Proces Centrolewu rozpoczęty 
PO RAZ DRUGI PRZED SĄDEM APELACYJNYM 

WARSZAWA PAT. — W dniu dzi- 
siejszym w Sądzie Apelacyjnym w War 
szawie rozpoczął się proces Liebermana 
i innych przywódców  Centrolewu. 
— Sprawa ta znalazła się po raz drugi 
przed Sądem Apelacyjnym na skutek 
przekazania przez Sąd Najwyższy powy- 
ższej Sprawy do ponownego  rozpatrze- 
nia warszawskiemu Sądowi Apelacyjne- 
nemu. Rozprawie przewodniczy sędzia 
Zaborowski, wiceprezes Sądu Apelacyj- 

nego, przy udziale Jaworowskiego, jako 
referenta oraz sędziego  Kamieniobrodz- 

kiego. Oskarża wiceprokurator Grabow- 
ski i wiceprokurator Rauze. Z oskarżo- 
nych na dzisiejszej rozprawie stawili 
się: Witos, Kiernik, Putek, Mastek, Pra- 
gier i Bagiński. Ława obrońców w kom 
plecie. 

Po załatwieniu formalności i szere- 
gu wniosków wstępnych Sad Apelacyj- 
ny przystąpił do odczytania referatu spra 
wy. Po kilkogodzinnym reieracie sprawy 
odczytanym przez sędziego Jaworowskie 
go sąd zarządził przerwę do czwartku. 

Święto 

    

ułanów 
Em "a     

W dniach 10 i 11 lipca 14 pułk ułanów,stacjonowany w Lubelszczyźnie, obchodzi uro- 
czyście swoje doroczne święto pułkowe. Zeświętem tem związana jest tradycja dekoracji 
sztandaru pułkowego Krzyżem „Virtuti Militan dokonanej w r. 1921 w Tomaszowie. Lubelskim 
przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Jak wiadomo, obecny dowódca 3 Samo-dzielnej Brygady Kawalerji p. gen. Przewłocki 
był przez szereg lat dowódcą 14 p. ułanów. 

"chwili najbardziej temi zmianami 

jacego uwzględnić rozmaite pogłądy i punk- 
ty widzenia, istniejące w tych podkomisjach. 
Powyższy wniosek został przyjęty przez pre- 
zydjum. 

Po krótkiem wyjaśnieniu przewodniczącego 
podkomisji zarządzeń doraźnych Junga, przema 
wiał przewodniczący podkomisji zarządzeń sta 
łych Kinboeck, który składając sprawozdanie, 
oświadczył, że podkomisja przyjęła już następu 
jące cztery rezolucje: 1) jak najszybszego prze 
prowadzenia stabilizacji walutowej, 2) złoto 
powinno być używane jako podstawa pienią- 
dza, 3) pieniądze złote nie powinny być uży- 
wane w obiegu wewnętrznym, i 4) pożądane 
jest ustalenie jednolitego pokrycia złotego w 

, wysokości 25 proc. obiegu. 

JESZCZE JEDNA KOMISJA 
LONDYN PAT. — Komisja monetarna któ- 

ra zebrała się dziś o godz. 16, stwierdziła, że 
nie jest możliwe kontynuowanie prac bez jed- 
nomyślności, obalając w ten sposób głosowa- 
nie piątkowe. Uchwalono na wniosek delegata 
francuskiego Bonneta, ułożony zgóry z Mac 
Donaldem i Hellem, powołać komisję redak- 
cyjną, złożoną z 5 reprezentantów jednej i 5 
reprezentantów drugiej strony pod przewodni- 
ctwem Amerykanina Cooxa. 5 reprezentantów 
bloku kontynentalnego stanowi trzech przed- 
stawicieli bloku złotego: francuski minister 
skarbu Bonnet, włoski minister skarbu Jung, 
premjer holenderski Colijn oraz dwóch przed- 
stawicieli reszty państw, które w liczbie 9 gło 
sowały w piątek razem z blokiem złotym: dy- 
rektor Banku Rzeszy Schacht i dyrektor Ban 
ku Austrjackiego Kinboeck. Pięciu reprezentan- 
tów bloku brytyjsko - skandynawska - amery- 
kańskiego stanowią: kanclerz skarbu Wielkiej 
Brytanji Chamberlain, premjer kanadyjski, ar- 
gentyński minister handlu, Amerykanin senator 
Pitmann i szwedzki minister skarbu. Coox ja- 
ko przewodniczący, nie będzie miał prawa gło- 
Su. Komisja redakcyjna będzie miała za zada- 
nie wynaleźć formułę kompromisu. Jak sly- 
chać, komisja ta będzie w ciągu dwóch tygod- 
ni pracowała nad wynalezieniem odpowiedniej 
formuły, następnie 26 lipca projektuje się od- 
bycie posiedzenia plenarnego  konierencji, po- 
czem konierencja odroczyłaby się na 2 lub 3 
miesiące. 

BETA RWE TCOWCE EO TRAIEDO NTS BEZOPE 

Kego chce się tu skłamać 
Do jakich szczytów załgania się do- 

chodzą pewne pisma. 

" Oto wyjątek z miłej „Gazety War- 

szawskiej*, organu „prawicowej* części 

społeczeństwa: 

Nie należy zapominać, że pół miljarda lud- 

ności azjatyckiej znajduje się pod panowaniem 

Europy i Ameryki i że ta ludność uzna przy- 

mierze japońsko - chińskie za hasło do rozpo- 

częcia dążeń wyzwoleńczych. 

Trudno przewidzieć w tej chwili wszyst- 
kich następstw modernizacji Dalekiego Wscho- 

du. Pewnem jest jednak, że pociągnie ona za 

sobą olbrzymie trudności dla narodów białej 
rasy, panujących w Azji i ciągnących z niej 
wielkie korzyści gospodarcze. 

Nic też dziwnego, że Rosja, w obecnej 

zagrożona, 
Szuka nowych dróg dla swojej polityki zew- 
nętrznej i usiłuje zapewnić sobie pokój Oraz 
bezpieczeństwo na zachodzie. 

Usiłowania te, podyktowane istotnym inte- 

resem państwa rosyjskiego, ważne są dla po- 
lityki europejskiej w chwili obecnej, a mogą 

się stać jeszcze ważniejsze w miarę dojrzewa- 

nia problemu utrzymania się wpływów ento- 

pejskich w Azji i przystosowania się państw 

europejskich do politycznych i gospodarczych 
skutków jej odrodzenia. 

To się dopiero nązywa wywracanie 

kota ogonem do góry, to jest dopiero re- 

kord kłamstwa. 

W przedstawieniu „Gazety Warszaw 

skiej” to wygląda tak, że ponieważ na- 

rody azjatyckie się burzą przeciwko ra- 

sie białej, więc Rosja, poczciwa Rosja 

bierze rasę białą w obronę. Poczciwa 

Rosja („Gazeta Warszawska* pisze 

Rosja, a nie Bolszewja), jakaż wdzięcz- 

ność jej się należy ze strony Anglji, 

Francji i innych narodów białej rasy, ze 

strony czytelników „Gazety Warszaw- 

skieį“. 

Rzecz jasna rzeczywistość niema nic 

wspólnego z tym patologicznym wprost 

objawem zakłamania się. 

Rosja w Azji nie broni. rasy białej, 

lecz na tę białą rasę szczuje ludy azja- 

tyckie. Bolszewja z całych sił propaguje 

ruchy, dążące do obalenia panowań bia- 

łej rasy w Azji, propagując jednocześnie 

bolszewizm wśród emancypujących się 

ludów. 

Raczej właśnie japonję i blok, który 

cna tworzy, można uważać za obronę ra- 

Sy białej. Będzie Japonja broniła swej 

samodzielności przed Ameryką, ale bę- 

dzie stanowiła tamę pochodowi bolsze- 

wizmu, inaczej broniła naszej cywilizacji. 
Cat. 
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TELEGRAMY 
OJCIEC ŚW. W CASTEL GONDOŁFO 

RZYM. PAT. Dziś Ojciec Święty w 

<toczeniu dostojników. watykańskich wy- 
jechal samochodem na zwiedzenie swej 

rezydencji letniej Castel Giondolfo. W 
godzinach  wieczomnych Ojciec Święty 
powrócił do Watykamiu. 

KONGRES EUCHARYSi1YCZNY 
W ANGRES 

IPARYŻ. PAT. Z Amgers donoszą, że 
'odbyl się tam 'wczoraj Konigres Eucha- 
rystyczny przy udziale arcybiskupa Pa- 

ryża, kard. Vermiere. Procesja ciągnęła się 
na przestrzeni 2 i pół klm. Wzięło w niej 
udzi:t około 100.000 ludniości. 

DEFICYT FRANCJI ZWIĘKSZA SIĘ 

PARYZ. PAT. W miedzielę 3-ej mimi- 
strowie francuscy, wystąpili z przemówie 
miami ma zebraniach stronnietw.  Przema- 
'wiali minister budżetu Lamourieux, prem- 
jer Daladier i mimister spraw zagranicz- 
nych (Paul - Bonieour. 

Na zebreniu radykalnych socjalistów w 
St. Paorcaim minister Lamourieux zło- 
żył bardzo iważne oświadczenie, z którega 
wynika, że (budżetowy deficyt Francji 
zwiększył się do trzech  miljandów: 600 
miljonów franków. [Wysokość deficytu — 
odpowiada pretwie sumie globalnej amor 
tyzacji długów publiczniych. Rząd 
oświadczył mimistter — dolktoniat  najwięk- 

„szego wysiłku, ażeby, deficyt budżetowy 
zmniejszyć co będzie tembamdziej koniecz- 
me gdyż nazajutrz po niepowodzeniu kon- 
ferencji londyńskiej, kioniecznością musi 
być sanacja finansów, o ile chce się u- 
trzymać stabilizację franka. 

WYBORY DO PARLAMENTU } 
FINLANDZKIEGO sito 

HHLSINGFORS. PAT. Według mieo- 
fiecjalnych danych wybory do parlamen= 
tu daty mastępujące wyniki: wybrano 79 
socjalistów (66 w r. 1930), . 51 agrarjuszy 
(59), 32 konsenwatystów i łappowców: 
(42), 21 szwedów „(bez zmiany), 11 postę- 
poweów. (bez zmieny) i 5 posłów z innych 
mniejszych stronnictw. 

LOZANNA UCZCIŁA PADEREW- 
SKIEGO 

LOZANNA. PAT. W dniu dzisiejszym 
odbyła się tu uroczystość wręczenia  Ig- 
macemu Paderewskiemu diyplomu hono- 
restego obywatela miasta Lozanny. 

Posiedzenie komisji 
ekonomicznej 

WARSZAWA (Tel. wł.). — Dziś od 
będzie się posiedzenie Komisji Ekonomi- 

cznej Rady Ministrów zwołane przez p. 
premjera Jędrzejewicza. 

Podróże Hendersona 
LONDYN PAT. — Dziś wyjechał z Londy- 

nu przewodniczący światowej konierencji gos- 
podarczej Henderson, udając się do 7 
Rzymu i Berlina. * 

  

Wielki sukces Heljasza 
W Londynie na mistnzostiwach  lekko- 

atlety(cznych (Wielkiej Brytanji. duży suk- 
ces odłniióst jedyny: weprezentanit Polski 
Heljasz, zajmując pierwsze miejsce w 
rzucie kulą li ustemawiając mowy: rekord 
angielski tej konkurencji. Wynik Helja- 
sza wiymosi 51 stóp il 8 1/4 cala (mniej- 

więcej 15,70 m.),. dotychczasowy; rekord 
miależał do (Węgra Barznyiitego i wymo- 
sił 49 stóp i 11 1/2 cala, Heljasz zatem 
pobił rekord amgielski 0 prawie dwie sto- 
PY. 
o 

Gielda warszawska 
DEWIZY I WALUTY 

Belgja 124.80 — 125.11 — 124,40. 
Holandja 360.50 — 361,40 — 359,60. 
Londyn 29,72 — 29,87 — 29,51. 
Nowy York 6.09 — 6,13 — 6.05. 
Nowy York kabel 6.12 — 6.16 — 6.08. 
Paryż 35,03 —. 34.91 — 35,08 — 34.91.* 
Praga 26.53 — 26.59 — 26.47. 
Sztokholm 153,80 — 154.55 — 153,05. 
Szwajcarja 173,25 — 173,68 — 172,82. 
Włochy 47,55 — 47,78 — 47,32. 
Berlin 213,50 — 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 
Pożyczka 3 proc. budowlana 37,50. 
5 proc. konwersyjna 43,75. 
6 proc. dol. 36,75.—39 
Dolarówka 45 — 44.75. 
4.5 proc. L. Z./ziemskie 39.50. 
4.5 proc. warszawskie 47,75. 
8 proc. warsz. 41,50 — 41,75. 
Tendencja dla pożyczek słabsza, dla listów 

mocniejsza. . 
AKCJE 

Bank Polski 77.50 — 80. 
Bank Powsz. Kred. 12 — 12.25. 
B. Tow. Spółdzielczych 4. 
Kijowski 16. e 
Starachowice 10.25 — 11 — 10,75. 
Tendencja mocniejsza. 
Dolar w obr. pryw. 6. 
Rubel złoty 4,93 — 4.95. 

POŻYCZKI POLSKIE W N. YORKU 
Dolarowa 61. 
Dillonowska 69. 

* Stabilizacyjna 66. 
Warszawska 42. 

| 
| 

  
у  



  

  

SILVA RERUM 
O POTRZEBIE OPIEKI POZASZKOL- 

NEJ. 
Gazeta Polska (188) porusza bar- 

dzo ważną sprawę opieki pozaszkolnej 
nad młodzieżą. Istnieje już taka opieka; 
społeczeństwo, a ściślej rodzice w 
tym lub inny stopniu współpracują ze 
szkołą, uzupełniając jej wysiłek wycho- 
'wawczy, — ale praca ta nie zakreśliła 
jeszcze należycie szerokich granic, a co 
najważniejsze — urywa się zwykle w a- 
kresie letnich wakacyj. 

Zamknięcie drzwi budynku szkolnego po 
godzinach lekcyjnych lub po: skończeniu roku 
szkolnego nie móże być rownoznaczne z zam- 
knięciem oczu na wszystkie sprawy, jakie się 
z życiem ucznią wiążą. Bo to życie ucznia ex- 
tra muros musi być również przedmiotem ba- 
dań, troski i opieki, zarówno ze strony samej 
szkoły, jak i ze strony społeczeństwa, które 
przez swe organizacje w dziele wychowania 
młodzieży ze szkołą powinno współpracować. 

Jasnym i wyraźnie sformułowanym celem 
szkoły jest dążenie do wychowania zastępów 
dzielnych obywateli kraju. Trudno wymagać 
od szkoły, by tylko i wyłącznie ona przyjęła 
na siebie cały ciężar odpowiedzialności za 0- 
wą dzielność przyszłego obywatela; tę odpo- 
wiedzialność ponosić musi narówni z nią także 
i dom rodzinny i całe społeczeństwo. Dlatego 
też od tego domu i społeczeństwa żąda się zu- 
pełnie słusznie współpracy ze szkołą. Naj- 
wdzięczniejszym może terenem dla takiej 
współpracy jest właśnie opieka pozaszkolna 
nad młodzieżą. 

Okres wakacyjny pod: względem w 
chowawczym jest niezmiernie ważny, 
gdyż wówczas najłatwiej jest osoboin 
starszym zbliżyć się do młodzieży, na- 
'wiązać z nią jak najściślejszą łączność i 
w ten sposób móc oddziaływać na nią. 
Ale tę sprawę trzeba pojmować należy- 
cie. 

Pomoc społeczeństwa w opiece nad mło- 
dzieżą poza szkołą nie powinna i nie może 
wyrażać się w formie Stałej czy przygodnej 
kontroli i śledzenia kroków młodzieży, donosi- 
cielstwa, zmierzającego do surowych represyj 
ze strony Władz szkolnych. Nie o taką pomoc 
zwraca się szkoła do społeczeństwa. Chodzi o 
coś zupełnie innego. ; 

Chodzi o to, by społeczeństwo dopomo- 
gło szkołe w dostarczaniu młodzieży środków 
do jej wyżycia się. Trudno tu wyliczyć owe 
bardzo różnorodne i rozliczne środki. Teatr, 
muzyka, wystawy, kino, sport, czytelnictwo— 
to zaledwie pierwsze z brzegu „okazje”, w kto 
rych nastręcza się społeczeństwu sposobność 
do współdziałania ze szkołą. A szereg przedsię 
wzięć, realizowanych w okresie wakacyj (wy- 
cieczki, obozy, kolonje etc.) — to również „0- 
kazje* i to niebylejakiego znaczenia. 

Młodzież pójdzie tylko za kierowni- 
kiem - przyjacielem, za opiekunem, szcze- 
rze kochającym i pozbawionym wszelkiej 
obłudy. O taką opiekę chodzi przede- 
wszystkiem!... Ale tego niedość. Oprócz 
właściwego ustosunkowania się uczucio- 
wego, należy wymagać od kierowników 
i opiekunów młodzieży dobrej znajomo- 
ści duszy dzieci i zdawaniu sobie spra- 
wy z duchowych i fizycznych potrzeb 
wychowanków. 

Tak więc np. w okresie dziecięctwa należy 
stwarzać dzieciom odpowiednie Środowiska, 
wychowujące i umożliwić im wyżycie się za- 
bawowe; w okresie przedpokwitania i pokwi- 
tania należy umiejętnie wykorzystać pęd mlo- 
dzieży do zrzeszania się i wytwarzać zdrowa 
opinję wśród samej młodzieży, stwarzając od- 
powiednie warunki dla pracy samorządowej 
młodzieży, umożliwiając jej wyżycie się spor- 
towe itp.; w okresie młodzieńczym punkt cięż- 
kości spoczywać będzie na wytworzeniu odpo- 
wiedniego środowiska ideowego i umożliwieniu 
wyżycia się społecznego, kulturalnego. Przy 
realizacji tych wszystkich poczynań pierwszy 
głos należy — rzecz prosta — do szkoły; ate 
i czynniki pozaszkolne niemałą odegrać tu mo- 
gą i powinny rolę. 

To są uwagi bardzo pobieżne, ale i 
one mogą mieć wielkie znaczenie, gdyż 
przypominają nam o naszych obowiąz- 
kach wobec młodego pokolenia. 

Opiekujmy się jaknajlepiej młodzieżą! 
Tego wymaga nietylko dobro młodego 
pokolenia, ale i troska o przyszłość na- 
szego narodu! * Lector. 

    

Dolar wci 
WARSZAWA PAT. — Spadek dolara trwa 

w dalszym ciągu. Dzisiejsze notowania giełdy 
warszawskiej wykazują różnicę od piątku (w 

sobotę gieida była nieczynna) 31 gr. na doła- 

rze. Dziś czek na Nowy Vork notowano 6.09, 

a przekaz telegraficzny 6.12. W Zurychu dewi- 

zy nowojorskie zniżkowały od soboty z 3,68 па 
3.54, w Paryżu — z 18,05 na 17,57. Notowa- 
nia giełdy nowojorskiej wykazały tem samem 

zwyżkę kursów wszystkich dewiz europejskich 

z których szwajcarskie podniosły się z 27,45 

na 28,12, a paryskie — z 5,55 na 5,665. 

Funt sterling wykazał naogół również zniż 

kę, jednak stosunkowo nieznaczną. MW Warsza 

AJ i НЫНННИ НЫ НЩЫН 
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Brydż na wsi 
Być może, że brydż jest manją, ale 

nie jest szkodliwą manją. Łatwo się każ- 
dy może przekonać, że, w pewnych 
warunkach, dla ludzi  zaprzątnigtych 
całodzienną mozolną pracą, gra w u- 
miarkowanych granicach jest potrzebą, 
nieomal koniecznością: brydż poprostu 
pozwała zapomnieć o tem, co się dzieje 
dokoła, a przecież dzieje się niezawsze 
wesoło, i zabija nudę, jaka dzisiaj zbyt 
często daje się wszystkim we znaki. 

Nuda jest do pewnego stopnia nie- 
odłączną towarzyszką pobytu na letnis- 
ku. Niezawsze dopisuje słońce lub ładne 
pogody, trudno również nieraz wybrać 
sobie takie letnisko, gdzie można liczyć 
z pewnością na wesołe i dobre towarzy- 
stwo. Co robić na wsi w dni deszczowe 
lub długie wieczory sierpniowe, gdy na 
dobitkę niema odpowiedniego towarzy- 
stwa. Najlepszem rozwiązaniem takich 
sytuacyj jest brydż. Czterech partnerów 
przy stoliku, i czas szybko schodzi. 

Kolację je się na 'wsi wcześnie, ale 
że apetyt i pragnienie wszystkim prawie 
dopisują na świeżem powietrzu, już po 
godzinie, dwóch, każdy z chęcią by coś 
przekąsił lub napił się dobrej herbaty. 
Pani domu chętnieby również zagrała w 
brydża ale, nie chcąc narażać się na ob- 
mowę, musi poczęstować czemś gości, 
kręci się więc od kuchni do pokoju i od 
pokoju do kuchni, bo służąca wyszła lub. 
śpi. a pieca trzeba pilnować, żeby nie 
wygasł. 

Biedne niewolnice własnej niezarad- 
ności. Trzeba było przewidzieć takie sy- 
tuacje- przed wyjazdem na letnisko i ku- 
pić sobie maszynkę spirytusową „Emes“. 
Wtedy nie trzebaby było ani pomocy słu 
żącej, ani pilnować kuchni, ani wyrzekać 
się przyjemności zagrania w karty. Sta- 
wia się kuchenkę „Emes'* w tym samym 
pokoju, gdzie są goście, bo maszynka 
„Emes“ ani nie szumi, ani nie dymi, ani 
nie kopci, na maszynce imbryk, sprawa 
załatwiona:: pani domu siedzi sobie spo- 
kojnie przy stoliku, a woda spokojnie + 
w ciągu kilku minut zagotuje się na „F- 
'mesie*. Za 12 złotych, które kosztuje ma- 
szynka „Emes*, aż tyle udogodnień i 
przyjemności w czasie pobytu na wsi! 

  

   

  

    

    

    
   

  

SŁOWO 

wie kurs dewizy londyńskiej spadt od piątku z 

29.78 na 29,72, a w Zurychu od soboty z 

17,19 na 17,165. Na giełdzie londyńskiej za je- 

den funt notowano przy spłatach na Szwajca- 

ję 17,15, 'w sobotę 17,17, przy spłatach na Pa 

ryż 84.%6, tj. tak samo jak w sobotę. 

qż spada, funt również zniżkuje. 
Ponieważ dolar spadł w większym stosunku 

niż funt, rozpiętość pomiędzy temi dwoma wa 

lutami wzrosła i notowania funta na giełdzie 

londyńskiej, a także nowojorskiej wynosiły dzis 
już 4.805, w sobotę w Londynie 4.74, w No- 
wym YVorku 4.7025. 

Wylewy Dniesfru 
STANISŁAWÓW PAT. — Z powodu ułew- 

nych deszczów w dniu wczorajszym Świca i 
Dniestr wezbrały ponownie w powiecie żyda- 
czowskim i Bystrzyca Nadworniańska w po- 
wiecie stanisławowskim. Na Świcy pod Żóraw 
nem woda podniosła się o 2,70 m. zonad po- 
ziom normalny. W kilku miejscowościach drogi 
1 mosty zostały zerwane, a komunikacja prze 
rwana. W gminie Dubrawka rzeka Świeca 0- 
krążyła 117 gospodarstw. Stan wody w Stry- 
ju wynosi 3.40 ponad poziom normalny. —W 
górnym biegu woda opada, w dolnym podnosi 
się. We wsiach Międzyrzecze, Hnizbycz i Bu- 
kowce woda wtargnęła do domów. Dniestr wy 
stąpił z brzegów i zalał okoliczne pola i ią- 
ki. W wielu miejscowościach komunikacja ko- 
lejowa została przerwana. Ogólem w powiecie 

żydaczówskim woda zalała kilka tysięcy hekta- 
rów pól, łąk i stawów rybnych. 

W ostatniej chwili nadchodzą wiadomości, 
że woda na wszystkich rzekach w powiecie ży 
daczowskim opada. Stan wody na Bystrzycy 
Nadworniańskiej pod Stanistawowem wynosi 
2,70 m. ponad poziom normalny. Woda wtarz 
nęła już w przedmieścia Stanisławowa, zagra- 
żając budynkom. Władze centralne  przedsie- 
wzięły kroki cełem najszybszego przyjścia z 
pomocą poszkodowanej przez powódź ludnoś- 
ci W tym celu na teren zagrożony udała się 
w dniu 10 lipca komisja  międzyministerjalna 
pod przewodnictwem głównego inspektora Mi- 
iisterstwa Spraw Wewnętrznych dra Świdziń- 
skiego. , 

  

P. Jan Piłsudski lekko ranny 
PODCZAS KATASTROFY SAMOCHODOWEJ 

WARSZAWA (Tel. wł.). — Wczoraj 
rano na ul. Grójeckiej ułegł katastrofie 
samochód rządowy, w którym jechał b. 
minister skarbu, wiceprezes Banku Pol- 
skiego p. Jan Piłsudski w towarzystwie 
iaż. Brensztejna. Samochód, z nieustalo- 
nej przyczyny, wpadł na słup tramwajo- 

wy. 
Obydwaj panowie ulegli lżejszym o- 

kaleczeniom. Przewieziono ich do szpita 
la Dzieciątka jezus celem nałożenia o- 
patrunku. 

Po opatrunku poszkodowani odjecha 
li do domu. 

Prowokacja byłych obwiepolaków 
BANDA BOJÓWKARZY KATUJE STRZELCA 

WARSZAWA (Ttel. wł.) — Z Poznania do 

noszą, że w dniu walnego zjazdu delegatów 

Zw. Strzeleckiego, który — jak wiadomo — 

obradował przedwczoraj w Poznaniu, miai 

miejsce fakt prowokacyjnego wystąpienia b. 

obwiepolaków. 

Na ułicy Św. Marcina grupa b. członków 

rozwiązanego Obozu Wielkiej Polski, uzbrojo-. 

nych w noże i 

dzącego strzelca i 

Ogromna katastrofa na 
KILKANAŚCIE OSÓB RANNYCH .. 

WARSZAWA (Tel. wł.). — Wczoraj 
o 10 rano zdarzyła się katastrofa na wi- 
lanowskiej koiejce dojazdowej. Maszyni- 
sta prowadzący przyśpieszony pociąg 
osobowy zauważył na szynach małego 
chłopca. Skutki nagłego zahamowania 
były tragiczne. 

Wszystkie wagony wykołeiły się, 

kastety, napadła na przecho- 

pobiła go dotkliwie, zada- 

a 

jąc mu szereg razów w głowę i 

żem w brzuch. 

Poranionego odwieziono do szpitala. 

Napad bandy  obwiepolskich bojówkarzy 

spotkał się z powszechnem oburzeniem całegu 

Poznania i jest powszechnie uważany jako 

chęć sprowokowania strzelców do ostrych wy 

pchnięć no- 

stąpień. Zakusy niecnych intrygantów rozbiły 88 

się o karność strzełców. 

kolejce Wilanowskiej 
—- POCIĄG WYKOLEIŁ SIĘ 

lokomotywa została wyrzucona na szosę. 
Kilkanaście osób, z pośród pasaże-* 

rów odniosło b. ciężkie obrażenia, kilka 
jest ciężko rannych. 

Na pomoc pośpieszyły trzy karetki 
pogotowia. Po nałożeniu opatrunków 
rannych przewieziono do lecznicy dra 
5olmana. 

  

Działalność BBWR. w terenie 
Zjazd gospodarczy w Brześciu 

BRZEŚĆ LITEWSKI (PAT( Poleska 
grupa regjonalna posłów i senatorów BBWR 
zorganizowała w dniu 9 bm. w Brześciu Łitew- 
skim zjazd działaczy gospodarczych i społecz- 
nych. Na zjazd przybyli przedstawiciele miejsco- 
wych władz i urzędów, posłowie i senatorowie 
polskiej grupy regjonalnej itd. Obecny był na 
zjeździe wojewoda Kostek - Biernacki oraz 
przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa. 

Poseł Poniatowski wygłosił referat pod tyt.: 
„Polesie w strukturze gospodarczej Polski" inż. 
Roth mówił o zagadnieniach rolniczych na Pole- 
siu i ich realizacji, wreszcie pos. Dunin-Markie- 
wicz — na temat samorządu jako czynnika twór 

czego o budowie życia gospodarczego wsi ро!- 
skiej Po referatach wyłoniła się dyskusja, pod- 
czas której wskazywano na niezbędność wydo- 
bycia maksimum sił i zdolności ludności Polesia 
na konieczność powiększenia przestrzeni użyt- 
ków oraz wykorzystania ofiarnej pracy obywate- 
li przez szarwarki w zastosowaniu do meljora- 
cji oraz naprawienia i budowy nowych dróg. — 
Wreszcie wskazano w dyskusji, że Polesie, posia 
dające bogatą sieć kanałów i rzek, może stać 
się ważnym terenem zbytu towarów i dzieki 
skoordynowaniu wysiłków miejscowego społez> 
czeństwa zdobyć sobie może właściwe miejsce 
w strukturze gospodarczej państwa. 

    
     

Wilnianin na czele ekspedycji 

sowieckiej 

Na czele polarnej ekspedycji sowieckiej, — 
tóra wyrusza na wody Arktyki w celu doko- 

nania badań, stoją: syn znanego badacza so- 
wieckiego prof. Samojłowicza i. proi. Gorbac- 
ki, wilnianin, którego rodzina dotychczas :nie- 
szka w Wilnie przy ul. Zakretowej. 

. Urodzony w r 1896 tu w Wilnie ukończył 
gimnazjum, aty następnie po wyjeździe do Ro 
sji poświęcić się badaniom krajów półaocn+cn. 

Powietrze, które zabija 
Profesor wydziału medycznego w Lijonie, 

Karol Garenne, po zbadaniu zawartości powie- 
trza w miastach, doszedł do wniosku, że a la 
longue powietrze miejskie przesycone cząstecz- 
kami kurzu, pyłu, węglowego i rozmaitych 0- 
sadów jest równie zabójcze dla płuc ludzkich, 
jak gazy trujące. Wedlug obliczeń prof. Garen 
ne w Paryżu np. osiada co rok na dachach, u- 
licach i ścianach domów, zgóra 160.000 kiła- 
gramów pyłu powietrznego. 

Prawie zawsze mgła, która wisi w pewnych 
porach dnia nad każdem wielkiem miastem, 
powstaje naskutek zawieszenia w powietrzu 
mikroskopijnych cząsteczek pochodzenia nieor- 
ganicznego. Cząsteczki te, ostre jak igły, roz- 
miarami swojemi nie przekraczają rozmiaru 
bakcyla, tj. mierzą wszystkiego tysiączna część 
milimetra. Pozatem w powietrzu _ unoszą się 
cząsteczki pochodzenia organicznego w posta- 
ci mikrobów, grzybków etc.ł 

Drobinki pochodzenia mineralnego dostają 
się do płuc, stamtąd automatycznie przenikają 
do naczyń limiatycznych, gdzie gromadząc się 
wywołują objawy sklerozy. Wreszcie drobniut 
kie kropelki oparów i mgieł jesiennych uno- 
szą ze sobą mikroby chorobotwórcze: w ten 
sposób szerzą się choroby epidemiczne takie, 
jak grypa, bronchit, angina itd. 

Niezależnie od tego wszystkiego mgła, roz 
pościerająca się nad miastem, osłabia przenika 
nie i działanie promieni słonecznych, głównie 
zaś zatrzymuje promienie ultrafiołetowe, które 
odgrywają ważną rolę jako czynnik rozwoju or 
ganizmu ludzkiego. 

liość powietrza, którą zużytkowują codzien 
nie płuca człowieka, przewyższa sześciokrotnie 
ilość pożywienia wchłanianego przez żołądek. 
Stąd więc łatwo ocenić, jak doniosłe znacze- 
nie dla zdrowia mieszkańców ma jakość i 
skład powietrza, którem oddychają. 

W konsekwencji prof. Garenne nawołuje za 
rządy miejskie do zajęcia się tą sprawą i do 
zainstałowania łaboratorjów w celu stałego ba 
dania zawartości powietrza. Jako środek prak- 
tyczny częściowego chociażby oczyszczenia po 
wietrza ze szkodliwych składników, proponuje 
prot. Garenne zaopatrzenie wszystkich  komi- 
nów w mieście w urządzenia elektryczne, za- 
trzymujące i pochłaniające popiół, dym i ko- 
peć. 
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W WIRZE STOLICY 
DESZCZ PADA W AUGUSTOWIE. 

Leją beznadziejne strugi wody od rana — 
od wczoraj — od miesiąca. Nędzna mieścina 

tonie w błocie, normalne gnojówki podwórko- 

we zamieniają się w jeziora. 

Augustów żyje dziś z pogody. Ten kanać, 

ta cała osławiona droga wodna to jedna wiei- 
ka bujda — owszem przydaje się kanał, co pa- 

rę dni śluza jest w ruchu — przepuszcza jakiś 

kajak lub hamburkę —  wycieczko: w 

Warszawy. Tratwy, statki, handel — jak w ap- 

tece: po trzy krople na miesiąc. 

Jeśli kto zarobi, to z kieszeni turysty, pla- 

żownika z głębi kraju. 

A tu deszcz i deszcz. Wszyscy klną, wszys 

cy chcą wyjeżdżać. Cóż po Necku, po Rc 

dzie, po Białym, po najpiękniejszej ami: 

jezior, kiedy woda lodowata i nawet dwustu 

kilowa nimfa w niej marznie. Łodzie stoją 

smutne przy brzegu, cały rok czekały na lip- 

cowych gości, a tu plajta przez taki głupi 

deszcz. 

Ospalę jest na targu. Przemokie chłopki 

są bez humoru, oddają za pół darmo — 

się odczepić, aby wracać do domu. Е 

właśnie kupił 10-ciofuntowego koguta za 2 

— Bardzo tanio, zrobił pan świetny int 

— Tanio! Żebym miał dziennie 50 ta 

jak pan do ogolenia, to powiedziałbym, że 

nio, ale kto tu idzie się golić, kto? Jak pusto, 

jak w zamkniętej bożnicy... 

Urodził się ten fryzjer w Augustowie, w/- 

kształcił, ożenił tutaj i ma jedno marzenie: io 

Warszawy, do Warszawy, no już niechby cloć 

do Białegostoku — tu jest wehikulacja nie ż:- 

cie, mówi płaczliwie, myśląc pewnie o wege- 

tacji. 

Służąca w żydowskim hoteliku mówi ta 

samo. Ruda, wysoka, mogłaby mieć powodze- 

nie w Warszawie — ja się tutaj marnuję! stę- 

ka, — czasem jakiś gość da 50 groszy, co to 

jest, a tam chyba najmniej 5 zł. co? 
— Eeeee, droga Rebekuniu, nie takie już 

tam dobre życie, i te 5-ciozłotówki nie tak ia 

two wpadają do garści. 

Na nic perswazje. Cudowna wizja iskrzy 

się przed oczyma Rebeki: jasno oświetlona u- 

lica, ttumy szykownych mężczyzn w dęciakach 

i rękawiczkach, ona w jaskrawej, perkalowei 

sukni przechadza się niedbale, kołysząc się w 

biodrach... 

Ty marzycielko, marzycielko! 

Co tam ciągnie ten.cały Augustów? Co za 
magnes? Tam duszno, kurz, tłoczno, b 

Wisła, co krok policjant, co pół urzędnik p 

stwowy... tu jeziora, przeźroczysta toń, zi 

lasów, cisza, spokój, sielawy... 

A ciurkająće monotonnie, nieprzerwanie 

krople o szyby zdają się szeptać: : 

— tu deszcz, deszcz, nuda, beznad 

nuda... Karol. 
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Na zdjęciu naszem widzimy p. Radka (X)na Dworcu Głównym w Warszawie w towarzy 
stwie posła ZSRR p. Antonowa-Owsiejenki (1)i posła Bogusława Miedzińskiego (2). 
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Zwraca się uwagę Szanownej Klijenteli, że wydawnictwo nasze przyjmuje ogłoszenia do godziny 4-ej wł., a po te] godzinie tylko nekrologi. 

Prenumerata również możs być opłacana do godziny 4-ej pp. 
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by ludzie przestali naśmiewać się 
Znany jest ów niepojęty fakt z twór- 

czości kompozytora Tartiniego. Dręczył 
go długo finał sonaty skrzypcówej, któ- 
rego nie mógł rozwiązać. Wyczerpany 
zasnął, i 'we śnie zjawił mu się djabeł. 
Obiecał mu wskazać rozwiązanie, żąda- 
jąc wzamian duszy. Któryż artysta nie 
zaprzeda swej duszy za cenę. wielkiego 
dzieła? I oto djabeł wziął skrzypce i za- 
grał zakończenie, a Tartini słuchał w za- 
chwycie, gdyż sonata jego pod sniycz- 
kiem djabła stała się dziełem nieziemskie- 
go piękna. Gdy djabeł skończył, obudził 
się Tartini i na swoich skrzypcach pow- 
tórzył zagraną przez djabła melodję. Tak 
zrodziła się najdziwniejszą z jego sonat. 
Czyż wobec tego słowa Wagnera, włożo- 
ne przezeń 'w usta Hansa Sachsa nie 
zawierają najgłębszej prawdy o tajemni- 
cy twórczości? 
Glaubt mir, des Menschen wahrster Wahn 

Wird ihm im Traume aufgetan: 
All Dichtkunst und Poeterei 
Ist nichts als Wahrtraumdeuterei... 

A jeszcze przed Wagnerem, Konrad 
mickiewiczowski skarżył się na mędrców, 
którzy mówią, że sen jest tylko przypom 
nieniem. Mędrcy przeklęci, czyż nie u- 
miem odróżnić marzeń od pamięci? A 
czarownica w „,Fauście'* powiada tak: 

Aus Fiinf und Sechs, 
So sagt die Hex, 

Mach Sieben und Acht, 
So ist's vollbracht! 
Und Neun ist Eins, 

Und Zehn ist Keins. 

Das ist das Hexeneinmaleins! 

Szatańskie pomieszanie wszystkich 
rzeczy i pojęć, w którem dziesięć może 
być zerem, a dziewięć jednością — czyż 
nie stanowi Świata naszego snu, gdzie 
wszystko jest możliwe, gdzie wszystkie 
prawa natury i prawa logiki mogą wy- 
wrócić się, stwarzając nową, niezwykłą 
rzeczywistość? Zetknięcie się z nią może 
być niekiedy rozkoszą, niekiedy cierpie- 
niem. 

Prof. Maksymiljan Rose powiada: 
— Śni mi się czasami, że składam nia 

turę. Ileż lat od tej chwili upłynęło! A je- 
dnak rzeczywistość tego przeżycia sen- 
nego jest niezaprzeczenie żywa i dojmt- 
jąca. Budzę się zmęczony i wstrząśnięty 
moją senqą maturą, jakby jawą. I sen 
taki często powraca. ) 

Żona profesora, która jest lekarzem 
i pomocnicą męża, uśmiecha się i pota- 
kuje. Ja siedzę przed nimi, w ich praco- 
wni szpitalnej przy ulicy Letniej, a w pa- 
mięci mojej powstają słowa Konrada i 
maksyma czarownicy, a wyobraźnia mc- 
ja odtwarza jeden i drugi z moich daw- 
nych snów, które były nietylko złudnem 
widziadłem, nietylko nierozumnem maja- 
czeniem: były wieszcze i odsłoniły mi 
wypadki mego życia, które dopiero na- 
stąpić miały. Więc uśmiecham się, bo 
wiem, że sen może być  najrealniejszą 
rozkoszą i najrealniejszem cierpieniem. 
« Dlaczego profesor napomknął o snach? 

to urojeniowcy, którzy obracają się w 
swym świecie wymyślonym, nieistnieja- 
cym dla nas, niepojętym dla nas, którzy 
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nazywamy siebie zdrowymi i normalny- 
mi. Obłąkani — być może, są to ludzie, 
którzy wciąż śnią. Sny ich mogą być r0z- 
koszne i męczeńskie. 

Oto ten niski szczupły człowiek, w 
zwykłej szpitalnej odzieży, spaceruje na 
zielonej murawie, otoczonej wysoką siat- 
ką. Uśmiecha się i raduje. Jest szczęśli- 
'wy. W zachowaniu jego nie dostrzec nic, 
co wskazywałoby na obłąkańca. Gdy- 

    

Tu wiemy, że jest to człowiek „bar- 
dzo, bardzo chory: on ma rozum pomie- 
szany“. I dlatego jego uśmiechnięta 
twarz budzi w nas dreszcz. I odskakuje- 
my od niego z uczuciem, w którem litość 
walczy z lękiem, lęk z niewytłumaczal- 
nym wstrętem. 

Wstręt. Myślę, że ci łagodni i cierp- 
liwi lekarze psychjatrzy, ci nieumęczeni 
pielęgniarze i pielęgniarki wiele musieli 

Instytut badania mózgu — pracownia 

byśmy go spotkali, odzianego normalnie, zużyć wysiłku, aby uczucie wstrętu opa- 
Dlatego, że, opowiadając o swych cho- na'ulicy, z jego żywością ruchów i uśmie nować i zabić w sobie. Prof. Rose mówi 
rych, użył wyrazu „urojenie*. Obłąkani chem, dążącego szybko w przestrzeń — o swych pielęgniarzach z uznaniem. Ci 

może powiedzielibyśmy zazdrośnie: ludzie istotnie poświęcają się. A są to 

kwalifikuje do ciężkich obowiązków: są 
dobrzy. Dobroć? A więc, może nigdy nie 
doznawali złego uczucia wstrętu do cho- 
rego człowieka? 

Jednakże — jak mam określić mój 
stan duchowy w momencie, gdy w towa- 
rzystwie prolesora, jego asystenta dra 
Rutkowskiego i wysokiej, tęgiej pielęg- 
niarki znalazłem się w sali, co się nazy- 
wa czuwalnią, i stanąłem oko w oko z 
kilkunastu choremi kobietami, należące- 
mi do niespokojnych, do furjatek, jak 
zwykliśmy w mowie potocznej określać. 
Są one tylko w koszulach, rozchełstane, 

półnagie. jedna przewala się po łóżku, 
wyrzucając wgórę obnażone nogi. Druga 
z ogromnym krzykiem rzuca się na pro- 
fesora, obejmując go za szyję z objawa- 
mi burzliwej czułości. Trzecia spogląda 
na mnie nadto badawczo, nadto przenik- 
liwie. Mam wprawdzie biały chałat na 
sobie, aby nie czynić wrażenią obcego, 
ale wiem, że one mają swój chorobliwie 
czuły instynkt i niezawodną intuicję. 

— Niech pan zdejmie binokle — mó- 
wi do mnie spokojnie i życzliwie pielęg- 
niarka. 

Zdjąłem je szybko. Czyżby — pomy- 
ślałem — jeszcze sekunda, i obserwują- 

ca mię z uwagą chora rzuci się na 
mnie? Może wbiłaby mi binokle do oczu, 
a może uciekła z niemi, zanosząc się 
śmiechem? Ale oto druga czyni mi znaki. 
Kiwa palcem tajemniczo i porozumie- 
wawczo. Czy pragnie zwierzyć mi jaki 
sekret, czy chce, bym spojrzał na jej 
pierś, wyrzuconą z koszuli? 

— Chodźmy dalej, panie profesorze? 
Nie chcę prowadzić rozmowy z tym 

człowiekiem, który otępiały siedzi w ką- 
cie. Sam jeden w wielkiej sali, w pobli- 

— Tego człowieka musiało spotkać przeważnie ludzie prości, bez wykształ- żu okna. To schizofrenik: jego jaźń jest 

szczęście. cenia. Jedną posiadają zaletę, która ich tozszczepiona, jego osobowość rozdarła 
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mu się i zagubiła. Co będzie, jeśli mu się 
wyda w tej chwili, że jest ptakiem? I wy 
leci przez okno z wysokiego piętra? Ale 
ciężkie okno składa się z maleńkich szy- 
bek, mocno spojonych, ale szybki są ze 
specjalnego szkła, którego stłuc nie mo- 
żna. Zresztą, ten człowiek nie chce być 
ptakiem. Podchodzi do nas ociężałym, 
równym krokiem, przybiera służbową po 
stawę. Rzeczowo lecz niecierpliwie żąda, 
by mu sprowadzić natychmiast pluton 
żandarmerji. Trzeba śpieszyć się, śpie- 
szyć. Niema chwili do stracenia! Wszyst- 
kich trzeba aresztować, wszystkich ро- 
wystrzelać! A kimże jest ten człowiek? 
Tak, jest papieżem 4 żąda wojska, aby 

wytracić nieprzyjaciół wiary. 
Cofam się o krok. Widzę tylko rękę 

profesora, jak gładzi głowę waijata; wi- 
dzę, jak wraca on na swe łóżko pod ok- 
nem ii zapada w otępienie. 

Nie będę wyliczał tych innych, nie 
znam się na trudnych ich odmianach. 
Schizotrenik, oligofrenik, autysta, para- 
tymik, katatonik, paranoik, i ilu ich tam 
jeszcze... Nauka posegregowała ich, na- 
piętnowała ich chore głowy etykietami. 
Tego, co swoje wygłodzone  piszczele 
kryje w kłębek pod kocem, uciekając od 
rzeczywistości, nazwała nauka tak; tam- 
tego, któremu trzeba nałożyć skórzane 
bez palców rękawiczki, by nie rozdrapy- 
wał ciała — nazwała inaczej; a tego sta:- 
ca, który był znanym poetą, teraz zaś nie 
pozwala zdjąć sobie z głowy czapeczki 

„ wyprężony, z ręką wzniesioną, staje 

kształtem pomnika na parapecie — inną 

jeszcze obdarzyła nazwą. A jak określić 
tę staruszkę, która przyznaje się jawnie, 
że djabeł w niej mieszka? Wielkiemu 
kompozytorowi djabeł we Śnie przygry- 
wał. W tej mieszka stale. Co za różnica? 
A gdyby żyła kilkaset lat temu, może la-



Ustalenie sum listów 
zastawnych 

PODLEGAJĄCYCH UMORZENIU 

W LATACH 1933 I 1934 

W Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 

Czy znajdzie się torf 
WILNO. — W okolicach niiasta pro 

wadzone są obecnie poszukiwania pokła 
dów toriu. Na ostatniem posiedzeniu ra 

50 z dzieckiej komisji technicznej sprawa ta 

dmiia 8 b. m. ogłoszcne zostało rozporzą- była szeroko omawiana. 

dzenie nu mocy którego rady lub komi- 

tety madzorcze towanzystw kredytowych 

ziemskiich i miejskich oraz banków hi- 

potecznych i zarząd (Wileńskiego Bankiu 

Ziemskiego mogą obniżać sumy listów 

zastawnych _ (dbligacyj) poszczególnych 

 jemisyj (seryj), przypadające do mmo- 

rzenia wedlug plemów umorzenia tych 
4amisyj wi latach 1933 i 1934, oraz mogą u- 

stałać w przypadku takiego obniżenia 
terminy umelnzania listówi zastawnych 

> (oblgacyj), które nie zostały umorzone 
zgodnie z pilanłami umorzenia. Listy (ob- 

> ligaeje) te wimnie być jednakże umorzonie 
najpóniej do dniai 1 stycznia 1940 r. 

Z powyżej określoaych uprawnień mo- 
że korzystelć instytucja kredytowa jedyne 
co do listów zastawnych  (obliigacyj), 
miypuszczoniych bądź  przestępilowanych 

ma podstawie par. 12  rozponządzenia 

Pane! Prezydenta Rzeczyjpaspolitej z dnia 

  

14 maja 1924 r. ©0 przerachowaniiu zo- 
bowiązań  pryjwatno - prawnych. 

Uchwały  instytucij ikmedytowej — ро- 
wzięte na podst«wiie omawianego roz- 
vorządzenia, podlegaja,  załtbwierdzeniu — 
przez ministra Skarbu. 

Rozporządzenie powyższe weszło w 
życie z dniem ogloszenia z iem, że uch- 
wały  przewidzianie w tem  wozponządze- 

mogą się odnosić do wszystkich 
stów zastawnyich  (obligacyj), których 
termiay  umonzemia przypadają po 3 
stycznia 1933 r. Wyłkonanie mozporzą- 
dzenia zostało  iporuczome ministrowi 
Skarbu. 

   

kłady z dłużnikami w zakre- 
sie wierzytelności rolniczych 

W. Dzienjniiku Ustaw R. P. Nr. 50 

z dnia 8 b. m. ogłoszonie zosteło mozpo- 
rządzeniie ministra Skarbu «z dnia 26 — 

ezerwica b. m © zasadach udzelania: 
mocy; instytucjom zawierającym układy z 
dłużnikemi w zakresie  wiienzyttellniości 
rolmiczyich. 

—000—— 

Oazy zieleni w śród- 
miešciu * 

Magistrai  chcgc podnieść esietyoz- 
ny wygląd miasta powziął pnojekt u- 
tworzenia szeregu parków: na: kształt 
krakowskich „Płantów*. Reslizację pro- 
jektu rozpoczęto jeszcze w moku ubie- 
głym przez podjęc obót mad polącze- 
niem góry  Trzykrzyskiiej @ ogrodem 

Bernardyńskim. i Cielętnikiem, 
Obecnie opracowianio plam uporządko- 

b wania alei na: nl, Nadbnzeżnej, która przez 
plae łukiski: połączy, się z górą Bou- 

falową. W myśl bowiem zamierzeń ma- 
gistratu cały pllae Łnukiski ms być za- 
siany trawą i będzie tworzył bardzo e- 
fektowny skiwer. Naj górze Bouffałowej 
prowadzcne już. są: wobolty nad * wrządzec 

niem tam perku  sportowege 
Ponadto mastąpi połączenie t. zw. — 

  

  

   

  

    

  

nież urządzony będzie skwer i aleja. 
Projekt będzie mealizcmaly etapami 

poczyn.: jąe odl roku bieżącego. 

IRN 

BRAK DOZORU NAD KAPIACYMI SIĘ 

WILNO. — Wczorajszy pierwszy па 
prawdę upalny dzień w tym roku zazna- 
czył się odrazu tragicznemi wypadkami 
na Wilji, co w pierwszym rzędzie należy 
złożyć na karb braku kontroli nad kąpią 
cymi się. 

_ Dochodzi do tego, że grupy wyrost- 
ków podpływają pod most Zielony, nie 
mówiąc już o używaniu kąpieli w bar- 

dzo niebezpiecznych miejscach w pobli- 
zu siedziby 6 komisarjatu P. P. 

W takich warunkach o wypadek jest 
łatwo, tembardziej że i akcja ratowni - 

    

› 

› 

„Praczkarni* z mll św. Anny, gdzie Mów 

Badania mają pierwszorzędne znacze 
nie i wyników magistrat oczekuje z du- 
żem zainteresowaniem. Znalezienie torfu 
i możność jego eksploatacji znacznie 

  

щ 
EGTA , 
WTOREK 
DL 1 1 

Pelagiį P. M. 
Jatro 

i Jana Gwalb. 
GAKONIOBAWECETJ 

KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 
GICZNEJ USB. W WILNIE. 

Z DNIA 10 LIPCA 

Ciśnienie średnie: 764. 

Temperatura najniższa: + 13. 

Temperatura średnia: +26. 

Temperatura najwyższa: --29. 

Opad: 

Wiatr: północno - wschodni. 

'Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pogodnie, lekkie opady. 

Wschód słońca g, 2,53 

Zachód słońca g. 7,51 

    

— Osobiste. — Hrabia Bohdan  Hutten - 

Czapski, Prezes Zw. Kawalerów  Maltańskich, 

w Polsce i Balliiw Zakonu, świeżo odznacz - 

ny krzyżem profesorskim, hojny ofiarodawca i 

dobrodziej Uniwersytetu Warszawskiego, od- 

wiedzi! Wilno, w którem przebywa od nie- 

dzieli. 

Hrahia Czapski zwiedza Wilno w towarzy- 

stwie swego synowca posła Emeryka Czap- 

skiego. 

W miedzielę był obecny na regatach w Tro 

kach, a w dniu dzisiejszym podejmowany bę- 

dzie w kiubie Szlacheckim obiadem przez mini 

stra Aleksandra Meysztowicza. 

MIEJSKA. 
— NOIWE ULICE. W miejscowości — 

„Derewmietwa Wiileūskie“ | (IPidmomiont') 
magistrat zamierza przystąpić @0  po- 

szierzeniia  istmiejących i przepriowiadze- 

nia miowych ulie. Roboty te mają na celu 
uregulowanie dłzielniłey, rtembsrdziej że 
obecny jej stam jest b. opłakaniy. 

— UPORZĄDKOWANIE UL. 1 BA- 
TERJI. Regulowanie nl. 1-ej Baterji 
zbliża się już ku. końcowi. Zniesiony most 

, iwyltwa. zaś.” przebiegająca: pod. mim _ bę- 
dzie zasypane: i zrównawa ‹ @ ogólnym 
poziomem ulicy. , 

— DALSZE POSTĘPY ROBÓT NA 
UL. NIEMIECKIEJ. Układanie gładkiej 
jeźdnii mia uliiey Niemieckiej, będące na- 
ruzie majwiększą - imprezą inwestycyjną 

  

dzieje na Wilii? 
POWODUJE TRAGICZNE WYPADKI 

cza nie stoi na wysokości zadania. 
Dość powiedzieć, że przez wczoraj 

zanotowano kilka wypadków utonięć, w 
tem dwa śmiertelne. Mianowicie zginęli 
dwaj żołnierze, używający kąpieli w 
miejscu, gdzie nie było żadnych ostrze- 
żeń. Ponadto w godzinach popołudnio- 
wych omal nie zginął jeszcze jeden żoł- 
nierz, lecz został uratowany przez sier- 
żanta. Wreszcie wpadła do wody przy 
zderzeniu się ze statkiem jadąca kaja- 
kiem pewna panna. Wydobyto ją i  od- 

ratowano. 

SŁOWO 

w okolicach Wilna? 
obniżyłyby koszty paliwa, bowiem obec- 
nie elektrownia miejska sprowadza wę- 
giel ze Śląska. 

Kwestja ta jest również ważna dla 
przedsiębiorstw przemysłowych i  fab- 
ryk. 
е Badania mają być w prędkim czasie 
ukończone. 

  

Magistratu wiileńsikiego. w moku bieżącym 
wicjąż postępuje naprzód. 'Wiobec ukoń- 
czenia w dhiu mezorajszym wykładania 
Ikostką  skmzyżowaniia ulic Niemieckiej 
Żydowskiej i św. Mikołaja w najbliższych 

dniech  mależy  odzekiwiać  wzniowieniia 

ruchu kiolcwego ma gotowym już odcinku 

ul. Niemieckiej od Dominikańskiej 
Żydowskiej. To wznowienie wuchu 

obejmie jednak marazie autobusów, któ- 

rych trasa prizez Niemecką zostanie przy 
mirócomą dopiero po całkowiitem mkoń- 
ezeniu robót. 

— O KOMUNIKACJĘ AUTOBUSOWĄ 
W! MISCTE. Związek mi:st polskich рго- 
jektująe _ uponządk wanie  komunikacjj 

autobusowej, w większych miastach 
zwrócił się m. in, i! do Wilna z zapytaniem 
co do lokelnej  komumiikacji autabuso- 
wetj zapytując czy miasto nile zamienza 
prowadzić ją we własnym zakrese. 

— SZKOŁA 'W! JEROZOLIMCE. W 
prędkim czasie zostaną  mozpoczęte ro- 

boty madl budową gmachłu nowej szkoły 
powszechnej w: Jenozolimece. W! tym celu 
zawiiązeił się specjalny komitet. Plac na- 
będzie magistrat, 

POCZTOWA 

— ZNACZNA OBNIŻKA, TARYFY 
TELEFONICZNEJ I TELEGRAFICZNEJ 
Wydane zostało rozporządzenie | Miini- 
sterstwa [Poczt ii Telegrafów wi sprawie 
obniżki tanyfy za czynności  telegrafi- 
czne i telefoniczne. 

Telegramy pilne miejscowe, w któ- 
tych  słowio kosztowało 15 gr. obecnie 
kosztować będzie 10 gr. Telegramy. pilne 

  

          

izamiejscowie koszilowiać będą miast 45 
groszy jak dotychczas — 30 groszy za 
Słowie. 

Nadawianiie telegramu telefonem, —- 

które dotąd kosztowało 50 gr. obecnie ko 
sztować będzie 30 gr. zai Ikelžde wozpoczę- 
te 100 słów. Niatemiasti lodtelefonowianie 
abonenitom depesz dokonywane będzie 
bezpłatnile. Pilne doręczenie już odtelefo- 
miowianegio tellegramu kosztować będzie 
miast 50 gr. jalk dotychczes — 30 gm. 

Pozatem wprowadzone zostają imowa 
cje które dotychczas miie były: zupełnie 
stosiowiane Wpmowadza się miiamowice #- 
legramy z życzeniami, zmełkowanie „XLT* 
które kosztować będą 5 emoszy za wymaz 
Pozatem wprowadza się milejscowe. roz- 
miciwy telefoniczne m wiezwianiiem do 
rozmównicy,  mozmojwiy: telefomiczne abo- 

mowane w ponze dziienniej| loniaz rozmiowy 
telefoniczne z zamówieniem ma: zgóry о- 

ziriałezomą godzimię. 

Wszystikiie te zmilany i inowacje 
wiązupją, już z dniem: wczorajszym. 

UNIWERSYTECKA 
— PROMOCJA! We środę dnia 12 

lipca 0 godzniie 1-ej po południu w Auil 
Kolumnowej Unwóersytetu cdbędze się 
promocja ma dyplomowanego amtystę - 
malarza absolwenta (Wydziału Sztuk 
Pięknych U. S. B. p. Kazimiierza Kiwiat- 
kowiskiego. — Wstęp wolny. 

(także w niedziele 

Samoloty 
tomi ikatyjne GŁ) | 

i święta!) 

Odpowiedzi Redakcji 

kursują 

— P. J.G. w Holszanach. — Nie skorzysta- 

CODZIENNIE 

obio- 

  

  

o I II A ISA LIN TT T ATI : СОИа Яа 
tałaby na Walpurginacht, aby potem spa- 
łono ją na stosie? Das ist das Hexenein- 
maleins. 

Nie mogę wyszczególniać i charakte- 
syzować tych chorych. Mijam sale je- 
dna za drugą, sale, których drzwi nie 
mają klamek i otwierają się wszystkie 

_ bezszelestnie jednym kluczem; z każdą 
salą wkraczam w inny świat przeżyć, idę 
za „iojesorem, jak... jak Dante za Wir- 

_ glluszem w coraz ciaśniejsze kręgi cier- 
_ pienia. Citta dolente. Eterno dolore. Per- 

duta gente: ludzie zatracenia.+ Wiedzie 
mię wysoka postać profesora, którego 
bujne włosy przyprószone są siwizną i 
którego piękna, mocna główa jest wyso- 
ko wzniesiona. I z każdą salą "wchodzę 

, w coraz głębszą mgłę, w tę mgłę, o któ- 
rej pisze Unamuno, w tę mgłę, w której 
adzimy wszyscy: tak zwani normalni i 

tak zwani obłąkani. O, papieżu, który 
| Chcesz wytracić nieprzyjaciół wiary, 
 £zemże się różnisz ode mnie, który będę 

błądził we mgle tosgenu. 

  

Nie mam zamiaru pisać „reportażu 
ze szpitala psychjatrycznego na Antoko- 
lu. Wyraz „reportaż stracił swą war- 

' fość od chwili, gdy faktograija stała się 
łaskotliwą sensacją. Prócz tego, po 
wielkim opisie Tworek pióra Michała* 
Choromańskiego niesposób zdobyć się 
ną bardziej przejmujący i bardziej szla 
chetny opis „„warjatow“. ; 

Poszedłem na Antokol w innym celu: 
€nciałem zwiedzić Instytut Badania Móz 
gu, którego twórcą i kierownikiem jest 
"wielki uczony — prof. Maksymiljan Ro- 
se. Ą Instytut Mózgu mieści się właś- 
nie tu, w samem Sercu szpitala. Tu, na 
piętrze jednego z pawilonów, nad sypial 
niami chorych  imelancholiczek, znajdują 
Się pracownie i laboratorja. Przewędro 
wałem więc sale szpitalne, oglądałem lu 

   
„sługą profesora będzie 

dzi, których żywe mózgi obserwują i 
leczą w ich bezrozumnych przejawach 
humanitarni uczeni, aby po śmierci zata 
piać je w parafinie, rozcinać na tysiącz- 
ne płatki, naświetlać, zabarwiać i toto- 

graiować, aby je preparować latami ca 
łemi. A z każdą fotografją, z każdym naj 
czulszym płatkiem przenikać jedne po 
drugich sekrety natury, i zbogaciwszy 
swą wiedzę nieść ulgę tym, którzy wciąż 
przychodzić tu będą. Te mikrofotogratje, 
mozolnie sporządzone, rożniące się jeno 
układem czarnych punkcików, cóż mogą 
odsłonić laikowi? Sa zamknięte dla nie- 
go na siedem pieczęci.. Ale oni czytają 
w czarnych punkcikach każdy ślad cho- 
roby, najmniejsze zmiany 'w stanach du- 
chowych swych nieszczęśliwych pacjen- 
tów. I każda, inaczej umieszczona plani- 
ka na korze mózgowej, będzie wskazów 
ką nieomylną na przyszłość. | 

— Choroby umysłowe są przecie u- 
leczalne — mówi profesor Rose — jak 
wszystkie inne. Ileż mieliśmy chorób, 

wobec których medycyna stawała nie- 
gdyś bezradnie, a które dzisiaj leczymy 
z łatwością? 

Albowiem choroby umysłowe są ta- 
ką lub inną, złą przemianą materji, jak 

wogóle wszystkie te zjawiska w naszym 
organizmie, które przywykliśmy nazy- 
wać chorobami. I tę klęskę, jak wiele in 
D zwalczy, tryumfująca wciąž ludz- 
OSC. 

* * 

Prof. Rose dokonat wiele dla podžwi 
gnięcia i unowocześnienia swego szpi- 
tala. Wzruszającą dla niego nagrodą za 
*rudy jest niezbity fakt, że coraz więk- 
szy procent uleczonych opuszcza go z 
każdym rokiem. Ale niezapomnianą za- 

zmiana systemu 
leczenia chorych umysłowo. Nie podlega 

* 

wątpliwości, że skupianie w masie cho- 
rych psychicznie jest szkodliwe, szczegól 
nie na naszych kresach, gdzie jedno 
miejsce szpitalne przypada na 11.000 
mieszkańców, wówczas gdy- na Zacho- 
dzie mamy stosunek 1:500. Nasze więc 
szpitale są stale przepełnione, zatłoczo- 
ne różnymi chorymi, których należałoby 
starannie różniczkować, z których wielu 
mogłoby przebywać w normalnem, zdro- 
wem środowisku. Chorzy umysłowi win- 
ni obcować z ludźmi źdrowymi, jak to 
ma miejsce w Geel, w Holandji, gdzie 
istnieją t. zw. kolonje rodzinne, przyjmu 
jące pod opiekę chorych umysłowo. Ta- 
ką kolonję, jedyną oprócz Geel w Euro- 
pie, mamy na Wileńszczyźnie w Deksz- 
ni. Taką samą kolonję założył prof. Ro- 
se w Kojranach. Powietrze, praca, oto - 

czenie zdrowych i nieustająca, delikat- 
na opieka lekarska wydają tam najlepsze 
rezultaty. Chorzy szybko zdrowieją, wra 
cając do swych zwykłych zawodowych 
zajęć. Kolonja w Kojranach to dzieło 
proiesora, to jego wielka zasługa. 

z ok 
Co mam powiedzieć na zakończenie? 

Powtórzę słowa Choromańskiego. 
— Panie profesorze, dziękuję gorą- 

cc za wszystko. Proszę mi wierzyć, że 
szpital głęboko i szczerze mnie wzru- 
szył. Jeżeli będę o nim opowiadał, po- 
staram się przedewszystkiem obalić nie- 
słuszną czarną opinję, jaką poniekąd 
szpitale dla obłąkanych mają. Przede- 
wszystkiem zaś chciałbym, aby ludzie 
przestali się naśmiewać z tak zwanych 
warjatów... 

Tak napisał Choromański. Wycho- 
dziłem ze szpitala na Antokolu 4 czu- 
łem jak błądzę we mgle, w tej mgle, w 
kiórej błądzimy wszyscy. Wysz. 

* 

RÓŻNE 
— UCIECZKA OD DOLARIA. - Ucieczka 

cd dolewai trr-dniu wozcarjszym przebrała 
jeszeze szersze kmęgi. „Czarna  gietda“ 

allkowicie przeniosia się pod Bank Pioł- 

ki, okupując wejśc: 
Sprzedającym dolary: giełdziarze pro- 

ponują mniej niż płaci Bank, aby naty- 
chmiiest odsprzedać dolary bamkowi z 

pewnym. zyskiem. 

IW południe krążyły pogłoski że do- 
lar spadł do 5.30 Wersje te nie znalazły 
potwierdzenia. 

— NA MIĘDZYNARODOWY 'KON- 
GRES BOJKODOWY. Wil. komitet boj 
kotu towarów. miemiedkich  postamowił 
wysłać swych delegatów ma międzyna- 
rodowy komgres  bojkotowy jaki w 
krótkim czasie  zbilemze się w: Londynie. 

— SPŁA (WDRZEWA. W. wyniku od- 
bytych  ostatmio konferencyj granicznych 
spław dhrizewa sowieckiego Dźwiną od 
byiwa się bez żadnych pnzeszkód wydłuż 
ecłego pograniicza z Polską. 

— Fałszywa wieść o obniżce komornego— 
Przed kilku dniami obiegła prasę stołeczną i 
prowincjonalną wiadomość o rzekomym projek- 
cie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obniże- 
nia komornego w starych domach, podlegają- 

   

© cych ustawie o ochronie lokatorów. 
: Wiadomość ta wywołała poruszenie za- 

równo „wśród właścicieli nieruchomości jak i 
Ickatorów, tem tardziej, że przytaczano cały 
szereg szczegółów, które jakoby zawierać mia- 
ły rzekomy projekt. 

2Pė „sprawdzeniu wiadomości u czynników riarodajnych, Związek Zrzeszeń Własności Nieruchomości Miejskiej w' Polsce zawiadamia 
swe organizacje, że wiadomość ta jest niepraw 
dziwą oraz zauważa, że publikowanie podob- 
nych, niesprawdzonych u źródła pogłosek sze- 
rzy zamęt w społeczeństwie j jest niezmiernie 
szko'iwe zarówno dla właścicieli domów. jak 
i baiamuconych niemi lokatorów. ь 

— Egzaminy czeladnicze. — W zwiazku 2 
projektowaną nową ustawą przemysłową, któ- 
ra wprowadzi znaczne obostrzenia przy skła- daniu egzaminu czeladniczego Izba Rzemieślni 
cza w Wilnie w celu umożliwienia złożenia eg 
zaminów według dotychczas obowiązujących 
przepisów wyznaczyła termin składania tako- 
wych dla wszystkich zawodów od 17 7 do 31 lipca rb. : 

Zatem we wlasnym interesie ci wszyscy po 
mocnicy rzemieślniczy, którzy nie złożyłi jesz- cze egzaminów czeladniczych, winni do dnia 
17 lipca rb. złożyć podanie o dopuszczenie do 
egzaminu czeladniczego, załączając jednocześ- 
nie metrykę urodzenia, życiorys, świadectwo 
ukończenia szkoły  'dokształcającej zawodowej wagiędnie kursów, świadectwo ukończenia ter 

oraz wpłacić taksę egzaminacyj 
kwocie 32 zł 50 gr. i DS Kiška 

— Zbiórka rezerwistów. W związku z re- 
organizacją Bataljonu Koła Wileńskiego Z. R. 
zarządza się zbiórkę wszystkich rezerwistów. członków Koła Wileńskiego w dniu 18 lipca br. 
o godz. 18 w lokalu Związku. 

Rezerwiści, którzy nie zgłoszą Się na zbiór- 
kę w oznaczonym czasie, będą zaliczeni do ka- 
tegorji członków Koła, którzy będą mieli ogra- 
niczone prawa w korzystaniu z dobrodziejstw 
Związku. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskira. 

gra dziś we wtorek 11 lipca o godz. 8,15 w 
dalszym ciągu niezrównaną farsę, cieszącą Isię 
coraz to wzrastającem powodzeniem pt. „Bez 
posagu ożenić się nie mogę”, w której dziś po 
= pierwszy w głównej roli księcia Akosa I- 
otaya wystąpi wielce -utale: vany 

tysta Alfred Łodziński. PE aaa me 
zwi - Ин premjera w' sobotę. — 

w sobotę 15 7. o godz. 8,15 wiecz. $chódzi 
na afisz teatru Letniego komedja muzyczna 
„Jim i JA" w której przypomni się wileńskiej 
publiczności Halina Kamińska oraz przedstawi 
się syn znakomitego tragika Józefa Węgrzyna 
— Mieczysław Węgrzyn — pozyskany dla Wi! 
na na szereg gościnnych występów. 

Reżyserja dra Ronarda Bujańskiego. W ro- 
lach głównych obok Kamińskiej i  Węegrzyna 
wystąpią p. p.: Braunówna, Detkowska - Ja- 

sinska, Pawłowska, Świętochowska, Neubeit 
Janowski, Pośpiełowski, Elwicki, Dejunowicz, 
Martyka „A Skolimowski. Wspaniałe tańce w 
wykonaniu baletowej pary (artystów baletu 
Państwowej Opery w Rydze) p. p.: Edyty Pfei 
fer i Zenona Leszczewskiego. Dekoracje Ma- 
kojnika. 

2 — Teatr muzyczny Lutnia. — Dziś prześli- 
czna komedja muzyczna „Peppina“, która cie- 
szy się niesłabnącem powodzeniem dzięki do- 
skonałej grze całego zespołu z Mary Gabrielli 
B. Halmirską, K. Dembowskim, W. Szczawiń- 
skim i K. Wyrwicz - Wichrowskim na czele. 

„Peppina“ niebawem ustępuje miejsca me- 
lodyjnej operetce Kollo „Królowa nocy* Pre- 
mjerą w nadchodzący czwartek. Reżyseruje K. 
Wyrwicz - Wichrowski. 

Zaznaczyć należy, iż na okres letni ceny do 
teatru muzycznego Łutnia ustalone zostały w 
następującej wysokości: 

Parter rziti — 4 zł. 2,90 
FPaner rz Bo "8 zł. 2.65 

"RANSK rz О Я zł. 2.29 
Parter rz. 12 — 14 zł. 1,70 
Parter rz. 15 — 16 zł. 1.09 
Panter ra. 17 248 zł. 1,09 
Bolkon boczny 1,40 
Amfiteatr rz. I zł. 1,40 
Amfiteatr rz. 2 — 3 zł 1,09 
Amfiteatr rz. 4 — 5 zł. 0,85 
Amfiteatr rz. 6, 7, 8 zł. 0.54 
Wejście na balkon zł. 0,25 

„ Podczas przerw dla publiczności uczęsz- 
czającej do teatru otwarto angielski ogródek 
na tle pięknej ściany spowitej zielenią bluszczu 
i wina. 
— 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Żona z drugiej ręki — z Jean 
Charlow w Toli gł. 

PAN — Cohn i Kelly w tarapatach. 
CASINO — Biały wódz. 
LUX — Zwycięstwo — w roli 

O'Brien. 
ŚWIATOWID — Grzesznica bez winy — 

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

gi. Ad. Brodzisz, W. Varkoni. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Wykroczenia złodziejskie. Pawłowi 

Pietruszce (Strzelecka 6) skradziono z miesz- 
kania 2 obrączki złote wartości 70 zł. 

W dniu 8 bm. Brylingowi Bolesławowi — 
(Wielka 26) skradziono nakrycia stołowe oraż 
inne drobne rzeczy, łącznej wartości 63 zł.— 
Dochodzenie policyjne ustaliło, że kradzieży tej 
dokonała Rutejko Helena (Ciesielska 16), któ 
rą ze skradzionemi rzeczami zatrzymano. 

W dn. 9 bm. z niezamkniętego mieszkania 
Zielonki Andrzeja (Tatarska 13) Towiański 
Piotr (Tatarska 13) skradł buty, Towiańskie- 
go ze skradzionemi butami zatrzymano. 

— CZAD W HUCIE. — Robotnica huty 
szklanej przy ul. Kalwaryjskiej nr 3 — Sawic- 

gł. Georg 

kaka Natalja zaczadziata podczas pracy. Pogo | 
towie ratunkowe odwiozło Sawicką do szpitala 
Sawicz w stanie niezagrażającym życiu. 

— ZWROTNICZY MIĘDZY A 
W N., Wilejć pod pociąg nr 718 dostał się 
IN Bol. Bizunkiewicz, zam. w domu ko 
lejowym nr 19. Koła pociągu pokaleczyły mu 
ciężko nogi. W stanie ciężkim odwieziono go 
do szpitala na Wilczej Łapie. 

Józet Kruszyński 
REJENT 

Po dłagich i ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 10 lipca 1933 roku 
w wieku lat 85, 

Eksportacja zwick z domu żałoby przy zanłku Rossz Nr. 5 do ka- 

plicy na cmentarz Rossa nastąpi 
Nabożeństwo żałobne zostanie 

dnia 12 lipca w kaplicy na cmentorzn, poczem nastąpi pogrzeb 
O czem powiadamiają pogrążeni w smutku 

dnia 11 lipca o godz. 6 wiecz. 
odprawione o godz. 9 rano we środę 

SZWAGIERKI 

  

68-letni fałszywy kwestarz 
WILNO. — Wczoraj na ulicy Zawalnej pod 

czas bytności w mieszkaniu pewnego kupca 

żydowskiego aresztowano 68-letniego Ch. Lu- 
bockiego (bez stałego miejsca zamieszkania), 

który prowadził szeroko zakrojoną akcję filan- 

tropijną na rzecz szkołnictwa w Palestynie. 
Podając się za wysłannika szkół religijnych 

t. zw, jeszybotów, Lubocki odwiedzał co za- 

możniejszych żydów i pobierał od nich datki 
pieniężne na rzecz wspomnianego szkolnictwa. 
Grasował on nietylko w Wilnie, lecz i na pro- 

wincji, oraz w innych miastach. 

Okazało się, że jest oszustem który z bra- 

ku środków do życia, wpadł na pomysł zape- 

wnienia sobie egzystencji przez podawanie się 

za kwestarza. 

Poszukiwany sam zgłosił się de policji 
WILNO. — jeszcze w roku ubiegłym ujaw 

niona została afera wekslowa, polegająca na 

iałszowaniu weksli właścicieli składów z obu- 

wiem, któremi to wekslami opłacano następnie 

różne pobrane towary. 

Jednego z poszlakowanych o to fałszerstwo 

aresztowano natychmiast, drugi zaś rzekomy 

sprawca, niejaki Sznajderowicz, zdołał zbiec. 
Dopiero po kilku miesiącach, mianowicie 

wczoraj, poszukiwany Sznajderowicz sam zgło- 

sił się do połicji, podając, że przez cały czas 

był w Gdańsku. Ostatnio nie mógł tam nadal 

przebywać, wobec stałych szykan przeciwko 

żydom, więc dobrowolnie wrócił do Wilna i 

chce całą sprawę wyjaśnić, tembardziej, że w 

iałszerstwie nie brał bezpośredniego udziału. 

Aresztowano go. 

— ARESZTY KOMUNISTÓW. —0- 
negdaj dokonano aresztowań wśród ko- 
munistów zajętych urządzaniem obchodu 
z racji rocznicy konstytucji bolszewickiej 

Wśród kilku zatrzymanych prowody- 
rów znajduje się bliski krewny znanego 
przemysłowca żydowskiego. 

— ZAJŚCIA W OGRODZIE BERNAR 
DYŃSKIM. — Wczoraj wieczorem zno- 
wu wynikły w ogrodzie Bernardyńskim 
zajścia między spacerującymi a grupą ło 
buzów. 

Pościg za sprawcami przeniósł się na 
ul. Królewską i Zamkową, lecz ścigani 
zdołali zbiec. Poszkodowanymi byli ży- 
dzi. 

— ZŁODZIEJE NAD WILJA — Z upalne- 
go wczorajszego dnia korzystali również zło- 
dzieje, którzy dość tłumnie odwiedzili brzeg 
Wilji, licząc na łatwą zdobycz. 

Kilka drobnych kradzieży na początek zo- 
stało odrazu popełnionych. 

W Zakrecie pewnej damie skradziono pod- 
czas kapieli garderobę, tak, że do domu zmu- 
szona Ona była udać się w płaszczu pożyczo- 
nym przez przygodną znajomą, 

— PRZEMYT. Zatrzymano A. Raz- 

miowa (Amtokol 220 przy którym zmaile- 
ziomo 18 klg. tytoniu pochodzenita zajerani- 
ezpiego. 

WILNO — TROKI 

— UTONIĘCIE DZIECKA. — W dniu 8 b. 
m. w rzece Oszmiance utonął 2-letni Becki Ry 
szard. Zwłoki odnaleziono. 

OSZMIANA 
— ZMARŁ PODCZAS KŁÓTNI. — 77-letni 

Franc. Zora, mieszhaniec wsi Samoradki, gmi- 
ny hołszańskiej, mając z rodziną zatarg O zie- 
mię zgłosił się do niej wraz z dokumentami w 
celu udowodnienie swych praw. 

W czasie kłótni Antoni Zora wraz ze swą 
żoną Anną przewrócili starca na ziemię i ode 
brali mu wspomniane dokumenty. k 

Zirytowany tem Zora, w chwili gdy wy- 
szedł na podwórko, nagle zasłabł i po chwili 
zmarł. 

Dwajbracia zmarłego, chcąc się zemścić na 
Antonim Zorze oskarżyli go przed policją © 
uduszenie stryja, lecz faktyczny przebieg zaj- 
ścia został wkrótce ustalony tak że dochodze- 
tie musiano przerwać, 

POSTAWY 

— ŚMIERĆ POD POCIĄGIEM, — W dniu 
7 bm. na przejeździe kolejowym około 2 kim. 
od stacji Postawy rzucił się pod pociąg zdą- 
żający z Wilna do Królewszczyzny Antuch An 
toni, mieszkaniec wsi Zabrodzie gminy i pow. 
postawskiego lat 73. Antuch poniósł Śmierć na 
miejscu. Przyczyny samobójstwa narazie nie u- 
stalono. 
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Radle wileńskie 
DNIA, 1i Lipca 1935 m. 

1.00 —— Sygnał czasu . i pieśń 
mane“... 

7410 — Gimnastyka 
7.0 — Płyty. 
1.25 — Dziennik 'por:nny 
1.52 — Chwilka gosp. 
11.57 — Sygmał iczasu i hejnał 

12.05 — Prasa i kom. 
12.15 — Uroczysty obchód 15 roczniey 

istnienia 14 pułku ułanów Jasłowieckich. 
ł5.00 — Dziennik popoł. 
14.50 — Program dzienny. 

„Kiedy 

14.55 — Płyty. 
15.25 — Kom. gosp. 5 
15.35 — Miuzyka 
16.00 — Koncert. 
17.00 — Pogadanka 
17.15 — Komeent 
18.15 — Odczyłt 
18.25 — Kabaret z płyt 
19.10 — Rozmaitości 
19.20 — OdoGzyt litewskkii 
19.35 — Program na środę 
19,40 — Na widnokręgu 
20.00 — Godzina życzeń, 
20.50 — Dzien. wiecz. 
21.00 — Bież. wiad. mwoln. 
21.10 — Komeert 
22.00 — Muzyka 
22.25 — Wiiad. sport 
22.40 Muzyiksi taneczma: 

REPO TRD EB OBCE СВ ПВЕЬЕ СВ 

JESTESMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 

WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 

DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 
LNU. 

- PECH NIEMCÓW 
Dwóch uiiemieckcih  dzienhniikarzy wy- 

brało się (w podrėož do Polski wiłasnem, 

pięknem, eleganckiem autem. Wiezoraj 

przyjechali do Wilma. 

— Jak podoba się 
sto? 

— Wutriderschón. Cudowne. Zresztą — 
mówi. jeden — znam je z czasu woj 

Teraz zmieniło się. Jest: jeszcze piękniej 

sze, bardziej uporządkowane i europe]- 

skie. I ludzie mili. 
— Chodźmy coś miecoś cbejnzeć. Na- 

przykład dziedziniec uniwersytecki, któ- 

remu przywrócono za meszych rządów 

jego wygląd z XVII wieku. 

Dziedziniec zachwycił Niemeów. We- 

szliśmy mia milego od placu Napolec 

— Wiyjdziemy tędy, na: placyk Świę 
jański. i 

Jakiś robotnik zamyłka: nam przed mo- 
semi brzmę. Bez stowa odlrraca się pieca- 
той, - Niewiolto, znaczy, się; i koniec. 

— (Pamile, toi cudzoziemcy, * tónzy. za- 
chwycają się Wilnem i uprzejmością jego 
mieszkańców. Niechże pan mie psuje wra- 
żemia. Proszę mias wypuścić, Chcemy 

wejść do kościoła od! placu. 

Robotnik (mazwiskiem Janikowski) nie 
odpowiada, zwwócony do mas tyłem. Zda- 
je się, że spluwa. Zepsuje Niiemeom wra- 
żenie, czy mie zepsuje? — myślę z miepo- 

kiojem, 

panom nasze mia- 
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* * * 

Jedziemy z Niemcami do warsztatów 
sutomobilowych na Tatarską. Cheą oczy 

wiście ii wypucować swój piękny samo- 
chód. Więc małe skojarzenie w: nozmo- 
wile: 

— Jakże paniom zbiegła podróż po 
maszych drogach? Zapewne ńieszczegól- 
mie ? 

— O, przeciwnie! Cudownie. Z Królew- 
cal do Warszawy, z Wiarszawy: do. Wilna 
jedzie się jak po Stole. Szosa znakomita. 

W tym momencie, auto wjeżdżając 
przez bramę do warsztatów! zawiadza. pod- 
wowiem 0 żelazny występ. który: często 
ozdzlbia: masze bramy i o który. można wy- 
wrócić się pociemiku, rozwalając głowę. 
W podwoziu trzeszczy coś, jbulgocze wy- 
lewania oliwa, Auto unieruchomione na 
kilka godzin: naprawia: 40 zł : 

— Tirzeba pecha — mówi zmartwiony 
Niemiec: — od Warszawy do Wilna jak 
po stole... Ach, jakaż pmzykrość! 

у *. * * : С 

Wieczorem Niemcy Stanęli ze swem 
pięknem autem ma: Królewskiej przy 
Cielętniku. Tłum żulików obległ auto. 
Macali, klepalii, leźli pod! spód, wąchali. 

— Jelkiej marki? — pytał każdy pol- 
ski! žulik. 

— (o kosztuje? — pytał każdy  žulik 
żydowski. 

Niemey myśleli, że to są właściciele 
aut marek konkurencyjnych. Ledwie wy- 
darii: się z tłumu, 

— „I ludzie mili* — przypomniałem 
sobie ich komplement o wilinianach. 

Dziś zrana, dzięki: Bogu, odjechali szo- 
są jalk po stole do Wanszawy. "jw. 

  

     

    

R) GIEtcola) 
"|. NONEKSKIZKU. 

HELENA SCHRAMMÓWNA — O Orga- 
i Towarzystwa  Popi 

Przemysłu Ludowego w Wilnie. Nakł. T. P. P. 
L. w Wilnie. Wilno, 1933, str. 32. Z portretem 
W. Lichtarowicza. ; 

Informacyjno - propagandowa broszurka, 
skreślona przez p. H. Schrammównę, jest wy- 
dawnictwem bardzo pożytecznem i potrzebnem 
Zadania Tow. Popierania Przemysłu Ludowe- 
go są wielkie, a wskutek swego wybitnie spo- 
łecznego charakteru wymagające pewnej „at- 
mosfery'. Społeczeństwo powinno się zaintere- 
sować tak już dokonanym wysiłkiem, jak i za- 
miarami na przyszłość, — słowem, całokształ- 
tem programu Towarzystwa. Broszura p. 
Schrammówny zarysowuje dzieje powstania i 
rozwoju Towarzystwa, dokładnie ujmuje ide- 
ologję, a na zakończenie podaje program dzia- 
łałności Tow. opracowany przez Sekcję Nau- 
kowo - Artystyczną Towarzystwa. 

Książka została poświęcona Ramiegi, b. pre- 
zesa i najzasłużeńszego działacza śp. Wł. Licn- 
tarowicza. 

    



  

— ODROCZENIE POSIEDZENIA 
RADY MIEJSKIEJ. Na ostatniem posie- 
dzeniu Radz: Miej iegły czwar= 

ustalony został termin mastępnego 
« Rady Miejskiej ma jponiedzia- 

a 10 b. m. 

dzenie to wezoraj jednak nie 'od 
było się i odbędzie się  prawidopodobmie 
we czwaztek: duria, 13 b. mił 

Posiedzenie to wywołało w* mieście 

duże zaluteresowaliie, gdyż przedmiotem 

   

     

   

ebrad będzie nmstalenie etatów  m:tczel- 
mików poszczególnych wydziałów mar 

(tu i twiysioakiość dljet iezłoników ma- 

  

   ratu (ławników). 

— WYCIECZKA DO WARSZAWY. 
J:k się dewiadujemy ustalony już został 
deźinityway termia wyjazdu pociągu 
wycieczkowego: do Warszawy. Pociąg rwy- 
suszy; w sobotę w dniu 15 lipca b. r. 
mniej więcej 0 godz. 22,30 i powróci do 
Grodaa w poniedziałek dnia 17 b. m o 
godz. 7-ej mamo. 

Bilet w! obie strony, wyaosi dla II kl. 
zł. 16.80 i dla kil. TIL 11.20 do tych sum 
dochodzi jeszcze dodatkowa opłańa w 
mysokości zł. 2.00 ma koszta przewodni- 
kia. 

Zapisy ma wycieczkę przyjmują kasy 
biletowe stacji Grodno, Ikiancelerija pre- 
zesa Polskiego Twa Krajoznawczego p. 
mejenita. Milkowskkiego, oraz w sklepie ty- 
tomiowym p. J. Ostryńskiego i księgarni 
p. Iberskiego, przy ul. Dominikańskiej 
Nir. 31. 

4 iewać się należy, 

  

iż grodniamiie 

  

— USIŁOWANIE PRZEKUPSTWA 
ORGANÓW IKOP. [W] dniu 6 b, m. przed 
A ieezorem  orgłam:r KOPfu przy pumkcie 
kqatromym „Trašaiki“ zatrzymały mieja- 
kiego Józefa Grygasa, mieszkańca wsi 
Kobele am. arcinkańce, który: pod- 
czas dopzow:dzXji strażalicy  usido- 
wa! przekupić dM Mierzy dając im 

  

    

    po 10 zł. by go zwolni  Zatrzymamego 
Grysgasa "pnzekdzamio * sędziemu śledcze- 
mn. FS eb i: 

— NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE. — 
Z iniejatywy Związku Legjomistów od- 
pra wione zostało iw dhiiu wczorajszym w 
Kościele garnizonowym uroczyste malbo- 
żeństwo za spokój duszy połegłych bo- 
haterów wi walce o Niepodległość  Oj- 
ezyzay — pod (Kiościówką. 

W dniach od 3—6 b. m. upłynęło 17 
18% od pamiętnej krwewej tej bitwy. 

— ZNACZNA KRADZIEŻ, Lutenber- 
gowej Tewji (Pereca 8) rw mocy dokona- 
mo kradzieży ma łączną sumę «koło 2000 
zł, Nieznani sprawicy!  dostawszy: się do 
mieszkanie sikmadli! przeszło 1500 zł. w 
gotówce oraz biżuterję ico łączniie (posz- 
'kodowana oblicza ma! około 2006 zl. 

ODNALEZIENIE  BRANSOLET- 
KI. W pwiązkiu z kwadzieżą złotej [bram- 
soletki z perłami ma szkodę — Frydman 
Dyny — poszkodowema zametdowała iż 
bransoleika* została odhialeziiona która 
była: schowana jw szafie. 

— SAMOBÓJSTWO. W dniu 9 b. m. 
miieszk:mka wsi (Kioszyńce gm. W. Brzo- 
stowicy  Sitlkowiska Tekla ma tle mie- 
porozumienia małżeńskiego — wiystarzą- 
dem z pistoletu popełniła samobójstwio. 
"YYYYYYTTTYYYYYYYYYVY"FY"PYSYPPYTYTYPYPYTYYY 

„Bźwiękowe kina „%POLLE" 
у Dominikańska 26. 

Historja wielkiej miłości i wielkiego świę- genia! Dramat, który wzrusza do iez! ! 

in WA Na Džieikė gizėili 
z WALLACE BEERY i DRESSLER 

Nadprogram:: Tygodnik Fox'a. 
Wstęp 6d 50 gr. 

                  

    

        

ALLAN SULIVAN. 

Wyspa Szczęścia 
— Nie, — odpowiedziała zmieszana. 
— W takim razie, proszę mi wierzyć 

na słowo. Pani może być uprzejmą wo- 
bec niego, ale nic ponadto! 

— Nie włem, czy potrafię zachować 
się tak... 

— To jest konieczne. 
sama zrozumie wkrótce. 2 

Przestraszona temi  niedomówłonemi 
radami, Marietta bała się rozpytywać. 

— A pan? — zapytała. — Pan ura- 
tował nas. Jakże mam zachowywać się 
wobec pana? 

Norton kręcił palcami błyszczące o- 
, gniwa resztek kajdan. W tej chwili był 

to nowy człowiek, obcy wszelkim zbrod- 
niom, wszelkiej rozpaczy... był to czło- 
wiek, który stanął wobec trudnego za- 
gadnienia. Trwało to niedługo: twarz je- 
go przybrała znów wyraz gorzkiej ironj:, 
ten sam wyraz, który tak przestraszył 
Marję na pokładzie okrętu. 

— Wobec mnie?... Przecież pani wie, 
kim jestem. jestem zbiegłym więźniem— 
Jak się zwykle postępuje z więźniami? 

Dziewczyna poczerwieniała. 
„To okrutne, — pomyślała — prze- 

cież on wie, że jestem w jego mocy!“ —- 
a głośno zapytała, patrząc mu w oczy: 

—Czy uczciwie jest tak mówić, tutaj? 
— Raczej— nie, — przyznał. — Pani 

ma rację. Przypomniałem sobie, jak pani 
patrzyła na mnie przed dwoma tygodnia- 
mi, pokazując mnie jakiemuś panu. Te- 
raz pani sama znalazła się na „dolnym 
pokładzie!'* 

Zamilkł, przyglądając się niezgrabnej 
postaci, kręcącego się przy ognisku Fi- 
tcha. Wątły dymek podnosił się równą 
linją w przeźroczystem powietrzu. Zro- 

Zresztą pani 

jedmą z ulic reprezenitacyjnych miasta. 

  

Jeszcze o regatach ticckich 
Podając wezoraj krótke sprawozdanie 

regiat — międzynarodowych adbywaiją- * 

суей się mu jezionze itinackiem mie miog- 

liśmy (dla braku czasu i miejsca) sze- 

wzej omówić ich. Podaliśmy suche wyni- 
ki oraz kilka tylko słów: o dziale iofie- 

jalmym resztę dodnia dzisiejszego po- 
zostawiając. 

iPrzedewszystkiem  malieżało 
Mić, że jakkolwiek  illościowio  wiloślar: 
stwo wileńskie spadlo znacznie to jed 
miak poziom tedhniczniy! podniósł się. — 
Dowodem tego chociażby: doskomały czas 
uzyskany przez iczwórkę WKS — Wiilno 
(Pogoń) wiwalce z Olimpijczykami. Wi- 
cemistrz Furopy zwyciężył wz:ledwie o 
6— 7 łodz, 

Jakikolwiek mie zostały jeszcze ob- 
Ilieziomie dokładnie punkty fo jednak wia- 
domem jest, że w ogólnej punktacji — 
pierwisze miejsce zajął /WIKS — Śmigły, 
Wilno. 

Ponadto zbyt pobieżnie omówiliśmy 
wiczonaj ciki wręczenia: nagród. 
Pienw szym (prizemówii! pnezes Pol. /Ko- 
mitetu Tow. 'Wioślanskich p. Bojańczyk 
składając ma: ręce prezesa Wiil, K. T. W. 
mjr. Lamlkiaiufa. podziękowania dla, organi- 
zaiorów. imprezy za sprawne jej przeprowa 
(dzenie i nawiązanie kont:lktuw z zagranicą. 

  

podlkn'eś- 

    

Każda z osad zwycięskich ot 

piękną nagrodę, ia wszyscy zawod 
tomy pamialtikowe, 

'Po mwęczeniu magród przemawiali: 
przedstewiidiel Ligi Akademickiej oraz 
kionjsuł łotewski p. Donas. 

Osada łotewska otrzymała piękny u- 

pominek od akademików. 

maža. 
y że- 

  

   
     

EJ * * 

Dowodem — wielkiego zaiateresowemia 
slę sfer wojskowych regatami była obe- 
aność wi Trokach wielu wybitnych об 
cerów, że wspomnimy tylko: — dowódcę 
piechoty dywizyjnej płk. Staehieweza, do- 
wódeę grupy artyl. płk. Schróttera, ko- 
mendanita miasta: ppłk. Błockiego orz 
dowódców pułków — płk. płk.  Wędę, 
Biestka, Pelezyūskiego.  Filipkowskiego, 
Сгорр‘а, mjr.  Ozameckiego il innych, 

* * * 

Kwestjał wysłamia ma: zawody do Rygi 

  

dy, wiloślemskiej została już przez 
Wil. KTW zdecydowana. Któma osada 
dostąpi zaszczytu reprezentowania bamw. 
polskich mie zostało jeszcze ustalone. — 
Pod uwagę |breae są dwie: czwórka aka- 
demidka lub czwórka [WKS Śmigły 
(Pogoń), ta sama która walcząc z oliim- 
piyczykami: wykazała doskonałą formę. 

— KRADZIEŻ Z BRONIĄ. W nocy 
та 8 . m. z* pomocą otwarcia okna nie- 
mani sprawey: «dostali się do mieszkania 

Wołkowicza Piotra: mieszkańca wsi 'Za- 
niemeńsk gm. Mosty, skąd skradli (dwa 
kuferki z wzeczami, 

W. czasie pościgu Wołkowiicza za 
isprawcami, jeden z mich oddaž ido Woł- 
ikowiieza 2 stnzały newolwerowe — któme j 
„jedh:k chybiły. Za złoczyńcami zarzą- 
dzemo pościg. 

— TEATR MIEJSKI. Dziś we ;vtorek 
11 b. m. o godz. 8.15 priemjera ostatniej 
uowości scen fmancuskich świetna sztu- 
ka jednego z jpienwszych pisarzy — @а- 
matyjcznydh Francji M. IPatymola p. +. 
„Marjusz“. 

W molach głównych: pp. Miilerowa. 
Hllouskówna, Szrott - Kalińska, Kiozlow- 
ska, dyr. Opaliński, Dąbrowscy, Pietru- 
szyński, Czyżewski i Bay. 

— SPORT.  Wirozegreniym tu meczu 
pilki nożnej ю mistrostwo kl. A, tutejsza 
„Oresowia” pokoaała! „Makabi” z Suwalk 
w stosunku 3:1 (1:1). 

Stosumikowo mikłą (klęskę zawdzięczać 
musi Mz:tkabi jedynie niedyspozycji: sirza- 
łowej ataku, który, zmarnował pewnych 

około 6 pozycyj. 
broma i pomoe 

ści zadania, 

   

  

— RUCH KAJAKOWY STALE WZMA- 
GA SIĘ. Pomimo imwającej dotąd miie- 

pogody ilość przebyłych  twasę бисталу 
wycieczek jest zmaczalie większa miż w 
roku ubiegłym. 

Jak widzimy z powyższego tinja wod- 
ma Pińsk — Augustów, а specjalnie jej 
odcinek Słonim — Augustów znalazł — 
wśród turystylki rwodniej poczesne miej- 
sce. 

— BULWARY OGIŃSKIEGO WYMA- 
GAJĄ WIĘKSZEJ OPIEKI, Jednem z 
majpiękniejszych miejsc — speeerowych 
starego  Słonima są miewątpliwiie bul- 
rwary, lks, Ogińskiego, które wi dnie po- 
godne ściągają tłumy publiczności. 

Pozatem jest to amnterja modna — 

pmzez które pnzebywają liczme wycieczki 
kajakowe, więc siłą faktu muehodzi zs 

2 

bił gest, jakby chciał wyrazić bezsilność 
ludzką, wobec losu: zatonięcie okrętu, 
pusta, niezamieszkała wyspa... 

— Kim był ten człowiek? — zapytał 
obojętnie. 

— Nazywal się Steewens. Ja... ja о- 
biecałam zostać jego żoną. 

— 0! — w głosie więźnia brzmiało 
szczere współczucie, odwrócił się i po- 
szedł do ogniska. 

Fitch spotkał go badawczem, podej- 
rzltwem spojrzeniem. Palacz posilił się 
już dosyta. — Był to duży, barczysty 
mężczyzna, 0 rękach zgrubiałych, gru- 
bych, krótkich palcach i opasłym karku. 
Nawet w stanie największego wyczerpa- 
nia po kilkodniowym głodzie, siła jego 
robiła wrażenie,  Przytem głos jego 
brzmiał dziwnie niesamowicie: był to 
głos cichy, prawie bezdźwięczny: 

— No, jak tam ona czuje się? 
Fitch zdecydował już kategorycznie, 

że tutaj nie będzie socjalnych różnic, a- 
le nie 'wiedział, jak ma tę swoją decyzję 
oznajmić. Mimo wszystko sposób bycia 
i kultura Nortona imponowały mu о- 
gromnie. Czuł przytem, że ci dwoje, nz 
których patrzył teraz, są z innego šwiara 
niż on, że się rozumieją. Ale zaraz przy- 
pomniał sobie, że Norton był zbiegłym 
więźniem i to mu dodawało odwagi. 

— jest bardzo zmęczona i wzruszona 
przygodami, ale czuje się dobrze, — od- 
powiedział spokojnie Norton, nalewając 
sobie zupy. — Nieźle nam się udało, ale 
jej będzie ciężej, niż nam. Fitch mruknął 
coś, ziewając przeciągle. Stanowczo wy-- 
spa 'wydawała mu się rajem. Cień, owo- 
ce, słodka woda... Ziemia miękka, jak 
materac. Na „Ardenie* nie stracił nic, 

„A II IIS LU III SAITEK ке ло 

Ja pdawjai Slauslaw Macziewice 
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Bramkarz Zieleńko о- ‹ 
jedyinie Staly mia iwysoko- į 

     
prócz posady, którą z 

Tem. miemnej jednak stan ich pozosta- 
wiar wielle @0 życzenia. 

Nie wszędzie należycie wyrównane, je- 
šli chodi © tereny pnzylegające do przy- 
stani lod! strony plotu spadają dość istro- 
mio, twiowząc zaczne, miepotrzebnie Zą- 
głębienia. Ogmodzenia są już nietylko 
różnonodse, ale wręcz fantastyczne. 

Niema również dostatecznej ilości 
wek. A przecież z przepięknych tych bul- 
wanów można byloby przy mmimalaych 
Kosztach coś, eo tak latwio podpada pod 
pojęcie „miło, estetycznie, mięknie*, 

Czyżby więc Magistrat! slonimski = *e 
dkszujący w wielu wypadkach dlużą mia- 
rę zeozumienia: dla: spraw i potrzeb miej- 
skich — byl daleki od pienstodnie istnie- 
jącego planu doprowadzenia  Bulwarów 
do wiaściwego statu. Sądzimy, że nie! 
Przypuszczamy, że było to drobne prze- 
oczenie, iw miatłoku innych pilnych prac. 
Dlatego też ufini: jesteśmy, że niebawem 
i śmietjnliki i jamy i rowy 2 najpiękniej. 
szego Iteren u Słonima zostaną usunię- 
ite, zapamiuje powszechny: ład! mo i ilość 
łewiek zostanie zwiększona, a t. zw. „ru- 
elhome"... maprawiiomie. 

— ZABOTYNSKI W SŁONIMIE. Dzi- 
aj pociągiem pośpieszmym z Warszawy 
nzy jeżdża ido Słenima wódz  sjonistów- 

rewizjonistów:  Żalboltyński. 
— CZARNA KAWA. Związek Ргасу 

Obywatelskiej Kobiet w Słomimie umządzi! 
iw dailu 8 Wipew r.b. wi sėti „Klubu ło- 
wieckiego” w Siłomim'e „Czamaą ikawę* 
dochód 'z kltórej przeznaczył ma ikolonje 
letnie dla: biednych dzieci. 
EBTRUDURAGD GOEH TH TGWÓDED TO WPELCK 

Co 90/33. 

OGŁOSZENIE 
Sąd Grodzki w: Nowogródku obiwie- 

Szcza, że toczy Się posłtępowamiie o mzna- 
miu weksiu zał umonzony. iwyistiarwilomegio: 
iw diain 10. М. — 1929 m. przez Wacława 
'Tardowskiiego ma zlecenie Macieja Jew- 
tucha a Żywowanego przez Stanisław 
Duczyca ma sumę 500 zł. płatny w dhiu 
10. VI. — 1929 m i wzywia Się posiadacz: 
względnie posiadaczy — wymienionego 
neksiu do zgłoszenia: się w przeciągu 60 

dni od daty ogłoszenia i okazania tego 
weksla, gdyż po tym terminie weksel 
teni będzie  umorzomy. 

Sędzią sprawujący kierownictwo 
Sadu Grodzkiego. w Nowogródku 

(podpis mieczytelmy) 

      

KME 

łatwością móg! 
znaleźć w pierwszym lepszym porcie. Ć» 

„zaś do długiej podróży nie. wyczerpała 
go ona i zniósł ją z łatwością, właściwą 
takim nawpółzwierzęcym organizmom.—- 
Śmierć towarzyszów niedoli nie wzruszy 
ła go. Najważniejszem było to, że on 
sam się uratował! Fitch uważał siebie za 
bohatera: układał fantastyczną historję, 
którą miał opowiadać, po powrocie do 
kraju. Najciekawszym momentem w tem 
opowiadaniu miał być fakt, że młoda 
dziewczyna została wyrzucona z nim ra- 
zem na bezludną wyspę. Nieraz dawniej 
romantycznie usposobiony palacz wyo- 
brażał sobie taką sytuację... 

— Ona wkrótce zupełnie się oswoi. 
Musimy się o to postarać, — spojrzał 
chytrze na Nortona. — Będzie nam lepiej 
z nią, niż bez niej, co? 

— Być może, — odpowiedział zim- 
no Norton. ‚ 

Palacz odczuł cień pogardy w głosie 
Nortona. 

Zwrócił się twarzą ku nieniu, a oczy 
jego zwęziły się ze złości. 

Jesteśmy tu na równych prawach, nie 
prawdaż? — zapytał wyzywająo. 

— Co to ma znaczyć? 
— Nie wiem, ile czasu będziemy mu- 

sieli tu przesiedzieć, ale pamiętajcie, że 

tu nie będzie pierwszej, drugiej klasy, a- 
ni oddziału maszyn. Zrozumiano? Właś- 
nie to chciałem powiedzieć! 

— Jeżeli się tobie nie podoba ta stro- 
na wyspy, to czemu nie przejdziesz na 
inną? 

Norton mówił to z udaną obojętnoś- 
cią, ale jednocześnie obliczał siły Fitcha. 

Palacz warknął, jak pies: 
— To ci się nie uda! Bratku! To nie 

tak łatwo. Może dziewczyna lepiej wyj- 
dzie na zostaniu z palaczem, niż ze zbie- 
głym więźniem! O tem trzeba jeszcze po- 
myśleć! Jeżeli chcesz bić się, to ja mogę, 

‚ bemi 

inż. M. Jarmulskiego, burmistrza. 
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Dziś! ulśniewający przebój 

„Kobieta z bruku 
Geny zniżone: Na 1 seans balkon 25 gr., parter 54 gr., wieczor. 40 gr. 

w roli głównej 
cgnista meksyksnka LUPE VELEZ 

2) „SZALENCY“ Film polski 

  

  

ЗОН 

   dźwiękowiec 

33" 

Dz.ś premiera! Najaowszy 

senszcyjny 

Nad program: Arcvwesoła komedja, 

Zsczęły się upały — u nas orzeź 

  

BIAŁY MUSTANG 
wiający chłódi 

pełny przygód, wzruszeń i emecjit 

Napięcie! Tempci 

Ceny: na ! seans Balkon 25 gr. Parter. 54 gr. 

  

  

nouogiddzka 
— PRZYJĘCIA U.P. WOJEWODY. 

(W! dniu 10 1ipea mp. wojewoda Świderski 
przyjął delegację komitetu organizacyj- 
nego  dożymiek: wojewódzkich | Związku 
Młodzieży . Ludowej w Nowogródku, «w 
osobach pp. wicestarościny  Wiadasowej, 
prof. Majchnrzyckiego. prof. Skrebea i 
p. Bubienia, 

—HARCERZE URADOWALI TO- 
NĄCYCH. W dniu 2 b. m. na wzece Nie- 
men w okolicy wsi Rusakowieze, pow. 
stolpedkiego, wywrócił się kajak, tktó- 
sym. jechał por. K. Haczyński z żomą i 
4-no ietniem dziedkiem. Żona por. Ha- 
ezyńskiego 'wypadając z kajaka trafiła 
ma mieliznę, więc stosumkowo łatwo wy- 
dostała Się mial brzeg. Рог. Hiaczyński i 
dziecko poczęli tonąć. Na krzyki p. Ha- 
czyńskiej przybiegli znajdujący się w po- 
bliżu harteerze Jani Bertrand i Roman 
Cichy z 23 poznańskiej drużyny Багсет- 
slkiej, któnzy wyłowili tonących, ze sła- 

6znelkami życia. Przybyli z kolei 
drużnyowy i gospodamz obozu tej druży- 
my Lech Budzyński i Zdzislam | Karko- 
wiak, po usunięciu wody i zastosowamiu 
sztucznego oddychania — po pólgodzinnej 
akcji! ratowniczej — przywrócili do życia 
obie wymwame wodzie ofiary. 

— DUŻY POŻAR WE WSI BUSIŁY 
POW. SZCZUCZYŃSKIEGO. W nocy na 
7 b. m. wewisi Busiły gm. Żołudek pow. 
Szczuczyńskiego rw obonze Kasztama 'Wa- 
ceława powstał pożan, który  miastępnie 
przerzucił się na: sąsiednie zabudowania. 
Spłomęło ogółem 8 domów, tyleż bór. 
2 śpichlemze i 3 stodoły. Straty  wyno- 
szą ciklolo 29,000 zł. 

Wyświetleniem pnzyczyny pożaru za- 
jęła się energicznie policja. 

  

  

— Zjazd Związku Legjonistów pow. bara- 
nowickiego, nieświeskiego i  stołpeckiego w 
Baranowiczach. — 1 i 2 lipca rb. pod przewc 
dnictwem burmistrza p. inż. M.  Jarmulskiego 
odbył się Zjazd Związku Legjonistów trzech 
powiatów:  baranowickiego, ieš i 
stołpeckiego. 

Zjazd zaszczycili swą obecnością i 
interesując się przebiegiem Zjazdu p .p. Ku 
czycki — zastępca starosty, i Tro 
nowski — dowódca brygady 
licznie obesłany — 50 członków. 

Zjazd po załatwieniu szeregu spraw zwiąż 

   

   

   

  

   

kowych wyłonił komitet organizacyjny budo- $ 
wy żywego pomnika pierwszego Marszałka 
Polski józefa Piłsudskiego. 

Do komitetu zostali wybrani przez aklama- 
cię: p. inż. M. Jarmulski, — burmistrz miasta, 
przewodniczący, p. płk. dr Trojanowski, dowó į 
dca brygady KOP, p. dr M. Fiuto, przewodni- $ 
czący powiatowego koła POW i p. Styliński, 
najstarszy legjonista, który walczył o niepodle 
głość razem ze swymi 3 synami. 

Przyjęcie i zabawa zakończyły Zjazd. | 
Uczestnicy zjazdu zostali serdecznie przyję 

ci, co stanowi zasługę Powiatowego Związku 

Legjonistów i przewodniczącego Zjazdu p. 

  

choć zaraz! A co będzie, jeżeli jutro nas 
zabierze stąd jaki okręt? Ja mogę powie- 
dzieć, kim jestem, a ty? 

— Myślę, że nie będę potrzebował 
nic mówić: ty powiesz za mnie. 

To dotknęło Fitcha. Odpowiedział, że 
nigdy jeszcze nie zdradził kolegi i niegdy 
nie zdradzi, a zwłaszcza człowieka, z któ 

rym przeszćdł takie przygody... 
Słuchając tych 'wywodów, Norton 

zdecydował, że lepiej jest zachować do- 
bre stosunki z Fitchem. Ze względu na 
młodą dziewczynę, której los miał częś- 
ciowo w swoich rękach... 

— Miałeś pewnie dużo przygód w 
życiu? — zapytał. 

Było to szczęśliwe pytanie: Fitch pu- 
Ścił się natychmiast w samochwalcze a- 
powiadania o swych bohaterstwach, prze 
ważnie wymyślonych, lub upiększonych 
przez iantazję. 

Nagle, w środku opowiadania, zatrzy- 
mał się: 

— Ale: ty nie opówiedziałeś jeszcze 
nic o sobie. Tutaj nie powinno być ta- 
jemnic. Możemy nawet tak nazwać tę 
ziemię: „Wyspa Szczerości”. 

Norton zdobył się na ryzykowną de- 
cyzję: niech palacz uzna go za równego 
sobie! Było to bezpieczniejsze, może rze- 
czywiście uda się go w ten sposób po- 
dejść? ]asnem było, że musiała się po- 
między obu mężczyznami rozegrać roz- 
paczliwa 'walka Norton postanowił 
walczyć z Fitchem jego własną bronią. 
Trzeba było w tym celu udawać człowie- 
ka na równym poziomie moralnym, nie 
okazywać oburzenia, słowem być dru- 
gim Fitchem i rozbić chytrością jego 
plany, udając takiego samego, pierwot- 
nego człowieka. A _ dziewczyna?... Czy 

  

możliwem było uchodzić za łotra w o- 
czach Fitcha a za porządnego człowieka, 
w oczach Marji? A jednak innej drogi 
nie widział. 

  

Dziś! Film, wyświetlany po raz pierwszy w Poisce! Najnowszej prod. 1933 r. w-g powieści Zana Greya. 

„BIAŁY WÓDZ" 
CHADLER czarują widza genjalną grą. Oryginalny temat. Przepiękne tło. Nad program:— Trzy dodatki 

dźwiękowe. Ceny dz. 25 gr., parter 54 gr. 

Bajeczne widowisko walk na Dzikim Zachodz 
ie. GEORGE O'BRIEN w najnowszej kreacji 
jako wódz Indjan oraz słodka JANETT 

< 
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Od 5 lipca b. r. 

sprzedaż 

żywych karpi 
z nowych letaich odłowów prowadzi 

„Spółdzielnia Producentów Ryb” 
z własnych basenów na Rynku Drzewnym 
przy ui. Zawalnej, jak również z basenów 

w sklepach. 

Kupujcie rybę z pierwszorzęd. 

nych firm, gdyż wszeikie kupo- 

wanie ekazyjne mści się 

na zdrowiu!     
  

OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Państwiowej Szkoły: Techni- 

cznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w 

Wilnie (UŁ. Holenderaia 12) ogłasza prze- 

tang mieogramiezony ma ułożenie pamkietu 

w. gmachu szkolnym w. ilości około 500 

metlró»! kwadiretowych, z istaejącego za- 

pasu klepek panrkietowych. 

Termini składania ofert 

  

upływa z 

dniem 17 lipea b. m. rozpatrzenie ofert ma- 

stąpi dnia 19 b. m. w obecności oferen- 

tów 6 godzimie 12htej. 

Bliższych fnformecyj  udzieła  sekre- 

mjat szkoły, codziennie od godz 9-tej do    

  

Dyrekcja Szkoły 

  

     
   

      

       

iły wodnej 
do wykorzystania 

„aim 
   

      
    

— Pracowałem w pewnem biurze w 
Londynie; zaczął Norton. —— Mój praco- 
dawca miał żonę. Spotykałem się z nią 
często. Pewnego razu mąż jej wrócił, 
kiedy nie spodziewaliśmy się go wcale. 
Wynikła z tego bójka. On rzucił się na 
nią, a ja uderzyłem go. Upadając, ude- 
rzył głową o gzyms kominka i ledwie się 
nie zabił. Po wyzdrowieniu podał do są- 
du skargę, że usiłowałem go zabić i o- 

kraść. у 
— Dlaczego: okraść? 
— Bo tam były klejnoty — leżały na 

stole. : 
Fitch był bardzo zaintrygowany. Sam 

w opowiadaniach swych dużo blagował, 

ale w słowach Nortona czuł prawdę. Miał 
jakieś uczucie, że ludzie tego typu, co 

Norton — nie kłamią nawet wtedy, kie- 

dy noszą kajdany. 
; — Złapali ciebie w Hong-Kongu?—- 

zapytał. — Słyszałem o tem na okręcie. 
— lak, ja sam jestem temu winien: 

byłem nieostrożny. 
Fitch zamyślił się: 
— Jak myślisz, ilu pasażerów „Ar- 

denu'' uratowało się? 
— Rano, po katastrofie, nie było wi- 

dać ani jednej łodzi. Widocznie wszyst- 
kie zatonęły. Tylko nasza się uratowała. 

— A więc i twój stróż? : 
— Tak... Na szczęście uwolnił mnie 

w porę, w przeciwnym razie, pociągnat- 

by mnie za sobą na dno. : 

-— Jednem słowem wychodzi tak, że 

tylko ja i ta panienka włemy o tobie?... 

— zauważył palacz. : ' 
W rozbieganych oczach Fitcha nic 

trudno było wyczytać jego myśl. Przyj- 
rzał się Mariecie, popatrzył na puste wy- 
brzeże i zmierzył wzrokiem Nortona. 

Ten ostatni z udaną obojętnością za- 
palał fajkę. ‹ 

-L. Od chwili zderzenia okrętu z pod- 
wodną skałą błysnęła mi szczęśliwa 

   
   
   

   ję sięcznego. 

4 „„ rencje poważnych osób, jPENS JO NAT UI Bikszta 1i m. 3-A 
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4 wiejska, posiłek 4 razy 
jj dziennie. Doskonała ką- wykonuje tanio i ele- 
Ii piel, auto, dojazd z Ba- gaucko wszelkie roboty 

  

Laika a k 

     

   

    
    

    

    

   

Lekcje | 

  

MOZYCYN MERANAKASEPREZYCOS PRACY 
ŁEKarze Power 

Rutynowany 
agronom Znający go- 
spodarstwo przemysla- 
we, hodowię' mieczar- 
stwo, lesnictwo, olejar- 
stwo z 20-letnią prak- 
tyką w krajn i zagra- 
nicą— poszakuje zaraz 
posady — wymaganie 

DOKTOR 

Zeidowicz 
Choroby skėrne, wene- 
ryczne, narządów  mo- 

czowych. 
od 9 do 1 i od 5 do 8 
wieczorem. Ul. Mickie- 

wicza 24. 

DOKTOR _ _ bramska M I6 mo22 ZELDOWICZOWA -- A 

      

kobiece, weneryczne — Młoda 
narządów * moczowych zredukowana urzęd” 
od 12 — 2 i od 4—6 miczka za utrzymanie 
vl. Mickiewicza 24 — może pełnić słnżbę bin- 

tel. 277. rową,teperację bielizay, | 
MA mmm a bantų UD wyręczyć w gospo ik darstwie pani dome. 

LUPRG Adres; Kwistowa Hotel 
i SPRZEDAŻ Anglia pokój 12. 

dra 194 == -— 

KUPIĘ DOM Młody 
nowy z 3 lub 4 miesz- 
kań na Zwierzyńcu. O- 
ferty pod „Wuka* do 
Administracji „Słowa * 

De M 
z oficynką i egródkiem 
owocowym do sprzeda: 
nia. Placn 264 sązni. 
Krakowska 19, w p- 
bliżu ni. Kalwaryjskiej 
Sprawdzać się u włsś- 
zi Chocimska 14 

m. 4. 

cłowiek w bardzo e 
kich warunkach 20. : 
mie jakąkciwiek pracę 
Skończył 2 karsy Poli- 
techniki, Legionowa 41 
Witko 

yły pedoticer 
zawodowy, ochotnik W. 
P., długoletnia prakty- 
ka biurowa w dziele 
racHunkowo - kaso . 
praktyka leśna i hanć- 
lowa,  posisda dobre 
świadectwa i referencje 
posznkuje jakiejkolwiek 
pracy — binrowej, leś: | 
niczego, gajowego —- 
ekspedjenia lub inzej 

  

  

Sprzedaje się 
plac z domkiem 

Filarecka 12-л 

LAMA SAAB Ni pracy. — W miejscw 
Lekale lub ns wyjszó. Oferty 

ER iz RÓ „Słowa ped 

©ОНсег . ————— = € 
poszukuje mieszkania Poszukuję 

5-cio_- pokojowego 1 j:kiejkoiwiek pracy. — 
wszysikiemi wygodami. Znam g:spodarstwe 
Opłata miesięczna 
Oferty składać z po- 
daniem czynszu mie 

wiejskie. Znam dobzse 
kuchuię, mogłabym się 
zająć domow em gospe 
darstwem elbo pilno- 
waniem mieszknia. Wy 
magsnia najskromniej- 
sze. Świadectwa i refe- Letniska    

   
   

wieć - Frydrychowej. 
Pokoje słoneczne wspól RÓŻNE 

  

Modystka 
teka, pianino, kuchnia ^ 

ranowicz lub Nowo- Kapelusznicze — Wielka | 
Iš gródka autobusem. Ce- 3 m. 16. re 4 
8 ny 350,04 Я 50 ww ka 
jj leżności od pokoju. — POPIERAJCIE ! 
4 Poczta Walėwka koło 
Nowogródka  Andrzej- L 9 p p к 
kowo. / m E u 

  

ži 
gwiazda. Na łódce liczyłem, że zostało 
tylko pięć osób, które wiedziały, kim je- 
stem. Kiedy umarł Berros, pomyślałem: £ 
Tylko czterech. To zwiększało moje szan 
se ratunku. Kiedy rzuciliśmy trupa Lata- 
ma do morza, zostało uż tylko troje. Pe- 8 
tem zwarjował Huges i. zostało nas $ 

dwoje. 
— ]а też myślałem sobie o różnych 4 

rzeczach na łódce, odpowiedział z 
chytrym wyrazem twarzy. — Myślałeś, | 
że ja spałem, ale ja widziałem, jak poiłeś 
panienkę z własnej ilaszki. Myślałeś, że 
i ja zdechnę i twoje zamiary spełnią się. 
Głupstwo — to rzecz naturalna, ja nie 0- 

brażam się! 

Norton wzruszył ramionami. 

— Masz zamiar zdradzić mnie, jeżeli > 
przyjedzie jakiś okręt? #, 

— Nie, do djabła, —  wybuchnai 
Fitch. — Nie powiem nic, jeżeli nie bę- 
dziesz zanadto zadzierać nosa. Nigdy nie 
donoszę na przyjaciół! ; 

Ostatnie słowo powiedział z nacis- 
kiem. Norton zrozumiał ukrytą groźbę. 

„Jeżeli nie będziesz zanądto zadzierać 
nosa* — to mialo znaczyć: „jeżeli nie 
będziesz mi nrzeszkadzač“, i 

Norton poczuł nagle nienawiść do ca- | 
lej tej wyspy, przerażała go sytuacja, w 
xtórej młoda dziewczyna znalazła się na 
łisce i niełasce dwóch mężczyzn, z kiówą 
iych jeden był nawpółdzikiem zwierzę- 

Gier)... 

Marietta podeszła do nich. 

— Czy panowie już coś zdecydowali? 
Czy odbywa się tu narada wojenna? — | 
zapytała głosem, który brzmiał nieco głu- 

cho i niepewnie. 

Fitch roześmiał się krótko: 

  

     

     

    

      
      

D. C. N. 

Redaktor w/z Witold Tatarzyński


