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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.   Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wiłeński" wychodzi codziennie,
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= PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Ža w. 3%
"zagranięą 8 zl.

= OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 go 33 gr., za
tekstem (10 łamowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekstem
cyfrowe, skomplikowane | z zastrzeżeniem miajsca e Ż$ proc. drożej.

druku mogą być przez Administrae
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gr. Ogłoszenia
Terminy

dowełnie zmieniane.
nto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.
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Projekty nowych ustaw.
(Tele. od własnego korespondenta.) :

WARSZAWA. Rada Ministrów uchwaliła projekt dekretu o no-
wym kodeksie karnym, prawie o wykroczeniach, o monopolu spiry-
tusowym jako przedsiębiorstwie państwowem i projekt dekretu 0 po-
stępowaniu egzekucyjnem wladz skarbowych.

„Nowe dekrety.
(Teletonem od własnego korespondenta.)

ю WARSZAWA. Dziennik Ustaw z dn. 25 b. m. ogłasza dekret
ozmianie (lrzędu Emigracyjnego i przekazaniu jego agend Min. Spraw
Zagranicznych, oraz dekret o Monopolu solnym.

Ferje Sądu Najwyższego.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Sąd Najwyższy rozpoczął już ferje wakacyjne.
W związku z tem rozpatrywanie dalszych. protestów wyborczych od-
roczone zostało do października.

Gen. Górecki pozostanie w B. 6 K.
EZ (Telef, od własnegó korespondenta.)

WARSZAWA. W lipcu upływa 5 lat kadencji gen. Góreckiego
na stanowisku prezesa B. G. K. :

Ponowna jego nominacja jest zapewniona.

Walny zjazd Ligi Morskiej.
LWÓW. (Pat). W dniu 25 b. m.

odbył się ogólno-polski walny
zjazd Ligi Morskiej i Kolonjalnej,
na który przybyło około 200 dele-
gatów. Po przemówieniach powi-
talnych zjazd przyjął przez akla-
mację następującą rezolucję:

Zjazd obradujący w starych
murach bohaterskiego Lwowa nad
pełnem wykorzystaniem morza

dla sławy i potęgi Rzeczypospoli-
tej oraz nad sprawą naszej zamor-
skiej ekspansji _ gospodarczej,
stwierdza uroczyście, że nasze wy-
brzeże morskie jest najlepszą rę-
kojmią niezależności Rzeczypo-
spolitej i jej obywateli. Wolny do-
stęp do morza — to równość nasza
wśród wielkich innych narodów.

Wyrok w procesie komunistycznej jaczejki
operującej w Sądzie Najwyższym.

WARSZAWA. (Pat). W dn. 25
b. m. o godz. 11 min. 30 po 10-dnio-
wej rozprawie w Sądzie Okręgo-
wym warszawskim zapadł wyrok
na mocy którego StanisławSzczott
został skazany na 6 lat ciężkiego
więzienia, Hanna Golczówna, Ha-
ja Laponówna, Walentyna Najdu-

sówna, Mieczysław Deperasiński
—skazani zostali po 4 lata cięż-
kiego więzienia, Sura Jungerman,
Jerzy Dobrowolski — po trzy lata.
Wszyscy oni zostali uznani winny-
mi czynnego udziału 'w pracach
wywrotowych partji komunistycz-
nej.

Konfiskata druków Stronnictwa Ludowego.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Stronnictwo Ludowe wysłało do swych organi-
zacyj prowincjonalnych, jako rękopis, opis wypadków w Łapanowie.

Władze ten okólnik skonfiskowały i przeprowadziły rewizje
w sekretarjatach Stron. Ludowego w Warszawie, Krakowie, Pozna-

Strajk chłopów.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W Siedieckiem wybuchł strajk chłopów z powo-
du wysokich opłat targowych w Siedlcach.

Włościanie wstrzymali się od dowożenia produktów na targ.

Niezwykła kradzież.
i ; (Telefonem od wiasnego korespondenta.)

"niu it d.

WARSZAWA. W Sosnowcu niewyśledzeni sprawcy skradli

z gmachu Starostwa 60 rewolwerów. :

Złodzieje starannie powybierali lepszą broń, pozostawiając star-
sze wzory i rewolwery bębenkowe..

Sprawa przystąpienia Turcji do Ligi
Narodów.

"GENEWA. (Pat). Nadzwyczaj-
neZgromadzenie Ligi Narodów na
posiedzeniu, *wyznaczonem — па
dzień 29 b. m. będzie rozpatrywało
sprawę przystąpienia Turcji do Li-
gi. Tak mocarstwa jak i mniejsze

państwa wypowiadają się na ko-
rzyść przystąpienia Turcji, która
do dnia 5 września b. r. będzie
miała dosyć czasu na danie odpo-
wiedzi, jak przewidują, twierdzą-

cej na zaproszenie Ligi.

Sowiecko-turecko-persko...- litewskie
sympatje.

MOSKWA. (Pat). Dnia 22 b. m.
odbyła się w Moskwie między

ambasadorem Persji i posłem li-
tewskim Bałlruszajtisem wymiana
dokumentów ratyfikacyjnych per-
sko-litewskiego paktu przyjaźni.
Wymiana tych dokumentów na te-

renie Moskwy spowodowana jest
nietylko faktem, że ambasador per
ski w Moskwie jednocześnie jest
akredytowany w Kownie, lecz o-
znacza próbę wciągnięcia Litwy do
kompleksu sojuszu sowiecko-tu-
recko-perskiego.

Walka Chin z Tybetem.
MOSKWA. (Pat). Pomimo pod-

 jętych prób rozpoczęcia rokowań
nastąpiło wznowienie walk chiń-
sko-tybetańskich w okolicy Kiku-

nor, Tsing-Haj, Czuan-Ban, gdzie
Chińczycy mieli odnieść lokalne
zwycięstwo. Wojsko tybetańskie li
czy 8 tys. ludzi.

- Bez pieniędzy niema... elektryczności.
MOSKWA. (Pat). Jak się do-

wiadujemy, amerykańskie towa-
rzystwo General Electric Compa-
ny, biorące dotąd żywy udział w

_ budowach inwestycyjnych ZSSR.,
| m.in. w budowie Dnieprostroju,

zerwało kontakt z rządem sowiec-
| kim. Powodem zerwania kontrak-
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tu miało być nieporozumienie co
do rozrachunków w walucie so-
wieckiej i zagranicznej. Aczkol-
wiek obustronnie czynione są pró-
by porozumienia towarzystwo Ge-
neral Electric Company grozi cał-
kowitem zwinięciem swych inte-
resów w Związku Sowieckim.
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KONCERT PADEREWSKIEGO W PARYŻU.
PARYŻ. (Pat). Wielki festival

muzyki polskiej dla uczczenia set-
nej rocznicy przyjazdu Chopina do

Paryża, rozpoczął się w dn. 25 b.
m. koncertem Ignacego Paderew-
skiego. Sala teatru Champs Ely-
sćes była wyprzedana do ostatnich
miejsc. Program Paderewskiego

składał się wyłącznie z utworów
Chopina. Genjalna gra polskiego
artysty osiągnęła i tym razem peł-
ny tryumf, Wielki zapał, szczera
prostota, w połączeniu z wizyjną
fantazją oczarowały audytorjum,
pośród którego byli obecni: królo-
wa belgijska, prezydent republiki
francuskiej Lebrun z małżonką,

ambasador Rzeczypospolitej Chła-
powski z małżonką oraz liczni
przedstawicieie świata dyploma-
tycznego, kulturalnego i artystycz-
nego Paryża. Dochód z koncertu

przeznaczony jest na szpital dla in-
teligencji imienia Marszałka Fo-
cha, w którym kilka łóżek prze-
znatzonych jest bezpłatnie dla Po-
laków. Po koncercie w salonach

ambasady polskiej odbyła się her-
batka, gdzie na wyraźne życzenie
królowej belgijskiej zostali zapro-
szeni wszyscy wybitni artyści pol-
scy, którzy zjechali do Paryża z
okazji tygodnia chopinowskiego,
z Padarewskim na czele.

Niemcy żądają redukcji długów
prywatnych.

PARYŻ. (Pat). Według wiado-
mości z Berlina, Niemcy zamierza-
ją zaproponować redukcję swych
długów prywatnych. Wiadomość
ta obszernie jest komentowana w
tutejszych kołach politycznych.
Wiadomości tych strona niemiecka

dotychczas oficjalnie nie zdemen-
towała. Niektóie dzienniki przypo-
minają, że kanclerz Rzeszy w o-
świadczeniu z przed tygodnia uczy
nił aluzję w tym duchu w wypad-
ku, gdyby sytuacja Rzeszy nie u-
legła poprawie.

Papen ofiaruje Francji rekompensaty
i odwołuje własne słowa.

PARYŻ. (Pat). O wczorajszych
rozmowach z Herriotem i delega-
cją francuską kanclerz von Papen
wyraził się wobec korespondenta

 

iaprężona sytuacja © Niemczech.
Hitlerowcy domagają się najostrzejszych

środków przeciwko komunistom.
BERLIN. (Pat). Delegacja po-

słów narodowo - socjalistycznych
interwenjowała wczoraj u ministra
spraw wewnętrznych Gayla, żąda-
jąc wydania jak najostrzejszych

zarządzeń represyjnych przeciw
wzrastającej z dniem każdym co-
raz bardziej akcji teorystycznej
partji komunistycznej.

Walki hitlerowców z komunistami
nie ustają.

BERLIN. (Pat). Bójki między
narodowymi socjalistami a komu-
nistami powłorzyły się wczoraj w
ciągu godzin wieczornych. W róż-
nych częściach miasta grupy ko-
munistów atakowały narodowych
socjalistów, przyczem dochodziło
do wymiany strzałów rewolwero-
wych. Szereg osób jest ranionych,

BERLIN. (Pat). Mimo ostrych
zarządzeń policyjnych zaburzenia
w Berlinie nie ustają. Dziś w nocy
podczas bójek, jakie miały miejsce

w różnych dzielnicach miasta,
8 osób zostało rannych. Policja
aresztowała 100 osób. Również i z
prowincji nadchodzą w dalszym
ciągu wiadomości o masowych bój-
kach. W Dortmundzie w bójce
między komunistami i hitlerowca-
mi30 osób odniosło rany. W Duiss-
burgu podczas pogrzebu jednej z
ofiar zaburzeń doszło do starcia z
policją, która dała salwę, raniąc
kilka osób.

Hitlerowcy żądają konfiskaty majątków
żydowskich.

BERLIN. (Pat). Pod koniec 18-
godzinnego posiedzenia sejmu pru-
skiego, które zakończyło się o g.
5.30, narodowi socjaliści zgłosili
szereg wniosków demonstracyj-
nych, obejmujących żądania, doty-
czące spraw podatkowych i ma-
jątkowych. Wsród tych wniosków
znajduje się m. in. żądanie, aby
rząd niezwłocznie przeprowadził
konfiskatę majątków żydów, któ-

rzy po wybuchu wojny przybyli ze
wschodu do Niemiec i przekazał
uzyskane stąd sumy na cele zwal-
czanie bezrobocia. Wniosek przy”
jęty został głosami narodowych
socjalistów i komunistów, którzy
uprzednio zgłosili szereś popra-
wek do poszczególnych punktów
wniosku. Prasa demokratyczna
zwraca uwagę, że wnioski te mają
charakter czysto demonstracyjny.

Napad hitlerowców na redakcję
«Уогмаег!$»,

BERLIN. (Pat). Do ostrego star-
cią pomiędzy narodowymi socjali-
stami i członkami republikańskie-
go Reichsbanneru doszło w sobotę
w pobliżu gmachu redakcji „Vor-
waerts'. Grupa, złożona z około
50 szturmowców * napadła na kol-
porterów pism  socjal-demokra-
tycznych i dotkliwie ich pobiła.
Napadnięci schronili się na pod-
wórze ś$machu redakcji, dokąd w
pościgu za nimi wpadli również
hitlerowcy. Tu narodowi socjaliści
spotkali się z energiczną odprawą
ze strony grupy republikańskich
reichsbannerowców, którzy na-
nastników wyparli na ulicę, Wy-

wiązała się przytem strzelanina, w
której jeden hitlerowiec i jeden
reichsbannerowiec odnieśli rany.
Podczas zaburzeń wybitych zosta-
ło również wiele szyb w biurach
„Vorvaertsu“. Ulica, prowadząca
do gmachu, została o godzinie 6-ej
wieczorem zamknięta przez po-
licję. Aresztowano 8 narodowych
socjalistów. Powyższe zajście jest
jednym z objawów panującego na-
pięcia w mieście, gdzie nawet w
dzielnicach centralnych od rana
widać na ulicach grupy żywo dy-
skutujących przechodniów, któ-
rych policja musi rozpraszać.

Pożyczka dla Austrii.
WIEDEŃ. (Pat). „Neue Freie

Presse' donosi z Genewy, że pro-
jekt pożyczki dla Austrji jest pod
względem technicznym prawie go-
tów. Stopa procentowa wynosić
kędzie 7 lub š od 100. Francja obej

mie 100 milj. szyl., Anglja — 100
milj., Belgja — 10 milį, Szwaj-
carja — 20, Holandja 10 i Niemcy
7 do 8 milj. szyi. Dalsze obrady na-
stąpią w poniedziałek po powrocie
Herriota z Paryża.

Włochy i Holandja za planem Hocvera,
WASZYNGTON. (Pat). Amba-

sador włoski zakomunikował se-
kretarzowi stanu Stimsonowi, že
Włochy przyjmą plan rozbrojenio-
wy prezydenta Hoovera bez żad-

nych zastrzeżeń. Departament sta-
nu otrzymał również od posła w
Hadze informacje, że Holandja
całkowicie popiera ten plan.

Konflikt irlandzke-angielski zaostrza się.
LONDYN.. (Pat), Gabinet ir-

landzki odbył w nocy 3-godzinne
posiedzenie, na którem rozważano
notę brytyjską, odrzucającą sta-
nowczo irlandzkie żądania trybu-
nału rozjemczego w sprawie dłu-
$ów z parcelacji majątków. Nota
brytyjskiego ministra dominjów
Thomsona żąda, aby sprawę tych
długów rozważył i zdecydował
trybunał ściśle imperjalny bez u-

działu sędziów obcych, co stano-
wiłoby niedopuszczalne wmiesza-
nie się czynników zagranicznych w
sprawy imperjalne. Gabinet irlan-
dzki na wniosek de Valery posta-
nowił odrzucić żądania Thomsona
i wytrwać przy swem żądaniu, Ra-
dykalnych posunięć w sprawie
stosunków  anglo-irlandzkich spo-
dziewać się można w końcu nad-
chodzącego tygodnia,

Walka o mundury[
hitlerowskie.

BERLIN. (Pat). Ogłoszenie od-
powiedzi rządów krajowych na ul-

timatum ministra spraw wewnętrz-

nych Gayla odroczone zostało do

wtorku. Bawarska rada ministrów

uchwaliła wczoraj odrzucić postu-

laty rządu Rzeszy w sprawie uchy-

lenia zakazu noszenia mundurów

Dziś przed poiudniem rząd bawar

ski zadeklaruje swe stanowisko na

posiedzeniu sejmu krajowego.
kołach politycznych oczekują ogio

szenia w dniach najbližszych przez

rząd Rzeszy dekretu, ogranicza-
jacego autonomję wiadz policyj-
nych krajów związkowych.

Niemcy tęsknią;
do rewolucji.

Profesor M. J. Bonn charakte-
ryzuje w ostalnim numerze „Re-
vue des Vivants* nastroje inteli-
gencji niemieckiej. Ocena tadaje
klucz do zrozumienia psychologji
ruchu hitlerowskiego, zwłaszcza
młodzieży odłamu hitlerowców.

Inflacja zniszczyła podstawy
niezależności materjalnej  inteli-
gencji niemieckiej. W żadnym kra-
ju czynnik ten — twierdzi autor—
nie podkopał tak głęboko podstaw
bytu inteligencji, jak w Niem-
czech.

Drugim czynnikiem, który za-
chwiał bytem inteligencji, była
powojenna nieufność do  inteli-
dencji niemieckiej. Dziś wszystkie
drogi prowadzące zagranicę, są dla
niemieckiej inteligencji zamknięte.

Zawiodły również rachuby na
potęgę własnego przemysłu. Ka-
tastrofalny spadek produkcji da
wiódł, że gospodarczy kolos nie-
miecki opierai się na glinianej
podstawie. Wiara, religja, odry-
wały małą rolę już przed wojną,
zwłaszcza wśród inteligencji pro-
testanckiej. Bił
— „Toteż jest zupełnie natural-

ne, że inteligencja niemiecka tę-
skni do rewolucji, ażeby sobie u-
torować drogę. Idzie ona w tym
kierunku, posiuszna raczej swemu
instynktowi, niż refleksji, Czuje
ona, że chodzi o problemy niesły-
chanie skomplikowane, w których
rozstrzygnięcia logiczne napotkać
muszą na największe trudności.
Dlatego też z dziwną namiętnością
dokonywa ona zmiany frontu,
która równa się samobójstwu: za-
przecza ona duchowi. Instynktow-
nie widzi ona w klasie robotniczej
triumf barbarzyństwa nad kulturą,
lecz sama dąży do zwycięstwa nad
barbarzyństwem nie przy pomocy
kultury, a przez negację kultury.

Poco uciekać się do rozumu,
jeżeli on nic nie daje? I oto inte-
ligencja niemiecka z namiętnością,
której nie jest w stanie pohamo-
wać, odrzuca wszystkie podstawy,
zapewniające jej dawne stanowi-
sko uprzywilejowane.

Rozum już nie szuka ani dróg,
ani środków działania. Zastąpiła
go wiara, której dogmaty czerpią
natchnienie лу pogańskiej kon-
cepcji „religji rasy”,
wspólności krwi

Wiara ta rodzi wielkie wołanie
o czyn, lecz w gruncie rzeczy o
czekuje cudu.

Opinja prof. Bonna uzupełnia i
podkreśla słuszność podanych
przez nas przed paru tygodniami
wywodów gen. von Schoeneicha:
w polityce Niemiec współczesnych
rozpoczął się okres przewagi ele-
mentarnych barbarzyńskich  in-
stynktów nad rachubą, refleksją,
a nawet zdrowym rozsądkiem,

  
oparte, na ra
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„Matin“, że jest zadowolony z
przebiegu wczorajszego dnia.
Kanclerz oświadczył: „Mogę jedy-
nie powtórzyć to, co powiedziałem
p. Herriotowi. Uznaję, że w tem,
co się nazywa likwidacją odszko-
dowań, Francja ma prawo do kom-
pensaty. Gdybym mógł zaofiaro-
wać tę kompensatę w formie pie-
niędzy, uczyniłbym to z wielką chę
cią, ponieważ jednak nie mogę,
prosiłem, ażebyśmy jej szukali
wspólnie w ramach reorganizacji
gospodarczej Europy Centralnej.

BERLIN. (Pat). Powyższy wy-
wiad wywołał w prasie niemieckiej
niezwykle silne poruszenie. Dzien-
niki ogłaszają oświadczenie Pape-
na pod wymownemi tytułami: „Nie
bywale. niebezpieczny wywiad”
świadczenie kanclerza (Deutsche
świadczenie kanclerze“ (Deutsche
Ztg.), „Wyznanie miłosne kancle-
rza pod adresem Francji" (Abend).
Prawicowa „Deutsche Tagesztg.“
ząznacza, że gdyby potwierdziło
się, że Papen uznał prawo Francji
do kompensat za wyrzeczenie się
reparacyj, to przyniosloby to nie-
powetowaną szkodę Niemcom.
W późnych godzinach popołud-

niowych biuro Wolffa ogłosiło wy-
jaśnienia von Papena w sprawie
wywiadu z korespondentem „Ma-
tin“. Kanclerz utrzymuje, że jego
oświadczenie w sprawie przyzna-
nia Francji prawa do kompensat
zostało źle zrozumiane.

xJaponia na cześć
gswej armii I floty.

PARYŻ. (Pat). Tokio zgotowa-
ło wczoraj gorące przyjęcie 49 do-
wódcom japońskich sił morskich i
lądowych, przybyłym z Mandżurji
i Szanghaju. Około 50-cio tysięcz-
ny tłum zgromadziłsię na placu na
przeciw dworca kolejowego i en-
tuzjastycznie witał konwojowany
przez kawaleiję korowód powo-
zów dworskich, któremi generało-
wie i admirałowie udawali się na
audjencję do cesarza, Dwie oliary
zamachu z dnia 29 kwietnia w
Szanghaju, komendant 3-ej eskad-
vy wiceadmirał Nomura, mający
przepaskę na miescu straconego
oka oraz OPROCE Ujeda, :
komendant 9-ej dywizji, którego
noga pokryta była bandažami,
zwróciły na siebie specjalną uwa-
gę tłumu.

Rewolucja w Sjamie
PARYŻ. (Pat). Rewolucja, jaka

wybuchła w Sjamie ma chdrakter
wojskowy. Powstańcy zaareszto-
wali ministrów i członków rodziny
królewskiej i uwięzili ich jako
zakładników. Według krążących
pogłosek miał być również aresz-
towany cesarz, przebywający na
wypoczynku na wybrzeżu mor-
skiem. Od szeregu miesięcy w ca-
łym kraju pancwało niezadowole-
nie w związku ze światowym kry-
zysem gospodarczym. Wraz ze
zmniejszeniem rozmaitych pozycyj
budżetowych przystąpiono do
zwolnienia pewnej ilości wojska i
urzędników cywilnych. Te ostatnie
zarządzenia wywołały wrzenie.

ATOL nine
OD PLAGI ietniej, J

nie: muchy, komary,
1wszelkie robactwo.

'h apt. I aptekach.
Przedst. H. Wojtkiewicz,
Wiine, Kalwaryjska 21.

   

 

     

 

Zniesienie min. reb.
publicznych.

„Dziennik Ustaw” z dnia 23
czerwca ogłasza dekrety prezy-
centa w sprawie zniesienia min.
robót publicznych oraz unifikacji
min, rolnictwa i reform rolnych. |
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W porę ukazuje się bardzo do-
bra książka irancuska o całości

zatargu niemiecko - polskiego:
— А. $. — (Les frontieres occiden-

tales de la Pologne) — La vćritć sur le
conflict actuel Polono - Allemand - Tou-
lon, Soc. Nouv. des Impr. Toul., — pp.
259.

Książkę tę napisał Francuz, któ
ry był dłuższy czas w Polsce, za-
poznał się dokładnie ze sprawami
polsko - niemieckiemi, zna wszyst-
ko co najważniejszego w tym
przedmiocie ogłoszono także i po
polsku. Widać, że o sprawach, za-
haczających o wojskowość, mówi
jak wojskowy. Zresztą, skoro nie
podpisał się pełnem nazwiskiem,
może lepiej dostosować się do te-
go, ale nazwisko jego jest znane w
kołach francusko-polskich.

Po przeczyłaniu tej książki wi-
dzi się, że p. A. S. śmiało mósł po-
wiedzieć w przedmowie:

„Nie mieliśmy żadnego uprzedzenia
przeciw Niemcom, przeciwnie żywe pra-
śnienie bezstronności. Po dojrzałem zba
daniu sprawy doszliśmy do odrzucenia
też niemieckich. Jedynym naszym celem
była obrona prawdy. A jeśli czasem wy-
dawać się bedzie, że śniew nas ponicsł,
to dlatego, że naprawdę są już takie
kłamstwa, wobec których niepodobna po-
wstrzymać oburzenia (str. 4).

Książka podzielona jest na trzy
części, których nagłówki mówią,
'jaka jest treść. Część I-sza: prze-
szłość uzasadnia. Część II-ga: te-
raźniejszość wymaga. Część III-
cia: przeszłość doradza. Treści
jest dużo i mocno popartej.

Bardzo zajmujące spostrzeże-
nie zaraz na początku:

„Niema granicy przyrodzonej jakiej-
kolwiek między Niemcami i dzisiejszą Pol
ską. Wielkie rzeki lub łańcuchy gór two
rzą takie odgraniczenia. Brak ten ma
pewne następstwa nietylko wojskowe ale

i we wrażeniach. Gdyby np. Hiszpanja
chciała zagarnąć jakikolwiek najmniej-
szy skrawek na północ od Pirenejów, in-

ne narody krzyczałyby, że to hańba. Gdy

jednak Niemcy mówią o zagarnięciu uro-

dzajnych ziem Pomorza i Poznańskiego,
oburzają się tylko ci, którzy wiedzą, że

ziemie te są całkowicie polskie, że Thorn

to Toruń, Posen to Poznań, Graudenz to
Grudziądz, a ci są tylko wykształconą
mniejszością” (str. 6). : 2

Pouczająca jest również woj-
skowa ocena tej granicy:

„Niemcy powiadają, że obecna gra-
nica wystawia Rzeszę na wielkie niebez-
pieczeństwa, bo oddalona jest tylko o
168 km. od Berlina, a dwa wielkie mia-
sta są jeszcze bliżej, Frankfurt n. Odrą o
40 Wrocław o 90 km. Możnaby na to
odpowiedzeć, że i Warszawa leży tylko
o 118 km. od niemieckiej granicy wscho-
dnio-pruskiej, że dwa wielkie miasta prze
mysłowe jeszcze bliżej, Katowice o 12
klm., a Łódź o 105 km., że wreszcie Po-
znań odległy jest tylko o 60 km.... Prze-
dewszystkiem jednak pod względem woj
skowym. granice obecne są wyraźnie do-
godne dla Niemiec, które mają w ręku
jedyne przeszkody, jakić tam istnieją...
Na północy jeziora mazurskie, od zacho-
du linja Odry, cała w ręku Niemiec...
Obszar Gdańska jest oddzielony od Prus
Wschodnich ramieniem Nogatu, a otwar-
ty ku t. zw. korytarzowi polskiemu. Zaję
cie Gdańska przez Polskę nie byłoby nie
bezpieczne dla Niemiec. Natomiast za
jęcie go przez Niemców, wobec otwarte-
go dostępu, byłoby dla Polski bardzo gro-
źne. Ponieważ trzeba się obawiać, by

 

Ciekawe
Konjugacje.

W. związku z egzaminami, któ-
re obecnie się odbywają, feljetoni-
sta „Naprzodu” tak dowcipnie śwa
rzy:

„Wykładowca w szkole powszechnej
nr. 369, prof. Modest Cierpiętnicki, za-
brał się po obiedzie do poprawiania wy-
pracowań egzaminacyjnych. Chłopcy mie
li obrać sobie dowolny czasownik i na-
pisać konjugację we wszystkich czasach
i trybach.

Profesor rozłożył pierwszy zeszyt i
czytał:

—Ja areszluję; ty aresztujesz; on,
ona, ono aresztuje; my aresztujemy; wy
aresztujecie; oni, one aresztują.

Profesor pokręcił głową i spojrzał na
okładkę zeszytu. Był to zeszyt Felka, sy
na przodownika policji państwowej.

Profesor rozłożył drugi zeszyt.

— Ja protestuję; ty protestujesz; on,
ona, ono protestuje i. t. d.

Zeszyt należał do Wacka, syna kupca
Saletrzańskiego.

Otworzył trzeci zeszyt.
— Ja głoduję; ty głodujesz: on, ona,

cno gloduje i. t. d.
Był to zeszyt Jurka syna urzędnika

państwowego.

Prawda o Polsce i Niemczech.
hitlerowcy, bardzo liczni 'w Gdańsku,
nie owładnęli miastem od początku kro-
ków nieprzyjacielskich, co dałoby Niem-
com doskonały przyczółek mostowy, a za
razem zmniejszyłoby więcej niż o połowę
szerokość korytarza, odzielającego Pru-
sy Wschodnie od Niemiec (str. 8 — 10).

Warto sobie to, wobec hitle-
rowskich ruchów na gruncie $dań-

skim, dwa razy odczytać.
 

Po bardzo sumiennym rzucie

oka na przeszłość zachodnich ziem
polskich i ich polskość odwieczną
oraz dzisiejszą, dochodzi p. A. S.
do sedna spraw ostatniej doby.

„Niemcy wysuwają roszczenia szcze-
gólnie w sprawic Pomorza i Górnego
Śląska. Utrata Poznańskiego byłaby dla
Polski straszliwem  okaleczeniem, ale
państwo mogłoby istnieć nadal. Bez
Górnego Śląska jednak i Pomorza los
Polski byłby skończony(str. 110).

Po wykazaniu znaczenia ko-
palń śląskich i dostępu do morza,
znowu bardzo trafne ujęcie:

„Gdyby t. zw. korytarz nie był nie-
spornie polski, przyznanoby Polsce nie-
wątpliwie Gdańsk, choć z ludnością nie-
miecką, oraz prawy brzeg Wisły. To, že
istnieje polskie Pomorze pozwoliło dać
Polsce wolny dostęp do morza bez wcie-
lenie obszaru gdańskiego z większością
niemiecką. Trzeba uważać za rzecz sta-
nowczo  niedopuszczalną pozbawienie
Polski ziem z ludnością polską, które za-
pewniają właśnie ten wolny dostęp do
morza“ (str. 159).

Następuje tu gruntowne
przedstawienie, że nie można ze-
stawiać Polski z innemi krajami
europejskimi, które obywają się
bez własnego dostępu do morza,
oraz stwierdzenie, że trzy takie
kraje razem wzięte, Austrja (84
tys. km. kw.), Czechosłowacja (140
tys. km. kw.), Węgry (93 tys. km.
kw.) mają 317 tys. km. kw., a Pol-
ska sama, która ma własne wybrze
że, obejmuje 386,624 km. kw.

Pod koniec książki p. A. S.
stwierdza:

„Zmiana granic pociągnęłaby za so-
bą wojnę.. Polska niczego tak nie pra-
gnie jak pokoju... Ale nie popełni samo-
bójstwa, którem byłoby oddanie jedynie
przemysłowego G. Śląska i jedynie łączą-
cego ją z morzem Pomorza... Nie może
też sprzedawać Niemcom ludności z grun
tu polskiej bo ludzie to nie bydło, a mat-
ka dzieci nie sprzedaje w niewolę...“ (str.
225 - 6).

Wobec twierdzenia niemieckie
go, jakoby Polska myślała o zabo-
rach, odpowiedź jest doskonała:

„Niech Francja, Anglja, Italja, Belgja
Mala Ententa zobowiąžą się, že natych-
miast wkroczą zbrojnie, jeśli Polska się-
gnie po obszar niemiecki ale też wtedy je
śli Niemcy sięgną po polski.. Takie o-
świadczenie więcej byłoby warte dla po-
koju niż najwymowniejsze obrady o roz-
brojeniu... Ale załóżmy się, że byłoby ono
również dobrze przyjęte w Polsce jak
źle w Niemczech...* (str. 229- 230).

Książka jest za dobra, by trzy-
mać w tajemnicy, że pisał ją ko-
mandor A. Schwerer, który po kil-
kuletnim pobycie w misji wojsko-
wej francuskiej w Polsce przed ro-
kiem wyjechał z powrotem do
Francji i pełni teraz służbę w ma-
rynarce w Toulonie.

Stanisław Stroński.

kwiatki.
Profesor sięgnął po następny zeszyt.

Była to praca Kazia, syna wybitnego dzia
łacza „sanacyjnego”.

— Ja rzondzę, ty rzondzisz, on, ona
ono rzondzi, my rzondzimy...

Profesor sięgnął do kałamarza z czer
wonym atramentem, poprawił błędy i do-
pisał „ŹLE*,

Ku prostym drogom.

Feljetonista „Robotnika* do“
wcipnie krytykuje nakładanie ka-
ry na przechodniów, którzy, cho-
dzą „krzywemi drogami':

„Po wielu nieudanych eksperymen-
tach zdaje się, że „sanatorzy” wpadli na
dobry koncept i ludzie nauczą się nare-
szcie chodzić prostemi drogami. Do po-

mocy wezwano policję. Niech tylko po-
sterunkowy zauważy, że obywatel zba-
cza na krzywą drogę, zaraz nakłada man-
dat karny w wysokości jednego złotego.
Gdy taki obywatel raz, drugi i dziesiąty
beknie po złotówce, to nauczy się- cho-
dzić prostemi drogami i z kraju zniknie
nieprawość wszelka... Ci, co najbardziej
krzywemi chadzają drogami, jeżdżą wspa
niałemi limuzynami i żaden posterunkowy
nie śmie ich zatrzymać.*

DZIENNIK MIEENSRI

ŻYCIE KATOLICKIE.
Kongres Eucharystyczny w Dublinie.

(Dublin, tel. wł. KAP, 246).
W czwartek, drugiego dnia oficjal-
nego trwania Międzynarodowego
Kongresu Eucharystycznego, pon-
tyfikalną Mszę św. w pro-katedrze
odprawił ks. Kardynał-Legat w a-
systencji sześciu kardynałów. Na-
stępnie rozpoczęły się zebrania
kongresowe oddzielnych grup, a
nad wieczorem — wielkie masowe
zgromadzenie mężczyzn w Phoe-
nix Parku, w którem wzięły udział
tysiączne tłumy. Polacy stanowili
oddzielną grupę. Wieczorem bu-
dynki wszystkich kościołów i cały
Dublin był wspaniale iluminowa-
ne. O północy rozpoczęły w ko-
ściołach Msze św. z adoracją
Najśw. Sakramentu.
W odpowiedzi na brevet papie-

skie arcybiskup Dublina, ks.

Edward Byrne, wysłał do Ojca św.
depeszę treści następującej:

„Arcybiskup Dublina, promotor
31 Międzynarodowego Kongresu
Eucharystycznego, rozpoczętego
dziś w Dublinie, w imieniu swojem,
oraz prałatów, kapłanów, zakon-
ników i wiernych tu zebranych, ze
czcią powinną przesyła Waszej
Świętobliwości wyrazy wdzięcz-
ności za wielką łaskawość i mi-
łość, której wyrazem jest list apo-
stolski odczytany przez Kardyna-
ła-Legata, i'za zaszczyt uważa dla
siebie, że może przesłać Waszej
Świętobliwości w imieniu całego
Kongresu zapewnienia synowskie-
go przywiązania i wierności dla
Twojej, Ojcze Święty, Dostojnej
Osoby”.

Nowy ambasador Francji przy Stolicy Św.
(Citta del Vaticano, tel. wł, K.

A. P., 246). Do Rzymu przybył
nowy ambasador Francji przy Sto-
licy Apostolskiej. Karol Roux.
Nowomianowany reprezentant

Francji po przybyciu swojem zło-
żył powitalne wizyty kardynałowi
sekretarzowi stanu oraz dyrekto-
rom sekcyj Sekretarjatu.

Fakty I pogłoski.
Odpływ wkładów

bankowych...
Komisarjal bankowy ogłosił

sprawozdanie, dotyczące ruchu
wkładów w 59 bankach i pięciu
większych domach bankowych za
rok ubiegły. W pierwszym kwar-
tale 1931 ubyło z banków 43 miólj.
wkładów w drugim 127 w trzecim
110, a w czwartym 77. Razem w
ciągu roku odpłynęło 357 miljonów
wkładów.

Podwójna osobowość
posła Sanojcy.

Niedawno prasa małopolska
doniosła o „buncie” znanego posła
i „ideologa” z BB, p. Sanojcy, któ-
ry na wiecu w Kołomyji wygłosił
mówkę, skierowaną przeciwko
polityce obozu rządzącego.

Obecnie, jak donosi jeden z
dzienników warszawskich,

„„zjawił się on w  Warszawie,
wezwany niewątpliwie przez władze BB,
aby się usprawiedliwił ze swego wyskoku
cpozycyjnego. Przyszła gora do Mahome-
ta, p. Sanojca spokorniał w Warszawie
1 stracił swą hardość, jaką okazywał w
sali „Sokoła” w Kolomyji, Tłomaczył się
tak:

— W Kołomyji występowałem, jako
wyborca, nie jako poseł. Jako poseł
mam zaufanie do władz klubowych i do
rządu, a jako wyborca na wiecu, musia-
łem powiedzieć wszystko, co mnie boli”,

A więc w Kołomyji poseł Sa-
nojca, jako zwykły wyborca, nie
pobierający dyjet poselskich, jest
przeciwnikiem polityki rządowej,
a w Warszawie, jako poseł odrazu
nabiera zauiania do rządu.

Ciekawe rozdwojenie osobo-
wości, Powinni się tym wypad-
kiem zająć lekarze.

Samobójstwooficera
w sztabie głównym.

Wczorajsze dzienniki warszaw-
skie donoszą, że wczoraj o godz.
10 m. 45 przed połudn. w gmachu
sztabu głównego na pl. Saskim
wystrzałem z rewolweru, skiero-
wanym w głowę, usiłował pozba-
wić się życia 29-letni porucznik
Jan Korsak.

Porucznika Korsaka w stanie
bardzo ciężkim przewieziono do
szpitala św. Ducha, gdzie natych-
miast został poddany operacji
wyjęcia kuli.

Na miejsce wypadku przybył
prokurator przy wojskowym są-
dzie okręgowym w Warszawie,
płk. Górecki, który rozpoczął»
śledztwo.

EET PH7AEEEMA
W wychodzącem od kilku miesięcy

czasopismie p. n. „Głos Wilna'* ukazał się

szereg artykułów atakujących. „Dziennik
Wileński", oraz poszczególne osoby, na-
leżące do składu jego redakcji.

Ponieważ redakcja „Głosu Wilna* w

wystąpieniach swych pozuje na jakichś

czyścicieli czy sanatorów, walczących z

rzekomem zepsuciem czy też małodusz-
nością Stronnictwa Narodowego, należy
dla uniemożliwienia wprowadzania w
błąd osób, niedostatecznie orjentujących

się w sprawie, z całą stanowczością

stwierdzić, że ani „Głos Wilna”, ani jej

redakcja nie miały i nie mają nic wspól-
nego ze Stronnictwem Narodowem, ani

z żadną organizacją ideowo ze Stron-

nictwem Narodowem związaną, ani nawet
ze zorganizowanym ruchem narodowym
wogóle.

„Glos Wilna“ jest imprezą osobistą
paru jednostek, które od zorganizowane-

go obozu narodowego odeszły. Stron-
nictwo Narodowe jest zbyt liczne na to,

by każda nieco zdolniejsza i obdarzona
tupetem osoba odrazu zyskiwała wpływy
i odgrywała znaczniejszą rolę. Stąd zda-

rzają się odstępstwa ludzi o słabszym

charakterze, a wybujałych * ambicjach.
Nad podobnymi wypadkami przechodzi-
my do porządku dziennego.

Z powodu napaści osobistych, mają-

cych charakter obelg, redakcja „Głosu

Wilna” będzie pociągnięta do odpowie-
dzialności sądowej.

BERRKROTYZZYRZEOGOBANEWCOONECA

- Z całej Polski.
Pan dziedzic, ksiądz proboszcz

i ja.
W celu przekonania się, ilu ko-

munistów znajduje się na wsi, Mi-
nisterstwo spraw wewnętrznych
rozesłało przez starostwa okólnik
do sołtysów, którzy mieli podać
liczbę komunistów w poszczegól-
nych wsiach,

Pewnemu siarostwu na Pomo-
rzu przypadło, że sołtys gminy, li-
czącej 600 mieszkańców, podał u
siebie aż 190 komunistów.

Starosta wysłał urzędnika do
owej gminy, który miał stwierdzić
powód tak wielkiego wzrostu ko-
munizmu w owej okolicy.

Lecz sołtys na nowo potwier-
dził, że suma się zgadza.

Naliczył on w ostatnią niedzie-
ię aż 190 ludzi, którzy przystępo-
wali do komunji św!...
— Ależ to nas nic nie obcho-

dzi — objaśnił urzędnik —ilu jest
takich, którzy chodzą na zebrania
i krytykują nas?
> A, takich jest tylko trzech,

pan dziedzic, ksiądz proboszcz, i
ja — odpowiedział poczciwy  soł-
tys.

I w ten sposób dowiedział się p.
starosta, ilu jest „komunistów we
WSL...

Żyd polski
W, Paryżu ukazał się Nr. 1 nowego

pisma „Le Juif Polonais" (Żyd Polski),

wydawanego przez Koło Współpracy
polsko-żydowskiej we Francji z naczel-

nemi artykułami p. S. Londyńskiego.
W artykule wstępnym określono w

następujący sposób dążenia tego grona
żydów polskich w Paryżu:

—Patrjotyzm, zmysł poświęce-

nia dla Rzeczypospolitej Polskiej,
braterska współpraca ze stron-
nictwami polskiemi, z większością
demokracji polskiej pod auspicja-
mi pierwszego marszałka Polski,
Józela Piłsudskiego.

Nadto osobny artykuł pt. „Józef Pił-
sudski pierwszy marszałek Polski”
brzmi jak następuje:
— Ogłoszono ostatnio w żar-

gonie cały szereg książek o Pol-
sce, mających uczynić zadość ży-
wotnej konieczności zbliżenia i co-
raz ściślejsześo wgłębienia się ży-
dów w kulturę i charakter narodu
polskiego. Mamy przed sobą zbiór
artykułów i wspomnień w żargo-
nie pióra wybitnych pisarzy ży”
dowskich o Józefie Piłsudskim
(wyd. Ceit-Sztymen tj. Głosy Cza-
su w Warszawie 1931),
W artykule, który służy za

przedmowę, Szolom Asz w formie
listu otwartego do marszałka Pił-
sudskiego pisze: .

— „Przybywam z Polski po
krótkich odwiedzinach. Stwier-
dziłem, jak ogromny wpływ wy-
wiera światło, promieniujące Z
Pańskiej osoby, na mózgi i serca
naszych braci i Pańskich braci
polskich. Nagły wzlot Pana wy-
starczył, aby zapadły się w prze-
paść perfidne i gorzkie trucizny,
wpajane w serca Pańskich i na-
szych braci przez ludzi złych, sła-
bych, nietwórczych, na najwięk-
szą szkodę i nieszczęście kraju,
który wszyscy kochamy, Jedno
wezwanie Pańskie wystarczyło,
aby na powierzchni ukazały się
subtelne zatety duszy polskiej”.

Doktór Iszua Thon, poseł na
Sejm, pisze:

— „Prawdziwy to paradoks:
między Józefem Piłsudskim a mną
istnieje pewnego rodzaju węzeł
poufały, osobisty, bo ja jestem sjo-
nistą bezpartyjnym, a on polakiem
kezpartyjnym. Józef Piłsudski jest
uosobnieniem idei państwa. Gale
swoje życie, bogate i płodne, pe-
święcił jednemu ideałowi Polski
wolnej, zjednoczonej, niepodległej
i szczęśliwej. Czy Józef Piłsudski
jest dyktatorem? Nie sądzę. Są-
dzę, że jest on ponad tem".

Dr. L Gotiib pisze:
— „Piłsudski był dotychczas

zaliczany do najsilniejszych i naj-
subtelniejszych osobistości naszej
epoki. Czyn jego wczorajszy może
być uważany jako uwieńczenie je-
go działań bohaterskich i patrjo-
tycznych, On, który na moście
Poniatowskiego dyktował uitima-
tum poprzedniemu prezydentowi,
zająwszy z bronią w ręku Betwę-
der, nie chciał objąć we władanie
apartamentów pozostawionych
przez Prezydenta. Piłsudski, he-
rold rewolucji moralnej, Piłsudski,
piętnujący brudy nazbierane w
Polsce, jest bardziej promienny niż
Piłsudski dyktatori władca. Ku
niemu zawsze -zwracać się będą
spojrzenia wszystkich obywateli
Rzplitej Polskiej, którzy spodzie-
wają się i pragną pięknej dla Pol-
ski przyszłości*,

w Paryżu.
B. Chilimovicz pisze:
— „W czlerech okresach swo*

jej działalności Piłsudski należy do
ludzi, których legenda przechodzi
z pokolenia w pokolenie, aby o-
statecznie osiąść w narodzie jak te
bajki świetlane, uniesione i chwa-
lebne“,
W innym artykule „Pilsudski i

żydzi” ten sam autor mówi jesz-
cze:
— „Dla Piłsudskiego istnieje

jedno tylko kryterjum: własne su-
mienie. Działa on, jak mu to dyk-
tuje własna sprawiedliwość i jak
sądzi, że wyjdzie to na szczęście
ojczyźnie. Piłsudski jest na dru-
gim biegunie demagogji. Nigdy nie
starał się i nie będzie się starał
podobać masom. Działa często
przeciw masom. Posunięcia i czy-
ny jego wydawały się często za- |
gadkami nawet dla polityków, ze-
branych około niego, którzy
chcieli urzeczywistniać swoje pla-
ny jego sztandarem. Oby ten
duch długo rządził Polską, Jest
rzeczą niewąpliwą, że my, obywa-
tele żydowscy, mamy interes w
zachowaniu rządu tego rodzaju
możliwie jaknajdłużej. Tu znajdu-
je się rękojmia lepszej przyszłości
z a zatem i dla nas”,

. Goldberg pisze;
— „Walka na śmierć i życie

reakcją
którego

toczy się między ciemną
a obozem demokracji,
sztandarem jest Józef Piłsudski, a
ten jeden fakt wystarczy, aby zde-
cydować o stanowisku żydów”,

Artykuł Sz, E-n pt. „Spotkanie
z Piłsudskim' godzien jest uwagi,
bo autor jego żyd, dawny członek
partji socjalistycznej polskiej, ор!-
suje Piłsudskiego, towarzysza zh -
ka, oraz jego wplyw na šrodowi- |
sko.

Sensacyjny jest artykuł „Józef
Piłsudski jako dostawca czcionek
drukarskich żydowskich dla niele-
galnych wydawnictw Bundu”,
śdzie pe opa
— „Długo krąż rewolucyj-

nych kolach Eies aa "
mošci, iž pewien rewolucjonista
polski przewozil często z zagrani-
cy, Zniebezpieczeństwem własne-
go A. a przeznaczone
na nielegalne wydawnictwa Bun-
du. Było dyżo ludzi, którzy powa
wali to w wątpliwość, Po wielu łą:
tach W. Medem, przywódca Bun-
du, również zwdódnicić, około
osoby którego tworzyły się legen-
dy mieszane ze zdarzeniami rze-
czywistemi, potwierdził w swych
pamiętnikach prawdziwość tych
pogłosek. Owym nieznanym rewg:
lucjonistą, który pierwszy przewę:
ził z zagranicy, z niebezpieczeń-
stwem własnego życia, czcionki
żydowskie dla żydowskich organi-
zacyj rewolucjonistycznych, był
nie kto inny jak pierwszy marsza-
łek Polski Józeł Piłsudski”,
W tym zbiorze cytat brak jesz-

cze wiele imion pisarzów żydow-
skich, którzy mówili o Józefie
Piłsudskim. Powrócimy do tego.
A tymczasem witamy serdecznie
Nowe wydawnietwo „Ceit-Szty-
men“ w Warszawie, ktėre okazato
tyle  przedmiotowošci,
smaku i umiejętności, wydając ten
zbiorek w sposób naprawdę arty-
styczny.

Nie można twierdzić, że n i:
żydowskie w Paryży nie jest ainas,

 

z pogranicza.
Na tle konkurencji przemytnik zamordował swego towarzysza

i obrabował go. с

- Z pogranicza donoszą, iż w po-
bliżu miasteczka Orany został za-
strzelony znany przemytnik Kace-
wicz Marjan przezwiskiem „Czar-
ny*'. Przemytnikowi zabrano wo-
rek z sacharyną. Jak się okazało
morderstwa dopuścił się jego kon-
kurent, również przemytnik Jęc-
kowicz Józef, który po zastrzele-
niu Kacewicza obrabował go i

ukrył się w granicznych lasach na
terytorjum litewskiem.

 

U osób prz. biоуе ežiodepiejteh
ralna woda gorzka „Franciszka Józefa"
pobudza obieg krwi, wzmacnia zdolność
pówia 1 chęć do pracy.
tekach I drogerjach:

Wileńska Publiczna
Bibljoteka.
Moje wspomnienia.

Osiemdziesiąte lata zeszłego
stulecia. Byłem uczniakiem w jed-
nej ze szkół średnich wileńskich.
Po kilku latach zaciekłej walki z
trudnościami języka rosyjskiego
—tak je opanowałem, że sami na-
uczyciele rosyjskiego języka groź-
ni i bezlitośni: Szołkowicz i
Kraczkowski stawiali chociaż bez
osobliwego zadowolenia czwórki
i piątki.

Zasoby niewielkiej.lecz staran-
nie dobranej naszej domowej bi-
kljoteki, spuścizny po dawno już
wtedy zmarłym ojcu mym, autorze
wielce niegdyś popularnego „Ba-
jarza Polskiego”, dawno już całą
kilkakrotnie przeczytałem, żadnej
czytelni lub bibljoteki polskiej w
Wilme nie było; w żydowskich
wypożyczalniach książek — Syr-
kina, Kinkulkina, Ickowicza mož-
na bylo dostać tylko utwory Mon-
tepaina, Gaboriau, Dumasa, Borna,
tłumaczone na język rosyjski, a
książki polskie były niedostępne.

Pewnego dnia jeden z mych
nauczycieli szkolnych, zdaje się
Szołkowicz, wskazał mi, iż pożą-
danem byłoby, aby przestudjował
jakiś utwór literatury rosyjskiej,

 

który mogę przeczytać w czytelni
Wileńskiej Publicznej Bibljoteki;
przyczem poinformował mnie, iż
dla uczniów wstęp dozwolony i że
czytelnia otwarta do 8-ej wie-
czorem.

Nie zwlekając, w jeden z dni
następnych, pod wieczór z wiel-
kiem zaciekawieniem udałem się
do wskazanego przybytku książek.

Owszem Wileńska Publiczna
Bibljoteka mieściła się w tymże
lokalu, gdzie mieści się teraz bi-
bljoteka publiczna i uniwersy-
tecka.

Czytelnia znajduje się na par-
terze w teraźniejszej sali Smugle-
wicza, lecz żadnych śladów prac
Smuglewicza sala ta naówczas nie
posiadała, gdyż ściany jej i sufit
były pokryte freskami w rosyjsko-
bizantyjskim stylu raboty miejsco-,
wiego nauczyciela rysunku w szko-
łach — Griaznowa.

Środek sali zajmował duży
przez całą długość sali stół owal-
ny, obity zielonem suknem, za
którym usadzali się czytelnicy;
wzdłuż ścian stały szaty. wysokie
pod sam sufit, zapełnione książka-
mi, i odgrodzone od czytelników
szeregiem gablot, w ktėrych pod
szkłem były rozmieszczone osob-
liwie cenne wydawnictwa stare,
mapy i ryciny; sala była dobrze
oświetlona gazowemi lampami.

Przy wejściu do sali, na lewo,
przy stoliku, na osobliwem wznie-
sieniu rezydował dyżurny urzęd-
nik, naówczas codziennie tenże; o
ile mnie pamięć nie myli, niejaki
pan Nowaszewski, Był to z po-
wierzchowności swej typowy
drobny  urzędniczyna,  niestary,
lat około 40-tu, zgarbiony, w oku-
larach, z wielką w nieładzie czup-
ryną, zawsze wystrojony w $rana-
towy ze złoconymi guzikami mun-
dur.

P. Nowaszewski zapisał mnie,
wydał bilet uprawniający do uczę-
szczania do bibljoteki i poinformo-
wał, iż czytelnicy mogą korzystać
tylko z książek, wskazanych w
znajdującym się w sali drukowa-
nym katalogu.

Zwróciłem się do katalogu,i
ku wielkiemu swemu zmartwieniu
doznałem rozczarowania; był to
katalog książek, tak zwanego, ro-
syjskiego działu bibljoteki, tj, ksią-
żek, pisanych tylko w rosyjskim
języku; moje marzenia o literatu-
rze polskiej wzięły w łeb.
Wileńska 2

Na wszczęte przezemnie pyta-
nie o książkach w innych języ-
kach, naprz. polskim, p. Nowa-
szewski oświadczył mi, iż książki,
nie zamieszczone we wskazanym
katalogu, bywają wydawane do
czytania tylko na podstawie ze-

zwolenia dyrektora _ bibljoteki,
przyczem książki polskie uczącym
się wcale nie mogą być wydawane.

Moje pobudzenie książkowe
zagasło.

Zacząłem studjować katalog w
celu zbadania cobym mógł jednako
woż zaczerpnąć pożądanego dla
siebie z tego katalogu; i zauwa-
żyłem, iż chociaż w bardzo nie-
wielkiej ilości, lecz są tam wymie-
nione niektóre dzieła polskich
autorów w przekładzie rosyjskim.
W ten sposób zaczęło się moje

studjowanie polskiej literatury w
rosyjskim języku.

Pamiętam, iż wtedy przeczyta-
łem tłómaczenia w rosyjskim ję-
zyku najpoczytniejszego naówczas
autora Kraszewskiego: „Kunigas”,
„Pamiętniki Jana Duklana Ochoc-
kiego”,  „Hetmańskie grzechy”,
„Budnik”; pozatem Jeża — „Koro-
a Piasta”; Orzeszkowej — „Bene

Nati” itd.
Przeczytałem także, bywając

tam w poobiednie godziny zimo-
we, najpopularniejsze naówczas
dzieła: Buckla, Smilesa, Taine'a,
Le Bona; tam też poznałem utwo-
ry Dostojewskiego, Tołstoja; nie
jedną nową myśl zaczerpnął mój
młody umysł za tym długim zielo-
nym stołem bibljotecznym, nieje-
den obraz z dzieł przeczytanych
pozostał na długo w mej pamięci.

Lecz prędko wszystko to, co
mogło mnie wtedy interesować,
przeczytałem. W/ katalogu, z któ-
rego czytelnicy mogli korzystać,
dzieł tłumaczonych z polskiego
była zbyt nikła ilość, a ogromną
większość stanowiły tam dzieła z
działu teologji prawosławnej, hi-
storji Rosji i starej rosyjskiej lite-
ratury.

Kontygent czytających w go-
dziny wieczorowe składał się wy-
jątkowo tylko z uczącej się mło-
dzieży szkół średnich, niezbyt na-
turalnie usposobionej do studjowa-
nia teologji lub starej literatury
rosyjskiej.

Trochę ożywienia i chęci do
odwiedzania bibljoteki wśród tego
młodocianego czytelnictwa stwa-
rzało to, iż dzięki pewnej bierności
i apatji dyżurnego urzędnika, czy-
telnicy ci mogli otrzymywać i z
wielkiem zadowoleniem  studjo-
wali dzieła, do których skądinąd
nie mieliby dostępu, jak naprz.:
utwory Paul de Coqne'a, autora u-
ważanego wówczas za ogromnie
niemoralnego, i różne romansidła i
dzieła w rodzaju: Dr. Debe —
„Małżeństwo i Celibat'* lub też
„Higjena i fizjologja małżeństwa”
itp. niezbyt właściwe dla mło-
dzieży.

Naogół. w czytelni panowała
atmosfera nudy i braku zaintere-

sowania, frekwencja była bardzo
mała, ilość czytelników nie prze-
wyższała zwykle 10-ciu osób.

Ilja, po przeczytaniu dzieł dla
mnie najciekawszych, zwalczony
panującą tu nudą, przestałem u-
częszczaćdo bibljoteki, tembar-
dizej, iż powstały wówczas w Wil-
nie nowe możliwości korzystania z
polskiej książki: księgarnia Orzesz
kowej, Makowskiego.
Naogół „Wileńskaja Publicznaja

Bibljotieka'* miała widocznie za
swe zadanie cele oświatowo-rusy-
fikacyjne, lecz prowadzona bez
należnego systemu i w bezładzie,
przy zbyt małych środkach mater-
jalnych, celu wskazanego nie о-
siągnęła i wpływu żadnego na spo-
łeczeństwo wileńskie nie wy-
warła. eis ®

A mnie, o ile to sobie przypo-
minam, dala bibljoteka ta parę
chwil dužego moralnego zadowo-
lenia, i możności zaznajomienia
się z nowemi dla mnie pytaniami i
ideami, które gdzieś tam utkwiły
w mym młodym wtedy, gorąca
szukającym prawdy życiowej |
mózgu. o p:

Więc bibljoteka ta naogėl
przyniosła mnie jednakże zadowo-
lenie i pożytek, bo też nie ma
złych bibljotek, są tylko źli czy-

St Gliński, |
telnicy.

dobrego |
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Redukcje personalne w Ma-
gistracie stały się już faktem do-
konanym Na jednem z ostatnich
posiedzeń Magistratu zatwierdzo-
na została lista 20 kandydatów
do zredukowania. Obecnie dowia-
dujemy się, że w najbliższych
dniach ma ponownie w tej sprawie
odbyć się posiedzenie Magistra-
tu dla powzięcia uchwały o dal-

URZĘDOWE.
— Dekoracje krzyżem zasługi,

W niedzielę, dnia 26 b. m. o godz.
13 i pół w wielkiej sali konteren-
cyjnej Urzędu Wojewódzkiego p.
Wojewoda Wileński w imieniu
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
i P. Prezesa Rady Min. dokonał
dekoracji Krzyżami Zasługi niżej
wymienionych urzędników Wileń-
skiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów:

Złotemi Krzyżami Zasługi: na-
czelnika Tadeusza Wodzińskiego
i inż. Mieczysława Nowickiego. |

Srebrnemi Krzyżami Zasługi:   

  

  

  
   

 

   

   
  

   

  

  
   

   

inspektora Witolda Kolankow-

skiego i st. asystenta Jana Nagro-

beckiego.
Bronzowemi Krzyżami Zasługi:

nadzorcę Zarządu Technicznego

Telegrafów i Telefonów Albina

Tomczyka, ekspedjenta Stefana
Morawskiego, ekspedjentą Wito|-
da Hurynowicza. |

Wymienionym urzędnikom Wil.

Dyrekcji Poczt i Telegr. krzyże
zasługi zostały nadane za zasługi
na polu służby pocztowo-telegra-

ficznej oraz za skuteczną obronę

mienia państwowego przed ra-
bunkiem.

; SPRAWY SANITARNE,

—Lustracja podwórków i do-
mów mieszkalnych. Na terenie m.
Wilna w dniach najbliższych zosta-
ną przeprowadzone inspekcje sani-
tarne. pie:wszym rzędzie zlu-
strowane zostaną podwórza, ich
ztan sanitaryy, ariąstępnieprze”
prowadzone zostaną badania bu-
dynków mieszkalnych.

. SPRAWY WOJSKOWE.
— Źasiłki dla rezerwistów.
Referat wojskowy Magistratu

m. Wilna przystępuje do przyj-
mowania zgłoszeń od osób ubie-
gejących się o zasiłek z tytułu
odbytych ćwiczeń. Każdy zgła-
szający się obowiązany jest do-
starczyć wyciąg meldunkowy z
wymienieniem wszystkich człon-
ków rodziny będących na jego
utrzymaniu. Pozatem przedstawić
należy zaświadczenie władz woj-
skowych, stwierdzające okres od-
bytych ćwiczeń.

P ałószenia przyjmowane- są
" najwyżej w ciągu jednego mie-

siąca od daty zwolnienia z for-
macji.
— Dodatkowe posiedzenie

komisji poborowej. W najbliż-
szy poniedziałek 27 b. m. Komi-
sja Poborowa urzędować będzie

| dla wszystkich spóźnionych po-

borowych objętych tegorocznym
planem z nazwiskami od litery A
do K włącznie.

We wtorek Komisja urzęduje
raz ostatni.

& SPRAWY KOLEJOWE.

— Związek kolejarzy „Zjedno-

czenie  Kolejowców Polskich"
zwrócił się do Min. Komunikacji w
„sprawie potrącenia 75 procento-

wych zasiłków chorobowych za
czas przymusowych  świętówek
pracowników, którzy jako chorzy
służby nie peinią, którychwięc re-

dukcje dni pracy nie powinny na-
 pażać na obniżenie pobięranych

zasiłków, nie mających zasadniczo
nic wspólnego z dniówkami robo-
czemi. Te potrącenia z obniżonych
25 proc. wynagrodzeń są, pomija-

jąc nawet kwestję ich uzasadnie-
nia, niezmiernie uciążliwe, a nawet
niesprawiedliwe w odniesieniu do
pracowników, których sam fakt

Dr. WACŁAW ODYNIEC.

puszcza Nalihoch
e + „Poczuł wyrywanie się duszy

ź krain codzienności do lasów wol-
(+. mych, poczuł tęsknotę za szczęśli-

wą przestrzenią, co kwitnie, gada,
zaprasza i kocha..." У

Józeł Weyssenhoif.

Wydaje się nieprawdopodob-
nem, aby można było kochać Mat-
kę-Ziemię rodzinną bez dokładne-
$o poznania jej oblicza, bez okazy-
wania głębszego zainteresowania
dla jej skarbów, bez nawiązania
bliższego współżycia z jej przyro-
dą, która, budząc w nas uczucie
podziwu dla tworów żywiołowego

| piękna, przebogatem nieraz prze-
żyć estetycznych staje się źródłem.
Do podobnych tworów przyrody
rodzinnej dadzą się zaliczyć nie-
zmierzone i niezgłębione niegdyś
kompleksy leśne, słusznie za du-
mę puszcz naszych, Rudnickiej i

Nalibockiej, jeszcze tak niedawno
uważane. — Lasy Nalibockie, cho-
ciaż i uległy w ostatnich latach
spustoszeniu i to w tak wysokiej
mierze, że zatraciły pierwotną swą
fizjognomję, to jednak i w obec-
'nym swym stanie daleko posunię-
tej dewastacji nie wyzbyły się do-
szczętnie uroku puszczy. Droga do

| Nałibok od strony lIwieńca (27
_klm.) przecina płaszczyznę, falują-
cą pagórkowatemi wzniesieniami,
biegnie przezokolicę senną i me-

 

M Dz

KRONIKA.
Redukcje w Magistracie już się rozpoczęły.

szych redukcjach. W myśł opra-
cowanego planu redukcyjnego
zwalniani są: w pierwszym rzędzie
urzędniczki, których mężowie ma-
ją pracę zarobkową, oraz człon:
kowie jednej rodziny pracującej
w Magistracie, jak również eme-
ryci, których uposażenie emery-
talne przekracza sumę 200 zlo-
tych miesięcznie.

 

choroby naraża na zwiększone
wydatki i któreby zwłaszcza jeśli
idzie o pracowników chorych
wskutek nieszczęśliwego wypadku
w służbie, zasługują na pewne
względy i wszelką możliwą pomoc
w ich nieszczęściu.

SPRAWY SZKOLNE.
— Ferje letnie w szkołach i uni-

wersytecie. W dniu 25 b. m. we
wszystkich szkołach powszech-
nych, średnich i zawodowych skoń
czyły się zajęcia szkolne. Dnia 27
b. m. rozpoczynają się ferje szkol-
ne młodzieży akademickiej U. S. B.
SPRA UNIWERSYTECKIE
— Zažydzenie uniwersytetu

wileńskiego. Według zestawienia
za rok akademicki 1930, na Uni-
wersytecie wileńskim na ogólną
liczbę 3618 studentów — słucha-
czów żydów było 1075,

HANDEL i PRZEMYSŁ.
— Spadek cen produktów.

Według zestawień powołanych
czynników ceny na *argowiskach
wileńskich na artykuły żywności
w ostatnim tygodniu spadły w sto-
sunku do cen z tygodnia poprzed-
niego. Spadek ten spowodowany
został wzmożonym dowozem wa-
rzyw i owoców. Tanie warzywa
przyczyniły się również do obniże-
nia cen na pieczywo, mięso i inne
artykuły, |
— W browarze „Szopena"

zmniejszono pracę do trzech dni
w tygodniu. Zwykle |atem browar
pracował sześć dni w tygodniu
przy zwiększonej ilości robotni-
ków. Konsumpcja piwa stale się
zmniejsza, wskutek czego pro-
dukcję obniżono więcej, niż o
50 proc.

OSOBISTE.
— Dyrektor Lasów Państwo-
ch w Wilnie p. Edward Sze-

miath w dniu 25 b. m. wyjechał do
Białowieży na zjazd Dyrektorów
Lasów Państwowych, który odbę-
dzie się w dniach 27 — 28 b. m.
pod przewodnictwem Dyrektorą
Naczelnego p. Adama Loreta.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z życia „Sokoła*. Na wszech-

słowiański zlot sokołów do Pragi
w dniach 2 — 6 lipca wpłynęło od
sokołów polskich 1147 zgłoszeń, ze
względu jednak na ostatnie zarzą-
dzenia paszportowe wyjedzie za-
ledwie 300 ćwiczących. Z Wilna
wyjeżdża znany zawodnik „Soko-
ła” J. żylewicz. W! dniu 10 lipca od
będzie się zlot dzielnicy pomor-
skiej T-wa „Sokół'” z udziałem so-
kolstwa polskiego z kraju i zagra-
nicy. Zapowiedzieli również swój
udział sokoli czescy i jugosłowiań-
scy. Zlot ten będzie manifestacją
sokolstwa nad polskiem morzem,
wobec czego musi być licznie obe-
słany. Opłaty zlotowe w kwocie 5
zł. należy wnieść w gnieździe wi-
leńskiem do dnia 1 lipca, wyjazd w
dniu 7 lipca wieczorem. dniu
29 czerwca odbędzie się o godz. 15
w gnieździe zbiórka dla zwiedze-
nia obozu harcerskiego na Po-
śpieszce,

SPRAWY BIAŁORUSKIE.
— W sprawie _ likwidacji

gimnazjum białoruskiego. Przy-
wódey białorusinów, oraz grono

rodziców postanowili domagać się
zniesienia rozporządzenia Kura-
torjum Okręgu Wileńskiego o
zlikwidowanie samodzielnego gim-
nazjum białoruskiego w Wilnie i
utworzenia równoległych klas bia»

lancholijną, wije się wśród łagod-

nie ścielących się szachownic pól

licho uprawnych, kobierca łąk roz-

ESD bujnie porastających po-
ręby leśne zagajników brzozo-

wych. Zaniedbane dworki i skrom-

ne zaścianki, gęsto tu rozsiane,

nadają  krajobrazowi właściwy

mu charakter, pociągający i sym-

patyczny, bo tak bardzo swojski,

tak mile swym nastrojem do serca
polskiego przemawiający. Ww od-
'miennych przedstawi ci się bar-

wach okolica puszczy Nalibockiej,

jeśli od strony Nowogródka bę-
dziesz ją zwiedzał, Szlak Nowo-

gródek—Szczorse (25 klm.) prze-

cina szmat pięknej ziemi Nowo-

gródzkiej z jej malowniczemi wzgó

rzami, odsłaniając niezwykłe bo-

gactwo widoków, coraz to inne, a

zawsze pełne powabu i wdzięku,
szczegóły krajobrazu. Przedostaw-

szy się tu za Szczorsami na prawy
brzeg dumnego ze swej piękności
Niemna, znajdziesz się w miejsco-
wości na pierwszy rzut oka mono-
tonnej, jakby  zdradzającej este-
tyczne niedomagania krajobrazu,
w rzeczywistości jednak niepozba-
wionej pewnej oryginalności. Jakiś
smutek bezdenny wieje od lasów
szczorsowskich, mocno przetrze-
bionych i zniszczonych, na znacz-
nej przestrzeni z szaty roślinnej
całkiem ogołoconych, jakaś mar-
twota wieje od cmentarzysk leś-
nych, gdzie sterczą żałośnie pniaki
gnijące, gdzie w górę strzelają sos-

łoruskich przy gimnazjum im.
Słowackiego w Wilnie.

Do Warszawy wyjeżdża dele-
gacja rodziców i nauczycieli gim-
nazjum białoruskiego w Wilnie,
która ma zamiar zwrócić się do
oi Oświaty, oraz prezesa
Rady Ministrów.

Jednocześnie wyjadą do War-
szawy przedstawiciele białoruskie
go gimnazjum w Nowogródku,
gdzie również likwiduje się samo-
dzielne gimnazjum białoruskie
i tworzy się równoległe klasy bia-
łoruskie przy gimnazjum państwo-
wem.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
— Opera w Wilnie. Park im. Żeli-

gowskiego z powodu zdecydowanej nie-
pogody opera „Faust* została przeniesio
na na środę 29 czerwca rb. w niezmie-
nionej obsadzie,

Bilety nabyte są ważne.
W Bernardynce, Dziś po południu o

godz. 12 m. 30 „Wesoła rewja dla dzie-
ci“. O godz. 4-ej „Awantura w raju".
Wieczorem — „Polacy w Ameryce”.
a, Jutro ostatni raz „Polacy w Amery*
ce,

W Lutni. Dziś i jutro — „Nieuchwyt-
— Park im. Żeligowskiego. Niedzie-

la 26 bm. koncert Wil, Orkiestry Symfo-
nicznej pod batudą Michała Małachow-
skiego oraz ostatni pożegnalny występ
baletu Anny Zabojkinoj z udziałem Wie-
ry Suriny i Haliny Gorgi.

z Początek o godz. 8,15 wiecz.
ny“,

Popis publiczny uczn. Konserwato-
rjum. Dziś w niedzielę dn. 26 b. m. o g. 12
w poł, odbędzie się doroczny popis
publiczny uczniów i uczenic Konserwa-
torjam, W roku bieżącym oprócz popisu-
jących się klas fortepianu, skrzypiec,
śpiewu sol, wiolonczeli i orkiestrowej,
wystąpi z produkcjami 5 osób, kończą-
cych w b. r. studja w Konserwatorjum.
Karty wstępu zawczasu nabywać można
w sekretarjacie Konserwatorjum (Wielka
47, wejście od ul. Końskiej) od godz. 4—
7 po poł.

„POLSKIE RADJO WILNO.

Niedziela, dnia 26 czerwca.
9.00: Nabożeństwo z Ostrej Bramy.

10.05: Koncert muzyki angielskiej (płyty).
12.10: Komunikat meteorologiczny. 12.15:
Otwarcie Ill-go Ogólno-polskiego Zjazdu
Bibljotekarzy. 13.00: Koncert. 14,00: „Czy
mydło jest potrzebne?" -— odczyt. 14.15:
Koncert. 14,30: „Uprawa truskawek i po-
ziomek”, odczyt. 14.50: „Pielęgnowanie
rojów po obsadzeniu*, odczyt. 15.25:
Koncert. 15.40: Audycja dla  dzięci.
16.05: Audycja dla wszystkich. 16.45:
„K Międzynarodowy Kongres PEN-Klubu
w Budapeszcie”. 17.00: Koncert. 18.00:
Mała skrzyneczka. 18,20: Muzyka ta-
neczna. 19.15: Litewska audycja literac=
ka. 19.35: Skrzynka techniczną. 19.50:
„Kąpiele ' szkodliwe i peżyteczne”, pog.
20.00: Uraczystošė zapalenia Ogniska
Harcerskiego. 20.50: Koncert. 20.55:
Kwadrans literacki. 21.10: Koncert. 21,55:
Komunikaty i muz. taneczna. 22.46: Wi»
leński komunikat sportowy. 22.48: Kon-
cert muz. tan,

Poniedziałek, dn. 27 czerwca.
11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja

dla poborowych. 12.40: Komunikat me-
teorologiczny. 15.40: Audycja dla dzieci.
16.10: Pół godziny operetki (płyty). 16.40;
Pogadanka francuska. 17.00: Koncert.
18.00: „Paradoksy techniczne" odczyt.
18,20: Muzyka taneczna. 19.15:-Z wierzeń
žmudzkich — odczyt litewski, 19.35:
Prasowy dziennik. 19.45: Wileński ko-
munikat sportowy. 20.00: Koncert Euro-
pejski, 21.00 Koncert z Paryża. 23,00: Ko-
munikaty i muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Praktyczne wskazówki.

Program niedzielny zawiera kilka
praktycznych i aktualnych odczytów, na
które zainteresowani winni zwrócić uwa-
64. Ogrodnikom i pszczelarzom zaleca się
wysłuchanie odczytu o uprawie truska-
wek (godz. 14.30) i o pielęgnowaniu ro-
jów (godz. 15.05), wszystkim zaś, którzy
lubią wodę — pogadanki d-ra Świdowej
o kąpielach (godz. 19,50) i odczytu d-ra
Szpakowskiego o tem, czy mydło jest
potrzebne (godz. 14.00). |

Zwróćmy uwagę na program,
W/ niedzielę 26 czerwca będzie mia-

ło Wilno trzy ewenementy: zjazd związ-
ku strzeleckiego, zjazd bibljotekarzy i
zlot harcerzy. Wszystkie trzy znajdą swój
wyraz w radjo. Prosimy dokładnie wy-
studjowač program,

Muzyka polska z Paryża.
W poniedziałek dnia 27 czerwca

między godz. 21.00 a 23.00 nadany zosta-
nie wielki koncert z Paryża, który trans-
mitowany będzie przez polskie rozgłoś-
nie. W koncercie, poświęconym muzyce
polskiej, weźmie udział orkiestra Strara-
ma pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga,
a jako soliści wystąpią: Artur Rubin-
stein, Paweł Kochański oraz uczeń Pa-
derewskiego p. Tadlewski,

 

ny samotne. Krajobraz tu mimo
smutku i martwoty nie jest bezna-
dziejnie posępny, ożywiają go oca-
lałe od ręki spekulacyjnej młode
bory sosnowe, urozmaicają go roz-
rzucone wśród lasów nieprzejrza-
ne łąki nadniemeńskie, bujnemi i
wysokiemi trawami porosłe—Od-
legła od Szczors o klm. 12 osada
Kromań leży na linji, oddzielającej
lasy szczorsowskie od południo-
wego brzegu puszczy Nalibockiej,
stąd grobla z okrąglaków przez
samo serce puszczy do Nalibok
(11 klm.) prowadzi. Po wjeździe
do puszczy od strony południowej
rzuca ci się w oczy bezmiar jedno-
litej zieleni, — to lasy brzozowo-
olchowe o gęsiem podszyciu z plą-
taniny krzewów i ziół przeróżnych,
porastające moczarowate tereny,
miejscami mało dostępne, przecho-
dzące zazwyczaj w otwarte bagna
oczeretowe. Na zapadłych trzęsa-
wiskach tu i ówdzie, niby oazy,
wynurzają się z bagien mniejszych
lub większych rozmiarów piasczy-
ste wyniosłości, pokryte borami
sosnowemi, za któremi hen daleko
ciągną się rozległe łąki i torfowi-
ska, uzupełniające tło obrazu, tak
bardzo zbliżonego do tego, jaki w
lasach Polesia zdarza się widzieć.
Na miejscach niskich i wilgotnych,
drzewa tworzą niekiedy chaotycz-
nąmieszaniną, zbity w nieprzebytą
śęstwę zespół roślinności, — ma
się wtedy wrażenie głębokiej kniei.
Na suchych odcinkach występuje

„grodzieńskiej o godz.

DAłENNIEK MIEEŃSKI

Z KRAJU.
Grad zniszczył zbiory w gm. wojstomskiej.

Na terenie śm. wojstomskiej
spadł witlki grad. Od gradobicia
doszczętnie zniszczone zostało
zboże w kilku wsiach i zaścian-

kach. Straty znaczne. Urząd gmi-
ny czyni starania przyjścia z po-
mocą ludności dotkniętej kłęską
gradobicia.

Wstrząsający wypadekwe wsi Miziuniany.

Dnia 24 b. m. mieszkanka osa-
dy Miziuniany śm. porzeckiej An-
tonina Własiewiczowa w nocy do-
stała ataku szału. Szalona kobieta
porwawszy siekierę z kąta poczę-
ła rąbać stół, krzesła i łóżka, bu-
dząc swego męża Jana, syna Bo-
lesława i córkę Jadwigę, Rozbu-
dzony mąż usiłował odebrać od
furjatki siekierę, lecz uderzony w
głowę ostrzem siekiery zwalił się
z nóg. Widząc to dzieci poczęły
wzywać pomocy. Obłąkana matka
poczęła z zakrwawioną siekierą
uganiać się za dziećmi, usiłując je
uśmiercić, 15 letni Bolesław szyb-
ko wybił okno i zamierzał przez
nie wysadzić młodszą siostrę, gdy
już siostra znajdowała się na pod-
wórku i za nią wydostawał się Bo-

lesław, Własiewiczowa obuchem
siekiery rozpłatała głowę synowi.
Uderzenie było tak silne, iż chło-
piec wypadł przez okno na ziemię.
Na krzyk jego siostry przybiegli
sąsiedzi z pomocą, lecz żaden z
nich nie mógł dostać się przez ok-
no do mieszkania, gdyż furjatka
uderzała ustawicznie siekierą po
oknie i ramach, grożąc zabiciem
każdego ktoby się ośmielił dostać
się do mieszkania. Kilku jednak
włościan wyłamało drzwi do miesz
kania i z trudem obezwładnili
obłąkaną.

Ciężko rannych Jana i Bolesła-
wa Własiewiczów przewieziono
do szpitala. Chorą Własiewiczową
oddano pod obserwację lekarzy.

Straszna zemsta 13 letniego chłopca.

We wsi Rańce gm. zaniewskiej,
gdzie 13 letni Zygmunt Konstanty-
nowicz pokióciwszy się ze swoją
magochą i przez nią wygnany z do-
mu, podpalił jej zabudowania go-
spodarskie, zomierzając równo-
cześnie i ją spalić, Ponieważ bu-
dynki zdołano uratować od spale-
nia się, mściwy chłopiec ponownie
w następnym dniu je podpalił, lecz
przedtem oblał ściany naftą, by
pożar odniósł skutek. Tym razem
spaliła się stodoła zę zbożem, staj-
nia i obora. Dom mieszkalny urato-
wano. Tymczasem we wsi gruch-
nęła wieść, iż podpalaczem jest

Konstantynowicz, który ukrył się
na strychu domu swego wuja. Gdy
macocha z sąsiadami udała się na
strych domu, by schwytać Konstan
tynowicza i sama pierwsza poczęła
wdrapywać się na strych, ukryty
chłopiec uzbroiwszy się w żelazny
drąśg uderzył nim w głowę zamie-
rzającej dostać się do niego maco-
chy. Uderzenie było tak silne, iż
kobieta nieprzytomna spadła ze
znacznej wysokości na ziemię po-
nosząc śmierć ra miejscu. Młodo-
ciany morderca zdołał zbiec. Za-
rządzono za nim poszukiwania
przy pomocy psa.
 

SPORT.
Dziś otwarcie zlotu harceskiego.

Koło Pośpieszki rozbili się o-
bozem harcerze wileńscy i nowo-
gródzcy, którzy obchodzą dzisiaj
jubileusz swego 10-lecia na terenie
Wilna.

Dziś zatem w obozie harcer-
skim nastąpi szereg uroczystości:
o godz. 10 — Uroczyste otwarcie
Zlotu Mszą św. defilada drużyn.

Zwiedzenie obozów. O godz. 17
pokazy drużyn harcerek i harce-
rzy. O godz. 20 wspólne ognisko
zlotowe.

Przypuszczać należy, że społe-
czeństwo wileńskie tłumnie pośpie
szy do obozu harcerskiego by ra-
zem z młodz. obchodzić jej święto.

Dzisiejsze imprezy sportowe.

Dzień sportowy rozpoczyna się
dzisiaj startem kolarzy na szosie

8 rano.
Wyścig 100 klm. o mistrzostwo
Wojewódzwa.

Od godz. 10 na Pióromoncie
odbywać się będą kolejne roz-
grywki w piłce koszykowej o
mistrzostwo Wilna.
O godz. 12 na Pióromoncie

rozegra szereg spotkań w piłce
siatkowej drużyna Baranowicka,
która przyjechała na gościnna
występy do Wilna. -

Q godz. 15 mamy na pióro-
moncie zawody lekkoatletyczne

młodzieży litewskiej.
Na boisku Makabi o godz. 15

odbędzie się mecz O mistrzow-
stwo klasy A między 6 p.p. leg,
a ZAK. $,

O godz. 17 na boisku Makabi
Hakoach z Rygi spotka się z
Makabi.

Na Pošpieszce od godz. 15
wyšcigi konne.
W Lidzie uczniowie Szkoły

Technicznej rozgrają mecze towa-
rzyskie w grach sportowych.
W Warszawie wilnianie walczą

w zawodach lekkoatletycznych o
mistrzostwo Polski.

Nowe polskie rekordy.

WARSZAWA. Pat.
czerwca

W sobotę
rozpoczęte zostały

„lekkoatletyczne mistrzostwa Pol-
ski, kłóre zgromadziły, na starcie
elitę zawodników z całej Polski,
w imponującej liczbie około 150.

MYDEŁKO
DO ZĘBÓW TY

DZNIOJAM
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+
sosna, główna reprezentantka
szpilkowej roślinności, wysokopien.
ne jej partje nader rzadki stanowią
dziś w puszczy wyjątek, próżno-
byś szukał ciemnej i bezdennej,
przysłaniającej niebo, gęstwy
świerkowej — padło pod uderze-
niem siekiery wszystko, co mogło
przedstawiać większą wartość bu-
dulcową. W miarę posuwania się
w głąb puszczy opłakany jej stan
ujawnia się w całej swej wyrazi-
słości: lasy coraz rzadsze i bardziej
przejrzyste, coraz więcej leśnych
polanek, wytworzonych przez wy-
ręby, porastających lasem paproci
i wrzosowiskami, wreszcie bezład-
nie porozrzucane po puszczy masy
obrobionego materjału, kto wie,
czy nie skazanego na gnicie. Skar-
łowaciałe sosny i brzozy na ponu-
rych uroczyskach, tudzież bez-
brzeżne trzęsawiska kładą na kraj-
obraz szare i monotonne piętno:
tulące się do bagien gdzieniegdzie
wesołe zagajniki brzozowe, pod-
szyte niezmierną obfitością kon-
walji, wraz z okalającą brzegi łą-
kowe żółcizną dzikich irysów, uroz
maicają bezbarwne tło tego obra-
u. Urok puszczy tkwi w niejedno-

stajnošci jej kompleksów leśnych,
głównie zaś w swoistem połącze-
niu formacji 1oślinnych w dzikie i
pierwotne fraśmenty przyrody. Po
łożone na skraju puszczy jezioro
Kromań bezsprzecznie należy do
najwspanialszych tworów przyro-
dy na tym puszczowym terenie.

 

W pierwszym dniu mistrzostw u-
zyskano znakomite wyniki.

Poza ramami mistrzostw, jako
dwie konkurencje przedolimpij-
skie eliminacyjne rozegrane zo-
stały skok wzwyż oraz rzut kulą.
W skoku wzwyż Pławczyk z AZS
uzyskał wspaniały wynik 196 cm.
ustanawiając nowy rekord Polski.

Jest to najlepszy wynik, jaki
w tej konkurencji uzyskano w
Europie. W pchnięciu kulą obu-
rącz świetnie dysponowany Hel-

jnsz ustanowił nowy rekord pol-
ski i światowy, mając wynik
28,65 m. Prawą ręką Heljasz wy-
pchnął 15 m. 55 cm, co stanowi
nowy rekord Polski, lewą ręką —
13 .m. SPtm:

Że wszech stron szmaragdowym
pierścieniem z przybrzeżnych la-
sów obramowane nieskończenie
piękny posiada wygląd, szczególnie
$dy w źwierciadlanej swej toni u-
śmiech nieba odbija, gdy dookoła
cisza'i spokół panuje. Pod wzglę-
dem fizjogralicznym bardzo przy-
pomina Świteź.
W odległości kilkunastu klm.

od jeziora wznosi się na leśnej po-
lance pałacyk, wybudowany dla ze
brań i wypraw łowieckich przez
księżnę Hohenlohe, żonę niemiec-
kiego kanclerza. Dziś w tym pa-
łacyku mieści się nadleśnictwo.
Jeszcze przed wojną lasy Nalibo-
ckie obfitowały w grubego zwie-
rza na czele z niespotykanym o-
becnie tu łosiem. Dzik natomiast
i dotychczas znajduje schronisko
w gęstych wilgotnych zaroślach, Z
rzadkich okazów ptaków na uwa-
gę zasługuje czarny bocian, gnież-
dżący się na wyniosłych sosnach w
nieprzebytych gęszczarach, trafia-
ją się i orły niebieskonogi i gado-
łów, najprawdopodobniej w prze-
locie z lasów Polesia. Do pospoli-
tego ptactwa zaliczają się głuszce,
cietrzewie, jarząbki i słonki, z da-
lekich bagien przed wschodem
słońca dolatuje klangor żórawi, po
łąkach brodzą czaple, — gniazda
ich można widzieć w niezliczonej i-
lości na starych drzewach okaza-
łego parku szczorsowskiego z przy
brzeżnych ajerów i szuwarów Kro-
mania porywają się dzikie kaczki,

  

TWW
MOZELA3
REUMATYZM-DNE+1SCHIAS
lniorm: Biuro irea. Cieplic, Kraków, Szewska 5.

SZKICE I OBRAZKI.
TO SMUTNE.

Czyście zauważyli, że w ostatnich

czasach coraz częściej szpaliy pism wi-

leńskich najeżone są wzmiaukami o roz-

bojach i napadach w biały dzień na uli-

cach Wilna?

Sezon ogórkowy dotknął wszystkich
i wszystko.

Roślince ogórka zaszczepiono „ocz-
ko* kryzysu i zielony badyiek zagłuszył

całe Wilno...
Nawet kina, mimo obniżenia cen bi-

letów, świecą pustkami, nawet popularna

impreza „wianków* zrobiła fiasko, a o

sklepach i handlu niema co mówić...
Jedynie tylko bandytyzm i łobuzer-

ka kwitną na czerwono...
Wilno objęło palmę pierwszeństwa

sławetnej pod tym względem Warszawie,

a kroniki policyjne najeżone są nożami i

rewolwerami,

Liche, spokojne Wilno przeistoczylo
się na Chicago północy...

Kto temu winien i jak temu zapo-

biec??

Policja?

Robi podobno wszystko, co jest w

jej mocy. Niejednokrotnie miałem okazję

zaobserwowania wielkiego taktu po-

szczególnych iunkcjonarjuszy policji (po-

sterunkowych) przy likwidacji drobniej-

szych jakichś zajść...

Policjant, wysłany na ogromny re-

jon (np. V komisarjat, całe Nowe Zabu-

dowanie i ul. Legjonową do Dobrej Ra-

dy) sam jeden dyżuruje w ciągu długich

godzin nocy...

Należy zaznaczyć, że, będąc sam, w
dzielnicy o „dobrej** sławie, skrępowany
jest tysiącznemi rygorami przepisów...

kurtuazyjnych wobec przestępcy.

Nie wolno mu użyć broni (jedynie
tylko w udowodnionym wypadku obrony
koniecznej), nie wolno mu ścigać prze-
stępcy, kryjącego się w lokalu, bez wy-
iaźnego rozkazu sądowego przeszukania

mieszkania...

To też policjant, spełniając gorliwie

swój ciężki obowiązek, spełnia go nie-
produktywnie,..

Q ograniczeniu praw iunkejonarjusza

policji wie dobrze światek przestępczy

i wyzyskuje go na swoje potrzeby.
To jedno...

A teraz słów kilka o źródle prze-
stępczości...

Przeglądając kronikę, zauważamy,

że nie nędza i głód jest złym doradcą.

W notatkach czytamy, Słowa „din-

tojra — sąd złodziejski" „zemsta osobi-

sta“, „zazdrošė“, „inwidja“, „nienawiść

na tle milosnem“,

Włosy od tego stają dęba na głowie.

Czyżby naprawdę tak zwyrodniało
społeczeństwo?!

Piękne przedmieścia

niły się na plugawe meliny, w zaułki, w

których nie zawsze bezpiecznie jest
przechadzać się spokojnym spacerowi-
CZOM,..

Zdarzają się bowiem na nich wypad-
ki dotkliwego pobicia przechodniów, ot
tak, dla żartu...

Ściąga się płaszcz z kobiet, obrzuca-

jąc je plugawemi wyzwiskami, a małe
dziewczęta bywają zaczepiane w ordy-

narny i bezczelny sposób przez obwie-
siów z pod ciemnej gwiazdy...

Zbydlęcenie szerzy się...

A jak temu zapobiedz?!

Jak umożliwić wilnianom korzysta-

nie z pięknych wycieczek poza miasto,

bez narażenia się na napaść?

M, Junosza.

BSSEASPEEESTRRT УЫ
Walasiewiczówna chce startować w bar-

wach Polski.
Mistrzyni świata w biegach krótkich

Walasiewiczówna, która stale przebywa
w Ameryce, wyraziła chęć startowania
na olimpjadzie w barwach Polski. Jeżeli
rzeczywiście formalności olimpijskie ze-
zwolą na start Walasiewiczówny w bar-
wach Polski, to w takim razie szanse na-
sze znacznie wzrosną.

     

  

Obecność ptactwa niemały nadaje
urok tej moczarowatej krainie.
Podczas gdy bory sosnowe pocią-
gają poważnym nastrojem spokoju
i ciszy, lasy liściaste rozbrzmiewa-
ją wesołą melodją, niemilknącą na-
wet i wtedy, gdy nad lasem trze-
poce skrzydłami w błękitnych prze
stworzach jastrząb - drapieżca.

Moczary puszczy Nalibockiej
słynęły ongiś ze strug rudonośnych
skąd przed laty czerpano wyborną
rudę żelazną i przetapiano nastę-
pnie w piecach hutniczych. Ślady
fabryki żelaza można i dziś oglą-
dać w Kleciszczach, odległych od
Nalibok o kiika klm.

Cały obszar puszczy, wynoszą-
cy przeszło 30 tysięcy heklarów,
należał przed wojną do braci Falz-
Fejnów, obecnie przechodzi na wła
sność Państwa Palskiego.

Piśmienictwo, dotyczące pusz-
czy Nalibockiej, jest dość ubogie,
mamy zaledwie pracę K. Łapczyń
skiego („Pamiętnik fizjograficzny”
t IV. rok 1884) oraz materjały do
dziejów ziemi naszej, zebrane
przez  Czesiawa Jankowskiego
(patrz „Powiat Oszmiański* część
IV, str. 14 — 34), A szkoda, że
talk mało napisano o tym cieka-
wym i sympatycznym zakątku zie-
mi naszej, gdzie jak mówi „Lirnik
Wioskowy"'.

„I weselej rosną drzewa,
I weselej ptaszek śpiewa”.

Czerwiec, 1932 roku.

Wilna zamie-
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"Ruch wydawniczy.
„Awangarda”, Ukazujący się w Po-

znaniu miesięcznik. Obozu Wielkiej Pol-
ski, „Awangarda ', wywołuje coraz więk-
sze zainteresowanie wśród szerokich
rzesz społeczeństwa dzięki żywotności
poruszanych w niej zagadnień i odwadze,
z jaką są w miej one traktowane. Miarą
zainteresowania, jakie poczyna budzić
„Awangarda“ zarówno wśród swych
zwolenników, jak przeciwników ideo-
wych był choćby szereś przedruków, o-
mówień i polemik, jakie wywołał zeszyt

stycznych młodej „sanacji“, przyczem
autor przy tej okazji charakteryzuje obli-
cze ideowe dzisiejszego młodego pokole-
nia, porównując je z pokoleniami daw-
iejszemi. Następuje cenne studjum po-
sła Ryszarda Piestrzyńskiego poświęcone
nowoczesnym ruchom narodowym, i za-

wierające wiele nowych zupełnie ujęć i

spostrzeżeń.
W uwagach p. t. „Młodzi w służbie

wojskowej” p. Feliks Fikus podkreśla,
tak dodatnim i twórczym czynnikiem jest
ruch narodowy młodych pokoleń w dzie-
dzinie przysposobienia narodu do odpar-
cia wrogich zakusów na jego całość i nie-

ne wspomnienie p. W, W., poświęcone
amięci „Wielkiego Biskupa' św. p. ks.
ozińskiego.

Numer zamykają „Uwagi”, pełne žy-
cia, jak zwykle, „Gawęda obozowa” F.
Fikusa, dział organizacyjny i omówienie
dziesięciolecia Młodzieży  Wszechpol-
skiej.

Adres redakcji i _ administracji
„Awangardy”: Poznań, św. Marcin 65.

Prenumerata roczna 5 zł., półroczna
2,50 zł. Konto P. K. O. nr. 203-851.

DZIENNIK WILEŃSKI |

ROZMAITOŚCI.
TERROR w SOWIETACH
Podczas ostatniego walnego

zgromadzenia rosyjskich sądowni-
ków, kierownik komisarjatu spra-
wiedliwości Krylenko, specjalista
od spraw o światowym rozgłosie,

wypowiedział swoje najgłębsze
przekonanie, że w sądownictwie
sowieckiem nie prędko jeszcze na-

wa sowieckiego warte jest specjal
nego podkreślenia i zapamiętania.

Daleko ciekawsze jest jednak
drugie twierdzenie Krylenki, któ-
re wypowiedział on na temże ze-
braniu. Oto, zdaniem jego, należy

rozstrzeliwać i drobniejszych prze-
stępców, których dotychczas na-
wet w Sowietach karano jedynie

więzieniem, delikatne bowiem po-
stępowanie władz sądowych dopro

GIEŁDA,
WARSZAWĄ (Pat.) 25. VI. 1932 r.

Dolary 8,88'|,—8,89'|,—8,86:'|..
Belgja 124,15—124,46 —123,84.
Londyn32,28—32,25 —32,43—32,11.
Nowy York 8,916—8,936—8,896,
Nowy York kabel 8,921—8,941—8,90',
Paryż 35,07—35,16—34,98
Praga 26,38—26,37—26,44—26,32.

- Szwajcerja 173,75—174,18—173,32.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 212,00.
Tendencja niejednolita.

Akcjer
Bank Polski 70. Starachowice 6,00.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3!i od 6—8 wiecz.

stąpią stosunki normalne. Tend. nieco mocniejsza.
Pożyczki polskie w Nowym Yorkai

Dolarowa 47. Dillonowska 46. Stabili-
zacyjna 42. Sląska 30,50.
—{={$=:5

wadziło do tego, że kontrrewolu-
cjoniści i wrogowie ustroju republi
ki rad podnoszą znów zuchwale
głowę.

majowy tego pisma.
Zeszyt czerwcowy pod względem

treści nie ustępuje zupełnie swemu po-
przednikowi. Na wstępie spotykamy ar-
tykuł p. Nemo o fermentach komuni-

Krem Cazimi Metamorphosa| LiCytacja
Kurator Masy Upadłościowej T-wa Handl. Za-

dzięki swym wybitnym właściwościom i niedoścignionym zaletom jest stawowego (Lombard) Biskupia 4 powiadamia, że

obecnie najbardziej poszukiwanym i żądanym przez najróżnorodniejsze delszy ciąg zwykłej miesięcznej licytacji odbędzie
stery konsumentów. się jeszcze dn. 27, 28i 30czerwa od 5—7. 287—0m

podległość. Bardzo interesująca jest

pierwsza część artykułu p. Romana Fen-
glera, poświęcona „Jutru nowego  czło-
wieka' — w dziedzinie gospodarczej i za-
wodowej. Cykl artykułów zamyka pięk-

To szczere przyznanie się Kry-
lenki do nienormalnych stosunków
w tym dziale administracji państ-
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MATURYCZNE i DOKSZTAŁCAJĄCE KURSY

„WIEDZA
KRAKÓW, ul. Studencka 14.

przygotowujące na ustnych lekcjach zbiorowych w Krakowie, oraz
w drodze korespondencji, zapomocą świeżo, przez fachowych profa-
sorów opracowanych skryptów, wskazówek, programów i tematów,

przyjmują wpisy na nowy rok szkolny 1932,3 na:
1. Kurs maturyczny gimnazjum wszystkich typów i semin. naucz.
2. Kurs średni 5-ta i 6-ta ki. gimn.

= * 3, Kurs,nižszy w zakresie 4-ch kl. gimn.
4. Kurs 7-miu klas szkoły powszechnej.

z oszenie. W roku szkolnym 1931/82 złożyli egzaminy z pomyślnym
wynikiem następujący uczniowie (-anice) naszych Kursów:

Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej > EE ski ekon: nono; ZE Antoni,
° į i ordas adyslaw, Lešniakėwna Ludwika w Państw. Gimn. Il. im. św.

wiadomości, że dnia an 1932 r. Jacka w Krakowie, Naglik Stanisław, Sokcłówna Janina, Sekołowska
o godz. U-ej rano Wd. r. 22a przy ul. B Jadwiga w Państw. Gimn. V. im. J. Kochanowskiego w Krakowie, Pie-
A. Mickiewicza odbędzie się licytacja ru-| traś Józef Państw. Gimn. im. M. Reja w Kielcach. Simonowicz Benja-
chomości należących do Arsenjusza Pimo- min w Państw, Gimn. VIII. im. A. Witkowskiego w Krakowie.

nowa oszacowanych na zł. 2043 — na po- Egzamin e maturę semin. naucz.: Bryła Wojciech

krycie zaległych podatków.
w Państw. Semin. Męskiem im. Piramowicza w Krakowie.

285—0m Magistrat m. Wiina.
Egzamin nadzwyczajny z 6-clu kl. gimn: Barańska Woronika,

BROŃBEZ ZEZWOLENIA POLICJI „į
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Postanowiliśmy umożliwić wszystkisu nabywanie oryginalnego
KREMU CAZIMI METAMORPHOSAi maiąc na względzie obecny

kryzys wprowadziliśmy do sprzedaży na równi z dotychczasowemi
słoikami normalnemi
KREM CAZIMI METAMORPHOSA W MAŁYCH SŁOIKACH

po odpowiednio niższej cenie.

Jesteśmy przekonani, że tą inowacją odpowiemy istotnej potrzebie na-

szych łaskawych odbiorcow

ь
:

k

 

Z poważaniem
Tow. „CAZIMI“

Krem Cazimi Metamorphosa
edyny radykalny środek przeciw PIEGOM, wągrom,
iym plamom, czerwoności i innym wadom cery

Bednarz Franciszek, Bydoń Antoni, Heftlerówna Stella, Jackiewiczówna
Bronisława, Kamionka Stefan, Kołacińska Helena, Kraglel Stanisław,
aJW „och Ignacy, Wiecheć Tadeusz, Zarstrum Hanka,

ienie olf w Państw. Gimn. IV. im H. Sienkiewicza w Krakowie,
Sciae metal. Rendos Stefan w Państw. Gimn. im. St. Staszica w Lublinie, Waluga
reje sp z. Rudolf w Państw. Gimn. w Katowicach.
zy ARIA "stra L ZADAR" Egzamin nadzwyczajny z 7-miu klas Szkoły Powszechnej:
Pele Bet za PRZ pa Cepeusz Leopold przed Pzństw. Kom. Egzam. Nadzwycz. w Szkołach
a czeniem ża tł TOSZEZĆ Powszech. w Częstochowie, Gawior Stanisław, Kozieł Józef, Madej
10.50, 6 szt. 30. — 50 naboi Władysław w Szkole Powsz. im. św. Fiorjana w Krakowie, Qrzebiński

„Sell“ do brown. zl. 1,45;
100 szt. 2.70. Keszta przesyłki płaci kupujący.
Adresowač: Zakłady Mechaniczne Kuperman,

Jan w Szkole Powsz. im. J. Ill Sohieskiego w Gniewie, Kunikówna

Warszawa 1, skrzynka poczt. 97 oddział D.
—--— nne

   
Polecamy równieź: <

MYDŁO CAZIMI METAMORPHOSA
które przy stałem użyciu usuwa PIEGI, zmarszczki i inne wady cery,,R 3 Marja w Szkole Powsz. w Dobromiiu, Lado Juljusz w Szkole Powsz.

nadaje skórze aksamitną gładkość i naturalną świeżość. ) !w Nowym-Sączu, Majzlikówna Eugenja przed Państw. Kom. Egzam.
Nadzw, w Żninie, Mazurkiewicz Stanisław w Szkole Powsz. w Mielcu,
S. Pniewska Bożenna i Sobieszkówna Anna w Szkole Powsz. im. Z.

   

6293k Oleśnickiego w Krakowie, Pyzio Andrzej w Szkole Powsz. w Chrzano-

ВOOOOZO WODO ZAWCE PIANINA wie, z Irena w Z Powsz. w Krośnie, Rymsiakówna Ur-
szula w Szkole Pówsz. im. A. Micklawicza w Nowym-Sączu.

Pytfrom weo stone eny, Władzła Zwlrlicza Geсоренойtapy zaj. | Udo од TalerzYAN SR
DŹWIĘKOWY GÓRA 3 wą wżycia|śniarcyOdszukiwanie tuniędych B wad L Ais“ ya głównych przedmiotów do opracowania,

LLo «K L i 6 $» Film, przewyłszejącywszystkodotychczaswidżiane I-I JEKYLL | Mister HAYDE wensona.—Podwójne z. czło- letnia Likimas o dy AE e ed najwybitniejsze siły fachowe

ułica Wileńska Ga, tai. 336. wieka. p R. Mamouliana. E a aaa s Zzpe— A › a Do: dyspozycji: uczniów: (-eni€). Lali sklbros ais otas

napięcia dramatycznego, emoc echnikl. Ceny miejse nie podwyższone. -Szy ; zł. й < ;

"3 a seansów o godzinie 4, 6, 8 | 10,15 w dnie świąteczne o g. 2-ej. '1200 Ki- poryaza” agata Dibliotaka: przyrodniczy i geograficzno-geologiczny,
Jowska 4. H. Abelow. ządač bezplatnych prospektėw. 647—2 juz
 

 

mowej, caikowicie mówiony | śpiewany po czesku KRÓL WŁÓCZĘGÓW. Jarosława Habka autora nieśmier-

telnego „Szwejka”. W roli gł. SASZA YŁOÓW. Nad program Dodatki dźwiękowe. Ze względu na wysokiej

wartości artystycznej fllm dla młodzieży dozwolony. — Ceny zniżene: Balkon ed 25gr. Parter dz. 60 gr.

DZIŚ! Wieiki dźwiękowo-śpie- AWANTURNICA" W rolach głównych: Słynna gwiazda, dernoniczna, niesamowicie

wny dramat serc i zmysłów w» . piękna GINA MANES | znakomity odtwórca ról bohaterskich GA-

BRIEL GABRIO. Rzecz dzieje się współcześnie, na tle najpiękniejszzch fragmentów Marsylji. Budzące grozę sceny

buntu lwów.—Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4 ej, w dnie świąt. o godz. 2-ej. — Nie bacząc na

kolosalne koszty filmu Dyrekcja postanowiła ceny nie podwyższać a więc pozostały ceny na wszystkie seanse od

Ogtoszenie.(=į Dmd

we dno CASINO
Wielka 47. tal. 15-14.

DZWIĘK. KINO-
Targ «PAN»

Ul. WIELKA 42. Tel. 528.

į Dziš! Jedno z czołowych dzieł czeskiej produkcji fil- Dzieje słynnego poety czeskiego

Spędzajcie Wasze
urlopy we Francji.

Plaže fracuskie, familijne fub towarzyskie edpewiadają
najróżniejszym gustom. Znejdziecie tam świeżość, słońce,
radość i zdrowie.

  
       

      

  

   

    
   

  

 

   

 

Informujcie się o podróżach do Francji w biurach podróży w Polsce
lub w Bureau des Chemins de Fer Francais, Maison de France, 101,
Avenue des Champs'Elysćes, w Paryżu. ł 16370—0mSER

Ин Wii ! " 2 DOMY, PLACE Litewski pełno - tłusty

agistrat m. Wilna ogłasza przetarg na do- z maj. p. St. Oskierko 5

stawę pleczywa do Szpitali mieĮskich i Przytulku, Letnisko MAJĄTKI. poleca D/H. S. Bieliński, PRBITUREWATTEAPZCCA
Ceny niskle.—Dogodne M;ckiewicza 26 tel. 1
warunki. Dział Pośrednie sek E S 5

@га

Oferty, ze wskazaniem ceny ryczałtowej lubw willi „Uroczej“ w lesie
9/,*l, ustępstwa od cen rynkowych, należy Skłe sosnowym, do wynajęcia OSTRZEŻENIE!

 

dać do dnia 28.VI.32 r. okoje. Można z cało- twa Handlowego, i A ы к A

Ustny przetarg odbędzie się w tymże dniu poza utrzymaniem, DOWSki. - "282—0 o Kotki o A Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-

o godz. 10-tej rano. od 5 zł. dziennie. Tenis, 1 pie» KA Wi T > 5 łowartościowe piwo w używane butelki

Soły pe piaaiinjas powinn: zložyč wadjun krokiet, radjo. ez PLAC 2 Pee Korenik: Kroju „PATENT" ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU

w wysokości zł, kscja statkiem lub. auto- 12 said ° e".

Prerimavanis ofert i udzielanie informacy sda ©o 1/+ godziny, Je» przy ui. Tartaki Nr, 23 —przyjmują = 3 ч Ww Zywcu i wprowadza tem w błąd Sz. Kon-

GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą'i corocz- Ę uskutecznia się w Wydziale Zdrowia I Opieki Spo: rozolimka, Kolonja „Zgo- (koło ul. Miekiewicza) do 3 sumentów Przeto ostrzegamy przed falsy-

nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-JĄ łecznej (pokój Nr 4). da“, me sprzedania. Całość lubMANINO 1 fikatami i prosimy uważać przy kupnie
146—3 fortepiaa

krzyżowe do sprzeda-
nia niedrogo, śpiesznie.
Wielka 54, m. 44 9349,

parcele małe. Ceny ni-Magistrat m. Wilna.
skie, od 2—6 pop.9322 4

nu, kosi miljony ludzi. —
chorób płucnych, bronchitu,
czywęgo, „męczącego kasziu |

. Lekarze:

„BaisamThiocolan—Age"
który ułatwiając wydzielanie się piwociny Mazowiecka 10 17346—5| dzieci. Informacje: W.
wzmacnia organizm i samopoczucie chorego me # p i driałeczki ziemi pod let. kredens, szezlong, klat- Я 3
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p. stosują
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Używa się za poradą lekarza * oraz centrum z budyn- ul. Mickiewicza 24 —22.
Sprzedeją apteki. Wydz.Z.P.Nr.15 LEKARZE AKUSZERKI Letnisko blisko Wilna, kam przy szosie Wilno— 9338 ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR \\ ŻYWCU

| las, rzeka, miejscowość Warszawa. Miejscowość — —Й”ReprezentacjaWI A 13. 18-52.
RUDOCRWEWKCWERZE zdrowa. Jagiellońska 9, = r Do sprzedania a!

- —- — 14 7 . ,

NIGDY NIE ZAPÓŹNO |ikti 1. SNWIMII AKUSZERKA — iRYO Ra |DE jazd na miejsce autobu: 4 klm. od kolei (Moło- koje z kuchnią wannami Ū Wyldjęcia pó | | *

pomyšieč o swem zdrowlu, Choroby weneryczne, MARJA sem o 45 minut prawie deczno — Lida) 57 ha, i eiektrycznością weran- z wygodami, z niekrępu- IB

tembardziej jak już cierpisz na chorobę nerekt, | skórne i moczopiciowe. LAKNEROWA Zdrojewiska. co godzina. Kościół świa- ziemia orna, las, staw dą i balkonami. Cudnic jacem wejsciem. ul. Wi-

kamieni Wielka 19, od 9—1 i 3—7 tło elektryczne, telefon, rybny, młyn z turbiną. położone nad rzeką za 281
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przemiany materji, na bóle artretyczne 4251—0 policja na miejscu. Mają- Młyn może być sprzeda- chwycający widok. idę- ——————-————— —
dnęryczne *5 walacie śeładke. odbijania e 7 w. Kasztanowa 7 m, 5. OTWOCK, tek SPołuknia, właściciel- ny osobno z działką alne dla osób słabych 4 POKOJE (bez mebli)

lub lonności do obstrukcji. Pamiętaj, że nigdy WZP69 leśna stacja klimatyczna, ka Różańska lub Wilno, ziemi lub bez niej. Ad- na płuca. Les iglasty w potrzebne są od 1 lipca: cuz
nie jest zapóźno, gdy używać będziesz =aeT Bakszta 10, m od 4—5 res w Administracji. —2 pobliżu. Mieszkanie w Zgłaszać się: Tatarska З

— ‚ „ner ‚ = popoł. imi ch 1 cieple. Nr. 24m.3. 9344—1 ‚
zioła „moczopędne m>ERNIE i dokrwistośc,_ wyczerpa- z - i PA SĄ Adria aaa Na akis не лНЕ н io bal _

`Бого! skórne, wene- nie, zołzy, krzywicę. — Dom o mieszkania€| Ё ё е РЕЬ 2
„DIUROL Gąseckiego, 1yczne S moczopłciowe Ś$MIAŁOWSKA Liczne sanatorja, kom- przy ul. Konarskiego do i PRA c A į zOIMIESZKANIE do wyna- : к 3

które zapobiegają nagromadzeniu się w ustroju | '9—1 i od 4—8 pp. przeprowadziła się,  fortowe pensjonaty. Ce- sprzedania. Zwierzyniec, Mwaszzesnuiwasu su tuż. 9309—1 i<cia 2 pokoje i 6 pokoi skłądający się z 60 — 70

a. asa i innych za ącychWE Mickiewicza 28, m. 5. Garbarska 1; m. 16, róg”) umiarkowane. Sosnowa 16, m. 1. 931000 w Dr PN т iais pukoi i 2 — 3-ch LA®
u, substancji, zatruwających organizm. Wszel- al.-Michieeiita: 15 Dae 16618—4 ———————— HANDLOWIEC z ukoń: MIESZKANIE 6-ciopoko Ś!9 Jańska 11, u dozor ogólnej powierzchni 2300 |
Apra ią, TSWODA i że gabinet kosmetyczny kei Kupię dom w cenie ko- Czoną szkołą. Kawaler, jowe z wygodami do wy cy. 9345 w wę ulic: Wiel

i61 „DIUROL“ k ВН i Ss prawia cerę, usuwa i „ph ło 10 tys, zł. bez pośre- lat 22, pierwszorzędne nejęcia. UI. Zygmuntow- — kiej, Niemieckiej i Wi-|

de OR zwa Zad B [Mol Cymboler Šiai eina pages liaiskan ik оОНоо paka Ва ОЬ ВН › ООA dy, swoni iseis
z t у . * ° gry. o у Е ” m. 1. Snarska. 9307 praktyki w dziale Бап- ————————————2kuchnią. Pańska 4—7, emie KOK >

By: PROROK”Cheaktzcć topa a WENERYCZNE,SKÓRNE, Tel e SBE diowym — najchętniej w 2 mieszkania 3 poko. od 4-е} рр. 9346 EA a4

zekonasz się o dodatnich skutkach ich dą| MOCZOPŁ. Tel. 15-64. ы ? В buchalteryjnym, Oferty: M jowe z нудочат', -— — — — joy "lnie, ul.Domi-
ma zalecać je będziesz swym znajomym. Spe- |MICKIEWICZA 12, róg. Zaleszczyki,— pierwszo Dosprzedania z powodu Majowa 56 m, 1. M. Sta- y nowowybudowanyn D jęcia 2 POKOJE mkańsk 15 MS

Kolor we ojakóinii.. Ocgieakie: zał tarskiej i 58 ` a odc ada оаа ia aa 9320 domu do wynajęcia. Sta- 99 WYBAIRCIA AAA
UROLS G i o Es: s Rota L Ta 9-2i RÓŻNE rage Pnanea У „JAa- z bierwion. 4 mieszkania —————————— ra 27. , z wygodami, mogą być rar TY Dana |

zędki | włedy apłcme. Kai Sai za |zaa Jedynt po 4 pokoje ze wszelkie. KRAWCOWA szyje sy ——————————— BA biuro. МЕЫЕ Niewinna. 3
y . .М. | ы ntów, mi wygodami. Dochód knie, płaszcze i kostju- Solldnym lokaiorom do 21 7 !* 9341. Sędzia: Rzuciłaś pani

TRENERZY Pa ai szukających wypoczynku, p я
15r0 DOKTOR ——BEZPEATNIE įtozrywki, polecaEmlija roczny 6.600 zł. rozchód my damskie. Poszukuje wynajęcia 2 pokoje z swej służącej garnek z

50 POMNIKOW WIECZNE FOTOGR.|HAURYCAGEWCLOWA ea aa Glówwska: 8711 0 ORO. parasaa, zaj na oz ze je "| masłem na |. Co“

BR.BUTKOWSCY, przyjmuje od 11—12 i| okaze h 4 е z wyjazd, es w mi- mi wygodami. Zakreto= pani masz na swoje u-

wyc! stronie nistracji. 9325 nistracji. 9337 wa 17, m. 6. 931500 niewinnienie?
„ Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 28, od 5—6. czaszpism  rozrywko- a SEA 28 — Poslalom swėj wiersz ; -
Zaszczyc. uznan. Ich Świątobl. Papieżów | Choroby skórne, lecze-| wo językowych „Le akopane pensjonat Słażąca do wszystkiego z=40 redakcji, upoważnia- Ada is Baj iż
Plusów X i XI Wykon. pocztówek, legi-| nie włosów, kosmetyka| Petit Journal Franco- [11 8 wdowa 42 lat z 6-letnią Elegancki salon z for- jąc do skrócenia go O zepsute,
tymecji, portretów, grup etc.—Misterne| lekarska i operacje ko-| Polnnais“ i „Deutsch- Sprzedaż| dziewczynką poszukuje tepianem, z niekrępują: cztery zwrotki, w razie

_Upozow, wsz. nowości, 886 - smetyczne. Polnische Kleine Zei- i Wy. Sem wejściem do wyna- gdyby okazał się zadługi. й
Wileńska 33, m, 1. tung” (d. „Tłumacz 55 W LR. V. jęcia. Моге byč calo Dziš dostalemodpowiedž, LO В

Języków Obcych”). ]5 — 6 zł. dziennie, pię- K Pohulanka 8, m. 12. 9330 dzienne utrzymanie. Sie- że radzą mi skrócić 5` ь ъ uplę užywaną łód- T : k ki 12, „ 6. wi ść 4
siai tos ZO ciorazowe utrzymanie — kę, Oferty: Chocimska 18 nnn TAKOWSKIEGO 931600 paceeo o sześć DRUKARNIA

В т iców__3/4, pierwszorzędna kuchnia, gia J. D 9327—0 o POTRZEBNA : `
Ś r 7 "A r T i w śeii 6ZL mA i INTROLIGATORNIA |

EM A Dr Blumowicz obfitość jarzyn, owoców, KUCHARKA :
„» , . wszystkie pokoje  sło- ы ugi MIESZKANIE 4-ro po- ten wiersz? ь :

| в Секот сРОГ Choroby weneryczne lek: ё kwalifikowana na lato kojo d jęci — Dziesięć. х
лЯ изинт acz .!июу.' skórne i moczopłciowe kanalizi j e Za. do majątku. Informacje:Fin a.5/11 A 0002300842 ] sz
` SN я 21 NAUKA analizacja lazienks ka. DO SPRZEDANIA da- ul. Wileńska 12 — 3, od ed 3 : ь

{ек 921, ов 9—1-1 3—2. rą ne 0- chówka używana, żelazo 15 — 18, 283 Mostowa Ul. 1. Tel' 12-44

 

 

         

Niedziela 9—1. e zdatne dla ślusarzy, ma- MIESZKANIE 5-cio_po- PRZYJMUJE DO DRUKU
ABSOLWENTKA ima. nekin krawiecki i 1óżko SRNNIKNIENKZNENEŁEEJA |jv- ;wicżo odremon- оы @Е
poszukuje kondycji na SPRAWY NasE ыле .ЬЁЩ Mieszkania cze do wynajęcia. ADZIEŁA, BROS. R 3

w. Z. P.Nr.12. Dr Zeldowicz a bazie z m MAJĄTKOWE 1pokoje M'ilkomierska 11. 9342 | LOKALE BiLETY WIZYTO

Ё е e as gimnazj. -Ь JESZOREORSNOESŁAĄ | х я

. łocka 9, m, 4,_ 817—4 ZAPROSZENIA,
upując płótne, perkałe, jedwabie, wełny, |CHOR. WENERYCZNE й D O M w dobrym stenie Mieszkanie4 pok MIESZKANIA wolne 5 20 2 OE

K ręczniki, chustki,sianaiki,markirėty, ser MOCZOPL. I SKORNE +ogródnień 59 sąžni z oedyokojem p." pokoi z wygodami i bal- jo wynajęcia SKLEP ł RÓŻNE KSIĄŻKI | -
1 płócienka na ubranka dia dzieci w firmie |9—1 i 5—%8 w. tel. 2-77, do sprzedania. Dochód Ё y kojowe do wynajęcia. konem i 3 pokoje z kuch- nadający się na fryzjer- DO OPRAWY |

«T K A N l N Y T A N l E» zł> MŁODA NAUCZYCIEL- mies:ęczny 160 zł. Piękna Ceny przystępne. Witol- nią. Połocka 4, dozorca nię, mleczarnię, iarbiar- я „ВЙ a

Еб П " D-r Zeldowiczowa KA iwakacje porwie oso WK przy- Fisharmonji dowa 49, u włeściciela. wskaże, 9339 вЁ„ші; sca duży WYKONYWA |

A 3 posadę na wsi. Przygo- Stanku = autobusowego. : : odęówiadajhó> ( AL

5. Z mei no, Wiie a 1, kakiaka weneryczne, jowanie do gimnazjum, Może być wolne 5 po- K. DĄBROWSKA Mieszkanie 4 pokojowe | bank, biuro, ognisko, PANK TUALNIE.

ZAOSZCZĘ: yi się podwójnie —nry sai. m LS WE 12 — 2 konwersacja francuska. kojowe mieszkanie. Ko- (F-ma istnieje od r. 1874 ze wszelkiemi wygoda: MIESZKANIE 3 pokoje slub, bursę lub ogrė ŁOŚ A

cenie, gdyż ceny są najniższe asi —6. ul. Mickiewlcza 24. Polska Macierz, Wile4- narsklego 68. Jakubow- Wlino,ul.Niemleekašm.1i mi do wynajęcia. Sosno- z kuchnią, I piętro. Sko- dziecinny przy ul. Wileń- 3
|najpiękniejsze. —.210—0m $ ska 23/9, 9294—2 skl. 9323—1 0 102—25 wa ga. 93250o pówka 9. 9340 skiej Nr. 20. 9348—2 IMAKKMAELENKNAKANI

ы 2
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