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Poszukiwanie Niepokój w Niemczech wzrasta. 
„trzeciej strony barykady". 

Nie wszystkie tezy poniżs: 
tykułu możemy 

  

go ar- 
uznać га swoje. 

Red. 

Wśród młedzieży akademickiej na- 

szego Uniwersytetu daje się zaobser- 

wować w ostatnich ezasach jaskrawe 

przejawy ujemnego stosunku do go- 

spodarki kapitalistycznej oraz zrodzo- 

nej na jej podłożu kultury. Daje to a- 

sumpt do posądzania elity umysłowej 

naszej młodzieży o sympatje komuni- 

styczne, a nawet o filosowietyzm. 

Antykapitalizm współczesny może 

być dwch rodzajów: może być wyra- 

jakie się żywi dla ko- 

munizmu rosyjskiego , 

ry w wałory twórcze systemu sowiec- 

być skutkiem 

zem sympatyj 

    

wyrazem wia- 

  kiego, ale także może 

biegunowo wrogiego nastawienia wo- 

bec lego, co stanowi najbardziej za- 

sadniczą treść doktryny Ill międzyna- 

rodówki. To ostatnie stanowisko nie 

jest bynajmniej paradoksem; wynika 

   

ono z pewnego głębszego wejrzenia 

w le więzy przyczynowej zależności, 

kłóre łączą świat cywilizacji burżua- 

zyjnej ze światem tworzącej się cywi- 

lizacji sowieckiej. 

Komunizm III międzynarodówki 

jako amalgamat socjalizmu 

zachodnio-europejskiego z pewnemi 

specyficznemi właściwościami psychi- 

ki rosyjskiej. U podstawy jego ležy dok 

Doktryna ta jest 

wyrósł 

tryna marksowska. 

dzieckiem warunków gospodarki ka- 

pitalistycznej. Karol Marks był nie 

tyle teoretykiem socjalizmu, ile — i to 

przedewszystkiem — wielkim, genial- 

nym badaczem kapitalizmu. Ustale- 

nie pewnych zasadniczych tendencyj 

rozwojowych gospodarki kapitalisty- 

cznej doprowadziło go do postawienia 

tezy, że dynamika kapitalizmu z nie- 

odpartą żelazną konsekwencją będzie 

musiała zrodzić gospodarkę socjali- 

styczną oraz mową socjalistyczną cy- 

wilizację. Szereg. zasadniczych kon- 

cepcyj teoretycznych, tak kwestjono- 

wanych. przez nowoczesną naukę eko- 

nomiczną. został przez Marksa stwo- 

rzony nie jako odbicie pewnej objek- 
tywnej rzeczywistości istniejącej w 

otaczającym świecie, ale jako ilustra- 

cja faktu eksploatacji robotników 

przez przedstawicieli kapitału, faktu, 

który Marks wyraźnie widział, ale z 

którego  teoretycznem /wytłumacze- 

niem miał pewne trudności. Tak się 

zrodziły marksowska teorja wartości 

i nadwartości, teorje płacy roboczej, 

zysku i t. d. 

Nawet marksowski materjalizm fi- 

lozoficzny jest nietylko wynikiem 

studjów autora nad Demokrytem i 

Feuerbachem, ale także odbiciem by- 

towania człowieka w niewielkich ośrod 

kach produkcji kapitalistycznej, w 

ciasnych zaułkach, wśród wielopiętro- 

wych gmachów nowoczesnych miast, 

w bezpośrędnim kontakcie z imponu- 

jącemi tworami techniki, gdzie wszyst 

ko, co nas otacza, mówi o potędze 

umysłu ludzkiego, każe wierzyć w bez 

graniczność tej potęgi, a prawie nic 

nie narzuca myśli o istnieniu świata 

nadprzyrodzonego. Burżuazyjne wol- 

nomyślicielstwo ma swoją postawę 

materjałlną w warunkach produkcji 

kapitalistycznej.  Bolszewickie  bez- 

bożnictwo jest dalszym ciągiem „jest 

logicznem rozwinięciem burżuazyjnej 

bezwyznaniowości. 

Kapitalizm stworzył wielkie dzieła, 

epokę niebywałego tempa udoskona- 

lania procesów wytwórczych, zbudo- 

wał bazę techniczną dla ustroju go- 

spodarczego przyszłości. Przyzna to 

każdy, kto przyzwyczaił się myśleć w 

pewnych kategorjach ekonomicznych. 

Ale czy można dziwić się wierzącym 

katolikom, wśród śpiewnej ciszy mu- 
wileńskich wykształconym rów ;,0- 

  

drodzeniowcom* odczuwając bar- 
  

dziej niż kiokoiwiek inny niebezpie- 

czeństwo idących od Wschodu powie- 

wów antychrześcijańskich, zwracają 

się także przeciwko światu, który 1е 

powiewy rodzi. 

Pogardę i niechęć do kapitalizmu 

będzie odczuwał każdy, kto naprawdę 

poważnie zechce z niebezpieczeństwem 

komunistycznem wałczyć. Komunizm 

III międzynarodówki jest dziś harmo- 

nijną, dającą odpowiedź na każde py- 

tanie, koncepcją świata. Rosjanie wła 

śnie przez to odegrali tak dużą rolę 

doktrynie 

marksowskiej, tworowi sceptyków— 

intelektualistów, potrafili nadać moc 

i sugestywność wiełkich systemów re- 

ligijnych. Chłodne kształty wyrzeź- 

bionej w ciszy bibljotek doktryny po- 

trafiń ożywić ogniem wiary, niepoko- 

jem tęsknoty do wielkich, absolutnych 

prawd. Entuzjazm i wiara, które łą- 

w historji socjalizmu, że 

  

czą się z dzisiejszym komunizmem, da 

ją możność porywać, dyscyplinować i 

zmuszać do ofiar masy . 

Ten. kto poważnie chce organizo- 

wać walkę z bolszewizmem, musi ta- 

kże umieć prowadzić masy, musi 

mieć entuzjazm i wiarę. Świat kapita- 

listyczny tej wiary oraz niezbędnej 

woli do walki i zycięstwa nie posiada. 

Świat kapitalistyczny — to dzisiaj 

świat zwątpienia i sceptycyzmu, a jed- 

nocześnie świat nastrojów defetystycz 

nych. Burżuazja, tak samą zresztą jak 

u nas ziemiaństwo, jest warstwą bez 

wiary we własną przyszłość, bez woli 

do panowania, warstwą, której ambi- 

cje klasowe tylko do tego się sprowa- 

dzają, aby dzień swojej ostatecznej 

klęski jak najdalej odsunąć. 

Ideolodzy kapitalizmu wielbią wol 

ność, która w Świecie kapitalistycznym 

panuje. Wołność — jest pojęciem któ 

rego treść różnie bywa rozumiana, 

Prawie każda współczesna doktry- 

na filozoficzna i społeczna mówi o 

wolności, o wyzwoleniu człowieka. W 

świecie burżuazyjnym wolność jest ro 
zumiana jako swoboda działalności 

gospodarczej, politycznej i wszelkiej 

innej, oraz jako swoboda użycia. 

Bolszewicka metafizyka materja- 

listyczna także jako cel ostateczny sta 

wia wyzwolenie człowieka. Według 

tej koncepcji człowiek stanie się isto- 

tnie wolnym tylko wtedy, gdy w psy- 

chice jego zniszczone zostaną wszy- 

stkie irracjonalne motywacje takiego 

lub innego postępowania, gdy pozbę- 
dzie się wszelkich ..nadbudówek ide- 

ologicznych“, wszelkiej irracjonalnej 

wiary w świat pozamaterjalny: gdy 

jedynie rozum i niezależne prawa lo- 

giki staną się drogowskazem ludzkie- 

go życia. Bezwzględna walka z reli- 

gją stosowana przez władze sowieckie 

ma być drogą, która do tak rozumia- 

nego wyzwolenia prowadzi. 

Doktryna katolicka także ma swo- 

ją koncepcję wolności. Według tego 

ujęcia istotnie wolny człowiek — to 

ten, który potęgą woli i wiary potrafi 

zapanować nad swemi zmysłami, nad 

złudą dóbr tego świata. Droga wyrze- 

czenia się i dyscypliny — to droga 

do wyzwolenia. W spojonem surową 

regułą życiu klasztorów znajdowała 

zaspokojenie dręcząca tęsknota do wy 

zwolenia się. 

Burżuazyjna koncepcja wolności 

— to jest koncepcja sceptyków i bez- 

wyznaniowców. Ludziom posiadają- 

cym wyraźny pogląd na świat i życie 

ona tylko w wyjątkowych wypadkach 

może zaimponować. Ludzkość dzisiaj 

potrzebuje wiary i dyscypliny. Tylko 

wówczas będzie ona mogła oprzeć się 

imperjalizmowi HI międzynaredówki. 

Nowy dekret Hindenburga. 
Nowe podatki i redukcje pensyj. 

BERLIN, 14.VI. (Pat.) Prezydent 
Hindenburg po wysłuchaniu referatu 
kanelerza von Papena podpisał dziś 
po południa projekt nowego dekretu 
finansowego. Następnie prezydent 
Hindenburg odbył konferencję z kan 
clerzem von Papenem i ministrem 
spraw zagranicznych von Neurathem 
w. Sprawach wytycznych dla delegacji 
niemieckiej na konferencję w Lozan- 
nie. Dekret finansowy wchodzi w ży- 

Von Papen stara się 
BERLIN. 14.VI. (Pat.) Podpisanie 

dekretu politycznego w sprawie znie- 
sienia zakazu istnienia oddziałów 
szturmowych zostało odroczone na 
termin późniejszy. Zwłoka ta spowo- 
dowana jest -— według doniesień 
prasy — zastrzeżeniami, wysunięte- 
mi przez przedstawicieli krajów 
związkowych. 

Rząd Rzeszy rozważyć ma kwe- 
stję, czy nie uda się osiągnąć kompro 
misu w tej sprawie przez uchylenie 
zakazu istnienia oddziałów sztiturmo- 
wych przy równoczesnem zachowaniu 
zakazu noszenia mundurów. Wczo- 
raj kancierz von Papen odbył konfe- 

cie z dniem 1 lipca. i 
Prasa podkreśla. że pestanewie- 

nia tego dekretu zgodne х opubliko 
wanemi wczoraj zarysami, stanowią 
w różnych punktaek ohbostrzenie za- 
rządzeń, przewidzianych w projekcie, 
opracowanym przez gabinet Bruenin 
ga. Zapowiedź wprowadzenia nowych 
podatków oraz znaezna redukeja rent 
i zasiłków dła bezrobotnych wywoła- 
ły wzburzenie w szerokich masach. 

dogodzić Hitlerowi. 
rencję z Hitlerem i kpt. Goeringiem, 
Na konfereneji poruszono również 
sprawę utworzenia nowego rządu, w 
Prusach. Narady te nie doprowadziły 
do żadnego rezultatu. Prasa hitlerow 
ska w zdecydowanym tonie ostrzega 
rząd przed jakiemikolwiek ustępstwa 
mi na rzecz krajów związkowych 'w 
sprawie uchylenia zakazu istnienia 
oddziałów szturmowych. „Vólkischer 
Beobachter* pisze, że narodowi- 
socjaliści znajdą środki, — by. unie- 
możliwić sabotaż rządu Rzeszy: przez 
rzeąd republik południowo-niemiec- 
kich. 

Sprawę reparacyj zgodnie odroczono. 
Co do rozbrojenia niema zgody. 

ŁONDYN, 14.VI. (Pat.) „Daily Te- 
legraph donosi, że porozumienie mię- 
dzy Franeją a Wielką Brytanją jest 
tym razem kompletne, jeżeli chodzi o 
reparacje. Obie strony zgodzić się mia- 
ły, że narazie moratorjum dla Nie- 
miee zostanie w Lozannie przedłużo 
ne, a po wyborach anierykańskich za- 
gadnienie reparacyj i długów wojen- 
nych zostanie podjęte na nowo w sen- 
sie eałkowitego i wzajemnego skreśle- 
nia. Natomiast porozumienie w spra- 
wie rozbrojenia ma być mniej kom- 
pletne, Projekt francuski 10 proe, ob- 
cięcia hadżetów wojskowych nie znaj 

duje poparcia w Londynie, gdzie w 
ważają. że kraj konskrypeji wojsko- 
wej, jak Franeja, nroże przeprowadzić 
takie obcięcie, natomiast w Wiełkiej 
Brytanji, gdzie arinja jest najemna, 
byłoby to trudne i pozatem postawi- 
łoby Wielką Brytanję w sytuacji nie- 

równej. ‚ 
Wiadomość o porozumieniu mię. 

dzy Mae Donaldem a Herriotem w 
sprawie reparacyj wywołuje zdener- 
wowanie tutejszych kół niemieckich, 
które, obawiając się. że von Papen 
znajdzie w Lozannie tak zwarty front, 
że nie potrafi ge przełamać. 

Sprawa kłaipedzka 
przed Trybunałem Haskim. 

HAGA. I4VI. (Pat). Na wtorko- 
wem posiedzeniu Międzynarodowe- 
go Trybunału Sprawiedliwości Mię- 
dzynarodowej delegat litewski Si- 
dzikauskas kontynuował swe prze- 
"mówienie, dowodząc, że prezydent 
dyrektorjatu musi posiadać zaufanie 
gubernatora, a zatem gubernator 
musi mieć prawo usuwania prezy- 
denta w poważnych wypadkach. 
W. danym wypadku wystąpienie 

Świat kapitalistyczny — to świat zwą 

tpienia i anarchji, świat bezsensown. 

małostkowych antagonizmów i walki 
o drobne korzyści. Dlatego też ruchy 

które mają wolę do walki « komuni- 

zmem moskiewskim nie mogą znaleźć 

%w kulturze kapitalistycznej dostatecz- 

nej podstawy. 

Wśród tych wszystkich, htórzy w 

swoim antagonizmie do III piędzyna- 

rodówki i Sowietów pragną nie odro- 

czenia swojej klęski, aie zwycięstwa, 

coraz bardziej narasta przekonanie, 

że przeciwstawić się akcji Sowietów 

można tylko na tle całkiem innego u- 

kładu stosunków polityczno-gospodar 

czych. niż te które panują dzisiaj w 

Europie. Stąd rewolucyjność różnych 

elementów szczerze antybolszewickich 

Stąd ujemny stosunek do całej kapi- 

talistycznej gospodarki i kultury da- 

jący chwilami akcenty przypomina- 

jące ocenę życia kapitalistycznego w 

książkach sowieckich. 

Stąd to poszukiwanie „trzeciej stro 

ny barykady*, o którem mówi się o- 

becnie wśród elity intelektualnej na- 

szego Uniwersytetu. Słabą stroną oma 

wianego ruchu jest to, że, mając dość 

jasno precyzujące się podstawy ogól- 

nego poglądu na świat, nie skrystaii- 

zował on dotychczas wyraźnie haseł, 

określających pozytywnie kierunek, w 

którym ma iść przebu iowa społeczna. 

Stanisław Swianiewicz. 

Boettchera posiadało charakter spis- 
ku, więc usuniecie jego.było całko- 
wicie usprawiedliwiene. - *'* - 

Sidzikauskas stwierdził wreszcie 
niekompetencje Trybunału w spia 
wie punktów 5go i 6-g0. ||    

  

W Berlinie niepokój 
z powodu porozumienia angielsko- 

r +1. francuskiego 

BERLIN. 14.VI. (Pat.) Wiadomo- 
ści o porozumieniu francusko-angiel- 
skiem w sprawie Lozanny komento- 
wane są przez prasę niemiecką w to- 
nie. wyraźnego zaniepokojenia. Roz- 
mrowy. paryskie między Mac Donał- 
dem a Herriotem doprowadzić miały, 
wędług dzienników niemieckich, do u 
zgodnienia kompromisowego, oparte- 
go na iunetim między problemem re- 
paracyjnym a kwestją rozbrojenia i 
zagadnieniem bezpieczeństwa. W tym 
duchu Mac Donald i Herriot wystąpić 
mają w Lozannie z projektem pod- 
pisania przez wszystkie mocarstwa 
paktu gwarancyjnego о bezpieczeń- 
stwie publicznem. 

Nie ulega wątpliwości. pisze ..Bo- 
ersen Ztg.* — że w ruzie potwierdze- 
nia inforameyj o: tym kompromisie 
Mae Donalda i Herriota. delegacja 
niemiecka znalazłaby się w Lozannie 
w sytuacji bardzo poważnej i cięż- 
kiej. Nowe żądanie gwarancji bezpie- 
ezeństwa w polączeniu-z połowicznem 
rozwiązaniem problemu rozbrojenio- 
wego pociągnęłoby za sobą skreślenie 
zasadniczego postulatu niemieckiego 
w sprawie równouprawnienia, a za- 
razem uniemożliwiłoby rządowi nie: 
mieckiemu zgłoszenie postulatów: re- 
wizjonistycznych z powołaniem się 
na pakt Ligi. 

„ Wszechniemiecka „Deutsche Ztg.* 
i demokratyczna .„Vossische Zig.“ 
podkreślają z naciskiem, że żaden 
rząd niemiecki nie zgodzi się na tego 
rodzaju projekt, za którym ukrywa 
się „Locarno wschodnie''. 

Eo ao 

Otwarcie konferencji 

„geodezy!nej beltyckiej. 
- WARSZAWA, 14-VI. (Pat). W 

dniu 14 b. m. w gmachu Politech- 
niki Warszawskiej nastąpiło uroczy- 
ste otwarcie 6 ej konferencji geode- 
zyjnej bałtyckiei. w obecności p. mi- 
nistra W. R. i O. P. Jędrzejewicza, 
podsekretarza stanu ks, Żongolło 
wicza* oraz przedstawicieli świata 
naukowego. W konferencji biorą u- 
dział przedstawiciele Szwecji, Fin 
Jandji, : Estonji, «Łotwy, Niemiec, 
Danii i Polski: ! 

  

  

Popierajcie Ligę Morską 

  

Szczegóły uratowania Hausnera. 
Ciekawe opowiadanie kapitana statku „Cyrcesheli* o wyło- 

wieniu dzielnego lotnika. — Hausner ma szczęście. 
LONDYN, 14. VI. (Pat). Korespondent 

PAT. w Londynie wysłał wezoraj w: połud- . 
nie depeszę iskrową do. Hausnera, prosząc 
go o relacje dla prasy polskiej. Dziś (14 b. 
m.) o godzinie 7-€ej wieczorem Korespondent 
otrzymał depeszę iskrową ze statku „Cyree- 
shell*, datowaną 14 ezerwea w Środku: At- 
lantyku, w której kapitan okrętu Wilson do 
nosi, że Hausner jest jeszeze zbyt osłabiony, 
aby mógł dać oscbiście relacje, wobee ezego 
nietylko nie może jej przesłać dla prasy ро!- 
skiej, ale nie. ma dość sił, by opowiedzieć 
ją kapitanewi. Kpt. Wilson w uprzejmy spo 
sób daje następnie dramatyczny opis zna- 
lezienia Hausnera, E 

„Cyrceshell“ opušeil Antwerpję z przez- 
naczeniem de Nowego Yorku 7 ezerwea, z 
transportem kreczotu. - Postanowiłem zbo- 
czyć ze zwykłego, stereotypowego szłaku, ze 
względu na cenny transport i wybrałem bar- 
dziej bezpośrednią drogę, kierując się na 
zachód ed wysp Azorskieh. 

Wieczorem 11 czerwea zawiatły wiatry 
południowo-zachodnie. Barometr zaczął spa 
dać, niebć zachmurzyło się i pole widzenia 
na poruszenem morzu bardzo się zmniejszy- 
ło. Obserwowałem morze razem z moim pier 
wszym porucznikiem, przyczem ja badalem 

powierzchnię wedy na wschód, porueznik 

zaś na zachód. Wi pewnej chwili porucznik 

zwrócił moją uwagę na jakiś przedmiot, od- 

legły o 4 mile. Początkowo myślałem, że 
jest to może wystający z wody: kabel lub 
płynący wrak (zużyty, wycofany, z obiegu 
ckręt), ale specjalne znaki na przedmiocie 

spowodowały, że postanowiłem dokładnie 
zbadać, co to jest. Pewnej chwili przy po- 
mocy teleskopu ustaliliśmy, że jest to ezęść 
samGlota,którego dwie trzecie zanurzom 
ły w wodzie. Na samolocie nie zauważy y 
zrazu znaku Dałem rozkaz zwolnienia 
biegu i przyb) šmy się do samelotu, Cie- 
mności zapadziy coraz raptowniej. 

Gdy byliśmy oddaleni o miłę od samolo- 
tu, zatrzymaliśmy motory słatku i poczęliś- 
my szczegółowo oglądać samołot. Poruszone 
mcrze pędrzucało eałą maszyną w górę i w 
dół. Zauważyliśmy wówczas postać, przyt- 
wierdzeną jakby dó samolotu. Nasze вутепу 
ryknęły i nagle w odpowiedzi na to. postać 
się poruszyła i zaczęła wymachiwać gorącz- 
kowo rękami. Kazałem opuścić szalupę i 

  

    

      

    

    

drugi porucznik z ochotnikami ruszył w stro 
nę samoleta. Wi odległości 50 m. porucznik 
zawołał przez megafon i otrzymał odpowiedź 
w języku angielskim: „Jestem ław Ha- 
usner. Wyratujeie mój samolot". 

Zachodziła obawa, że każdej chwili €sły 
samolot zanurzy się w morzu, które stawało 
się 'eoraz bardziej wzburzone. Gdy szalupa 
podpłynęła do samołetu Hausner poprostu 
spadł do niej bez sił. Szalupa zabrała go na 
tyehmiast zpowrotem na statek i gdy Ha- 
usnera wyciągnięto na pokład było już zu- 
pełnie. eiemno. Od ehwiłi zauważenia go aż 
do chwili wciągnięcia na pokład minęło 45 
minat. 

Trzymając się ledwie na nogach, Haus- 
ner, podtrzymywany przez 2 chińskich ma- 
rynarzy — bowiem większość mej załogi 
składa się z Chińczyków — wstąpił na pok- 
ład, gdzie ge powitano. Hausner powiedział: 
„Rardze dziękuję kapitanowi. Czekałem na 
pana cd 8 dni*. Wypowiedziawszy te słowa, 
Hausner zemdłał. Badanie lekarskie stwier- 
dziło, że Hausner nie ma żadnych wewnę- 
trznych obrażeń, tylko zewnętrzne rany i 
podrapania, Nie mogłem dotąd nie z niego 
wydebyć, gdyż jest en zbyt osłabiony, aby 
odpowiadać © swych przeżyeiach. Narazie 
cdkarmiamy go forsownie, gdyż jest bardzo 
wygłodzeny. Hausner miał niesłychane 
szezęście, bowiem 2 godziny później zapano 
wała na Atlantyku taka mgła, że nie mo- 
glibyśmy go zauważyć. 

      

„Na tem kończy się relacja kpt. Wilsona, 
który obiecuje przedstawić Hausnero prośbę 
e wywiad dla PAT., gdy tylko Hausner po- 
wróci do sił. 

Hausner wraca do sił. 

NOWY YORK, 14. VI. (Pat). Komendant 
„Circeshell* donosi, że Stnisław Hausner 
przychodzi do zdrowia. Jest nadzieja, że ja- 
kiś statek uratuje samolot, który w stanie 
nieuszkodzenym pozestawiony został na O- 
eeanie w odległości 800 kim. na południowy 
zachód cd brzegów Portugalji. Zarząd linji 
w Nowym Orleanie donosi, że „Circeshell 
zawimie prawdopodobnie najpierw do Cu- 
racao i Venezueli, opóźniająe swój przyjazd 
do Nowego Orleanu. 

i Rzeczną! от 

Telefon 3-40. 
kronika redakc., komunikaty—70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia 

owe | tabelaryczse 50%, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Za у 
Układ ogłoszeń 6-ci0 łamowy, za tekstem 10-ciolamowy. Administracja zastrzega sobie prawo ziniany terminu druku ogłoszeń, 

numer dowodowy 20 ga, 

   

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ZJAZD „TAUTININKÓWE 

W; ubiegłą sobotę rozpoczął się ogėlno- 
krajowy zjazd patrji narodoweów. Na zjazd 
przybyło przeszło 300 delegatów. Zjazd ot- 
wcrzył Premjer Tubełis. Jako przewodni- 
tzącego obrano Swiłasa. 

Z wielką mową wystąpił prezes Związku 
narodewców Prezes Ministrów p. Tubełis. 
Poruszał on w niej jedynie kwesje polityki 
ekonomicznej. 

- Podczas przemówienia Premiera Tube- 
lisa przybył na zjazd Prezydent Państwa 
Smetcnu, którego delegaci długo witali ok- 
laskami. 

Mewa powitalna Prezydenta poświęcona 
była pregramowi partji narodowców. Pre- 
zydent wskazał na różne kierunki politycz- 
ne, włościwe pewnym krajom — faszyzm 
we Włoszech, ruch narodowo-socjalistyczny 
w Niemczech — i zaznaczył, że wszystkie te 
prądy dostosowane są do warunków lokai- 
nych. Niesposób kepjować dokładnie tych 
ruchów, Meżna tylko zapożyczyć ideę za- 

sadniczą, destosowujae ją do miejscowych 
warunków. Narodowy socjalizm nie ma żad 
nego programu. Narodowcy zaś są na dro- 
dze de stworzenia programu. 

* Pa mowie powitalnej Prezydenta Pań- 
stwa przemawiał w sprawie polityki zagra- 
nieznej Minister Spraw Zagranicznych dr. 
Zaunius. Mówca dłużej zatrzymuje się na 
kwestji kłajpedzkiej, oświadczając, że nie- 
ma powodu do chbaw o niepomyślny wynik 
w Hadze. 

Następnie odbyły się wybory komitetu 
centralnego. W, skład komisji centralnege 
komitetu zostali obrani: Premjer Tubelis. 
Minister Komunikacji Wilejszys, Minister 
Oświaty Szakienis, Dyrektor Ogólnego De- 
partamentu Ministerstwa Oświaty Żukas, Dy 
rektor Diepartamentu Ochrony Obywatels- 
kiej Nowakas, Dyrektor T-wa „Majstas* 
Łapenas, delegaci z prewineji Juezas, Ger- 
manas, Bunga i b. naczelnik pow. kowień- 
skiego Matulewiczus. 

O WYMIANĘ WIĘŹNIÓW. 

„Dzień Kowieński* donosi na podstawie 
informacyj pism zagranićznych, że rząd pol 
ski zwrócił się do międzynarodowej orga- 
nizacji Krzyża Czerwonego z prośbą o poś- 
rednictwo w wymianie 30 Litwinów odsia_ 
dujących karę w więzieniach polskich na 
grupę więźniów  Połaków, osadzonych w za- 
kładach karnych w Lótwie. 

SZTUKA WAJCZUNASA MA BYĆ GRANA 
W] POLSCE. 

Aidas* podaje, że dytekcje teat- 
ńskich i krakowskich za pośrednic- 

twem korespondenta w Niemczech pism pol- 
skich dr. W$rszubskiego zamówiły u więź- 
nia politycznego, odbywającego karę w ko- 
wyeńskiem więzieniu robót ciężkich, Wac- 

    

- ława Zaleskiego, tłumaczenie na język pol- 

ski komedji P, Wajczunasa „Próżne usilo- 
wania" Utwór ten ma się ukazać na sce- 

nach polskich już w przyszłym sezonie. - 

PODWYŻKA CEŁ LITEWSKICH. 

Wi „Vyriausybės Žinios“ z dn. 13 b. m. 
ogłoszona została nowa taryfa celna. Pod- 
wyżka wynosi 50 do 100 proc. i dotyczy 
wszystkich niemal towarów wwožonych do 
Litwy. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
U swoich niedobrze, 

Z Mińska donoszą, iż znany komunista 
prowokator Adolf Szeresz, który przed re- 
kiem zbiegł z Wileńszczyzny przed areszto- 
waniem i przebywał na terenie Mińszczyzżny 
w celach wywiadowczo - agitacyjnych został 
przez GPU. aresztowany i wtrącony de wię- 
zienia. Szeresza GPU. eskarża © współudział 
2 organizacjami kontrkomanistycznemi i do- 
starezanie władzom łotewskim wiadomości 
państwowych. || 

"> Rozstrzełanie. 
"W. Połocku na podwórku więziennem wy. 

konano dnia 7 b. m. wyrok Śmierci na b. 
dowódcy I konnego dywizjonu strzeleckiego 
Włodzimierzu Zienkowie. 

Zieńkowa skazano na śmierć za antyko- 
munistyczną działałność i zdradę tajemnie 
wojskowych. $ 

746 więźniów Polaków. 
Wpdług danych rządowych w więzie- 

niach Związkowej Federacji Republiki Bia- 
łoruskiej znajduje się 746 więźniów паго- 
dowości polskiej. 

Wśród skazańców i więźniów  politycz- 
nych znajduje się 7 duchownych, 17 nauczy- 
cieli szkół Średnich, 29 urzędników, 11 woj- 
skowych, 45 ziemian, 6 lekarzy, 4 adwoka- 
tów, 28 kobiet przeważnie ze sfer inteli- 
geńeji i ziemianek oraz 89 młodzieży szkół 
wyższych i Średnich oskarżonych przeważ- 
nie o działalność antykomunistyczną. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
Pieniężna. 

WARSZAWA, 14. VI. (Pat). Londyn 32,78 — 
32,94 — 82,62. Nowy York 8,907 — 8,927 — 
8,887. Szwajcarja 174,15 — 174,58 — 173,72. 

Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,15. — 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 5 proc. poży- 
czka konwersyjna 33. 8 proc. dolarowa 50. 
4 proc. dolaroy/a 47,25. 8 proc. L. Z. BGK 
i BR, obligacje BGK 94. te same 7 proc. 
83,25. 8 proc. obl. bud. BGK 93. 8proc. 
L. Z. warszawskie 52,50 — 50 — 50,50. 8 
proc. Częstochowy 49,50. Tendencja na po- 
Życzki utrzymana, na listy słabsza. 7 proc. 
stabilizacyjna 43,25 — 42,25 — 43. 

AKCJE: Bank Polski 70. Tendencja u- 
trzymana. 

ч 

Zbožowa. 
WARSZAWA, 14. VI. (Pal). Na dzisiej- 

szem zebraniu giełdy zbożowo - towa- 
rowej w Wfarszawie notowano za 100 klg. 
parytet wagon Warszawa w handlu hurto- 
wym, w ładunkach wagonowych: żyto 30— 
30,25; pszenica jednolita 31—31,50; pszenica 
zbierana 30—30,50; owies jednolity 25,50— 
26,50; owies zbierany 23,50—24; jęczmień na 
kaszę 22—22,50; jęczmień browarny — bez 
obrotów; groch polny jadalny 30—383. 

   

 



Zmierzch Deterdinga? 
Kim jest Deterding? 
Przed pół wiekiem wyrwała go z 

nędznego kantoru w Indjach Holen- 
derskich opiekuńcza dłoń bogatego 
ziomka Kesslera. Gdyby nie Kessłer, 
umarłby może dzisiejszy Napołeon 
nafty na żółtą febrę w indyjskich 
dżunglach. Kessler stał się jego prze- 
znaczeniem. Kessler pchnął Deterdin- 
ga na drogę, która po kilkudziesięciu 
latach wytrwałej pracy, połączonej ze 
zdolnościami, sprytem i przysłowio- 
wym łutem szczęścia zaprowadziła 
go między najmożniejszych tego świa - 
ta. 

Henryk Wilhelm August Deterdinįį 
jest — jak się można domyśleć ze 
wstępu — Holendrem, co mu nie prze 
szkadza stąć na czele firmy angiel- 
skiej i nosić tytuł lorda. Utartym zwy 
czajem jednak mówiąc o Deterdingu 
maa się na myśli naftę angielską, tak 
jak mówiąc o Rockefellerze — ma się 
na uwadze naftę amerykańską. 

Deterding ma dziś lat 67. Pod tym 
względem przypomina Anglików, z 
którymi współpracuje. 80-letni Anglik 
nierzadko jest w pełni życiowej kar- 
jery. Przypomnijmy chociażby Gład- 
stone'a. Deterding też ani myśli o wy- 
cofaniu się z interesów. By wyczec- 
pać analogje, dodajmy. że główny 
konkurent Deterdinga Rockefeller se- 
mior, przeszło 90-letni starzec już in- 
teresy firmy porzucił i gra namiętnie 
w golfa. 

; Deterding stoi na czele potężnego 
angielskiego trustu naftowego Royal 
Dutch Shell. Jest to -— obok rockefel- 
lerowskiej Standard Oil Company — 
najpotężniejszy na świecie trust naf- 
iowy. Posiada i kontroluje źródła naf- 
towe we wszystkich uiemal częściach 
świata: w Indjach Holenderskich, Sa- 
waraku (Borneo), Egipcie, Rumunji, 
Wenezueli, Meksyku, Trinidadzie. 
Dysponuje zawrotnym kopiłałem. O- 
becnie, w dobie kryzysu szacują Royal 
Dutch Shell na blisko 500 miljonów 
dolarów. W czasach pomyślnej kon- 
junktury gospodarczej suma ta wyno- 
siła około 3 miljardów dolarów. 

Royal Dutch Shell prowadzi od lat 
zaciętą walkę konkurencyjną ze Stan- 
dard Oil Company. Walczą ze sobą 
dwa anglosaskie tytany naftowe. An- 
głja contra Ameryka. Deterding con- 
tra Rockefeller. Wałka na śmierć i 
życie. 

Szczególnie ostre formy przybrała 
ła walka w latach 1927—8. Standard 
Oil Company opėrala się głównie na 
źródłach amerykańskich, mając po- 
iężnie rozwiniętą sieć transportowo- 
komunikacyjną do dyspozycji. Nato- 
maiast Royal Dutch Shell, nie tak za- 
sobny w środki transportowe góro- 
wał nad konkurentem liczbą źródeł 
naftowych, porozrzucanych — jak to 
już zaznaczyliśmy —- w różnych miej- 
scach głobu ziemskiego i zaopatrują- 
€ych odnośne kraje szybciej i taniej, 
niż trust Rockefellera. Ten ostatni 
chwycił się przeto metody innej za- 
warł mianowicie z sowieckim Neft- 
syndykatem umowę, na mocy której 
nafta sowiecka miała być przez Stan- 
dard Oil Co sprzedawana na rynkach 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W 
ten sposób, trustowi amerykańskie- 
mu udało się zdobyć tani transport 
mafty sowieckiej do krajów azjatyc- 
kich, a jednocześnie podważyć bar- 
dzo silnie Deterdinga na rynkach, 
gdzie dotychczas Royał Dutch Shell 
dominował. 

Dalszym ciosem dla Deterdingu 
był iniensywny wzrost eksportu nat- 

ty sowieckiej zagranicę. W ciągu je- 
dnego tylko półrocza (1926 r.) eksport 
ten wzrósł z 618.000 tonn na 855.000 
tonn. Do samej tylko Anglji z domin- 
jonami eksport sowiecki nafty pod- 
skoczył w tymże czasie ze 180.000 
tonn na 289,000 tonn. W samej więc 
Anglji, pod nosem Deterdinga zwy- 
cięsko torowała sobic drogę sowiecka 
nafta. Przed Royał Dutch Shell sta- 
nęła również groźba utraty pojemne- 
go rynku francuskiego. Sowiety za- 
częły bowiem łudzić rząd francuski 
perspektywą odzyskania francuskich 
kapitałów, zamrożonych w swoim cza 
sie w carskiej Rosji W związku z 
tem, rynek francuski miał stanąć dła 
nafty sowieckiej otworem. 

Zagrożony u samych podstaw Ie- 
terding zastosował energiczną kon- 
trakcję. Udało mu się wprawdzie 
przyczynić do rozchwiania rokowań 
francusko-sowieckich. Naogół jednak 
kontrakcja chybiła, gdyż usiłowanej 
izolacji Sowietów Deterding nie osiąg- 
nął i stosunków między Standard Oil 
Co, a' Neftsyndykatem nie rozchwiał. 
Nafta sowiecka w dalszym ciągu z po- 
mocą Standard Oil Go zasilałą rynki 
azjatyckie, a ponadto opanowała ry- 
nek hiszpański, włoski i poczęści fran 
cuski. Konkurencyjna zniżka cen na 
produkty naftowe również: dała De- 
terdingowi nikłe rezultaty. 

Z walki Deterding wyszedł mocno 
nadszarpnięty. Potężny trust zaczął 
się — wskutek wyczerpania finanso- ° 
wego — chwiać. Kryzys ogólnoświa- 
towy dopełnił miary. Dziś rozlegają 
się coraz częściej głosy o bliskiej ka- 
tastrofie Napołeona nafty. 

T. J—ski. 

KUR SER "W" LL OBON"SCRR 

Rozmowy na temat rozbrojenia. 
GENEWA. 14.VI. (Pat) Prezyd- 

jum konferencji rozbrojeniowej odby 
ło w dniu 15 b. m poufne posiedze- 
nie, poświęcone ustaleniu dalszego 
programu prac konferencji. 

Na początku posiedzenia, w któ- 
rem uczestniczyłi m. in. Herriot, Paul- 
Boncour, Simon, minister Zaleski i 
Grandi, przewodniczący Henderson 
przedstawił sytuację, przypominając, 
że komisje techniczne przedstawiły 
raporty w sprawie broni ofenzywnej, 
ale że naogół raporty te nie zawierają 
jednomyślnych  propozycyj. To też 
przewodniczący proponuje, by przed 
zwołaniem komisji głównej odbyły się 
rozmowy między czynnikami politycz 
nemi, cełem stworzenia odpowiedniej 
atmosfery dla dalszych prac. 

Paul-Boncour zwrócił uwagę na 
to, że jeden z raportów, mianowicie 
komisji broni chemicznej i bakterjo- 
łogicznej zawiera zalecenia  jedno- 
myślnie i że mógłby być już podstawą 
dla uchwały komisji głównej. W od- 

  

powiedzi Henderson oświadczył, że 
nie należy tej sprawy wyłączać 2 ca- 
łości, szczególnie że wprowadzony 
jest obecnie nowy czynnik w postaci 

. propozycji niemieckiej, którą właśnie 
delegacja niemiecka złożyła. W krót- 
kiej deklaracji delegat niemiecki Na- 
dolny oświadczył, że propozycja nie- 
miecka zmierza do rozbrojenia jako- 
ściowego na podstawie precedensu, 
jakim jest zakaz dla Niemiec posiada 
nia pewnych rodzajów broni, zawar- 
tych w traktacie wersalskim. 

Po tej deklaracji zabrał głos Her- 
riot, oświadczając, że wprawdzie nie 
zna tekstu wniosku niemieckiego, ale 
ponawia zastrzeżenia delegacji fran- 
cuskiej w stosunku do dawniejszych 
propozycyj niemieckich, w sprawie ro 
zbrojenia jakościowego. Natomiast 
Grandi i Łunaczarskij wypowiedzieli 
się gorąco za propozycją niemiecką. 

Po przemówieniach delegata fran- 
cuskiego i hiszpańskiego propozycja 
Hendersona została przyjęta. 

Memorandum niemieckie w sprawie 
rozbrojenia. 

GENEWA. 14.VI. (Pat.) Według 
wiadomości ze źródeł niemieckich, de 
legacja niemiecka wręczyła dziś po 
południu dełegatom większych państw 

memorandum, wyrażające pogląd Rze 
szy, że ograniczenia zbrojeń, narzuco- 
ne Niemeom przez traktat wersalski, 

" winny nabrać charakteru ogólnego. 

Tekst propozycji niemieckiej. 
GENEWMA, 14. VI. (Pat). Zgtoszona dzi- 

siaj propozycja niemiecka nie wnosi nic no- 
wego: do dyskusji nad rozbrojeniem jakoś- 
ciowem. Domaga się.ona ponownie, by ko- 
misja główna uznała, że rozbrojenie jakoś- 
ciowe winno objąć te wszystkie rodzaje bro- 
ni, których posiadania zakazał Niemcom 
traktat wersalski, a więc artylecji powyżej 

100 mm., czołgów, samochodów i pociągów 
pancernych, fortec położonych o mniej niż 
15 km. od granicy, okrętów linjowych po- 
wyżej 10 tysięcy tonn, awionetek, łodzi pod 
wodnych oraz całego lotnictwa wojskowego. 
Do tego propozycja dorzuca broń chemiczną 
i bakterjologiczną. 

TEST ITS TIPAI WKEÓWA LITS ОООа TRIDENS 

Manjactwo czy perfidja? 
MOSKWA. 14.VI. (Pat.) Centrałny 

związek wynalazców sowieckich w od- 
powiedzi na rzekome próby wciągnię 
cia ZSRR do wojny urządza w lipcu 
t. zw. 5 dni obrony cełem zwrócenia 

wynalazczości w kierunku mailitar- 
nym. Jednocześnie zorganizowana bę 
dzie zbiórka na czołgi. okręty i samo- 
loty. 

Potworne morderstwo. 
LONDYN, 14. VI. (Pat). Mieszkańcy Lon 

dynu poruszeni zostałi wiadomością o stra- 
szliwej zbrodni, dokonanej w lasach hrab- 
stwa Kent na północo-wchód od Londynu. 
W. lesie przydrożnym znaleziono zwłoki 
trzceh kobiet 70 letniej, 35 letniej i 15 let- 
niej. Okazało się, że zamordowane należą 
do jednej rodziny: najstarsza jest babką, 
druga z rzędu córką i najmłodsza wnuczką 
Pedejrzany mo dokonanie potrójnego mor- 
derstwa był żołnierz pułku piechoty, który 
wyszedł z koszar z ręcznym karabinem, Po- 

licja ołoczyła las i zorganizowała przy po- 
mocy psów policyjnych obławę. Na ślad 
zbrodniarza natrafiono o godz. 8 rano. Mor- 
derca, widząc się otoczonym przeż polieję, , 
zaczął ostrzeliwać policjantów, cofając się 
w głąb lasu, gdzie znienacka rzuciło się na 
niego dwóch innych policjantów, których ru 

„chu, eołający się zbrodniarz, strzelając do 
atakujących go, nie zauważył. Zbrodniarza 
pod silną eskortą w kajdanach odstawiono 
do więizenia policyjnego. Motywy zbrodni 
są jeszcze nieznane. 

Pojedynek panien na kije. 
BUDAPESZT, 14. VI. (Pat). Wi miejseo- 

wośei Csengełle odbył się pojedynek na kije 
między dwiema pannami. Wi wyniku poje- 

dynku jedna z nich ponłosła śmierć, druga 
jest ciężko ranna. Powodem pojedynku była 
zazdrość © mężczyzuę. | 

  

- Zwłoki płk. Barthla de Weydenthal 
"w. Warszawie. 

WARSZAWA. 14V. (Pat.) Wczo- 
raj stokica oddała: imponujący hołd 
jednemu z bohaterów epopei legjono 
wej płk. Przemysławowi Barthel de 
Weydenthal'owi, którego zwłoki przy 
były wczoraj: wieczorem z Odesy na. 
dworzec Wschodni w Warszawie. 

O godz. 8.30 trumnę wyniesiono 
z wagonu na dworzec. Obecni byli 
bracia i najbliższa rodzina zmarłego, 
przedstawiciele wojskowości z gen. 
Osińskim na czełe. dawni współpra- 
cownicy zmarłego z płk. Sławkiem 
i min. Schaetziem. przedstawiciele 
organizacyj byłyeh wojskowych z 

gen. Góreckim, prezesem F. I. D. A. 
C-u, generalicja, wielu oficerów i de- 
legacje. Pochód przeszedł ułicami 
miasta na plac Marszałka Piłsudskie 
go, gdzie oddziały wojska utworzyły 
czworobok. , Trumnę ustawiono po- 
środku. я |. sq 

Na płac przybyli p. premjer Pry- 
stor, przedstawieciele Pana Prezyden 
ta Rzeczypospolitej płk, Głogowski i 
szef kancelarji cywilnej Hełczyński, 
marszałek Senatu Raczkiewicz, pre- 
zes Najwyższej Izby Kontroli gen. 
Krzemiński, rząd in corpore, genera- 
licja z gen. Rydzem-Śmigłym, Dresze- 

rem i Skierskim, Nad trumną złożyli 
hołd zmarłemu gen. Knoll-Kownacki 
imieniem artylerji i minister Hubicki 
imieniem P. O. W. Następnie prze- 
mawiał były dowódca zmarłego gen. 
Żeligowski, który omówił walki przy 
ewakuacji Odesy w roku 1919, w 
czasie których padł płk. Barthel de 
Weydenthal. 

Po przemówieniach uformował się 
ponownie pochód. Za trumną z rodzi- 
ną zmarłego kroczył premjer Prystor, 
marszałek Raczkiewicz, gen. Krze- 
mieński, rząd, przedstawiciele Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
i generalicja. Kondukt skierował się 
do dworca głównego. Trumnę ze 
zwłokami Ś, p. płk. Barthel de Wey- 
denthala wniesiono do salonów  re- 
cepcyjnych i ustawiono na katafalku. 
przybranym zielenią. 

O godz. 12.45 przybył p. Marsza- 
łek Piłsudski. W chwili przyjazdu 
Pana Marszałka orkiestry odegrały 
hymn narodowy, oddziały wojska 
„sprezentowały broń. Po przywitaniu 
się z dostojnikami państwowymi 
Marszałek Piłsudski wszedł do sało- 
mów _recepcyjnych i udekorował 
trumnę krzyżem Virtuti Militari. Po 
odprawieniu modłów i poświęceniu 
trumny przez ks. Jachimowicza Pan 
"Marszałek odjechał do Belwederu. 

„ Następnie towarzysze broni zmar 
łego z gen. Knoll-Kownackim wnieśli 
trumnę do wagonu żałobnego. 

Kronika telegraficzna. 
-— Pierwszym Prezydentem Republiki Śy- 

ryjskiej wybrany został Mohamed Ali Ney 
Abed, frankofil, г 

— Komisja mandżurska Ligi Narodów 
będzie redagować swe raporty w Pekinie. 
Niektórzy jej członkowie udadzą się do To: 
kio. 
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Dzišotwarcie wystawy 
- Moniuszkowskiej. 
Zapowiedziana przez piękne afi- 

sze wystawa pamiątek moniuszkow- 
skich, jako pierwsza tego rodzaju im- 
preza oby stała się atrakcją dła naj- 
szerszych warstw ludności wileńskiej 
i była przykładem, dla jak najczęst- 
szych ekspozycyj, poświęconych naj- 
zasłużeńszym mężom w narodzie. 

Czekają na takie wystawy Syro- 
komla i Kraszewski, z których np. o- 
słatni nie posiada w muzeach wileń- 
skich osobnego, poświęconego sobie 
działu, i o pamięci o tym nauczycielu 
narodu nie wskazują dotąd jeszcze 
ani place publiczne w mieście naszem, 
ani świątynie i domy. A przecie tak 
łatwo, drogą składek sporządzić ta- 
blicę pamiątkową ku uczczeniu auto- 
ra Poety i šwiata i Historji miasta 
Wiłna i umieścić ją na kamienicy, 
którą on zamieszkiwał, a przylegają- 
cej do domu, upamiętnionego przez 
pobyt Juljusza Słowackiego. 

Wystawa moniuszkowska, deko- 
rowana obecnie przez prof. Ruszczy- 
ca najpiękniejszemi kilimami, uży- 
czonymi przez Bazar przemysłu ludo- 
wego łudzież roślinami doniczkowe- 
mi, dałej biustami autora Hałki, obej- 
mie bogaty zbiór portretów jego, po- 
chodzących w znakomitej większości 
z kolekcji p. Edwarda Wrockiego. 

Podobnie jak okolicznościowo li- 
teratura muzyczna, obrazki iłustrują 
ce różne momenty tozwoju teatrów 
wileńskiego i warszawskiego z cza- 
sów działalności kierowniczej Mo- 
niuszki, dalej afisze nader rzadkie, 
autografy, widoki i wiele innych za- 
bytków, zgromadzonych głównie w 
muzeach prywatnych i instytucjach 
li tylko wileńskich — wszystko to 
usystematyzowane świetnie przez 
głównego organizatora wystawy mo- 
niuszkowskiej, przy intensywnej po- 
mocy choć dorywczej zaledwie kilka 
osób dobrej woli, da pełny obraz do- 
brze obmyślanego programu wystawy. 

Katalog, doskonale przemyślany x 
historycznie ścisły do danych, zawar- 
tych w objaśnieniach każdego Nr. za- 
dowolni każdego najwybredniejszego 
znawcę przedmiotu, a oczywiście, mu- 
zykologa przedewszystkiem. ь 

Prawdopodobnie wystawa potrwa 
zaledwie parę tygodni, stąd niewątpli- 
wie wielbiciełe talentu Moniuszki i 
czciciele jego pięknych zalet moral- 
nych i obywatelsk, pośpieszą z obej- 
rzeniem pamiątek i przestudjowaniem 
tych niezwykłych osobliwości z mi- 
nionej epoki kształtowania się zamy- 
słów operowych i pieśniarskich wiel- 
kiego reformatora muzyki polskiej. 

Oczywiście, na wystawie zawsze 
będą ludzie tacy, którzy kompetent- 
nie uzupełnić potrafią niedopowie- 
dziane szczegóły z życia i prac Mo- 
niuszki, których znakomity skąd inąd 
katalog p. Wrockiego, ujęty w zwięzłe 
informacje rzeczowe, uwzgłędnić nie 
był w stanie. Katalog wystawowy 
pod względem szaty swej zewnętrznej 
zaspokoi najwybredniejsze wymaga- 
nia, ile że i typograficznie potrakto- 
wany jest z pietyzimem rzetelnym. 
Numerów przedmiotów skatalogowa- 
nych znajdzie się na wystawie około 
350-ciu zaś około 60-ciu w spisie ogól. 
no inwentaryzacyjnynm. 

  

Diaulos. 
* * * 

Otwarcie wystawy pamiątek moniuszko- 
wskieh nastąpi dziś, we średę dnia 15 b. m. 
© godz. 12 w poł. w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim w głównym pawilonie wystawowym. 

Wejście na wystawę 45 gr., ulgowe 20 gr. 
zbiorowe (6d 10 osób) 10 gr. od osoby. 

Wystawa otwarta będzie codziennie od 
godz. 11 rano do 8 wieczór. 

Nr. 134 (2376) 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Lozanna - - jutro! 

Już jutro rozpoczną się debaty na 
temat spraw gospodarki międzynaro 
dowej w Lozannie. Jeśli chodzi © na- 
stroje, w których konferencja się roz- 
poczyna, to twierdzić należy, że Łon- 
dyn i Paryż solidarnie pompują w 0- 
pinję publiczną dawki optymizmu. 
Bawiący w Paryżu kurespondent „Ga- 
zety Polskiej* uległ nieco temu na- 
strojowi w artykule p t. „Wiełka od- 
wilż*: 

„Chodzi tu oczywiś 

  

e o odwiłż kapitałów, 
których zamrożenie, według zgodnego orze- 
czenia ekonomistów wszystkich krajów, jest 
przyczyną istotną, obecnie już ogólnego kry- 
zysu.”. 

Kryzys — to brak zaufania. Bra- 
kowi zaufania winni  nieobliczalni 

  

„Smętne perspektywy, powiecie, jeżełi rze 
i ta zbawienna odwilż zależy od Nien1 

pierwszy rzut oka istotnie, ostatnie 
pałacowe przesilenie w Niemczech nie po- 
winno korzystnie zmienić stanowiska dele- 
gatów Rzeszy“. 

Jest jednakże nadzieja, że „silny 
rząd niemiecki zechce zapewnić so- 
bie przychylność sąsiadów przez przy 
najmniej...  kurtuazję i powstrzyma 
nie się od gwołtownych wystąpień. 
Miejmy więc nadzieję... 

„Kurjer Poranny“ 
pesymistyczny: 

„Konferencja w Lozannie zapewne nie bw: 
dzie się trudzi yt długo reparacjami, by 
nie rozdrażniać Niemiec; zajmie się ratowa- 
niem ropy środkowej od załamania się, 

ielając jej ewentualnie paljatywnej pe- 
. Komisje otrzymają polecenie opracn- 
a planu konferencji gospodarczej — a 

mężowie stanu rozjadą się z błogiem zado- 
woleniem do domów... 

      

jest bardziej 

   
  

  

   

  

„.Świat znów zostanie oszukany, ałe tem 

gorzej dla niego, kiedy tak chce być oszuki- 
wany! Nie pomoże na to nic ogólny opty- 
mizm, jaki urabiają dzisiaj dla tej sprawy 
Londyn i Paryż". 

Sowiety a Polska. 

W chwili gdy wobec „gabinetowej 
rewołucji*'* junkrów niemieckich zda- 
je się chwiać Rappallo, gdy tyle się 
mówi o najrozmaitszych nowych u- 
kładach sił, podnoszą się również 
głosy, nawołujące do rewizji stosunku 
„„Sowietow do nas. Przytaczamy ury 
wek redakcyjnego artykułu .„Gazety 
Polskiej*, który niewątpliwie czyteł- 
nika zainteresuje: 

bio Rzplita dzisiejsza, wzniesiona z pożaru 
wojennego i gruzów powojennych wysiłkiem 
nietylko „kłasy rządzące;', ale wysiłkiem i 
świadomą wolą chłopa i robotnika polskiego, 
gorąco ukochana nietyłko przez „wyższe war 
stwy”, ale i przez cały lud polski, Polska, 
która nigdy nie była, nie jest, ani nie będzie 
reakcyjną, ani imperjalistyczną — czyż byta 

choć raz jeden, choć na krótką chwilę obrzu- 
cona przychylnem spojrzeniem z poza zęba- 
tych murów moskiewskiego Kremlu w prze- 
ciągu długich i zmiennych 14-tu lat porewo 
lucyjnych? Nigdy. Ani razu. Wówczas gdy 
Italja faszystowska, Niemcy hitlerowskie, 
kemalowska Turcja zasłużyły sobie (Bóg wie 
czemu?) w Kremlu na przydomek „drużest- 
wiennych dzierżaw* — jedyną syntezą gło- 
sów prasy, literatury i propagandy o Polsce 
w Sowietach jest słowo wróg, opatrzone naj- 
gorszemi epitetami. Za temi głosami idą na- 
stroje i uczucia; to też Polska istnieje w umy 
słach i sercach sowieckich obywateli jako 
„wróg”. I we wszystkich wędrówkach po bez- 
miarze sowieckiej literatury — przeciwległega 
bieguna nikt doiąd nie odnalazł... 

I dlatego dziś, kiedy zdawałoby się, że 
ten świat polsko-sowieckich stosunków, rów- 
nie jak ziemia okrągły, powinienby znałeźć - 
odkrywców, szukających tego drugiego pun- 
ktu zbieżności południków politycznych — 
z największem zainteresowaniem słuchamy, 
głosów prasy sowieckiej o Polsce. 

Słuchamy i patrzymy uważnie. Moment 
jest niemal symboliczny. W okolicznościach, 
jakie wytworzyła obecna sytuacja polityczna, 
względy conajmniej taktyczne  powinnyby 
podsunąć zręcznym piórom sowieckim ob- 
jektywną analizę stosunków polsko-sowiec 
kich, bezstronną ocenę Polski. Ciekawiśmy 

rzetelnie, czy to nastąpi — i co usłyszymy...* 

jim. 

WITOLD HULEWICZ. 

Z KONGRESU PEN-KLUBÓW. 
(Podmiejska restauracja. — Gościnność węgierska. — Czardasz i temperament. — 
Kto był na Kongresie? — Burze i uchwały. — Przyjaźń polsko - węgierska. — 

Węgry w żałobie). 

(Dokończenie). 

Od 10 łat odbywają się w coraz 
to innym kraju kongresy międzyna- 
rodowe Pen-Klubów, jako jedna z 
form poznawania się wzajemnego i 
zbliżenia. Ostatnie kongresy były w 
"Wiedniu, Warszawie. Amsterdamie, 
a w roku bieżącym, 10-ty kongres z 
rzędu, w Budapeszcie. Był on wyjąt- 
kowo licznie obesłany. Z całej Euro- 
py i obu Ameryk zjechało do stolicy 
Węgier 250 gości, a gdy doliczymy 
węgierskich uczestników zjazdu o- 
trzymamy ogólną liczbę około 350 
obecnych. Wymieńmy w porządku 
alfabetycznym najbardziej znanych 
pisarzy, z prezesem Pen-Klubu Joh- 
nem Galsworthym, słynnym autorem 
„Sagi rodu Forsytów'* na czele: Sza- 
loma Asz, wielki pisarz żydowski ro- 
dem z Polski, do której przywiązany 
jest żywiołowo. Łotysz przyjaciel Pol 
ski dr. Alfred Bihimans. Niemiiec 
Teodor Daiubler, Francuz Luc Dur- 
tain, wielka poetka bułgarska i tŁu- 
maczka dzieł Kasprowicza Dora Gabe, 
twórca futuryzmu włoskiego Mari. 
netii, sławna dunka Karin Mi- 
chaelis, Niemiec Roda-Roda, Francuz 
Jules Romains, Włoszka Margerita 
Sarfatti, iemiec Herwarth Walden. 
Wśród Węgrów najważniejsi: prezes 
Akademji Umiejętności Berzewiczy 
Franciszek Herczeg, Marcin Babits, 
Molnar i dwaj energiczni sekretarze 
Pen-Klubu dr. Jeno Mohacsi i Jan Bo 
kay. 

Polska dełegacja, po węgierskiej 
i niemieckiej najliczniajsza, składała 

  

się z 17 osób: energiczny i wymowny 
Juljusz Kaden-Bandrowski z żoną, 
adorowany powszechnie Kazimierz 
Wierzyński; dr. Emil Breiter z żoną: 
zdolna nowelistka Halina Dąbrowoi- 
ska; red. „Wiadomości Literackich” 
Mieczysław Grydzewski; Witołd Hu- 
lewicz; krytyk i historyk sztuki Wa- 
cław  Husarski; popularny „Sęk* 
Zdzisław Kleszczyński; młody pisarz 
który nogę stracił w wojnie z bolsze- 
wikami, sympatyczny Tadeusz Nitt- 
man; sekretarka polskiego Pen-Klu- 
bu Stella Olgierd; subtelna krytyczka 
Stefanja Podhorska:-Okołów;  histo- 
ryk sztuki i filozof prof. Władysław 
Tatarkiewicz; feljetonista i wydaw- 
ca, a zarazem wesoły towarzysz Meł- 
chjor Wańkowicz z żoną — oraz tłu- 
mączka i znawczyni literatury wło- 
skiej Julja Dicksteinówna-Wieleżyń- 
ska. 

Na dość burzliwe. decydujące roz- 
prawy zanosiło się w Pen-Klubie już 
od kilku lat. Przyczyną fermentu by- 
ła: coraz wyraźniejsza hegemonja 
trzech wielkich narodów: Angłji, 
Francji i Niemiec. Chodziło więc o 
równouprawnienie narodów  mniej- 
szych, które nie miały reprezentan- 
tów w centralnym Komitecie Wyko- 
nawczym w Londynie. Kongres bu- 
dapeszteński groził znów rozpłynię- 
ciem się w konwenansach i bankic- 
tach, bez posunięcia naprzód spraw 
organizacyjnych. 

Delegacja polska przyjechała z ©- 

kreśłonemi wnioskami i potrafiła 

przeprowadzić je, przy poparciu przed 
stawiciełi mniejszych narodów. Ka- 
den-Bandrowski wołał o realniejsza 
pracę, w: dobie więlkiego kryzysu i 
zaostrza jącej się coraz bardziej sytua. 
cji międzynarodowej; dowodził, że w 
literaturze niema. państw małych i 
wiełkiich, tu, gdzie najmniejszy naród 
nieraz jest mocarstwem. Wysunął za 

"sadę wyborów nie według obszaru 
państw, lecz według wybitnych indy- 
widuałności pisarzy. W wyniku walk 
na plenum i w komisjach przeszła te- 
za polska (najostrzej zwalczał ją 
Francuz Grómieux), do Komitetu 
Wykonawczego wybrani zostali: Gals- 
worthy (Anglja), Crėmieux (Franeja), 
Elster (Niemcy), Kaden-Bandrowski 
(Polska) i dr, Westermann (Holandja) 
Graz dwaj delegaci państw, w któ: 
rych odbywa się kongres w roku bie- 
żącym i przyszłym, a więc Węgier i 
Jugostowianin. W ten sposób przy- 
jęto stanowsko połskie: zasadę rów- 
ności narodów w Pen-Klubie. 

Drugi wniosek polski — urządza- 
nia poza kongresam: powszechnemi 

- regjonalnych zjazdów między pań- 
stwami sąsiadującemi ze sobą. takie- 

   

   

  

    

mi przedewszystkiem których sto- 
sunki wzajemne nie nal do naj 
bardziej pokojowych — ał rów 
nież olbrzymią większo: 

Trzeci wniosek polski — dotyczą- 
cy świałowej nagrody literackiej przy 
Lidze Narodów — odesłano do Komi- 
iciu Wykonawczego. 

Czwarty wniosek polski —- refe- 
rowany przez niżej podpisanego w 
ostatnim dniu zjazdu — dotyczył 
stworzenia międzynarodowej wymia- 
ny literackiej przez radjo, tak jak już 
istnieje od kilku lat wymiana muzy- 
czna. Wniosek został uchwałony i od 
dany do załatwienia Komitetowi Wy- 

konawczemu. , 
Tak przez cały prawie czas trwa- 

  

  

nia kongresu wnioski polskie były 
ośrodkiem dyskusji i skupiały pole- 
miczne temperamenty. któremi zjazd 
naładowany był chwilami bardzo sil- 
nie. Kilkakrotnie wybuchały burze. 
Pierwszą z nich spowodował Mari- 
netti, który w czasie uroczystego ol- 
warcia kongresu w wielkiej sali Aka- 
demji Umiejętności, w obecności naj- 

ch dostojników państwowych 
wygłosił po, włosku przemówienie, wi 
tajace zjazd w imieniu Mussolini'ego 

i sławiące rząd faszystowski jako naj- 
gorliwszego opiekuna literatury. Sa- 
la podzieliła się dwa obozy: jedni a- 
plaudowali, inni protestowali. Usły- 
szano nawet okrzyk ,Matteotli*. Na- 
zajutrz lewicowiec Niemiec Toller w 
gwałtowny sposób zaatakował Maci- 
netti'ego za. wprowadzanie akcentów 
bojowo-politycznych do obrad lego 
kongresu. który na porządku dzien- 
nym ma dyskusję na temat: „Jak 
członkowie Pen-Klubów mogą służyć 
sprawie pokoju bez poruszania poli: 
tyki“. — Między Marinettim i Tolle- 
rem wywiązywały się jeszcze kilka- 
krotnie ostre ularczki, 

  

  

Z ważniejszych punktów obrad 
kongresu należy przedewszystkiem 
jeszcze wymienić uchwałę następują: 
ca, ostatecznie cformułowaną przez 
delegację polską, austrjacką i nie- 
miecką: „W każdym wypadku, gdy 
dzieło literacki zostanie gdziekol- 
wiek zabronione przez cenzurę, Pen- 
Klub danego kraju zbada sprawę i 
nadeśle Komitetowi Wykonawczemu 
dokładne sprawozdanie. Komitet 
Wykonawczy ze swej strony zbada w 
najszybszem tempie stan rzeczy i, w 
razie potwierdzenia się zarzutów pod 
adresem cenzury, skieruje formalny 
protest do danego rządu, zawsze Z 
podkreśleniem, że protest ten nastę- 
puje poza sferą jakichkolwiek 
uprzedeń politycznych, a podyktowa- 

ny jest jedynie interesami literatury, 
w myśl zasady, że prawdziwy literat 
musi mieć pełną swobodę wyrażania 
swych myśli”. 

Wreszcie postanowiono. poza sze- 
regiem mniej ważnych uchwał, że na- 
stępne kongresy odbędą się: w r. 1933 
w Raguzie w Jugosławji. 
w Edinburgu w Szkocji. 

W czasie kongresu znakomity Wę- 
gier Michał Babits wygłosił świetny 
francuski odczyt p. t. „Literatura w 
służbie pokoju*. Pozatem, na zapro- 
szenie budapeszteńskich organizacyj, 
przemawiali publicznie: | Marinetti, 
Sil-Vara, Karin Michaelis Golsmowter- 
thy. 

Strona reprezentacyjna kongresu 
zorganizowana była. jak mówiłem, z 
ogromnym spłendorem.. Ostatniego 
dnia obwożono nas po Dunaju, a w 

czasie powrotu podziwialiśmy feery- 
czną iluminację gór i gmachów repre 
zentacyjnych. Z wszystkich przyjęć 
kulminacyjny był „cercle* u regen- 
ta admirała Horthy'ego, który spec- 
jałnie długo rozmawiał z delegacją 
polską, a na zakończenie rozmowy © 
Polsce rzekł gorąćo: „Gott erhalte 
Piłsudski” („Niech Bóg zachowa Pił- 

sudskiego“)... 

Reasumując realne wyniki Kon- 
gresu Pen-Klubów. należy stwierdzić 
że zaznaczył się wyraźny zwrot ku 
konkretnej pracy, z odsunięciem mi- 
łych obowiązków turystyczno-repre- 
zentacyjnych na plan dalszy. Delega- 
cja polska odegrała rolę dodatnią i 
poważną, czego dowodem jest choćby 
wybranie przedstawiciela Polski do 
Komitetu Wykonawczego. 

Ale na tem nie kończy się znacze- 
nie zjazdu. Nawiązano różne pożyte- 
czne stosunki z pisarzami, artystami, 
tłumaczami (np. konsulem polskim 
dr. Strakoszem) i prasą.  Poznano 
kraj i naród. o którym zbyt mało się 

    

   

wie, a który tak bardzo zasługuje nie- 
tylko na uwagę, ale na przyjaźń. Dla 
nas Polaków mają te kontakty szcze- 
gólne znaczenie. Połska i Węgry. są- 
siedzi przez wiele stuleci, którzy ni- 
gdy z sobą nie wojowali, a mieli współ 
nych królów i wodzów, odsunięte 
dziś od siebie, mają we krwi nieza- 
pomniane pokrewieństwa duchowe. 
Sympatję do. Polski odczuwaliśmy na 
każdym kroku. Czy to byli kołedzy 
węgierscy (z zasłużonym tłumaczem 
„Chłopów* prof. Tomcsanyi'm na cze 
le). czy urocze i dystyngowane panie 
z Komitetu kongresowego (pani Noni 
Bokay, panna Klara Parassin. pani 
Martha Zagon, panna Róża Wolf. pan 
na Adrienne Abranyi...), czy wreszcie 
bezimienna publiczność, w sklepach 

nawet i restauracjach —— wszyscy wy- 
różniali gorącą życzliwością nas Po- 
laków. 

Gościnność Węgrów miała stył 
dawnej, staroszlacheckiej, szerokiej 
gościnności. Można było zapomnieć 
na chwilę o ubóstwie i ciężkiem poło- 
żeniu tego kraju, srodze dotkniętego 
losami historji. Pewien smętny sym- 
bol krył się w chorągwiach. które 
nas wiały i żegnały. Na powitanie 
kongresu cały Budapeszt powiewał 
flagami narodowemi, gdyśmy wyjeż- 
dżali, miasto tonęło w czarnych cho- 
rągwiach żałoby. Opłakiwali Węgrzy 
tragiczną katastrofę swego samolotu, 
który w swoim czasie przeleciał Atlan 
tyk, a teraz rozbił się na lotnisku w 
Rzymie, jadąc na kongres lotników 
oceanicznych. Samolot łen nosił 
imię „Justice for Hungary“, „Spra- 
wiedliwošė dla Wegier“. Ta sprawie- 
dliwość rozbiła się w drzazgi i spło- 
nęła. Węgrzy jednak, ten naród smut 
ny a dzielny, wytrwały i bohaterski, 
których hymn narodowy brzmi pra- 
wie żałobnie — wierzą, że „Sprawie- 
dłiwość dla Węgier** odrodzi się... 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Odsłoniecie pomnika Marszałka 

Piisudskiego. 
BARANOWIC (Pat), W. mia- 

steczku Nowa Mysz. powiatu barano- 
wickiego, odbyło się uroczyste odsło- 
nięcie pomnika Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego. 

Piękny pomnik na którego sze 
cie widnieje godło Polski, umieszcz 
ny jest przy wejściu na rynek w wi- 

docznem miejscu. Na froncie pod pła 
skorzeźbą Marszałka J. Piłsudskiego 
amieszczony jest napis: „Pierwszemu 
Marszałkowi Polski Józefowi Piłsud- 
skiemu. wskrz ielowi i budowni- 

czemu, w hołdzie ludność gminy no- 

womyskiej“. 
Odsłonięcia pomnika dokonał sta- 

rosła Jerzy Neugebaner w,obecności: 

      

    

  

     

generałów Krok - Paszkowskiego, 

Grzmot-Skotnickiego, przedstawicieli 
organizacyj społecznych i kiłkutysię- 
cznego tłumu publiczności. Pomnik 

wybudowany został z inicjatywy miej 

scowego komendanta posterunku P. 

P. p. Jurkiewicza Jana sumptem spo- 

łeczeństwa gminy nowomyskiej. 

Równocześnie z uroczystością od- 

słonięcia pomnika odbyła się druga 

stość w Nowej Myszy, a mia- 
poświęcenie i 

wręczenie sztandaru chorążemu miej- 

scowego Oddziału „Strzelca. Rodzi- 

cami chrzestnymi sztandaru zostali p. 

starosta Neugebauer z p. generałową 

Paszkowską. 

    

     

Z ponurego bagna... 
Jeszcze o chorej umysłowo Czecheiowej, jej mężu - tyranie 

В i jego kochance. 
Grozę budzącą sensacją w Lidzie był swe 

+0 czasu wypadek tajemniczego wpadnięcia 

do studni chorej umysłowo Czechelowej. 

Różne wersje i demysły krążyły wokół о-     

sóby jej męża Czechela Jana, znanego ze 

zwierzęcego znęcania sic nad swują nie 

częśliwą żoną. Głośno mówiono, że (zecheł 

w celu pozbycia się chorej żony i zasłąpie- 

mia jej wybraną już wówczas kochanką, pod 

stępnie wrzucił a raczej wepchnął swą żonę 

do studni, tem bardziej, że wyciągnięta ze 

»tudni na szczęście bez większych obrażeń, 

Czechelowa oświadczyła wobce Świadków, 
że mąż ją wrzucił, z namowy kochanki. 

Sprawa oparła się o prokuratora i poli- 

cję, lecz wobee braku konkretnych dowo- 
słów oraz na podstawie ponownie złożonego 
oświadczenia przez Czecnelową (podobno 

pod groźbą męża) że sama wpadła do studni 
— została umożona. 

    

    

  

      

Jakkolwiek o wypadku powyższym dono- 
siliśmy swego czasu dość obszernie, to jed- 
nak wobee zaszłych obecnie faktów, nota- 
bene rzueających dość jaskrawe światłe na 

powia- 
nni 

  

domić ezytelników oraz odpowiednie 
ki o toczącej się dalej akcji dramatycz 

tem ponurem bagnie, do którego ów ezło- 

wiek-zwiierzę wepchnął yięcioru drobnych 
dzieci i chorą umysłowo kobietę. 

W domu Czechela wynajmowała mały 

pokoik młoda para małżeńska z jednem dziec 

kiem niejacy Jezowitkow On cztowiek 

spekojny, zajęty praeą zawodową nieobecny 

był po całych dniach a częsło i do późnego 

wieczora. Bezgranieznie swej żonie bądi eo 
badź bardzo uredziwej — ufał, tem bardziej 
że kochał ją do szaleństwa. 

Ona kobieta rezieniwiona. dumnz ze Swej 
urody, pragnęła wrażeń, — potęga zmysłów 
%azała jej szaleć. Daleko nie szukała — na 
miejscu znalazła godnego siebie wybranka. 
Był nim właśnie Czeeheł — ehłop, 0 spa- 

czonem na miejskim bruku umyśle i leń 
pierwszej klasy. Piękna Hełena (takie imię 

        

   
   

  

„ że Czechel ma 
jaw- 

ma Jezowitkowa) nie zw: 

żonę i pięcioro dzieci zaczęja 40 dość 

nie adorować, aż wreszcie (Czechel aległ. 

Odtąd zaczęła się idylla miłosna i zara: 

zem tragiczna w skut! 
Jezowitko długo nie wierzył sstrzeżeniom 

sąsiadów uważając ło za:z re płotki. 

Wreszcie przekonał się, że jest w tem 

coś prawdy po zaszłym wypadku wpadnię- 

cia Czechelowej do studni, kiedy to Czecke- 

lowa jawnie wymieniła nazwisko swej ry- 

wałki, przez którą Czeehet pragnie ją zgu- 

bić. Posłanowił wobec łego zmienić miesz- 

kanie i przeprowadził się do śródmieścia. 

Po zajęciu nowego mieszkania lezowitkowa 

zapragnęła nagie wyjechać do jego rodziny 

dla odwiezienia tam dziecka o co jakoby pro- 

sili jego rodziee. Pojechała. Miała wrócić za 

kilka dni i wróciła nawet wcześniej, lecz 

zamiast do męża do kochanka echeła i 

tam zamieszkała. 
Zaezeła się istna golgota dła nieszczęśli- 

wej Czechelowej. Tyran-mąż bije ja, wypc- 

dza z domu, grożąc zamorzeniem yłodem. 

Ulegajac widocznie namowom kochanki 

postanowił sprzedać swoją gospodarkę i wy 
jechać. 

Nieby nas to wszystko nie obchodziło 

gdyby nie to, że ten niecny zamiar Czechela 

grozi zepchnięciem na dno nędzy jego ro- 

dziny t. j. chorej żony i pięciorga drobnych 

dzieci — pozbawionych wszelkich środków 

do życia, ewentualnie nieszczęśliwcy ci Sta- 

ną się ciężarem Opieki Społecznej, która i 

tak już ma niemało ciężarów w postaci 
prawdziwych sierot i podrzutków. 

Mając na względzie złe zamiary Czeche- 
la a to raz, co do usiłowania pozbycia się 
żony wszelkiemi groźbami, które mogą byc 
wreszcie w czyn obrócone, a drugie porzu- 
cenie rodziny na łasce łosu, uważamy, że 

w to bagno upadku moralnego winny zaj- 

rzeć odpowiednie czynniki — a może się 
eoś więcej wykryje. 

Dzieci Czechela (chłopiec 14-letni i drugi 
12-letni) odgrażają się porżnięciem nożem 
podłej kobiety, która zakłóciła ich spokój i 
dobro rodzinne. Kto później za to może od- 
powiadać? M-ur. 

          

   

   

  

  

Miejski 
Kina -Teatr Dźwięk. |, 
w Nowogródku 

Druja. 
"Pomėžeie w budowie świetlicy! 

  

Jednym z najważniejszych czynników 
«rozwoju wszelkich organizacyj kulutralno - 
"oświatowych jest świetlica. Jeżeli rozejrzymy 
się po całym terenie Rzeczypospolitej, to w 
kAżdem większem środowisku znajdziemy 
łokal, a nawet cały gmach, w którym kon- 
centrują się prace i poczynania oświatowe. 

Jawet w dobie obecnych, ciężkich warun- 
kó wmaterjalnych idea oświaty nietylko nie 
wygasa, ale przeciwnie rozwija się w całej 
pełni. To jest dowód, że nareszcie kwestja 
wykształcenia pozaszkolnego znalazła zrozu- 
mienie nawet w najmniejszych zakątkach. 
Ptzyczyniło się tu w dużej mierze nauczy- 
«ciłlstwo, które mimo ciężkich zadań nad 
wychowaniem młodego pokolenia, znalazło 
"czas na uświadamianie w duchu państwo- 
wym jednostek, które wyszły ze szkoły i 
stoją na rozdrożu. Nie będę się rozwodził 
nad rolą nauczycielstwa w pracach organi- 
zacyj społecznych, bo każdy już o tem do- 
skenale wie, ale chcę zwrócić uwagę na nie. 
które rzeczy, które tamują drogę w rozwoju 
organizącyj, a które należy koniecznie i w 
jak najkrótszym czasie usunąć. 

    

   

Otóż jedną z najwięcej piekących spraw, 
Która nas w Drui obchodzi, jest kwestja bu- 
dowy domu łudowego, ściślej mówiąc świet- 
"licy dła Związku Strzeleckiego. Nad ią spra- 

wą Zarządy od szeregu łat łamią sobie gło- 
wy debatując na każdem posiedzeniu. Do- 

tychczas szło te żółwim krokiem, a obecni 

wprost stanęło na martwym punkcie. & 

będzie dotąd, dokąd władze nie prz 

z pomocą, gdyż za szczupłe są nasz: y 
Warunki ku temu mamy. Prace rozpoczęte. 
Materjał leży i czeka. Ale to jeszcze nie wszy 
stko. Plany nasze, mimo to, sa jeszcze nie- 

możliwe do zrealizowania, gdyż nie dyspo- 

nijemy gotówką i dochodów żadnych nie 

mamy. Zarząd wciąż myśli nad wyszuka- 

niem nowych środków do urzeczywistnienia 
swoich zamiarów, ale bez rezultatu. Gmina 
sma dobre chęci i pomogłaby nam niewątpli- 

gdyby miała gotówkę. Zarząd Powiato- 
wy również nie może nic uszczknąć ze swo- 

jego budżetu, gdyż nie wystarcza mu na 

własne potrzeby. 

  

  

   
   

  

     

   

. Dochody z imprez są tak znikome, że 

nąwet myśleć nie można, ly tym sposobem 
„dzieło nasze doprowadzić do końca. Wpraw- 
dzie społeczeństwo drujskie idzie nam zaw- 
sze na rękę, nie szczędząc prac na poparcie 

tak wzniosłego celu, ale przy najlepszych na- 
wet chęciach nie zrobić nie możemy. Cóż 
począć? Stajemy bezradni. Młodzieży naszej 
na najdalej wysuniętym na północ punkcie 
kraju trzeba, pomóc, stworzyć twardy front 
przeciwko złym wpływom. 

   

Pisząc to, liczę, że słowa moje nie prze- 
brzmią bez echa i że. Władze Związkowe, 
wojskowe i administracyjne zainteresują się 

łą sprawą i dopomogą nam do uzyskania 

pewnych subwencyj na dokończenie rozpo- 

„czętego dzieła. 

   

Bacz. 

Krwawa bójka pomiędzy robotnikami 

Na odcinku nowobudujaceį się kolei 
"Woropajewo—Druja wpobiiżu Drui między 
robotnikami wynikła ostra sprzeczka, która 
zakończyła się krwawa bójką. Poraniono 
kilku robotników. Jeden z nich niejaki Świ- 
<ierski otrzymał ciężkie uszkodzenie ciała i 
w stanie beznadziejnym odwieńsny został 
dłę szpłtała w Drui. (e) 

  

Оа Wzruszający dramat w 10 aktach wytwórni First National 
w Ameryce, ilustrujący dzieje młodzieńca, który dla pozyskania 

miłości ukochani kobiev MiŁGŚĆ dziewczyny 
W roli główne: Billie Dore. 

Dokszyce. 
Włamanie do cerkwi prawosławnej 

w Dokszycach. 

Wkzorajszej noey do cerkwi prawosław- 

nej w Dokszycach włamali się nieznani spra 

wsy, którzy splondrowali świątynię, porozbi 
jali skarbonki skąd zrabowali kilkadziesiąt 
monet, poczem rozbili szatkę, z której po- 
czeli wydobywać butelki z winem cerkiew- 
nem, Ponieważ jedna z flaszek złoczyńcom 
wypadła z rąk i rozbiła się na posadzce po- 

wodująe hałas, włamywacze ezemprędzej 0- 

puścili świątynię. 

Powiadomione władze policyjne zarzą- 

dziły dochodzenie. (e) 

Wilejka. 
Pożar. 

Z Wilejki donoszą, iż ubiegłej nocy we 
wsi Kozinięta, gm. żodziskiej z nieustałonej 

przyczyny wybuchł groźny pożar w zabudo- 
waniach Piotra Andryma. W czasie akeji 
ratunkowej jeden z włościan przez nieostro- 
żność ugodził bosakiem w. głowę 28 letniego 
Władysława Bohdziewicza, zabijając go na 

miejscu, Po przeszło godzinnej akcji ratun- 
kowej pożar zdołano zlokalizować. 

Policja zarządziła dochodzenie. (e) 

Wołożyn. 
Przecięcie przewodów telefonicznych. 

W! dniu wczorajszym niewykryci narazie 

sprawcy przecięli przewody telefoniczne na 

pograniczu pow. mołodeczańskiego z woło- 

żyńskim. Skutkiem przecięcia przewodów 
komunikacja między temi miastami była 

przez pewien czas przerwana. Sabotażyści 
po uszkodzeniu linji zabrali dla zatarcia Śla 
dów drut ze sobą. 

Zaalarmowane władze bezpieczeństwa pu- 

blicznego zarządziły natychmiastowe docho- 

dzenie. (e) 

Domaniewicze. 
Spaliła się garbarnia. 

Wi Domaniewiezach w nocy z 12 na 13 
b. m. w miejscowej garbarni Czenkinsa wy- 
buchł groźny pożar. Ogień powstał w kot- 
łowni i momentalnie przerzucił się na gór- 
ne piętra, obejmując €ały budynek. Mimo 
energicznej akeji ratunkowej pastwą pło- 
mieni padła połowa budynku wraz z surow- 
cem i urządzeniem garbarni. Straty sięgają 
przeszło 55 tys. złotych. 

Robotnika W. Łabnoskowa, który spo- 
wodował przez nieostrożność pożar zatrzy- 
mano do sledziwa. (e) 

+ ° *° : 
Śmierć na dnie glinianki. 

Strasziiwa śmierć 15-letniego 
ucznia podczas kąpieli. 

. Wi dniu wczorajszym podczas kąpieli w 
t. zw. gliniance przy cegielni w Porubanku 
utonął t5-letni uczeń W. Łukaszewicz, ktoó- 
ry trafił na śliski grunt i nie mogąc utrzy; 

mać się na nogach utonął. 
W] wyniku akcji ratunkowej wydobyto z 

wody jedynie zwłoki topielca. Trup Łuka- 
szewicza zabezpieczono do decyzji władz są- 
dowo-śledczych. (e). 

KURNIER WIDE NS KI! 

Ślub córki cadyka chasydzkiego 
w Landwarowie 

wzbudził niezwykłą sensację w Wilnie. 
Wtzoraj wieeczerem w Landwarowie 0d- 

był się dawno już notowany w naszym kra- 
ju ślub eórki cadyka ehasydzkiego. Do Land 
warowa podążyły liezne rzesze ciekawych, 
pragnących ujrzeć ceremonjał tego Ślubu, 
odbywającego się według tradycyjnych prze- 
pisów ohowiązujących „panujące domy cha- 
sydzkie“. 

Stynny rabbi eadyk Lubawieki wydawal 
swą eórkę za studentų M. Gorensztejna z Ot- 
wocka, również potomka znanej na Ukrai- 
nie bardze bogatej rodziny chasydzkiej. 

Przygotowania do tego ślubu czynione 
były oddawna. Przedewszystkiem odremon- 
towano duży dom, w którym ongiś przed 
wojną odbywały się śluby zamożniejszych 
Żydów z Wilna i nawet z innych miast za- 
boru rosyjskiego. Dom ten zawiera 40 pokoi 

Na kiłka dni przed ślubem zapanował w 
Landwarowie niebywały ruch. Każdym pra- 
wie poełągiem przybywali eoraz to nowi go- 
šeie zaproszeni na uroczystości. Przybywali 
nietyłko ze wszystkich zakątków Połski i 
Łotwy, lecz i z Estonji, Finlandji, Niemiec, 
Czech i innych krajów, gdzie tylko miesz- 
kają chasydzi Lubawicey. 

Spekojne miasteezko prowincjonalne zmie 
niło nagle swój wygląd. Na każdym kroku 
spotyka się ludzi ubranych w czarne jed- 
wabne kapoty, w czapki futrzane, a obok 
kobiety noszące jeszcze według tradycji po- 
božnych rodzin żydowskich peruki. wytwor- 
ne damy ubrane w najwykwintniejsze toa- 
lety paryskie. Są to żony i sórki bogatych 
kupeów. Gości przybyło ni mniej ni więcej 
tylko koło 1000 osób. 

Nie też dziwnego, że Śśłub córki cadyka 
był tematem, który od kiłku już dni nie 

KR 

        

p ||| Dziś: Wita, Modesta. 

| Środa | Jutro: Justyny. 
| 

„18 į 2 
| Czerwiec | kśt słońca — g. 2 m. 44 

Zachód ы 

Spostrzeżenia Zakladu Meteorologji U.S B. 
w Wilnie z dnia 14/VI — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

    

— g. 7 m. 54 

Temperstura średnia + 2PC. 
2 najwyžsza -- 29° С. 

ы najniższa - 137 C. 

Opad: 7 

Wiatr: północny. 

Tendencja: warost. 

Uwagi: burza z silnym deszczem. 

KOŚCIELNA. 
— Zmniejszenie ryczałtów  djecezjom. 

Władze skarbowe powiadomiły Kurję Me- 
tropolitalna w Wźlnie, iż ryczałt wypłacany 
djecezjom został z dniem 1 b. m. zmniej- 
szony o 10 proc.. Stosownie do tego zarzą- 
dzenia pensja proboszcza wynosi obecnie 
114 zł. 94 gr. i wikarjusza 85 zł. 14 gr. mie- 
sięcznie. 

OSOBISTA 

— Pedrėž inspekcyjna p. Wojewody. 
P. Włojewoda Beczkowicz wyjechał w dniu 
dzisiejszym na trzydniową inspekcję dorocz- 
ną powiatu dziśnieńskiego. W podróży in- 

spekcyjnej towarzyszą p. Włojewodzie na- 
czelnicy wydziałów Szaniawski i HBruniew-- 

    
ski, inspektor związków komunalnych Żyłk 
oraz komendant wojew. P. P. insp. Konopk 

MIEJSKA, 
— Budowa newoczesnych ježdni. Na naj- 

bliższem posiedzeniu Magistratu rozpatry- 
wana będzie sprawa ogłoszenia przetargu na 
budowę nowoczesnych jezdni. Magistrat dą- 
ży do rozpoczęcia robót jeszcze w ciągu bie- 
żącego miesiąca. Warunki przetargu zostały 
już opracowane, chodzi jedynie o zatwien- 
dzenie ich przez Magistrat., 

"LITERACKA. 
— Dzisiejsza 105 Środa Literacka, poś- 

więcona Moniuszce w okazji 60-lecia jego 
zgonu, zamknie nasz sezon literacki. Referat 
p. t. „Moniuszko w Wilnie* wygłosi. znany 
muzykolog i zbieracz Edward Wrocki. Mało 
znane utwory wielkiego kompozytora wy- 
konają pp. Zofja Wyleżyńska, Wanda Hen- 
drichówna i Adam Ludwig. Objaśnia i a- 
kompanjuje St. Węsławski. 

Początek o godz. 8.30 wiecz. Wstęp dla 
członków i sympatyków bezpłatny, dla goś- 
ci t zł. dła młodzieży. uczącej się 50 gr. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Przedstawienie szkolne. Dnia 18-go 

czerwca r. b. o godz. 16-ej w Małej Sali 
Miejskiej przy ul. Końskiej Nr. 1 odbędzie 
się staraniem kier. 7 kl. publ. szk. powsz. 
Nr. 38 przedstawienie szkolne. Odegrana zo- 
stanie baśń sceniczna w 5-ciu odsłonach pt. 
„Serce matki* — H. Zbierzchowskiego. Bi- 
lety do nabycia w dniu przedstawienia w 
kasie Małej Sali Miejskiej. 

— Abiturjentki Gimnazjum E. Orzeszko- 
wej. Następujące uczenice gimnazjum im. 
E. Orzeszkowej w maju r. b. otrzymały świa 

dectwa dojrzałości: 
Borejkówna Walentyna, Charmańska Zo. 

fja, Czernicka Zofja, Czerniawska Janina, 
Cywińska Władysława, Goltzówna Marja, 
Tljinówna Cezarja, Kawnetisówna Marja, 
Kłosińska Janina, Krakowiakówna Alicja, 
Klonerówna Zofja, Kowalczukówna Irena, 

Kozakiewiczówna Anna, Łapidusówna Luba, 
Ławrynowiczówna Halina, Mickielewiczówna 
Kazimiera, Moczułakówna Jadwiga, Nosowi- 
czówna Irena, Orszewska Anna, Paciukani- 
sówna Bronisł, Paciukanisówna Stanisława, 
Parnesówna Helena, Paprocka Władysława. 
Rozakėwna Marja, Rybiiska Marja, S 
wska Natalja, Sawicka Zofja, Sienicka Di- 
na, Sienkiewiczówna Alina, Sipayłłówna An- 
tonina, Sitarzėwna Zofja, Śnieżyńska Alew- 
tyna. Sztyllerówna Wanda, Szumska Tama- 
ra, Terwandówna Irena, Wasilewska Hali- 
na, Wasilewska Marja, Witkowska Irena, 
Zodziszska Rachela. 

— Egzaminy publiczne w Konserwator- 

jum odbywać się będą w sali koncertowej 
lokału własnego (ul. Końska 1) w następu- 
jących terminach: dnia 15 b. m. (egzamin 
ostateczny dła kończących: fortepian, skrzy- 
pce, śpiew, obój); dnia 18 b. m. egzamin 
publiczny klas skrzypiec, śpiewu solowego, 
wiołonczeli, instr. dętych); dnia 20 b. m, (eg 
zamin publ. kłas fortepianu prof. prof. 
duszkiewiczow Tymińskiej, Dąbrowskiej, 
Świętorzeckiej, Ziembickiej)j; dnia 21 b. m. 
(egz. publiczny kłasy fort. prof. (. Krewer); 
dnia 22 b. m. (egz. publiczny klasy fort. 
prof. Kimontt-Jacynowej). Początek egzami- 
nów o godz. 5.30 po poł. 

Karty wstępu otrzymać można w веКте- 
tarjacie Konserwatorjum od godz. 4 do 7 
wieczór. 
— Nie będzie zmiany podręczników szkoł- 

nych. Wbbec niepomyślnej konjunktury go- 
spodarczej oraz ogólnie ciężkich warunków 
finansowych władze szkolne zarządziły, że 
w nadchodzącym roku szkolnym 1932-33 nie 

        

   
  

   

  

"omówieniem ważnych 

schodził z ust mieszkańców miasteczka, eh- 
zonego, jak mówią landwarowianie, łas- 

ką cadyka. 
Przed kilku dniami przybył do Łandwa- 

rowa sam cadyk z Lubawieza w otoczeniu 
licznej świty i najbliższej rodziny. Na spot- 
kanie eadyka przybyło sporo chasydów z 
Wilna i innych miast do Landwarowa. Z 
dworca do domu, w którym zamieszkał rab- 
bi, zawiezła go kareta hr. Tyszkiewicza, za- 

przężona w 4 konie. 
W; dniu ślubu t. į. wtzoraj pociągi oraż 

uutobusy, odehodzące z Wilna w. bardzo 
częstych odstępach, były stałe przepełnione, 
wieczorem zaś poszły w ruch również tak- 
sówki, wioząc do Landwarowa eo zamoż- 
niejszych Żydów. O godzinie 7 wieczorem z 
w 1 pompą i według tradycyjnego cere- 
mcnjału rozpoczął się ślub, śledzony z zain- 
terescwaniem przez przybyłych ciekawych. 

Wiielkie zainteresowanie ślubem córki 
cadyka okazałi również złodzieje szezególnie 
zawodowi kieszonkowcy, którzy już w przed 
dzień ślubu zaczęli udawać się pojedyńczo 
i grupkami do Landwarowa, w nadziei obfi- 
tego połowu. 

Ale czujna polieja nasza szybko się zor- 
jentowała i wezeraj w pociągach odchodzą- 
cych do Landwarowa i na przystanku auto- 
husów zamiejskich, jak również w Landwa- 
rowie dokonano szeregu obław, podczas któ 
rych zatrzymano kilkadziesiąt „zawodow- 
eów*, na czele z asami fachu złodziejskiego. 

Zatrzymanych złodziei osadzono narazie 
w areszcie centralnym. Pczatem posterunek 
P. P. w Landwarowie wzmoeniony został 

    

  

przez kilku policjantów, celem utrzymania 
porząćku. (e) 

NIKA 
zie zmiany podręczników szkołnych i po. 

ją te same co w roku ubiegłym.    

GOSPODARCZA. 
— Dziś jeszeze bez kar można wpłacać 

podatek łokalowy. Z dniem dzisiejszym up- 
ływa ostatni termin wpłacenia podatku lo- 
kałowego za drugi kwartał. Po tym terminie 
pobierane będą odsetki i kary za zwłokę. 
Od płatników. którzy nic : podatku 
dobrowolnie zostanie on & w drodze 

egzekucji. 
— Podróż rękawiczników wileńskich pa 

Europie. Dowiadujen ię, że w najbliż- 
szych dniach delega ich rękawiez- 
ników udaje się do państw europejs 
łem zaznaj a się na miejscu z tamtej- 
szemi rynkami zbytu i zorganizowania ek- 
sportu rękawiczek wileń 

Podró 
subwencjowaną jest przez czynniki rządowe. 

WOJSKOWA. 

-—- Kto staje do poboru? ziś dnia 15 
b. m. przed komisją poborową winni są sta- 

wić się wszyscy mężczyźni urodzeni w roku 
1910 z naz iterę K, którzy pod- 
czas poboru w roku ubiegłym uznani zostali 
za czasowo niezdolnych do służby wojsko- 

wej (kat. B). 
Komisja urzęduje. w lokału przy ut. Ba- 

zyljańskiej Nr. 2 od: godz..8 rano. 
‚ — Weielenie do szeregów rezerwistów. 
W dniu 13 b. m. wcielony został do szere- 
gów pierwszy turnus podoficerów i szerego- 
wych rezerwy. Wi dalszym ciągu referat woj 
skowy Magistratu rozsyła karty powołania 
na dalsze terminy wcielenia, które nasłtą- 
pią w początkach lipca. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Z życia Towarzystwa Opieki nad zwie- 

   

     

  

      

   
   

   

  

    

    

    

    

  

   

   

rżętami w Wilnie. Zarząd T-wa Opieki nad 
Zwierzętami w Wlilnie pod do wiadomo- 
ści członków i sympatyków. że w dniu 19 

  

'czerwca r. b. urządza pod protektoratem 
wojewody wileńskiego p. Zygmunta Beczka- 
wicza oraz wojewodziny. p. Marji Beczkowi- 
czowej „Dzień dobroci dla zwierząt i och- 
rony przyrody". wy ы 

Na program „dnia* składają się: 
1) Pochód uliczny ze zwierzętami w po- 

wozach, konno i pieszo z udziałem harce- 

rzy i młodzieży szkół powszechnych, Śred- 
nich i wyższych oraz starszego społeczeńst- 
wa. Zbiórka Plac Łukiski godz. 12. 

2) Wielka zabawa ogrodowa w parku, 
Żeligowskiego, czysty zysk z której przezna- 
cza się na cele społeczne, przy udziale arty- 
stów Teatrów Miejskich i orkiestr wojsko- 
wych i t. p. 

Moc atrakcyj i niespodzianek. 

Ósoby posiadające psy "oraz inne zwie- 
rzęta „okazowe* jak również życzące sobie 
przyjąć udział w pochodzie konno, proszone 
są © zgłoszenie się do Sekretarjatu T-wa ui. 
Tatarska Nr. 2 (III Kom. P. P.) od godz. 6 
do 8 wieczorem codziennie. с 

— Hallo Peowiacy! Wileūskie Koto POW 
przypomina swym członkom, że w dniu dzi 
siejszym o godzinie 18 punktualnie, w 10- 
kalu przy zaułku Bernardyńskim 10, odbę- 
dzie się herbatka dyskusyjna, poprzedzona 

spraw dotyczących 
Koła. Obecność wszystkich Peowiaków* ko- 
nieczna. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Posiedzenie Wileńskiego Oddziału 

Pol. T-wa Historycznego odbędzie się dn. 
16 b. m. we czwartek o godz. 7 wiecz. w lo- 
kalu T-wa Przyjaciół Nauk (Lelewela Nr. 8) 
Na porządku dziennym referat p. dr. Marji 
Łowmiańskiej pt. „Wilno pod okupacją 
moskiewską 1655—1661". 

Goście mile widziani. z 

— ZarządWileńskiego Oddziału Polskiego 
T-wa Przyrodników im. Kopernika komuni- 
kuje, że w czwartek, dnia 16 czerwca o g. 
19 w lokału Zakładu Histologji USB. (Za- 
kretowa 23) odbędzie się naukowe posiedze- 
nie Odziału, na którem p. mgr. W. Adolph 
wygłosi odczyt p. t.: „Z zagadnień ochron- 
nego naśladownictwa mrówek (nowe poszu- 
kiwania z dziedziny myrmeko-mimezji'. 

Goście mile widziani. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Działki w osadzie Orany. Izba Rze- 

mieślnicza w Wilnie podaje do wiadomości 
zainteresowanych, że wobec parcelacji grun 
tów państwowych w osadzie Orany (przy sta 
cji kolejowej Orany) Powiatowy Urząd Ziem 
ski w Wilnie ma zarezerwowanych kilka 
działek położonych przy rynku, które na- 
dawałyby się dla rzemieślników. 

Oferty ewentualnych reflektantów mają 
być przesyłane do Izby Rzemieślniczej w 
Wiilnie najdalej do dnia 1 lipca r. b., gdzie 
też udziela się w tej sprawie bliższych in- 
formacyj (ul. Mickiewicza Nr. 23-5). 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
-— Koncert Pieśni Białoruskiej. Dzisiaj 

dnia 15 b. m. Białoruski Związek Akademi- 
cki w parku im. Gen. Żeligowskiego urządza 
Koncert Pieśni Piałorukiej. Na program 
koncertu złoży się cały szereg ludowych pie 
Śni białoruskich w wykonaniu chóru stu- 
denckiego pod kierownictwem p. G. Szyr- 
my, ponadto w czasie koscerlu zostanie od- 

      

  

lańczony białoruski taniec narodowy—,„La- 
wonicha. Początek o godz. 8-ej wiecz. 

Ceny biłetów: 20 gr. 
wejściowy i 45 gr. — 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

- Strajk w gminie żydowskiej grozi za- 

estrzeniem się. Od kilku już tygodni w gm. 

żydowskiej trwa strajk personelu gminy. 

Mimo czynionych wysiłków w kierunku po- 

lubownego załatwienia zatargu, strajk trwa 

w dalszym ciąg ui cora 'zbardziej przybiera 

na ostrości. Obec zachodzi groźba roz- 

szerzenia się strajku na pracowników 

dowskich istytucyj społecznych. 

   

  

   
   

   

    

RÓŻNE. 

— Trochę słońca i powietrza dla bied- 

nych dzieei. Tegoroczne walne zebranie Pań 

Miłosierdzia Wincentego a Paulo z dnia 29 

maja odsłoniło nam straszne wprost warunki 

mieszkaniowe i zdrowotne ubogich miasta 

Wilna. zwłaszcza na przedmieściach. O ile 

organizm ludzi dorosłych i tarszych opiera 

się jeszcze tym niszczącym warunkom zdro- 

wotnym, to o tyle marnieją dzieci i wyra: 

stają na cherłaków. Panie Miłosierdzia w 

rozumnej swej pracy otaczały też przedew- 

szystkiem dzieci szczególniejs opieką, by 

je wyrwać z otoczenia bezrobotnej częstokroć 

rodziny, przepełnionej narzekaniami, rozpa- 

czą, żalem i złorzeczeniami: z ogromnemi 

ofiarami i nakładem wielkich środków snra- 

wiło Towarzystwo obuwie i odzież 1093 dzie 

ciom, by im umożliwić uczęszczanie do 

gdzie pobierały naukę, a często były 

ne. Tak samo i konfereńcje męskie 

   

   

      

    

Św. Wincentego opiekowały się 442 bied- 

nemi dziećmi. Obecny ciężki przednówek 

wypróżnił doszczętnie skarbonki Towarz. 

Św. Wiincentego. 
Dnia 16 czerwca t. j. w czwartek odbę- 

dzie się zbiórka uliczna na biedne dzieci 

    

za     Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia. a zwłasz 

na ochronę imienia Jezus za kościołem Ks 

ży Misjonarzy. Sędziwa prezeska Stow. Pań 

Miłosierdzia p. Zofja Kościałkowska ma mo 

ceną ufność, że miłosierne serca mieszkań- 

ców Wflna nie poskąpią choćby skromnych 

składek na cel tak zbożny dła dobra i zdro- 

wia naszych przyszłych generacyj. Subwen- 

cje dotychczasowe alały, a wydatki i po. 

trzeby biednych dzi rosły — trzeba im 

w nadchod h mieś ch zapewnić choć 

trochę słońca g 
— Strajk w eegielni 

Purty na ul. Kalwaryjskiej w buchł ostry 

zatarg między zarządem cegielni a robotni- 

kami. którzy w odpowiedzi ogłosili strajk 

Strajk wybuch na tle ekonomicznem. W: ra 

zie  mieuwzględnienia żądań | robotników 

przez zarząd cegielni robotnicy mają 5ро- 

wodować zgaszenie ognisk pieców cegielni. 

Obecnie strajkuje 40 robotników, 

- 29 nowych radnych Urzędu Roziem- 

ezega. Onegdaj prezes Sądu Okręgowego w 

Wilnie mianował 20 nowych radnych Urzędu 

Rozjemczego do spraw najmu lokali. Radni 

mianowani zostali na wniosek Związku Lo- 

katorów i Sublokatorów m. Wiłna. 

Selidarna akcja Związków w sprawie 

zniżki komornego. Centralne Stowarzyszenie 

Lokatorów województwa lubelskiego w Lu- 

blinie nadesłało do Związku Lokatorów i 

Sublokałorów m. Wilna list. w którym po- 

wiadamia, że onegdaj w Lublinie odbył się 

z ich inicjatywy wiece lokatorów z udziałem 

przeszło 3000 osób w sprawie zniżki ko- 

mornego. Powzięte na tem zebraniu rezolu- 

cje prz no do odnośnych ministerstw. W 

końcu S yszenie Lokatorów w Lublini 

е zku wileńskiego z pro 

cie podobnej akcji na terenie W 

na: 1 solidarnego wystąpienia wszys 

kich Związków lokatorskich na terenie ca- 

łej Rzeczypospolitej. 
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W” cegielni 

      

        

   
        

  

ZWTAC: 

   
    

   

TEATR I MUZYKA 
—- Wesoła operetka Danielewskiego w 

Bernardynce. Dziś, we Środę 15 czerwca © £. 

8.15 wiecz. wesoła oneretke-wodewi! p. t. 

„Polacy w Ameryce". Beztroska i pełna hu- 
móru fabuła oraz świetna gra artystów, wye 

wołują wśród widzów salwy Śmiechu. Ta- 

niec, muzyka i śpiew czynią z „Połaków w 

Ameryce" widowisko melodyjne i barwne. 

Piękne melodje lekko wpadają w ucho. 

Jutro, w czwartek dnia 16 b. m. o godz. 

8.15 wiecz..„Polacy w Ameryce”. 

— „Nieuchwytny* w Lutni. Dziś, w środę 

dnia 15 czerwca © godz. 8.15 wiecz 

cyjna sztuka Wallace'a p. L. „Nieuc: 
Edgar Wallace jeden z najpopularni 
pisarzy Świat: „tym razem. nie, zaw: 

swych wiełbieiełi. dając w „Nisuchwytnym* 

maksimum emocji i trzy godziny zupełnego 

oderwania się od rzeczywistości. To też wi- 

downia przez cały wieczór pochłonięta jest 

zupełnie. treścią, zapominając iż rzecz się 

dzieje w Teatrze, a na scenie są tylko ak- 

torzy. 

Jutro, w czwartek dnia 16 b. m. o godz. 
8.15 wiecz. „Nienchwytny““. 

RADJO 
ŚRODA, dnia 15 czerwca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 

poborowych (muzyka i pogadanka). 12.40: 
Kom. met. (5.35: Program dzienny. 15.40: 

Audycja dla dzieci. 16,05: Koncert dla mło- 

dzieży (płyty). 16.40: „Niepotrzebny* nowela 

17.00: Koncert. 18.00: „Na morzach połud- 

niowych* odczyt. 18.20: Muzyka taneczna. 

19.15: Połska w walce. z Anglją o Davis 

Coup feljeton. 19.30: Muzyka (płyty). 19.35: 

Prasowy dziennik radjowy. 19.45: „Przecha- 

dzki po miešcie“ 19.55: Program na czwartek 

20.00: Koncert. 20.55: Kwadrans literacki. 

21.10: Recital śpiewany (Salecki). 21.50: 

Komunikaty i muzyka taneczna. 22.25: „Dri- 

cu la Rechelle głosi nowy patrjotyzm” felj. 
22.40: Komunikaty i muzyka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 16 czerwca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 

poborowych (pogadanka i muzyka). 12.40: 

Kom. met. 15.35: Program dzienny. 15.40: 

Muzyka operowa i taneczna (płyty). 16.35: 

Kom. Zw. Młodz. Polsk. 16.45: „O tkactwie 

ręcznem* — odczyt. 17.00: Koncert w wyko- 
naniu ociemniałych. 18.00: „Mahomet a kul- 
tura europejska" — odczyt. 18.20: Muzyka 
taneczna. 19.15: „Skrzynka pocztowa Nr. 

205. 19.35: Prasowy dziennik radjowy. 19.45: 

„Ciotka Albinowa mėwi“. 20.00: Muzyka 
lekka. 21.20: Słuchowisko. 21.50: Komuni- 
katy i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
O DZIWNYCH ZWIERZĘTACH. 

Audycja środowa dła dzieci, o godz. 15.40 
zapowiada się interesująco. Część pierwszą, 
przeznaczoną dla dzieci starszych, wypełni 
pogadanka Feliksa Burdeckiego p. „O dzi 
wnych zwierzętach które kiedyś żyły na 
ziemi”. Będzie to barwne opowiadanie '0 
tych prahistorycznych czasach, gdy ziemię 

y gigantyczne lasy skrzypów i pa- 
śród nich żerowały potwory, które 

^ ę później żródłem legend o fantasty- 

cznych smokach. 
Druga część tejże audycji poświęcona 

będzie dzieciom młodszym. Ich ułubieniec, 
zasypywany listami „zagadkowy wujaszek” 
Henryk Ładosz wystąpi przed mikrofonem 
po raz ostatni przed ferjami. 

MORZA POŁUDNIOWE. 

Prof. Bronisław Rydzewski w swym dzi- 
siejszym odczycie o Morzach południowych 
godz. 18.00) w dalszym ciągu zaciekawi ra- 
djosłuchaczów egzotyką poruszanych tema- 

tów. 

    

     

   

    

  

  

    

   

    

    

Przyjaciele. 
Jest dozorczynią domu przy ul. Niemiec- 

kiej. Skąd wzięła 25 tysięcy złotych w dzi- 

siejszyeh kryzysowych czasach — Bóg raczy 

wiedzieć, ałe sama Gpowiada, że to ze sprze- 

daży „majątku*, który niedawno spienię- 

żyła na spółkę ze szwagrem. 

Czy tak było, czy inaczej mniejsza © to, 

faktem jednak jest, że miała, ałe już nie ma 

A stalo się to tak: 

Wżiąwszy do rączki ową piękną sumkę, 

(ktėžby tego nie chciał) zaniosła najpierw 
do banku, bo to niby i pewniej, i procencik 

płynie. Ale licho nadało przyjaciół. Zasły- 

szeli, przewąchali i nuż odwiedzać Anto- 

niową. „Patrzaj Antoniowoczka — powiada- 

ją — pomyśli sobie, toż czasy niespokojne, 

a suma wielka. Nie daj Boża jaka niesz- 

częścia — zgino wszystkie jak te rabłi ru- 

skie... Ci nie lepiej trzymać w domu?"* 

Antoniowa ma „miękkie* serce, z nią jak 

z woskiem. Nagadali, namówili, a kto ieh 

tam wie, może i raeja. Przecież rubłi,. Eh, 

lepiej wziąć do domu, zawszeć to pewniej... 

Wzięła. Przyniosłszy do domu, długo sie. 

działa w tę noe nad dolna częścią garderoby 

z igłą i nitką w ręku. Teraz to nikt już nie 

ściągnie!.. 

A jednak ściągnęli. 

Wi poniedziałek wieczorem przyszli zna- 

jomi. Ot tak, niby odwiedzić „kumę*. A że 

te niby i Antoniego wypadło, więc zaraz po- 

słano po wódkę. Jak długo tam się bawio- 

no, trudnc powiedzieč, ale gdy w glowach 

dobrze szumiało, a wódki w domu zabrakło, 

powstał projekt udania się gdzieś na przed- 

mieście do knajpki. Projekt niezły, pogoda 

ładna, ptaszki śpiewają, trawka ziełona... 

Pomyśleli, pogadali, pojechali. Tu bawione 

się też niezgorzej. 

Specjalnemi jednak względami cieszyła 

sie Antoniowa. Kolo niej skakano, jej do- 

gadzano, a powodzenie u męžezyzn, ho, ho 

jakie miała... 

Tymczasem zabawa dobiegła końca i 

wszyscy poszli do domów. Wróciła i Anto- 

niowa. Zanim jednak legła do łóżka zaj- 

rzała do schowku t odrazu otrzeźwiała. 

Pieniędzy — ani grcsza. Z intymnego 

Sehowku na ciele, dokąd nikt nie mógł sie- 

gnąć tylko ona — znikły jak kamfora. Kto. 

kiedy, jak? — Głowi się nad tem dziś i po- 

lieja. (3 

Akt maturalny 
w gimnazjum państwowem 

im. Juljusza Słowackiego. 

Uroczystość rozdania świadectw dojrza- 

łości tegorocznym abiturjentom Gimnazjum 

im. J. Słowackiego odbyła ię 10 b. m. w obe 

cności rodziców młodzieży i zaproszonych 

gości. 

Serdecznem przemówieniem żegnał: ucz- 

niów swoich dyrektor ński; wieloletni 

wychowawca klasy p. Wyganowski, w sło- 

wach, tchnących szczerem uczuciem, pod- 

kreślił znaczenie tej doniosłej w życiu łudz- 

niem chwili i piękna jej wspomnienia. Ko- 

lejno przemawiali uczniowie: nowy sztanda- | 

rowy St: składając przyrzeczenie pil- 

nego przestrzegania honoru sztandaru, przed . 

el VII klasy Oskierka, obiecując iść 

ady odchodzących kolegów i przedsta - 

wie maturzystów. Pietkiewicz, który dał 

wyraz uczuciom przywiązania i wdzięczności 

względem władz szkolnych, nauczycieli i 

wychowawców, ich, że nigdy 

nie będą zapomniani, że nici, wiążące ucz- 

niów ze szkołą, nigdy zerwaniu nie ulegną. 

Wreszcie z ramienia Kuratorjum głos za- 

brał p. w tor Narwoysz, w mądrych i 

poważnych słowach na drogę otwierającego 

się przed nimi życia, żegnając młowych ma- 

turzystów. Nie życzył im róż na tej nowej 

drodze, lecz hartu w pokonywaniu przeci- 

wieństw i trudności, siły charakteru i mę- 

stwa. Tego od nich oczekuje Państwo, któ- 

remu wiernie i z odaniem służyć maja i 

względem którego tak doniosłe mają obo- 

     

  

   

  

  

     

     

    

wiązki. 
czesny system wychowania stara się 

młodzież do życia przygotować, nie idą w 

świat nieświadomi, z twardemi warunkami 
bytu niejeden z nich, dzięki własnemu doś- 

wiadczeniu, już się zapoznał, na trud i wal- 

kę muszą być przygotowani wszyscy, matura 

o powodzeniu jeszcze nie rozstrzyga; hurtu, 

opanowania i wytrwałości potrzeba. Państ- 

wo charakterów potrzebuje. 

Po zakończonych przemówieniach nastą- 

piło rozdanie świadectw i w tem miejscu 

pozwolę sobie na uczynienie pewnej uwagi: 

mniejsza tylko część panów maturz ów u- 

kłonem w stronę natczycieli i przewodni- 

ków swoich cześć Im odd za trud i ser- 

ce. Czy to wzruszeniu przypisać należy, czy 

nonszalancji tak powszechnie panującej 

wśród tegocześnej młodzieży naszej? Czy 

może tylko brakom domowego wychowania? 

W takim razie władze gimnazjalne na przy- 

szłość temu zapewne zaradzić zechcą. Mu- 

siało to bowiem razić niejedną z obecnych 

na sali osób. : 

Na zakończenie słówko żywego uznania 

p. Bojakowskiemu kierownikowi muzyczne- 

mu Gimnazjum: orkiestra i chóry zaszczyt 

mu przynoszą. 

     
   

  

  

Stanisława Świętorzecka. 

Obcinanie drzew i pole- 
wanie ulic. 

Co roku, gdy wiosna da znak życia ziele- 

nią i kurzem, zaczynają się dwie tortury wil- 

nian, jedna ogólna, inna dla wrażliwych na 

piękno przyrody. Niepolewanie uł. zwłaszcza 

placów, jest klęską miejs 

ce się wszędzie, gdzie jest większa przestrzeń, 

zatruwają powietrze, kurz drapie w gardłach. 

wykwiła w anginy i zapałenią. Rekordowym 

jest plac Łukiski i jego okolice. Nigdy tam 

nie przejedzie polewaczka, zato po każdym 

targu, na sucho zamiatają cały plac, i prze- 

chodnie duszą się od kłębów śmieci i kurzu. 
Czy się nie da zaradzić na to? Czy woda 

taka droga? Czy rąk do pracy niema? 

Druga przykrość to obcinanie drzew w 

sposób osłabiający ich wyrost i pozbawiający 

cienia te miejsca, gdzie dla dawania cienia 
drzewa sadzono. Nigdzie na świecie drze- 

wa nie są tak nisko obcinane, nigdzie tak 

grubych gałęzi nie odpiłowują jak u nas. 

Pewnie dlatego, że przy tak ostrym klimacie 

drzewa rosną wolniej i potrzebują więcej sił 

do wzrostu. x- 

KTE NAPA SERIO T 

Humor. 
PRZY OBIEDZIE. 

— Co ty jesz? — pyta przy obiedzie je- 
den murarz drugiego. 

— Zupę — odpowiada tamten chłepcząc 
głośno. — Czy jesteś głuchy? (Le Rire) 

   

    

Tumany unoszą 
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Zjazd bibijotekarzy polskich 
w Wilnie. 

W dniach 26 do 28 czerwca odbę- 
dzie się w Wilnie III Zjazd Bibłjote- 
karzy Polskich. Udział z Zjeździe zgło 
siło dotąd ponad 100 osób, reprezentu 
jacych wszystkie dzielnice Polski. Na 
Zjeździe wygłoszą referaty dyr. Kunt- 
ze o współudziale Polski w międzyna- 
rodowych "pracach bibljotekarskich, 
dr. Dobrowolski o polityce bibljotecz: 
nej, dyr. Wierczyński o polityce bibł- 
jotecznej w zakresie czasopism nau- 
kowych, dr. Niezgoda i dyr. Augusty- 
niak o organizacji zawodu bibljote- 
karskiego, kustesz Wisłocki o roli bi- 
bljograf ji w bibljotekarstwie, dyr. Mo- 
carski i dr. Olsiewicz o bibłjotekac': 
regjonałnych, radca dr. Grycz o prże- 
pisach katalogowania alfabetycznegu. 
dr. Hileb-Koszańska, pp. Kossonoga i 
Mączyński o katalogu przedmioto- 
wym, prof. Radlińska i dr. Żukotyń- 
ska o badaniu czytelnictwa. 

W okresie Zjazdu czynna będzie 
Wystawa Książki oraz kartografiez- 
nych zbiorów Lelewela, tudzież wyj 
dzie m. i. publikacja dająca obraz hi- 
storyczno-systematyczny bibljotek wi- 
leńskich. Organizatorem Zjazdu jest 
Komitet Zjazdowy urzędujący w Uni- 
wersyteckiej Bibljotece Publicznej w 
Wilnie, który też udziela wszystkich 
informacyj i przyjmuje zgłoszenia na 
Zjazd. Wkładka dla uczestników Zja- 
zdu wynosi 15 zł. i uprawnia ona 
zarazem do bezpłatnego otrzymania 
druków przygotowanych na Zjazd. 
Prócz uczestników mogą brać w Zjeź 
dzie udział goście z wkładką 5 zł. 

Popierajele Przemysł Krajowy 
RA ASS 

      

   

  

  
  

KU RI E R w 

SPORT. 
RAID MOTOCYKLOWY WAŁNO—ŁWÓW— 

ŚLĄSK CIESZYŃSKI—WILNO. 

Wi dniu dzisiejszym o godz. 5 nad ranem 
wyjeźdżają z Wilna dwaj znani motocykliś- 
ci Tadeusz Januszew i Bronisław Piech 
na raid Wilno—Lwó Śląsk Cieszyński— 
Wfilno. Stari sportowców odbędzie się bez 
względu na pogodę. 

Należy zaznaczy 

        

   „iż Tadeusz Januszew- 
cjuszem w tego rodzaju 

wyczynach sportowych, bowiem w roku u- 

biegłym odbył dłuższy raid dooka Polski. 
Raid obu sportówców wywołał w kołach 

sportowych Wilna wiełkie zainteresowanie. 

  

KTO ZOSTAŁ INDYWIDUALNYM 
MISTRZEM W; STRZELANIU. 

W* numerze wczorajszym podaliśmy krót- 
ką wzmiankę o mistrzostwach streleckich 
Wiilna. Dziś podajemy nazwiska mistrzów: 

Pistełet: ppułk. Bołłuć (19 D. P.). 
Broń małokałibrowa: Derecki (PKS) u- 

zyskał 273 punkty na 400 możliwych. 
Wi kat. I r broni długiej małokalibrowej: 

Skrobecki (3 b. sap.). W. kat. II: ppor. Mo- 
rzkowski (1 p. p. Leg). W kat. III: Krywiel 
(3 b. Sap.). 

Wśród: pań zwyciężyła p. Szłajewska, o- 
siągając 270 punktów na 300 możliwych. W 
kat. II p, Kontrymowiczówna, w kat. III p. 
Kowalczykówna. 

WIL. T. W. W TROSCE O ROZWÓJ 
WIOŚLARSTWA. 

Pragnąc udostępnić korzystanie z pięk- 
nego i najzdrowszego sportu wioślarskiego 
jak najszerszym masom inteligencji pracują- 
cej Wileūskie Towarzystwo Wioślarskie z 
uwagi na dotkliwy kryzys ekonomiczny 
wprowadziło daleko posunięte ulgi w opła- 
tach członkowskich przez rozłożenie obo- 
wiązującej składki dla członków nowowstę- 
pujących w wysokości 50 zł. dla panów i 
40 zł. dla pań i młodz. akademickiej na 10 
rat miesięcznych, 

Jednocześnie w celu ułatwienia wpłat dła 
osób mających się poświęcić wioślarce przez 
część sezonu bieżącego zostały w Wil. Twie 
Wiiośl. ustalone opłaty półsezonowe . wyno- 

szące połowę składki rocznej z prawem ko- 
rzystania z taboru, do dnia 15 lipca, wzglę- 
dnie w drugiej połowie sezonu po wymie- 
nionej dacie. - 

Ponadto licząc się ze znacznym napły- 
węm członków w sezonie bieżącym Z. 
T-wa czyni energiczne starania zmie! 
ce dp zapewnienia swym członkom jak naj 
liczniejszego taboru, oraz urządzeń koniecz- 
nych dla racjonalnego postawienia nauki 
wiosłowania, oraż pływania. 

Dla ożywienia życia towarzyskiego uru- 
chomioną została na przystani T-wa kawiar- 
nia dostępna również dła gości wprowadzo- 
nych. 

   

      

KLASA С МА STARCIE. 

Ubiegłej soboty i niedziełi w stadjonie na 
Pióromoncie odbyły się lekkoatletyczne mi- 
strzostwa klasy С. Zawody wypadły pod 

   

względem sportowym i organizacyjnym do- 
j znie datnio, Wfzystkie konkur: 

obsadzone, a co naj 
szereg dobrych wyników. 

je były I     

  

GOŚCINA HAKOACHU RYSKIEGO 

      
W; WALANIE. ' 

W” bieżącym miesiącu sekcja piłki noż 
Makabi obchodzi 10-lecie swego istnieni 

  

W związku z tem organizuje szereg imprez 
jubileuszowych m. in. sprowadza do Wilna 
najlepszą drużynę żydowską Hakoach ryski 
który w dniu. 25 b. m. rozegra mecz z Ma- 
kabi. WI dniu 26 drużyna ryska zmierzy się 
z mistrzem Włlna 1 p. p. Leg. 

  

       

  

WIECZOREK MISTRZEM POLSKI W: DZIE- 
SIĘCIOBOJU, SIEDLECKI USTANAWIA 

NOWY REKORD POLSKI. 

KATOWICE (Pat). W niedzielę na boisku 
Pogoni w Katowicach zakończone zostały 
wody w  dzeisięcioboju łekkoatletycznym o 
mistrzostwo Polski. Ё 

Pierwsze miejsce i tytuł mistrza Polski zdo 
był Wieczorek (Wilno) 6719,50 pkt., 2) Hil- 
mann 5564,195 p., 3) Niemiec 6198,715 p., ®) 
5909,3 pkt. 5) Dubens 5788,675 pkt. 

Poza konkursem stawał Siedlecki (Legja 
Warszawsna) z ra mienia grupy olimpijskiej 

  

  

Dziś premjera! Po krótkiej przerwie znowu przystąpiliśmy do pierwszorzędnego repertuaru i w tym celu za- 

opatrzyliśmy się w szereg szlagierów filmowych z których pierwszy wyświetlamy już dziś. Najpotężniejszy ro- 

mans wschodu— 

100% film 

śpiewno-dźwięk 

Sźwięk. Kino-Teatr. 

RET 
melodje: 

śpiewać będzie całe Wilno! 
Olśniewające balety! 

spaniała egzotyka w pełni jej czaru! 

Królowa południa 
Film ten jak „Poganin“, „Tabu“ it p. zostanie « wszystkich na długo w pamięci Piosenki „Królowej południa” 

Akcja rozgrywa się na słonecznych wyspach koralowych, na Rivierze i w Paryżu. 

(Eśzotyczny romans 
mórz południowych) 

Nadzwyczaj ciekawa treść! Egzotyczna piękność KAISS ROBBA w roli tytu” Wschodnie 
— NAD PROGRAM: AKTUALNE DODATKI DŹWIĘKOWE. 

W kinie stale funkcjonuje udoskonalona w/g najnowszej konstrukcji wentylacja Początek o godz. -, 6, 8 1 1015 
  

KINO KOLEJOWE 
OGNISKO 
tebek dworca kolejow.) 

Dziśl Wielkie 
arcydzieło 

filmowe p. t. Błękitny wal 
Rzecz dzieje się w Wiedniv. Początek seansów o godz. 6-ej, w niedzielę i swięta o godz. 4-ej po poł. 

Wspan. dram, erotyczno-mił. w 10 akt. 

w.ei Vera Veronina. główn. 

  

Ogłoszenie. 
Magistrat miasta Wilna podaje do 

ogólnej wiadomości, że dnia 17 czerwca 
r. b..o godzinie | |-ej rano w domu Nr. 
22, m.'6, przy ulicy Mickiewicza odbę- 
dzie się licytacja w drodze sprzedaży 
mebli biurowych celem pokrycia zale- 
glošci podatkodkow p. Pimonowa Arse- 
njusza 

Magistrat m. Wilna. 
  

REKLAMA JEST DŽWIGNIĄ HANDLU! 
ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ W „KURJERZE WILEŃSKIM" 

  

NAJTAŃSZE ŹRÓDŁO ZAKUPÓW! 
kosmetyczne, perfumeryjne, go- 
spodarstwa domowego, podróż- 

       
      

TEDE. KOK 1 

kłóry ustanowił nowy rekord Połski wyni- 
kiem 7404,905 pkt. Wynik ten jednak jest niż 
szy od wyznaczonego minimum olimpijskie- 
go. 

      
yniki konkurencyj niedzielnych przed- 
ają się następująco 310 m. płotki — 1) 

miec 15,9 s.. 2) Wieczorek 16,2 s. Niemiec 
ustanowił nowy rekord okr. łwowskiego, nie- 
ruszony od r. 191 <: 1) Siedlecki 39,47 
mtr., 2) Wieczore 3 m. Oszczep: 1) 
dlecki 48,71 mtr., 2) Ossowski 46,87 «mtv. 
Tyczka: 1) Wieczorek * emt.. 2) Siedlecki 
315 cmt. 1500 mtr.: 1) Ossowski 4:45,6 sek., 

2) Dubens 4:53, 8 sek. 

  

      

     

  

PIĘĆ NOWYCH REKORDÓW POLSKI 
I JEDEN REKORD ŚWIATOWY 

W! KATOWICACH. 

KATOWICE, (Pat). W niedzi 
sku Pogoni w Katowicach odby 
lekkoatletyczne grupy olimpij: 
zowane Ba rzecz funduszu olimpijskiego. Za 
wody wywołały ogromne zainteresowanie, gro 
madząc parę y publiczności na trybu- 
nach i znakomicie spelniając swą rołę pro- 

lė na boi- 
   
   

      

  pagandową. 
Dorobek zawodów jest niespodziewanie 

wielki. Padło na boisku Katowickiem 5 no- 
wych rekordów Polski i jeden rekord świa- 

      

łowy. ten ostatni w sztafecie pań 3800 
metr. 

Wyniki szczegółowe przedstawiają się na- 
stępujące: 

Pchnięcie kulą — 1) Heljasz 15,49 mir. 
nowy rekord Polski. Rzut dyskiem — 1) Hel- 
ja 43,89 mtr. 1500 mtr. 1) -Kusocinūski 

  

rekord 
- М 
Rzut 

  

sek., nowy rekord poski. Dawny 
należał do Petkiewicza. Skok wz 
Pławczyk 188 cmt. nowy rekord pol 
oszczepem — 1) Mikrut 69.74 mtr. 

W konkurencji pań: 
80 mtr. płotki: 1) Schalińska 12,4 sek., no- 

. 100 m. z wyrównaniem: 1) 
„3 2) Breuerówna 12.6 s. Rzut 

em 1) Weissówna — 40 mtr. 20 cmt., 2) 

) ska 35,23 mtr. 
Sztafeta 304800 mtr.: :) Pogoń Katowice 

w składzie: Szymczykówna. Lebekówna i Szu 

asówna — 7:54,2 „nowy rekord polski i 
światowy. Dawny rekord wynosił 8:03 sek. 
i należał do niemieckiej drużyny KS Charłot- 
tenburg (Berlin). 

Zaznaczyć należy, że wszystkie rzuty Wei- 

    

  

    

    

   

  

   
    

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 2-go, 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Zakretowej Nr.7, 
z.art, 1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 27 czerwca 1932 r.. o godzinie I0-ej rano 
w Wilnie, przy ulicy Starej 30, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji, należącego do Antoniego Mikolejuna, ma- 

składaiceco sie 2 umebiowaiia jątku ruchomego, 
mieszkania, oszacowanego na sumę 470 zł. 

410/VI Komornik Sądowy H. Lisowski. 

Płace urzędnicze 
u nas i gdzieindzieį. 
Dokonane w ostatnich czasach obniżki 

pensyj urzędników państwowych odbiły się 

dotkliwie na ich budżetach. Każdy, choćby 

  

najmniejszy wyłom w tych uposażeniach, 
odczuwany jest nader żywo. 

Jakkolwiek skala obniżek waha się w 

   

  

duż 
obni 

h granicach, rzuca się w oczy większa 
pensyj urzędniczych we wszystkich 

kategorjach (urzędnicy, wojsko, funkcjonar- 
juzse kontraktowij w Wmu wie (11—27.5 

niż na prowincji (3—13 prec.j, naj- 

obniżka na prowincji jest niższa 
mniejszej w Warszawie. 

W! innych krajach równieź dokonano ze 

GORIEW OZI SPE NEWSA ROOARCRNE 

Prace sądu na prowincji. 
Wficeprezes wydziału karnego p. W. 

Brzozowski oraz p. sędziowie Cz. Sienkiewicz 
i J. Zaniewski, tworząc kompłet sądu okrę- 
gowegó, wydelegowani zostali do Głębokie- 
go i Dzisny, gdzie w okresie od 16 do 23 
b. m. włącznie rozpoznawać będą sprawy 
karne, w liczbie 17, powstałe na terenie po- 
wiatu dziśnieńskiego. 

Os enia będą wnosić wiceprokurator 

Stetkiewicz i Janowicz. 

Sekretarzować będzie p. St. Qstrowski. 
urzędnik kancelarji wydz. karn. S. O. 

  

   

  

   

              

  

K. 

Sprostowanie. 
W; zamieszczonem we wczorajszym nu- 

merze sprawozdaniu z procesu inż. iMecz 

        

go zakradło się kilka błędów, któ- 
zem prostujemy: przedostatni ustęp 

sprawozdania winien brzmieć: „w otwartej 
rozprawie stron zabierali głos wiceprokura- 
tor p. Turowicz oraz obrońcy mec. Śzurlej i 
dziekan Rady Adwokackiej mec. Petruse- 
wiez“. 

  

   

  

ach 40 metrów. Gdyby 

nie wny doskonałe dy- 
sponowana Weissówna usłanowiłaby nowy re 
kord światowy. 

Mz |34 (2376 

wzgłędów budżetowych redukcji pensyj u- 
rzędniczych. odbywało się to jednak w in- 
nym niż u nas kierunku. W. Niemczech ob- 
niżki dla stolicy wynoszą 10—13 proc., dia 
prowincji, — 14 proc, w stolicy zatem za- 
stosowano redukcję, mnijeszį, aniżeli na 
prowincji (w nas naodwrótj, w Austrji ż 
Czechosłowacji obniżono pensje o 5 proc. 
Biorąc pod uwagę przeciętną i przyjmując 
uposażenie w Polsce za 100, widzimy (kolej- 
no dla Niemiec, Austrji i Czechosłowacji), 
że urzędnik ogólnej administracji otrzymuje 
tam 200, 117 i 142, a więc nominalnie znacz 
nie więcej, aniżeli w Polsce. 

      

Wynikałoby stąd, że uposażenie urzędni- 
ka polskiego w porównaniu z krajami są- 
siedniemi jest niższe. 

De facto kontrasty nie są lak wiełkie W” 
Polsce w ci półtorarocznego 
okresu (rok erwsze półrocze 1931 r.) 
obniżył się wskaźnik całości kosztów utrzy- 
mania o 15.5 proc., wówcząs gdy w Niem- 
czech tylko o 10 proc., w Austrji o 6 proc, 
w Czechosłowacji o 4 proc. W drugiem pół- 

931 r. wskaźnik ten obniżył się u nas 
» o 4.7 proc. Dalej zaś obniżki u nas 

przedewszystkiem ludzi samotnych, 
natomiast dodatki rodzinne pozostały w Pols 
ce dość wysokie. Gdy bowiem w Niemczech 
i Czechosłowacji dochodzą one do 12 proc. 

uposażenia zasadniczego, w Austrji do 5 proc 
u nas wynoszą przeciętnie do 27 proc., przy- 
czem dla niższych urzędników wynoszą 
39—53 proe. uposażenia, a dla ni 1 fun- 
kcjonarjuszy — 40 — 50 proc. i Ъ 

       

    

   

  

   
   

Najważniejszą wszakże okolicznością, któ 

ra wpłynęła na wyrównanie różnic w uposa- 

żeniach urzędników państwowych u nas i 
gdzieindziej jest to, że wobec większej tanio- 

i w Polsce siła nabywcza pieniądza jest 
i sza, amiżeli w wymienionych 

yżej kr: . Jeże siłę tę w Warszawie 

oznaczymy liczbą 100, to dla Berlina otrzy- 
mamy tylko 63, dła Wiednia 60, dla Pragi 
69. Ponieważ zaś przeciętny wskaźnik cem 

żywności w ekszych miastach w Polsce 

wynosi 64,4, a w Wiarszawie 65, dochodzimy 
niosku, że, pomimo nader dotkliwych 

obniżek i pomimo wogóle niewysokiego upo 
ž „, położenie małerjalne polskiego u- 

zę; nie jest gorsze, niż urzędnika w 

państwach obcych. ZK. 

  

   

  

   

  

    

      

   

  

agodnie 
nie, niedokrwistość, zołzy, 
serca i naczyń. 

Do wynajęcia 
  

  

OoRTIN 
PRIMA. BLASZANYM ROZPYLACZU 

NISZCZY 

  

2 pokoje 
„z osobnem wejściem 
Św. Ignacego 5, m. 6 
Tamże sprzedaje się 

nowy rower. 

Duży pokój 
lub dwa bez mebli z uży- 
walneścią kuchni i łazien- 
ki — DO WYNAJĘCIA. 
Godz. do 10-ej rano i od 

4—6 po południu. 
Wiwulskiego 6-c, m. 15. 

E 'Losy do 2-ej klasy 
25-ej Polskiej 

    

owej 

  

img Leśna stacja klimatycz- 
Ь TW ię na. Sezon całoroczny. 

Wskazania: wszelkie 
stadja chorób płucnych, ozdrowiny, wyczerpa- 

krzywica, 
Liczne sanatorja, komfortowe 

pensjonaty. Kasyno. Zakład Przyrodoleczniczy. 
Ceny umiarkowane. 

  

Zakład Fryzjerski 
damskc-męski p. f, 

„Emanuel“, Wileńska 10 
podaje do wiadem., że dla 
akadem. i ucząc. młodz. 
50% rabatu. 
  

Zakład Fryzjerski 
J. Rachkowicza 

ul. Nowogrodzka Nr. 15. 
Salon męski zaopatrzony 

higjenicznie. 

Ceny zniżone. 

  

Do sprzedania 
tanio PLAC na Zwie- 
rzyńcu 700 sążni kwadr. 

Dowiedzieć się tel. 18-73 
  

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—7. 

niedziela 9—1. 
W. Z.P. 29. 

Dr. J. Bernszteim 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—] i 4—8 
z 6400 

choroby 

  

8524 „W.P 

Akuszerka 

Marja Laknerona 
przyjmuje od 9 do 7 wieez. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
w. Z. P. Nr. 69. 8529 

Akuszerka 

МОГа НОО 
przyjrauje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zanm 
na lewo Gedeminowsk 

  

8411 

  

  

  

OGŁOSZENIA 
„Kurjera Wileńskiego" 

Poszakujo Už 
mamk 

do dzieci. 
ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

ne: walizki, teczki 
skórzane 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru Il-go 

nesesery, 

etc. po faktycznie 

najniższych cenach poleca 

  

     A. FAJNSZTEJN, Wilno, 
Zawalna 15, tel. 12-73. ry   

zamieszkały w Wilnie przy ul. Zakretowej 7, zgodnie 
z art. (030 U. P. C. podaje do wiadomości publicz- 

j. że w dniu 16 czerwca 1932 roku od godz. IU-ej 
rano w Wilnie. przy ulicy Trockiej 13, odbędzie się 
sprzedaż z lcytacji. należącego do Josela Silina, ma- 
jątku ruchomego, składającego się ze skórek łajko- 
wych na rękawiczki, oszacowanego na sumę 500 zł. 

Komornik Sądowy H. Lisowski. 

nej 
  

438/V1 

inż. KAZIMIERZ GROCHOWSKI. 

Wyprawa nad rzekę ŻółtegoSmoka 

  
Ekspedycja na „Cmentarzysko Narodów", w Prowincji Fłej-Lun-Dzian 

(Chiny). © ‹ 
lnżynier Grochowski, od lat prze- 

szło 30 zamieszkały w Charbinie, je- 
den z twórców tamtejszego polskiego 
szkolnictwa, uczony archeolog, znany 
w świecie nąukow. z angielskich prac 
nad Dalekim Wschodem, przysyła 
nam ciekawy, opis jednej ze swych 
ekspedycyj, które ma „zamiar dalej 
prowadzić, mimo iż jak pisze, ciągle 

К' ‚а wojna i niebezpieczeństwo . na- 
padów (Chunchuzów i bandytów. 

Red. 

— Ubieglego lata urządziłem ek- 
spedycję, do północno-zachodniej częś 
ci prowincji Hej-Lun-Dzian, w celu 
zbadania tamtejszych okolic, pod 
względem geologicznym i archeoło- 
gicznym. Ekspedycja już powróciła 
i przywiozła ze sobą. bardzo bogaty 
materjał naukowy, który będzie w naj 
bliższej przyszłości opracowany i 0- 

głoszony drukiem, 
— Oto krótki opis podróży i prze- 

bieg najważniejszych prac badaw- 
czych. 

— Ekspedycja dojechała koleją 
Wschodnio-Chińską do miasta Cici- 
karu i tutaj przesiadła się na nowo- 
wybudowaną przez Chińczyków, ko- 
lej Keszanską, po której dojechała do 
ostatniej stacji La— Cho—-Szan. Dalej 
potrzeba było jechać końci, Najęto 
konie, arby (dwukołowe wozy) i ro- 
botników Chińczyków. W miastecz- 
ku Nechesian (stara nazwa Bordo), 
ekspedycja opuściła główny trakt i 
udała się już prawie po bezdrożach. 
w kierunku zachodnim. Wielkie tru- 
dności przedstawiała przeprawa przez 
dolinę rzeki Noni, szeroką na kilka- 
naście kilometrów, zapełnioną stare- 
mi korytami rzecznemi, wyspami, wy 
sepkami, bagnami. mokremi łąkami 
it d. Było to właśmie po ogromnym 
wyłewie rzeki i ślady mułu na drze- 
wach wskazywały, że horyzont wody 
podczas powodzi, wznosił się na 12 a 

      

  

  

  

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

może i więcej metrów wyżej teraź- 
niejszego poziomu. 

W tym labiryncie wysp, wysepek, 
bagien i zarośli, chronią się bandy 
Chunchuzów (chińskich rozbójników) 
i właśnie na kilka dni przed nadejś- 
ciem naszej ekspedycji, wzięły: one 
do niewoli bogatego Chińczyka i za- 
żądały za niego od rodziny, okup. 
Ekspedycja spotkała  wpobliżu doli. 
ny rzecznej oddział konnej policji, 
wysłanej z Nechesianu, w celu oswo 
bodzenia jeńca. Było jednakowoż wi- 
docznem, że, roztropność. stanowiła 
główną cechę ścigających żołnierzy, 
gdyż nie ząpuszczali się w głąb doli- 
ny, a tylko krążyli na sąsiedniem, nie 
zarośniętem płaskowzgórzu, słusznie 
kombinująć, że gdy jeńcowi uda się 
samemu uciec z obozu rozbójników, 
to będzie uciekać w kierunku płasko- 
wzgórza, a tam udzielą mu już pomo- 

cy: 

Drugiem, również groźnem niebez 
pieczeństwem w dolinie rzeki Noni, 
były komary. które miljorami unoszą 
się nad mokradłami. Zwykłe komary 
nie są wprawdzie groźne dla podróż: 
ników. co najwyżej tyłko ręce, twarz 
i szyja, popuchną od ich ukąszeń. Ale 
trafiają się komary, roznoszące zaraz 
ki malarji i te są bardzo niebezpiecz- 
ne. Gdy przed 4 laty przejeżdżała 
przez te miejscowości Niemiecka Ek- 
spedycja Naukowa, pod kierownic- 
wem d-ra Schaetzla z Berlina, to 
wszyscy uczęstnicy i sam kierownik. 
zachorowali na malarję w bardzo о- 
strej formie, i niektórzy jeszcze po 

dziś dzień, na nią chorują. 
Po drugiej stronie doliny rzeki No- 

ni, znajduje się rozległe płaskowzgó- 
rze, podnoszące się stopniowo do pas- 
ma gór Chinganu. Tutaj znajduje się 
„miasto* Pusi, właściwie nie miasto, 

Skt. Apt. „ARX“ (d. T-wo i. B. Segall) 
WILNO, UL. MICKIEWICZA Nr. 5, tel. 8-73. 

Duży wybór czepków kąpielowych. 

Artykuły spożywcze dla chorych na cukrzycę, 
Zamówienia na prowincję załatwiamy odwr. pocztą. 

zek 
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ale licha wioska chińska, złożona z 
kilkudziesięciu. glinianych. fanz. Szu- 
mną nazwę miasta, zawdzięcza temu, 
że jest ostatnim punktem w tej części 
kraju, w którym znajduje się przed- 
stawiciel władzy: chińskiej, coś jak 
gdyby naczelnik powiatu. Pod jego 
władzą znajduje się d wielki od- 
dział: połicji pieszej i konnej, dla o- 
brony przeciwko Chunchuzom. 

Pusi posiada jeszcze i drugą bar- 
dżo pożyteczną instytucję, a miano: 
wicie „pocztę'*, Jednakowóż nie na- 
leży brać tegó dosłownie, w znacze- 
niu europejskiem. Funkcje poczty 
pełni w Pusi, maleńki sklepik z towa- 
rami dla krajowców, a właściciel skle 
pu wypełnia w razie potrzeby funkcja 
poczimistrza, to znaczy sprzedaje 
znaczki pocztowe, przyjmuje listy i 
z wielką powagą stawia na nich pie- 
częcie. Gdy' wyraziłem życzenie wy 
słania naraz aż trzech listów poleco- 
nych do Polski, to w całym. „Urzę- 
dzie Pocztowym, powstał formalny 
popłoch. Nietylko dlatego, że to był 
pierwszy wypadek w Pusi, od czasu 
jak je założono, wysłania listów, po- 
za granice państwa chińskiego, ale 
jeszeze więcej. dlatego, że poczta pu- 
sińska niebyła przygotowaną na taki 
rozchód marek pocztowych: Trzy li- 
sty polecone zagranicę, wymagają na 
klejenia marek aż za 1 dol. 50 ct. chiń 
skich. Poczta miała tyłko znaczki dła 
wewnętrznego użytku po 4 centy, i to 
w ograniczonej ilości. Przyjazd ek- 
spedycji spowodował, że cały zapas 
marek został zakupiony i listy do 
Polski zostały szczęśliwie nadane. 

W Pusi uzupełniła ekspedycja za- 
pasy żywności produktami chińskiemi 
Naczelnik pówiatu przyjął nas z wy- 
szukaną grzecznością, tylko wielo- 
krotnie wy ł swoje ździwienie, po- 
co właściwie jedziemy w strony pra- 
wie pustynne i bezłudne. Przedsta- 
wiał trudy i niebezpieczeństwa, dz 
kość kraju, bagna, a następnie gó 
skie rwące rzeki. a w końcu niebez- 
pieczeństwo ze strony Chunchuzów i 
td. Jednem słowem dokładał wszel- 
kich starań, ażeby nie dopuścić do 

        

   

  

  

  

      

     

   
           

   

PRZYJMUJE 

dalsżej podróży. Widząc że jego ra- 
dy i strachy, nie odnószą żadnego 
skutku, i że ekspedycja — nie bacząc 
na wszystko, wyrusza dalej, oznajmił, 
że daje eskortę, trzech konnych żoł- 
nierzy, którzy w pustyni będą bardzo 

pożyteczni, 
Myślałem początkowo, że to jest 

spowodowane troskliwością o życie 
członków ekspedycji. Później dopie- 

ro przekonałem się, że przyczyna by- 

ła nieco inna. Gdyby ekspedycja, po- 

dróżując bez eskorty, została w głębi 

kraju napadnięta przez Chunchuzów, 

to naczelnik powiatu, musiałby się 

tłumaczyć i usprawiedliwiać przed 

gubernatorem prowincji i naturalnie 

miałby wskutek tego nieprzyjemmoś- 
ci. Ale gdy póda fakt, że ekspedycja 

miała eskortę wojskową, to już będzie 

usprawiedliwiony, że zrobił wszyst- 

ko co mógł; natrętni cudzoziemcy sa- 

mi winni, że zapuścili się zbyt daleko 

w pustynię. Trzech żołnierzy nie jest 

wprawdzie obroną przeciwko Chun- 

chuzom, którzy krążą bandami, czę- 

sto po kilkaset ludzi, i to doskonale 

uzbrojonych, ale forma opieki byłaby 

zachowana i wszelka odpowiedzial- 
nośćby odpadła. 

Z Pusi ekspedycja wyruszyła dalej 

na północny zachód i dostała się w 

okolice przerznięte rzeką Smoczą 

(Lun-Min-Dzian). Tutaj rozpoczęły 

się właściwe prace badawcze. Pod 

względem geologicznym teren składał 

się przeważnie z granitów, przykry- 

tych w części północnej odłożeniami 

dyluwialnemi, zawierającemi gdzie- 

niegdzie pokłady lignitu. Rzeczki gór- 

skie zawierały w kilku miejscach pia- 

sek złoty, który przed wieloma wie- 

kami, był przedmiotem eksploatacji 

krajowców. Pod względem archeolo- 

gicznym, rezultaty badań przeszły 

wszelkie oczekiwania. Oprócz śla- 

dów człowieka  przedhistorycznego, 

znaleziono w basenie Rzeki Smoczej, 

resztki kilku narodów, które w ciągu 

ubiegłych tysiącleci, zamieszkiwały 

te kraje i niektóre z nich stały na bar 

dzo wysokim stopniu kultury. W pier 

wszym wieku naszej ery, — kraj na- 

    

Drukarnia „Znicz, Wilno, ml. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

na najbardziej dogodnych warunkach 

  

Państw. Loterji K] 
w ograniczonej ilości są 

jeszcze do nabycia 
EJ w szczęśliwej kolekturze 

Pracownia walizek 
„i wyrcbėw skórzanych.     

leżał. do tunguskiego (prawdopodob- 
nie) narodu Fujuj. O potędze ich pań 
stwa świadczy olbrzymi wał, usypany 
z ziemi, ciągnący się z półn. wschodu 
na połudn.-zachód. Obecnie jeszcze 
ma on u podstawy około 20 metrów 

szerokości, a wysokości około 7 me- 

trów. : ; 
'Wał ciągnie się na przestrzeni o- 

koło 5.000 km. i ginie w niezbada- 

nych dotychczas pustyniach Mongolii. 

Co kilkadziesiąt metrów wznosiły się 

na nim potężne baszty. Ilošcią pracy 

budowlanej, przewyższa wielokrotnie 

piramidy egipskie. Oprócz wału, ba- 

daliśmy ślady. czteru starożytnych 

grodzisk, należących niegdyś już to 

do narodu Fujuj, juź też do narodu 

Bochaj, który przestał egzystować w 

r. 924 po Chr., zwyciężony i wytępio- 

ny przez inny nowy, obecnie również 

nieistniejący naród Kidań. Coraz to 

nówe narody pojawiały się na widow- 

ni, wytępiały swoich poprzedników i 

zkolei same ulegały po pewnym cza- 

sie, mocniejszym. 

W wieku XVI przyszli tutaj 90 2- 

gromnej. potęgi Mandżurowie, naród 

zupełnie różny (szczególnie pod wzglę 

dem lingwistycznym) od Chińczyków. 

Ekspedycja miała sposobność badać 

wspaniałe pamiętniki i cmentarze, po 

zostałe po tym narodzie. Pomniki na- 

grobne, w skład których wchodzą pły 

ty marmurowe, długie przeszło 2 me- 

try i szerokie przeszło metr, pokryte 

z obu stron nadpisami w kilku języ- 

kach. Napisy te ekspedycja troskli- 

wie skopjowała zapomocą fotograf ji, 

estampažy (t. j. odcisków na papierze, 

płótnie i t. d.) oraz rysunku. Petro- 

graficzne określenie marmuru wyka- 
zało, że pochodził on z kamienioło- 

mów na półwyspie Shantungskim. 

Można więc sobie wyobrazić, jakiego 

nakładu pracy wymagało przywiezie- 

nie takiej ogromnej płyty kamiennej. 

ważącej podług obliczenia od 1700 do 

2000 klg.. na przestrzeni kilku tysięcy 

kilometrów, przy warunkach komu- 

nikacji, jakie w owym czasie egzysto- 

wały. 
Obfity materjał naukowy. przy- 

  

    

Zawalna 40—31 

Dr. 2. KUDREWIGZ 
Zamkowa 15 

Choroby skórne i wener. 
Przyjmuje oć 8—10 i 4—6 

Kobiety 3—4 

  
Praktyczna 

niania 
poszukuje zajęcia 
do małego dziecka. 

ul. Stara Nr. 21/23, m. 9 
(Zwierzyniec)   

   

  

wieziony przez ekspedycję, będzie о- 
pracowany w najbliższej przyszłości, 
a następnie ogłoszony drukiem. Sko- 
pjowane z płyt kamiennych nadpisy- 
będą odesłane dla odczytania do Pe- 
kinu, Tokyo, Berlina i Paryża. Rejotm 
badania ekspedycji, w którym znaj- 
duje się taka ilość pamiątek zamie- 
rzchłej przeszłości i wygasłych ludów. 
nazwaliśmy „Cmentarzyskiem Naro- 

dów'. 
Ekspedycja trwałaby jeszcze dłu- 

żej, gdyby nie ta okoliczność, że właś- 
nie w tym czasie powstały nieporozu-- 
mienia pomiędzy Japończykami i 
Chińczykami w Korei i koło Chang- 
Chung (sprawa  Wan-pao-shan'ska). 

Podczas powtórnego przyjazdu d» 
Pusi, dokąd ekspedycja musiała za- 
glądnąć celem odnowienia zapasów 
żywności, stosunek Chińczyków do 
wszystkich innych cudzoziemców był 
tego rodzaju, że ekspedycja uważała 
za stosowne, wyruszyć niezwłocznie 

w drogę powrotną, Przyczyną tej na- 
głej zmiany w postępowaniu Chiń- 
czyków, było zabicie kapitana Gene- 
ralnego Sztabu Japońskiego Naka- 
mury, wraz z towarzyszami. . Ekspe- 
dycja kap. Nakamury została podej- 
rzaną przez władze chińskie o szpie- 
gostwo i w odludnej miejscowości, mx 
zachód od terenu badanego przez na- 
szą ekspedycję, napadnięto w biały 
dzień i wymordowano wszystkich u- 
czestników  (4Japończyków, jednego 
Rosjanina i jednego Mongoła). Wypa 
dek ten był bezpośrednią przyczyną 
wybuchu wojny japońsko-chińskiej, 
która z małemi przerwami, trwa aż: 

do chwili dzisiejszej. 

Oprócz autora niniejszego, brał 
udział w ekspedycji jeszcze p. G. Sad- 
kowski, student Instytutu Orjental- 
nego i założyciel pierwszego Związku 
Orjentalistów, wśród młodzieży pol- 

skiej w Charbinie. Okazał się Om 

bardzo cennym pracownikiem, w cią- 

gu podróży. Reszta uczestników ek- 

spedycji — krajowcy. 
  

Redaktor odpowiedzialny Witeid Kiszkis,


