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Czyja wina? X 
Okres maturalny, końca roku 

szkołnego i wydawania świadectw 
dojrzałości, zaznacza się tragicznem 
wzmożeniem się zamachów samobój- 
czych wśród młodzieży. Dziwnie do- 
rosłe życie pędzą niedojrzali współ- 
cześni! Cóż dziwnego że i wszystkie 
nędze i tragizmy dorosłych są ich u- 
działem. Dawniej między starszem a 
młodszem pokoleniem leżał mur, po 
przez który sięgała tylko czułość ma- 
tek i surowość ojców. Ale starsi trosz- 
czyli się o swoje sprawy, o byt ro- 
dzin, o wychowanie dzieci naogół 
poza ich świadomością. Ich, starszych 
urządzenia i sposoby, były inne niż 
młodych, inne zabawy, inne organi 
zowanie zajęć, Młodzi mieli za zada- 
nie uczyć się, słuchać i bawić, kiedy 
pozwolono, pod okiem zwierzchności. 

Dziś spójrzmy tyłko. Koopera- 
tywy. związki, co za tem idzie wy- 
bory, dyskusje nad wartością tego 
czy innego kandydata na  preze- 
sa, buchalterja, niezliczone orga- 
nizacje szkolne, wojskowe, gimna- 
styczne, społeczne, prace artystycz- 

ne (Śpiewy i teatry), co za tem idzie 
konkursy i zawody, do których długo 
ćwiczyć się trzeba w podniecie emu- 
łacji i nadziei zwycięstwa. W tem 
wszystkiem rodzice biorą minimalny 
udział, oni są zostawiani sobie, cały 
ten program życia młodych upadab- 
mia ich przedwcześnie, chociaż i przy- 
gotowuje, do rodzaju życia starszego 
pokolenia. Stąd płyną też i troski, 
inne niż pół wieku temu, troski do- 
rosłe, ciężkie, często za ciężkie dla 
dążących dopiero do egzaminu doj- 
rzałości. 

A. życie każe im składać go już 
teraz. 

Dodajmy do tego nędzę ogólną, 
z którą się też młodzież bezpośrednio 
styka, i bierze udział w jej zwalczaniu 
czy to za pomocą świadczeń społecz- 
nych, do których musi sobie wyrobić 
prawo, czy to wspomagając rodziców 
zarobkiem. Więc nauka nieraź cierpi 
w takich okolicznościach, nieraz świa 
domość niepewnego losu co poteni, 
zachwieje młodą ufność w swe młode 
siły. A jeśli przy egzaminie matural- 
nym coś się nie uda i padnie te-na or- 
ganizm niedożywiony, przedenerwo- 
wany, wyczerpany złą higjeną i nad- 
miernym wysiłkiem fizycznym, czy 
psychicznym, to i kandydat na samo- 
bójcę gotowy. 

A wtedy najczęściej pretensje i 
żale zwracają rodzice i społeczeństwo 
do nauczyciela, nie okazał dość ser- 
ca, nie zrozumiał, nie był względny! 

Ale któż tu winien? Wszyscy i nikt. 
Rzadko się zdarza, żeby bezpośrednią 
przyczyną samobójstw młodzieży by- 
ła niewyrozumiałość pedagogów. Zwy 
kle cały kompleks psychiczny do tego 
popycha: A nauczyciel? Nie mówiąc 
już o tem, że trudno by wypuszczał 
na teren pracy matołków, którzy będą 
partaczami w robocie, ale czy nau- 

czyciel może wiedzieć co taki uczeń 
ma w domu? Czy może wejść w stu- 
sunki domowe swego ucznia, czy u- 
czenicy? Czy może, nawet jeśli zńa- 
te stosunki, zapobiec? Ileż tragedyj 
młodych serc rozegrywa się z tego 
powodu. Pamiętny dramat okrutnej 
masakry w Gimnazjum Lelewela, był 
powodem różnych rekryminacyj spo- 
łeczeństwa w stronę pedagogów. 
Tymczasem smutni bohaterowie stra- 
sznego czynu mieli warunki domowe 
które wiele tłumaczyły, i gdyby je 
znafi ich nauczyciele, możeby rzeczy 
inaczej się obróciły. 

Wiemy o fakcie następującym. 
Młoda maturzystka odbiera sobie ży- 
cie. Podejrzenie, że to ze zdenerwo- 
wania przed końcem matury, ale zo- 

stawiła kartkę: „Nie warto żyć, wszyst 
ko jest błoto*. Dlaczego błoto? Oto, 
niespodzianie odkryła, że matka jej 
ma kochanka i w skandaliczny spo- 
sób oszukuje męża. 

A ileż podobnych faktów zatru- 
wających młode dusze, które właśnie 
w okresie dojrzewania otwierają oczy 
świadomiej i widzą. I cierpią. I cza- 
sami nie mogą znieść. A czasami są 
narzędziem w rękach zbrodniarzy. 
Ostatnio słyszeliśmy o takim fakcie. 
Niepełnołetni chłopak, lat 16—17 za- 
strzelił kochanka matki, z którym ona 
po śmierci (i przed śmiercią) męża, 
miała troje dzieci. Kochanek ów gos- 
podarzył na fołwarku wdowy. Dla- 
czego się nie pobrali, nie wiadomo. 
W każdym razie chłopiec, zdawało 

się, oddawna wiedział jak rzeczy 
stoją. Jakiegoś dnia zastrzelił uzur 
patora władzy ojcowskiej i stanowa- 
ska pana domu, drobne dzieci zostałv 
sierotami bez praw... „Ujął się za ho- 
nor domu, za cześć matki, nie mógł 
znieść, bronili go na sądzie i wyszedł 
prawie bezwinny. A ludzie gadali, że 
to wszystko było ułożone przez krew 
nych, którzy bali się dziedziczenia i 
praw nowej rodziny, przeszkadzali w 
małżeństwie, a potem namówili chłop 
ca, że to, gadali, .mmałoletni jesteś, 
więc ci nie nie będzie". I zastrzelif. 

Któż go od tej zbrodni obronił? 
Któż mógł znać wpływ dorosłych na 
młodzieńca? 

Tak, nie możemy wymagać od mło 
dego pokolenia hartu i równowagi, 
jeśli my ją w niem niszczymy swemi 
postępkami i systemami, któreśmy im 
narzucili, nie licząc się z ich niedo- 
stateczną siłą do znoszenia przeciw- 
ności i konfliktów życiowych, pod 
któremi ugina się tyłu dorosłych. 

Wielkich wysiłków i zmian musia 
łoby w sobie dokonać starsze pokole- 
nie, nim godnie potrafi wesprzeć mło 
dzież w jej drodze. „ZR. 

ы 

Komisja ministerjalna 
do spraw bezrobocia. 

WARSZAWA, 17. VI. (Pat). Pre- 
zes Rady Ministrów Prystor powołał 
komisję ministerjalną, która przejęła 
majątek i sprawy Naczelnego Komite- 
tu do Spraw Bezrobocia. Komisja ta 
funkcjonować będzie w okresie letnim 
do czasu powołania nowej instytucji 
na okres zimowy. Ponadto komisja ma 
ustalić sposób likwidacji wojewódz- 
kich komitetów do spraw. bezrobacia. 

  

Zgon Boettchera. 
BERLIN. 17.VI. (Pat.) W/g donie- 

sień z Kłajpedy, były prezydent dy- 
rektorjatu. kłajpedzkiego  Boettcher 
zmarł wczoraj wieczorem po operacji. 
Boettcher po aresztowaniu go przeż 
władze litewskie pod zarzutem zdrady 
kraju złożył swój urząd w lutym b. r. 

Kronika telegraficzna. 
— NAPAD BANDYCKI miał miejsce na 

peryferjach Kalisza na furmankę, którą wra- 
eało de Kalisza 8 kupeów kaliskich z jar- 
marku w Raszkowie (Poznańskiej. Trzech 
bandytów wypadło z przydrożnego rowu l 
steroryzowawszy jadących rewołwerami roz- 
poezęło rabunek. W: międzyczasie nadjccha- 
ło dwóch rowerzystów — strażników pogra 
nieznych z Ostrowia Poznańskiego. Wywią- 
żała się strzelanina. Jeden ze strażn. padł 
trupem na miejsen. Włoźniea został ciężko 
ranny w brzuch. Drugi strażnik ukrył się w 
rowie, skąd rozpoczął ostrzeliwać bandytów 
którzy zbiegli. Wožnicę odwieziono do szpi- 
tala. gdzie poddano go operaeji. Stan jego 
jest beznadziejny. 

— OKROPNE SKUTKI WYBUCHU. W. 
związku z katastrofą na eysternowym paro- 
weu .Cymbeline* donoszą, że wydobyto z 
cysterny naftowej 10 trupów. Przypuszezają, 
że w eysternie znajduje się jeszeze 13 osób. 

63 osoby są ranne. 

— Wielką aferę przemytniezą wykryto w 
Warszawie. Aresztowano przemytników ko- 
ronek Wrześniewskiego, Jerzego i Szai 
Grynblatów, Szlankmana i Wolfa Grunkuna. 
Afera polegała na fałszowaniu certyfikatów 
różnych poselstw. Aresztowano również 2-ch 
urzędników celnych na dworcu Głównym w 
Warszawie. 

— Pilot francuski w Strasburgu zmuszo- 
ny do lądowania, zahaczył o drzewo oraz o 
drut elektryczny o wysokiem napięciu i spadł 
na ziemię. Aparat doszczętnie zdruzgotany. 
Pilot odniósł ciężkie rany. 

  

LOZANNA, 17.VI. (Pat.) Drugie 
posiedzenie plenarne konferencji re- 
paracyjnej zaczęło się o godz. 10 rana. 
Posiedzenie zapowiedziane było jako 
poufne, jednakże zaraz na początku 
posiedzenia wezwano prasę na salę, 
poczem Mac Donald oświadczył, ze 

  

przeprasza przedstawicieli prasy, iż” 
wzywa ich w ostatniej chwili, ale 

dziś rano postanowiono zakomuniko- 
wać im ważny dokument, a miano- 
wicie deklarację głównych mocarstw 
wierzycielskich w sprawie zawiesze- 
nią. płatności odszkodowań na okres 
konferencji reparacyjnej. Po odezy- 
taniu deklaracji Mac Donald poprosił 
dziennikarzy o Gpuszczenie sali ob- 
rad. 

TREŚĆ DEKLARACJI. 
LOZANNA. 17.VI. (Pat.) Tekst de- 

klaraeji Anglji, Franeji, Italji, Belgii 
i Japonji w sprawie zawieszenia spłat 
płatności reparacyj ma następujący 
tekst: 

Rządy wyżej wymienione, głęboko 
przeświadczone o rosnącej powadze 
niebezpieczeństw ekonomicznych i fi 
nansowych, które grożą Światu i pil- 
ności problemów, których badanie 
jest misją konfereneji, głęboko prze- 
konane, że problemy te wymjgają 
rozwiązania końcowego, dokładnego 
i zmierzającego do poprawy warun- 
ków w Europie i że rozwiązanie to 
powinno być szukane bez zwłoki i bez 
przerwy, aby mogło być zrealizowane 
w ramach załatwienia uniwersalnego. 
—twierdziwszy, że pewne płatności 
reparaeyj długów wojennych przypa: 
dają począwszy od 1 lipca b. r. — są 
zdeeydowane celem umożliwienia 
kontynuowania bez przerwy prae 
kontereneji, że nie przesądzająe roz- 

wiązania, które może być później о- 
siągnięte, przeprowadzenie spłat na- 
ležnych rządom, uczestniczącym w 
konferencji, z tytułu odszkodowań 
albo długów wojennych, winno być 
wstrzymane na czas konferencji, któ- 
ra zgodnie z wołą rządów niżej pod- 
pisanych, musi osiągnąć. rezultat w 
możliwie najkrótszym czasie. Rozu- 
miesię, że decyzja powyższa nie doty- 
czy serwisu pożyczek emitowanych 
na rynkach. Rządy podpisane oświad 
czają, że o iłe © nie chodzi, gotowe są 
działać zgodnie z powyższym  ukła- 
dem i wzywają inne rządy wierzy- 
cielskie, uczestniczące w konfereneji 
do zajęcia tego samego stanowiska. 

Deklaracja podpisana jest w imie- 
niu Wielkiej Brytanji przez Neville 
Chamberlaina, w imieniu Franeji 
przez Herriota, Włoch — przez Mes- 
eoniego, Belgji — przez Renkina i Ja- 
ponji — przez Yoshida. 

Niema pokoju gospodarczego bez pokoju 
politycznego 

LOZANNA, 17. 6. (Pat). Piątkowe 
popołudniowe posiedzenie konferen- 
cji reparacyjnej miało przebieg Pa 
pujący: 

Kanclerz v. Papen OŚWAGAEZYŁ "1 
przyjmuje deklarację 5 móeitstić z 
wielkiem zainteresowaniem do wia- 
damości, jako widoczny dowód chęci 
mocarstw do ułatwienia pracy kon- 
ferencji. Następnie krótką deklara- 
cję złożył Marinkowicz, oświadczając. 
że Jugosławja nie uważa się za zwią- 
zaną deklaracją 5 mocarstw, poczem 
otwarto ogólną dyskusję. 

Pierwszy przemawiał von Papen, 
który podkreślił nagromadzenie się 
zapasu złota w 2 krajach wierzyciel- 
skich, podczas gdy Niemcy są go nie- 
mal pozbawione. Zdaniem von Pa- 
pena, kryzys gospodarczy nie jest wy- 
nikem braku równowagi pomiędzy 
produkcją a konsumcją, lecz przede- 
wszystkiem kryzysem kredytu. Oma- 
wiając sytuację w Niemczech, von 
Papen tłumaczy wzrost radykalizmu 
politycznego tem, że młodzież wobec 
ciągłego wzrostu bezrobocia nie ma 
żadnej nadziei na zdobycie pracy i za- 
robkowania. Von Papen domagał się 
definitywnego załatwienia sprawy od 
szkodowań, które jego zdaniem oka- 
zały się niemożliwe do utrzymania i 
szkodliwe dla gospodarstwa šwiato- 
wego. 

Następnie przemawiał premjer 
Herriot. Rząd francuski ma obowią- 
zek — mówił on — bronić interesów 
Francji, nie jest jednak obojętny na 
trudności innych państw. Herriot о- 
świadczył, że podstawą konferencji 
musi być raport bazylejski i podkre- 
Ślił, że rozwiązanie zagadnień euro- 
pejskich może nastąpić jedynie w ra- 
mach rozwiązania ogólno-światowe- 
go. Raport bazylejski — przypomniał 
Herriot — zwrócił uwagę na siłę apa- 

ratu gospodarczego w Niemczech oruz, 
na fakt, że pewnego dnia Niemcy od- 
zyskają swą równowagę. To też na- 
leży się łiczyć nietyłko-z-chwilą obee- 
ną, ale i z przyszłością. 

Następnie Herriot wykazał na szere 
gu przykałdów konsekwencje ewentu- 
alnego anulowania reparacyj. Specjal- 
nie jaskrawy był przykład kolei nie- 
mieckich, które w wypadku anulo- 
wania odszkodowań znalazłyby się w 
sytuacji uprzywilejowanej, gdyż ob- 
ciążenie kapitału kolejowego zosta- 
łoby zmniejszone do 16 miljardów tr. 
podczas gdy obciążenie kolei francu- 
skich wynosi 65 miljardów, angiel- 
skich — 100 miljardów fr. Dzięki te- 
mu koleje niemieckie mogłyby zmniej 
szyć taryfy i obniżyć ceny niektórych 
towarów od 15—25 proc. 

W konkluzji, która była najważ- 
niejszą częścią jego przemówieńia, 
premjer francuski oświadczył, że ant 
lowanie odszkodowań nie byłoby na-. 
ležytem i skuteeznem załatwieniem 
problemu — przed którym znajduje 
się koniereneja. Odszkodowania i 
długi są tylko jednym z czynników 
niepokoju europejskiego i šwiatowe- 
go. Błędem byłoby sądzić, że anu- 
lowanie odszkodowań przywróciłohy 
równowagę. Konieczne jest wzmoc- 
nienie bezpieczeństwa. 

Powracając do deklaraeji Mac 
Donalda, Herriot podkreślił z naei- 
skiem, że niema pokoju gospodareze- 
go bez pokoju politycznego. 

W imieniu Anglji Chamberlain о- 
świadczył, że Wielka Brytanja prag- 
nie definitywnego załatwienia sprawy 
i gotowa jest ponieść ofiary, które po- 
ciągnęłoby za sobą anulowanie repa- 
racyj. 

LOZANNA, 17. VI. (Pat). Na po- 
południowem posiedzeniu konferencji 

W Chile znowu przewrót. 

Rewolucja przeciwko rewolucji. 
SANTIAGO de CHILE. 17.VI. (Pat.) 

Przeciwko juneie rządowej wybuchło 

powstanie wojskowe, Kontrrewołuejo 

niści pod wodzą gen. Saneza są pa- 

nami położenia. Oddziały ich zajęły 

pałae rządowy. 

Gen. Saenza naczelnikiem kraju. 
SANTIAGO de CHILE. 17.VI. (Pat.) 

Przewodniczący junty Grove wpadł w 

ręce wojska gen. Saenzy, który ogło- 

sił się nowym naczelnikiem kraju, 

zaznaczając, iż wszystkie garnizony 

zgodziły się popierać nowy ustrój 
antykomunistyczny. 

Junta cywilna. 
SANTIAGO DE CHILE, 17. 6. (Pat'. 

Davila, który usunął się ostatnio z 
rządu socjalistycznego, stanął na cze- 
le junty cywilnej, powołanej przez ge 
nerałów, którzy cbalih rząd socjal'- 
styczny i utworzyli tymczasową jun- 
tę wojskową. Nowa junta prowadzić 

będzie politykę w duchu socjalizmu 
umiarkowanego i zajmie stanowisko 
przyjazne wobec firm zagranicznych. 
Gen. Saenz oświadczył, iż Grove zo- 
stał obalony dlatego, ponieważ nie 
zdołał utrzymać armji zdala od poli- 
tyki. 

* 

Na żełdzie sowieckim? 
VALPARAISO, 17. VI. (Pat). Dokonano 

tu aresztowania Grove i Mette, którzy mają 
być deportowani. Podobno wykryto szereg 
dokumentów, które dowodzą, że Grove był 
na żołdzie sowieckim Policja przeprowadziła 
rewizję w ośrodkach komunistycznych i a- 
resztowała 500 osób. Partja komunistyczna 
została ogłoszona za nielegalną. Komuniści 
będą osadzeni w więizeniu. 

Kontrrewolucja odbyła się 
bezkrwawo. 

VALPARAISO, 17. VI. (Pat). Ponieważ 
kontrrewolucja odbyła się zupełnie spokoj- 
nie bez przelewu krwi, kilkuset obywateli 
angielskich, którzy robili starania o pozwo- 
lenie na wyjazd z Chile, postanowiło obec- 
nie pozostać, 

Stary lepszy niż nowy. 
LONDYN. 17. VL (Pat). Z Santiago de 

Chile donoszą, że wojska rewolucyjne prag- 
ną przywrócić władzę dawnemu prezydento- 
wi Montero i obalić rząd soejalistyczny. Sy- 
tuaeja nie jest jeszeze wyjaśniona. Walki 
trwają. 

ONFERENCJA W LOZANNIE. 
Zawieszenie płatności odszkodowań. reparaeyjnej przemawiali delegaci Ja- 

ponji, Belgji, Australji, Jugosławji, Ru 
munji, Grecji i Portugalji. Następne 
posiedzenie plenarne odroczone zosta- 
ło do wtorku. W poniedziałek zbiorą 
się przedstawiciele mocarstw zaprasza 
jących celem ustalenia dalszego pro- 
gramu prac. 

Rozejm polityczny. 

LOZANNA, 17. 6. (Pat). Jak się 
dowiadujemy ze źródeł dobrze poin- 
formowanych Mac Donald po dzisiej- 
szem posiedzeniu oświadczył w pry- 
watnej rozmowie, że trwa przy swej 
idei rozejmu politycznego i uważa za 
konieczne, by został on zawarty na 
10 do 15 lat. 

Ofiara Francji. 

LOZANNA, 17. 6. (Pat). Ogloszu- 
na, dziś deklaracja 5 mocarstw stano- 
wi.dokument dużej wagi. Ogłoszenie 
jej w drugim dniu konferencji jest 
świądectwem znaczenia współpracy 
francusko-angielskiej, dzięki której 
sprawa wstrzymania spłat z tytułu od 
szkodowań i długów wojennych mo- 
gia być załatwiona tak szybko. 

Głębokim sensem deklaracji jest 
apel do Stanów Zjednoczonych, aby 
przez wyrzeczenie się długów umożli- 
wiły definitywne załatwienie sprawy. 
Jest niewątpliwe, że Francja, podpi- 
sując deklarację, poczyniła poważne 
ustępstwa. Wstrzymanie wszystkich 
spłat z tytułu odszkodowań oznacza, 
że także transza bezwarunkowa spłat 
niemieckich, która w zeszłorocznem 
nroratorjum Hoovera traktowana by- 
ła w sposób specjalny, objęta jest nc- 
wym układem, 

„ W kołach konferencji panuje prze 
konanie, że za to.poważne ustępstwo 
w dziedzinie odszkodowań Francja u- 
zyska ustępstwa w dziedzinie politycz 
nej, :t. j. w dziedzinie bezpieczeństwa. 

Jak minister Zaleski poznał 
kancierza von Papena. 
LOZANNA. 16.VI. O godz. 11 rano 

zakończono pierwsze posiedze nie kon 
terencji reparacyjnej i wszyscy jej 
uczestnicy udali się. na taras, gdzie 
oczękiwały ich liczne aparaty do 
zdjęć filmowo-dźwiękowych. Minister 
Zaleski wyszedł na taras rozmawiając 
z Mac Donaldem. Po chwili — przed 
objektywami aparatów — zbliżył się 
do nich kanclerz von Papen, którego 
Mac Donald przedstawił ministrowi 
Zaleskiemu i odszedł po chwili. 

Minister Zaleski rozmawiał przez 
chwiłę z kanclerzem von Papenem, 
poczem podszedł do nich premjer 
Herriot, ujął ministra Zaleskiego pod 
rękę i odszedł z nim do ogrodu, gdzie 
obaj panowie przechadzali się około 
kwadransa. 

Dowiadujemy się, że premjer Her- 
riot zaprosił ministra Zaleskiego na 
wieczór dzisiejszy do siebie, celem od- 
bycia z nim dłuższej konferencji. 

(Iskra). 

Min. Zaleski u Herriota. 

LOZANNA, 17.VI. (Pat) Dziś w 
południe minister Zaleski był na śnia- 
daniu u Herriota. 

Ostrożnie ze słowami! 

PARYŻ. 17.VI. (Pat.) Dzisiejszy 
biuletyn oficjalny zaznacza, że Her- 
riot rewizytował wczoraj w godzinach 
popołudniowych von Papena w związ 
ku z wizytą, jaką ten złożył mu tego 
samego dnia przed południem. 

Przy tej sposobności obydwaj za- 
stanawiali się nad formą, w jaką uj- 
mą swe ехрозё na nieoficjalnem po- 
siedzeniu dzisiejszem sześciu mo- 
carstw zapraszających, które rozpocz 
nie się o godz. 10 przed południem. 

Wczoraj wieczorem Herriot wspól 
nie z członkami delegacji francuskiej 
ułożył swą deklarację, uprzednio jed 
nak prowadził rozmowy z ministrami 
spraw zagranicznych Polski, Jugosła 
wji i Belgji. Pemjer angielski, jako 
przewodniczący konferencji polecił 
z naciskiem swym kolegom, ażeby w 
swoich przemówieniach na dzisiej- 
szem posiedzeniu sześciu mocarstw za 
praszających zachowali ostrożność, 
unikając starannie wszelkich słów, 
które mogłyby skomplikować i utrud- 
nić przebieg prac konferencji, 

Odjazd Herriota. 

LOZANNA, 17. VI. (Pat). Premjer 
Herriot opuścił w dniu 17 b. m. wie- 
czorem Lozannę, udając się do Pa- 
ryża: : 

Lakoniczny dziennik 
ekonomistv. 

Widmo kryzysowego bankructwa nadal 
straszy połskich kapitalistów. W ciągu czte- 
rech miesięcy b. r. ogłoszono w Polsce ogó- 
łem 245 upadłości wobec 248 w tym samym 
okresie 1931 r. Kwiecień tego roku przyniósł 
56 upadłości. 

z s s 

Ceny hurtowe i detaliczne rosną w dal- 
szym ciągu. Wskaźnik cen artykułów rolnych 
wzrósł w maju o 4 proc. Ws 
artykułów przemysłowych obi 
proc. Nożyce pomiędzy rolnictwem a prze- 
mysłem powoli: się zamykają. 
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W ostanich miesiącach bilans handlowy 
Polski silnie kurczy się zmniejszając swe do- 
datnie saldo. Spadek wywozu połskiego jest 
w pierwszej mierze wynikiem spadku wywo- 
zu rolniczego. Szczególnie spadł eksport zbóż, 
bekonów, trzody chlewnej i nawozów sztucz- 
nych. 

* * * 

W Wielkiej Brytanji rośnie bezrobocie. 
W końcu maja liczono 2,471,3:6 bezrobot- 

nych czyli o 89 tysięcy więcej niż w miesiącu 
poprzednim. 

* * * 

Kolumbja cofnęła cgraniczenia przywozo 
we w stosunku do towarów polskich. 

* 2 + 

Imperjum Brytyjskie przygotowuje się da 
konferencji imperjalnej wszystkich dominjów 
w Ottawie. Jednym z głównych tematów kon 
ferencji będzie sprawa wypracowania planu 
używania przez brytyjskich młynarzy pszeni 
cy imperjalnej. Pszenica zagraniczna ma być 

dopuszczona tylko w 15-tu procentach ogó- 
łu przemiału. 

: KA { 
Angielska partja konserwatywna obrado- 

wała w tych dniach nad dalszemi oszczędno- 
Ściami w budżecie angiełskim. Mówi się o 
dalszej redukcji. świadczeń socjalnych & 
zmniejszeniu liczby urzędników. Chodzi o 
zaoszczędzenie tm. BUJORÓW funtów. 

Niemcy skóżysscjij stawki celne na 
drzewo. 

* * * 

Kontygentu eksportu polskiego drzewa do 
Francji polscy eksporterzy nie wykorzyslań. 
Również spadł eksport polskiego drzewa do 
Czechosłowacji i Rumunji. Razem wywóz 
drzewa w maju spadł o 2,2 miljonów zł. 
Zatrudnienie w polskich tartakach wynosi 
45 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

e x * 

Belgja dotychczas bojkotująca stosunki 
dyplomatyczne i handeł z Sowietami stara 
się teraz 0 nawiązanie z niemi stosunków wy 

miennych. Zamierzone jest zorganizowanie 
specjalnej organizacji sowiecko-bełgijskiej, 
Któraby uregułowała sprawę kredytowania 
zamówień sowieckich. 

* * * 

Handel zagraniczny Francji stale kur- 
czy się. Ujemne sałdo bilansu handlowego 
ża okres styczeń—maj r. b. wynoci 4 mil- 
jardy franków. Anglja też choruje na to sa- 
mo. Ujemne sałdo angielskiego handlu za- 
granicznego. w maju wyniosło 25 mitų 
funtów szterlingów. © 

2/, planu sianokosów. 
MOSKWA, 17. VL (Pat). Według danych 

kcmisarza ludowego rolnictwa sianokosy w 
Związku Sowieckim przedstawiają się wręcz 
katastrofalnie. Na dzień 10 czerwea zdoła- 
no skosić zaledwie 1341 tys. ha, czyli wyko- 
nano zaledwie 2 proe. planu. ы 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Pieniężna. | 

WARSZAWA, 17. VI. (Pat). Londyn 32,60 
— 32,46. Nowy York 8,92 — 8,90. Sžwaj- 
carja 173.90 — 174,33 — 173,47. Berlin w 
obrotach nieoficjalnych 211,10. — Tendencja 
słabsza. 

AKCJE: Bank Polski 70. 
utrzymana. 

-— Tendeucja 

Zbożowa. 
WARSZAWA, 17. VI. Na dzisiejszem ze- 

braniu giełdy zbożowo-towarowej w War- 
szawiie motowano za 100 klg. parytet wagon 
Warszawa w handlu hurtowym, w ładun- 
kach wagonowych: żyto 27—28, pszenica je- 
dnolita 29—30, pszenica zbierana 28 i pół— 
29, owies jednolity 25 i pół—26 i pół, zbie- 
rany 23 i pół—24 i pół. jęczmień na kaszę 
21 i pół-22, groch polny jadalny 30—%. 

Kto wygrał? 
W/ARSZAWA, 17. VI. (Pat). Dziś w dru- 

gim dniu ciągnienia drugiej klasy 25 Pol- 
skiej Państwowej Loterji Klasowej główniej 
sze wygrane padły na numery następujące: 

ZŁ 60 tysięcy i 40 premij po 1000 zł. wy- 
grał Nr. 144.936, zł. 15 tysięcy — Nr. 84.854 
i zł. 5 tysięcy — 80.334. 

Skazanie pos Zahajkiewicza. 
LWÓW) 17. VI. (Pat). „Chwiła* donosi, 

że onegdaj przed sądem grodzkim w Prze- 
myślu stanął Władysław Zahajkiewicz, poseł 
na Sejm, członek partji Undo. Oskarżony on 
został i to, że 10 sierpnia 1930 roku wygłosił 
we wsi Makówka przemówienie antypańst- 
wowe oraz, że 27 marca 1931 r. w czasie ze- 

brania Undo w Przemyślu nie uczynił zadość 
wezwaniu władz administracyjnych i mimo 
rozwiązania wiecu kontynuował swoje prze- 
mówienie oraz obraził przodownika policji. 
Zahajkiewicz skazany został na 2 miesiące 
aresztu z art. 306 i 312 k. k. Skazany wn ósł 
apelację. 

Matouska skazany 
na 6 lat więzienia. 

WIEDEŃ, 17. VI. (Pat), Na piątkcwej 
rozprawa w procesie Matouski przesłuci- 
wano żonę oskarżonego Zeznała ona, iż mąż 
jej nigdy nie był pijakiem i nigdy nie ‹Бо- 
rował. Dalszą część zeznania poświęciła ona 
talepacie Leo, który rzekomo wywierał bar- 
dzo silny wpływ na jej męża. Na rozprawie 
popołudniowej eksperci wydali opinję o sta- 
nie umysłowym Matouski. według której nie 
ulega wątpliwości, że Matouska jest symu- 
lantem. Wiieczorem wydano wyrok, mocą 

którego. Matouskę skazano na 6 lat więzienia



O LITWIE DZISIEJSZEJ. 
(Wywiad „Iskry* z prezesem A. Lednickim), 

Wyjeżdżałem do Kowna z uczu- 
ciami poniekąd nieokreślonemi. Juz 
dawniej wielu moich przyjamiół, Po- 
lakėw mieszkających na Litwie, mó- 
wiło mi, że stan gospodarczy i Wa- 
runki kulturalne nie są wcale złe 
Byłem z pewną rezerwą do tych oś- 
wiadczeń. 

Dlatego też, gdy przyjechałem na 
Łitwę—a jechałem z Królestwa przez 
dawną tak dobrze mi znana drogę 
Ejdkuny— Wierzbołowo — byłem nie 
co zdumiony, że słowa moich przy ja- 
ciół znajdują pewne potwierdzenie. 

Najpierw samo Kowno. Nie daje się 
porównać z Kownem przedwojennem. 
Rozbudowało się, znacznie powiększy 
ło. Wyzyskana została przepiękna 
okolica, brzegi Niemna, wzgórza, 0- 
pasujące miasto. Wybudowano sze- 
reg wil, które stworzyły zupełnie no- 
we przedtem nieistniejące dzielnice. 
Jednem słowem, zewnętrzna 
miasta została poważnie zmieniona i 
to na korzyść. 

Kowno przed wojną Hezylo 60.000 
mieszkańców, dziś ma 110000. Ale 
miasto nie robi wrażenia wielkiej sto 
łicy. Charakter litewski odznacza się 
pewną skromnością, prostotą — i dla- 
tego w Kownie nie widać przepychu, 
a tylko dostatek i porządek. 

Pojechałem między innemi rów- 
nież i do Birsztan, znanego przed woj 
ną uzdrowiska, leżącego nad piękne- 
nri brzegami Niemna, w kierunku 
Druskienik. Spałone w czasie wojny, 
dziś zostało odbudowane. Frekwen 
cja kuracjuszy jest dość znaczna. Naj 
bardziej jednak modnym „kurortem“ 
Litwy jest Połąga. 

Zarówno jadąc do Birsztan samo- 
chodem, jak i w powrotnej drodze 
do naszej granicy, znalazłem drogi 
w dobrym stanie, ale nie odważyłem 
się pojechać samochodem do Szawel, 
by odwiedzić moich przyjaciół Pola- 
ków, do których byłem zaproszony. 
gdyż bałem się trochę uciążliwych 
traktów nieszosowych. 

Stan gospodarczy Litwy — o ile 
oczywiście mogłem wywnioskować z 
dość pobieżnej obserwacji -— przed- 
stawia się również lepiej, niż mogłem 
sądzić. Jak mnie poinformowali 
skromni ludzie, np. rzemieślnicy, do 
ostatniego roku kryzys nie dawał się 
odczuwać. Dopiero obecny rok wpły- 
nął nieco na ogólny stan. Przedew- 
szystkiem zaprzestano budować, 
wstrzymano inwestycje, obcięto pen- 
sje, ałe niebardza. 

Budżet Litwy opiera się na trzech 
źródłach: Po pierwsze na podatkach, 
które są naogół niższe, niż w innych 
krajach, jak np. gruntowy. Powtóre 
na eksporcie, głównie płodów rol- 
nych, który dziś — jak wszędzie — 
nie jest w świetnym stanie, po trzecie 
na poważnym dopływie dolarów od 
Litwinów z Ameryki. 

Stan rolnictwa, oczywiście, uległ du 
žym przemianom, o ile chodzi o daw 
ne ziemiaństwo polskie, które bardzo 
ucierpiało wskutek reformy agrarnej. 
Dziś własność ziemska ma zasadniczo 
80 hektarów, w pewnych. wypadkaci 
do 150 ha; niewielka ilość ziemian 
otrzymała do 500 ba ziemi ornej w 
dzierżawę od rządu na 25 lat, jako 
gospodarstwa wzorowe. 

Otóż ta przemiana socjalna mu- 
siała wpłynąć na zmianę stopy życio- 
wej całej warstwy ziemiańskiej. W 
calem zresztą społeczeństwie litew- 
skiem „standard žyciowy“ jest skrom 
ny, pozbawiony zewnętrznie blasków, 
ale niebiedny. 

Zadłużenie rołnictwa jest również 
na Litwie dość znaczne, ale mówił 
mi poważny człowiek, że właściciel 
80 hektarów ziemi, jeżeli ma zadłu- 
żenie do 20 tysięcy litów, jeszcze mo- 
że sobie dać radę Jednak ponieważ 
prawdopodobnie zadłużenie to jest 
wyższe, to i trudności są większe. 

ta RS 
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Litwa płaci daninę koncepcji — 
mojem zdaniem nie wytrzymującej 
krytyki — na którą chorują wszystkie 
kraje Europy: samowystarczalności i 
autarkji, A więc zbudowano cukrow- 
nie, fabryki tekstylne i t. d. Handeł, 
o ile można sądzić, nie jest w nadzwy- 
czajnym stanie. Teren Litwy nie jest 
wielki. A handel nie lubi granic i ko- 
mór celnych. I dlatego tutaj może 
byłyby tendencje najbardziej uzasad- 
nione do rozszeszenia sfery działania. 

Życie kulturalne na Litwie oczy- 
wiście istnieje i dość poważne. Nie 
mogę podać dokładnej cyfry ilości 
dzienników. Ale utkwiła mi w pamię- 
ci ilość odbiorców, wynosząca 200 ty- 
sięcy. Jeżeli wziąć pod uwagę, że lud 
ność Litwy wynosi 2.400.000 ludzi, 
z tego rdzennych Litwinów jest 
1.800:000 — to wypada ogromny od- 
setek ludzi czytających gazety. Jest 
opera i niezła, w' której przeważnie 
śpiewa się po litewsku, a w poszcze- 
gólnych wypadkach po / rosyjsku. 
Jest teatr dramatyczny, w którym 
grają na zmianę po litewsku i po ro- 
syjsku. Jest uniwersytet, posiadający 
6 fakultetów, 5.000 studentów. Jest 
gimnazjum polskie, bardzo pięknie 
zbudowane. Są szkoły powszechne 
polskie, ale są to szkoły mniejszościo 
we, gdyż ucieczka od kultury języka 
polskiego zrobiła duże postępy. Brak 
wszelkiego kontaktu między obóma 
narodami nie mógł nie dać ujemnych 
rezultatów. : 

Droga do Litwy i powrotna droga 
do Polski jest tak krėtka, že trzeba 
tylko znaleźć sposób wejścia na tę 
najkrótszą drogę. W tych poszukiwa- 
niach trzeba liczyć na ludzi dobrej 
woli, na tkwiącą głęboko w duszy 
obu narodów wzajemną życzliwość, 
osłabioną dziś może chwiłowo namięt 
nościami politycznemi, na koniecz- 
ność kontaktu między ludźmi i spo- 
łeczeństwami, na oddziaływanie sztu 
ki i literatury, nauki, na osobiste ze- 
tknięcie ludzi, odczuwajacych tenden 
cje wzajemnej sołidarności. B. 
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W niemieckim kotle. 
Znowu zaczyna się... 

BERLIN, 17. VI. (Pat). W; szeregu miast 
niemieckich doszło w związku ze zniesie- 
niem zakaru szturmówek do krwawych starć 
między hitlerowcami i komunistami. M. in. 
w. Nadrenji w miejscowości Wianneeickeł 

miało miejsce krwawe starcie między gru- 
pami komunistów i oddziałami szturmówek 
hitlerowskich. Z obu stron padły strzały. Są 
ranni. 

Demonstracja hitlerowców w sejmie 
bawarskim. 

BERLIN. 17. VI. (Pat). Na piątkowe przed 
południowe posiedzenie sejmu bawarskiego 
posłowie narodowo-socjalistyczni zjawili się 
w mundurach z opaskami partyjnemi na rę- 
kawach. Przewodniczący sejmu uznał to za 
demonstrację, naruszającą porządek w Sej- 
mie i wykluczył posłów narodowo-socjalis- 
tycznych z posiedzenia. Gdy przystąpił na- 
stępnie do odczytywania listy wykluczonych 
posłów, członkowie frakcji hitlerowskiej u- 
rządzili manifestację, do której przyłączyła 
się większość publiczności, zebranej na ga- 
lerji, wznosząc okrzyki na cześć Hitlera oraz 
przeciwko rządowi. Gdy zaezęto śpiewać chó 
rem hitlerowskie pieśni bojowe, przewodni- 
ezący przerwał posiedzenie. 

BERLIN, 17. VI. (Pat). Prezydent sejmu 
bawarskiego Stange wznowił posiedzenie ple 
narne sejmu krajowego, przerwane zaburze- 
niami posłów narodowo-socjalistycznych, oś 
wiadczając, że wszyscy członkowie partji 

narodowo-soejalistyeznej zostają wykłuezeni 
na 8 dni. Przewodniczący zażądał natych- 
miastoewego opuszczenia przez nich sali ob- 
rad. Narodowi soejaliści wszczęli olbrzymią 
wrzawę, odmawiając wyeofania się z sali. 
Przewodniczący musiał wobee tego znowu 
przerwać posiedzenie. Hitlerowcy zaczęli 
wówczas obrzucać posłów bawarskiej partji 
ludowej wyzwiskami. Starciom zapobiegło 
wejście na salę oddziałów policji tajnej i 
mundurowej. Komendant oddziałów pilicji 
wezwał posłów narodowo-soejalistycznych do 
opuszezenia sali, grożąc w przeciwnym wy- 
padku użyciem siły. Wówczas przedstawicieł 
partji hitlerowskiej dr. Buttmann odpowie- 
dział, że narodowi socjałiści ustępują tylko 
przed siłą. Poliejanci wyprowadzili każdego 
z posłów osobne z sali. Wiceprzewodniezą- 
cego sejmu, posła narodowo-socjalistyeznego, 
z powodu stawiania oporu musiano usunąć 
siłą. 

Rząd bawarski zabrania noszenia mundurów. 
BERLIN, 17. C. (Pat). Rząd ba- 

warski wydał dzisiaj nowe rozporzą- 
dzenie policyjne, zakazujące na obsza 
rze Bawarji noszenia mundurów par- 
tyjnych do dnia 30 września r. b. 
Rząd bawarski uzasadnia konieczność 

Hitlerowcy 
BERLIN, 17. VI. (Pat). Kierownictwo par 

tji narodowo-soejalistycznej wystosowało do 
prezydenta Szeszy Hindenburga i ministra 
spraw wewnętrznych Rzeszy von Gayla te- 
legraticzny ostry protest przeciwko „próbom 
sabotowania* przez rząd bawarski i badeń- 
ski ostatniego rozporządzenia prezydenta 
Rzeszy, dotyczącego uchylenia zakazu nosze- 
nia mundurów. Partja narodowo-socjalisty- 
czna widzi w tem. kontynuowanie sprzecznej 

wydania tego rozaju rozporządzenia 
"dzisiejszemi zaburzeniami w sejmie 
krajowym, widząc w nich wyražoe 
wystąpienie przeciwko konstytucyj- 
nemu porządkowi w kraju.. 

protestują. 
z konstytueją kampanji prześladowczej, któ- 
rej ostatni dekret miał położyć kres. Kiero- 
wnietwo partji domaga się natychmiastowe- 
go zniesienia przez władze Rzeszy nowo- 
wprowadzonych przez Bawarję i Badenję za 
kazów noszenia mundurów. Jak don. z kół 
poinformowanych, rząd Rzeszy ma pewne za 
strzeżenia przeciwko prawomocności zakazu 
noszenia mundurów, wydanego przez rząd 
badeński. 

Tylko trzy warunki. 
'Wynurzenia Schleichera przed dziennikarzem francuskim. 

. BERLIN. 17. VI. (Pat.) Minister 

spraw wojskowych gen. Schleicher 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Nowa ofenzywa bezbożnietwa 

w Sowietach. 

Journal de Geneve* donosi: 
„Bezbożnik* ogłasza odezwę, podpisaną - 

przez reprezentantów najrozmaitszych ой- 
cjalnych organizacyj sowieckich, wzywającą 
ich członków do nowej ofenzywy przeciwk 
wierzącym 

„„Odezwa przypomina, że XVII konfereń- 
cja partji komunistycznej zadecydowała, iż 
nieubłagana walka z religją winna wchodzić 
w .zakres planu drugiej „piatiletki*. 

W dalszym ciągu akcentuje. się 
denuncjacje i nacisk organizacyjny 
na robotników i kołchozy, jako zasad 
nicze metody walki. Odezwę podpisa- 
li m. in. komisarz oświaty, przedsta - 
wiciele syndykatów, komsomolców i 

p; 
Obserwujemy w Rosji Sowieckiej 

charakterystyczne ogłupienie, wyńika 
jące z typowo wschodniej psychiki 
walki z „ukłonami*, oraz ortodoksyj 
ności oficjalnej ,„filozofśji*. Faktetu 
jest, że ewentualne przełamanie na- 
stawienia -religijnego wśród ludności, 
prowadząc za sobą zanik heroizmu, 
stałoby się walnym elementem rózkła 
du sowieczczyzny. Wa 

Polska ekspedycja połarna: 

Jak wiadomo w międzynarodowej 
akcji badania krajów polarnych Poł- 
ska bierze b. czynny udział, organi- 
zując w tym roku wyprawę połarną. 

„Dzień Polski* pisze: 
„W skład ekspedycji połskiej wejdzie czie 

tech członków, których nazwisku trzymane se 
narazie w tajemnicy. Ekspedycja polska wy- 
jedze z Gdyni prawdopodobnie polskim stal- 
kiem do Tremso (północna Norwegja). 7. 

Tremso — czeka ją jeszcze wyznaczona dal. 

  

7 ROCZNIK TATARSKI. 
(Czasopismo naukowe, literackie i społeczne, poświęcone historji, kulturze i życiu 

Tatarów w Polsee, Tom I Wydanie Rady Centrahej Związku Kulturalno- 

Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej). Wilno, 1932. Druk, Lux, 

w 1000 egzemplarzach. 

W dobie kryzysu, wielka książka. 
342 str. z 21 ilustracjami, starannie 
wydana, to zbytek, świadczący o pięk 
nym wysiłku umysłowym i uczucio- 
wym tej garstki wschodniego, rycer- 
skiego ludu, który w Lechistanie zna- 
łazł bezpieczną przystań. Czy przyby 
wali tu jako wojenni jeńcy Witolda, 
czy jako jego sprzymierzeńcy pod 
wodzą chana Dżelal-ed-Din i wsparli 
swemi łukami orężną rozprawę pol- 
sko-litewskiego wojska pod Griinwal 
dem, czy jako wychodźcy ze swego 
kraju (chan Tochtamysz z wojskiem), 
zawsze Tatarzy litewscy słynęli z 
cnót rycerskich i prędko się zżyli z 
krajem i narodem naszym. Albo to 
były rody białorusko-litewskie, z któ- 
remi się radzi łączyli, biorąc z nich 
żony, albo polskie rodziny. do któ- 
rych wchodzili, eo rzadziej się tra- 
fiało, gdyż do wiary Proroka przywią 
zani byli, a nikt im tego nie bronił, 
owszem, jak piszą w 1519 r. w proś- 
bie do króla Zygmunta I: „Sławnv 
Witold nie pozwalał nam zapomnieć 
© Proroku, więc obracając wzrok ku 
świętym  miejscom, powtarzaliśmy 
imię Jego jak imiona kalifów na- 

szych”. я 
Dlatego tež sądzimy, słusznem by 

ło zaznaczyć, że rocznik obejmuje ży- 
cie Tatarów w Litwie i Polsce, ile że 
głównie o Tatarach litewskich trak- 
tuje. Cała przeszłość historyczna Ta: 
tarów znajdujących się dziś w grani- 
cach Rzeczypospolitej Polskiej, roze- 
grywała się w W. Ks. Litewskiem, 
dlaczego więc unikać tego wyrazu? 

Treść Rocznika Tatarskiego jest ob 
fita. Zacząwszy od zaznaczenia, że 

kolebką ruchu  narodowościoweg”» 
wśród Tatarów był Petersburg w la- 
tach 1905—1910 gdzie powstało koło 
akademickie Tatarów litewskich, po 
przez „Związek Tatarów Polski, Lit- 
wy, Bialejrusi i Ukrainy“ w 1917 r. 
na czele którego stanął prokurator 
Senatu A. Achmatowicz, utworzenie 
Tatarskiego pułku ułanów w 1919 r. 
przy Dyw. Litewsko-Białoruskiej, aż 
do Zjazdu w 1925 r. w Wilnine dełe- 
gatów gmin muzułmańskich, na któ- 
rym została ogłoszona autokefalja 
Kościoła: muzułmańskiego w Rzeczy- 
pospolitej i dokonany wybór Muftie- 
go w osobie dr. Jaxóba Szynkiewicza, 
oraz utworzony „Związek Kulturalno - 
Oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej“, po przez wszystkie te łata, 
widać ciągłość zamierzeń połskiego 
odłamu narodu tatarskiego, by utrzy” 

sza droga na wyspę Niedźwiedzią, gdzie do- 
kładnie wymierzono miejsce zatrzymania pod 
19” 13'33.3" szerok. wsch. i 749 2857“ dt. pół. 
W tej dalekiej, bezłudnej,  podbiegunowe j 
krainie czeka członków ekspedycji długa 1 
uciążliwa praca wespół z szeregiem podob- 
nych ekspedycyj innych państw, w liczbie 
około 50-ciu, które rozmieszczone zostaną 
pod różnemi szer. wsch. i dł, płn. 

Nie od rzeczy będzie zaznaczyć, że ekspe- 
dycja połska zabiera ze sobą m. in. przyrząda 
mi — atmoradiograf, aparat wynalazku dy- 
rektora. P. I. M. inż. J. Lougeon'a. Aparat ten 
wynaleziony niedawno 'i opatentowany w 
Połsce służy do rejestrowania zaburzeń elek- 
tromagnetycznych... 

" ..Zaznaczyć należy, że wspomniane apara- 
ty są jedynie w posiadaniu Polski. Nieoce- 
nione usługi, jakie. miogą one oddać nauce, 
spowodowały, że szereg placówek naukowych 
zagranicą zwróciło sie z. zamówieniami do 
obserwatorjum w Jabłonnie, gdzie aparatv 
te są montowane pod kierownictwem inż. 
Gurztmana*. 

„Słowo Pomorskie* znów podaje. 
że cenny: ten wynalazek 

„polega na skonstruowaniu aparatu, wy- 
syłającego grupami promienie, przy wspó!- 
działaniu komórek foto-elektrycznych. 

Aparat sygnalizuje zbliżanie się wszelkich 

    

* statków powietrznych“ (podkr. nasze). 

Był to więc aparat nieoceniony i © 
wszechstronnem zastosowaniu. Zwła- 
szcza że nie grozi mu zakwestjonowa- 
nie go jako „Środka ofenzywnego* 
przez „ruchliwą* konferencję rozbro- 
jeniową... 

Materjały do „sprawy Schillera*. 

„Słowo Polskie“ prostuje infor 
macje „I K. С.° м sprawie zajść 
Iwowskich: 

„.j„Jednem słowem — Lwów był nieomal 
zagrożony jakąś „zach.-ukr,* rewoltą komu- 
nistyczną przygotowaną przez Schillera, któ- 
ta dzięki alarmowi „Kurjera Krakowskiego” 

mać swą tradycję, wyznanie i odręb- 
ność. 

Herbarz Rodzin Tatarskich w Pol- 
sce 1929 r. prof. St. Dziadulewicza. 
(znów nie wiemy czy tylko w Polsce. 
czy i na Litwie)? wychodzący od 
1930 r. „Przegląd Islamski* w War- 

szawie pod red. Wassan Gireja-Dža- 
bagi, świadczą o wydajnej pracy w 
kierunku konsolidacji pragnień naro- 
dowych Tatarów polskich. Krótkie 
(za krótkie, dałoby się o tem więcej 
powiedzieć) wspomnienie poświęcone 
Witoldowi i jego stosunku do Tata- 
rów. Potem rozprawy, otwierające 
każda, jakby nieznany Świat, jakiś 
Sezam wschodniej bajki, co się na 
ziemich litewsko-białoruskich odegry 
wała w szczęku oręża, bratnio luh 
wrogo wzniesionego, ale nigdy w zdra 
dzieckim boju lub w podłej sprawie. 
Olgierd Najman-Mirza-Kryczyūski pi- 
sze ciekawe rzeczy w rozprawie p. 
lyt. „Ruch nacjonalistyczny a Tata- 
rzy litewscy*, podnosząc znaczenie 
Isłamu dla łężyzn duchowej swego 
narodu, oraz cytując wybitnych mę- 
żów: za dni naszych Sulkiewicza, to- 
warzysza Piłsudskiego, Tuhan-Bara- 
nowskiego, Kryczyńskiego i in, 

  

  

    

    

  

T. Kowalski opowiada barwnie © 
kołonji polskiej w Adampolu, (Polo- 
noz-Koj), założonej w Azji Mniejszej 
przez ks. Adama Czartoryskiego w 
1842 r. by dać bezpieczne schronienie 
emigrantom i wojskowym z Otomań- 
skiego pułku Sadyka Paszy-Czajkow- 
skiego i w małym cmentarzu kości 
ich złożyć. 

udzielił przedstawicielowi agencji 
francuskiej Radio wywiadu, w któryra 
według ogłoszonego przez Telegra- 
phen Union tekstu zaprzeczył wiado- 
mości o planach wprowadzenia dyk- 
tatury w Niemczech. \ 

„Oparta wyłącznie na sile zbroj- 
nej dyktatura — oświadczył Schlei- 
cher — byłaby zgóry skazana na nie- 

została szczęśliwie zlikwidowana. Tego ro- 

dzaju brednie idąc w swiat oddają niewątpli- 
wie dobrą usługę Sowietom, ale państwu na- 
szemu przynoszą wielką szkodę. 

Tymczasem Leon Schiller nie był areszto- 
wany, a został tylko przesłuchany, prze 
manych zaś onegdaj dla śledztwa dwóch ak- 
torów lwowskich, Wojdana i Damięckiego. 
wypuszczono wczoraj w południe na wolność 
nie znajdując podstaw do zatrzymania ich w 
areszcie, R 

Równocześnie podajemy wyjątek 
z enucjacji Zw. Artystów Scen Pol- 
skich: ` 

„„„Zarząd Filji Z.A.S.P. odrzuca z obr:- 
rzeniem insynuację działalności antypaństwo- 
wej, skierowane przeciw jej członkom, wśród 
których znajduje się Leon Schiller, którego 
zasługi dla polskiej kultury teatralnej są zbyt 
dobrze znane, by je intrygi i oszczerstwa mo- 
gły umniejsz; Dobiesław Damięcki, który 
od 16-go roku życia walczył o wolność i nic- 
podległość Polski, zdobył szereg najpiękniej- 
szych odznaczeń, jako to: Virtuti Militari, 
Krzyż Waleczności, Górnośląska Wstęga Wa- 
łeczności I-eszj Klasy i t. d., a ostatnio otrzy- 
mał Krzyż Niepodległości z Mieczami; i Ant» 
ni Wojdan, legjonista, ranny na froncie ro- 
syjskim, oznaczony Medalem Niepodległośc'. 
(podkreślenie nasze). 

Enuncjacja w formie ostrej prote- 
stuje przeciwko „falszowi jakoby 
członkowie zespołu organizowali je- 
czejkę i uprawiali akcję antypaństwo 
wą na terenie teatru, czy poza nim““. 

Oddzielnie ogłoszona została po- 
dobna enuncjacja artystów teatru 
Iwowskiego. Przypuszczać należy, że 
sprawa ta przyniesie jeszcze sporo 
momentów o posmaku pikanterji. 

jim. 

    

  

  

Wpływy języka tureckiego na po! 
szczyznę, którą dotąd tych 170 miesz- 
kańców zachowało, stanowią temat 
studjum. Hadży Seraj Szapszal Ни- 
maczy dlaczego język rodzinny prze- 

/С językiem domowyan Tatarów: 
stało się to przeważnie z powodu mał 
żeństw z Polkami; a za tem poszło 
i jednożeństwo, od początku prawie 
przestrzegane, Znajdujemy tu cieka- 
we streszczenie Risale—i—Tatar—i— 
Leh, najstarszego traktatu o Tatarach 
z 1557 r. Pisany po turecku przez 
„hadżego*', pielgrzyma do Mekki, któ. 
ry w Stambule o rodakach osiadłych 
w Polsce i Litwie opowiadał wielme- 
żom i samemu wielkiemu wezyrowi 
Rustem-Paszy zawiera wiadomości © 
ich życiu i obyczajach. O epicznej po- 
staci gen. Józefa Bielaka (1741—1794) 
towarzysza Zabiełły i Sułkowskiego, 
walczącego w obronie Litwy w ostat- 
nich dniach chwały Rzeczypospolitej. 
z następującą ze wszech stron Rosją, 
pisze zajmująco St. Kryczyński. Al. 
Achmatowicz daje „Zarys stanu praw 
nego wyznania muzułmańskiego w b. 
Rosji i w Polsce*, zaznaczając, jak 
dalece Muzułmani byli skrępowani w 
sprawach wyznaniowych dawniej, a 
jak zupełnej używają swobody teraz. 

   

  

   

Leon Kryczyński, pisze o Tatarach 
litewskich w wojnie 31 roku, prze- 
biegając wogóle bistorję oddziałów 
tatarskich w armji polskiej od czasów 
Gedymina. Za Zygmunta : Augusta 
mogli do 25 tys. kawalerji wystawić, 
znajdujemy ich przy boku króla Ba- 
torego, w wojnie « Moskwą. pod Kir- 

powodzenie. Możliwie byłoby wpro- 
wadzić dyktaturę tylko wówczas, o ile 
całe społeczeństwo życzyłoby sobie 
tego“. Gen. Schleicher kategoryczn'e 
zaprzeczył pogłoskom o zamiarach 
ustąpienia prezydenta na rzecz kron 
prinza. Wprowadzenie regencji w 
Niemczech jest wykluczone. 

Mówiąc o stosunkach niemiecko- 
francuskich, rozmówca oświadczył: 
„Właśnie stronnictwa narodowe w 
Niemczech życzą sobie szczerze współ 
pracy z Francją, Jesteśmy gotowi zu- 
wrzeć z Francją każdą umowę gospo- 
darczą, jakiej życzy sobie rząd fran- 
cuski. Współpraca niemiecko-francu- 
ska zależeć będzie od trzech warun- 
ków: Francja musiałaby uznać, że 
Niemcy nie ponoszą odpowiedzialno- 
Ści za wybuch wojny, spłaty reparu- 
cyjne winny być skreślone i Niemey 
pod względem stanu zbrojeń zrówna- 
ne z Franeją“. 

Na zapytanie korespondenta, czy 
Niemcy pragną wojny gen. Schleicher 
zaprzeczyl z wielką gwaltownošcią: 

„Naród pragnie pokoju. Chciał- 
bym, by zrozumieli to we Francji. 
Przed kilku laty oświadczyłem iden- 
tycznie to samo wobec jednego z dzien 
nikarzy francuskich. Naród nasz pra 
gnie szczerze porozumienia gospodas- 
czego z Francją lub wszelkiego inne- 
go sojuszu. Pragnąłbym poznać wa- 
runki Francji, na jakich zgodzi się 
ona na współpracę”. 

Rozkaz Hitlera. 

BERLIN. 17.VI. (Pat.) Hitler wy- 
dał dziś rozkaz, formalnie przywra- 
cający istnienie oddziałów szturmo- 
wych i powołujący ponownie na sta- 
nowisko szefa sztabu kpt. Bóhma. 
Dawne przepisy organizacyjne utrzy- 
mane są nadal w mocy. 

Ci zawsze razem. 
BERLIN, 17. VI. (Pat). Sejm pruski na 

noenem posiedzenia przyjął wniosek nie- 
mieeko-narodowyca i komunistów o uehyle- 
nie ostatnich rozporządzeń oszczędnościo- 
wych rządu pruskiego. Za wnioskiem odda- 
no 243 głosy niemiecko-narodowych, naro- 
dowych socjalistów, komunistów i ludowców 

B. kaizer przeprowadza się 
do Niemiec. 

BERLIN, 17. 6. (Pat). Według do- 
niesień prasy b. cesarz Wiłhełm II za 
mierza przenieść swą siedzibę do Ko- 
burga w Niemczech i jesienią wziąć 
osobiście udział w uroczystościach za 
Ślubin następcy tronu szwedzkiego z 
księżniczką Sybillą von Sachsen Ko- 
burg-Gotha, których zaręczyny z0- 
stały ogłoszone przed kilkoma dnia- 
mi. 

Prowokacje niemieckie 
na pograniczu. 

, KATOWICE, 17. VI. (Pat). Od dłuższego 
ezasu dają się zauważyć na pograniezu poł- 
ski-niemieekiem agresywne wystąpienia ze 
strony ludności niemieekiej, wobec patrolu- 
jących urzędników straży granicznej i eel- 
nej. Ludność niemiecka, podżegana przez 
hitleroweów, znieważa urzędników polskich 
obelgami i wyzwiskami, a w niektórych wy- 
padkach występuje nawet czynnie, obrzuea- 
jąe straż polską kamieniami. W dniu 15 bm. 
na odcinku graniezaym koło Łagiewnik tłam 
liczący około 250 Niemeów, na widok stra- 
żników polskieh począł ich obrzucać pogróż- 
kami i wyzwiskami, Podobne wypadki zda- 
rzały się również i na innych odcinkach 
nieznych. 

Nr. 137 (2379) 

Wystawa Wydziału 
Sztuk Pięknych U. S.B. 

Jutro, w niedzielę 19 b. m. o g. 
|-ej po poł. odbędzie się uroczyste 
otwarcie wystawy sprawozdawczej 
prac słuchaczy i słuchaczek Wydz. 
Sztuk Pięknych U. S$. B. Wstęp na 
wystawę jest bezpłatny,—potrwa 
ona krótko. Nie wątpimy, że pu- 
bliczność wileńska licznie pośpieszy 
zwiedzić ten pokaz artystyczny na- 
szych młodych adeptów sztuki, wśród 
których nie braknie prawdziwych 
talentów i którzy ogółem z zapałem 
oddają się swym studjom. Młodzież 
naszego W. S. P. znaną jest wilnia- 
nom z tego, že nie bacząc na swe 
ciężkie warunki finansowe, z jakie- 
mi tak często studenci U. $.B. wal- 
czą, ani na to, że program naukowy 
zapełnia jej cały dzień w pracow- 
niach i na wykladach,—mimo to od 
lat, przykłada się chętnie do różnych 
imprez artystycznych w mieście, 
obchodzących szersze sfery. Od lat 
widzimy pracowitą rękę tej młodzie- 
žy tam, gdzie uroczystości, zebrania 
lub wydawnictwa, jak „Alma Mater 
Vilnensis", wymagają pięknej opra- 
wy w postaci dekoracyj, ilustracyj 
it. p. okrasy o wyższym poziomie 
artystycznym. To też tem więcej 
należy się jej, aby ze strony społe- 
czeństwa spotkało ją jak najwięcej 
zainteresowania z okazji wystawy. 
Ma być ona w tym roku bardziej 
odświętnie urządzoną w murach po- 
bernardyńskich, a dla wygody pu- 
bliczności, wejście będzie z ogrodu 
Bernardyńskiego przez znane trzy 
wielkie arkady. Wystawa, jak mie- 
liśmy okazję sprawdzić, zapowiada 
się zajmująco. 

Przywykliśmy, że mamy Wydział 
Sztuk Pięknych i może zapomina- 
my czasem uprzytomnić sobie, że 
w całej Polsce istnieją wraz z tym 
fakultetem tylko trzy szkoły artys- 
tyczne o poziomie i prawach szkół 
wyższych, akademickich, t. j. oprócz 
naszego miasta tylko Warszawa i 
Kraków. a nawet tak wielkie miasta 
jak Poznań i Lwów nie posiadają 
ich wcale. To też artystom wileń- 
skim, którzy wraz z pierwszymi or- 
ganizatorami Uniwersytetu wskrze- 
sili piękną tradycję Wydziału Sztuki 
przy szczególniejszej życzliwości, ja- 
ką Marszałek Piłsudski obdarzył 
ideę samą i jej inicjatorów, należy 
się stała pamięć i wdzięczność za wy- 
datne przyczynienie się do tego ro- 
dzaju wyróżnienia Wilna wśród in- 
nych miast Rzeczypospolitej. Idźmy 
więc także zobaczyć plon pracy nad 
młodzieżą, ze strony grona pedago- 
gicznego Wydziału, w którem zna- 
my dość nazwisk rzeczywiście wy- 
bitnych artystów. Może najbardziej 
zajmującem będzie właśnie porów- 
nanie wpływu osobistego poszcze- 
gólnych indywidualności z pośród 
nich,—wpływu na uczniów ich włas- 
nej sztuki znanej nam skądinąd 
i usiłowań samodzielnych młodzieży 
poszukującej pokrewnych albo oad- 
miennych dróg i łamania się z naj- 
nowszemi kierunkami. 

Wystawa otwartą będzie przed 
i po południu przez dalsze dni jej 
trwania. 

«*  Popierajcie Ligę Morską 

Tendencje indywidualistyczne w ZSRR 
Posłedzenie centr. komitetu. Spodziewane represje. 
MOSKWA, 17, 6. (Pat). Jak się do 

wiadujemy, na tle ostatnich dekretów 
o wolnym handlu produktami wiej- 
skiemi dała się zauważyć w różnych 
miejscowościach ZSRR tendencja ze 
strony chłopów do występowania z 
kolektywów. Tendencje indywiduali- 
styczne szczególnie ostro zaznaczyły 
się w okr. leningradzkim, gdzie szereg 

cholmem w szyku Chodkiewicza, i pod 
Janem Sobieskim, i w Insurekcji Ko- 
šeiuszkowskiej, i jako szwadron lek- 
kiej jazdy pod wodzą kpt. Ułana w 
gwardji Napoleona, i w każdem po- 
wsłaniu naszem. Towarzyszą nam 
wiernie, utrzymując swą wschodnią 
odrębność wiary i narodowości, mimo 
iż język polski jest ich mową rodzin- 
ną, a dusze gorąco kochają kraj przy- 
brany. V. J. zaznajamia nas z dzie- 
jami formacyj tatarskich Ułanów im. 
Mustafy Achmatowicza w 1919—1921 
roku, T. Strynkiewicz-Korzon, daje 
szkic historyczny o Tatarach w Miń- 
sku Litewskim i okolicach, gdzie osa 
dy Nowosiołki, Mustapicze, Wewiory, 
Muślewicze, Ułanowszczyzna, Zasule 
i t.p. dobitnie świadczą o pochodze: 
niu założycieli, 

M. Rawita-Witanowski opowiada 
w studjum jakby wyciętem z powie- 
ści historycznej w typie Ogniem i 
Mieczem, o Tatarzynie Temrukn- 
Szymkowiczu  Petyhorskim, który 
przybył na dwór kniazia Dymitra 
Wiszniowieckiego 7 innymi murzami. 
Niektórzy, spokrewnieni przez siost- 
rę, żonę Iwana Groźnego z carami, 
już ochrzczeni, inni zachowujący wia 
rę przodków. Temruk zasłynął za cza 
sów Zygmunta Augusta, Stefana Ba- 
torego i Zygmunta III takiem męst- 
wem i wiernością, że w 1601 r. inde- 
gerat dostaje. 3 

Drugą część książki zapełniają 
Miscelanea i Materjały, wśród któ- 
rych zaznaczyć należy wspomnienia 
o gen. Macieju Sulkiewiezu Arsłan- 

  

kolektywów znalazło się przed per- 
spektywą  dobrowołnej likwidacji. 
Wczoraj miało się odbyć w Moskwie 
posiedzenie centralnego komitetu par- 
tji komunistycz. poświęconej tej spra- 
wie, Oczekiwane są represje, lub c0- 
najmniej rezołueje ostro potępiające 
prawicowy  oportunizm, rosnący 
wśród skolektywizow. włościaństwa 

Beja, o udziale Tatarów w  po- 
wstaniu 63 roku przez L. Murzę Naj- 
mańskiego i wiele innych. Recenzje 
i Bibljografja, część literacka, zamy- 
kają bogaty tom prac tatarskich, 
Czyta się tę poważną naukową książ- 
kę jak barwną powieść, Cały świat 

zaszczepiony ze wschodu, przemawia 
z naszych dworów i osiedli, wzbudza 
jąc dziwne wizje. 

Któżby się nie rozmarzył czytając 
np. o Ajszy Alejewnie, pisarównie a- 
rabskiej, w osadzie Wewiory w Mińsz 
czyźnie? Albo nie zatopił się w treść 
„kitabów* pisanych po polsku, po 
białorusku, ale zawsze arabskiemi li- 
terami, zawierających wyjątki z Ko- 
ranu, legendy i bajki: np. Cztery re- 
czy szejtan lubić, a od eztyrech ucie- 
kaje, albo O Izrafilowym trubienin, 
O spasieniu za amin, i t. p. 

Doprawdy, po przeczytaniu tej 
księgi, czuje się wzbogacenie uczuć 
i umysłu, jakby się coś dostało w po- 
darunku dla polskiej kultury, a zara- 
zem czuć wyraźnie to, co pisze w 
swym wierszu St. Kryczyński, „W seu 
nej nostalgji dusz tajemniczą inwa- 
zją... wiatr nas upalny owiewa: Azjo, 
mistyczna Azjo!* 

Jakże bogatym jest nasz kraj w 
duchowe pierwiastki i jak trudno po- 
znać jego wieloraką duszę. Rocznik 
Tatarski to jeden z: przewodników w 
te krainy duszy ludzkiej. 

Heil. Romer. ||| 

No 
Ib 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Krwawa zemsta uwiedzionej. 

Dwa strzały byłej służącej do właściciela folwarku. 
Wczoraj zrana wcjewódzka komenda po- 

lieji śłedczej otrzymała wiadcmość o krwa- 

wej tragedji, która rozegrala się w poblis- 
kim majątku Gierwiatowszezyzna. 

Ubiegłej nocy do pokoju zamieszkałego 
w tym fołwarku Wacława Osińskiego wtarg- 
nęła nagle służąca Jadwiga Szukszto. która 
oddała w kierunku Osińskiego dwa strzały 
rewołwerowe raniąc go ciężke w szyję i 
głowę. 

Kiedy nadbiegli zaalarmowani wystrza- 
łami domowniey znaleźli Osińskiego leżące- 
go w kałuży krwi. Strzełająeca zdołała w 
miedzyezasie zbiec. Ciężko rannego Osiń- 
skiego przewiezieno do szpitala powiatowe- 

go w Trokach, zaś za zbiegłą Szuksztówną 
rczesiano listy gończe. 

Wczoraj wieczorem poszukiwana Szuk- 
sztówna sama zgłosiła się na posterunek 
policji w Trokach presząe, by ją areszto- 
wano, Podczas badania przyznała się do usi. 
łowania zabójstwa Osińskiego, oświadcza- 
jąc iż dokonała zamachu na jego życie po- 
sieważ ją uwiódł, Według jej zeznań strza- 
ły do Osińskiego oddanc zostały z rewołweru 
który miała rzekomo zgubić w błocie wpo- 
bliżu domu Osińskiego. 

Aresztowaną Szuksztównę przewieziono 
do Wiłna do dyspozycji władz sądowo-śled- 

czych. (e) 
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Dziś! Triumf euro- = — s 

Miej ski pejskiej produkcji 

Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   
Pod dachami Paryża 

Film, który wszystkich olśni i oczaruje. 

W rolach głównych: Albert Prejean i Pola lilery. 
  

Święciany. 
Bibłjoteczki szkołne Zwiazku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet. 

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet na 
e powiatu święciańskiego rozwija żywą 

ziaialność. Ostatnio Związek ten zakupił 10 
bibijoteczek i 10 map dla szkół powszech- 
nych. Każda bibljotecz a się z 20-tu 
a eczek  różowyc 15-tu „książeczek 
błękitnych*. (Książki różowe i błękitne — 

Bibljoteka ilustrowana dla dzie 
ży — Skład Główny: „Dom Ksi: 

25-ciu książek mieszanych. 
różowe* i mieszane są przez- 

maczone dla młodszych dzieci, „książki błę- 
kitne* dla starszej młodzieży. 

Ogólne bibljoteczki i y kosztowały 
około 1500 zł. Bibljoteczkami i mapami ob- 
darzono 10 szkół na terenie powiatu świę- 
<iańskiego. Bibljoteczki są pomieszczone w 
pięknie wykonanych szafkach i czynią 'bar- 
dzo dodatnie wrażenie. 

Inicjatywa ZPOK. w dobie kryzysu za- 
sługuje - na szczególne uznanie. Dziatwa 
szkolna będzie „pochłaniać* pięknie napi- 
sane i estetycznie wydane książki. 

Prezeską ZPOK. na terenie powiatu świę 
«ciańskiego jest starościna p. Mydlarzowa, 

sekretarką — p. Helena Antoszkowa. 
Kobiety te — bez pustej deklamacji i fra- 

zesów — poświęcają cały wolny czas pracy 
społecznej i obywatelskiej. B. Uw. 

Święto W. F. i P. W. 
Według ustalonego terminarza powiato- 

we Święto Wi F. i P. W. w Święcianach od- 
będzie się 26 i 27 bm. 

Ignalino. 
(pow. święciański). 

Rejonowe Święto Sportu i Przysp. 
Wojsk. 

W: ubiegłą niedzielę odbyło się tu Rejo- 
nowe Święto Sportu i Przysposobienia Woj- 
skowego, które na boisku KOP-u zgromadzi- 
ło zawodników i zawodniczki Związku Strze- 
leckiego, członków Kolejowego Przysposobie, 
nia Wbjsk. Hufców Szkolnych i zawodni- 
ków wojska z terenu gmin nowoświęciań- 
skiej i duksztańskiej w liczbie około 190. 

W] programie zawodów były wszystkie 
konkurencje, wymagane do zdobycia Pań- 
stwowej Odznaki Sportowej, a więc strzela- 
nie, biegi, skoki, rzuty, marsze, pływanie i 
gimnastyka, a ponadto mecz piłki nożnej 
między drużynami KOP-u i Zw. Strzeleckie- 
go z Ignalina, zakończony zwycięstwem dru- 
żyny wojskowej (1:0). W! rezultacie całodzien 
nych zawodów około 140 uczestników u 

* skało Państwową Odznakę. W czasie trwania 
zawodów przygrywała orkiestra 20 Baonu 
KOP. 

Podkreślić należy doskonałą pod każdym 
względem organizację tej imprezy. Zarówno 
przeprowadzenie poszczególnych konkuren- 
<yj. jak przyjmowanie przybywających za- 
wodników i wyżywienie ich, odbywało się 
sprawnie i odpowiednio szybko. Przypisać 
to należy sprężystemu kierownictwu Komi- 
tetu Organizacyjnego, który tworzyli ofice- 
rowie stacjonowanych tu oddziałów KOP-u, 
a więc pp. kpt. Głutt, kpt. Korzeniewski, por. 
Szela, por. Drabik i por. Majchersk 
kowie Zarządu miejscowego Oddz. 7 . & 
leckiego i społeczeństwa pp. Krassowski, Ku- 
nicki, Jeleńczyk, Miesojed, Górski i inni. 
Szczególnie cenną była pomoc pp. oficerów 
KOP-u, którzy nie szczędzą tu sił swych i 
dobrych chęci we współpracy z miejsco- 
wemi. organizacjami społecznemi, a w szcze- 
gólności ze Zw. Strzeleckim. 

Duszą Komitetu był komendant plutonu 

%w. Strzeleckiego w Ignalinie, kompanijny 
Urbanowicz Piotr, kierownik Urzędu Pocz- 
towego, którego wytrwałej. pełnej oddania 
się pracy, zawdzięcza miejscowy oddział wy- 
sunięcie się na ezoło oddziałów strzeleckich 
w powiecie, zarówno pod względem wyszko- 
lenia, jak i wyekwipowania. 

Udział społeczeństwa miejscowego i zain_ 
*eresowanie zawodami były duże. 

W; charakterze gości przybyli na Święto 
Sportu starosta Święciański p. St. Mydlarz, 

* D-ca 20 Baonu KOP. p. major Kotowicz i 
kierownik Zarządu Powiatowego Z S. p. J. 
Oberleitner. 

Po zakończeniu zawodów ogłosił ich 
"wyniki p. kpt. Głutt, poczem przemawiał 
amieniem Komitetu Powiatowego WF. i PW. 
p starosta Mydlarz. 

Nadmienić należy w końcu, że wprowa- 

dzenie Rejonowych świąt Sportu, w miej- 
«sce dotychczasowego Święta Powiatowego, 
okazuje się pożyteczniejsze o praktyczniej- 
sze. gdyż umożliwia zainteresowanie spra- 
wami temi zarówno starszego, jak i młod- 

„szego społeczeństwa, udostępnia udział w za- 
wodach szerokim masom członków organi- 
zacyj 1 niestowarzyszonych, stając się dosko, 
nałą propagandą zdrowia i tężyzny fizycz- 
nej, a przy tych wszystkich dodatnich właś- 

    

  

   
   

  

  

   

  

    

    

    

    

    

  

   
ciwošciach imprezami tańszemi, co war- 
tość ich — dziś szczególnie — znacznie pod- 
nosi. 

Głębokie. ° 
Z życia szkoły powszechnej 

Niewiele cząsu upłyn:ło, gdy wyczytał- 
"©smy w „Kurjerze Wileńskim" o wrzącej ргз- 
“y młodzieży tejże szkoły. gdy zmuszeni i:- 
stłeśmy znowu podzieli“ się 7 czytel.ikami 
wysokiem wznaniem dla młodych aktorów 
wchodzących w szranki tvardej szkoł życio- 
wej. Młodzież ta w niespełna trzy tygodnie 
zdołała urządzić w dniu 26 maja uroczysty 
wieczór poświęcony ku czci Ś. p. Biskupa 
Bandurskiego. zaś w dmu 4 czerwca odegrał: 
powtórnie „Śwaty* na scenie w Królewsz- 

„czyźmie. Nie zważając na caleką droge młodzi 
artyści wraz z opiekunem Koła z tobołkami 
na plecach pomaszerowan 18 kilometrów p12- 
szo, byleby tylko nie narażać się na koszt“ 
związane z przejazdem koleją. 

wienie zyskało moc oklasków, « 
po krótkiej zabawie go owano się w powrot 
ną drogę. jednak deszcz zmusił do powrotnej 

   

drogi koleją i naciągnał ra nieprzewidziaae 
wydatki. 

Młodzieńczy zapał werwa nie ostyg/v 
i już w dniu 11 czerwce urządzono uroczysią 
akademję z okazji 60-letuiej rocznicy Śmierci 
Stanisława Moniuszki. W pięknie przybranej 
sali, w obecności p. ins.'cktora szkonego W 
Konafoyskiego i licznie zgromadzonej mło- 
dzieży i rodziców wykorino program nastę 

      

   

          

  
zujące zna 
dowych w ż 
dów wygłosił p. Arent. 

Ojcze z Niebios z op Halka odśpiewań» 
unisoni. 

Tercet Cichy Domke z op. „,Straszn: 
Dwór* wykonali: Pierewoskinówna Lena 
kl. VII, Baryłówna Pauli:a kl. VII i Niew '2- 
domski Tymoteusz. 

Deklamowaiy Pilipowisówna Janina i B.- 
ryiówna Bror Szereg pieśni jak: Śmiecć 
Kozaka, Przylecieli Sokołowie, Lilje, Kwiatek 
wykonał chór szkolny. 

Na zakończenie odbyiv się zabawy towa 
rzyskie i taneczne. Uczestnik 

Kołtyniany. 
Koło Rezerwistów. 

Ostatnio w Kołtynianach staraniem miej- 
scowych b wojskbwych zostało zorganizowa- 
ne Kolo Stowar enia Rezerwistów i b. 
Włojskowych Nr. 21. Do Koła obecnie zgło- 
siło swe przystąpienie 48 rezerwistów. Za- 
rząd w osobach: Aleksandra Bukowskiego — 
prezesa, Franciszka Łucewicza — wicepre- 
zesa, Józefa Terleckiego — sekretarza i 

Piotra Szczemirskiego — skarbnika, urzą- 
dził dwa przedstawienia amatorskie, przez- 

naczając dochód z imprez na umundurowa- 
nie członków. Nowopowstałej placówce ży- 
czymy powodzenia w pracy. T. 

Nowogrėdek. 
Na Zlot! Na Zlot! 

W družynach harcerskich miasta Nowo- 
gródka, a jest ich sporo, bo aż sześć pod 
tym względem przoduje Nowogródek wszy- 
stkim miastom Polski praca wre i kipi. Kaž. 
da drużyna stara się jak najwięcej wysłać 
członków, jak najlepiej ich umunqurować, 
wyekwipować, stara się przygotować jak naj- 
ciekawsze i najbardziej oryginalne pokazy, 
śpiewy. Koło Przyjaciół Harcerzy, ze swym 
nieocenionym, a tak powszechnie przez brać 
harcerską lubianym p. wicewojewodą God- 
lewskim czyni nadzwyczajse wysiłki aby 
przyjść drużynom z pomocą, aby ich jak 
najlepiej zaopatrzyć, aby ich jak najlepiej 
przygotować. I o dziwo. Z małego 9-ciotysię_ 
cznego Nowogródka wyjedża na Zlot około 
100-tu harcerek i harcerzy. Jest to popro- 
stu rekordowa cyfra, świadcząca chlubnie o 
nadzwyczajnym rozwoju pracy w śrbdowis- 
ku nowogródzkiem. Bo naprawdę tak nie- 
zwykle, tak pięknie i harmonijnie wszystko 
się w tem przedziwnem mieście 6przęga, 
aby dać jak najlepsze warunki rozwoju dla 
nie mającej sobie równej organizacji mło- 
dzieżowej, organizacji, która na sztandarze 
swym ma wypisane najszczytniejsze hasła 
miłości bliźniego, wiernej służby Bogu i 
Polsce. A wiec na Złot, na Zlot! Harcerze i 
przyjaciele harcerstwa, rodzice harcerzy i 
sympatycy tej organizacji, wychowacy i kie- 
rownicy pracy społecznej! Na Zlot, na Zlot! 

Lida. 
Bibljotektrstwo w powiecie lidzkim. 

Słuszne i należne sobie stanowisko wy 
walcza książka wśród ludności wiosek i mia_ 
steczek naszego powiatu. W. ostatnich la- 
tach znacznie wzmógł się ruch czytelnictwa. 
Wioski zaczynają odczuwać głód książki 
Objawy te znalazły oddźwięk wśród władz 
samorządowych. Oto 11 gmin wstawia w 
roku budżetowym 1931-32 znaczne sumy na 
zakup książek, dochodzące do 500 zł. jedno- 
cześnie przychodzi z pomocą Ministerstwo 
W. R. i O. P. udzielając zapomogi w wy- 
sokości 3450 zł., z tego 2000 zł. przeznacza 
na zakup książek dla Powiatowej Centr. 
Bib. Ruch. w Lidzie, a pozostałość przeka- 
zuje tytułem zapomogi dla pięciu gmin. W 
roku 1931-32 zakupiono książek na ogólną 
sumę 6000 zł. Obecnie ciężki stan gospodar- 
czy gmin zahamował chwiłowo rozrost za- 
początkowanych bibljotek. 

Księgozbiory na terenie powiatu przed- 

stawiają się następująco: Pow. Centr. Bib. 
Ruch. Sejmiku Lidzkiego posiada 25 kom- 
pletów bibljotek o 2295 t. 

Ogniska nauczycielskie 857 t., Bibljoteki 
żydowskie — 1962 t., Publiczne Bibl, Gmin- 
ne — 1393 t. Koła M. W. 1310 t., Organizacje 
rolnicze — 367 t., Stowarzyszenia M. P. 25 
t, Bibljoteki parafjalne 168 t, Policyj 
Lidzie 2011, Publiczna Bibljoteka Miesjka— 
8459. Kolejowa w Lidzie 1650, Publiczna 
Bibljoteka Polskiej Macierzy Szkolnej w Li- 
dzie 1640, Publiczna Bibljoteka Huty Szklan- 
nej, „Niemen“ 1000 oraz innych org. 496 — 
razem 24.011 tomów. 

Przy gminach otwarto w b. r. 11 Publ. 
Bibljotek Gminnych. Gdy dodamy do tego 
bibl. szkolne, znajdujące się na terenie w 
ilości 17.848 tomów to uczyni to na oko po- 
kaźną liczbę, bo 41.859 tomów, jednak w 
stosunku do iłości mieszkańców 185.196 przy 
padnie na jednostkę zaledwie 0,22 tomu. 
Częściowo zapotrzebowanie to pokrywa Po- 
wiatowa Centrala Bibljotek Ruchomych w 
Lidzie, ale w dziesiątkach miejscowości daje 
się jeszcze odczuwać znaczny głód książek. 

Prawie wszystkie bibljoteki na terenie 
powiatu nie są należycie uporządkowane i 
nie są prowadzone według zasad bibljotekar 
skich. Słabo postawiona jest strona konser- 
wacyjna księgozbiorów za wyjątkiem m. Li- 
dy i Niemna. 

Bibljoteki lidzkie obsługują częściowo tak 
że i teren powiatu lidzkiego, jednakże szer- 
szy ogół z poza Lidy ze względu na trud- 
ności techniczne i finansowe nie może z nich 
korzystać. 

Aby doprowadzić Publiczne Bibljoteki na 

       

   

    

    

    

   

  

terenie powiatu do należytego porządku, 
oraz wykorzystać je należycie odbył się w 
Lidzie w dniach 14 i 15 b. m. pierwszy kurs 
dla bibljotekarzy pod kierownictwem p. insp. 
oświaty pozaszkołnej przy Kuratorjum O- 
kręgu Szkolnego Wileńskiego p. Stubiedy i 
pow. instr. ośw. pozaszkolnej przy insp. 
Szkolnym p. Mic ały. т 

W kursie wzięło udział 17 bibljotekarzy. 
Kurs był postawiony na dobrym poziomie a 
wykłady p. E. Stubiedy i p. Cały cechowały 
ysoką znajomość przedmiotu a co najważ- 

niejsza praktyczne ujęcie. 

Łyngmiany. 
Zawody sportowe. 

Jak się dowiadujemy w dn. 3 lipca w m. 

Łyngmiany, tuż na granicy polsko-litewskiej 
staraniem p Marjana Święcickiego zostaną 

zorganizowane zawody sportowe. 
W, programie przewidziane wyścigi ro- 

werowe, pływanie, biegi i skoki. , 

Postawy. | 

Burza nad powiatem postawskim. 

Nad powiatem  postawskim przeszła w 

dniu wczorzjszym po raz wtóry burza połą- 

czona z uderzeniami piorunów. Od uderzeń 

piorunów spaliły się zagrody wsi Świerany 

gminy kobylniekiej Edwarda i Miehała Pro- 

kcpowych, Jana Śleziewskiego oraz budyn- 

ki gospodarskie Jana Warmana, Władysła- 

wa Poicezaua ze wsi Wiarsy. 

Straty sięgają przeszło 20.000 zł. 

Z pogranicza. 
Polsko-litewskie konferencje 

graniczne. 

    

  

  

   

  

   

Na odcinku granicznym Rudziszki i Łoź- 

dzieje odbyły się konferencje graniczne pol- 

sko-litewskie poświęcone sprawom t. zw. 

małego ruchu granicznego. 

Na konferencjach tych omówiono kwestję 

przekraczania granicy przez rolników ora: 

projekt rozszerzenia dotych. asowych przepi- 

sów obowiązujących przekraczających. 

   

Utonięcie ułana. 

W dniu wczorajszym podcazs pławienia 

koni w rzece Dźwinie utonął z koniem ułan 

Franciszek Pożalski z 18 szwadronu KOP. 

Tragiczny wypadek zdarzył się wpobližu 

zamku w Drui. 

Choroby zakaźne na prowincji 

Na terenie województwa wileńskiego w 

ciągu ubiegłego tygodnia zanołowano nas- 

tępujące choroby zakaźn: tyfus brzuszn 

(1 zgon), plamisty 14, płonica 13, błonica 

odra 15, róża 4, krztusiec 7, zakażenie poło- 

gowe 4, gruźlica 15 (3 zgony), jaglica 158. 

Epidemję tyfusu plamistego zlikwidowa- 

no na terenie całej Wileńszczyzny z wyjąt- 

kiem powiatów: dziśnieńskiego, gdzie zano- 

towano 7 wypadków i wilejskiego 5 wy- 

padków 

Ruch budowlany zamiera. 
Magistrat daremnie zabiega 

o kredyty. 

Mimo pełni sezonu ruch budowla- 

ny na terenie Wilna przedstawia się 

więcej niż mizernie, Dotychczas Ko- 

mitet Rozbudowy otrzymał zaledwie 

150000 złotych i to wyłącznie na bu 

downictwo drewniane. Wychodząc 

z założenia, że ruch budowlany jest 

najlepszym środkiem walki z bezro- 

bociem, gdyż dostarcza pracy robotni 

kom niewykwalifikowanym. Magist- 

rat ponawia obecnie starania u władz 

centralnych o kredyty. Zaznaczyć jed- 

nak należy, że wszystkie wysiłki do- 

tychczasowe spaliły się na panewce, 

gdyż władze rządowe, ze względu na 

brak funduszów nie przyznają w roku 

bieżącym kontyngensu budowlanego. 

Z tego wnioskować należy, że i tym 

razem starania Magistratu wileńskie- 

go nie doprowadzą do pozytywnego 

rezultatu. 

Apel do rodzin i znajomych 
poległych iotników. 

Komitet Budowy Pomnika ku czci poleg- 
łych lotników zwraca się z gorącym  ape- 
lem do rodzin, znajomych i kolegów poleg- 
łych lotrfków o łaskawe nadesłanie życiory- 
sów oraz fotografij lotników, poległych od 
1919 r. Dokumenty te są niezbędne do za- 
kończenia prac redakcyjnych związanych z 
wydaniem księgi pamiątkowej „Ku Czci Po. 
ległych Lotników”. 

Komitet prosi o nadsyłanie ich na ręce 
Kapitana Stanisława Borowego najpóźniej 
do dnia 10 lipca rb. pod adresem Warszawa 
— Okęcie 1 pułk Lotniczy. 

Nadesłane materjały zostaną po wyko- 
rzystaniu niezwłocznie zwrócone. 

Wszystkie pisma proszone są o przedru- 
kowanie powyższej wzmianki. 

Niewierny mąż. 
Helena Grodziecka zamieszkała przy ul. 

Raduńskiej 28, dopiero od sześciu miesięcy 
mężatka, wyjechała na krótki czas z Wilna. 
Będąc daleko od Wilna tęskniła bardzo. za 
domem i w dniu we a i rada 

          

rajszym wesol 
wróciła nareszcie do domu. Leez jakžež wiel 
kie było jej rozczarowanie kiedy zamiast 
łądnego umeblowanego mieszkania znalazła 
jedynie puste ściany. 

Zaniepokojona wezwała dozorczynię, od 
której dewiedziała się, iż w parę dni po jej 
wyjeździe mąż spakował wszystkie rzeczy 
i spokojnie sobie gdzieś wyjechał. Poszko- 
dowana zwróciła się do polieji z prośbą o 
pomoce w odebraniu jej rzeczy. Na małżonka 
zaś machnęła ręką, bowiem — jak się do- 
wiedziała drogą prywatną mąż zbiegł z rze- 

ezami do swej pierwszej żony, z którą w 
swoim ' czasie się rozwiódł. (e) 

SPORT 
NURMI NIE BĘDZIE STARTOWAŁ W 

IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH. 

PARYŻ. (Pat). Jak się dowiadujemy Mię- 
dzynarodowy Związek Lekkoatletyezny pe- 
stanowił nie zgedzić się na udział Nurmiego 
w igrzyskach olimpijskich w Łos Angeles w 
razie, gdyby Fiński Związek Lekkeatletycz- 
ny zgłosił swego znakomitego biegacza do 
konkureneyj olimpijskieh. 

W ten sposób los Nurmiego w Los An- 
geles wydaje się być estatecznie przesądzo- 
nym w sensie dla najlepszego biegaczą šwia- 
ta niekorzystnym. a 

Widzowie w Los Angeles będą tedy poz- 
bawieni wielkiego pojedynku Nurmi — Ku- 
sechiski. 

WIDE RNS KT 

KRONIKA 
  

j—=— | Dziś: Marka. 
| Sobota || Jutro: Gerwazego. 

| | 18 | 
kczerdtóć | Wschód słońca — g. 2 m. 43 

Zachód „‚ —g.7 m: 55 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S B. 
w Wilnie z dnia 17/V1 — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

  

Temperatura średnia + 139 C. 

® najwyžsza -- 15° С. 

ы najnižsza -- @° С. 

Opad: — 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: półpochmurno. 

URZĘDOWA. 
— Konsulat łotewski w Wilnie komauni- 

kuje, że dn. 22, 23 i 24 czerwca Konsulat, 
z powodu świąt łotewskich, będzie nieczyn- 
ny. 

MIEJSKA. 
— 830 nowych kiosków na ulicach miasta. 

W/ swoim czasie donosiliśmy, že Magistrai 
postanowił wybudować 60 jednolitego typu 
pawilonów do sprzedaży gazet i papiero- 
sów. Kioski te bedą wydzierżawione Związko 
Mi Inwalidów Wpjennych. 

Artystycznie opracowany wzór kiosku 
został już sporządzony a nawet wybudowa- 
no już dwa reklamowe kioski. które w naj- 
bliższym czasie zostaną ustawione przy źbie- 
gu ul. Mickiewicza i placu Katedralnego 
oraz na skrzyżowaniu ulic Zamkowej j Marji 
Magdaleny. W! roku bieżącym Magistrat za- 
mierza ustawić 30 tego rodzaju kiosków, bu- 
dowa pozostałych 30 zostanie uskutecznio- 
na dopiero w roku przyszłym. 

-- Sprawa redukeyj personalnych nie 
schodzi z porządku obrad Magistratu. Na 
wczorajszem posiedzeniu Magistratu omawia- 
no ponownie sprawę redukcyj personalnych. 
Narady Magistratu miały na celu os 
ustalenie w jakim kierunku mają re- 
dukcje i jaka kategorja pracowników ma być 
w pierwszym rzędzie zredukowana. Dys- 
kusja nie doprowadziła narazie do pozytyw 
nego rezultatu. Sprawa ta wróci jeszcze na 
jedno z najbliższych posiedzeń Magistratu. 

— Znamię ezasu. Uruchomiony przed 
dwoma tygodniami łombard miejski cieszy 
się bardzo wielką frekwencją. Codziennie 
przybywają setki interesantów którzy nie- 
raz zmuszeni stawiać ostatnie swoje ko- 
sztowności, by kilka złotych na kawa 
tek chleba. Naj y procent interesan- 
tów stanowią bezrobotni. 

   

        

         
   
    

SANITAR 
— Lustracje sanitarne. Ostatnio spe 

na Komisja sanitarna z ramienia władz miej- 
skich rozpoczeła letnią lustrację sanitarną 
posesyj i podwórzy. W wypadku stwierdze- 
nia antysanitarnego stanu lokali lub pod- 
wórzy względnie klatek schodowych na 
miejscu sporządzane są protokuły, które 
przesłane zostaną Śtarostwu Grodzkiemu dla 
pociągnięcia winnych do odpowiedzialności 
karnej. 

   

   

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Bratniej Pomocy PMAUSB. Dziś w 

salonach „Oghiska Akademickiego" odbę- 
dzie się ostatnia sobótka. 

Ž Do” tańca przygrywać będzie doborowy 
jazz-band, Bufet na miejscu. Początek o 50- 
dzinie 21. 

  

SPRAWY SZKOLNE. 
а Liceum Handłowe żeńskie 2-letnie, 

Przyjmuje zapisy kandydatek, mogących się 
Z ZE ukończenia 6 klas 

Szkoły średniej. (ul. Żeligowski: 1 m. 2 a > go iego 1 m. 2 od 

_ HARCERSKA. 
— General L, Želigowski na Złecie Har- 

cerstwa, Dowiadujemy się, że p. gen. Ł. 
Żeligowski przewodniczący Oddziału Wileń- 
skiego Zw. Harc. Polsk. ma przez kilka dni 

ać Złocie harcerek i harcerzy, 
óry ©: zie się pod Wilnem w sie O. 

23 do 30 czerwca e x i. 
Brać harcerska ogromnie się raduje z tego zaszczytu jaki ją spotka z powodu po- 

bytu p. gen. L. Żeligowskiego w obozie zlo- 
towym. 

Zlot zapowiada się doskonale i prace przy 
gotowawcze dzięki nadzwyczajnej wydatniej 
pracy przewodniczącego sekcji zlotowej Ko- mitetu Obchodu 20-lecia Harcerstwa na. Wii- 
leńszczyźnie p. pułk. E. Fieldorfa są na u- 
kończeniu 

Władze wojskowe śŚpieszą harcerstwu z 
sua i wydatną pomocą. 

rzypominamy, że uroczyste otwarcie Zlotu odbędzie się w niedzielę dnia 26-g0 OE b. r. o godz. 10. 
, Po otwarciu Zlotu i Mszy św. odbędzi się defilada drużyn, pokazy i Bódły we 

żyn harcerek i harcerzy, wieczorem zaś wspólne ognisko. 

WOJSKOWA, 
A — Kto staje przed komisją poborową? 

Wi najbliższym dniu poboru (20 b. m.) przed 
komisją „poborową (Bazyljańska 2) winni są 
stawić się mężczyźni urodzeni w roku 1910 
z nazwiskami na literę S$, zamieszkali na 
terenię 1, 4 i 5 komisarjatów P. P. Stawien- 
nictwo obowiązuje tyłko tych mężczyzn wy. 
mienionego rocznika, którzy podczas poboru 
w roku ub. zakwalifikowani zostali jako 
czasowo niezdolni 'do służby voj rej (Gal ni służby wojskowej 

Z KOLEI. 
‚О — Zarząd Ogniska Kolejowego Przys, 

sóbiesia Wojskowego w Wilnie Sowkekokii, 
że w lokalu własnym, przy. ul. Kilejowej 
Nr. 19 dnia 28 czerwca 1932 r. o godz 18 
w pierwszym terminie i o -godz. 18 m 30 
w terminie drugim, w myśl par. par. 14 i 18 
Statutu zostaje zwołane zwyczajne doroczne 
walne zebranie członków Ogniska. 
. ;— Sekretarjat Ogniska KPW. Wilno 
jest czynny we własnym lokalu we środy i 
piątki od godz. 18 do godz. 20 oraz codzien. 
nie w godzinach urzędowych w Wileńskim 
Getae Mechanicznym, telefon st. Wilno 
NI. 5 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Z komendy Garnizonu Zw. Strzelec- 

kiego m. Wilna. W niedzielę dnia 19-g0 
czerwca b. r. odbędzie się wycieczka człon- 
ków Zw. Strzeleckiego Garnizonu Z. $. m. 
Wilna Wyjazd o godz 7-ej rano — powrót 
około godz. 10-ej wiecz. Wycieczka udaje 
się do Kuczkuryszek z wkisią orkiestry: dę- 

tą, gdzie odbędize się leśna zabawa. — 
Koszta przejazdu tam izpowrotem wiaz 

z utrzymaniem (wspólny obiad) wynoszą 
90 gr. ; 5 

Ę sach mile widziani. 
— Turniej wareabowy. Dnia 1 lipca r. b. 

w lokalu T-wa Szachowego w Wilnie (ulica 
o: 11) rozpocznie się turniej war- 
cabowy z nagrodami o mistrzostwo mia: e е miasta 

Informacje » warunkach udziału w tur- 

nieju można uzyskać w sekretarjacie T-wa 
Szachowego codziennie od godz. 17-ej do 
21-ej. 

Zgłoszenia na udział w turnieju przyjmu. 
ją się do dn. 27 czerwca b. r. 

— 20.0600 delarów na ZOR. w Wilnie. 
Sensacyjna ta wiadomość wydaje się na 
pierwszy rzut oka wprost niewiarogodną, a 
jednak nie jest żadnym bluffem. Jest praw- 
dą, jest faktem mimo powszechnego kryzy- 
su i ogólnego braku gotówki. A mianowi- 
cie: W] niedzielę dnia 19 bm., w Wielkiej Sali 
Miejskiej (ul. Ostrobramska 5) zostanie pow- 
tórzona (w 2-ch seansach) frapująca Rewja 
pod wcale obiecującym tytułem „20.000 do- 
larów*, całkowity dochód z której przezna- 
czony jest na fundusz Przysposobienia Woj- 
skowego Koła Związku Oficerów Rezerwy 
w Wilnie. 

Udzial pierwszorzędnych sit artystycznych 
bogaty i urozmaicony program, szampański 
humor wykonawców, oraz subtelny dowcip 
conferenciera, a gwarantują publiczność: u- 
bawienie 516490 łez, wywołu wśród obec- 
nych kaskady szczerego i niewymuszonego 
śmiechu. 

Początek seansów: godz. 17 i godz. 20. 
A więc spotkamy się na Rewji. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
—Zebranie Tow. Opieki nad dziećmi, Na 

podstawie par. 31 Statutu Wileńskiego To- 
warzystwa Opieki nad Dziećmi, Zarząd To- 
warzystwa zwołuje na dzień 19 czerwca 
1932 roku o godz. 11 i pół do Sali Schronis- 
ka, ulica Jakóba Jasińskiego 20/22 Zwyczaj 
ne Walne Zgromadzenie Członków Towarzy 
stwa. 

Wi razie niedojścia do skutku Zgroima- 
dzenia w powyższem terminie, z powodu 
braku quorum, Zgromadzenie w II terminie, 
bez względu na ilość obecnych Członków To 
warzystwa, odbędzie się w tymże dniu o 

  

        

T. O. Dnia 19 bm. o 
godz. 11 odbędzi w lokalu Kliniki Oto- 
laryngologicznej U. B. (Antokol) posie- 
dzenie naukowe Wileńskiej Sekcji Polskiego 
Towarzystwa Otolaryngologicznego. 

RÓŻNE. 
Ruch autobusów na wyścigi konne. 
kie autobusy Arbonu linji 3-ej będą 

w dniu wyścigów dochodziły do placu 
igowego, w soboty począwszy od godz. 
„ zaś w niedziele począwszy od godz. 

ak wiadomo, wyścigi rozpoczyna ją 
się dzisiaj, w sobotę dnia 18 b m. 

— Zjazd koleżeński. Trzeci zjazd kole- 
żeński absolwentek Seminarjum Napczyciel- 
skiego im Kr. Jadwigi w Wilnie, odbędzie 
się 30 czerwca i 1 lipca rb. w lokalu semi- 

jnym. Zjazd rozpocznie się o godz. 10 
3 ktėrą odprawi ks. kanonik 

aw Miłkowski w kościele św. Jana. 
Na zjezdzie zostaną wygłoszone aktualne 

   
   

    

     
    

         

  

    

   

    

refraty z dziedziny pedagogicznej i socjolo- 
gicznej. 

Po informacje należy się zgłaszać pod 
adresem — Wiilno, ulica Filipa 3, Se-     
minarjum imi Kr. Jadwigi — „Komitet 
Zjazdu”. 

TEATR | MUZYKA 
— „Połaey w Ameryee* w Bernardynee. 

Dziś, w sobotę 18 czerwca o godz. 8 m. 15 
wesoła melodyjna operetka p. t. „Polacy w 
Ameryce”, która cieszy się wciąż wielkiem 
powodzeniem. Operetka pełna humoru i 
dowcipu, przeplatana śpiewami i tańcami — 
stanowi niezmiernie artystyczną całość, to 
też budzi salwy zdrowego Śmiechu na wi- 
downi i pozwala wesoło spędzić wieczór. 

Jutro, w niedzielę 19 b. m. o godz. 8 m. 
15 „Polacy w Ameryce" 

— Interesująca sztuka Wallace'a w Lutni 
Dziś, w sobotę 18 czerwca o godz. 8 m. 15 
wiecz fascynująca sztuka Wallace'a p- L. 
„Nieuchwytny Niezwykle emocjonujące sce. 
ny trzymają widza przez cały czas w napię- 
ciu i pozwalają śledzić akcję z niesłabną- 
cem zainteresowaniem. 

Jutro, w niedzielę 19 b. m. o godz. 8 m. 

15 „Nieuchwytny“. 
— Dziš po poludniu „Wielka rewja dla 

dzieci* w Bernardynee. Uwaga młodociani 
widzowie! Dziś w sobotę 18 b. m. o godz. 
4-ej pp. i jutro w niedzielę 19 czerwca 6 
godz. 12 m. 30 pp. — czeka was radosna 
niespodzianka, bo oto w "Teatrze Letnim w 
Bernardynce odbędą się tylko dwa przedsta- 
wienia wesołej i pełnej niespodziewanych 
atrakcji „Wielkiej rewji dla dzieci”. 

— W niedzielę po południa „Awantura 
w raju* w Bernardynce. Jutro, w niedzielę 

19 b. m. o godzinie 4-ej p. p. po cenach zniżo 
nych odegrana zostanie szampańska farsa Ar 
nolda i Bacha p. t. „Awantura w raju". Ce- 
ny miejsc popołudniowe. 

RADJO 
SOBOTA, dnia 18-go czerwca 1932 r. 

11.58: Aud. dla poborowych (muz. i pog). 
12.40: Kom. met. 12.45: Poranek szkolny 
15.25: Program dzienny. 15.30: Wiadomość! 
wojskowe. 15.40: Audycja dla dzieci. 16 

Koncert dla młodzieży (płyty) Utwory- Czaj- 

kowskiegó. 16.35: Koncert w wyk. uczniów 

Szkoły podchorążych 2 Zambrowa. 17. 
Koncert. 18.00: „Przyjemności i pożytki nau- 
ki geografji*. 18.20: Koncert życzeń (płyty). 
19.15: Tygodnik litewski. 19.30: Program na 
niedzielę. 19.35: Pras. dziennik radjowy. 
19.45: Technika modernistów muzycznych- 
pog. 20.00: Muzyka lekka. 20.35: „Na widno- 
kręgu”. 20.10: Reportaż z Dworca Głównego 
w Warszawie. 21.50: Koncert Chopinowski. 
22.40: Kom. i muz. taneczna. 23.00: Audycja 
literacka — „Przygoda przedślubna Jana Ba- 
czykowskiego* 23.30: Muzyka taneczna z 

płyt. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
INWAZJA ŻEBRAKÓW BRZESKICH NA 

"WILNO. 
W dniu wezorajszym agenci wydziału 

śledezege zatrzymali 4 osobników w tej liez. 
bie jedną kobietę, którzy zamieszkali przy 
ul, Żydowskiej Nr. 8 w melinie złodziejskiej. 
Osobniey ci, jak ustaliła obserwaeja trudnili 
się zawodowe żebraniną 1 przybyli do Wil- 
na z Brześcia nie posiadając przy sobie żad- 
nych dokumentów. 

Žebracy wypožyczali nawet dzieci, z któ- 
remi chodzili żebrać. 

Przy zatrzymanych żadnych dokumentów 
nie ujawniono. Osadzono ich narazie w 2- 
reazeie centralnym. W dniu dzisiejszym prze 
słani oni zostaną pod eskortą policyjną do 
Brześcia. - 

  

   

   

  

    

  

  

    

KARYGODNY WYBRYK ULICZNIKOW, 

W! dniu 16 b. m. w godzinach wieczoro- 
wych przy uliey Rysiej Nr. 12 usiłowała po- 
pełnić samobójstwo przez zatrucie się esencją 
oetową niejaka Anna Szydłowska, Na miejs- 
ce w; (u zawezwano pogotowie ratunko- 
we, które natychmiat przybyło celem udzie- 
lenia pemocey denatee. 2 

Tymczasem na podwórku. na którem leża 
la samobójczyni zebrał się tłum ciekawych, 
przewaźnie złożony z mętów ulicznych. Ze- 
brani zaczęłi czynić rozmaite docinki pod 

Nowa Rewja Wileńska. 
(20,000 dolarów „Lutnia“). 

Nasze rewje, wykonywane przez miejsco- 
we, młode i zdolne siły amatorskie, mają 
już swoją dobrą i dobrze zasłużoną sław: 

amy doskonale dowcipne i malownicze 
przedstawienia utalentowanego zespołu z pp. 
Świętochowskim, Bohdziewiczem, Konstanty. 
nowiczem, Thorzanką, Rewkowskim, Kisiele- 
wiczem i innymi. Niestety, po kilku następ- 
ych programach, wszystko się rozleciało, 

scy też, pozostało tylko miłe wspomnie- 

  

    

    

      

   
Ale myśl raz powstała nie ginie dopóki 

żyją ci, którzy ją stworzyli i ci, którzy mają 
ją podjąć Niedawno właśnie uczynił to znans 
ze swoich sukcesów na scenie Ogniska Ko- 
lejowego, p. Radwan, dobierając sobie zdolny 
zespół ładnych i miłych koleżanek, oraz rów 

ie dobremi warunkami (w swoim rodzaju...) 
ych się kolegów. Z rewją napisana 
jednego z członków zespołu p. A. 

Jaksztasa, z tańcami układu p. R. Radwana. 
wyruszyli na objazd po Wileńszczyźnie i 
Nowogródczyźnie ciesząc się wszędzie dużem 
powodzeniem. To zachęciło ich do wystą- 
pienia na scenie „Lutni*, co też po wielu 
kłopotach uskutecznili w ub. poniedziałek. 

Oto krótka charakterystyka nowego ze- 
społu. A więc panie: 

Halina i Mery Rymkiewiczówny — nie- 
powszednia uroda, duże zdolności taneczne, 
oraz farsowo-komedjowe. 

Hanka Skorukówna, miły, dość wyszko- 
lony głos; szwankuje aktorsko, co się da 
łatwo poprawić. 

P. Szomańska, doskonałe warunki na ak- 
torkę rewjową (zwłaszcza piosenki charakt.- 
komiczne). W skeczach słabsza, potrzebuje 
intensywniejszej pracy reżyserskiej. 

Panowie. Najbardziej znany jest p. Rad- 
wan, o kt m już nieraz pisaliśmy przy 
okazji powyżej wspomnianych jego wystę- 
pów na scenie ,„Ogniska*. Tu ukazał swoje 
zdolności sceniczne, zarówno wykonawcze 
jak i kompozycyjne, układając wszystkie 
numery taneczne w rewji. Jedne z nich są 
conajmniej poprawne (Polka. Fokstrot), inne 
mogą się swobodnie ukazać na każdej nad- 
scence stołecznej, jak „Taniec wschodu”, 
albo „Nietoperze“, pierwszorzędne. 

P. Jaksztas, conferencier i aktor rewji 
b. zdolny, o b. dobrych warunkach do con- 
ferencierki. Drobne nieistotne usterki, o któ- 
rych sam już wie niewątpliwie przy najbliż- 
szej okazji poprawi. 

P. Warski — bardzo niepowszednie zdol- 
ności charakterystyczno-komiczne w najroz- 
maitszych kierunkach. Dobry był w każdym 
numerze i w solowych (piosenki, monologi: 
i w skeczach, wywołując wrzawy śmiechu i 
oklasków. Pierwszorzędna mimika, gest, ke- 
stjum (te wogóle były bardzo ładne i pomy- 
słowe). Jeszcze nieco więcej pracy i prze- 
myślenia (wraz z reżyserem, zadać, a będzie 
nec plus ultra. 

Wreszcie p. Zyngier, poprawny, rutyno- 
wany piosenkarz. To wszystko jeśli o wy- 
konawców chodzi. A przepraszam — byłbym 
zapomniał o akompanjamencie muzycznym 
Dyskretny, niezawodny; bardzo trafny. 

Z poszczególnych punktów programu ва 
uwagę (niektóre nawet — szczególną) zasłu- 
gują: „Taniec wschodni i Nietoperze” p. Ra- 
dwana i Haliny Rymkiewiczówny, oraz 
„Foxtrot* dwojga pierwszych z p. M. Rym- 
kiewiczówną. 

„Jazda na teściowej” — piosenka numer 
komiczny; t. s. „Stagnacja* (w stylu znanego 
transformisty i komika warszawskiego  !.. 
Fuksaj — w wyk. p. Warskiego. 

„Dunia* piosenka (p. Skorukówny! „Cy- 
linder można nosić i bez fraka“ (p. Szuman_ 
skiej), oraz najlepszy ze skeczów i aktorsko 
i autorsko -— „Ordynans i pokojówka* (p. 
M. Rymkiewiczówna i Warskij. W innych 
nieco słabe było tempo i niekiedy wykonanie 
aktorskie. 

Publiczności było dużo, tak że warto to 
przedstawienie powtórzyć. Wilno lubi swoicu 
młodych rewjowców, którzy nie mając non- 
szalancji i zmechanizowania stołecznych wy- 
stępowiczów, mają świeżość, żywość „zapał, 
urok młodości, oraz chęć dania z siebie jak 

jwięcej, czego mocno zblazowanym już, 
ie, tamtym, zazwyczaj brakuje. 

S. Z. KL 

«ns zła 66 

„Nasza Dola 
nowy zbiór poezyj | 

WANDY DOBACZEWSKIEJ 
wyszedł z drukarni „Lux“ i jest do 

nabycia we wszystkich księgarniach. 

Skład główny: księgarnia św. Wojciecha 

D I i 
oe 

adrescm wijącej się w boleściach samobój- 
czyni i przeszkadzać lekarzowi oraz sani- 
tarjuszom przy spełalaniu ich obowinzku 

Bezezelność zebranych była tak wielka, 
iż na wezwanie lekarza, by się usbokodli 
odpowiedzieli kpinami I wymyślaniami. wo- 
bec czego lekarz musiał zwrócić się do po- 
sterunkowego, eelem odpędzenia tłumu i u- 

możlHwienia „ratowania Zatrutej. Sanitarju- 
sze pogotowia zmuszeni byli zanieść samo- 
bójezynię do wnętrza karetki i tutaj udzie- 
Nič jej pierwszej pomocy. — 

Szydłowską przewiezione do szpitala Sa- 
wiez. Przyczyna zamachu samobójezego nie- 
porczumienie z kochankiem Mikołajem Frą- 
ekiewiezem. (e- 

    

   
   

      

  

   

    

  

  

   

  

  

   

  

POŻYCZYŁ ROWER. 

Józef Szekind zamieszkały przy ul. Ry- 
siej Nr. 9 zameldował polieji, iż do jego 
wypożyczalni rowerów zgłosił się jakiś nie- 
znany Gsobnik, który wypożyczył rower po- 
zestawiająe w charakterze kaueji legity- 
mację wystawioną na nazwisko Iwanowskie- 
go zamieszkałego przy ul Wileńskiej Nr. 18. 

Otrzymawszy rower osobnik ów wiecej 
nie wrócił. Zaniepokojony Szekind udał się 
do mieszkania Iwanowskiego, leez okazało 
się, iż żaden Iwanewski łułaj nigdy nie 
mieszkał. Powiadomiona policja poszukuje 
oszusta. m te) 

KRADZIEŻE. 

W” dniu 16 bm. z niezamkniętego miesz+ 
kania domu 3 przy ul. Orzeszkowej na 
szkodę Kami j Władysławy skradziono 
maszynkę do wyrabiania lodów wart. 25 zł. 
Ustałono, że kradzieży tej dokonał $okołow- 
ski Marjan (Tatarska 12), którego narazie 
nie zatrzymano i skradzionej maszynki nie 
odnaleziono. 

Z niezamkniętej pracowni szewskiej przy 
ul. Piłsudskiego 11 Pandrylowi  Józetowi 
skradz. buciki oraz 3 pary cholewek wart. 
30 zł. Sprawczyni kradzieży Słobody Marji 
narazie nie zatrzymano 4 skradzionych rze- 
czy nie odnaleziono. 

Humor. 
PRZEZORNI SZKOCI. 

Macphearson ożenił się. Po kilku dniach 
spotkał jednego ze swych przyjaciół. 

— I cóż, pyta przyjaciel, dostałeś zapew- 
ne sporo prezentów ślubnych, srebro, jak 
zwykle? 

— Nie wszystko było ze srebra! — mru- 
czy Macphearson. 

— A ©o dostałej od ojea? 
— Flaszeczkę z kyyasem do próbowania 

srebra, (Thatler). 
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Przesady 0 szkodliwości cukro. 
Wiadomo, że najwięcej jest na- świecie 

leczących. Każdy u a się za uprawnione- 
go do wygłaszania swoich opinij o lec: 
wie, do udzielani: > poiecan - 

i stąd mnóstwo 
„na niczem nieopartych twierdzeń 

fałszywych teoryj. 

Jedną z takich jest przesąd jakoby zale- 
cane przez djetetyków obfite spożywanie 
cukru wywoływać mogło cukrową chorobę, 
próchnienie zębów i ich wypadanie, a także 
otyłość. 

Wi rze 

    

     
   

  

   

   

  

zywistości nic podobnego nie ma 
miejsca. Spożywanie cukru w najwi ych 
nawet ilościach nie może nigdy spowodować 
cukrzycy, która jest chorobą ogólnej prze- 
miany materji, zależną od zespołu warun- 
ków ustrojowych a nadewszystko od niedo- 
statecznego wyrabiania przez gruczoł trzu- 
stkowy insuliny, niezbędnej do zużywania 
przez organizm wprowadzanych doń 
wodanów. Zmiany chorobowe w trz 
wątrobie tyle jedynie mają wspólnego ze 
spoży 1iem cukru, że rozwiniętej cu- 
krzycy lekarze wzbrani. vania cukru i 
wogóle słodyczy, tak samo zresztą jak chle- 
ba. potraw mącznych i kartofli, to znaczy 
węglowodanów. Zaznaczyć jednak należy, że 
co do tego za y obecnie w poglądach le- 
karzy znaczne zmiany, oparte na przeprowa- 
dzonych doświadczeniaeh i badaniach, wy- 
kazujących, że spożywanie pewnych okreś- 
lonych ilości węglowodanów: cukru i skro- 
bi, jest niezbędne do życia nawet dla dja- 
betyków. 

Tak więc choroba cukrowa nie jest wy- 
nikiem obfitego spożywania cukru, ale, 
wprost przeciwnie, wynikiem choroby cu- 
krowej jest niemożność asymilowania przez 
chory ustrój znaczni ych ilości cukru. 
Przesąd zatem powstał tu przez fałszywe 
branie skutku za przyczynę. 

Co dotyczy rzekomego  próchnienia zę- 
bów przez spożywanie cukru i słodyczy, i ten 
przesąd jest równie pozbawiony wszelkich 
podstaw jak poprzedni. Oczywiście dziecko, 
siłą rozgryzające niedość mocnemi swemi zę- 
bami twarde kostki cukru, czy twar- 
de karmelk; tak samo naraża tem emalję 
zębową na pękanie, jak naraża ją wogóle 
gryzieniem rzeczy twardych: orzechów, pe- 
stek i t. p. 

Zaś pękanie emalji jest pierwszym kro- 
kiem do powstawania próchnicy, o tyle jed- 
nak tylko, o ile nie zachowuje się należy- 
tej higjeny zębów, nakazującej staranne 
płókanie ust i zmywanie zębów szczoteczką 
co rano i co wieczór celem usuwania z jamy 
ustnej i ze szczelin pomiędzy zębami resztek 
pokarmów, których fermentacja wraz ż jej 
wynikiem — rozmnażaniem się baktóryj. 

  

     

   

   
   

    

    

     

    

  

     

  

    

  

   

  

jest poza brakiem we krwi fostoru i wapna, 
najezęstszą przyczyną próchnicy zębowej. 
Zdrowe, czysto utrzymywane zęby tak samo 
dobrze znosz:, cukier i potrawy oraz napo- 
je słodkie, jak niewrażliwe są na zimne i 
gorące, kwaśne i słone. Ilekroć zaś zęby 
zdradzają przy spożywaniu cukru i słodyczy 

„ jest to raczej przysługą, 
jaką nam wyświadczają, ostrzegając w ten 
sposób o obecności miejsc próchniejących, 

nagających niezwłocznej interwencji den- 

     

          

ię spożycia cukru i słodyczy do 
ycia, jest równie mało uzasadnione, jak oba 
pierwotne. Nie cukier wywołuje tycie, ale 
nieprzerabianie, niespalanie go należyte w 
organiźmie. Spożywanie cukru, potraw i na- 
pojów słodkich* nigdy nie wywoła efektu 
tego u człowieka, odpowiednio ćwiczącego 
swoje członki pracą i ruchem w jakiejkol- 
wiek bądź postaci: gimnastyki, sportu czy 
zabawy. Natomiast człowiek który prowadzi 
tryb życia siedzący, który rzadko używa ru- 
chu — albo i wcale nie — i skazując tą dro- 
gą narządy swoje na gnuśnienie, na zupeł- 
ną atonję, nie przerabia i spożytkowuje, jak 
należy, zarówno spożywanego cukru, jak ma 
teryj białkowych, tłuszczów i wszelkich wę- 
glowodanów, w wyniku takiego postępowa- 
nia tyje niepomiernie. ' 

  

Widzimy więc, że u człowieka o normal- 
nej trzustce i wątrobie, u człowieka czyn 
nego i ruchliwego, i wreszcie u człowieka, 
utrzymującego zęby w należytej czystości nie 
wywołuje najobfitsze nawet spożywanie cu- 
kru i słodyczy ani djabetu, ani tycia, ani 
próchnicy zębów. Dr. S. C. 

Promienie Śmierci. 
W, Anglji rozeszła się sensacyjna pogłos- 

ka, że ałynny wynalazca Marconi czyni о- 
becnie doświadczenia z t. zw. promieniami 
śmierci. Jak podaje „News Chroničale“ lon- 
dyński, załadowano kilka dni temu w Lon- 
dynie na statek, idący do Genui ostatni z 

serji aparatów, któremi posługiwać się bę- 
dzie Marconi przy swoich doświadczeniach 

Jakiej natury są te aparaty, do czego 
mają służyć — o tem wiedzą tylko najbliżsi 
współpracownicy Marconiego, który otacza 
swoje badania tajemnicą. Jak twierdzą nie- 
którzy, aparaty te mają służyć do wytwarza- 
nia ultrakrótkich promieni, które z natury 
swej działają jak najsilniej na dalszy dy- 
stans. 

Przy tej okazji sprawozdawca „News 
Chronicle" przypomina, iż rok temu oświad- 
czył mu Marconi, że przy użyciu krótkich 
fal udawało mu się zabijać ptaki i szczury 
na małą odległość. 

KERI E R Ww 

Wystawa propagandowa szkolnictwa 
ZAWOdOWG$O. 

W” niedzielę dnia 19 b. m. o godz. 1l-ej 
nastąpi otwarcie Wystawy Propagandowej 
Szkolnictwa Zawodowego, zorganizowanej 
pod protektoratem pana kuratora Okręgu 
Szkolnego. 

Impreza ta będzie z jednej strony pu- 
blicznem sprawozdaniem z dotychczasiwego 
dorobku na tym odcinku szkolnictwa, z dru- 
giej zaś — materjałem informacyjnym, do- 
tyczącym zadań, organizacji i strony nauko- 
wej poszczególnych typów szkół zawodo- 
wych. 

Chwila urządzenia wystawy jak najbar- 
dziej odpowiada celowi, albowiem w tym 
właśnie okresie młodzież i rodzice muszą 
isę zastanowić i zdecydować, jaką drogą by- 
łoby najracjonalniej zdobyć kapitał umys- 
łowy, niezbędny do zabezpieczenia sobie 

szłości, dając społeczeństwu jednostki 
teczne. któreby nie były dla niego ba- 

lastem, lecz, wręcz przeciwnie, by się 
czynnikiem twórczym w budowie 
łecznego. 

   

    

Wystawa spełni pod tym względem do- 
niosłą rolę, tem bardziej, że komitet wysta- 
wowy powziął dobrą myśl zorganizowania 
całego szeregu odczytów i referatów, w któ- 
rych przedstawiciele szkół omówią i scha- 
rakteryzują bądź to ogólne podstawy orga- 
nizacyjne szkół zawodowych, bądź cele i 
Środki naukowe poszczególnych zakładów, 
bądź też ostatecznie znaczenie społeczne te- 
go lub innego zawodu. Odczyty będą wygła- 
szane_ w specjalnej sali, urządzonej w głów- 
nym. pawiłonie Targów Północnych w ogro- 
dzie  Po-bernardyńskim według rozkładu, 
który zostanie podany do wiadomości ogółu 
za pomocą specjalnych ogłoszeń. 

Wobec tego, że wystawa trwać będzie w 
ciągu całego tygodnia od 19 do 26 bm., 
wszyscy przeto zainteresowani będą mieli 

możność zwiedzenia i nie wątpimy, że skwa 
pliwie z tego skorzystają. 

Atrakcją wystawy będzie sprzedaż wyro- 
bów Spółdzielni Tkackiej (zrzeszenie absol- 
wentek państwowej żeńskiej szkoły przemy- 
słowo-handlowej), która zaprezentuje wyroby 
własne, jak pledy, obrusy, tkaniny barwne 
UT p 

Pozatem państwowa szkoła ogrodnicza 
organizuje sprzedaż żywych kwiatów, szkoła 
zaś gospodarstwa domowego — kawiarnię, 
w której zwiedzający będą mogli się zapoz- 
nać z wyrobami kulinarnemi tej pożytecz- 
nej i cieszącej się zasłużonem uznaniem 
szkoły. 

IB B.R SĘ 1 

Proces Magistratu z Kurją Metropolitalną 
o prawo własności 

Onegdaj przed wydziałem cywilnym są- 
du apelacyjnego toczył się proces z wza;em- 
nych powództw Magistratu m. Wilna i Kurji 
Metropolitalnej przeciwko sobie. 

  

Magistrat domaga się wyrugowania z zaj 
mowanej części gmachu przy ul. Św. Ann 
Nr. 7, stanowiącego obecnie własność Ma- 
gistratu S. S. Bernardynek, zaś Kurja Me- 
tropolital prosi o rewindykacje tej nieru- 
chomości, jako skonfiskowanej klasztorowi 
Bernardynek przez rząd rosyjski, a w na- 
stępstwie oddanej w drodze wymiany Magi- 
stratowi na zasadzie ukazu carskiego. 

   

  

    

Sprawa ta w swoim czasie była rozpoz- 
nawana przez sąd okręgowy, który wycho- 
dząc z założenia, że zgodnie z orzeczeniem 
Sądu Najwyższego o rewindykację mienia 
ubiegać się mogą pokrzywdzeni o ile konfi- 
skata jego nastąpiła wskutek represji rządu 
rosyjskiego za udział właściciela mienie w 
powstaniu z bronią w ręku. pretensje Kurji 

   

do nieruchomości. . 
Metropofitalnej oddalił, gdyż konfiskata kla- 
sztoru przeprowadzona była z innych wzglę 

dów. Natomiast powództwo Magistratu zo- 
stało uwzględnione i stosownie do tego sąd 
postanowił S. S. Pernardynki wyrugować z 
zajmowanego przez nich lokalu. 

Naskutek skargi przedstawiciela - Kurji, 
sprawa oparła się o sąd apelacyjny. 

Interesy Magistratu reprezentowali nec. 
mec. Bagiński i Popiel, którzy prosili o zat- 
wierdzenie wyroku sądu okręgowego. 

Z ramienia Kurji Metropolitalntj wystą- 
pił tym razem specjalnie przybyły z War- 
szawy, znany obrońca tego. rodzaju spzaw, 
mec. Władysław Szyszkowski. 

  

  

  

W dłuższem przemówieniu rzecznik Kurji ' 
uzasadniał skargę apelacyjną i w konkluzji 
domagał się przyznania prawa własności do 
spornego gmachu Kurji Metropolitalnej. 

Sad apelacyjny ogłoszenie wyroku о4- 
roczył do wtorku, dnia 21 b. m.   

(As AI 2 is i ii r A i i ISI NSI GAL 

Gajda l—król czeski. 
Groteskowa afera polityczna. 

W Pardubicach, małe'im miasteczku cz*- 
sko-słowackiem, słynnem ze swego piwa 1 
marcepanów, władze wykryły oryginalny 
spisek polityczny. Były sze! sztabu arm'i cze- 
cho-slowac Rudolf Gajda, wydałony z 
wojska i skazany sądownie za działalność 
faszystowską, uformował „wielką radę fasz *- 

* — rozumie ; tajną — złożorą 
z siebie, rzecz oczywista, z sędziego ap!'- 
karza, pastora i lekarza, a właściwie z jego 

żony. 
Zebrania Wielkiej Rady odbywały się v 

romantycznie położonym zamku Kundrat *, 
a uczestnicy przychodzi: na nie okryci bia 
łem prześcieradłem i w maskach na twarz . 
Spiskowcy planowali ma.sz na Pragę, w któ- 
rym miało brać udział trzydziestu członków 
związku młodzieży faszystowskiej w Par lu- 
bicach. Rozżaleni na demokrację, która spla 
miła ich zdaniem rezydencję dawnych kr*- 
lów na Hradczynie, sp'skowcy  planowah 
zburzyć ów Hradczyn... 

Szef Rady i głowa spisku, p. Gajda wbił 
sobie mocno w głowę projekt pozostania kró 
lem czeskim. Podczas rew'zji znaleziona prev 
nim marki pocztowe, na »tórych wycięta była 
podobizna prezydenta Masaryka, a га 13; 
miejsce nalepicna fotogeniczna podobizna jp 
Gajdy I-go z koroną n:. głowie. 

Król Gajda I myślał »swczasu 0 "*szys'- 

    

    

    

   

    

ki:m. Utworzył też zgóry gabinet, w który'a 
tekę ministra spraw za, nicznych pia tował 

    

  

  

sędzia Vazny. architext Manich sprawow:ł 
funkcje mini.tra spraw wewnętrzu.,ch i 
szambelana dworu ki wskiego; mia'strem    

  

rolnictwa zost: ł właścic':l dóbr, p Zwcnicek 
Reszta posad ininisterjalnych miuła być ou 
sadzona po dokonaniu p*zewrotu i zgłoszeni: 
się nowych kandydatów 

W głównej kwaterze spiskowców znal” 
ziono statut faszystów czeskich, który się ©- 
kazał dosłowią kopja :iututu hiterowców. 
W ręce władz wpadły też liczne szkie<, trsk- 
tujące o ćwiczeniach i inaaewrach odfziałó" 
szturmowych. Faszyści jj Gajdy mieli nos'c 
koszule zielorc 

   

  

  

    

Zabawne ruachinacjo © konspiracje kro a 
Gajdy I znalazły swycn irotektorów, któr. ' 
wydzielali pewne subs,d " a jeden z nic:, 
bogaty rzeźnik pardubicki Vosolgnbe, podjił 
się nawet sfinansować „odróż „dyplociatycz 

ną' p. Gajdy do. an Liurji (sic) 

    

Wykrycie i zdemaskowanie roboty |. 
Gajdy et Ci» podzialał» nieprzyjemue a: 
hitlerowców niemieckica w Czechosłowa: | 
którzy, po roawiązaniu wi organizacji przez 
władze, stroili się w se*:' męczenników i 
i skaržyli sie na przeš'ia 'owanie ich rucas, 
jako narodowošciowego Po ujawnieniu 
ośmieszeniu imprezy p. Cajdy, hitlerowcer: 

niemieckim wyfrącona »..tała ta broń z ręk: 

BR 

  

     

Nz 137 (2379 

Dalszy sukces 
Jędrzejowskiej. 

LONDYN, 17. VL. (Pat). W ćwierćfinale 
turnieju tenisowego o mistrzostwo Londynu 
w grze pojedyńczej pań Jędrzejowska po- 
konała Angielkę Webb w setach 6:4, 7:5. 

Dzięki temu zwyeaęstwu wehedzi Jędrzejo- 
wska do półfinału turnieju, w którym spot- 
ka się z mistrzynią Niemiec Krahwinkeł. 

LONDYN, 17. VI. (Pat). Niemka Krah- 

winkeł, która rozegrać miała w piątek z Ję- 
drzejewską półfinał o mistrzostwo kobiece 
Londynu w estatniej chwili wycofała się,. 
wcbee czego Jędrzejowska bez rozgrywki pół 
finałowej automatyeznie wehodzi do finału. 

Finał roegrany będzie w sobotę na een- 
tralnym korcie Queens-Clubu. Rozgrywka 
półfinałewa drugiej pary zakończyła się zwy 
eięstwem Amerykanki Barke nad dotycheza- 
sową mistrzynią Londynu Angielką Pittman.. 
Wsbee tego w sobotę finał o mistrzostwo 
kcbiece Londynu rozegrany będzie między 
Jędrzejowską a Burke. Szanse Jędrzejow- 
skiej na zdobycie mistrzostwa Londynu są 
bardzo duże, 

Rozstrzelanie antyfaszystow- 
skich terorystów. 

RZYM, 17. VL (Pat). W: dniu 17 b. m. © 
Świeie rozstrzełano skazanych przez tryba- 
nał specjalny terorystów Bovonę i Sbarde— 
lotto. 

Moskwa zapowiada ostrą 
reakcję. 

MOSKWA, 17. VI. (Pat). Wiadomości © 
dekretach prezydenta Hindenburga, dotyczą— 

cyeh przywrócenia. swobody organizacjom 

hitlerowskim, prasa tutejsza zamieszeza pod 

gwałtownemi tytułami i zapowiada ostrą re. 

ukeję ze strony mas pracujących w Niem 

czech. 

Demonstracje bezrobotnych. 
BERLIN, 17. Vi. (Pat). W. okolicy gma- 

chu ministerstwa praey doszło w piątek w- 
pioładnie do gwałtownych zaburzeń. Tłum 
bezrebotnych inwalfdów usiłował wedrzeć 
się do gmachu ministerstwa. Grupie mani- 
festantów udało się dostać do Środka. Grupa: 
ta miała zamiar dotrzeć do gabinetu mini- 
stra. Wiezwano silniejsze oddziały połieji.. 
kfóre zdołały demonstrantów usunąć z gmm 
cha oraz tłum rozproszyć. 

Dźwięk. Kino - Teatr | Dziśl Najwspanialsze 
arcydzieło doby obecnej! HELIOS 

Wiłeńska 38, tel. 9-26 811015, w dnie świąteczne o godz. Ż-ej. 

PURPUROWA GONDOLA 
skich romansów* Józef Shildkraut, Dorothy Bouchier i orkiestra Alfreda Rodego. Początek o godz. 4, 6, 

Wkrótce! Film, o którym mówi cały świat Dr. Jekyll i Mr. Hyde 

Porywający dramat miłosny. W rol' 

głównych koncertowy zespół „Cygań- 

  

Dziś! Największy śpiewak 
świate, ulub. publiczności 

oraz 
słynna 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

JAN KIEPURA 

tości artystycznej za minimalną opłatą: Balkon 30 gr. 

: BRYGIDA HELM 
».+. Neapol, Śpiewające MIastO OwAGAr walezymy | krysyszał” Walczymy z kryzysem! Rzeczą naszą dać obraz o wysokiej war- 

Parter 66 gr. — 

w filmie dźwię- 

kowo-śpiewnym 
Nad program: Dodatek dźwiękowy. 

na wszystkie seanse. 
  

Dziś! Wielki erotyczny film najnowszej 
produkcji osnuty na tle poczytnej pow. 

z udziałem Marleny Dietric * gwiazdy gwiazd 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

  

znižone. 

U STÓP KOBIETY (Znejcma z wagonu sypialnego) 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. Na |-szy seans ceny 

Początek o godz 4, w dnie świąteczne o g. Ż-ej. 
Następny program: 100% dźwiękowy film „KRÓL WŁÓCZĘGÓW" 
  

Dźwięk. teatr świetlny E 

PAN 
al. Wielka 42, tel. 5-28 

Akcja rozgrywa się na słonecznych wyspach koralowych, na Rivierze i w Paryżu. 
Egzotyczna piękność KAIS$ ROBBA w roli tytuł — NAD PROGRAM: AKTUALNE DODATKI DŹWIĘKOWE. 
W kinie scale funkcjonuje udoskonalona w/g najnowszej konstrukcji wentylacja. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10-15 

„Neieessžniees 9 KROLOWA POLUDNIA (Egzot. romans mórz połudn.) 
Olóniewajęce balety! 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
febok dworca kolejow.) 

Dziś! Wielkie 
arcydzieło 

filmowe p. t. 
Rzecz dzieje się w Wiedniu.   Błękitny wal 

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

weś Vera Veronina. główn. 
Początek seansów o godz. 6-ej, w niedzielę i swięta o godz. 4-ej po poł. 
  

  

OC A 

Po faktycznie najniższych cenach 

  

wabie 

poleca Skład: Apteczny 

WALIZKI, WORKI DO POŚCIELI, NESE- 
SERY, TECZKI SKÓRZANE, TERMOSY 

sztuczne oraz 
najlepsze płótna nansuki. dymki, zefiry, wełny, 
meteory, żorżety i wiele in. towarów kupić można 

w SKLEPIE BŁAWATNYM 

„TKANINY TANIE" 
S. CISZEWSKIEGO, Wileńska 31. 

į Tanie i gustowne perkale, krepony i jed- 

$ 
гш::: 

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 

  

iinne ARTYKUŁY PODRÓŻNE — 
NAJWIĘKSZY WYBÓR. 

AK VO ii i O MNA 

Obwieszczenie. 
Komornik “ądu Grodzkiego w Wilnie, V-g0 re- 

wiru, ]uljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy 
ulicy Wileńskiej Nr. 25 m. 10, zgodnie z art, 1030 
U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 
24 czerwca 1932 r. od godz. 10 rano w Wilnie przy 
ul, Szawelskiej 5, m. 12, odbędzie się sprzedaż z licy- 
tącji, należącego do Mejłacha Szołoma majątku ru- 
chomego, składająjącego się z urządzenia domowego, 
oszacowanego na sumę 7960 zł. na zaspokojenie pre- 
tensji Chasi Chanowicz z obligu w sumie 6000 zł. 
z %% i kosztami. 

470/V1. 

= 

= 

. Е 66 (dawn. „I. B. SEGALL*) 
= „ARX MICKIEWICZA 5, tel.3-73 
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poleca: 

dzane 

Zakład: Piwna 7     

      

  Komornik Sądowy J. Mościcki. 

  

  

Wytwórnia Sztucznych Wód 
Mineranl.i Napojów Chłodząc. 

pod firmą 

„Е. TROMSZCZYŃSKI" 
w WILNIE 

pod kierownictwem współwłaścic. 
prowizora W. Wrześniowskiego 

sztuczne wody mineralne 
(Vichy, Ems, Karlsbad i inne) 
i napoje chłodzące, przyrzą- 

wyłącznie na cukrze, 

Magazyn: Wielka 50 

Gdy bzy już przekwitły. 
W” klasach jest duszno... Uczenice 

pokładają się na ławkach. Namawia- 
ją kusząco, żeby ich „nie męczyć". 
Coś opowiadać, coś czytać Albo żeby 
rozmawiać „;po przyjacielsku*. Ten 
ostatni termin ma na względzie wy- 
mianę zdań i marzeń, bardzo przy jem- 
ną, ale niemniej zgiełkliwą. Dużo mło 
dzieży wyjechałó już na wakacje. 
więc ze strony mniej szczęśliwych 
słychać utyskiwania: 

— W zeszłym roku chorowałam 
na tyfus, a w tym roku nic. No.żeby 
choć jaka głupia pokrzywka czy odra 
albo coś podobnego. Szkoda, że nie 

sprzedają zarazków. 
— O Jezus! Co ona wygaduje! 

żachnęła się poważniejsza koleżanka. 
— Fe! powiedziałam zgorszona, 

wyobrażająe sobie, niewiadomo dla- 
czego, te „zarazki** w postaci tłustych 
gąsiennic. — Też miewasz pomysły! 

— Ale pani również musi być 
zmęczona — nagabywały inne. 

— Nauczycielka się nie liczy —- od 
parłam z lekką goryczą. 
Gorliwe dziewczęta przekonywały imię, 
że się bardzo „liczę*, więc roześmia- 
łam się ostatecznie, ale bez przeko- 

nania. Swoją drogą tyle się naczyta 

  

łam ostatniemi czasy w gazetach © 
„belfrach* w związku z maturami, 
że mam sto. powodów do zniechęce 
nia. Społeczeństwo skłonne jest wy- 
szukiwać w tych „belfrach'* wszel- 
kich złych skłonności i darzy ich róż- 
nemi epitetami. Niektóre z nich są 
rozśmieszające. Np. w „Słowie „Ku- 
rol* tak pisze: „obce belfry biegały 
koło nas jak jamniki”. 'Byłam zła 
na tego Karola, ale „jamniki* poru- 
szyły we mnie poczucie humoru. 
Czytałam feljeton z „jamnikami'. 

idąc do szkoły inęskiej i weszłam, 
powiewając gazetą, do przedsionka. 
Chłopaków pełno, ale drzwi z obu 
stron jeszcze zamknięte. Coprawda 
dopiero za 20 ósma! 

-- Gdzież to Jan? Czemu nie ot- 
wiera ? 

Ale poczciwy Jan gdzieś się zawie 
ruszył. 

No, zjawia się nareszcie z szero- 
kim uśmiechem. Udaję, że się gnie- 
wam. 

— (o to jest? Czekamy tu przed 
drzwiami, jak te... jamniki! 

Jan jest zdruzgotany tem porów 
naniem, a ja wkraczam na pusty ko- 
rytarz szkolny. 

  

„ZNICZ“ 
Wilno, św. Jańska Ar. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 
PUNKTUALNIE ! 
— TANIO — | 

SOLIDNIE | 
(Gi ai 
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Potem przychodzi przyrodnik. 

Zaczynam mu się przyglądać z zain- 
teresowaniem. 

— (Cóż to mię pani tak świdruje 
oczyma? Nic z tego! Ja mam żonę 
i dzieci — niepokoi się przyrodnik. 

— Panie! powiedziałam z godno- 
ścią. Ja tylko patrzę, czy pan jest 
podobny do jamnika. 

— A Jezus Marja! stęknął kolega. 
Widzieliście! Do jamnika? Taka zgni: 
ła rasa! No, no! Rym do jamnika jest 
„ma bzika*. Aha! zemścił się, rejte- 
rując przezornie na korytarz. 

Cisnęłam za nim „Słowem przez 
drzwi pokoju nauczycielskiego, żeby 
sobie przeczytał o jamnikach. To 
zajście przypomniało mi jednak opi- 
nję drugiego feljetonisty tegoż pisma. 
Ten napisał czarno na białem, że na- 
uczyciel jest najczęściej fiksatem. W 
najlepszym razie jest łagodnie zdzie- 
ciniały. 

Opadłam bezsilnie na kanapę. 
— Zdzieciniały jamnik! Fiksat! 

(o za poniewieranie ,„szczytnej god- 
ności nauczyciela" jak drwi wyżej 
wymieniony feljetonista. Biedny ten 
nauczyciel! Kochani czytelnicy, może 
kto z was ma jednak jakieś miłe wspo 
mnienia 6 swoich nauczycielach? 
Jakby to Ślicznie było, gdyby taki 
optymista zajął się rehabilitacją „fik- 
satów*. Mnie nie wypada, bo sama 

  

Akuszerka 

  

  

  Informacyj udziela: 

LUBIEN — WIELKI 
koło Lwowa 

NAJSILNIEJSZE ZDROJOWISKO 
SIARCZANO-BOROWINOWE 

SEZON KĄPIELOWY 
od 1 maja do końca września. 

W sezonie |-szym i Ill-cim specjalne zniżki. 

Zarząd Zdrojowy. 
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OGŁOSZENIA 

  

PRZYJMUJE 

na najbardziej dogodnych warunkach 

Administracja, Jagiellońska 3 

E| „Kurjera Wileńskiego" E 

B 
Pierwszorzędny 

salon gorsetėw, 
pasów lecznicz. 

I bielizny 
Sz. Sznejderowej 

PRZEPROWADZIŁ "SIĘ 
z ulicy Szopenowskiej Il 
na Mickiewicza 46—19. 

OKAZYJNIE 
tanio sprzedaje się 

i od 3 do IOha 
działki dobrej gleby 
Ładna miejscowość, las 
i woda na miejscu. Od 
st. Stasiły 3 klm., od Wil- 
na 35 klm. Wiadomość: 
Wilno, Wielka 14, m. 7 

I drzewo 
Węgie opałowe 

poleca firma 
„CENTROOPAŁ* 

Zamkowa 18, tel. 17-90 

  

  

Do wynajęcia Ś 

2 pokoje 
„z osobnem wejściem 

Św. Ignacego 5, m. 6 
Tamże sprzedaje się 

nowy rower. 

Do wynajęcia 

pokój 
w najlepszym punkcie 

miasta—Zamkowa 3—3. 
Dowiedzieć się w godzi- 

nach urzędowych. 

Do wynajęcia 

mieszkanie 
4 pokoje z kuchnią 

Wileńska 15 . 
Dowiedzieć się u dozorcy 

  

  

Mieszkanie 
4.pokojowe z wygodami 
i ogródkiem, parterowe. 

DO WYNAJĘCIA 
ulica Filipa 4 (naprzeciw 

kościoła św. Jakóba). 
  

Fryzjer męski 
A. Cholow 

ul Mickiewicza 41 

Dla urzędników ! student. 
zn. 30%. Robota solidna. 
Spec. wykon. manicure, 

Zakład Fryzjerski 
J. Mełameda 

ul. Św. Ignacego 12 
po przeprowadzeniu grum 
townego remontu poleca 
się Sy. Klijenteli. 7852 

ZDOLNYCH 
zastępców losowych 
poszukuje poważna 
instytucja. Najwyž 
sza prowizja. Zgłosz.: 
Wilno, Subocz 9—8. 

Potrzebna 
inkasentka 

z kaucją 100 zł. 
Zarzeczna 22, m, 4 

Uczenica8kl. 
państwowego gimnazjum 
poszukuje kondycji 

lub lekcyj. Włada języ- 
kiem francuskim. Oferty 

ć: Apteczny Skład 
Bazyljańska 13 

  

  

  

  

     

   się zgubione 
legitymacje, wydane 

przez Dyrekcję Gimnaz. 
Im. Zygmunta Augusta: 
1) ucznia kl. 3-ej Tade- 
usza Ehrenkreutza Nr. 136 
2) ucznia kl. |-ej Andrze- 
ja Ehrenkreutza Nr. 13. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
1 moczorłciowe 

ui. Wileńska 7, 
telefon 10-57 

od godz. 9—1 i 4—8 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne | moczopłolow» 

Wileńska 3 tel. 507 
od godz. 8—1 i 4—. 

Łekarz-Dentysta 

Z. Lewińska 
Wielka 21, m. 6. 

Przyjmuje od 9 — 7 w. 

Lekarz-Dentysta 
B. Leskies- Kłok 
Wileńska 15 m. |, tet. 335 
przyjm. od 10—2 i 4—7. 

Lekarz-Dentysta 

M. Goldbarg 
ul. Wielka 26 

Choroby zębów i jamy 
ustnej 

Godz. przyjęć od 9—7 w. 

Akuszerka 

aa LAbNeTOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiece. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
w. Z. P. Nr. 69. 852( 

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3.93 

  

  

  

  

  

   
  

  

ARCHITEKT 
TEODOR SMORGOŃSKI 
ul. Mickiewicza 42 m.9. 

Telefon 16—98.   repertj Pianina ;";-7 
wynajmuję ickiewicza     
37—32, Wiejė 
Ciasnej, p. Estko.   

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zarbarską | m. I6 
rog Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz” 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W.Z.P 46 8323 

Poszakuję pasai 
wožnego, posiadam dobre 

šwiadectwa 

Koszykowa 39—3 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności» 
sumienna i b. pracowite. 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wi 

pod „Młoda panna” 

KRAWCOWA 
przyjmuje płaszcze, ko-- 
stjumy od 15 zł., suknie- 
od 8 zł., dziecinne od 2 zł.. 

Wykonanie solidne. 

W. Kolatowicz 
Żeligowskiego 4, m. 5 

(w podwórzu) 

tni žądajcie Bouplainie „Ažekišų. 
okazowych stronic czaso-- 
pism 1ozrywkowo-języko- 
wych „Le Petit Journal 
Franco-Polonais" i „De-- 
utsch - Polnische Kleine 
Zeitung" (d. „Tłumacz Ję- 
zyków Obcych*). Adres: 
Warszawa, Waliców 3/4.. 

TRIO 
salonowe 

kwartet lub kwintet: 
Jazz nadający się do» 
tańca i lekkich pro-- 

dukcyj 
DO WYNAJĘCIA 

Św. Jakóbska 14—2.. 

  

  

    

  

  

    

jestem nauczycielką. Ja tylko napom 
knę, ilu to ludziom musi dogodzić 
taki nauczyciel. A kilku setkom ucz- 
niów swoich — to nie? A ich rodzi- 
com? A wizytatorom? Dyrekcji? Przy 
godnym krytykom? Feljetonistom?... 

Uczniowie są najbardziej wyma- 
gający, ale, dziwna rzecz. od nich 
najmniej się miewa przykrości. Chyba 
jeżeli kto się obraża o karykatury: 
Chłopcy uprawiają ten sport bardzo 
gorliwie. Należy ich pozostawić w 
spokoju pod tym względem. Czasami 
można się zaczaić i złapać coś podob- 
nego. 

— To mam być ja? Ach, Boże! 
No, wiesz co! Jestem zmartwiona: 

— Niech pani się nie martwi — 
mówi skruszony grzesznik. — Zaraz 
zrobię ładniejszą karykaturę. 

I jest zgoda. Nie podajemy do sąr 
du. Ale karykatury, tworzone przez 
społeczeństwo, są o wiele boleśniej- 
sze, choć polegają na dziwnem nie- 
porozumieniu. Dotychczas nauczy- 
ciel, lawirując między różnemi wy- 
maganiami, okólnikami i paragrafa- 
mi, potykając się o rozporządzenia, 
polecenia, zakazy, przestrogi, chwalo 
ny rzadko albo nigdy, a ciągle kryty- 
kowany czuł się pod koniec roku og- 
romnie zmęczony. 

Czy nikomu nie przychodzi do 
głowy, że szkoła jest domem i dla 

nauczyciela, domem, w którym on 
powinien być też szczęśliwy? Tak, jak 
jego uczeń? W tym roku jednak, choć 
to rok był bordzo ciężki, jest jakoś 
inaczej, lepiej. Nie materjalnie, oczy- 
wiście. Ale to dowód, że nie samym 
chlebem człowiek żyje. W szpary 
między okólnikami i rozporządzenia- 
mi napływa życie do szkoły. Jakiś 
powiew šwiežszy, Coś, co idzie zgóry, 
narazie trudno uchwytne, jak nieu- 
chwytną jest wiosna.. Niewiadomo, w 
którem miejscu się zaczęła, niewiado 
mo kiedy zapachniała świeżym po- 
dmuchem. Pachnie. Cieszy. Pozwala 
się śmiać, mimo wszystko. Pomyślcie: 

mimo wszystko!... 

Dziś okna w szkole były otwarte 
szeroko, Wiatr szeleścił kartkami na 
pulpitach. Chłopcy mieli iść do spo- 
wiedzi. Więc kilku pobiło się „na 
хараз“, Zresztą zaraz się wyspowia- 
dają i jakby nic nie było! Trzecia 
klasa zarzuciła gąbkę na piec. Trzeba 
było szukać szczotki z najdłuższym 
drągiem i robić zamieszanie. 

Wolali, že gąbka „sama“... przy- 
padkiem... Żeby nie robić kwestji, bo 
to dziś spowiedź i trzeba im wyba- 
czyć grzechy. Nie wiem, czy gąbka 
spadła z pieca, bo nie miałam czasu 
doczekać się wyników. Przebaczyłam 
im grzechy i poszłam do „Orzeszko- 

wej”. Tam klasy były jeszcze Баг- 
dziej słoneczne, a że upał się wzma- 
gał, więc dziewczynki nie miały 5 
do figlów. Co chwilę piły wodę i na- 
rzekały na ból głowy. Starałam się,. 
żeby lekcja była lekka, jak puszki,. 
wpadające oknem do klasy, ale i tak. 
wszystkie poczułyśmy się nagle znu- 
żone. 

Modlitwę wyszeptały dzieci ci- 
chutko, wbrew zwyczajowi, który 
bywa ogłuszający. 

— Ach! žeby to położyć się w le- 
sie i żeby drzewa szumiały — powie- 
działa Stefcia. 

— Wkrótce już, wkrótce. Wszyst- 
ko przychodzi i przechodzi aż zanad- 
to prędko — odrzekłam, idąc z niemi 
do szatni. 

Za” drzwiami pochwyciły nas go-- 
rące objęcia wiatru i twarze nasze- 

oblało rozpromienione słońce. 
— Ach, jak gorąco! narzekały 

małe. Obejrzałam się po niebie. Za- 
czepiłam wzrokiem o dalekie, skłę- 
bione obłoczki. W sercu był dziwny 
niepokój. л 

— Będzie dziś burza! rzekłam sta— 
nowczo. Zobaczycie! : 

Eugenja Masiejewsk: 
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