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Upatrzonym przez Hitlera kandy- 

datem na ministra spraw zagrunicz- 

nych Rzeszy w przyszłym rządzie na- 

rodowo-socjalistycznym jest dr. Ro- 

senberg, wychowanek politechniki 

ryskiej, urodzony podobne również 

na terytorjum dzisiejszej Łotwy. Ten 

nadbałtycki Niemiec może wskutek 

tego uchodzić wśród sztabu hitlerow- 

skiego za znawcę spraw i stosunków 

wschodnio-europejskich. 

Już w roku ubiegłym dr. Rosen- 

berg z polecenia Hitlera rozjeżdżał po 

Europie celem poinformowania poli- 

tyków obcych o planach swego szefa 

w dziedzinie polityki zagranicznej. 

Chodziło wówczas Hitlerowi o roz- 

proszenie obaw, które się pojawiły 

głównie w Anglji co do jego zamiarów 

skoro przyjdzie do władzy. Misja dr. 

Rosenberga widocznie w pewnym 

stopniu powiodła się, gdyż angielskie 

koła rządowe i polityczn:: zachowy- 

wały potem dużą powściągliwość w 

ocenie skutków, jakie dla stosunków 

międzynarodowych pociągnie za sobą 

ew. zwycięstwo hitleryzmu w Rzeszy. 

Przez jakiś czas poteni o dr. Ro- 

senbega niewiele było słychać. Bvć 

może, studjował on pilnie arkana po- 

lityki zagranicznej,  przygotowująe 

się do wyznaczonej mu w przyszłości 

roli. Ale oto ostatnio wypłynął znowu 

na widownię, uważając zapewne że 

ze względu na przygotowanie opini 

do swej bliskiej już nominacji powi- 

nien zacząć się produkować publicz- 

nie i wytyczać linje programowe swej 

polityki. : 

„Dzień Kowieński* przynosi z 

Berlina wiadomość, że dr Rozenberg 

wystąpił przed kilku dniami w Mona- 

chjum z przemówieniem na temat za- 

dań polityki nadchodzącej „trzeciej 

Rzeszy Niemieckiej'* na Wsch. Mów- 

ca zajął krytyczne stanowisko w sto- 

sunku do „polityki Rapallo", t. zn. do 

współpracy politycznej i gospodarczej 

Niemiec z Rosją i zapowiedział rady- 

kalny zwrot w tej dziedzinie skoro tyl 
ko hitlerowcy dojdą do władzy. 

„Polityce Rapallo* dr. Rosenberg 

pragnie przeciwstawić dążenie do о- 

parcia się Niemiec na Wschodzie na 

siły znajdujące się w antagonizmie za 

równo do Rosji Sowieckiej jak i do 

Polski. Są to: Litwa, Białoruś i Ukrai- 

na. Trzeba z nich utworzyć federację, 

która zamknie w kleszcze Polskę 

a zarazem rozszerzy wpływy Nie- 

miec na całą wschodnią Europę. 

Wzięta we dwa ognie Polska będzie 

musiała pójść na ustępstwa, za ce- 

nę których przyjęta zostanie do poli- 

tycznego systemu niemiecl.iego w Eu- 

ropie. Skłoni to wszystko Francję do 

zgody z Niemcami, oczywiście... po 

przyjęciu pewnych postułatów co do 

granic zachodnich. W Europie n:.stąpi 

„pax germanica*, który już bez więk- 

szych trudności rozwiąże w myśl kon- 

cepcji „Mitteleuropy* zagadnienia 

naddunajskie. 

Bardzo słabym punktem owego 

planu jest federacja litewsko-białoru- 

sko-ukraińska. Z tego, że ina ona za- 

wierać przeszło 50 miljonów ludności 

wynika, że p. Rosenberg chce do niej 

włączyć terytorjum stanowiące obec- 

nie wschodnie ziemie Polski i zachod 

“ nie Związku Sowieckiego _ Jakiemi 

środkami zamierza oderwać je od obu 

państw — tego nie mówi. Najdziw- 

niejszym elementem tej szczególnej 

koncepcji jest front zwrócony jedno- 

cześnie przeciwko Polsce i Rosii So- 

wieckiej. Nacjonalistyczny rewizjo- 

nizm łączy się tu z tendencjami an- 

tykomunistycznemi w jedną niereal- 

ną i niesamowitą całość. Hitleryzm 

jest targany sprzecznemi uczuciami i 

pożądaniami. których p. Rosenberg w 

pewien system realnej poł'tyki ułożyć 

nie może. 

Zbliżone poglądy wyznaje i obec- 

Wima, Jagiabańsia 3. Тейодему : 

ny kanclerz von Papen kłóry jest je- 

dnym z założycieli politycznego klu- 

bu p. n. „Herren-Klub* Wydaje on 

pismo p. t. „Der Ring* w *tórym 

ukazują się artykuły, propagujące 

sojusz francusko-niemiecki pod wa- 

runkiem powrotu Alzacji i Lotarynji 

oraz całego naszego b. zaboru pru- 

skiego do Rzeszy. 

Jest to odnowiona koncepcja Neu- 

mana z czasów wojny t. zw. „Mittel- 

europa“, w ktorej Polska miałaby 

grač tę samą rolę, jaka byla dla niej 

przeznaczona w chwili pedpisywania 

aktu z dn. 5 listopada 191% r., prokla- 
mującego  „niepodległe* Królestwo 

Polskie pod opieką Beselera. Pamię- 

tamy jak polski obóz niepodległościo- 

wy ocenił ten plan dwóch cesarzy. 

'Ta sama ocena spotka go w Polsce po 

odnowieniu przez / przedstawicieli 

„przyszłych Niemiec. rz 

  

    

  
Эр ROWE OSY, 

Związek Właścicieli Autobusów Komunikacji Zamiejskiej 
Województwa Wileńskiego zawiadamia swych członków, 
że dnia 18-go czerwca 1932 roku zmarł śmiercią tragiczną 

skarbnik i członek Związku 

ZELMAN GELPEJ 
Prezes i Zarząd Związku. 

  

Deklaracja dyrektorjatu 
kłajpedzkiego. 

RYGA 18. 6. (Pat). Donoszą z Kłaj- 

pedy, że na posiedzeniu sejmiku pre- 

zes dyrektorjatu Szreider odczytał 

€eklarację dyrektorjatu. W części po- 

litycznej deklaracji, mówiącej o au- 

tonomji kraju kłajpedzkiego, Szreider 

zaznaczył, że sprawa ta wymaga pew- 

nych wyjaśnień. Obecny dyrektorjat 

wyraża opinję większośc. sejmikn. 

Pozatem obywatele Kłajpedy znale- 

źli bardzo silne poparcie ze strony 

państw sygnatarjuszy, dzięki czerau 

obecnie nie będą mogły być stawiane 

zarzuty nielojalnego i wrogiego v- 

stosunkowania się dyrektorjatu do 

rządu centralnego. Po odczytaniu de 

klaracji sejmik większością 19 gło- 

sów wyraził dyrektorjatowi votum za-. 

ufania, 

    

W niemickim kotle. 
Groźna fala wzburzenia mas 

robotniczych. 
Wspólny front komunistów i socjal-demokratów. 

BERLIN, 18. 6. (Pat). Ostatnie dc- 
krety wywołały wśród mas rohotni- 
czych wielkie rozgoryczenie, które 
znajduje wyraz w licznych protestach 
i manifestacjach. W zagłębia Ruhry 
ukazały się proklamacje, zwracające 
się do robotników komunistycznych i 
soejal - demokratów, nawołaiące 
do masowych demonsiraeyj Oraz 
strajku generalnego dla zaprotesto- 
wania przeciwko ostatnim dekretem 
prezydenta Rzeszy. Wydana przez 
komunistów odezwa nawołuje przy- 
tem do utworzenia wraz z socjal-de- 
mokratami wspólnego frontu antyfa- 

szystowskiego. 
W sprawie zorganizowania wspėl 

nyeh wystąpień komunistów z svejal- 
demokratami i innemi ugrupowania- 
mi lewiecowemi, skupionemi w (. zw. 
Żelaznym Froneie przeprowadźcna 
została już korespondeneja między 
kierownictwami berlińskiemi tych or 
ganizacyj. Na propozycję komani- 
stów urządzenia wspólnej demonstra- 
eji pod hasłem: „Precz z reakeją fa- 

szystowską, precz z rządem Papena. 
precz z wojną imperjalistyczną* kie: 
rownictwo Żelaznego Frontu odpowie 
działo zasadniczą przez komunistów 
kiem zaprzestania przez komunistów 
wystąpień przeciwko partii soejal-de- 
mokratyeznej i związkom zawodo- 

Wedłag ostatnio nadeszłych in- 
formaeyj, do krwawych starć doszło 
ubiegłej nocy nietylko w Nadrenii i 
Hamburgu, leez również w Lipsku, 
Sztutgarcie, Darmsztacie i Ł 4 W 
miejscowości Gerinshem grupa reichs 
bannerowców została _ napadnięta 
przez uzbrojonych w kosy, siekiery. 

pałki gumowe hitlerowców. Kilkanaś 
cie osób odniosło rany, w tem dwie 
zostały ciężko poranione. Dopiero 
przybyłe z Darmsztatu oddziały po- 
lieji zdołały przywrócić porządek. 
Ciężko ranni wezoraj w Hamburgu w 

czasie zajść dwaj policjanci zmarli 

ubiegłej nocy w szpitału. Do nowych 

zaburzeń doszło pozatem w Essen i 
Duesseldorfie. 

Mobilizacja Reichsbanneru. 
Winę za konsekwencje ponosi rząd Papena. 

BERLIN, 18. 6. (Pat). Kierowniet- 
wo Reichsbanneru ogłosiło rozkaz da 
swyeh organizacyj okręgowych, za- 
rządzający mobilizację t. zw. organi- 
zacyj ochronnych na dzień 25 b. m. 
W odezwie do społeczeństwa kierow - 
nictwo Reichsbanneru oświadcza. że 
Reichsbanner bronić będzie praw о- 

bywatelskieh swych członków prze- 
eiw zorganizowanym terorom naro- 
dowych soejalistów, Odezwa niezwy 

kle ostro atakuje rząd Papena. czy- 

niąe go odpowiedzialnym za wszelkie 

następstwa uchylenia zakazu istnie- 
nia szturmówek. 

Bójki uliczne, strzały, pogromy. 
BERLIN, 18. VI. (Pat). W. Hamburgu do- 

szło do krwawych starć między komunistami 
a polieją. Polieja, ostrzeliwana przez de- 
monstrantów, dała do tłumu salwę karabi- 
nową, raniąc trzy osoby. Dwóch poliejan- 
tów odniosło ciężkie rany. W ezasie zajść 
dokonano licznych aresztowań. 

Z Zagłębia Ruhry nadchodzą wiadomości 
6 zaostrzającym się z każdym dniem wśród 
mas napięciu politycznem, W, eałym sze- 
regu miejscowości, jak Wnnnebohum, Lan- 
gendorer, Wattenscheid i Herne miały miej- 
see walki uliczne między komunistami a 

szturmowcami hitlerowskimi, W. ezasie 
strzelaniny szereg osób odniosło rany. W 
Budsławiu sztaurmowcy urządzili pochód de- 
monstracyjny z orkiestrą. Przed gmachem 
rządowym przywódea szturmówek śląskich 
przyjął defiladę bojówek, prowadzon? przez 
osławioego Heynesa. Policja zachowywała 
się biernie. 

W godzinach wieczornych bojowcy hit- 
lerowscy zaatakowali wpobliżu gmachu pre- 
zydjam policji żydowski kondukt pogrzebo- 
wy. Pelicja i w tym wypadku zachowała się 
obojętnie. 
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Stanisław Hausner dziękuje Polsce. 
LONDYN, 18. VI. (Pat), Korespondent 

P. A. T. w Londynie otrzymał dziś rano de- 
peszę iskrową od Hausnera ze statku Cir- 
ceshell*, która przetłumaczona na język poł- 
ski brzmi: 

„Dziękuję za pamięć. Proszę oznajmić 
Polsce, że zmuszony byłem spuścić się na 
wodę w sobotę czwartego czerwea przed wie 
czerem po dwudziestu ośmiu godzinach lotu 
i że najbardziej cierpię z powodu utraty 
mego aparatu. Mam jednak nadzieję, że po- 

lecę do Whrszawy jeszcze w tym roku. Czy 

byłoby możliwe, aby rząd posłał statek szkoł 

ny dla wyratowania mego jednoplatowca, 

który będzie jeszcze płynął przez tydzień 

lub więcej? Proszę podziękować wszystkim 

Polakom za okazane zainteresowanie. Nie 

jestem ranny i obecnie doszedłem do równo 

wagi po moich przejściach. Więcej szczegó- 

łów podam, gdy dotrę do Nowego Orleanu. 

(2) STANISŁAW. HAUSNER. 

Jędrzejowska przegrała. 
LONDYN, 18. VI. (Pat). Rozegrany w s0- 

botę meez finałowy w grze pojedyńczej pań 

o mistrzostwo Londynu w tenisie między 

Polką Jędrzejowską i Amerykanką Burke 
zakcńezył się zwycięstwem tenisistki amery- 
kańkiej po zaciętej walce, trwającej prawie 
całą godzinę. Amerykanka pokonała Polkę 
w trzech setach 1:6, 7:5, 6:4. W| pierwszym 

secie Jędrzejowska grała znakomicie i wy- 
grała łatwo 6:1. W; następnych setach Ame- 
rykanka rozpoczęła grę bardzo ostrą. Obie 
zawodniczki wykazały wysoką klasę. Pu- 

błiczność wykazywała swe zadowołenie czę- 
stemi oklaskami. Na meczu obecny był am- 
basador Rzeczypospoliteį Skirmunt. 

Konferencja ministrėw 
krajėw związkowych. | 

BERLIN, 18. VI. (Pat). Wobec o- 
pornego stanowiska rządów Bawarji 
i Badenji w stosunku do dekretu połi=' 
tycznego prezydenta Hindenburga mi- 
nister spraw wewnętrznych Rzeszy 
vón Gayl zwołał na 22 czerwca kon- 
ferencję ministrów spraw zagraniczn. 
krajów związkowych. 

Komunikat urzędowy stwierdza, że 
konferencja uzgodnić ma kwestję wy- 
konywania zarządzeń dekretu na tere- 
nie całej Rzeszy. Zwołanie tej konfe- 
rencji nastąpiło naskutek protestu na- 
rodowych socjalistów przeciwko za- 
rządzeniom rządów bawarskiego i ba- 
deńskiego w sprawie przywrócenia za 
kazu istnienia oddziałów szturmo- 
wych. Hitlerowcy interwenjowali u 
prezydenta Rzeszy, domagając się zmu 
szenia wszystkich opornych krajów 
związkowych do wykonania postano- 
wień dekretu politycznego. 

Zdecydowane Stanowisko . 
rządu. 

BERLIN, 18. XI. (Pat). Gabinet 
Rzeszy na ostatniem. posiedzeniu ob- 
radował nad sytuacją w polityce wew 
nętrznej i politycznej. Minister spraw 
wewnętrznych von Gaył zreferował 
zarządzenia, wydane przez kraje zwią 
zkowe w sprawie dekretu politycznego 
prezydenta Rzeszy. Ministrowie zgod- 
nie wyrazili życzenie ażeby polityks 
zapoczątkowana dekretem prezydenta 
Hindenburga, była kontynuowana. 

Zakaz. 
BERLIN, 18. VI. (Pat). Rząd szwajcarski 

wydał zakaz noszenia brunatnych koszul hi- 
tlerowskich przez sympatyków i ezłonków 
tego stronnictwa, 
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Międzynarodowe zawody lotnicze 
w Warszawie. 

WARSZAWA, 18. XI. (Pat). W so- 
botę dnia 18 b. m. o godzinie 14 m. 30 
nastąpiło otwarcie, międzynarodowych 
zawodów lotniczych, zorganizow. po 
raz pierwszy w Polsce przez Aeroklub 
Warszawski 

Po przeglądzie maszyn odbyła się 
defilada, w której wzięły udział wszy- 
stkie samoloty produkcji krajowej, od 
najmniejszego. tutrystycznego do wiel 
kiego komunikacyjnego PZL 4. W mię 
dzyczasie z Okęcia pod Warszawą 
ńadleciała trójka samolotów myśliw- 
skich, która wykonała szereg ewolu- 

cy) 2 
Między godziną 16-tą a 18-tą na- 

stąpił złot zawodników, biorących u- 
dział w rałdzie gwiaździstym. Pierw- 
szy ż cudzoziemców wyłądował znany 
lotnik — akrobata jugosłowiański Mi- 
choilovitch. Po nim przyleciało 7 lot- 
ników — Czechów oraz Belg Endho- 
ven i Jugosłowianin Jaklitch. Trzeci 
samolot jugosłowiański z Białogrodu 
zawróci z Czerniowiec. Jugosłowianie 
z klubu zagrzebskiego wycofali się. 
Nie przybył również lotnik węgierski. 
Część zawodników, którzy nie zdążyli 
przybyć dotychczas, spodziewana jest 

jutro. W ostatniej chwili wpłynęło 
zgłoszenie naszej rodaczki pani Mikuł 
skiej, znanej łotniczki z Aeroklubu Me 
djolanskiego. 

Z zawodników polskich przybyli: 
z Aeroklubu Krakowskiego Sido, Pi- 
rała, bracia Chałupnikowie oraz per. 
Kłosiński, z Aeroklubu Warszawskie- 
go Szułczewski, z Aeroklubu Poznań- 
skiego Szwencer i Morrison oraz poza 
konkursem kpt. Iżycki, z Aeroklubu 
Lwowskiego Chorzecki. Poza konkur- 
sem przybyli pozatem: p. Skórzewski, 
Kuczma, Satel i Litwiński z Aeroklu- 
bu Śląskiego i kpt. Baliński. Wszyscy 
zawodnicy biorący udział w zlocie, 
wykonali łoty na dużej trasie. Z Pola- 
ków najdłuższego lotu dokonał p. Skó 
rzewski — 240 km., z zawodników za 
granicznych Belg — Endhoven, który. 
leciał z Antwerpji przez Amsterdam, 
Hamburg, Kopenhagę, Berlin, Pragę i 

Wiedeń. , 
Wieczorem odbyło się przyjęcie na 

cześć łotników, wydane przez zarząd 
m. Warszawy, zaś o godz. 22 przyję- 
cie wydane przez prezesa Aeroklubu 
p. Radziwiłła. W niedzielę odbędą się 
właściwe zawody lotnicze. 

Otwarcie Targów 
Wschodnich we Lwow e. 
LWÓW, 18. VI. (Pat). W dniu 18 

b. m. rano pociągiem z Warszawy 
przybył do Lwowa minister przemysłu 
i handłu Doleżal, celem dokonania ot- 
warcia XIl-tych Międzynarodowych 
Targów Wschodnich. 

Po uroczystem nabożeństwie w ka- 
tedrze przedstawiciele władz i goście 
przeszń do gmachu Teatru Wielkiego, 
gdzie o godz. 1t-ej rozpoczęła się uro- 
czysta akademja. Pierwszy przemówił 
prezes rady nadzorczej Targów Wscho 
dnich prezydent miasta Lwowa Dro- 
janowski. Zkołei przemówił prezes ko- 
mitetu obywatelskiego Targów Wsch. 
prezydent twowsk. Izby Przem.-Han- 
dłowej, senator dr. Szarski oraz przed 
stawicieł ministra Spraw Zagranicz- 
nych minister dr. Bertoni. Wreszcie 
jako ostatni zabrał głos przedstawiciel 
rządu p. wiceminister Doleżał, podkre 
šlając, że organizm Polski należy do 
najzdrówszych w Europie, a stan ten 
osiągnięty został przez celowe i prze- 
myślane zarządzenia rządu oraz Sze- 
roką i karną współpracę obywateli. 

„Z gmachu Teatru Wielkiego przed 
stawieiele władz udali się samochoda- 
mi na place Targów Wschodnich, gdzie 
już od godz. 2-ej zaczęły napływać ma 
sy publiczności. Wpoprzek alei, wio- 
dącej na teren Targów, koło pawilonu 
Monopolów Państwowych, przeciąg- 
nięto biało-czerwoną wstęgę, którą p. 
wicemimister Doleżal przeciął ze sło- 
wami: „W imieniu Rządu ogłaszam 
Targi Wschodnie za otwarte”. 

Bank Angielski kupuje złoto. 
LONDYN, 18. VI. (Pat). Bank Angielski 

zakupił znowu złota na znaczną sumę, mia- 
nowieie za 1.027.419 funtów. Stan złota Ban 
ku Angielskiego doszedł już do 136 miljonów 
funtów. 

Senat St. Zjedn. nie chce płacć 
b. uczestnikom wojny. 

WASZYNGTON, 18. 6 (Pat). $- 
nat odrzucił projekt ustawy, przewi- 
dujący wypłacanie premij byłym u- 
czestnikom wojny. 

Wiadomość o tem wywołała wśród 
tysięcy byłych kombatantów, zebra- 
nych w sąsiedztwie gmachu, senatu, 
wielkie wrażenie... Oświadczenie jc- 
dnego z przywódców, iż byli koniLa- 
tanci nie opuszczą Waszyngtonu do- 
póki nie zostaną wypłacone im prem- 
je, przyjęte zostało burzliwemi okla- 
skami. 

Mosty spalone. 
LODYN, 18. VI. (Pat). Cała prasa 

londyńska ujawnia dziś wielkie wzbu- 
rzenie z powodu wczorajszego wystą- 
pienia de Valery w którym oświadcza 
on, że Irlandja nie zapłaci teraz 150 
tys. funtów Anglji. W zgodny sposób 
wyrażana jest opinja, że de Valera zer 
wał za sobą wszelkie mosty i że obec- 
nie Anglji nie pozostaje. nic innego, 
jak rozpocząć dnia 15 listopada po 
wygaśnięciu obecnych preferencyj ceł 
nych wojnę celną przeciwko Irlandji, 
aby zmusić do ustępliwości drogą boj- 
kotu ekonomicznego. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
WARSZAWA, 18. VI. (Pat). Londyn 32,50: 

— 32,32. Nowy York kabel 8.923 — 8,903. 
Paryż 35,05 — 34,96. Szwajcarja 173,90 — 
173,47. Berlin w obretach nieoficjalnych 
211,75. — Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWIE: 5 proc. po- 
žyczka konwersyjna 35,25 — 34,25. 4 proc... 
dolarowa 47,25. 7 proc. stabilizacyjna 45,13 
— 44,63 — 44,75. 10 proc. kolejowa 97,50. 
8 proc. L. Z. BGK i BR. obligacje BGK 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 5 proc. L. Z, war- 
szawskie 45. 8 proc. warz. 53,50 — 52,75 — 
53,25 — 54,50 — 54,25. Pożyczki niejedno- 
lite, listy mocniejsze. 

  

KONFERENCJA W LOZANNIE. 
Rozmowy między delegatami 

LAZANNA, 18, 6. (Pat). Prywatne 
rozmowy pomiędzy poszczególnymi 
delegatami odbywają się nadal. Gran 
di rozmawiał między innymi z von 
Papenem i Neurathem. Również wy- 
miana zdań odbyła się między rzeczo- 

znawcami. Minister Simon wyjechał 
zpowrotem do Genewy, gdzie jutro 
wyjadą również Grandi i Mac Donald 
w cełu wznowienia rokowań rozbro je- 

niowych. 

Zrobiliśmy co mogliśmy. 
Herriot o wynikach konferencji. 

PARYŻ, 18. 6. (Pat). Po zakoń- 
czeniu posiedzenia Rady Ministrów 
Herriot oświadczył przedstawicielem 
prasy, że jest osobiście bardzo zado- 

wolony z dotychczasowego przeb '*- 

gu konferencji lozańskiej, gdyż obec- 

nie sprawa uregulowania zagadnień 
europejskich została włączona w ra- 

my ogólne, a najeżony trudnościami 

problemat moratorjum znalazł jak 

najbardziej logiczne rozstrzygnięcie. 

Zachowaliśmy — mówił premier 

-— całkowitą swobodę rozważania i- 

stoty zagadnienia nie angażując się 

w niczem i nie narażając niczego па 

szwank, a wytworzona atmosfera jest 

tego rodzaju, że nie można już mieć 
więcej żadnej wątpliwości co do do- 
brej woli wszystkich. Reasumując pó- 

czątek jest dobry. Jstotne trudności 

pozostają, hie przesądzają jednak 
przyszłości konferencji. 

Zkolei premjer złożył podziękowa 
nie kolegom angielskim oraz von Pa- 
penowi za wniesienie do obrad na: 
stroju swobodnej dyskusji, poczeim 
przypomina rozmowy nawiązane mię - 
dzy poszczególnemi rządami w spra- 
wie Genewy. Zapewne ani w Lozan- 
nie, ani w Genewie — mówił Herriot 
— nie rozstrzygnęliśmy wszystkich za 
gadnień, utrzymując jednak konfe- 
rencje, bez pozbawiania ich dotych- 
czasowych zagadnień ustaliliśmy me- 
tody pracy, które należy mieć naldzie- 
ję, przyniosą maksimum rezultatć w. 
Wreszcie jeśli się jest zwolennikiem 
pokoju, to należy domagać się, ażeby 
opinja publiczna udzieliła nam swego 
poparcia. 

Opinja prasv francuskiej 
o deklaracji lozańskiej mocarstw. 

PARYŻ, 18. VI. (Pat). Zawieszenie spłat 
politycznych uważane jest przez prasę zą 
wydarzenie bardzo doniosłe. Ogólne wraże- 
nie jest takie, że ogłoszona wczoraj w La- 
zannie wspólna deklaracja zgodna jest z in- 
teresami i wolą Francji, ponieważ — jak 
zaznacza „Le Petit Parisien** — ustala ona 
w sposób bardzo ścisły zależność porozumie- 
nia europejskiego od porozumienia wszech- 
światowego. 

Według „Le Journal* konferencja lozań_ 
ska albo doprowadzi do znalezienia skute- 
cznych środków odrodzenia gospodarczego, 
albo zakończy się niepowodzeniem. a wów- 
czas wznowienie spłat będzie jeszcze bar- 
dziej niemożliwe, niż dzisiaj. 

Wszystko zależy od przyszłości — pisze 
„Le Matin*. Ostateczny sąd opinji francus- 
kiej powzięty będzie dopiero później. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelii 

przyjmuje od 12—3 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 
SDUSA DETESECOWNAA TYSZ 

Dr. med, EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7.



Zagadnienie żeglugi śródlądowej 
na wschodzie Rzeczypospolitej. 
(Z okazji I-go Kongresu Żeglugi w Warszawie w dniach 19 go i 20 cze wca b. r.). 

Warszawa, 16 czerwca. 

Zagadnienie żeglugi śródlądowej 
w Polsce wogóle, a na Ziemiach 
Wschodnich w szczególności, jest nie- 
doceniane zarówno przez czynniki 
miarodajne jak i społeczeństwo. Wy- 
dawać się to musi dość dziwnem wo- 
bec faktu, że odpowiednio urządzona 
sieć dróg wodnych stańowić może po- 
ważny czynnik potanienia produkcji, 
co jest szczególnie aktualne w do- 
bie obecnego kryzysu gospodarczego 

Jeśli chodzi o Ziemie b. W. Ks. 
Litewskiego, to ruch towarowy, pod 
jęty po wojnie dopiero w r. 1926. 
jakkolwiek jest narazie jeszcze nie- 
znaczny, wykazuje stały rozwój. Wy- 
nosił on w ostatnich latach, uwzgłęd- 
miając dorzecza i kanały (Augustow- 
ski, Ogińskiego i Królewski) ogółem 
50 tysięcy tonn rocznie. . Przedmio- 
tem przewozu na tych drogach wod- 
mych są przeważnie artykuły żywno- 
ściowe, materjały budowlane, pod- 
kłady kolejowe, klepki, narzędzia rol- 
micze, siano, więgiel drzewny i t. p. 
Spław drzewa na rzekach wschodniej 
połowy Rzeczypospolitej, który od 
grywał dużą rołę przed wojną, obec- 
nie odbywa się w skromnych rozmia- 
rach. Na stan ten wpłynęły zarówno 
zmiany granic, brak normalnych sto- 
sunków handlowych z Litwą i Rosją 
Sowiecką jak i ogólne warunki gos- 
podarcze. 

W stanie obecnym drogi wodne 
na Ziemiach Litwy historycznej stają 
się raczej drogami dojazdowemi do 
kołei z tych przestrzeni kraju, skąd 
inną drogą drzewa wywieźć uie 
sposób. Spław drzewa podlega oczy- 
wiście zmiennym konjunkturom w 
handlu drzewem, na co wskazuje 
xm. in, fakt, że nawet maxima zała- 
dowań na różnych” rzekach przypa- 
dają na różne lata między 1926 a 
1929. W latach tych spław drzewa na 
rzekach wyniósł 649,8, 938,5, 913,7 
i 820,1 tysięcy tonn. Największą rolę 
w spławie drzewa odgrywają: Niemen 
i Prypeć. Cyfry odnośnie Niemna wa- 
hają się od 492 tysięcy tonn do 138 
tysięcy tonn, odnośnie zaś Prypeci-— 
od 132 tys. tonn do 44 tys. tonn. 
Znacznie mniejszy jest spław drzewa 
ma Wilji. Wynosił on w powyższych 
latach 93, 83,5, 54,54 i 24 tysiące 
tonn. 

Z analizy cyfr. dotyczących prze- 
- wozu drzewa przez poszczególne dro- 

gi wodne, wynika że tylko nieznaczna 
cz. przedostaje się do Narwi i Bugu, 
ażeby podążyć dalej na Zachód. Prze- 
ważna część zostaje przeładowaną w 
węzłowych stacjach (kolejowych) na 
kolej do dalszego transportu. Ilość 
drzewa przechodzącego na Zachód 
waha się od 10 do 20 proc. ogólnej 
wagi, natomiast całe drzewo spławia- 
ne Dźwiną przechodzi dalej przez gra. 
micę. 

   

Bardzo szczegółowe dane w zakre-” 
się żegługi na Niemnie i Wilji opraco- 
wał inż. Stan. Wisłócki, z referatem 
którego — dzięki uprzejmości Komi- 
sji Organizacyjnej Kongresu—miałem 
możność zapoznać się jeszcze przed 
wygłoszeniem go na Kongresie. Inż 
Wisłocki dowodzi, że Wilja na znacz- 
nej przestrzeni szczególniej na do!- 
nym odcinku, posiada wszelkie moż- 
łiwości do wyzyskania jej sił wod- 
nych do celów przemysłowych W pań 
stwach Europy zachodniej już dawno 
oceniono wartość energji wód bieżą- 
cych, co znajduje wyraz w wyzyska- 
niu tej energji w postaci szeregu za- 
kładów przemysłowych,  przyczem 

uwzględnione są też potrzeby ž*g- 
lugi. 

W pierwszym rzędzie 'chodziłoby 
o założenie szeregu zakładów wodno- 
elektrycznych na rzece Wilji, co sze 
roko uzasadnia inž. Jensz. Ołbrzymia 
ilość energji, jakoby w ten sposób 
powstała mogłaby być wykorzystana 
najprzód do oświetlenia elektryczno- 
ścią m. Wilna i innych osiedli nad- 
brzeżnych, a następnie do uruscho- 
mienia szeregu fabryk, przeważnie 
młynów i tekturowni. Tekturownie 
zwłaszcza, wobec znacznych terenów 
nadbrzeżnych pokrytych lasami, ito- 
głyby należycie prosperować. 

Stwierdziwszy, że budowa partu ns 
prawym brzegu Wilji wpobliżu Wil 
na zostanie ukończona w roku bud- 
żetowym 1932/33, inż. Wisłocki za- 
znacza, że port po wykończeniu ba- 
senu będzie mógł zmieścić do 17 stal- 
ków o długości 20—25 m, ustawio- 
nych wzdłuż obu brzegów basenu i 
pośrodku między niemi. W razie po- 
trzeby port może być połączony z li- 
nją kolejową Turmont—Wilno—Bia- 
łystok zapomocą bocznicy, której gu- 
łęź wyładowcza łatwo da się. zmieścić 
na wskazanym terenie nasypu, 

Jeśli chodzi o cstanio opracowar:y 
projekt regulacji rzeki Wiuji, zaahcep- 
towany przez Ministerstwo Robót 
Publicznych, to przewiduje on umcco 

wanie lewego, zrujnowanego powo- 
dzią brzegu i przybliżenie rzeki do 
elektrowni miejskiej, co da możność 
zasilania bez przeszkód - elektrowni 
wodą. Należy dodać, że według da- 
nych oficjalnych, Wilja jest żegłowną 
na przestrzeni 115 km. od granicy li- 
tewskiej do ujścia rzeki Żejmiany, 
a na pozostałej przestrzeni 267 km 
do granicy sowieckiej jest spławną. 

Jak stwierdzono powyżej żegluga 
na Wilji, wskutek małego zaludnie- 
nia terenów nadbrzeżnych i: braku 
ożywienia przemysłu, znajduje się w 
stanie prymitywnym. Na przestrzeni 
Wilno—Werki panuje jedynie dość 
ożywiony ruch pasażerski i wynosił 
w 1930 roku 48.650. | 

Również ruch żegłowny na Niem 
nie nie jest zbyt wielki i koncentruje 
się przeważnie na niewielkim odcin- 
ku. W r. 1930. przewieziono 20.000 
pasażerów i 3540 tonn towarów. Na 
tomiast ruch spławny na Niemnie z 
dopływami jest bardzo poważny i 
Niemen w tym względzie zajn"ie 
jedno z pierwszych miejsc pośród 
dróg wodnych Państwa Polskiego. 

Bliższa analiza danych wykazuje. 
że spław drzewa na Niemnie z 220.309 
tonn w r. 1928 spadł raptownie w 
1924 r. do 91.900 tonn, lecz w następ. 
nych latach coraz wzrastał, osiągając 
w r. 1929 pewne maximum (427,8 - 
tysięcy tonn), jednak w r. 1930 nastą- 
pił nagły spadek spławi do 137:100 
tonn, co jest następstwem zarówno 
zamknięcia granicy niemieckiej: @1а . 
drzewa polskiego, jak też ogółnego 
kryzysu gospodarczego. ' 

Należy zauważyć, że na Kongresie 
wysunięta zostanie sprawa opracowa- 
nia szczegółowego projektu przebudo 
wy kanału Ogińskiego. Województwo 
poleskie o powięrzchni 36.476 kra* 
posiada zaledwie 825 km. dróg Łitych 
co, stanowiac na 1 km“ powicrz+ 
chni około 20 .metrów dróg  bi- 
tych, oznacza duże / upośle.lsenie 
nawet w stosunku do. województw 
centralnych. Istniejące drogi bite idą 
tylko po brzegach Polesia i przeważ- 
nie wzdłuż kolei, Pińsk zaś — cent- 
rum Polesia — do dnia dzisiejszego 

FILM EGZOTYCZNY. 
Egzotyzm jest zawsze momentem 

bardzo atrakcyjnym, Ratuje w braku 
inwencji, w.ubóstwie pomysłów nie- 
jednego scenarzystę, czy. reżysera 
Wspomniałem już kiedyś, że o dobre 
pomysły jest wogóle na Świecie b. 
trudno. Coraz trudniej. Jakże tu nic 
sięgnąć w ciężkiej chwili po motyw 
tak mile łechcący wzrok przeciętnegu 
widza ze strefy umiarkowanej, swoją 
nieznaną mu, tajemniczą malowni- 
czością, kolorową grozą potworów, 
ludożerców, żółtej febry, wachlarzy 
palm, frendzlami bananowych liści, 
całą fantastyką dżunglowej flory, bo- 
gactwem osobliwej fauny, dziwact- 
wami obyczajowemi ciemnoskórych 
dzikusów, od' Sudanu i Kongo aż po 
Tasmanję, czy Nową Zelandję, nasze 
antypody. 

Próby tego są najrozmaitsze. Mo- 
żna podzielić na parę zasadniczych 
typów. Na czoło wysuwa się reportaż. 
Sięgam myślą w nieco dalszą prze- 
szłość i przypominam sobie wyświet- 
łaną w kinie miejskiem, za dawnych 
lepszych, jego czasów, „Wyprawę 
abisyńską*. Bez wielkich pretensyj, 
ale też i talentu, średnio efektowny 

zbiór zdjęć filmowych z danej części 
Afryki. Niebawem ukazuje się 
„Chang“, to już małe arcydziełk . 
Owoc wielomiesięcznej pracy wypra- 
wy „Paramountu* z reżyserem ,,Scho 
edsackiem'*' na czele. Zrobiony z nic- 
zwykłą pieczołowitością, daje jakby 
fragment życia autochtona w dżungli 
bengalskiej. Jest w tem i pewien cień 
fabuły, ale bardzo dyskretnej, zale- 
dwie niezbędne do jakiej takiej akcji, 
dla ożywienia filmu, który jest naj- 
lepszym jaki można sobie wyobrazić 

  

na podstawie dotychczasowych doś- 
wiadczeń, typem reportażu. Dzień ży- 
cia wspomnianego autochtona, zbudo- 
wany na zasadach konstrukcji drama 
tycznej, z odpowiedniem przygotowa- 
niem, momentami najwyższego napię 
cia dramatycznego i epiłogiem. Zu- 
pełnie podobny jest do niego śliczny 
film „Rango* (tej samej wytwórni i 
reżyserji), oczywiście tyłko zasadni- 
czo, różniąc się znacznie w treści. 

Takim samym, jak niemiecka 
„Wyprawa abisyńska*, typem repor- 
tażu jest film „Afryka mówi”, wyk 
nany przez ekspedycję amerykańską 
wytwórni „Columbia, tyłko bardziej 
pomysłowym, bez porównania bogat- 
szym. „Pomysłowość* ta została po- 
sunięta aż do przedstawienia sceny 
rozszarpania nieszczęsnego murzyna 
przez lwa. Niewiadomo czy to był 
trick, czy też fakt. Jeśli to drugie— 
inscenizacja czy wypadek? Pierwsza 
byłaby zbrodnią, za drugi również po. 
winien być pociągnięty do odpowie- 
dzialności karnej kierownik wypru- 
wy, jako za brak poczynienia odpo- 
wiednich środków ostrożności. Wy- 
daje się jednak, że skoro można było 
sfilmować tę tragiczną scenę, to te:- 
bardziej zastrzelić łwa mordującego 
biednego murzyna. Jeżeli jest to trick 
— również nie przynosi zaszczytu 
twórcom tego filmu ten krwawy e- 
fekt i najwłaściwszą reakcją na takie 
barbarzyńskie, yankesowskie pomys 
ły, byłoby zakazanie wyświetlania te 
„mówiącej Afryki* w krajach bar- 
dziej, niż dziedzictwo „uncłe'a Sama“, 
cywilizowanych. Niestety tak się nie 
stało, a byłaby to dobra nauczka dla 
tych barbarzyńców. 

  о- 

   

KUR JER 

nie posiada zupełnie szosy, nie mó- 
wiąc już o miastach powiatowych. - 
Kamień na budowę dróg trzeba spro- 
wadzać z Wołyniu, przyczem koszta 
przewozu są bardzo wysokie i wyno- 
szą około 24 zł. od metra sześcien- 
nego. 

Koszty przewozu kamieni, potrze- 
bnych w ciągu roku na konserwację 
istniejących i nowopowstałych dróg 
bitych oblicza inż. Walery Sobolew- 
ski na około 73 miljony zł. Należy 
więc dążyć do obniżenia kosztów 
transportu kamienia w przeciwnym 
razie Polesie jeszcze na długie lala 
zostanie zaniedbane pod względem 
dróg, a to odbije się ujemnie na jego 
stanie gospodarczym. Obniżenie kosz- 
tów transportu da się dokonać jedy- 
nie — zdaniem inż. Sobolewskiego — 
przez wybudowanie drogi wodnej z 
Klerowa do Pińska oraz uregulowa- 
nie rzek i budowę sieci kanałów że- 
glownych i spławnych umożliw 'ają- 
cych rozwóz kamienia po 'całym Po- 
lesiu. 

Połączenie wodne zagłębia kamien- 
nego z węzłem Pińskim będzie znacz- 
nie krótsze od połączenia kolejowego 
Umożliwi to wywóz kamienia do wo- 
jewództw centralnych, a nawet do 
Rosji. 

Prócz ogromnego znaczenia dla 
meljoracji i zagospodarowania drogi 
wodne, znajdujące się na Polesiu. 
przyczynić się mogą do jego uprzeniy 
słowienia. Wzdłuż nich powinien po- 
wstać przemysł leśny, ceramiczny, 
np. koło Hordona i nad Jasiodłą, 
gdzie są bogate pokłady dobrej gliny. 
Mogą jeszcze rozwinąć się nowe ga- 
łęzie przemysłu, np. eksploatacja w;- 
żynnych. torfowisk na bagnie Morocz 
no, stanowiącem dziś zupełny nieuży- 
tek. Za budową dróg wodnych na Pa- 
lesiu przemawiają też warunki tere- 
nowe, W ten sposób przewóz drogą 
wodną kamieni niezbędnych dla P»- 
lesia może dać oszczędność 58 mili 
zł. rocznie, czyli około 50 proc. kosz- 
tów budowy dróg. 

Zdaniem. wybitnych  rzeczoznaw- 
ców Polesie jest krajem, dającym 
duże widoki rozwoju gospodarczego. 
Zdolność przewozowa kanału Ogiń- 
skiego powinna być taką, aby można 
było spławić nim 100 tysięcy m* bu- 
dułca w tratwach i przewieźć około 
50 tysięcy tonn towarów statkami, 
licząc w tem i drzewo opałowe, prze- 
wożone w barkach. 

Również przedsiębiorstwo rybne. 
eksploatujące zbiornik zasilający, ja- 
ko gospodarstwo rybne o powierzchni 
8200 hektarów, mogłoby dać na Po. 
lesiu znaczne zyski wynoszące brutto 
około 2 miljonów przy włożonym ka- 
pitale około 4 milj. zł w budcwę 
zbiornika. Dochód ten w obecnych 
czasach jest najbardziej pewny, penie 
waż Polesie — zgodnie z danemi urzę 
dowemi — sprowadza rocznie średnio 
3689 tonn ryb słodkowodnych o war- 

tości 6 milj. 855 tys. złotych, a, to 
przeważnie z Węgier, Jugosławji, 
ZSRR., Łotwy i Estonji. Z powyższej 
liczby sprowadzane są do kraju kar- 
pie i szczupaki, które można bodo- 
wać w kraju — 2.655 tonn o wartości 
4 milj, 650 tys. zł., przyczem spożycie 
ryb w Połsce na głowę jest najmniej- 
sze w. Europie. 

Rzecz oczywista, że nie wszystkie 
poczynania w tym zakresie będą mo- 
gły, ze: względu na ciężką sytuację 
gospodarczą kraju. być wprowadzone 
w życie w bliskim czasie. Dużą zasłu: 
gą jednak Kongresu Żeglugi będzie 
jeśli potrafi on zwrócić uwagę rządu 
i społeczeństwa na te zagadnienia, 
których realizacja może mieć pierw- 
szorżędne znaczenie zwłaszcza dis 
podniesienia gospodarczego Ziem b. 
W. Ks, Litewskiego. 

Miecz. Gold. 

Na czoło filmów fabularnych, z 
dominującym dramatem, wysuwają 
się tutaj przedewszystkiem swoją ilo- 
ścią, dzieła słynnego van Dyke'a z jego 
pierwszymi i najgłośniejszymi filmami 
„Białe cienie* i „Poganinem”, Jest to 
reżyser, który lubi pławić się po uszy 
w egzotyzmie tropikalnym i filmy 
jego są zwykle w znacznej części re- 
portażowe, zawierając dość umiejet 
nie wplecione w akcję momenty et- 
nograficzne i inne „specialites de la 
maison* danego środowiska, aby je 
z taką akcją pogodzić, nie dość jec 
nak zręcznie, aby nie wyodrębniały 
się w niej swoim charakterem repor- 
tażowym. W „Białych cieniach* tak 
jest ze scenami połowu pereł czy gą- 
bek, w równie głośnym ..Trader Ho:- 
niie* mamy również ten sam znaczny 
ladunek materjału informacyjnego, 
którego i tu i tam van Dyke stara się, 
bardzo, skądinąd, chwałebnie 
nam jak najwięcej; olśnić 
widza bogactwem sztafażu egzotycz- 
nego. „Trader Horn*, do połowy go 
dzi to całkowicie z artyzmem filmu. 
Mamy tam doskonale wytworzoną 
atmosferę grozy. Odczuwamy niema! 
dotykalnie tragiczną  niesamowitość 
Życia w tej puszczy, przez którą węd- 
ruje łodzią po rzece 2-ch białych, przy 
monotonnych dźwiękach niepokojące- 
go ustawiczną groźbą głosu bębnów 
okrutnych ludożerców, dolatując>go 
z głębi dwóch ścian, obejmującego 
rzekę, boru, pełną potwornych alige - 
torów porozwalanych także na jej 
piasku nadbrzeżnym. Wizyta u jedne 
go z plemion handlujących kością sło 
niową, a ozdobionego obficie kośćmi 
ludzkiemi, zakończona trupami dwóch 
murzyńskich tragarzy, czy wioślarzy 
wyprawy białych, nocne spotkanie z 
poszukującą córki białą misjonarką 
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Najserdeczniejsze podziekowa- 

nia skladamy wszystkim p. p. 

Profesorom za ofiarną i owocną 

pracę nad nami 

Maturzyści gimn. 
im. księdza Piotra 

Skargi w Wilnie. 

      

  

OD PLAGI letniej, 
5 hy, koi | PER, piaskwy 1 wszelkie” robactwz. 

Sprzedaż w składach apt. I aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wiine, Kalwaryjska 21. 

  

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

Nowe władze 
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cie podeązew 
Są one e tusze a przytem trzechkrotnie trwalsze od skóry, elastyczne w chodzeniu | nie. 
Brzemakalne, 

  

ZAKOPANE - BRISTOL 
z utrzymaniem od 12 zł. Pokoje od 5 zł. — 

„OiSE POWT" 

NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 
HOTEL - PENSJONAT 

Idealne warunki wypoczynkowe, W sezonie codziennie dancingi w ogrodzie lub na sali 
CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

AS I I I IA TI O, TI KODA РНО УООр 

Uniwersytetu 
Wileńskiego. 

Profesor Opoczyński rektorem U. S. B. 
W dniu wczorajszym odbyły się 

wybory nowych władz uniwersytec- 

kich na rok akadem. 1932/33. Rekto- 
rem został wybrany prof. wydziału 

lekarskiego p. Kazimierz Opoczyński. 

Dziekanami wydziałów: Prawnego—- 

prof. Panejko, Teologji — ks. prof. 

Świrski, Humanistyki — prof. Otręb 

ski, Sztuk Pięknych — prof. Ślen- 
dziński. 

Wobec zrzeczenia się przez prof. 

Limanowskiego kierownictwa dzieka 

natu matematyczno-przyrodniczego 

stanowisko to nie zostało jeszcze ob- 

sadzone. 

Przedłużenie umowy z Z.A.S.P-em. 
Kto będzie dyrektorem teatrów wileńskich? 

Z początkiem września r. b. wyga- 
sa umowa miasta z ZASP em na pr:;- 
wadzenie teatrów wileńskich. W wy: 
padku  niewypowiedzenia umowy 
przedłuża się ona automatycznie na 
dalsze trzy lata. 

W związku ze zbliżającym się ter: 
minem wygaśnięcia umowy, sprawa 
ta była omawiana na posiedzeniu Ma- 
gistratu który postanowił przedłeżyć 

umowę z ZASP-em jeszcze na rok je- 
den. 

ZASP., jak się dowiadujemy, kon- 
cepcję tę zaakceptował, proponują* 
ze swojej strony dalsze prowadzenie 
teatrów wileńskich dyrektorowi Szpa 
kiewiczowi, który zastrzegł sobie czas 
do namysłu, wstrzymując się nararie 
z udzieleniem  definitywnej odpo- 
wiedzi. 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Niemey południowe i północne. 

„Polska Zachodnia* rczważa ро- 
wody aktualnego antagonizmu pół- 
nocy, a zwłaszcza Prus, z południem: 

„-.Południe Niemiec, katolickie, Igneło da 

kultury romańskiej, miało silne kontakty z 
papiestwem; północne Prusy, protestanckie 
zwalezały silnie te prądy. 

Wreszcie były również głębokie różnice 
między ujmowaniem t. zw. misji dziejowej 
Niemiec na południu i północy Południ ve 
Niemcy od zarania kultury Średniowiecznej 
raczej ciążyły na zachód; północne raczej na 
wschód. W krwi junkrów pruskich atuwi 
stycznie przeszczepiało się krzyżactwo ze 
swem ciążeniem ku ziemiom słowiańskim : 
nadbałtyckim, obcem zgoła dla Bawarów na- 
przykład, wpatrzonych bądź na południe pc- 
przez Alpy, bądź na zachód. w kraje nad 
Renem. ° 

„„Dziš chodzi tylko o hegemonję Prus nad 
krajami związkowemi, o walkę obronną po- 
łudniowych prowincyj przed junkierstwein .. 

„„Ale pod powierzchnią teg» nowego two 
ru krążą wsiąż stare antagonizmy, jątrzą się 
niezabliźnione rany, zadane pizez prusl.'cl: 
zdobywców poczucia odrębności tych wszy st- 
kich krajów, w których ongi, w ciągu minio. 
nych wieków, spoczywał punkt centralny idei 
państwowej. : 

„Polska Zach.“ jest zdania, že kon 
flikt ten może być ważną klapą bez- 
pieczeństwa dla nagromadzonych Lu- 
rzliwych nastrojów w Niemczech. 

   
   

i jej trup wreszcie w falach wspania- 
łego wodospadu — we wszystkiem 
doskonała rytmika, to najlepsza część 
filmu. Dałej już tylko reportaż i nie- 
które ciekawsze, dwukrotnie nawet 
bardzo ciekawe (obóz ludożerców i 
sceny przygotowań dla zamordowa- 
nia białych, śmierć ich sług. scena 
z ucieczki) artystyczne, bardzo silne 
w ekspresji. 

  

  

Odrębne stanowisko ma w filmach 
egzotycznych „Maradu*, przypomina- 
jący bardzo „Indyjski Grobowiee*, 
ba, nawet rzekłbym — będący umie: 
jętną jego transpozycją. Ma. też coś 
z „Trader Horna*. Samotna, biała 
kobieta wędruje w górę rzeki, wśród 
dżungli indyjskiej, do jakiegoś hindu- 
skiego radży, gdzie przebywa jej m 
którego poszukuje. Nastrój, atmo: 
ra, wszystko pierwszorzędne, Noc juk 
atrament, rzeka też, dżungla roi się 
od przeróżnych bestyj, które od czasu 
do czasu składają wizyty — raz wyż, 
a drugi raz pantera, olśniewająco hia- 
łej jaskrawo oświetlonej, tajemniezej 
kŁuropejce, Wszystko doskonale zro- 
bione w... Hollywood, na czem jed- 
nak rzadko kto się połapie. System 
sztucznych egzotyków filmowych ze- 
stał wszakże dawnc zarzucony w fil- 
mie i jeśli stosuje się go, to prawie 
wyłącznie fragmentarycznie, zasadni 
czo realizując scenarjusze na tle ocy- 
ginalnem. „Maradu' jest jeszcze „za 
bytkiem dawnej metody. 

   

  

   

  

    

    

Najciekawszy ze wszystkich już 
wymienionych, fabularnych egz sty- 
ków był jednak „Tabu* nieodżałowa- 

nego Murnau'a. Pisałem o nim dość 
obszernie w swoim czasie. Zupełnie 
beztendencyjne dzieło, wyrastające 
całkowicie z tematu i akcesorjami i 
jądrem, oraz całym wątkiem dram-- 

W królestwie Adolfa Wielkiego. 

„Kurjer Polski“ podaie korespon- 
dencję z Berlina o organizacji hitle- 
ryzmu. Prócz „Organizacji I*, zajmu- 
jącej się raczej polityczną * propagan- 
dową stroną rzeczy, istnieje .,organi- 
zacja II“ — przeznaczona do zergs- 
nizowania zamachu stanu. 

Organizacja ta dzieli się na szereg oddzia 
łów, z których wymienimy co najcharukte 
rystyczniejsze: Oddział  agrarno-polityczny, 
propagujący autarkję i osiedlenie na ho- 
dzie. Oddział „Rasa i kultura“, wale: о 
czystość rasy przygotowujący odpowiednią 

cenzurę na wszełkie utwory wolnościowe 1 za 
graniczne w literaturze i sztuce. Oddial in- 
żynieryjno-techniczny, który wydaje „na ira 
dowo-socjalistyczną bibljotekė“, szczycącą się 
dziełami w rodzaju' „Technika i gospo 
stwo w trzeciem państwie* Got:frieda Felera. 

Bojówki hitlerowskie są organizo- 
wane na wzór dawnej armji pruskiej. 

Najmniejsze jednostki, liczące 10 do 15 
ludzi, łączą się w oddziały, 5 do 10 oddziałów 
w tak zwany „szturm*, 5 do 10 „szturttów * 
w t. zw. „standard“, standarty jednego okre- 

gu łączą się w „okręgowy sztur1m*, odpowia 
dający ściśle dywizji. Parę „okręgowych 
szturmów* łączy się w inspekcję wojskową. 
Kierownikami inspekcyj są wybitni byli woj- 
skowi. 

Składają się one bez wyjątku z 
członków partji. Jednakże ponieważ 

    

      

DRYZOEC ЕНАУЕБ УЕЕЕ ОНИ ZAPANOWAĆ 

tu, Forma jak u Murnau'a — znako 
mita. 

Pierwiastkiem bardzo lubiany:n 
w filmach egzotycznych, któren:u 
warto poświęcić zasadniczą uwagę, 
jest dominujący w nich motyw sto- 
sunku cywilizacji do  pierwotności, 
przyczem mistrz Jean Jacques, święci 
tu niepowszednie triumfy, przeważnie 
uzasadnione. 'W' „Białych cieniach 
niosą oni na czarowne wyspy połud- 
niowe tylko alkohol, kolorowe szmat- 
ki:i szkiełka, miłym, łagodnym i uro- 
czym swoją urodą i wdziękiem tam- 
tejszym malajskim krajowcom. Za- 
bierają wzamian gąbki, korale, orze- 
chy kokosowe i perły... nietylko z dna 
morza, ale i z pośród czarujących cór 
tych wysp. Zniszczenie fizyczne i mo- 
ralne przynoszą wzamian za dobro, 
którem się bogacą. 

Jeżeli dobro zwycięża, to niernal 
zawsze ma ono kolorową skórę, Spo- 
tykamy się z tem już w dobrze pa- 
miętanym jeszcze ,„Poganinie* z pięk- 
nym Ramonem. Wyjątek stanowi 
dość śmieszną przez swoją tendencyj- 
kę (van Dyke'a) „Kochanka z Tahiti", 
której niższość, zresztą raczej bez 
grzeszna, wobec białej narzeczonej 

bohatera jest starannie podkrešlcna. 

Zaznaczył się w tej dziedzinie 
mocniej i film francuski. Widzieł:ś- 
miy interesującego „Caina* Poiriera, 
obecnie zaś wyświetlana jest, wymie- 
niona na wstępie „Królowa po- 
ludnia“. Rousseau triumfuje w 
nich niepodzielnie. W pierwszym, na- 
kręconym podobno na Madagaskarze 
nędzarz przekłada życie wśród roz- 
kosznej natury z wdzięczną autoch- 
tonką, autentyczną jakby, córą Ma- 
dagaskaru Rama Tahć, nad bardzo 
względne dlań wygody cywilizacji 
europejskiej, za którą jednak począt- 

Hitler zmieniał obietnice zależnie od 
warstwy, społecznej dziś już „jego* 
ludzie burzą się wymagając real:za- 
cji przyrzeczeń — najsprzeczniejszych 
często ze sobą... Wobec tego dla tłu- 
mienia rozruchów wewnętrznych 

„Obok zwykłego wojska, jakiem jest SA 
istnieje jeszcze elita wojskowa narodowvel 
socjalistów SS. — Schutzstaffeln, oddz mtz, 
przeznaczone na ochronę osobistą wybitnych 
członków partji. Te oddziały rekrutują się 
wyłącznie z młodzieży akademickiej : ze 
sfer bogatszego mieszczaństwa. One podlega - 
ja bezpośrednio „brunatnemu domowi* w 
Monach jum, są ruchome, bo zostają przydzie 
lone różnym osobom w miarę potrzeby.. 

Nie można jednak tak na dalszą 
metę. 

Rozumie to i sam Hitler. Cn wie dosże- 
nale, że jego potęga sie skończy z chwilą gdy 
się zacznie realizować. Dlatego on się wre 
do rządu nie pcha... 

Uśmiechnijmy się chociaż! 
Tyle może będzie pożytku przynaj 

mniej z nudnych i jałowych konferen- 
cyj, w których skuteczność nikt dziś 
nie wierzy Oto sjonistyczny „Nowy 
Dziennik* zamieszcza: 

KALAMBURY ŻYDOWSKIE. 
(Z teki seeptyka), 

Wielkie zdarzenia połityczne i polityc.no- 
gospodarcze (Konferencje) w Europie — w 
ostatnich kilku latach. 

1) Genewa, Geneve — a genejwe, wielko- 
stylowy bluff. 

2) Thoiry — ładna mi „tojra*, widać сб 
z niej wynika... 

3) Locarno prawdopodobnie co$ na 
wzór „Lo signojw“, nie kradnij, nie oszakuj. 

4) Chequers — szeker, obłusa. fałsz. 
a wreszcie: 

5) Lozanna, Lousanne — łoz zan.. Wiech 
sobie będzie. 

„Wielkostylowy  błuf(*. „niech 
sobie będzie* i.., „nie oszukuj” .-—ota 
bilans opinji przysłowiowego realiz- 
mu żydowskiego o pompatycznyck im 
prezach ostatnich lat, 

Herriot powrócił do Paryża. 
PARYŻ, 18. 6. (Pat). Dziś o gedz. 

7.18 rano przybył do Paryża z konfe- 
rencji lozańskiej jeden tylko Herriot. 

Nowy lot prof. Piccarda. 
WIEDEŃ, 18. XI. (Pat). Dzienniki 

wiedeńskie donoszą z Zurychu, że w 
początkach lipca prof. Piccard zamie- 
rza dokonać nowego lotu do strato- 
sfery. Wzlot nastąpi z Zurychu. 

  

   

  

  

  

Humor 
OSTROŻNY. 

— Zamierzasz wpłynąć do portu małżeń- 
skiego? 

— Nie, wolę pływać naokoło. 
(Biihne) 

kowo bardzo tęskni. W drugim mił 
joner, nie mogąc znaleźć szczerej 
prawdziwej miłości w zepsutej Епео- 
pie, odszukuje ją nareszcie pod zwrot 
nikami w ramionach ślicznej i pięk - 
nej naprzemian (pojęcia różne!) Tu- 
hy, czekoladowej księżniczki, istotnie 
zachwycającej. Jest nią nieznana nam 
dotychczas zupełnie, Kassa Robha. 
przypuszczalnie Arabka, której rez- 
koszna, Świeża, prawie dziecinnie 
wdzięczna uroda, jest clou całego fil- 
mu. Urozmaicają go jeszcze bardzo, 
zabawne wielce, sceny z wioski ma- 
rzyńskiej z przekomicznym jej wu- 
dzem. 

Kaissa Robba poza swoim czarują- 
cym exterieur'em, ma prześliczny 
głos, co występuje ku niemałej radoś- 
ci słuchaczów, w stronie dźwiękowej 
filmu. Z innych wykonawców na uwa 
gę zasługuje jeszcze piękna  Relia 
Rrance jako dybiąca na miljony bo- 
hatera, oszustka,  Bohater* (Jan Mar- 
coni) — przeciętny. Kompozycja fa- 
buły — słaba. 

Tak więc, jak „Wielka Parada* 
dała początek gwałtownej fali filmów 
batalistycznych, tak „Białe cienie". 
„Poganin* i inne dały swojem powe- 
dzeniem życie mnóstwu następnych 
w tym rodzaju. Na podstawie doświa- 
dczenia z obserwacji dotychczasa- 
wych procesów trwania różnych mód, 
można przewidzieć i przebieg tej. 
Przy dość rabunkowej gospodarce 
wytwórców filmowych, szybko onw 
osiągnie swój wzrost w postaci coraz 
tandetniejszych tworów, aż pubłicz- 
ność kinowa nabierze zdecydowaneż 
abominacji do wszełkiego egzotyzmu. 
Wtedy, a może i wcześniej... nastąpi 
nowa moda... 
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| WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU A | 
Wykrycie afery 

przemytnictwa poborowych. 
Na pograniezu polsko-sowieekiem, natra- 

опг па bandę przemycając4 poborowych 

«do Bolszewji. Aresztowuni członkowie szajki 

złożyłi obszerne zeznania, co w konsekwen- 

«cji pociągnęło za sobą rewizje i aresztowa- 

mia w Wilnie. 

Między innemi zosłał aresztowany przy- 

wódea bandy A. Gełpern (Lidzki 11), który 

grasując w mieście i na prowineji, kierował 

uehyłających się od wojska do swych ajen- 

tów na pograniczu, ei zaś znanemi Im tylko 

drogami przeprowadzali uciekinierów do 

Sowietów. 

Piorun z jasnego nieba. 
Niezwykły wypadek pod Lidą. 

Wezoraj w godzinach popołudniowych w 

powracającą z poła od pracy Mełauję To- 

maszewiezową uderzył piorun, zabijając ją 

na miejscu. 

Wypadek ten jest wprost fenomenem ze 

względu na towarzyszące mu okoliczności, 

wydarzył się mianowicie w otwartem połu 

i nie w czasie burzy, zagrzmiało tylko kilka 

razy a później spadł rzęsisty deszez. 

Sensację wśród okolicznej ludności zwię 

kszyło jeszcze charakterystyczne zarysowa- 

nie się linji na ciełe zabitej od spływającej 

iskry i spalenie włosów oflary wypadku. 

Rozpaczliwa wałka z wilkiem. 
W dnin wczorajszym niedaleko wsi O- 

sstrcłęki, gm. janowskiej włościanie Witołd 
Krubny i Kazimierz Fełiecki przechodząc 
przez las zauważyli wilka, który na ich wi- 
dek nie rzucił się, jak to zwykle bywa, do 
ucieczki, lecz począł się szybko zbliżać do 
włościan. Włościanie nie mająe przy sobie 
broni palnej chcieli zwierzęciu ustąpić z 
«drogi, lecz ten rzucił się na włościan, usiłu- 

jące pochwycić Krubnego za gardło. Lecz 
Felieki wydobył nóż i wpakował go wilko- 

wi pod gardło, a następnie uderzeniem dębo- 
wej laski w głowę zwalił dzikiego napast- 
nika z nóg. Krubny również szybko odzys- 
kał przytomność i pehnął wilka też nożem. 

Zabity wilk był prawdopodobnie wście- 
kły. 

Wybuch granatu w kuźni. 
4 osoby ciężko ranne. 

W dnia wezorajszym we wsi Wiśnienki, 
gm. przewłoekiej w kuźni Jana Bołesławowi- 
«zn zdarzył się nieszezęśliwy wypadek. Mia- 
nowicie podezas praey gdy w kuźni znajdo- 
wało się trzech robotników 7-ietni syn Bo- 
lesławowieza Piotr wrzucił do rozpałonego 
pieca kowalskiego stary granat, Skutki tego 

nierozważnego kroku były fatałne. Od wy- 
buehu granatu ulegli ciężkim ranom: Sta- 
nisław Hrubiej, Maciej Zabroniok, Jan Bo- 
lesławowicz i jego syn Piotr — sprawea 
wypadku. 

Wszystkich w stanie ciężkim przewiezio- 
no do szpitala. (ej 

  

1 Mi ki Dziśl Triumf euro- 
4 ie Ss l pejskiej produkcji 

Kine -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

Pod dachami Paryża 
Film, który wszystkich olśni i oczaruje. 

W rolach głównych: Ałbert Prejean i Ро!а Шегу. 

  

Budowa nowych įezdni 
rozpocznie się w połowie lipca. 

Jak już w swoim czasie podawa- 

diśmy, Magistrat zdecydował się na 
budowę jezdni z kostki kamiennej i 
klinkieru. W związku z powyższem 
«wszczęte zostały pertraktacje z pań- 
stwową wytwórnią klinkieru w Iżbi- 
<y o dostawę niezbędnego materjału 
Jbudulcowego. W sprawie tej w naj- 

bliższych dniach przebywa do Wilna 
przedstawiciel Ministerstwa Przemy- 
słu i Handlu inž. Marynowski. 

Roboty nad zmianą nawierzchni 
jezdni podług zapewnień Magistratu 
mają być rozpoczęte w połowie przy- 

szłego miesiąca. 

SPORT. 
Pierwszy dzień wyścigów konnych. 

Wczoraj rozpoczęły się na Pośpieszce 
szumnie zapowiadane wyścigi konne. Pod 
względem kasowym organizatorzy ponieśli 
%ompletne fiasco. Na trybunach przeraźliwe 
pustki, mimo, że nieba okazały się łaskawsze 
od publiczności, zsyłając po południu pogo 
dę ideałhą dla wyścigów. Techniczna orga- 
nizacja dopisała w zupełności, biegi, a było 
ich ogółem 5 przeprowadzono sprawme i 
szybko. Ruch w okienkach totalizatora mi- 
nimalny. Maksymalna stawka sięgała zaled- 
wie 13 złotych (bilet kosztuje 10 zł.). 

Jako pierwszą konkurencję rozegrano 
bieg płaski na dystansie 1500 metrów. Wy- 
grywa koń „Juljusz* pod jeźdźcem Jzefia- 
kiem. 

Gonitwa płaska na dystansie 2400 metrów 
przynosi zwycięstwo „Cherie* (własność rot 
mmistrza Bobińskiegoj. Do biegu tego starto- 

wały zaledwie dwa konie. 
Bieg z płotami na 2800 metrów wygrywa 

walkowerem koń „Hariman*, gdyż konku- 
rent jego znarowił się i nie chciał ruszyć ze 
startu. 

Jako czwartą konkurencję rozegrano bieg 
z przeszkodami na trasie 3200 metrów. Zwy- 
cięża koń „Dziw*. Drugi przychodzi koń por. 
PBohdanowicza „Utracjusz“. 

Wyścigi zamknął bieg džentelmeūski pia. 
ski na dystansie 2100 metrów. Pierwszy 
przychodzi koń „Sohbrette* pod p. Biczyń- 
skim. Drugie miejsce zajmuje inż. Pomier- 
nacki na „Gierazie*, trzecie por. Bohdano- 
wicz na „Sierocie“. 

Dziś dalszy ciąg wyścigów. Dła udogod- 
nienia publiczności zaprowadzona została 
komunikacja autobusowa z torem na Poś- 
pieszce. 

Rapid pokonał Legję (4:1). 
WARSZAWA, 18, VL. (Pat). W dniu 18 

"b. m. rozegrane tu zostało międzynarodowe 
spotkanie towarzyskie między driiżyną piłki 
„możnej z Wiednia Rapidem a ligową miejsco 

wą Legją. Mecz zakończył się zwycięstwem 
Rapidu 4:1 (2:1). Zwycięstwo całkowieie 
zasłużone. 

Wystawa prac 
"Wyższego Kursu Nauczycielskiego, 

w Wilnie. | 

Otwarta w poniedziałek wystawa prac 
metodyczno . pedagogicznych WKN. w Wil- 
nie wzbudziła zrozumiałe zainteresowanie 
-w miejscowych sferach nauczycielskich i jest 

bardzo licznie zwiedzana, gdyż do dnia dzi- 

siejszego przewinęło się przez nią przeszło 
-300 osób. 

Również  ciesyły się, dość wielką frek- 
wencją odczyty, wygłoszone przez profeso- 
«ów kursu p. p. Borowskiego i Kazimierow- 

skiego, oraz słuchaczy kursu, Tematy były 
ściśle związane z układem i myślą przewod- 
nią wystawcy a łącznie z nią pozwoliły zwie. 
dzającym zrozumieć istotę nauczania łącz- 

mego. . 
Przyjrzyjmy się krótko wystawie 

sale ćwiczeniówki WKN. przy ul. M 

Pohulanka 9, w których się ona mieści, nie 

są wcale dogodnem miejscem dla tego rodza- 

ju wystawy a jednak te trudności zostały tu 

bardzo trafnie rozwiązane, bez najmniej- 

„szej szkody dla całości układu wystawy. Ca- 

łość ta jest zwartą i przejrzystą również, co 

«do myśli pedagogicznej, która wolno i stop- 

niowo rozwija się przed zwiedzającymi ją w 

miarę zagłębiania się w treść takiej w. 
«wy, dając mu wreszcie zrozumiałe po, 

        

   

   
«© nauczaniu łącznem 

Wystawa ta interesuje dziś nietylko nau- 
cezycielstwo ale i rodziców, posyłających 
swoje dzieci do młodszych klas szkół pow- 
szechnych — tem bardziej, że jak krążą wer- 

„sje, w przyszłym roku szkolnym wszystkie 
szkoły w młodszych klasach będą to naucza- 

mie stosowały. 
Wchodzimy do sali pierwszej, gdzie kilka 

wykresów zapoznaje nas z głównemi zasa- 
dami nauczania łącznego odnośnie do n 
<zyciela, a więc: konieczność znajomości 
dziecka przez nauczyciela i to nietylko pod 
względem intelektualnym psychologicznym, 
— znajomości przez nauczyciela wrodzonych 
skłonności dziecka, ale także warunków ży- 
cia dziecka w środowisku i związanemi z 
tem przeżyciami. 

To wszystko pozwala naueżyciełowi zro- 
zumieć istotę dziecka, bez czego niemożli- 
we jest nauezanie łączne. 

Prace szeregu tematów lekcyjnych uło- 
żone w przebiegu rozwojowym uprzytomnia- 
ją nam znowu jak dalece czynnem jest dzie, 
<ko w nauczaniu łącznem: jest ono bada- 
ezem i twórcą, — Bamo stawia sobie zada- 
nia tak, jak one się w życiu przed człowie- 
kiem zjawtają I samo je rozwiązuje. To nic, 

  

że napotyka mnóstwo trudności, — one bu- 
dzą w dziecku trwałe zainteresowanie pracą, 
zaprawiają je do czynnego życia. 

Na uwagę zasługuje również druga sala, 
gdzie znajduje się prowadzona w ciągu roku 
przez dzieci spółdzielnia uczniowska. 

W) innych sałach znajdują się prace słu- 
chaczy kursu. 

Na wystawie tej rzuca się w oczy wielka 
ilość kwiatów wyhodowanych przez same 
dzieci. 

Nakoniec muszę zaznaczyć, że dla tych, 

którzy chcą wiedzieć, co to jest nauczanie 
łączne, wystawa ta może dać bardzo dużo. 

Wit. 

Rewja dla dzisci w Ber- 
nardynce. 

Bardzo miłą Rewję urządzili mła 

dzi Revellersi pod wodzą p. Wyrwi 
cza w Bernardynce, zwłaszcza Špie- 
wy, za które oklaski brziniały w całej 
sali. 

Bajeczki, w których się odznaczy- 
ła Janina Rozenberżanka  równicż 
wywoływały radość i śmiechy, p Wy 
rwicz rozkosznym był konferencierem 
i rozdawał baloniki. 

Za mało było małej publiczności. 
trzeba dziś pójść z dziećmi wyśniać 
się i zabawić! Hro. 

Ulica Syrokomli przestaje 
istnieć. 

Decyzją władz municypalnych uli 
ca Syrokomli w najbliższych dniach 
zostanie włączona w obręb parków 
miejskich. W związku z tem w po- 
czątkach przyszłego tygodnia ulica ta 
zamknięta zostanie dla ruchu koio 
wego. Parkan oddzielający ogród Że- 
ligowskiego od Cielętnika zostanie 
usunięty. 

W ten sposób zrealizowany zosta- 
nie częściowo projekt stworzenia jed 
nego wielkiego parku miejskiega 
przez połączenie obszarów  Altarji, 
Cielętnika, ogrodu Bernardyńskiego 
i parku sportowego im. gen. Żeligow- 
skiego. 

KURJE R 

  

Dziś: Gerwazego. 

Jutro: Sylwerjusza. 
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Wschód słońca — g. 2 m. 43 

Zachód $ 

Spestrzeżenia Zakladu Meteorologji U.S B. 
w Wilnie z daia 18 Vi — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

— g. 7 m. 58 
  

Temperatura šrednia + 15° С, 

w najwyższa -- 18° С. 

* najniższa + 99 C 

Opad: в1»а 
Wiatr: półn.-zachodni. 

Tendencje: spadek. 

Uwagi: chmurno. 

OSOBISTA 
— Geść zagraniczny w Wilnie. Prz. 

wczoraj do Wilna na pobyt parumi 
ny w celach naukowych p. dr. Stang, sty- 
pendysta uniwersytetu w Oslo. znający ję- 
zyk polski. Dr. Stang pracuje w archiwach 
i bibljotekach wiłeńskich, gdzie studjuje sta- 
re akta z punktu widzenia filologicznego. 

   

MIEJSKA. 
— Park sportowy dła dzieci. W; pierw- 

szych dniach listopada r. b. Magistrat za- 
mierza zakończyć budowę parku sportowe- 
go dla dzieci na górze Boufałowej. W związ. 
ku z tem roboty na górze Boufałowej pro- 
wadzone są w przyśpieszonem tempie. Z 
dniem 20 b. m. dodatkowo zatrudni się tam 
60 bezrobotnych. Proszeni jesteśmy o zazna- 

je, że angażowanie robotników do ro- 
kich od się wyłącznie za poś- 

rednictwem Państwowego Urzędu Pośred- 
nictwa Pracy. 

— Ofieyna szpitala która grozi runię- 
ciem. W związku z opłakanym stanem ofi- 
cyny szpitala Sawicz ul. 
łada moment grozi runięciem. 
stanowił budynek ten izolować. Ws 
mieszkańcy oficyny mają być przymu 
ewakuowani. 

, — Nowe kioski na ulicach Wilna. Zgod- 
nie z naszą zapowiedzią Magistrat ustawił w 
dniu wczorajszym dwa kioski do sprzedaży 
gazet i papierosów, Jeden ustawiony został 
na ul. Wielkiej drugi przy zbiegu ul. Mic- 
kiewicza i placu Katedralnego. Są to wzo- 
ry kiosków gazetowych, jakie zostaną w nie- 
długim czasie wprowadzone na ulicach Wil- 
na. 

Projektodawcą nowych kiosków jest ar- 
chitekt p. Borowski. 

— Magistrat szuka kredytów. Pragnąc 
przyjść z pomocą bezrobotnym Magistrat po_ 
stanowi! uruchomić roboty inwestycyjne. W 
tym celu zostaną w najbliższym czasie 

wszczęte siarania o zaciągnięcie w komunal- 
nym funduszu  pożyczkowo-zapomogowym 
pożyczki w wysokości 50.000 złotych. 

‚ — Sprawa zniżki komornego. Na ostat- 
niem posiedzeniu Rady Miejskiej jedno z 
ugrupowań radzieckich wystąpiło z wnios- 
kiem obniżenia o 50 precent stawek dotych. 
czasowego komernego. Sprawa ta wówczas 

przekazana została do zaopinjowania Magi- 
stratu, który omówi ją na posiedzeniu w 
najbliższy wtorek i opinję swoją przedłoży 
na czwartkowe posiedzenie Rady Miejskiej. 

— Kolejne posiedzenie Rady Miejskiej. 
Na dzień 23 b. m. wyznaczone zostało posie- 
dzenie Rady Miejskiej. Będzie to jedno z 
ostatnich przedwakacyjnych posiedzeń Ra- 
dy. Porządek dzienny obejmuje 15 punktów, 
w tem sprawozdanie z rewizji gospodarki 
kina miejskiego, sprawa zniżenia taryfy au- 
tobusowej, sprawozdanie Komisji powołanej 
do ustalenia braków i usterek komunikacji 
autobusowej, sprawa nowych uposażeń człon 
ków Prezydjum Magistratu i t. p. 
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SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Zarząd Koła Akademików Dziśnian 

przy U. S. B. w Wilnie podaje do wiadomoś 
ci członków, że dziś t. j. 19 czerwca 1932 r. 
w lokalu Opiekuńczej R 
Zygmuntowska 22) odbędzie się Nadzwyczaj 
ne Walne Zebranie z następującym porząd- 
kiem dziennym: 

1) Zagajenie. 2) Wybór przewodniczącego 
3) Zatwierdzenie regulaminów Komisji Re- 
wizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 4) Program 
pracy wakacyjnej. 5) Wiolne wnioski. 

Termin pierwszy zebrania o godz. 14.30 
termin drugi o godz. 15.30. 

Obecność członków obowiązkowa. 

Po zebraniu wspólna fotografja. 

— © tytuł doktora wszechnauk lekarskich 
Dnia 9 czerwca rb. odbyło się w sali Śnia- 
deckich USB. Walne Zebranie Absolwentów 
Wydz. Lekarskiego w sprawie ubiegania się 
o tytuł doktora wszechnauk lekarskich, na 
mocy art. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1929 
roku. Na mocy bowiem tej ustawy Rada Wy- 
działu Lekarskiego USB. wydała wszystkim 
kończącym wydział lekarski — od dnia 30 
czerwca 1930 r. do 15 grudnia 1931 roku— 
dyplomy doktora wszechnauk lekarskich. 

Ostateczny termin wydawania dyplomów 
d-ra wszechnauk lekarskich w myśl powyż- 
szej ustawy upływa z dniem 31 grudnia 
1932 roku. Wobec jednak wstrzymania wy- 
dawania dyplomów przez Radę Wydziału ze- 
brani licznie w liczbie około 100 osób Ab- 
solwenci jednogłośnie przyjęli szereg uchwał 
zmierzających do ujednostajnienia akcji na 
terenie wszystkich środowisk medycznych, 
poczynienia odpowiednich starań u Władz 
Akademickich, Sejmu i Ministra W, R. i O. 
P., aby mogła być zastosowana do reszty 
absolwentów ustawa przewidująca wydawa- 
nie dyplomów d-ra wszechnauk lek. do 31 
grudnia 1932 roku. Absolwenci podkreślając 
w toku żywej dyskusji przychylny i nader 
życzliwy stosunek do powyższej sprawy pp. 
profesorów Wydz. Lekarskiego, są pełni na- 
dziei, że starania ich uwieńczone zostaną 
pomyślnym rezultatem. Do przeprowadzenia 

powyższej akeji wyłoniono specjalny Komitet 
z pięciu osób. 

, Na terenie innych środowisk odbyły się 
liczne zebrania absolwentów, w wyniku któ- 
rych złożone zostały odpowiednie memorjały 
do Rad Wydziałów na ręce p. Ministra WR. 
i OP., oraz na ręce prezesa Komisji Oświa- 
towej w Sejmie p. posłanki Jaworskiej. 

Jak dowiadujemy się następne Zebranie 
Absolwentów odbędzie się w sali wykładowej 
przy klinice Św. Jakóba w sobotę 25 b. m. 
o godz. 7. 

  

SPRAWY SZKOLNE. 
— Koło im. Emy Dmochowskiej Polskiej 

Macierzy Szkolnej Z. W. otwiera w Wilnie 
z dn. igo września 1932 r. — VII klasową 
Prywatną Męską Szkołę Powszechną, przy 
ulicy Dąbrowskiego Nr. 1. 

Zapisy uczniów rozpoczynają się z dn. 
1go lipca b. r. w sekretarjacie Szkoły Handło 
wej im. St. Staszica — przy ul. Dąbrow- 
skiego Nr. 1. 

—  Lieeum Handlowe żeńskie 2-letnie, 
przyjmuje zapisy kandydatek, mogących się 
wykazać Świadectwem ukończenia 6 klas 
szkoły średniej. (ul. Żeligowskiego 1 m. 2 od 
godz. 10 do 2-ej). 

— Dyrekcja Gimnazjum Humanistyczne- 
go Koedukaeyjnego dla dorosłych z oddz. 
matematyczno-przyrodniczym im. Ks. Piot- 

ra Skargi w Wólnie( ul. Mickiewicza 22, po- 

dy Kresowej (ulica) 

WMIDENSEB 

NIK 
daje do wiadomości, że egzaminy wstępne 
do kl. IV—VII odbędą się 23 — 25 czerwca 

r. b, o godz. 16.30. 
Kancelarja przyjmuje podania oraż u- 

dziela informacyj codziennie od godz. 16.30 

do 19.30. 
— Dyrekeja państwowego gimnazjam męs 

kiego im. Ad, Miekiewicza w Wilnie komuni- 
kuje, że egzaminy wstępne odbędą się dnia 
27 i 28 czerwca b. r. o godz. 8-ej. 

Podania będą przyjmowane do 25 czerw- 
carbo k; 

— Wynik egzaminów maturalnych w gi- 
mnazjum Hum.-Koed. dla Dorosłych z oddz. 
mat.-przyr. im. ks. Piotra Skargi w Wilnie 
Do egzaminów przystąpiło 20 abiturjentów, 
z których 17 otrzymało świadectwa dojrza- 
łości. 

Humaniści: 
Boczkowska Katarzyna, Goldsztajn Izrael, 

Jarmoliński Stanisław, Lewitan Izrael, Lom. 
berżanka Janina, Łobanosówna Walentyna, 
Olszewski Waldemar, Siewrukėwna Marja, 
Zaleman Szloma, Zalemanowa Jenta. 

Realiści: 
Adlerfliger Izrael, Merło Stanisław, Ole- 

chnowicz Mścisław, Sosnowski Wacław, Świ- 
derska Marja, Tomaszewski Tomasz, Wilew- 
ski Wtadysław. 

HARCERSKA. 
— Wieczór harcerski. W dniu dzisiej- 

i jutrzejszym o godz. 19-ej w dużej 
Szk. Powsz. Nr. 29 na Antokolu (Pia 
1, obok kościoła trynitarskiego), Kolo 

Przyjaciół Harcerstwa urządza Wieczór Har_ 
, Program następujący: Słowo wstęp- 

ne instruktora harc. p. Pietraszkiewicza; de- 
klamacje. „Wyzwolenie Wilna* obrazek sce- 
niczny w 3 odsłonach M. Reuttowej i Spie- 
wy harcerskie na zakończenie. 

WOJSKOWA. 
— Kto staje przed komisją poborową? 

W: poniedziałek 20 b. m. przed komisją po- 
borową winni są stawić się wszyscy męż- 
czyźni urodzeni w roku 1910:ym z nazwiska- 
mi na literę S, zamieszkali w obrębie 1, 4 
i 5 komisarjatów P. P. Obowiązek stawien- 
nictwa dotyczy tylko tych mężczyzn wymie- 
nionego rocznika, którzy podczas poboru w 
roku ubiegłym uznani zostali za czasowo 
niezdolnych do służby wojskowej (kat. B). 

Komisja urzęduje od godz. 8-ej rano w 
lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Qbońcy Wlilna! Sekretarjat Zarządu 

Głównego Związku Obrońców Wilna i b. żoł 

nierzy Litwy Środkowej podaje do wiado- 
mości osób zainteresowanych że Statut Zw. 
już wyszedł z druku i jest do nal 
kretarjacie, który urzęduje codziennie od 

godz. 17-ej do 20-ej, a w dni świąteczne od 
godz. 12-ej do 13-ej. 

  

     

    

      
   

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Związku Właściciel średnich 

i Drobn. Nieruchom. W” niedzielę 19 czerwca 
rb. o g. 13 w sali domu Nr. 1 przy ul. Wił- 
komierskiej — odbędzie się Walne Zebranie 

członków Związku Właścicieli Średn. i Drob- 
nych Nier. Dzielnicy Kalwaryjskiej, na które 
to zebranie Zarząd zaprasza wszystkich człon 
ków Związku. 

— Odezyty o szkołach zawodowych przez 
radjo. Kuratorjum Okręgu Szkolnego zwraca 
uwagę nauczycielstwa i młodzieży na odczyt 
naczelnika Włydziału Szkół Handlowych i 
Gospodarczych Ministerstwa We R. i O. P. p. 
Marji Zaborowskiej p. t. „Szkolnictwo Zawo- 
dowe w świetle nowej ustawy”, który zosta- 
nie wygłoszony przez radjo dnia 20 czerw- 
ca b. r. o godzinie 18-tej i na odczyt p. Ja- 
niny Kączkowskiej p. t. „O wyborze szkoły 
zawodowej”, który o tejże samej godzinie 
zoslanie wygłoszony przez radjo w dniu 25 
czerwca b. r. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Z prae Rady Izb Rzemieślniczych R. P. 

Wiskutek zabiegów poszczególnych Izb Rze- 
mieślniczych Rada Izb Rzemieślniczych wy- 
stąpiła z obszernym «memorjałem do Mini- 
sterstwa Spraw Wewnętrznych (do Departa- 
mentu Służby Zdrowia), uzasadniając koniecz 
ność przedłużenia terminu stosowania ulg 
piekarniom żnajdującym się w suterenach, 
a to ż powodu ciężkich warunków materjal- 
nych w jakich się obecnie te przedsiębior- 
stwa znajdują. Odpowiednio umotywowany 
memorjał podpisali przewodniczący Rady 
Izb senator Wfiiechowicz i Dyrektor Rady 
Izb p. Mieczysław Grzybowski. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Słynny aktor żydowski w Wilnie. W 

poniedziałek 20-go b. m. o godz. 7.50 rano 
przyjeżdża do Wilna słynny aktor żydowski 
Dyrektor Żydowskiego Teatru Artystyczne- 
go w Nowym-Jorku (jednego z największych 
teatrów w Stanach Zjednoczonych) Moris 
Szwarc. 

Przyjazd znakomitego aktora wywołał 
niezwykłe zainteresowanie wśród społeczeń- 
stwa żydowskiego w Wilnie, które wyłoniło 
specjalny Komitet dla przyjęcia gościa. Z 
przyjazdem p. Morisa „Szwarca związany 
s szereg uroczystości, które potrwają trzy 

ni. 

   

  

RÓŻNE. 
— Kwesta na herbaciarnię dła bezrobot- 

nej intęligeneji. W* poniedziałek, dnia 20 
b. m. na ulicach m. Wilna, oraz w zamknię- 
tych lokalach, odbędzie się kwesta na her- 
baciarnię dla bezrobotnej inteligencji. Od 
wyniku tej kwesty, zależy niemal istnienie 
pożytecznej herbaciarni. Pamiętajmy o tem 
i by nie pozbawiać pokrzywdzonych przez 
los ludzi szklanki herbaty, składajmy ofiar- 
ne datki. 

— Dziś w kinie „Helios* gościnny występ 
znanego jesnowidza - telepaty Władzia Żwir. 
licza. Na ekranie sensacja ekranów świato- 
wych Doktor Jekyll i Mister Hyde, dramat 
rozdwojonej osobowości na tle noweli Ste- 
vensona. 

— Keło Lokalne w Wiłnie „Organizacji 
Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju* 
podaje do wiadomości, że w dniach od 1— 
28 sierpnia b. r. urządzona będzie kolonja 
wypoczynkowa w Koszewnikach pod Grod- 
nem. 

Koszta utrzymania w okresie trwania ko- 
lonji będą wynosiły około 70 zł. dla człon- 
kiń i nieczłonkiń. 

Zgłoszenia przyjmuje przewodnicząca Ko. 
ła Lokalnego w Grodnie p. Czapowówna, dy- 
reklorka seminarjum naucz. w Grodnie. 

STATKI DO WEREK. 
W dnie powszednie: 

Odjazd z Wilna do Werek 
godz. 8, 10, 12, 16. 18, 19, 20.30. 

Odjazd z Werek do Wilna 
godz. 7,8,9.30, 11.30, 13.30, 17.30, i 19.30. 

W sobotę, niedzielę i dnie świąteczne: 
Odjazd z Wilna do Werek o godz. 7 ra- 

no, a następnie co godzinę Ostatni odjazd 
statku z Wilna do Werek o godz. 19, wraca 
z Werek o godz. 20. 

Odjazd z Werek do Wilna o godz. 8 ra- 
no, a następnie co godzinę. W dnie bardziej 
pogodne statki kursują co pół godziny. 

* wanie urlopó 

"fi 

TEATR | MUZYKA 
„Polacy w Ameryce* w Bernardynce. 

Dziś, w niedzielę 19 czerwea o godz. 8 m. 15 
wiecz. świetna operetka - wodewil Danie- 
lewskiego p. t. „Polacy w Ameryce", Całość 
wesoła i pełna temperamentu gwarantuje 
wyśmienitą zabawę. 

Jutro, w poniedziałek % b. m. o godz. 
8 m. 15 — po raz 17-ty „Awantura w raju* 

po cenach zniżonych. 

— „Nieuchwytny* w Lutni. Dziś, w nie- 
dzielę 19 czerwca o godz. 8 m. 15 sensacyj- 
na sztuka Wallacea p. t. „Nieuchwytny”, 
w której autor przedstawia, jak tajemniczy 

i „nieuchwytny* Milton wymierza sprawiedli- 
wość nad notorycznym łotrem, adwokatem 
Meisterem, który mimo swych licznych prze- 
stępstw, zażywał w świecie poważania i sza- 
cunku. Akcja sztuki toczy się żywo, budząc 
na widowni niezwykłe zainteresowanie. 

Jutro, w poniedziałek 20 b. m. o godz. 
8 m.'15 — świetna komedja Kiedrzyńskiego 
p. t. „Szczęście od jutra* po cenach propa- 
gandowych od 20 gr. do 2 zł. 

— „Wielka rewja humoru* w Bernar- 
dynee. Dziś, w niedzielę 19 czerwca o godz. 
12 m. 30 pp. — po raz ostatni ukaże się we- 
soła rewja p. t. „Wielka rewja dla dzieci”, 
Ceny miejsc od 30 gr. do 2 zł. 80 gr. 

— Dziś po południu w Bernardynee — 
„Awantura w raja*. Dziś, w niedzielę 19 
czerwca o godz 4-ej pp. niezrównana w swym 
humorze farsa Arnolda i Bacha p. t. „Awan- 
tura w raju", która dzięki swej wesołej i 
beztroskiej treści budzi na widowni nie- 
milknący Śmiech i liczne brawa. Ceny miejsc 
popołudniowe. 

— Koncert Wileńskiej Orkiestry Symio- 
nieznej. Park im. Żeligowskiego Niedziela 
19 czerwca 1932 r. Koncert Wil. Orkiestry 
Symfonicznej pod batutą Michała Sałniekie- 
go, oraz 2-gi i ostatni występ primabaleriny 
Anny Zabojkinej i tancerek solistek baletu 
warszawskiego Haliny Gorgi i Wiiery Suri- 
nej. Wi programie: Straus, Saint-Saens, Gri- 
eg, Rachmaninow, Ogiński, tańce polskie, 
słowiańskie, oraz tańce ekscentryczne kom- 
pozytorów: Petersburskiego, Golda, Warsa, 
Kataszka, Karasińskiego i Białostockiego 
Początek o godz. 8.15 wiecz. 

Ceny: wejście 30 gr., ulgowe 20 gr. i krze 
sła 66 gr. 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 19 czerwca 1932 r. 

10.00: Nabożeństwo z Poznania. 11.58: 
Sygnał czasu. 12.10: Kom. met. 12.15: Kon- 
cert. 12.55: „Racjonalne a tanie spożytko- 

— odczyt. 13.10: Dalszy ciąg 
„Żywot chłopa-działacza*— 

„Porady we- 
odczyt. 14. Koncert. 

su po grzyby i jagody” — od- 

ы Koncert. 15.40: Audycja dla d 
ci. 16.65: Audycja dla wszystkich Nr. 

17.00: Koncert. 18.06: „Co się dzieje w Wil- 

п — pogadanka. 18.20: Muzyka tanecz 

na, 19:15: Litewska audycja literacka. 19.30: 

Program na poniedziałek. 19.35: Skrzynka 

techniczna. 19.50: Pogadanka z cyklu „Ko- 

bieta ma głos”. 20:00: Koncert. 20.55: Kwad- 

rans literacki 21.10: Koncert, komunikaty: i 
muzyka taneczna. 22.46: Wileński Komuni- 

kat sportowy. 22.48: Muzyka taneczną. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 20 czerwca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 

poborowych (pogadanka i muzyka). 12.40: 

Kom. met. 15.35: Program dzienny. 15.40: 

Audycja dla dzieci. 16.10: Muzyka z płyt. 

16.40: Pogadanka francuska. 17.00: Koncert. 

18.00: „Szkolnictwo zawodowe w świetle no- 

wej ustawy ustrojowej” — odczyt. 18.20: 

Muzyka lekka. 19.15: „Sprawa kłajpedz 

— odczyt. 19.30: Program na wtorek. 19.35: 

Prasowy dziennik radjowy. 19.45: Wileński 

komunikat sportowy. 20.00: „Młodzież. przy 
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szłość nasza” — feljeton. 20.15: Transm sja 

operetki z teatru „Nowości* p. t. „Kwiat z 

Hawai” — Abrahama. 

NOWINKI RADJOWE. 
Z ŻYCIA KOPALNI. 

W niedzielę dnia 19 czerwca o godz. 20 

m. 55 transmitowany będzie z Katowice 

kwadrans literacki 'w interpretacji Tadeu- 

sza Bocheńskiego, który odczyta fragment z 

powieści nagrodzonej na konkursie katowic- 

kim p. £ „Wyrąbany chodnik” pióra Gusta- 

wa Morcinka. Jest to opowieść osnuła na 

tle życia kopalni śląskiej, napisana charak= 

terystycznym językiem naszych górników. 

ZWRÓĆMY UWAGĘ. . 

Międzynarodowe Biuro Pracy podaje, iż 

w obecnej chwili czterdzieści miljonów dzie. 

ci na Świecie niedojada i nie uczęszcza do 

szkół z braku odzieży. Pewien procent z tej 

potwornej liczby przypada na Polskę. Q nim 

właśnie, o tem zagrożonem w swym rozwoju 

cznym, moralnym i umysłowym pokole- 

niu opowie Paweł Hulka - Laskowski w po- 

niedziałek dn. 20 czerwca o godz. 20.00. 

LAJA I LILO TARO 

Dnia 20 czerwca o godz. 20.15 transmi- 

tują rozgłośnie polskie operetkę Pawła Ab- 

rahama p. t. „Kwiat Hawai*, graną obecnie 
na licznych scenach Europy. Muzyka Abra- 

hama przedstawia Świetne zespolenie wę- 
gierszczyzny z jazzem, a libretto przenośi 
nas do stolicy archipelagu Hawajskiego Ho- 

nolulu, gdzie piękna książniczka Laja, któ- 

rą racja stanu zmusza do poślubienia Yan- 

kesa, kocha przecie i szuka swego wybrań- 

ca, młodego Lilo Taro. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
PODSTĘP NIE UDAŁ SIĘ. 

Onegdaj do urzędu Poeztowo-Telegraficz- 

nego Wilno 1 zgłosił się jakiś osobnik, któ- 

ry po nabyciu bląnkietu telegraficznego po- 

prosił woźnego o wypisanie na blankiecie 

następujących słów: 
„Zatrzymany transport mięsa wydać nie- 

zwłocznie właścieielowi. Mięso po zbadaniu 

okazało się dobre. Należność uregulowana*. 

Telegram podpisany został własnoręcznie 

przez nadawcę nazwiskiem jednego z lekarzy 

sanitarnych magistratu. 
Postępowanie nadawey -telegramu wydało 

się bardze podejrzane kierownikowi Urzędu 
poecztowo - telegraficznego, który © spostrze- 

żeniu swojem natychmiast telefonicznie po- 
wiadomił wydział śledczy. 

Do urzędu telegraficznego natychmiast 
przybył wywiadowca z poleceniem zatrzy- 
mania podejrzanego osobnika. 

Po przeprowadzeniu dochodzenia okaza- 
ło się, eo następuje: zatrzymany jest kup- 

eem mięsnym. Wiózł transport mięsa i w 

Niemenczynie władze sanitarne zatrzymały 
go, ponieważ mięso nie było poddane od- 
powiednim badaniom. Po zbadaniu okazało 

się że mięso zawiera zarazki chorobotwór- 

cze, wobec czego miano je zniszezyć. Wów- 

czas kupiee chcąc „ratować* swój towar, 

postanowił wyłudzić go przez nadanie sfał- 

szowanej depeszy. 

      

„PERSKI SZAL* 

Wieśniak Miehał Czerniawski  przecho- 
dząe ulieą Zawalną wpobliżu hal miejskich 
zatrzymany został przez dwie kobiety które 
zaproponowały mu nabycie szału perskiego. 

Szal spodobał się Czerniawskiemu. „Był- 
by ładny prezencik dla żony* pomyślał sobie 
i.. rozpoczął się targ. Po eeregielach naresz- 
cie kobiety zgodziły się sprzedać szał za 25 
zł, Uradowany Czerniawski sięgnął do kie- 

3 

— Przy dołegliwościach żołądkowo-kisz- 
kowych, braku apetytu, atonji kiszek, wzdę- 
ciach, zgadze, odbijaniach, ogólnem podraż- 
nieniu, bółach głowy migrenowych, zastoso- 
wanie 1—2 szklanek naturalnej wody gorz- 
kiej „Franelszka - Józefa* wywołuje dosko- 
nałe opróżnienie przewodu pokarmowego. 
Żądać w aptekach i drogerjach. 

KODAS GST KOTA SIS 

Wymiana więźniów politycz- 
nych między Polską a Litwą. 

Z Kowna donoszą, iż w dniu wcza- 
rajszym była rozpatrywana sprawa 
wymiany więźniów politycznych mię- 
dzy Polską a Litwą. W konferencji 
w sprawie wymiany więźniów pali- 
tycznych pośredniczą Zarządy Czer- 
wonego Krzyża Polskiego i Litewskie 
go oraz międzynarodowa organizacja 
tejże instytucji. Wyników konferen- 
cji nie zdołaliśmy otrzymać, jednak 
według obiegających pogłosek rząd U- 
tewski ma się zgodzić na wymianę 
więźniów politycznych. „ 

Otwarcie wystawy sprawozdaw- 
czej Wydz. Sztuk Pięknych U. S. B. 

Wystawa sprawozdawcza prac słuchaczy 
Wydziału Sztuk Pięknych U. S. B. w gmachu 
Wydziału (mury po-bernardyńskie, wejście 
przez ogród Bernardyński) otwarta zostanie 
w niedzielę, dnia 19 b. m. o godzinie 13-ej. 

Wttęp na otwarcie tylko za zaproszenia- 
mi. Od godziny 14 wstęp dla publiczności 
wolny. 

Wystawa trwać będzie do dnia 3 lipca 
r. b. włącznie w godzinach od 10-ej do 18-ej. 

* * * 

Studentki i studenci wystawiający swe 
prace będą je sprzedawać. Z tego powodu 
będzie czynny na wystawie specjalny sekre- 
tarjat dla sprzedaży, przyczem ze względu 
na ogólny kryzys ceny eksponatów będą wy. 
jatkowo przystępne. 

Wilno w hołdzie Moniuszce. 
Wystawa Moniuszkowska, zawierająca kił 

kaset przedmiotów związanych z twórczością 
i pobytem Moniuszki w Wilnie, mieści się 
w głównym pawilonie wystawowym w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim i otwarta jest co- 
dziennie od 11 rano do 8 wieczór. 

Wtejście na wystawę — 45 gr., ulgowe 
20 gr., zbiorowe (od 10 osóbj — 10 gr. od 
osoby. 

Kajakami z Sół do Wilna. 
Z inicjatywy Komendy Powiatowej WF. 

i PWL w Oszmianie (woj. wileńskiego), sta- 
raniem zaś kompanji ZS. w m. Sołach przy 
czynnym współudziale Pow. Komendy ZS. 6 
poparciu przewodniczącego Komitetu Gmin- 
nego WIF. i PW. p. Zawadzkiego Juljana 
została zorganizowana wycieczka krajoznaw 
cza strzeleckiego zespołu męskiego (z. w. w- 
kompanji) z m. Soły do m. Wilna na trasie 
191 klm. rzekami Oszmianką i Wilją. Zes- 
pół ów składał się z 7 kajaków jednooso- 

bowych i 2 dwuosobowych, z których pierw 
sze zostały nabyte przez w. w. Kom., dugie 
zaś przez K-ta Pow. WF. i PW. i Oddział 
Pocztowy PW. w Oszmianie w warsztatach 
Plutonu Pionierów 85 p. Strzel. Wileūskich 
w Nowej - Wilejce. 

Zespół wypłynął z Sół 7 czerwca b. r. o 
godz. 10. ownictwo wycieczki objął K-dt 
Powiatowy ZS. p. Korolkiewicz Cz. Wylądo- 
wanie w Wfłnie nastąpiło dnia 9 czerwca 
b. r.o godz. 18.20. ‚ 

Wycieczkę na przystani Wileńskiego To- 
warzystwa Wioślarskiego powitali z ramie- 

sładz wf. i pw. Inspektor 1 i 19 Dy- 
iechoty major Klajn, z ramienia zaś 

Ą ku Strzeleckiego Komendant Podokrę- 
gu ZS. p. Płaszyński. 

Ogólny czas jazdy — 25.20 godzin. Prze- 
ciętna szybkość jazdy — 8 klm. na godz. | 

Wiarunki atmosferyczne w ciągu wyciecz_ 
ki stale pogarszające się. 

Wzrost zachmurzenia, znaczny spadek 
temperatury, przelotne deszcze i wzrastają- 
cy wiatr przeciwny. 

Strzeley biorący udział w wycieczce wy- 
kazali w tak trudnych warunkach dużo am- 
bieji i hartu, przebywając całą trasę w okre- 

ślonym czasie i pełnym zespole. Wypadków, 
poza kilkoma śskąpaniami z powodu zan 
czyszczenia koryt Oszmianki karczami i 
Walji od m, Niemenczyna doś ćlicznemi ka- 
mieniami — nie było. 1 

Gi wycieczki: propaganda sportu wodne- 
go wśród łudności, zaprawa wioślarska 
członków i. zapoznanie się z okolicami 
wzdłuż rzek i z m. Wilnem. 

Naógół, rówńocześnić ze zjawieniem się 
sprzętu wodnego w m. Solach, zainiereso- 
wanie się tym sportem znącznie rozwinęło 

się nietylko u młodzieży miejseowej, ale i u 
starszych, wycieczka zaś wzbudziła duże 
zaciekawienie ludności zamieszkałej wzdłuż 
trasy przebytej. | 

Żecpół kajakowy na tem miejseu składa 
najserdeczniejsze podziękowania p. Makow- 
skiej właścicielce maj. Bujwidze za troskli- 
wą opiekę w czasie wypoczynku noclegowe- 
go, p. kierownikowi szkoły powszechnej w 
m. Wfiołejdowiczach za zorganizowanie wy- 
żywienia na postoju i wszystkim Tym, któ- 
rzy pośpieszyli z pomocą i ułatwili przebycie 
trasy pierwszej wycieczee kajakowej strzele- 
ckiej pow. oszmiańskiego. 

Dzień dobroci dla zwierząt. 
Nie jest to tylko jeden dzień. Dobroć ta 

obowiązuje zawsze. Jest on jednak dniem 
przypomnienia wszystkim o nietylko koniecz 
ności codziennej zdawkowej dobroci, ale ta- 
kże i wałki z istniejącem morzem zła, krzy- 
wdy a nawet okrucieństwa wobec tych naj- 

iej upośledzonych, uciśnionych, na- 
szych „młodszych braci”, jak je nazywa prze 
cudny święty — Franciszek z Assyżu. 

Jak tę dobroć stosować, jak ze złem wal- 
czyć — powie nam Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Wilnie (ul. Tatarska 2). 

Wiźcie udział w dzisiejszym „Dniu do- 

  

  

      

    
     

   

    

     

broci* w pochodzie (g. 12, plac Łuki a 
także w zabawie w parku im. Żeligowskiego. 
aby wzmocnić manifestację i zasilić rom- 

ne fundusze Towarzystwa, dla umożliwienia 
mu jego dalszej humanitarnej pracy. 

śzeni. W chwili jednak gdy wydobył pienią- 

dze jedna z kobiet uderzeniem w rękę wy 

biła mu pieniądze, druga je podchwyciła, 
poczem obie zbiegły zabierając ze sobą i 
„Perski szal*. 

Stało się to tak szybka, że Czerniawski 
nie zdążył nawet zorjentować się w sytuacji 
i stał przeź dłuższy czas jak osłupiały. Kie- 
dy zaś oprzytomniał i zwrócił się do pe- 
sterunkowego było już za późno. 

Polieja prowadzi dochodzenie. (e) 

  

KRADZIEŻ. 

W nocy z dnia 16 na 17 b. m. nieznam 
sprawcy zapomocą wyrwania skobla dostali 
się do straganu Kozika Henryka, w Kalwarii 
i skradli garderobę męską i damską, pościel 
i bieliznę pościelową oraz łyżki, noże i wi- 
delce łącznej wartości 850 zł. Wi wyniku 
przeprowadzonego dochodzenia skradzione 
rzeczy odnaleziono w kryjówce w łesie Kal- 
waryjskim i zwrócono poszkodowanemu. 

Za sprawcami wszczęto poszukiwania.



Dziś niebywała sensacjał 
Na scenie: Występ fenomenaln. 

jasnowidza-telepaty 
nie faktów życia i śmierci. 

Bżźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wilstaka 38. tel, 9-26 

  

Na ekranie: 

JUTRO PREMJERA 
Film, przewyższający wszystko dotychczas widzianeł 

Dźwięk. Kino - Teatr Dziś! Największy śpiewak 
dodać. alUE. publiczności 

Odszukiwanie zaginionych etc. 

Qziś ostatni dzień! Najwspa- 
nialsze arcydzieło doby obecnej! 

! Film, o którym mówi cały światł 

oraz 
słynna JAN KIEPURA 

Początek o godz. Ż-ej. 

Władzia Zwirlicza 

Koncert wok. w wyk. Jana Kiepury. Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 

Dziś premjerał Wielki 

poemat filmowy w reali- 

zacji znakomitego reżyse- 

ra Alessandro Biasetti 

nieśmier'einego Reymonta 

p. Neapol, Śpiewające miasto UWAGAI 

Zew ziemi 
jest ów nieodparty ciąg do ziemi, który leży we krwi każdego Polaka. 

W rol gł.: Leda Glorja, Sandro Salvini i in. 

ru я Walczymy z kryzysem! Rzeczą naszą dač obraz 0 wysokiej war- 
tości artystycznej za minimalną opłatą: Balkon 30 gr. Parter 60 gr. — na wszystkie seanse. 

Wielka 47, teł. 1541 | 
! dźwiękowe Foxa i in. 

Dziś ostatni dzień! 
Btwięk. Kino-Teatr | 100% film śpiewno-dźwięk. 

PAN 
sias Wielka 42. JUTRO największą 

emocję da wszystkim 

Początek o godz. 4, w dnie świąteczne o g Ż-ej. 

KRÓLOWA POŁUDNIA (Eszot. remans mórz południowych) 
Akcja rozgrywa się na słonecznych wyspach koralowych, na Rivierze i w Paryżu 

Egzotyczna piękność KAISS ROBBA w roli tytuł. — NAD PROGRAM: AKTUALNE DODATKI CŹWIĘKOWE. 
W kinie stale funkcjonuje udoskonalona w/g najnowszej konstrukcji wentylecja. Początek o g. 2, -, 6, 8 1 10'15 

TAJNY DETEKTYW 

KU AJ E R Ww 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 
Odgadywanie myśli. Daje 
odpowiedzi na pytania 

PURPUROWA GONDOLA 
Porywający dramat miłosny. W rol. głównych kencertowy zespół „Cygańskich ro: ów* Józef Shiidkra. 

Dorothy Bouchier i orkiestra Alfreda Rodego. Podtyi s Ceny miejse nie podwyższone. 

Dr. JEKYLL i Mr. HAYDE 

BRYGIDA HELM w filmie dźwię- 

Nad program: Dodatek dźwiękowy. 

Ton włockihla Ust Kardsie) 
od 

wyprodukowanych u nas w 

polski szeregu filmów, 

kraju. Tematem jego bowiem 

To właśnie było tematem „Chłopów” 
Nad program: Aktualne dodatki 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Olśniewająre balety! 

Film, który zacie- 

kawił cały świat 

  

Dźwięk. Kimo- Teatr 

Światowid 
«l. Mickiewicza 9. 

Dziś! Dawno oczekiwany wspa- 
niały, wzruszający do łez dram. say, wareeającz dot mm NadKOBIEta 
wytwórczości filmowej. UWAGA! 

Dziśl Wielkie 
arcydzieło 

filmowe p. t. 
Rzecz dzieje się w Wiedniu, 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
łenak dworeakolejow.) 

RABKA 
Leczy: Choroby przemiany materji, krzywicę, 
skazę limfatyczną, zołzy, niedokrewność, począt- 
ki zwapnienia żył, artretyzm. 

Ceny bardzo umiarkowane. Wszelkich infor- 

macyj udziela KOMISJA ZDROJOWA w RABCE 

Poszukujemy pokoj 
na biuro reprezentacyjne 
bez mebli, jedynie tylko duże, jasne, 
frontowe, połączone ze sobą, w lepszym 
domu, nie wyżej Il-go piętra, w centrum 
miasta, najchętniej wprost Od gospoda- 
rza. Z dokładnym opisem oferty składać 

Początek seansów o godz. 6-ej, 

ZDROJOWISKO 
DLA DZIECI 
I DOROSŁYCH 

  

е678 

ARCYKSIĄŽĘCY 

    
   

(A Oi A i 

Po faktycznie najniższych cenach 
poleca Skład Apteczny 

ARX (dawn. „I. B. SEGALL") 
” MICKIEWICZA 5, tel. 8-73 

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

Ceny na wszystkie seanse zniżone: Loża l—zł, | m —65 gr. Il m —30 gr. 

Błękitny wal 

OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
wartościowe piwo w używane butelki „Patent”* 

A ARCYKSIĄŻ! 
*' i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
aimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

овТ 

  

  

KARALUCHY 
L IE 9 
Ba 

Hk) "3 

  

Problem małżeństwa i macierzyństwa, W rol 
gł: Marja Korda i Jameson Tomas. Nad- 
kobieta—to jeszcze jeden liść lsuru w wieńcu 

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

Wea Vera Weronina. główn. 
w niedzielę i swięta o godr. 4-ej po poł. 

ĘCEGO BROWARU w ŻYWCU 

BROWAR W ŻYWCU. 

[ali ei sl [Leliai si 

OGŁOSZENIA 

łmjera Wileńkiego 
PRZYJMUJE 
na najbardziej 

dogodnych warunkach 

trafne 
Wyczuwa- 

kowo-śpiewnym 

DIDOESNOS "KSK 

    

CHOROBY PŁUC 

     
  

        

na sumę 7924 zł. 55 gr. 
Ranku 

Obwieszczenie. 
Komornik 'qdu Grodzkiego w Wilnie, V-go re- 

wiru, Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy 
ułicy Wilenskiej Nr. 25 m. 10, zgodnie z art, 1030 
U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 
27 czerwca 1932 r. od godz. 10 rano w Wilnie przy 

„ul. Kwaszelnej |, odbędzie się sprzedaż z licytacji, 
należącego do leka Rrmana majątku ruchomego, skła- 
dającego się z artykułów spożywczych, oszacowanego 

zaspokojenie 
Handlowego w Warszawie i innych w sumie 

9124 zł. 86 gr. z %% i kosztami. licytacja powtórna, 

GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocznie, 

nie robiąc różnicy dla płci, wieku i stanu, kosi 

miljony ludzi Przy zwałczanłu chorób płuc- 
nych, bronchitu, grypy, uporczywego. mę- 
czącego kaszlu i t. p. — stosują p.p. Lekarze 

„BALSAM THIOCOLAN — AGE" 
który, ułatwiając wydzielanie się plwociny, 

wzmacnia organizm i samopoczucie chorego 

oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel. 

Używa się za poradą lekarza. 

Sprzedają apteki. 
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BóleGEowy © 
na OSERiCZNO-FARMACHUTYCZNA 

AB. KOWALSKI wasszawa 

Wydz. Z. P. Nr, !5 
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Przyjęcia 10—3 pp. 

czynny 1l — 6 pp. 

  
GABINET RENTGENOWSKI 

Lecznita Lilewskiego Stow, Pamocy Sani. 
wiino, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

  

PROSZEK 

„KOGUTEK 

BÓL GŁOWY 

PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM" 
jĄ SECHIPGQ ZBAMYCH OD LAT TRZYDZIESTU 
; WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLACOWNICTW. UPOR* 
czrwrę POLECA. | W PODOBNEM DO 

MASIEGO OBAKOWANIU. 

Ogłoszenie. 

na dostawę wszystkich artykułów 

cukru i soli. 

ny* w godzinach urzędowych. 

   

  

wych „Le Petit Journal 
Franco-Polonais* i „De- 

OsrRzeżE aa. Е Z” utsch - Polnische Kleine 

do administracji pod „Dyrekcja”. PREMAJ W GLAMZANYM ROZPYLACZU pożyczkę pod pierwszą 
PRACY Baon K.O.P. „Nowo-Święciany* w Nowo-Świę- asg „Pietos 

cianach ogłasza nieograniczony przetarg publiczny 
żywnościowych i 

paszy na czas od I.VII do 301X 1932 r. z wyjątkiem 

Szczegółowe warunki dostawy, instrukcje i druki 
wyłożone będą do wglądu oferentom od dnia 20.VI 
1932 r. w kwatermistrzostwie Baonu „Nowo-Święcia- 

Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 1932 roku 

z art. 1070 U. P. С. 
472/V1. 

może być towar sprzedany niżej oszacowania zgodnie 

Komornik Sądowy I. Mościcki. 

Nr. 138 (2380 

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych, 

od g. 93—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 

ne, narządów moczowych. 
ой& 12-2i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

M. Blvmowicz 
Choroby weneryczne, 

  

preteneji 

  

  

  

Od roku 18-33 istnieje | 

Wiienkin| 
ul. TATARSKA 20 | 

: Mebie 
jadaine, sy pialno I ga- į 
binetowe, kredensy, * 

stoły, szafy, łóżka itd. į 

Wykwintne, Mocne, : 

NIEDROGO,| 
iż dogodnych warunkach ; 
INA RATY. | 

} NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 
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Do wynejęcia 
skórne : moczopłciowe,. 
ul. Wielka Mr. 21, 

tel. 9-21, od 9—1 : 3—7, 
niedziela 9—1. pokój 

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

nach urzędowych. 

Do wynajęcia 

2 pokoje 
„z osobnem wejściem 

Św. Ignacego 5, m.6 
Tamże sprzedaje się 

nowy rower. 

Do wynajęcia 
ой 20 czerwca mieszkanie 
4-pokojowe z przedpoko- 
jem, kuchnią, „pokoikiem 
dla służącej. Wiadomość 
u dozorcy i w mieszkaniu 
Nr. 4, ul. Antokolska 14. 
Tamże mieszkanie 3-pok. 
z przedpokojem i kuchnią 

od | lipca. 

Do wynajęcia 
mieszkanie 3 - pokojowe 
ze wszelkiemi wygodami, 

  

  

W. Z. P. 29. 

I Kenigsherą 
Choroby skoru*, 

weneryczne 
1 moezopłeiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Dr. J. heraszteim 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4-8 
ZM 8400 

Doktór Med. 
w. Poczter 
Choroby wewnętrzne 
przeprowadził się 

na ul. Zarzecze 17 —2, 
Przyjm. 8—9 r. i 6-—7 w. 

Dr. $. KUDREWICZ 
Zamkowa 15 

Choroby skórne i wener. 

  

poleca firma 
„CENTROOPAŁ* 

Zamkowa 18, tel. 17-90 
  

Beż łatnie „65 od godz. lI—1I 

KTE A p prospektėw, Mieszkanie 
okazowych stronic czaso- 

pism 1ozrywkowo-języko- 

Zeitung (d. „Tłumacz Ję- 
zyków Obcych*). Adres: 
Warszawa, Waliców 3/4. 

Zaciągnę 

1000 dolar. 

  

Grodzka 27, m. | 
  

Z powodu wyjazdu sprze- 
dam fabrykę niei do szy- 
cia w pełn. ruchu, istn. 
w.Wilnie od kilku lat, z 
praw. korzyst z urobion. 
raarek towar., zarejestr. 
w M. H.i P. Dowiedzieć 
się: zauł. Kazimierz. 5/3 

I piętrze z wygodami przy 
ul. j. Jasińskiego 18. Do- 
wiedzieć się na miejscu 

  

do wynajęcia ze wszelk. 
wygodami i z wodociąg, 
2 mieszk. po 4 pokoje z 
kuchnią, | mieszk. 3 po- 
koje z kuchnią, | mieszk 

2 pokoje z kuchnią, 
Fabryczna 3—10, dowie- 

dzieć się 12 

Mieszkanie 
o 4 pokojach z kuchnią 

łazienką, water i wszelk. 
wygodami—do wynajęcia 

Plac Metropolitalny 3 

Panie bez pady 
Poważne owarzy- 
stwo poszukuje pań 
od 25-ciu lat wzwyż. 
Panie inteligentne i 
energiczne mogą się 
zgłaszać z dokumen- 

  

  

  

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za ё ® ы . т 
wszelkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona. AGIELLOKSKAJĄ | wolne od podatku: lokal: |. Przyjmuje 68-10 14—6 

" VAT! A Kobiety 3—4 

W ie I drzewo Do wynajęcia Akuszerka 
eg opałowe | mieszkanie z 5 pokoi na Śmiałowska 

przeprowadziła się 
na ul. Garbarską | о 16 

róg Mickiewicza 
tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro-- 
dawki, korzajki i wągry, 
w. Z. P. 48. 8323 
  

Akuszerka 

Mada КОНЕМ 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m, 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

Marja Aneiaa 
przyjmuje od 9 r. de 7 w 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

PENSJONAT 
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Urządzenie sklepowe 
sprzedam b. tanio. Adres 

w Administracji.     
  

LEON WOŁŁEJKO. 

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Modny taniec". 

(Humoreska 

Antuk od malenkości hył we dwo- 
rze. Nasampierw pas $wini ale, póź- 
niejszo poro, stary ciwun *) Onufry, 
obaczywszy co Antuk swego interesu 
nie pilnuji i nadto często śpi po krza- 
kach, wyparzył jemu skóra jak na- 
łeży sie a, widząc co i to nie pomaga, 
—zamefidował we dworze co Antuk 
hultaj i rozdziawiaka i do świń za- 
wszystkim jest niepodchodzący. Zna- 
kiem tego — pan zawołał Antuka do 
kancelarji, nakrzyczał, pałcem pod 
nos nakiwał i do stajni, do koni ste- 
nowić sie kazał... Od tej pory Antuk 
kwatera miał przy koniach .. 

Tu służba była szmat lechczejsza. 
Stary furman Franciszek lubił wypić 
i rzadko do stajni pokazywał sie a 
Antuk w pary czasu tak poznał konska 
obejścia co i biez żadnej przykazani 
sam trawa kosił, sieczka kroił i owies 
koniom sypał. Jednym słowem — 

robota szedła u jego jak po maśle— 

tyko nakont pojenia — cości nie tak 

u jego wychodziło. Zaśni, bywało, 
Antuczek okuratnie i zapomni wody 
przynieść a biedne koniki cała noe 
tyko rżo i tupoczo nogami -— aż ech: 

idzi po dziedzincu — a pan we dw»- 

rze raduji sie co jego ogiery takie 

zajadłe co i w nocy nawet spo- 

kojności nie majo! Była czasem i taka 

zdarzenia, co Antuczek, napoiwszy 
koni, zapominał owsa im dać i w la 

pora — znow był w stajni hałas nie- 

widany a pan znow chwalił sie sąsia- 
dom co takich ognistych koni jak u 

  

jego — w całej okolicy niema!.. 

Franciszek siedział w karczmie, pan 

spał we dworze — i wszystko była 

dobrze i jak należy sie. 

Ale pora szedła za poro, rok za ro- 

kiem. Antuk wyros okuratnie i po- 

czeło jemu robić sie jakości markot- 

no. Poczół on pieśni żałosne spiewać, 
wyuczyl sie na harmonice grać i na 

wieczorynki chodzić. Skądści pojawi- 

ła sie u jego aligancja: patrzał—coby 

buty byli wyszwaksowane jak lustra. 

sprawił sobie kamizelka a do koszuł:. 

do kownierza--zielony halsztuk przy- 

1) pomocnik ckonoma. 

wiejska), 

wiązywał. Wioskowe chłopcy, widząc 
taka facecja, puścili pogłoska co An- 
tuk nadto często do Kazieczki Kieru- 
lówny chozi i ci nietyko swatać sie 
do jej myśli?! Ale Antuk. choć czuł 
co chłopcy odgadli jego kochannia,-- 
sekret haniebny przy sobie trymał i 
w cichości swoja narzeczenstwa chciał 
sklejić! Nie wiedział tylko biedulka, 
jak to zrobić?... 

Ale raz — przytrafiła sie taka 
zdarzenia — co pan do stajni sam 
zajrzał!!! Franciszka w stajni nie było 
—siedział jak zawdy w karczmie —- 
i, znakiem tego, przyjmował pana --› 
Antuk. Pan bał sie koni haniebnie 
i z tej przyczy do strzodka nie za- 
chodził, — tyko stanoł kole progu. 
ręcy do kieszeniow wpuścił i poczeł 
pytać sie: ci koni zdrowe i ci dobrze 
jedzo? Nareście kazał Antuku konskie 
zady zgrzebłem w kratki czesać i, 
zawróciwszy sie na zatyłku, chciał już 
do pałacu iść — ale Antuk do pana 
podskoczył, w ręka pocałował i, ob- 
tarszy gęba, poczeł tłumaczyć — co 
żenić sie on z Kazieczko Kierulowno 
chce i tyko panskiego pozwolenstwa 
i pomocy prosi! Pan wysłuchał cały 
interes, kiwnoł głowo i tak gada: 
„Nie lękaj się Antoni. Ja starego Kie- 
rula namówię żeby córkę tobie dał. 
Idź jutro w swaty i nie bądź tchó- 
rzem. Już ja tak wszystko zrobię -— 
żeby tobie dobrze było!'* Późniejsze 
poro ziełony kapelusz z piórkiem na 
głowie poruchał i poszed... 

Anłuk sfiksował z radości, Tega 
dnia nie dał koniom ani owsa ani 
wody — tyko latał po całym dworze 
jak oszalawszy, skakał i pieśni żałos- 
ne śpiewał a wieczorem — jak siąd 

za sadem na burwałku, skąd była wi- 
dacia chata Kierulowa, tak aż do та- 
nia przesiedział, Na drugi dzień zato 
nakarmił koni i, wsunewszy buty na 

bose nogi, poleciał jak wiatr do Ka- 

zieczki w swaty. 
Trzeba było takiego trafunku co 

w chacie u Kierułów był i pan. Sie- 

dział na ławie ze staremi i cości szep- 

lali sie między sobo. Kierul skrobał 
sie kapeczka po głowie ale Kierulowa 

"GP ORAS ACZ A TI T I STAR 

X Wydawnictwo „Kurjer Wilefski' S -ka s ogr. odp. 

wstawszy z ławy poszła za piec i, wy- 
ciągnewszy stamtąd Kazieczka, zapy- 
tała sie: ci chce ona iść za Antuka? 
A Kazieczka nic nie odpowiedziała, 
tyko zawróciła sie tyłem do pana i 
płakać głosno poczeła. Zrozumiał pan 
co ło znaczy, wzioł Antuka za ręka, 
do Kazieczki przyprowadził i pocało- 
wać sie im kazał a sam odwitał sie 
pieknie i wysżed na ulica. 

Swatannia była skonczona. Stare 
Kieruli przepuścili pana aż na dzie- 
dzinczyk a młoda para, zostawszy sie 
sama, poczeła całować sie często i 
mocno a, późniejszo poro, śmiała sie 
i radowała sie tak, jak radujo sie te 
młodziusienkie brzozki, kiedy na cie: 
płym, wiosennym słoncu — swoje 
zielone listeczki na świat Boży wy- 
puszczajo... 

Jakości na jesieni — umar z pi- 
jaustwa Franciszek... Pan,. zawoław- 
szy Antuka do kancelarji, kazał jemu 
na miejsc Franciszka stanowić sie i 
furmanem starszym być!.. 

Dziękował panu haniebnie Antuk 
i znow radował sie i znow z tej przy- 
czyny koniom jeść nie dawał — ale, 
szczęściem, pojawił sie w stajni nowy 
chłopczak i koni od śmierci głodowej 

wyratował. 
Zato teraz już Antuk po kilko dni 

przy koniach nie pokazywał sie, Sie- 
dział wszystko u Kazieczki i różne 
pomyszlenia nakont przyszłego žy- 
cia stroił.Głowa miał zabita kochan- 
niem — a za swojo Kazieczko świaia 
Bożego nie widział. Prawda, co ona 
była — i piekna i młoda i wesoła — 
ale jeden nadto paszkudny  defecht 
miała... Była — biez odukacji!... 
Smarkała nos do spodnicy i myła sie 
niewiadomo jak! Nabrawszy wody do 
gęby, bywało, pluwała to wodo do 
garści i myła sobie łeb, nos i broda!... 
Takiego myćcia Antuk na dworze ni- 
gdy nie widział i tak medytował: co 
furmanska żonka tak gęby myć nie 
powidna i, znakiem tego, przyjdzi sie 
jo kapeczka pododukować! 

Ale tymczasem zdarzył sie inakszy 
trafunek. Jednego razu — pan zawG- 
łał Antuka i koni zakładać kazał. 
„Jedziemy do miasta, mówił, a ty ży- 
wności z sobą dużo nie bierz, bo dziś 
na noe wrócimy*. 

Antuk pokłonił sie pieknie, wyle- 
ciał do stajni, chwycił biały chałat 
z błaszanymi guzikami, czapka z ko- 
rono, — para koni piorunem założył 

i z hałasem zajechał pod ganek... Pan 
wyszedszy z pałacu, odwitał sie z pa- 
nio, w ręka jej pocałował, siad do 
bryczki — i z miejscy ruchać kazał .. 

Przyjechali do miasta kole połu- 
dnia. Antuk zara koni odłożył i do 
stajni postawił a pan, najewszy nu: 
mer, kazał Antuku nigdzie nie wy- 
chodzić, póki do domu powracać nic 
przyjdzi sie. Zmarkotniał naczysto 
Antuk — ale nijakiej rady nie było. 
Badział się i wyczekiwał przy bramie 
aż do zachodu słonca — ale pan prze- 
pad jak skroś ziem. Tyko wieczorem, 
jak już okuratnie sciemniało, — poja- 
wił sie i pan. Kapelusz miał na tyle 
głowy, jedwabny halsztuk był wy- 
lazszy aż na kamizelka a rękawa wy- 

peckała sie kole wapny. Czyrwony 
nos i malusinkie ocžy šwiadezyli 0- 
kuratnie — co pan był kapeczka za- 
kierzywszy.. Zląk sie tego widoku 
Antuk i skoczył koni zakładać, —alo 
pan ręko tyko machnoł i powiedział: 
„N..n..n..nie trzeba. _N...nocować 
będziemy!“ I poszed znow do miasta. 

A w ta pora i u Antuka pojawiła 
sie ochota skoczyć na spacer. Nie 
medytując długo — zakluczyl oku- 
ratnie stajnia, kluczy wzioł do kie- 
szenia i wyszed na ulica. Ale na ulicy 

było pusto, Kramy już byli zamknię- 
te, tyko gdzie niegdzie paliła sie la- 
tarnia, Zmarkocit sie biedny Antuk 
i chciał do spania zbierać sie—kiedy 
raptownie posłyszał muzyka! „Ot, 
fajnie!* pomyślał sobie i poszed w ta 
strona gdzie słychacia było granie. 
Obejrzawszy sie okuratnie obaczył 
piekny dom z wielkiemi oknami, ca 
Świecili sie jak oczy u Lucypera i 
swoim blaskiem zalewali cała ulica. 
Pod oknami stało szmat narodu i 
przypatrywało się: co w tym dumu 

dzieji sie?! 
Przysunoł sie pomalusinku do ok- 

ny i Antuk — ale raptownie aż w tył 
dał sie z dziwu, bo obaczył taki wi- 
dok, co i oczom swoim wiary dać nie 
chciał: w ogromniastej stancji, przy 
stołach, siedzieli panowie i pani je- 
dząc i pijąc, a na pustym miejscu, na 
strzodku — szed taki taniec, jakiego 
Antuk i w żyćciu nie widział. Chwy- 
ciwszy sie za ręcy i przytuliwszy sie 
przod do przodu — kołychała sie cała 
kompanja w przód i w tył, kiwała sie 
na boki, przysuwała noga do nogi, 
skakała w góra — jednym słowem: 

Drukarnia „Zniez”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

kręciła sie i pływała — jak pływajo 
żaby na nereście *). Antuk gęba roz- 
dziawił i aż duch jemu zabiło z dziwu 
i piękności... A taniec szed dalej Zej- 
rzał Antuk i swojego pana jak tan- 
cował z panio dziedziczko z Jabłe- 
nówki. Pan, odrzuciwszy jedwabny 
halsztuk aż na plecy, tulil jak m: 4 
dziedziczka do pierści i szeptał jej 
cości do ucha, a ona, poczerwieniaw- 
szy jak burak i przymrużywszy oczy, 
szarowała nogami podłoga i aż mdla 
ła z radości. 

Długo patrzał przez okna Antuk 
i chciał ta cała tancowania zapamię- 

tać ale, obaczywszy co pan do wyj- 

ścia przybiera sie, poleciał prędzienko 
do zajazdu, położył sie na siana i za- 
snąć probował. Ale nie brał jego sen. 
Co tyko zamruży oczy: — widacia 
jak pływa i suwa się po stancji caal 
kumpanja, depczy Sie nogami i tuli 
sie do siebie... Męczył sie biedny An- 
tuk aż do rania — a, późniejszo poro. 
taka postanowlenia wzioł co: „i on 
z Kazieczko — tak samo zatancujo 
bo furmanska żonka — nie pastusz- 
Ка — 1 odukacja  okuratna musi 
mieč!“ 3 

Tak zmedytował Antuk, a potym, 
na drugi bok przewrócił sie i zasnoł... 

Na drugi dzień po powrėcie — 
była okurat niedziela. Antuk, czyściej 
przybrawszy sie poszed do kancyla- 
rji — popytać sie: ci nie pojado cza- 
sem panowie do miasteczka? Ale nan 
chodził po pokoju z mokro chustko 

na głowie a pani siedziała przy oknie 

i płakała. Powiedzieli tyko Antuku 
co nicht nigdzie nie wybiera sie 1, 
znakim tego, ma on swoboda na cały 
dzień. 

Antuku tego tyko i trzeba było. 
Wyleciawszy z kancylarji, wskoczył 
do swojej kwatery. chwycił harmo- 
nika i popar sie do wioski, do Ka- 
zieczki. Przybiwszy sie do jej chaty. 
Antuk zrazu odgad — co Kazieczka 
jakby jego naczekiwała. Wypuściwszy 
starych do kościoła, wystroiła sie jak 
grafinia i fason niewidany trzymała 
Czuła, musi, co Antuk do jej przyjdzi. 
bo spodnica miała nałożywszy w kwia 
ty, kaftanik w żółte pasy, a głowa tak 
wyszmarowana topolowo pomado —- 
co aż bliszczala jak  szwaksowany 

but! Tyko swoje bose nagi wymyć za- 
pomniała, znakiem czego, byli oni 
  

2) Tarło. 

tami w poniedziałek 
wtorek od g. 10—12 
i 2—4. ul. Mickiewi- 

cza 41—19, front. 

Stacja Gudogaj, folwark: 
Górka, w sosnowym lesie 
przy rzece. Informacje: 
Wilno, ul Niemiecka 22, 

sklep G. Molendy.   
nietyko grube jak stępory”) ale i 
czarne jak ziemia. 

Antuk obaczywszy Kazieczka & 
wycałowawszy sie okuratnie na odwi- 
tannie, poczoł gawęda na kont miasta 
prowadzić, Szmat opowiadał ob tym: 
co widział i co słyszał a późniejsza 
poro na harmonice zagrał i dawaj po- 
kazywać Kazieczce — jak panowie: 
w mieście łancujc. Kazieczka stała 

jak ciełuszka i dziwowała sie piekiel-- 

nie co Antuk tak zgrabnie nogami 
przebiera ale późniejszo poro dawaj. 
i sama probować. Wzieła za ręcy An- 
tuka i poczeła nogami tupać, ale An- 
£- obaczywszy co Kazieczka nie tak 
ancuji, dawaj kręcić jo nawkoło i 

do pierści tulić. Potym odstawiwszy 
tył — swoja noga do jej nogi przy- 

stawił ciągał po całej chacie i na miej- 
scu obracał ale Kazieczka byla nic- 

pojętna i nijak tego tanca zrozumieć 

nie mogła. 
Spotniał naczysto Antuk, przewró* 

cił wszystkie zydelki w chacie, zbił 

podynka z mliko—ale nauczyć tanca 

nie mog. Kapeczka odpoczewszy, po- 

czoł ręcomi za nogi Kazieczka prowa- 

dzić ale tyko co był nachiliwszy sie- 

coby okuratno puzycja jej nogom 

dać — odemkneli sie drzwi — i stare 

Kieruli powrócili z kościoła. Oba- 

czywszy co Antuk Kazieczka za nogi 

objewszy trzyma, stary Kierul za gło- 

wa chwycił sie i poczoł Antuka kląć 

i łajać, co on jemu córka zgubić chce 

i co taki zięć — to rozbojnik — nie 

zięć!!! Potem chwycił za koczerga i 

poczoł łatoszyć *) Antuka gdzie po- 

padło. Kazieczka gdzieści pochowała 
sie. A Antuk latał po chacie i probo- 
wał tłumaczyć — co krzywdy on ni- 
jakiej Kazieczce zrobić nie chciał, 

tyko tego tanca, co panowie w mieś- 

cie tancujo — nauczyć ochota miał. 

Ale Kierul tej gawędy nawet słuchać 

nie chciał, tyko jeszcze para razy po 

grzbiecie koczergo przyłożył, z chaty 

na ulica wypędził i na wieki do Ka- 

zieczki przychodzić zabronił... 

Tak skonczyła sie ich narzeczen- 

stwa. Płakała z żałości Kazieczka, 

markocił sie haniebnie Antuk — tyko 

stara Kierulowa żegnała sie czasem 

i mówiła do swojego dziada: 
„Niechajby już i tancowali — tyko 

žeb choć szlub byli wziewszy ze S9- 

bo!“ 
—   

3) gruby walek. — *) Ые. 
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