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300-lecie Uniwersytet 
w Dorpacie. 

Założony w r. 1632, przez Króla 
Szwedzkiego Gustawa Adolfa. Uniwer- 

sytet w Dorpacie (Tartu) obchodzić 
będzie 30 czerwca r. b. uroczystość 
300-lecia swego istnienia. Dokument 
założenia tego uniwersytetu podpisany 
został wśród wrzawy wojennej w o- 

bozie pod Norymbergą. 
„Academia Gustaviana'* otrzymała 

wszystkie przywileje i konstytucję za- 
łożonego przedtem Uniwersytetu Up- 
salskiego, co zapewniło uniwersyteto- 
wi szeroką autonom ję. Wielkie majątki 
ziemskie w Ingermanlandji przeznaczo 
ne zostały na utrzymanie uniwersyte- 
tu. Studentami byli głównie Szwedzi 
i Finnowie, gdyż Niemsy bałtyccy od- 
nosili się do nowego uniwersytetu bier 
nie. Gustaw Adolf miał na celu ksztal- 
cenie w tym uniwersytecie Estończy- 
ków i Łotyszów, jednak ze względu na 
niski poziem kulturalny, z powodu 
braku szkół średnich, uciemiężeni soc 
jalmie, znajdujący się w stanie pań- 
szczyzny u baronów niemieckich Estoń 
czycy i Łotysze do uniwesytetu uczę- 
szczać nie mogli. Szłachta niemiecka, 
będąc w posiadaniu prawie że całej 
ziemi estońskiej, strzegła swojej wła- 
dzy, udaremniając wszelkie poczyna- 
nia Szwedów szerzenia oświaty wśród 
ludu estońskiego, oraz łagodzenia lo- 
su nieszczęśliwego narodu. 

Podczas wojen szwedzko-rosyjs- 
kich Uniwersytet Dorpacki musiał być 
w r. 1656 ewakuowany i dopiero w 
r. 1689 wznowił swoją działalność, w 
Dorpacie pod nazwą „Academia Gu- 
staviana Carolina“. Wskutek Wielkiej 
Wojny Północnej, szwedzki uniwer- 
sytet został zamknięty. 

Dopiero podczas panowania rosyj- 
skiego, a mianowicie pod koniec XVIII 
wieku, car Paweł I powziął plan ot- 
warcia uniwersytetu, mając na celu 
przeciwstawienie kierunku tego uni- 
wersytetu wpływom rewolucji francus 
kiej. Idea ta została jednak urzeczy- 
wistniona dopiero w r. 1802 przez 
Aleksandra I. Językiem wykładowym 
stał się język niemiecki. Zasilany przez 
rząd rosyjski znacznemi funduszami, 
mógł zaangażować profesorów świa- 
towej sławy, stając się z czasem. jed- 
nym z najlepszych uniwersytetów 
współczesnych. 

W okresie rusyfikacji, poziom uni- 
wersytetu znacznie się obniżył (1889 
—41894). Wielu zasłużonych niemiec- 
kich profesorów opuściło uniwersytet, 
na ich miejsce przybyli profesorowie 
z Rosji. „Uniwersitas Dorpatensis“ zo- 
stał przemianowany na „Universitas 
Jurjevensis*. Jednak z biegiem czasu 
poziom naukowy tego uniwersytetu 
powoli się podniósł, w uniwersytecie 
rosyjskim znowuż pracowali wybitni 

profesorowie. 

Dla Estończyków i Łotyszów, z wy- 
jątkiem kilku pojedyńczych wypad- 
ków, uniwersytet w pierwszych latach 
zeszłego stulecia był niedostępny. Z 
czasem jednak, dzięki staraniom kil- 
ku szlachetnych jednostek, pomimo 
oporu Niemców, oświata wśród ludu 
estońskiego zaczęła się szerzyć. Bar- 

dziej wybitne jednostki narodu estoń- 
skiego, pomimo przeszkód ze strony 

społeczeństwa _ niemieckiego, zaczęły 

uczęszczać do Uniwersytetu w Dorpa- 

cie, szerząc później z zapałem oświatę 
wśród swoich braci. 

Za ich sprawą powstała literatura 
estońska, mająca początkowo na celu 

uświadamianie swego narodu. Charak- 

terystyczną cechą literatury ostońsk. 

po dziś dzień, jest głęboki patrjotyzm, 

opisywanie przeszłej niedoli ludu, oraz 

jego typowo rasowej odrębności cha- 

rakteru i życia. Literatura estońska, 

chociaż często wzorowana na obcej, 

jednakże nie straciła nigdy odrębnoś- 

ci swego charakteru. Treść i forma jej 

coraz wyraźniej posuwa się w kierun- 

ku narodowej oryginalności. 

Dzięki powstaniu kultury estoń- 

skiej, oraz zwiększającemu się poczu- 

ciu narodowemu powstały w łatach 

1766—1806 oraz 1821 — 25 pierwsze 
pisma estońskie, których znaczenie na 

razie byw małe. Dopiero z założeniem 
przez wybitnego działacza estońskiego 
J. W. Jannsena w roku 1817 pisma 

„Permo Postimees* datuje się rozwój 

pism estońskich. Jednak taktyka ugo- 

dowa Jannsena pragnącego pogodzić 
społeczeństwo  estońskie ze szlachtą 

niemiecką, wywołała niezadowolenie 

inteligencji estońskiej, Wtedy to C. R. 

Jakobson, pierwszy wybitny polityk 
estoński, założył” w roka 1878 pismo 

„Sakala* walczące o niezależną ideo- 

   

  

  

logję narodu estońskiego. Za przykła- 
dem tego pisma, powstał szereg in- 
nych, które przyzwyczaiły naród estoń 
ski do samodzielnego myślenia poli- 
tycznego. W. walee. o niepodległość 
prasa estońska odegrała wybitną rolę. 
Najpoczytniejszemi pismami Estonji 
są: niezależny i poważny „Paevaleht'* 
(nakład dzienny 30.000 egzemplarzy). 
„Waba Maa“, organ centrum (30.000), 
„Postimees“ (centrum 20.000), ..Kaja" 
(partja rolnicza 10.000) oraz socjali- 
styczny „Rachwa Sóna”. Cały nakład 
dzienny prasy estońskiej wynosi 
250.000 egzemplarzy, imponująca cyf- 
га @а zaledwie półtoramiljonowego 
narodu, świadcząca o jego wysokim 
poziomie kulturalnym. 

Dzięki inicjatywie i wysiłkom pierw 
szych wykształconych .jednostek, któ- 
re czerpały wiedzę w uniwersytecie 
Dorpackim, nastąpił doprawdy impo- 
nujący proces, kiedy to naród zbudzo- 
ny z kilkusetletniej niewoli i ciemnoty 
w okresie zaledwie  pięćdziesięciolet- 
nim stwarza własną oryginalną litera 
turę, sztukę, muzykę, i podnosi się z 
analfabetyzmu do rzędu narodów. o 
stosunkowo wysokim poziomie kułtu- 
ralnym. 

Dziś procent analfabetów wynosi 
zaledwie 5. Uniwersytet w Dorpacie 
liczył kilka lat temu 5.000 słuchaczy, 
co było zbyt wielką liczbą dla małego 
państwa. Liczba ta wynosi obecnie o- 
koło 3.200. Estonja jest dzisiaj krajem 
posiadającym procentowo najwięcej 
akademików, bówiem na 279 obywate 

li przypada jeden student. 
W roku 1918 uniwersytet Porpac- 

ki przeszedł w ręce rządu estońskiego. 
Ponieważ musiał on odpowiadać wa- 
runkom nowopowstałego państwa, 
stworzone zostały na nim nowe wy- 
działy: rolnictwa w połączeniu z leś- 
nietwem, wydział ekonomiczny i we 
terynaryjny. Na profesorów nowego 
uniwersytetu zostali zaproszeni profe- 
sorowie estońscy z różnych rosyjskich 
i zagranicznych uniwersytetów, oraz 
kilku prof. Rosjan, Niemców, Fin- 
nów, Szwedów i Węgrów. Językiem 
wykładow. jest język estoński, używa 
się również języka ńiemieckiego, ro- 
syjskiego, i innych. Stworzone zostały 
pierwsze na świecie, katedry jezyka 
estońskiego, języków  zachodnio-fiń 
skich, oraz języków uralskich. Zosta- 
ły również założone katedry archeo- 
logji i historji Estonji oraz krajów są- 
siednich, etnografji estońskiej i ugro- 
fińskiej, literatury estońskiej i pow- 
szechnej. W dziedzinie folkloru uni- 
wersytet w Dorpacie (Tartu) stoi na 
jednym z pierwszych miejsc pośród 
uniwersytetów całegó świata. 

Uniwersytet w Dorpacie miał do- 
niosłe znaczenie dla nauki polskiej i 
Polaków, gdyż wychował całe pokole 
nie elity naszej młodz., zwłaszcza z 
Litwy Historycznej. Tutaj przeszło sto 
lat temu powstała pierwsza polska kor 
poracja .,Polonia'*. 

Uniwersytet w Dorpacie wykształ- 
cił szereg wybitnych profesorów Pol- 
ski. Przez wiele lat był w Tartu pro- 
fesorem słynny slawista Jan Baudou- 

in de Courtenay, gorący przyjaciel i 

wielbiciel narodu estońskiego. Kształ- 
cili się tam i wykładali między innymi 
lakże botanik Bolesław Hryniewiecki, 
astronom Tadeusz Banachiewicz, zo- 
olog Władysław Dybowski. prawnik 
Adam Zaczyński, antropolog  Czeka- 
nowski, mineralog St. Thugutt i inni. 

Węzły pomiędzy elitą polską a uni 
wersytetem w Tartu istnieją do dziś 

dnia czego dowodem jest, że honoro- 
wymi doktor. tego uniwersytetu są: 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Pol- 
skiej prof. Ignacy Mościcki, prof. Jul- 
jusz Szymański, oraz prof. Stanisław 

Thugutt. 
yczyć należy, aby. obecne młode 

polskie społeczeństwo akademickie nie 
zapomniało o węzłach, które łączyły 

ich ojców z tym sławnym uniwersy- 

tetem i nawiązało Ścisły kontakt z 

młodzieżą estońską, przyczyniając się 

w ten sposób do pogłębienia i umoc- 

nienia szczerej przyjaźni polsko-estoń 

skiej. Norbert Żaba. 
ER ZRTPAOEWEPTTO TODT KRKA 

Dyrekcja P.K.P. w Gdańsku 

zostanie przeniesiona do Torunia. 

WARSZAWA, 21. VI. (Pat). W 

związku z postanowieniem przenie- 

sienia dyrekcji kolejowej z Gdań- 

ska, dzisiejsza prasa  popoładnio- 

wa podaje, że dyrekcja ta przeniesio- 

na będzie do Torunia. 
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Francuski plan załatwienia 
odszkodowań. 

Rozbieżność zdań Angiji i Francji. 
LOZANNA, 21. 6. (Pat). Według 

informacyj Szwajcarskiej Agencji Te- 
legraficznej eksperci finansowi dele- 
gacji francuskiej wypracowali plan 
definitywnego załatwienia sprawy od- 
szkodowań, który zostanie przez Her- 
riota przedłożony Mac. Donaldowi. 
Projekt ma przewidywać zupełne 
wstrzymanie spłat reparacyjnych na 
okres trzech lat. Po upływie tego о- 
kresu powołana zostałaby komisja do 
ponownego zbadania zdolności płatni 
czej Niemiec. deśliby się okazało, że 
Niemey mogą płacić, załatwienie spra 
wy polegałoby na wydaniu obligacyj 
kolei niemieckich, które  zestałyby 
wręczone wierzycielom Niemiec. Pań 
stwa, uczestniczące w konferencji lo- 
zańskiej, już teraz zobowiązały się 
przyjąć decyzję, komisji. 

Do tej chwili brak jest potwierdze- 
nia powyższej informacji ze strony 
delegacji francuskiej. W każdym ra- 
zie pewnem jest, że francuski projekt 
końcowego załatwienia probłemu re- 
paraeyj opiera się na idei otrzymania 
przez wierzycieli Niemiee obłigacyj, 
które zapewniłyby im korzyści na wy- 
pedek ewentualnego odrodzenia do- 
brobytu Niemiee. 

* Herriot jest zdecydowany opierać 
się jak najbąrdziej energicznie naci- 
skowi wywieranemu przez Anglików 
w kierunku zupełnego anulowania od 
szkodowań. Wynika stąd wielka roz- 
bieżmość zdań między Anglją i Fran- 
cją, która w chwili obecnej ciąży sil 
nie na atmosferze konferencji. 

LOZANNA, 21. VI. (Pat). Dzien 
dzisiejszy przyniósł nową próbę »bli- 
żenia stanowisk delegacji francuskiej 
i angielskiej w sprawie programu 
konferencji lozańskiej i sposobu załat 
wienia sprawy odszkodowań. Herriot 

  

   

w towarzystwie Germain-Martina i 
Mac Donalda, któremu towarzyszył 
Runciman, zamknięci w apartamen- 
tach delegacji angielskiej, w. ciągu 3 
godzin przed południem i 2 godzin po 
południu usiłowali uzgodnić swe pun 
kty widzenia. Wieczorem w rozm wie 
z dziennikarzami Herriot zapewnił, 
że narady francusko-angielskie mają 
ton bardzo przyjazny i że istnieje na- 
dzieja dojścia do porozumienia, jadna 
kże na pytanie, kiedy można się tego 
spodziewać, Herriot ©drzekł, że o to 

trzeba spytać astrologów. 
W kuluarach panuje przekonąnie, 

że dzisiejsze rozmowy nie przyniosły 
wydatnego zbliżenia punktów widze- 
nia. Anglicy w dalszym ciągu są zwo- 
lennikami zupełnego anulowania ой- 
szkodowań, natomiast delegacja fran 
cuska utrzymuje swój sprzeciw. Swój 
punkt widzenia delegacja francuska 
sformułowała w memorandum, ' opra 
cowanem przez ministra. finansów 
Martina. Plan francuski wychodzi z 
założenia,( że spłaty z tytułu odszko- 
dowań winny być całkowicie wstrzy- 
mane na okres kryzysu mniej wię 
cej na 2 lub 3 lata, ale że winny być 
wznowione w wysokości, która pozo- 
staje do ustalenia, zależnie od zdol- 
ności płatniczej Niemiec, w nowej 
formie. Mowa jest © obligacjach kołe 
jowych po powrocie świata do nor- 
malnych warunków gospodarczych. -. 

Rozmowy francusko-angielskie bę 
dą kontynuowane, a tymczasem po- 

siedzenie plenarne konferencji nie 
jest wyznaczone. W oczekiwaniu na 
porozumienie francusko - angielskie 
konferencja chwilowo skazana jest na 
zupełną bezczynność. — Teraz do- 
piero daje się odczuć w całej pełni 
brak przygotowań do konferencji. 

  

  

Okres decydujący 
w sprawach rozbrojeniowych. 

Tajemicza wycieczka Herriota. Przedstawiciele Stanów 
Zjednoczonych w Lozannie. 

   

  

LOZANNA, 21. 6. (Pat). Wczoraj 
późnym wieczorem premjer Herriot 
opuścił swój hotel, odmawiając dzien 
nikarzom informacyj. Jednakże kil- 
ku dziennikarzy stwierdziło, że udał 
się on do odległej o 10 klm, od Lozan- 
ny miejscowości Morge, gdzie odbył 
trzygodzinną rozmowę z szefem de- 
legacji amerykańskiej Gibbsonem, 
który specjalnie przybył z Genewy. 

Jak przypuszczają, rozmowa ta 
dotyczyła spraw  rozbrojeniowych 
i pozostawała w związku z narada- 
mi francusko-angielsko-amerykanskie 
mi, które od niedzieli toczą się w Ge- 
newie. Wiadomość o tej nocnej roz- 
mowie wywołała tu zrozumiałe poru- 

szenie, 
LOZANNA, 21. VI. (Pat). Rozmo- 

wy rozbrojeniowe przybierają coraz 
żywsze tempo, przynosząc liczne sen- 
sacyjne epizody. Dzisiaj, gdy wczo- 
rajsza tajemnicza narada Herriota i 
Paul-Boncoura z delegatami amery- 
kańskiemi w Morges, na pół drogi mię 
dzy Genewą a Lozanną, narada, któ- 
rą dzisiejsza prasa miejscowa określa 
jako historyczną, była jeszcze przed- 
miotem powszechn. dociekań, człon- 
kowie delegacji amerykańskiej nie- 

spodziewanie przybyli do Lozanny i 
odbyli z Mac Donaldem i sir Johnem 
Simonem półtoragodzinną konfere1- 
cję po której powrócili do Genewy. 

Było to pierwsze pojawienie się dele- > 
gatów amerykańskich w Lozannie. 

Nie ulega wątpliwości, że po'kil- 
kumiesięcznych pracach w powolnem 
tempie, konferencja rozbrojeniowa 
weszła obecnie w okres decydując 

   Niewątpliwe jest jednakże, że zwią- : 
zek między konferencją genewską. a 
łozańską staje się coraz bardziej jas- 
krawy. 

Według informacyj ze źródeł ame 
rykańskich, we wczorajszej rozmo- 
wie w Morges-Gibson oświadczył Her 

  

„riotowi, że konieczne jest szybkie o- 

siągnięcie przez konferencję rozbroje 
niową porozumienia w dziedzinie efe 
ktywów, to jest w sprawie zmniejsze- 
nia stanów liczebnych armij biorąc 
za podstawę obliczeń system, propo- 
nowany przez delegację amerykańską 
jeszce w marcu r. b. Bez tego — miał 
oświadczyć Gipson — niemożliwe by- 
łoby przekonanie opinji amerykań- 
skiej o konieczności ustępstw Amery- 
ce w dziedzinie długów. Teza amery 
kańska w sprawie efektywów jest kry 
tykowana w kołach francuskich. któ- 
re obliczają, że przyjęcie metody pro- 
ponowanej przez delegację amerykań 
ską spowodowałoby zmniejszenie ar- 
mji francuskiej o 100 tysięcv ludzi. 
To też rozmowy w Morges nie posu- 
nęły naprzód rozmów rozbrojenio- 

wych. 

Nowa teza rozbrojeniowa Niemiec. 
BERLIN, 21. 6. (Pat), Prasa do- 

nosi z kół delegacji niemieckiej w Lo- 

zannie: Rząd von Papena zręcznie wy 

korzystał zastój w naradach rozbroje- 
niowych w celu zrewidowania nie- 
mieckiej tezy rozbrojeniowej. Gdy do 
tychczas delegacja niemiecka kładła 

nacisk na ogólne rozbrojenie, obecnie 
Niemcy wysunęły na pierwsze miej- 

sce postulat równouprawnienia Nie- 

miec w zakresie rozbrojenia. W ten 

sposób zwyciężyła dawna formuła 

Schleichera. 2 

Dwa głosy większości 
RYGA, 21. VI. (Pat). Premjer Sku- 

jenieks, w związku z wyrażeniem vo- 
tum nieufności kierownikowi mini- 
sterstwa finansów, którego obowązki 

za rządem łotewskim. 
pełni premjer osobiście, na posiedze- 

niu wieczornem sejmu zażąćał votum 

zaufania, Votum zaufania uchwało- 

no większością 43 gł. przeciwko 41. 

Raryfikacja łotewsko-sowieckiego paktu 
0 nieagresji. 

RYGA, 21. VI. (Pat). Sejm ratyfi- 
kował jednogłośnie łotewsko-sowiecki 

pakt o nieagresji i konwencję koncy- 
ljacyjną do tego paktu.   

ny terminu droku ogłoszen. 

| KONFERENCJA W LOZANNIE. 
Wizyta von Papena 

u Grandiego. 
LOZANNA, 21. VI. (Pat). Kanclerz 

von Papen złożył wizytę Grandiemu. 
Zkolei von Papen oświadczył przed- 
stawiciełom prasy, że z powodu wiel- 
kich trudności panują rozbieżności 
poglądów. Delegaci pracują jednak 
nad 'przerzuceniem mostów porozu- 

mienia. 

   
  

  

  

Premjer francuski p. Edward Herriot i nasz 
minister spraw zagranicznych p. August 

Zaleski w Lozannie. 

Przyjazd kancierza Austrji. 
LOZANNA,.21. VI. (Pat). We wto 

rek pó południu przybył do Lożanny 
kanclerz austrjacki Dolfuss. 

City londyńska w strachu. 
LONDYN, 21. 6. (Pat). — W City 

londyńskiej kursują pogłosk 
cy zgłosiły w Lozannie ogłoszenie mo 

  

© ratorjum długów handlowych i publi 
cznych, o ile konferencja lozańska nie 
uchwali całkowitej anulacji długów 
wojennych i odszkodowań. Pod tą gro 
źbą City wysyłać ma liczne depesze 
do Lozanny, żądając bezwzględnego 

przeprowadzenia skreślenia długów i 
oszkodowań. 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
BECKERS ZBIEGŁ DO NIEMIEC. 

W. sobotę wieczorem zbiegł do Niemiec 
askarżony © szpiegostwo Richard Becker, 
którege sprawa, znajdowała się w sądzie 
wojennym, Beeker został w swoim czasie 
zwolniony za kaueją 3 tys, lit. i ostatnio 
przebywał na wolnej siopie, zamieszkujące 
w Nidzie. Tegoź dnia wieczorem obrońca 
jego przys. adwokat Kamieniecki otrzymał 
cd Beckera telegram, w którym klijent jego 
donusi, iż „udał się do Niemiec na urłop* i 

prosi e wydcestanie i przesłanie mu jego do- 
kumentėw. с 

Między in. należy zaznaczyć, iż o przy- 
byciu Beckera do Niemiec podało radżo nie- 
mieckie. 

POŻAR W KIEJDANACH. 

W ub. środę 15 b. m. w Kiejdanach zajął 
się dom zam. na przedmieściu Skongole Bie- 
lińskiego. Z płonącego budynku ogień rychło 
przerzucił się na drugi, wreszcie zaczął się pa- 
lić trzęci, jednak przy pomocy przybyłych o- 
bu komend straży pożarnej pożar udało się 

zlokalizować. 
Dwa domy spłonęły doszczętnie wraz z 

całym dobytkiem. 

Przyczyną pożaru, jak grzypuszczają, by- 
ły iskry, obficie sypiące się na okoliczne da- 
chy z komina elektrowni miejskiej. 

NOWE PREZYDJUM „TAUTININKOW““. 

W tych dniach nowoobrany zarząd cen- 
tralny Zwiazku narodowców wyłonił prezy- 
djum w składzie nast.: prezes — p. J. Tubelis, 

wiceprezes — p, WL Wiilejszys i sekretarz— 
p. K. Matulewiczus. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Pieniężna. 

Londyn 32,10 — 31,97. — Nowy York — 
8919 — 8,889, — Paryż 35,05 — 34,98. — 
Szwajcarja 173,80 — 173,37, — Perlin w obr. 
nieoficjalnych 211,80. — Tendencja słabsza. 

PAPIERY PROC.: 5 proc. pożyczka kon- 
wersyjna 34,50. — 6proc. dolarowa 51,50. 
— 4 proc. dolarowa 48,50 — 48 — 48,15. — 
7 proc. stabilizacyjna 44 — 43,75, — 8 proc. 
LZ. BGK. i BR, obligacje BKG. 94. Te same 

„2h. — 8 proc. obl. bud. BGK: 93 — 
Z. ziemskie 32,50 — 32,75 (Drob- 

В 5 — 33,50. — B proc. L. Z. war- 
szawskie 52,75—52,50—53,25. — 8 proc. Ło- 
dzi 51,75. R proc. Piotrkowa 38. — 10 proc. 
Radomia 50—350,50. — Tendencja niejedno- 
lita. 

AKCJE: Bank 'Polski 70. 

Zbożowa. 
WARSZAWA, 21. 6. — Na dzisiejszem 

zebraniu giełdy zbożowo-towarowej w War- 
szawie notowano za 100 klg. parytet wagon 
Ww: awa w handlu hurtowym, w ładun-, 
kach wagonowych: żyto. 26—27, / pszenica * 
jednolita. 28.50—29, pszenica. zbierana 27,50— 
28, owies jednolity 25.50—26, owies zbierany 
23,50—24, jęczmień na kaszę  21,50—22, 
groch polny jadalny 30—33. 

   
   

      

Autonomia państwa Mandża-60. 
, Ewantualny kompromis chińsko-japoński. 

PARYŻ, 21. V]. (Pat). Prasa fran- 
euska donosi z Dalekiego Wschodu. 
Premjer Wang-Czing-Wei, minister 
spraw zagranicznych Wen Kan, mini 
ster finansów Sung oraz Wellington 
Koo udał się samolotem do Pekinu, 
aby przeprowadzić rokowania z ko- 
misją Leytona, zamim Japonja: uzna 
de iure państwo mandżurskie. 

Propozycje Chin zmierzają do 

Krwawe walki 
VALPARAISO, 21.: 6. (Pat). — Wezoraj 

wieezcrem, gdy wojska rządowe wkroczyły 
da dzielniey komunistycznej, obrzueono je 
gradem kul. W wyniku tyeh rozruchów było 
20 zabitych i 50 rannych. 

Do portu w Vatparaiso wpłynęły dwa wo 
jenne ckręty ehilijskie, wiozące tysiąc mary- 
narzy, mających przywrócić pozrądek. Ma- 
rynarze. ci Gtrzymali rozkaz strzelania do 

stworzenia w obrębie Chin autonomi- 
cznego państwa mandżurskiego, w 

którem rządzić będą urzędnicy chiń- 
scy, uznani przez rząd nankiński i to-- 
kijski. W razie przywrócenia suweren 
ności Chin nad Mandżurją, rząd nań- 
kiński będzie gotów przyznać Japonii 
również i te prawa, które dotychczas 
kwestjonował, 

w Chile trwają. 
grabieżeców. Wielu obywatełi angielskich i 
amerykańskich szuka schronienia na okrę- 
tuch. Większość zabitych i rannych podczas 
wezorajszych rczruchów komunistycznych, 
stanGwią strajkujący robotniey. Rząd dzięki 
swym ostrym zarządzeniom jest panem sy- 
tuacji. Podchna jednak niektóre oddziały woj 
skawe trzymają stronę komunistów. 

Wykrycie rewolucyjnej organizacji 
komunistycznej w Rumunii. 

BUKARESZT. 21. 6. (Pat). Wykryto tu 
szeroko rozgałęzieną wywrotową  organi- 
zację komunistyezną, na której ezele stał 
Gustaw Arnold (Niemiee). Jak stwierdzono, 
Arnołd zużytkował dotąd na cele propagan- 
dy 18 tysięcy dolarów i pozostawał w kon- 
tskcie z najbardziej wpływowemi osobistoś- 
ciami świata politycznego rumuńskiego. Naj- 

silniej rozwinięta była organizacja w Besa- 
rabji, gdzie obejmowała wiele osób z poś- 
ród elity intelektualnej żydowsko-rosyjskiej 
i kierowana była przez miljonera kiszyniow 
skiego inż. Rubinsteina. Wi samym Bukaresz- 
cie aresztowane dotychcazs 18 członków or- 
ganizaeji. 

Marszałek Piłsudski 
w Ciechocinku. 

W sobotę po południu marszałek 
Piłsudski udał się samochodem do 
Ciechocinka i odbył z p. Prezydentem 
Rzeczypospolitej dwugodzinną konfe- 

rencję. 
Marszałek Piłsudski powrócił wie- 

схогет do Warszawy, 

Zjazd delegatów Legjonu 
Śląskiego. 

WARSZAWA, 21. VI. (Pat). Pod. 
przewodnictwem wicemarszałka Sej- 
mu dr. Karola Polakiewicza odbył się 
walny zjazd delegatów Legjonu Śląs- 
kiego — Stowarzyszenia. Powstańców 
Śląskich. Ze sprawozdania, założone- 
go przez sekretarza generalnego por. 

Jaremę wynika, że Legjon Śląski po- 
siada 67 grup w całej Polsce oraz gru 
pę okręgową we Francji. Po sprawoz 
daniu kasowem i komisji rewizyjnej 
udzielono zarządowi absolutorjum z 
z wyrazami uznania. 

Zjazd wysłał depeszę hołdowniczą 
do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
Marszałka Piłsudskiego, wojewody 
Grażyńskiego i prezesa Federacji Ob- 
rońców Ojczyzny gen. Góreckiego, po 
czem uchwalono prosić p. Marszałka 
Piłsudskiego o przyjęcie honorowego 
protektoratu nad Legjonem Śląskim 
oraz nadano honorowe członkostwo 
wojewodzie Grażyńskiemu. 

Na preżesa wybrano wicemarszał 
ka Polakiewicza, na wiceprezesa p. 
Gościmskiego i na sekretarz-a gene- 
ralnego por. Jaremę.



Piękne dzieło wspólnego wysiłku 
Ziemi Wileńskiej. 

Wywiad u prezesa Rady Zw. Międzykomunalnego Wojew. Wileńskiego 
p. posła Bronisława Wędziagolskiego. 

Związek Międzykomunalny dla 
budowy i utrzymania Wojewódzkich 
Zakładów Op. Społ. Woj. Wil. jest 
jedną z tych nielicznych placówek, 
która w cichości i bez reklamy kon- 
tynuuje od lat kilku swą zewszech- 
iniar pożyteczną dła kraju pracę. 

Pragnąc coś bliższego dowiedzieć 
się o celach, zadaniach i bieżącej pra- 
cy Związku Międzykomunalnego zwró 
ciliśmy się z prośbą o wywiad do Pre- 
zesa Rady Związku p. posta Bron'- 
sława Wędziagolskiego, zwłaszcza iż 
znów o odbytem niedawno walnem 
zebraniu członków Rady tej placówki 
mie trafiła wiadomość na „giełdę* re- 
porterów pism wileńskich, ani do 
„urzędowych * komunikatów. 

— Jak się przedstawia Panie Pre- 
zesie sprawa realizacji budowy Do- 
mu Dziecka im. Marszałka Piłsudskie- 
go, ku upamiętnieniu przez Ziemię 
WWileńską Dziesięciolecia  Niepodle- 
głości Polski, co zdaje się jest naczel- 
mem zadaniem powołanego Związku 
Międzykomunalnego? 

—- Tak pan ma rację, istotnie wy- 
konanie w tym zakresie woli zbioro- 
wej społeczeństwa wileńskiego stano- 
wi naczelne zadanie i troskę Związku 
Międzykomunalnego Wojew. Wileń- 
skiego. Związek otrzymawszy zaraz 
po swem ukonstytuowaniu się dota- 
cję państwową w wysokości 150 ty- 
sięcy zł. tudzież od Komitetu Obyw. 
Domu Dziecka Ziemi Wil. im Marszał 
ka Piłsudskiego kwotę 129.450 zł, oraz 
mając zapewnienie poszczególnych 
związków komunalnych wpłacania na 
ten.cel stałych dotacyj rocznych r»z- 
począł w sierpniu r. 1930 budowę D»- 
mu Dziecka Im. Marszałka Piłsudskie 
go na placu 1”/, hektarowym naby- 
tym za cenę 10 tysięcy złotych przeź 
Związek na Pospieszce od Magistratu 
zn. Wilna. 

Roboty budowłane powierzone ze- 
stały z przetargu firmie „Inž. Grodzki 
ś Sorokin* w Wilnie, która już pod 
zimę tegoż roku 1930 doprowadziła 
budowę Domu do dachu. Roboty by 
wykonane szybko i solidnie. Na wio- 
snę r. 1931 firma „Elektrokan“ przv- 
stąpiła do robót kanalizacyjnych, fir- 
ma „Inž. Drzewiecki i Jeziorański' do 
wykonania robót w zakresie wentyla- 
cji i ogrzewania i firma „Agrotech- 
mik* w zakresie instalacji elektrycz- 
mej. Już na jesień r. ub. wszystkie 
wspomniane prace zostały prawie że 
zakończone. 

— (o wobec tego stanęło na prze- 
szkodzie, iż gmach dotąd nie jest użyt- 
kowany? 

— Do pełnego kompleksu budyn- 
ków według planu biura konstruktyw 
nego Dyrekcji Robót Publicznych na- 
leżało dobudować: kuchnie, pralnie i 
dom administracyjny, na co niestety 
zbrakło funduszów, a to dlatego, że 
rząd obiecanych dalszych dotacyj nic- 
dał, zaś samorządy, jako członkowie 
Zwiazku przestały wpłacać w całości 
przypadające na nich kwoty, zasta- 

      

wiając się nie bez racji ciężkim swem 
położeniem finansowem, spowodowa- 
nem ogólnym kryzysem gospodar- 
czym. Wyjątek w tym względzie sta- 
nowią samorządy powiatu wileńsko- 
trockiego i m. Wilna, które ze swych 
zobowiązań wywiązały się w całości. 
Wobec tego stanu rzeczy zabrakło go 
tówki w kasie Zarządu Związku Mi- 
dzykomunalnego, zaś przedsiębiorcy 
znalazłszy się w obłiczu chwilowej nie 
wypłacalności Związku nie doprowa- 
dzili dotąd robót do końca, 

— Jak się ustosunkowała Rada 
Związku Międzykomunalnego do tego 
stanu rzeczy? 

— Na ostatnio odbytem swem po- 
siedzeniu w obecności Wojewody Wi 
lenskiego p. Beczkowicza — Rada zo- 
bowiązała swoich członków t. j. sa- 
morządy powiatowe i Magistrat m. 
Wilna do  akuratnego /' wpłacania 

riadczeń i udziałów na.rzecz Związ- 
ku w r»ku bieżącym, jak również u- 
poważniła zarząd do zaciągnięcia po 
życzki w Polskim Banku Komuna!- 
nym w wysokości 200 tysięcy złotych. 
Jeżeli tę pożyczkę otrzymamy mówi 
wślad za tem p. poseł Wędziagolski 
to mam głęboką nadzieję, że zreali- 
zujemy nasz ogólny plan i na jesieni 
r. b. uruchomimy zakład, 

Muszę podkreślić, iż Związek Mię- 
dzykomunalny nie jest li tylko insty- 
tucją powołaną dla doraźnego cełu 
wzniesienia omawianego „Pomnika 
Niepodległości*, lecz, jak głosi nazwa 
jego. ma za zadanie rozbudowę sieci 
zakładów opiekuńczych ha terenie 
Ziemi Wileńskiej. © 

— Kto wehodzi obecnie poza p. 
prezesa do Zarządu Związku? 

— Pan poseł dr. Stefan Brokowski, 
jako wiceprezes i dr. Jerzy Dobrzań- 
ski. Rada zaś składa się z 24 osób, 
po 2 osoby od każdego powiatu i 8 z 
ramienia samorządu m. Wilna. 

Zaraz bezpośrednio po zanotowa- 
niu tej ciekawej rozmowy udałem się 
z p. posłem na Pospieszkę cełem zwie 
dzenia gmachu „Domu Dziecka Zie- 
mi Wileńskiej im, Marszałka Józeia 
Piłsudskiego*. ` 

Gmach ten zaiste ma wygłąd im- 
ponujący. Będąc wzniesionym w no- 
woczesnym styłu zadośćczyni wszysct 
kim w tym wzgłędzie wymogom tech 
nicznym, sanitarnym i wychowaw- 
czym. Sądząc z jego rozmiarów, znaj- 
dzie w nim lekko pomieszczenie'i nau 
kę około 250 dzieci. Gmach jest tak 
skonstruowany, iż wnętrze jego ma 
ze wszystkich stron dostęp słońca. 

Gdy dojdą projektowane budynki 
gospodarcze „„Dom Dziecku Ziemi Wi. 
leńskiej* stanie się jedną z najpięk- 
niejszych posesyj w Wilnie. Jest to 
zarazem bodaj najwspanialsze dzieło 
wspólnego wysiłku na które w iście 
rekordowym czasie mimo przeżywa- 
nego kryzysu gospodarczego zdobyła 
się Ziemia Wileńska. przy poparciu 
Rządu. ! 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Echa strzałów żyrardowskich. 
Kiedy w tak tragiczny sposób pękł 

wreszcie wrzód, wyrosły w przemyśle 
żyrardowskim, posypały się liczne ko- 
mmentarze i analizy, przyczyn niezdro 
wych stosunków. 

„Kurjer Łódzki” podkreśla niepro 
porcjonalną ilość cudzoziemców zatru 
dnionych w Polsce: 

„W ciągu ostatnich kilku lat Związek 
Zawodowy Techników Przemysłu Włókien- 
niczego i Z. P. w P. P. centrala w Łodzi 
występował do władz miejskich, jako też i 
centralnych z petycjami i memorjałami w 
sprawie cudzoziemców, zajmujących stano- 
wiska w przemyśle polskim. 

„Dzieje się to zwłaszcza w firmach, 
angażujących kapitał zagraniczny. 

„.Podobnie, jak w kolonjach panami i 
wiadceami są obcokrajowcy z różnych kra- 
jów Europy, Polacy odgrywają tam rolę 
murzynów, używanych: do czarnej pracy, 
szykanowanych i doprowadzanych często do 
stanu, kiedy szalenczy czyn staje się błyska- 
wicą, rozświetlającą mroki prawdziwej ge-, 
henny. 

Obserwując oddawna porządek rzeczy w 
Żyrardowie, gdzie różne odpowiedzialne pod 
względem fachowym stanowiska zajmują lu- 
dzie eksperymentujący dłuższy czas bez po- 
wodzenia, zdradzając przytem absolutny 
brak właściwych uzdolnień i doświadczenia 
—- nasuwa się natarczywe pytanie — za ja- 
kie ukryte przysługi, wyświadczane firmie, 
ei łudzie pobierają wysokie pensje?...* 

Straszaki komunistyczne. 
Pod tym tytułem pisze konserwa- 

tywny „Czas* krakowski o rozdętem 
przez pewnych dziennikarzy „niebez- 
pieczenstwie komunizmu“ wśród mło 
dzieży: 

„Od kiłku tygodni pewna część prasy 
pclskićj przepełniona jest ałarmami o groź- 
nym jokoby i rosnącym „komuniźmie naro- 
dowym'... Ktoś, nie znający stosunków pol- 
skich, mógłby sądzić, ze zaszło coś nowego, 
że fala komunistyczna nagle wezbrała, ż 
ilość kandydatów na poddanych „polskiej 
sowieckiej republiki, włączonej do Związku 
<owieckiego nagle wzrosła... Jakie są fakta? 

„Nie są one nowe. P. H. Dembiński i 
jego przyjaciele w Wilnie oddawna nie kryli 
się ze swemi poglądami. Kazimierz Zak- 
rzewski, Jerzy Szurig i grupa „Słowa Pol- 
skiego** oraz „Przełomu od szeregu lat pisze 
o swym  „rewołucyjnym*  syndykaliźmie. 
Leon Schiller również nigdy nie ukrywał 
swych przekonań.Dlatego trudno zrozumieć, 
dlaczego właściwie dziś wszezęto taki hałas 
— a raczej można to zrozumieć tylko w 
„Kurjerze Poznańskim*. 

Jakkołwiek bowiem — zdaniem — 
„Czasu” niedość wyraźnie określa się 

    

  

    

  

   

program szerokiego, jak widzimy, w 
Polsce .,frontu radykalnego”, to jed- 
nak: ; 

Jasną jest odpowiedź na pewne pytania, 
któreby właśnie decydowały o trafności okre 
ślenia „komuniści*: wyżej wymienione grup. 
ki nigdy nie myślały, ani nigdy nie myślą 
o jakimkolwiek, choćby najluźniejszym zwią- 
zku z partją komunistyczną, czy też z Śo- 
wietami. 

„To więc. co lekkomyślnie próbowano 
określić jako „komunizm“ jest czemś zupeł- 
nie innem...* 

Inna rzecz, że w końcu tych wywo- 
dów „Czas* opowiada się za liberal- 
nym kapitalizmem XIXw., ale chodzi 
a to, że w tem piśmie konserwatyw- 

nem widzimy uczciwe, rzeczowe sta- 
nowisko, nie kombinowane względami 
na handelek i sensację... 

  

Gen. Nobile—,specem'* sowieckim 

„Gazeta Poranna” pisze 0 rozbu- 
dowie lotnictwa sowieckiego: 

„I tak w bieżącym roku powstaje 40 no- 
wych lotnisk umożliwiających szybkie połą- 
czenie najdalszych części czerwonego imper_ 
jum, przyczem za najodpowiedniejszy Śro- 
dek komunikacyjny uznano sterowce, obli- 
czone na przewóz 70 osób W roku przysz- 
łym ma powstać pod Moskwą specjalny port 
dla sterowców, wyposażony w stocznię, han- 
gary i warsztaty. 

„Krasnaja Zwiezda, zaznacza bez ogró- 
dek, że sterowce oddadzą ważne usługi w 
przyszłej wojnie, umożliwiając szybki prze- 
wóz transportów między frontami. 

Cóż robi w tem wszystkiem Nobile, 
ów „wątpliwej sławy bohater podbie- 
gunowy*? Okazuje się że roła jego: 

„jako fachowca w tej dziedzinie jest 
wcale lukratywna. Posiada on sztab kilku- 
dziesięciu techników i szerokie pelnomocnitt 
wa w dziedzinie zamówień zagranicznych. 
Dzięki temu obok stałej płacy wynoszącej 10 
tysięcy dołarów miesięcznie i pięknej willi, 
oddanej mu na mieszkanie, korzysta z po- 
ważnych prowizyj firm. wnoszących przez 
niego przyjmowane lub odrzucane oferty...* 

Gdzie sie nie obrócimy — wszę- 
dzie w kółko to samo. Obrońcy kapi- 
talizmu (t zw. ostatnio „„żandarmi”',.. 
ii ch pryncypałowie (t. zw. „baroni“) 
urządzają bieg naprzełaj, by wyścig- 
nąć innych w pracy... zaciskania s0- 
wieckiego stryczka na szyi ukochane- 
go ustroju. Śliczni „obrońcy *... 
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Popierajeie Przemysł Krajowy 
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W niemieckim kotle. 
Konflikt krajów południowych 

z rządem Rzeszy 
przybiera na ostrości. 

BERLIN, 21. 6. (Pat), — Wielkie 
wrażenie w kołach politycznych wy- 
wołała wiadomość o przybyciu w dniu 
wczorajszym Hitlera do Berlina. Hit- 
ler odbył dłuższą konferencję z mini 
strem spraw wewnętrznych Rzeszy 
von Gaylem. 

Według doniesień prasy, przywód- 
cą narodowych socjalistów w tonie ka 
tegorycznym domagał się interwencji 
min. Gayla u rządów Bawarji i Prus 
na rzecz uchylenia zakazu manifesta 
cyj oddziałów szturmowych. 

BERLIN, 21. VI, (Pat). Przedłuża- 
jący się konflikt krajów południow. z 
rządem Rzeszy, w związku z zakazem 
noszenia mundurów partyjnych w Ba 
warji i Badenji, wszedł w nową faze. 
Jak się okazuje, wczorajsza wizyta 
Hitlera u ministra spraw wewnętrzn. 
Gayla była ostatniem ogniwem akcji 
kół prawicowych, mającej na celu 
zmuszenie ministra spraw wewnętrz- 
nych Rzeszy do jak najostrzejszego 
wystąpienia przeciwko rządom kra- 
jów południowych. Interwencja Hit- 
lera przygotowana była zawezasu 

przez kampanję organów prawicow. 
nawołującą rząd Rzeszy do bezwzglę- 
dnego złamania oporu Bawacji i Ba- 
denji. Również miarodajne koła Re- 
ichswehry poparły to żądanie, suge- 
rująe przytem, wobec ostatnich krwa- 
wych zaburzeń, konieczność ogłosze- 
nia stanu wyjątkowego w całej Rzeszy 

W tych warunkach jutrzejsza kon 
ferencja krajów związkowych budzi 
wielkie zainteresowanie, W naradach 
weźmie osobisty udział m. in. premjer 
bawarski Heldt. Z uwagi na jego zde- 
cydowanie nieustępliwe stanowisko 
obrady mogą przybrać burzliwy cha- 
rakter, 

W kołach politycznych oczekują, 
że w razie oporu krajów związkow. 
minister Gayl postawi rządom krajo- 
wym ultimatum, a na wypadek jego 
odrzucenia, ogłoszony ma zostać de- 
kret, zachowujący wyłącznie dla rzą 
du Rzeszy prawo wydawania zakazu 
noszenia mundurów partyjn. Jako 
daleko idącą ewentuałność przewidu- 
je się ogłoszenie stanu wyjątkowego. 
Tego rodzaju rozstrzygnięcie poważ- 
nie jest brane pod uwagę. 

Krwawe zaburzenia. 
Liczne ofiary. — Hitlerowcy prowokują. 

BERLIN, 21. 6. (Pat). — Wczoraj wieczo 
rem doszło w Gliwicach do paważnych starć 
między policją i szturmówkami hitlerowskie 
mi, które wbrew zakazowi władz usiłowały 
zorganizować pochód demonstracyjny przez 
ulice miasta, — W czasie starcia użyte broni 
palnej. 

BERLIN. 21. 6. (Pat). Napływają coraz to 
nowe wiadomości o zaburzeniach z różnych 
obszarów Niemiec. Szczególnie wiełkie roz- 
miary przybierają one na terenie zachodnim. 
Ofiarą starć w ciągu ubiegłej nocy w Deus- 
sełdorfie padły dwie osoby zabite i cały sze- 
reg ciężko rannych. Pomiędzy policją a bo- 

jówkami robotniczemi wywiązywała się kil- 
kakrotnie strzełanina. W) wałkach między 
oddziałami narodowych socjałisectów i ko- 
munistami również używano broni palnej. 

We Wrocławiu oddziały policyjne kilka- 
krotnie musłały rozwiązywać pochody, urza- 

dzane wbrew zakazowi przez narodowych 
socjalistów. W: dzielnicach robotniczych Ber- 
lina hitlerowey i komuniści przez całą ubieg- 
łą dobę staezali między sobą bójki. Tu i ów- 
dzie dochodziło do strzelaniny, w wyniku 
której jest kilka osób rannych. 

Prasa donosi równocześnie o teroryzo- 
waniu przez hitlerowskie oddziały szturmo- 
we polieji komunalnej w jednej z mniejszych 
miejscowości nadreńskich, Razem z oddzia- 
łami szturmowemi występować mieli ezłon- 
kowie Stahlhelmu. W ostatnich dniach po 
zniesieniu zakazu noszenia mundurów na te- 
renie Nadrenji i zagłębia Ruhry zabitych zo- 
stało w czasie zaburzeń 6 osób, a 200 osób 
odniosło ciężkie rany. W| kierowniczych ko- 
łach połieyjnych środkowej Nadrenji panu- 
je przekonanie, że przyczyną niepokojów są 
prowckacyjne wystąpienia umundurowanych 
hitleroweów. 

Hitlerowiec szefem oddziałów przymusowej 
i pracy 

BERLIN. 21. 6. (Pat). Prasa donosi, że 
komisarzem rządu Rzeszy dla spraw orga- 
nizowania oddziałów przymusowej pracy za- 

  

n'ianowany zostanie narodowy socjalista 
Hier, były pułkownik i szef wydziału partji 

: narodowo-socjalistycznej dla tychże spraw. 

  

Kiopoty finansowe m. Wilna. 
Fatalna sytuacja finansowa nasze- raz bardziej „brany w obcęgi*. Po 

go miasta nie jest tajemnicą. Pisaliś- 
my o tem niejednokrotnie, zawsze pod 
krešlajac, že tyłko bardziej racjonal- 
na i oszczędna gospodarka może wy- 
prowadzić miasto z ciężkich tarapa- 
tów finansowych. W tym też celu zo 
stał powołany dla Wilna specjalny 
dełegat finansowy rządu, długoletni 
i bardzo zasłużony pracownik sante- 
rządu wileńskiego p. Adam Piłsudski. 

Ciężkiem brzemieniem na naszym 
samorządzie leży przedewszystkiem 
deficyt budżetowy, który p. Adam Pił 
sudski w swojem sprawozdaniu, wy- 
głoszonem niedawno na posiedzeniu 
Magistratu szacuje na sumę 1.875,567 
złotych 15 gr. Coprawda nie jest to 
deficyt tylko ostatniego roku budże- 
towego bowiem składa się na to 
deficyt z roku 1930—31 w sumie 
592.063 zł. 41 gr. z r. 1931—32 — 
606.331 zł 12 gr. i z r. 1932—33 
409.414 zł. 98 gr. płus zaliczki wyda- 
ne pracownikom w sumie 267.757 zł. 
64 gr. — wyrównanie jego jednak 
wymaga dużego wysiłku ze strony 
miasta i znacznie pogarsza i tak nie 
bardzo godną zazdrości sytuację. 

Oprócz tego dochodzą jeszcze i 
długi gotówkowe z ubiegłych lat, 
a więc: za budowę szkoły na Antoko- 
lu 218.408 zł., za płac nabyty, w celu 
przeniesienia rynku Łukiskiego 54 ły 
siące zł., za zaległe rachunki Wydz. 
Pomiarów 35.000 zł.. za budowę do- 
mu Ośrodka Zdrowia 78.935 zł. i na- 
leżność skarbowi państwa ewent. B. 
G. K. z tytułu zaległych rat angiel- 
skiej pożyczki przedwojennej 365 ty- 
sięcy z., czyli suma sumarum długi 
uriasta, na Które niema dziś pokrycia 
wynoszą 2.526.910 zł. 

(o przedsięwzięto. celem pokry- 
cia tego deficytu? 

Opierając się na temże sprawoz- 
daniu p. A. Piłsudskiego możemy po- 
wiedzieć, że plan opracowany prze- 
widuje, iż 592.063 zł. z groszami de- 
ficytu za rok 1930—31 uda się wy- 
cisnąć z budżetu na rok 1932—38. W 
tymże roku przewidywana leż jest 
spłata 54.000 zł. za płae przy ul. Ła- 
kiskiej. 35.000 zł. zobowiązań wzglę- 
dem Wydz. Pomiarów oraz 57.300 zł. 
za budowę domu Ośrodka Zdrowia. 
Pozostałe kredyty, a mianowicie za 
budowę szkoły na Antokolu 218.000 
zł. i resztę należności za dom Ośrod- 
ka (21.400 zł.) czyli 240.000 zł. Magi- 
strat zamierza pokryć z pożyczek w 
Kom. Kasie Oszczędn. (120.000 zł.) i 
ze specjalnego funduszu przewidzia- 
ne na budowę rzeźni (120.000 zł.). De- 
ficyt z r. 1931—32 ma być pokryty w 
r. budż, 1933—34. Co się zaś tyczy 
zaliczek ło są one już cz wo po- 
trącane pracownikom; W maju po- 
trącono 10 proc. i w czerwcu 20 proc. 

Tak przedstawia się plan spłaty 
najpilniejszych długów miasta. 

Tymczasem budżet musi być co- 

  

    

    

    

        

      

  

    

szeregu przeróbkach i poprawkach 
sumę dochodów zwyczajnych w bud: 
żecie na r. 1932-—33 ustalono na 
10.086,592 zł. Okazuje się jednak, że 
i ta suma jest nierealna, bowiem bio- 
rąc pod uwagę, że w r. 1930—31 uzy- 
skano tytułem dochodów zwyczaju. 
10.176.000 zł. zaś w r. 1931-32 —- 
9.296.000 zł. czyli o 870.000 zł. mniej 
-—- należy spodziewać się, że suma do 
chodów zmniejszy się i w tym roku 
mniej więcej o takąż sumę, wobec cze 
go nie można liczyć, iż dochody zwy- 
czajne przekroczą sumę 8.500.000 zł. 
Podchodząc do kwestji bardziej opty- 
mistycznie można ustalić, jako cyfrę 
budżetową, sumę 9.000.000 zł. docha 
dów zwyczajnych pod warunkiem sto 
sowania w ciągu całego roku bardzo 
ostrożnej polityki finansowej w szcze 
gólności zaś rygorystycznego stosowa 
nia budżetów miesięcznych. 

Ale cyfra ustalonego niby ostate- 
cznie budżetu jest o 1.086.000 wię- 
ksza, Należy więc zastosować jeszcze 
dalsze redukcje wydatków. A jakie są 
tego możliwości? 

JI oto delegat rządu p. A. Piłsudski 
powiada: „Należy zdobyć się nawet 
i na tak bolesne cięcia, jak: 

1) dalsza redukcja poborów per- 
sonelu czyli skreślenie pozostałych 
10 proc, dodatku komunalnego, co da 
łoby w wypadku zastosowania tego 
środka od I sierpnia około 300.000 zł. 
zaś od I października około 225.000 
zł. oszczędności. 

2) reorganizacja pracy i redukcja 
personelu w poszczególnych wydzia- 
łach, oraz komasacja niektórych wy- 
działów, 

3) rewizja świadczeń w naiurze i 
dodatków do poborów, 

4) potrącić wypłacone a nieuregu- 
lowane zaliczki personelowi, 

5) dokonać rewizji opłat i świad- 
czeń na lokale szkolne zajęte przez La 
kie szkoły prywatne, które mają og 
raniczoną liczbę uczniów. 

Gdyby jednak i po zastosowaniu 
j wymienionych środków budżet 

się nie wiązał, nal asować s.C- 
reg instytucyj miejskich cwentnalnie 
ograniczyć zakres ich działania. 

Wyjścia niema. Należy się zdecy- 
dować: brnąć dalej w długi i wkońcu 
zaciągnąć stryczek, czy też szukać ra- 
cjonalnego wyjścia z sytuacji. 

Władze miejskie decydują się: 
budżet ustalić na 9.000.000 zł.. a w 
celu zredukowania wydatków prze- 
prowadzić dałszą kompresję wydat- 
ków za pośrednictwem budżetów mie 
sięcznych, skreślić 5 proc. dodatku 
komunalnego od 1 października i zre 
dukować personel. 

Przy redukcji personelu postano- 
wiono kierować się następującemi za 
sadami: zredukować emerytów, pobie 
rających emerytury ponad 200 zł. m., 

   

  

     

    

  

Ograniczenie dochodów. — 
Zakaz dla robotników 

polskich. 
BERLIN, 21. 6. (Pat), — Komisja główna 

sejmu pruskiego przyjęła wniosek komuni- 
stów, domagający się obłożenia sekwestrem 
doehodów rocznych ponad 12 tys. marek. 
Zasekwestrowane sumy przeznaczone mają 
być na pomoce dla bezrobotnych. 

Przyjęty również został wniosek narodo- 
wych soejalistów, wzywający rząd niemiecki 
do utrzymania również i po roku 1932 za- 
kazu wpuszczania do Niemiee polskich robot 
ników przemysłowych i rolnych. 

Popisy hitlerowców 
w Gdańsku. 

GDAŃSK. 21. 6. (Pat). Wezoraj wieezo- 
rem na przechodzących ulieą Langegasse 3 
Połaków, którzy rozmawiali po połsku, na- 
padłe kilku umundurowanych hitlerowców i 
pobiło jednego z nich tak dotkliwie, że mu- 
siał udać się do lekarza. Policjant, który 
nadszedł w czasie zajścia, ograniezył się do 
stwierdzenia nazwiska jednego z hitlerow- 
ców, którego następnie uwolnił, Do jakiego 
stopnia awantury hitlerowskie obrzydły spo- 
kojnej ludności gdańskiej, świadczy fakt, że 
przechodnie, widząc zajście, głośno wyrażali 
swe oburzenie, mówiąc: „Tym opryszkom 
teraz wszystko wolno*. 

Biały Dom 
w niebezpieczeństwie. 
WASZYNGTON, 21. 6. (Pat). Taj- 

na policja w Nowym Yorku otrzymała 
wiadomość, iż dwaj osobnicy jadą sa- 
mochodem do Waszyngtonu, wioząc 
z sobą materjały wybuchowe z zamia 
rem wysadzenia w powietrze Białego 
Domu. W związku z tem wszystkie 
drogi, prowadzące do Białego Domu, 
zostały obsadzone przez straż oraz 
przedsięwzięto inne środki ostrożnoś- 
ci. 

10.634 tys. bezrobotnych 

w Ameryce. 
LONDYN. 21. 6. (Pat). Jak donosi 

„Times“ w depeszy swego korespon- 
denta nowojorskiego, liczba bezrobot- 
nych w Stanach Zjednoczonych okreś 
lona została przez amerykańską fede- 
rację pracy na 10.634 tys. osób. Wskaź 
nik zatrudnienia w przemyśle, według 
danych departamentu pracy, wynosił 
na pierwszego czerwca 59,7, podczas 
gdy w dniu 1 marca był 64,5, biorąc 
przeciętne zatrudnienie w roku 1926 
jako 100. Przeszło 7 i pół miljona bez- 
robotnych przybyło w ciągu ostatnich 
dwóch łat. 

Spadek bezrobocia w Polsce. 
WARSZAWA, 21. VI, (Pat). Wed- 

ług danych statystycznych Hczba bez 
robotnych wynosiła w dniu 18 czerw- 
ca r. b. 262.930 osób eo. ce stanowi spa 
dek w stosunku do tygodnia poprze:i- 
niego o 7.035 osób. 

Pierwszy dzień turnieju 
w Wimbiedon. 

LONDYN. 21. 6. (Pat). W poniedziałek, 
w pierwszym dniu międzynarodowego turnie- 
ju tenisowego w Wimbledon uzyskano wy- 
niki następujące: 

Borotra - Merlin 0:6, 6:1, 1:6, 6:4, 6:2, 
Perry - Jameson 6:3, 6:2, 6:4, Vines - Du 
Plaix 7:5, 6:3, 6:4, Maier - Herting 6:3, 7:5, 
6:4 Austin - Young 6:2, 9:7, 6:3, Wood - 
Wedd 6:2, 6:2, 8:6, Hughes - Kuwabara 4:6, 
2:6,6:3, 6:2, 6:2, Menzel _ Leader 6:0, 6:1, 610, 
Cochet - Partridge 7:5, 6:8, 6:2, Matejka - 
Powell 6:4, 6:3, 6:3. 

Tłoczyński i Jędrzejowska 
grają dziś. 

LONDYN. 21. 6. (Pat). We wtorek Jędrze- 
jowska grała w pierwszej rundzie rozgry- 
wek międzynarodowych w Wimbledon prze- 
ciwko Angielce Law. 

Jędrzejowska łatwo pobiła swą przeciw- 
niezkę, wygrywając mecz w dwóch setach 
6:3, 6:4, We środę Jędrzejowska gra w dru- 

giej rundzie przeciw groźnej przeeiwniezce 

Angielce Ridley. Wi dnia tym gra również 

Tłoczyński, który ma za przeciwnika jednego 

x doskonałych techników amerykańskich All 

sona. 

wie rodzin pracują w Magistracie, zre 
dukowač osoby mające p. 60 L. žycia. 

Pozatem postanowiono opracować 
nowe normy dla świadczeń w natu- 
rze. i dodatków oraz przejrzeć ugru- 
powanie płac pracowników. 

Co do zaliczek to postanowiono 
potrącanie na umorzenie zaliczek od- 
roczyć, wyjąwszy pracowników wyż- 
szych kategoryj. Sprawę lokali szkol- 
nych ma zbadać specjalna komisja. 

Jak więc widzimy, decyzja Magi- 
stratu jest tyiko połowiczna. Na uch- 
walenie in extento planu oszczędnoś- 
ciowego delegata rządu zabrakło 0j- 
com miasta odwagi. Nie uważamy te- 

go za słuszne, bowiem prawdzie nale- 

ży zawsze odważnie i prosto patrzeć 

w oczy, stosowanie zaś półśrodków 
prawie nigdy nie prowadzi do celu. 

Dalszy bieg życia niewątpliwie i 
tu wykaże, że jedno — nawet bardzo 

  

  

bolesne cięcie — mniej powoduje 
cierpienia niż kilka. + 

Na porządku dziennym wczoraj- 

szego posiedzenia Magistratu znalazła 

się m. in. aktualna sprawa redukcyj 

personalnych. Na posiedzeniu tem 
prezydent d-r Maleszewski wystąpił 
z konkretnym wnioskiem zredukowa 

nia mężatek, których mężowie mają 
pracę zarobkową. Jednocześnie przed 
łożona została lista kandydatek i kan 
dydatów do redukcji. 

Po dłuższej dyskusji wniosek ten 
został uchwalony. W związku z tem 
w najbliższym już czasie ulegnie re- 
dukcji kilkanaście pracowników, któ 
rym samorząd zależnie od wysługi lat 
i charakteru słażbowego wypłacać bę 
dzie emeryturę względnie należną od- 

zredukować osoby, których członko- prawę pieniężną. 

Nr. 140 (2382) 

- Dzieci ulicy. 
Jeśli uśmiech i wesołość przechodnia ga- 

si widok steranych i mizernych twarzy, łach- 

mamiastych postaci i wyciągniętej, brudnej 
ręki, oraz głos, ni to grożba, ni to jęklima 
prośba „jeści chce się*, wychodząca z usć 
dorosłych, to cóż dopiero dzieci, te szare 
niemyte i nienakarmione twarzyczki, cza- 
sami z kośćmi policzków wystającemi pod 
wpadniętemi, za wielkiemi oczami, podcie- 

nionemi sinemi smugami zmęczenia... ży- 
ciem. Niedojadaniem od chwili urodzenia... 
Tem. co widzą i słyszą w swych przyrodzonych 

norach, skąd je wypycha na ulicę dłoń, nie 
zawsze bezrobotnych rodziciėti, czasami tyf- 
ko chciwych na _ grosz, przeznaczony na 

wódkę. 

Bo dlaczego niektóre dzieci na propozyc- 

ję kupienia im chłeba czy bułki, zmykają 
jak oparzone, a inne beczą i nie chcą się 

ruszyć z miejsca? „Kazali przynieść groszy” 

wybekuje taki bąk nieszczęsny, wbijając o- 

czy w ziemię i kąpiąc dużemi łzami. *Zapro- 

wadž do swego domu“. „Jaki u mnie dom... 

chata“. Brzmi wychlipana odpowiedž i nie 

czekając na zaofiarowane towarzystwo, zmy- 

ka, że mu tylko bose pięty widać. 

Są takie gębusie, że się ma wrażenie, iź 

nigdy się nie uśmiechnęły w. życiu: ponure 
zamyślenie, determinacja, grymas mający 

wzbudzać litość, dzika złość i spojrzenie z 

pod wichrów nieczesanych włosów, na spo. 

żywającego ciastka jegomościa, który odma- 

wia kupienia gazety za pięć groszy, kwiat 

ków za dziesięć, wymiętoszonych * małych, 

bardzo chudych palcach jakichś. różyczek... 

jaśminów.. pożał się Boże. zerwanych mo- 

że z cudzego ogrodu, z cmentarza, ze stra- 

ganu, ale cóż? Wszak tak. „jeści chce sie*. 

Gi, co sprzedają gazety, ałbo cośkolwiek, 

mają lepszy rezon, niż przyczepione do łach. 

manów rodzicielskich  „pociechy* będące 

tylko strapieniem dla nieszczęśników, któ- 

rzy nie mają za co wyżywić swego potom- 

stwa. 

Gi mali handlarze, mają tupet samodziel- 

ności, czują ważność swej osoby pół łokcia 

wysokiej, dźwigającej... ni mniej ni więcej, 

jak katastrofy lotnicze, przewroty gabine- 

tów, potworne morderstwa, śmiałe wyczyny 

sportowe, pożary i widowiska, których żadne 

z nich nie zobaczy. Wfszystko to w rękach 

małego, głodnego dziecka, które mimo swą 

nikłość w tym ogromnym i niezrozumiałym 
wszechświecie, jest jednak jego cząstką i... 

śmiech przyznać... współtwórcą... 

Ale i te małe, i trochę starsze. ambitniej- 

sze sztuki, te co chcą uczciwie zarobić parę 

groszy, doświadczają na sobie dobrodziejstw 

ustroju... 

„Ajej uciekaj, połicjant idzie”... „Nic, tem 

dobry, on pójdzie bokiem, nic nie powie, £ 

nie popatrzy w ta strona*. 

Jakto? Dlaczego? Jakiż zakazany proce- 

der. uprawiają te dwie brudne i oberwane 
dziewczyniny, sprzedające po 10 gr. bławat- 

ki i rumianki że władze bezpieczeństwa mo- 

gą mieć z niemi do czynienia? 
„Patent trzeba mieć paniutko kochana, 

tak, żeby na ulicy sprzedawać, tak paniutko, 
jak nie masz, dek do cyrkułu prowadzą, 

protokół spiszą, 10 złotych płać, patent albo 

dzień i noc przesiedź w. areszcie”. 
Nie, to chyba nieprawda! To jakieś nie- 

porozumienie... za to, że głodne, nędzne dzie- 

ci nie wykupiły patentu?! Może takie jest 

prawo, ale ten co je pisał powinenby postać 

przez szereg dni i późno w noc, w deszcz, 

mróz i skwar koło takich dzieci, którym 

grozi protokół za to, że sprzedają kwiaty 

lub gazety po kilka groszy! 

Wtedyby może zmienił ustawę przynajm, 

niej dla małoletnich, 

  

Hel. Rom. 
M ОННЕ _ 

Nowy dziekan Wydziału 
Lekarskiego U.S.B. 

W uzupełnieniu wiadomości po- 

danych w numerze niedzielnym o re- 
zultacie wyborów nowych władz Uni- 
wersytetu Stefana Batorego, zazna- 
czamy, iż dziekanem wydziału Lekar 
skiego wybrany został prot. Sergjusz 
Schiiling-Siengalewiez. Nasz sprawo- 
zdawca z powodu wcześniejszego wy- 
boru prof. Siengalewicza przeoczył 
podać tę wiadomość łącznie z wybo- 

rem Rektora. 

WŚRÓD PISM. 
— „Tygodnik Ilustrowany* w n-rze 25 

przynosi szereg zajmujących artykułów i prac. 
znanych autorów, wśród których należy wy- 
mienić W. Berenta, „Szabla i duch*, J. Wit- 
tlina „Św. Franciszek na wojnie”, K. W. Za- 
wodzińskiego „Współczesna epopea żydow- 
ska“, J. Parandowskiego „Dysk olimpijski 
i in. Wittlina „$w. Franciszek* jest fragmen- 
tem powieści biograficznej o Świętym z As- 
syżu. W artykule wstępnym dr. C. Groeger 
omawia całokształt sprawy „Prawa autor- 
skiego”; autor jest członkiem komisji mini- 
sterjalnej, pracującej nad nowelizacją usta- 
wy o prawie autorskiem. St. Podhorska-Oko- 
łów daje żywy feljeton o duszy współczesnego 
Budapesztu „Pod posągiem  „Csicosa*. W. 
Husarski zajmuje się „Kulturą artystyczną 
Węgier”, kronika teatralna, teljeton sportowy 
J. Janowskiego (o meczu tennisowym Polska 
Anglja), dział Idee i zdarzenia, aktualja — 
oto różnorodna, obficie ilustrowana treść nu- 
meru. 

  

  

-— Wakacyjny numer „Tęczy*. Nr. 6-ty 
miesięcznika „Tęczy”, który ukazał się nie- 
dawno w druku, w znacznej części poświę- 

cony jest wakacjom. W: związku z trudnem 
położeniem gospodarczem intelgencji pols- 
kiej, red. „Tęczy* zebrała szereg informacyj 
o tanich i wygodnych letniskach, które pa- 
leca swoim czytełnikom. Przy każdej infor- 
macji są ceny i warunki danego letniska. 
Oprócz tego red. „Tęczy* przeznaczyła kilka 
bezpłatnych pobytów na letniskach swoim 
abonentom, którzy w dniu 20 czerwca opła- 
cą prenumeratę pisma na kwartał II i HI. 

Niezależnie od tych ułatwień ostatni nu- 
mer „Tęczy* przynosi treść dostosowaną do 
okresu wakacyjnego, kiedy czytelnik prag- 
nie lekkiej i pogodnej lektury. Kilka felje- 
tonów krajoznawczych i turystycznych, П- 
strowanych fotografjami i mapami wycie- 
czek, dostarczy czytelnikom wskazówek, jak 
należy uprawiać turystykę na połskiem po- 
górzu. 

Nr. 6-ty „Tęczy* można nabyć w kios- 
kach, księgarniach oraz administracji „Tę- 
czy”, Poznań, Al. Marcinkowskiego 22.
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WIEŚC | OBRAZKI Z KRAJU Wykrycie olbrzymiej kradzieży w Wilnie. 
Tajemnicze auto przy stacji benzynowej. Telefon w pościgu za 

Komuniści grabią mienie 
spokojnych włościan pow. nowogródzkiego. 

NOWOGRÓDEK, 21. 6. (Pat). — Od dłuż- 
szeżu czasu na terenie powiatu nowogródz- 
kiego peczęły się szerzyć kradzieże, przeważ 
mie na szkodę niezamożnye. od 
których złoczyńcy odbierali, prócz pienię- 
dzy, znajdowanyeh zwykle w minimalnych 
ilościach, również żywność, tak drogą dla 
«hłopa na przednówku, narzędzia pracy, 
uprząż i t. d. Wi Ślad za temi kradzieżami 
nastąpiły podpalenia i to również dobytku 
biednych małorolnych włościan, a wreszcie 
zabójstwa, względnie usiłowania zabójstwa 
osób, które uważano za ludzi lojalnie usto- 
sunkowanych do państwa. 

Ten ostatni rodzaj przestępstw, a przede 
szystkiem sposób dokonywania ich, niemal 

in iyeznie w każdym rzególnym wy- 
padku, nasuwał przyptus nie, że ma się 
tu do czynienia ze zorganizowaną bandą 

przestępców. Z drugiej strony ponieważ par- 
tj kemunistyczna nie gardząc kryminalne- 
mi sposobami wałki politycznej, nawoływała 
w swej bibule do pedpaleń i prześladowań 
nicwygodnych dla niej ludzi, nasunęło się 
uzasadnione przypuszczenie, że banda ta stoi 
pod kierownictwem kompartji. 

Istetnie przeprowadzone przez prokura- 

turę newogródzką dochodzenia potwierdziły 
w całej rozciągłości, wyżej wspomniane przy 

  

  

   

  
   
     

  

  

puszczenie. Szezególnie sensacyjnym 
takt, że partja kemunistyczna, chwytając się 
wprost kryminalnych metod, zorganizowała 
ze swych ezłonków szajkę bandycką, która 
stosowała najprostszy i najpewniejszy Śro- 
dek ekspropojacji — kradzieże. 

Prowadzone energiczne dochodzenia dały 
rczultat pomyślny, gdyż banda złoczyńców 
została w pełnym składzie wyłapana, na cze 
le ze swymi hersztami, Janem Bacharem i 
Włodzimierzem Stasiewiczem, mieszkańcami 
gminy horodeczańskiej, powiału nowogródz 
kiego. 

W związku z powyższem dnia 28 maja 
b. r. prokuratura nowogródzwa złożyła Są- 
dowi Okręgowemu, przeciwko najbardziej 
czynnym cŚmiu członkom bandy akt oskar- 

żenia w trybie doraźnym. 

Należy dodać, że herszt bandy Bacher 
ostatnio tropiony przez policję, ukrywał cię 
w lesie, w speejałnie wykopanej norze, w któ 
rej odnaleziono, prócz karabinów i skradzio 
nych artykułów żywnościowych, również 
maszynę do pisania, oraz dwa aparaty teleio 
niezne. Banda ma za sobą bogata przeszłość 
i mimo jej 6miesięcznego istnienia dokona- 
ła 25 zbrodni natury kryminalnej, za co też 
członkowie jej ponieść mają surową karę. 

  

  

Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk 

w Nowogródku 

Druja. 
"Wiec sprawozdawczy posłów BBWR. 

W, dniu 13 b. m. przybyli do nas po- 
ałowie PP. F. Krasicki i Kwinto, by poin- 
formować tutejszą ludność, która w 1930 r. 
gremjałnie głosowała na listę Nr. 1 o sytu- 
acji politycznej i gospodarczej państwa, 

Ludności w sali Straży Ogniowej zebra- 

ło się z Drui i okolicy około 3500 osób, re- 
prezentującej wszystkie stany, narodowości 
i wyznania, i to bez publicznego ogłoszeni 
iż takie zebranie się odbędzie, co jest niezbi- 
tym dowodem zainteresowania się sprawami 

    

   

   
zącym zebrania został wybra- 

oj e wójt tutejszej gminy p. M. 
Świderski, który na sekretarza powołał p. 
W. Mickiewicza długoletniego nauczyciela 
szk. pows zaś na asesorów sędziwego oby- 
watela m. Drui p. W. Paszkiewicza i znane- 
go ogólnie kupca p. J. Piotrowicz. 

'o ukonstytuowaniu się prezydjum prze- 
udzielił głosu postowi Krasic- 

kiemu, y w blisko godzinę trwającem 
przemówieniu porównał poprzedni sejm par 
iyjny z obecnym o zdecydowanej większości. 
Wyymienił dokładnie, ile sejm i rząd, mając 
„pełnomocnictwa, wprowadził w życie dob- 
rych i dla państwa zbawiennych usiaw. Na- 

stępnie objaśnił przyczyny obecnego kryzysu 

i udowodnił, iż kryzys istnieje nietyłko u 
nas. 

Następny mówca poseł Kwinto omówił 
«sytuację w rolnictwie, wymienił powody u- 
padku gospodarstw rolnych i wskazał spo- 
soby ratunku. 

Ponieważ na wezwanie przewodniczącego 
nikt ze zgromadzonych nie postawił żadnego 
pytania, przeto kierown. szk. p. J. Milcu- 
%iewicz odczytał następującą rezolucję przy- 
„jęta oklaskami: 

„Zgromadzenie mieszkańców m. Drui w 

obecności posłów BBWR pp. Kwinto i Kra- 
sickiego, zebrani w dniu 13 b. m. po wysłu- 
<chaniu sprawozdań posłów wyrażają po- 
dziękowamie BBWR za jego działalność na 
terenie Sejmu prowadzoną według wskazań 
Budowniczego Polski Pierwszego Marszałka 
„Józefa Piłsudskiego, pod rządami którego 
Polska, nie zważając na kryzys mający о- 
gólno-światewy charakter, dąży do zajęcia 
«stanowiska państwowo-mocarstwowego. 

Niech żyje Prezydent Rzeczypospolitej 
1. Mościcki! 

Niech żyje Marszałek Józef Piłsudski! 
„Niech żyje B. B. W. R.! * 
'Okrzyk. ten został żywo vowiórzony przez 

sgromadzonych. Potem zostały przyjęte na- 
«stępujące wnioski odczytane przez p. Józefa 
Milenkiewicza: 

Zebranie obywateli m. Drui i okolicy 
zwraca się do BBWIR w osobach pp. Kwinto 
4 Krasickiego z prośbą: 

1) O jak najrychlejsze przeprowadzenie u 
stawy likwidującej i umarzającej stosunki 
czynszowe na terenie miasteczka Drui. 

2) O przyśpieszenie budowy i wykończe- 
mie kolei Druja—Wboropajewo. 

3, O dołożenie wszelkich starań by w 
«drodze wyjątku Rząd przyszedł z pomocą 
Drui w budowie szkoły, ponieważ tego wy- 
magają interesy społeczne i polityczne. 

4) O poczynienie starań, aby taryfa ko- 
lejowa na linji Druja—Dukszty była zrów- 

"nana z taryfą kolejową dróg normalnych co 
ożywi ruch osobowy i spowoduje potanie- 
nie produktów pierwszej potrzeby. 

5) O zastąpienie wyrąbów juty i baweł- 
ny wyrobami z lnu co wpłynie dodatnio na 
uprawie Inu. 

Po uchwaleniu tych wniosków przez 
-zgromadzenie i przyrzeczenie w końcowem 
przemówieniu posła Krasickiego, iż ze swej 
strony dołożą starań o urzeczywistnienie 
dych żądań p. T. Janczewski podziękował w 
gorących słowach za przybycie posłów i 
"wzniósł okrzyk na ich cześć, poczem prze- 
"wodniczący rozwiązał zebranie i łudzie się 
«ozeszli okazując wielkie zadowolenie. 

B. F. Z. 

     
    

   

    

   

   
   

  

  

* - Nowogródek. 
Najszlachetniejszy sport. 

Jakże inaczej można nazwać te piękne 
"wyczyny sportowe, gdy pod jasnym baldachi 
amem nieba, wśród ziełonych pni drzew drga 
mapięta cięciwa i ręczna strzała ze świstem 

p:zecina powietrze, by ostrym grotem, zdob 
«nym w pióra utkwić w tarczy. Każdy mu- 
skuł łucznika drży napięty, jak eliptyczna 
cięciwa. I te wszystko przy łuku. A gdy się 
połączy ten szlachetny sport z lekkoatletycz, 
ną zaprawą wychodzą z tego naprawdę nie- 
"bywałe wyczyny. 

Tak też i było w obozie łuczniczym w 
Litówce, odległej o 4 klm. od Nowogródka. 
Sekcja bowiem łucznicza przy Komendzie 
Podokręgu Zw. Strzeleckiego w Nowogródku 
postanowiła w pierwszych dniach czerwca 
urządzić kilkudniowy obóz łuczniczy. Pro- 
„jekt ten spotkał się z entuzjastycznem przy- 
jęcitem ze strony prezesa Sekcji Łuczniczej 

Romualda Kawalca. Znalazły się też i łu- 
3-cia drużyna harcerska męska im. Mar- 

szałka Piłsudskiego, drużyna, która w życiu 
<sportowem Nowogródczyzny ma swoje chlub 
nie zapisane karty posiada w swym składzie 
także i stolarzy, którzy w ciągu bardzo sto- 
sunkowo krótkiego czasu wykonali w swej 
pracowni dostateczną ilość znakomitych łu- 
ków. 

Dzięki interwencji ze strony miarodaj- 
Rs czynników PW. i WF. znalazły się też 
4 środki na tę tak szlachetną imprezę i wnet 
na polance w Litówce obok stawu, polance, 
otoczonej wysokopiennym świerkowym 'la- 

   

  

    

  

w YARIETE 
W rol. gł: EMIL JANNINS, Lya de Puttl i Warwick Ward. 

WKRÓTCE Kłątwa rodu mandarynów. 

sem. wyrosły rzędy namiołów żeńskiego i 
męskiego obozu łuczniczego, skup. 
prawie wszystkie organizacjePW. i WF. Byli 
więc harcerze z 3 drużyny męskiej 
szałka Piłsudskiego i "harcerki 2 

    

    
dnSdy 

żeńskiej im. Elizy Orzeszkowej z Nowogród 
ka, Strzeley i Strzelczynie Podokręgu Nowo, 

złonkinie Przysposobienia Woj- 
skowego Kobiet i Rodziny Wojskowej i t. d. 

Praca w obozie łuczniczym nie ogranicza- 
ię jedynie do treningu łuczn ego, lecz 

ie dziedziny wy- 

   
   

  

  

    

      

  

obejmowała prawie wsz, 
chowania fizycznego: rzuty kułą, d 

kiem, oszczepem, granatem, skoki wda 
ż. Urządzono nawet prowizoryczną bież 
strzelnicę łuczniczą, na której przez ca_ 

ły prawie dzień poszczególne grupy uczestni 
ków i uczestniczek obozu zaprawiały się w 
tym tak szlachetnym sporcie, jakim jest łu- 
cznictwo, pod umiejętnem kierownictwem 
niistrza Świala w strzelaniu z łuku p. Sa- 
wickiego, który nie szczędził swych nader 

cennych uwag i wskazówek przy strzelaniu. 

Od pobudki aż do ogniska, to znaczy od 
poranka do wieczora polana obozowa drga 
ła życiem. Nic dziwnego, że apetytki uczestni 
ków i uczestniczek były w stosunku propor- 
cjonalnym do wysiłku. Kierownictwo obozu 
dbało też usiłnie, aby młodym, na bronz opa 
lonym ciałom nie brakło również strawy, by 
chleba powszedniego i mięsa nie brakło. A 
jaki bajeczny nastrój panował wśród uczest. 
ników obozu, świadczy fakt że do zawodów 

lvezniczych, które były na zakończenie, sta- 
nęli prawie wszyscy uczestnicy i uczestnicz- 
ki obozu. Z liczby 40 uczestników i uczestni 
czek Odznakę Łucznicą uzyskało 60 proc., a 
Państwową Odznakę Sportową zdobyło 16 
uczestników (w tem 70 proc. harczerzy 3 
drużyny harcerskiej im. Marszałka Piłsud- 
skiego): 

Najprzyjemniejsze chyba były chwiłe spę 
dzone przy ognisku, które co wieczór płonę, 
ło na polance, i przy którem co wieczór snu 
ły się najczarowniejsze dymy opowieści obo- 
zowych, przy którem co wieczór dźwięczały 
radośnie pieśni uczestniczek i uczestników 
obozu. Rozjeżdżając się wsyscy wyrażali żal 
z powodu tak króko trwającego obozu na 
którym przeżyli tyle miłych i przyjemnych 
momentów. . 

Szczuczyn. 
Akademja ku ezei St. Moniuszki. 
Wi dniu 5 czerwca r. b. w sali Seminar- 

jum Nauczycielskiego w Szczuczynie koło 
Lidy, staraniem referentki Sekcji Finanso- 
wej ZPOK. i szkoły powszechnej, odbyła się 
akademja ku uczczeniu 60-lecia zgonu Sta- 
nisława Moniuszki. 

Uroczystość została rozpoczęta przemó- 
wieniem p. Bojanowskiego, poczem nastąpi- 
ła część koncertowa z udziałem dzieci szkoły 
powszechnej oraz orkiestry salonowej. 

    

   

    

Z iniejatywy Związku Pracy Obywa- 
telskiej Kobiet 

w Śzczuczynie koło Lidy zostało zorga- 
nizowane i poświęcone w dniu 13 czewrca 
r. b. przedszkole sezonowe we wsi Jelna gm. 
kamionkowskiej. 

Na uroczystość otwarcia przedszkola 
przybyli: p. Jan Przedpelski właściciel osady 
Jelna, prezes Zw. N. S. P. p. Rapacki, Za- 
rząd ZPOK., ksiądz proboszcz z Kamionki 
oraz liczni goście. 

Zadaniem przedszkola będzie roztoczenie 
opieki nad dziećmi pozostawionemi często- 
kroć bez dozoru w chałupach, oraz stworze- 
nie dla nich jak najpomyślniejszych warun- 
ków zdrowotnych i wychowawczych. Dla 
stworzenia tej pierwszej placówki kultural- 
no-oświatowej na wsi Z. P. O. K. obrał teren 
Jelnej ze względu na życzliwe ustosunkowa- 
nie się p. p. Przedpełskich do wszelkich te- 
go rodzaju poczynań, oraz z uwagi na szcze 
re zainteresowanie się sprawą przedszkola 
kierownika miejscowej szkoły powszechnej 
r. Laskowskiego, którego energji i wytrwa- 
lcšci przedszkole zawdzięcza swe istnienie. 

Kierownictwa przedszkola na okres letni 

podjęła się bezinteresownie p. Laskowska. 

W* zbożnej i mozolnej pracy — Szczęść 
Boże! 

Lida. 
Piorun. 

Wczoraj w godzinach popołudniowych 
w czasie burzy, jaka przeszła nad Lidą, pio- 
run uderzył w dom mieszkalny, przy ulicy 
Rajskiej Nr. 100, trafiając w mieszkankę te- 
go domu Aleksandrę Siemieszewską, która 
zsmykała właśnie lufeik, Siemieszewska doz 
nała ciężkiego porażenia. Znajdujące się 
przy niej dziecko piorun chwilowo ogłuszył. 
Porażoną zajął się natychmiast lekarz kole- 
jowy. Powstały skutkiem uderzenia pioruna 
pożar został szybko stłumiony. . 

Bieniakonie. 
Grad. 

W. ostatnich dniach przeciągnęła nad cze- 
ścią powiatu lidzkiego w szezególności nad 
gminami raduńską i bieniakońską burza gra- 
dowa, połączona z silną ulewą, Grad nieraz 
wielkości orzecha włoskiego, spowodował du- 
że straty w zasiewach. Zwłaszeza zostały dot 
knięte w gminie bieniakońskiej wileńska 
staeja doświadezalna, miasteczko Bieniako- 
nie i wieś Bieniakońce, w gminie zaś raduń 
skiej ucierpiało 12 miejscowości.  Wymie- 
nione miejseowości, naskutek starań staro- 
sty powiatowego mają uzyskać umorzenie 

przestępcami. 15 dużych worków ze skradzionym trykotażem. 
Kradzież w fabryce trykotażu przy ul. Zawalnej. 

W dniu 20 b. m. w godzinach porannych 
dwaj wywiadowey Wydziału Śledczego ziłą- 
żający do swych zajęć codziennych W. Po- 

а li przy stacji benzynowej 
doże auto ciężarowe naładowane jakiemiś 
tewarami i nakryte z góry planderką. 

Po skrupulatniejszem p jrzeniu się wyt 
rawne oko wywiadowców zauważyło wśród 
osobników, kręcących się obok auta, zna- 
nych tutejszemu Urzędowi Śledczemu prze- 
stępeów. Okoliczność ta nasunęła podejrzenie 
iż na aucie mogą znajdować się przedmioty 
pochodzące z kradzieży, tem bardziej, że Wy 
dział Śledczy już posiadał intor- 
macje, że auta ciężarowe należące do wileń- 
skich biur ekspe yjnych, wśród towarów 
legałnych przew y 
dzące z kradz 

Białymstoku, Warszawie a nawet i Łodzi. 
Zanim jednak wywiadowcy zdążyli zbłi- 

żyć się de auta once nagle ruszyło w drogę 
i pełnym gazem pomknęło ulicą Legjonową 
w kierunku Ponar. 

O spostrzeżeniu swojem wywiadowey na- 
tychmiast pewiadomili Wydział Śledezy, któ 
ry nie mogac wszczać pościgu przy pomocy 
tuksówki, ponieważ podejrzane auto było 

    

  

  

   

        

   
     

już daleko, nadał natychmiast telefonogramy 
ystkich posterunków policji znajdu 

na trakcie Wilno— Warszawa, a 
mianowieie do posterunków policyjnych w 
Ejszyszkach, Grodnie, Białymstoku i w War 
szawie z poleceniem zatrzymania tego auta, 
zrewidowania i skontrolowania znajdujacych 
się na niem towarów 

Jakoż rzeczywiście o godzinie 8 z minuta- 
mi posterunek polieji w Ejszyszkach zatrzy- 
mał owe auto, mknące z wielką szybkością 
w kierunku Grodna, Po zrewidowaniu zawar 
tości samochodu, w którym oprócz towarów 
legalnie wysyłanych, przez firmę do której 
unto należy, znaleziono również 15 dużych 
worów wypchanych wyrobami trykotażowe- 
mi. Skąd pochodzą i do kogo nałeżą try- 
kotaże, eskortujący owe auto osobnicy nie 
umieli się wytłumaczyć. 

nia auta, dwóch zna- 

nych. policji złodziei, jadących tem autem, 
a mianowicie Lejba Kwartowski i znany pod 
przezwiskiem Szloma — tragarz korzystając 
z chwilowej nieuwagi policjantów zbiegło do 
sasiedniego lasu. Ucieczka ta upewniła ko- 
mendanta posterunku, że ujawnione w aucie 
towary pochodzą z kradzieży, wobec czego 

     

  

    

  

Sprawa Kąpielisk na Wilji. 
W związku z coraz częściej zda- 

rzającemi się wypadkami utonięć ak- 
tualną stała się sprawa budowy 
pielisk na Wilji, W sprawie tej zwoła 
ne zostało onegdaj posiedzenie ra- 
dzieckiej Komisji Sanitarnej, która 
sprawę tę szczegółowo rozważyła. 

W wyniku dłuższej dyskusji ko- 
misja doszła do przekonania, że w 
obrębie miasta, od szpitala wojskowe 
go na Antokolu. do szpitala zakaźne- 
go na Źwierzyńci woda Wilji j 
stawicznie zanieczyszczana Ściekami 
ze szpitali i klinik, z koszar i więzie- 
nia na Antokolu, z posesyj prywat- 
nych i z kolektorów kanalizacyjnych 
sieci miejskiej oraz z garbarni. W le- 
cie częste są wypadki kąpania koni, 
co również przyczynia się do zanie- 
czyszczenia wody rzecznej. Oprócz 
możliwości trafiania do wody zaraz: 
ków tyfusu. biegunek, dezynterji i t. 
p. mogą też być w wodzie jaja paso: 
żytów źwierzęcych, jak solitery i róż 
nego rodzaju inne glisty. Powstawa - 

     

  

  

nie zakażeń stwierdzone zostało nie- 
jednokrotnie konkretnemi faktami. 
Tak naprz. zaszedł fakt zarażenia się 
zarazkami róży skutkiem zadraśnię- 
cia skóry na nodze o gałęź leżącą na 
dnie rzeki wpobliżu brzegu na Anto- 
kolu. Stało się to z jednym z lekarzy 
który zmuszony był zejść z łódki do 
wody, aby przybić do brzegu. Mimo 
dość szybkiego zajodynowania zadraś 
niętego miejsca i włożenia opatrunku 
już drugiego dnia wystąpiły objawy 
róży na szczęście o dość lekkim prze- 
biegu. 

Opierając się na powyższych da- 
nych Komisja kategorycznie wypo- 
wiedziała się przeciwko urządzeniu 
kąpieliska na rzece w obrębie miasta. 
natomiast nie ma żadnych zastrzeżeń 
przeciwko wybudowaniu kapieliskų 
powyżej ul. Suchej vis a vis plz Tu- 
skułańskiej. Ponadto postanowiono 
zwrócić się do Magistratu o ustawie 
nie tablic ostrzegawczych w miejs- 
cach nie nadających się do kąpania. 
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OSOBISTA 

— Pan Wbjewoda Beczkowicz wyjechał 
w dniu 22 b. m. na trzydniową inspekcję 
powiatów  święciańskiego i oszmiańskiego. 
Panu Wojewodzie towarzyszą w podróży na- 
czelnik Wydziału p. Bruniewski, inspektor 
PP. wojewódzki komendant Konopko ; in- 
spektor Związków komunalnych p. Żyłko 

— Prezes Wileńskiej Dyrekcji Poezt i Te 
legrafów p. inż. Karol Żuchowicz w dniu 20 
b. m. powrócił do Wilna i objął urzędowanie 

MIEJSKA. 
-— Zamiary zamknięcia czytełni miejskiej 

Magistrat m. Wilna zamierza jeszcze w b. 
m zamknąć czytelnię miejską. 

Powód zamknięcia — słaba frekwencja 
i brak odpowiednich funduszów na jej pro- 
wadzenie. Czytelnia ta jednak w sezonie je- 
siennym ma być uruchomioną. 

— Ściąganie należności podatkowych. — 
W związku ze słabemi wpływami podatko- 
wemi Magistrat polecił wzmóc egzekucje. 
Dotyczy to przeważnie płatników, którzy za 
legają z opłaceniem należności podatkowych 
za lata ubiegłe. 

     

UNIWERSYTECKA. 
— Z Uniwersytetu Stefana Batorego. W 

Środę dnia 22 b. m. w Auli Kolumnowej Uni 

podatków. Wysokości strat jeszeze nie ustało 
u0, w każdym bądź razie są one bardzo zna- 

“| Podbrodzie. 
Wybryk pastucha. 

Ze Święcian donoszą, iż wpobliżu wsi 
Mełeniszki gm. podbrodzkiej małoletni pas- 
tueh Szymon Fiklistanow nudząe się w lesie 
w ezasie paszenia bydła rozpalił kilka ognisk 
i poezął podpalać las, Spłonęło przeszło pół 
ha lasu i kilkadziesiąt metrów drzewa opa- 
łowego. Dzięki tylko niepomyślnej pogodzie 
uniknięto tragiczniejszych skutków pożaru. 

Zastrzelenie przestępcy. 
BARANOWICZE, 21. 6. (Pat). — W gmi- 

nie wołmiańskiej zatrzymany został przez 
polieję niebezpieczny przestępca, niejaki Bro 
nisław Szyłkowski, ze wsi Myto, powiatu li- 
dzkiego. Osadzony w areszcie gminnym Szył 
kowski zerwał kraty w oknie i zbiegł. Poste- 
runkowy polieji państwowej, który pośpie- 
szył za przestępcą, wezwał go kilkakrotnie 
do zatrzymania się. Ponieważ przestępea 
wezwania nie usłuchał posterunkowy oddał 
za nim strzał z karabinu. Szyłkowski padł 
trupem na miejseu. | 

Katastrofa samolotu 
wojskowego. 

Onegdaj rano samolot wojskowy łeeący 
w okręgu Białej uległ defektowi i spadł na 
poła gm. derewniekiej. Lotnicy wyszli bez 
szwanku. Samolot uległ MO uszkodze- 
niu. 

wersytetu o godzinie 13 odbędzie się promo 
cja na doktora filozofji na Wydziale Mate- 
matyczno-Przyrodniczym p. Anieli Przeździe 
ckiej-Jędrzejowskiej. 

Wstęp wolny. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Koedukacyjna Szkoła Ogrodniczo-Han 

dlowa w Krasnym Stawie, woj. Lubelskie. 
(Dawniej Szkoła Przemysłowo-Handlowa Żeń 
ska). Dzialy: ogrodniczo-przetwórczy i hand 
lowy. 

Warunki przyjęcia: ukończenie 7 oddzia- 
łów szkoły powszechnej lub 3 klasy szkoły 
średniej (gimnazjum). 

Przy szkole własny ogród owocowo wa- 
rzywny (5 ha) i przetwórnia do przerobu 
owoców i warzyw. 

Czynne 3 klasy: I, II, i III. 
Opłata szkolna 45 zł. miesięcznie. Dla 

niezamożnych ulgi. Za dzieci pracowników 
państwowych Skarb Państwa płaci pełne op 
łaty. Wipisowe 10 zł. 

Dla zamiejscowych internaty: żeński 
męski. Utrzymanie w internatach 70:zł. mie 
sięcznie (dla niezamożnych ulgi). 

Podania o przyjęcie do szkoły i interiatu 
de dnia 27 czerwca i 25 sierpnia r. b. 

WOJSKOWA. 
— Kompanja podchorążych przy dowó- 

dztwie 1 dywizji Legjonów. Dowiadujemy się 
iż przy dowództwie I Dywizji Piechoty w 
Wilnie ma powstać kompanja szkoły podcho 
rążych rezerwy. Kompanja podchorążych 
znajdować się będzie w 5 p. p. Leg. 

— Podehorążowie rezerwy pod broń. Re_ 
fcrat wojskowy Magistratu rozsyła obecnie 
karty powołania na ćwiczenia podchorążym 
rezerwy z roczników 1906 i 1908. Na ćwicze- 
nia powołane są wszystkie rodzaje broni. 
Weielenie do szeregów . najbliższego turnu- 
su nastąpi w dniu 11 lipca. 

-— Kto dziś staje przed komisją poboro- 
wą? W! dniu dzisiejszym stają przed komisją 
poborową mężczyźni urodzeni w roku 1910 
z nazwiskami na litery: T, U, W, Z i 2 
którzy podczas poboru w roku ubiegłym uz 
nani zostali za czasowo niezdolnych do służ 
by wojskowej (kat. B). Z dniem więc dzi- 
siejszym definitywnie zakończony zostaje 
przegląd mężczyzn tej kategorji rocznika 
1910. 

— Święto 1 p. p. Leg. — W. dniach 5 i 6 
sierpnia 1 p. p. Leg. obchodzi swe doroczne 
święto pułkowe W: dniu tym odbędzie się 
uroczysty capstrzyk z iluminacją i apelem 
poległych zakończony złożeniem wieńców na 
grobach poległych żołnierzy pułku na Rossie 
i cmentarzu wojskowym na Antokolu, oraz 
na pomniku poległych w Białymstoku. W 
dniu następnym na program uroczystości 
złożą się nabożeństwa, defilada oraz szereg 
imprez sportowych. Dla żołnierzy zorganizo_ 
wane zostaną specjalne pogadanki o historji 
i zasługach pułku w walkach o niepodległość 
Polski. | 

— Zwołnienie z szeregów. W początkach 
września nastąpi zwolnienie z szeregów rocz 
nika 1909. Zwolnieniu ulegną żołnierze od- 
bywający służbę w piechocie. 

— Dodatkowe komisje poborowe. Wła- 
dze administracyjne opracowały już prog- 
rem posiedzeń dodatkowych komisyj pobo- 
rowych na cały rok bieżący. Najbliższe posie 
dzenie wyznaczone zostało na dzień 13 n. m. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Z Federacji PZOO. Dotychczasow: 

kretarz Wiojewódzkiej Federacji Wiileńs 
p. Wilhelm Popławski na ostatniem po: 
dzeniu prezydjam Federacji złożył rezy- 
gnację ze stanowiska sekretarza Federacji 
Wojewódzkiej i członka prezydjum. 

RÓŻNE. 
— Wilno w boldzie wielkiemu piešnia- 

rzowi Moniuszce, Wystawa Moniuszkowska, 
zawierająca kilkaset przedmiotów  związa- 
nych z twórczością i pobytem Moniuszki w 
Wiilnie, mieści się w głównym pawilonie wy 

   
   

  

natychmiast powiadomił o tem policję śled- 
czą w Wilnie, skąd otrzymał też telefoniczne 
polecenie, by pod silną eskortą zatrzymane 
auto wraz z towarzyszącymi mu osobnikami 
dostarczył do Wiilna do dyspozycji Wydzia- 
łu Śledczego. 

W, międzyczasie komendant posterunku 
w Ejszyszkach zarządził poszukiwania za 
zbiegłymi złodziejami i po upływie dwóch 
godzin Lejbę Kwartowskiego — znanego 
włamywacza i rozpruwacza kas — ujęto. 

'Tymezasem nasunęła się inna trudność: 
Wydział Śledczy nie posiadał zameldowania 
© podobnej kradzieży, Wszczęto poszukiwa- 
nia za poszkodowanym i w dniu wczoraj- 
szym ustalono, iż zatrzymane towary pocho 
dzą z olbrzymiej kradzieży dokonanej w iab 
ryce trykotaży Etki Pobieńskiej przy ulicy 
Zuwalnej 15. 

Jak wynika z przeprowadzonego docho- 
dzenia, kradzież została dokonana w ezasie 

między godz. 6 wiecz. w piątek, kiedy to wła 
ścieielka fabryki po raz ostatni była w fab- 
ryee, a pońiedziałkiem rano. Sprawey dosta- 
li się do fabryki wejściem frontowem przy 
pomocy wytrychów i wyłamania zasuwek, A 
plendrewali tam przez całe dwa dni šwią- 
teczne sobotę i niedzielę. Przez ten czas zaję 
ci byli spakowywaniem towarów, które w no 
cy wynosili i następnie składali do dnżych 
worów. Dla bezpieczeństwa złodzieje zamk- 
neli tylne wejście sztabą od wewnątrz. 

W, dniu 20 b. m. do lokalu fabryki 
chciała przedotać się do dozorczyni domu, 
która miała wswojem posiadaniu kłucze od 
tylnego wejścia. Do fabryki jednak nie mogła 
się dostać, gdyż znalazła drzwi zarygłlowane 
od wewnątrz czego nigdy przedtem nie było. 
Suma zaś właścicielka zauważyła kradzież 
dopiero wezoraj rano, kiedy również nie mo 
gła się przedostać do fabryki i musiała przez 
lufeik przedostać się do lekału by odryglo- 
wać drzwi. 

Wi toku dalszego dochodzenia zatrzyma- 
no jeszeze dwóch osobników oraz rozesłano 
bsty gończe za Szłomą — tragarzem. 

Tak oto przypadek i szybkie zorjenłowa 
nie się wywiadowców, przyszły Wydziałowi 
Šiedezemu Zz pomocą do wykrycia niebezpie- 
enej szajki złodziejskiej, wywożącej skradzio 
ne w Wilnie towary do innych miast Polski. 

(e) 

BOA NATO AO SNES ITT 

stwowym w ogrodžie po-Bernardyūskim i ol 
warta jest codziennie od 11 rano do 8 wie- 
czór. 

    

Wiejście na wystawę 45 gr., ulgowe — 20 
gr. zbiorowe (od 10 osób! — 10 gr. od 060- 
by. 

° — T-wo „P. Ż. P.* „Noe Kupały — So- 
bótki* tegoroczne zapowiadają się niezwykle 

atrakcyjnie — połączone park im. gen. Želi. 
gowskiego i ogród po-Bernardyński rozbrz- 
miewać będą doborem pięknych orkiestr — 
Poczlowi ej i5 p. p. Leg. Występ znanej war 
szawskiej gwiazdy baletowej p. Anny Zaboj- 
kinej z duetem wokalno-tanecznym, Haliny 
Sorgi i Wiery Surin, Koncert Wil. Orkiestry 
Symfonicznej pod batutą M. Małachowskie- 
go, Chór Rewellersów J. Świętochowskiego, 
występy Artystów Teatrów z p. K. Wyrwicz- 
Wichrowskim ma czele, efekty świetlne, ko- 
rowód z pochodniami, „Sobótki* za rzeką, 
ognie sztuczne, tańce i skoki przez ogniska 
dopełnia program tradycyjnej zabawy — 
obchodu. 

Początek o godz. 18 — wstęp 60 gr. ulgo 
we 40 gr. 

— Kontrola nad sprzedawaną żywnością 

W ubiegłym miesiącu na terenie Wilna spec- 
jalni kontrolerzy badania żywności zbadali 
321 próbek artykułów żywnościowych Stwier 
dzono 36 wypadków fałszowania nabiału, 
masła, serów, wędlin, i innych artykułów. 

TEATR | MUZYKA 
— „Polacy w Ameryce* w Rernardynce. 

Dziś, w środę 22 czerwca o godz. 8 m. tó 
barwna i pełna humoru operetka-wodewił Da- 
nielewskiego „Polacy w Ameryce". 

Jutro, w czwartek 23 b. m. o godz. 8 m. 15 
„Polacy w Ameryce". 

— „Nieuchwytny* w Lutni. Dziś w śro- 
dę 22 czerwca o godz. 8 m. 15 pełna niesamo- 
witych nastrojów sztuka Włallace'a „Nieu- 
chwytny*, która dzięki swej fascynującej treś 
ci wciąż interesuje Wilno. Akcja toczy się 
żywo, obfituje w szereg ciekawych i niezwy- 
kłych komplikacyj, oraz daje maximum wra- 
żeń i emocyj. 

Jutro w czwartek 23 b m. o godz. 8.15 
jedyny recital taneczny Lidji Winogradzkiej. 

— Najbliższa premjera w  Bernadynee. 
Teatr Letni w Bernardynce w najbliższym 
czasie tąpi z premjerą znanej sztuki Kra- 
szewskiego p. t. „Chata za wsią”, która wie- 
lokrotnie stanowiła wdzięczny materjał w 
twórczości filmowej i reżyserskiej, ale do- 
piero na scenie daje pełny i barwny obraz 
życia Cyganów i wsi polskiej. 

— Wesoła rewja dla dzieci w Bernardynce 
Wobec wielkiego sukcesu „liewji dziecięcej” 
—dane będą w Teatrze Letnim w Bernardyn- 
ce w sobotę 24 b. m. o godz. 4-ej pp. i w nie- 
dzielę 26 b. m. o godz. 12 m 30 w południe, 
jeszcze dwa przedstawienie tego widowiska, 
co niewątpliwie ucieszy szerokie rzesze na- 
szych milusińskich. 

— OPERA W WILNIE, Niezwykłą atrak- 
cją dla Wilna jest uruchomienie opery na 
wolnem powietrzu, w parku im. Żeligowskie 
go. Na początek sezonu — we środę dnia 
22 b. m. — wystawiony będzie „Faust“, pod 

reżyserją prof. A. Ludwiga, w niezmiernie 
oryginalnej oprawie dekoracyjnej pomysłu 
W. Makojnika. 

Inaugurację sezonu operowego uświetni 
swoim występem w partji tytułowej fenome- 
nalny tenor Wiładysław Ladis Kiepura oraz 
pierwszy basista Opery Warszawskiej Józef 
Junelli Trembicki. Pozatem obsadę stanowią 
siły miejscowe w powszechnie cenionymi 
Wandą Hendrich (Małgorzata) i Adamem 
Ludwigiem (Whlenty) na czele. Martą będzie 
Nina Pekarówna, w partjach zaś Giebla i 
Wagnera zadebiutują młodzi spiewacy wileń 
scy Aldona Potopowiczówna i Władysław 
Niedzielko. 

Operę prowadzi dyr. Rafał Rubinsztejn. 
Bilety wcześniej do nabycia w składzie in- 
strumentów muzycznych  „Filharmonja“ — 
Wielka 8 — vis a vis Poczty. 

RADJO 
ŚRODA. dnia 22-go czerwca 1932 roku. 
11,58: Sygnał czasu. 12,10: Audycja dla 

poborowych (muz. i pogd). 12,40: Kom. met. 
15,35: Program dzienny. 15,40: Audycja dla 
dzieci. 16,05: Koncert dla młodzieży (płyty). 
16,35: „Precz z batem* pogadanka. 16,50: 
Co widzimy na wystawie szkół zawodowych. 
17,00: Koncert. 18,00: „Sport w życiu mło- 
dzieży” odczyt. 18,20: Muz. tan. 19,00: „Szko 
ła podchorążych piechoty* odczyt. 19,15: 
Przegląd prasy litewskiej. 19,40: Progr. na 
czwartek. 19,35: Pras. dziennik rad. 19,45: 
„Kobieta, kino i śpiew* pog. 20,00: Koncert 
chóru ukraińskiego. 20,45: Kwadr. liter. 
(Prus). 21,00: „2000 lat muzyki” cz. 1. 21,50 
Kom. muz. tan. i odczyt esperancki 
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Wandalizm na Rosie. 
Od dłuższego czasu na cmentarzu Stara 

Rossa w skandaliczny sposób giną z grobów 
nietylko posadzone kwiaty, lecz nawet i krzy 
że. 

Wypadki takie świadczą o złej organizae- 

ji służby ementarnej, która przy dobrej chę 
„, mogłaby zaradzić złu i wykryć złoczyń- 

ców. 
Można sobie wyobrazić rozgoryczenie о- 

sób, które na mogiłach najdrożs 
ków swoich bliskich spoczywający 
wiecznym, sadzą kwiaty a na drugi dzień 
zastają znów tylko gołe groby. 

Dla przykładu podaję fakt: Oto p. T. B. 
z ulicy Jasnej na Zwierzyńcu, na grobie 
swej matki trzy razy sadzi kwiaty, a w nie- 
dzielę dnia 19 b. m. przyehodzi poto żeby 
je zasadzić pe raz czwarty. Tegoż dnia jakiś 
pan również skarżył się, że z grobu drogiej 
mu esoby zginął krzyż. 

Zażalenia składane przez osoby zaintere- 
sowane nie odnoszą pożądanego skutku. 

Nie od rzeczy będzie także wspomnieć 
że opłaty ementarne są wysokie, i że za nie 
można roztoczyć większą opiekę nad groba- 
mi zmarłych niż dotychczas. 

Taki stan rzeczy istnieć nadal nie może, 
a odneśne czynniki winny wreszcie zaintere- 
sować się mogiłami drogich nam osób. 

Ss. G. 

P. wojewoda na wystawie 
Wydz Sztuk Pieknych. 

W; dniu 21 b. m. p. wojewoda Beczkowicz 
z. małżonką zwiedził wystawę sprawozdaw- 
czą Wydziału Sztuk Pięknych U. 5. B., ot- 
wartą „ostatniej niedzieli w murach po-Ber- 
nar ich. Pan Wojewoda, oprowadzany 
pa wystawie przez dziekana prof. Ślendziń- 
'skiego, prodziekana prof. Ruszczyca i рго- 
tesorów, zabawił na wystawie czas dłuższy, 
interesując się zwłaszcza pracami dyplomo- 
wemi 4 tegorocznych absolwentów Wydzia- 
łu oraz wogóle wynikami prac uczniów Wy- 
działu. 

i i] 

CZWARTEK, dnia 23-go czerwca 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 12,10: Audycja dla 
poborowych (muz. i pog). 12,40: Kom. met. 
15,30: Program dzienny. 15,40: Rachmani- 
now jako ZPO i wykonawca (płyty). 

16,35: Kom. Tow. Gimn. ..Se 
2000 lat muzyki* dokończenie. 

owe wiersze Bolesława Leśmiana. — 
O wyborze szkoły zawodowej — odcz. 
Muz. taneczna rzynka poczio 

sowy dziennik radjo- 
d Ogėlnopolski Bibljo- 
— odcz. 20,00: Muzyka 

: Transmisja wianków na Wiśle. 
21,50: Kom. i muz. tan. > 

NOWINKI RADJOWE. 

O WARTOŚCIACH SPORTU. 

Dnia 22 czerwca o godz. 18.00 wizytator 
Jerzy Ostrowski, którego radjosłuchacze na- 

       

      

      

    

      

  

   

  

si poznali dobrze jako człowieka, wyczuwają . 

  

cego wszystkie postulaty młodzieży, wygłosi 
transmitowany odczyt p. t Sport w życiu 
młodzieży”. Prelegent omówi w nim wartoś- 
ci wychowawcze sportu oraz jego rolę w roz- 
woju fizycznym, moralnym i intelektualnym 
dorastającego pokolenia. й 

  

KOBIETA, KINO I ŚPIEW. 

Jakie motowy przeważają w filmie współ- 
czesnym? Jak się ustosunkowuje do nich 

widz? Czego on żąda dzisiaj od kina Na to 
pytanie i na inne jeszcze usłyszymy odpo- 
wiedź w błyskotliwym feljetonie Aleksandra 
Szeligowskiego p. t. „Kobieta, Kino i Śpiew * 
© godz. 19.45. 

SPORT 
MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE 

W. N. WILEJCE. 

Tak się już złożyło, że N. Wilejka wyp- 
rzedziła W'ilno urządzając basen pływacki 
który w ubiegłą niedzielę zgromadził mło- 
dzież szkolną z Wilna w liczbie 100 zawodni 
ków przybyłych na międzyszkolne zawody 
pływackie. 

Zawody rozpoczęły się przedbiegiem na 
106 mtr. 

Indywidualnym zwycięzcą został Wolski 
(Gimn. A. Mickiewicza) osiągając dobry jak 
na nasze stosunki czas, | m. 27 sek. Na dru- 
giem miejscu upłanował sę Andruszkiewicz, 
3, Niesiołowski (obaj z Gimn. A. M.), 4) Si- 
niewicz (P. Szk. Techn.), 5) Głuszenko (P. 
Szk. Techn.), 6) Kowalski (Gimn. A. M... 

100 metrów styłem klasycznym, 
Zwyc! ł Siniewicz (P. Szk. Techn). przed 

swym em klubowym Radziulewiczem. 
Trzecie, czwarte i piąte miejsce zdobyli ucz- 
niowie Gimn. A. Mickiewicza, Andruszkiewicz 
Menk i Paszkiewicz. 

100 metrów nawznak znowuż przyniosły 
zwycięstwo Siniewiczowi (P. Szk. 
2 miejsce zajął Wolski (A. Mickiewicza). 
Petkiewicz (Szk. T.) 4) Niesiołowski (A. M). 
5) Petkiewicz (A. M.). 

Zawody dzieci na dystansie 25 metrów 
wygrał Żukowski przed Włoronowiczem, Wa- 
szkiewiczem i Koryckim (Gimn. A. M.), 5-te 
miejsce zajął Pasiński (N. Wilejka) zaś 6-ie 
Kreczyński (A. M.). 

W] sztafetach odniosła zwycięstwo sztafe_ 
ta Gimn. A. Mickiewicza, lecz zdyskwalifiko- 
wano ją za falstart wobec czego palmę zwy 
cięstwa przyznano sztafecie Szk. Techn 

W] ogólnej punktacji zwyciężyła Szk. Te- 
chniczna (86 pkt). przed Gimn. A. Mickiewi- 
cza (82 pkt.) 3 miejsce zajęli uczniowie 
Gimn. Z. Augusta (9,5 pkt.) a czwarte N. Wi- 
lejka (7, pkt.). Na zawodach obecny był 
inspektor Wi F. przy kuratorjum szkolnem 
p. Czyżewski. Nagrody rozdał prof. Petkie. 
wicz. 

Organizacja zawodów nieco szwankowałla. 

   

      

MAKABI — Ż. A. K. S. 1:0 (10). 

Makabi grając przez cały czas bezplano- 
wo z trudem zdobywa dwa punkty, strzela- 
jąc bramkę przez Szwarca w 16 minuce 
pierwszej połowy gry. Jej wysiłki na p-d- 
wyższenie wyniku w iej połowie nie da 
ją pozytywnego rezultatu. 

Makabi najlepiej stosunkowo wypadła 
prawa strona ataku Jałowcer i Antokokec. 
U pokonanych na wyróżnieni» zasiuguie je- 
dynie bramkarz. 

  

  

W mieszkaniu Kreugera. 

W mieszkaniu paryskiem Kreugera zn»- 
leziono sporo ciekawych i oryginalnych zbio - 
rów. Między innemi w jednej z szuflad jego 
biurka znaleziono cały skład jubilerski: złot 
ołówki w liczbie kilku tuzinów, szpilki bry- 
lantowe do krawatów, zapinki do mankie 
tów wysadzane drogiemi kamieniami, spinki 
do gorsów — złote, srebrne, platynowe. wy- 
sadzane perłami i bryłancikami. Drobiazgi 
te, bardzo kosztowne, rozdawał Kreuger jako 
prezenty swoim znajomym i klijentom. 
mniejsza ze znalezionych szpiłek do kra 
przedstawia wartość około 4000 koron, naj- 
większa 16.000 koron. 

W zbiorach znajdował się też złoty ae 
wartości około 100.000 koron. który otrzymał 
Kreuger w podarunku od swych przyjaciół 
w 50-tą rocznicę: urodzin. Na puharze wy- 
grawerowane są nazwiska wszystkich ofiarc- 
dawców. Wszystkie znajdujące się w miesz- 
kaniu Kreugera zbiory i drogocenne przed- 
mioty będą sprzedane na publicznej licytacji.. 

  

  

» 
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WYSTAWA SZKÓŁ ZAWODOWYCH. 
Gmach po-wystawowy Targów, na 

daje się do rozmaitych pokazów, któ- 
re dość obficie ostatniemi czasy zwa- 
biają wilnian do uroczej Bernardynki. 

Obecnie mieści się tam szereg za- 
kładów kształcących młode pokolenie 
polskie i żydowskie zawodowo. 

Na wstępie widzimy dużą ilość ek 
sponatów Inst, Nauk. Handl.-Gospo- 
darczych, (Mickiewicza 18), posiada- 
jącego trzy wydziały: ogólno i rolni- 
czo handlowy oraz samorządowy; na- 
uka trwa trzy lata, uczą się tam prak 
tycznie i teoretycznie na handlowców, 
bankowców, agentów, jest pracownia 
nasionoznawstwa, określająca 50 ga- 
tunków ziarn, selekcja zbóż, masz) 

noznawstwo, towaroznawstwo, wzoro 

we prowadzenie kantoru i t. p. Pro 
gram jest bardzo obszerny, opłata 450 
zł. Widzimy tu wykresy, selekcje 
ziarn i prace uczniów. Państwowa 
Szkoła Rzemiósł Budowlanych, istnie- 
je od 1925 r. miała do stu uczniów, 
dziś tylko 77 gdyż to szkoła najbied- 
niejszych chłopców przeważnie ze wsi 
którzy płacą 25 zł. miesięcznie, a cza- 
sami są i od tej kwoty zwalniani. Bur- 
sę mają na Kopanicy, a Szkołę na Me- 
tropolitalnej 4, przechodzą naukę cie- 
sielstwa i murarstwa, betoniarstwo 
jest też uwzględnione, niema zdunów, 
a szkoda, bo by to dawało całokształt 
tego działu pracy. Tu również wykre 
sy i próby prac. 

Państwowa Szkoła Rzemieślniczo- 
Przemysłowa ma 340 uczniów, mieści 
się na Kopanicy, posiada trzy wydzia- 
ły: ślasarsko-mechaniczny, elektro- 
monterski, stolarski; zwracają uwagę 

bardzo dobrze i precyzyjnie wykona- 
ne robty ślusarskie. 

Państwowa Szkoła Techniczna im. 
Józefa Piłsudskiego na Antokolu, 
przedstawia się bardzo wspaniale, li- 
czy 700 uczniów, posiada wydziały: 
drogowo-wodny, mechaniczno-kolejo 
wy, mechaniczno-przemysłowy, mel- 
joracyjny, mierniczy, budowlany, ele- 
ktryczny. Kurs trwa cztery lata. Ucz- 
niowie mogą się popisać robotą prze- 
szło 100 kajaków, które już prują wo- 
dy Wilji i innych rzek naszych, wy- 
daje się miesięcznik „Życie i Techni- 
ka“, pod red. inż. Mersona, wszystkie 
prace są uczniów, drukuje się tam re- 
feraty natury ogólnej i specjalne np. 
w h-rze 3-im. O Józefie Piłsudskim, » 
własnej spółdzielni, o silnikach spali- 
nowych, wrażenia z wycieczek, mają 

  

  

  

  

   

tam kóła: sportowe, muzyczne, mier- 
ników i meljoracyjne i w nich pracu 
ją. Przedstawione plany i narzędzia 
odznaczają się specjalnie dokładnem 
wykończeniem, 

Szkoła żydowska Pomoc Pracy, 
pokaz. działy krawieczczyzny i robót 
dość niegustwone ale rysunki i studja 
wcale niezłe, oraz ornamentyka poka 
jowa. Również żydowskie Technikum, 
ma bardzo piękne wyroby swych 230 
uczniów: zakład ten istnieje już (3 
lat ma wydziały mechaniczny i elek 
tryczny, daje plany i rysunki narzę- 
dzi oraz tychże wykonanie. 

Koszykarskie wyroby ociemnia- 
łych, wzbudzają zawsze podziw co do- 
bra wola. wytężona uwaga i chęć 
pomocy najstraszniejszemu kalectwu 
mogą zrobić. Tak Ślicznie i dokładnie 
są zrobione te gustowne koszyki, lam 
py, kanapki, krzesła. Takie to ładne 
i mocne, a niedrogie. Kupujcie wil- 
nianie, jeśli macie jaki grosz na wydat 
ki letniskowe, w takim fotelu zrobio- 
nym rękami niewidomego, który ni- 
gdy nie ujrzy tych cudnych widoków 
jakiemi wy się napawacie, ulgę wara 
przyniesie myśl zeście im pomogli. 

Spółdzielnia Tkacka przedstawiła 
ładne tkaniny, ale nie wszystkie w sty 
lu wileńskim, widzieliśmy śliczne ser- 
wetki i pledy, są to jednak rzeczy dość 
drogie, pled 48 zł., tuzin serwetek 36 
zł. W Zakładzie Św. Józefa, 80 panie 
nek, szyje ładnie i bardzo tanio, S 
nie, bieliznę i bluzki, a poduszki... 
da, ale niema žadnej do kiplecja, 
Szkoda. Zawodowa Szkoła Sióstr Sa- 
lezjanek na Stefańskiej też uczy robót 
i kroju w swym programie przez 3 la- 
ta, uczennic ma 70, roboty dokładne 
i praktycznie pomyślane. Męska Szko 
ła „Promienistych*, ma 50 uczniów i 
szyje solidne, niezbyt szykowne, ale 
niedrogie ubrania męskie. 

Państwowa Szkoła Ogrodnicza ma 
jąca koło 100 uczniów, wystawiła 
wspaniałe jarzyny, piękne kwiaty, ła- 
dny rabacik z begonji i zajmujące, 
dobrze pomyślane plany ogrodów. 
Wreszcie strudzeni oglądaniem goś- 
cie, zasiadają wśród zieleni, by sko- 
sztować ciastek „Szkoły Pracy Domo- 
wej”, którą przechodzą uczenice star- 
szych klas Szkół Powszechnych. I tam 
urocze i uprzejme buziaczki w bia- 
łych skarpeteczkach i kołnierzykach, 
przyniosą limoniadę i opowiedzą że 
uczyć się gotować.i piec, to najzabaw 

KBE RJ E R w 

Kino i życie. 
Jak tilm wpłynął na wampira 

Bukaresztu. 
W najwiekszem kinie bukaresztańskiem, 

w „Kapitolu, wyświetlano film Langa p. t 
„Morderca“. Film ten obrazuje życie i wyczy_ 
ny zbrodnicze słynnego Kurtena. wampira z 
Diisseldorfu. Jeden z obrazów tego wstrzą- 

sającego filmu przedstawia scenę, gdy mor- 
derca skrada się do mieszkania jednej ze 
swych ofiar; nastawiony w pokoju mo - 
fon, obok którego siedzi młoda dziewczyna, 
gra pieśń Griega. 

Z kina po seansie wychodzi młody czło- 
wiek, Joan Constantinescu; w uszach dźw 
czy mu jeszcze melodja Griega, przed oc: 
ma przewijają się obrazy mordu, 
dopiero co na ekranie. Kroczy zwolna do 
domu; z oświetlonych, tłumnych ulic śród- 
mieścia Bukaresztu wkracza do swej dziel- 
nicy, Griwita, gdzie mieszka. Griwita — to 
najpędzniejsza dzielnica stolicy, przedmieś- 
cie ziejące nędzą, brudem iście wschodnim, 
gdzie niema nocy bez bójek i zbrodni w 
ponurych szynkach i wąskich, krętych uliez. 
kach. | 

Constantinescu przechodzi obok domu, 
oznaczonego numerem 423. Duży, piękny 
gmach, w styłu willowym, jasno oświetlony, 
z ogródkiem od ulicy. To siedziba jednego 
z najbogatszych mieszkańców stolicy, Ser- 
bana, wiceburmistrza Bukaresztu, zbogaco- 
nego na handlu bydłem. Fortuna jego się- 
ga setek miljonów lei. 

Constantinescu zwalnia krok. Z vtwarte- 
go okna willi dochodzą dźwięki patetonu — 

melodja Griega, ta sama, którą dopiero co 
słyszał w „Kapitolu*. Akompanjament mu- 

ny do krwawego obrazu Langa. (onstan- 
tinescu automatycznym krokiem zbliża się 
do ogrodzenia, otwiera furtkę, przi 
przez ogród i wstępuje na schody, wiodące 
na pierwsze piętro. W domu niema nikogo 
ze służby, Serban jest w mieście. Żona Ser- 
bana znajduje się w kuchni. Odwrócona ty- 
łem do drzwi, słyszy czyjeś kroki. Nie obra- 
cając się pyta: „Kto tam?* Milczenie. Odwra 

ca się i spostrzega młodego człowieka o ob- 
łąkanym wyrazie twarzy.  Constantinescu 
rzuca się na nią. zatyka jej dłonią usta, no- 
żem zadaje kilka ciosów. Ofiara pada na 
ziemię, zalewając się krwią. Zwabiona ha- 
łasem wchodzi do kuchni córeczka Serbana, 

sześcioletnia dziewczynka. I ona pada ofia- 
rą szału mordercy. 

Dokonawszy swego czynu, Constantines- 
cu zbiega spiesznie ze schodów i w drzwiach 
wyjściowych ociera się o jakiegoś mężczyz- 
nę— Serbana, który wrócił z miasta. 

Alarm. Policja, pościg, obława w mieś- 
cie i na przedmieściach. Morderca jest jed- 
nak nieuchwytny. Mija kilka tygodni. W, ki- 
nie na przedmieściu wyświetlają ten sam 

niejsza nauka i bardzo ją wszystkie 
lubią. 

Powinniśmy zwiedzać tę wystawę, 
by widzieć jak pracują u nas dzieci i 
dorośk, by zamiast rodzimego par- 
tactwa robić dokładnie i umiejętnie 
wszystko: od ciastek do dynamo-ma- 
szyn. 

   

  

   
widziane 

     

              

    

    

Hel. Rom. 

k OMUNIKATI Biorąc žė ią ciężki kryzys gospodarczy, Dyrekcja Kina „CASINO* i okadikit: aby 

dać możność szerszej publicz 
mości odwiedzania nasze kino Dźwiękowe Kino zniżyć ceny až do minimum, * zee? 0d 25 gr., parter 60 gr. 

napawa seśktaukorm usłyc Alessandro Bioseti ZEW: ZIEM 
CASI NO produk. u nas w kraju. Tematem jego jest ów nieodparty ciąg do zie: który leży we krwi każdego Polaka. 

sin To właśnie było tematem „Chłopów” nieśmierteln. Reymonta. W rol Leda Glorja, Sandro Salvini i in. 
Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe Foxa i in. Początek o godz. 4, Na I-ezy scans ceny zniżone. 

iutro premiera! Skandal papy Willa Rogersa i Fifi Dorssy 

  

Ten włoski film jest bardziej 
polski od szeregu filmów, wy- 

  

baszasiA 

wiełka 47, tel. 1541 z udziałem najżabawniejsz. 
w Ameryce pary artystów 

  

  

rąc pod uwagę ciężki kryzys 

Komedja p. t. 

ospodarczy, Dyrekcja kina „PAN'' postano- 
Aby dać możność szersz Komunikat! m publiczności oglądania zeroekranowe szla- 

  

etwięk. Kine-T. Imowe pierwszo- aż do minimum, 
sA zę odpo repertuaru zniżyć ceny a mianowicie: od 30 gr., parter 0d 60 Śr. 

P A N DZIŚ! Po raz l-szy w Wilniel: Największy film kryminalny wszystkich czasów, który zainteresował cały świat 

  

sios Wielka 42. TAJNY DETEKTYW (Walka o miłość dziewczyny) 
Najnowsze triki detekcywów ujrzymy w tym najlepszym filmie sensacyjnym. Niebywała gra srtystów i, režyserjai 

W roli tytulowej slynny KENNETH HARLAN. |. krew w żyłach zmagania z bandę szantażystów. 

  

KINO KOLEJOWE Dziół Wielkie Wapan. dram. erotyczno-mil. w 10 akt. 

OGNISKO „z, Bł ę kitny wa i wee Vera Veronina. 
febak dworca kolejow.) Rzecz dzieje się w Wiedniu. Początek seansów o godz. 6-ej, w niedzielę i swięta o godz. 4-ej po poł. 

ini 

E ii AA A PA to AU M A LU WEB    
PISMO CODZIENNE 

Kurjer Wilenski 
Niezależny Organ Demokratyczny 

Wilno, Jagiellońska 3. 
Rzdakcja — tel. 79 

Administracja — tel. 99 

Pismo nasze dziś czyta każdy obywatel nie- 

tylko na Wileńszczyźnie, ale w całej Polsce i za- 

granicą, więc ogłaszaj się tyko w niem, a kli- 

jentelę napewno zyskasz. 

mńurowsny parterowy o 3-ch dużych 
pokojach do sprzedania 

na rozbiórkę 
Ogłądać od godz. 16—18 codziennie—Mickiewicza 32 

Wiadomość u dozorcy 

> ь 
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WAŃDA DOBACZEWSKA. 

KRÓLEWSKA MIŁOŚĆ. 
Więc schadzki trwały dalej, przez 

całe lato, z tą różnicą, że teraz już za- 
chowywano sekret jak najściślejszy 
przed rodziną Barbary. W pogodne 
wieczory letnie wymykała się piękna 
pani do ogrodu, do jakiejś wiadomej 
altany, na jakąś wiadomą ławeczkę 
pod jabłonią. Zygmunt zakradał się 
chyłkiem, od mostu na Wilence, jak 
najzwyklejszy zakochany śmiertelnik 
zawsze wierny, usłużny Dowojno stał 
na straży. A pani — matka? Nie wie- 
działa naprawdę? Czy tylko przymy- 
kała oczy? 

Bóg ją tam raczy wiedzieć. Przez 
całe lato pachniały kochankom lipy. 
Księżyc rzucał dokoła nich zwodne, 
trwożące cienie... Wzdrygali się i o- 
glądali niepewnie po każdym poca- 
łunku... Słowa miłości szemrały mięk- 
ko, omdłewająco, pieszczoną włoską 
mową wypowiadane (W owe czasy 
wszystkie wielkie domy. umiały po 
włosku). Kradzione to było szczęście, 
następnej godziny niepewne, a jed- 
nak piękniejszych chwil bodaj już 

   

    

nigdy nie przeżyli ze sobą Zygmunł i 
Barbara. 

Powoli nadeszła jesień, zbliżał się 
czas, kiedy ostre i wczesne litewskie 
przymrozki uniemożliwią wieczorne 
spacery odbiorą im wszelki przyzwoj- 
ty pozór. Trzeba było coś zdecydo- 
wać, ałbo wyrzec się wzajemnego ob- 
cowania. Zygmunt myśleć już o tem 
nie mógł, Barbara nie choiała. Wów- 
czas to raz jeszcze wzięła ich w opie- 
kę rodzina Radziwiłłowska i znalazła 
radę. 

A teraz wyobraźmy sobie, że stoi: 
my na Katedralnym Placu, w BE 
ny, późny wieczór wrześniowy i 
oto, nagle, powiał koło nas jakiś wi- 
cher przeogromny i zwiał w  prze- 
szłość całe dzisiejsze otoczenie. Zni- 
kła gucewiczowska Katedra, osunął 
się w niebyt cały komplęks domów 
przy ulicach Arsenalskiej i Mostowej.. 
przepadł bez śladu park — Cielętnik.. 
Stoimy na rozległej łące, na brzegu 
Wilenki. Przed nami, na prawo, ma- 
jaczeje w mroku Dolny Zamek i Koś 

  

ciół Katedralny, właśnie przez bie- 
głych mistrzów w renesansowym du- 
chu przebudowywany; bliżej królew- 
skie ogrody... 

Tuż na lewo wysoki tyn dę- 
bowy, za nim stare drzewa szumią na 
wietrze.. Księżyc toczy się po krą- 
głych, białych obłokach, raz wraz о- 
Świeca jasno most na Wilence i dwie 
furty ogrodowe naprzeciw siebie, u 
dwu mostowych przyczółków, - jakby 
ku sobie nawzajem patrzące. 

Cicho wszędzie. Wilenka pluszcze... 
psy naszczekują. Zbliżamy się do 0- 
strokołu po tej stronie rzeki i stajemy 
w głębokim, czarnym cieniu. Po tam- 
tej stronie furta drgnęła vi zawiasach, 
skrzypnęła przeciągle... Na most drew 
niany wyszło troje ludzi. Jeden z nich 
lubo młody, widać stanowiskiem naj 
znaczniejszy. Srój na nim czarny, 
włoskiego kroju, z pod czarnego pła- 
szcza migoce mu złoty łańcuch. Dru- 

i mąż dojrzalszy, poważny, towa- 
', jakby z musu, sam sobie nie- 

rad. że w tę romantyczną awanturę 
wplątany... Trzeci idzie na przedzie, 
rozgląda się... bada drogę. Weszli w 
ogród za tynem i teraz idą ostrożnie 
po wysrebrzonej od księżyca ścieżce. 
Pójdziemy ich śladem. a znajdziemy 
się wkrótce przed fasadą murowane- 

go pałacu. W oknach ciemno, drzwi 
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Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w sprawie Magistrat contra Kurja Metropolitalna. 

Wkzoraj Sąd apelacyjny ogłosił wyrok w 
sprawie sporu magistratu z Kurją metropoli- 
talną © nieruchomość przy ul. św Anny 
Nr. 7. 

Mocą tege wyroku sąd apełacyjny uchylił 
orzeczenie sądu Okręgowego. Powództwo ma- 

gistratu oddalił, natomiast uwzględnił akcję 
wzajemną Kuerji metrop., przyznając żej pra- 

ści do gmachu stanowiącego sie- 
rnardynek. 

Genik magistratu 
alt kasaeję. 

  

   

   

Bagiński 
Ka-er. 

miec. 

film — „Morderca. W, 
krzeseł dzi Constantinescu. 
się na ekranie. Melodja Grieg 
kach której wampir 

    

     

   
    

  

Krzyk bólu rozdziera ciszę nocną. - Nadbi 
gają przechodnie, gwizdki policyjne, orga 
zuje się szalony pościg. Morderca potyka ‹ 

» o kamień, pada. Tłum rzuca się 
żywego mordercę wyrywają po- 

rozwścieczonych ludzi. 

    

       jny proces. Wampir Bukaresztu 
wędruje na bezterminowe roboty w katordze 
w kopalniach soli. Cr. 

Wojna amerykańsko-japońska 
czy sowiecko-japońskt? 

Dziennik tokijski „Nikhon*, reprezentu- 
jący skrajną prawieę japońską, ogłasza pod 
powyższym tytułem ciekawy artykuł znane- 

go publicysty japońskiego, Kamaiatsi. Ka- 
maiatsi streszcza pogląd kół prawicowych na 
kwestję polityki japońskiej wobec Rosji i 
Stanów Zjednoczonych w sposób następują- 
cy: 

„Ameryka, ktėra byla wychowawezynią 
Japonji w drugiej połowie XIX wieku, stała 
się jej konkurentką na rynakch Dalekiego 
Wschodu. Stany Zjednoczone i Japonja wal- 
czą © wpływy na rynku chińskim. Należy 
dojść do zawarcia kompromisu w kwestji 
podziału olbrzymiego rynku, nie doprowa- 
dzająe, jak cheialyby tego pewne koła w 
Japonji, do konfliktu zbrojnego. Nawet zwy 
cięstwo militarne nie zapewniłoby w tym 
wypadku Japonji przewagi ekonomicznej nad 
brzegami Paeyfiku. Pozatem należy się li- 
czyć z ewentualnością współpracy między 
Ameryką, partją komunistyczną Rosji i Chi- 
nami w razie ofenzywy japońskiej. 

Podział rynku chińskiego między Japonją 
a Stanami Zjednoczonemi jest rzeczą zupeł- 
nie możliwą, zwłaszcza wobee istnienia kon- 
kurencji anglo-amerykańskiej, natomiast 
niema żadnej możliwości porozumienia mię- 
dzy Japonją a Rosją Sowiecką, których dą- 
żenia i ideały są djametralnie przeciwstaw- 
ne. Japonja jest monarehją pacyfistyczną i 
konserwatywną, Rosja zaś republiką rewo- 
lueyjną. 

Aby rozwiązać problemat mandżurski i 
zapewnić bezpieczeństwo nowemu państwu 
mandżurskiemu, należy uwolnić z pod wła- 

dzy Rosji Syberję wschodnią do Bajkału i 
wprowadzić tam system drzwi otwartych, 

Mając do dyspozycji Mongolję, Mandžur- 

ję, Syberję i jej olbrzymie bogaetwa, Ja- 
ponja może nie żywić żadnych obaw. W ta- 
kiem rozwiązaniu kwestyj spoczywa zbawie- 
nie Japonji a nie w faszyzmie*. 

PROSZEK 

„KOGUTE K 
/ 
USUWA NAJUPORCZYWSZY 

] 0 P 
»< BOL GŁOWY 
OSTRZEŻENIE Pd sz 

| PROSZI Jw z.KO GUTKIEM" 
|44CAWGQ ŁAAAYCM OD LAT TRZYDZIESTU 

1 WYJSTRZEGAĆ EE UPOR- 
czruma POL w PODOBNEM DQ 

MAŻZŁEGO OBAKOWANIU. 

        

  

   

   

               
  

   
    

   
      

  

    

Siedem przykazań piękności. 
starem, z przed lat wielu, 

znalazłam artykuł, tak 
Przeczytałam go z cie- 

W, pewnem 
angielskiem piśmie 
właśnie, zatytułowany. 
kawością, ciekawość jest rzeczą ludzką, a 
„made in England" to w każdym razie nie- 
poślednia marka. Angielki słyną z urody, ru- 
chliwego ż i.. pięknej sylwetki. 

1) Zdrowa i jędrna skóra zapobiega roz- 
łaniu się kształtów i otyłości. Roz na ko- 
bieta dba o linję swej sylwetki nując 
swą skórę i wykonując codziennie serję ru- 
chów. mających na celu rozwijanie spraw- 
ności mięśni, zwłaszcza brzucha i krzyża. 

    

  

  

    

     

  

   

   

  

    

2)Częste wąpiele ułatwiają pracę orga- 
nizmowi, utrzymując otwarte pory, przez 
które wy: dzielaj ą zepsute produkty 
z organizmu, ułatwiając tem samem oddy- 
chanie. Sen jest nieodzownym odpoczyn- 
kiem organizmu i systemu nerwowego. Ko- 
bieta potrzebuje 7—8 godzin snu. 

3) Noś głowę wysoko! Niezawodnym spo- 
sobem utrzyma pięknych linij szyi są 
codzienne ćwiczenia w głębokiem oddycha- 
niu. 

4) Jedz wiele owoców i jarzyn (zwłaszcza 
zielonych) utrzymasz w ten sposób wdzięcz- 
ną i młodą finję sylwetki. 

5) Używaj ruchu — zapisz się do klubu, 
jeśli to możliwe. Nietyłko użyjesz świeżego 
powietrza i wzmocnisz swe ciało, lecz prze- 
dewszystkiem dostaniesz się w środowi 
ludzi, ożywionych tą samą myślą utrzyma- 
nia się w zdrowiu i piękności. Gdy w poś- 
więceniu się sportom przeszkadza ci praca 
zawodowa, pamiętaj, że twym sportem mu- 
si być codzienna droga do pracy i powrót 
— koniecznie pieszo. 

6) Pij pomiędzy posiłkami przynajmniej 
4 szklanki wody dziennie, gdyż woda jest 
ważnym czynnikiem w naszym organizmie, 
przy jej 10 wydatnej pomocy organizm poz- 

się zepsutych części i wszelkich zu- 
żytych produktów. 

7) Nie zaniedbuj swych nóg. „Zdrowe 
nogi zapewniają uśmiech na twarzy” —- po- 
wiada stare przysłowie. Na harmonijnym i 
zręcznym chodzie zyskuje linja twej syłwe- 
tki — pamiętaj o tem. Roztwór wody i bo- 
raksu bardzo ci będzie w pielęgnacji nóg 
pomocny. Stałe pudrowanie nóg jest konie- 
czne. 

Jakkolwiek dzisiejsza kosmetyka 
lansuje przykazania, :st ich o wiele wię- 
cej niż siedem.jednakże przyznać musimy. 
że przykazania piękności naszych matek, lub 
może tylko starszych sióstr, nie były wcale 

niedorzeczne. 

PPPOE OOFREWOTTOCOW. 
Pópierajcie Przemysł Krajowy 

       

  

  

   

        

Szkół Handlówa 

      

OKAZYJNIE 

Sr 140 (2382 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
DWA WYPADKI PRZEJECHANIA 

STARCÓW. 

W eniu vrzeraiszy 
wypadki przejechania starców. Pierwszy wy 
padek miał miejsce na uliey W. Pohulanka 
gdzie przejcehany został przez dorożkę B8-let 
ni Zalman Himelfarb. 

Staruszek doznał poważnych potłuczeń, 
wobec czego przewieziony został do ambu- 
lstorjum pogotowia ratunkowego, gdzie u- 
dzielono mu pierwszej pomocy. 

Drugi identyczny wypadek miał miejsce 
przy uliey Żydowskiej, gdzie przejeehana 
zcstata przez rowerzystę 60-ciołetnia Chaja 
Gorfajn. 

Zawezwane pogotowie ratunkówe prze- 
wiozło staruszę, która doznała powažnyeh 
potłaczeń, do szpitała żydowskiego. Przeciw 
ko dorcżkarzowi i rowerzyście spisano pro- 
tokóły. (e). 

STRZAŁ DQ SĄSIADA. 

Z powodu nieporozumień osobistych wy- 
nikła sprzeczka między Antonim Spirydo- 
wiezem a I. Górskim, zamieszkałym przy ul. 
Marcowej 17. 

W czasie zajścia Górski użył broni pal- 
nej oddając do przeciwnika kilka strzałów. 
Jedna z kul zraniła Spirydowicza w głowę, 
niezbyt ciężko. 

ZAMACH SAMOBÓJCZY NA TLE 
ZAWIIEDZIONEJ MIŁOŚCI. 

Wczoraj wieczorem w mieszkaniu Rachełi 
Rudas; j zamieszkałej pr: ulicy Za- 
walnej nr. 51, w cełu samobójc: zatruł się 
poważnie esencją octową stały mieszkaniec 
Niemenczyna "Abram "Niemenczyński zam. 
przy ul. Legjonowej Nr. 23. 

Pogotowie ratunkowe przewiozło samobój 
ce do szpit žydowskiego. 

Jak wynika z pozostawionych przez Nie- 
menczyńskiego listów popełnił on samobój- 
stwo na tle zawiedzionej miłości. (ei 

UJĘCIE SPRAWCY POSTRZELENIA 
DORUBICZA. 

We wczorajszym numerze „Kurjeru Wi- 
leńskiego*. donosiliśmy o zranieniu 16-let- 
niego ucznia Jana Dorubicza (ulica Antokoł 
ska 58) postrzelonego przez kolegę Aleksan- 
dra Szmigina, który-po wypadku zbiegł. Wo_ 
bec kursujących pogłosek, że Szmigin zamie 
rza popełnić samobójstwo. policja wdrożyła 
energiczne poszukiwania, które w dniu wczo 
rajszym doprowadziły do jego ujęcia. 

Podczas badania Szmigin zeznał, iż po- 
strzelił kolegę mimowolnie podczas manipu 

łowania rewołwerem wskutek nieostrożno- 
ści. (e). 

    

    

  

„CZUŁY MĄŻ*. 

W szpitału żydowskim ulokowano 36 kt- 
ią Ewę Turlińską (Raduńska 47) ciężko po- 
bitą przez męża. 

OFIARY 
Związek Zawodowy Farmaceutów Praco- 

wnikow Oddział Wileński wpłacił tytułem 
składki potrącanej z poborów pracowników 
farmaceutów Apteki: Kasy Chorych w Wilnie 
0.5 proc. poborów za m. 12 1931 r. i 1, 2, 

A, 4, i 5 1932 r. Razem zł. 268 gr. 52 do Wbj. . 
Komitetu Bezrobocia przez P. K O. 

n ojsiaiai sęsqia M uabow 

Akuszerka 

  

poleca Skład Apteczny 

WALIZKI, WORKI DO POŚCIELI, 

NAJWIĘKSZY WYBÓR. 

g i LL 

R 46 (dawn. „I. B. SEGALL") 
й MICKIEWICZA 5, tel. 8-73 

NESE- 
SERY, TECZKI SKÓRZANE, TERMOSY 
iinne ARTYKUŁY PODRÓŻNE — 

AS i M M y S 

Po faktycznie najniższych cenach 

  

RTIN 
KAAT ko BY LACZU 

Się. 
KAS ALUCHY 
USKWY 

     

  

    

    

   

    

główne zawarte. Ci trzej idą ku bocz- 
nemu wejściu, tam, gdzie przez szpa- 
ry ókienie mdłe światło sączy się na, 
zziębnięte od nocnej rosy, kwiaty i 
trawy. Zapukali, poczekali małą chwi 
lę i wchodzą. Tam, za temi przywar- 
temi okienicami, w komnatce, wysła- 
nej miękkiemi kobiercami, siedzi u 
krosien — Barbara. Młody pan, z 
włoska przybrany, wchodzi sam do 
niej, tamtych dwu zostawił za pro- 
giem. Barbara zrywa się, zarumienio 
na ze strachu i szczęścia. On tłumaczy 
się, że aż tu przyszedł do niej, bo nie 
mógł dłużej bez jej widoku wytrzy- 
mać. Ona zarzuca mu obie ręce na 

chce się przytulić, ale już nie 
do komnaty wchodzą zkolei 

dwaj bracia. Mikołaj Czarny niecier- 
pliwie targa brodę, jest naprawdę zły. 
Rudy chytrze błyska oczami i coś mu 
w głosie chichoce triumfująco. gdy 
poczyna się żalić, szeroko rozkłada- 
jąc ręce i gnąc się w kornym ukłonie: 

— Przyrzekłeś... miłościwy panie, 
a przyrzeczenia nie dotrzymu jesz... 

Zygmunt August prostuje się du- 

mnie. Nie jemu słuchać wymówek 
od poddanego. 

— A cóż wiecie? może teraźniej- 
sze moje przyjście do siostry waszej 
największą wam sławę, cześć i poży- 
tek przyniesie? 

  
   

   

w Smorgoniach 

poszukuje 
2 nauczycieli 

1 1 nauczycielkę 
z przedmiotów: polski, 
historja, niemiecki. gim- 
nastyka chłopców i dziew- 
cząt, matematyki, fizyki 
i chemji i przedmiotów 
handlowych. Wynagrodz. 
230 zł. Zgłoszenia — Dy- 
rekcja Szkoły, Smorgonie 

OFICER 
emerytowany, 

lat 40, zdrowy. dobry ad- 
ministrator, organizator, 
handlowiec, buchalter, 
kasjer, sekretarz, gospo- 
darz — poszukuje jakiej- 
kolwiek posady Łaskawe 
zgłoszenia: Wołożyn, skrz. 

pocztowa 54. 

ZDOLNYCH 

  

  

instytucja. Najwyż 
sza prowizja. Zgłosz.: 
Wilao, Subocz 9-8. 

  

Pierwszorzędny 

salon gorsetów, 
pasów lecznicz. 

I bielizny ` 

Sz, Sznejderowej 
PRZEPROWADZIŁ SIĘ 
z ulicy Szopenowskiej II 
na Mickiewicza 46—19.   

słów 

zastępców łosowych ” 
poszukuje poważna: 

  

różne pozostałe z licytacji 
rzeczy oraz Samochody 

daj 4 „predsie | ombard, 
uł. Biskupia 4, tel. 14-10 
od 9-2 i od5-7 po poł. 

DOM drewn. 
ż placem 300 sążni 

do sprzedania. 
Antokol, ul. Wojskowo- 
Cmentarne ||, Boratyr 

  

  

  

Kupię wózek 

  

dziecinny używany, 
w dobrym stanie, 

Oferty do Administracji 
pod „Halkor“ 

Do wynajecia 

pokój 
w najlepszym: punkcie 

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

nach urzędowych. 

  

  

Zgubiono trzy weksie 
in blanco: |) na zł. 200, 
wystawiony przez Wła- 
dysława Mikulskiego na 
zlecenie Lejby Kaca, 

2) na zł. 150, wystawio- 
ny przez Androłowicza, 
żyrowany przez Grodzia, 

3) na zł. 50, wystawio- 
ny przez Rubina Kaca na 
zlecenie Lejby Kaca, — 

  

znalazcę Łaskawego 
prosimy o nadesłanie do 
Posterunku Policji Pan- 
stwowej w Gudogaju.   

Marja Laknerova 
pizYimuje od 9 do? wieea. 
ulica Kasztanowa 7. m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

МОГа ВА 
Przgimuje od 9. ride 7 w. 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom: Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27, 
W. Z. Nr. 3093 

Uczenica8kl. 
państwowego gimnazjum 
poszukuje kondycji 
lub lekcyj. Włada języ- 
kiem francuskim. Oferty 
skład Apteczny Skład 
Frydmana, Bazyljańska 13 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady,. 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową Pracę, 

bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera Wileńsk.* 
pod „Maszynistka“ 

  

  

  

  

Tych niesposób  dwuzna- 
cznie zrozumieč: są jasne. Spodziewa- 
Kż się ich obaj Mikołajowie? To pew- 
na, że Rudy idzie szybko do drzwi i 
naoścież otwiera podwoje. Tam, w są 
siedniej komnacie, ołtarz, na stole za- 
improwizowany, a tuż obok ksiądz 
czeka ze stułą. Cóż to jest? Pułapka? 
Gra, ukartowana zawczasu? Zygmunt 
patrzy na Barbarę. Ona spuszcza o0- 
czy i czeka wyroku. Zygmunt podno- 
si rękę do czoła. Tysiączne myśli wi- 
rują mu w mózgu. Ojciee stary, scho- 
rowany, dla którego to będzie cios 
możę nie do wytrzymania... Królowa 
— matka, wpierw i przedewszystkiem 
królowa, potem matka. Dla niej — tyl 
ko racja stanu i splendor dynastji. 
Cały Kraków, zgromadzony obok tro- 

u... panowie Rada, koronni dygnita- 
rze. Zygmunt zmaga się ze sobą, a 
rozstrzyga walkę głębokie, serdecznie 
błagające spojrzenie Barbary. Jeżeli 
odmówi ślubu — nie zobaczy jej już 
nigdy... 

Wahanie skończone. Zygmunt wy 
ciąga rękę do Barbary. Nadchodzi 
matka z błogosławieństwem, i stolnik 
Kieżgałło, ów-że sam mąż dojrzały, 
co, przed chwilą, towarzyszył Zygmun 
towi. Ten — za świadka. Oboje mło- 
dzi podchodzą, do.ołtarza. Stało się. 

Cóż —— kiedy królewskiej żonie 
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nie lża na Dolny Zamek. Tyle, że Zyg 
muntowi wolno teraz do jej komnatki 
wdowieńskiej. Są — mężem i żoną 

przed Bogiem, ale tylko przed Bo- 
giem. 

Wobec ludzi dzieli ich jeszcze prze- 
paść cała... morze do wypicia. Tym- 
czasem Barbara raduje się przynaj- 
mniej tem, że matka i bracia nie mó- 
wią już jej, jak dawniej, Basiu, tylko 
Wasza Królewska Mość. Zaiste, słaba 
pociecha! Sześć tygodni przemykał się 
Zygmunt August do własnej żony skry 
cie i tajemniczo, jak złodziej. Wileń- 
skie towarzystwo trzęsło się od plo- 
tek, na murach Zamku Dolnego po- 
częto raz wraz przylepiać zjadliwe 
„paskwilusy“. 

Niesposób było przeciągać struny. 
Zresztą zbliżył się termin otwarcia 
Sejmu koronnego w Piotrkowie, na 
który Ichmość Królestwo Starzy zje- 
chać mieli z całym dworem. Zygmunt 
August też musiał do Piotrkowa i ja-- 
ko książę litewski, i jako syn. Nie- 
podobna tam będzie taić ślubów, za- 
wartych na Litwie, wszystko się tedy 
rozstrzygnie, skończy się. dręcząca 
niepewność... albo właśnie rozpocznie 
na dobre. 

(Dok. nast.) ® 

   


