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"Wyjście z teorii. 
Z rozmaitych dziedzin życia nasze- 

go. kształtującego się mozolnie w nad 
zwyczaj trudnych warunkach, spra- 
wa szkolnietwa jest jedną z tych, któ 
re się nietylko nie zasklepiają w sza- 
blonie, ale szukają wciąż należytego 
wyrazu, odpowiednika właściwej treś 
ci, doszukują się rdzenia duszy naro: 
dowej, by z niego wyciągnąć pier 
wiastki twórcze i na nich budować 
podstawy przyszłego istnienia społc- 
czeństwa. Być mroże, że te ekspery 
menty, odbywają się czasami kos/ 
tem młodzieży kształconej ..zmien- 
nym prądem* oświatowym, ale by nie 
błądzić, trzeba szukać, by ustalič 
sprawę tak ważną jak wychowanie 
przyszłych pokoleń, trzeba prób i do- 
świadczenia oraz jednolitości, której 
młode szkolnictwo. zebrane z trzech 
zaborów. mieć oczywista nie mogło. 

  

  

    

  

      

  

   

   

  

yciela jest z pewnoś 

cią ze wszystkich najcięższe i najbar 
dziej odpowiedzialne. Materjał, któ- 
rym operuje, przedstawia niezliczone 
możliwości i tajemnice, które peda- 
gog zgadnąć musi, wybuchowość, któ 
rą musi umieć przewidzieć i stłumić 
wyrobić racjonalną uezuciowość i 
zdrowie fizyczne, postęp w nauce i 
jej praktyczność. 

Zadanie nau 

    

Właściwie nauczyciel buduje ca- 
łość państwa od podstaw, z każdą bra 
ną w ręce klasą. Te dziecinne buzie, 
ciemne czy jasne głowiny, to cegiełki, 
z których mają się wznosić nowe 
kształty przyszłości. A ona do pewne- 

go stopnia jest taką, jaką chcemy że- 

by była. 

  

Dlatego nauczycielstwo nasze, nie- 
jednokrotnie to widzimy, mimo że 
obciążone jest pracą bardzo, dąży | 
dnak do zużycia doświadczeń. jakie 
mu dają te 12 pełnych lat pracy w 
szkolnictwie polskiem wolnej Rzecz ”- 

pospolitej. 

Reforma mająca wejść w życie tej 
jesieni, świadczy o tej żywotnej ewo- 
łucji programów nauczania, jednak 
troski o dodatni rezultat nie wyczer- 
puje bez reszty. Od dłuższego czasu 
dochodzą ze wsi głosy nauczycielstwa 

wiejskiego, o nieprzystosowaniu pru 

gramu szkół powszechnych wiejskich 
do naszych warunków, do mentalnoś- 

ci tubylców, do aury i zwyczajów, dua 
mowy i pojęć. Poprostu program 
szkolny był czemś dła dzieci tutej. 
szych egzotycznem, mało zrozumia- 
łem, obcem obyezajem i stylem. Uczą 
się, czegóż się dziecko nie nauczy? 
Ale zauważono żałośne skutki: pow- 
tórny analfabetyzm. Zapominały rów 
nie prędko jak się nauczyły. Co wię- 
cej, nie umiały wprowadzić w życie 
koło siebie, w swoje pojęcia czy zwy 
czaje, wyniesionych ze szkoły prawi- 
deł- Praca więc szła w dużym stopniu 
na marne. Co gorsze, dziecko, prze- 
rzucane ze świata szkoły do šwia'a 
chaty i odwrotnie jest zdezorjentowa . 
ne radykalną różnicą pomiędzy wszy : 
stkiem co go spotyka, w tych obu śr» 
dowiskach. Nie mówię o zasadach 
higjeny, któremi je faszerują w szko 
le, a z tych samych zasad wyśmiewa- 

ją się w chacie, lub gusłami załatwia- 
ją sprawę chorób i zarazy. Pojęc'a 
uczciwości, etyczne, pojęcia np. szko- 
dliwości alkoholu, o którym opowia: 
da nauczyciel że jest trucizną dla »'- 
ganizmu, a w domu uczeń widzi, że 

tę truciznę łykają rodzice, otoczenie, 
i jego namawiają, pojęcie własności, 
użyteczności przepisów sanitarnych, 
społecznych, ba nawet pojmowanie re 
legji, jest inne w jasnych ścianach wy 
bielonej szkoły, a inne w zmroku be- 
łek mchem przetkanych. 

    

  

     

  

  

Umysł dziecka gubi się w rażą- 
cych różnicach tych samych zasad 
spraw, pojmowanych inaczej prz: 
pana nauczyciela, przybyłego z dale- 
kich stron, więc pojęcie że tam skad 
on przybył tak myślą i żyją, ale to nie 
dla naszego brata, a inaczej u rodzi- 
ców. I być może, iż dużo wpajanych 
mu przez tego przybysza wierzeń, za- 
sad, pojęć traci w jego umyśle swą 
wartość, wskutek niemożliwości po- 
godzenia jednych poglądów (nauczy- 
ciela) z drugiemi (rodziny). 

  

Pomiędzy programem — szkoły, 
zwłaszcza wiejskiej, a życiem wsi, cha 
ty i dziecka w tej chacie, leży prze 
P której dotąd nie mogły znieść 
ani obchody, ani chóry, ani teatry ama 
torskie, ani nawet wycieczki szkolne, 
gdyż to wszystko nie jest rdzeniem ży 
cia wiejskiego dziecka. Jest jego od- 
świętnem zdarzeniem, jakimś niby luk 

     
   

susem życiowym, od którego istotnie 
jego bytowanie jest bardzo dalekie. 

Io tem to bytowaniu wie nau- 
czyciel bardzo mało, chyba że jest wy 
jątkowo uspołeczniony, posiada ducha 
apostolstwa, i mimo zmęczenia szkol- 
ną pracą zadaje sobie jeszcze trud wę- 
drowania po chatach i wglądnięcia w 
codzienność rodzin swych uczniów. 
Są tacy ofiarni pedagodzy, jest ich na 
wet dość duży procent, którzy starają 
się wejść w kontakt z ludem, choćby 
dlatego, że wielu z nich przybyło do 
naszej ziemicy po raz pierwszy w ży- 
ciu i w niczem się nie mogą zorjento 
wać: ani w mowie, ani w obyczajach, 
ani w stosunkach. Jak nauczyciel z 
miasta np. Tczewa, opowiada tutej- 
szemu dziecku o przyrodzie, albo gor- 
liwy Małopolanin biadoli nad niem że 
mu „ojcėw“ „moskale“ za wiarę kato 
licką męczyli, a on jest akurat z rodzi 
ny nigdy nie męczonych katolików lub 
oddawna sprawosławionej, jak przy- 

bysz z Kongresówki uezy o jadowito- 

ści grzybów (wełnianki) kóre lud tutej 

szy od wieków zjada solone bez szko- 

dy lub tłamaczy mu właściwości przy 

rody, gleby, botaniki, wedle podręczni 
ka, lecz rozejrzenia się wkoło, naraża 
się na lekceważenie ze strony dziecka, 
które więcej i praktyczniej o tem wie 
od wykładowcy, a jak powtarzam. 
przedewszystkiem na każdą niemal 

rzecz inne ma sposoby w chacie, a 

innych uczą go w szkole. I tak się zda 

rza, że te szkolne, nie zawsze są lep- 

sze, nie zawsze dają się zastosować, 
nie zawsze wynikają ze zrozumienia 
miejscowych właściwości. 

   

    

  

Z powyższego wynika, że nauczy- 
cielstwo wiejskie skarży się niejedno 
krotnie iż pracuje w próżni, że wygła- 

szane w szkołe zasady nie znajdują 
widomego zastosowania w życiu dzie 
ci. które podawnemu są upajane wód- 
ką, dłubią w znalezionych pociskach, 
oślepiając się, kalecząc i rozrywając 
na kawałki, podpalają domy i lasy bez 
myślnem rozkładaniem ognisk, trują 
się jagodami, nie zważają na zaraźli- 
we choroby i t. p. Nie znaczy to, że w 
tych wszystkich dziedzinach jest tak 
samo jak przed 13 laty, bynajmniej. 
Jest o wiele lepiej, światlej, ale jednak 
tempo postępu jest za powolne i szko- 
da tylu zmarnowanych wysiłków, któ 
re mogłyby dawać wydatniejsze re- 
zultaty. 

  

Powyżej wymienione właściwości 
wiejskiego nauczania, nasunęły gronu 
nauczycielstwa myśl zbierania konfe- 
rencyj z pośród pedagogów i osób zbli 
żonych, z jednej strony do wsi, a z 
drugiej, interesujących się temi zagad 
nieniami, dła omówienia koniecznych 
zmian jakieby należało wprowadzić 
nie tyle do programu który jest dość 
obszerny, ale raczej systemu naucza- 
nia nie dosyć uwzględniającego wa- 

runki miejscowe, „regjonalne*. Nie 

chodzi tu o wprowadzenie swoistej 
polszczyzny w wypracowaniu ucz- 
niów, którzy taką polszczyzną, lub 
białoruszczyzną, posługują się w d>- 
mu; ale o zaczopienie, spojenie, skoor 
dynowanie nauki szkolnej z życiera 
dzieci po za szkołą. O wprowadzenie 
większej żywotności w naukę przyro- 
dy, opierając ją, nietylko na książko- 
wem określaniu ilości np lotek i pa 
zurów u kuropatwy, ile na wykaza- 
niu że jeśli się z jej jajek będzie rob:- 
ło jajecznicę, to pozbawi się kraj 
zwierzyny, która może być źródłem 
dochodu i t. p. 

Ogromnie korzystną rolę mogłyby 
odegrać w tym kierunku ogródki 
szkolne, botaniczne wogóle czy ziół 
lekarskich. Są, o ile mi wiadomo. 
dość nieliczne, 

  

  

   

  

Z szarej teorji wyjść na zielone 
ścieżki życia, oto hasło tej grupy my 
ślących pedagogów, którzyby chcieli 
przyjść z pomocą programom szkol 
nym tak by je wcielić istotnie w co- 
dzienne życie uczniów. Na jesień pro- 
jektowane są odnošne konferencje, 
na których wypowiadać się mają za- 
wodowi pedagodzy i ludzie zajmują- 
cy się kulturą wsi. Będzie to jeszcze 
jeden objaw dobrej woli i wysiłków 
w kierunku podciągnięcia wsi naszej 
na wyższy szczebel cywilizacji, czego 
można dokonać nie niszcząc jej cie 
kawych właściwości etnograficznych 
dających naszej sztuce, historji i lite- 
raturze tyłe skarbów, że ignorowanie 
tych cech łub zaprzeczanie ich war- 
tości jest nieuctwem historycznem. 
Dzięki tym wysiłkom może rozbu- 
duje się pomiędzy szkołą wiejską a 

chałą istotny most, a nie, jak teraz, 
powietrzna przestrzeń, w której dziec 
ko gubi większą część zdobytych wia- 
domości i wskazań. 

Te niefachowe myśli i spostrzeże- 
nia jako wynik zebrania nauczyciel- 
skiego pozwalam sobie podać do uwa- 
gi nauezycielstwa wiejskiego, które 
dobrzeby było, żeby się wypowiedzia- 
ło co do poruszanych spraw, będą- 
cych zagadnieniem naszej przyszłoś- 

ci- 
Hel Romer. 

P. S. Dodać należy, żew Min. zło- 
żony został podręcznik Czytanek, prze 
znaczonych dła szkół tutejszych, z 
uwzględnieniem właściwo: legend 
zwyczajów miejscowych. Czas był już 

yba, by do szkolnictwa operującego 
wciąż góralem, krakusem, kaszubem, 
mazurem i ślązakiem, wszedł i nasz 
tutejszy pierwiastek. 
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Sojusz niemiecko - francuski 
przeciwko Sowietom? 

Sensacyjne rewelacje pisma komunistycznego. 
    BERLIN. 23. 6. (Pat). Memorjał narodo- 

wych soejalistów, proponujący zawarcie so0- 

juszu wojskowego i gospodarczego między 

Niemcami i Francją wywołuje wielkie zain- 

teresowanie 

Komunistyczny „Welt am Abend* ogła- 

sza szczegóły całej sprawy. Autorem projek- 

tu sojuszu wojskowego ma być mąż zanfa- 

nia Hitlera płk. Hascimeyer, który w charak- 

terze obserwatora bawi w Lozannie Przed 

kilku dniami miał on odbyć w Genewie kon. 

terencję z przedstawicielem delegacji fran- 

cuskiej płk. Requin. Narodowi socjaliści żą- 

dają przyznania Niemcom pełnej swobody 

zbrojeń Według projektu, stan czynny Reich 

swehry wynosić winien 400 tysięcy karabi- 

now. Granica zachodnia zostanie bez zastrze- 

żeń uznana. Główne trudności nasuwa spra- 

wa granie wschod. Memorjał domaga się prze 

prowadzenia rewizji tych granic w stosun- 

ku do Gdańska, Pomorza i Górnego Śląska, 

proponując wzamian przyłączenie do Pol- 

ski Litwy oraz umiędzynarodowienie ujścia 

Wisły, przez eo Polska miałaby uzyskać do- 

stęp do morza 

Jak twierdzi „Welt am Abend*, powyż- 

szyeh projektów hitlerowskich w stosunku 

do Polski rząd Papena nie aprobuje. Zbli- 

žone do kanclerza Papena kola, według dzien 

nika, stać mają na stanowisku, że możnaby 

nie poruszać spraw wschodnich, o ile tylko 

dojdzie do porozumienia w sprawie jednoli- 

tego frontu przeciwko Sowietom. 

Zawarte w memorjale projekty sojuszu 

gospodarczego niemiecko-franeuskiego opie- 

rają się na planach znanego przemysłowca 

niemieckiego Rechherga, jednego z głównych 

propagatorów zbliżenia między Niemcami a 

Franeją. O projektach paktu wojskowego, 

francuskG - niemieckiego jak infermuje 

korespondent lozański „Berliner Ta- 

geblatt, krążą również  pogłaski w 

kuluarach konfereneji. Dotychezas pogłoski 

te nie potwierdziły się. W' każdym razie — 

podkreśla korespondent — ofiejalne pertrak- 

tacje w tej sprawie nie były prowadzone. 

Groźba wojny domowej w Niemczech. 

Barykady na ulicach Berlina. 
BERLIN, 23. VI. (Pat). Zaburzenia 

w Berlinie przybierają coraz ostrzej- 
sze formy. We czwartek w południe 
komuniści zaczęli w dzielnicy Moabit 
wznosić na ulicach barykady z kamie 
ni brukowych, desek i materacy. Na 
chodnikach ustawiono stosy pak dre- 
wnianych. Zaalarmowana policja roz- 
pędziła demonstrantów dokonywując 
aresztowań, Przy rozpędzaniu tłumu 
policja używała sikawek. Patrolujące 
pogotowia policyjne są obrzucane 
przez mieszkańców okolicznych bu- 
dynków kamieniami, Wiełe ulie zam 
knięto dła ruchu kołowego z powodu 

zniszczenia jezdni przy budowie ba- 
rykad. W objętej zaburzeniami dziel- 
niey policja nakazała zamknięcie 
wszystkich bram z nadejściem zmro- 

ku. 
BERŁIN. 23. 6. (Pat). W: ciągu ubiegłej 

nócy w różnych dzielnicach Berlina pono- 
wiły się bójki i' starcia między komunistami 
i hitlerowcami. Jest kiłku rannych. Policja 
aresztowała 77 esób. We Wrocławiu zabu- 
rzenia trwały przez eałą noc. Hitlerowcy u- 
rządzili propagandowy marsz oddziałów sztur 
mowych, podczas którego doszłć do starć 
między reichsbannerowcami, komunistami i 

pelieją. Są ciężko ranni. Policja dokonała 
wielu aresztowań. 

  

Alarm hitlerowców. — Komunistami 
kieruje Moskwa. 

BERLIN, 23. VI. (Pat). Wywołane 
ostatniemi zaburzeniami naprężenie 
polityczne w Nadrenji doszło do pun- 
ktu kulminacyjnego. Starcia między 
hitlerowcami i komunistami nie us- 

  

tają. Hitlerowcy kategorycznie utrzy 
mują, że bójki prowokowane są przez 
komunistów, kierowanych przez płat- 
nych agentów z Moskwy. 

W tym duchu komendy okręgowe 

szturmówek _narodowo-socjalistycz- 
nych w Nadrenji zwróciły się telegra- 
ficznie do przewodniczącego frakcji 
hitlerowskiej w sejmie pruskim, aby 
proklamować z trybuny sejmowej 
prawo organizatyj bojowych narodo- 
wo-socjalistycznyeh do Samoobrony 
przed terorem komunistów, Szturmó- 
wki żądają pozatem ха pośredniet- 
wem sejmu, aby rząd Rzeszy w dro- 
dze dyplomatycznej zgłosił protest w 
Moskwie. 

Kierownictwo. organizacyj hitle- 
rowskich domaga się: niezwłocznego 
areszłowania agentów sowieckich, 
protestując przeciwko planom ogło- 
szenia stanu wyjątkowego, który mó- 
głby tylko ułatwić akcję komunistom 

Przywódca hitlerowców 
u ex-kajzera. 

BERLIN. 23, 6. (Pat). Prasa donosi, że 
przywódea narodowych scejalistów gen. von 
Epp bawił ostatnio w. Doorn. z oficjalną mis. 
ją cd Hitlera, prowadząc tam rokowania z 
byłym cesarzem Wilhelmem. Gen. Epp za- 
pewnić miał Wlilhełma, źe narodowi soeja- 
liści nie- będą. się sprzeciwiali powrotowł 
"Wilhelma do Niemiec. 

  

KONFERENCJA w LOZANNIE. 
Rozbieżność zdań. 

LOZANNA, 23. VI. (Pat). Propo- 
zycja Hoovera w sprawie rozbrojenia 
odwróciła uwagę opinji od konferen- 
cji odszkodowań. Delegacje francus- 
ka i angielska ograniczyły się do wy- 
miany not, streszczających tezy ich 
krajów. Zasadnicze przeciwieństwo 
trwa bezwzględnie, gdyż Anglja do- 

maga się natychmiastowego i ostate- 
cznego anulowania odszkodowań, pod 
czas gdy Francja jest świadoma tego, 
iż służy powszechnym interesom, zdą 
żając do zachowania przyjętych zo- 
bowiązań, jako nieodzownego prawa 
w życiu międzynarodowem. 

Bezpośrednia dyskusja wierzyciela 
z dłużnikiem. 

Zwrot z rozwoju 
LOZANNA, 23. VI. (Pat). Czwart- 

kowe spotkanie Herriota i Germain- 
Martina z Mac Donaldem i Runcima- 
nem doprowadziło do wyraźnego od- 
prężenia. Zdaje się. że osiągnięto po- 
rozumienie co do szeregu punktów za 
sadniczych. Między innemi uznano, 
że poszukiwana formuła nie może po 
siadać charakteru definitywnego, o 
ile nie przystąpią do niej Stany Zjed- 
noczone, które jednak sprzeciwia ją 
się prostemu skreśleniu odszkodowań 
Skłoniło to Herriota do wszczęcia bez 
pośrednich rozmów z ministrami nie- 
mieckimi w celu osiągnięcia korapreo- 
misu między tezami francuską i un- 
gielską. 

LOZANNA, 23. VI. (Pat). W ciągu 
rana i popołudnia 23 b, m. kontynuo- 
wane były rozmowy Herriota z Mac 
Donaldem. Po południu wydany zos- 
tał następujący komunikat: 

Rozmowy między delegacją bry: 
tyjską a francuską kontynuowane by- 
ły w dniu dzisiejszym w sposób po- 
żyteczny i przyjazny. Zostały one 
przeprowadzone celem dania de-*4a- 
cji francuskiej sposobności konfere- 
wania z delegacją niemiecką. 

W ten sposób w rozwoju narad lo 
zańskich następuje dość zasadniczy 
zwrot. Dotąd cały punkt ciężkości 
tkwił w rozmowach francusko-angicl 
skich, których celem było ustalenie 
wspólnego stanowiska obu delegacyj 

  

narad lozańskich. 
w sprawie odszkodowań. Obecnie głó 
wny wierzyciel rozpoczyna bezpośre- 
dnią dyskusję z dłużnikiem. Rezultat 
4-dniowych rozmów francusko-angiel 
skich trzymany jest w ścisłej tajemni 
cy. Przyjmując wieczorem dziennika- 
rzy francuskich, Herriot odmówił n- 
dzielenia jakichkolwiek bliższych wy 
jaśnień, zapewniając jedynie, że roz- 
mowy przyniosły pewien postęp i kła- 

dąc nacisk na słowo ,.pożyteczny*, fi- 
gurujące w komunikacie. — Tak więc 

„ Herriot w dalszym ciągu daje wyraz 
optymizmowi. Rozmowy niemiecko- 
francuskie zaczęły się już we czwartek 
wieczorem. Herriot odbył krótką roz 
mowę z von Buelowem. W piątek ra- 
no odbędzie się rozmowa Herriota z 
von Papenem, poczem rozpocznie się 
narada ekspertów obu delegacyj. W 
piątek wieczorem Herriot wyjeżdża 
na dwa dni do Paryża. Według panu- 
jącego tu przekonania, sytuacja par- 
lamentalna gabinetu francuskiego mo 
że się skomplikować. 

Wicemin. Koc delegatem 
Polski. 

LOZANNA, 23. VI, (Pat). Sekreta- 
rzowi generalnemu konferencji lozań 
skiej zostało zakomunikowane w dn. 
dzisiejszym, że wiceminister Koc zo- 
stał wyznaczony delegatem Polski na 
konferencję. ) 

  

    

Odznaczenie min. ošwiaty 
i w.-min. 

ks. prof. Żongołłowicza. 
WARSZAWA, 23, VI. (Pat). * Dzi- 

siaj dn. 23 czerwca p. minister jugo- 
słowiański Łazarewicz doręczył p. mi 
nistrowi oświaty wielką wstęgę orde- 
ru Korony Jugosłowiańskiej, zaś ks. 
prof. Żongołłowiczowi, podsekretarzo 
wi stanu w temże ministerstwie, wiel- 

ką wstęgę orderu Św. Sawy. 

Dr. Pappće w Warszawie. 
WARSZAWA, 23. VI. (Pat). Przy- 

był dziś do Warszawy komisarz gene- 
ralny Rzeczypospolitej Polskiej w 
Gdańsku dr. Pappeć. 

Pogłoski o wydzierżawieniu 
przez Polskę Libawy. 

W Królewcu krążą sensacyjne po- 
głoski, jakoby Łotwa nosiła się z za- 
miarem wydzierżawienia Polsce Liba 
wy, w której zostałaby stworzona sta- 
ła baza operacyjna dla floty polskiej. 
W posunięciu tego rodzaju opinja nie 
miecka widziałaby poważne wzmoc- 
nienie pozycji Polski na Bałtyku oraz 
stałe zagrożenie wybrzeża wschodnio- 
pruskiego. (ZAP). 

Echa propozycji amerykańskiej, 
Chciałaby... lecz boi się. 

TOKJO. 23. 6. (Pat). Wpażenia — jakie 
w kołach oficjalnych wywarły amerykańskie 
propozycje roczbrcjeniowe, dadzą się okreś- 
lić w sposób następujący: Propozycje te są 
zbyt drakcńskie, by mogły być przyjęte w 
całości, ale zasługują na jak największą u- 

W. kołach ofiejalnych dają do zrozu- 
że Japonja byłaby raczej skłonna 
się na całkowite rozbrojenie, które 

uezyniłoby wszystkie państwa równemi, ale 
nie będzie mogła zgodzić się na redukcję 
1/3 zbrojeń, bo postawiłoby te Japonję w 
sytuacji gorszej cd innych mocarstw. 

Opinia prasy francuskiej. 
PARYŻ. 23. 6. (Pat). Prasa krytykuje ży- 

we propozycję Hocvera, uważając ją za cal- 
kowicie nie nadającą się do przyjacia, sko- 
ro uznanie jej oznaczałoby w praktyce dla 
Franeji obniżenie jej stanu zbrojnego pra- 
wie o 2/3 bez żadnej gwaraneji bezpieczen- 
stwa. Dzienniki niemal jednomyślnie pod- 
kreślają, iż propozycja amerykańska ma cha 
rakter posunięcia twórczego oraz cechy ul- 
timatum. Skwapliwe przyłączenie się do tej 
prcpozycji państw, zmierzających do rewizji 
traktatów, stanowi — zdaniem prasy -— 
prawdziwy akt upokorzenia się Europy przed 
Ameryką. : 

„Le Journal“ stwierdza, iż nie należy 
zbytnio żałować, że Hoover zdecydował się 
na zrobienie sobie reklamy wyborczej w Ge. 
newie, skoro pesunięice to dało Paul-Bon- 
eourowi sposobność do nowego płastycznego 
przedstawienia tezy francuskiej. 

Przepowiednie. 
WIASZYNGTON 23. 6. (Pat). Kongres przy 

jął naogół przychylnie propozycję Hoovera, 
natomiąst prasa przepowiada. że propozycja 
Hoovera napotka na liczne trudności, pod- 
kreślając jednak skwapliwie, że propozycja 
może być podstawą do kompromisów i kon- 

cesyj 

Konferencja min. Zaleskiego 
z Litwinowem. 

GENEWA „23. VI. (Pat). Minister 
Zaleski przyjął w dniu 2 3b. m. Lit- 
winową, z którym odbył dłuższą roz- 
mowę. 

   

  

Sharkey-Litwinem. 
KOWNO. 23. 6. (Pat). Nowy amerykański 

mistrz świata w boksie zawodowym wszyst- 
kieh wag Jacek Sharkey, jak się okazuje, jest 
z pochodzenia Litwinem, a jego prawdziwe 
nazwisko brzmi: Józef Żukauskas. Sharkey 
miał oświadczyć przedstawiciełom prasy li- 
tewskiej, że jeszcze w tym roku przybędzie 
na Litwę, aby zwiedzić i poznać kraj, w 
którym się urodził i spędził dzieciństwo. 

  

Popierajele Przemysł Krałowy 

Flota niemiecka w Gdańsku. 
Pancernik i dwa torpedowce. 
GDAŃSK, 23. 6. (Pat). Dziś w 

nocy niemieckie okręty wojenne w 
składzie pancernika „Schlesien* i 2 
torpedowców przybyły na redę przed 
portem gdańskim i stoją tam w chwi- 

li obeenej. Na morzu panuje wielka 
fala i mrzy gęsty deszcz. Niewielkie 
grupy publiczności, składającej się 
przeważnie z mieszkańców dzielnicy 
portu, przyglądają się okrętom. 

Wizyty dygnitarzy niemieckich. 
GDAŃSK, 23. VI. (Pat). Pomimo 

panującej nadal niepogody, wiatru i 
wysokiej fali nie zrezygnowano z wi- 
zyty prezydenta senatu, wysokiego 
komisarza i prezydenta rady portu na 
okręcie „Schlesien*, stojącym na re- 
dzie. Wizyty te połączone są z odda- 
niem salutu armatniego. Nastąpią one 
między godz. 3.20 a 5 po południu, 
poczem okręty zawiną do portu. 

Rano o godz. 9 szalupą, przysłaną 
z pancernika .,Schlesien*, udał się 
na redę konsul generalny Niemiec von 
'Thermann, który po godzinie odje- 
chał na ląd w towarzystwie admirała 
dowódcy floty niemieckiej Fórstera 
celem złożenia wizyty urzędowej w 
Gdańsku. Przywódca hitlerowców 
Greiser na jednym ze statków rady 
portu wyjechał również na redę 

Groźba poważnych 
konsekwencyj. 

PARYŻ. 23. 6. (Pat). „Le Journal“ w swem 
wydaniu departamentalnem zaznacza, że po 
ostatnich awanturach niemieckich w Gdań- 
sku, a zwłaszcza wypadkach ostatniego ty- 
godnia, oficjalna wizyta floty niemieckiej 
przybiera symboliczne znaczenie, Uroczystość 
jaka ma się tam odbyć, stanowić będzie jed 
nocześnie nową demonstrację ukrytego pe- 
rozumienia pomiędzy władzami gdańskiermi 
a Rzeszą. 

Jest rzeczą charakterystyczną że ani wła- 
dze wolnego miasta, ani rząd berliński nie 
cheą przyznać się otwarcie do iniejatywy. 
Ta gra w ślepą babkę nie wprowadzi wresz- 
cie nikogo w błąd i nie będzie zwalniać zu- 
równo jednych jak i drugich od odpowie- 
dzialności za awantury, które według wszel. 
kiego prawdopodobieństwa pociągną za sehą 
w bliższej lub dalszej przyszłości dość po- 
ważne konsekwencje.
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Polska etnologja na terenie 
Ligi Narodow. 

Tytuł sensacyjny, prawda? Spra- 
wa równie interesująca. Zaczęło się 
od tego, że dyktatora Italji zaintereso- 
wała niespodziewanie sztuka ludowa. 
Zawiódł Marinetti ze swoim futuryz- 
mem, z którego nie udało się zrobić 
narodowej sztuki włoskiej, zawiodło 
wiele innych rzeczy, czyby zatem nie 
dało się sztuki ludowej zaszczepić 
także na terenie robotniczym, dla jej 
samoistnego tam bytowania, własne- 
go rozwoju i ewent. rozkwitu. Z tem 
właśnie zapytaniem zwrócił się Musso 
lini do Komisji Sztuki Ludowej Biu- 
ra Współpracy Intelektualnej przy 
Lidze Narodów, dodając, że chodzi 
mu o to, aby zaszczepiając tradycje 
sztuki ludow. w šrodowiskach robot- 
niczych odciągnąć je od różnych prą- 
dów destrukcyjnych w rodzaju komu- 
nizmu etc, 

Zanim przytoczymy edpowiedž 
Komisji — parę słów o niej. Powstała 
w r. 1928, przy mieszczącem się w 

Paryżu  Międzynarodowem Biurze 
"Współpracy Intelektualnej, ekspozy- 
turze Ligi Narodów. Składa się z wy- 
łosowanych 7-miu przedstawicieli róż 
mych państw, wśród których jest i 
przedstawicieł Polski. Doniedawna 
był nim prof. Adam Fiszer ze Lwowa, 
ostatnio się zrzekł tego stanowiska i 
warszawska filja M. B. W. 1., której 
przewodniczy prof. Lutostański, za- 
prosiła na nie p. prof. dra Cezarję 
Ehrenkreutzową. 

1 kwietnia r. b. w Paryżu odbyło 
się posiedzenie komisji, pod przewod- 
nictwem delegata Niemiec, prof. N. 
Lehmana, dyrektora muzeum etno- 
graficznego w Altonie. Referowali od 
powiedź na zapytanie Mussoliniego 
p. p. prof. Ehrenkreutzowa i delegat 
Belgji Marinius, współtwórca, a raczej 
współwskrzesiciel słynnego „Omme- 

gang', t. j. wielkiego pochodu trady- 
cyjnego w Belgji, przywróconego w 
rocznicę niepodległości Belgji w r. ze- 
szłym. 

Obydwaj referenc: wypowiedzieli 
się negatywnie, stojąc na stanowisku 
przedewszystkiem potrzcby zazna ja- 
miania rzesz robotniczych z wielką 
sztuką przez odpowiednią propagan- 
dę, wyrażając wątpliwość co do moż- 
mości samodzielnej twórczości artysty- 
eznej wśród tychże. Tezy obu refera- 
tów nietylko zostały przyjęte przez 
większość komisji, ale nawet referen- 
ci nagrodzeni przez Ligę Narodów. 

Przebieg całej tej sprawy (z wyjąt- 
kiem ostatniego szczegółu, o którym 
<owiedzieliśmy się zupełnie przypad- 
kowo) referowała p. prof. Ehrenkreut- 
zowa na zebraniu Sekcji Naukowo- 
Artystycznej Tow. Poperania Przem. 
Lud. w Semin. Etnograficznem U. S. 
B. Poza tem, eośmy już podali, byty 
na posiedzeniu wspomnianej Komisji 
Sztuki Ludowej jeszcze inne sprawy 
tyczące się wogóle opieki nad sztuką 
łudową. Wypłynął tam projekt nie- 
miecki częściowego rozparcelowania 
muzeów i rozmieszczenia niektórych 
eksponałów w pewnych šrodowi- 
skach ludowych dla pobudzenia od- 
powiedniej twórczości. Sprzec'w ła 
się temu przedstawicielka Polski, wy- 
chodząc ze słusznego założenia. że 
przyczyniłoby to się tylko do znis'cz 
nia nowych eksponatów. Wyp» <wi2- 
działa się jednak za ograniczeniem 
pasji kolekcjonerstwa, intenswn. ek- 
sploatacji terenów interesujących et- 
nograficznie na rzecz muzeów, wyłącz 
nie do przedmiotów zagrożonych zni- 
szczeniem. Natomiast uznała za pożą 
dane tworzenie niewielkich rezerwa- 
tów etnograficznych w wspomnia- 
nych terenach bądź w całych komple- 
ksach czy tylko kompletach a nawet 
pojedyńczych przedmiotach (np. ka- 
pliczki przydrożne, studnie etc.). Tezy 
te również zostały przez komisję przy 
jęte. Omawiano przytem sprawę two- 
rzenia takich muzeów etnograficz- 
nych jak słynne Skansen w Szwecji i 
niektóre w Finlandji. Wypowiedzia- 
no się przeciwko t. zw. żywym mu- 
zeom, t. j. przeciwko wprowadzaniu 
do odtworzonych wnętrz żywych lu- 

dzi jako eksponatów, uważając tego 
rodzaju praktyki za zbyt męczące dla 
tych ludzi i poniekąd barbary ńskie, 
natomiast uznano za pożyteczne urzą 
dzenie pokazów obrzędów i tańców 
ludowych. 

Inną sprawą omawianą także na 
temże posiedzeni ukomisji była kwce- 
stja wystawy sztuki ludowej w Ber- 
nie szwaje., wyznaczonej pierwotnie 
na rok bież., a odłożonej do 1934-0. 
W szeregu pawilonów ma ona zawie- 
rać całokształty sztuki ludowej posz- 
czególnych narodów, zaś w wielkim 
pawilonie centralnym — wyełimino- 
wane takie działy specjalne, jak ma- 
ski, pieczywo obrzędowe, tkaniny, za- 
bawki dziecinne czysto ludowe etc. 
Da to możność do wykazania wiełu 
ciekawych pokrewieństw, stworzenia 
wielu może nawet decydujących — 
syntez. Kto wie jakie można będzie 
wykazać przy tej okazji koligacje i 
drogi naszych „turoniów*. 

Po referacie p. prof. Ehrenkreut- 
zowej, którego drugą częścią była, 
sprawa wzajemnego stosunku Bazaru 
i Towarzystwa Pop. Przem. Lud. i 
ich współpracy z Zakładem Etnologji 
U.S.B., potoczyła się żywa dyskusja, 
zagajona przez przewodniczącego ze- 
brania, prof. Antoniewicza. 

Brali w niej kolejno udział p. pre 
zes Lichtarowicz, prof. Morelowski, 
asyst. einol. p. Dylewski, prof. Gost- 
kowski, dr. Lorentz, prof. Ślendziń- 
ski, p. Schrammėwna, wreszcie sama 
prelegentka. Niektórzy z mówców 
zabierali głos parokrotnie, dyskusja 
była niezmiernie ciekawa. Sprecyzo- 
wano zgodnie parę ważnych zasadni- 
czego znaczena opinij co do opieki 
nad twórczością ludową, przyczem 
co do odpowiedzi na pytanie Mussoli- 
niego zgodzono się całkowicie z p. re- 
ferentką. 

W sprawie stosunku Bazaruś Tow. 
P. P. L. i ich współpracy z Zakł. Etn. 
U.S.B. p. Schrammówna określiła Za 
kład Etn. jako placówkę regulującą w 
pewnej mierze driałalność Towarzy- 
stwa i Bazaru. Przemysł Ludowy jest 
popierany w tych gałęziach twórczuś- 
ci ludowej gdzie zwiększona produk- 
cja nie grozi zatraceniem cech artysty 
cznych. Istnieje obawa, aby nowy 
dział Bazaru, t. j. szersze zajęcie się 
tej instytucji popieraniem produkcji 
przedmiotów wartości wyłącznicuży- 
tkowej tego właśnie nie spowodowało 
Może się zdawać, że sprawa popiera- 
nia artystycznej twórczości i wytwór 
czości ludowej jest w dzisiejszych cza- 
sach luksusem, ale grozi to, że w ra- 
zie jej wymarcia wejdzie na jej miej- 
sce.najordynarniejsza tandeta. Mamy 
więc do czynienia z zagadnieniem 
pierwszorzędnego znaczenia kultural- 
nego. i 

P. prelegentka podziękowała bio- 
rącym udział w dyskusji za liczne i 
cenne uwagi oraz definicje, stwierdza 
jąe że wobec bogactwa tematu i nawa- 
łu zagadnień, niemożliwe było prak- 
tyczne omówienie zastosowania tych 
niezmiernie ważnych teoretycznych 
rozważań. Cały materjał trzeba bę- 
dzie rozbić na szereg zagadnień i o- 
mówić je na osobnych zebraniach 
Sekcji. 

Na tem dyskusję i i zebranie siai 
czono. S. Z. Kl. 
i i k | 

Umowy preferencyjne. 
BERLIN, 23. VI. (Pat). Według 

doniesień prasy, dełegacja niemiecka 
w Lozannie przedstawiła bawiącym 
tam przedstawiciełom państw innych 
własny plan, opracowany przez sekre 
tarza stanu von Biiełowa, przewidu- 
jący zawarcie umów preferencyjnych 
z państwami naddunajskiemi, z Poł- 
ską, Włochami oraz z wiełkiemi mo- 
carstwami przemysłowemi. 

Tragiczna śmierć lotników. 
RZYM. 23. 6. (Pat). Samołot wojskowy 

zapalił się na wysokości 1500 metrów. Trzej 
eztorkowie załogi usiłowali ratować się za- 
pomocą spadochronu, jednakże gwałtowny 
wicher rzucił ich o ziemię, powodując śmierć 
wszystkich trzech. 

„Się moda“. 

K U R J E R W.I IL E Ń S_K I 

Powitanie Hausnera na lądzie. 
W porcie Miami na Florydzie. 

  

LONDYN, 23, 6. (Pat). Statek „Cir- 
cesheli* przybył dzisiaj na Florydę, a 
Hausner wylądował w Miami, gdzie 
oczekiwali go żona, przedstawiciele 

prezydenta Hoovera, ambasady poł- 
skiej i gubernator Florydy. Hausner 
znajduje się w doskonałem zdrowiu. 

Jak witano Hausnera. 
NOWY YORK, 23. VI. (Pat). Po- 

witanie lotnika Hausnera w Miami na 
Florydzie miało przebieg bardzo uro- 
czysty, wzięli w niem udział przedsta 
wiciele władz Stanów Zjednoczonych 
oraz rządu polskiego. Dekoracji zło- 
tym krzyżem zasługi bohaterskiego 16 
tnika dokonał sekretarz ambasady 
Zazuliński. 

Hausner w krótkiem przemówie- 
niu, jakie wygłosił, wyraził podzięko- 
wanie wszystkim, którzy interesowali 
się jego lotem i w chwili niepewności 
okazali mu tyle sympatji. Hausner 
potwierdził, że zamierza ponownie 
czynić próby przełotu nad Oceanem. 

W spotkaniu Hausnera wziął u- 
dział wielki tłum publiczności — prze 
szło 10 tysięcy osób. Gubernator Flo- 
rydy podarował kapitanowi statku 
„Cyrceshell' Wilsonowi puhar za ura 
towanie Hausnera. Przedstawicieł am 
basady p. Zazuliński, mer miasta Mi- 
ami oraz p. Hausnerowa z ks. Knap- 
pkiem spotkali statek „Cyrceshell“. 

udając się naprzeciwko okrętu pry- 
watnym jachtem. Obydwa statki by- 
ły udekorowane flagami polskiemi. 

Kapitan Wilson otrzymał podzię- 
kowanie od przedstawiciela ambasady 
Rzeczypospolitej i wicekonsuła bry- 
yjskiego. roczyste przyjęcie bohater- 

skiego lotnika odbyło się w sali tea- 
tru „Olimpia*. Hausner, który przy- 
był do Ameryki, będąc 2-letn. dziec- 
kiem, całe życie pragnął poznać Pol- 
skę i nie traci nadziei, że następny lot 
zakończy się powodzeniem. 

  

Hausnerowie są bardzo przejęci 
oboje zaszczytami, jakie ich spotyka- 
ja. Hausner prosił przedstawiciela 
ambasady R. P. o wyrażenie podzię- 
kowania P. Prezydentowi Rzeczypos 
politej Polskiej za zaszczytną dekora- 
cję, jaką otrzymał. W wywiadzie 
dziennikarskim Hausner oświadczył, 

że po opadnięciu na morze widział 15 
okrętów, które go mijały. Dopiero 16 

spostrzegł go i uratował. 

(R NOT TN A AT T I I IKOS RIO, 

Turniej tenisowy w Wimbledon 
Porażka Jędrzejowskiej i Tłoczyńskiego. 

LONDYN. 23. 6. (Pat). We czwartek, w 
obecności kilku tysięcy widzów, rozegrany 
został w Wlimbledon mecz o wejście ćo 
ćwierćfinału między Jędrzejewską a Niem- 
ką Krahwinkel, Mecz wygrała Niemka w 
stosunku 6:4, 6:4. Mecz trwał całą godzinę 
i prowadzony był obustronnie bardzo ostro. 

W. pierwszym secie Jędrzejowska początko- 
wo prowadziła 4:3, potem jednak Niemka 
uzyskała przewagę i wygrała seta. W. drugim 
secie wałka była tak zaciętą. że czwartego 
gema, po stanie 3:3, zdobyła Krahwinkeł 

dopiero po 20 minutach. Jędrzejowska wyka. 
zała znakomity stył gry i według jednomyśl 
nej opinji grała bardziej klasycznie, niż 
Niemka. Jędrzejowska była często oklas! 
wana przez publiczność. Wskutek dzisiejsz. 
porażki Jędrzejowska została wyeliminowa- 
na z dalszych rozgrywek © mistrzostwo. 

Tłeczyński przegrał dziś w double pa- 
nów, grająe w parze z Anglikiem Leaderem, 
który okazał się wyjątkowo słabym partne- 
rem. Mecz w pierwszej rundzie wygrali 
przeciwnicy 7:5, 6:2, 5:7, 6:1. 

   

  

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
W troste o dobro ogólne... 

„Gazeta Poranna* komentuje ob- 
ronę wysokich uposażeń, którą podję- 
ła „Gazeta Handlowa w związku ze 
znanym dekretem w tej sprawie. 

„Można było przewidzieć, że w walce z 

dekretem używać się będzie nie argumentów 
osobistych (więc w tym wypadku dowodze- 
nia, że 2.500 zł. miesięcznie nie wystarcza na 
skromne życie), lecz takich, któreby mia ły 
wszelkie pozory rzeczowości i troski o dobro 
ogólne. W tym duchu też wystąpiła onegdaj 
przeciw dekretowi „| eta Handlowa* w 
swym dodatku katowickim *. 

Góż się tam czyta, w tej 
dyrektorów ?* 

„Dekret przyniesie mało korzyści, a, dużo 
szkody. A więc po pierwsze — narusza pra- 
worządność i to nie w jakiejś zasadzie ogól- 
nej, lecz w szczególe. 

..jedna grupa obywateli zostanie niejako 
wyjęta z pod prawa” (2). 

„nie možna pod „jeden strychulec“ pod- 
ciągać spółdzielni i spółek akcyjnych. bo nie- 
jedna 1000-złotowa pensja dyrektora małej 

spółdzielni jest bardziej wygórowaną, aniżeli 
1000 dołarowa pensja dyrektora wielkiej spół 
ki akcyjnej, 

„„wiekszošč przedsiębiorstw  przemysło- 
wych jest w rękach kapitału obcego, nato- 
miast dyrektorami są przeważnie (?) Polacy. 
Dekret to broń akcjonarjuszom w walce z dy- 
rektorami, broniącymi gorliwie interesów pol 
skich..“ 

Naprzykład w Żyrardowie?... Wo- 
góle pyszne, pyszne rzeczy pisze się 
w razie potrzeby. Czy tylko potrzeba 
jest naprawdę istotna? 

      

„obronie 

   

   

Komuniści, komuniści... 

Na komunistów „poszła, znaczy 
Tu i ówdzie „robią dra- 

mat“, tu i 6wdzie wychodzi z tego nie 
co śmiechu. Oto w związku z niedaw- 
no zarządzoną okólnikiem rejestracją 
komunistów czytamy w „A. B. G.*: 

„Władze na Pomorzu zaimtrygowane 705- 
tały sprawozdaniem sołtysa pewnej małej, bo 
liczącej zaledwie 600 ludzi gminy, że ma on 
u siebie aż 100 komunistów. Posłano urzędni- 
ka starostwa, aby sprawdził co ma oznaczać 
taki wzrost komunizmu w jednej gminie, pod 
czas gdy w żadnej innej z gmin pomorskich 
nie naliczono się ich więcej, jak dwóch do 

trzech. 
Zaindagowany sołtys powtórzył swoje 

twierdzenie zapewniając, że policzył wszys 

  

kich, którzy w niedzielę przystępowali... do 
Komunji Św. 

ie o to chodzi, mówią sołtysowi, ale 
chcemy wiedzieć, czy są tu ludzie, którzy 
schodzą się na narady i krytykują nas. 

— Ajakże, są i tacy, ale tylko trzech — 
odpowiada sołtys. 

— Kto taki? 
— Pan dziedzic, ksiądz proboszcz i j 

Ma to być kawał „opozycyjny*, 
zdarza się i gdzieindziej. 
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Czy rywalizacja w stratosterze? 
Prof. Piceard—Farmann. 

Donoszono niedawno, że prof. Pie 
card, zdobywca stratosfery, stwierdził 
że wszelkie szanse na loty stratosfery 
czne ma. oparty o opinję ministerst- 
wa i grube pieniądze konstruktor sa- 
molotów, Farmann. Obecnie czytamy 
w „Gazecie Porannej*: 

Farmann zrazu wcale nie zamierza usta- 
nowić nowego rekordu wysokości i zwycię- 
żyć Piecarda. Nie chodzi mu bynajmniej o 
cele sportowe czy też czysto naukowe, lecz 
o cele praktyczne. Pragnie przedewszystkiem 
systematycznie zbadać dolne częśc: strato- 
stery na wysokości 10 do 14 km. aby poz- 
nać te warunki, które mogą się słać podsta- 
wą późniejszego systematycznego zwiedza- 
nia stratosfery. Szczegóły konstrukcji nowe: 
go statku stratosferycznego utrzymane są w 
tajemnicy. Wiadomo tylko, iż w statku tym 
znajdować się będzie motor o sile 500 HP, 
mogący rozwinąć szybkość 200 kilometrów 
na godzinę”. 

Otóż w stratosferze ten sam motor 
osiągnie szybkość 800 klm 1 godz. 
Tak np. podróż do Ameryki trwałaby 
w tych warunkach 7 godzin. W stra- 
tosferze niema burz ani innych nies- 
podzianek atmosferycznych. 

Zdać sprawę z tych faktów, to zro 
zumieć praktyczną doniosłość przed- 
sięwzięcia słynnego konstruktora fran 
cuskiego. „ jim. 
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Przeliecieć Atlantyk celem 
życia. 

LONDYN. 23, 6. (Pat). W czasie uroezy- 
stego powitania w porcie Miami Hausner u- 
dekorowany został przez przedstawiciela am- 
basady polskiej złotym Krzyżem Zasługi. 
Dziękując za odznaczenie, Hausner w krót- 
kiem przemówieniu zaznaczył, że w ciągu 
28 godzin lotu przeleciał 2890 mił i że za- 
mierza lot podjąć na nowo, gdy tyłko bę- 
dzie miał ku temu odpowiednie warunki, 
gdyż jest to dla niego celem życia. 

  

Brak stałej orjentacji w po- 
lityce Łotwy. 

Opinja pisma łotewskiego. 
Pismo łotewskie „Latvija, w art. p. n. 

„To musi się zmienić,, omawiając obecną 
politykę zagraniczną Łotwy. pisze m. inn.: 
„Łotwa w latach 1919 i 1920 r. występowała 
wspólnie z Estonją, Litwą i Polską przeciw 
ko wspólnym wrogom Niemcom i bolszewi- 
kom i wyraźnie podkreślała swoją solidar- 
ność z państwami, wchodzącemi do Wielkiej 
Koalicji. Stosunki te dziś się zmieniły, a te 
z powodu zagranicznej polityki Łotwy, która 
przeszła do przeciwnego obozu. Zmiana kur- 
su politycznego została wywołana nie konie 
cznością obrony interesów państwowych. 
a względami partyjnemi, a nawet osobiste- 
mi o charakterze finansowym. 

W; chwili obecnej błąkamy się pomiędzy 
Berlinem i Moskwą, na czele tego prądu sto 
ją wszak te same osobistości, które w latach 

1919 i 1920 kierowały polit zagraniczną 
Łotwy i potrafiły wówczas obrać właściwy 
kierunek.Orjentacja na Moskwę i Berlin jest 
zgubna dla Łotwy. Ta błędna orjentacja mo 
że zaważyć na szali w krytycznej chwili. Po 
lityka zagraniczna Hitlera i niemiekich ba- 
ronów niczem się nie różni od programu 
Bermonta i von der Gołza z 1919 roku. Dziś 
zdaje się, tego nie widzimy i zamykamy o- 
czy na połitykę Hiletra, puszczając mimo u 
szów przestrogi Paryża. Kroczymy po dro- 
dze niebezpiecznej, ale łatwiejszej do zaspo- 
kojenia własnych potrzeb finansowych. W 
stosunku do Rosji Sowieckiej stajemy się jej 
wasalami, co wkońcu musi doprowadzić do 
ponownego przyłączenia Łotwy do Rosji. 
Dziennik zaznacza, że socjaldemokraci ło- 
tewscy są zwolennikami takiego przyłącze- 
nia. 

   

   

   

    

  

Kronika telegraficzna. 
— Delegacja chińska przesłała członkom 

komitetu memorandum, w którem zwraca 
uwagę na decyzję parlamentu japońskiego 
uznania państwa mandżurskiego. Memoran- 
dum domaga się, by Zgromadzenie Ligi о- 
świadczyło, że żaden fakt dokonany w Mand 
żurji nie będzie uznany przed zbadanieia 
przez Zgromadzenie raportu komisji Lyttona. 

— Na 14 mies. więzienia Sąd Grodzki 
w Katowicach skazał byłaego redaktora od- 
powiedzialnego „Kaltowitzer Zig.“Scharay'a 
za zamieszczenie w dn. 1 czerwca „Katto- 
witzer Ztg.* artykułu, w którym m. in. za- 
znaczono, że byłoby rzeczą pożądaną, aby 
Niemcy odebrały Gdańsk i Pomorze Polse:. 

* — Odroczenie spłat długów krótkotermi- 
nowych uzyskały węgierskie banki i przed- 
siębiorstwa od banków amerykańskich do 1 
sierpnia r. b. na tych samych warunkach, 
co do banków angielskich. 

— Federal Reserwe Bank w Nowym 
Yorku obniżył stopę redyskonta z 3 na 2 i 
pół proc. 

— Kradzieży kosztowności wartości 190 
tys. franków u wielkiego księcia Borysa do- 
konał lokaj księcia Borysa Barnow, który 
ubiegłego roku zwrócił się do niego z proś- 
bą o pomoc, twierdząc. że uciekł z Rozji 
Sowieckiej. 

AT 0 L CHRONI 
KAZDEGO 
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WILL ROGERS 
bohater f. „Na dworze króla Artua: 

  

w 100% dźwiękowej komedji 

„Skandal papy” 
DZIŚ w kinie CASINO 

URL 

Bilans Banku Polskiego. 

WARSZAWA. Z... 
kadzie Bank Polski, 
pasu 

  

6. (Pat). W ubiegłej de_ 
celem uzupełnienia za- 

iz, wymienił 19.611 tysięcy złotych 
/„, wobec czego zapas złota zmneej- 

szył się o wymienioną sumę i wynosi obec- 
nie otych. 

PYRA do pokrycia, 
y do 44.336 tysie- 
zagraniczne nie 

ykazują spadek ° 
jest sumę 111.106 tysię- 

ry zmniejszył się « 
0 289 tysięcy. Stam 
ych spadł o 493 tysiące 

  

    
    
   
       

  

ada i Ža 
zaliczone do pokrycia 
1.674 tysiące zi.. to 
cy zł. Portfel х 
6.919 tysięcy i w 

   
   
    
    

  

   
     

poży 
do 114 7 tysięcy. 

Inne aktywa wynoszą kwotę 142.070 ty- 
sięcy, to jest o 6.695 tys. zł. więcej, niż w 
poprzedniej dekadzie. 

7 s h pozycja natychmiast płat- 
ań wzrosła o 4.695 tysięcy da 

zł. Równocześnie obieg bile- 
tów bankowych spadł o 29.726 tysięcy i wy- 
nosi 1.046.901 tysięcy zł. Stosunek procen- 
towy pokrycia obiegu biletów i natychmiast 
płatnych zobowiązań Banku wyłącznie zło- 
tem wynosi 41,9 proc. Pokrycie kruszcowo- 
walutowe — 45,57 proc., wreszcie pokrycie 
samego tylko obiegu biłetów wynosi 48,18 
proc. Stopa dyskontowa Banku 7 i pół. proc., 
lombardowa 8 i pół proc. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKĄ 
Pieniężna. 

Londyn 32,30 — 32,17. Nowy York 8,914 

— 8,894. Paryż 35,09 — 35,00. Szwajcaria 
175,80 — 173,37. Berlin w obrotach nieoficjał 
nych 211, 95. Tendencja przeważnie słabsza. 

PAPIERY WARTOŚCIOWIE: 4 proc. po- 
życzka inwesty: 88,75. 5 proc. konwer- 

5. 6 proc. dolarowa 50,76 
— 5i 0,75. 7 proc. stabilizacyjna 43,88— 
44,25 — 43,75. 8 proc. LZ. BGK i BR. obk.- 

gacje BGK 94. Te same 7 proc. 83,25. 4 i pół 
proc. LZ warszawskie 33—34. 8 proc. warsz 
58.50 — 53. Tendencja niejedaolita. 

AKCJE: Bank Polski 71. 

   

    

    

   

    

  

    

   

Zbożowa. 
MOSKWA. 23. 6. Na dzisiejszem zebrania 

giełdy zbożowo-towarowej w Warszawie n”. 
towano za 100 klg. parytet wagon. Whrsza- 
wa w handlu hurtowym, w ładunkach wa-* 
gonowych: żyto 26.00 — 27.00, pszenica jed- 
nolita 28.00 — 28.50, pszenica zbierana 27.00 
— 27.50, owies jednolity 25.50 — 26.0, 
owies zbierany 23.50 — 24.50, jęczmień na 
kaszę 21.50 — 22.00, sy: polany jadalny 
30.00 — 33.00. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Jerzy Braun. Cień Parakleła. Wiktor. 

Warszawa. Nakł. F. Hoesieka, 1932, Zma- 
ganie się młodej duszy z Bogiem i społecz- 
nemi teorjami, historja „z rozszalałej współ. 
czesnošci“, „Zz planety pędzącej w przest- 
rzeń', jakieś Credo pokolenia powojennego, 
tego, wyższego duchem. które pragnie, szuka 
i dąży swoją mocną, pełną zuchwałości dro- 
ga. Autor jest filozofem i poetą, i książka 
jego stoi na wysokim poziomie duchowym. 

Burzliwe posiedzenie Rady Miejskiej 
Wczorajsze posiedzenie Rady Miej- 

skiej, któremu przewodniczył p. prof. 

Jundziłł, wypełniła prawie całkowicie 

sprawa gospodarki kina miejskiego. 

Dyskusja przeciągnęła się prawie do 

rana, przybierając chwiłami charak- 

ter b. głałtowny i namiętny. Doszło 

nawet do niebywałego w dziejach Sa- 

morządu wileńskiego skandalu. 

W chwili, gdy przedstawiciel Bun- 

du dr, Rafes, charakteryzował sylwe- 

tkę moralną p. Łokucjewskiego, bio- 

rąc za odskocznię jego ustosunkowa- 

nie się do szkolnictwa żydowskiego i 

powołując się na fakty konkretne — 

z ust leadera endecji prof. Komarnie- 
kiego padł niespodziewanie okrzyk: 

„oto moralność żydowska”. . Na sali 

powstało nienotowańe zamieszanie. 

Radni żydowscy rzucili się w kierun-- 

ku prof. Komarnickiego. 

Zajście z trudem zlikwidowano. 

Prof. Komarnicki musiał odwołać swe 

słowa. 

Szczegółowe sprawozdanie z prze- 

biegu posiedzenia zamieścimy w nu- 

merze jutrzejszym. 

NAUKA POLSKA. 
Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój. 

W pięćdziesięciolecie Kasy Imienia Mianowskiego 1861—1931. 
Tom XV, str. X + 449 + 5 nil. 

W bieżącym tomie wydawnictwa 
znajdujemy dwie bardzo poważne pra 
ce. Zygmunt Szweykowski podaje za- 
rys historji Kasy im, Mianowskiego 
(1881—1931), a Franciszek Bujak 
przedstawia rozwój nauki polskiej w 
latach 1800—1880 w krótkim zarysie. 

Profesor Bujak, jeden z najgłęb- 
szych wszechstronnych umysłów w 
Polsce, z wałściwą sobie wnikliwością 
charakteryzuje naukę w Polsce na 
przestrzeni trzech ćwierci XIX wieku, 
dając zestawienie ważniejszych zda- 
rzeń naukowych w wspomnianym 
czasie we wszystkich gałęziach nauki. 
Przy okazji robi prof. Bujak spostrze- 
żenia, często oryginalne, które nie bę- 
dą pominięte przez historyków kultu- 
ry. 

Autor wskazuje na wpływ warun- 
ków politycznych na rozwój nauki i 
dobitne również oddziaływanie ustro- 
ju społecznego. Po szlachcie powoli 
przychodził do ogłosu żywioł miesz- 
czański, który wessał i spolszczył et- 

niczne elementy niemieckie, a wystą- 
pił w roli czynnej około 1863 roku. 
Na chłopstwo przyszła kolej dopiero 
później. Upošledzone gospodarczo 
i kulturalnie, pozbawione elementar- 
nej oświaty, nie dostarcza włościań- 
stwo ludzi duchowemu życiu pol- 
skiemu: „ambicje włościan wykształ- 
econych mogły sięgać najwyżej do naj 
niższych stopni hierarchji kościelnej”. 

Czynny udział chłopów w kultu- 
rze narodowej zaznaczył się dopiero 
wraz z zmianami społeczno-gospodar 
czemi, które nastąpiły po uwłaszcze- 
niu, „dopiero po upływie wieku je- 
dnego pokolenia ludzkiego, są to już 
bowiem zazwyczaj jednostki nietyłko 
wykształcone, ale i urodzone po uwła- 
szezeniu“. Ostatnie ćwierćwiecze XIX 
wieku, w którem zjawia się już 
w nauce synowie chłopscy, nie jest 
objęte artykułem prof. Bujaka. 

Z ciekawych spostrzeżeń warto 
wyróżnić charakterystykę uczonych 
ze względu na ich społeczne i etniczne 

pochodzenie. Uczeni pochodzący ze 
stanu szlacheckiego w XIX wieku, są 

pracowici, bardzo płodni, lecz wyka- 
zują brak metody i krytycyzmu, a nie 
raz zdziwaczenie. Naukowcy pocho- 
dzenia niemieckiego wnoszą gruntow 
ność i systematyczność. Dzieła ich 
zachowały przeważnie przez dłuższy 
czas wartość, a niektóre z nich są je- 
szcze i dziś użyteczne, mimo upływu 
lat kilkudziesięciu, gdy dzieła uczo- 
nych o nazwiskach polskich tego nie 
wykazują, a wiele z nich zaraz po 0- 
głoszeniu spotkało się,że BRO 
krytyką ujemną. 

Jednakowóż prof. Bujak uznaje. 
że „dokładniejsza ocena wpływu czyn 
nika etnicznego wymagałaby właści- 
wie dość daleko sięgających badań ge- 
nealogicznych*. do czego możnaby 
dodać, że czynnika tego nie należy 
przeceniać. 

W objektywiźmie swym autor, po- 
chodzący sam z chłopów. stwierdza 
chlubny udział arystokracji polskiej 
w rozwoju nauki, wyrażający się w 
mecenasostwie, kolekcjonerstwie i 
bezpośrednim udziale w pracy nauk - 
wej. Wymienia też kilka nazwisk ży 
dowskich, nie określając jednak tym 
razem etnicznej przynależności uczo- 
nych, którzy je nosili. 

    

Dla czołowej rozprawy Z. Szwey- 
kowskiego o historji Kasy im. Mia- 
nowskiego (założonej w roku 1881) 
jest zatem praca prof. Bujaka jakby 
wprowadzeniem i tworzy z nią pew- 
ną całość. Rozprawę dra Szweykow- 
skiego czyta się jednym tchem. mimo 
balastu nazwisk i tytułów wydaw- 
nictw. z któremi spotykamy się krok 
w krok. Do roku 1890 przebywamy 
w atmosferze pozytywizmu. nurzamy. 
się w niej dosłownie. Lektura ówczes 
nej publicystyki nie wprowadzi- 
łaby nas bodaj z większą bezpo- 
średniością w ten okres, aniżeli mono 
grafja działalności Kasy im. Mianow- 
skiego w tym czasie. Ze Szkoły Głów- 
nej spłynął duch pozytywizmu na Ka- 
sę która w tym czasie utrwaliła swą 
egzystencję i wyrosła na pierwszor gd 
ną ostoję polskości w Królewstwic - 

do społeczeństwa, zmienia się w ostat 
niem dziesięcioleciu XIX wieku na 

niekorzyść. Ujawnia się coraz bar- 
dziej pogłębiający się rozdźwięk po- 
między instytucją a młodynui. (rag- 
ment z żarliwej wałki młodych ze sta 
ymi o program społeczny | r Mitykę 
narodową. L 

Trudno wypowiadać dezyderaty 
w odniesieniu do przeszłości, tecz by- 
łoby z pewnością pożyteczniej dla spo 

  

łeczeństwa i chlubniej dlu Kasy, gdy- 
by nie popadła w „umiarkowane ten- 
dencje pozytywizmu”, albo też mó- 
wiąc bez eufemizmów, w konserwa- 
tyzm i zastój. Dopiero po roku 1905 
młodzi zaczęli zdobywać wysatniej- 
szy wpływ na tę instytucję. 

Niesposób nie wspomnieć o popu- 
łaryzacji wiedzy. która zawsze znaj- 
dowała wydatny wyraz w pracy iVa- 
sy. a miała zrozumiałe znaczenie spo- 
łeczno - narodowe. Upowszechnianiu 
wiedzy służył Poradnik dla Samou- 
ków, zainicjowany w roku 1897, je- 
dno z najświetniejszych wydawnictw 
w. skali nietylko polskiej, którego 
rartość nie zmalała do dziś, a potrze 

ba jest wciąż w najwyższym stopniu 
aktualna. A jednak Stanisław Fr. 
Michalski i Aleksander Heflich nie 0- 
drazu znaleźli należyte zrozumienie 
kierownietwa Kasy. I „Wisłę** wyda- 
wał Erazm Majewski też przez pewien 
czas z ostentacyjnym nadrukiem .,Bez 
zapomogi Kasy im. Mianowskiego'*'... 
Prawdziwie „tragiczne zabarwienie 
miało dopukiwanie się o zapomogę 
Stanisł. Brzozowskiego, przez długi 
czas bez skutku. Podanie z roku 1910 
jest pełne bólu, poczucia niedocenie- 
nia i przeczucia Śmierci... 

Coraz większy napływ młodych 

  

którzy wnieśli ducha ożywczego, spro 
wadził zmianę kierunku instytucji do 
piero od roku 1914, po śmierci Dobr- 
skiego. W czasie wojny światowej u- 
legły ruinie źródła dochodów Kasy, 
co przyprawiło ją o kryzys. „Dziw- 

  

nem jednak zrządzeniem losów zjawił 
się on w chwili, gdy Kasa zakończyła 
i to raz na zawsze rolę, którą miała 
w okresie niewoli, rolę jedynej orga- 
nizacji, finansującej w królestwie pra 
cę naukową i ujawniającej jej rezul- 
taty” 

Autor monografji o Kasie stwier- 
dza, że wyrzekła się ona roli organiza 
tora nauki, zwężając swe zadanie. 
Dzieje Kasy im. Mianowskiego, tak 
niezwykle doniosłej dla kultury pol- 
skiej, są bardzo pouczające, tem wię- 
cej że ostałość, która skrępowała dzia- 
łalność Kasy i zmuszała ludzi twór- 
czych nieraz do ucierania się z nią, 
cechuje dziś niejedną instytucję nau- 
kową, obniżając jej lot... 

Resztę tomu wypełniają nowe dwa 
życiorysy uczonych w dziale mater- 
jałów do badania psychologji twór- . 
czości naukowej, kilka artykułów o 
potrzebach nauki i bibljotekarstwa, 
kronika naukowa polska i zagranicz- 
na i recenzje. 

Dr. Adolf Hirschberg. 
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WIESCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Z działalności B. B. W.R. 

w Brasławiu. 

Dnia 12 czerwca r. b. odbyło się 

zebranie sprawozdawczo-poselskie w 

Kasynie Urzędniczem. Referaty 0 s 

łuacji politycznej i gospodarczej wy- 

głosili p. p. posłowie Krasicki Fryde- 

ryk i Kwinto Witoid. Po referatach 

wywiązała się ożywiona dyskusja w 

wyniku której zostały uchwalone na- 

stępujące wnioski: 

Zebarni w dniu 12 ezerwea 1932 r. w Bra 

ssławiu na sprawozdawczem poselskiem ze- 

braniu wyrażają podziękowanie Bezpartyj- 

nemu Błokowi, za owoeną pracę na terenie 

parlamentu, zmierzają do ugruntowania 

Niepodległości Polski i ycięskiego przetr 

wania kryzysu gospodarczego. 

Wniosek przyjęto hucznemi okla- 

skami. Zebraniu przewodniczył pre- 

„zes miejscowego Koła p. Bronisław 

Zalewski kierownik szkoły powsze 

Następnego dnia t. j. 13-go czerw- 

ca r. b. odbył się wiec sprawozdawczo 

poselski w Urzędzie Gimn. Refera- 

iy o sytuacji politycznej i gospodar- 

«zej, przy wypełnionej po brzegi sali, 

            

   

  

wygłosili pp. posłowie: Krasicki i 

Kwinto. Po referatach wywiązała się 

ożywiona dyskusja w wyniku której 

zostały uchwalone następujące wnio- 

SKI: 

Zebrani rolnicy gm. brasławskiej na wie- 

cu Bezpartyjnego Bloku dn. 13 czerwca 

1932 r. zwracają się do panów posłów BBWR 

Grupy Regjonalnej Ziemi Wileńskiej z pros- 

bą o przeprowadzenie akeji zmierzającej do 

zastąpienia bawełny i juty w tkanianach dła 

instytucyj państwowych lnem, w szczególnoś 

ci worki na eukier, nawozy sztuezne, sól i 

t. p. Do cbniženia taryi kelejowych na wy- 

wóz produktów rolnych i hodowłanych w 

szezególności zboże, owoce. Zrównanie ta- 

ryty wąskotorowej z normalnotorową na 

linji Dukszty-Druja. 
Zebrani relniecy gm. brasławskiej na wie. 

cu w dniu 13 ezerwca 1932 r. BBWR. skła- 

dają podziękowanie Bezpa nemu Blokowi 

za akcję prowadzoną na terenie parlamentu 

zmierzającą do ugruntowania Niepodległoś- 

ci Polski i skutecznego zwalczania kryzysu 

gospodarcego 
Zebraniu przewodniczyt p. Rudo- 

mino Ignacy wiceprezes miejscowego 

Koła. 

    

Krwawy zatarg o łąkę. 
Między mieszkańcami wsi Świerkowy a 

„Janowieze gm. ostrowskiej trwał od dłu 

go czasu zatarg na tle koszenia łąk i paszy. 

W. trakcie trwania zatargu nieraz wybuchały 

kłótnie i bójki, które zazwyczaj kończyły się 

krwawo. 

W. dniu 21 b. m. mieszkańcy wsi Šwier- 

kawy Gaj wypuścili bydło na łąki swych są 

siadów z Janowicz. Pastusi wsi Janowieze 

przemocą usiłowali krowy wypędzić 72 

    
swych łąk, leez temu sprzeciwili się pasterze 
w irkowy Gaj. Między pastuchami wy 

nikła bójka, do której niebawem przyłączyli 

się starsi gospodarze obu wsi prowadzącycii 

ze sobą zatarg. 
Bójka rozpoczęła się o godz. 7 a trwała 

do godz. 9 rano zanim nie przybyła policja 

i bijących się włościan nie rozbroiła z ki 

jów, kamieni, kłonie i cepów. (e). 

  

Tragiczne wypadki z dziećmi. 
5-letni chłopak utonął. — Harakiri 4-ietniego chłopca. 

5-letni Arsesjusz Burlakow, zamieszkały 

s rodzieami w kołonji Krzywosiełe gm. dry- 

<wiackiej w czasie zabawy wpadł do dołu z 

-wodą i utonął przed przybyciem pomocy. 
4-letni Stanisław Nasotyński, zamieszkały 

Jak w 
Z pogranicza donoszą, iż w dniu 20 b. m. 

-wpobliżu Kojdanowa koło wsi Dziahinia ok- 

ręgu mińskiego został zestrzelony jakiś sa- 

mólot, który kierując się linją kolejowa 

Mińsk—Stołpce szybował ku graniey  pol- 

skiej. 
Samolot ten miał wylecieć ze Smołeńska 

= dwoma lotnikami i jedną kobietą, która 

miała być znakomitym szpiegiem zagraniez- 

nym. Kobieta ta posiadała przy sobie bez- 

«ennej wartości dokumenty, które miała wy- 

kraść przy pomocy jednego z funkejonarjus: 

GPU. pracującego na Łubiance w Moskwie. 

Skazanie 

  

we wsi Preny gm. kiemieliskiej padające па ̀ 

ziemię przebił się nożem, który trzymał w 

ręku. Skutki prebieia się były tragiezne, bo 

wiem _ nieszczęśliwy chłopiec niebawem 

zmarł. (e). 

filmie... 
ów wraz ze swoim kolegą łał 

nikiem przybyli z Moskwy do Smoleńska, 
gdzie już znajdowała się owa emisarjuszka- 

szpieg. 
Ponieważ kobieta jak również i funkcjo- 

narjusz GPU. byli już śledzeni, w Smołeńsku 

udało im się zmyłić na krótko czujność 

swych prześladoweów i przedostać się do 

samolotu. Trójka skierowała się początkowa 

w stronę granicy łotewskiej, lecz wobec pa- 

nująeej burzy zawróciła w kierunku granicy 

polskiej, gdzie po zestrzeleniu samolotu zgi- 

nęła. S 

na šmierč 

   

sprawcy napadu rabunkowego w Grodnie. 
GRODNO 23. 6. (Pat). Sąd Okręgowy roz. 

patrywał w dniu 23 b. m. w trybie postc- 
powania doraźnego sprawę Józefa Łopaekie- 
go, liczącego lat 28, urzędnika pocztowegu 

XI stopnia, który przed około 2 tygodniami 
-w celach rabunkowych dokonał napadu na 
sarząd pocztowy w Grednie i zabił 4 strza- 

mi rewołwerowemi funkejonarjusza poezto- 

wego Konowicza Sąd skazał Lopackiego па 

karę śmierci przez powieszenie. Obrena wy-- 

stosowała do Pana Prezydenta prośbę o u- 

łaskawienie. Rozprawa wywołała w mieście 

wielką sensaeję. Przed gmachem Sądu gro 

madziły się przez dzień tłumy publiezności. 

  

į a_a - 

(Miejski 
Kine -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku     
он VARIETE 

W rol. gł: EMIL JANNINS, Lya de Puttł i Warwick Ward. 
wKRÓTCE Klątwa rodu mandarynów.   
  

Rowogródek. 
Magistrat buduje szkołę... 

Onegdaj przechodząc obok Ma, 

wuwabiony zostałem zgiełkiem i krzykiem Ra. 

ddy Miejskiej, która, mimo pięciu zebrań, nie 

«może jakoś strawić preliminarza budżetowe- 

EU 

   

Wihodzę na sałę, sadowię się i słucham. 

— Patrzcie, jak się uwziął radny Safa- 

sewicz na Zarząd — słyszę nagle głos — z 

tyłu. 

— Sekunduje mu Zeldowicz — odpowia- 

«За ktoś drugi — ale obaj... 

— Tak, Safarewicz był zastpcą burmist- 

rza przez lat osiem — i co dał miastu? — 

"Teatr z desek za 136 tysięcy złotych, domek 

urzędniczy za 240 tysięcy, łaźnię bez wody. . 

ź wiele innych dodatków, które teraz zruj- 

mowani nowogródzianie opłakują... 

— Ale słuchajcie — mówi ktoś trzeci — 

„Jak to on jedzie na zarząd: precz z ryczał- 

1em dla viceburmistrza! precz z pensją dla 

*tawników!... 

— Et, — bakną! głos pierwszy — Prze- 

„gież Włydział Powiatowy tego nie zatwierdzi: 

ławnicy do sądu mogą skarżyć... 

A tymczasem radny Safarewicz krzyczy: 

" —A jak nie to zrywamy zebranie... Rada 

„do niczego... nic nie zrobiła i nic nie potrafi 

zrobić, bo nawet szkoły powszechnej nie wy 

*budowala... — Wnoszę zatem o rozwiązanie 

Rady! 

—- Patrzcie go, — woła ktoś z tytu — 

jakiego to konika dosiadł. — A on, który 

"był tyle tłustych lat w zarządzie, o szkole słu 

„chač pierwiej nie chciał... 

— No, on nigdy nie był zwołennikiem 

-szkoły.. — słyszę dowcip. 

Witem prezes Komitetu Rodzicielskiego 

Szkoły Pewszechnej uzyskał głos od Rady; 

wstał i jął przedstawiać żale i potrzeby szko 

dy: * 

— Panowie Radni, powodowani ostatecz 

nością, zwracamy się do was z prośbą o głę. 

bsze wejrzenie w potrzeby szkoły powszech- 

nej, do której uczęszcza przeszło tysiąc dzie 

«i najbiedniejszych... (dalsze słowa zagłusza 

pomruk oburzenia audytorjum na Magistrat, 

słyszę więc tylko urywane zdania): Brak lo- 

kali... sufity padają na głowy dzieciaków, — 

ściany pękają... w korytarzu pełno wod 

ławki połamane... nogi drętwieją... 

no.. b rak podręczników...  preliminarz 

zmniejszony... panowie nie dali nie na do- 

żywianie najbiedniejszych... nic na opiekę 

lekarską... choroby, zaraza... nędza, czy was 

mie wzrusza i nie wstydzi to... miejcie litość 

wsząk dajecie subwencję na szkoły prywat- 

ne. Prosimy więc o uwzględnienie potrzeb 

szkoły publicznej. 

Gdy skończył mówić zapanowała cisza. — 

zim- 
   

Prezes usiadł z nadzieją, że nareszcie prze- 

konał Radę. 
A tu słyszę szemrania radnych: 

— Moje dzieci chodzą do Tarbutu... 

— A moje — do S. S. Nazaretanek... 

— Et, są rzeczy powažniejsze jak te — 

mówi jakiś kawaler. 

Biedny prezesie. Nie wiedziałeś do kogo 

mówisz... — A oto wiceburmistrz zamieniw 

szy wzrok z radnymi odpowiada: 

— Panowie Radni, niektóre żądania pana 

prezesa są naprawdę słuszne, ale' mógł je 

zadowolić poprzedni zarząd, a my — nie ma 

my na to pieniędzy. Co do lokali, to preli- 

minujemy właśnie sumę 15 tys. zł. na bu- 

dowę szkoły... я 

— A gdzie pieniądze? woła jeden z rad- 

nych. 

— Pieniądze znajdą się — odpowiada z 

przekonaniem wiceburmistrz. — Tysiąc zło- 

tych zbierzemy, a 14 tys. pożyczy nam Bank 

Gospodarstwa Krajowego i szkoła będzie. wy 

budowana. › 

— Kiedy? — pyta się prezes uradowany. 

— Nu, jak panowie dadzą drugie tyle, to 

może za rok lub dwa wybudujemy... 

Biedny, prezesie... 

Rozdanie świadectw dojrzałości 

w gimnazjum państwowem. 

W| dniu 18 b. m. o godzinie 17 w salach 

gimnazjum im. Adama Mickiewicza odbyła 

się uroczystość rozdania świadectw dojrza- 

łości absolwentom b. r. szkolnego. Uroczystą 

tę chwilę zaszczycił swoją obecnością p. wi- 

cewojewoda Fr. Godlewski wraz z małżonką. 

Ponadto w sali pięknie udekorowanej 

zgromadziło się grono nauczycielskie in 

gremio, rodzice i uczniowie. 

Na wstępie przemówił p. dyrektor J. Bań 

ski, który zwrócił się do absolwentów ze 

słowami pożegnania i zachęty do dalszej 

pracy na niwie społecznej, na której pierwsze 

próby i ofiary położyli absolwenci już na te 

renie swojego gimnazjum. Po przemówieniu 

p. dyrektora zwrócił się do absolwentów ich 

wychowawca, p. prof. Zygmunt Sejud, który 

w krótkich, lecz pełnych entuzjazmu słowach 

zachęcał swoich wychowanków do dalszej 

pracy i urabiania swoich charakterów, na 

których wyryła twarde piętno szkoła. 

P. wicewojewoda Fr. Godlewski w imie- 

niu Komitetu Rodzicielskiego przemówił rów 

nież do młodzieży, nawiązując piękno i po- 

wagę chwili obecnej: do ważności faktu. ja- 

kim jest wejście w życie młodych ludzi. w 

imieniu absolwentów przemówił p. R. Kiers- 

nowski, który wyrażając słowa podziękowa- 

nia poszczególnym profesorom i panu dyrek 

torowi, a wreszcie całemu gronu, za tyło- 

letnią opiekę i pracę, zapewnił, że tegoro- 

czni absolwenci doskonale sobie zdają spra- 

* we, že po wyścigu „krwi i żelaza” — nad- 

szedł „wyścig pracy“, jak to powiedziai 

Wodz Narodu Marszalek Piłsudski i dlatego 

ofiarnie staną do pracy na niwie spolecznej. 

Nastąpiło rozdanie świadectw dojrzało- 

Ści, które otrzymali: Abramowiczówna, Gór- 

ski, Hocko, Izraelita, Izraelitówna, Jakimiec, 

Kamieniecki, Kiersnowski, Lewinówna. Le- 

winowna 5. Lidzka, Limanowski, Limon, 

  

  

iw. 

Mazurkiewicz. Pacynówna, Pawłowski, Pop 

kowski, Przeździecki, Puzinowski, Rabino- 

wicz, Szadkowski, Szkolnikówna, Trajewicka 

yskind i Żdżarski. 
świadectw chór gimnazjał 

twem p. prof. Antoniego 
onał szereg pieśni. 

niu okrzyków na cześć ab- 

i grona uroczystość zakończono. 
* * 

    

    

  

O godzinie 21 w dniu 18 b. m. odbył się 

w salach gimnazjum państwowego bal matu 

rzystów, który przeciągnął się aż do rana. 

Bal zaszczycił woja obecnością p. wojewoda 

Kostek-Biernacki i p. wicewojewoda Fr. God 

lewski. 
Is. 

Lida. 
Niesamowiie wyścigi, czyli gorszący 

obrazek pogrzebowy w Lidzie. 

Wszystko już było, rzekł ktoś kiedyś, 

lecz jednak omylił się. Nie prze dział bo 

wiem w dku, którego treść niżej podaje- 

my. a że jest on nietylko ekścentryczny, lecz 

i niesamowity mówi o tem tytuł. 

Do kategorji najrozmaitszych wyścigów 

znanych wprawdzie przeważnie w Am 

zaliczyć musimy nową kategorję w 

ną tym razem w powiatowem mie: 

ongiś Gedymina grodzie. Są to: wyścigi nie- 

w trumnach. 
nigdzie 

ę w Lidzie. S 

    

    

      

     

    

    

    

„zawody* odbyły 
t — koś- 

  

Oto przeb a 

O godzinie 10 rano przy biciu dzwonów 

kościelnych i pieniach žalobnych 

wyprowadzać z kościoła dwie trumny n 

boszczyków a mianowicie: żonę podofie 

5 p. lotniczego Makarewiczową i. zabił: 

przez piorun Melanję Tomaszewiczową ze 

wsi Keńcie. Oba kondukty miały być odpro- 

wadzone na cmantarz przez ksi Przy for 

mowaniu się kondukiów na czele stanął kon 

dukt ze Ś. p. Tomaszewiczową jako że wed- 

ług umowy z dziekanem Bojaruńcem, Msza 

Św. żałobna za duszę Tomaszewiczowej była 

odprawiona wcześniej (o 8) i ona miała być 

pierwsza odprowadzona na cmentarz. Tym 

czasem ks. dziekan В. ше chcąc się widocz 

nie sam fatygować (mimo że pieniądze za 

eksportacje pobrał za oba kondukty) posta- 

nowił załatwić sprawę w ten sposób, że oba 

kondukty połączył razem i odprowadzić po 

lecił swemu wikaremu, 
Teraz w grę weszła ambicja. Ci chcą pier 

wsi i ci cheą pierwsi. Ksiądz polecił kondu 

ktowi wiejskiemu cofnąć się do łu a chło- 

pi ani rusz izaczęły się wyścigi. Na wezwa- 

nie księdza zatrzymano się. 

— Proszę oddać chorągwie — zwraca się 

ksiądz do wieśniaków. 

— My nie głupi, my też zapłacili 75 zł. 

za eksportację zwłok na cmentarz — mówią 

chło: 
— Zakrystjanie! — Proszę zawołać poli- 

cję by odebrano chorągwie. 
I znów wyścigi. Chłopi, by im nie ode- 

brano chorągwi a drugi dukt by być pier 

wszym. Ksiądz nie chce , wobec czego оК 

rążają go chłopi z wymówkami — ksiądz 

się rozbiera i wycofuje z konduktów. 

Zbiegowisko szalone. 
Wieśniacy postawili na swojem i ruszyli 

pierwsi ale bez księdza. Drugi kondukt wró 

cił do kościoła. Pojechano dorożką po cho- 

rągwie. 
Po pół godzinie pociągnął i drugi kon- 

dukt z udziałem księdza. Tak zakończyły się 

krajach kulturalnych „zawo- 

ay“; należy, nie przyniosą za- 

szczytu ani sławy nikomu. M-ur 

Świr. 
Podpalenie w chęci zemsty. 

Mieszkanka wsi Kućki gm. świrskiej, 

Piasko Emilja z zemsty za uwiedzenie pod- 

paliła stodołę Józefa Zakrzewskiego. Ogień 

strawił część stodoły ze zbożem i iawenta- 

rzem. Podpalaczkę aresztowano. (e). 

Widze. 
Napad na przechodnia. 

Na przechodzącego dr! we wsi Zwierb- 

liszki gm. widzkiej Jana ałabowskiego na- 

padł Józef Nawolski i zadał z tyłu w głowę 

ciężki ciis kamieniem rozbijając czaszkę. 

Nawołskiego aresztowano. ° 

Powód napaści nieznany 

Odpowiedzi redakcji. 
P. Z. N. w Hoduciszkach. Kore- 

spondencję możemy zamieścić tylko 

z pełnem imieniem i nazwskiem au 

tora. 

ПНЕ NET T RASA UTI ITS 

Hedoni»m pana Stanisława. 
Przy ulicy Antokolskiej 74 mieści się ma- 

ła pralnia Genoewfy S. która w kwietniu br. 

stała się bohaterką małego dramatu zain. 

scenizowanego ad hoc przez reżysera Stani- 

sława J. z zawodu dożorcę domu 74. 

Jakkolwiek cała sprawa poszła o czysto 

wyprane kołnierzyki i rozegrała się w po- 

czątkach wiosny gdy serca ludzkie są spec- 

jałnie czułe na miłość, i jakkolwiek pulchna 

właścicielka pralni ma męża, dramat nie 

ma wcale podłoża erotycznego. A było to 

tak: 
Gospodarz domu Śpiesząc się bardzo wys- 

łał dozorcę Stanisława J. po kołnierzyki dc 

pralni pani Genowefy. Pralnia mieściła się 

w tymże domu, dozorca więc wstąpił do 

knajpki po drugiej stronie ulicy, skąd wy- 

szedł w nastroju bałetmistrza, ale bez pie- 

niędzy gospodarza. 
— Trudno — powiedział — jeść i pić czło 

wiek musi. 
Miał jednak p. Stanisław pecha. Kiedy się 

zwrócił po kołnierzyki, przesądna Genowefa 

ani rusz nie dawała ich bez pieniędzy. 

Rozpoczęła się sprzeczka, posypały się sło 

wa tak gorące jak mogą być tylko na wios- 

nę, a w pewnej chwili nawet, gdy p. Ge- 

nowefa wyskoczyła przed ganek z krzykiem 

o pomoc, Stanisław J. cisnął w nią kam.e- 

niem, trafiając w dolną część krzyża. 

23 b. m. przed Sądem Grodzkim znalaz- 

ły się wszystkie wspomniane wyżej osoby, 

przytem p. Stanisław ze względów prestiżo 

wych przybył w asyście policji wprost z 

więzienia, do którego trafił w międzyczasie 

za drobne „niepowodzenie* w oszustwie. Sąd 

po wysłuchaniu sprawy i krótkiej naradzie 

skazał poczciwego zresztą dozorcę na 100 zł. 

kary z zamianą na 2 tygodniowy areszt. 

Źle Panie Stanisławie! za sto złotych 

można było urządzić pijatykę huczniejszą. 
sah. 

SAMI PROSZĄ 
o przyjęcie do wojska. 

Podczas poboru notowane są wypadki, 

że uznani za niezdolnych do służby wojsko- 

wej proszą o przyjęcie ich do szeregów. Ma 

to łączność z ogólną sytuacją przeżywaną o0- 

becnie. Niejeden bezrobotny chętnie po* 

szedłby na dwa i cztery lata do wojska. W 

każdym razie będzie miał dach nad głową, 

co zjeść i zapalić. 
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wIDENSKI 

Z działalności Wojewódzkie- 

go Komitetu do Spraw Finan- 

sowo-Rolnych w Wilnie. 

W dniu 21 czerwca r. b. w Urzę- 

dzie Wojewódzkim odbyło się posie- 

dzenie komisji podatkowej Wojewódz 

kiego Komitetu do spraw Finansowo 

Rolnych. Obradom przewodniczył po- 

czątkowo p. wojewoda Z. Beczkowicz 

później zaś prezes Z. Bortkiewicz, ja- 

ko zastępca przewodniczącego Komi- 

tetu. 

Przedstawiciel Związku Ziemian 

dr. Józef Kurkowski wygłosił referat, 

szczegółowo  obrazujący wszystkie 

trudności i usterki przy wymiarze i 

ściąganiu podatku dochodowego od 

rolników. Po dłuższej dyskusji, w 

której głos zabierali wszyscy członko 

wie komisji, zebrani przyszli do wnio- 

sku, że wobec konjuktur gospodar- 

czych w roku ubiegłym tylko bardzo 

nieliczne warsztaty rolne mogły przy 

nieść w roku 1931 jakikolwiek do- 

chód, — w związku z czem, oraz li- 

czące się z faktem, że tylko bardzo nie- 

znaczny odsetek gospodarstw prowa- 

dzi prawidłową rachunkowość, która 

odtworzyć będzie mogła deficytowość 

warsztatów rolnych, większość zaś 

warsztatów opłaca podatek według 

norm dochodowości przeciętnie ustalo 

nych przez urzędy skarbowe, zachodzi 

konieczność wydatnego obniżenia 

tych norm przy stosowaniu wymiaru 

podatku dochodowego za rok ubiegły. 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

      

  

    
    
    
    
    
      

     

  

        
       

FAKTY - 
które wszystkim winne być znane: 

mydła Pałmolive. 

©lejów roślinnych. 

dziej nawet wrażliwej skóry. 
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Komunistyczna partja w Wilnie 
liczy wszystkiego... 68 członków. 

Okręgowy. Komitet Kom. Partji Zachod 
niej Białorusi w Wilnie przeszedł ostatnio 

znaczne przesilenie. Wi związku z tem dzia- 
łalność komitetu okręgowego została kom- 

pletnie zdezorganizowana. Wszystkie swoje 
wydziały Okr. Komitet zredukował ostatnio 
wobec braku odpowiednich ludzi do mini- 
mum. 

Wszystkich komunistów aktywistów 
pozostałych do dyspozycji Okr. Komitetu 

KPZB. przydzielono do komitetów dzielni 

cowych. 

Jak wynika z identycznych materjałów, 

  

KRONIKA 
  

. че  Dzis: Jana Chrzciciela. 

Piątek Jutro: Adalberta. 

Czerwiec Wschód słońca — g. 2 m. 44 
| | _| Zachód „| — 8.7 m.57         

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 23/Vi — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w miliraetrach: 758 

Temperatura średnia + 14 С. 

ж najwyższa -- 16 C. 

” najniższa Ą- 14 С. 

Opad: ślad. 
Wiatr: półn.-wsch. 

Tendencja: stan stały. 

Uwagi: dżdża. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— $. K. M. A. „Odrodzenie* powiadamia, 

że dnia 26 czerwca w niedzielę odbędzie się 

wycieczka do Zielonych Jezior. Msza Św. 0 

godz. 8 rano poczem agapa i odjazd stat- 

kiem do Wbkrek. Koszta przejazdu w obie 

strony wynoszą 1 zł. 
Goście bardzo mile widziani. W: razie wy 

raźnego deszczu zamiast wycieczki odbędzie 

się zebranie w lokalu „Odrodzenia. 

GOSPODARCZA. 

— Ceny zniżkują. Po zwyžce cen na ar- 

tykuły pierwszej potrzeby w ubiegłym mie- 

siącu obecnie w dalszym ciągu notowane 

jest obniżanie się cen. Szczególnie tanieje 

nabiał, następnie daje się zauważyć obniże- 

nie cen na pieczywo, a na rynkach panuje 

tendencja wybitnie zniżkowa na wszelkiego 

rodzaju produkty, nie wyłączając nowalij i 

ogrodowizny. - 

Owoce w dalszym ciągu zniżkują i spo- 

dziewane są ceny znacznie niższe niż w roku 

ubiegłym, szczególnie wobec dobrego uro 

daju na owoce. 

  

WOJSKOWA. 

— Kto dziś stanie przed komisją poboro- 

wą? Dziś w dniu 24 czerwca obowiązani są 

stawić się przed komisją poborową ochotni 

cy urodzeni w r. 1912, 1913 i 1914 oraz po-* 

borowi rocznika 1910 i 1909, którzy z ja- 

kichkolwiek powodów nie uregulowali do-' 

tychczas swego stosunku do wojska. Wszy- 

scy mężczyźni wymienionych wyżej katego- 

ryj winni są stawić się przed komisją pobo- 

rową jeżeli nazwiska ich rozpoczynają się 

na litery od L do Ż 

Z KOLEL 

— Ulgi kolejowe. Na mocy zarządzenia 

władz kolejowych z dniem 1 lipca w prze- 

jazdach koleją wprowadzone zostaną nowe 

daleko idące ulgi. Poczynając od dnia tego 

każda dowolna grupa podróżnych, złożona 

з jadących wspólnie conajmniej 25 osób ko- 

rzystać będzie ze zniżki 25 procentowej na 

wszystkie klasy pociągów osobowych i poś- 

pieszych. Przy większych grupach ponad 50 

osób może jedna osoba na każde 50 podróż- 

nych jechać bezpłatnie. 

Celem uzyskania tych ulg należy na stac- 

ji wyjazdowej złożyć na piśmie wyjaśnienie, 

ile osób jedzie, podać trasę oraz adres orga 

nizatora. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

—- Klub Wiłóczęgów. W: piątek dnia 24 

b. m. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbę: 

dzie się ostatnie przedwakacyjne zebranie 

Klubu Włóczęgów Senjorów. Początek o go- 

dzinie 19 m. 30. Na porządku dziennym spra 

wy administracyjne Klubu. 

Obecność wszystkich członków niezbędna 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Robotniey garbarni domagają się za- 

bezpieczenia przed nieszezęšliwemi wypad- 

kami. W biež tygodniu odbędzie się w 'п- 

pektoracie Pracy konferencja = wlašcicieti 

  

które wpadły w ręce władz bezpieczeństwa, 

komunistyczna parija liczy obecnie wszyst- 

kiego... 68 członków. 
Członkowie ci na 

    

  
1 do następujących 

a mianow kolejowej, huty 

cegielni, magistrackiej, szewców, 

, pracowników handlowych, budow 

lanych i studenckiej. Pozatem sa luźni człon 

kowie przykomenderowani do eiektrowni 

garbarni, rękawięzników i auto- 

      

      

siarz 
Tak wygląda bilans pracy KPZB. w Wil- 

nie. 

garbarni wileńskich z pracownikami 
garbarni. 

Konferencję tę zwołał Inspektor Pracy 
naskutek żądania organizacyj zawodowych, 
skupiających robotników garbarni. 

Na konferencji będzie omawiana sprawa 

niezabezpieczonych kotłów parowych w gar- 

barniach, przy których odbywa się praca. —- 

Koliy te — jak wiadomo nie posiadając cd 

powiednich izolacy już niejednokro!l- 

nie przyczyną nieszcz ych wypadków. a 

nawet i wypadków śmierci. 
Wi cełu zapobieżenia na przyszłość nie- 

częśliwym wypadkom Związki Zawodowe da 

magają się natychmiastowego zabezpieczenia 

tych kotłów 

— Rejestracja ślusarzy. Związek Zawodo- 

wy Ślusarzy w tych dniach rozpoczął prz: 

rowadzać rejestrację wszystkich ślusarzy, w 

celu ustalenia faktycznej liczby  bezrobnt- 

nych w tej branży. 

tych 

  

   
   

   

  

RÓŻNE. 

— Ochrona letnisk przed złodziejami. Pn- 

nujące bezrobocie i nędza na wsi niewątpli- 

wie przyczyniają się do zwiększenia liczby 

przestępstw. Z tego powodu letniska w ro- 

ku bieżącym są bardziej niż dawniej zagro- 

żone. Mość kradzieży może być większa. — 

W: związku z temi obawami władze policv,- 

ne zwiększyły nadzór policyjny nad terena- 

mi letniskowemi. 

— Wilno w hołdzie wielkiemu piešnia. 

rzowi polskiemu Moniuszee. Wystawa Moniu 

szkowska, zawierająca kilkaset przedmiotów 

związanych z twórczością i pobytem Moniu- 

szki w Wiilnie, mieści się w głównym pawilo 

nie wystawowym w ogrodzie po-Bernardyń 

skim i otwarta jest codziennie od 11 rano do 

8 wieczór. 
Wlejście na wystawę — 45 gr.. ulgowe 20 

gr. zbiorowe (od 10 osób) — 10 gr. od 0s0- 

by. 
— Ostrzeżenie przed oszustem. Zarząd 

Bratniej Pomocy w dn. 21 czerwca b. r. 0- 

trzymał pismo od Sekretarza Prezesa Pań- 

stwowego Banku Rolnego w Warszawie, za- 

wiadamiając, iż niejaki Kazimierz Kisiel roz- 

syła za zaliczeniem 10 zł. egzemplarze Regu- 

laminu Samopomocowego Br. Pom. PMAUSB 

motywując, że pieniądze te będą przezna- 

czone na niesienie pomocy nezamożnej mło 

dzieży akademickiej i ma upoważnienie uzv- 

skane od Bratniej Pomocy. 
Wobec tego, iż Bratnia Pomc PMAUSB. 

nikomu za zaliczeniem powyższych druków 

nie wysyła, ani nikogo do wysyłania za za- 

liczeniem nie upoważniała, Zarząd Bratniej 

Pomocy PMAUSB. ostrzega przed oszustem, 

który wykorzystuje firmę Bratniej Pomocy 

PMAUSB. 

TEATR | MUZYKA 
— Wesoła operetka  Danielewskiego w 

Bernardynee. — Dziś w piątek dnia 24 b. m. 

o godz. 8 m. 15 — melodyjna i barwna ope- 

retka-wodewil p. t. „Połacy w Ameryce". 

Przezabawna treść, humor i Świetna gra ar- 

tystów pozwałają oglądać „Połaków w Ame- 

ryce', nawet parokrotnie, przyczem widz 

za każdym razem bawi się świetnie, gorąco 

oklaskując wykonawców. Jutro w sobotę 25 

b. m. o godz. 8 min. 15. „Połacy w Ameryce" 

— Sensacyjna sztuka Wallacea w Lutni 

Dziś w piątek dnia 24 b. m. o godz. 8 min. 

15 — świetna sztuka Wfłallace'a p. t. „Nieu- 

chwytny* Akcja rozgrywa się w Łondynie, 
w siedzibie najlepszych detektywów świata 

oraz w tajemniczem mieszkaniu adwokata 

Meistera. Dla miłośników twórczości Walła 

ce'a „Nieuchwytny” jest prawdziwą ucztą, 

obfitującą w niezwykłe emocje i pełną fa- 

scynujących zagadek. 
Jutro w sobotę dnia 25 b. m. o godz. 8 

min. 15 „Nieuchwytny“ 

— Wesoła „Rewja dla dzieci“ w Bernar- 

dynce. Wj sobotę dnia 25 b. m. o godz. 4 p. 

p i w niedzielę dnia 26 czerwca o godz. 1 

min 30 p. p. ostatnie przedstawienia pełnej 

humoru „Rewji dziecięcej” 
—_ Faust. W. sobotę dnia 25 czerwca r.. b. 

    

  

4 Do wyrobu mydła Palmolive używa się wyłącznie olejów 

owoców oliwnych, palm i orzechów Kokosowych — 

żadnych innych tłuszczów. Oleje te mięsza się z sobą 

„według specjalnej recepty, opartej na badaniach nauko- 
wych, a stanowiącej naszą ścisłą tajemnicę. 

Przedstawiona obok naturalnej wiełkości próbówka za- 

wiera dokładnie taką ilość oleju oliwnego, jaka zużyta 

zostaje do wyrobu każdego, poszczególnego kawałka 

Mydło Palmolive nie jest sztueznie barwione, kolor jego 

powstaje wskutek połączenia użytych do jego wyrobu 

Mydło Palmolive jest tak łagodne, że nie drażni najbar- 

Prawdziwe mydło Palmolive sprzedawane jest tylko w 
zielonem opakowaniu z czarną opaską i złotym napisem 

Palmolive. Prosiiny wystrzegać się wszelkiego naśladow- 

      

w Parku Żeligowskiego odbędzie się opera 
„Faust* z udziałem Ladisa Kiepury i Józe- 
fa Janelli Trembickiego, 
dniu 22 są ważne. 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 24-go czerwca 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12,10: Audycja dla 
poborowych (muz. i pog.). 12.40: Kom. met. 
15,35: Program dzienny. 15,40: Muzyka z 

5,05: Audycja dła chorych. 16,35: Kom. 
. Tow. Org. i Kół. Roln. 16,45: Rezerwa. 

Muz. łekka. 18,00: Ogień i woda w 
ch świętojańskich — odcz. 18,20: 

a tan. 19,15: Z zagadnień litewskich. 
19,30: Program na sobotę. 19,35: Prasowy 
dziennik radjowy. 19,45: Przegląd prasy 
roln. krajowej i zagranicznej. 20,00: Koncert 
symf. 20,55: Kwadr. literacki. 21,10: Tr. kon 
ceriu. 41,50: Kom, į muz. tan. 

bilety nabyte w 

  

   
   

   

    

SOBOTA, dnia 25 czerwca 1932 r. 

11,58: Sygnał czasu. 12,10: Audycja dla 
poborowych (muz. i pog.). 12,40: Kom. met. 
13,10: Program dzienny. 15,00: Tr. z Paryża 
koncertu ignacego Paderewskiego. pośw. и- 
tworom Fr. Chopina. 17.00: Wiadom wojska- 
we. 17.15: Audycja dła dzieci. 17.40: Kon- 

cert dla młodzieży (płyty). 1810: Radjokro- 
nika. 18.30 :Koncert życzeń (płyty). 19.15: 
Tygodnik litewski. 19.30: Progr. na ne 
dzielę. 19.35: Pras. dzien. radjowy 19.45: 
Znaczenie wyścigów konnych. 20.00: Kon- 
cerl w przerwie na widnokręgu. 21.50: Kont. 
22.05: Muzyka taneczna . 22.40: Kom. i muz. 
taneczna. 23.00: Aud. wesoła. 23.30: Muzykat 
taneczna (płyty) 

NOWINKI RADJOWE. 

MAGJA NAJKRÓTSZEJ NOCY. 

Ogień i woda — ich właściwości magicz 
ne i oczyzczające — od niepamiętnych cza- 
sów nabierały szczególnego znaczenia w ową 
dziwną noc Kupały, która jest najkrótszą w 
roku. Na czem ich rola wówczas polegała — 
opowie radjosłuchaczom dr. Kazimierz Za- 
wistowiez dzisiaj o godz. 18,00. 

CZTERECH KOMPOZYTORÓW. 

Dnia 24 czerwca o godz. 20,00 zostanie 
nadany ze studja warszawskiego koncert 
symioniczny w wykonaniu orkiestry Filha- 
monji pod batutą Walerjana Berdiajewa & 
przy udziale solisty Józefa Kamińskiego. 'W* 
programie Mozart, Włagner, Rimskij Korsa- 
kow i Strawiński. ы 

SPORT 
DRUKARZ — MAKABI. 

Dziś, t. j. w piątek dnia 24 b. m. na 

boisku Makabi (ul. Wiwulskiego) odbędzie 

się spotkanie piłkarskie pomiędzy K. S. 

Drukarz — Makabi. 

Początek meczu o godz. 5 p. P- 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
"UPARTY SAMOBÓJCA. 

Wi dniu wczorajszym w godzinach popo- 
łudniowych w mieszkaniu swych rodziców 

przy ulicy Kijewskiej Nr. 1$ popełnił samo- 

bójstwie przez powieszenie się 24-letni Leiba 
Rudomin, szteper z zawodu. 

Wspomniany Rudomin przed 6 miesięca- 

mi targnął się na życie strzełając z rewol- 

weru w skroń. Pogotowie „ratunkowe prz*- 

wiozło go wówezas do szpitala żydowskiego, 

gdzie po dłuższej kuracji powrócił do zdro- 

wia. Rana postrzałowa, którą otrzymał mia- 

ła jednak dla niego fatalne następstwa, gdyż 

spowodowała częściową utratę wzroku. Od 

tego czasu Rudomin wciąż myślał o samo- 

bójstwie, lecz domowniey pilnowali go. 

W) dniu wczorajszym korzystająć z chwi 

rowej nieobecności swojej matki przymoce- 

wał sznur do haka i powiesił się. Gdy mat- 

ka powróciła znalazła już martwe zwłoki. 

Zwłoki samobójcy zabezpieczeno do de- 

cyzji władz prokuratorskich. (e). 

      

KRWAWA BÓJKA POMIĘDZY 
RODZEŃSTWEM. 

Wczoraj wieczorem w obrębie drugiego 

komisarjatu P. P. wynikła krwawa bójka 

pomiędzy rodzeństwem Miakininowych. Pod 

czas bójki prowadzonej na noże i kije zosta 

ło dotkliwie pobitych 5 osób. 
Krwawą masakrę zlikwidowała policja, 

Poszkodowanym udzielili pierwszej pomocy 

sanitarjusze zawezwanego na miejsce wypad 

ku pogotowia ratunkowego. (ej. 

  

UCIECZKA UMYSŁOWO CHOREGO. Е 

Na dworcu w Wilnie zbiegł umysłowe 

chory Jan Rynkiewicz lat 19, mieszkanie" 

wsi Racuny gm. słobódzkiej, który z ojcesa 

Adolfem powracał z zakładu dla umysłow»- 

chorych w Deksnie. Za zbiegłym Rynkiew - 

czem policja zarządziła poszukiwania, teo: 
bardziej. że Rynkiewicz jest niebezpiecznym» 

furjatem. 
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Przed uroczystošciami 
strzeleckiemi w Wilnie. 
-W najbliższą niedzielę t. j. dnia 

26 b. m. odbędzie się w Wilnie doro- 
czny Walny Zjazd Delegatów -Związ- 
ku Strzeleckiego Podokręgu wileńskie 
go. W zjeździe tym przewidziany 
jest udział około 700 strzelców ze 
wszystkich ośrodków Wileńszczyzny 
oraz delegacji Związku Powstańców 
i Wojaków Śląskich w pełnym, jak 
się dowiadujemy składzie zarządu 
głównego tej zasłużonej dła Polski or- 
ganizacji. 

Udziałowi Ślązaków w wileńskim 
zjeździe strzeleckim przypisywane 
jest duże znaczenie gdyż wskazywać 
ma on na istnienie więzów współpra- 
cy i braterskiego kontaktu najbardziej 
wartościowych elementów, działa ją- 
cych na niwie wychowania fizyczne- 
go i przysposobienia wojskowego 
wśród młodego pokolenia na zachod- 
nich i wschodnich rubieżach państwa 
Kontakt ten zapoczątkowany został 
w r. ub. na terenie Lwowa, gdzie pow 
stańcy śląscy i czołowi strzelcy wileń- 
scy zetknęli się w gościnie u kadetów. 
Ostatnio z okazji uroczystości 10-le- 
cia przyłączenia Sląska do Polski ba- 
wiła w Katowicach delegacja Wil. 
Podokręgu Związku Strzeleckiego z p. 
kapitanem Ptaszyńskim na czele. 

W obszernym programie wileńskie- 
go zjazdu strzeleckiego przewidziane 
są kilkakrotne przemówienia Śląza- 
ków, którzy pragną w ten sposób pod 
kreślić swoje sympatje do Wilna. 

Zjazd Związku Strzeleckiego w 
Wilnie, jak należy sądzić z przygoto- 
wań Zarządu i Komendy Podokręgu 
ma mieć przebieg bardzo uroczysty. 

W sobotę o godzinie 20 m. 15 na- 
stąpi powitanie delegacji Śląskiej na 
dworcu kolejowym. Część oficjalną 
zjazdu niedzielnego poprzedzi zbiórka 
na plaeu Katedralnym i oddanie hoł- 
du u trumny Ś. p. Biskupa Władysła- 
wa Bandurskiego w podziemiach Ka- 
tedry. Następnie uczestnicy zjazdu u- 
dadzą się w zwartych szeregach do 
Ostrej Bramy. by wysłuchać tradycyj 

AEZWOWE 
słyx 

Nie bacząc na kolosalne koszty flmu, Dyrekcja po- 
stanowiła ceny nie podwyższać, a 
Dziš sensac. premjera! 
Wielki dźwiękowy dramat 
serc i zmysłów w reżyserji 

Marka de Gastyne 

Btwięk. Kine-Teatr 

PAN 
Šitos Wiólka 42. | rach el: Słynna gwiazda ekr. curo- 

pejskich, demoniczna, niesamow. piękna 

nym zwyczajem nabożeństwa i wziąć 
udział w przyrzeczeniu strzeleckiem, 
nowozaciągniętych do szeregu Związ- 
ku. 

Otwarcie obrad zjazdu nastąpi o 
godz. 1i-ej w Sali Kina Miejskiego w 
obecności przedstawicieli władz pań- 
stwowych i samorządowych, organiza 
cyj wileńskich oraz Prezesa Zarządu 
Głównego Związku Strzeleckiego red. 
Wojciecha Stpiczyńskiego. 

Nabożeństwo w DOGG Bramie i 
akt otwarcia zjazdu transmitowany 
będzie przez radjo. 

Po zagajeniu obrad, wyborze pre- 
zydjum i powitaniach wygł. referat 
na temat ideologji i bieżących zadań 
Związku Strzeleckiego prezes Woj 
ciech Stpiczyūski, 

Dalej wygloszone zostaną refera- 
ty dla ogółu uczestników zjazdu na 
temat przysposobienia rolnego przez 
inż. J. Czarniewskiego i przysposobie- 
nia ogrodniczego dyr. Państw. Szkoły 
Ogrodncziej Krausa. 

O godzinie 14 wspólny obiad żoł- 
nierski spożyje brać strzelecka we- 
spół z swymi gośćmi w ogrodzie Ber- 
nardyńskim, gdzie już w godzinach 
rannych założone zostanie obozowi- 
sko: 

Po obiedzie obrady przeniesione 
zostaną do Sali Kasyna Oficerskiego, 
w których udział wezmą już tylko 
przedstawiciele Oddz. Zw. oraz upraw 
nieni deleg. z terenu Wileńszczyzny. 
Tamże nastąpi wybór nowych władz 
podokręgu t. j. Zarządu, Komisji Re- 
wizyjnej i Sądu Honorowego. 

Po zamknęciu zjazdu, znów wszy- 
sey jego uczestnicy zbiorą się na uro 
czystej Akademi w Sali Miejskiej, po 
święconej Ś. p. ks. Bisk. Bandurskiego 
tego od przedświtu Niepodległości 
Polski wielkiego szermierza i najlep- 
szego patrona ideologji strzeleckiej. 

bos. 

EPPEV TAN KSIIETATMS 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczna! 

    

  

  

Więc pozostały 

Gina Manes 

AWANTURNICA 
i znak. odtwórca 
ról bohaterskich 

KURIER w 

Także „tutejszy”. 
Od jakiegoś czasu w Światowidzie ukazu, 

ją się „obrazki* z -Wilna i Wileńszcz, 

podpisane Feliks Dangel, ilustrowane 

pięknemi jak zwykle w Światowidzie, 

grafjami. 

Že w iekšcie wyczytujemy 0 myšliw: 

wyczynach autora o 

nych zwierząt, to mniej 

chciałoby się zamordo 

wa wieleńskiej gwa c o niej po- 

jęcia! Poco to robić? Wddzię jest 

ich wierność, a robienie jak w tym wypadku 

jakiegoś bigosu mazursko-wileńskiego, jest 

absurdem. Ostatnio czytamy: (mówi baba) 

„jak panocek będzie napiwszy sio i horła 

rozboli, to zioła nawarzuje... heti 

gadzina* i t p Oto jak według p Dangła, 

mówią wileńskie babiny!! H. 

    
    

foto- 

   mordowaniu niewin- 

t — ale 

  

   
    

  

y nie 
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majowa 

Jeszcze o letnist ach. 
ezadowolenia 

we nasta 

2 do 

Najwiekszą 

  

   

    

      

   

          

przyczyną ni 
pensjonarj jest z gruntu fs 
wienie pań, prowadzący 
przedsiębiorstwa hotela 

   
  

  

     

  

w kszości wypad 
dzierżawczynie pensjonatów wymag: 
pe ponat przyniósł im w letnim sez 
za kilkumiesięcznem utrzymaniem 
dziny, dochód kilk 
jący na wygodne ? е 

— Tu w Krynicy t okropny 
prowadząca 

uda się nam wy 

  

zwierzała mi się pewna pani 
pensjonat. 

ciągnąć 
sto, 

Nie wiem cz 
bodaj trzy tys 

a zeszłego roku w Ciechocinku zarobi- 

    

    dzona i oszukana, zanudzała uty 
swoich pensjonarjuszy, pomimo iż pobierała 
od nich 15 zł. dziennie przy minimum naj- 
niezbędniejszych wygód. 

Inną plagą pensjonatów jest 
przez dwie wspólniczki, mało zi 
przednio i dobie ce ad hoc. O! 
przy wspólnej pracy, nie opartej r а 
nej znajomośc charakterów, dochodzi czę. 
do kolizyj, konfliktów i ostrych nieporozu- 
mień, w które wtajemniczani są pensjona:- 
jusze, ba nietylko wtajemni ale bądź 

to zmuszani do roli med jatorów, bądź teź 
obowiązani do wysłuchiwania nie kończa-* 

cych się nigdy z Z pretensyj 

    

wadzenie 
e się po-           

          

    
   

     

    
    

    

  

    

  

"Trudno się dzi w tych warunkach 
nieszczęsny pensjonarjusz, chcący bodaj 
przez miesiąc odpocząć, będąc codziennie 

dkiem, kłótni, nieporozumień i łez, i 
że lampka przy łóżku, świeża woda 

karafce, dobrze dopasowane drzwi i okna 
jako też wygodne łóżko są niebywałym luksu 

ceny na wszystkio seanse od 30 gr. Parter 60 gr. 
Według słyn- 

nej powieści 

K. Hirsch'a 

Gabriel Gabrio 
Rrecz dzieje się współcześnie, na tle najpiękn. fragm. Marsylji. Wspan. wystawa, budz. grozę sceny buntu lwów 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. — Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 
  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(akok dworca kolejow.) 

Dziś! Arcydzieło ze złotej serji 
„Nordisk: w Kopenhadze p t. OSTATNI UŚMIECH BŁAZNA (Tańczący błazen) 
Wielki dramat z życia cyrkow, w 10 aktach W roll gł.: Karina Bell, Gósta Ekman i Maurice de Ferandy. 

Początek seansów o godz. 6-ej, w niedzielę i swięte o godz. 4-ej po poł. 
  

  

'W pensjonacie Werki 
położonym w prześlicznych okolicach w 5 klm. od Wilna 
nad brzegiem Wilji, spędzisz lato tanio, zdrowo i wesoło. 

Osoby zajęte sprawami w Wilnie, wskutek zabezpieczo- 
nej komunikacji autobusowej i statkami, mogą korzystać 
z mieszkania poza miastem bez przerwy w zajęciach. 

ŚWIATŁO ELEKTRYCZNE. KANALIZACJA. WANNY. 

Otwarcie sezonu |-go czerwca. 

POCZTA i TELEFON — WILNO 12 (JEROZOLIMKA). 

   

       
    

  

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
  

ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ W „KURJERZE WILEŃSKIM* 
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Listy z Warszawy. 
Uriopy. — Dawne dobre czasy. — Uzdrowiska polskie. — Gdyby je mieli Niem- 
ty. — Prowokacje. — Tolerancja, kultura, czy coś innego jeszcze? — Bziwna 

procedura. — Dysonans. { 

-- Dokąd pan (i) jedzie? 

Tem pytaniem ludzie się witają; 
ono też stanowi główny temat roz- 

mów. 
Nadchodzi czas urlopów. Dziś nie- 

ma pracownika, któryby nie uważał 
za swoje niewątpliwe, bezwzględne 
prawo do parotygodniowego wypo- 
czynku. Młodsze pokolenie nawet nie 
zdaje sobie sprawy, jak świeżej daty 
jest to zdobycz i nie wie, że w nie tak 
bardzo dawnych „dobrych*, przedwo 
jennych czasach urzędnik biurowy, 
subjekt — nie mówiąc już o robotni- 
ku — jeżeli kiedy — niekiedy otrzy- 
mywał urlop, to tylko z łaski. Łaska 
wy pryncypał pozwałał czasami „swo 
jemu“ człowiekowi wytchnąć; nieła- 
skawy zgadzał się na to tylko wów- 
czas gdy choroba z nów waliła praco- 
wnika na którym „chlebodawcey** zale 
żało. Sam pamiętam ludzi, którzy 
przez kilkadziesiąt lat ciężkiej, mozol 
nej. wyzyskiwanej służby ani jednego 
nie mieli urlopu. Ba! nawet nie wie- 
dzieli, że można 0 to pretensje rościć. 

Milutkie to były czasy! 

— Tak — odpowiadają — ale wów 
czas nie było kryzysu. nie było bezro- 
bocia. 

Nieprawda! „Tam dobrze. gdzie 

nas niema*. Bywały i kryzysy, i sta- 
gnacje, głody, nieurodzaje, przednów- 
ki... Dziś zapomina się, że jeszcze na 
kilka lat przed wojną Rosja — ów śpi 
chlerz Europy — przechodziła klęskę 
głodu. Strasznego głodu! W ósmym 
dziesiątku łat ub. stulecia coš podob- 
nego było i w Królestwie . W pamięci 
utkwił mi obrazek, który jako dziecko 
oglądałem w ,„Kłosach*. Był to rysu- 
nek Andriollego. Przedstawiał pol- 
skiego chłopa, zdzierającego słomę z 
dachu na paszę dla zgłodniałego by- 
dła. Wolno było o tem pisać (i to 
niezawsze) filantropom, nawołującym 
do zbierania jałmużny dla nieszczęśli- 
wych. Ałe niechby owi nieszczęśliwi 
sami spróbowali podjąć jaką zbioro- 
wą akcję., a zwłaszcza domagać się, 
żądać pomocy... Mieliby pomoc! A po 
karku knutem nie laska?... * 

Tak. Dobre byty czasy. Doskonale. 

Że do nich tęsknią przemysłowcy, 
dziedzice, eksporterzy — dziwić się 
nie można. Oni przecież wtedy gło- 
dów, przednówków nie znali. Nie zna- 
li także — co ważniejsze —- żadnych 
l. zw, świadczeń. Pracownik zachoro- 
wał, to dobry pan dał coś tam z łaski 
na leczenie; zły — nie dawał. Żaden 
inkasenł Kasy Chorych nie - Śmiał 

HEMOROIDY 

AARICOL 

Ai ii i i 

Ė Po faktycznie najniższych cenach 

46 (dawn. „I. B. SEGALL") 
„ARX MICKIEWICZA 5, tel. 8-73 
WALIZKI, WORKI DO POŚCIELI, NESE- 
SERY. TECZKI SKÓRZANE, TERMOSY 
iinne ARTYKUŁY PODRÓŻNE — 

  

CZOPKI HEMOROIDALNE GĄSECKIEGO 

(z KOGUTKIEM) 
VSUWAJĄ BÓL, KRWAWIENIE, 
SWĘDZENIE. PIECZENIE. 

SS” 35; 
   
    

       

  

     

póleca Skład Apteczny 

NAJWIĘKSZY WYBÓR. 

(i i 

? iklawos opi eso 

upominać s. o składki. Wszełkie or- 
ganizacje robotnicze najsurowiej by- 
ły zakazane. O arbitrażach, umowach 
zbiorowych nikomu się nie śniło. A 
gdyby czeladnik, czy subjekt wystą- 
pił do pryncypała, że mu się urlop na- 
leży — posłanoby go do Tworek, 

Dziś kucharka warszawska, „nasta- 
jąc do obowiązku”, wymawia sobie 
dwutygodniowy odpoczynek letni. 

Cóż więc dziwnego, że tyle się sły- 
szy dyskusji na temat wyjazdów? 

Mimo to, jak słychać, właściciele 
letnisk skarżą się na brak lokatorów. 
Podobno nawet niektórzy z nich zni- 
żają ceny pensjonatów... Ceny dotąd 
srubowane do nieprzytomności. Gdy- 
by nie drożyzna paszportów, nikomu- 
by się nie opłacało korzystać z włas- 
nych naszych miejscowości klimatycz 
nych, gdzie każą ludziom płacić ba- 
Jońskie sumy za brak urządzeń kultu- 
ralnych, złą usługę, a często wręcz nie 
chlujstwo. W jednem z pism warszaw 
skich pojawiają się obecnie listy spół- 
pracownika, lustrującego kolejno pol- 
skie kurorty. Notuje on wciąż brak 
komfortu, wygód, podłe dojazdy, złe 
oświetlenie, prymitywność i — pre- 
tensjonalność.., 

Gdy się zważy, że sama przyroda 
cudownie obdarowała większość tych 
miejscowości; że nie brak nam wspa- 
niałych krajobrazów, balsamicznego 
powietrza, źródeł mineralnych ete., 
ete... — nieraz wyrywa się mimowoli 
okrzyk: „Ach! gdyby to mieli Niemcy, 

  

  

  

  

'szymy © 

I. E NS K I 

sem, przekraczającym maksimum komfortu 
jakiego może wymagać za swoje 15 zł. dzien 
nie, czuje się po tym wypoczynku bardziej 
zmęczony, żałuje wydanych pieniędzy i trac: 
zaufanie do pensjonatów. 

Oczywiście że są wyjątki, nie wszystkie 
panie traktują pensjonat jako Źródło szyb- 
kiego wzbogacenia się, przeciwnie, dbają о 

dogodzenie gościom i liczą na trwałość 
przedsiębiorstwa A 

    

   

  
       

     

   
z j jest ludzi mogących sobie poz 

wolić na większy wydatek. Podobno w nick - 
tórych dworach jest mile, tanio i wygodnie 
ale dla amatorów swobody, wicznego leś- 
nego powietrza i dużej przestrzeni wody wy 
marzonem miejscem dla letnich wywczasów 
jest Schronisko nad Naroczem, prowadzone 
przez Zrzesznie Wojewódzkie Zv ku Pra- 
cy Obywatelskiej Kobiet 

Duży wygodny dwupiętrowy dom Schro- 
niska ma do dyspozycji gości oprócz dwóch 
sal na 20 łóżek dla wycieczek i obszernej 

  

    

       

  

  

    

   

   
      

  

jadalni. cały szereg wygodnych, j jasnych, sła 
necznych pokoj, jedno, dwu i fzyosóbow 1 
na dłu / pobyt. Piękna duża pla - 

      

kówka, i i łodzie są w każdej : 
do dyspozycji pensjonarjuszy, a smaczna i 
obfita kuchnia wpływa znakomicie na pok- 
rzepienie sił nadwatlonych całoroczną pracą. 

Chcąc dać możność największej i 
osób korzystać Zz wypoczy: 
czym zakątku Wiilen 
naczył niezwykle niskie ceny dla pensjo 
juszy to jest 4 i pół zł. dziennie. Nie trzeb: 

nawet dodawać, że fakt prowadzenia Schro- 
niska-Pensjonatu przez ZPOK., gwarantuje 
każdemu że nie będzie on wysłuchiwa 
nych uty ań i w całej pełni będzie mó 
korzystać ze swobody spokoju i wypoczynku. 

Zoija Kalicińska. 

Medycyna tybetańska. 
Trochę historji. — Równowaga or- 
ganizmu. — Czynniki fizyczne i mo- 

raine. — Medycyna — dogmat. 

Ostatniemi czasy wzrasta wszędzie ten- 

    

   

    

      
    

     

  

"dencja do korzystania z medycyny nieuzna- 
nej oficjalnie. 

Jedną z metod takiego łecznictwa, zys- 
kujących na popularności, jest medycyna ty- 
betańska. Na czem ona polega? Jakie są jej 
zasady ? 
Ż najbardziej kategorycznem zastrzeżeniem, 
iż nie wypowiadamy tu opinji, sankcjonują- 
cej czy też dyskwalifikującej le zasady, po- 
dajemy garść ciekawych informacyj objek- 
tywnych o dziejach medycyny tybetańskiej 
i jej postulatach. 

Medycyna tybetańska narodziła się w głę 
bi Azji parę tysięcy lat temu. Zapiski histo- 

PRZETARG. 
Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 

ogłasza publiczny, pisemny przetarg ofertowy na do- 
stawę około 600 tonn węgla górnośląskiego grubego 
i kostki z dostawą, oraz około | 500 m* drzewa opa- 
łowego, w większej części twardego atiesa, również 
z dostawą na miejsce. 

Szczegółowe informacje oraz przepisy o oddawa- 
niu państwowych dostaw otrzymać można do przej- 
rzenia codzień w Biurze Techniczno-Gospodarczem 
Uniwersytetu Stefana Batorego (ul Uniwersytecka 5, 
parter) w godzinach od 10 do I2-ej. 

Oferty w zapieczętowanych lakową pieczęcią ko- 
pertach z napisem „Oferta na dostawę węgla i drze- 
wa opałowego dla Uniwersytetu Stefana Batorego" 
należy złożyć w Sekretarjacie Uniwersytetu (ul. Uni- 
wersytecka 3, piętro l-e), najpóźniej do gedziny 13-ej 

Do każdej oferty musi być 
dołączony dowód złożenia w Kasie Skarbowej na de- 
pozyt Uniwersytetu Stafana Batorego wadjam w wy- 

dnia 2 lipca 1932 roku. 

sokości 3% od całkowitej oferowanej sumy. 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 4-go lipca 

o godzinie 12-ej w lokalu Biura Techniczno-Gospo- 
darczego Uniwersytetu Stefana Batorego. 

Przy równych ofertach pierwszeństwo będzie przy- 
sługiwało tym firmom, które złożą wraz 2 ofertą za- 

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego świadczenie 
© popieraniu jego prac. 

  

  

ryczne odnajdują ją już na 2.000 lat przed 
Chrystusem w Indjach, skąd następnie prze- 
nosi się do Tybetu, aż wreszcie do Mongolji 
i Rosji. Europa po raz pierwszy zapoznaje 
się z nią w r. 1857. kiedy to do Petersburga 
przybywa lekarz tybetański nazwiskiem Sul- 
Tim-Badma, po przyjęciu prawosławja no- 
szący imię i nazwisko Aleksandra Badma- 
jeffa. 

  

gólniej rzecz biorąc, medycyna ty- 
betańska wychodzi z założenia, że wszelkie 
choroby powstają wskutek naruszenia rów- 
nowagi fizycznej i duchowej organizmu. 
Stan organizmu ludzkiego zależy z jednej 
strony od niewzruszonych praw przyrody, z 
drugiej — od szeregu czynników moralnych. 
Nie można więc — zdaniem tej medycyny 
— przystępować do uzdrawiania chorego, 
biorąc pod uwagę tylko jego schorzenie lo- 
kaine. a natomiast trzeba liczyć się z cho- 
rym, jako całością nierozerwalnie złączoną 
z określonemi prawami materji i ducha. Sa- 
mo usunięcie fizycznego cierpienia jest tylko 
samoczynną funkcją wtórną organizmu, do 
prowadzonego do równowagi materjalnej i 
duchowej. Na przykładzie wyglądać to bę- 
dzie w ten sposób, że jeżeli komuś dolega 
wrzód, to nie leczy się miejsca uszkodzone- 
go, a tylko podciąga się organizm do pew- 
nych określonych prawideł równowagi, przy 
zastosowaniu których wrzód ustępuje jako 
konsekwencja jej przywrócenia. 

Słowem — równowaga. Fizyczna i mo- 
ralna. Fizyczną osiągamy przy pomocy tak 
zasadniczych elementów, jak ciepło, powie- 
trze i gleba, moralną dają nam takie czyn- 
niki. jak wola, świadomość i dobroć, To są 
narzędzia tej medycyny i przy pomocy tych 
narzędzi rozwinęła ona całą swą filozof ję 
lecznictwa i etyki zarazem. 

Medycyna tybetańska jest zdania, że wszel 
kie ludzkie cierpienie fizyczne już dawno 
zostało poznane, że odkrywanie nowych cho 
rób jest raczej cofaniem się wstecz nowocze- 
snej wiedzy lekarskiej, bo chorób zamiast 
ubyw przybywa. 

Niezmierzoną dziedzinę cierpienia ludz- 
kiego medycyna tybetańska zamknęła w 
1616 przypadkach chorobowych, rozbijają- 
cych się na 404 wielkie grupy, te zaś na 101 
grup jeszcze bardziej zasadniczych. Każdy z 
owych 1616 przypadków został w ciągu wie- 
ków pedantycznie zbadany i opisany. Leka- 
rze tybetańscy obliczyli, że ta mnogość przy 
padków chorobowych wyczerpuje dziedzinę 
cierpienia ludzkiego i że wszystko inne, rze- 
komo nowe, bierze swe źródło ze sprznie- 
wierzenia się prawom przyrody i ducha. 
Stosowanie reguł tych praw jest właśnie za- 
wodem lekarza tybetańskiego. 

Mamy więc do czynienia z nauką wybit- 
nie dogmatyczną, wykończoną, która nie za- 
mierza sięgać po rzeczy nowe. To samo 
spotykamy w dziedzinie leków tybetańskich. 
Jest ich określona liczba, ani jednego mniej 
ani więcej — 1200. 

Jeżeli więc teraz, na podstawie powyż- 
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Z Białorusi Sowieckiej. 
Fantastyczna historja ucieczki z so- 
wieckiego więzienia wybitnego kontr- 

rewołuejonisty. 

Z pogranicza donoszą, iż z aresztu granniez 
nego przy GPU. zasławskiem zbiegł niejaki 
Kazimierz Chodajański, który był transpor- 
towany do więzienia mińskiego. Chodajań. 
skiego onegdaj wieczorem otoczono w lesie 
kcło Chmielówki, gdzie w niewytłumaczony 
sposób zbiegł zaopatrzył się w ręczny kara- 
bin maszynowy i dzięki niemu zdołał trzech 
milicjantów i dwóch strażników sowieckieh 
ciężko zranić i zbiec, zacierając za sobą 
wszelkie ślady. W lasach granicznych koło 
Chmielówki potrojono posterunki graniczne 
Graz wysłano szwadron kawalerji na poszu- 
kiwania mendat odcinka granicznego oba 
wia się, by zbrodniarz nie przedostał się do 
PGlski i w tym celu graniea polska jest ostro 
strzeżona. 

Jak nas informują, zbiegły Chodajański 
jest niebezpiecznym przestępcą polityczn, 

Na terenie Mińszczyzny zorganizował wicie 
zamachów sabotażowych i dokenał  zbroj- 
nych napadów. Rozgromiona jego banda w 
ciągu Gslatnich miesięcy uśmierciła trzech 
wybitnych czekistów, zastrzeliła kilku mili- 
cjantów i strażników ieekich oraz doko- 
nała kilku aktów abotażowych na instytu- 
cje państwowe sowieckie. 

Za głcewę Chocajańskiego G. P. U. 
ezyło 10 tys. rb. nagrody. 

Rumor. 
MIĘDZY KOMPANAMI. 

— Mam znakomity pomysł! 
— lle miesięcy więzienia to wyniesie? 

(Le Rire). 

NOWOCZESNE DZIECI. 

OŚ taki ponury — pyta ojciec Ka_ 
y nie poszło ci w szkole? 

- ch, nie, twoja żona psuje całą har- 

monję a rodzinnego. (Le Rire) 

szego szkicu informacyjnego porównamy me 
dycynę tybełańską z nowoczesną wiedzą le- 

karską, to zauważymy, że gdy pierwsza le- 
czy metodą syntetyczną, druga — anality- 
czną; gdy jedna ciągle śledzi, bada. ekspe- 
rymentuje i do usług swych zaprzęga coraz 
to nowe zdobycze postępu — druga powia- 
da, iż poznaliśmy już prawa, które nami 
rządzą i potrafimy je stosować. I wreszcie, 
gdy medycyna europejska uznaje coraz to 
nowe specjalności — medycyna tybetańska, 
zgodnie ze swym światopoglądem i opraco- 
wanym „kluczem*, gardzi specjalnością, ja- 
ko czemś, co jest zasadniczem zaprzeczeniem. 

jej nauki. 
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DUŻY PLAC 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 
O warunkach dowiedzieć się: 

ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

Akuszerka 

Maria LaknekiMą 
pizyjmuje od 9 do 7 wieca. 
ulica Kasztartowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

Marja Orzeżina 

  

  

Do wynajęcia 

pokój 
w najlepszym punkcie 

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

nach urzędowych. 

Do wynajęcia 
mieszkanie z 5 pokoi na 
I-m piętrze ze wsżelkiemi 

i. Dowiedzieć się 

  

  

     

  

  

  

Student U.5.B. 
poszukuje korepetyc. 
Specjalność niemiecki. 
Przygatawia również do 

Szkoły Technicznej. 

Wiadomość; 
ska 17, m 5. 

Uczenica 8kl. 
państwowego gimnazjum 
poszukuje kondycji 

  

przyjmuje od 9 r. dc 7 w 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

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

Głuchota, 
szum, cieknienie uszów— 
uleczalne. Liczne podzię- 
kowania. Żądajcie bez- 
płatnej pouczającej bro- 
szury. Osobiście przyjm. 
Z. Zoellner, Katowice, 
ul Mickiewicza 22. 

  

Dominikań- 

  

    

Rektorat zastrzega sobie prawo swebodnego ak jska 31, u dozorcy a SA deca Z 
с of 1iem trancuskim. jerty Et oferenta bez względu na wysokość oferowanyc D 0 M wakdyći Aploca: SA Poszukuję 

Z Rektoratu Uniwersytetu е Frydmana, Bazyljańska 13 | PRACY w zakresie 
Stefana Batorego w Wilnie drewniany z placem 200| a ma m | domowym, może być 

A. Januszkiewicz ai na przedmieściu — 0 F I c E R przy S 
481,V1 Rektor PRZEDAM $ > AS 

: natyehmiast za 5500 zł. | Emerytowany, | zgodzęsię też pilno- 
ж zaułek Batorego 16 lat «0; zdrowy, dobry ad- w k ij! Re- 

Książka to najlepszy przyjaciel czło- ministrator, organizator, omendacje poważ- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, LEKCJE handlowiec, buchalter. | ne Zgłoszenia do 

a nie wymaga wzajemności. ы й : kasjer, sekretarz, gospo- Administr. „Kurjera 
T. S. Mill. ze wszystkich przedmio- | darz — poszukuje jakiej- da % Ik " 

tów w zakresie szkół śr. | kolwiek posady. Łaskawe Wil." Jagiellońska 3 

Bibljoteka Nowości 
Plac Orzeszkowej 3 

zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 
wości i dzieł klasycznych. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne: 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

bo Caėšini Co oniby z tego zrobili! 
Amerykanieby się tu zjeżdżali*. 

Coprawda, na brak Niemców na- 
rzekać nie możemy. Tylko że zajęci 
są czemś innem, aniżeli urządzaniem 
polskich stacyj klimatycznych. 

Otrzymałem właśnie list z jednej 
takiej miejscowości — z Jaworza na 
Śląsku. Mój korespondent nie posia- 
da się z oburzenia. Miejscowy magnat 
Niemiec, mający rozległe dobra w są- 
siedztwie, daje jawny upust swym hu- 
morom hakatystycznym. Dochodzi do 
tego, że nietylko służbie i oficjalistom, 
ale nawet dzierżawcom nie wolno tu 
mówić po polsku. Jeżeli dziś słyszy 
się, że gospodarujący w Polsce właś- 
ciciele hut i kopalni subsydjują Hitle- 
ra, to najzupełniej można temu wie- 
rzyć, gdy się ma przed oczami takie- 
go Freiherr'a z pod Jaworza. 

Doprawdy, trudno pojąć, dlaczego 
toleruje się takich panów... Czyżbyś- 
my nie mieli sposobów na nauczenie 
ich rozumu? Pobłażliwość rozzuchwa- 
la te typkii i pozwala im naprawdę wie 
rzyć, że polskie władanie Śląskiem 
jest tylko przejściowym epizodem. 

I gdyby choć wyrozumiałość ta za- 
pobiegała wrzaskom i skargom na rze 
kome jakieś „prześladowania* żywio- 

łu niemieckiego!.. Gdzie tam! Oto sły- 
uwijaniu się  delega- 

ta hitlerowskiego pisma „Volkischer 
Beobachter“ po terytorjum b. zaboru 
pruskiego, skąd pan ten wysyła kore- 
spondencję, pełne bredni o „polskim 
terorze*. Zdaniem dziennikarza nie- 

  

udzielają rutynowani ko- 
repetytorzy, b. prof. gimn. 
i absolw. U. 5. B. Przy- 
gotowanie do matury.    
5—6 po poł.—ul. Subocz 

Nr. 6, m. 8.     
mieckiego, takie miasta, jak Tczew, 
Grudziądz, Świecie i in. z utęsknie- 
niem wyglądają chwili powrotu na ło- 
no germańskiej ojczyzny. Wszędzie 
tu wysłannik zwoływał zebrania i ża 
łuje tylko, iż nie mógł odrazu pozakła 
dać filij swego stronnictwa. 

Choćby człowiek był nie wiem jak 
pacyfistycznie nastrojony, prowoka- 
cje tego rodzaju zdolne są wytrącić 
go wreszcie z równowagi. I o to zda- 
je się, tym działaczom chodzi. Nie mo- 
gąc jednak wywołać po stronie pol- 
skiej żadnych gwałtów — zmyślają je. 

Siedziałem przed paroma dniami 
w restauracji z człowiekiem, który do 
piero co powrócił z Gdańska, Sąsiedni 
stolik zajęli jecyś obcy panowie, któ- 
rzy głośno rozmawiali ze sobą po nie- 
miecku. 

— Widzisz — odezwał się mój spół 
biesiadnik — gdyby w Gdańsku ktoś . 
tak krzyczał w miejscu publicznem 
po polsku, zwymyślanoby go, a może 
nawet obito. A tutaj nikt nawet pal- 
ca na tych ludzi nie skrzywi. 

Jedni tłumaczą to polską toleran- 
cją, inni — kulturą... 

Być może. 
Zdarzają się jednak wypadki, w 

których owa tolerancyjna kultura po 
suwa się nieco za daleko. Oto na 0- 
staniem ogólnem zebraniu członków 
Penklubu p. Antoni Słonimski pod- 
niósł sprawę konfiskaty niektórych 
ustępów z ostatniej sztuki Bernarda 
Shawa, jako też dotyczącego cenzury 
artykułu w „Wiadomościach Literac- 

zgłoszenia: Wołożyn, skrz. 
pocztewa 54. 

gub. w dn. 22.VI.1932, 

  

przy ul. Wielkiej 24—27, 
uniewažnia się. 

  

od g. 9—3, dla K.W. 

OKAZYJNIE 
  

Języki obce: niemiecki, numer rowerowy 108] | różne pozostałe z licytacji 
francuski, włoski (kon- | na rok 1932, wyd. przez | rzeczy oraz Samochody 
wersacja) i klas. łacina | Magistrat m. Wilna na im. | sprzedaje Lombard 
Y grecki. Zgłoszenia od | Stanisława Tuleja, zam. | tanlo м› 

ul. Biskupia 4, tel. 14-10 
od 9-2 i od 5-7 pe poł.   

kich*. Wywiązała się żywa dyskusja 
na temat: czy i jak powinien Penklub 
zareagować. Otóż w trakcie wymiany 
zdań pokazało się, że gdyby literaccy 
rzeczoznawcy uznali za wskazane za- 
łożenie protestu przeciw owym kon- 
fiskatom, to — według procedury, u- 
chwalonej na ostatnim zjeździe w Bu- 
dapeszcie trzebaby uczynić to za 
pośrednictwem centrali w Londynie. 
A więc na własne nasze władze mamy 
skarżyć się w Anglji i dopiero stam- 
tąd może przyjść monitum pod adre* 
sem polskiej cenzury. Trudno zrozu- 
mieć, jak mogli ludzie ambitni godzić 
się na coś tak potwornego. Procedura 
ta, dogadzająca zapewne obecnym e- 
migrantom włoskim lub węgierskim 
(którzy w swej ojczyźnie znajdują się 
poza prawem) byłaby nawet dla na- 
szej opozycji czemś ubliżającem. 

Niezależnie wszakże od tego, po- 
kreślenie pacyfistycznej sztuki Shawa 
przez pierwszego lepszego urzędnika 
cenzury warszawskiej wydaje się czy 

nem, conajmniej... nieprzemyślanym. 

Ów cenzor niezupełnie orjentuje się 

w dystansie, jaki go dzieli od jednego 
ch umysłów Europy. 

Pobłażliwość wobec emisarjuszów 

Hitlera i hakatystów śląskich stanowi 

dziwny dysonans w zestawieniu z su- 
rowością, stosowaną do dzieła sztuki 

— dzieła, propagującego rozbrojenie 

moralne, którego ideę podniosła właś- 

nie w Genewie — dyplomacja polska, 

Benedykt Hertz. 

  

  

+ Wydawnictwo „Kurjez Wileński' S-ka x ogr. odp. ; Drukarnia „Zniex“, Slilmų, ml, 8-ta БибаКа Т, 1е). 8-40, Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkia. 

 


