
| 

       

    

   

  

xedakcja i Admin:stracja, Wiino Zamkowa 

PRENUMERATA miesięczna 

Kilka tysięcy nowych maturzystów 

opuszcza setki średnich szkół polskich. 

Z westchnieniem ulgi, z uśmiechem ra- 

dości chwytają upragniony papierek, 

mający im otworzyć jakąś nową dro- 

gę, i... ; i 
.„.i zaczynają przeżywać rozterkę... 

Co dalej? Gdzie iść? 

Maturzyści, którzy mają zawczasu 

wytknięty cel i zupełnie wyraźnie skry- 

stalizowane upodobania i dążenia, na- 

leżą do zdecydowanej mniejszości... 

Większość się waha. 

— Pójdę, chyba, na prawo albo 

humanistykę.... 

Dlaczego- — No, 

skończyć!.. 

Albo: 
— Chciałbym wstąpić na politech- 

nikę, ale tam są egzaminy konkurso- 

we, no i życie poza Wilnem jest dro- 
gie. Prawdopodobnie zapiszę się na 

medycynę... 

Jeżeli ktoś ma wyraźne zamiłowa- 

nie do czegoś, zwykle przemawia ze 

smutkiem na temat: „aczkolwiek — 

jednak"... : 

\ — Pociąga mnie historja, takbym 

chciał pracować w tej dziedzinie, ale 

jaka przyszłość? Być belirem? — To 
przecież” okropne! 

Lub: 

— Gdybym się znajdował w do- 

brej sytuacji materjalnej, bez wahania 

_ poszedłbym na Sztuki Piękne, ale prze- 

cież żyć z czegoś trzeba... 
"Jest 08 bezmadziejnie  smirtnego 

w tej bezradności naszych maturzy- 
stów, którym t. zw. starsze społeczeń- 
stwo z jednej strony ułatwia zorjento- 
wanie się w różnych zawodach, orga- 

nizując informacyjne odczyty na ten 

temat, — z drugiej zaś — utrudnia wy- 
bór zawodu, jęcząc o potrzebie dobrej 

posady i krzycząc na cały głos 0 nie- 

uctwie maturzystów. 

Każdy polski maturzysta doskonale 
wie o swojem nieuctwie: mówią mu o 
tem wszyscy profesorowie i profesorki 

/ (szczególnie ci — z „uproszczonemi* 

dyplomami); mówią rodzice, "mający 

przedwojenne czteroklasowe wykśztał- 
cenie, które przecież „więcej jest war- 
te, niž obecna matura“; mowi prasa,— 

no i krzyk rozpaczliwy dolatuje z uni- 
wersytetów, gdzie profesorowie do- 

Prawdy za głowę się chwytają, mając 
rzed sobą coraz liczniejsze zastępy 

młodzieży, absolutnie nie przygotowa- 
nej do studjów wyższych. 

«Czy jednak współczesny maturzy- 
sta naprawdę jest nieukiem — { @а- 

czego? 

Że młodzież nasza nie jest przygo- 
towana do studjów wyższych, nie 
może to, niestety, ulegąć najmniejszej 

wątpliwości: pod tym względem sąd 
profesorów wszystkich wyższych uczel 
ni jest całkowicie jednomyślny; zresz- 

tą, każdy, kto się stykał bliżej z mło- 

dzieżą akademicką, może sam stwier- 

dzić, iż poziom ogólny jest bardzo 
niski. 

Czy jednak za to odpowiedzialność 
musi ponosić młodzież?... 

Jakie wymagania stawia młodzie- 
ży uniwersytet? Żąda od niej: 

1. minimum wiedzy ogólnej, 
2. zdolności do poprawnego, 
samodzielnego myślenia, czyli 
t. zw. inteligencji, oraz 

: 3. zamiłowania do nauki. 

na te wymagania może odpo- 

bo to łatwiej 

Czy 
sbdzieć współczesna młodzież, wy- 
chodząca z naszych szkół średnich? 
— Nie! 

Dlaczego? — O tem właśnie 
chciałbym powiedzieć kilka słów. 

Pospolicie się narzeka na brak wie- 
dzy u naszych maturzystów. Maturzy- 

. nie umie pisać bez błędów ortogra- 
ż hych, nie zna tabliczki mnożenia i 
*P I wszyscy zgodnie winią o to 
Szołę, 
/ 

LŽ н 

  

z odniesieniem do domu lub z 
vrzesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O 
Ńr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

Maturzyści 

  

ROK X. No 136 (2644) - 

ŁOWO 
WILNO, Środa 17 czerwca 1931 r. 

4. Utwarta od g. 9 do 21 Ad, Mickiewicza 

Jest to zarzut pod adresem szkoły 

całkiem niesłuszny! Szkoła, trzeba to 

szczególnie zaakcentować — daje mło- 

dzieży zupełnie wystarczającą do stu- 

djów uniwersyteckich ilość wiadomo- 

ści ogólnych. 

Trzeba pamiętać, że pod tym wzglę 

dem wymagania uniwersytetu dopraw- 

dy są wyjątkowo skromne! Średniej 

inteligencji uczeń gimnazjum może 

bez trudu i wysiłku przejść przez uni- 

wersytet nawet wówczas, jeżeli w 

pewnej dziedzinie nie*wyniósł ze szko- 

ły nic, €iteralnie nic!... 

Przypomnijmy sobie chociażby wileń 

skie stosunki z przed lat kilku i zasta- 

nówmy się nad pierwszemi zastępami 

wileńskich studentów. Byli to w prze- 

ważającej ilości absolwenci szkół ro- 

syjskich, czyli ludzie, którzy w szkole 

nie słyszeli ani jednego polskiego sło- 

wa, nigdy nie byli nauczani polskiej 

historji i geografji przez fachowych 
nauczycieli. A jednak, chociaż im szko- 

ła średnia nic pod tym względem nie 

dała, kończyli uniwersytet, nawet spe- 

cjalizując się w dziedzinie literatury 

polskiej, lub historji Polski. 

Z trzech warunków, niezbędnych 

do studjów wyższych, pierwszy, do- 

tyczący minimum wiedzy, jest najmniej 

szy, i przeciętny maturzysta, dzięki 

szkole, może się go nie bać. 

Lecz dalej zaczyna się gorzej. 

Właśnie przeciętny maturzysta zu- 

pełnie nie umie myśleć poprawnie, jak 

nie umie ściśle i płynnie wypowiadać 
swego zdania. 

Odpowiedzialność za to ponosi 

wyłącznie szkoła. System nauczania, 

raczej chaos, źle pojętych i po blagier- 
sku stosowanych przeróżnych syste- 
mów, tandetna praca pedagogiczna 

napokaz, gwoli dogodzenia słabostkom 

i „konikom* panów wizytatorów, ab- 

solutne nieuzgodnienie nietylko sposo- 

bu nauczania, ale i układu materjału 
różnych przedmiotów, nieprzemyślane 

i bezwzględne dążenie niektórych nau- 

czycieli do osiągnięcia jaknajlepszych, 

raczej najefektowniejszych wyników, 

nie przebierając w środkach, — to 

wszystko sprawia, iż obecnie z pato- 
sem się mówi o rozwijaniu indywi- 
dualności dziecka, w rzeczywistości 

zaś tę indywidualność skutecznie się. 

zabija, do reszty wyjałowiając mózgi 

młodzieży. 

Sytuację komplikuje i to, że wsku- 

tek niepopłatności obecnie zawodu 

nauczycielskiego i niezdrowych nao- 

gół stosunków w szkolnictwie, męż- 

czyźni unikają pracy pedagogicznej. 
Na stanowiskach nauczycielskich jest 
coraz więcej kobiet i Żydów, czyli lu- 
dzi zasadniczo nie umiejących myśleć 
syrtetycznie. Dlatego też szkody, ja- 
kie wyrządzają nauczycielki, które 
wykładają przedmioty, wymagające 
syntezy, ldb Żydzi i Żydówki, uczący 
w polskich. szkołach średnich literatu- 
ry i historji polskiej, są wielkie acz 
bezwiedne. : 

Wreszcie warunek trzeci, bezwzględ 
nie konieczny przy studjach uniwer- 
syteckich: zamiłowanie do nauki. 

Tego bodaj żaden maturzysta ze 
Szkół naszych nie wyniesie — i zno- 
wuż nie z własnej winy. 

Dziś nauka przechodzi tak strasz- 
ną i upokarzającą poniewierkę, że nad 
młodzieżą, zdradzającą skłonność do 
studjów ściśle naukowych, trzeba za- 
łamywać rozpacznie ręce, jak to się 
działo przed wiekiem, gdy ktoś chciał 

zostać aktorem, lub malarzem!.. Trze- 
ba to uważać za szczególną klęskę i 
hańbę dla szanującej się rodziny. 

Praca naukowa — znaczy obecnie: 

głód, nędza, poniewierka, wykolejenie 
się społeczne.. W czasach, gdy pewne 
naukowe instytucje, żądające od pra- 
cowników — dyplomów doktorskich 
i znajomości wszystkich europejskich 
języków, płacą tym doktorom filozofji 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów -niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Łot", 

DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jadnošė“. 

4. Tel: Redakcji 17-82, Administr. 228. 

  

    

      
       

  

ZMIANY W RZĄDZIE 
WARSZAWA. 16. 6. (telef. od własn. koresp.) Dowiadujemy się, że 

w najbliższych dniach minister spraw wewnętrznych gen. dr. Sławoj-Skład- 
kowski ustąpi ze swego stanowiską i będzie mianowany II wice-ministrenz 
spraw wojskowych i szefem administracji armji. 

I wice-ministrem spraw wojskowych będzie dotychczasowy II wice-tmi- 
nister, generał Kazimierz Fabrycy. ' 

Natomiast diugoletni I wice-minister, gen. Konarzewski obejmie stano- 
wisko Inspektora Armji. $ 

Kiedy dziś zwrócono się ze strony przedstawicieli prasy do ministra, 
gen. dr. Sławoj-Składkowskiego z zapytaniem, jaki jest powód jego ustąpie- 
nia ze stanowiska, które piastował przez kilka lat, i powrotu do służby woj- 
skowej, odpowiedział: „Jestem karnym żołnierzem Komendanta i na jego 
rozkaz obejmę każde stanowisko, na którem poleci mi pracować”. 

Według pogłosek, stanowisko ministra Spraw Wewnętrznych obejmie 
obecny wice-premjer, pułkownik Bronisław Pieracki. 

Wymiana depesz 
między Prezydentem Rzeczypospolitej Pol- 
skiej a Prezydentem Republiki Francuskiej 

WIARSZAW A. (Pat) — Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przesłał na ręce 
prezydenta republiki francuskiej Pawła Doumera następującą depeszę: 

„Jego Ekscelencja Paweł Doumer, Prezydent republiki francuskiej. Paryż. — W dniu 
w którym Wasza Ekscelencja obejmuje najwyższy urząd w republice francuskiej, na 
który został powołany dzięki zaufaniu Jej współobywateli, pragnę wyrazić Waszej 
Ekscelencji najszczersze życzenia moje i narodu polskiego, ażeby w latach prezydentury 
Jego Ekscelencji wspólne wysiłki naszych dwóch krajów mające na celu utrwalenie idei 
pokoju, doprowadziły do szczęśliwej jej realizacji i ażeby te lata stały się dla zaprzyjaź- 
nionego i sprzymierzonego z nami narodu francuskiego epoką szczęścia i pomyślności”. 

(—) Ignacy Mościcki. 

W. odpowiedzi na powyższą depeszę pan Prezyden otrzymał od Prezydenta republi- 
ki francuskiej następujący telegram: 

„Do jego Ekscelencji Pana Ignacego Mościckiego, Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Warszawa. Życzenia, które Wasza Ekscelencja przesyła w swojem imieniu oraz 
narodu polskiego wzruszyły mię głęboko. Dziękuję Waszej Ekscelencji, za ten cenny 
dowód sympatji, zapewniam Pana o mojem gorącem życzeniu, ażeby polityka pokojowa 
prowadzona wspólnie przez oba kraje zaprzyjaźnione i sprzymierzone, została uwieńczo- 
na powodzeniem i proszę Pana o przyjęcie moich najserdeczniejszych życzeń szczęścia i 
pomyślności dla Połgki. (—) Paul Doumer. 

* z * 

Do ustępującego prezydenta republiki francuskiej p. Doumergue'a, Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej wysłał następującą depeszę: 

„Jego Ekscelencja pan Gaston Doumergue. Pałac Elizejski. Paryż. W chwili, w 
której Wasza Ekscelencja po okresie szczęśliwego kierownictwa losami. Francji składa 
najwyższą godność w państwie, pragnę wyrazić Jej gorącą wdzięczność za postępy, 
poczynione w cGkresie- jego prezydeńtury, w dziedzinie. zacieśnienia węzłów; łączących 
Polskę i Francję z największą korzyścią dla sprawy pokoju. (—) Ignacy Mościcki. 

Na powyższą depeszę Pan Prezydent otrzymał następującą odpowiedź telegraf.: 
„Pragnę wyrazić Waszej Ekscelencji moje najgorętsze podziękowania za Jego u- 

przejmą depeszę i proszą Ją, aby. wierzyła, że jaknajszczerzej pragnę, ażeby węzły przy- 
jaźni istniejące tak szczęśliwie między Francją a Polską, zacieśniały się coraz bardziej." 

(—) Gaston Doumergue. | 

Ofiary strasznej Katastrofy 
PIERWSZA LISTA OFIAR 

ST. NAZAIRE. (Pat) — Kilka statków przywiozło zwłoki, odnalezione 
w pobliżu miejsca katastrofy statku „St. Philibert*. 
zwłok sięga obecnie 60. Są to przeważnie zwłoki kobiece. Władze czuwają 
przy stwierdzaniu tożsamości oliar katastrofy, która to akcja połączona jest 
z wielkiemi trudnościami. Pozostali przy życiu rozbitkowie statku i 
dają, że w ich oczach zginęły całe rodziny. Między innemi zginęła rodzina: 
niejakiego Davida, złożona z ojca, matki i 6 dzieci. 

Na liście ofiar katastroty, liczącej 268 nazwisk wraz z załogą, niema 
ani jednego cudzoziemca. Większość ofiar pochodziła z Nantes i okolic. Mi- 
nister marynarki handlowej złożył hołd ofiarom katastrofy oraz wyraził gratu- 
lacje kapitanom i załodze statków ratowniczych. Następnie minister rozma- 
wiał z kilkoma rozbitkami, z których jeden potwierdził, że zbytnie obciąże- 
nie statku oraz silna fala spowodowały jego przewrócenie się. Dokładne miej- 
sce katastrofy nie zostało jeszcze ustalone. 

DRUGA LISTA OFIAR 

NANTES. (Pat) — Ogłoszono drugą listę ofiar katastrofy statku „St. 
Phnilipert* zawierającą 97 nazwisk. Ogłoszone dotychczas listy obejmują 465 
nazwisk. Według „Le Matin*, wśród pasażerów statku znajdowało się 110 ro- 
botników oddziału jednej z fabryk paryskich, w tej liczbie 25 obywateli au- 
strjackich. Z liczby tej tylko 3 zdołało się uratować. 

  

"e". 
pracy zbawił praw nauczycieli, posiadają- 

cych najwyższe stopnie naukowe. 
Uczeń więc gimnazjalny ma do 

czynienia z nauczycielem, który z nau- 
ką przeważnie nie ma nic wspólnego, 
choć o nauce deklamuje głośno. 

Przeciętny nauczyciel szkoły śred- 
niej może swym uczniom przekazać 
wszystko z wyjątkiem zamiłowania do 

za siedem godzin dziennej 

zł. 150 (sto pięćdziesiąt miesięcznie!) 

— nie mówmy :o szacunku dla nauki! 

Najwyższy stopień naukowy — do- 

ktorat, daje prawo do zajęcia w przy- 

szłości katedry uniwersyteckiej, tak, 

jak klejnot szlachecki niegdyś pozwa- 

lał marzyć o koronie królewskiej. W 

rzeczywistości los tych niedoszłych 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
sięgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
%OŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za 
nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych 

i 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej : 
ЁЁЕ ЁЁЁЁЁ Тегё&пу с|ш1ш] пювва być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Liczba odnalezionych, 

profesorów jest dość smutny, w szkol- 

nictwie zaś — rozpaczny. 

Doktór filozofji w szkolnictwie jest 

siłą niewykwalifikowaną i może tylko 
za specjalnem zezwoleniem  minister- 
stwa korzystać w szkolnictwie z tych 

praw, jakie przysługują studentom 
czwartego kursu!... 

Doktór filozofji jest, jako nauczy- 
ciel gimnazjum, siłą niewykwalifiko- 
waną, natomiast nauczyciel, który nie 
miał ani jednej godziny studjów uni- 
wersyteckich, lecz nauczał w gimna- 
zjach przed r. 1923 i złożył t. zw. upro 
szczony egzamin, czyli nieco rozszerzo 
ną maturę z jednego przedmiotu, — 
ma wszelkie kwalifikacje. 

Jeden z poprzednich, smutnej pa- 
mięci sejmów nadał nauczycielom gi- 
mnazjalnym tytuł profesorski i. po- 

nauki, bo tego zamiłowania sam nie 

posiada wcale, albo, jeżeli posiada, 

jest raczej ofiarą swego bzika. 

Rodzina tembardziej nie zaszcze- 
pi młodzieży samobójczego pociągu 

do tak niewdzięcznego i niepopłatnego 

wyładowywania energji duchowej. 

Wskutek tego stosunek maturzy- 
stów tło nauki jest lekceważący, po- 

gardliwy, nieszlachetny, no bo innym 
być nie może! Przy wyborze studjów 
w grę wchodzi przeważnie zimna kal- 
kulacja. Niewiastom „opłaci się" pójść 
na wydział teologji, bo po trzech la- 
tach można zostać katechetką — ka- 
wałek chleba zabezpieczony. 

Jeżeli ktoś chce być nauczycielem 
gimnazjalnym, „opłaci się* wstąpić na 
Wydział Sztuk, lub „studjować* wy- 
chowanie fizyczne: przynajmniej w 
przyszłości nie będzie zeszytów, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — K Jažwinskiego i sięgarnia 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michaiskiego. 
N. SWIECIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
GSZMIANA — Księgarnia Spóiaz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska -—- St. Bednarski. . 
POSTAWY -- Księgarnia Polsidej Macierzy Szkołnej. 
SLONIM — Księgzrnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

ST. SWIĘCIANY. — ut. Rynek X — N. Tarasielski. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, PF. juczewska 

WARSZAWA — T-we Ksieg. Kol, „Ruch“. 

SEA ERO ZE ACSI ZERO M3. POODADOĄ c J SIS 
tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

ZA KULISAMI FĄSZYSTOW- Powstanie pierwszego : 

SKICH WYKROCZEN PRZECIW rządu pookupacyjnego 

KOŚCIOŁOWI „Wiadomości Literackie* podały 
Dzień Bożego Ciała minął we Wło- artykuł Marszałka Piłsudskiego, właści 

szech — 0 ile wiadomo — bez żadnych wie ustęp z Jego książki „Jak powstał 
zamieszek. Na ludności, zwłaszcza wiej pierwszy rząd polski". Marszałek 
skłej, wielkie wrażenie wywarł fakt, że wskazuje, że istniały wówczas trzy 
ulubione procesje eucharystyczne w rządy: dogorywający rząd Rady Regen 
tym roku z rozporządzenia Papieża od- cyjnej, Rząd Lubelski i Rząd Krakow- 
były się nie pod gołem niebem, lecz w Ski, składający się z posłów byłego 
kościołach, w których zgromadziły się Parlamentu austriackiego. Zadaniem 
niezwykle liczne rzesze wiernych. W Piłsudskiego było stworzenie jednego 
wielu wsiach procesje zostały urządzo rządu dla całej Polski. Musiał więc 
ne poza kościołami dlatego tylko, że przedewszystkiem zlikwidować rząd 
urzędy pocztowe poprostu nie wręczy- lubelski, dodajmy od siebie, o tenden- 
ły proboszczom odpowiednich zarzą- Cjach przez pół bolszewickich. Preze- 
dzeń władzy kościelnej. sem tego rządu był Ignacy Daszyński. 

Tymczasem jednak Mussolini dał LECZ pułkownik Rydz-Śmigły był mi- 
hasło do stopniowego odwrotu. Zapo- Tistrem wojny tego rządu, gdy Rydz - - 
wiedziana manifestacja studentów fa- Sfiigły podporządkował się Piłsudskie 
szystowskich przeciwko Papieżowi zo- Tu i to wyjawił na posiedzeniu rządu 

- < : lubelskiego, wezwanego do Warsza- stala zakazana. Oficjalna nota, jaką se M a : 
kretarjat stanu Stolicy Apostolskiej wy przez Piłsudskiego, rząd lubelski 
wręczył za pośrednictwem nuncjusza SE sa B 7 KA 2 
Borgongini Duca rządowi włoskiemu, iednak t ©- + S ® 
nie pozostała, jak się wydaje, bez wra 5 R: s JADEW. TOCZY. KAUCYCZANA 
żenia. Z się Ia zadość uczy- zje Złecyddwncai «de okscal i 
nienia za ekscesy i kary na przywód- | R х ь : te 
ców antypapieskich manifestacyj. Na RA Z Sios Šai 
wiadomość, że manifestanci próbowali Datsdkiaą czyniłem = z pada 
wedrzeć się nawet na teren państwa | i : Е 
kościelnego, Ojciec św. powiedział: „Je ję swnętrzną dam, DOZ 
Žali Menų Nas 2) Naszego dod bę- cze warunki; jeden z mich tyczył si 
dziemy się modlili w kościołach: 4'je- nat siła laciewaj i pośpiesznej a к želi usuną Nas również i stamtąd, to 3 nie O ais 1 

zejdziemy do katakumb, jak Nasi'Po- от аё tyczył Še zaniechania jakiej- 
POZWY Z Ma 19004. -.W między kolwiek pracy prawodawczej i wpro- czasie wywiązała Się żywa, wymiana BRET 4) . 

depesz a brat Mussolini'ego  ošwiad- valso acne asis ВЫ Pe 
czył w. „Popolo d'Italia“, že przy do- ! ло W. SA SO brej woli załatwienie konfliktu będzie 79 SIĘ w Warszawie”. : 
rzeczą lekką! Przed oddaniem rządu Daszyńskie 

Dziś nie ulega już wątpliwości, że mu Piłsudski postanowił wysłuchać | demonstracje były zainscenizowane OPinji szeregu ludzi, reprezentujących 
bezpośrednio przez kierownicze czyn- Cokolwiek z mnóstwa dotąd tajnych 
niki partji faszystowskiej. Bierność po- 9rganizacyj o charakterze politycznym, 
licji nie da się inaczej wytłumaczyć. POŚWiĘcił na to dwa dni i po kolei wy- Przyczyną wywołania tych zamieszek słuchał czerdziestu kilku ludzi, nie mó- 
była dążność. dzisiejszych władców W!4€ Sam przy tem nic. 
Italji do objęcia całego człowieka przez Wśród tych czterdziestu kilku był organizację faszystowską. Faszyzm też piszący te słowa. Zalecałem "rząd chce mieć wszelkie kierownictwo w fachowy i mówiłem o potrzebie rozpo- swoich rękach a więc i religijne, a na częcia akcji dla zdobycia naszego to Kościół w żadnym razie zgodzić się wschodu. Powiedziałem wówczas, że nie może. co weźmiemy, będzie nasze, jakkolwiek 

Jest rzeczą prawdopodobną, że. do Ententa pragnie oszczędzać Rosję, jed- 
koniliktu przyczynił się również Turati. nak nie będzie z nami się biła o nasze 
Nie może on zapomnieć, że Mussolini wschodnie granice. Józef Piłsudski 
pozbawił go stanowiska sekretarza par się zaśmiał i powiedział do generała tji faszystowskiej. Ambitny polityk szu Sosnkowskiego, który prowadził pro- ka sobie zwolenników zwłaszcza wśród tokuł tego przesłuchiwania: „Pamię- | liberalnej, wrogo względem Kościoła tasz, ja to samo mówiłem w "Magde- ! usposobionej mtodziežy akademickiej. burgu“, 
Il Duce będzie miał z tej strony nie | Marszaiek Pilsudski wspomina 0 
mało kłopotów. z niechęci, jaka spotykała kandydatura 

Zarzut, stawiany w dalszym ciągu Daszyńskiego w Warszawie. Piłsudski — | 
akcji katolickiej przez faszystów, že nie miał zaufania do Daszyńskiego i 
ma ona w swych szeregach wielu zwo wolał powierzyć gabinet Moraczewskie 
lenników dawnej partji popularów, nie mu. Daszyński już był zniechęcony 
wytrzymuje krytyki. Cóż w tem dziw- chłodnem przyjęciem, jakie Spotkał w nego, że ludzie, którzy przedtem bronili Warszawie i przez to zrezygnował bez sprawy katolickiej na polu  politycz- trudności. Żądał tylko, aby akt o no- nem i przy pomocy środków politycz- minacji Moraczewskiego miał jego nych, obecnie służą w Akcji katolic- kontrasygnatę, na co Piłsudski się zgo kiej? Nie mają oni kierowniczych sta- qzjł. Marszałek Piłsudski zaprzecza nowisk, a ci, którym takie stanowiska żę Daszyński brał udział w formowa- 
zaofiarowano, sami się ich zaraz zrzek- niu rządu Moraczewskiego i zaprze- 
li, by nie przysparzać Papieżowi żad-.czą słowom Daszyńskiego (Pamiętnik 
nych trudności. Daszyńskiego 322 strona) „Po kilku 

dniach pracy mogłem Naczelnikowi * 
przedstawić listę gabinetu”, es ® 

Jakkolwiek Moraczewski, jako na- 
czelnik gabinetu rozmaitemi swemi 
posunięciami skompromitował się, jed- 1 Ё nak pierwsze miesiące naszej państwo prawo — teologja — sztuki — medy- wości nie wprowadziły nas do zamę- 

cyna... Coś trzeba wybrać... tu bolszewickiego, dzięki temu, że Pił- 
Wybiera się wreszcie, „odwala się” o z zdecydowanym  przeciwni- 

egzaminy, narzeka się na agania (jjm eksperymentów społecznych, 
dona, dy ; pat za | upodobniały nas do Rosji so- 

Studja wyższe bez zapału i ertu- NONE R 
zjazmu dla nauki, są straszliwym cięża- 
1em. Zapał do nauki, nawet przy braku 
dostatecznego przygotowania wstęp- ZORY й 3 
nego, latwo pokona wszelkie trudnošci. uśakice aka oł Gł 

Młodzież nasza nie jest przygoto- ścjołowi katedralnemu w Gnieźnie ty- wana do studjów wyższych  przede- tuł i prawa bazyli (bazylika w znacze- 
wszystkiem wskutek niskiego poziomu niu liturgicznem, jest to kościół, który 
inteligencji, oraz braku zapału i sza- dE 0% swego. znaczenia został 
cunku dla nauki. ho ZE T bi L ‚ ; zešnie J. E. ks. - i Narzekamy więc na tę młodzież, ZO UZNANNI 2 łożonych dia R: 
niepokojem myśląc o przyszłości... Ma- stał przez breve papieskie mianowany : 
my wiele słuszności w swych oskar- Asystentem Tronu Papieskiego. 
żeniach. 

Ale jeszcze więcej słuszności mią- ———0 — 
łaby młodzież, oskarżając nas o to, że  Wczorajsza nasza notatka „Bank Polski, 
my, nikt inny — wytworzyliśmy nie- ay ae: zał niektórych  czy- 

e e _ telników została fałszywie  zrozumiana. zdrowe. stosunki i zaczęliśmy od mło Notatka wykazuje zwiększenie pokrycia i 
dzieży bezzasadnie żądać, aby ona ' a ! zwiększenie obiegu, czyli wzmocnienie pod-. | 
miała zdolność i zapał do nauki, którą staw waluty polskiej, której ogecnie nic nie 
sami tak haniebnie poniewieramy. zagraża. 

W. Ch. 
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pensja zaś taka sama, jak dla mate - 

matyka, czy polonisty. 
„I oto są kałkulacje: politechnika— 

PRASTARA ŚWIĄTYNIA POLSKI — 
BAZYLIKĄ. 
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OSZMIANA 
—- Stowarzyszenie ' Młodzieży Polskiej. 

"Od kilku lat pracuje rzetelnie SMP. w Osz- 
mianie na polu.społecznem, jednając co 
dzielniejszą młodzież pod swój sżtandar. Pra 
ca ich posuwa się ciągie naprzód, a wyczy 
ny młodzieży są znane najbliższemu otocze 
niu. I tak można odnotować następujący ćo 
robek społeczny młodzieży z SMP., świad- 
czący o należytem wyrobieniu społecznem 
tak sympatycznej organizację W sobotę dn. 
13 czerwca kółko amatorskie SMP. postano 
wiło wprowadzić promyk uśmiechu i parę 
chwil beztroskich do murów więziennych. 
W przepełnionej sali młodzi artyści odegrali 
z werwą: „Werbel domowy* oraz „Błażek 
opętany". Utwory pełne humoru oraz bezin 
teresowne udzielenie się SMP więźniom, 
zgodnie z nakazem praw chrześcijańskich 
wywołało szczere i pełne zachwytu uznanie 
dła artystów u tych, którzy siedzą za kra- 

_ tą. Huczne brawo kilkakrotne, wywoływa- 
/nię artystów było aż nazbyt hojną zapłatą 

dła młodzieży, która ze wzruszeniem opo- 
 wiadała o tych chwilach radosnych. Naza- 

'jutrz w niedzielę SMP. odegrało wymienio- 
" ne utwory w sali Domu Ludowego, wobec 

' przepełnionej sali, przyczem 50 proc. czyste 
go zysku młodzi społecznicy ofiarowali Fe- 
"deracjj ZOW. na kupno sztandaru. Serce 
rośnie, patrząc na wyczyny młodzieży z 
SMP., która w myśl uchwał Zjazdu Delega 
tów oraz dyrektyw Związku kształci się na 
pożytecznych obywateli społeczników, - któ- 
rzy w swej pracy wychowawczej opierają 
się na zasadach etyki Kościoła katolickiego. 

‚ „Przechodzień 

WILEJKA 

— „Zemsta Cygana". Stowarzyszenie Re 
zerwistów w Wilejce odegrało tu w dniu 3 
czerwca br. obrazek PC w 3-ch 
aktach pod powyższym tytułem: 

-.* Dobrze swoje roie wykonali p. p.: J. Gu 
lecka, j. Dubicka, A Czerepanówna, J. Sąs 

nowska óraz p. Bujalski, wykazując dużo 
zdolności wczuwania się w role. Pan Pieś- 

_ lak i p. Kanikowski, również zdradzają zdol 
_" ności artystyczne. Całość wypadła dość u- 
-datnie. Niestety, z powodu deszczu publicz- 

- ności przybyło niewiele. - 
“| Jest to juž szėste zkolei przedstawieniė 

" urządzone w tym roku przez rezerwistów. 
‚ Inne organizacje. też w sumie kilka przed- 
_stawień odegrały. Dotychczas jednak przed 
stawienia te nie stały na odpowiednim po- 

 ziomie, tak pod względem doboru sztuk, 
jak i dobrego opracowania poszczególnych 

"ról i całości. Inicjatorom przedstawień cho- 
„ dziło głównie o zdobycie jaknajwięcej fundu- 
szów na cele organizacyjne, a nie dbali nato 
miast о to, aby publiczności podać w pięk 

_ nej formie odpowiednią  strawę duchową. 
Nic też dziwnego, że publiczność w wielu 

-. wypadkach tych imprez zarobkowych. nie po 
pierała, tak, jak tego się spodziewano. 

'_ Obecnie sprawa ulega radykalnym prze- 
- obrażeniom. Wi Wilejce powstaje przy miej 

scowej świetlicy: Z. S. T-wo Miłośników 
_ Sceny, jako instytucja wyłącznie artystycz- 
na, która zgrupuje u siebie najlepsze siły 
"ze wszystkich kółek amatorskich,  istnieją- 
"cych przy poszczególnych organizacjach. 
''Na scenie będą się ukazywały tylko sztuki 

doborowe i odpowiednio opracowane. Do- 
' chód pójdzie w pierwszym rzędzie na urzą 

dzenie świetlicy i sceny, z których wszyscy 
_ korzystali, ale nikt nie troszczył się o ich 

wygląd estetyczny. Sprawa szatni jest tak- 

я 

že palacą. Społeczeństwo tutejsze niewątpli 
"wie ustosunkuje się do tych poczynań przy 
_chylnie. Lp : и Valde. 

BRC х IL JA 

) LPA « (Pow. Wilejski) 
; — Zawody омие.. Р. L. Klepka, 

  

  
kom. post. PP. i kierownik sekcji sporto 

wej gminnego Komitetu PW. i WE w iii, 
_ urządził fu w dniu 31 V. br. zawody pro 
pagandowo-sporiowe. Pomoc swą chętnie 
zaofiarował ob. Okonowski, b. komendant 
miejscowego oddziału Zw. Strzeleckiego, ©- 
raz st. post. p. Bielecki T. 

W zawodach występowali dziewczęta, 
chłopcy i dzieci. Na program złożyła się gra 
w siatkówkę, piłkę nożną, rzuty dyskiem, 
kułą i oszczepem, Wśród zawodników prze 

 ważali członkowie „Strzelca”. Zawody dały 
„miejscowej publiczności kilka godzin miłej 

- fozrywki, a:równocześnie posłużyły do bez- 
pośredniego zapropagowania sportu. : 

"_ lnicjątorom powyższego należy wyrazić 
_ gorące uznanie. Spodziewamy. się, że p. p. 

komendanci pozostałych posterunków PP. w 
_ tutejszym powiecie nie dadzą się wyprze- 
dzić p. Klepce, ale dowiodą czynnie, że i im 

"nie zbywa na inicjatywie w powyższym 
_ względzie. Posterunki P.P. w niektórych о- 

środkach oddały dziedzinie sportu dość po- 
ważne usługi. Wiele jest tu jednak jeszcze 

_ do zrobienia i dalsze poczynania w tym kie 
runku mile będą przez nas notowane. 

Ba + Valde. 
Aš у DAUGIELISZKI 
— Obława na wilki. Tegoroczna cięż- 

a zima zmusiła nasze zwierzęta lesne do 
wędrówiki. W ciężkim marszu po metrowym 
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„MARSYLJA 
',Marsylja liczy. dzisiaj niecałe 
00,000 mieszkańców. Pomimo to, 
est' to miasto wybitnie prowincjonal- 
e. Naprzykład, niema tu ani jednego 
tałego teatru. : 
"Spotkałem w hotelu pana Prószyń 

kiego, który wyjechał z Warszawy 
prawie w tydzień po mnie. Pierwsze 

' pytania: co, jak i gdzie i co nowego 
— okazało się, że „nic nowego i wo- 

     

   

   

    

    

  

"go z hotelu skierowaliśmy pierwsze 
kroki do konsulatu. || : 

° — Рггу]®Ю па$ tu grzecznie, lecz 
chłodno. „Panowie do Afryki? Ach, 
tak! Do Dakaru i dalej? Może pano- 
wie mają zamiar założyć plantacje? 
Aha! No, teraz podobno konjunktury 

_ są nie najlepsze. Kryzys i tam robi swo 
- je. Wątpię, żeby Panom to się udato“ 
"— mówił pan konsul  Wagnerowicz 

ze Prószyńskiego- EA 

__ Okazało się, że konsul Wagnerowicż 

  

   
    

'wie wszystkich Polaków w Afryce fran 
  

góle wszystko po staremu”. Wobec te 

ał w każdym razie ze słyszenia pra 

śniegu szukały one ochrony przed zimnem, 
oraz dogodnych terenów do urządzani. 
wów. Nie ominęły one i tut. lasu panstwc 
wego, (w trójkącie wiosek: Daninny Wik- 
toryno, Michałowo) wśród malowniczych pa 
górków, miejsca. -niepodlegającego działa - 
niom zamieci zimowych. 

Najpospolitsze nasze zw.erzęta dzikie, 
jak: wiłk i zając dały się we znaki pobli- 
skim mieszkańcom. W zimie zające poogry- 
zały drzewa owocowie w sadach; na wiosnę 
wilki zaczęły pokazywać swoje rogi. Raz 
po raz chwytały one świeżo wypuszczone 
na pastwisko owce i cielęta, unosity je do 
gęstwin !eśnych, czyniąc w ten sp 
dy gospodarzom. Wobec tak groźnej pla- 
gi nienasyconych wilków, p. wójt urzędu 
gminy daugieliskiej A. Adamowicz, postano 
wit ogłosić obławę. Pierwszem p: 
niem do obławy, jakie poczynił p. 
to było sproszenie jak najwięcej g! 
myśliwych. O ludziach do „zapędu* eni 
pomyślano. Dnia 7 b. m. zjechało się 28 za 

  

   

  

  

   
   

    

   wodowych myśli wych z Wilna, Starvch i 
Nowych Święcian. Goście przyjachali  po- 
ciągiem do Ignalina. Tu wojskowi,    

   

których 
było znaczny procent, uradzili, bv zabrać 
obławę żołnierzy KOP-u ze strażnicy w 
Ignafinie. P wójt jednak odradzał, zapewnia 
jąc, że wystarczy miejscowych wieśniakó 
Wyruszono więc do miejsca oblawy, od 
łego o 10 km. od Ignalina. Myśliwi przybyli 
na miejsce o godz. 4 rano. i jakież wraże- 
nie? Niema ani jednej osoby. Nikt nie przy- 
był z mieszkańców pobliskich wiosek. Dla 
czego? 

A dlatego, że o obławie wiedział tyiko 
p. wójt i może jego współpracownicy. Po- 
denerwowani myśliwi „w pełnym rynszten- 
ku* czekali do godziny 8 m. 30. Około go 
dziny 9-ej zebrało się zaledwie 70 osób. Nie 
tylko nic nie zabito, ale nawet nic nie wi 
dziano. Powody: brak ludzi i późna pora. 

Od godziny 4 do 9 rano zapach prochu 
myśliwskiego rozpłynął się po lesie, možna 
więc było się spodziewać, jaką zdobyczą 
zakończy się obława. "Na przyszłość należy 
sumienniej przygotowywać się do vbławy. 
Powstaje tylko pytanie, czy na drugi raz 
zjawi się na zaproszenie choć jeden myśliwy, 
po tak sutem połowaniu z dnia 7 b m.? Mo- 
że się jednak znajdą chęci na powtórkę, bo 
na drugi dzień t. j. dnia 8 b. m. wilki ze- 
mściły się na mieszkańcach za zakłócenie 
spokoju i w biały dzień porwały we wsi 
Wiktoryno 2 owieczki. S.W.O. 

   

  

  
Fidac — nr. 6 Wydawany w dwu języ- 

kach — francuskim i angielskim — wszech- 
światowy przegląd życia byłych wojsko- 
wych — uczestników wojny światowej, żoł- 
nierzy armij koalicyjnych, — jest najbar- 
dziej rzeczowem, bogatem w informacje i 
bezstronnem pismem kombatantów. Na pod 
kreślenie zasługuje niska cena tego miesię 
znika, która wynosi rocznie zł. 10, za egzem 
plarz — zł. 1. 

Ostatni numer przynosi obszerny artykuł 
o Połsce p.t. „La Pologne, mille ans d“hi- 
htoide recensćs en trente minutes". Autorem 
tego półgodzinnego przeglądu tysiąclecia 
Polski jest p: Henri Grappin. 

Etokuva — nr. 9. Wydawany od r. 1927 
w Helsingforsie przegląd kinematograficzny, 
uwzględnia stan sztuki kin. nietylko w Finlan 
dji lecz i win. państwach. Właśnie nr. 9 te 
go pisma przynosi artykuł pióra I. Wielopol- 
skiej o produkcji kinematograficznej w Pol- 
sce. Artykuł zdobią podobizny po!skich ar- 
tystów kinowych: Jadwigi Smosarskiej i Bo- 
„gusława Samborskiego. 

Świat nr. 24. —  Weyssenhoff, Strug, 
Csserdowski, Rostufiński, Lorentowicz, Jan 
Dabrowski, Skiwski, Grubiński, Woroniecki, 
Krzywoszęwski i in — oto nazwiska pisa- 
rzy, których utwory przynosi ostatni zeszyt 
„Świata, * 

  

Podziekowanie 
Po. przebyciu potrójnej operacji na 
oddziale chirurgicznym Szpitala Św. Ja- 
kóba tą drogą skł+łdam wyrazy wyso- 
kiego uznania i najserdeczniejsze po- 
dziękowania całemu zespołowi lekar- 
skiemu, a w szczególności p.p. Dokto- 
rom Achmatowiczowi i Kucharskiemu, 
Suszyńskiej, Wileńskiemu oraz sio: 
strom Szupstarskiej, Kondratowiczów- 
nie, jak również całemu personelowi 
szpiłalnemu za troskliwą i fachową 

opiekę podczas kuracji mojej. 
Paulin Stołyhwo. 
т 

jektowaną plantację, 
franków należy uważać, jako minimum 
z którem można myśleć 0 założeniu 
2 — 3 hektarowej plantacji bananów, 
2) że dzisiaj te wszystkie plantacje 
przeważnie dają deficyt; czy konjun- 
ktury poprawią się, tego nie wiadomo, 

'a o niektórych produktach, jak na- 
przykład kauczuk, można twierdzić na 
pewno, że zginął dla Afryki, bo za- 
częto plantować go w Azji i tam kau- 
czuk jest tańszy i lepszy. 3) wkońcu, 
że robota i życie plantatora -jest cięż- 
kie, gdyż oprócz  mtrzynów nikogo 
niema na plantacji — biały wszystko 
sam sobie musi zorganizować, i do- 
pilnować wykonania, gdyż murzyni są 
materjałem tak mało inteligentnym, że 
niesposób sobie wyrobić z nich pomoc 
ników. й 1 

W ciągu dalszej rozmowy popro- 
siliśmy o pewne wskazówki co do 
zwiedzenia Marsylji. „Co warto wi- 
dzieć w Marsylji?'* —— powtórzył pan 
konsul z pewnym namysłem — „No, 
przedewszystkiem port. Nowy port 
jest imponujący swoją wielkością. Jest 
to bodaj największy port Francji, któ 

ry się rozbudowuje jeszcze dalej. Sta 
ry port dziś jest nieczynny "dla stat- 

   

      

cuskiej i był zupełnie dobrze zorjento 
_ wany: o warunkach i kłopotach planta- ków nowoczesnych. Tam panowie znaj 

> torów. Więc. ostrzegał trzeźwo, mó- dą nieduże stateczki, barki rybackie i 
wiąc, że oprócz klimatu, który może jacfity prywatne. Lecz z innych wzglę- 
est najminiejszą trudnością do przezwy dów to jest ciekawe. Jak panom wiat 

k ciężenia, dla młodego plantatora,'są i domo, Marsylja jest jednymi z ważniej 
"inne trudności, a głównemi są: 1) że szych punktów handlu żywym towa- 

.. pieniędzy, zawsze nie wystarcza na pro rem i oprócz tego, jako miasto, żyjące 
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WARSZAWA (Pat) — Pa minister skarbu Jan Piłsudski przyjął w dniu 
16 bm. panią Zagórską, prezeskę Związku Legjonistek Polskich, następnie 
delegację Związku Komunalnych Kas Oszczędności w osobach panów Zda- 
nowskiego i Szczepkowskiego oraz delegację Państwowych Zakładów Prze- 
mystowc - Zbożowych. w osobach dyr. Przedpełskiego i Kozłowskiego. Wre- 
szcie p. minister przyjął przedstawicieli Izby Przemysłowo - Handlowej «w 
Wilnie z p. Rucińskim na czele i przedstawicieli Izby Rzemieślniczej w Wilnie 
z p. Szumańskim na czele w sprawach potrzeb gospodarczych województw 
wileńskiego i nowogródzkiego. 

Katastrofa lotnicza 
TORUŃ. (Pat) — W poniedziałek dnia 15 bm. na lotnisku tutejszem 

wydarzyła się katastrofa lotnicza, w której poniósł śmierć porucznik - pilot 
Tymiński. Por. Tymiński przybył w godzinach przedpołudniowych służbowo 
z Warszawy do Torunia. Wystartowawszy w połudrie do lotu powrotnego, 
por. Tymiński wykonał nad lotniskiem kilka popisów akrobatycznych, w 
czasie których aparat obniżył się zbytnio i znajdując się w niebezpiecznej 
sytuacji z której lotnik nie mógł go wyprowadzić, runął na ziemię. Por. Ty- 
miński odniósł ciężkie rany i po przewiezieniu do szpitala w kilka chwil po 
wypaduk zmarł. Samolot uległ doszczętnemu rozbiciu. 

Orędzie Prezydenta Francji 
PARYŻ. (Pat) — W orędziu wystosowanem do pariamentu prezydent Doumer 

oświadcza, że nadal służyć będzie krajowi, narodowi i państwu jako bezstronny arbi- 
ter w ramach praworządności republikańskiej oraz współdziałać nad udoskonaleniem in- 
sty 

    

  

    politycz 

demokratycznych, głównie w dziedzinie oświaty robotników, aby umożliwić im 
się wzwyż po drabinie społecznej. 

ydent zapełwnia, że instytucje parlamentarne wyjdą zwycięsko z* trudności 
ych, wywołanych przesileniem na rynku pracy. Władze wykonawcze popierać 

będą gospodarkę wewnętrzną, skrępowaną głównie przez trudności w krajach sąsied- 
nich oraz przygotowywać właściw e zagospodarowanie kołonij. 

  

zydent zwraca się do parlamentu, aby z wolą porozumienia, szczerością i do- 
brą wiarą zabrał się do pracy dla rozstrzygnięcia spraw, pozostających jeszcze w za- 
wieszeniu pomiędzy poszczegółnemi państwami. Dalej prezydent stwierdza, że wałka z 
kryzysem gospodarczym jest szczególnie utrudniona przez problematy długów wojen- 
nych i wykonania postanowień traktatowych. Francja potępiać będzie nadal tajną dyplo 
mację i działać będzie w pełnem Świetle na forum Łigi Narodów. Dla ocalenia cywili- 
zacji Francja zapewni Lidze Narodów swe współdziałanie i solidarność w połączeniu z 
niezbędną ostrożnością, mając na celu ustalenie pokoju w zgodzie z podstawowym o- 
bowiązkiem zapewnienia sobie samej życia, bezpieczeństwa i niezałeżności ojczyzny. * 

Rząd kanclerza Brueninga zachwiany 
NAPRĘŻONĄ SYTUACJA 

BERLIN. (Pat) Trwające do pńłnocy rokowania kanclerza Brueninga z przywód- 
cami partji socjaldemokratycznej, nie doprowadziły do oczekiwanego wyjaśnienia sy- 
tuacji politycznej. Konferencja z socjaldemokratami zakończyła się wynikiem negatyw- 
nym. Kanclerz z naciskiem odrzucił żądanie rewizji dekretu w chwili obecnej, ošwiad- 
czając, że na uchwałę zwołania Reichstagu gabinet Rzeszy odpowie zbiorową dymisją. 
Po północy w kołach socjal-demokratycznych wyrażano przekonanie, iż większość frak- 
cji na dzisiejszem posiedzeniu wypowie się za zwołaniem Reichstagu. Frakcja niemiecko- 
narodowa Reichstagu i sejmu pruskiego na wspólnem posiedzeniu uchwaliły rezolucję 
domagającą się kategorycznie zwołania Reichstagu i unieważnienia obu dekretów pre- 
zydenta Rzeszy z 28 marca i 5 czerwca rb. Rezolucja wypowiada się kategorycznie 
przeciwko planowi zgłoszenia moratorjum transferu. Rekonstrukcję gabinetu uważa par- 
tja niemiecko - narodowa za krok niewystarczający — żąda dymisji całego rządu kan- 
clerza Brueninga, rozpisania wyborów do sejmu pruskiego i powołania do steru stron- 
nictw prawicowych. 

KONWENT SENJORÓW ODRZUCIŁ ŻĄDANIE ZWOŁANIA REICHSTAGU 

BERLIN. (Pat) — Konwent senjorów na posiedzeniu w dniu 16 bm. odrzucił żą- 
danie natychmiastowego zwołania Reichstagu. Za zwołaniem Reichstagu _ głosowali 
przedstawiciele hitlerowców, niemiecko - narodowych, komunistów, partji gospodarczej 
i Landvolku. Socjał-demokraci zgłosili następnie wniosek, domagający się zwołanie 
komisji budżetowej Reichstagu celem przeprowadzenia dyskusji nad rewizją poszczegól- 
nych postanowień dekretu oszczędnościowego. Wobec tego, że komuniści i hitlerowi cy 
zastrzegli sobie na później zajęcie swego stanowiska co do tego wniosku, konwent sen- 
jorów! odroczył swą decyzję do godziny 6 wieczorem. Ki 

Nowy lot Lindbergha 
MOSKWA. (Pat) — Ossoawiachim otrzymał wiadomość, że słynny lotnik amery- 

kański Lindbergh zamierza w ciągu bieżącego lata odbyć lot z Ameryki przez Ocean/ 
Spokojny do Japonji, a stamtąd przez ZSSR dalej na zachód. Lot ten odbyć ma Lind- 
bergh w towarzystwie swej żony. 

Niebywały grad w Rosji 
MOSKWA. (Pat) — W okolicach Samary spadł ostatnio grad, którego 

poszczególne ziarna dochodziły do 400 gram wagi. Grad poczynił ogromne 
spustoszenia w sadach i na polach oraz wśród stad owiec. Kilkanaście osób, 
zaskoczonych burzą w polu, odniosło ciężkie rany. : 

KONFERENCJA ROLNICZA 
WARSZAWA. (Pat) — W dniu 16 bm. 

rozpoczęła się trzydniowa ogólno - krajowa 
konierencja rolnicza, poświęcona sprawom 
ustalenia programu państwowej polityki rol 
nej na rok 1931 — 32. W konferencji bie- 
rze udział przeszło 100 delegatów organi- 
zacyj rolniczych centralnych i regjonalnych, 
izb rolniczych, instytucyj kredytowych zwią 
zanych z rolnictwem oraz. zainteresowanych 
urzędów państwowych. Konferencję zagaił 
p. minister rolnictwa dr. Janta-Połczyński 
obszernem przemówieniem, w którem w na 
wiązaniu do uchwał zeszłorocznych konte- 
rencyj ro!niczych dał przegląd zarządzeń i 
faktów z dziedziny państwowej polityki rol- 
nej za ubiegły rok gospodarczy, omawiając 
kolejno sprawy ochrony celnej rolnictwa, 
zwrotu ceł za produkty rolnicze, polityki po- 

różnych indywiduów, które się 
żdżają z całego świata. Otóż te wszy 
stkie - 
jako asilum, w którem czują się bez- 
piecznie i wygodnie. W dzień pano- 
wie mogą tam chodzić bezpiecznie. 
Można zobaczyć czasami bardzo cieka 
we typy, zaś w nocy nie bardzobym 
radził zapuszczać się w okolice stare- 
go portu. W nocy policja nie ma tam 
wcale swoich posterunków. Panuje 
wtedy nie prawo pisane, lecz prawo 
zwyczajowe. Mogą bandyci na panów 
napaść i na krzyki o ratunek, lub na- 
wet strzały nikt tam z pomocą nie 
przyjdzie. Policjant, o ileby nawet sły- 
szał zoddali z sąsiedniej jakiejś ulicy, 
to.w nocy nawet nie ruszy się, bo sta- 
ry port w razie potrzeby na obronę 
swoich praw może zmobilizować w 
ciągu kilku minut —kilka tysięcy lu- 
dzi, nic niemających do stracenia, któ- 
rzy mieszkają w beczkach, barkach, 
etc. i którzy gotowi są na wszystko w 
myśl hasła: wszyscy za jednego, je- 
den za wszystkich. : 
„Pot roku temu  "može wice-konsul 
angielski postanowił zbadać tajniki 
handlu żywym towarem, w celu więcej 

„Skutecznego zwalczania tego rentowne 
go zajęcia. Pewnej nocy konsul zginął 
bez śladu. Wiadome tylko było, że. 
wieczorem poszedł do starego portu w 
przebraniu. Postawiono policję całą 
na nogi, wyznaczono nagrody, bo prze 
cie chodziło o konsula + angielskiego. 

й * 

męty obrały sobie stary | port,: 

datkowo - kredytowej, kwestję organizacji 
zbytu płodów rolnych wreszcie akcję między 
narodową, prowadzoną w roku ubiegłym 
przez Polskę w nawiązaniu do konferencji 
warszawskiej. W odpowiedzi p. ministro- 
wi, przemówił imieniem Związku Organiza- 
cyj Rolniczych RP prezes Fudakowski, stwier 
dzając, że w ramach możliwości uczyniono 
w roku ubiegłym maximum wysiłków w kie 
runku opanowania kryzysu rolniczego oraz 
podkreślając niektóre momenty, wymagają- 
ce specjalnie BOO KA potraktowania 
w pracach komisyjnych. Pozatem przema- 
wiał imieniem Rady Naczelnej Organizacyj 
Ziemiańskich prezes Lubomirski, prosząc o 
zwołanie specjalnej konferencji w RE 
leśnych. O godzinie 12 rozpoczęto obrady 
komisyjne. ? 

Nawet zwłok konsula nie odszuka- 
no. W rezultacie policja francuska 
prosiła  przedstawicielstwa innych 
państw, żeby w nocy starego portu 
nie odwiedzali. Panom też nie radzę, 
badać nocnych zwyczai „portowych. W 
razie wypadku, to panów nawetby nie 
zadano sobie trudu szukać, —  koń- 
czył pan konsul. ; : 

A teraz, pėki światło, radzę pójść 
wlašnie do starego portu na ostrygi i 
na buillabesse“. k 

Wobec tego skierowaliśmy swoje 
kroki w kierunku starego portu. Na 
wstępie spotkaliśmy jakieś trzy kobie 
ty, brudne, w łachmanach, o potęż- 
nych barach, których mógłby im po- 
zazdrościć niejeden mężczyzna, o ги- 
chach wolnych i spojrzeniu ponurem i 
drapieżnem. Były to przedstawicielki 
płci pięknej portu. Dalej spotykaliśmy 
murzynów i inne narodowości, ludzi 
obdartych, tragarzy portowych i t. d. 
Siedzieli oni sobie w cieniu zwałów 
różnych towarów, olbrzymich beczek i 
spoglądali na nas okiem gospodarza, 
który widzi u siebie nowych ludzi, 
włóczących się niewiadomo poco. 

Za starym portem trafiliśmy na ko 
szary pułku strzelców senegalskich. 
Czarni jak heban żołnierze, o pocię- 
tych twarzach wojowników. afrykań- 
skich, nieźle pasowali do tła starego 
portu. ; 2 r 7 

Miałem wrażenie, że dzisiaj prze- 

WSPÓLNA AKCJA RZĄDU I SPOŁECZEŃ- 
a * STWA 

Do redakcji nadestano wielki rujon: roz- 
winięty — zajaśniał różnobarwną gamą afi 
szów, tablic, broszur. To — akcja rządu i 
organizacyj społecznych w dziedzinie pod- 
niesienia konsumcji cukru. Jest to pierwsza 
tego rodzaju akcja w Polsce — akcja zdro- 
wego patrjotyzmu gospodarczego, patrjo- 
tyzmu Niepodległego Państwa, patrjotyzmu 
narodu — gospodarza. 

W sposób przedziwny zostały związane 
wszystkie nici i od rządu i od pracy 
społecznej. A więc Min. Skarbu obwieszcza, 
że każdy obywatel wskazujący handlarza 
sacharyną otrzyma 25 zł., a sklep handlu- 
cy sachoryną — 75 zł. jako nagrodę. 200 
tys. ogromnych obwieszczeń urzędowych 
pokrywa kraj. Wielkie sumy zostają zdepo- 
nowane po urzędach skarbowych, by każde 
konkretne zwrócenie się do pierwszego z 
brzegu policjanta, niezwłocznie wynagra- 
dzane było doraźnem wypłaceniem nagrody. 

Równocześnie 217.000 barwnych plaka- 
tów pendzla Norblina, Mackiewicza, Byliny 
i innych pokrywa kraj. 30.000 szkół otrzy- 
muje tablice wielobarwne, zatwierdzone ja- 
ko pomoc naukowa przez Ministerstwo 
Oświaty. Nauczycielstwo szkół powszech- 
nych, wśród których konkurs na pogadan- 
kę o cukrze przeprowadziły właśnie ze 
wspaniałym wynikiem stowarzyszenia natcz. 
szkół powsz. (427 prac), zostaje wezware 
do nowego konkursu — na ćwiczenie 5 cn- 
krze pośród dwóch miljonów dzieci, które 
otrzymają liczne i wspaniałe nagrody. Nau- 
czycielstwo szkół powszechnych otrzymuje 
jako pomoc, prócz tablic i plakatów, 300 
tys. broszur, ilustrowanych  trójbarwnym 
wklęstodrukiem. 

Czyž, chočby przy tej jedneį pomocy — 
nauczycielstwa — można wątpić na chwilę, 
że akcja Ministerstwa Skarbu, Spraw Wew- 
nętrznych i Oświaty — znajdzie wielkie 
echo? Delatorstwo? Nagrody. za donosiciel- 
stwo? Może takie refleksje błąkać się będą 
u naszych pięknoduchów, nieuświadomic— 
nych ani mocy, ani nasilenia akcji. Akcię 
tę,bowiem na rok już przed inicjatywą rzą- 
du, (w którym pierwszą inicjatywę podjął 
Departament Zdrowia, ogłaszający krucjatę 
sacharynie) wszczęły organizacje społeczne. 

Toć przecie Związek Polskich Zwiazków 
Sportowych przeprowadził szereg ankiet i 
gruntownych badań — wpływu cukru na 
wyczyny sportowe. Niema w kraju wybit- 
niejszego sportowca, któryby się nie wypo- 
wiedział w tej mierze. 

A może i tu dopatrzymy się zawodow- 
stwa? Toć przecie, na rozkaz Komendv Na- 
czelnej Harcerstwa, ruszyły zeszłego  lata 
na kraj drużyny harcerskiej z propagandą 
konsumcji cukru: niektóre z nich miały po 
50 wsi, opracowanych propagandowo; inne 
urządzały szeregi przedstawień, pochodów 
kostjumowych; jedna przeszła 480 klm., da- 
jąc w każdej napotkanej osadzie przedsta- 
wienie ukostjumowane? Może tu dopatrzy- 
my się płatnej reklamy? 

Cóż mówić o tych setkach kursów pr2e- 
twórstwa i propagandy cukru, które podej 
mują nasze organizacje kobiece, o ankiecie 
o spożyciu cukru, którą wszczął związek 
administracji gminnej, o konkursie na prace 
o racjach cukru w wojsku, który sobie :0z- 
pisali lekarze wojskowi, o wiełkim konkur- 
sie na rezultaty celowego afiszowania i rwal- 
ki z sącharyną, który od numerów 
prówadzi „Na posterunku'* — organ policji, 
albo „„Czaty” — organ Straży Granicznej. 

Cóż o tem wszystkiem mówóć, kiedy na- 
wet w społeczeństwie żydowskiem, mniej 
podatnem na ogólne, społeczno-państwowe 
hasła, wielkie poruszenie wzbudził „konkurs 
matek", zorganizowany przez pismo „Dos 
Kimd* — mający jako temat — najracjo- 
nalniejsze żywienie dzieci cuktem. ч 

Tak — to nie donosicielstwo, to nie za- 
wodowstwo, to nie reklama. To  wielka 
dziedzina społecznego zainteresowania, któ- 
re doszło do tak dużego napięcia, że Biuro 
Propagandy Konsumcji Cukru otrzymało 
zgórą 40.000 listów z projektami propagan- 
dowemi. | 

To, jakby powiedzieli kiepskiego gatunku 
ironiści „moda na cukier", nie będąca ni- 
czem innem, jak wielkiem dążeniem masy 
społecznej ludzkiej do coraz ce'owszego ukła 
dania życia: celowszych budżetów  domo- 
wych, hygjeniczniejszego odżywiania się, 
podniesienia skali życia przy równowadze 
jego kosztów. 

A państwowe uzdrowienie budżetu, bilan 
su handlowego, gospodarstw rolnych, bez- 
robocia. 

Szczęśliwie się też stało, że obu rodza- 
jów pobudki równocześnie podały sobie 
Jęce: 

Wszyscy na „front cukrowy*. 
= * 

Te refleksje wypadły na mnie z grające- 
go wszystkiemi barwami tęczy rulonu płaka 
tów, rozwiesiłem je gdziem mógł. Poczem 
wyszedłem rzeźkim, miarowym krokiem na 
ulicę, gotów ucapić za kark... sacharyniarza. 

Poczułem się żołnierzem „cukrowego 

gdyż sto tysięcy wyłącznie z portu, Marsylja roi się odjednak żadnych śladów do dziś dnia 
zje- nie (znaleziono. 

kroczyłem jeszcze jedną granicę, że je 
stem w jakiemś, państwie, którego nie 
znałem dotąd, której nie zaznaczono 
na mapie. | > 

Zaszliśmy na obiad do Menelika. 
Jest to nieduża restauracja, znana z te 
go, że tam można. znaleźć «wszystkie 
ryby, kraby etc., co daje morze. Dano 
nam z początku ostrygi. Zimne, śliskie 
i bez smaku. Łyknąłem kilka, uświada- 
miając sobie, że przypuszczalnie nasze 
ślimaki i dźdżownice pewnie tak samo 
smakują, o ile połać sokiem cytryno- 
wym. Nie chcąc odbierać apetytu pa- 
nu Prószyńskiemu, powiedziałem, że 
ostrygi są „bardzo dobre", zastanawia 
jąc się jednocześnie, czy o ilebym zjadł 
resztę, to nie byłbym zmuszony odwie 
dzić miasto portowe na morzu Bał- 
tyckiem. : * 

Pan Prószyński również powiedział, 
że „bardzo dobre', jak później się o- 
kazało, w tym samym celu, co i ja, t. 
į, žeby mi nie psuć apetytu. Na tale 
rzu zostało jeszcze trochę niezjedzo- 
nych ostryg. Kelner, sprzątając, spoj- 
rzał na mnie wzrokiem, w którym 
wyczulem ždziwienie, pogardę i współ 
czucie dla człowieka, który wskutek 
braku inteligencji i wykształcenia nie 
jest w stanie korzystać z ostatnich. zdo 
byczy kultury i nie potrafi ocenić tego, 
co jest najlepsze z darów тогга. | 

— „Wie pan co, — odezwał się 
pan Prószyński, — że o ileby się przy 
zwyczaić do tego, to człek 
te ostrygi, jak pięs". ° ° 

WIRZE STOLICY 
TRĘDOWATY KOT. 

Kto żyw i kto może jedzie na wystawę. 

kolonjalną do Paryża. Wprawdzie ta wysta- 

wa jest urządzona poto, by zainteresować. 

Francuzów ich dalekiemi dominjami, dla Po- 

laków. nie przedstawia absolutnie nic frapu- 
jącego, ale... ale każdy marzy tylko o wy-| 
stawie, choćby parę dni. 

— Czy pani słyszała o strasznem nie- 

szczęściu tych nieszczęśliwych państwa Ro- 
kickich. Pojechali na wystawę z córeczką, 

kupili kota angorskiego, wrócili, córeczka 

w krostach, co jest? doktorzy orzekli — 
trąd!! Przez tę wystawę, przez tego kota, 
biedne dziecię skazane na potworne męczaf 

nie, rodzice wiją się z bólu i rozpaczy. „й 
Opowiadano sobie o tej tragedji przez 

tydzień. Aż nareszcie pan Rokicki — wła- 
ścicieł paru bankrutujących sklepów” sporto- 
wych — wydał następujący okółnik, który 
rozesłał gazetom z prośbą o umieszczenie. 

Litościwe osoby obrywają mi telefon nie- 
ustannemi kondolencjami. Wszyscy mi współ. 
czują, zapewniają o swej sympanji, ubolewa- 
ją. Nie wiem, kto puścił tę plotkę o trądzie, 

ale jest to stek idjotyzmów bo: 

1) Na wystawie kolonjalnej są same pro 
dukty kolonij francuskich; Angora należy. 

do Turcji — ergo kotów angorskich niema 
zgoła na wystawie. 

2) Trąd jest chorobą, objawiającą się po 
zarażeniu w rok, półtora. Nonsensem jest, 
by po paru dniach, choćby tygodniach — 
doktorzy mogli stwierdzić zarazki trądu. 

3) Wprawdzie wyjedżałem z żoną zagra- 
nicę, ale byliśmy we Włoszech, anie we 
Francji Na wystawie nawet noga nasza nie 
postała. 

4) Dobry Bóg uchował nas przed klęską 
córki. Nie mieliśmy nigdy takowej i zdaje 
się mieć nie będziemy — dwaj dorośli sy- | 
nowie wystarczają nam w zupełności. 

Miażdżące argumenty przekonały  naj- 

oporniejszych. Z żalem tkliwe paniusie kon- 
statowały, że rzeczywiście kot, córka i trąd, 

były plotką. 
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PECHOWIEC. 

— Stracił majątek w baka! 

— Poker uczynił zeń nędzarza! 

— Gdyby nie karty, byłby on dziś... hot | 
ho! - 

Często słyszy się takie powiedzonka; 
niesłuszna napaść na karty — są one naj- 
lepszym,  najhumanitarniejszym * sposobem * 
utraty majątku. r 

Dlaczego? 

Bo następuje to szybko. Prawdziwy 
gracz w, baka, szczery pokerzysta, przefu- 

jarzy wszystko co ma w pół roku, w mie-- 

siąc, w tydzień — przy dobyrch chęciach w 
jeden seans. : 1 

Kupuje dziesiątkę, kupuje ósemkę, ma- 

jac dwójkę — i po krzyku. A w pokera nie-, 
ma co mówić — biuifuje się z dwoma pa- 
rami, dokłada, dokłada — partner ma fula, 
można przegrać i z czterema asami.. 

Ale zgrawszy się szybko człowiek wię- 
cej grać nie może i bierze się do pracy — . 
oto korzyść kart, długo z niemi nie pociąg- 
niesz. 

Jest taki inżynier w Warszawie, który od 
kilkunastu lat zjada majątek na — bilar- 
dzie. Codzień jest u Loursa codzień gra i 
codzień płaci. Choć śpi prawie na bilardzie, 
częściej ma kij w ręku, niż furman bat — 
fuszeruje fantastycznie. Najprostsza dubła do 
rogu zawodzi, kiksy jak u początkującego, 
bywa, że i za sukno trzeba płacić. ' 

Inżynier wciąż wierzy, że się nauczy, że 
zacznie łoić innych. Póki co wsżyscy się 

kłócą i biją o grę z nim — tworzą się ki- 
lometrowe' kolejki, każdy chce zarobić te 
parę złotych. Drogo się nie gra — broń Bo- 
że! jakieś pięć, dziesięć zł. partja. Ale w 
kilka godzin można setkę wyrobić. ы 

Inżynier przegrał w piramidkę majątek 
ziemski, całe conto bankowe, konie, powóz, ; 
przedstawicielstwio wielkiej fabryki, obecnie 
ostatnią pozostałość — piękną willę w 
Konstancinie. Dopiero gdy tę rozparceluje 
pomiędzy bywalców Loursa, da spokój bi- 
lardowi — nikt przecie za darmo grał z. 

nim nie zechce. p K. 

— „„Možliwe“ — odrzekłem i spoj. 
rzałem w ślad za kelnerem, który wy- 
niósł nasze talerze z ostrygami. Stał 
za drzwiami i z szaloną szybkością po 
łykał, wypijając do kropli sok z zosta 
wionych przez nas ostryg. Tak wyglą- 
da właśnie to „jak pies* pomyślałem. 

"Na drugie dano nam zupę „,bouilla- 
besse“. Z czerwonej zupy wyglądał 
jakiś potworek o długich wąsach, sze- 
rokim pyszczku i o dużych, martwych, 
lecz otwartych oczach. Zrobiło się ja 
koś nieswojo. „Ja tego jeść nie będę* 
— oświadczył krótko pan Prószyński. 
— „Zresztą niech pan Spróbuje, a ja 
może później”. Zupa okazała się ostra 
na rybie z różnemi przyprawami. 
Mnie się bardzo podobała. Prószyński 
zaś oświadczył, że jadł ją ostatni raz. 

Po obiedzie poszliśmy na spacer. 
Na rogu jednej z głównych ulic stał - 
żołnierz z karabinem w ręku w unifor 
mie polowym jednego pułku strzeł- 
ców i w stalowym kasku na głowie. © 
Przybrał pozę żołnierza na warćje + 
wzrokiem, utkwionym wdal i z poważ 
nym wyrazem twarzy żołnierza, świado 
mego swojej wagi i odpowiedziak!0- 
ści stróża granic państwa. Przed nim 
leżała tacka z miedziakami. Był to 

byłby па , 
, $ y 

żebrak inwalida. Na tacce niedużo by- 
ło miedziaków. Publiczność przechodzi: @ 

  

ła, nie zwracając uwagi. Widocznie, i 
był to widok dość pospolity w Maf- / 
sylji. M A. Brochocki. | 
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NOWY RODZAJ 
Związki zawodowe pracowników 

lub robotników powołane są do obro 
ny interesów pracy, więc między inne 
mi i do obrony zarobków. Spółdzielnie 
spożywców natomiast powinny ułat- 
wiać racjonalne i oszczędne wydatko 
wanie tych zarobków. Każdy robotnik 

| lub pracownik, jeżeli dba, żeby zaro- 
bić dostatecznie na utrzymanie siebie i 
rodziny, to jednocześnie powinien 
dbać o 'to, żeby wydatki jego, czerpa- 
ne z tych zarobków, były racjonalnie, 
oszczędnie i mądrze użytkowane. 

Dlatego powszechnie wiadomo, że 
ruch zawodowy i ruch spółdzielczy 
wzajemnie się uzupełniają i muszą wza 

/ jemnie współdziałać. Tymczasem, jak 
| się okazuje, rzeczywistość polska ża- 

przecza tej oczywistej potrzebie. 

     

   Związki zawodowe w Polsce od 
"paru lat wkroczyły na teren czynnej 

o | działalności gospodarczej i jęły się 
trudnić zawodowem pośrednictwem w 
zaopatrywaniu swoich członków i na- 
wet nieczłonków. Pośrednictwo  pole- 
ga na tem, że związki zawodowe do- 
starczają i to bardzo forsownie, oczy- 

| wiście za odpowiednią prowizją, roz- 
maitym kupcom klientów. Wystarczy 
takiemu czy innemu pracownikowi 
zwrócić się do jakiegoś związku, dzia 
 łającego na terenie jego pracy, a otrzy 
ma stamtąd kwit, na mocy którego mo 
że sobie wybrać u odpowiedniego kup 
ca odpowiedni towar na kredyt, czy 
na raty, strącane później z miesięcz- 
"nych poborów. Praktykuje się to na te 
renie pewnych związków i pewnych 

 instytucyj na wielką skalę. jeżeli na 
terenie jakiejś instytucji działa kilka 
związków, to pracownik tej instytucji 
może otrzymać kwit ratowy nietylko z 
tego związku, do którego należy or- 
ganizacyjnie, ale i z innych. : 

Znam taki wypadek na terenie pew 
nej instytucji społecznej w Warszawie, 
że pracownica, zarabiająca miesięcz- 
nie zł. 180, ma stale do potrącenia z 
tytułu rat za towary zł. 280, przytem 

Anazbierało się jej na miesiąc kilkana- 
| ście złotych kosztów sądowych z ra- 

_ cji już sądowego poszukiwania należ- 
ności. Kupiec niewiele ryzykuje. Jeżeli 
pracownik pracuje, to kupiec zawsze 
ma możność otrzymania należności. Je 

_ żeli nawet nie w umówionym terminie, 
to w późniejszym. On to sobie zawsze 
odbije. Zaznaczyć przytem należy, że 
tego rodzaju sprzedaż na kredyt przez 
związki zawodowe stosują firmy hand- 
lowerózmaitych branż, nawet kolon- 
jalno - spożywczych. Kupuje się w ten 
sposób nietylko meble, ale poprostu 
jedzenie i picie. Doszło nawet do tego, 

  
Miły głos w telefonie anonsował: 
— Wie Pan, przyjechał cyrk — pójdzie- 

my? 
« Mój Boże kochany, — czyż można 

było oprzeć, mimo wielu zastrzeżeń! 
Pójdziem; ! — У. 

Zastrzeżeń miałem bardzo wiele, oto po- 
za cyrkiem Buscha i Krone: wielkich, włas- 
nemi pociągami podróżujących cyrków, nie 

się 

  

miałem przekonania do widowisk tego ro- 
dzaju, w roku zaś zeszłym, będąc w przy- 
jezdnym cyrku w Wilnie, ostatecznie byłem 
do tego rodzaju igrzysk zrażony. : 

Ale, proszę POwiedzieč, czy mitemu gło 
sikowi w telefonie można się było oprzeć? 

Szereg jakichś parkanów przy ulicy Mic- 
„ kiewicza, tłum ludzi, niebieskie wózki 
sprzedawców lodów, hałas i ścisk. Poza fa- 
lą głów widnieje dach ‹ miego namiotu, 
z napisem: „Cyrk Staniewskich“, a nad ka- 

są ryczy jakas trąba „modne“ | „Juž nigdy 
nie zo! twych oczu za mgłą”, __ ścisk 
i ryk  nastrajają mnie pesymistycznie, ale 
zły nastrój pierzcha, gdy „wchodzimy do 
wnętrza. 

: Duża oświetlona arena, a nad areną je- 
* kieś tajemnicze instrumenta i trapezy, przypo 

. minające narzędzia katowskie. Cyrk ma t, 
e let. m krzesła zajęte, gale 

rja huczy, jak pszczoły na wyroju. | 
° Яабат: AMY. +4 ВО 

4 Galerja niecierpliwi się, sąsiedzi nasi, zą- 
šius kupcy, wiodą _ melancholijny dys- 

KE. 
— „Poczemu wasza ławka zakryta, Sało 

mon Abramowicz? . 
‚ — „Bankrot!!“ 
— „Nieużeli?" 
— „Konieczno!“ 

- Orkiestra zahuczała buńczucznego mar- 
sza, gałerja ucicha, słychać skrzyp poprawia 
nych krzeseł. 

     
    

  

   

Następuje program. 
Szanowny czytelniku, ‚ о ile wyczułeś 
zkie ziarno sceptycyzmu w: prologu niniej 
go artykułu, 

taniewskich wyszedłem bardzo, bardzo mi 
zdziwiony, k Airis 

Kurjer ospodartzy Žem ychodlt 

"dym poszczególnym numerem, 

dowiedz się, że z cyrku 

POŚREDNICTWA 
że w wielu lokalach publicznych, przy 
dzielonych związkom zawodowym, 
lub będących ich własnością, rozmai- 
te firmy wstawiają swoje szafki lub 
gablotki z towarem. W takich wypad- 
kach funkcjonarjusze związku stają 
się jednocześnie sprzedawcami. Zapew 
ne — nie bezinteresownie. 

Czy tego rodzaju pośrednictwo 
handlowe w stosunku do spożywców 
jest racjonalne? Czy jest ono prowadzo 
ne istotnie w interesie konsumentów? 

Ponieważ motorem zajęcia się tem 
pośrednictwem jest prowizja handłowa 
— to oczywiście interes konsumenta 
jest już mniej albo wcale niehonoro- 
wany. Wtedy chodzi tylko o to, żeby 
obrót był duży. Możliwości płatnicze 
nie są brane pod uwagę. Bywa tak, że 
związki wyrywają sobie klientów i kwi 
ty wydają zarówno członkom, jak i nie- 
członkom. Stąd tak częste wypadki, że 
spłaty rat miesięcznych przekraczają 
granice zarobkowania. 

Jeżeli tak jest, to musir:v stwier- 
dzić, że tego rodzaju akcia ze strony 
związków zawodowych jest poprostu 
karygodna. Tak łatwo zd”bywane nad- 
mierne kredyty przyzwyczaają ludzi 
pracujących do życia nad stan, rujnują 
normalne budżety rodzinie i są kata- 
strofalne dla bytu wielu rodzin. Szcze- 
gólnie obecnie, w obliczu redukcji 
płac, sprowadzają dla wie'u rodzin sy- 
tuację bez wyjścia. 

Musimy powiedzieć, że na takiej 
śliskiej drodze nie nizeprowadza się 
obrony interesów spożycia w sze!c- 
gach pracujących. Odwrotnie, obroną, 
tą rujnuje się spożywców, oddając ich 
na łup kupiectwa, któe w tej akcji 
wadzi tylko własną korzyść i nic wię- 
cej. Ponieważ ta korzyść jest narażona 
na możliwe straty, musi oyć odpowied 
fiio zabezpieczona. Zabezpieczona jest 
przedewszystkiem przez wysoką kal- 
kulację cen towarów, sprzedawanych 
na „lekki kredyt“, a następnie i przez 
ich niewłaściwy gatunek. Spożywcy 
nic nie zyskują. Natomiast zatracają 
zmysł oszczędności, poczucie samo- 
obrony społecznej, wiare we własne 
siły na polu organizacji gospodarczei. 

Związki zawodowe nie spełniają 
odpowiednio swojej roli w dziedzinie 
współdziałania z ruchem  spółdziel- 
czym. Walkę, jaką ten ruch prowadzi 
o wyzwolenie gospodarcze klasy pra- 
cującej z jarzma pośrednictwa, związ- 
ki zawodowe utrudniają. 1 to jest nai-- 
ciemniejsza karta ich historji w obec- 
nych czasach. Największy czas zejść z 
fałszywej drogi. E. Zalewski. 

Na afiszach cyrkowych widnieje napis: 
widowisko 0 wysokim poziomie artystycz- 
nym. I nie przeholowano w reklamie. 

Cyrk jest świetny! 
Masa efektów, zupełnie  niespodziewa- 

"nych, dużo t. zw. dreszczyków i wiele mi- 
łych wrażeń. 

Doskonałą jest tresura słonia sztucznego, 
bardzo ładną tresura koni p. A. Cinniselli, 
długoletniego, dyrektora warszawskich  cyr- 
ków. 

A zespół akrobatów w programie figuru- 
jacy p. tt Rigamorti — ten sam zresztą, 
który w nr. 12 programu występuje jako 
4-ch djabłów — jest świetny. W grupie tej 
jest miły chłopiec blondynek, który od nie- 
chcenia wywija nad głowami takie salto - 
mortale, że się zimno robi. A potem, odpo- 
czywając, buja sobie na trapezie, jak gdy- 
by — nigdy nic. 

Jest tam i zespół, nazwany Orlando - 
Waldemar, gdzie jedną z partnerek — jak 
napisano w programie — jest jedyna ko- 
bieta, wykonująca potrójne salto. Zdaje się, 
że zaszła tu pomyłka — iwinno być napisa 
ne: „jedna z kobiet, która zademonstruje na 
arenie potrójne salto”. я 

Mój Boże! „Potrójne salto" jest  trzy- 
krotnem daniem  codziennem w domowem 
ognisku, może zaś coprawda . za to widowi 
sko nie, dopłaca, aie po kilku latach umie- 
ra z objawami silnego marazmu. 
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Ale wracajmy do programu. 
„Jedną z atrakcyj programu jest występ 

Bim- а. Na czem ci poczciwcy nie gra- 
Ja: na miotle, pęcherzu, statywie do nut, 
ale grają bardzo ładnie, kończąc swój nu- 
mer kupletami, za które monopol tytoniowy 

nie będzie im wdzięczny. 
Nie mogę z braku miejsca, wyznaczone- 

go memu artykulikowi, zachwycać się każ- 
trzeba jednak 

skonstatować, że program jest udany, na- 
wet bardzo udany. 

Jedno, jedyne mam jednak zastrzeżetnie, 
a mianowicie: sprawa reflektorów. . 

Z powodu  śpiesznego instalowania dy 
rekcja cyrku nie zorjentowała się w sprawie 

należytego ustawienia ich i nadania kie- 
runku odpowiedniego snopom światła. 

_ Światło jupiterów uderza w oczy widza, 
oślepia go, i tem samem wywołuje efekt 
przyćmienia areny. ь 

"Sprawność służby cyrkowej jest popraw 

\ 

. 

na — numer następuje po numerze, niema * 
nużących 

strzelił. * 
W przerwie pomiedzy pierwszą a drugą 

częścią programu, stajnie i zwierzyniec są 

przerw i czas leci, jak z bicza 

' 
ч 4 
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. zlikwidowanie afery na pogra- 
niczu litewskiem 

Od dłuższego już czasu władze śledcze skierowały baczną uwagę na 
działalność pewnej grupy osób zamieszkałych wzdłuż pogranicza, a prowa- 
czących robotę antypaństwową. 

Osoby te utrzymywały kontakt z przedstawicielami wywiadu litew- 
skiego, a nawet jedna z nich przedzierała się przez front, aby udać się do 
Olity celem odbycią tajemn ej konierencji z pewną wpływową osobą. 

Po uzyskaniu konkretnego materjału dowodowego przystąpiono oneg- 
daj do likwidacji szajki, Przeprowadzono szereg rewizyj i w rezultacie aresz- 
towano pięć osób. 

Ze zrozumiałych względów nie podajemy bliższych szczegółów ograni- 
czając się do krótkiej wzmianki. 

Przymusowe wysiedlenie obcokrajowców 
Przed kilku dniami, z rozporządzenia władz administracyjnych, wysiedlono z Polski 

do Litwy pięć osób, których działalność antypaństwowa została ustalona niezbicie. 

Wśród wysiedlonych byli: nauczyciel szkoły powszechnej w Muśnikach, Andrzej 
Kulesza oraz działaczka społeczna Anastazja Urbanowiczówna. Pierwszego wysiedlono 

na odcinku granicznym Orany, drugą — Olkieniki. 
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ŠRODA 

о2517 W. s. g. 2 m. 43 
Innocentego jutro Z. s. g. 7 m. 55 

Marka M. 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

QROLOGIJI U. S. B. W WILNIE 

z dnia 16 6. 1931 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 759 

Temperatura średnia --13 

Temperatura najwyższa --17 
Temperatura najniższa --12 

Opad m mm. 0,2 

Wiatr: zachodni 

Tendencja — spadek potem wzrost. 

Uwagi: puchmurno, wierznie. 

— Osobiste. W dniu dzisiejszym p. wo- 
jewoda Kirtiklis powrócił z Warszawy i cb- 
jął urzędowanie. 

Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów inż. 
Żuchowicz wyjechał z Wiina w sprawach 
służbowych. Zastępuje go naczelnik wydzia- 
łu Feliks Babicki. 

URZĘDOWA 
Dodatek komunalny do uposażeń 

nie będzie podwyższony. . Urząd woje- 
wódzki zatwierdził uchwałę Rady  miej- 
skiej w 'sprawie wypłacania do dnia 
1 września pracownikom miejskim poborów 
w dotychczasowych normach natomiast, ze 
względów formalnych, uchytił decyzję w 
sprawie podniesienia dodatku komunalnego 
o 15 proc. 

— Posiedzenie wydziału wojewódzkiego. 
Pod przewodnictwem p. wicewojewody Hry- 
horowicza odbyło się 48-me z kolei posie- 
dzenie wiłeńskiego' wydziału wojewódzkiego, 
na którem Ino: - Vera es od de- 
cyzyj, wydanych przez wydzi owiatowe, 
tedicż Gd wymiaru podatków Ododaneco 
przez Magistrat m. Wilna. Rozpatrzono pro 
tokół posiedzenia Rady Miejskiej m. Wilna 

. z dnia 28 maja 1931 r., przyczem wyrażono 
zgodę na zaciągnięcie przez miasto w miej- 
skiej Komunalnej Kasie Oszczędności krót- 
koterminowej pożyczki obrotowej w wyso- 
kości 360 tys. zł. Przyjęta została do wia- 
domości uchwała Rady Miejskiej w przedmio 
cie trzechmiesięcznego wypowiedzenia pra- 
cownikom miejskim w związku z pozbawie 
niem ich 15 proc. dodatku do uposażeń, oraz 
prowizorja budżetowe m. Wilna na mie- 

siąc maj i czerwiec 1931 r. у 
Rozpatrzono i zatwierdzono budžet dodat 

kowy powiatowego Związku Komunalnego 
w Brasławiu na rok 1931 — 32 poczem od- 
mówiono zatwierdzenia uchwały sejmiku 
brasławskiego w przedmiocie zaciągnięcia 
pożyczki w kwocie 40 tys. zł. z Państwowe- 
go Funduszu Drogowego. 

MIEJSKA 
— Urzędowa cena na makę. Starostwo 

Grodzkie Wileńskie z dniem 16. 6. rb. usta- 
fiło cenę na mąkę żytnią pytlową 65 proc. 
— 41 grosz za 1 kg. w sprzedaży hurtowej. 
Winni żądania lub pobierania ceny wyższej 
od wyznaczonej będa karani w drodze ad- 
ministracyjnej, w-g istniejących w tej mierze 
przepisów, do 6 tygodni aresztem lub grzy- 
wną do 3000 zł. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Odpowiedzialność karna za wydawa- 

nie fałszywych zaświadczeń _ bezrobotnym. 
Wprowadzona przez władze Funduszu Bez- 
robocia doraźna kontrola uprawnień bezro- 

  

Przy reumatyzmie i podagrze należy nie- 
zwłocznie zastosować od lat wypróbowane 
tabletki Togal. Gdy inne środki i ; 
nawet w chronicznych, zastarzałych wypad- 
kach, osiągnięto przy zastosowaniu Togalu, 
nadspodziewanie dobre rezultaty. Togal nie- 
tylko uśmierza najsroższe bóle, lecz zwal- 
cza w zarodku te niedomagania. Togal 
wstrzymuje nagromadzanie się kwasu mo- 
czowego. Nieszkodliwy dla serca, żołądka i 
innych organów. We wszystkich aptekach. 
Cena zł. 2. 
DIT TESTAI T TAS TURTAS ESTONIA I 
udostępnione dla publiczności za minimalną 
dopłatą. 

Konie — ładne anglo-araby i zwierzęta... 
_. Jest wielbłąd azjatycki dwugarbny, ta- 

ki, jakim się posługiwała w latach wojny 
armja rosyjska (dyw. syberyjskie), lama, o- 
siołek, czereda małp, tygrys i dwa Iwy. 

Jest pozatem jeżozwierz, lis, boa i je- 
szcze nieco z drobiazgu — gryzonie i t. p. 

„Dziwna rzecz jednak, wyszedłem. z 
namiotu t. zn. „menażerji* w dość kwaš- 
nym ni 5 

Klatki duże, zwierzęta dobrze odżywia 
e zę to są zawsze klatki i smutna nie- 

Cztery do sześciu metrów kwadratowych dla bengalskiego tygrysa... dla KG 20 dżungla nadgangesowa za małą się staje... Sześć metrów kwadratowych wyznaczo- no w Sowietach, jako przestrzeń, którą „za- mieszkiwač“ ma _człowiek. W X pawilonie w Cytadeli i w Szlisselburgu po dwa metry 
więźniom dawano i człowiek się przyzwy= 
czajał i żył dziesiątki. lat, 3 

Bo do czegoż się człowiek nie przyzwy= 
czai? 

Ale sześć metrów dla tygrysa ——-to 
zamało! L ; 

Zanadto kocham zwierzęta, bym miał 
odwiedzać „menażetje". Ale zadžwieczaly dzwonki — za chwiłę rozpocznie się druga 
część programu; — śpieszmy do naszych 

miejsc. F. Dangel. 
Ši 

botnych robotników do otrzymywania zasił- 
ków, stwiedziła szereg wypadków  wyda- 
wania przez zakłady pracy zwolnionym ro- 
botnikom zaświadczeń, zawierających dane, 
niezgodne z istotnym stanem rzeczy. 

W szeregu wypadków stwierdzono fałszy 
we dane co do czasokresu pracy, powodu 
zwolnienia z pracy, ostatniego przeciętnego 
zarobku dziennego oraz wypadki wydania 
świadectw pracy robótnikom którzy wcale 
nie pracowali w danym zakładzie pracy i 
którzy następnie uzyskali zasiłki na podsta- 
wiie fałszywych świadectw. 

W związku z temi nadużyciami, Dyrekcja 
* Funduszu Bezrobocia ostrzega, iż za wydanie 
tego rodzaju fałszywych świadectw zakłady 
pracy ponoszą całkowitą odpowiedzialność 
karną. 

Ponadto należy przypomnieć, iż zakłady 
pracy obowiązane są prowadzić specjalną 
rejestrację zaświadczeń, wydawanych zwol- 
nionym robotnikom. 

WOJSKOWA 
— Kto chce służyć w ach pancer- 

nych. Komendant PKU Wilno - Miasto w ter 
minie do dnia 1. 7, rb. będzie przyjmował po 
dania kandydatów na szeregowych nadter- 
minowych w pociągach pancernych. Jednym 
z warunków przyjęcia jest ukończenie pułko 
wej szkoły podoficerskiej, posiadany stopień 
podoficerski nie wyżej do plutonowego tu- 
dzież nieprzekroczony 26 rok życia. Infor- 
macyj szczegółowych udziela PKU Wilno - 
miasto codziennie w godzinach przyjęć od 
11 do 13. 

— Nadzwyczajne Walne Zebranie. Zarząd 
Oddziału Związku  Legjonistów Polskich 
zwołuje na dzień 28 bm. do lokalu przy, ul. 
Ofiarnej 2 m. 16a na godzinę 11 nadzwyczaj- 
ne walne zebranie członków Oddziału Wileń 
skiego z następującym porządkiem obrad: 

Odczytanie  protokułu z poprzedniego 
Zwycz. Wialnego Zebrania, _ sprawozdanie 
żarządu Oddziału, referat o sytuacji bieżą- 
cej, wnioski, interpelacje. 

W razie braku prawomocnej obecności 
Członków w pierwszym terminie, następne 
Nadzw. Waln. Zębranie odbędzie się w dru- 
gim terminie o godzinie 11.30 w tym samym 
dniu i miejscu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XX posiedzenie naukowe odbędzie się we 
środę dnia 17 czerwca 1931 r. o godz. 20-ej 
w sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24. 

Porządek dzienny: 1) odczytanie proto- 
kułu ostatniego posiedzenia, 2) dr. S. Mahr- 

FILM i KINO 
HELJOS: NA ŁAWIE HAKBY, 

CASINO: KARKOŁOMNE ZAKRĘTY. 
Zaczyna się, jak widać, sezon ogórkowy 

w kinach. Publiczności mało i dlatego dają 
byłejakie filmy. Dają bylejakie filmy i dlate- 
go publiczności mało. 

W Heljosie wyświetlano „Na ławie hań- 
by“. Widz siedzi na nim jak skazaniec. O 
co autorom tego filmu chodzi? Jedna tylko 
może być odpowiedź: O tendencję. O jaką? 
Oczywiście pacyfistyczną. Wojna zdepra- 
wowała człowieka, wywróciła na nice jego 
psychikę i moralność w takim stopniu, że 
załatwić porachunki ze swym przeciwnikiem 
zapomocą rewolweru, jest &а niego naj- 
prostszem wyjściem. 

Film ten jest jak gdyby rozwinięciem 
pewnej sceny z „Drogi powrotnej". Remar- 
que 'a. Dokonywa się zabójstwa, a potem 
oskarża się sąd, społeczeństwo i wojnę. Jest 
w tem niewątpliwie dużo racji, i w książce 
Remarque 'a scena takiego sądu jest istotnie 
wstrząsająca. Ale to zagadnienie 
powyższym zostało ujęte i naiwnie i ordy- 
narnie, ą z tragedji człowieka zrobiła się bru 
kowa sensacja. 5 

W Casino wyświetlają „Karkołomne za- 
kręty" z Klarą Bow i Richardem  Arlenem. 
Film ten, jak głosi wstępna uwaga, należy 
traktować jako oksperyment: mowa polska 
podłożona zamiast djalogów angielskich dzię 
ki „genjalnemu* wynalazkowi jakiegoś Iwo- 
wianina p. Jakóba Karola. Niestety, Para- 
mount nie poznał się na genjuszu p. Jakó- 
ba: puścił na Polskę dwa filmy tego rodza- 
ju (Karkołomne zakręty i Artystówi) i po- 
wiedział: dosyć. Dlaczego? Podobno system 
р. Jakóba jest „zbyt kosztowny”. Jest to 
grzecznie upozorowane wycofanie się z in- 
teresu. Nie żałujmy tego. Cieszmy się. Pa- 
raumont nie pożwolił na pohańbienie mowy 
polskiej, dzieją się z nią bowiem rzeczy 
straszne. Pomijam już sam komizm dopaso- 
wywania słów polskich do angielskiego 
układu warg. Ale styl dialogów! Intonacja 
głosów aktorów! Utrzymane to jest w sma- 
ku tak zwanego apasza warszawskiego: te, 
„Antek, odknaj brachu! Dowcipy są zaiste 
„Stylowe, Towarzystwo siedzi w: cukierni i 
dżentelmen amerykański zamawia: panie, 
ober, cztery hierbaty silwuplait. Towarzy- 
stwo ryczy zadowolone z kawału. : 

Eksperyment genjalnego Iwowianina za- 
kończył się fiaskiem, a Paramount wykazał 
duże poczucie godności narodowej polskiej. 

! ś ; Er. 

  

w filmie 

  

DZIŚ OTWARCIE 
AUTOMATU 

Tow. Browaru $$ E. LiPSKĖ““ 
przy ul. Micklewicza 10, róg Tatarskiej. ; 

25 proc. wpływu od sprzedaży piwa przeznacza się 
na RZECZ POWODZIAN 

Epilog zajścia w Dmitrówce | 
W SĄDZIE APELACYJNYM й : 

Wczoraj na wokandzie Sądu Ape- 
lacyjnego znalazła się głośna sprawa 
o zajściu we wsi Dmitrówka na gra- 
nicy polsko - litewskiej. 

Jak wiadomo zajście to, które mia- 
ło miejsce w dniu 18 maja r. ub. od- 
biło się głośnem echem na forum Ligi 
Narodów, dokąd rząd litewski. skiero- 
«wał całą sprawę. 

Zajście powstało na tle następu- 
jącem: ; 

Dowódca odcinka granicznego kpt. 
Buncler powiadomiony został, że w 
Dmitrówce odbywa się zabawa tane- 
czna co jest niedozwolone. 

Kpt. Buncler wysłał na miejsce kil- 
ku żołnierzy z plutonowym Witasia- 
kiem na czele, nakazując rozwiązać za- 
bawę. 

Uczestnicy zabawy nie usłuchali roz 

kazu, rzucili się na żołnierzy pobili ich 
i w rezultacie trafili do więzienia. ` 

Byli to czterej bracia Korkuć, osa: 
dnik z Poznańskiego Wilhelm Gąsio- . 
rek i A. Wojsiato. ' 

W dniu 4 marca rb. Sąd Okręgowy 
skazał: Józefa, Aleksandra i Piotra Kor 
kuciów na osadzenie w więzieniu za- 
mieniającym dom-poprawy na przeciąg 
4 lat. . 

Jakóba Korkucia i Wilhelma Gąsior 
ka na rok więzienia, a A. Wojsiatę. u- | 
niewinnił. 

Od tego wyroku wpłynęła skarga 
apelacyjna. 1 

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w. 
sposób następujący: Józef, Aleksander 
i Piotr Korkuciowie zostali skazani ną. 
2 lata (d. p.) zaś Jakob Korkuč i W. 
Gąsiorek na 10 miesięcy więzienia. 

Bronił adw. Wł. Lityński. 

WYDZIAŁ WOJEWÓDZKI—A 
SPRAWA KOMUNIKACJI 

AUTOBUSOWEJ 
WILNO W PRZEDEDNIU WALK KONKU- 

RUJĄCYCH FIRM. 
Na ostatniem posiedzeniu Wydziału Wo- 

jewódzkiego rozpatrzona była uchwała Rady 
Miejskiej w sprawie zawarcia umowy ze 
spółką „Arbon“, umowy, jak wiadomo, do- 
tyczącej udzielenia firmie tej „koncesji* na 
prawo uruchomienia w Wilnie przedsiębior 
stwa autobusowego. Uchwała ta, jako nie- 
podlegająca zatwierdzeniu, została po wy 
słuchaniu wyjaśnień nacz. wydz. samorządo 
wego p. Rakowskiego, przyjęta do wiado- 
mości. 

Kwestja ta nie przestaje nadał intere- 
sować żywo wilnian pozwolimy więc sobie 
poświęcić jej kilka słów. 

Ruch autobusowy wogóle nie podlega 
koncesjonowaniu nie można więc traktować 
umowy Magistratu z firmą „Arbon* jako 
koncesji. 

Każdy, komu przyjdzie taka fantazja, ma 
prawo puścić na miasto autobusy, z tem 
jednak, że muszą one odpowiadać wymaga 
niom technicznym, stawianym przez władze, 
oraz, że przedsiębiorca powinien przedtem 
uzyskać t.z. prawo postoju. 

Magistrat, podpisując umowę z „Arbo- 
nem" zobowiązał się za omówiony z góry 
ekwiwalent (w postaci 150.000 zł. oraz pe- 
wnych urządzeń) nie stwarzać konkurencji 
drogą puszczenia w ruch pewnej ilości 
swoich maszyn. 

Jest to więc umowa, a nie koncesja, 
jak to mylnie nazywamy. 

W tych warunkach możliwem jest, że w 
dniu uruchomienia przez „Arbon* swoich 
wozów będziemy mieli na ulicach klekoczące 
pudła „Spółdzielni*. Może dojść nawet do 
walki konkurencyjnej. Np. — przejazd „Sau- 
rerem“ kosztować będzie 20 gr, a „For-. 
dzik” spółdzielniany obniży taksę do 15 gr. 

Znając zaciekłość z jaką bronią swych 
interesów: obydwie firmy możliwem jest, że 
„Arbon“ dodawać będzie do biletu czeko- 
ladkę (szwajcarskiego wyrobu), a ,, 
dzielnia“ — mydełko Zabłockiego. Prawnie 
jest to zupełnie możliwe. 

W praktyce będzie zapewne inaczej, 
mniej przyjemnie. Komisja techniczna ochro- 
ni nas od konieczności jeżdżenia brudnemi, 
rozkiekoianemi budami, pieniędzy na nowe 
nie będzie i nolens-volens ostatni mohikanie 
spółdziełniani odejdą na dobrze zasłużony 
odpoczynek. › 

Będzie to jednak dopiero jesienią. 
wcześniej. 
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burg: Demonstracja preparatów, 3) prof. 
dr. M. Seńkowski: Synteza barwika krwi. 

5 UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W środę dnia 17 bm. 

o godzinie 13 w Auli Kolumnowej Uniwersy- 
tetu odbędą się promocje na doktora wszech 
nauk lekarskich następujących osób: 

lichtensztejna Efrema, Mjasnika Chaima- 
Noecha, Perepeczko Leonarda, Korabiewicza 
Wacława, Olechnowicza Witołda Januszkie 
wicza Zygmunta, Kuleszy Józefa, Bortnow- 
skiego Antoniego, Trzeciaka Kazimierza, Fry 
de Salezego, Syrkinówny Klary,  Harniewi- 
czówny Jadwigi, Siemaszkiewicza Edwarda, 
Odlanickiego - Poczobuta Adama, Oleckiej 
Jadwigi, Krapanówny Zofji Józefiny, Piotro- 
wskiego Florjana, Kozikówny Janiny, Pop- 
czykówny Marjanny Zofji,” „Kamienieckiego 
Owsieja, Wileńskiego Jakóba (Jankla), Gold- 
fischera Leona, Rojtera Adolfa. а 

Wstęp. wolny. ; 

Nie 

AKADEMICKA 
— Zjadz maturzystów. Akademicka Dru 

żyna Harcerska Uniwersytetu St. Batorego 
w. Wilnie urządza pod protektoratem JE ks. 
biskupa Wł. Bandurskiego, JM rektora dr. 
A. Januszkiewicza oraz kuratora Szelągow- 
skiego Zjazd Maturzystów z gimnazjów Wi- 
leńskiego Okręgu Szkolnego, który odbędzie 
się dn. 21 czerwca br. w 
jącym programem: i 

8 — 9 Msza św. w Ostrej Bramie, 9— 
12 obrady w USB: otwarcie zjazdu, referat 
o organizacyjnem życiu akademickiem, refe- 
rat ogólny o warunkach studjów akademic- 
kich w Wilnie. Referaty i informacje osobno 
dla poszczególnych wydziałów studjów. 

12 — 14 wspólny obiad, 14 — 20 zwie- 
dzanie Wilna i wycieczki w okolice. | 

Zjazd ma na celu zorjentowanie maturzy 
stów o warunkach studjów i życiu akade- 
mickiem w Wilnie. ” 

й TOWARZYSKA 
— Z kroniki towarzyskiej. W  niedzielę 

ubiegłą odbył się ślub p. Haliny Januszew- 
skiej i rotmistrza 23 p. uł. Stanisława No-- 

wickiego. К 
Panna młoda jest córką ziemianina, wła 

ściciela Szymoniszek śp. Marjana i Sabiny 
z Bażeńskich Januszewskich. Rotm. Nowicki, 
znany obrońca mozyrskiego powiatu, za- 
gończyk, bronit w 1919 r. zagrożonych przez 

Wiekrednaówy | zz a cić ; la AZT 

prz eni 
Uwaga: Dziś o godz. 4 p.p. ceny imiei<c minimalne t. j. galer- 
ja—75 gr., miejsca siedzące—ławki—1 zł.. Na przedstawieniac| 

_popołudniowych pełny program wieczorowy. 

Dziś we środę 
17 czerwca: -_ CYRK 

Staniewskich 
ul. Mickiewicza 55.   

Wilnie z następu-- 

prosił @ 4 Wypii kalkamaście, a kiedy 
'dorożkarz zażądał za kurs' — czar- 
ny pasażer złapał go za kark i przez 

bolszewików posiadłości ziemskich. W r. 
1919 wkroczył do Wilna na czele zbrojnego + 
oddziału. Z Wilnem związany jest ściśle. 
Walczył o nie dwukrotnie. W 1920 r. two- 
rzy szwadron jazdy ochotniczej 1 armji, któ | 
rym dowodzi : 

Za zasługi swe nagrodzony zostaje 
żami: Virtuti Militari i Walecznych. 

RÓŻNE | 
— Deputowany włoski zwiedza Wilno. | 

Bawił w Wilnie prze zjeden dzień deputowa 
ny do parlamentu. włoskiego literat - poeta 
Eugenio Coselschi. Przybył on do Polski, 
aby jako prezes związku kombatantów wło 
skich złożyć w ich imieniu wieniec na gro- 
bie bohaterskiego uczestnika powstania 1863 
roku, pułkownika włoskiego Nullo. х 

Poseł Soselschi pochodzi z polskiej ro- | 
dziny Kozielskich. Zwiedził on Wilno, opro 
wadzany przez prof. Ferdynanda Ruszczyca | 
który zaznajomił go. z dziejami miasta na- 
szego i zabytkami. Po południu w towarzy | 
stwie ks. Puciaty zwiedził deputowany Co- 
selschi Troki. Wieczorem naczelnik wydzia 
łu urzędu wojewódzkiego p. Michał Pawliko 
wski z ramienia p. wojewody. podejmował. 
włoskiego gościa oraz osoby, które towa- - 
rzyszyły mu wi zwiedzaniu Wi!na. obiadem i 
wręczył p. Coselschiemu monografję „Wilno 

krzy- 

4 

i Ziemia Wilenska“. Po powrocie z Trok na | 
zaproszenie dziekana wydziału humanistycz 
nego USB prof. Glixellegi deputowany Col- 
schi wygłosił w auli kolumnowej uniwersy - 
tet odczyt na temat „Nowa organizacja pań | 
stwa «włoskiego „, a na zakończenie odczytał 
własne dwa utwory poetyckie. 

+, 

—- W dniu 15 b. m. wyrusza do Nowo- | 

    
gródka wycieczka Kółka ' Krajoznąwszego — 
przy szkołe powsz. Nr. 5 w Wilnie. 3 

Wycieczka wiezie ze sobą garść ziemi z 
Markuć, Hrybiszek i Burbiszek t. j. z miej- 
scewości, do których często uczęszczał Wieł 
ki Wieszcz naszego narodu Adama Mickie- 
wicz. Ziemię, po której stąpał poeta, wv- 
cieczka złożyż na kopcu sypanym w Nowo. 
gródku, jako dowód hołdu najmłodszego 
pokolenia dla Wodza Duchowego narodu, 
genjusza A. Mickiewiczą. Niech fakt ten bę- | 

| 

dzie pięknym pomnikiem pamięci dla Lb | 
który kochał za miljony. J 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski w Lutni. Dziś o godzi- 

nie 8.15 „Ulica”, niezwykle frapująca sztuka 
E. Rice"a, która zyskała sobie w Wilnie ol- | 
brzymie powodzenie.  Emocjonująca treść, 
pomysłowa reżyserja R. Wasilewskiego, do- | 
skonała gra artystów, wreszcie efekty świefl . 
ne i dźwiękowe wywołują nastrój, pełen na- 
pięcia. | Н > 
‚ — Теа\ Letni w ogrodzie po-Bernardyń- 
skłm. Dziś o godzinie 8.15 w. „Szalona 0- , 
kazja”, pełna humoru krotochwi!a Z Geyera, | 
w reżyserji i z udziałem K. Wyrwicza. й 

W pozostalych rolach: Eichlerėwna, Ka- 
mińska, Niwińska, Budzyński, oraz Jaškie- “| 
wicz. Sztuka odniosła na premierze : Sa 
ny sukces dzięki dowcipnej treści i świetnej | 
grze zespołu. Również gorąco okłaskiwano | 
liczne wkładki muzyczne, oraz. melodyjne 3 
piosenki w wykonaniu Z. Niwińskiej. # 
— Wystep orkiestry jazz-bandowėj Н. 

Golda w teatrze Letnim. W. piątek dnia 19 * 
bm. wystąpi o godzinie 8.30 w teatrze Let- | 
nim znakomita orkiestra jazzbandowa H. | 
Golda, która wykona szereg najnowszych | 
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przebojów. Program dopełnią piosenki w” 
wykonaniu znanego artysty, Tadeusza Fali + 
szewskiego. Arcyciekawy 
łał w Wilnie zrozumiaie zainteresowanie. | 

— Jutrzeįszy koncert popularn: 

odbędzie się koncert popularny w ogrodzie « 
po-Bernardyńskim. Udział biorą: «doskonała 
orkiestra .6 pułku piechoty pod batutą kapi- 
tana Bogumiła Reszke, oraz artyści teatrów 
miejskich. | a 

CO GRAJĄ w KINACH? 
Kino, Miejskie — Zielona Bry; 
Heijos — Tajemniczy Dżems. 
Hollywood — Marjanna, 
Casino — Karkołomne zakręty. 

— Wielka parada. : 33 
WYPADKI I KRADZIEŻE s 

— Aresztowany oszust. Wczoraj aresz- 
towany został Zbigniew Kąpielski, który po 
dając się za przedstawiciela firmy „ŃNew- 

__ Aresztowano go na ul. Niemieckiej w mo-, 
mencie przeprowadzania kolejnej RR ak- 
Gi. 

” 
zak- | 

cał 
+ 

W 
Hudson“ puszczał w obieg fałszywe czeki. | i 

4 

— Murzyn  bije dorożkarza. | 
Jeden z członków trupy murzyńskiej, Harold | 
Ward przyjechał wczoraj rano do restaura- 

tego że zamiast zapłacić dorożkarzowi, - za- 

cji „Europa* kompletnie pijany. * | 

oszklone, 
cie Pogotowie opatrzyło poranionego „dorož 2 

występ ten wywo | 2 
4 

: 0 y w Ogro — dzie po-bernadyūskim. Jutro o godzinie 8.30 | 

a 

t 

A 
* 

ale zamknięte drzwi. W a 2 
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karza, a policja spisała protokół. a 
Całe szczęście że w Wilnie niema 

czaju linczować czarnych. i w: 
(Dalszy ciag kroniki na stronie 4-ej.) - 

o godz. 4 PP. 
i 8.20 wiecz. 

GÓRĘ? 
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„tamže, przywłaszczyła fotel 

"w życiu ludzkiem 

  

Mecz tenisowy AZ$ (Warszawa) — ĄZS(Wiino) 
Jak nas informują w najbliższą niedzielę będziemy mieli znów b. cieka- 

- wą imprezę tenisową na kortach parku im. gen. Żeligowskiego. 
Na ten raz obserwować będziemy walkę najlepszych rakiet akademic- 

kich Warszawy i Wilna. Składy obu drużyn nie zostały jeszcze ustalone. O 
reprezentacji Wilna tyle tylko można powiedzieć, że wezmą w niej udział pp. 
Grabowiecki, prof. Weyssenhofi, Jankowski i Achmatowicz. 

Warszawiacy mają grać w sobotę z reprezentacją ŻAKS'u. 
* * 

Do sprawozdania z turnieju tenisowego 

* 

z wyrównaniem wkradło się kilka błędów, 

po!egających na tem, że przez niedopatrzenie opuszczono w dwóch miejscach: w pier- 

-ZSŁĘMZ SU9S Ał00 O;ŃZJEdS ADEJJNZAI M 03 'aiuepz oupa! wełdnip M 'd3jsn AjEo UdzsM 
cza, że w opuszczonych ustępach podane były wyniki poszczególnych spotkań. 

ZASZCZYTNY WYNIK SIDOROWICZA. 

Czołowy biegacz wileński Sidorowicz (AZS) trzykrotny indywidualny zwycięzca 

w biegu o puhar „Słowa” startując w ostatnim dniu ogólnopolskich zawodów w Spale 

zajął w biegu na 1500 metr. drugie miejsce, będą pokonanym przez super-asa — Petkie- 

wicza. Czas Sidorowicza 4:12,6, o 2,3 gorszy niż Petkiewicza. 

ODWOŁANIE MIĘDZYNARODOWEGO RAIDU AUTOMOBIL- 
KLUBU POLSKI 

Wskutek niedostatecznej ilości zapisów, spowodowanej ogólnym kryzysem gospo 

darczym w kraju, Międzynarodowy Raid Automobil-klubu Polski, który miał się odbyć w 

dniach 21 — 28 bm został odwołany. 
Trasa raidu miała prowadzić przez Wiłno. 

— Różne kradzieże. Bogino Stefan, zam. 
w Kraśnie, zameldował o kradzieży 180 zł. 
z jego pokoju w! hotelu „Weriecja*. Kradzie- 
ży tej dokonała Re tkin Marja, którą zatrzy- 
mano. 

Z mieszkania Stockiego Jana (Trakt Ba- 
torego 51) skradziono 4 pary cholewek dam 
skich wartości 40 zł. Kradzieży tej dokonał 
Stankiewicz Romuald (Krakowska 21) któ- 
rego zatrzymano. 
Szachowiczówna Rebeka (Zygmuntowska 

21) zameldowała, iż Lewinówna Ana, zam. 
dentystyczny, 

bormaszynę, stolik z lustrem i inne rzeczy na 
łączną sumę 2000 zł. 

— Wałlczący chłopy zabili starca. W 
czasię bójki, wynikłej pomiędzy chłopami 
we wsi Sadociszki, gminy mickuńskiej, nzaj- 
dujący się tam przypadkowo Michałowski 
Juljan, 'at 56, został zraniony uderzeniem 
kamienia w głowę i nie odzyskując przytom 
ności, iw; tymże dniu zmarł. 

— Nieszczęśliwy wypadek. We wsi Ku- 
rowszczyzna, gminy holszańskiej, Raczkie- 
wicz Franciszek, manipulując rewolwerem, 
wystrzelił, przyczem zabił znajdującego się 

w pobliżu Jasiewicza Edwarda. Dochodzenie 
w toku. 

— Kradzieże mieszkaniowe. Z mieszkania 
Lierysiowej Heleny (Subocz 37) skradziono 
torebkę damską z 26 zł. na łączną sumę 66 
zł. Kradzieży tej dokonała Kejmowa  Julja, 
która zbiegła, a z mieszkania Juszczyńskiego 
Szymona (Kardsbadzka 18) dokonał kradzi2 
ży poduszek Rynkiewicz Ant. (Karlsbadzka 
14) którego zatrzymano. 

_ OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu . Grodzkiego w Wilnie 

rewiru 8-go, z siedzibą w Wilnie, przy ul. 
Jakóba Jasińskiego nr. 1 m. 3 zgodnie z art. 
1030 Ust Post. Cyw. podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 24 czerwca 1931 r. © 
godzinie 10 rano, w Wilnie, przy ul. Niemiec 
kiej nr. 4, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
należącego do firmy „W. Ajzyk* majątku 
ruchomego, składającego się z materjałów 
wełnianych na damskie ubrania, oszacowane- 
go na sumę zł. 700. 

Komornik (—) F. LEGIECKI. 

  

Dziwy w S.M.P. przy parafji Bernardyńskiej 
w Wilnie 

Mimo nadzwyczajnej uprzejmości „wy= 

nikającej z dobrego wychowania młodzieży, 

jaka cechuje SMP — wogóle, a przy para- 
fil Bernardyńskiej w Wilnie — w szczegól- 
ności, zaczynam poważnie obawiać się, czy 

aby nie nadużywam tej gościnności — usta- 
odwiedzaniem ich — wyjątkowo wicznym С A 

miłego grona. Lecz — niech mi wybaczą 
twórcy tego drogiego sercu zakątka, że w 
mojej osobie miewają — może — mniej 
przyjemny sprzęt w swojem otoczeniu. Na 
wytłomaczenie postępowania mego mogę 
przytoczyć tylko, że wszystko co żyje, dą 
žy do światła i, ja też. 

Oczywiście, to są tyko moje rozmyślania 
własne, rodzące się częściowo z samotnych 
wędrówek, a — przeważnie — z właściwej 
oceny swojej własnej osoby. Zmuszony je- 
stem trzymać siebie mocno w garści, aby 
nie zejść z tej drogi, albowiem uważam, że 

ważną jest rzeczą 
poznanie wartości samego siebie. Być cenio 
nym, szanowanym, poważnym — jest rze- 
czą bardzo przyjemną. Widziałem nie raz w 
życiu przykłady, jak — wlezie niewłaściwy 
człowiek na niewłaściwe miejsce, narazie ni- 
by nic, a potem zakręci się mu głowa i; — 
zwali się. Te i temu podobne rzeczy — są 
dła mnie wielką przestrogą. Młodzież w SMP 
bierze rzeczy uczuciowo. Tam przygarną i 
utulą każdego, kto ma w duszy świadomość 
że piękne czyny dają w życiu istotne zado 

wolenie. * 
W takich — wtašnie rozmyšlaniach prze 

chodziłem w dniu 12 czerwca rb. od strony 
Zarzecza w stronę placu Katedralnego. Sko 
ro minąłem ul. Młynową i wstąpiłem na most 
na Wilence, zauważyłem jakieś niesamowite 
postacie męskie, zdążające w stronę koś- 
cioła  Bernardyńskiego z przedmiotami o 
kształcie cylindrycznym,  przewieszonemi 
przez lewe ramie. Że to było wszystko ta- 
kie do siebie podobne, więc zwracało po- 

 wszechną uwagę. Przy bliższej obserwacji 
owych ludzi i przedmiotów przez nich po- 
siadanych, pożnałem w tych  „cylindrach“ 
maski gazowe, a — w ich posiadaczach — 
druhów SMP. Wszystko to narazie wa'iło 
w .stronę kościoła Bernardyńskiego, potem 
wzięli kierunek w prawo i— prosto do dzie- 
dzińca zabudowań kościelnych. Dłuższy czas 
stałem zdumiony starając się odgadnąć zna- 
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»AZIMIERZ LECZYCKI 

„DWUDZIESTY 
(powieść) 

Prawa przedruku i przekładu zastrzeżone. 

EPILOG 

Rozbite części tamy ruskiej spły- 
nęły już do Prus i za Niemen, kiedy 

Roman Nawrocki poraz pierwszy przy- 
szedł do przytomności, uświadamiając 

sobie z rozpaczą, że jest kałeką, bez- 
uogim, człowiekiem niepełnym, tak jak 
tamci, z dalekiego Zachodu! 

Rany Nawrockiego nie były niebez 
pieczne, ale trafiły na ostrożnego chi- 

rirga. Ryzykant byłby go wyleczył. So 
Jidny nie chciał brać odpowiedzialności 

"za jego życie. 
Nawrockiego nie odwiedza nikt, bo 

nie jest już w Płocku, jest w dużen: 
mieście, w którem wszyscy są zajeci 
zwycięstwem, tak jak miesiąc temu żoł 
nierzami. Całe życie kraju skoncentro- 
wało się dokoła zwyciestwa. Z ust do 
ust krążą cyfry jeńców, armat, sprzętu, 
prawdziwe i urojone. A murzyn zrobił 
swoje i może sobie odejść. W wielkim 
roku, tak łatwo jest zapomnieć o lu- 
dziach małych. kij 

Szpital jest nieduży, czysty i do- 

Wydawca” Stanisław Mackiewicz 

czenie tej wyprawy. Wiedziałem, że wew- 
nątrz tego dziedzińca w. Ognisku SMP nie 
dawno odbył sie kurs o obronie przeciwga- 
zowej, odbył się egzamin oraz że ta grupa 
młodzieży po ukończeniu kursu stała się jed- 
nostką bojową na wypadek potrzeby obro- 
ny przeciwgazowej społeczeństwa, lecz 
żeby tak rychło ta potrzeba przyjść miała — 
było nad czem zastanowić się. Pchnąć się 
do gazów z maską — to jeszcze jako - ta- 
ko, lecz bez maski — to rzecz trudniejsza, 
a że to człowiek nabrał już doświadczenia, 
że „co się odwlecze — to nie uciecze”, to— 
wciąż namyślałem się: iść naprzód czy wiać 
do zagazowanego miejsca. 

Wnet wybawiły mię z kłopotu Druchny 
SMP. Zauważyłem, że one również kierują 
się w tę stronę; tylko że miny poważne, na- 
strój świąteczny, tak wyglądały, jak gdyby 
szły — albo na jakąś uroczystość, albo — 
do niesienia służby samarytańskiej. Gdy do 
tego poznałem wśród nich te druchenki, któ- 
re udzieliły mi poprzednio już kącika w Og- 
nisku swojem, więc śmiało ruszyłem naprzód. 

Ostrożność nigdy nie zawadzi. Zacho- 
wując tedy wszełkie środki ostrożności co 
do możliwości trafienia w strefę gazów, zbli- 
żyłem się do Ogniska SMP. Przed Ogni- 
skiem na dziedzińcu — obawy moje pierz- 
chły, lecz zdumienie wzrosło, gdy spostrze- 
głem w Ognisku na paradnem miejscu stół 
zakryty zielonem suknem, na nim dwa ład- 
ne swieczniki z mnóstwem swiec zapalonych, 
pełno młodzieży, publiczności, a nad tem 
wszystkiem — kró!uje osoba ks. kanonika 
Kretowicza w towarzystwie ks. Lachowicza. 
Tutaj pomyślałem sobie, że mam szczęś- 
cie, gdyż znowu trafiłem na jakąś niezwykłą 
uroczystość do tego stowarzyszenia. A. że to 
już człowiek miał sposobność być wpuszcza- 
nym do tego Ogniska wtenczas, gdy był w. 
niem najwyższy prótektor SMP Jego Exsce- 
lencja Arcybiskup Jałbrzykowski, to już z 
mniejszą niepewnością przestąpiłem próg. W 
tym wypadku — taki tam był ruch, że na 
mnie nikt uwagi nie zwrócił, a ja, będąc rad 
temu, usiadłem w kątku i zacząłem  obser- 
wować otoczenie. Młodzieży — moc. Maski 
gazowe gdzieś znikiy. Dużo publiczności bli 
żej mi nie znanej, bo to ludzie poważni, — 
zwyczajnie — jak w SMP. Kilka osób po- 
znałem: p. Roszkowska, p. Rusiecki: Bernard, 
p. Kudukis Piotr'-— ze Związku Młodzieży 

brze zorganizowany, t.j. zabójczo-bez- 
protekcyjnie traktujący wszystkich. 
lest tam sporo wesołości i głód. Zre- 
sztą i na mieście nie ma zbytków. Lelc- 
ko ranni z ożywieniem omawiająwypad 
ki z miejsc, „gdzie ich trafiło". 

Ciężko ranni, przykuci są do swo- 
ich bólów i słupka rtęci. Ten słupek 

- — to teraz ich bolszewik. Potrzeba go 
zgnieść, zepchnąć w dół za wszelką 
celię. 

Obok Romana leży jego wybawca 
chłopak od musa i niechcieja. Kapitan 
to stale 39, a młodzik 37 : 8 dziesią- 
iych. U pana kapitana są jakieś brzyd- 
kie komplikacje płuca i nerki, a chło- 
pak dostał tylko lekki postrzał w rę- 
kę przy wynoszeriu z pod ognia Na- 
wrockiego. Przedstawiono go zato do 
krzyża. Jest szczęśliwy i dumny. Po 
20 razy opowiada wszystkim, jak to 
było! 

Nawrocki ma wciąż wysoka tempe 
iaturę Krótki okres świadomości do- 
rzucił jeszcze depresję moralną. Odtąd 
srebrny słupek stale idzie w górę, 
Boża dojściem do ostatniej dziesią- 
ej. 

Ranny przestaje odpowiadać na 
pytania lekko-ranrych „jakże tam dziś 
z temperaturką u p. kapitana?!" Opu- 

s 

Polskiej w Wilnie. P. Korowajczyk Leonard 
— inspektor LOPP i p. Nowina - Przybyl- 
ski — ten, co to wciąż każdemu proponuje 
wąchać gazy. W drugiej sali odbywały się 
jakieś dyspozycje, o coś umawali się, coś u- 
stalali, a na tym stole zakrytym zielonem su- 
knem swiece wciąż się paliły, w ognisku tak 
ładnie, przytulnie, uroczyście. Trzeba było 
widzieć tylko miny druhów; tak jakby dopie 
ro co powrócii z wojny okryci chwałą. A 
druchny tak na nich zerkały oczętami swe- 
mi, że — pomyślałem sobie — tylko patrzeć 
jak zaśpiewają tę piosenkę: „ja myślałam, 
że to maki... a to ułany.. ułany..!* 

Wreszcie ks kanonik Kretowicz zabrał 
głos wyjaśniając znaczenie tej podniosłej u- 
roczystości, która polegała na wydaniu świa 
dectw absolwentom ukończonego kursu о-, 
brony przeciwgazowej — druhom SMP im. 
Piotra Skargi w Wilnie. Tutaj dopiero zro- 
zumiałem, gdzie jest źródło tych spojrzeń rzu 
canych przez druchny w stronę druhów — 
jako faktycznych sprawców tej uroczystości. 
I słusznie; to tylko dowodzi szlachetnych u- 
czuć, skoro druchny lokują je w sziachetnym 
wysiłku druhów. 

Po ks. kanoniku mówił p. Korowajczyk o 
znaczeniu gazów, w wojnie współczesnej. 
(chciałem — dodać, że na ulicy  Szklanej, 
Żydowskiej i innych podobnych dosyć jest 
gazów i w czasie pokoju, ale obawiałem się 
że wyrzucą ża zakłócanie spokoju,) w cza 
się którego p. Nowina - Przybylski groźnie 
spozierał na jakies bańki ukryte pod jego 
rzesłem. Potem przemawiał przedstawiciel 

Związku Młodzieży Polskiej w Wilnie, na 
którego p. Rusiecki spoglądał złem okiem, 
widocznie za niezbyt gładkie przemówienia, 
chociaż — mojem zdaniem — serdeczne dla 
SMP. A. po tem wszystkiem ks. kanonik Kre 
tow:cz rozdał świadectwa. 

lle tam tego było — trudno na słabą gło 
wę przeliczyć Jedno tylko zauważyłem że 
owe świadectwa wyglądały bardzo efektow- 
nie. 

Lecz tutaj zaczęło się  najstraszniejsze. 
Pan Nowina - Przybylski wrzasnął „Gaz* (w 
pierwszej chwili sądziłem, że stał się z kimś 
z obecnych przypadek), a u wszystkich dru 
hów jak z pod ziemi znalazły się maski, te 
same, z któremi widziałem ich na ulicy. 
Bańki z pod krzesła, na którem siedział p. 
Nowina - Przybyliski znikły i nim zdąży- 
łem opamiętać się, na dziedzińcu przed Og- 
niskiem SMP, były obłoki gazów, a wśród 
tego uwijaty się druhowie w maskach wyko 
nując jakieś niesamowite ruchy na komendę 

"p Nowiny-Przybylskiego. Dopiero wtenczas 
powróciłem do równowagi, gdy spostrzeg- 
łem, że tam, gdzie byli druhowie w maskach, 
druchny bez masek się znajdowały. Jakkol- 
wiek mnie tam żaden druh, -— absolwent nie 
wpadł w oko, to jednak rejterować było— 
nijako; więc zacząłem się przygłądać. 

Był to próbny atak gazowy zademonstro 
wany. przez kierownictwo kursów, gdzie 
wchodziły jednak gazy łzawiące i inne mniej 
szkodliwe, a wśród nich —- gazy zapał stu- 
dzące. Gł 

Gdzie jak gdzie, lecz.u tej Młodzieży, 
która jest zgromadzona w SMP, nie łatwą 
jest rzeczą ostudzić zapał do pracy. Widzia- 
łem, jak druchny zaatakowały p. Korowajczy 
ka, inspektora LOP"u, aby i dla nich prze- 
prowadził kurs przeciwgazowy. Zuchy dru- 

chny! Ja zawsze twierdzę, że tam, gdzie na- 

leżycie postawiona jest praca w SMP żeń- 

skiej, tam dobrze pracuje SMP — męskiej. 
To — zresztą — jak w życiu: od kolebki 

i do grobu niewiasta przewodniczy: 
Obecnie gdy przechodzę mimo innych Og- 

misk SMP na terenie miasta Wilna, a gdzie 
nie spojrzę — SMP wciąż SMP, zwracam 

wzrok i z obawa szybko przechodzę, by nie 

trafić w strefę gazów trujących, stosowa- 

nych na kursie przeciwgazowym w SMP. 
„Przechodzień. 

  

    
  

    OWEKSETZKAI: 
KSIĄŻKA NA CZASIE. 

X. dr. Karol Wilk. Św. Antoni z Padwy, 
Jego życie, twórczość, i chwała pośmiertna. 
Lwów, Tow. „Bibl. Relig.*, 1931, str. 200, 
ilustr 7; Cena zł. 3. Я 

13 czepwca 1231 roku žywot ziemski za- 
kończył św. Antoni z Padwy. Minęło (więc 
700 lat od tej chwili i jest rzeczą wysoce po 
żyteczną i budującą spojrzeć wstecz, aby z 
perspektywy wieków ocenić nałeżycie postać 
Świętego Cudotwórcy i uświadomić sobie 
Jego rolę w dziejach myśli chrześcijańskiej. 

Polska literatura o św. Antonim z Pad- 
wy jest bardzo uboga; obecna książka jest 
bodaj pierwszym polskim życiorysem šw,, 
potraktowanym naukowo. 

X. Karol Wilk doskonale opanował mater 
jał przedmiotu, uwzgłędnił nowsze wyniki 
badań i stworzył dzieło, całkowicie wystar- 
czające do ogólnego poznania Świętego, bar 
dzo poważne, lecz jadnocześnie dostępne dla 
szerszych mas czytelników wskutek umiejęt 
nego ujęcia treści i wcale ładnej formy. 

Książkę tę Śmiało można polecić, jako 
książkę dobrą, pożyteczną i wskutek jubile- 
uszu — aktualną. 

Wydanie bardzo staranne. 

Ši ik 

POPIERAJCIE L.0.P.P . 

szczą rzeczywistość! Znowu, doznaje 
wielkiej łaski bezświadomości — może 
w przededniu przemiany postoju na 
wielki i ostatni. 

Stopniowo kołe jego łóżka robi się 
coraz puściej i ciszej. Mówi się o nim 
szeptem, jak o człowieku z tamtego 
swiata. Uporczywa, 24 godzinna wal- 
ka ze śmiercią zaczyna sie toczyć przy 
manych. 

Jedynym człowiekiem, który nie 
zwątpił w to, że pan kapitan wyżyje, 
był ów wybawca, chłopak od musa i 
niechcieja. Wiara ta była młodzikowi 
potrzebna i moralnie i materjalnie. Pan 
kapitan był dla niego wcieleniem me- 
stwa, najpiękniejszego ideału wojny, 
ktėry i jego opromienił w sposób łat- 
wy . stosunkowo bezbolesny. Ale ю- 
prócz tego pan kapitan był niewolni- 
kiem długu wdzięczności i najważniej - 
szym świadkiem jego bohaterstwa. 

Młodzik poszedł na ochotnika z 
pobudek bezinteresownych, ale teraz 
pe wyciągnięciu dobrego losu pragnie 
wykorzystać wygraną. Za protekcją p 
kapitana, musi dcstać kawałek ziemi, 

prctekcja to to, co w życiu najważ- 
niejsze, I chłopak poczyna tworzyć 
dla swego dłużnika maleńką protek- 
cie, opartą tylko na własnej bezczel- 

  

ё 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 2 

с о ы 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramzks 5 | Nad. program: 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 

Od dnia 16 do 19 czerwca 1931 roku włącznie będą wyswietlane tilmy: 

„EUELONA BRYGADA 
Dramat sensacy,ny w 8 aktach. W roliach gt6wnych: Patsy Ruth Milier I Rex Lease 

„Moja potowa... twoja potowa“ 
Początek s-ansėw ud godz. 6-ej w. 

komedja w 2 aktach. 
Następny program. „W obronie kobiety". 

  Dźwiękowy Ceny zniżone: Na l-szy szans Balkon 50 gr. Parter 80 g'. Na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od I zł. 
HELIOS ; Sensacyjny Przebój dźwiękowy! ? 8 05" I A 3 BĄ$ W rolach gł. L. BARYMORE, WILLIAM 

u. WILEŃSKA 38. TA E NICZY DZE HAINES i KAROL DANE (SLIM). Tel. 926. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
  

  

Dźwiękcwe kino 

„AKQLLYWOQU: 
Mickiewicza 2%. 

tel. 15-28 

эга М А НО В OAVIĖS pas 
„M A R J A N N a w rolach 

Nad program: Tygodnik dźwiękowy Paramount'u. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10 15. 

pozostałych GEORGE BAXTER 
i LAVENCE GRAY. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJINC KARKOŁOMNE ZAKRĘTY 
CLARA BOW i RICHARD ARLEN. Nad program: Wszechśwatowy dodatek dźwiękowy„FOXA* 
Początek seansów o g. 4, 6, 8i 10.30. W dnie świąt. o godz. 2-ej. 

Džiš! 
Obraz całkowicie mówiony po polsku 
W rolach głównych rudowłosa gwiazda 

Wielki dramat życiowy! 

'Ceny zniżone. 
  

  

WIELKA 47. tai 15-47 

Dźałękowy Dziś premjera DŹWIĘKOWEGO filmu! У Ма|м!еК52у 521ад!ег сегопи? 

O WiIELIĘA PARADA (ParamoUntu). : 
„STYLOWY“ Najwspanialsza rewja całego Śuiata. W rol. gł. MAURICE CHEVALIER i polskie gwiazdy ekranu MARJA  ZIMIŃ- 

Wielka 36 SKA i M. MASZYNSKI. spiew i djalogi w polskim języku. Nad program: 1) Aktualności całego Świata, naj- 
nowszy tygodnik Paramountu. 2) Przepiękny utwor Flejszera p. t. „Moja ty gołąbka*, komedja-farsa w 2 aktach 
  

Z SĄDÓW [LEKARZE Fraza 
PONURY OBRAZEK Z GHETTA ŻY- 

DOWSKIEGO. 
Tematem wczorajszych obrad sądu apela- 

cyjnego była m. in. sprawa pewnej młodej 
żydówki, 18-letniej Rochy Bermanówny. Za- 
mordowała ona w bestjalski sposób swega 
brata Szymona. A było' to tak: 

Bermanówna położyła się spać w ubra- 
niu, a kiedy brat i matka zasnęli, wstała, 
wzięła zawczasu przygotowaną siekierę i 
zaczęła rąbać śpiącego. 

Krzyk mordowanego obudził matkę. Je- 
dnakże nie udało się jej rozbroić rozwscie- 
czoną córkę. Wtedy zaczęła wzywać pomo- 
cy. Nikt nie usłyszał. Rozwścieczona dziew 
czyna zatarasowała drzwi i zaproponowała 
matce dobić ruszającego się jeszcze brata. 
Zresztą umarł on i bez tego. 

Bratobójczynię aresztowano. Podczas roz 
prawy w sądzie okręgowym ustolono, że 
ojciec oskarżońej był alkoholikiem i zmarł w 
szpitalu dla umysłowo chorych, matka była 
histeryczką, a zamordowany brat przed 
12 laty 'zabił małego swego braciszka. Na- 
stępnie zgwałcił siostrę, a następnie znęcał 
się nad nią w sposób okrutny, zabraniając 
jej wyjść zamąż za człowieka, którego ko- 
chała. L 

Na tem tle powstała u biedniej dziew- 
czyny chorobiiwa wprost nienawiść da bra- 
ta i ona to popchnęła ją do zbrodni. 

Ekspertyza przeprowadzona podczas prze 
wodu sądowego przez prof. dr. Rose'i' dr. 
Odyńca poóritwierdziła wszystkie wersje: do- 
tyczące defloracji i obciążenia dziedzicznego 
oskarżonego. 

Sąd po przesłuchaniu przemówienia stron 
wziął pod uwagę jako okoliczność łagodzacą 
warunki w jakich urodziła się, żyła j cier- 
piała biedna dziewczyna, zanim stała się 
mordercą i skazał ją na 4 lata ciężkiego wię 
zienia. ` 

Od tego wyroku wpłynęła skarga »pela- 
cyjna. 

Sąd przychylając się do wywodów: obro- 
ny zmienił kwalifikację czynu uchylił wyrok 
Sądu Okręgowego i skazał Bermanównę na 
2 lata więzienia zamieniającego dom popra- 
wy. Obronę wnosił adw. Frydman. 

RADJO WILEŃSKIE 
ŚRODA, DNIA 17 CZERWCA. 

11.58: Czas. 
12.05 — 13,10: Muzyka rosyjska (płyty) 
13.10: Komunikat meteorologiczny. 
15,25 — 15.45: „Wśród ksiąžek“ z 

Warszawy. | 
15.50 — 16.10: Koncert dla młodzieży 

(płyty) o 
16.10 — 16.30: Audycja dła. dzieci z 

Warszawy. 
16.30 — 16.45: Koncert dla młodzieży z 

(płyty) 
16.50 — 17.10: „Walka o błękitną wstęgę 

Atlantyku" — odczyt z Warsz. wygł. inż. 
Z. Kacprowiski. 

1710 — 17.35: Recital skrzypcowy 
Kreislera (płyty). 

17.35 — 18.00: „Najpiękniejsze zamki w 
Polsce — Kórnik i Gałuchów* — odczyt 
z Krakowa, wygłosi prof. Wł. Bogatyński. 

18.00 — 19.00: Koncert z Warszawy. 
19,15 — 19.30: Program na czwartek i 

rozmaitości. 
19,50 — 22,30: Opera z Warszawy ( Tra 

viata Verdiego). 
22.30 — 22,45: „Światła wielkiego mia 

sta' — feljeton z Warszawy wygłosi M. 
Gliński.. т 

22,45 — 23,05: Transmisja 
chóru -rewellersów  Ezyana. 

23,05 — 24,00: Muzyka taneczna z War- 
szawy. 

Е. 

ze Lwowa 

ności i zuchwalstwie. Ujada się z roz- 
rywanymi na wszystkie strony  leka- 
rzami. Cygani co może, od biednych, 
sameczonych sióstr miłosierdzia. Zmu- 
sza rannego do przełknięcia chociaż 
kilku łyżek lury szpitalnej, pomstując 
głośno na „polskie porządki”, które nie 
mogą przemóc jakiejś tam jednej, głu- 
piej śmierci. 

I jak zwykle pokazało się, że ubogi 
piostaczek ma racię. Pewnego dnia ja- 
kaś piękna, jasna pani, podobna z wy- 
glądu do Królowej Jadwigi w książce 
i: pani nauczycietki, zjawiła się - przy 
ióżku umierającego. 

Odtąd wszystko przewróciło się do 
góry. nogami. Zjawił się nowy doktór, 
nowe lekarstwa, inna wvżerka. Teraz 

młody filozof od musa i niechcieja 
jest zupełnie pewny swego. Co tam ja 
kaś głupia śmierć, kiedy na jej odpar 
cie przyszła taka energiczna pani. i 
takie bogactwa. 

I znowu okazało się, że chłopak 
miał rację. Dwa tygodnie bez chwili 
wypoczynku walczyła p. Łęska z Jego 
śmiercią. Wreszcie w 1l5-tym czy 
16-tym dniu bitwy generalnej gorącz- 
ka rozpoczęła odwrót. 

„Kto to taki? — zaczyna myśleć 
Roman — wpatrując"się w zmieszany, 

Dr. medycyny "7 

A. Cymbler 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządn tao- 

Skiepduży «av. 
wynajęcia przy zbiegu 
ulic Wileńskiej i Żeli- 
gowskiego dowiedzieć 

    

czowego. Mickiewicza sję tamże mieszkanie 
12, róg Tatarskiej przyj- Nr, 19. 

maję 2 15—. Ba 
el. 15-64. dla pań - Pokój « 5 

Dr. Kenigsberg 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

najęcia Królewska 3—5 

Mickiewicza 4, 
tel. 10-90. 

POSADY | 
Od 9—12 i 4—8 

Studentka 
Akuszerkiį humanistyki posiadają- 

BRAIT 

    

ca język francuski po- 
a kondycji na 
ato. Zgłoszenia w 

AKUSZERKA Adm. „Śłowa* pod 
ŚMIAŁOWSKA С. м. 
eraz Gabinet Kosmety- 
czny, usuwa zmarszcz- 

ki, piegi, wągry, łapież, 
brodawki, kurzajki, wy- 

Paryżanka 
z uniwersyt. wykształ- 
ceniem poszukuje miejs 

padanie włosów. ca. Dowiedzieč się 
Mickiewicza 45. 8 Garbarska 1, 

m. 24. 
  KOSMETYKAJ| gum "rz. 

- GABINET RÓŻNEJ 
RACJONALNĘJ UWAGA! 

KOSMETYKI OBUWIE,pantofle dam- 

WILNO, MICKIEWI- materjały wełniane i 
CZA 81 m. 4. kamgarnowe, damskie 

Urod konserwn- wabie, bielizna, swetry 
je, dosko- ; trykotaże, letnie pal- 

jej skazy i braki. Masaż garnitury, różne futra 
twarzy i ciała (panie. į skórki futrzane, dy- 

Wypadanie włosów meble stołowe i salo- 
łapież. Najnowsze zdo- nowe, elektroluxy, kasy 

LECZNICZEJ skie i męskie, różne 

kobiecą ; męskie, różne jed- 

nali, odświeża, msnwa tą damskie i męskie, 

Sztuczne opalanie cery) wany perskie, różne 

bycze kosmetyki racjo- ognio-trwałe, serwis an- 
nalnej, gielski, maszyny do 

Codziennie od g. 10—8. szycia i iždniai imie 
W. Z. P. 43. nai tortepjany, młynek 

  

śrutownik, turbiny, sa- 
kobiecą mochody, motocykle, 

“/ + 

dr @ d konser- Drylanty, zegarki i wie- 
ę "le różnych pozostałych 

wuje, do$konali, odswie- z ticytącji fantów sprze- 
io o braki i skazy. Gl O MBRRD Bisku- 

abine; + ppia 12. 

kosnetyki Be di6— 
Leczniczej Chcesz otrzymać po- 

J. Hryniewiczowej, sadę? Musisz ukończyć 

ul. WIELKA № 18 m.9, kursy |tachowo- RE 
i dencyjne im, prote- 

ЕРАЮ КО СРЕННЯ :::‘- Sekułowicza, War- 
W. Z. P. M 26, szawa Żurawia, 42. Kur- 

sy wyuczają listownie: 
buhalterji, rachunkowo- 
Ści kupieckiej, kore- 
spondencji handlowej, 
stenogratji, nauki han- 
dlu, prawa, kaligrałji, 

  

[EFG 
Letnisko na WSi pisania na maszynach, 
z całodzieneym utrzy- towaroznawstwa, — an- 
maniem 5 zł., 9 klm. od gielskiego, trancuskie- 
st. Gudogal,  dowie- go, niemieckiego, piso- 
dzieć się ul. Mickiewi- wni, gramatyki polskiej 
cza d. 21 m.6odgodz.  ekonomji. Po u- 
1 do 4-ej ppł. kończeniu egzamin. 

Żądajcie prospektów. 

Dwór wiejski -- гчр 
przyjmie letników po5 Natychmiast 
zł. dziennie. Wiado- kupię motocykl nowo- 
mość Tatarska 17 m. 3, czesny w dobrym sta- 
od 1—5 g. p.p. nie z przyczepką lub 

„ bez. Wielka 12—32. 

  

  

  

z promieniami słonecznemi len  wło- 
sów.. A-a, Jaworów!!!! Radość z u- 
śwładomienia opieki zajmuje narazie 
miejsce wszystkich” innych uczuć... i 
po raz pierwszy przychodzi z pomocą 
najcenniejszy sprzymierzeniec — cichy 
i długi sen. 

* * * 

W kilka dni po kryzysie, w porze 
kiedy odwiedzanie rannych było jak- 
najsurowiej wzbronione, wpadł, jak bu 
rza do sali trzeci sojusznik w walce 
o zdrowie Nawrockiego. 

Jeden rzut oka na Romana i na nie 
znajomą wystarczył p. Łęskiej do zor 
jentowania się, kim jest nowoprzyby- 
ła. Obie panie uściskały się, popłaka 
ły i natychmiast ze zdwojoną energją 
zabrały się do dalszej walki ze śmier- 
cią. Życie ich skoncentrowało się cał 
kowicie dokoła jednej dziesiątej i jed 
nego talerza rosołu. 

Pani Nawrocka nie zastanawiała 
się nad tem, kim jest p. Łęska i z ja- 
kiego tytułu opiekuje się tak gorliwie 
jej synem.  Potraktowała ją odrazu, 
jako przyszłą synową, zawierając z 
nią sojusz, nietylko na okres walki ze 
śmiercią, ale i na później. 

W tej ślicznej blondynce z dobre- 
go domu p. Nawrocka widziała najlep 

  

7 Redaktor w.z. Witold Tatarzyński 

  radykalnie leczy p ląster 

SALVATOR( 
znak ochronny Sfinks 

wyrobu Apteki W..BOROWSKIEG0 
w_ Warszawie, Al. Jerozolimskie 
Sprzedaż we wszystkich aptekach 

i składach aptecznych. 

|] Fabryka I skład mebii @ 

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. -odp. 

Wlino, ul. Tatarska 29, dom wżesny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabiue! 
łóżka niklowane i adleleki- koo 
sy, stoły, szafy, binrka, krzesła 
we i t. p. Dogodne warunki i na aty. 

    
      
      

          
pP A TAS 

damskie i męski j 
Rowery plėrwszorzędnej jakości l 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

Ceny niskie, dogodne warunki wypłaty 
Żądajcie cenników. 

  

Najkorzystniej 
kupuje się dobre towary u GŁOWIŃ- 
SKIEGO. Polecamy wełny, jedwabie, 
jedwabie sztuczne deseniowe, jedwabie 
bieliźniane oraz jedwabie płaszczowe, 
markizety deseniowe i perkałe. 

UWAGA — WILEŃSKA 27 

J i 
OBWIESZCZENIE 

I Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skar 
bowych w Wilnie na zasadzie $ 33 instrukcji 
o przymusowem ściąganiu państwowych ро- 
datków i opłat z dnia 17-V 1926 r. (Dz. 
Urz. Min. Skarbu Nr. 15) podaje do wiado- 
mości ogólnej, iż w dniu 26 czerwca 1931 
r. o godz. 11 rano w lokalu sklepu przy ulicy 
Zawalnej 41 w Wilnie odbędzie się sprzedaż 
z licytacji różnego żelaza, należącego do 
Szeresa Efroima celem pokrycia  załegłości 
podatkowych. : 

I Urząd Skarbowy. 

(EKT dy 

Psa „esz (szczenię) nie 
zwłocznie kupię. Ро- 
żądany foksterjer, taks. 
Gradowska tel. 15-68 
Piaskowa 3, 

      

  

Poszukuje się 
chłopiec do posyłek w 
charakterze woźnego. 
Zgł. Ajencja „Polkres* 
Wilno, Królewska 3, 
tel. 17—80. 

Dla założenia wiel- 
kiego sadu (do 10 ha) 
w okolicach Wilna po- ZGUB! 
szukuję wspólnika po- 
siadającego odpowied- Zgubion 
ni teren. Dam drzew- й 
Ка owocowe, krzewy w Warszawie dn. 25 
jagodowe, byliny i fa-maja r.b. dowód o©so- 
chowe kierownictwo. bisty wydany przez 
Inform. w „sklepie rol- Starostwo Grodzkie w 
niczym* Szwarcowy 1, Wilnie na imię Donata 
wtorki, czwartki i so- Mażulisa, zam, we wsi 
boty 3—5 p.p. Papiernia gm. Mejsza- 
zna QOJSKiEj, unieważnia się 

szego sprzymierzeńca w wałce prze- 
ciwko włóczęgowskiej naturze syna, 
która była głównem źródłem jej niepo- 
kojów i cierpień. Inni po pierwszej, nie 
bezpiecznej ranie odchodzą do biur, 
lub na mniej niebezpieczne placówki, 
a on sześć lat naraża się co sekundę 

* nawet, tam, gdzie inni szukają wypo- 
czynku i rozkoszy... Ba, kto tam wie, 
coby się stało, gdyby nie to kalectwo? 
Możeby znowu poszedł na jakieś no- 
we pionierstwo, a ona znowu byłaby 
znosiła męczarnie — jak te całe strasz 
ne... sześć lat!!! I odżegnywując się 
ze zgrozą od myśli błuźnierczych, p. 
Nawrocka myślała ukradkiem: wobec 
samej siebie, że jednak kalectwo Roma 
na nietylko wydziera go bezapklacyjnie 
dalszym bezpieczeństwom, ale i stano- 
wi gwarancję, powrotu syna do, życi: 
osiadłego, niweczy mękę jej strąch Е 
pozwala widzieć go i czuwać nad rij      

   
     

Tymczasem proces rekonwalesc 
cji zaczął się komplikować.. Z ch 
kiedy gorączka opadła, nastąpiło 
łe pogorszenie. Słupek srebrny poc: 
znowu iść w górę z niepokojącą s 
stematycznością. 

0.56. NI 

  
 


