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X. MEYSZTOWICZ 
wyjeżdża 

W niedzielę odprawił ks. prof. Mey 

sztowicz ostatną przed swoim wyjaz- 

dem Mszę św. L. „Odrodzenia. 

Wiele osób śród młodzieży płakało. Ks. 

prof. Meysztowicz wyjeżdża na nowe 

stanowisko do Rzyinu.': Młodzież zosta- 

je bez swego opiekuna swego dorad- 

cy, jednego ze swoich prawdziwych ka 

zw.   

  

pelanów, którego tak całem sercem ko- 

chała. 
Dziś ks. prof. Meysztowicz żegna- 

ny jest przez tak zwany „Pax“ czyli 

Porozumienie Akademickich  Katoli- 

ckich Stowarzyszeń, które urządza her 

batkę pożegnalną o godz. 8 min. 15 w 

Ognisku Akademickim. Zarządy tych 

stowarzyszeń wzywają swych  człon- 

ków do jaknajliczniejszego udziału w 

tem zebraniu. 

jutro żegna ks. proiesora Meyszto- 

wicza Stowarzysenia „Odrodzenie*. Na 

leży przewidywać, że jedno z tych ze- 

brań zaszczyci swą obecnością ksiądz 

Arcybiskup ]ałbrzykowski. 

We czwartek na dworcu młodzież 

raz jeszcze pożegna swego przyjaciela. 

TKS. prof. Meysztowicz odjeżdża z 

Wilna z poczuciem wielkiego dokona- 

nego dzieła. Niegdyś jako ułan Dąbrow 

skiego bronił tu Polski. Teraz jako ka- 

ptan bronił tu katolicyzmu. Jego wyjąt 

kowa inteligencja, wyjątkowe wykształ 

cenie równały się przymiotom serca i 

charakteru. Dlatego życie katolickie 

za czasów jego działalności tak rozsze 

rzyło się w Wilnie. Gleba okazała się 

żyzną, wymagającą tylko umiejętnego 

oracza. Ks. Meysztowicz był jednym z 

najumiejętniejszych. 

Wspominamy z dumą czasy, kie- 

dy ks. prof. Meysztowicz współpraco- 

wał z nami w „Słowie”. Niestety dzie- 

lić nas zaczęły poglądy na sprawę unij- 

nego obrządku. Ks. prof. Meysztowicz 

nie podziela naszej linji postępowania 

pod tym względem, jakkolwiek dużo 
przez niego wypowiadanych poglądów 

musimy uznać za słuszne. 

Ks. profesor Meysztowicz jedzie do 
Rzymu na stanowisko, jakkolwiek za- 

szczytne, lecz takie, o które się nigdy 

nie ubiegał i do którego nigdy nie dą- 

żył. Skończywszy Liceum i Akademję 

wiedeńską miał wszystkie dane, aby 

zostać dyplomatą. Gdy go nasze mini- 

sterstwo spr. zagr. w 1919 r. pozyskać 

chciało wolał pozostać szeregowcem u 
Dąbrowskiego walczyć pod Baranowi- 

czami, Mińskiem i nad Berezyną. Po- 

tem wolał wstąpić do seminarjum i w 

towarzystwie młodszych i wykształce- 

niem tak mu nierównych kolegów spę- 

dzić łat kilka niż poświęcać się dyplo- 

matycznej karjerze. Nauka prawa kano 

nicznego go porwała, lecz po świetnem 
ukończeniu Akademji w Rzymie wraca 
do Wilna, do którego tak tęsknił, aby 

tu pracować sercem całem. 

Dziś z powrotem wyjeżdża do 

Rzymu, aby tam zająć stanowi- 
sko po swoim krewniaku $. p. pra- 

łacie  Skirmuncie, to jest radcy 
naszej Ambasady przy Stolicy Apo- 
stolskiej. Kapłan, kanonista, świetny 
znawca stosunków kresowych, nie- 

_ mniej gorący Polak, jak katolik, kawa- 
ler Virtuti Militari i Krzyża Walecz- 

komisja ankiefowa 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych uje zwraca, Administra= 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 
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iego, ti, Aiickjewicza 13, 

juro Gazetowe, ul, 3 Majs 5 

ckiewicza ż4, F, Juczewska 

łów nauczysz kal, „Ruch. 
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Systematyczne walki wojsk japońskich z partyzantami 
PARYŻ. PAT. — Donoszą z Daie- 

kiego Wschodu, że siły japońskie w 
ianżurji, składające się z 4 dywizyj 

mają trudne zadanie do spełnienia. 
Luźne bandy partyzanckie staczają 

z niemi zacięte walki i napadają na od- 
działy, podczas gdy na wschodzie od- 

Gziały gen. Maa grasują wzdłuż kolei 
wschodnio - chińskiej. mimo to gen. 
Honio wyraża zadowolenie z obecnego, 
stanu rzeczy. Ма оп nadzieję, że wszel 
ki opór przełamany będzie na począt- 
ku jesieni. 

Rząd mandżurski utrzymuje, że wro 

SUKCES LOTNICZY MISS EARHART 
POWODEM KATASTROFY 

DWIE OFIARY OBOWIĄZKU DZIENNIKARSKIEGO 
LONDYN, (Pat). Przelot Amelji 

Earhart wywołał katastrofę, w której 
zginęli znany lotnik Clarce i popular- 
ny w Londynie fotograf prasowy 
dziennika ilustrowanego „Daily Sketsh* 

NOWY RZĄD W, BELGII 
BRUKSELA. PAT. — Kryzys gabi 

netowy w dniu 23 b. m. wieczorem zo- 
stał zakończony. Premjer Renkin przed 
stawił królowi listę nowych ministrów 
i otrzymał jego zgodę. Gabiet ten, po- 
za trzema nowymi członkami, jak Sap- 
pen (prace publiczne), Forthommem 
(komunikacja) i Tachofienem  (koło- 
nje) w miejsce Crocaerta, który otrzy- 
mał sprawy wojskowe, nie zmienił swe 
go oblicza. Wejście Sappego do rządu 
jest zwycięstwem prawicy flamandz- 
kiej, która wywołała ten kryzys. 

  

  

Bartor, który na żądanie swego dzien- 
nika poleciał do Irlandji celem doko- 
nania zdjęć z lotu Amelji Earhart. 

Po dokonaniu licznych fotografji 
Clarce i Barton udali się wczoraj ra- 
no śpiesznie z powrotem do Londynu, 
aby oddać fotografje redakcji swego 
dziennika, która pragnęła zdjęcia te 
wydać jeszcze w dzisiejszym rannym 
numerze. 

Nad  Irlandją aparat wskutek 
mgły stracił drogę i znalazł się nagle 
nad północną Szkocją, gdzie musiał 
wskutek burzy lądować w miejscu 
nie nadającem się do lądowania. Sa- 
molot uległ katastrofie. Clarce został 
zobity na miejscu. Barton odniósł 
ciężkie rany i zmarł pół godziny póz- 
niej. Prawie wszystkie fotografje u- 
legły zupełnemu zniszczeniu. 

  

gie oddziały, uwijające się w północnej 

części Mandżurji, są popierane przez 
rząd chiński, ażeby wywołać wśród ko 
misji ankietowej Ligi Narodów wraże- 
nie, iz opór stawia ludność imieįsco- 
wa. Dlatego też życzeniem władz man- 
żurskich jest, ażeby komisja ankietowa 

wyjechała jak najszybciej. Część ko- 
misji wyjedzie zresztą prawdopodob- 

nie już w środę, kierując się na Dai- 
ren i później na Pekin. 

5 osób ze składu komisji wyjecha- 

ty wczoraj samolotem do Cicikaru, skąd 

pragną dostać się do Błagowieszczeń- 

ska z zamiarem przebycia Amuru w ce 

lu odbycia konferencji z gen. Maa. 

MOSKWA. — PAT. Komisja man- 

dżurska powróciła do Mukdenu. 5-ciu 

jej członków odleciało do Cicikaru. 

ZAMACH NA wiCE-KONSULA 
ANGIELSKIEGO W NANKINIE 
SZANGHAJ. PAT.. — Wczoraj ra- 

no wicekonsul brytyjski w Nankinie 

Graham został postrzelony przez zde- 

mobilizowanych żołnierzy chińskich. 

Graham udał się wczoraj na poszukiwa 

nie misjonarza angielskiego Ferguso- 

na, schwytanego przez komunistów. 

Ciężko rannego wicekonsula odwiezio 

no do Nankinu. 

  

Krwawa łuna pożaru nad Wilnem 
Największa olejarnia w Polsce strawiona płomieniem 

CZTERECH STRAŻAKÓW CIĘŻKO RANNYCH. — MILJONOWE STRATY. 
WILNO. — W niedzielę wieczorem nad 

miastem ukazała się łuna. Ludzie, którzy wy 
biegli z domów opowiadali sobie z ust do 
ust, o niezwykle groźnym pożarze, jaki wy- 
buchł niespodziewanie w t.zw. Olejarni Kur- 
landzkiej, mieszczącej się przy zbiegu ułic 
Jęczmiennej i Kurlandzkiej. Specyficzny swąd 
przypałanego sieimieni dochodził do Śródmie 
ścia. Tłumy ludzi podążyły na miejsce wy- 
padku, 

Olejarnia kurlandzka jest własnością spół 
ki akcyjnej, a na czele jej stoją przemysłow- 
cy Trocki i Szabad, Zakłady zatrudniały 200 
robotników i były największą olejarnią w 
Polsce, 

Przyczyn pożaru jak dotychczas Ściśle nie 
ustalonc, 

PIERWSZY ALARM 

Na krótko przed godziną 8 w. straż ognio- 
wa otrzymała alarmującą wiadomość o po- 
żarze, który rozszerza się z zastraszającą 
szybkością. Ponoć całej dzielnicy. groziło nie- 
bezpieczeństwo. W kilka minut na miejsce 
wypadku przybywa główny oddział straży, 
a następnie wszystkie pomocnicze. Sytuacja 
odrazu staje się niezwykle groźna tak że za 
chodzi potrzeba wezwania pomocy wojska. 

MOBILIZACJA AUTOBUSÓW 
Pomocne okazały się w tym wypadku au 

tobusy komunikacji miejskiej. Saperów we- 
BOEGGOCEPRYCTYNTUKEĆ ORIENSEG ZWOZZZWĘEERCO WET) 

OGRANICZENIE WYJAZDÓW 
ZAGRANICĘ 

WARSZAWA (tel. własny). Dowia 
dujemy się, że wydawania paszportów 
dujemy się, że wydawanie paszportów 
przepisami będzie w znacznym stopniu 
ograniczone. Władze rządowe stają na 
stanowisku, że ograniczenie wyjazdów 
zagranicę jest ważnym czynnikiem w 
walce z trudnościami gospodarczemi. 
W związku z tem wszelkie interwencje 
w urzędach państwowych okażą się 
bezskuteczne. 

PROTESTY WYBORCZE 
PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM 

WARSZAWA (tel. własny). Dziś 
Sąd Najwyższy rozpatrywał 7 prote- 
stów wyborczych przeciwko wyborom 
w okręgu nr. 44 Nowy-Sącz-Wieliczka. 
Protesty te zgłoszone zostały przez 
stronników listy Cetrolewu i Stronnic- 
twa Narodowego. Po rozpatrzeniu spra 
wy Sąd Najwyższy jeden z prostestów 
oddalił, natomiast pozostałe sześć skie 
rował do Sądu Okręgowego celem prze 
słuchania świadków. 

RED KORCZEW ZEE ET AC ZRESZTĄ 

wem stanowisku przysłużyć się Polsce 

i Kościołowi. Ale wyjazd jego wielki 

żal pozostawia w sercach młodzieży, z 
którą tak serdecznie pracował i wszy- 

stkich innych w Wilnie. Miejmy nadzie 

ję, że po pewnym czasie Wilno go od- 
nyc ma wszystkie dane, aby na no-zyska. 

zwanych do pomocy załadowywano do samo 
chodów. 

Widok autobusów załadowanych woj- 
skiem sprawił na mieście duże poruszenie po 
tęgowane jeszcze bardziej wersjami o nie- 
zwykłych rozmiarach kaatstrofy. 

NA MIEJSCU KATASTROFY 

Ogień wybuchł w kotłowni. Zgodnie z roz 
- kładem praca w olejarni miała się rozpocząć 

w niedzielę przed północą. Około godziny 7 
wiecz. palacz Antoni Judaniec przystąpił do 

užaugs maszyn, rozpalając w tym celu 
‹оНу. 
„Jako paliwa olejarnia užywata 

siemienią słonecznikowego. 
Duże płomienie pędzone silnym ciągiem 

traiiły jakoby w przewody prowadzące do 
złożonego nad kotłem siemienia, a stamtąd 
już na zewnątrz. 

Pierwszy zauważył pożar Gudaniec i na- 
tychmiast wszczął alarm, usiłując przy po- 
mocy innych robotników uruchomić fabrycz- 
ne urządzenie przeciwpożarowe. 

Hydranty fabryczne nie mogły jednak sku 
tecznie walczyć z rozszerzającym się ży- 
wiołem, tak że po chwili większa część (gór- 
na) maszynowni stanęła w ogniu. 

Oddziały straży ogniowej mimo nadludz- 
kich wysiłków również nie mogły opaaować 
tego morza płomieni, które coraz bardziej się 
rozszerzając, w krótkim czasie przerzucily 
na sąsiedni skład fabryczny, w którym się 
znajdowały ogromne zapasy surowca war- 
tości 600 tysięcy złotych. 

Winą akcji ratowniczej było nie zorjen- 
towanie odrazu straży O moz'iwości przedo- 
stania się ognia do składów. 

Tymczasem płomienie wdarły się do prze 
wodów łączących oba budynki i ogarnęły 
cały elewator wraz z młynein. 

Chwilę później nastąpiły wybuchy. 
Pierwszy wyleciał w powietrze ogromny 

rezerwuar w kotłowni. Przy ogłuszającej de- 
tonacji wytrysnął w górę słup pałaącego się 
oleju, wywołując nieopisaną panikę wśród ze 
branego tłumu. 

Wraz potem nastąpił cały szereg dalszych 
detonacyj spowodowanych pękaniem cystern 
i innych rezerwuarów. W czasie tych wybu- 
chów 5 osób uległo poparzeniu. 

ZAGROŻONE SKŁADY TYTONIOWE 

_ W czasie gdy pożar ogarnął skład z sie- 
mieniem znałazły się w bezpośredniem niebez 
pieczeństwie magazyny Państwowego Mono- 
połu Tytoniowego, wraz ze znajdującemi się 
wyrobami i surowcami wartości około 6 mi- 
lionów złotych, 

Wezwani Saperzy użyci więc zostali do 
opróżnienia składów i przenoszenia tytoniu 
od specjalnie w tym celu przygwtowanych 
wagnoów kolejowych, przygotowanych każ- 
dej chwili do odjazdu. jednocześnie część 
straży ogniowej przerzucono do składów ty- 
toniowych w celu niedopuszczenia tam og- 
nia. Dzięki wysiłkom robotników monopolu i 
strażaków, przy jednoczesnym sprzyjającym 
kierunku wiatrów, magazyny zdołano urato 
wać. Nieinniej jednak monopol poniósł około 
4 tysięcy strat w rozsypanym tytoniu. 

OFIARY ROZKIEŁZNANEGO 
ŻYWIOŁU 

Morze plomieni rosło z godziny na godzi- 
nę. Około godz. 11 wiecz. runęty Wsie 
dachowe i wewnętrzne kotłowni i łuszczarni 
przy akompanjamencie ogłuszającyca wybu- 
chów rozsadzanych beczek z olejem. 

iuski 

Pierwszą ofiarą pożaru był zarządzający 
olejarnią N. Komisarow (Węglowa 8), który 
uiegł wstrząsowi nerwowemu. W parę minat 
potem spadł ze znacznej wysokości strażak 
Ignacy Krasowski. Opuszczał się on po linie 
z 4 piętrowego magazynu z siemieniem. W 
pewnym momencie przepalona lina pękła i 
Krasowski z 2-piętrowej wysokości runął na 
stos cegieł. Odwieziono go do pobliskiego 
R kolejowego. Stan jego jest niezwykle 
ciężki. 

Trzech innych strażaków: Sobczaka, Fran 
ka i Aniskowicza, którzy z narażeniem życia 
usiłowali ratować skład z siemieniem, musia- 
no przewieźć do szpitala św. Jakóba. Dach 
na którym oni stali, wskutek strawienia og- 
S zawalił się i wszyscy trzej runęli w 

lół. 
Tylko cudem uszii Śmierci w płonącym 

budynku. Podczas upadku Aniskowicz doznał 
złaniania nóg. 

Ponadto ulegli poparzeniu biorący udział 
w akcji ratunkowej j. Kołpak (Nowogrodz- 
ka 127) ]. Sawciak (Słowiańska 3), J. Kra- 
sowski (Świerkowa 6). 

Ponadto kilka osób obecnych podczas wy 
padków ze strażakami uległo atakom nerwo- 
wym. 

POŻAR TRWAŁ 10 GODZIN 
Dopiero nad ranem ogień cokolwiek się 

zmniejszył, lecz całkowite ugaszenie pożaru 
nastąpiło dopiero około godziny 6 rano. je- 
szcze przez cały dzień wczorajszy z nad 
zgliszcz wznosiły się kłęby dymu. 

W czasie pożaru ogółem poszwankowa- 
nych jest 9 osób, nie licząc lżej poparzo- 
nych, których było kilku. 

Według pobieżnych obliczeń straty sięga- 
ja półtora miljona złotych, podczas gdy ole- 
jarnia była ubezpieczona na blisko 2 miljony 
ito w kilku towarzystwach. 

DOCHODZENIE WŁADZ 

Wczoraj rano na miejsce katastrofy przy- 
była specjalna komisja złożona z przedsta- 
wicieli władz wojewódzkich, prokuratury, 
straży ogniwej i policji. Podczas wizji lokai- 
nej starano się odtworzyć wszystkie szcze- 
góły pożaru. Komisja bawiła kilka godzin, 
badając cały teren spałonej fabryki. 

W międzyczasie zwolniony został z aresz 
tu zatrzymany jeszcze w nocy palacz Guda- 
niec, co do którego zachodziło podejrzenie, 
że spowodował pożar przez lekkomyślne nie- 
zabezpieczenie pieca. 

Z wyjaśnień, złożonych Komisji przez pra 
cowników olejarni wynika, iż bezpośrednią 
przyczyną pożaru był wybuch gazów w ka- 
nałach pieca, przez co ogień objął znajdują- 
ce się w pobliżu zapasy paliwa dochodzące 
do pieców specjalnemi kanałami. 

Ostatecznie jednak przyczyny pożaru nie 
zostały definitywnie ustalone i dochodzenie 
trwa w dalszym ciągu. 

UWADZE WŁADZ POLICYJNYCH 

Wczoraj na terenie spalonej olejarni prze 
bywał nowoprzydzielony do wileńskiego wy- 
działu śledczego aspirant P. P. 

Nie mamy do tego pana pretensji, że 
przybywając do dużego miasta, nie wie że 
są tam pisma, których obowiązkiem jest in- 
formowanie opinji o wszystkiem, co się w 
mieście dzieje. Z przykrością natomiast mu- 
simy skonstatować, że oficer policji nie umie 
zachować się grzecznie wobec publiczności, 
co znowuż jest jego obowiązkiem. 

я e i tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ca 
do niiejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie nutneru dowodowego 28 £z, 
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Admirał Saito tGorzy rząd 
ZWROT W PRZESILENIU JAPOŃSKIEM 

LONDYN. — Z Tokio donoszą, że 
przesilenie gabinetowe przybrało nieo- 
czekiwany obrót. Cesarz po konferen- 
cji z ks. Sajoni powierzył misję utwo- 
rzenia nawego rządu admirałowi hr. 
Saito. 

Powierzenie misji ukonstytuowania 
nowego rządnu admirałowi Saito ozna 
cza próbę pogodzenia stanowiska armji 
z postulatami stronnictw politycznych. 
Przywódca partji Sejukai minister Su- 
zuki oświadczył w sobotę, że w razie 
otrzymania misji utworzenia nowego 
gabinetu powoła rząd ściśle parlamen- 
tarny i będzie się przeciwstawiał usi- 
łowaniom pewnych kół wojskowych, 
które zwalczają konstytucję. Admirał 
Saito uchodzi za osobistość cieszącą 
się wielkim autorytetem, a gabinet je- 
go złożony z wybitnych polityków i mę 
żów ma posiadać charakter narodowy. 
W razie jednak gdyby parlament od- 
mówił nowemu rządowi votum zaufa- 
nia, zostanie natychmiast rozwiązany. 

TOKIO. — Admirał Makomo Saito 
b. minister Marynarki i b. gubernator 
generalny Korei ma 74 lata. Stał on na 
czele delegacji japońskiej na konferen- 
cję morską trzech mocarstw w Gene- 
wie w r. 1927. Jest rzeczą możliwą, iż 

Saito zaproponuje b. ambasadorowi 
Ishii tekę ministra spraw zagranicz- 
nych, przywódcy partji Minseito Wa- 
katsukiemu tekę ministra finansów. Co 
do teki ministra marynarki istnieje za- 
miar powierzenia jej prowizorycznie ad 
mirałowi Okato w charakterze kierow- 
nika Ministerstwa. 

TOKIO. PAT. — Desygnowany na 
premjera Saito zwrócił się do ministra 
Wakatsuki, proponując mu wstąpienie 
do nowego rządu. Saito jest również 
za współpracą ze stronnictwem Minsei 

„to, które po dymisji gabinetu Wakatsu 
ki w grudniu r. ub. przeszło do opozy- 
cji. Z uwagi na komplikacje w obecnej 
sytuacji politycznej przewiduje się, że 
dla utworzenia nowego rządu potrzeba 
będzie conajmniej jednego tygodnia 
pracy. 

GENERAŁ ARAKI 
Ostatni zamach na życie premjera 

Inukai i wywołany przez to zamęt w 
życiu politycznem w Japonji, ujawnił, 
że klucz rozwiązania sytuacji politycz- 
nej w Japonji znajduje się wyłącznie 
w rękach kół wojskowych, wśród któ- 
rych największe wpływy posiąda nie- 
wątpliwie gen Araki. 

Wpływy te były decydującemi tak- 
że i w ostatnim gabinecie Inukai. Istot- 
nie, gdy na pierwszem posiedzeniu te- 
go gabinetu zapytano premjera: „Kto 
będzie ministrem spraw zagranicz- 
nymch“, Inukaj milcząco wskazał na 
ministra spraw wojskowych gen. Ara- 
ki. Już od września ub. r., t. zn. w po- 
czątkach zatargu chińsko-japońskiego, 
cała polityka zagraniczna Japonji spo- 
czywała taktycznie w rękach wojsko- 
wych. To też słusznie nazywano nie- 
kiedy gabinet Inukai, gabinetem gen. 
Araki. 

Generał ten pozyskał sobie popular 
ność w kołach wojskowych od czasu, 
gdy był dyrektorem szkoły wojennej. 
Myśl postawienia gen. Araki na czele 
min. spraw wojskowych była podsu- 
nięta przez młodszych oficerów szta- 
bu generalnego, którzy uważali, że je- 
dynie gen. Araki, znany ze swej odwa- 
gi i zdecydowania, może pokierować 
polityką japońską według życzeń kół 
wojskowych. 

Gen Araki był jednym z tych ofice- 
rów, którzy zostali wysłani do Europy 
podczas wielkiej wojny jako obserwa- 
torzy. Brał on również udział i w kam- 
panji sybirskiej w 1918 r. Następnie 
został on mianowany szefem pierwsze- 
go oddziału sztabu generalnego i dyre- 
ktorem szkoły wojennej. W 1927 r. gen. 
Araki był promowany na generała dy- 
wizji. 

Gen. Araki jest człowiekiem nadzwy- 
czaj religijnym. Podczas, gdy gen. Ara 
ki służył w sztabie generalnym, narze- 
kano, że oficerowie ulegają w ubiorze 
i manierach szkodliwym wpływom spo 
łeczeństwa i że nawet klingi są zastą- 
pione ozdobnemi zabawkami. Gdy zo- 
stała przeprowadzona specjalna rewi- 
zja, wykryło się mianowicie, że jedy- 
nie gen. Araki nosił prawdziwy miecz. 

Gen. Araki studjował starannie fi- 
lozofję treningu umysłowego według sy 
stemu Wan Janmina. Z powodu znajo- 
mości języków europejskich i swej wie 
dzy, jest on uważany za jednego z naj 

bardziej wykształconych oficerów ar- 

mji japońskiej, Pozatem uchodzi on 
za najlepszego znawcę spraw i stosun- 
ków mandżurskich. Nareszcie wsławił 
się jako znakomity mówca. 

W swoim czasie był on wraz z ba- 
ronem dr. Hiranuma, przywódcą: sto- 
warzyszenia patrjotów (Kokou-Hon- 
sha). 

Jak wiadomo, nazwisko dr. Hiranu- 
ma, pozostającego dotychczas na cze- 
le organizacji wspomnianej, wymienia- 
ne było w dniach ostatnich niejedno- 
krotnie, obok Suzukiego, jako przyszłe- 
go premjera. 

  

SILVA RERUM 
Troska o los młodzieży, wychodza 

cej ze szkół średnich, zaznacza się w 
prasie bardzo wyraźnie. Nic dziwnego: 
przyszłość młodzieży, to przyszłość na 
rodu. Energją młodych należy zaopie- 
kować się i należycie pokierować. 

Gazeta Lwowska (Nr. 106) pisze: 
Nie ulega wątpliwości, że piewien odse- 

tek obecnych maturzystów nie pójdzie do 
szkół akademickich, lecz skieruje swoje kroki 
w inną stronę, często wprost do życia prak- 
tycznego. Chcielibyśmy, aby ci właśnie nie 
czuli się żadną miarą upokorzonymi, aby nie 
mieli żadnego poczucia niższości, wobec swo 
ich kolegów akademików. Polska nie potrze- 
buje nadmiaru ludzi z akademickiem wykształ 
ceniem, ale potrzebuje ludzi dzielnych i oby- 
wateli dziełnych bez względu na stopień wy- 
kształcenia i patent. Szkoły wyższe, przezna 
czone są naprawdę dla jednostek prawdziwie 
uzdolnionych i czujących się na siłach do 
podjęcia studjów wyższych. 

W polsce przewartościowuje się dzisiaj 
pojęcie „inteligencji'. „Inteligentem* będzie 
miał prawo nazywać się każdy obywatel, do- 
skonałe przygotowany do swego fachu życio 
wego, który znałazłszy się na właściwem 
miejscu, potrafi uczynić zadość obowiązkom 
swego zawodu; to będzie dla niego najlep- 
szym patentem „akademickim*. Ambicje, 
pchające dzisiaj całe gromady młodzieży do 
Szkół wyższych, powinny odpaść, gdyż po- 
mnažanie proletarjatu umysłowego z paten- 
tem akademickim, może być tylko szkodłiwe 
dia Państwa. ž 

Są to uwagi całkiem słuszne. W 
szkołach średnich należałoby przepro- 
wadzić z maturzystami szereg konferen 
cyj na temat przyszłego zawodu i roli 
obywatela w państwie nowoczesnetm. 

Kurjer Poraany (137) zastanawia 
się nad zadaniami, wobec których sta- 
nie młode pokolenie, mające zastąpić 
pokolenie obecne. 

Będzie musiało przeprowadzić nawę pań- 
stwową poprzez trudności coraz bardziej za- 
ostrzających się międzynarodowych  stosun- 
ków politycznych i gospodarczych. Będzie 
musiało przejść zwycięsko poprzez próbę ©- 
gniową rozwiązania narzucających się z co- 
raz bezwzgłędniejszą koniecznością zagad- 
nień społecznych. Będzie musiało dotrzymać 
kroku rozwijającej się potędze Rosji i Nie- 
miec i wziąć na swe barki ciężar rozgrywki 
ziemi, która w tej czy innej postaci nas nie 
minie. Będzie musiało znaleźć rozwiązanie 
wiełu kwestyj, wynikających ze stałego, du- 
żego wzrostu załudnienia kraju, współżycia 
z mniejszościami narodowemi, których uświa 
domienie będzie stale wzrastało i t.d. 

Nic więc dziwnego, że ze znacznie więk- 
szą od innych narodów troską przygłądamy 
się naszej młodzieży i staramy się przeni- 
knąć mroki przyszłości, by przewidzieć, czy 
wywiąże się ona ze swych zadań państwo- 
wych, narodowych i społecznych. 

Wielka rola szkoły zarysowuje się 
coraz wyraźniej: Czy nowa, zreformo- 
wana szkoła, wywiąże się ze swego za 
dania? Przyszłość pokaże. Dziś jed- 
nak prywatne szkolnictwo szuka na 
własną rękę nowych dróg. Pod tym 
względem niezmiernie ciekawe jest żeń 
skie gimnazjum przyrodniczo-ziemiań- 
skie w Staniątkach pod Krakowem. 

Ii. Kurjer Codzienny (141) inior- 
muje: 

Swoistość gimnazjum staniąteckiego pole- 
ga na tem, że zatrzymując w zasadzie pro- 
gram naukowy dotychczasowego gimnazjum, 
jako szkoły średniej ogólno-kształcącej, wy- 
kształcenie szkolne opiera o podstawę przy- 
rodniczo-ziemiańską, co zaznaczone jest już 
w samej nazwie szkoły: gimnazjum  przy- 
rodniczo-ziemiaństkie. Oprócz więc innych 
przedmiotów, nauczanych w gimnazjach poł 
skich, i na ogół w podobnym zakresie, naj- 
większą ilość czasu poświęca się w tej szko- 
le przyrodzie, zarówno żywej, jak i martwej, 
tudzież nauczaniu przedmiotów  gospodar- 
czych i ziemiańskich, i to tak teoretycznie, 
jak i praktycznie. Więc dziewczynki w kla 
sach od I do V uczą się wszystkich robót 
kobiecych, gotowania, pieczenia, prania, pra- 
sowania i porządków domowych. W klasach 
zaś wyższych, t.j. od V do VIH ogrodnictwa, 
sadownictwa, pszczelarstwa, hodowli drobiu, 
zwierząt domowych i ryb, tudzież mleczar- 
stwa. W praktyce gospodarczej zajęte dziew 
czynki często po kilka godzin tygodniowo, 
co stanowi wielkie urozmaicenie i przyjeri- 
ność w ich zajęciach umysłowych. ; 

Takie ujęcie programu zasługuje na 
uwagę, połączenie bowiem nauki ogół- 
nej z umiejętnościami, które przyda- 
dzą się w życiu codziennem, jest nie- 
zmiernie pożądane. Lector.



BJO 
Artykuł, który drukujemy poniżej, nie jest 

artykułem dziennikarskim, stanowi opraco- 
wanie incydentu „Bjorke* na mocy źródeł, 

z których niektóre (korespondencja kancle- 

rza Biilowa z Cesarzem) ogłoszone były do- 

piero w roku zeszłym. Jaki mamy cel, aby 

to studjum nie-aktualne i nie po dziennikarsku 

napisane ogłaszać w naszym piśmie? Oto 

na incydent w Bjorke powołujemy się ciągle 

w naszych artykułach, tymczasem jest to je- 

dnak incydent mało znany, albo znany z ten- 

dercyjnych oświetleń. Prócz tego tentowa- 

ła nas ta praca, w której co krok trzeba „od- 

klamywač“ poglądy, które żywi pu- 

bliczność polska, wyrabiająca swe zdania 

na podstawie współczesnych tym opisywa- 

nym wydarzeniom artykułów w prasie. |ax 

zobaczymy, po ogłoszeniu dokumentów nie- 

jedna rzecz djametralnie inaczej wygląda. 

Autor artykułu o Bjorke przeprasza 

czytelników za ten swój wypad w 

dziedzinę historji i za to, że artykuł, czy stu- 

jum o Bjorkę nie mieści się w N-rze 

owa“', że trzeba go będzie drukować w 

po sobie następujących numerach, to 

ze względów dziennikarskich jest niewskaza- 

ne i nie licuje z charakterem gazety codzien 

nej. Lecz autor uważał, że wiele z jego tez 

w dziedzinie aktualnej polityki zagranicznej 

państwa polskiego staną bardziej interesują- 

cemi dla tego, kto pozna bliżej 

Biorke. 

Wreszcie dla tych, którzy o traktacie w 

Bjorke nic nie wiedzą służymy informacją, że 

Bjorke to miejscowość w zatoce fińskiej, 

gdzie w dniach 23 i 24 lipca 1905 r. spo- 
tkał się jacht ces. Wilhelma II „Hohenzol- 

łern'* z jachtem ces. Mikołaja Il „Gwiazdą 
Polarną". 

TAJEMNICA 
Traktat w Bjorke z dnia 24 lipca 

1905 roku jest tematem aktualnym. 
Wilhelm Il dążył do systemu, który 
przypomina Ligę Narodów. Chodziło 
mu o zgrupowanie najsilniejszych mo- 
carstw w Europie w cełach utrzyma- 
nia pokoju. Traktat w Bjorkę jest ak- 
tualny także ze względu na politykę 
polską. Był on próbą porozumienia 
trzeci mocarstw kontynentu Europy: 
Francji, Niemiec i Rosji. Ci z pośród 
nas, którzy z dumą twierdzą, że pod 
wieloma względami Polska zajęła w 
Europie miejsce przedwojennej Rosji, 
powinni się zastanowić nad inicjaty- 
wą, historją zawiązania i przyczyna- 
mi upadku traktatu w Bjorkę. 
+ Praktat w Bjorke był tajemnicą. 
Ogłosiła go dopiero rewolucja rosyj- 
ska 1917 r. W Rosji o traktacie tym 
rosyjski minister spr. zagr. hr. Lamms- 
dori dowiedział się kilka  tygod- 
ni później. Wtajemniczył on Wittego, 
a później dowiedzieli się obaj, że o 
traktacie Mikołaj II mówił jeszcze z 
ministrem wojny i szefem sztabu. 
Przez szela sztabu Palicyna 0 trakta- 
cie dowiedział się Wielki książę 
Mikołaj Mikołajewicz, który dał się u- 
żyć do obalenia traktatu. Natomiast 
minister, który traktat kontrasygnował, 
a był nim minister marynarki, adm. Bi- 
riliew, nie znał treści traktatu, ponie- 
waż Mikołaj II zakrył tekst ręką. 

Tajemnica strzeżona była pilnie. W 
dzienniku Mikołaja Ii pod datą 11 lip- 
ca st. st. (23 lipca n. st.) nie znajdu- 
jemy żadnej wiadomości o podpisaniu 
traktatu, prócz aluzji w tych słowach: 
„Wróciłem do domu z najlepszem wra- 
żeniem razem z Wilhelmem  spędzo- 
nych godzin*. Drugi kontrahent b. Ce- 
sarz Wilhelm, pisząc na wygnaniu 
swą książkę, nie wspomina ani jednem 
słowem o Bjorke, chociaż już wte- 
dy odpowiednie dokumenty były o- 
głoszone, a autor słusznie mógł się na 
Bjorke powołać, jako na swą inicjaty- 
wę pokojową, obaloną niesłusznie 
przez Būlowa, t. j. kancierza, który 
wobec swego monarchy zachował się 
w mało szarmancki sposób. 

Po przełamaniu tajemnicy przez 
bolszewików, otrzymaliśmy dostatecz- 
nie wyraźne oświetlenie historycznego 
incydentu w Bjorke przez źródła mia- 
rodajne. Ze strony rosyjskiej oświet- 
lają nas: 1) ogłoszona przez bolsze- 
ków korespondencja obu Cesarzy, 2) 
pamiętniki hr. Sergjusza Witte'go, 3) 
pamiętniki Aleksandra Izwolskiego; ze 
strony- niemieckiej przedewszy- 
stkiem korespondencja Biilowa z Ce- 
sarzem Wilhelmem oraz pamiętniki 
Biilowa, wreszcie ze strony trzeciej, 
to jest francuskiej — artykuł p. Bom- 
pard, b. ambasadora Francji w Pe- 
tersburgu, wydrukowany w 1918 roku 
w „Revue de Paris". Jakkolwiek p. 
Bompard pisze podczas wojny i jak- 
kolwiek osobiście nie miał zbytnich 
powodów do sympatji dla Mikołaja II, 
ponieważ samodzierżca rosyjski nie 
lubił go i był przyczyną odwołania 
go z nad Newy, to jednak p. Bompard 
przyznaje, że układ w Bjorke nie był by 
najmniej żadną zdradą ze strony Miko- 
łaja II, 2) że układ w Bjorke stanowił 
tentatywę  ros.-niem.-francuskiego so- 
juszu. 

Publicyści, którzy pisali przed woj- 
ną, nie wiedzieli oczywiście nic zgoła 
o układzie w Bjorke. Dziwne budzi u- 
czucie taki tom pouczeń o położeniu 
politycznem w latach od 1892 do 
1914, jak dzieła p. Steeda, pierwszego 
wśród pierwszych dziennikarzy świa- 
ta, w którym nic niema o układzie w 
Bjorke. A przecież ta karta historji, 

      

    

historję 

która już była zapisana, a tylko się nie 
odwróciła, mogła zwrócić nurt polityki 
w zupełnie inną stronę. Albo Maurra- 
sa przestrogi o niebezpieczeństwie nie- 
mieckiem w książce „Kielet Tanger", w 
dopisku  uczynionym po wojnie 
petitem, kilka słów o Bjorke, podczas 
gdy nic nieznaczące fakty rozdęte są 
tam do epokowego znaczenia.. Smut- 
ne to refleksje nasuwa o zawodzie 
dziennikarskim, który tak często musi 
pracować pociemku, a przecież ta pra- 
ca pociemku tak wielki ma współu- 
dział w tworzeniu historji. 

Nie możemy mieć pretensji do 
dziennikarzy europejskich , którzy pi- 
sali przed wojną i przed którymi ak- 
torowie sceny w Bjorke z sekretu się 
nie spościli, Gorzej jest już z uczonym 
polskim, który pisząc po wojnie swo- 
je „Uwagi”, w taki sposób informuje 
czytelników o Bjorkach („„Uwagi* prof. 
Askenazego str. 140, wiersz 1-szy od 
góry i następne): 

„P. Izwolski, właściciel pięknej po- 
„Siadłości w Bawarji, a za swego mi- 
„nisterjum sprawca czułego zjazdu 
„Wilhelma II i Mikołaja Il w Bjorke* 

„Za swego ministerjum''... — wspa- 
niale powiedziane. Tylko, że w lipcu 
1905 roku, to jest w chwili Bjorke, mi 
nistrem wcale nie był Izwolski, lecz 
hr. Lamsdorif. Tendencji Bjorke był 
Izwolski zażartym przeciwnikiem. 

Inicjator i inicjatywa 
Inicjatywa zawarcia sojuszu nie- 

miecko - rosyjskiego, do którego póź 
niej przyłączyłyby się Francja, wycho- 
dzi od cesarza Wilhelma II w czasie 
wojny japońskiej. Upokorzenia, któ- 
rych doznaje Rosja na Dalekim 
Wschodzie, osłabienie Rosji w Euro- 
pie, pewne awanje, które ją spotyka- 
ją nawet od jej francuskiego sojuszni- 
ka, — wszystko to nie wywołuje u 
Wilhelma żadnego lekceważenia Ro- 
sji. Przeciwnie, uważa, że czas upoko 
rzeń jest czasem najlepszym dla za- 
warcia sojuszu z upokarzanym. Jest to 

metoda przenikliwa i słuszna. Pod- 
czas studjowania Bjorke ciągle nas 
śmieszy i dziwi sposób wyrażania 
się cesarza Niemiec, afektacja jego 
metod, jego gust do teatralnych scen i 
gestów. Lecz raz po raz musimy po- 
dziwiać jego polityczną przenikliwość. 
Rzekłby kto, gemjusz zmanierowany 
do poziomu pajaca, lub pajac o prze- 
błyskach prawdziwego politycznego 
genjuszu. 

Polityka Wilhelma dąży do posta- 
wienia Francji wobec faktu dokonane” 
go, wobec sojuszu Niemiec i Rosji. 
Czy celem tego dążenia jest zgniece- 
nie Francji? Nie, tego nie zarzuca 
Ces. Niemiec, nawet p. Hano- 
taux, który w przedmowie do pamięt- 
ników lIzwolskiego zarzuca „satanicz- 
nošė“ Wilhelmowi Il. Nie. — Wilhelm 
nie chciał Bjorke „jako odwrócenia 
aljansu*, nie chciał sojuszu rosyjsko - 
niemieckiego przeciw. Francji. Nie wie 
rzy on (i słusznie) w powodzenie ro- 
kowań jawnych o trójprzymierzu nie- 
miecko - trancuskiem. Sądzi, że dyplo- 
macja francuska na to się nie zgodzi. 
Chce więc stworzyć fakt dokona- 
ny, chce postawić Francję wobec fak- 
tu dokonanego sojuszu rosyjsko - nie- 
mieckiego, chce postawić Francję wo 
bec wyboru: sojusz z Anglją, czy też 
sojusz z systemem niemiecko - rosyj- 
skim, czyli wobec wyboru: pokój czy 
wojna. 

AA 1904 i 1905 r., kiedy Wilhelm 
usiłuje namówić Mikołaja do aktu o 
typie Bjorke, Rosja prowadzi wojnę z 
Japonją. Istnieje już wtedy sojusz po- 
lityczny francusko - rosyjski, lecz nie- 
ma jeszcze trójporozumienia, przeciw- 
nie, Anglję dzielą z Rosją stosunki jak 
najgorsze. Anglja podczas wojny wy- 
raźnie popiera Japończyków. A więc 
układ Europy jest taki: Niemcy, Aust- 
rja, Włochy: trójporozumienie w dość 
płynnym i zmiennym zresztą stanie, 
po drugiej stronie Francja, już sym- 
patyzująca z Angją, i sojusz francu- 
sko - rosyjski, lecz z Anglją, wyraźną 
przeciwniczką Rosji. Dalej „żółte nie- 
bezpieczeństwo”, które upatruje Wil- 
helm, które zajmuje w jego umyśle 
miejsce „niebezpieczeństwa  tureckie- 
go” w umyśle naszego Jana Sobie- 
skiego. Oczywiście, niebezpieczeń- 
stwo tureckie było więcej realne, a 
niebezpieczeństwo żółte okazało się u- 
rojone, ale chodzi nam o to, że Wil- 
helm rozmyśla nad  niebezpieczeń- 
stwem, grożącem nietylko Niemcom, 
że są w jego sposobie politycznego 
myślenia momenty solidaryzmu euro- 
pejskiego, wobec niebezpieczeństw, 
które całej Europie grożą. 

Czy układ Bjorke, nie będąc skie- 
rowany przeciw Francji, dążył do woj 
ny z Anglją? Szereg autorów odpowia 
da: tak. Wydaje się nam dość ryzy- 
kownem takie. twierdzenie, Można po- 
wiedzieć ostrożniej i , zdaniem na- 
szem, być bliższym wtedy prawdy. — 
Mianowicie, cesarz Wilhelm planując 
układ Bjorke nie wykluczał wojny z 
Anglją, nie wykluczał rozprawy wojen 
nej, gdyby Anglja się nie ugięła. Ale 
— idziemy tu za tokiem jego myśli — 
ta ewentualność wydawała się mu mało 
prawdopodobna. Posłuchajmy, jak to 
sobie wyobrażał sam Wilhelm. Pisze 

оРОМО 

CZY NOWY HEROSTRATES? 
Tajemnicza afera we Lwowie 

RKE 
on 27 sierpnia 1905 roku do cesarza 
Mikołaja: 

„Z chwilą, kiedy- wiadomość o nowem 

ugrupowaniu (wytworzonem przez traktat 

w Bjorke) rozejdzie się po świecie, pań- 

stwa mniejsze, jak: Hoiandja, Belgja, Da- 

nja, Szwecja, Norwegja, — wszystkie będą 

grawitować ku temu nowemu centrum przy- 

ciągania, na podstawie prawa naturalnego 

o ciążeniu ciał mniejszych do ciał więk- 

szych i cięższych. Zaczną się one obracać 
w orbicie związku wielkich mocarstw (Ro- 

sja, Niemcy, Francja, Austrja, Włochy) z 

ufnością podążając za nami. 

Dwuprzymierze: Rosja i Francja, zle- 

wając się z trójprzymierzem (Niemcy, Au- 

strja, Włochy) utworzą przymierze pięciu 

mocarstw, które będzie całkowicie zdolne, 

aby przywołać do porządku każdego niespo- 

kojnego sąsiada i zabezpieczyć pokój cho- 

ciażby siłą, gdyby się znalazło państwo tak 

łekkomyślne, aby pokój zakłócić”. 

Uważam, że ten passus należy u- 
ważać za szczery i to szczery do- 
słownie. Wilhelm wierzy, że stworzy 
pod swojem przewodnictwem system, 
poza którym zostanie coprawda An- 
glja, lecz, że Anglja uzna siebie za po- 
konaną i że wojny nie będzie, bo je- 
go, Wilhelma, osobista dyplomacja 
zwycięży w sposób bezkrwawy. I na- 
leży przyznać, że gdyby nie arbitral- 
ność Wittego, nie płytkość Biilowa, 
kto wie, czy Wilhelm istotnie nłe stwo 
rzyłby dla Niemiec wyjątkowo dogod 
nej sytuacji. Narazie interesuje nas 
związek tego, co pisze Wilhelm w wy 
żej przytoczonej cytacie, z tem, co się 
za naszych czasów nazywa: Ligą Na- 
rodów. Przecież idea mocarstw pogo- 
dzonych i przez to samo rządzących 
Europą, to właśnie jest polityczną tre 
ścią, politycznym sensem Ligi Naro- 
dów. Przecież Liga Narodów -— to tyl 
ko pseudonim, za którym się ukrywa 
kooperacja polityczna Francji, Angiji i 
Niemiec, w kierunku uzależnienia od 
porozumień między temi trzema  ni:0- 
carstwanmii polityki innych państw w 
Europie. Taką też Ligę Narodów 
chciał stworzyć Wilhelm, z tą różnicą 
że miejsce jej przewodniczącego prze 
znaczał dla siebie, a bądźmy i tutaj 
ściśli i powiedzmy: nawet nie dla 
siebie, lecz dla Niemiec, jakkolwiek w 
korespondencji z Mikołajem stale Ro- 
sję stawia na pierwszem miejscu. 

Traktat w Bjorke jest politycznym 
piecedensem Ligi Narodów. 

  

Liga Narodów istnieje dla utrzyma 
nia pokoju w Europie. Tax się w 
Genewie mówi i tak jest w istocie, 
bo Europa nie może sobie pozw ii 
ra wojny wewnętrzne. Czy jednak 
plan Bjorke był równie pacyfistycz - 
ny? Jesteśmy bardzo skłonni odpowie- 
dzieć: tak. Z historjograficzej litera- 
tury o Wilhelmie można wywniosko- 
wać coś wręcz przeciwnego, niż to 
uczynił Lloyd George, twierzząc, że je 
dyną i wyłączną przyczyną wojny 
była osobista polityka Kajzera. Raczej 
powiedzieć o Wilhelmie iaożna zupeł- 
nie co innego. Udawał on wejownika, 
lubił mundury, pałasze, przemówienia 
wojenne itd. itd. Za tem wszystkiem w 
tej naturze zagadkowej, zanennej, ge- 
malneį, i naiwnej, przenikiwej i pa 
jcowatej — odczuwamy 'yiko obawę 
wcjny, obawę nerwową, jaka miaj lu- 
dzie nerwowi przed zimną wodą. n0- 
wił o wojnie bv yo straszyła. bo myśl 
o niej była da niego widitem, UFo- 
rrwał na str” „» wojny, jac lusie, ma 
1acy chorot:+ pizestrzeni, ta prz strzcń 
jednocześnie pociąga i męczy. 

Stosunek Wilhelma do Anglji?—Po- 
rczmawiajce z uasiejszymi pulityka- 
mi wioskimu. W gruncie 1z:czy, Ż% 1.4 
oni sobie nar” wdziej i, naęgcręce| S0- 
juszu z Fraa a, lecz tyle t mu 5. - 
„ow. chcą wvostawić -waiunków, że 
«zasami moż: się zdawac, że clicę-w | 
av z Francją. Fodobną Gyła sytuacja 

      

   w .lhelma wo>e« Anglii Państwo to 
unponowało Wiinelmiowi, Sno'izuwa” 
się do Anglji — właściwie chciałby 
żyć w zgodzie z nią, lecz owe angiel- 
skie pierwszeństwo upokarzało go, 
chciałby się zrównać z Anglją i tuza 
czyna się ten wyścig, który w pew- 
nych okolicznościach mógł być brany 
i poniekąd nawet był dążeniem do 
wojny z Anglją. Nie można też odmó 
wić Wilhelmowi głębokiego przeniy- 
ślenia swych planów. Oto w czasie 
historji z Tangerem Wilhelm op:z.a 
się całemu temu pomysłowi, jeszcze z 
drogi chce zawracać, a to dlatego, że 
Tanger sprzeczny jest z jego projsk- 
tem stworzenia trójzwiązku  Nienec, 
Rosji i Francji. Nie wierzono przez 
długi czas, że nie Wilhelm byt inicia- 
torem tej imprezy z Tangerein. Skła- 
dano to także na karb jego polityki o- 
sobistej. Dziś wiemy, że jego poliiy-. 
ka osobista była wręcz odmienna, by- 
ły to Bjorke, a Bjorke i Tanger —10 
posunięcia całkiem rozbieżne. Zdawał 
sobie z tego sprawę Wilhelm, wie- 
dział, jadąc do Tangeru, że jedzie 
wbrew swym tendencjom, wbrew swej 
linji, a jednak jechał, zmuszany do 
tego wolą takiego już — prawdziwego 
salonowca politycznego, jak Biilow. 
Ta słaba feljetonowa indywidualność 
Biilowa dyktowała mu, co ma robić. I 
w całem jestestwie krasomówczem ce 
sarza Wilhelma nie znajdował on do- 
statecznej siły woli, aby się temu ów- 

LWÓW. PAT. — Dochodzenie, przepro- 
wadzone w sprawie aresztowanych w dniu 
19 maja we Lwowie podejrzanych osobników 
w okolicy Kieparowa, w tem jednego w mun 
durze pułkownika wojsk polskich,  ustaliło 
co następujące: 

Dymitr Stachnyk, lat 30, religii grecko-ka 
tolickiej, rolnik ze wsi Werchrata, pow. Ra- 
wa Ruska, do jesieni 1931 roku przebywał 
stale w Werchracie, wróciwszy do domu po 
odbyciu służby wojskowej w roku 1925, zaj- 
mując się pracą na roli i przedstawiając typ 
spokojnego i pracowitego rolnika, nie zaan- 
gażowanego w. żadnej robocie politycznej. 

Od jesieni 1931 roku tryb życia Stachny- 
ka uległ z niewiadomych powedów znacznej 
zmianie. Zaniedbał on swe obowiązki, stał się 
zdziwaczałym i milczącym, stroniąc od ludzi 
i zwracając swem postępowaniem uwagę o0- 
toczenia. Następnie za kwotę 150 dolarów a- 
merykańskich sprzedał część roli i począł 
trwonić pieniądze w ten sposób, że częścio 
wo wyjeżdżał do Lwowa, gdzie mieszkał w 
jednym z hoteli, stoiował się w większych 
restauracjach, rozjeżdżał stale taksówką, a 
nawet kilkakrotnie wyjeżdżał z Wejchraty do 
Lwowa również taksówką, przyczem rozda- 
wał wszędzie znaczne napiwki. Począł on 
siebie uważać za reiormatora społecznego, 
zapowiadając wszystkim ludziom bez wyjąt 
ku dobrobyt, przyczem jego pogłądy na za- 
'gadnienia polityczne wykazują brak jasnego 
ich rozumowania. 

Do religji odnosił się krytycznie. Uważał 
siebie za nadzwyczaj zdolną jednostkę, za 
przygotowanego do objęcia jakiegoś wysokie 
go stanowiska w społeczeństwie. Ideałem je 
go byli Mussolini, Stalin, Hitler i Briand, jak- 
kolwiek nie zdawał sobie sprawy ani ze sta- 
nowisk tych mężów stanu, ani też z różnic 
politycznych między nimi. O istnieniu ich do 
wiedział się z dzienników. Wreszcie doszedł 
do przekonania, że musi odegrać rolę jedne- 
go z przywódców rewolucji i dokonać w ten 
sposób wielkiej misji. 

W tym celu przybył w marcu r.b. do 
Lwowa, gdzie u jednego z krawców zamówił 
kompletne umundurowanie putkownika artyle 
rjii trzy mundury wojskowych W. P. Zwer- 
bował on kilku osobników, przedstawiając 
im możliwości uzyskania wielkich zarobków 
oraz wypłacając im od czasu do czasu wiel- 
kie sumy pieniędzy. Czego jednak przy pomo 
cy ich zamierzał dokonać, tego nikomu nie 
powiedział. Taki tryb życia wyczerpał wresz 
cie pieniądze ze sprzedaży roli i pożyczki u 
siostrzeńca. 

Za resztę pieniędzy Stachnyk kupił kitka 
mundurów wojskowych i powziął zamiar ze 
brania swych zwolenników dia ustalenia pla 
nu działania, Następnie wyjechał do Werch- 
raty, gdzie wyczekiwał odpowiedniego mo- 
mentu dla wystąpienia z chwiłą, gdy „rewo- 
lucja wybuchnie”, przyczem Stachnyk miał 
odegrać rolę „zbawcy ludzkości”. Istotnie 19 
b.m. polecił zebrać swych ludzi na Kleparów, 

  

Barbara Radziwiłłówna 
„TAJEMNICA KRYPTY KRÓLEWSKIEJ" 

ODCZYT PROF. MIECZYSŁAWA  LIMANOWSKIEGO 

Barbara Radziwiłłówna — słodka 
kochanka Zygmunta - Augusta... Bar- 
bara — tragiczna ofiara intryg i walk 
dworskich... Barbara — serce goreją- 
CE 

Tak Barbara utrwala się w poezji 
i legendzie.... 

Profesor M. Limanowski w swyin 
niezmiernie ciekawym odczycie, wy- 
głoszonym 20 bm. w Sali Śniadeckica 
USB., spróbował wydrzeć tajemnicę 
nietylko krypcie królewskiej, przecho- 
wującej szczątki niezwykłej kobiety, 
— lecz sięgnął po tajemnice jej włas 
nej duszy. 

Jak naprawdę wyglądała Barbara, 
skąd miała siły, aby przebyć tę strasz 
ną drogę, która prowadziła do korony, 
dlaczego wreszcie ta wyjątkowa, już 
legendarna kobieta wyrosła właśnie na 
gruncie wileńskim, który już przedtem 
wydał inną niezwykłą, choć powszecn 
nie niedocenianą kobietę — Helenę 
Glińską, carową ruską, matkę Iwana 
Grożnego?... 

Zarysowując szerokie tło historycz. 
ne, postawił na niem proi. Limanow- 
ski postać Barbary, jako pierwszej re- 
nesansowej polskiej kobiety. 

Ten niezmiernie ciekawy sposób 

ujęcia pozwolił prelegentowi na za- 

strzyknięcie cieniom Barbary — słod- 

kiego widziadła, gorącej krwi, na wy 

dobycie sylwetki kobiety, mającej nie- 

tylko głęboko kochające, ofiarne ser- 

ce niewieście, ale i wolę — mocna, 

  

ИТСНОМАНЕ 
WYKŁAD 

Dnia 21 maja w sali Śniadeckich 

Uniwersytetu Stefana Batorego, odbył 

się pierwszy wykład z cyklu wykładów 

ekonomicznych zorganizowanych przez 

wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową. 

Jako prelegent wystąpił dr. Baron Bat- 

taglja, znany pisarz ekonomiczny, oraz 

od lat 30-tu wybitny działacz na polu 

polityki gospodarczej, były prezes Zw. 

Przemysłowego Galicji, obecnie pre- 

zes Rady Delegatów Zrzeszeń Związ- 
ków Przemysłowych Zachodniej i po- 
łudniowej Polski. Przedmiotem wykła- 

du było wychowanie gospodarcze spo- 

łeczeństwa i współczesny kryzys eko- 

nomiczny. 
Prelegent zaznaczył, że jak istnieje 

wychowanie etyczne, wychowanie este- 

tyczne, fizyczne, to musi też istnieć wy 

chowanie ekonomiczne, będące składo- 

wą częścią wychowania państwowego. 

Życie gospodarcze nie jest tylko 
wypadkową działalnością kierowników 
przedsiębiorstw rolnych, przemysło- 
wych, handlowych i t.d., lecz kuchar- 

ki, gospodynie domu, ojcowie ro- 
dzin, urzędnicy, załatwiający sprawy 
gospodarcze, ministrowie, wydający 

rozporządzenia w zakresie stosunków 
gospodarczych, parlamenty, uchwala- 
jące prawodawstwo gospodarcze — 
wszystko to wytwarza życie gospodar- 
cze. 

Wobec tego, że coraz bardziej prze 
chodzimy od autonomizmu gospodar- 
czego do świadomego regulowania pro 
cesów gospodarczych, znajomość tych 
procesów, znajomość życia gospodar- 
czego, począwszy od najmniej skompli- 
kowanych objawów gospodarki domo- 
wej do gospodarki państwowej, winny 
być rozlane w społeczeństwie. Potrzeb- 
ne jest< upowszechnienie zasad gospo- 

L uk OOO EOCOZZE, 

czesnemu swojemu przyjacielowi prze- 
ciwstawić. Są naprawdę sytuacje, w 
tórych upór Mikołaja II wydaje się 

nam cnotą monarszą. 

Stanisław Mackiewicz. 

il 

niezłomną, prawie męską. 
A jednocześnie, kreśląc sylwetkę 

kobiety, która w naszych dziejach 6- 
degrała tak wyjątkową rolę, mimocho 
dem wskazał prelegent na rolę kobie- 
ty wogóle i wprowadził do owego 
wykładu momenty całkiem aktualne, 
wiążąc w tei sposób przeszłość z 
chwilą obecną. 

Odczyt prof. Łimanowskiego jest 
bardzo trudny do streszczenia, gdyż 
poruszył w sposób bardzo skondenso 
wany szereg zasadniczych zagadnień, 
dotyczących dziejów naszej kultury, i 
podał kilka niezmiernie ciekawych i 
śmiałych hipotez. 

Dlatego też ograniczamy się obec- 
nie do stwierdzenia, iż ci, co odczytu 
nie słyszeli (stanowczo za mało było 
młodzieży akademickiej!), muszą tego 
żałować, gdyż wykład zmuszał do my 
ślenia i do rewizji naszego stosunku 
do całej epoki renesansu. 

Należy życzyć, aby prof. Limanow 
ski zechciał opracować książkę o Bar 
barze, jako kobiecie renesansowej. 

Wówczas niezawodnie stanie się 
prof. Limanowski odkrywcą wileńskie- 
go renesansu, jak odkrywcą wileńskie 
go baroku jest ks. kap. P. Śledziewski. 

W. Ch. 

CUKIER W WORKACH ĮUTOWYCH 
KRZEPI PLANTATORA JUTY. 

W WORKACH LNIANYCH 
rykańska opinja bussinesmańska.. 

CUKIER 
OSŁODZI DOLĘ ROLNIKA. 

  

BARONA DR. ROGERA 
darstwa, t.j. zasad oszczędności, pla- 
nowości, kalkułacji, napięcia wóli dla 
realizacji celów gospodarczych. Waż- 

nem jest zharmonizowanie dobra oso- 
bistego z dobrem publicznem. 

Na zachodzie Europy i w Stanach 
Zjednoczonych, życie gospodarcze bi- 
je mocniejszem tętnem i wytworzyło 
ogólne nastawienie gospodarcze, Przy 
bardziej licznej warstwie przemysło- 
wej i handlowej, warstwa urzędnicza, 
inteligencja zawodowa, jest z nią przez 
pokrewieństwo, małżeństwo ściśle zwią 
zaną. Tego niema u nas, nastawienie 
gospodarcze nasze społeczeństwo win- 
no zdobyć przez odpowiednie wy- 
chowanie gospodarcze. 

Prelegent następnie rozpatrywał na- 
uczanie gospodarcze w szkołach pow- 
szechnych, żądając żeby wychodzono 
z warunków i stosunków, otaczających 
uczących się. Następnie zaznajamiano 
z objawami gospodarczemi z czasie i 
przestrzeni t.j. dano, pewne wiadomości 
z geograiji ekonomicznej i historji sto 
sunków gospodarczych. Teoretyczna, 
dogmatyczna ekonomja, może być da- 
na tylko w nieznacznym zakresie jako 
ukoronowanie tego nauczania. 

W szkołach średnich i wyższych, 
należy zaczynać, według  prelegenta, 
od ekonomii teoretycznej. Z tem niezu- 
pełnie się zgadzam, uważając, że nale- 
żałoby słuchaczy najpierw wprowadzić 
w świat objawów gospodarczych, a 
potem zaznajomić ich już z filozofją 
tych zjawisk. Uważam za wskazane, 
by na fakultetach prawnych, zamiast 
przedmiotu, nieposiadającego teoretycz 
nego i praktycznego znaczenia, jak da- 
wne prawo sądowe Polski, wykładano 
historję stosunków gospodarczych. 

Wracając do wykładu, zaznaczam, że 
prelegent wskazał, iż obecnie nasze mi 

nisterjum oświaty przy reformie szko|- 
nictwa w stosunku do wykształcenia 
gospodarczego, nawiązuje do tradycji 
Komisji Edukacyjnej. Prelegent pod- 

nosił znaczenie wykładów  gospodar- 

czych dla szerszej publiczności, które 
od paru lat zostały zapoczątkowane 

nazwał się dowódcą i ustalił hasło: „S.R.*. 
Na miejsce przybył w mundurze pułkownika. 

W chwili gdy pozostali osobnicy poczęji 
wkładać mundury wojskowe, wkroczyły or- 
gana policyjna i wszystkich zatrzymano. Bo 
chodzenie, przeprowadzone co do innych a- 
resztowanych, pochodzących przeważnie z 
pośród iwowskiej młodzieży, wykazało, że 
nie byli oni jeszcze zaangażowani w robocie 
politycznej. 

Do Lwowa przybyli jedynie w poszuki- 
waniu pracy i tu zostali zaangażowani przez 
Stachnyka za obietnicę wysokich wynagro- 
dzeń. У 

Wszelkie pogłoski na temat próby opano- 
wania koszar wojskowych nie mają żadnych 
podstaw, aresztowanych bowiem ujęto bez 
żadnego oporu z ich strony, na górze Kle- 
parskiej, a nie w koszarach lub w ich pobli- 
żu. 

Obecnie aresztowani, w liczbie 7 osób, 
odstawieni zostali do dyspozycji władz pro- 
kuratorskich, które ustalą dalsze momenty 
tej sprawy. 

W WIRZE STOŁICY. 
DZIECINNE SPRAWY 

Wiadomo, że niema gorszego miesiąca 

do zawierania małżeństw: jak — maj.- Naj 

mniej stosowny, najniepomyślniejszy miesiąc. 

Jechać zaś do Częstochowy, brać ślub, to 

wręcz wyzywanie losu. Ślub w Częstocho- 

wie zawarty, zawsze jest pechowy, gdy do 

tego w maju -— katastrofalny: 

Roztropni ludzie zwlekają teraz z małżeń- 

się — za duże ryzyko. 

Sensacyjna wiadomość z przed paru dzi, 

że w Ameryce kobieta porodziłą jednocześnie 

dziesięcioro dzieci, przeraziła sporo panie- 

nek. Dziesięć naraz! Bliźnięta już są zmorą, 

przecież zgłosiła się kiedyś do Towarzystwa 

Asekuracyjnego, „Wisła* młoda mężatka i 

cichutko zapiszczała: 

—. Chciałam ubezpieczyć... 

— Chlewik od ognia? 

— Nie. 

— Bydło od nosacizny? 
— Nie. 

— Kury od malarji? 

— Nie, siebie od bliźniaków. 

Była specjalna narada dyrektorów z tego 

powodu. Pierwszy wypadek. Nie zgodzono- 

się — zaduże ryzyko. 

Naturalnie, nie każda panna jest tak roz- 

garnięta, uświadomiona i przewidująca. Te- 

raz na konkursach hippicznych w Łazien- 
kach, zgłosiła się do zawodów ładna blondyn 

ka w czerwonej sukni. 

— Jazda konna jest szkodliwa dla kobiet, 

oświadczył jej stary kapitan, pani może po- 

tem nie mieć dzieci. 

— (Co też pan bredzi! Mój stryjek caie 

życie jeździł konno, a miał sześcioro dzieci. 

Gdyby rzeczywiście konna jazda „miała 

jaki wpływ — ileż pań nie złaziłoby z konia. 

Porwanie Lindberżątka wywołało u nas 

zdumienie: tyle hałasu, taka rozpacz  rodzi- 

ców... W Ameryce oburzono się naprawdę 

dopiero, gdy bandyci wyłudzili 50.000 dola- 

rów i nie oddali dziecka. Porwanie — w po- 

rządku, to fach pewnych ludzi, ale wziąć 

pieniądze, nie dostarczając wzamian towaru, 

— ohydne, tu dopiero zbuntowała się ame- 

Karol. 

    

  

IDARCJE SPOŁECZEŃSTWA 
BATAGLJI 
przez różne polskie organizacje gospo- 
darcze. 

W drugiej części swego wykładu, 
prelegent rozpatrywał trzy zasadnicze 
kierunki gospodarcze; liberalizm, s0- 
cjalizm i solidaryzm. 

Pierwszy wychodzi z założenia, że 
niekrępowana przez państwo inicjaty- 
wa prywatna, oraz dążność do osiąg- 
nięcia dobrobytu, wywołuje najlepsze 
wyniki pod względem gospodarczym 
dla całości. jest to kierunek wolności 
gospodarczej; jemu przeciwstawia się 
socjalizm, którego zasadą jest równość 
gospodarcza. Dia zasady równości jest 
poświęcona wolność. Państwo kieruje 
całem życiem gospodarczem, posiada 
w swem ręku narzędzia produkcji i 
wydziela obywatełowi niezbędne środ- 
ki do życia. i 

Próby wprowadzenia tego ustroju, 
widzimy w Rosji sowieckiej, gdzie da- 
ły niezadawalniające rezultaty, obniży- 
ły dobrobyt w porównaniu z tym, z 
czego korzystali mieszkańcy tego pań- 
stwa w okresie kapitalizmu. Prelegent 
zwrócił uwagę na mało znany fakt, że 
w prowincji australijskiej Queensłand 
przed kilkoma laty nastąpiło upaństwo- 
wienie produkcji wskutek zwycięstwa 
stronnictwa socjalistycznego. Dopro- 
wadziło to jednak do takiego upadku 
gospodarczego, że w 1929 r. kraj ten 
na żądanie robotników — socjalistów 
z przed paru laty, nawrócił do ustroju 
kapitalistycznego. 

Prelegent oświadczył, się za sołida- 
ryzmem ekonomicznym, twierdząc, że 
jakkolwiek polityka gospodarcza pol- 
ska popełniała błędy, jednak jej ogólne 
nastawienie było solidarystyczne. Pra- 
wodawstwo Społeczne, prowadzenie 

przedsiębiorstw publicznych, tam gdzie 
prywatne nie mogą dobrze funkcjone- 
wać, składają się na system sołidaryz- 
mu społecznego. Ważnem jest tyiko, by 
prawodawstwo społeczne nie przekra- 
czało możliwości gospodarsczych i nie 
tamowało rozwoju gospodarczego. Wa 

żnem jest unikanie eksperymentów biu 
rokratycznego dyletantyzmu. Wł. St. 
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PASCIWMKZIZZWOTAEI 

spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 
Z dnia 23 maja 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 756. 

Temperatura średnia: - 19. 

Temperatura najwyższa: +25. 

1emperatura najniższa: -t 15. 

Opad: — 
Wiatr: Północno-zachodni. 
Tendencja: stan stały, potem wzrost. 

Uwagi: pół pochmurno. 

  

KOŚCIELNA. 
— W Dzień Bożego Ciała. — Uro- 

czyste nabożeństwo w dniu Bożego 
Ciała z powodu remontu Bazyliki i 
wieży przy kościele św. Jana zostanie 
odprawione w kościele św. Kazimie- 
ra (0.0. Jezuitów) o godz. 10. Proce- 
sja przejdzie ulicami: Wielką, Zamko- 
wą, Świętej Magdaleny przez plac Kate 
drałny, ul. Ad. Mickiewicza i Oreszko- 
wej i zakończy się przy kośc. św. je- 
rzego. 

MIEJSKA 
— Stowarzyszenie Kupców i Prze- 

mysłowców Chrześcijan w Wilnie wy- 
stosowało do Rady Miejskiej m. Wilna 
następujące pismo: 

Wiosenny wylew rzeki Wilji, jak to 
wskazało smute doświadczenie z ubie- 
głego roku, może przybrać większe roz 
miary i spodować ruinę mienia miesz- 
kańców ulic przybrzeżnych. 

W związku z tem w imieniu kup- 
ców i przemysłowców wileńskich, któ- 
rzy mają swoje warsztaty pracy wzglę- 
dnie mieszkają w pobliżu rzeki, zwra- 
camy się z prośbą o przeprowadzenie 
robót nad odpowiedniem umocnieniem 
brzegów Wilji, ażeby w przyszłości 
przynajmniej częściowo zapobiec klę- 
sce powodzi. 

Zdaniem naszem, prace te, tak po 
trzebne dla dobrobytu części mieszkań- 
ców miasta, dadzą sposobność do za- 
trudnienia bezrobotnych, którzy pobie- 
ranych zasiłków nie odpracowują. 
  

Podziekowanie 

Tym wszystkim, 

choroby Ś p. Matki naszej okazali nam 

którzy podczas 

tyle serca i pomocy, 3 w oddaniu Jej 

ostatniej posługi z takiem współczu- 

ciem wzięli udział, składamy wyrazy 

najgorętszej wdzięczności 

J. i $. Renigerówny   
  

ZEBRANIA I ODCZYTY 
= „Don Kichot" na Środzie Literackiej.— 

Nie we własnej osobie. Reprezentować go 
będzie na „Środzie* doskonały znawca Ryce- 
iza z Manczy, tłumacz Cervantesa, dr. Ed- 
ward Boye, który, bawiąc w Wilnie, zgodził 
się podzielić się z wilnianami swemi uwaga- 
mi na temat nieśmiertelnej postaci. 

Odczyt będzie się składał z 4-ch części: 
1) Tło dziejowe. 2) Życie Cervantesa. 3) 

Pośmiertna wędrówka Don Kichota. 4) Doa 
Kichot w Polsce, i będzie zawierał cały sze- 
ieg nowych wiadomości, dotyczących dzie- 
jów sławy „Don Kichota". 

Niewątpliwie wszyscy miłośnicy arcydzie 
ła Cervantesa pośpieszą na „Środę”, aby le- 
piej poznać genjalnego hiszpańskiego pisarza 
i pośmiertne zwycięstwa jego bohatera. 

Początek o g. 8,30. Goście mile widziani. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. — 

18-te Posiedzenie Naukowe odbędzie się 
we środę dnia 25 maja 1932 r., o godzinie 20 

_Z SĄDÓW 
86-letni starzec 

ZAMORDOWANY PRZEZ PAROBCZAKÓW 
Typowym przykładem załatwiania pora- 

chunków u chłopów jest wypadek, jaki mial 
—- we wsi Saduniszki, gminy Mickuń- 
skiej. 

Kilku parobczaków sąsiedniej wsi Wer- 
buszki zapałało ogromną nienawiścią do swe 
go sąsiada józefa Żukowskiego, który po- 
dobno kiedyś pogarbował jednego z nich za 
wypasanie jego łąki. 2 

Okazja do zemsty nadarzyla się rychlo. 
Podczas zabawy w Saduniszkach obraženi 
przyłapali Żukowskiego na samotnej rozmo- 
wie z jego narzeczoną i, wszcząwszy bójkę, 
zaczęli go niemiłosiernie okładać przygoto- 

  

"a wanemi uprzednio drągami. 
Wśród nocy rozległy się jęki napadnięte- 

go, a jednocześnie krzyki przestraszonej 
dziewczyny. Zaalarmowało to znajdującego 
się w pobliżu jej ojca, 26-letn. starca Micha- 
łowskiego, który pośpieszył z pomocą. Tu- 
taj jednak rozbestwieni parobczacy skiero- 
wali swe kije przeciwko Przybyłemu, wobec 
czego za chwilę padł on pod razami na zie- 
mię, a nazajutrz już wskutek Pęknięcia czasz 
ki zmarł. 

W wyniku śledztwa winnych potwornej 
zbrodni w osobach braci: Franciszka i Wik- 
tora Urbanowiczów oraz Władysława Nowi- 
ckiego stawiono przed Sąd Okręgowy, któ- 
ry wymierzył każdemu z nich cztery lata 
ciężkiego więzienia oraz zasądził na rzecz ro 
dziny zamordowanego 5000 zł. 

Od wyroku tego obrona skazanych od- 
wołał się do wyższej instancji, wobec czego 
sprawa ta będzie ponownie rozpatrywana w 

ką y piątek przez Sąd Apelacyjny w 

. 

w sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr 24, 
z nast. porządkiem dziennym: 

1. Odczytanie protokółu ostatniego posie- 
dzenia. 2. Prof. dr. J. Trzebiński: Choroby 
rošlin. Gošcie mile widziani. 

— Rada Towarzystwa Prawniczego im. 
Ignacego Daniłowicza komunikuje, że dnia 
24 maja 1932 roku o godzinie 20-ej w loka 
lu Rady Adwokackiej (Mickiewicza 36, — 
gmach Sądów) odbędzie się referat sędzie- 
go dra Henryka Zahorskiego na temat — 
„Zasady badania konstytucyjności ustaw 
przez sądy. Goście mile widziani. 

— Wileńskie Towarzystwo  Fiłozoficzne. 
W środę, dnia 25 maja br., o godzinie 7i 
pół wiecz. w pierwszym terminie, o godz. 
8-ej wiecz. w drugim terminie, w Semina- 
rjum filozoficznem Uniwersytetu odbędzie 
się V Walne Zgromadzenie członków Towa- 
rzystwa. Bezpośrednio po Wałlnem Zgroma- 
dzeniu odbędzie się 21 posiedzenie nauko- 
we, na którem prof. dr. Tadeusz Czeżowski 
wygłosi odczyt pt. „Spostrzeżenia i przypo- 
mnienia“. Wprowadzeni gošcie mile widziani. 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 
Wilnie. — Walne doroczne zgromadzenie 
"Towarzystwa przypadające na 25 rocznice 
założenia tegoż, odbędzie się w przyszłą so 
botę dnia 28 maja rb. o godz. 6 wiecz. w 
gmachu TPN. przy ul. Lelewela 8. 

— Ze Stowarzyszenia Kupców i Przemy- 
siowców Chrześcijan w Wilnie. — Po ostat 
nich uzupełniających wyborach Zarząd Sto- 
warzyszenia ukonstytuował się, jak nastę- 
puje: M. Żejmo (prezes), E. Kowalski (vice- 
prezes), K. Rutkowski (vice-prezes), K. Za- 
polya-Zapolski (sekretarz), Е.  Kudrewicz 
(skarbnik) oraz członkowie: pp. G. Arndt, 
M. Brzostowski, T. Krassowski i F. Žebrow- 
Ski. 

SĄDOWA 
— Osobiste. — Dnia 23 bm. p. prezes 

Sądu Apelacyjnego w Wilnie Wacław Wy- 
czyński wyjechał do Nowogródka w spra- 
wach służbowych. 

WOJSKOWA 
— Walne Likwidacyjne Zgromadzenie 

b. Związku Ochotników W. P. — W dniu 
20 bm. odbyło się walne Zgromadzenie Li- 
kwidacyjne b. Związku Ochotników W. P. 
na którem postanowiono cały dorobek orga 
nizacji, w postaci gotówki (aktywa) i inwen 
tarza, przelać na rzecz Związku Obrońców 
Wilna i b. żołnierzy Litwy Środkowej, Za- 
rząd Główny w Wilnie. 

AKADEMICKA 
— Uwadze akademików pragnących wy- 

jechać zagranicę. — Koło Opieki nad Aka- 
demikiem Polskim Zagranicą, mając na ce- 
lu dobro młodzieży, pragnącej wyjechać za- 
granicę, utworzyło Dział Informacyjny o stu- 
djach, będący w bezpośrednim kontakcie z 
Uczelniami i Stowarzyszeniami Polaków za- 
granicą. 

Zaopatrzony w wielki materjal, Dział In- 
formacyjny udziela wszystkim zgłaszającym 
się wyczerpujących informacyj i poszczegól 
nych uczelniach, przeprowadzając otrzyma- 
nie przyjęcia oraz korespondencję z uczelnia 
mi. 

Wszelkie informacje udzielane są  bez- 
płatnie, przy zapytaniach listownych, zalą- 
czyć należy zł. 0.60 w znaczkach pocztowych 
na odpowiedź. 

Dział Informacyjny urzęduje codziennie 
(prócz sobót, niedziel i świąt), od godz. 18 
do 20-ej, w lokalu Koła Opieki przy ul. Os- 
solińskich 6-19, t. 247-48. 

— Ulgi kolejowe dła obsoiwetnów szkół 
akademickich. — Absolwenci Wydziałów fi- 
lozoficznych i lekarskich, rolniczo - leśnych 
Uniwersytetów krajowych, oraz wszystkich 
Wydziałów Politechnik krajowych korzystać 
mogą z ulg kolejowych w ciągu jednego ro- 
ku od daty uzyskania absolutorjum. Ulgi ie 
uzyskują absolwenci na. podstawie zaświad- 
czeń wydawanych przez władze im wersyte- 
ckie. Rozporządzenie Ministerstwa Koniuni- 
kacji weszło w życie z dniem 1-go inaja br. 

— Sekretarjat Kola Prawników Stud. 
USB. podaje do wiadomości, że dnia 24 bm. 
o godz. 20, w lokalu Koła odbędzie się ze- 
branie dyskusyjne z referatem kol. Lubeckie 
go pt. „Stosunek Paktu Kelioga z Paktem 
Ligi* Narodów". Wstęp wolny. 

— Podaje się do wiadomości, że ćwicze- 
nia wychowania fizycznego dla studentów i 
członków A.Z.S'u są przeniesione na teren 
boiska 6 p.p. leg. na Antokolu i będą się od- 
EA ze wtorki i piątki od godz. 17.30 — 

RÓŻNE 
— Udział L. M. i K. w procesji Bożego 

Ciała. — Zarząd Wil. Oddz. Ligi Morskiej i 
Kolonialnej wzywa pp. członkinie i członków 
Ligi, posiadających przepisowe  umunduro- 
wanie (uniform letni) do przyjęcia udziału 
dorocznym zwyczajem w uroczystej procesji 
Bożego ciała. Zbiórka w dniu 26-go, o g. 9 
rano u członka Zarządu p. W. Szumańskiego 
— Mickiewicza Nr 1 (informacje tel. 12-78). 

— Dzień dziecka. Doroczne święto dziec- 
ka odbędzie się, jak i poprzedniego roku, dn. 
5 czerwca, w niedzielę. Nikt chyba tego dnia 

są o 

PODZIĘKOWANIE 
Państwowy Magazyn Surowców i 

Wyrobów Tytoniowych w Wilnie tą 

drogą wyraża gorące podziękowanie za 

okazaną pomoc i współudział w akcji 

ratowniczej mienia Skarbu Państwa, 

przy tłumeniu pożaru, który wybuch- 

nął w sąsiedniej olejarni i zagrażał w 

bezpośredniem sąsiedztwie  budyn- 

kom Magazynu, gdzie były zmagazyno- 

wane surowce i wyroby tytoniowe, sta 

nowiące wartość kilku miljonów zło- 

tych, a w szczególności: : 

Panu Wicewojewodzie Jankowskie 

mu za zainteresowanie się akcją prze- 

ciwpožarową. 
Panu Naczelnikowi Bruniewskiemu za 

pomoc w organizowaniu służby bezpie- 

czeństwa, 
Panu Inspektorowi Policji Izydorczy 

kowi za energiczne i sprężyste utrzy- 

manie porządku w czasie akcji ratunko 

wej, 
Panu Staroście Grodzkiemu za nad- 

zwyczaj energiczne, połączone z Samo- 

zaparciem się, zorganizowanie i prowa 

denie całej akcji ratowniczej, 
Panu Pułkownikowi Myrkowi, za- 

stępcy Komendanta D.O.W. za oka- 
zaną pomoc wojskową, 

Dyrekcji F-my „Arbon* za bezinte- 

resowne udzielenie autobusów dla prze 

wozu oddziałów wojskowych na miej- 
sce pożaru, 2 

Wszystkim strażom ogniowym za 
energiczną ochronę  przeciwpožarową 
budynków z majątkiem Skarbowym, 

Władzom kolejowym za szybkie do 
starczenie wagonów dla celów ewakiia 
cyjnych oraz wszystkim tym obywate- 
lom, który na zew Kierownictwa Ma- 
gazynu swą ofiarną pracą z naraże- 
niem się życia przyczynili się do ewa- 
kuacji majątku Państwowego z zagro- 
żenego ogniem terenu. 

Kierownictwa P. M. S$. i W.T. 2 cR 
KARTOFLE | 

DO SADZENIA 
„INDUSTRIA" 

(średniowcześne) 
bardzo pienne i trwałe 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wwiino, Zawalna 11-а. 

# 
dząc, że dochód pójdzie na biedną sierocą 
dziatwę ze Žiobka i ia Maryi, Gniazdka 
św. Teresy i Schroniska im. Zubowicza. To- 
warzystwo Opieki nad dziećmi, które corocz- 
nie dzień ten o uje, nietylko pragnie ze 
brać trochę grosza dła swych kilku setek 
pupiłów, ale chce, aby w dniu tym wszyst- 
kie dzieci w Wilnie miały uciechę: zespół te- 
atrów wileńskich ofiarnie przygotowuje prze- 
śliczne przedstawienie teatralne dia dzieci o 
godz. 12-ej, a po południu o 3-ciej wszyst- 
kie grzeczne dzieci znajdą się w ogrodzie 
Bernardyńskim na Wiełkiej Zabawie, w któ- 
rej,,w porozumieniu z Kuratorjum szkolnem, 
wezmą udział szkoły powszechne. 

— „Zjednoczenie Kolejowców  Polskica 
wzywa swych członków do udziału w pro- 
cesji „Bożego Ciała". 

Zbiórka w lokalu Związku ul. Wiwulskie- 
go 3-4, we czwartek 26 bm., o godz. 9 rano. 

— Zarząd Chrześcijańsk. Związku Pieka- 
rzy w Wilnie wzywa wszystkich członków 
na zbiórkę w dniu Bożego Ciała 26 bm., o 
godzinie ©-ej rano, do lokalu Związku przy 
ul. Metropolitalnej 1, skad pod sztandarem 
Związku yscy członkowie Związku Pie- 
karzy mają łącznie z innymi Chrz. Związka- 
kami wziąć udział w procesji Bożego Ciała. 

— Centralny Związek Chrześcijańskich 
Związków Zawodowych w=Wilnie wzywa 
wszystkie Chrześcijańskie Związki Zawodo- 
we w Wilnie do wzięcia w dniu 26-go0 maja 
r.b. udziału w procesji Bożego Ciała. Zbiórka 
wszystkich Związków w dniu Bożego Ciała 
26-go bm. o godz. 9-ej rano przy ul. Metro- 
politalnej 1, ze sztandarami. 

Zarząd Centrali prosi Związki o liczny u- 

    

  

   

        

"dział w procesji. 
— Dziennikarz wiedeński w Wilnie. — W 

Wilnie bawi dziennikarz wiedeński — @г. 
Deutsch, który ma zazadanie zbadanie stanu 
ekonomicznego województw wschodnich. 

— Wycieczki z Wilna. — W czerwcu rb. 

do Wilna przybędzie ckoło 100 harcerzy ltevw 

skich oraz 2 wycieczki szkolne z Kowna. 

— Anonim z pogróżkami. — Dyrek 
nie ominie skarbonek pań kwestujących, wietor jedego z gimnazjów polsko - ży- 

   
Ko M NE LA : 

ŁÓ] NONEKSIĄZKI | 
`     

tych, którzy chcieliby zgłębić zasady gry— 
. Wśród ubogiej naszej literatury o tenni- 

sie, praca ta jest cennym dorobkiem. 
Nadmienić należy, że jest ona tomikiem 

22 z „Bibljoteczki Społecznej* wydawanej 
przez Giówną Księgarnię Wojskową. 

  

— Laskowski K. „Boks* — Cena zł. 
gr. 50. w Wi. maa gry w lawn - ae isa“ — Warszawa Główna Ksi i i 

sko Toż. Księgarnia Woj 

o pokażnej już liczby wydawni 
sportowych Głównej Res Wojskowej 
dochodzą jeszcze obecnie 2 z coraz bardziej rozwijających się u nas dziedzin sportu — 
boksu i tennisa. 

Autor „Boksu”* znany pięściarz i instruk- tor, opierając się na bogatej praktyce i stu 
djach zagranicą z zakresu boksu podał w tej pracy własną metodę jego nauczania. W 

  

Droga nr. 5. — W ostatnim numerze za 
szczytnie znanego miesięcznika znajdujemy 
m. in. następujące prace: A: B. Dobrowol- 4 rozdzialach omawia: 1) naukę, 2 i i ść dzisiej | : ę, 2) zapra- skiego — „Niedostateczność dzisiejszej szko eina OSS, taktyce boksu, i 4) załącza ły OE, St. Philipsona z: ” Bódsta 

portowy PZB. wy finansowe rozwoju gospodarki polskiej” Ujęcie w pracy jest wyczerpujące oraz T. Zielińskiego — „Nauka rzymska a nau- możliwie najbardziej Przystępne, co pozwal- ka grecka”, L. Fryde — ,„, W stulecie śmier la na łatwe korzystanie z niej, czy to po- ci Goethego", |. Nekrasza — „Budowa”, M. ibowiw, KR CZ czy to zespołom Wallisa — „Podróż po Hiszpanii”. й rzy obchodzą się bez trenera. — / i aw a 
70 załączonych TYSUARGW łętowych > REŻ bogaty dział sprawozdaw 

szcze bardziej prz ia si Šabo S 1 przyczynia się do zrozumie- Życie i technika nr. 1—2. Młodzież wi- nia całości wykładu. Jest to pierwsza praca 
metodyczna i zarazem stanowiąca ostatnie 
słowo w naszej literaturze pięściarskiej, | 

„Nauka gry w lawn - tennisa“ — prąca 
instruktora gry w tennisa podaje trešciwy 
i dokładny opis techniki i taktyki tej gry. 
Składa się z 5 części. W I omówiono ude- 
rzenia, przyczem autor stosuje oryginalny 
podział na uderzenia, wykonywane z głębi 
boiska, oraz z pozycji przy Siatce. II część 
stanowi uwagi o taktyce gry, zwłaszcza do 
skonale przemyślany opis gry podwójnej. III 
część zawiera opis boiska i prawidła gry. 

Praca ta stanowi bardzo dobry podręcz- 
dla początkujących, jak zarówno dla 

leńskiej Szkoły Technicznej szczęśliwie zaini 
cjowała wydawanie miesięcznika, poświęco- 
nego sprawom szkolnym i zagadnieniom [a 
chowym, technicznym. Współpracownikami 
pisma są profesorowie i uczniowie szkoły. 
Redaktorem naczelnym — p. Wł. Wierzbow 
Ski, komisja redakcyjna składa się z przed” 
stawicieli poszczególnych kół młodzieży, ist- 
niejących na terenie szkoły. 

Z wielkim rozmachem pomyślane, wcale 
dobrze redagowane i starannie wydane cza 
sopismo robi bardzo miłe wrażenie i zasiu 
guje na poparcie nietylko ze strony ucz- 
mów i abiturjentów szkoły, lecz i star- nik 
szej generacji techników wileńskich. 

wo 

Komitet uczczenia pamięci 

Ś.p. ks. biskupa Władysława Bandurskiego 
Wczoraj, dn. 23 bm. odbyło się w 

Pałacu Reprezentacyjnym pod przewod 
nictwem p. Wojewody Z. Beczkowi- 
cza posiedzenie Komitetu uczczenia 25- 
jecia sakry biskupiej ks. Bp. Bandur- 
skiego oraz Komitetu uroczystości po- 
grzebowych. 

Po złożeniu 
wozdania ze swej działalności, Komitet 
uczczenia jubileuszu sakry biskupiej 
wystąpił z wnioskiem o powołanie no- 
wej organizacji, któraby przejęła ze- 
brane fundusze i użyła je na cel, god- 
ny uwiecznienia pamięci Zmałego Bi- 
skupa. 

Po dyskusji oraz wysłuchaniu spra 
wozdania o działalności Komitetu uro- 
czystości pogrzebowych, zebrani jedno 
myślnie uchwalili: 

1. Powołać do życia Komitet ucz- 
czenia pamięci ś.p. Biskupa Bandur- 

Żydzi jadą 
WILNO. — Wiadze litewskie zezwoliły na 

przejście przez granicę do Kowna wycieczki 
sjonistów wileńskich w ilości 60 osob. Wy- 
cieczka ta na czele z prezesem rady gminy 
żydowskiej dr. Wygodzkim udaje się dnia 

TYFUS W 

  

  

ZBIEGÓW WYSIEDLA SIĘ Z POWROTEM 
WILNO. — Na terenie pogranicza polsko- 

sowieckiego w rejonie Iwieńca i Rakowa w 
ostatnicii dniach przedostało się kilkunastu 
włościan sowieckich z okręgu zasławskiego. 
Ponieważ wśród zbiegów zauważono pierw- 
sze oznaki choroby zakaźnej z polecenia władz 

Fala pożarów na 
W ostatnich dniach na terenie wojewódz- 

twa Wileńskiego zanotowano 18 mn 
pożarów, z tego trzy większe, mianowicie: w 
m. Krzywicach, pow. wilejskiego pożar stra 
wił 8 budynków mieszkalnych; we wsi jano: 
wicze, gm. bienickiej, pastwą płomieni padło 
7 domów mieszkalnych, 7 stodół ze zbioranu 
i kilka budynków, a podczas akcji ratunko- 
wej 2 osoby odniosły ciężkie poparzenia. 

  

ZUCHWAŁA SZAJKA BANDYCKA 
KREWNY TARASZKIEWICZĄ HERSZTEM BANDY 

WILNO. Władze bezpieczeństwa pu- 
blicznego na terenie pow. oszmiańskie- 
ge zlikwidowały niebezpieczną szajkę 
złodziejsko - bandycką, która od dłuż- 
szego juz czasu grasowała w Oszmiań- 
skiemi i pow. sąsiednich. Na czele szaj- 
ki stał krewny b. posła „Hromady“ 
Bronisława Taraszkiewicza — jan Ta- 
raszkiewicz, pomocnikami byli jego 
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wyczerpującego spra- ; 

IGNACY TŁOCZYŃSKI 
mistrz tennisowy Polski 

gra w Wilnie dn. 25 i 26 b. m. w meczu 

Park Żeligowski 

Bilety wcześniej można nabyć w „Starcie'* (Królewska 1) 
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Prowincja zagrożona 
Coraz częściej przybywają do na- 

szego miasta cudzoziemcy, którzy in- 
teresują się naszą sztuką, architekt:- 
rą, oraz zabytkami historycznemi mia- 

sta... Ž 
Pokazujemy im skwapliwie wszyst- 

ko, co tylko jest godne widzenia. inior 
mujemy ich o wytężonej działalności 
naszej na prowincji. 

Na jedno tylko pytanie cudzoziem- 
ca — nie możemy znaleźć odpowiedzi. 
Jak się przedstawia sprawa  kultural- 
nych potrzeb i rozrywek ludności poi- 
skiej, zamieszkującej rozległe Kresy 
Wschodnie? 

Czy dociera do większych ośrod- 
ków prowincji Teatr polski, dając po- 
pularne sztuki, dostępne dla najszer- 
szych warstw? я 

Czy istnieje organizacja, któraby 
rozwijała kulturę muzyczną w pomniej- 
szych miastach kresowych, urządzając 
chociażby sporadycznie dojazdy z kon- 
certami? 

Pytania te zaskoczyły nas bardzo. 
Nie przypuszczaliśmy, że i cudzoziem- 
cy interesują się temi sprawami, które 
zdawałoby się napozór, nie mają więk- 
szego znaczenia. 

Daliśmy do zrozumienia, że właśnie 
w chwili obecnej, dążymy do urzeczy- 
wistnienia tej myśli. 

Zaznaczyć musimy, że wielokrotne 
starania, czynione u władz, aby uru- 
chomić teatr objazdowy o charakterze 
regjonalnym, nie odniosły skutku, po 
za moralnem poparciem tego przedsię- 
wzięcia. Szczegółowe memorjały, zło- 
żone w swoim czasie, dokładnie od- 
zwierciadlały groźne położenie prowin 
cji, zalanej wprost przez rozmaitego ro 
dzaju zespoły ukraińskie, rosyjskie, bia 
ioruskie i żydowskie. 

Zespoły te na terenie „województw 
wschodnich, rozwijają od szeregu lat 
swą działalność, przenosząc się z miej- 
sca na miejsce. Naprzykład ukraińsko- 
naddnieprzański zespół pod kierowni- 
ctwem p. Rudenko, obchodził 15 b.m. 

w Mołodecznie dziesięciolecie swej pra 
cy artystycznej na terenie Kresów 
Wschodnich. Dziesięć lat mógł się u- 
trzymać dość liczny zespół w małych 
miasteczkach, bez pomocy finansowej 
z zewnątrz. 

dwaj bracia. Pozatem przetrzymano 4 Od dłuższego czasu koncertuje chór 
innych osobników, którzy należeli do rosyjski pod kierownictwem p. Sie- szajki. mionowa, oraz rosyjski zespół bałałaj-- 

Na wieść o zlikwidowania bandy Kowy, obdarzając prowincję naszą pro Taraszkiewicza ludność powiatu ode- dukcjami, noszącemi wybitnie propa- tehnela z ulgą, gdyż była ona ciągle te Sandowo rosyjski charakter. 
ryzowana, okradana i niepokojona u- Przykład istnienia teatru ukraiń-- 
stawicznemi kradzieżami, napadami. _ Skiego wskazuje naidobitniej, że uru- Bi chomienie polskiego teatru objazdowe- 

go nie jest żadną niemożliwością, cho- 
dzi tylko o wysiłek organizacyjny. 

. Tęż samą akcję należy rozwinąć w 
kierunku organizacji na prowincji wy- 
jazdowych koncertów, z propagandą 
muzyki polskiej, tembardziej że okres 
letni bardzo się nadaje do realizacji po- 
wyższych zamierzeń. 

Uderzamy w dzwon alarmu, — mo- 
że odgłos jego wywoła należyte zro- 
zumienie sytuacji. 

2. Przekazać temu Komitetowi ze- 
brane fundusze z wyrażeniem życzenia, 
aby zostały one użyte na budowę sta 
nicy harcerskiej im. ks. Biskupa Wł. 
Bandurskiego. 

3. Zaprosić na wniosek rozwiązu- 
jacego się Komitetu szereg osób do Ko 

itetu Honorowego i Komitetu Wyko- 
nawczego oraz upoważnić Komitet Wy 
konawczy do ukonstytuowania się z 
prawem kooptacji członków. 

  

Na tem zebranie zamknięto, przy- 
czem zebrani wyrazili podziękowanie 
Panu Wojewodzie za szczególne prze- 
jęcie się sprawami uczczenia pamięci 
ś. p. Bp. Bandurskiego oraz za dotych- 
czasową ofiarną pracę. 

Po ukonstytuowaniu się nowego Ko- 
mitetu spis przezydjum i członków z0- 
stanie podany do publicznej wiadomo- 
ści. 

do Kowna 
7 czerwca rb. do Kowna, gdzie zabawi do 
15 czerwca. 

Z wycieczką. tą uda się do Litwy kilku 
kupców żydowskich, którzy będą się. starali 
nawiązać kontakt z tamt. kupcami. 

BOLSZEWJ! 
wysiediono ich z powrotem. W związku z 
panującą za kordonem epidemją tyfusu pla- 
mistego na odcinku Wołożyn uciekinierzy 2 
Białorusi sowieckiej nie będą wpuszczani ra 
teren polski. 

wsi 
Straty w obydwu wypadkach znaczne, lecz 
nieustalone. 

Wreszcie w lesie państwowyra oddalo- 
nym o dwa klm. od Podświlja gm. pliskiej, 
zapaliły się podkłady kolejowe i słupy telefc- 
niczne oraz zwiezione drzewo. Ogień strawił 
kilkaset słupów i podkładów kolejowych. Stra 
ty znaczne. Powód pożaru nieustalony. 

      

— A.Z.S. (Wilno) 
ego godz. 16, 

u Dincesa (Wielka) i w Dunlopie (Gdańska 6). NR 

TYTYYTYYYYYYTYYYYYYVYYTYVYVYYYYYYYY?YY YYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYH WILEŃSKI KGMUNIKAT 

: ; HARCERSKI dowskich otrzymał anonim z pogróż- BYŁ IE х ; s у A 20 bm nowoobrany d dd: il. kami. Autorzy anonimu grożą mu 0 N BYLO Związku Harcerstwa Pokkiegą: a O śmiercią w razie dalszego forytowania 
uczniów nieżydów. 

Policja zajęła się wyświetleniem tej 
sprawy. ‚ 

— Wypadki w kwietniu. — Z zestawie- 
nia Pogotowia Ratunkowego wynika, że w 

miesiącu kwietniu zdarzyło się na terenie mia 

sta i przedmieść ogółem 448 wypadków. W 

tymże samym czasie przewozów do szpitali 

było 110, 266 osobom udzielono pomocy le- 

karskiej w ambulatorjum Pogotowia, a 243 

chorych odwiedzano w mieszkaniach. 125 о- 
sób odniosło giężkie poranienia, wobec czego 

ulokowano je w szpitalach. 

W odróżnieniu od miesięcy ubiegłych, 
przeważającą ilość poszkodowanych stano- 
wią kobiety, bo aż 204 (dzieci do lat 15 — 

60). 

Większość samobójstw również przypa- 

da na kobiety (około 70 proc.) W 95 proc. 

wszystkie samobójczynie użyły, jako truci- 

zny, esencji octowej. Nie od rzeczy będzie 
podkreślić, że ilość bójek i rozpraw nożo- 

wych w porównaniu do miesięcy poprzed- 

nich znacznie zmalała. 

— Zaginione pieniądze od żydów 
kowieńskich. — O zaginięciu kilku ty- 
sięcy litów wysłanych z Kowna dla 
Żydów wileńskich, podaliśmy przed 
kilku dniami. Obecnie ujawnia się (na 
podstawie źródeł kowieńskich), że 
część pieniędzy miał pobrać nauczy- 
cieł żydowski B. z Wilna, reszta zaś 

była wysłana na nazwisko dr. Izabada. 
Ten ostatni wyjechał w międzyczasie 
do Palestyny, zaś B. nie przyznaje się 
do pobrania pieniędzy. 

TEATR I MUZYKA 
— Premjera w Teatrze Letnim w Bernar- 

dynce. — Dziš, we wtorek, 24-g0 maja, o 
godzinie 8,15 premjera arcywesoleį farsy Ar 
nolda i Bacha pt. „Awantura w raju“. Šwiet- 
na farsa ta, pełna niezrównanego humoru 
i wesołości niezawodnie wstępnym bojem zdo 
będzie sobie uznanie i powodzenie u pu- 
bliczności, która znajdzie w niej bezkonkuren 
cyjną rozrywkę. Udział biorą pp.: Jaśkiewicz, 
Zastrzeżyński, Gliński, Wyrzykowski, Zieliń- 
ska, Brenoczy, Stanisławska, Ciecierski, Skro- 
becka, Czapliński, Loedl, Karpiński, Detkow- 
ski, Dejunowicz, Domański, Zastrzeżyńska, 
Budzyński, Zelwerowiczówna i inni. Reżyse- 
rja dyr. M. Szpakiewicza. Piękna, zupełnie 
nowa oprawa sceniczna W. Makojnika. 

Jutro, w środę 25 bm., godz. 8,15 po raz 
drugi „Awantura w raju". 

— Premiera „Szczęście od jutra" w Lutni 
przeniosiona na piatek 27 maja. — Dyrekcja 

Panna Anastazja Urbanówna (Mickie szem swem zebraniu ukonstytuował się w wicza 24) zapłonęła miłością do pana sposób następujący: prezydjum: przewodni 
Stefana Pażusa (Piwna 7). Poprostu czący — p. gen. Lucjan Żeligowski, wice- 
potawiła wszystko na kartę. Było nie RE AE = NACE Dzie- > z 2 rulski, p. pułk. Emil Fieldorf į „ Marja byto, Sk > dzieje co chce... Hillerowa, skarbnik — p. radca Cywiński "i — Będzie się przecie żenił, sekretarz — phm. Antoni Wasilewski. 
dam mu, co mam najdroższego. Wydział Kół Przyjaciół Harcerstwa: p. 

I dała. Czterysta siedemdziesiąt Maria Hillerowa, p. Jadwiga Szelągowska, dwa złote gotówką. " p. prof. Patkowski i hm. Puciata . Referat 
— Forsa jest — powiedział sobie 

szkolny — p. nacz. Głuchowski, ref. obo- = Ч ‹ zów i kursów p. mjr. Pieifer, sekcja finan pan Stefan. — Było nie było. niech Na- sowa — p. Stulgińska i p. Cywiński. Sta- ścia myśli sobie co chce. y Ray Harcerskiej— й LS $ 8 -na Wanda Maleszewska. I zwiał. I jeszcze go nie znaleziono. Na porządku dziennym były żywo oma- 
wiane sprawy, związane z budową stanicy 
harcerskiej im. ks. biskupa Wł. Bandurskie- 
go i zlotu harcerskiego, który się odbędzie 
od 23 do 30 czerwca br. 

RZEOWOTAKISEOWA 
nr 21) w celu pozbawienia się życia wypił 
esencji octowej. Lekarz Pogotowia Ratunko- 
wego odwiózł desperata do szpitala Żydow- 
skiego. Przyczyna nieznana. 

więc 

Lokujcie kapitały 
w nieruchomościach 

DOMY w różnych dzielnicach 
miasta od 6000 zł, i wyżej. 

PLACE na Zwierzyńcu działki 
po 150 — 200 sążci i większe, 

FOLWARKI poleca Ucieki student sowiecki 24 : RLZ 
Dział Pośrednictwa pociągu sowieckim przybyłym do Pol- 

Handłowego ski znaleiono w wagonie towarowym u- 
Garbarska 1, tel. 82, 

Teatrów Miejskich uprzejmie komunikuje, iż 
premjera wesołej i pogodnej komedji Kiedryń 
skiego pt. „Szczęście od jutra*  przeniesio- 
na została na piątek 27-go maja o godzinie 
8,15.w. Bilety na premjerę wtorkową—po- 
zostają ważne na piątek 27 maja. 

. W dniach: 24, 25 i 26 maja przedstawie 
nia w Lutni zawieszone. 

— Park Sportowy im. Gen. żeligowskie- 
go, wejście przez Ogród po-Bernardyński,-— 
Wtorek 24 maja 1932 r. Koncert muzyki po- 
pularnej Wil. Orkiestry Symfonicznej. Dyryg. 
M. Salnicki, w programie: Moniuszko, Mas- 
senet, Czajkowski, Drigo, Gounod i inni. 

Początek o godzinie 8,15 wiecz. Ceny: 
wejściowe 30 gr., ulgowe 20 gr. i krzesła 60 
groszy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Pan — Żółta maska. 
Heljos — czarujący chłopiec. 
Casino — Kajadny przeszłości. 

Hollywood — Ze cenę wolności. 
Światowid — Okowy małżeństwa. 

Stylowy— Ułani, ułatni, chłopcy malowani. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Kawalerska fantazja. — Trzech nie- 

znanych osobników urządziło strzelaninę z re 
wolwerów na ul. Finnej. Jedna z kul trafiła 
w okno w jednem z mieszkań domu nr. 5, 
nie uczyniwszy nikomu szwanku. 

— SAMOBÓJCA W RESTAURACJI. 
Antoni Frank (bez stałego miejsca zamiesz- 
kania) w restauracji Zacisze (Mickiewciza 

krytego studenta sowieckiego Jachimo- 
wicza z Połocka, który ukrył się mię- 
dzy pakami ze szkłem. 

— SAMOBÓJSTWO SEKWESTRA 
TORA. — W lesie magistrackim za to 
rem kolejowym w Wilejce ujawniono 
trupa wiszącego na drzewie. Po zdję- 
ciu zwłok okazało się, iż jest to sekwe 
strator miejski P. Weroniski, który о- 
debrał życie wobec ciężkich warunków 
materjalnych. $ 

‚ — Zgon dziecka. — Izabeli Kunigielėw-“ 
nie (bez stalego miejsca zamieszkania) zmar 
ło nagle dziecka, w wieku około jednego mie 

siąca. Przyczyna śmierci narazie nie ustalo- 
na. Zwłoki przesłano do decyzji władz pro- 
kuratorskich, do kostnicy szpitala Św. Ja- 
kóba. 
‚ — Zatrucie. — W celu pozbawienia się 
ż.ycia Noar Tzajba (Szpitalna 18) wypiła 
esencji octowej. Lekarz Pogotowia Ratunko- 
wego odwiózł desperatkę do szpitala Sawicz 
w stanie niezagrażającym życiu. 

— Fatalny upadek, — Marja Legandow- 
ska (Zarzecze 42) upadła na tejże ulicy i 
złamała lewą rękę. Lekarz Pogotowia Ratun- 
kowego odwiózi Lewandowską do mieszka- 
ma. 

— Oszustwo. — Bolesław Mikielewicz z 
pod Trok, powiadomił policję, że pewien 
osobnik, podający się za adwokata Frydber- 

ga, wyłudził od niego 150 zł., obiecując pro 
—__ wadzić sprawę sądową o podział gruntów. 

Po pobraniu pieniędzy oszust ukrył się.



4 

Nie zawiodła się publiczność licznie 
przybyła na start i metę, nie zawiedli 
się „kibice* klubowi ani zawodnicy. 

Bieg drużynowy o puhar przechod 
ni i nagrody indywidualne „Słowa* u- 
dał się doskonale. 

rrzeprowadzony organizacyjnie 
sprzężyście przez WKS 1 p.p. Leg. 
przyniósł moc emocyj, a popuarność, 
jaką się cieszy od lat pięciu wzrasta 
stale, czego wyraźnym dowodem były 
tłumy publiczności, żywo omawiającej 
— z początku możliwości poszczegó|- 
nych drużyn i zawodników, a po biegu 
uzyskane wyniki. 

Sądząc z rozmów, jakie dało się 
słyszeć przed startem dla nikogo nie 
było wątpliwości, że pierwszym bę- 
dzie Sidorowicz. Mało kto wierzył w 
ewentualne zwycięstwo Malanowskie- 
go, średniodystansowca, dobrego on- 
giś, ale dziś już niegroźnego, wileńscy 
zaś biegacze też nie są jeszcze niebez- 
pieczni aia Sidorowicza. 

Jako drużynowego zwycięzcę typo- 
wano zespół Sokoła. ; 

Przypuszczenia te okazały się słusz 
ne. 

Pukntualnie o dwunastej drużyny, 
po uprzedniem wylosowaniu miejsc, 
ustawiły się na starcie. 

Kierownik biegu por. Zachara u- 
diela o statnich wskazówek i za chwilę 
starter p. Szumański puszcza zawodni 
ków. 

Sidorowicz odrazu — jak zawsze 
zresztą — wysuwa się na czoło tak, że 
już za pierwszym zakrętem, tj. jakieś 
200 mtr. od startu biegnie sam. 

Publiczność obserwuje z zaintereso 
waniem coraz wydłużający się sznur 
zawodników. Padają nazwiska i słowa 
zachęty. 

Zachęty biegacze nie potrzebują — 
każdy wyda z siebie wszystko, co mo- 
że — walczy przecież nie o swój tyl- 
ko, a swej drużyny, klubu honor. Po- 
nad Wilenką (po bruczku) przez ogród 
Bernardyńskni, alejami, wśród szpale- 
ru spacerującej publiczności biegną 
mierząc tempo zapasem sił i pozostają 
cej do przebycia trasy. 

W drodze powrotnej z Bernadynki 
do Cielętnika tempo słabnie. Wielu go 
ni już resztkami. Sznur rozciągnął się 
i w chwili kiedy witany burzą okla- 
sków zwycięzca Sidorowicz (Ognisko) 
przerywa taśmę, drugi — Józef Żyle- 
wicz (Sokół) jest o kilkadziesiąt me- 
trów, trzeci — Zajewski (Sokół) jesz- 
cze o jakieś 10—15, pozostali... na tra 
sie, przyczem ostatni gdzieś w pobliżu 
Bernardynki. 

Sędziowie mają teraz więcej kłopo- 
tu. Na metę wpada po kilku naraz, a 
nie wolno się omylić, bo niewielka na- 
wet omyłka może skrzywdzić tę czy 
inną drużynę. 

Obserwując nadbiegających zawod 
ników nabiera się odrazu przeświadcze 
nia, że drużynowo zwycięża Sokół. Za 
sidorowiczem przybywają dwaj sokoli 
Żylewicz i Zajewski, potem Jan Żyle- 
wicz (3 Sap.), Marczewski (1 p.p. 

CO ZDARZYŁO SIĘ WCZORAJ 
WIECZOREM 

WILNO. — Na ullcy Wielkiej został po- 
strzelony w nogę przez nieuważnego 20-let- 
ni Romuald Bohdziewicz (Wielka 46). Szpital 
św. Jakóba. 

Napiła się jodyny bezdomna służąca Ja- 
dwiga Waszkiewiczówna. Znaleziono ja na 
ul. Trockiej i ulokowano w szpitalu Sawicz. 

W Zakrecie został pobity bagnetem przez 
jakiegoś żołnierza Franc. Piotrowicz (Roz- 
brat 18). 

W szkole zawodowej przy ul. Kopanica 5 
spadający młotek uderzył 18-letniego ucznia 
Konst. Dubickiego, łamiąc mu żebro. Szpital 
żydowski. 

Na ul. Nowogródzkiej 2 drabów  pobiło 
kijami przechodzącą z mężem handlarkę Pe- 
się Skir (R. Śmigłego 36). Otrzymała ona 
ciężką ranę w głowę. 

AT I TIE T TNT, IT TNN SSSR 
S. BEREZOWSKI. 

| „Partbilet nr. 77777. 
— Ogniow! — rozlega się głos w 

okienku. 
Ola chwyciła nerwowo kartkę, od- 

wróciła się do okna i.. ledwie nie zem- 
dlała. Na kartce widniały, czerwonym 
ołówkiem napisane słowa...Nie notowa 
ny“. 

A więc niema w Kijowie nikogo te- 
go nazwiska! Więc Borysa niema! Co 
robić? Ola usiadła na kanapie i ledwie 
się nie rozpłakała. 

Co miała robić? W obcem, niezna- 
jomem mieście? Gdzie i jak szukać 
Borysa? „Może, — błysnęła nowa 
myśl, — on nie mieszka w Kijowie, a 
w jakiemś podmiejskim „Sowchozie*? 
Boże, jaka ja jestem nieszczęśliwa”. 
Ależ on pisał, że pracuje jako agronom 
„rabkopu*... Gdzie można się o niego 
dowiedzieč?“ 

Nagle nowa myśl rozjaśniła jej twa- 
rzyczkę. 

„Głupia jestem! Naturalnie, że trze- 
ba do „rabkopu* biec... Do zarządu 

Ee: 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

Leg.), znów sokół Samecki, Herman 
(Ognisko i znów Sokoli. 

Niejasna jest sytuacja co do drugie 
go miejsca: Saperzy czy Ognisko. 

Oczekujemy na orzeczenie komisji 
sędziowskiej, która podlicza punkty, 
sprawda raporty sędziów kontrolnych i 
kolejność przybycia na metę. 

Klubowcy denerwują się czekając 
wreszcie wynik zostaje ogłoszony: 
pierwsze miejsce, a więc puhar na rok 
1932—33 dobyła drużyna T.G.S. „So- 
koi“ w składzie: J. żylewicz, Zajewski, 
Samecki, Sierdukow, Urbanowicz, We- 
ber — 49 pkt., drugie 3 p. saperów 
przed Ogniskiem, przyczem Saperzy ma 
jąc 72 pkt. pokonali Ognisko różnicą 
załedwie dwóch punktów. 

Puhar po raz drugi z rzędu przecho 
dzi do Sokoła i jeżeli w roku następ- 
nym zostanie nów zdobyty — przejdzie 
na własność. 

Po obliczeniu punktów komisja sę- 
dziowska i zawodnicy udają się do par 
ku sportowego, gdzie na werandzie 
szatni przedstawiciel redakcji dr. W. 
Charkiewicz wręczył zwycięzcom na- 
grodę, wygłaszając okolicznościowe 
przemówienie. 

Bieg skończony. — Sokoli i Sidoro 
wicz odpowiedieli na interesujące sze- 
roką publiczność pytanie: kto zwycię- 
ży. Publiczność zwolna rozchodzi się, 
omawiając wyniki i formę poszczegól- 
nych zawodników, Malanowski bieg 
skiego, który bieg ukończył wprawdzie, 
ukończył jako czternasty. Trasa okaza 
ła się dla niego zbyt długą. 

Przechodząc do omówienia strony 
organizacyjnej biegu należy na tem 
miejscu złożyć wyrazy uznania W.K.S. 
1 p.p. Leg. za b. sprawną organizację 
zawodów. Redakcja tą drogą pozwala 
sobie złożyć wyrazy wdięczności Pp.: 
płk. dypl. Z. Wendzie, prezesowi W. 
Okr. Ż.L.A. i prezesowi WKS. 1 P.p. 
Leg., kierownikowi biegu por. Zacha- 
ra, komendantowi Ośrodka W. F. 
kpt. Ostrowskiemu oraz wszystkim pa- 
nom sędziom za łaskawie okazaną po- 
moc przy orgnizowaniu biegu. 

Dzięki ich pracy całość wypadła 
doskonale i bieg spełnił swoje zadanie 
— był doskonłą propagadną sportu. 
Swiadcząc o tem liczne zgłoszenia za- 
wodników i tłumne przybycie publicz- 

ności. . 

TŁOCZYŃSKI W WILNIE 

Po raz pierwszy Wilno będzie oglą- 
dało 25 i 26 bm. o godz. 16 w parku 
Żeligowskiego extra klasę tennisową 
Polski, a nawet Europy. Przyjeżdża 
grać Tłoczyński, opromieniony sławą 
seukcesów a Riwierze i ostatnich zwy- 
cięstw z Hanlendrami. Razem z nim 
przyjeżdża czwarta rakieta Legji, Sal- 
monowicz, aby wspólnie z Tłoczyn- 
skim rozegrać mecz 'tennisowy z repre- 
zentacją Wilna. Gry będą odbywały 
się systemem Davis coup'owym, czte- 
ry gry jedyńcze i jedna podwójna. Po-- 
nadto poza konkursem odbędzie się gra 
podwójna mieszana pań i panów. Barw 
Wilna bronić będą Grabowiecki (AZS) 
i Kewes ŻAKS), a z pań Dowborowa i 
Hohendlingerówna. (t) 

NIE 22 P. P., A „LEGJA“ 

Polski Związek Piłki Nożnej zadecydo- 
wał, że na dzień 5 czerwca, t. j. nadzień 
PZPN-u ma przyjechać do Wilna drużyna 
ligowa 22 p. p. Siedlce. Ponieważ drużyna 
ta przyjedzie w tym sezonie na zaprosze- 

SLO O 

Bieg okreżny o puhar „Słowa” 
„Sokół' zwycięża drużynowo, Sidorowicz indywidualnie 

szło do Ogniska. Dużo się o tem mówiło, 
zwłaszcza w początku sezonu, kiedy kilku 
graczy Laudy wystąpiło w fijoletowych ko 
Szulkach. Zarząd Laudy zwrócił się w tej 
sprawie do zarządu OZPN-u, nadmieniając, 
że przy zwalnianiu tych graczy popełnione 
zostały nadużycia. 

Sprawa przybrała nieprzyjemny posmak. 
Ostatecznie zarząd Okręgu zwrócił się do 
PZPN-u z prośbą © wydanie wszystkich 
materjałów, dotyczących zgłoszeń: Wiro = 
Kiro, Cz. Godlewskiego, Lepiarskiego, Oko 
łowicza, Piaseckiego, Rutkowskiego, Andrze 
jewskiego, Sokolińskiego, Zajcewa, i Mo- 
szczyńskiego. 

Badania tych dokumentów  rozproszą 
mroki otaczające tę sprawę. Ktoś będzie 
miał nieprzyjemne chwile. Ale kto? (t). 

NURMI OŻENIŁ SIĘ 

Mistrz bieżni, genjalny biegacz fiński Pa- 
ave Nurmi, ożenił się przed kilku dniami z 
panną Sylwią Laaksone siostrą znanego 
fińskiego długodystansowca z Abo. (t) 

  

  

Dziś! Wielka melodyjna 
przepyszna operetka filmowa. Dźwiękowe kino 

„PAN“ W rol. gł. 
mistrz maski Warwick War 

ŻÓŁTA MASKA 

liera w 

w-g łascynującej powieści EDGARA WALLĄCE'A 
Upajający kokteil czarującej muzyki, pieśni, tańca, 

nadzwyczaj koricznych sytuacji, lekkiej rytmiki ak«ji olśniewającej wystawy i fascynującej treści, 
Zuacy komik, partner Cheva- 

„Pzradzie Miłości” Lupino Lane 
i prześliczna Dorothy Seacombe Dodatki dźwięk. Na 1-szy seans cery zniżone. Pacz. © goóz. 2, 4, 6, 8 i 10.15 
  

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

Nareszcie coś nowego. Zapoimnisz o troskach, kłopotach, zmartwieniach, ogląliją: dżiś 
szampańską, pełną humoru operetkę paryską 

CZARUJĄCY CHROPIEĖ 0! est charmant) 
W rol. gł ulub, piosenkarz, bohater filmu „Kongres Tańczy* Henry Garat orsz gwiazda Paryża Meg Lemonnier 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Pocz., o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt, o godz. 2ej. Na l-szy Seans ceny zniźone. 
  

  

DZWIĘKOWE KINO 

CGIINC 
ul. Wielka 47. Tel. 15-41. 

naszym ek'anie w wstrzą-: 
sającym dramacie 

| Dzial Młodym dziewczętom na przestrogę!! Piekło przeżyć usidlonej przez złoczyńcę ujrz. na 

RAJDARY PRZESZŁO 
2 uroczą Jsann Bennet w roli głównej. Nad program: Bajeczne dodatki dźwiękowe, Ceny ina 1-szy 

seans zniżone. Początek o godz. 2 ej 4, 6, 8 i 10.15 w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

šei 
Wkrótce „Pad Kuratelą“ z udzisism Vizsta Burlana 
  

  

Dźwiękows kino ZA CENE WOLNOŚCI Dramat małżeński w 10 akt. dzieje mężczyzny beż 

  

  

HOLLYWOOD obowiązków i bez odpowiedzialności, rwącego 
Mickiewicza;22 wszelkie więzy,i dążącego do wolności. Matte: kto nie ponosi żadnej odpowiedzialności, niema prawa do szcręś:ia 
AS i miłości, Początek o godz. 4, 6 8 i10.15 Na 1-szy Seans ceny zniżone. 
tel. 15-28. Wkrėtce: „Kurjer Carsti“' 7 Iwanem Možuchinem“' w wersji džwiekowej. 

Kino-Teair Dziš Premjera w Wilnie SKGWY MAŁŻEŃ STWA” Scenarjusz LUICI - PIRANDELLO 
„ŠWIATOWID“ 

Mickiewicza 9 
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Dia Członków Kolegjum у 

KONTO „HEROLDA“    
ORGAN KOLEGIUM 
HERALDYCZNEGO 

(W 1932 r. WYCHODZI JAKO MIESIĘCZNIK) 

Kwartalnie z przesyłką — zł. 9.— 

Cena zeszytu zł. 3.— 

Redakcja i Administracja: Warszawa, ul. Dąbrowiecka 24, 
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Giełda Warszawska 
z dnia 23 maja 1932 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8 85 i pół — 8,87 i pół — 8,83 
Belzja 125,00 — 125,31 — 124,9 
Gdańsk 174,95 — 175,38 — 174,52 
Hol:ndja 361,40 — 362,30 — 360 52 
Londyn 32,85 — 32,84 — 33,05 — 32.69 
Nowy York kabel 8,904—8,924— 8,894 
Paryż 385,14 — 35,23 — 35,05 
Praga 26,39 — 26,45 — 26.33 
Szwejcarja 174,55 — 174,98 — 174,12 
Włochy 45,85 — 46,08 — 45,62 
Beilin w obrotach niecficjalnych 212,70 
Tendencja niejednolita, 

Papiery procentowe: I 

3 proc. pożyczka budowlsna 32,59 
4 proc luwestycyjua 87,50 — 88,00 
5 proc Kouwersyjna 37,25 
6 proc, dolarowa 50.00 
4 proc, dolarowa 46,25 
7 proc, Stabilizacyjna 45,00—47,50 — 44,75 
10 proc. kolejowa 101,00 
В proc, L Z. BGK i BR., obligacje BGK 
J. 

Te same 7 proc. 83,25 
-4 i pėt proc, LZ, ziemskie 33,50— 33,00 

(drobne) 
4i pół L.Z, warszawskie 41,00 
8 proc. warszawkkie 54,75—56,50 (drebne) 

55,00. 
Tendencja па pożycrki mocniejsze, na 

listy słabsza, 

94,0 

Akcje: 

Bank Polski 71,00 Tendencja utrzy mana. 

Połyczki polskie w Nowym Yorku: 

Dillonowska 47,75 
Stabilizacyjna 42,75 
Sląska 32,00 

nie jednego z klubów Wil— OZPN. zwró- *vvvvvvv» 
cił się do PZPN-u z prośbą o przysłanie 
drużyny Legji warszawskiej, zajmującej — 
jak wiadomo — pierwsze miejsce w tabeli. 

Jeżeli prośba ta zostanie uwzględniona, 
—będziemy wkrótce mieli możność obser- 
wowania pięknych wykopów Martyny, pra- 
widłowych podań Szallera i drybling oraz 
strzał Nawrota. Zresztą każdy z graczy Le- 
gji będzie mógł być wzorem na naszych.— 
Przeciwko ligowcom grać będzie reprezen- 
tacja. | (t). 

JAK TO BYLO Z TEMI 
ZGŁOSZENIAMI? 

Wszyscy wiemy o tem, że kilku graczy 
Laudy porzuciło barwy swego klubu i prze 

„rabkopu“... Gdzie on jest? Tyle cza- 
su straciłam napróżna! Od półtora go- 
dziny jestem w Kijowie i nic nie wiem 
otąd. Ależ zgłupiałam zupełnie: prze 

cież minęłam trzy magazyny  „rabko- 
pu*, w każdym mogłam się dowie- 
dzieć! Oto jest magazyn — zaraz -się 
dowiem... 

— Proszę mi powiedzieć, gdzie się 
znajduje gospodarstwo „rabkopu“, al- 
bo gdzie można się o nie dowiedzieć? 

— Dowiecie się tego, obywatelko, 
tylko w zarządzie. Idźcie do wydziału 
instrukcyjnego... 

— Muszę dowiedzieć się o adres 
mego krewnego, agronoma, bo w biu- 
rze adresowem niema. 

— Tembardziej, idźcie tam do „Za- 
wa“ albo jego zastępcy... 

— A gdzie to jest? 
Niedaleko! Ot zapiszę wam, żebyś- 

cie nie zapomnieli. Miniecie dwa kwar 
tały po ulicy Korolenki, skręcicie w le- 
wo i tam będzie duży biały dom... Tam 
już znajdziecie. 

Ola za drzwiami już prawie skoń- 
czyła słowa podziękowania. 

„Czemu ludzie chodzą tak wolno? 

   

OBWIESCZENIE, 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lachowi 
czsch Kazimierz Dunin * Markiewicz zamie 
szkały w Lachowiczach przy ul. Rynek Nr. 14 
na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, iż w 
dniu 13 czerwca 1932 roku o godzinie 10 
rauo w maj, Nacz-Bryndzowska gin. Lscho. zapewnia otrzymanie wzorowych negatywów 

przy KAŻDEJ POGODZIE. 

LUGDA 
wickiej, odbędzie się sprzedaż przez licytacją 
ruchoiności, należących do Zygmunta Czar- 
nockiego, składających się z fortepianu, radja 
i mebli oszscowanych na sumę 3.600 zł, 

Spis rzeczy i ich szacnnek przejrzeć moż- 
na w dniu licytacji, 

Komornik 
(©) K. Bunin Marki ewic 

WAAŻA ALA AAA AAAA AA AAA AAAA ŁAŁ AAAA AA AAA AZ A ŁAŁ 

Nie mogę już iść prędzej! Tak, to ostat 
nia moja nadzieja. Jeżeli i ona zawie- 
dzie — wszystko stracone. Trzeba bę- 
dzie jechać do Odesy nie widząc Bo- 
rysa! Szczęście, że ta ulica idzie w dół, 
prędzej będę. A oto i „Rabkop*. Taki 
ładny dom — żebyż przyniósł mi szczę 
ście! Czyżbym śpieszyła tak napróż- 
no?“ 

Wpadła, dysząc ciężko na czwarte 
piętro, nerwy odmówiły jej posłuszeń- 
stwa i upadła ciężko na krzesło, nie 
mogąc wymówić nic, prócz urywanych 
słów: „ferma... agronom... mąż...** Ser- 
ce biło jak młotem w jej piersi, a w 
oczach kręciły się kolorowe koła. 

Ginsburg, do którego gabinetu 
wpadła tak niespodzianie młodziutka 
kobieta, był zdumiony przez chwilę 
tylko. Słysząc jej urywane słowa, zro- 
zumiał w lot o co chodzi: 

— Czy jesteście żoną Walentego 
Piotrowicza? —zapytał, podając szklan 
kę zimnej wody. 

— Boże, już trzeci! — przeleciało 
w myśli Oli zdziwienie. 

Pijąc wodę, wyjęła z kieszeni foto- 
grafję Borysa. 
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Radio wilenskie 

Wtorek, dnia 24 maja 1932 roku. 
11,58: Sygnał czasu. 
12.10: Audycja dla poborowych. 
13.20: Kom. meteor. z Warsz. 

  

14.35: Utwory Antoniego Rubinsteina 
(płyty). 

15.05: Kom. z Warszawy. — 
15.25: „Organizujmy letniska* — odczyt 

z Warszawy. 
15.50: Audycja dla dzieci z Warszawy. 
16.20: „Łowiectwo a przyroda* — odczyt 

ze Lwowa. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16.50: Piosenki przyjemne (płyty). 
17.10: „O porażeniu elektrycznem“ — od- 

czyt ze Lwowa. 
17.35: Koncert symf. z Warszawy. 
18.50: Kom. Wileńskiego Aeroklubu. 
19.00. Przegląd rolniczy litewski. 
19.20: „Skrzynka pocztowa N-SOR. 
19.40: Program na środę. 
-9.45: Pras. dzien. radj. z Warsz. 
20,00: „W ogrodzie Tarnowskich" felj. 

z Warszawy. 
20.15: Koncert z Warszawy. 
21.45: Skrzynka techn. z Warszawy. 
22.00: Recital fortep. z Warszawy. 
22.40: Kom. i muz. tan. z Warszawy. 
23.00: Koncert symfoniczny (płyty). 

LUMIERE 
NOWOŚĆ! 
FOTOGRAFICZNA 

BARWOCZUŁA, PRZECIWODBLASKOWA, 
WYSOKOCZUŁA (1400 H 6 D) 

DROBNOZIARNISTA 

PAPIER 
W CZTERECH GRADACJACH: NORMALNY, 
MIĘKKI, TWARDY, BARDZO TWARDY 

Zapewnia otrzymanie wzorowych odbiiek 
z_KAŻDEGO_ NEGATYWU. 

— Po co to! Ja nie wątpię i tak. 
Czy przyjechaliście dziś rano? 

— Tak, przed paru godzinami, z 
Odesy... Nie znam adresu męża — pi- 
sywałam na pocztę główną, nie mogłam 
znaleźć... Gdzie on jest, co mu się sta- 
ło? 

— Uspokójcie się, proszę was. Spra 
wa jest dosyć poważna, ale nie bezna- 
dziejna. Dziś, jutro oczekujemy kryzy- 
su.. Chciałem do was napisać, ale nie 
wiedziałem dokąd.. 

— Na miłość Boską! Gdzie on jest? 
W szpitalu robotniczym... Odwiozę 

was tam, to będzie prędzej. 
— Czy.... on jest ranny? , 
— Nie... skądże... Zapalenie płuc. 

Przeziębił się na polowaniu.. ale do- 
ktorzy dają nadzieję... 

— Więc jedźmy prędko! 
— Zaraz wezmę palto. Za pół go- 

dziny wrócę, — powiedział do zastęp 
cy, tylko odwiozę do męża tow. Nikol- 
ską. 

* Mari już trzeciego męża! — prze- 
mknęło w mózgu Oli, ale myśl ta nie 
wywołała nawet uśmiechu na jej u- 
stach. — Czy nie wszystko jedno, jak 
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Marcella Pradot, Lois Msran. 

  

Wytwórnia sztucznych wód mine- 

ralnych i nspojów chłodzących 
к pod tirmą 

„E TROMSZCZYŃSKI" 
w Wilnie 

poi kierownictwem współ: 
właś iciela prowizora 

W. Wrześniowskiego 

poleca 

sztuczne wody mineralne 
(Vischy, Ems, Karlsbad i in- 
ne) i nspoje chłodzące, przy 
rządzine wyłącznie na cukrze, 

na 7. Msgszyn: Wielka 50. 

   

    

Zakład; Piw. 
  

  

Wiieńskia prywatne 

K i r $ 3 samochodowe 
i motocykiowe 

Grupy amatorskie i zawodowe. Urzędnikom 
państwowymi wojskowym zniżka. Zapisy 
i informacje Mickiewicza 24 m. 10 w godz. 

10—13 i 16—20. 

Wielki wybór markizet, 
kreponów, jedwabi sztucznych i perkali 

pa cenach najniższych 

POLECA SKLEP BŁAWATNY 

„TKANINY TANIE" 
S. Ciszewskiego — Wileńska 31 

LUBIEN WIELKI 
koło Lowa 

Naįsilniejsze zdrojowisko 
siarczano boroxinowe 

SEZON KĄPLELOWY 
od 1 maja do końca września 

W sezonie 1 szym i III cim 

  

  

nowych 

  

      
  

  

W głównych rci.ch łwan Możuchin 
Nad program wesoła komedja, 

AMAABAAAAAABAAAAAAAI 
ZESK5 EEE KSETENA Potrzebny 

lekarze mężczyzna do pakowa- 
nia jsj. Zgłoszenia ' z 

TTYITTYYYYYYYYYYYYY: Odpisami Świadectw jak 
i życiorys skierować 

  

DOKTOR a „Słowa* pod 
5 6. 33% 

Blumowicz AAA ADAAAAAAĄA DAR AA 
choroby weneryczne, 
kórne i moczopłciowe 

Wielka 21, Lokale 
tel, 921, od 9—1i3—8 TY**"VYTVVVYVYYYYVY* 

W. Z. P. 23. Mieszkanią 
MAABAALAAAAMAAAMAMAAAI Z Z, A pokoi ze 
REENIELANEM SESEEBIZA  szelkietn wygodami 

Kosmetyka nowoczesnemi, wanna 
na miejscu do wy- 

vyevevą, ajęcia. Wilno, ul, 
Słowackiego 17 

GABINET POKÓJ 
Racjonalne] | umeblowany do wyna- 

kosmety kiieęcia. Osobne wejście, 
ieczniczej — 3a piętrze. Artyleryj- WILNO, ska 1 m. 3. 

—— p: DO WYNAJĘCIA 
Urod komserma. 4 5.1 6-cio pokojowe 

je, doske- Mieszkania wolne 
nali,: odświeża, usuwa Od Podatku lokalo- Jej skazy i braki, Masaż W£9O, Suche i jssne kosmetyczny twarzy, i ze wszelkiemi nowo- 
Masaż ciała, elektrycz. gra emi wygodami, ay wyszczapiający (pa- Wilkomierska 5-2, 
uiej. Nairyski „Hormo= — DZT: Tę 
na* według prof. Spuh- DO WYNAJĘCIA 
la. Wypadanie w:osów,5 pokci przedpokój i 
łapież, Iudywidnalne kuchnia pl. Artyleryj- 
dobiersnie kosmetyków ska 1 m. 5, Dowiedzieć 
do ksżdej cery, Ostsi- Się'n dozorcy. 
nie zdobycie kosmety= uaaaaaakAAkAkńAAńŁAń 

ki racjonsinej 
Codzisunie od g. 10—5 Letniska 

AW Z, 
  

w 7. P OR B ZOK 
YWYYYWYYVYPYYYWYYYYE 

GABINET LETNISKO 
Kosmetyki blisko Wilna, las, Wilja 
Leczniczej łódź, urocze położenie 

Inf r. w red. „Słowa* „Cedib“ 

  
  

specjalne zniżki. . NARC : J. Hryniewiczowej Letnisko Informacyj udziela: Zarząd Zdrcjowy (Wielka 18 m. 9) pensjonat 

został przeniesiony rzeka, l2s sosuowy, 
# Rz, na ul. Mickie- pocia ię Da- 

pp. wynajmujących wicza 1 m. 11 niszew stacja Smorgo- 

| Uwadze lataiska, pensjo- AAA AŻGRAGGRŻK ANA) nie, Klersnowska, 
naty, pokoje i t. p. Ki] 

66 
Ogłoszenia do SŁOWA : Posady Kupno 

SOBA SR TIT OTŲ : 33 daj TYvvvvwtvvvvyssvytve+ 1 SPRZEDAŻ 
i do YI O? anio Do paaszacto ESET NTA 

siębiorstwa Biuro Reklamowe polrzebaa kasjerka |, , A is S ż 
z kaucją zł, 1 

St. Grabowskiego Zgłoszenia do Biu- poz zza 
ul. Garbarska 1. tel. 82. ta ReklanowegoSk | sio TETOWA z 

% «#   

  

   

  

Grabowskiego Gar- 

    

    

  

    

barska 1 w godz, |"" 11 = R) 
tylko 11 — 12. GA 

RZE mos Samochód 
Gospodyni „ESSEX* 6 ciu os, 

ĄBRAjJEIE Młoda, energiczna, zna*| w dobrym stanie 
jąca się na 'ogrodni-| tanio do sprzedania 

we wszystkich aptekach i ctwie, mleczarstwie z| Jagiellońska 11. 
składach aptecznych znanego wybornemi Świade- | Garaż Polmin boks 6 

Baka ad odnako ctwami i wieloletnią| godz. 10—12 i 4—5 
я PA KĄ 8 poważną praktyką Fez popoł. 

szukuje posady na wie 
j Prow. A. "_-P. Oferty w Redakcji 

КА o 
DOKONANO,  „ Kucharka Zguby 

ze Świądectwami po: 
KRYNICA CARLTON" sznkuje posady, Zam- > 

w kowa 6—6. Zgubiłem 
Hotel Persjonat pod zarządem Marty Los | me mazonome w dniu 21 b. m. pacz- 
renz pileca pokoje słoneczne z balkonami, Poszukuję kę zawierającą różne 
z bieżącą wcdą ciepłą, zimną, centralnem 
ogrzewaniem, utrzymaniem — lub bez. 
Autobus hotelowy do dyspozycji gości. 

Ceny niskie. 
Zamówienia przyjmuje Zarząd. 

się on nazywa. Dosyć, że go kocham, 
a on jest chory i leży w szpitalu, mo- 
że umiera, mój Boże! 

XIII В 
Szpital robotniczy przy klinice znaj 

dował się na bulwarze Szewczenki, do 
rożkarz zatrzymał się niedługo przy je- 
go bramie. 

Ginsburg wprowadził Olę do pocze 
kalni i poprosił doktora dyżurnego. 
Weszła młoda, tęga kobieta, o nieco 
zbyt okrągłej, lecz przystojnej twarzy; 
ruchy miała pewne, zachowanie spo- 
kojne, zimne. 

— Żona tow. Nikolskiego, który le- 
ży tu u was, — przedstawił Ginsburg, 
— przyjechała dzisiaj z Odesy, chce 
pielęgnować chorego. 

— Dobrze, chodźcie, wpuszczę 
was do sali. 

— Czy on jest nieprzytomny? 
— Tak. 

— Ale, czy ma się trochę lepiej, czy 
gorzej? — dopytywała Ola. : 

Doktorka wzruszyta ramionami. 
— Dziś — jutro wszystko się wy- 

jaśni, czekamy kryzysu. Zadzwoniła. 
Weszła młodziutka pielęgniarka, w 

   

wspólnika z niewiel- dokumenty osobiste na 
kim kapitałem do zro-imię Borysa Siegałowa 
bienia próbnego mo-Proszęo zwrócenie za 
deln nowego 
Adres w R.dakcji 96. 

statku, wynagrodzeniem, ul. 
Witoldowa 11. 

  

  

białym fartuchu. 

— Zaprowadźcie, obywatelkę do 
tow. Nikolskiego. Może odwiedzać dziś 
i jutro męża, dopóki kryzys nie nad- 
szedł, tylko niech nie siedzi długo. Daj 
cie jej fartuch. 

Cichemi krokami zniknęła za drzwia 
mi, żegnając gości skinieniem głowy. 

Ginsburg pożegnał Olę również. 

— Gdybyście potrzebowali pienię- 
dzy, dam waszemu mężowi zaliczkę, 
zajdźcie do naszego zarządu — mówił 
na pożegnanie. 

Ale Ola już nic nie słyszała. Machi- 
nalnie, gorączkowo wkładała fartuch 
szpitalny i wyszła za pielęgniarką. 

W sali było sześć łóżek, na každein 
z nich leżał blady, wychudły człowiek, 
w. białych, grubych koszulach szpital- 
nych, przykryci szaremi, brzydkiemi ko 
cami. 

Oli zdawało się, że gdy mijała łóż- 
ka, patrzyły na nią niewidzące z bólu 
oczy. Tam, w rogu leży człowiek o 
znajomych i drogich rysach, ale jakże 
zmieniony! 

(D. GCN) 

   
Redaktor w z.: Witold Tatarzyński.


