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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 

Szeptyckjego — A, Laszui, 
DABROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K, Mażinowskiego, 

BIENIAKONIE — Bufet Kołejowy, 
BARANOWICZE — ul, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

4 — Dworzec Kolejowy — K, Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytonjowy — S, Zwjerzyūskį, 
HORODZIEJ 

KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOLODECZNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

N,-SWI 
OSZMIANA — 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiegu, - 
NOWOGRODEK — Kiosk St, Michalski 

IANY — Ksjegarnia T-wa „Ruch“, 
jego, 

Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY .— Ksjęgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, ui, Mickiewicza 13, 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewjn —Bjuro Gazetowe, ui, 3 Maja $ 
WILEJKA PZWIATOWA — ul, Mickjewicza 24, F, juczewska. 

WARSZAWA — Tew, Księgarni Kol, „Ruch”, 
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DWIE KULTURY Opozycja południowych Niemiec *"hmee""" 
HINDENBURG PRZYJMIE PREMJERÓW BAWARII, WIRTEMBERGJI 

i BADENJI W NIEDZIELĘ 
Coraz częściej rozlegają się głosy 

na temat dwu kultur, wzajemnie , się 

zwalczających na terenach Polski. 

W różny sposób bywa zarysowywana 

ta walka i różne wyciąga się wnioski 

na przyszłość. Ale prawie wyłącznie 

spogląda się wstecz, lub naprzód. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, co 

było i przewidujemy to, co ma, lub 

powinno być. Trudniej jednak spo- 

strzec Ścieranie się dwu kultur w chwili 

obecnej, gdyż zagadnienia dotyczące 

podstaw kulturalnych najczęściej są 

przesłaniane przez idee polityczne i 

społeczne. 3 

Dlatego też szerszy ogół nie zdaje 

sobie sprawy,że decydująca wałka 

Wschodu i Zachodu toczy się na od- 

cinku mniej obserwowanym przez $ро- 

łeczeństwo polskie, lecz niesłychanie 

ważnym, bo mającym zaważyć na lo- 

sach dwu narodów. 

Od dłuższego czasu prądy wschod- 

nie i zachodnie ścierają się na gruncie 

Kościoła grecko-unickiego w Polsce. 

Stare to zjawisko! Unja kościelna, 

dążąca do syntezy Wschodu i Zacho- 

du, od wieków była terenem walk dwu 

odmiennych kultur. Walki te miały nie- 

raz Okresy bardzo burzliwe, nieraz -—- 

całkowicie ucichały, ale zawsze trwa- 

ły, przyczyniając się czy to do wy- 

twarzania nowych wartości kultural- 

nych, czyteż do załamywania się reli- 

gijnego. 

Dziś Kościół unicki przeżywa okres 

ostrzejszych walk. Jaki będzie ich wy- 

nik, któż może przewidzieć? 

Wschód i Zachód. 

Wschód jest reprezentowany przez 

człowieka nawskroś zachodniego, Za- 

chód — przez człowieka z krwi'i kul- 

tury raczej wschodniego. 

Rzecznikiem Wschodu jest metro- 

polita, hr. Andrzej Szeptycki, potomek 

jednego z najznakomitszych polskich 

rodów kresowych, rzecznikiem Zacho- 

du — biskup stanisławowski Grzegorz 

Chomyszyn, Ukrainiec, pochodzący z 

łudu. 

Obu łączy wybitna kultura, wielka 

erudycja i świadomość swej dziejowej 

roli. 
Kościół unicki w Małopolsce prze- 

żywa chwile przełomowe, gdyż znalazł 

się w sytuacji bardzo skomplikowanej. 

Kościół ten stał się w ostatnich cza- 

sach wyraźnie kościołem ukraińskim, 

narodowym, który z tej racji jest zmu 

szony do skierowania szczególnej uwa 

gi na wschód. Katolicka myśl ukraiń- 

ska, pragnąc nadążyć za myślą poli- 

tyczną ukraińską, staje wobec koniecz 

ności zdobycia olbrzymich terenów pra 

wosławnej Ukrainy. Żeby zaś móc po- 

ważnie myśleć o tej dziejowej akcji, 

Kościół unicki musi się wzmocnić i za- 

pewnić sobie stałe poparcie całego 

świata katolickiego — po przez Polskę 

do Rzymu. 

Zarysowują się trzy wyjścia z tej 
sytuacji. 

1. Zbliżenie się do Wschodu, opie- 

rając się o Rzym z możliwem pominię- 

ciem Polski, lub odsuwaniem się od 

Polski (koncepcja metropolity Szep- 

tyckiego). 

3. Zblliżenie się do Zachodu, do 

Rzymu, pomijając Polskę (0.0. Bazy- 

ljanie) 

3. Zbliženie się do Zachodu, two- 

rząc wspólny front z Polakami (Biskup 

Chomyszyn). 

Dwie ostatnie koncepcje zaczynają 
się złewać razem, tak ze względu na 

wybitną indywidualność x. biskupa 

Chomyszyna, jak i wskutek faktycznej 

niemożliwości zbliżenia się do Zacho- 

du ponad głowami Polaków. 

I oto teraz, jak przed stu kilkudzie- 

sięciu laty na naszym terenie, — wal 

czą dwa odmienne prądy w łonie Ko- 

ścioła unickiego. 

Metropolita lwowski „odświeża* o- 

brządek: odrzuca wszelkie „szkodliwe 

łacińskie naleciałości, pilnuje przepiso- 

wości ikonostasów, nie uznaje celiba- 

tu dla księży świeckich. 

Wschód — rzecz naturalna — ro- 

syjski pociąga i służy za wzór. Stąd 

— życzliwy stosunek do form najnow- 

szej akcji unijnej w postaci obrządku 

wschodniego. 

Biskup stanisławowski dąży do zbli 

żenia Kościoła unickiego do łacińskie- 

go; wprowadza celibat dla księży, bro 

ni się przed rosyjskiemi naleciałościa- 

mi i zdecydowanie wrogo się ustosun 

kowuje wobec rozkładowej siły bizan- 

tynizmu. 

Ścierają się więc dwie odmienne 

idee, których walka była istotą dzie- 

jów unji kościelnej. 

Sobór Zamojski z r. 1720 i współ- 

czesne konferencje pińskie — oto dwa 

bieguny, zaznaczające się w tej walce. 

Treść i tu i tam jest jedna, chodzi tyl- 

ko o formę, która jednak łatwo się 

przyczynia tak do wzmocnienia, jak i 

zniekształcenia treści. 

W pierwszych latach ubiegłego stu 

lecia rozpoczął się pod naciskiem Ro- 

sji proces oczyszczania Kościoła u- 

nickiego od naleciałości łacińskich. Za- 

początkował ten ruch metropolita Li- 

sowski, zakończył — józef Siemaszko. 

Tchnienie ducha bizantynizmu zro- 

biło swoje: osłabiło odporność na za- 

kusy podstępnego wroga, zrodziło re- 

ligijny indyterentyzm. 

„Oczyszezony“ Košci6k unicki pra- 

wie bezbolešnie zlał się z Cerkwią 

prawosławną... 

Dziś to niebezpieczeństwo nie jest 

mniejsze, niż przed wiekiem. Możli- 

wość wpływów zewnętrznych jest wy- 

kluczona, ałe oddziaływanie zewnętrz- 

ne — negatywne, rozkładowe — ist- 

nieje w stopniu jeszcze większym, niż 

kiedykolwiek. 

Kościół unicki musi był silny, aby 

nietylko nic nie stracić ze swych doty- 

chczasowych pozycyj, lecz być zdol- 

nym do misyjnego ruchu naprzów. 

Czy siłę tę da mu Wschód, czy Za 

chód — oto zagadnienie, które dla Ko- 

ścioła unickiego w Polsce ma dziś 

szczególną aktualność. I nietylko dla 

Kościoła: dwa narody — polski i u- 

kraiński, oraz państwo polskie w ten 

lub inny sposób odczują rozwiązanie 

tego zagadnienia. 

Jak te wątpliwości powinny być 

rozstrzygnięte, bez wahania powie każ 

dy człowiek, wychowany w kułturze za 

chodniej, zdający sobie sprawę z roz- 

kładowych wpływów bizantynizmu, no 

i zastanawiający się nad wymową fa- 

któw historyycznych. W. Ch. 

SKŁADAJCIE OFIARY NA KOMITET 
RATOWANIA BAZYLIKI 

WILEŃSKIEJ 

BERLIN (PAT). — Prezydent Hin 
denburg zgodził się przyjąć premjerów 
Bawarji, Wirtembergji i Badenji, 0- 
świadczając, że audjencja odbędzie 
się w niedzielę przed południem, w 
obecności von Pappena. 

Ogólnie stwierdzają, że premjero- 
wie południowych krajów związko = 
wych wysuną kardynalne zastrzeżenia 
przeciwko polityce gabinetu Rzeszy. 
Przedewszystkiem _—zaprotestują oni 
przeciwko planom  centralistycznym : 
rządu kanclerza Pappena, oraz zamia 
rowi powołania komisarza dla Prus; 
w którym widzą zamach na autonomję 
krajów związkowych. . Wystąpienie 
krajów związkowych krytykuje ostro 

sugerując inicjatywę całej akcji katoli- 
ckiemu centrum, któremu wręcz zarzu 
ca tendencje separatystyczne. 

BERLIN (PAT). — W związku z 
wystosowanym wczoraj przez premje- 
rów krajów południowych Niemiec do 
prezydenta Rzeszy telegramem, zawie - 
rającym prośbę o przyjęcie ich na spe 
cjalnej audjencji, prasa bawarska da- 
je wyraz poważnym obawom, jakie w 
tamtejszych kołach politycznych wzbu 
dza projekt mianowania rządowego 
komisarza Rzeszy w Prusach. 

„Mienchener  Neuster * Nachrich- 
ten* wskazuje, że na konferencji z pre 
zydentem Rzeszy premjerzy zamierza- 
ja poruszyć przedewszystkiem kwestję 

prasa nacjonalistyczna, nazywając je stosunku Rzeszy do krajów związko- 
„Sprzysiężeniem czarnego gabinetu” i wych i przedstawią stanowisko kra- 

  

Przed spotkaniem w Lozannie 
Herriot przewodniczącym delegacji 

PARYŻ, P.AT. — Na piątkowem 
posiedzeniu rady ministrów, premjet 
Herriot złożył sprawozdanie o sytuacji 
zagranicznej. Rada ministrów: rozpatry- 
wała następnie kwestję konferencji ge- 
newskiej i lozańskiej, oraz ustaliła skład 
delegacji francuskiej, 

W skład delegacji na kionferencję lo- 
zańską, której przewodniczyć będzie 
Herriot, wejdą podsekretarz stanu w 

ministerstwie spraw: zagramicznych oraz 
przedstawiciele miniisterstw : finansów, 
handlu i przemysłu. 

W skład delegacji na konferencję 
rozbrojeniową w Genewie, której prze- 
wodniczyć (będzie również Herriot, wej- 
dą delegaci ministerstw: wojny, mary- 
narki i lotnictwa, b. minister de Jou- 

venel oraz 8 zastępców. Rada upoważ- 

niła ministra sprawiedliwości do przed- 
łożeniia jej projektu ustawy o rozszerze- 
niu praw. cywilnych kobiet: oraz poleciła 
mu przygotowanie projektu amnestji 
dla przestępców politycznych. 

Po skończonem posiedzeniu Herriot 
óświadczył przedstawicielom prasy, że 
rokowania w sprawie pożyczki dla Au- 
strji mają pomyślny przebieg. 

PRZYJAZD MAC DONALDA 
I SIMONA DO -PARYZA. 

Mac Donald i sir John Simon przy- 
będą do Paryża w sobotę po południu, 
Niedziela poświęcona będzie całkowicie 
rozmowom politycznym. Angielscy . mę- 
żowie stanu opuszczą Paryż w poniedzia 
łek rano i udadzą się do Genewy. 

Wyjazd Herriota miie jest jeszcze о- 
statecznie zdecydowanty. 

jów południowych w tych sprawach. 
Sposób, w jaki kanclerz Pappen przy- 
stępuje do uregulowania stosunków 
w Prusach, przez mianowanie komisa- 
rza Rzeszy, śledzą kraje południowo 
niemieckie z dużym niepokojem. Wiel 
kie obawy wzbudzają pozatem plany 
nowego gabinetu Rzeszy, dotyczące 
nowego ustroju Rzeszy. 

Według doniesień prasy berliń- 
skiej, premjerzy krajów południowych 
przedstawiając swe zastrzeżenia w 
związku ź grożącem naruszeniem auto 
nomji krajów związkowych, zechcą 
wskazać na fakt, że nowy gabinet 
Rzeszy składa się z samych przedsta- 
wicieli czysto pruskich kół  politycz- 
nych. W takim stanie rzeczy połącze- 
nie rządu Rzeszy i w Prusach w jed- 
nych rękach względnie powołanie rzą- 
dowego komisarza Rzeszy w Prusach, 
wytworzy przewagę Rzeszy nad inte- 
resami krajów związkowych co zagra- 
ża ich samodzielności. 

BÓJKI KOMUNISTÓW 
Z HITLFROWCAMI 

BERLIN. PAT. — Ubiegłej nocy do 
szło we Frankfurcie nad Odrą kilka- 
krotnie do ostrych starć między hitle- 
mowcami a komunistami. Obie strony 
obrzucały siebie nawzajem powyrywa- 
nymi z chodników kamieniami, 

Hitlerowcy powybijali szyby w sie- 
dziibie związku zawodowego i usiłowali 
wedrzeć się do wnętrza domu. Interwe- 
njującą policję hitlerowcy przyjęli sal- 
wą strzałów rewolwenowych. Jeden z po- 
licjantów został przytem ciężko. pobity. 

Zaalarmowanym oddziałom pogoto- 

wia policyjnego udało się z wielką trud- 
mością opamować tłum. Nadburmistrz 
miasta wydał odezwę do ludności, zapo- 
wiadającą ogłoszenie stanu wyjątlko- 
wego. : 

bierwsze kroki rządn radykałów Wo Еа 
wywołują protesty i niezadowolenie 

PARYŻ, PAT. — Ogólmo-narodowa 
federacja podatników wysłała dzisiaj 
do premjera oraz do ministrów finan- 

sów i budżetu telegram, w którym, w i- 
mieniu 5 miljonów zorganizowanych 
podatników, stwierdza, że nie przyjmie 
pod żadnym pozorem jakiejkolwiekbądź 
podwyżki podatków, zarówno bezpośred 
nich, jak i pośrednich, któreby obecną 
sytuację gospodarczą jeszcze bardziej 
utrudniły. Federacja domaga się ostrych 
oszczędności we wszystkich  dziedzi- 
nach, z wyjątkiem bezpieczeństwa naro- 

dowego. 

PARYŻ. PAT. — Federacja kupców 
detalicznych, grupująca większą część 
kupiectwa framcuskiego, złożyła na rę- 
ce premjera Herriota memorjał, w któ- 
rym między innemi mówi, że w kraju 
panuje wielkie niezadowolenie. Żywot- 
imość Francji pozostała nienaruszona, 
lecz ciąży na niej ogólny miepokój, któ- 

Tragiczny wypadek podczas Ćwiczeń 
SPŁOSZONY KOŃ PONIÓSŁ PŁK. HOZERA 

SIEDLCE (PAT) — Wczoraj wie 
czorem w czasie ćwiczeń aplikacyj- 
nych 22 p. p. przeprowadzany a w 
obecności generała Dąb - 3iernackie- 
go w okolicy Siediec spłoszory koń 
póniósł dowódcę pułku pułkownika 
Kazimierza ttozera. Pułkow sik Hozer, 
uder'ywszy głową 0 drzewo, doznał 
złamania czaszki, * 

Ciężko raumego pułkownika Moze 
ra przewieziono do Siedlec samiocho- 
dem, gdzie stwierdzono konieczność 
natychmiastowej operacji. Samolotem, 
wezwanym z Warszawy, odtranspor- 
towano ciężko rannego do szpitala 

Mokotowskiego w Warszawie. 

WARSZAWA, PAT. — Pułkownik 
Kazimierz Hozer, dowódca 22 pp., który 
uległ wczoraj w czasie ćwiczeń wypad- 
kowi w okolicy Siedlec i przewieziony 
został samolotem do Warszawy, celem 
przeprowadzenia operacji, zmarł wezo- 
raj wieczorem w czasie przewożenia go 
z lotniska do szpitala. 

Śp. pułkownik Hozer urodził się 2 
grudnia 1890 r. w Bochni, ukończył 
Szkołę średnią w Krakowie. Jako stu- 

dent agronomji, w oddziale Józefa Pił- 
sudskiego wyruszył w pole 6 sierpnia 
1914 r., biorąc następnie udział we 
wszystkich walkach pierwszej brygady, 
a gdzie dnia 2 listopada 1914 r. miano- 
wany zostaje podporuczniikiem. Następ- 

nie pracuje w PP. O. 'W., jako dowódca 
okręgu karpackiego. 

Do wojsk polskich zgłasza się do 5 
pp. Leg. dnia 2 listopada 1918 r. Bie- 
rze udział we wszystkich walkach tego 
pułku i mianowany zostaje kolejno po- 
rucznikiem 1918 r., kapitanem 1919 r., 
wreszcie majorem 1920 r. Dnia 20 wrze 
šnia 1920 r. obejmuje dowództwo 41 pp. 
mianowany zostaje podpułkownikiem 1 
lipca 1923 r., w 1924 r. przechodzi do 
Ministerstwa Spraw Wiojskowych, zaś 
dnia 22 sierpnia 1926 r. obejmuje do- 
wództwo 22 pp., którym dowodzi do koń 

ca i gdzie mianowany zostaje pułkow- 
mikiem dnia 22 stycznia 1929 r. 

Ś. p. pułkownik: Hozer odznaczony 
był orderem wojskowym Virtuti Mili- 
tari klasy V, kmzyżem niepodległości 
krzyżem walecznych czterokrotnie, or- 
derem odrodzenia Polski klasy 4, orde- 
rem Legji Honorowej itd. 

ry musi wywołać kryzys moralny, 
Federacja zwróciła uwagę, że uchwa 

lenie nowych podatków może przynieść 
szkody. Wbrew wszelkim przygotowa- 
niom należy przystąpić do koniecznych 
kompresyj i oszczędności. Potrzebna 
jest reforma ubezpieczeń socjalnych, 
które kosztują drogo i wywołują nie- 
zadowolenie. 

PARYŻ, PAT. — W związku z 08- 

wiadczeniem ministra skarbu Martina, 
wpłynęła do rządu depesza z protesta- 
mi ze strony znmzeszeń funkcjonarjuszów 
instytucyj publicznych przeciwko akcji 
finansowej, projektowanej przez rząd. 

Komitet wykonawczy federacji funkcjo 
narjuszy uchwalił, iż funkcjonarjusze 
sprzeciwiają się stanowczo wszelkim 
krokom rządu, zmierzającym do reduk- 
cji uposażeń. | » z 

Ludność trzech województw według języka ojczystego na 
podstawie spisu ludności z dn. 9. XII 1931 r. 

  

  

  

  

    

  

    
            

Z językiem cjczystym 

polskim innym 
powiaty Ogółem w liczbach w liczbach 

bezwzglę | proc. |bezwzglę | proc. 
dnych dnych 

WOJ. BIAŁOSTOCKIE 

Augustów 71955 68952 | 92,0 5993 | 8,0 
Bistystok (m.) 91335 | 46469 | 50.9 | 44866 | 49,1 
Białystok 138852 | 115581 | 83,2 | 23271 | 16,8 
Bielsk 202515 | 111699 | 55,2 | 90816 | 44,8 
Grodno 213485 | 101887 | 47,7 | 111571 | 52,3 
Kolno 73740 | 68411 | 928 5321-12 
Łomża 117352 | 100582 | 85,7 | 16770 | 14,3 
Ostrolęka 90019 1 8237! | 915 - 76481 8,5 

Ostrów 99731 ! 85957 | €6,2 | 13774, 13,8 
Sozółka 103214 | 92918 | 90,0 | 10296 | 10,0 
Suwsłki 110277 | 85982 | 78,0 | 24295 | 220 
Szczuczyu 67914 | 60843 | 89,6 7071 | 10,4 
Wołkowysk - 171152 | 82992 | 48,5 | 88160 | 51,5 
Wysokie Mazow. 88981 | 790.5 | 88,8 9976 | 112 

Ogółem 1,643,485 | 1,183,649| 72,0 | 459,836 | 28, 

WOJ WILEŃSKIE 

Brasław 142475 | 93974 | 66,0 | 48501 | 34,0 
Dzisna 159 546 62513 | 39;2 97033 | 60,8 
Mołodeczno 91094 | 3559g | 39,1 | 55498 | 60,9 
Oszmiana 104633 | 85299 | 81,5| 19334 | 18,5 
Postawy 99836 | 47857 | 479 | 51979 | 52,1 
Šai Jęciany 136305 | 68424 | 50,2 | 67881 | 49,8 

Wilejka 130927 | 59636 | 45,5 | 71291 | 54,5 
Wilno (m) 196383 | 129660 | 66,0 | 66723 | 34,0 
Wilno— Troki 214070 | 180:69 | 843 į 33501 | 15,7 

Ogółem 1.275,269 | 763,527 | 59,9 | 511,741 | 40,1 

WOJ. NOWOGRÓDZKIE | 
Baranowicze 160851 | 75008 | 46,6 | 85843 | 534 
Lida 183431 | 145732 | 79,4 | 37699 | 20,6 
Nieśwież 114453 | 27691 | 24,2 | 86762 | 75,7 
Nowogródek 150026 | 35061 | 23,4 | 114965 | 76,6 
Słonim 126114 | 53641 | 42,5 | 72478 | 57,5 
Stołpce 99371 51875 | 52,2 | 47496 | 47,8 
Szczuczyn 107399 | 8996 | 83,8 | 17413 | 16,2 
Wołożyn 115135 | 76526 | 66,5 | 38609 | 33,5 

Ogółem 1,056,780 | 555,570 | 52,6 | 501,260 |447,4   

WARSZAWA. PAT. — W dniu 10 
bm. rozpoczęły się w Ministerstwie Rol 

nictwa obrady dorocznej komferencji 
rolmiczej, której zadaniem jest ustale- 
mie poglądów: sfer rolniczych w stosun- 
ku do polityki rolniczej w roku gospa- 

darczym 1932-33. 
Konferencję zagaił p. minister Liud- 

kiewiicz, podkreślając znaczenie, jakie 

przywiązuje do programowej współpra- 

cy ze społeczeństwem rolniiczem. Nadto 

p. minister scharakteryzował najważ- 

niejsze zadanie polityki gospodarczej 

w zakresie rolnictwa, wskazując w 

Szczególności na konieczność  opraco- 

wania ścisłego programu polityki pań- 

stwowej w zakresie zbytu artykułów 

hodowlanych. . 

Po przemówieniu ministra rolnic- 

twa dłuższe przemówienie wygłosił wi- 

ceminister spraw wewnętrznych Korsak 

charakteryzując poglądy miiniistra spraw 

wewnętrznych i stwierdzając pełne zro- 

zumienie dla postulatów sfer rołni- 

czych w sprawie  jaknajszybszego po- 

wrotu do cen, opłacalnych. 

Zkolei przemawiali pp.: Leon Luciń- 

ski w imieniu Związku Organizacyj Rol 

miczych Rzeczypospolitej oraz Wielo- 

wieyski, wiceprezes Naczelnej Rady Or- 

gamizacyj Ziemianskich, dziękując P. 

ministrowi za zwołanie konferencji, do 

której w rolnictwie przywiązują duże 

zmaczenie i podkreślając, że poprzednia 

konferencja przyczyniła się zmakomi- 

cie do. skrystalizowania opinii rolniczej 

w. sprawach gospodarczych. 

Na tem posiedzenie plenarne zam- 

knięto i rozpoczęto obrady w komisjach 

z których pierwsza zajmuje się polityką 

zbožową, 'celną i itaryfową, druga — 

sprawą zbytu i eksportu atrykułów łvo- 

dowlanych. Następne zebranie plenarne 

rozpocznie się w sobotę w godzinach po- 

południowych, 2 3 

KOMITETY FINANSOWO-ROLNE 

WARSZAWA. PAT, — W dniu ВЕ 

bm. odbył się zjazd wojewodów i sekre- 

tarzy komitetów wojewódzkich do spr. 

finansówo - rolnych. Zjazd zagaił p. mi 

nister Ludkiewicz Seweryn, poczem p. 

wiceminister Karwacki przedstawił do- 

tychczasowy przebieg prac Cemtralnego 

Biura do Spraw Finansowo - rolnych, 

wskazując ma trzy działy tych prac, nama 

mowicie: organizacyjny, spraw bieżą- 

cych i projektodawczy, 

Zasadniczą częścią zjazdu było spra- 

wozdanie p. wojewodów, wykazujące 

projekty, dotyczące sanacji stosunków 
rolnych nia terenie poszczególnych 'wo- 

jewódziiw. 

7 przebiegu zjazdu wynika, że wSszys- 

-"ey p. wojewodowie uzmają zmaczenie wo 

jewódzkich komitetów do spraw finan- 

sowo-rolnych i przyznają im poważną 

rolę: do spełnienia przy pracy mad uzdro 

wieniem _ poszczególnych warsztatów 

rolnych. Jednakowoż wszystkie przemó- 

wienia stwierdziły, że dotychczasowe 

podstawy ustawowe, na których może 

rozwijać się działalność - wojewódzkich 

komitetów, są niewystarczające i że nie- 

zbędne są w jaknajkrótszym czasie przy 

najmniej mastępujące ustawy: 10 nadzo- 

rze w rolnictwie, o segregacji wierzy- 

telności hipotecznych i o walce z lich- 

wą. : я 
Ponadto wskazano ma potrzebę kon 

wersji, kredytów  krótkoterminowych, 

oraz wypuszczenie listów  parcelacyj- 

nych, któreby ułatwiły: zubożałym wło- 

ścianom nabywanie ziemi. + 

TORUN ZAPRASZA DYREKCJĘ 
KOLEI Z GDAŃSKA. 

WARSZAIWIA tel. wł.) Rada Miej- 

ska miasta Torunia, na posiedzeniu dn, 

10 bm uchwaliła jednogłośnie rezolu-* 

cję w związku z notą Senatu Gdańskie- 

go, wypowiadającą  siędzibę Dyrekcji 
PKP. w Gdańsku. 

Rezolucja ta zaprasza dyrekcję PKP. 
do przeniesienia się do Torunia, oraz 
zwraca się do rządu w imieniu miasta 
i obywateli z prośbą o dokonanie tego 
przeniesienia. 

Rezolucja Rady Miejskiej Torunia 
została przesłana Panu Prezydentowi. 

MIN. ZALESKI WYJECHAŁ 
DO GENEWY, 

WARSZAWA (tel. wł.) Dowiaduje- 
my: się, że minister Zaleski wyjeżdża do 
Genewy a następnie na konferencję re- 
paracyjną do ILozanny, która odbędzie 
Się dnia 11 bm. 

Mecz Ran-Volkmar 
NIE ODBĘDZIE SIĘ 

KATOWICE (PAT). 
Związek Bokserów Zawodowych  u- 
chwalił zakazać urządzenia meczu 

Ran — Volkmar, oraz meczów dodat- 
nych statutem tego Związku. 

  

Polski 
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SILVA RERUM Rozgrywki o puhar Davisa 
Anglija — Polska 2:0 

Z inicjatywy pułk. T.. Machalskie- 
go, dowódcy 20 p. ułanów, czterdzie- 
ści pułków jazdy opodatkowały się na 
rzecz zorganizowania na zamku wawel 
skim „Sanktuarjum jazdy polskiej. O 
tem informuje Czas (129). 

W ostatnich dniach otrzymało kierowni- 
ctwo Odnowienia Zamku na Wawelu dalszą 
ratę składek, tak, ze dzięki temu można by- 
ło przystąpić do rozpoczęcia robót. Obecnie 
kładziona jest marmurowa posadzka w sali 
srebrnej czy sali o czterech słupach, jednej 

- z dwu przeznaczonych na salę jazdy polskiej. 
Sala ta jedna: z najpiękniejszych półn. skrzy- 
dla Zamku wawelskiego otrzyma odpowied- 
nie artystyczne wyposażenie wnętrza w po- 
staci witrażów, plaronów etc. Prace nad pro- 
jektami do tej dekoracji Kierownictwo już 
rozpoczęio. We wnętrzu tem mieścić się bę- 
dą zebrane pamiątki wielkiej triumialnej tra- 
dycji poiskiej Jazdy, w szczególności traiea 

_z pod Wiednia, Chocimia i Kircholmu. O 
oddanie tych pamiątek, choćby w depozyt, 
na powyższy cel, zwraca się komitet do 

wszystkich posiadaczy, którzy przechowują 
odziedziczone po przodkach zabytki z działu 
broni. 

Należy przypuszczać, że ta odezwa 
do społeczeństwa nie przebrzmi bez e- 
cha i że każdy posiadacz cennych pa- 
miątek, związanych z dziejami naszej 
jazdy złoży dar czy depozyt. Byłoby 
dobrze, gdyby otwarcie Sali jazdy na- 
stąpiło już w-roku przyszłym: 

W roku 1933 obchodzi Polska 250 rocz- 
nicę odsieczy wiedeńskiej, którą przed 50 
łaty upamiętniono świetną wystawą z cza- 
sów jana Ili. Rocznicę dwustupięćdziesięcio- 
lecia powinno się upamiętnić wykończeniem 
Sanktuarjum Jazdy polskiej i zgromadzeniem 
w niem pamiątek wielkiej wiktorii wiedeń- 
skiej, któreby świadczyły o wielkich czy- 
nach Jazdy polskiej, zebrane na trwałą pa- 
miątkę dla potomności w salach Zamku wa- 

welskiegc. 
'W Kurjerze Warszawskim (158) 

A. Grzymała-Siedlecki w słowach peł- 

nych zapału i entuzjazmu rozważa zna 

czenie dla państwa i narodu dobrze 
rozbudowanego lotnictwa. Kończy 
swój artykuł w ten sposób: 

«o jednak stwarza w krajach potężne 
lotnictwo? Fabryki? Budżety państwowe? 
Jedne i drugie to tylko zewnętrzne wyniki 
czegoś innego, czegoś głębiej tkwiącego: 

jazmu narodu do lotnictwa. Bez eutu- 
zjazmu obywateli ani fabryk nie stanie, ani 
budżet państwowy nie wyjdzie poza stadjum 
paljatywu. Naród musi zapłonąć chęcią unie- 
sienia się w powietrze. Naród swoim zapa- 
łem musi stwarzyć plemię ludzi, nie mogą- 
cych swego bytu wyobrazić sobie bez ty- 
sięcy i tysięcy skrzydeł samolotowych, któ- 
reby jak nieprzebyty puklerz, zasłoniły zie- 
mię swojego kraju przed napaścią wroga. 

naród musi wznieść oczy w górę i za- 
 ludnić sobą podsłoneczny obszar! 

Obywatele! tydzień L.O.P.P. wzywa was 
do rozniecenia w sobie entuzjazmu! 

Jakgdyby w odpowiedzi na tę pięk 
ną odezwę Dzień Pomorski (131) po- 
daje sprawozdanie z działalności LOPP 
na terenie Pomorza: 

W stosunku do r. 1936 przybyło w r. 
1931 nowych Kół 29, aczłonków 716, dzięki 
czemu LOPP na Pomorzu przekroczyła cyfrę 
20.000 członków. Akcja pozyskiwania człon- 
ków popierających napotkała na przychylne 

przyjęcie zarówno ze strony władz szkolnych 
jak również ze strony młodzieży szkolnej, 
„Ami jednej szkoły bez LOPP". Oto hasło 
naczelnych pomorskich władz szkolnych, 4- 
czbą Kół szkolnych 775 i 382.462 członków 
popierających w r. 1930 wzrosła do liczby 
1174 Kół i 55.264 członków w r. 1931. W 
ślad za tem suma składek podwoiła się: jeżeli 
bowiem w r. 1929 — 30 składki szkół szkoln. 
wyni ogółem 8.505,10 zł., to w r. 1930 — 
31 wyniosły one 17.0/9,91 zi. Według rachu- 
Ка prawdopodobieństwa suma tych składek 
w r. 1931 wyniesie poważną kwotę 30000 zi. 

Świetnie się rozwijająca na Pomo- 
„!zu akcja popierania lotnictwa, powin- 
na zachęcie inne ziemie Rzeczypospo- 
litej do szlachetnego wyścigu. Lector. 

  

WARSZAWA (PAT). — W pierwszym 
dniu meczu tenisowego Polska -— Anglja o 
puhar Davisa prowadzi Anglja w stosunku 
2:0. Odbyły się dwa spotkania w grze po- 
jedyńczej panów: Lee przeciw Maks Stola- 
row 6:4, 6:3, 6:3 i spotkanie Perry prze 
ciwko Tłoczyński 7:5, 8:6, 6:2. W obu me- 
czach gra zupełnie równorzędna, na tymsa- 
mym poziomie klasy. 

W pierwszym Maks przeważa mocną 
grą, góruje nad przeciwnikiem wspanialemi 
drive'ami. Lee jest lepszym taktykiem, po- 

  

siada większą różnorodność uderzeń i 
pełnia mniej błędów. 

Drugi mecz należał do kategorji niezwyk 
le pięknych spotkań. Zwycięstwo swe za- 
wdzięcza Perry wyłącznie znakomitej grze 
przy siatce, w czem jest niepokonany. W 
grze w głębi kortu wyraźnie górował Polak 
który dysponował także znacznie silniejszym 

bardziej skutecznym serwisem. W grze z 
głęb. kortu Perry zbyt wiele piłek pakował 
w siatkę. W serwisie popełnił kilka double - 
faulów. i 

po- 

ZAKAZ LOTU PRZYCZYNĄ SAMOBÓJSTWA 
PARYŻ (PAT). — Słynna lotniczka Le- 

na Bernstein przybyła niedawno do Biskry, 
ażeby pobić rekord lotu w linji prostej. zdo 
byty w roku 1930 przez Marise Mastie. 

Ponieważ lotniczka nie wypełniła formal- 
ności, obowiązujących dła lotu w Saharze, 
władze miejscowe nałożyły sekwestr na apa 
rat. Pilotka czyniła mimo to wszystkie przy 
gotowania do lotu. 2 czerwca udała się o- 
na samochodem do odległej o 3 km od mia 
sta miejscowości i od tej chwili nie widzia 
no jej więcej. PERO że łotniczka 
opuściła miasto. 

  

Wczoraj rano znaieziono zwłoki Leny Bern- 
stein na lotnisku w Biskrze. Prawdopodob 
nie lotniczka popełniła samobójstwo, które- 
go przyczyny nie są jeszcze znane. 

PARYŻ (PAT). — Dochodzenie w spra 
wie śmierci lotniczki Leny Bernstein usta- 

liło, że przy:czyną Śmierci było spożycie 3- 

buteleczek gardenalu, rozpuszczonego w wi 
nie szampańskiem. Samobójstwo to, którego 

przyczyny są w dalszym ciągu nieznane — 
wywołało wielkie wrażenie. 

Oowo* 

Niepowodzenie rokowań de Valery © Londynie 
LONDYN. PAT. — De Valera wraz 

ze swymi towarzyszamii przybył dziś do 
Londynu. 

LONDYN (PAT). — Narady Mac 
Donalda z de Valerą rozpoczęły się w 
dniu 10 bm. o 11 min. 30 i trwały do 
13,20, poczem obaj mężowie stanu u- 
WRERI ZSZ GA AS ODOWEW PCZAASREDZKA 2000 

K=NDYDATURA COSLIDGE'A 
NOWY YORK. PAT. — Jak donosi 

korespondent „Chicago Herald Tribu- 
ne'*, bardzo silnie rozwija się agitacja 
ma rzecz Ooolidge'a, który jest w wy- 
borach ma prezydenta przeciwnikiem 
Hoovera. Celem tej agitacji jest wzbu- 

dzenie zaufania do t. zw. „pomyślności 

coolidgeowskiej*. 

CURTIUS 
NOWY YORK. PAT. — Curtis, któ- 

ry stanie pized sądem za wprowadzenie 
w błąd władz wymiaru sprawiedliwości, 
w związku ze sprawą porwania dziecka 
Liodbergha, wywołał nową sensację, po- 

wolująe na świadka w swoim procesie 
pik, Lindbergha. 

  

Szkota —nauczyciel —uczen 
"P. W. Ch. poruszył w artykule p. t: 

„Nowi maturzyści* (nr. 124 z dnia 2 

bm.) sprawę arcyważnuą, do której niech 

mi wolno będzie raz jeszcze powrócić, 
„Młodzież współczesna — pisze p. 

W. Ch. — nie wynosi ze szkół głębszej 
wiedzy, ani (o tem i marz$ć nie mo- 
żna), zamiłowań do nauki* — i dalej: 
„niegdyś w szeregach nauczycieli szkół 
średnich znajdowały się liczne jednost- 
ki twórczo pracujące w dziedzinie na- 
uki i utrwalające kult dla nauki wśród 
młodizeży* — dziś — dodajmy — ta- 
prawdziwy niestety, ubolewania godny, 
a dla szkoły nlaszej wręcz upokarzający. 

Spróbujmy zgrubsza — 6 ile po- 
zwalają szczupie ramy artykułu dzien- 
nikarskiego — zastanowić się nad przy 

czynami tego smutnego zjawiska. 

"Oto wśród przyczyn mnogich — 
gdzie warunki materjalne nauczyciel- 
stwa i ogólne powojenine rozprzężenie 
społeczeństwa zajmują miejsce, nie 6- 

sllatnie, — jedną bodaj z wajważniej- 
szych jest zrzucenie ma barki szkoły 
średniej zadania, które nigdy przedtem 
mie leżało w jej istocie i do którego przy 
gotowaną nie jest; zadaniem tem jest 
wychowanie i to w nieslycha: 1ie 'olbrzy- 
mim zakresie. 

Dzisiejsza szkoła średnia tym dwom 
ogromnie trudnym do pogodzenia ze 50= 
bą zadaniom, jakiemi są: przygotowanie 
do studjów wyższych i przygotowanie do 

życia — powiedzmy otwarcie — nie po- 

dołała. Nauezycielstwo z ńacznej więk* 
Sszości uznało (może i słusznie) te oba 

cele za Sprzeczne ze sobą (uznało oczy- 
wiście po cichn) i nie potrafiło naleźć 

właściwego wyjścia. 
"Na wszystkich kursach, zjazdach, 

kcnferencjach i wizytacjach słyszano z 
ust swych przełożonych, że szkoła. ma 
przedewszystkiem wychowywać, że na- 
uczyciel jest w pierwszym rzędzie spo- 
łecznikiem, wychowawcą, że jego zada- 
niem jest urabianie dusz i charakterów 
i oddziaływanie wychowawcze 'na dom 
rodzicielski, a nawet na otoczenie ućz- 
nia Precz z herbalizmem. inttelektuali- 
zmem, z wiedzą książkową, twarzą do 

  

Wielka afera poborowa 
ZA ZWOLNIENIE Z W0JSKĄ—300 DO 500 DOLARÓW 

żandarmerja wojskowa i policja wyks;ła 

na terenie stolicy wielką aferę poborową. 

Szajką kierował Jan Rogacji (Leszno 13), b. 
porucznik wojsk sanitarnych, zatrudaiony 

ostatnio w szpitalu mokotowskim i ujazdow 
skim i oficer służby czynnej, relerent w 

dowództwie O. K. 1 por. Wincenty Rudzic- 
ki (ul. Jagiellońska 31). Kandydaci na zwoł- 
nienie z wojska zgłaszali się do mieszkania 
Chaima i Szmula Sroków, przy ul. Pawiej 
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To i owo 
POLSKA AFRODYTA — FILM KRY- 

 MINALNY A ŁUDY KOLOROWE — 

MISTRZ ANTONIUS PRZEPOWIADA 

Przed kilku dniami przed sądem: 
przysięgłych w Linzu stawał młody ma 
larz austrjacki Józef Fiihrlinger. Oskar- 
żony o zabójstwo. 

Niech oskarżony opowie, co zaszło 
w krytyczną noc 9 grudnia pomiędzy 
nim a zmarłą Anielą  Maślankowską? 

Fiihrlinger opowiedział co następu- 
je 

— Nocy tej wróciliśmy z kabaretu 
„Pawilon*, razem, do niej. Piliśmy her 
batę, rozmawialiśmy. Aniela była przy- 
gnębiona, i napróżno usiłowałem rozer 

"wać ją. Wreszcie położyła się. Ale 
przed zaśnięciem wyjęła jakiś proszek, 
połknęła go, zapiła wodą. Twarz jej 
pobladta śmiertelnie. 

— Trucizna! — zawołałem przera- 
żony. 

Aniela skinęła głową. 
Zrozumiałem wówczas tragizm mej 

sytuacji. Przecie wiedzieli wszyscy, że 
kocham ją. Nie ulega wątpliwości, że 
oskarżą mię o otrucie. 

Postanowiłem więc umrzeć razem. 
Wyjąłem rewolwer. Jeden strzał w jej 
głowę, drugi do siebie. Ale wyleczono 
mię... 

Tak opowiedział Fiihrlinger. Sekcja 
wszakże, dokonana na Maślankowskiej, 

  

12. Szajka aierzystów za zwolnienie pobo- 
rowego pobierała od 300 do 5000 dołarów. W 
czasie rewizji, przeprowadzonej w mieszka- 
niu Sroków, aresztowano kilku młodych żyd- 

ków, którzy przyszli w celu wyrobienia so- 
bie zwolnienia z wojska. 

Kandydatów na uzyskanie zwolnienia are 

sztowano. Osadzono również w więzieniu 

głównych kierowników szajki. 
  

nie wykazała żadnych śladów trucizny. 
— Oskarżony twierdzi stanowczo, 

że ona otruła się? $ 
Oskarżony milczał, spuściwszy oczy. 
Prokurator udowadniał, że Maślan- 

kowska została zamordowana. Ale wię- 
kszość przysięgłych na pytanie, czy 
oskarżony jest winien, odpowiedziała 
przecząco. ; 

Fiihrlingera uniewinniono. 

* 

"A kim była Aniela Maślankowska, 
zmarła tragicznie w 26-tym roku życia 
z ręki młodego malarza austrjackiego? 

W Linzu nazywano Anielę Afrody- 
tą. Jej zdumiewająca, przepyszna uro- 
da porywała wszystkich. Nie było męż- 
czyzny, któryby nie składał jej hoł- 
dów, któryby nie szalał dla niej. W ka- 
barecie „Pawilon* Aniela była magne- 
sem, ściągającym mężczyzn i pienią- 
dze. Śpiewała tam, tańczyła,, a w chwi 
lach wolnych przyrządzała odurzające 
coctaile. 

Przybyła do Linzu z Węgier, czy 
też z Rumunji. Zresztą, bywała wszę- 
dzie, pędzona żądzą użycia i głodem 
miłości. A może wielkie rozczarowanie 
życiowe kazało jej szukać w tańcu i 
śpiewie zapomnienia? Może — kto 
wie? — może ta fotografja, którą zna- 
leziono w jej medaljonie, wytłumaczy- 
łaby wszysytko?  Fotograija młodego 
oficera w polskim mundurze. 

Aniela bowiem była Polką. Pocho- 
dziła z pod Radomia i dziwaczne ko- 

życia poprzez sporty i organizacje spo- 
leczne młodzieży, oto hasła współcze- 

isnej pedagogiki polskiej, idące ku nam 

z Zachodu, oby tylko, z dostatecznym u- 

miarem i krytycyzmem realizowane! 
Starszy nauczyciel, słysząc tego ro- 

dzaju zawołania, gdy się dowiedział, że 
ma po sześciogodzinnej wytężonej pra- 
ey lekcyjnej biec na dyżur, ma posiedze- 
mie kółka, do świetlicy, ma zabawę, na 
'hufiec itd. itd., ma jednem słowem „być 
wiszędzie tam, gdzie jest młodzież”, sta- 
wał zdumiony i zdezorjentowany; do- 
tychczas bowiem wiedział, że jego pierw 
szym obowiązkiem było sumienne przy- 
gotowanie się do lekcji, a dalej w go- 

dzinach wolnych od zajęć szkolnych— 
praca mad pogłębianiem i uzupełnianiem 

wiadomości fachowych, nabytych w.uni 
wersytecie. Dziś tych godzin wolnych 
ma on coraz mniej. 'Wlięc cóż mu pozo- 

staje: albo ustąpić z placu i odejść na 
zasłużoną emeryturę, albo się poddać, 

zarzucić umiłowany warsztat pracy na- 
ukowej i zabrać się do „wychowywa- 
mia, mie wierząc w głębi duszy w re- 
zultati tej pracy. 

Nauczyciele młodsi i ci, którzy nie 
czują większego powolania do pracy na- 

ukowej, narażeni są ma pokusy zejścia 
po linji najmniejszego oporu i nie mo- 
gąc połączyć obu funkcyj, wybierają 
taką pracę, przez którą zdobyć sobie 
mogą względnie łatwo uznanie i po- 

klask władzy, a której wyniki nie da- 
dzą się z calą ścisłością wyegzekwować 
i skontrolować — taką pracą jest o- 
wo pseudo-wychowanie; ile w niem nie- 

raz flkkwi blagii i tamiego efektu, wiedzą 
o tem najlepiej sami wychowankowie, 
nie pozna się na tem ani! dyrektor mie- 

raz, ani wizytator. p 
Bo czyż nie blagą albo, w najlepszym 

razie „samoobłudą jest oddzialywanie 

wychowawcze szkoły mia młodzież, która 
cztery piąte swego życia spędza poza 
szkołą, wśród otoczenia i wpływów, dzia 
lających na nią w kierunku mieraz 
wręcz przeciwnym, A że tak jest istot- 
nie, że wpływ wychowawczy szkoły jest 
nikły, świadczy o tem ta zupełna nie- 

dojrzałość, zarówno pod względem umy- p. 
słowym, jak społecznym i kulturalnym, 
tych „dojrzałych'* maturzystów ma na- 
szych uniwersytetach i tej słynnej już 
dziś 9, 10 klasy. — Nauczycielstwo z 
ikonieczności coraz bardziej przejmuje 
się temi antyintelektualnemi i anty- 
książkowemi hasłami i realizuje je, jak 
kogo na to stać, ale zawsze obniżając 
wartości kształcące szkoły średniej. 

A przyjrzyjmy się życiu szkolnemu 
od stromy ucznia. Czy w tym kalejdo- 
skopiie przeróżnych zebrań, posiedzeń, 
wycieczek, ćwiczeń, zbiórek, przedsta- 
wien i odczytów zuajdzie uczeń. czas na 

leje losu zapędziły ją do Linzu. Jej 
nieposkromiony temperament zmusił ją 
'do ucieczki z klasztoru w siedemna- 
stym roku życia. Potem znał ją Kra- 
ków, Poznań i Lwów — Aniela królo- 
wała w ich nocnych lokalach. 

Znalazła się wreszcie w  Austrji. 
Afrodyta, która wszędzie, gdziekolwiek 
ukazała się, budziła zmysły mężczyzn, 
pragnienia i namiętności. 

W Linzu pokochał ją beznadziejnie 
młody Fiihrlinger. I oto dnia 9 grudnia 
roku ubiegłego znaleziono ich oboje w 
jej mieszkaniu. Aniela była już martwa. 
Jej kochanek dawał słabe oznaki ży- 
cia... 

Finał tragedji miał miejsce w 
dzie przysięgłych. 

* 

są- 

Filmy kryminalne stanowią jeden 
z najpopularniejszych rodzajów kine- 
matograiji. Są przytem źródłem najwię 
kszych dochodów wszystkich wytwór- 
ni. Rozumna publiczność i krytyka wal 

czy z niemi, albowiem obniżają one 
gust szerokich mas i powodują upadek 
kultury kinowej. 

Jeżeli film kryminalny jest szkodli- 
wy dla przeciętnego Europejczyka, to 
staje się wprost niebezpieczny i zabój 
czy dla ludów czarnych i żółtych. Ni- 
szczy je moralnie tak, jak niszczył je 
fizycznie alkohol sprowadzany z Eu- 
ropy. Mało tego: film kryminalny euro 
pejski powoduje niechęć i wstręt 
tych pierwotnych jeszcze ludzi do nas 
i do naszej cywilizacji. 

   

spokojną pracę umysłową nawet przy 

dobrej woli, a cóż dopiero, gdy tej woli 

jeszcze niema i trzeba ją' dopiero roz- 
winąć — wieleż i on ma okazyj do pój- 
ścia po linji majmniejszego oporu, bo 
przecież dzień szkolny a nieraz i świą- 
teczniy przeciętnego ucznia jest tak tem 

wszystkiem, — co luźny ma związek % 

pracą naukową — przeładowany, że na 

książkę, naukę, nietylko czasu, ale i sił 
miekiedy braknie. Poruszał kiedyś tę 
sprawę na łamach „Słowa czcigodny p. 

Narkiewicz-Jodko, podając rozkład 
ucznia seminarjum nauczycielskie- 

go; w gimnazjch nie jest pod tym wzglę 

dem lepiej. 

Mówi się u nas dziś o tem, że wy- 
chowanie trudno jest oddzielić „od nau- 
czania, mówi się o nauczaniu wycho- 
wującem i słusznie, Ale kiedyż maucza- 
nie może być bardziej wychowujące, jak 
nie wówczas, gdy w dusze młode zasz- 
czepia się umiłowanie prawdy, gdy umy 

Siy rozjaśnia wielkością i wspaniałoś- 
cią odkrytych przed nimi tajemnie wie- 
dzy, a kiedy serce zapala i wolę zapra- 
wia do żmudnych dociekań ; zagłębiań 
się w dziwne tajniki mauki, a jest to 
możliwe w skromnym zakresie już na 

poziomie gimnazjalnym pod warunkiem 
że mauczyciel sam te rzeczy głęboko |! 
przemyślał! i przetrawił, że sam posiada 
ten zapał i umiłowanie swego przedmio- 
tu i swą erudycją i zainteresowaniem 
wybiega poza przepisany programem 

podręcznik lub wypisy. Cudów mieraz 
potrafi dokonać mauczyciel, który grun- 
towną wiedzą i oczytaniem zaimponuje 
uczniom, porwie i zapali do nudnego i 
suchego pozornie przedmiotu. A wiemy 
przecie z własnych doświadczeń uczniow 
skich i mauczycielskich, jak młodzież, i 
to ta właśnie współczesna, przesporto- 
wara i niby lekkomyślna, poważnie się 
do pracy zabiera pod kierunkiem ta- 
kiego nauczyciela, jak chętnie czyta po- 
lecone przez niego książki, jak rozsad- 

nie dyskutuje na lekcjach. 3 

W tej maistotniejszej funkcji szkoły 
średniej, jaką jest nauczanie i przez na- 
uczanie — wychowanie, pięknie mówił 

prof. Czeżowski na obchodzie 50-1e- 
cia Kasy im. Mianowskiego w auli ko- 
lumnowej U, S. B. 

Czem dla mitycznego Antensza była 
ziemia uzdrowicielka, tem dla szkoły 
współczesnej winma się stać nauka; tyl- 
ko w oparciu o nią, o głęboką, rzetelną 
wiedzę, wciąż odświeżaną i zdobywaną 
przez nuczycieli, wolnych od uciążliwych 
obowiązków Guasi<wychowawezych, od- 
rodzi się polska szkoła i da państwu 
jednostki, rozmiłowane w żmudnym tru 
dzie poszukiwania i zdobywania praw- 
dy i świadomych swych zadań obywateli 

Wuem. 

   

   

Przenikliwe uwagi na ten temat znaj 
dujemy w książce francuskiego autora 
d-ra Legendre, wydanej przed paru mie 
siącami p.t. „Azja przeciw Europie". 
Dr. Legendre jest antropologiem i le- 
karzem, od lat trzydziesiu badającym 
Chiny, Japonję, Annam i Afrykę fran- 
cuką. Można więc polegać na „tem, co 
mówi. 

A mówi między innemi tak 
— Potęgą swoich obrazów, reali- 

zmem*w odtworzeniu życia kinemato- 
gral wstrząsnął silnie wrażliwością tu- 
bylców. Wdarł się natychmiast do dzie 
cinnych dusz mas azjatyckich i opa- 
nował je całkowicie. Dotarł wszędzie 
— do najmniejszego miasteczka, przy- 
ciągając nawet wieśniaków z odległych 
pól ryżowych. Ale jaki gatunek filmu 
pokazuje Europa i Ameryka tym chci- 
wym wrażeń i silnie na nie reagują- 
cym ludziom? Niestety — film sensa- 
cyjno-kryminalny. Taki film odsłania 
przed tubylcem najgorsze strony nasze 
go życia. Przed rozszerzonemi do ostat 
niej możliwości źrenicami Azjaty prze 
suwają się obrazy podejrzanych spelu- 
nek, nocnych kabaretów, włamań, za- 
bójstw, napaści na pociągi. Widzi on 
piękne kobiety, wydekoltowane do pa 
sa, śliczne młode dziewczyny o. pozor- 
nie niewinnych twarzach i duszach, 
rzucające się nagłe na młodzieńca i o- 
bejmujące go w jakimś przeciągłym po 
całunku. Ten gest przeraża Chińczy- 
ka, Malajczyka, czy Hindusa: nie zna- 
jąc pocałunku gotów jest ryczeć ze 

dali się razem na Śniadanie. Narady 
będą podjęte w godzinach popołudnio 
wych. Osoba de Vałery strzeżona jest 
w dnie i noce przez detektywów. 

LONDYN (PAT). — Rokowania z 
de Valerą zakończyły się negatywnie. 
Nie osiągnięto żadnego porozumienia. 

Minister dominjów Thomas zapew 
nił coprawda przedstawicieli prasy, że 
rokowania odbywały się w przyjaznej 
i serdecznej atmosferze, ale gdy je- 
den z dziennikarzy irladzkich zapytał, 
czy można się spodziewać że rokowa 

nia zostaną niedługo podjęte, Thomas 
z typowym dla niego sarkazmem od- 
powiedział: „Lepiej odjeżdżaj pan tym 
pociągiem", mając na myśli pociąg o 
18-ej, którym odjeżdżał de Vaiera. 

Z kół delegacji irladzkiej odnosi 
się wrażenie, że Irlandja wobec ni>- 
powodzenia dzisiejszych rokowań i 
trwania rządu angielskiego na odmow 
nem stanowisku zamierza zrezygno- 
wać z udziału w konferencji w Otta- 
wie. 

DZIENNIKARZ FRANCUSKI 

pobity przez hitlerowców w Gdańsku 
GDAŃSK. PAT. — Jak się dziś wy- 

jaśmiło, w zeszły piątek w sali stoczni 
gdeńskiej, podczas zebrania hitlerow- 

ców, grupa 16 hitlerowców pobiła w be- 
stjalski sposób dziennikarza  francus- 
kiego, niejakiego. Aigner, redaktora ty- 

godnika paryskiego Miroir du 
Monde“, 

Pan Aiguer uzyskał pozwolenie hitle- 

rowców na włięcie udziału w tem ze- 
braniu i na dokonanie zdjęć fotogra- 
ficznych. W chwili dokonywania zdjęć 
mapadła ma miego grupa hitlerowców i 
pobiła go krzesłami i kijami. Odniósł 
on ramy w: głowę, na twarzy, ma zła- 

many nos, jak również odniósł szereg 
obrażeń na czem ciele. Przewieziono go 

do szpitala, w którym przebywał przez 
cały tydzień i dopiero dzisiaj „wyszedł 
na miasto, aby dokonać ankiety dzien- 
nókarskiej, dla której specjalnie przy- 
był do Gdańska. 

Jest rzeczą charakterystyczną, że ma 

POŻYCZK% TURECKA 
WE WŁOSZECH 

RZYM. PAT. — Koła oficjalne po- 
twierdzają wiadomość o tem, iż między 
ministrami tureckimi i włoskimi to- 
czyły się rozmowy na temat przyznania 

Turcji pożyczki w wysokości 300 mil. 
lir. Szczegóły tej tranzakcji nie zostały 
jednak jeszcze ustalone. 

Posiedzenie Rady 
Ministrów 

WARSZAWA. PAT. W piątek 

dnia 10 bm .odbyło się pod przewodnic- 
twem premjera Prystona posiedzenie 

Rady Ministrów. 
Rada Ministrów przyjęła projekty 

rozporządzeń Pana Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej o ograniczeniu nadmiernych 
wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, o 

zniesieniu urzędu emigracyjnego i prze- 
kazaniu zakresu działania w sprawach 
emigracyjnych ministrowi spraw zagra- 
mieznych, o unoermowaniu właściwości 
władz i trybu postępowania w zakresie 

administracji, rolnictwa i reformy rol-- 
miej, o przedsiębiorstwie Polski Mono- 

pol Solny, oraz o ulgach przy spłacie 
należności byłych rosyjskich państwo- 
wych basków ziemskich, włościańskiego 
i szlacheckiego. 

Wreszcie Rada Ministrów, poza za- 

latwieniem szeregu spraw beżących, po 
wzięła uchwałę o zaliczeniu gminy Sie- 
miamowice Śląskie w pow. katowickim 
do rzędu miast i zatwierdziła fundację 
pomocy naukowej. Walerjan Kwilecki, 

„Le 

drugi dzień nazwiska poranionych pod- 
czas zebrania hitlerowskiego były opu- 
blikowane, natomiast pobicie dzienni- 
karza francuskiego władze gdańskie 
przemilezaly. 

OEB RZEARESZERÓ 4. REEZPOZEK AREA 

DZIELNY CZŁOWIEK 
Na rogu Zygmuntowskiej, niedaleko 

mostu Zielonego rozstawiono skłądany 

stoliczek. 
Para — liszka.., 

zywa. 

Z balkonu widać wyraziście. Zwarty 
krąg pochylonych głów. "Pośród nich 
kwadratowy blacik stolika. Przedsię- 

biorca żywo gestykuluje, Zachęca. Ale 
jego głowa nerwowo obraca się na le 

wo i na prawo. Lustruje teren. Wpraw- 
dzie u wylotu ulicy i dalej w kierunku 

bulwaru czuwają placówki — ostirož- 
ność przecie mie zawadzi, 

Hazard stopziowo obejmuje tłum i 

zaczyma ogarniać samego przedsiębior- 
cę. Jego głos staje się coraz krzykliw- 

szy, ruchy coraz szybsze, twarz. czer— 

wieńsza. Wyrzucane coraz gwałtowniej 
kości skaczą i migają ua stoliku, Ostrość 
widzenia i czujność mięknie w szponach 
demona gry. 

I aagle biala czapka podstępnego po 

liejanta pochyliła się tuż nad stolikiem. 
Ach, przegapili ją, owladnięci namięt- 
nością. ; 

Przedsiębiorca w towarzystwie stró- 
ża porządku wędruje na Kalwaryjską 
do komisarjatu. Pod pachą miesie swo- 

je Monte Carlo. Mówi coś, przekony- 
wa, tłumaczy, wymachuje prawą ręką. 
Są już na środku mostu, Przystanęli. 

Oto przedsiębiorca rzuca zdetermi- 
nowanym ruchem swój stoliczek do-wo- 
dy. Lekki plusk. Popłycął. Ginie — na 
ZAWSZE. 

Dłoń policjania przyjaznem klapnię- 
ciem spada na ramię człowieka, który 
zdobył się ma heroiczną ofiarę. Policjant 

uśmiecha się. 
—Niech i tak będzie. Paszoł. Ale że- 

by to bylo ostiatni raz. 3 

tak się ta gra na- 

   

Biała czapka oddala się w Stronę 
Kalwaryjskiej. 

Po kilku minutach na rogu ulicy 

Pierwsze .j Baterji suszy się w słońcu roz 

  

    
y obserwzcyjne wzmocniono— 
no wia bezpieczeństwo. 

  

Krąg ciekawych zacieśnia się. O, nie 
daj Boże, by dzielny i pomysłowy przed- 

siębiczca, uniesiomy grą, po raz drugi u- 
ostrość tracił czujność i obserwacji. 

  

Zagadkowa Śmierć młodej dziewczyny 
TRZY STRZAŁY W OGRODZIE PRZY ULICY KAŁWARYJSKIEJ 55. — 

WILNO — Wczoraj około godz. 
il-ej wiecz. w odludnym ogrodzie, ią 
czącym posesję nr. 55 przy ul. Kalwa 
ryjskiej z domami wojskowemi przy 
ul. Derewnickiej znaleziono zwłoki 
dziewczyny lat 17—18, która zginęła 
od kuli, oddanej z bliskiej odległości. 

Rewólweru przy trupie nie znale- 
ziono. Zmarła miała na rękach ręka- 
wiczki. Jeden z żołnierzy słyszał w 
tym czasie trzy strzały. 

zdziwienia i obrzydzenia. I odtąd bę- 
Gzie miał w pogardzie białą kobietę. 
Oto objawienie, jakie przynosi Azjacie 
z dalekiego pola ryżowego—tilm zamor 

ski. I odtąd będzie miał w pogardzie 
białego mężczyznę, którego widzi 
wciąż z brauningiem, albo pijanego 
w orgjastycznej atmosferze kabare- 
tu. Taki jest żałosny dorobek panowa- 
nia kinematografji w Azji i w pew- 
nych częściach Afryki —pisze dr. Le- ; 
gendre. Demoralizuje on tybylca, pod- 
nieca jego najniższe instynkty, a jedno 
cześnie zadaje autorytetowi naszej <a- 
sy bolesny i niepowetowany cios. 

Co można dodać do słów tego uczo & 
nego? Że źle jest z naszą cywilizacją? 
Że biały człowiek, wszędzie gdziekol- 
wiek stąpnie, zostawia za sobą ślady 
zepsucia i rozkładu? 

Tak... Przypominamy sobie Owe fil- 
my, które bez obsłonek ukazały nam 
stosunek białego do kolorowego tubyl- 
ca: „Białe Cienie*, lub „Poganina*. 

Ale dr. Legendre do swoich obser- 
wacyj dorzuca jeszcze jedno  złowie- 
szcze spostrzeżenie: kolorowy  czło- 
wiek, znienawidziwszy naszą „zachod- 
nią” cywilizację, tem łacniej zaczyna 
poddawać się komunizmowi, wysłańco 
wi Moskwy. 

* 

— Każdy człowiek rodzi się na 
świat, aby wypełnić jakieś specjalne 
zadanie w pielgrzymce ziemskiej. Każ- 
dy musi służyć swym bliźnim tym ta- 

Wszystko to wskauje, że zaszedł 
tu wypadek morderstwa. 

Tożsamość tragicnie zmarłej nie 
jest ustalona, gdyz żadnych dokumen- 
tów przy sobie nie posiadała. 

Zmarła ubrana jest w letni jasny: 
gabardinowy płaszcz, jasne pantolie, i 
takiż beret. Jest to, jak wspominaliśmy 
dziewczyna lat 17—18, blondynka © 
odcieniu ryžaweni. 

lentem, który bywa mu udzielony przez 
Opatrzność. Spotykamy dobrych ia- 
chowców we wszystkich dziedzinach 
pracy i wiedzy. Dlaczegożby nie u- 
znać racji bytu jasnowidzów, astroio- 
gów, chiromantów, którzy mają zada- 
nie wielkie — ostrzegać jednostki i 
państwa. — 

Tak stanowczo i z miażdżącą lo- 
giką stawia kwestję znany dobrze 
i popularny w Wilnie jasnowidz imie- 

niem Antonius. Owszem, gotowi je 
my uznać rację bytu jasnowidzów i 
strologów, jak uznajemy istnienie nie 
śmiertelnej ludzkiej głupoty i naiwro- 

    

ści. Byt jasnowidzów pozostaje z nią 
w najściślejszym związku przyczyno- 
wym. 

Antonius wydał właśnie swoje „Prze 
powiednie“ na rok 1932. Wydaż pod 
nieprzepartym nakazem widzenia, jakie 
miał w grudniu r. 1931. 

Usłyszał mianowicie 
powiedział mu tak: 

— Czas wyznać prawdę. 

głos, który 

— Zrozumiałem, pisze jasnowidz, 
że dalej nie mam prawa trzymać w za- 
nadrzu widzeń, dotyczących spraw 
Świata. Otóż wyznaję. Godną uwagi 
jest okoliczność, iż zdanie „Czas wy- 
znać prawdę', składa się z szesnastu 
liter. Praca niniejsza zajęła szesnaście 
stron! Zatem na wszystko jest plan 
Przypadku niema. — 

Na takie dictum nic odpowiedzieć
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„postrzeżenią Zakładu Meteorotogicz- 
dego U.S.B. w Wilnie. 

\ Z dn. 10 czerwca 1932 r. 
Ciśnienie średnie: 764. 
Temperatura średnia: +12. 

Temperatura najwyższa: +17. 

Temperatura najniższa: +6. 

Opad: ślad. 

Wiatr: północno - zachodni. 

'Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotny „drobny deszcz. 

Wa:cnód słońca g. 3 08 

Zachód słońca g. 2020 

! MIEJSKA 
— Elektryfikacja miasta. — Elektrownia 

miejska przystępuje do opracowania szcze- 

gółowego planu elektryfikacji całego obsza 

ru Wilna ze szczególnem uwzględnieniem 

dzielnic całkowicie pozbawionych Światła. 

— Kolejna rejestracja poborowych. — 
Wydział wojskowy magistratu już obecnie 
przystąpił do przygotowań przeprowadzenia 
rejestracji mężczyzn, urodzonych w roku 
1914. Rejestracja tego rocznika odbędzie się 
na jesieni. 

— Przegląd taksówek. — Na dzień 22 b. 
ni. został wyznaczony przegląd  samocho- 
dów i dorożek samochodowych, - kursują- 
tych w mieście. Przeziąd udbedzie się na 
placu Łukiskim i potrws 3 dni. 

— Zarząd Cechu Rzeźników i Wędlinia 
rzy w Wilnie zawiadamia swych członków 
iż nowy cennik na wyriby wędiliniarskie i 

mi mieso, zatwierdzony przez Wileńskie Staro- 

— 

stwo Grodzkie, obowiązuje z dniem 10 czer- 
wca*rb. i winien być przestrzegany pod ka 
ia aresztu do 6-ciu tygodni lub grzywny do 
do zł. 3,000. Nowy cennik jest do nabycia 
w sekretarjacie Cechu. (Niemiecka 25): 

-  — Choroby zakaźne. — Władze sanitar- 
ne w ubiegłym tygodniu zanotowały w Wi- 
leńszczyźnie następujące wypadki. zasiab- 
nięć na choroby zakaźne: na tyfus Drzusz- 
ny 10, plamisty 12, czerwonka 1, plonica 
Id: 'ódra 31, róża 4, krztusiec |, grużlica-- 
i, (w tem 5 zgonów). 

WOJSKOWA 
— Czwartacy! Zebranie Wileńskiego Miej 

scowego Koła Czwartaków odbędzie się. w 
poniedziałek dnia 13 b.m. o godz..19 w. mie 
szkaniu. adw. B. Olechnowicza w Wilnie, ul. 
Mała Pohulanka. 14 m. 2 z następującym po- 
rządkiem dziennym: : 

1) Możliwości pracy  Wilenskiego * Kola 
Miejscowego w roku 1932 — 33. 2) Udział 
w Walnem Zebraniu Koła Czwartaków i świę 
cie pułkowem 4 p.p. leg. 3) Wolne wnioski 

1: zebrania towarzyskie. 
Wszyscy czwartacy, zamieszkujący na te- 

renie Wileńszczyzny, proszeni są o przybycie 
i powiadomienie o zebraniu innych czwarta- 

ków. 
— Obrońcy Wiina! W związku z praca- 

mi przygotowawczemi do II Zjazdu, który 
się odbędzie w dniach 8 i 9 października r. 

b.; w interesie uczestników, tego Zjazdu, Za 

rząd Główny Zwązku Obrońców Wilna i b. 

Żołnierzy Litwy Środkowej, wzywa wszyst- 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 
  

ze skończoną 6 letnią 
Agronom średnią szkołą rel 
niczą w Hozy-Horkach w r. 1905 po- 

szukuje posady administratora w większym 

msjątsu, Posiada gruntowną długoletnią 

praktykę we wszystkich gałęziach gospo- 

darki rolnej. Na żądanie słaży referen- 
cjami b. poważnych osób, Łaskawe oferty 
prosi kierować do redakcji „Słowa” w 

Wilnie pod S. K. 
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SENSACYJNY ZWROT W AFERZE 
KWINTY 

Ww sprawie afery bankiera Kwiaty, 

zachodzi sensacyjny zwrot. Według da 
nych śledztwa, główny oskarżyciej ban 
kiera Eugenjusz Mączyński, poszkodo- 
wany rzekomo na 80.000 dołarów, jest 
współnikiem aferzysty, a kombinacja 

polegała na tem, że Kwinto chciał po- 

zbyć się drobnych wierzycieli w liczbie 

ekofo 200-tu, gdyż przedewszystkiem 
musialyby być pokryte pretensie Mą- 
czyńskiego. : 

RK E SA 
nie można. Trzeba wierzyć. Albo nie 
wierzyć. 

Spróbujmy. 
Oto najważniejsze wróżby, dotyczą 

ce Połski w najbliższych miesiącach. 
— Dnia 12 lipca 1932: ryzyko, za- 

targi, nieporozumienia. 
— Dn. 20 lipca: pomyślne kombi- 

nacje, nowiny. 
— Dn. 1 września: dni pomyślne. 

— Dnia 10 września: okres wątpii- 

wości. 
—_ Dnia 20 września: sprzeczności 

na tle finansowem. 

— Dn. 23 września: okres dodatni. 

-—— Dn. 3 listopada: ryzyko, zatargi, 

nieporozumienia. 
Dalszych przepowiedni jasnowidz 

Antonius tymczasem nie podaje. Ogło- 
si je niezadługo, na odpowiedniej ilości 
„nistycznych stronic. 

Ale i powyższe wystarczą, aby za- 

stanowić się głęboko nad niespodzian- 

kami, które nas oczekują. 
— Ryzyko... zatargi... nowiny... wą 

ipliwości... pomyślne kombinacje... 
„..Król,.. walet... dyska... Szczęście 

w miłości. Strzeż się brunetki. Pienią- 

dze z drogi... 
O, mistrzu Antoniusie, czy znasz 

ten wierszyk Syrokomli o starej babce, 
która sny tłumaczy? Ostatnie jego zda 
nie składa się z ośmiu liter: 

— żeś baran... 
Ale to odnosi się nie do wróżbity. 

Nie. Tylko do tego, kto mu uwierzy. 
dox 
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. ków Związku zarząd. 

kich zarejestrowanych do 
swych starych, lub podania 
sów miejsca zamieszkania. 

Byłych uczestników walk o Wilno z lat 
1918 — 1923, którzy dotychczas się nie za- 
rejestrowali, wzywamy do zgłaszania się w 
biurze Zjazdu (ogród po-Bernardyński, II 
pawilon powystawowy), w celu wciągnięcia 
ich do ewidencji organizacji. 

Sekretarjat czynny jest codzennie od 
godz. 17”do 20-tej, a w dnie Świąteczne od 
12 do: 13-ej. 

sprawdzenia 
nowych adre- 

POCZTOWA 
— Zmiana godzin urzędowania w urzę- 

dzie pocztowym Wilno I. — Z dniem 10 6. 
jb. urząd pocztowy Wilno I (ul. Wielka) 
zmienił dotychczasowe godziny urzędowe w 
niektórych działach na godziny od 8—15-ej 

Ograniczenie godzin urzędowych obejmu 
je następujące czynności 

a) wypłata przekazów pocztowych i cze 
kowych PKO (z wyiątkiem wypłat doraż- 
nych z książeczek wkładkowych PKO i prze 
kazów pocztowych poste - restante . 

b) wydawanie paczek, listów wartościo 
wych, przesyłek listowych, pobraniowych i 
oclonych. 

c) wydawanie urzędowych i  prywat- 
nych zwykłych i poleconych przesyłek li- 
stowych i 

d) przyjmowanie opłat radjoionicznych. 

  

AKADEMICKA 

— Zarząd Sodalicji Marj. Akademików 

zawiadamia, że dnia 12 b.m. o godz. 8 rano 
odbędzie się w kaplicy Sodalicyjnej —- ul. 
Wielka 64 Msza św. z Komunją św., poczem 
c godz. 10 Zebranie ogólne z referatem n.t. 
„Lužne uwagi o Sodalicji i-innych organiza 
cjach katolickich na U.S.B.". 

— Z Bratnej Pomocy P.M.A. USB. Bi- 
bljoteka Bratniej Pomocy P.M.A. USB. poda 
je do wiadomości korzystającym z niej, że 
książki przed wakacjami należy zwracać w 
terminie od 15 do 23 b.m. włącznie. Od dn. 
24 b.m. Bibjoteka książek wypożyczać nie 
będzie. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Gimnazjum Polskiego im. 

kr. St. Batorego w Drui podaje do wiado- 

niości, że egzaminy wstępne do klas od 
Ш-е] do Vll-ej włącznie odbędą s 
dniach 27 i 28 czerwca rb. Podania należy 

składać do dnia 25 czerwca w  kaacelarji 

gimnazjum. 
— Koedukacyjne gimnazjum im. A. Cza- 

ckiego w Wilnie. Z dopuszczonych 20 

abiturjentów wszyscy złożyli egzamin doj- 

rzałości: Humaniści: 1) Abolnik Leonid, 2 

Bernikerówna Estera, 3) Chwiećckówna Mo- 

rika, 4) Dacenko jerzy, 5) Hordyński An- 

drzej, 6) Kowzanówna Jadwiga, 7) Matu- 

chniak Tadeusz, 8) Miedzionisówna Alina, 

9) Monastyrski Aleksander, 10“ Szablowska 

liena, 11) Zawadzka Janina, 12) Zieliński 

Marjan. 8 
Reališci: 1) Lazarewicz Pawel, 2) Maiu 

nowicz Wit, 3) Markiel Franciszek, 4) Pa- 

piewski Lech, 5) Prus Stanislaw, 6) Regul 

ski Leon, 7) Sadowski Eugenjusz, 8) Urba- 

nowiczówna Longina. + 

Dnia 13 czerwca 1932 roku o godz. 5-ej 

po poł. odbedzie się w lokalu gimnazjum 

(Wiwulskiego 13) akt rozdania świadectw 
dojrzałości. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie Koła b. Wychowanek Gim- 

nazjum S. S. Nazaretanek z referatem kol 

Janiny Zienowiczówny p.t. „ldeowa wartość 

donkichotyzmuł, odbędzie się w niedzielę 

12,bm. o godz. 47p.p. w lokalu szkoły. 

— Zarząd Wileńskiego T-wa Opieki nžd 
Dziećmi zawiadamia Członków Towarzystwa 

że 19 czerwca w sali Schroniska, ul. Jakóba 

Jasińskiego 20 — 22, odbędzie się o godz. 

11,30 zwyczajne walne zgromadzenie człon- 

ków T-wa. O ile Zgromadzenie w .oznaczo 

ńym terminie z braku quorum nie dojdzie 

do skutku, drugie zebranie odbędzie się te- 

go samego dnia i w tymże lokalu o godz. 

12.30. 4 Н 

Porządek obrad: 1) zagajenie, 2) Wybór 

przewodniczącego i sekretarza 3) sprawozda 

nie ogólne z działalności Towarzystwa za 

1931 — 32 rok.4) bilans i rachunek strat i 

zysków. 5) sprawozdanie ogólne i kasowe 

poszczególnych Instytucyj Towarzystwa, 6) 

preliminarz na rok 1932 — 33 tych instytucyj, 

7) sprawozdanie komisji rewizyjnej, 8) za- 

twierdzenie bilansu, sprawozdań i prelimina- 

rza, 9) przyjęcie ofiarowanego Towarzystwu 

na kolonie letnie folw. Konwałiszki, 10) wy- 

bory członków Zarządu, 11) wybory czion- 

ków komisji rewizyjnej, 12) wolne wnioski. 

— Ze Stowarzyszenia Kupców i Prze- 

mtysiowców Chrześcijan w Wilnie. — \ 

biegiy wtorek odbyło się posiedzenie 

branży winno -spożywczej, na której © 

nano wyboru władz sek Na miejsce 

tychczasowego prz wodniczącego p. W. 

łębiowskiego, który z mandatu zrezygnował 

wybrano p. F. owskiego, n. stęp 

przewodniczącego p. |. Zwiedryńskiego i na 

' sekretarza p. Bukowskiego. > : - 

— Ze Związku Wiaścicieli Średnich i 

Drobnych Nieruchomości. — W dn. 12 czer 

wca rb. o godz. 15 w sali przy cerkwi No- 

woświeckiej — odbędzie się zebranie czion- 

ków Związku Właścicieli Średnich i Drob. 

nych Nieruchomości m. Wilna i woj. wic 

leńskiego, Dzielnicy „Nowy - Świat”, na któ 

re to zebranie zaprasza wszystkich człon- 

RÓŻNE 

— interwencja Białorusinów u Kuratora. 

—-Przed niedawnym czasem pisaliśmy, že 

władze szkolne powzięły zamiar zlikwidowa 

nia białoruskiego gimnazjum w Wilnie przy 

jednoczesnem utworzeniu przy gimnazjum 

im. Słowackiego specjalnych klas białoru- 

skich. : s. 

Gimnazjum białoruskie w Wilnie, podob- 

nie, jak gimnazjum w Nowogródku, przeży 

wają ciężki” kryzys. Pozatem = zdaniem 

Kuratorjum — obydwa gimnazja ulegają 

często różnym wpływom politycznym, nie- 

mającymi przeważnie nic wspólnego z wy- 

chowaniem. 
Na wiadomość, że Kuratorjum 

skierowało już do Ministerstwa odpo 
wniosek, Towarzystwo Szkoły Białor 
w Wilnie wszczęło astrą kampanię , prz 

ię stanowczo projektowi zwinię- 
ów.. 

od tego miejscow 
cy Tow; stwa oraz delegaci ko 
dzicielskiego interwenjowali = 
u kuratora. 

Delegaci oświadczyłi, że wprawdzie gim 
nazja białoruskie nie są w stanie utrzymać 

się o własnych siłach, lecz w wypadku przy 

znania odpowiednich subsydjów rządowych, 

zakłady i 
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  nogłyby istnieć. bez uciekania się 

do ich upaństwowienia. 

— Podziękowanie. — Magistrat miasia 

Wilna składa podziękowanie ofiarodawcom 

książek na rzecz Miejskiej Bibljoteki nr. 1, 

a w szczególności p. Edwardowi Arcichow 
skiemu, p. kpt. Janowi Wojciechowskiemu, 

p. Anastazji Krupskiej, p. Bronisławowi Jan 
kowskiemu, p. ]. Borysewiczowej, p. Połoń 

skiej, p. Kotowiczównie, p. Pimpickiej za 
ofiarowanie cennych egzemplarzy dzieł na- 

   

    

Szkolne ; 

w tej sprawie . 

SŁOW O 

OPŁATY STEMPLOWE 
Stowarzyszenie kupców i przemysłow- 

ców Chrześcijan w Wilnie, komunikuje, 12 
znowelizowana ustawa o opłatach stemplo- 
wych, której jednolity tekst został ogłoszo- 
ny w Dzienniku Ustaw Rz. P. Nr. 41 z dnia 
18 maja 1932 r. ustala między innemi opia- 
ty w wysokości następującej: 

1) Od rachunków — 02 proc. od sumy 

należności, jeżeli sprzedawca bądź nabywca 
wystawia rachunek z tytułu tranzakcji kup- 
na sprzedaży swego przedsiębiorstwa, które 
podlega podatkowi przemysłowemu, lub u- 
stawowo jest zwolnione od tego podatku. W 
innych wypadkach opłaca się i prc. od sumy 
należności. Wolne są od opłaty stemplowej 
rachunki, nie przewyższające kwoty 20 zło- 
tych. Opłata nie może wynosić mniej, niż 
10 groszy, oraz groszową końcówkę należ- 
ności, z tytułu opłaty zaokrągla się w ten 
Sposób, ażeby kwota należności była w ca- 
łości podzielna przez dziesięć. 

2) Pokwitowania z odbioru pieniędzy i 
papierów wartościowych podlegają zasadni- 
czo opłacie 25 groszy. Wolne są od opłaty 
stemplowej pokwitowania, stwierdzające od- 
%biór pieniędzy, lub papierów procentowych, 
których wartość nie przew 50 złotych. 
Do uiszczenia opłaty jest obowiązana osoba, 
wydająca pokwitowanie. 

3) Od podań do urzędów państwowych 
opłata stemplowa wynosi zasadniczo 5 zlo- 

   

  

     

  

  

5 
tych, oraz 50 groszy od każdego załącznika. 
Podanie, w którem petent żąda zmiany de- 
cyzji w sprawie daniny publicznej, podlega 
cpłacie w wysokości 2 złotych. Jeżeli jedna 
suma sporna nie przewyższa 100 zł., to opła 
ta przy sumie spornej, przewyższającej 50 
zł. wynosi 50 groszy; przy sumie zaś nie 
przekraczającej 50 zł., podanie jest wolne 
od opłaty. Od załączników do wymienionego 
powyżej podania, nie pobiera się opłaty. 
Podania innej treści, tyczące się danin pu- 
blicznych, podlegają opłacie w wysokości 3 
zł. oraz 50 groszy od każdego załącznika. 
Pokwitowania z przyjęcia podania do urzę- 
du państwowego podlegają opłacie w wyso- 
kości 20 groszy. 

4) Od pism, stwierdzających pełnomocni- 
ctwo, zasadnicza opłata wynosi 5 złotych. 

Ponieważ ustawa o opłatach stemplowych 
zawiera dużo materjału, oraz w poszczególł- 
nych jej rozdziałach są ważne przepisy o ul- 
gach, względnie zwolnienia od opłat, jest 
rzeczą wskazaną, ażeby sfery zainteresowane 
nabyły Dziennik Ustaw, w którym ogłoszono 
jednolity tekst ustawy, celem sprawdzania w 
poszczególnych wypadkach, czy istnieje obo- 
wiązek uiszczania opłaty i w jakiej wyso- 
kości. 

sztywne, półszty- KOŁNIERZE ii", ZÓSY 

  

zawsze nzjlepszeł 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
masgazyńsch,     p (Ę(  [""" ЕНЛЕЕ ООО 

szych autorów i obcych. Na szczególną 
wdzięczność zasługuje Centralna Bibljoteka 
Pedagogiczna, za ofiarowanie 187 książeki 
broszur. Obywatelski czyn ofiarodawców 

znakomicie przyczynił się do wzmożenia .za- 
sobności bibljoteki i szerzenia w ten spo- 
sób czytelnictwa wśród mieszkańców mia- 
sta. 

— Wystawa szkół zawodowych T-wa 
„Pomoc Pracy* w pawilonie Targów Pół- 
nocnych w ogrodzie Bernardyńskim. 

Otwarta dziś i jutro od g. 11. Wstęp 
wolny. 

Wystawa zawiera bardzo dużo ekspona- 
tów z mebli, bielizny, trykotarstwa, ubrań, 
rzeczy artystycznych i robót programo - 
wych. 14 oddziałów szkoły „Pomoc Pracy” 

— Podziękowanie. — Wszystkim, którzy 
się przyczynili do uświetnienia , uroczysto - 

Moniuszkowskich w dn. 4 i 5 czerwca 

w szczególności zaś JE. ks.biskupowi Kazi- 

mierzowi Michalkiewiczowi, ks. kanonikowi, 

E. Młkowskiemu, p.p.: Zofji Bortkiewicz - 

Wyleżyńskiej, Wandzie  Hendrich, Mieczy- 

siawowi Tomaszewskiemu, W. Czuchow- 
skiej, H. Wislickiej, orkiestrom wojskowym, 

1,5i 6 p. p. Leg., z kap. Reszke, por. 
Kościeszą i Koseckim na czele, wileńskiej cr 

kiestrze' symionicznej oraz stowarzyszeniom 
śpiewaczym i muzycznym — wyrazy S€r- 
decznego podziękowania składa Е 

Komitet Obchodu 60-lecia zgonu 
Stanisława Nioniuszki. 

jewódzki Komitet do spraw bezro- 
szem podaje do awej wia- 
T. Publiczności, iż w dniu :0 

do 19 w gmachu Ratu- 

szowym dodatkowo wydawane ni 

djęte dotychczas fanty na wielką Loterję 

tową na źcz bezrobot 

Fanty, kt 
staną podj 

wódzkiego Kor 

— Objity 

dniach w 23 jeziorach Wileńszczyzny 

złowione przeszło 1000 kg. różnych ryb. 

Największy połów był w pow. brasław- 

skim i wileńsko-tróckim. 
W jeziorze Narocz złapano w sieci 

iezwykłych rozmiarów szczupaka, wa- 

żącego z górą 20 kg. 
Dzięki obfitości ryb, 

zaacznie spadły. 
— Ruchomy Uniwersytet Ludowy. Przed 

kilku tygodniami pisaliśmy obszerniej 0 za- 

  

   

  

  

    czerwca 

    

    

  

   

  

   

ceny na nie 

kresie działania Ruchomego Uniwersytetu 
Ludowego. Urządzany przez Akademickie 
Koło Polskiej Mac. Szkoln. i Związek A- 
Kad. woj. nowogródzkiego i b. Ziemi Min- 
skiej, ma na celu objazd Nowogródczyzny 
z cyklem popularnych odczytów, ilustrowa- 
nych przeźroczami. Odczyty te, obejmujące 
najbardziej podstawowe wiadomości z dzie- 
dziny życia praktycznego i zagadnień о- 
gólnych, mają na celu zapoznanie szerokich 
imas włościańskich z zagadnieniami doby 0- 
becnej. 

Czy zawsze chłop tutejszy ma pozosta- 
: kordonem wiedzy i być służką 

idąc na szarym końcu ogólnego 

  

       

      

dczytowa musi go wprowadzić w kolej o- 
becnego życia, z którego, zdaniem naszem, 

Nie chcemy tu szerzej uzasadńiać 

  

scy, którzy docenia- 
pracy nad człowiekiem i prag- 

widzieć nie człowieka przeszłości, zacofa 
i zabobonu, lecz człowieka, świadome- 
siebie i i 

   

  

    

  

  

    
założeń, grono akądemi - 

święcając część waka- 
yi y wą wycieczkę odczytową, 

po prowincji. Na przeszkodzie w .wykona- 
niu tego stoi brak środków. Sfinansowanie 
całej wyprawy wyniesie około 200 zł. Część 
tego winna pokryć ofiarność publiczna. -— 
be wierzymy, że społeczeństwo doceni war 
tość akcji i najskromniejszemi nawet datka 

mi przyczyni się do realizacji Ruchomego* 
Uniw. Ludowego. 

Z dniem dzisiejszym rozpocznie się na 

  

  

Nieuczciwy podział łupu 
ZDEMASKOWAŁ WŁAMYWACZY PRZED POLICJĄ 

W swoim czasie głośne było w Wilnie 
włamanie do skiepu S. Sudeńskiego (wó- 

dek i tytoniu) przy ul. Mickiewicza 33, w 

domu, gdzie się mieści Klub Przemysłowo- 

Handlowy. 

Łupem włamywaczy staał się wówczas 

vielka ilość wódek i papierosów na 2609 

zi, Włamywacze działali nadzwyczaj spryt- 

nie, zacierając za sobą wszeikie ślady. 

Włamanie miało miejsce w nocy z 23 na 

24 stycznia rb. i pomimo usilnych poszu- 

kiwań przez policję sprawców jego udało 

się ujawnić dopiero po upływie 8 tygodni, 

przyczem — jak zwykle w takich wypad- 

kach — przyczynii się do tego šiepy-przypa 

dek, 

Mianowicie jeden z uczestników wiama 
nia posprzeczał się z towarzyszami podczas 

podziała łupu i zadenuncjowai policji. 

W wyniku przeprowadzonego śledztwa 

wszyscy stanęli wczoraj przed Sądem Okrę 

gowymi. 

Ławę oskarżonych zajęli: Feliks Jankun, 
Bolesław Lachowicz, Stefan Narkowicz, Jan 

Mikielewicz — sprawcy włamania, oraz 0- 

skarženi o przechowywanie i' nabycie skra 

dzionych rzeczy: Józei Mikielewicz, i Szło- 
ma Bastecki, właścicieł piwiarni przy ul. Soł 

taniskiej. 

Oskarżeni z wyjątkiem dwóch ostatnich 

do winy się nie przyznali, wyjaśniając, że 

kradzieży dokonali w stanie nietrzeźwym. 
Przedtem pili wspólnie w jednej z knajp 

pizy ul. Ciasnej — z chwilą jednak, gdy za 

brakło pieniędzy na dalsze kupno wódki po 

stanowili ją zdobyć przy pomocy włamania 

de sklepu Sudeńskiego. 

Po dokonaniu włamania skradziony to- 

war zanieśli na ulicę Tartaki, gdzie ukryli 

go w pustym tartaku Morgenszterna. 

Pech jednak chcia, że na drugi już 

dzień , gdy zebrali się w wymienionym tar- 

taku celem podzielenia się łupem, polowa 

schowanej tam wódki i papierosów zginę- 

ła. 

Powstały kłótnie. Jeden posądzał drugie- 

go ie nieuczciwy podstęp. 22 

Pozostaią wódkę sprzedano Bastackiemu 

za 80 zi. Jednocześnie parę paczek tytoniu 

dałi dozorcy domu nr. 34 przy ul. Tartaki, 
Józefowi Mikielewiczowi wobec czego na 

Skutek przeprowadzonej w jego mieszkaniu 

rewizji, znałazł się on wraz z nimi na ławie 

oskaržonyci:, 

W wyniku dłuższej rozprawy i prze- 

słuchaniu całego szeregu świadków sąd wy 

niósł wyrok, mocą którego Е. Jankuna, B. 

Lachowicza, S. Narkowicza i jana Mikiele- 
wicza skazai za dokonanie włamania na 3 

łata więzienia każdego. Szlomę Bastackiego 

za paserstwo na 8 miesięcy więzienia, zaś 

Józefa Mikielewicza uniewinnił. 

  

Katastrofa samochodowa pod Wołożynem 
WILNO. — Onegdaj w pobliżu Wołoży- 

na zdarzyła się katastrofa z samochodem 
uiegi rozbiciu. Znajdujący się w samocho- 
dzie W. Kozłowski z żoną Marją - Jadwigą 

WYJAŚNIENIE 
Związek Młodzieży Polskiej w Wilnie .- 

przejmie prosi o umieszczenie następująceg” 
wyjaśnienia. 

W numerze 130 „Dziennika  Wileńskie- 
go' z dnia 9 czerwca rb. na stronie trze- 
ciej została umieszczona notatka następują- 
cej treści: „Związek Stowarzyszeń Młodzie- 
ży Polskiej rozpoczął już prasę przygoto- 
wawcze do organizacji tegorocznych kos- 
kursów rolniczych”. 

Jest tutaj oczywiście mowa o Związka 
Młodzieży Polskiej w Wilnie. 

Z powyższej notatki wynikałoby, że Zwia; 
zek Młodzieży Polskiej dopiero się obud 
w połowie lata i „rozpoczął prace prz;- 
gotowawcze do organizacji* jeszcze tego- | 
rccznych konkursów rolniczych. Czyli, że o 
ile takby było, to całe konkursy rolnicze w 
Związku Młodzieży Polskiej byłyby załedwie 
projektem na przyszłość. 

Tak jednak nie jest. 
Udział Związku Młodzieży Polskiej w 

akcji przysposobienia rolniczego przedstawia 
się jak następuje: 

Zasadniczo Związek Młodzieży Polskiej 
bierze czynny udział w akcji przysposobie- 
nia rolniczego od 1926 roku. Do roku 1929 
były prowadzone prace na terenie poszcze— 
gólnych SMP tylko w uprawie kukurydzy: 
„Wczesnej Bydgoskiej" z dodatnim skut- 
kiem. Od roku 1929 włącznie Związek Mio 
dzieży Polskiej prowadzi prace w kierun- 
ku doskonalenia upraw szeregu roślin go- 
špodarczych i wychowu zwierząt domo- 
wych, zajmując z roku na rok w tej pracy 
czołowe miejsce wśród innych organizacyj, 
biorących udział w przysposobieniu rolni- 
czem, co stwierdzają urzędowe statystyki. 

Prace przygotowawcze do organizacji 
tegorocznych konkursów rolniczych Zwią-.. 
zek młodzieży Polskiej zakończył w miesią- 
cu wrześniu 1931 roku. 

W okresie zaś bieżącym praca w przy- 
sposobieniu rolniczem jest w stadjum całko 
witego rozwoju, a udział w niej bierze 4669 
(cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dzie- 
więć) osób młodzieży stowarzyszonej żeń- 
skiej i męskiej zorganizowanej w 536 ze- 
społach konkursowych do uprawy: kukury- 

     

   

przemysłowca warszawskiego Władysława wyrzuceni zostali na ziemię.— Odnieśli onii dzy „Wczesnej Bydgoskiej" , ziemniaków, 
Kozłowskiegoo. Samochód prowadzony ciężkie obrażenia twarzy i nóg. Kierowca buraków pastewnych, kapusty, marchwi pa- 
przez kierowcę Józefa Maślaka wskutek ze Maśłak uległ złamaniu prawej ręki i ogól- stewnej, ogródków kwiatowych, ogródków” 
psucia się kierownicy wpadł na przydrożne 
drzewo, skutkiem czego przód samochodu 

K. Kozłowski 

nemu potłuczeniu. - 

uniewinniony 

  

PROKURATOR ZAPOWIEDZIAŁ APELACJĘ 
Jak już zapowiadaliśmy wczoraj, w 

wileńskim Sądzie Okręgowym odbyła 

się rozprawa przeciwkio urzędnikowi 
Dyrekcji Kolejowej Konstantemu Koz- 
łowiskiemu, oskarżonemu © szpiegostwo 

na rzecz Rosji Sowieckiej. 
Rozprawa odbyła się przy, drzwiach 

zamkaiętych, przyczem na salę dopusz- 

czani byli tylko* świadkowie, oraz eks- 

! perci. Wobec. tego jednak, że oskarżony 

jest urz. kol., tak w kuluarach jak i ko- 

rytarzach, przylegających do sali posie- 

dzeń, dało się zauważyć sporo Koleja- 
rzy, którzy przybyli na rozprawę w cha- 
rakterze widzów. 

W wyniku przeprowadzonej parogo- 

dzinnej rozprawy Sąd ogłosił wyrok, 
mocą którego uznał, iż przestępstwo о5- 
karżonego nie zostało mu na przewodzie 
sądowym udowodnione i dlatego uwal- 

nia go od winy i kary. 
"Od wyroku tego oskarżyciel publicz- 

ny odwołał się do wyższej instancji. 

  

łamach prasy szlachetny „pojedynek* skła- 
dania ofiar na rzecz Ruch. Uniw. Lud. 

Akad. Koło Łodzian w Wilnie ofiarowuje 
na ten cel zł. 10 i wzywa Koło Medyków 
USB do kontynuowania łańcucha ofiar. 

Wszelkie datki przyjmują redakcje pism 
oraz AKPMS — Wileńska 23 m. 9 — we 
czwartki w godz. 19—21 i niedziele 11—13 
i ŹŻw. Akad. woj. Nowogr. i b. Ziemi Miń 
skiej — Wileńska 36 m. 11 — w godz. po 
południowych. 

BALE I ZABAWY 
„Dancing“ na Kolonje Polskie. — W 

pier ej polowie czerwca rb. na calym ie 
renie Rzeczypospolitej oddziały LM i K. — 
zgodnie z poleceniem zarządu głównego . 
M. i К. м Warszawie organizuje szereg 

prez, dochód z których został przezna- 
czony na fundusz kolonjalny LM. i K. 

W związku z pówyższem, zarząd oddzia 
lu wileńskiego urządza w sobotę dnia 11 b. 
m. w cukierni-B. Sztralla (ul. Mickiewicza 
róg Tatarskiej) „Dancing“ urozmaicony pro 
dukcjamio artystycznemi. 

Początek o godz. 23-ej, wstęp zi. 2, aka 
demicki zł. 1. 

   

    

  

   

TEATR I MUZYKA 
— „Polacy w Ameryce“ w Bernardynce. 

Dziś, w sobotę 11 czerwca o godz. 8 m. 15 
pełna humoru i wesołości operetka-wodewil 
Danielewskiego p. t. „Polacy w Ameryce". 
Jutro, w niedzielę 12 b.m. o godz. 8 m. 15 
„Polacy w Ameryce" 

— Warszawska „Rewja mody* w Lutni. 
Baczność piękne wilnianki! Czeka was rzad- 
ka atraktacja, bo oto dziś w sobotę 11 czerw 
ca o godz. $m. 15 i jutro w niedzielę 12 
czerwca o godz. 4 popoł. odbędą się tylko 
dwa tępy uroczej artystki teatrów war- 
szawskich p. M. Balcerkiewiczówny i zna- 
nej teljetonistki p. Well w „Wielkiej * Rewii 
Mody* Ceny miejsc specjalne. 

— „Nowy Don Kiszot*. — Dowiadujemy 
się, że ku uczczeniu twórczości muzycznej 
Stanisława Moniuszki zostanie wystawiona 
staraniem nauczycielki špewu salowego p. 
Elizy Załuskiej przy udziale uczenic i ucz- 
niów — opera - krotochwila w '3-ch aktach 
„Nowy Don Kiszot czyli sto szaleństw" mu 
zyka Moniuszki, słowa hr. Al. Fredry. 

Całkowity dochód będzie przeznaczony 
na rzecz bezrobotnych. 

Szczegóły zostaną podane. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
PAN — Trzej przyjaciele. 

HELIOS — Gdy kobieta jest piękną... 

CASINO — Faforyty maharadży. 

HOLLYWOOD — Burza nad Zakopanem 

STYLOWY — Pan i Patachon. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Nie „majowka“, a „masowka“. 

Mniej więcej przed dwoma tygodniami wy- 

chowankowie gimnazjum i seminarjum bia- 

łoruskiego urządzili majówkę pod Wilnem. 

Wśród zebranych pojawiło się kilku ajentów 

komunistycznych; majówka przeistoczyła się 

w.. masówkę komunistyczną z nieodłączne- 

mi przemówieniami, $piewami itd. 

Rezultatem tej eskapady było usunięcie 

х seminarjum z gimnazjum -— 2-ch 

uczniów. 

Ponadto kilku wychowanków 

puścić internat wobec stwierdzenia przyna- 

leżności ich do partji komunistycznej. 

Nałeży się dziwić, że kierownictwo inter- 

natu nic nie wiedziało o tej „majówcej' 

— ZGON SAMOBÓJCY. —. jak 
notowaliśmy wczoraj, Gobis Stani- 
sław, lat 27, zawodowy złodziej, (Tur 
gielska 16) w celu samobójczym zza- 
nił się nożem w okolicę serca. Gobisa 

   

  

     

  

   
3, 22 

musiało о- 

  

/KAGAN MELOMAN 
Herszman!! Herszman! Herszman! 
Przyjechał - wreszcie. I „wczoraj . da- 

wał wielki: recital: (czytaj: resajtl) w 

Sali Miejskiej. SĘ 

Herszman! Genjalny kantor amery- 
kański. A 

Co to zaaczy być Herszmanem... Sa- 
la Miejska nie pamiętała takiego tłoku 
w tych kryzysowych czasach. Cała eli- 
ta. Herszman... 

Tłok i elita — oilo świetna, wyjątkor 
wa, jedyna, miiepowtarzalna okazja. Dla 
kogo? 

Trzeba się zapytać policji. Na se- 
kundę przed rłozpoczęciem _ śpiewu, 
wszystkie wejścia i przejścia. obsadzili 
agenci. Potem zaczęlo się wyłapywanie. 
Jednego po drugim — wyciągnięto kil- 
kunastu. ° . 

Jeden: tylko Kagian opierał się i wal- 
czył. Dotkmięto go brutalnie w jego czy- 
stych uczuciach melomana. S 

— Złodziej. złodziej! — wołał ©- 
burzeny. — A złodziej to już nie mo- 
że posłuchać sobie choć raz śpiwu? 

REEPCZOZEW REZYSER ZE ZORRO 

edwieziono jak wiadomo do szpitała 
żydowskiego, gdzie w nocy zmarł, — 

z samobójstwa — gruźlica 
płuc. 
—- Skradzione srebra stołowe. 

mieszkania Silewicza józefa: (Garbars 
w dn. 7 bn: dostał Się ziodzieje * 
garderobę męską i 

-— Do 
a 5) 

skradli 
tebra stołowe wart. 

        

   

    

— Złodziej w szko'e powszechnej. 
Solc Daniel (Dyneburska 5) został zatrzy- 
many z maszynką do strzyżenia włosów, —- 
którą skradł z lokalu szkoły powszecimej nr 
3% przy ul. Wielkiej. 

— Fałszywy bilon. — W dn. 8 bm. w 
kasie Sądu Grodzkiego usiłowano puścić w 
obieg fałszywą monetę 1-złotową, którą za 
kwestjonowano. 

Podrzutek. — W klatce schodowej domu 
nr. 24 przy ul. Mickiewicza znaleziomo pad 
rzutka płci męskiej w wieku około 2 i poł 
miesięcy, przy którym była kartka ż napi- 
sem: „Na imię Ryszard-Bohdan“ Podrzutka 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— KREWKI LOKATOR. — jeden z io- 
katorów posesji nr. 2 przy ulicy Trakt Ba- 
torego 7 Jakóbowski, pobił dotkliwie do- 
zorczynię domu 73-letnią Józetę Kusilińską. 

Do poszwankowanej wzywano pogotowie 
ratunkowe. - 

—_. Nagły zgon. — W majątki Parcele 
gm. niemenczyńskiej zmarł w czasie pracy 
jodkiewiczi Albin, mieszkaniec . zaścianka 
Zakońce. Zgon nastąpił wskutek udaru ser- 
cowego. 

‚ — SŁUŻĄCĄ — ZŁODZIEJKĄ. — Słu- 
żąca Milewska Elżbieta skradła w dniu 
bin. u swego pracodawcy Drabkina Lejby 
(ui. Węgłowa 23) obuwia i innych drob- 
mych rzeczy na 150 zi. Sprawczynię kra- 
dzieży zatrzymano, lecz skradzionych rzeczy 
nie odnaleziono. 1 

— POŻAR W TARTAKU. W dniu 
wczorajszym w tartaku Gerszantera przy ul. 
Antokolskieį 116 od iskier z komina zapalił 

się dach tartaku. + 
Ogień w zarodku został stłumiony przez 

robotników tartaku. 
— Zatrucie. — Wśród nieznanych bliżej 

ikoliczności zatruła się esencją Zofja Binu- 
kowska (Rossa 23), lat 23, mężatka. Od- 
wieziono ją do szpitala Sawicz. 

— Pożar wsi, Wezoraj we wsi Wie- 
recieje, gm. Kozłowszczyzma (Postawy) 

z mieznanych przyczyn wybuchł pożar 

warzywnych, uprawy łąk, mieszanek, fasoli. 
pomidorów, pszenicy jarej, pielęgnacji drzew. 
owocowych, wychowu prosiąt, kur, gęsi kró- 
lików rasowych. 

  

  
— Tygodnik ilustrowany Nr. 23 — daje 

„Nieznane pamiątki mickiewiczowskie“, 
wśród nich po raz pierwszy ogłoszoną nie- 
znaną karykaturę, wyobrażającą Mickiewicza 
w College de France. Ważne szczegóły, do= 
tyczące Słowackiego przynosi artykuł proś 
St. Pigonia „Kiedy Słowacki poznał Towiań- 
skiego'. Pozatem przynosi Tygodnik szereg 
artykułów aktualnych: W Niemczech i w. me 
Gdańsku, Pencluby w Budapeszcie, Kobieta: 
w Sowietach i td. Poezje reprezentuje w tym. 
numerze Juljan Tuwim. KZ 

Ruch Charytatywny -— Nr. 5. Poznański 
organ Zw. tow. charytatywny, dobrze reda- 
gowany przez prawie wilnianina, p. Jura Lc- 
żeńskiego, przynosi bogatą treść. Z artyku- 
iów wyróżniają się: S. j. Chmary — „Cari- 
ta w czasach apostolskich" B. Libekowej = 
„żebracy”, R. Plusa — „Ćwiczmy się w do- 
broci serca”, Brata Cezarego — „Bezrobotna 
księżna”, ]. Hinzowej — „Odnowienie . du- 
chowe“ i St. Krokowskiego — „Przeczucie 
komunizmu u Krasińskiego". 2 

Stracenie szpiega 
WILNO — Wczoraj o godzinie 3 

w nocy w pobliżu objektów. wojsko- 
wych przy ul. Borowej na Antokolu 
dokonano egzekucji nad byłym bom- 
bardjerem 3 DAK-u. J. Litwinkowi- 
czem, skazanym ] jak to notowaliśmy 
wczoraj — za uprawianie szpiegostwa 
na karę śmierci przez rozstrzelanie. - 

Przed wyruszeniem na plac straź 
ceń odbyła się w więzieniu degradacja 
Litwinkowicza, —pozbawienia przez 
Sad szarży, przy jednoczesnem wyda- 
leniu z wojska. 

Po przybyciu na ulicę Borową i 
ustawieniu skazańca przed plutonen: 
egzekucyjnym prokurator Sadu Woj- 
skowego odczytał sentencję wyroku i 
decyzję zatwierdzającą. 

Szpieg przez cały czas zachowat 
jak najdalej idącą apatję, której nie 
stracił nawet ną chwilę przed satwą. 
KAROSAS: BDA NESAS| 
w zabudowaniach Olsiewiczów Tomasza 
i Antoniny. Ogień szybko przerzucił się 
na sąsiednie budynki, zagrażające znacz- 
mej części wsi. Dzięki natychmiastowej 

akcji ratunkowej zdołano pożar umiej- 
scowić, tak, że pastwą płomieńi padły 
3 domy mieszkalne, oraz kilka budyńr 

ków z inwentarzem i zbożem. | 

WILNO—TROKi | 
— BójKA MIĘDZY BRAĆMI. — W dn. 

wczorajszym we wsi  Olginiany' Małe gm. 
gierwiackiej między braćmi Stefanem 'ia Mi- 
chałem Piotrowskimi wynikła bójka, .skut- + 
kiem której Stefan P. uległ wstrząsowi móz 
zu i w stanie b. groźnym przewieziony 20“ 
stai do szpitała.  Sprawcę zatrzymano. 

: Z POGRANICZA 
— ŚMIERĆ PRZEMYTNIKA. — Na od- 

cinku Kołtyniany patrol KOP zauważył 3-ch 
iosobników skradających się z workanńi na 
piecach. Osobnicy ci, jak się później okaza 
šo, nieśli przemyt w postacii tytoniu litew- 
skiego, mianułaktury, i įedwabneį materji. 

% Na wdok patroli przemytnicy rzucili się do 
ucieczki. i dwóch z nich wpadio do pobii- 
skiego jeziora wraz z przemyżem. Za ucie- 
kającymi oddano strzały, dzięki którym je- 
den z przemytników począł piynąć w kieruu 
ku żołnierzy, drugi zaś w dalszym ciągu po 
czął oddałać się do brzegu litewskiego. jed 
nak po chwili uciekający utonął. : 

OFIARY 
Zamiast kwiatów na grób wyjątkowo gor 

liwej towarzyszki pracy społecznej z cza- 

sów wojny na terenie Kurskiej gub. Ś. p. 

Janiny Dłuskiej składa” 10 zł. na fundusz 

odbudowy katedry wileńskiej  notarjusz 

w. Hołownia.
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Dziewieciokrotny samobėjca 
WILNO. — Notowaliśmy, że w ie 

sie w pobliżu wsi Siemaszki gminy о- 
rańskiej ujawniono zwłoki nieznanego 
mężczyzny w stanie rozkładu. Obecnie 
ustalono, , że zmarłym jest Jakowicki 
Wincenty, mieszkaniec tej wsi, który 

kilka razy usiłował popełnić samobój- 
stwo, lecz zawsze bezskutecznie. Po 
raz 9-ty samobójca udał się w głąb 
lasu i tam powiesił się na drzewie. 
Powód saiiobójstwa — rozstrój net- 

  

® USTOSUNKOWANY 
branży radjowej poszukiwany Oferty z referencjami sub; „Radjofsbryka* do 

Międzynarodowego Biura Ogłcszeń, Warszawa Senatorska 29. 

wowy i brak pracy. 

a PRZEDSTAWICIEL a 
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KONKURSY HIPPICZNE 
I WYŚCIGI NĄ POŚPIESZCE 

Program konkursów hippicznych or- 

ganizowanych przez Turf-Klub (przy 

wydatnej pomocy Brygady Kawalerji) 
ha torze wyścigowym na Pośpieszce +0- 
stał już ustalony. 

W dniu 28 bm. przewidziany jest 

konkurs otwarcia (7 magród pienięż- 

dvych), konkuns dla pań (3 nagrody ho- 

norowe) i ciężki konkurs, otwarty dla 

wszystkich (5 magród pieniężnych). 

30 bm. Szampionat konia. A--Pró- 

"ba na czworoboku. 
‚ 1 fipca. (Dalszy ciąg szampionatu. 
В .— Próba wytrzymałości. 

2 lipca Dalszy .ciąg szampionatu. C. 

— Skoki, na Pośpieszce. Dla zwycięz- 
ców w szampionacie komia przewi- 

"dziane są trzy nagrody pieniężne. Pierw 

sza 500 zł. 
W tym samym dniu odbędzie się: 
Konkurs hippiczny m. Wilna. Otiwar 

ły. (7 magród pieniężnych). Konkurs 

warami (2 nagrody hiomorowe) i Cross- 
/Oountry (2 nagrody pieniężne). 

‚ 'Tegomoczne konkursy zapowiadają 

się b „okazale, gdyż prócz miejscowych 

jeźdźców, wezmą w nich” udział oficero- 

„wie sąsiednich brygad. 

+. Sezon wyścigów kotinych rozpoczy- 
"ma się 18 bm, Będziemy mieli w tym 

"roku sześć dni gonitw: 18, 19, 25, 26, 29 

tpm. i 3 lipca. Program przewiduje dwie 

trakcyjne gomitwy loteryjne (29 6. i 

18 7.), oraz wielką nagrodę im. hono- 

6 riówego prezesa klubu Marszałka Piłsud 

skiego, 

.. Dotychczas zgłoszone zostały konie 

mastępujących stajni zamiejscowych: 

-pplk. Rómmla — 3, płk. Karatiejewa, 
*mjr. Hiorlanda (z Bydgoszczy), oraz sze- 
"reg koni mniej znanych stajem. 

° Wczoraj wieczorem madeszła laikio- 

„niczna wiadomość o tem, że z Poznania 
„wysłano pięć wagonów koni. (t) 

: OGNISKO WYJEŻDŻA 
DO BARIANOWICZ. 

Drużyna piłkarska „Ogrniiska* korzy 
stając z wolnego terminu, grać będzie 

w piątek i sobotę w Baranowiczach z 

-famtejszą Makabi. Piłkarze nasi będą 
mieli trudny orzech do zgryzienia, gdyż 
baranowiczamie są b. ambitni i ma swem 
boisku grają ostro, tak, że niemal ka- 
żdy mecz kończy się jakimś wypad- 
„kiem . (t) 

KTO ZWYCIĘŻY ? 
W sobotę nia boisku 6 pp. Leg. bę- 

dziemy mieli niezwykle ciekawe spot- 
*kianie piłkarskie. Walczyć będą drużyny 
1 pp. Leg. i Maikabi. 

Wojskowi kroczą zdecydowanie na 
<zele tabeli i są, jak miożna wniosko- 
wać z dotychczasowych wyników, ibez- 
konkurencyjni. 

© Miaklabi pragnie przekonać swych 
"swolenników, że jest to błędne mnie- 
manie. Chce wygrać. (Szykuje się do 
walki starannie i wystąpi w naj-najlep- 
"szym składzie. Z Zajdlem. 

Niezależnie od przewidywań walka 
będzie ostra i ciekawa. Warto ją będzie 
obserwować. (t) 

X-LECIE SEKCJI PIŁKARSKIEJ 
„MAKABI“, 

W duiach 25 i 26 bm. sekcja p.łkar- 

   

„Partole ar. 77711. 
— Dzień dobry, Olu. 
— Jesteście w Odesie? 
— Tak, jadę przez Odesę. Chociaż 

„45 trochę dalsza droga, ale dla mnie 
"wygodniejsza. 
"== Kiedy przyjechaliście? Siadajcie. 
Może herbaty wypijecie? 

—.iWypiję z przyjemnością, cho- 
—- sćiaż piłem już raz. Przyjechałem dziś 

Q 6 rano. Macie tu już śliczną wiosnę.. 
Morze takie szafirowe... Mito będzie 
„płynąć -po niem. 

- — Pojedziecie stąd okrętem? Dzi- 
siaj? * 

„ — Nie, zapewne jutro. 
;  — Muszę się wam przyjrzeć po- 
"rządnie — tak zmieniliście się. — By- 
liście wynędzniali i bladzi... nie już 
wolę tego nie wspominać! 

; — Owszem, czemu nie mamy o tein 
mówić? 

" —Bo zbyt ciężkie były te przejścia. 
Ola patrzała na krążące się w fili- 

„žance dwa ździebełka herbaty i machi- 
„valnie mieszała łyżeczką wystygły 
płyn. 

— No, ale teraz już tak źle nie wy- 
glądam? 

— Niema porównania! Jesteście po 
dobni do siebie, tylko latem.... 

— Co latem? 
—Wydawaliście się starsi... 
—. Bo, Olu, szczęście zawsze od- 

  

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

T 
ska ż. T. G, $. Makabi obchodzi uro- 

czyście dziesięciolecie swojej pracy w 

Wilnie. 

Kierownietwo sekcji pragnąc uczcić 

ten jubileusz, sprowadza piłkarską dru- 

żynę zagraniczną — Hakoan z Rygi. 

Hakoah ryski jest jedną z iepszych 

drużyn łotewskich. W obecnym sezonie 

prowadzi ona w lidze łotewskiej, mając 

za sobą szereg ładnych zwycięstw, m. i. 

4:0 w spotkaniu z polską drużyną Re- 

duta i 3:1 z Makabi. 

Goście grać będą 25-go z drużyną 

1 pp. Leg, a 26-go z Makabi. 

Hakoah ryski będzie w tym sezonie 

pierwszą drużyną zagraniczną na boisku 

wileńskiem. (t) 

Z ŻYCIA SEKCJI PŁYWAOKIEJ 

Z. A. K. S'u. 

Kierownictwo sekcji pływackiej Z, A. 

К$ orgnizuje w bieżącym sezonie 2 

kursy pływackie: dla początkujących i 

zaawansowamych. 

Instruktorem nia tych (kursach bę- 

dzie znany rekordzista wileński, równie 

dobry pływak, jak ongiś napastnik: pił- 

Karski Bengis. 
Sekretarjat, klubu udzieli informa- 

cyj codziennie od 14—15, kierownik stk- 

cji mgr. Epsztej—we wtorki i czwart- 

ki 0d:*14—14,30. 

Pierwszy trening dla członków sek- 

cji odbędzie się dziś o 4 po poł. na brze- 

gu Wilji naprzeciw przystani AZS'u,— 

"Wejście przez tartak „Br. Chwoles* od 

ul. Pióromont Nr. 6. (t) 
— Raid Kolejowy po Podkarpaciu. — 

Dytekcja Kolei Państwowych podaje, że 

Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa urzą- 

dza przy poparciu ministerstwa komunikacji 
w dniach od 20 do 28 czerwca rb. 9 -dnio- 

wy raid w miękkich wagonach raidowych 

PKP. zaopatrzonych w pościel. 
Opłata za udział w raidzie, zawierająca 

koszta przejazdu z miejsca zamieszkania do 

Lwowa, przejazdu pociągiem raidowym, 0- 

raz pełne utrzymanie w czasie raidu wynosi 

24ż zł, dla członków Towarzystwa organi- 

zującego 220 zł. 
Uczestnicy raidu mogą przewozić w bran 

kardzie pociągu raidowego bagaż, potrzebny 

w czasie trwania raidu i brać udział we 

wszystkich imprezach towarzyskich. Е 

Zgłoszenia przyjmuje Centralny Komitet 

Organizacyjny w Krakowie (ul: Studencka 

27 m. 1) do dnia 11 czerwca rb. Szczegó- 

łowych informacyj udziela Dyrekcja PKP. 

(ul. Słowackiego 2, piętro III, pokój nr. 35) 

Glełda Warszawska 
Z dn. 10 czerwca 1932 r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Beigja 124,30 — 124,61 — 123,99. 

Gdańsk 174,75 — 175,18 — 174,32. 
Holandja 361,15 — 362,05 — 360,25 
Londyn 32,80 — 32,96 — 32,64. 
Nowy York 8,905 — 8,925 — 8,885. 

Nowy York kabel 8,91 — 8,83 — 8,89. 
Paryż 35,121, — 35,21, — 35,04. 
Praga 26,391, — 26,46 — 26,33. 
Sztokholm 168,50 — 170,35 — 168,65. 
Szwajcarja 174,35 — 174,78 — 173,92. 
Włochy 45,73 — 45,96 — 46,50. 

Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,40. 
Tend. słabsza. 

POŻYCZKI POLSKIE 

W NOWYM YORKU 
Dolarowa 46. 

Dillonowska 46,621. 
Stabilizacyjna 44 ł 
"Warszawska 30. 
Śląska 28,50. 

mładza, nietylko duszę, ale i ciało. 
— Ach, tak, pisaliście, że powiodło 

się wam doskonale... 
— To zbyt mało powiedzieć, że mi 

się powiodło, Olu, To szczęście przy- 
szło do mnie. Przedewszystkiem mogę 
być znowu sobą, nie potrzebuję nosić 
cudzych masek. Tak mnie męczyły te 
role, które musiałem odegrywać. I ca- 
łe to kłamstwo, i to, że wy, Olu, we- 
szlyšcie do „medina“ jako Wierszyni 
na, a nie Ogniowa. 

— W każdym razie wam zawdzię- 
czam, że dostałam się tu i szczerze je- 
stem wdzięczna. A te wszystkie maski, 
cóż one znaczą, skoro za niemi kryje 
się szlachetny charakter? Ale dlaczego 
pan był zmuszony wkładać je? —- do- 
dała ciszej. : 

— Ach, Olu, przez głupotę, przez 
obrażoną dumę, strach, kto wie wresz- 
cie, nieumiejętność stawiania czoła nie 
bezpieczeństwom. A wszystko to było 
zbyteczne. 

— A mnie się zdaje, że wszystko, 
co człowieka w życiu spotyka, jest dla 
jego dobra, prowadzi do jakiegoś celu. 
Może to bardzo naiwna filozofja, ale 
tak mi się zdaje. 

— Zgadzam się z wami najzupeł- 
niej, Olu. To wszysytko było potrzeb- 
ne i nawet konieczne, czuję to i rozu- 
miem. Maskarada przyniosła mi dużo 
korzyści, a teraz się skończyła. Mam w 
sercu tyle radości, Olu, że wszystko 
wydaje mi się jasne i słoneczne... 

Ola przyglądała mu się z uśmiechem 
— rzeczywiście promieniał szczęściem. 

SŁ 

Patronat więzienny 
w Wiinie 

Dnia 7 czerwca r.b. w lokalu Rady Ad- 
wokackiej odbyło się doroczne walne zgro- 
madzenie Patronatu Więziennego w Wilnie. 
Zebranie zagaił o godz. 19,15 prezes senatof 
Witold Abramowicz, proponując na przewod 
niczącego adwokata Maksymiljana Maliń- 
skiego i na sekretarza p. Janinę Sumoro- 

kową. 
Zebranie zatwierdziło bez dyskusji porzą- 

dek dzienny, którego pierwszy punkt obej- 

mował sprawozdanie administracyjne. Prace 
Patronatu w okresie sprawozdawczym — о- 

czyły się zgodnie z ustalonym porządkiem w 

latach poprzedńich, obejmując pomoc więź- 

niom wewnątrz i nazewnątrz więzienia, oraz 

ich rodzinom. Pomoc ta polega na dožywia- 

niu rodzin więźniów, udzielaniu tym rodzi- 

nom odzieży, z czego korzystało w roku spra 

wozdawczym 104 osoby, którym pomoc była 

kazywana 602 razy, na co wydano 454 zl. 

97 gr. Odzież również jest dawana więźniom 

po wyjściu z więzienia. Więźnowe korzystali 

z lekarstw, okularów, tytoniu i innych usłu: 

w formie dostarczania im książek i m: 

terjałów piśmiennych, oraz z żywności w 

    

więzieniu i po odbyciu kary. Więźniowie po 
do opuszczeniu więzienia byli kierowani 

Opieki Społecznej Magistratu w celu otrzy. 

mania pracy, lub biletu na przejazd do mie 

sca zamieszkania. Wydatki na powyższe wy 

niosły 1697 zł. 15 gr. 
Po za tą pracą Patronat 

szereg odczytów dla więźniów 

historji, literatury i t.d., takich: 

wygłoszono. około 30. Więźniowie 

korzystali z pomocy prawnej. й 

Przy Patronacie istnieje schronisko dla 

dzieci więźniów, otrzymujące subsydja od 

Województwa i Magistratu. W schronisku 

znajduje się 35 dzieci. В 

Następnie zostało odczytane sprawozda- 

nie kasowe, oraz wnioski Komisji Rewizyjnej, 

jak również został uchwalony preliminarz na 

rok następny. A 

Z kolei odbyły się wybory na miejsce u- 

stępujących ustawowo 3 członków Zarządu 

1 [ członka Komisji Rewizyjnej. Obecny skład 

zarządu i komisji rewizyjnej przedstawia się 

następująco: p.p. prezes senator w. Abramo 

wicz, adwokat A. Burhardt, rejent W. Hołow- 

nia, sędzia W. Januszkowski, H. Kruszewska, 

adw, B. Krzyżanowski, dyr. В. Miłkowski, 

prez. J. Malecki, I. Muszyńska, J. Sumoroko- 

wa, dyr. K. Świątecki, dyr. W. Szmidt. 2 

Patronat wydał na cele opieki nad więż- 

niami i ich rodzinami przeszło 2000 zł., jed- 

nak suma ta tylko w drobnej części pokryła 

ogrom zapotrzebowania, musiano się bowiem 

liczyć ze szczupłemi wpływami. Pożądanem 

bardzo byłoby, żeby społeczeństwo  zrozu- 

miało doniosłość zadań i celów Patronatu 

Więziennego i hojniej dawało na jego po- 

trzeby. : : 

Bi Patronatu znajduje się w Sądzie 

Grodzkim, pok. 15, gdzie codziennie od g. 

10 rano do 12 w poł. są przyjmowane zapi 

sy na członków Składka członkowska wyno- 

si 50 gr. miesięcznie. 

Z SĄDÓW 
17-LETNI KOMUNIŚCI SKAZANI 

NA 3 LATA WIĘZIENIA 

Wiadomem jest, że komuniści w swej 

wywrotowej działalności posługują się 

przedewszystkiem młodzieżą, jalko ele- 

mentem najbardziej podatnym ma wszel 

kiego rodzaju agitację. S 

(Wczoraj na ławie oskarżonych w Są 

dzie Okręgowym zasiadło właśnie dwóch 

takich młodocianych komunistów : Izaak 

Lubszański i Regina Zuk, oboje liczą- 

cych zaledwie po 17 lat, a pomimo to 

wod dłuższego już czasu uprawiający 

aktywną agitację komunistyczną na te- 

renie Nowogródka, 

Zatrzymano ich dniia 28 października 

r. ub., podczas przewożenia z Wilna do 

Nowogródka bibuły komunistycznej. 

Amesztowami do winy się wówczas 

nie przyznali, twierdząc, że paczki z bi- 

bulą otrzymali od jednego ze swoich 

znajomych w: Wilnie, jako nieznany im 

bliżej towar z prośbą dostarczenia go 

do Nowogrėdka. W wyniku jednak prze 

prowadzonego dochodzenia ustalono, że 

wymienieni nietylko służyli komunistom 

nowogródzkim do przewożenia nielegal- 

mego transportu bibuły, ale jednocześ- 
nie byli jednymi z najbardziej czyn- 
'mych członków K, P. Z. B., w tak zwa- 
mej komórce komunistycznej w Nowo- 

gródku. 
[Po przesłuchaniu kilku świadków i 

przemówień stron, Sąd skazał młodo- 

cianych komunistów ma osadzenie w 

   

zorganizował 
z dziedziny 
odczytów 
również 

— Ale teraz wy, Olu opowiedźcie 
mi o sobie. 

— Jestem wam bardzo wdzięczna 
za pomoc, ale doprawdy nie wiem, 
czem sobie na nią zasłużyłam i czy 
mam prawo przyjmować ją? 

Naturalnie, trzeba było zachować 
pewne pozory ze względu na nasze mał 
żeństwo, ale uważam, że to, co robicie 
przechodzi granice konieczności. 

— Wiecie Olu, nie liczmy się lepiej, 
co do zasług, jakie wzajemnie sobie 
wyświadczyliśmy, bo chyba ja byłbym 
większym dłużnikiem. Ale nie o to cho 
dzi. Przyjechałem do Odesy, zboczy- 
łem z drogi, żeby się z wami zobaczyć. 

— Chcę wyjeżdżając stąd nie mieć 
już żadnych wątpliwości, chcę marze- 
nia swoje wcielić w rzeczywistość. Po- 
wiedźcie mi, Olu, czy cieszycie się wi- 
dząc mnie, czy mnie lubicie? 

— Naturalnie! Czyż mogliście wąt- 
pić w to? 

— A więc zdecydujmy zaraz; co 
mamy robić, żeby się już więcej nigdy 
nie rozstawać. Musimy być zawsze ra 
zem. Czy zgadzacie się na to? 

Ola zmieszana zarumieniła się. 
Borys usiadł koło niej i ujął jej rękę. 
— Doprawdy... nie wiem, — szep- 

nęła Ola... Ja myślę... przecież w Sym- 
Тегоро!и jest „Medin* i gdybym... 

Nie skończyła. Jest przecie rzeczą 
dowiedzioną, że nie można mówić, gdy 
ktoś całuje.... 

— Chyba się rozumiemy dobrze? — 
roześmiał się Borys. 

— Ja też tak myślę! 

ow o 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Nad program dodatki dźwiękowe. 

Dziś premjera. Wielki film najnowszej produkcji „Paramouniu“ p. t. 

So ASOS 
Poczgtek sesnsėw o godz. 4, 6, 8 i 10,15, w dni świąt o godz. 2-ej. 

  

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 

Mickiewicza 22. 

Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie 100 proc. dźwiękowiec Polski 

BURZA RAD ZAROBAREĄ 
W rol. gł. DOMENIKO GAMBINO i JERZY MARR. W filmie bierze udzisł chór i orkiestra góralska ze słynnym 
kobziarzem MRAZEM na czele. Nad program dodatki dźwiękowe, Na pierwszy szans ceny Zniione, 

Seanse od godz. 4, 6, 8 i 10.15. w dnie świąt. o godz. 2-ej. 
  

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS   Nie-zważsjąc na sezon letni wkrótce będą demonstrowane 2 super przeboje 

PORPUROWA GORDOL 
Dorothy Bouchier i orkiestra Alfr. Rodego. Film o którym mówi cały świat 

koncertowy zespół „Cygańskich 
Romansów* Józef Shildzraut, 

: „DOKTOR JEKYE i MR. HEYDE" 
  

  

DZAlĘKOWE KINO 

C6/INS 
al. Wielka 47, Tel. 15-41. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„BURZA NAD ZAKOPANEM* 

HOLLYWOOD. 

Na wstępie parę nieścisłości. 
Film ten nie jest „100 proc. dźwię- 

kowcem polskim, jak głosi ofisz. Po 
pierwsze dlatego, że wogóle jest to Q- 
braz niemy z podłożoną muzyką i w pa- 
ru tylko miejscach dodanym dźwiękiem 
Po drugie dlatego, że zrobiony został 

siłami niepolskiemi 

„Polskość* filmu spada więc do 50 
proc., mia iktóre składa się miejsce ak- 
cji, orkiestra góralska i napisy. 

Gdzie „Hiollywood* dopatrzył się w 
tym obrazie Jerzego Marra (o czem 
„Stoi* w afiszu) — pozostamie tajem= 
nicą. 

Sam. film ma wcale wiezłe założenie. 
Góral - przewodniik stoi na straży swo- 

body gór i opiera się zakusom finansi- 
stów, którzy: chcą na niedostępnej Dja- 
belskiej Turni budować sanatiorjum. — 
Sprawa upada, bo. jedyny przewodnik, 

który tam dojść potrafi, mie daje się ni- 
czem przekupić. Bezskuteczne wysiłki 
zdobycia Djabelskiej Tunni kończą się 
dla przedsiębiorców tragicznie. 

Góral - przewodnik nagle jednak 

zmienia swoje postanowienie i na wi- 
dok chorej ma gruźlicę kobiety decy- 
duje się prowadzić wyprawę, czem u- 
możliwia budowę sanatorjum. 

Interesujące to założenie zostało 
wszakże zniiekształcone i rozwodnione. 
Qo chwila wychyla się główna akcja z 
pod uwagi widza, który absorbowany 
jest zbędnemi wisttawikiami. (Mnóstwo dro 
bnych fragmentów mija w złem zesta- 

wieniu. 
Montaż scen plenerowych jest rów- 

nież chybioniy. Szereg dobrych zdjęć 
górskiich mija bez efektu. 

Na początku było parę doskonałych 
chwytów 'operatorsikiich 'w iscenie spło- 
szonych koni. Ale całość tego frag- 
mentu zmontowana chyba była przez 

ślepego. Szkoda taśmy ma takie niesa- 
mowite skoki wzrokowe, nie mówiąc już 
o sensie, którego trudno doszukać się w 
celowości całego tego fragmentu, miie po 

wiązaniego z filmem. 

Wogóle na całości znać robotę poś- 
pieszną i niedokładną. Ž 

Były świetne momenty dla wyzyiska- 
nia mapięcia, ale po paru chwilach na- 
strój gubił się i tracił. Widać, że reży- 
ser Domenico Gambino mie czuł sam 
nastroju. 

Dźwięk i muzyka naogół są dość do- 
brze zrobione. Napisy stylizowane w 
gwarze góralskiej, są naogół dobrze po- 
myślane, choć za długie i za liczne.. 

Tad. C. 

RORREDRE BAHIA 
więzieniu, zamieniającem dom poprawy 
па przeciąg lat 8, z zaliczeniem każde- 
mu 7 miesięcy resztu prewencyjnego. 

Rzeczywiście, oboje wiedzieli już 
dawno, że się kochają. A raczej czuli, 
ale przeczucie to nie myliło ich. 

— Więc Olu, pojedziesz do Syin- 
teropolu? 

— Tak skończę „Medin* i wyślę 
papiery do Symferopolu. 

— Słuchajcie, Olu... nie, musimy 
mówić sobie „ty*! A więc, słuchaj Olu, 
nie możesz przyjechać tam jako Wier- 
szynina, rozumiesz ? 

— Tak... ale co robić? : 
— Musisz się rozwieść z Wierszy- 

ninem. To. potrwa z miesiąc jeszcze, a 
potem przyjedziesz do Symferopolu i 
pobierzemy się, wstąpisz do „Wuzu* 
jako Ogniowa. Dobrze? 

— Boże, nie dosyć tego, że kocham 
już trzeciego człowieka, w ciągu roku, 
będę musiała mieć drugiego męża! 
Trzy romanse, dwa małżeństwa, roz- 
wód... to stanowczo za dużo, jak na 
rok! I to wszystko mając zaledwie dwa 
dzieścia lat! 

— Ale wszystko, co człowieka spo 
tyka, jest dla jego dobra! — zaśmiał 

się Borys, powtarzając jej własne sło- 
wa. 

— Ja też żartuję sobie tylko! — od- 
powiedziała, kładąc rękę na jego gło- 
wie i gładząc jego włosy. — Tak sa- 
mo gładziłam twoje włosy tam, w szpi- 
talu... 

Borys zaczął całować jej ręce, w 
porywie wdzięczności i zachwytu... 

— Olu, jesteś szczęściem i celem 
mego życia! 

— Szczęściem — zgoda, ale co do 

Dziś wyświetlamy mo- 
nument, przeoój p. t. 

W roli gł. bohate:ka filmu „Monte-Santo* czarująco-nrocza 

  

i Ernest Udet. Nad program: Urozm, 

TRAGEDJA.ĄORT-BLANC 
Reni Riefensthol oriz Sept Rist 

aicone dodatki dźwiękowe. 
Dla młodzieży dozwolone. Ceny na 1-szy seans zniżone. 

Początek o godz. 74, 6, 8 i 10.15 w dnie Świąt o godz. 2-ej 

Radjo wileńskie 

SOBOTA, DNIA 11 CZERWCA 1932 r. 
11.58: Sygnał czasu. 12.10. Audycja dla 

poborowych 12.40: Komun. meteor. 12.45: 
Poranek szkolny. 15.35: Program dzienny. 
15.40: Audycja dla dzieci. 16.05: Koncert dla 
młodzieży (płyty). 16.40: Przegląd wyd. pe- 
rjodycznych. 17.00: Muzyka lekka. 18.00: „O 
morelowej stolicy odczyt. 18.20: Muzyka 
taneczna. 19.15: Tygodnik litewski. 19.30: 
Program na niedzielę. 19.35: Prasowy dzien- 
nik radjowy. 19.45: Komun. Wil. Tow. Org. 
iK. R. 19.55: Rozmaitości. 20.00: Koncert 
życzeń (płyty). 20.15: „Na widnokręgu 
(Kongres Pen-Club'ów w Budapeszcie, wygł. 
W. Hulewicz). 21.10: Uroczysty apel. 21.50: 
Komunikaty. 22.05: Koncert szopenowski. 
22.40: Kom. i muzyka taneczna. 

L) 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 

wiru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ul. Ber- 
nardyńskiej nr. 3 m. 3, zgodnie z art. 1030 
Ust. Post. Cyw. podaje do wiadomości pu- 
blicznej, że w dniu 15 czerwca 1932 r. o 
godzinie 10 rano w Wilnie przy ul. Wiel- 
kiej nr. 21 odbędzie się sprzedaż z powtór- 
nej licytacji należącego do Fir. „Universal“ 
w osobie J. Fejnsznejderowej majątku rucho B 
mego, składającego się z 30 latarek karbido 
wych do rowerów nowych i 20 żarówek do 
radjo-odbiornika,— oszacowanego na sumę 
zł. 525. 

Komornik (—) A. RUBOM. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie X 

rewiru zamieszkały przy ul. Wiwulskiego nr. 
6 m. 28 na zasadzie art. 1030 Ust. Post. 
Cywil. ogłasza, że dnia 17 czerwca 1932 r. 
od godz. 10 zrana w domu przy ul. Mickie 
wicza nr. 15 odbędzie się licytacja ruchomo 
ści, należących do dłużnika Piotra Kownac- 
kiego, składających się z mebli — urządze- 
nia mieszkaniowego, oszacowanych na 960 
złotych. 

Komornik Sądowy (—) Jerzy Fediaj. 
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lekarze Kosmetyka 
RUEETOROWZEZZZA 

  

*YYTYCYTYYYYYTYCYYV: VVV 

"GABINET 
Dr.Ginsberg Racjonalnej 
Choroby skórne, we-g g s met yk! 
neryczne i moczopłcio” leczniczej 
we. Wileńska 3, — od WILNI 
8—1 1 4—8. Tel. 567 SĄ 
aim MiEklawlcza 81—4 

kobiecą (AAAAAA44AAAAALAAA2AA: 
PAKETAI EASY Uredęgosz: 

je, doska- 

„Letniska uali,: odświeża, S3BWA 
(WYTYTYYWYYYYSYYTYYY" jej skazy l braki, Massż 
x kosmetyczny twarzy, 
Dwór wiejski Masaž cials, Ga 

i i ty, wyszczuplający (pa- 
e PA niej. Matryski „Horme- 

2 ma“ według proł, Spah- 
Baki KS ta. Wypadanie w:«sów, 

  

łapież. Indywidualne 
PP. —.. Śsbiersaie kosmetyków 

A = ш do každej cery. Ostui- 
POPIERAJCIE nie zdobycie kosmety- 

  

  

  

KAAAAMAAAAAAAAALAAAA 

Lokale  PosZzUkUJĄ 
"YTEWYYYWYWYYY*"*- PRACY 

Piękny pokój рр 
z balkonem, elegancko Zredukowany 
umeblowany, odnajmę gy, Źny z  iustytucji 
zaraz dobrze sytuowa- ubezpieczeniowej, — z 

nemu  sublokatorowi. dobremi šwiedeciwami 

    

Osobny wchód, łaien- młody, żonaty poszu- 
ka. Benedyktyńska SKIE. A ciałae 
m 11. kora Koszykowa 39 

О 

Mieszkanie 
3 pokojowe Siostra pielęgniarka 

ze wszelkiemi wygoda: poszukuje posady pizy 
mi do wynajęcia w chorych, może na wy- 
ładnej dzielnicy, Do- jazd posiada dobre re- 
wiedzieć się Białostoc- terencje. Zgłoszenia do 
ka 6—1 od 3—5. Administracji pod W.H, 

Pokoju 

  

  

Panienka 

      

ciepłego, suchego bezskromnych wymagań ggg 
mebli z używalnością przyjmie pracę w cha- 
kuchni, z wygodamirakterze ekspedjentki 
poszukuje od l-go li.- w sklepie. — Posiada 
ca lub w końcu czerw- dobre świadectwa i 
ca nauczycielka. ,Ołer- polecenia. Subocz 90 
ty adresować do Ad-m. 2 — Klimaszewska. 

ministracji „Słowa* Józeła, 
dla „Wypiacslnej L, 

A Mioda kobieta 
MAAAAMAMAAAAMAMAA AAS pracowita, uczciwa — 

przyjmie jakąkolwiek 

Lekcje rzą pracę (pranie, sprząta- 

  

nie, opieka nad mie- 
FWYYYYYYYYYVYYYYYYVYY SIkaniem w czasie lata) 

Popławska 17 m. 8. 
Osoba Starsza Hryhorowiczowa. 

posiadająca dobrze — 
francuski i muzykę (u- 
kończyła od. konserw. 

  

s Osoba 
w BŚ ° м średnim wieku po- 
E nis т коп%';')с’]і Р:. szukuje jakiejkolwiek 
wyjazd. Hryniewiczo- pracy może ssmodziel- 
wa Miła śm 4 nej na małą gospodar= 

> 2 kę domową lub na 
T wieś, albo pilnowanie 

mieszkania za b. skrom= 
ne wynsgrodzenie. Ja" 
giellońska 5—38. J. A. 

- ост аннн 
$пш: dobry robot“ 

nik, bardzo potrze: 

Studentka - 
romanistyki 

posiadająca dobrze 
trancuski — poszukaje 
kondycji na lato. Wy- 
magania sk:omne, Zglo= 
szenia do adm. „Sło- 

A> runki wynagrodzenia; 
112 poszukuje zajęcia, Cze- 

botarunas Wiktor Wo- 
dociagowa 14. 

Dom 
do sprzedania muro- 
wany osobniak w do 
brym punkcie 500 sążni 
kwadr własnej ziemi, Zgubloną 
Tamże ogród owocowy książeczkę  wejskową 
warzywny. Wolny od wydaną przez P. K, U. 
podatku naż15 lat. powiat na imię Andrze- 
Dowiedzieć się Tatar- ja Dapszewicza syna Je- 
ska 8 m. 20. rzego i Marceli rocz* 
wena 13 2 nika 1897 urodzony we 

Poleczna wsi Szwskszty gminy 

przez Tow. Św. Win. Kobylnickiej pow. Po- 
centego rodzina, skła. Stawskiego unieważnia 

d.jąca się z matki su- S'€- 
chotnicy, ojca bezro- — 
botnego i trojga wąt Zgubiony 
łych i głodnych dzieciindeks U. S. B. na 
prosi o pomoc w odzie: imię Kaganówny R. za 
ży lub groszach. Otia- Nr. 738 ,„Wydzisł На- 
ry dla rodziny B., — manistyciny, uniewa- 

ее 

  

ži racjonaluei 
L 0 p Ė> Cedriennie od 7, :0—8przyjmuje Administra« żnia s'ę. 

BWES z W. Z. P: kdcja „Słuwa*. m TE 

celu, to mam zastrzeżenia. Nie mogę 
być celem twego życia. Będziemy pra- 
cować razem, w nadziei, że nadejdzie 
kiedyś lepsza przyszłość dla nas i dla 
naszych nieszczęśliwych rodaków — 
to będzie naszym wspólnym celem! 

— Tak, będziemy szli razem ku 
nowej jasności, będziemy szukać praw 
dy i dobra! 

— Postaramy się dać sobie wzaje- 
mnie tyle szczęścia, ile będzie w naszej 
mocy. Już przecież od roku jesteśmy 
szczęśliwi i sobie wzajemnie zawdzię- 
czamy to szczęście. 

Ida weszła w chwili, gdy Borys tu- 
lit w objęciach Olę i całował jej oczy. 
A ona uśmiechała się do niego. 

XXV, 
Kilka dni później Ida stała przed 

Olą, wymachując z oburzeniem gaze- 
tą przed jej oczyma i wpatrując się w 
nią z wyrazem węża, zbliżającego się 
do swej ofiary. й 

Zmieszana Ola siedziata skulona na 
łóżku. Właściwie śmiać się jej chciało 
szczerze, ale niemiłą była świadomość, 
że nie może się niczem usprawiedliwić, 
Nie mogła przecież opowiedzieć o 
wszystkiem tej śmiesznej Idzie! 

— Słuchaj Olu! To mi się zupełnie, 
ale to zupełnie nie podoba! I skąd to- 
bie coś podobnego mogło przyjść do 
głowy? Ni stąd, ni zowąd rozwodzić 
się z mężem!... Ledwie nie oszalałam, 
kiedy przeczytałam to idjotyczne ogło- 
szenie! Popatrzcie no na nią! „Olga 
Antonówna  Wierszynina poszukuje 
swego męża Andrzeja Michajłowicza 

     

Wierszynina, aby się z nim rozwieść 
-— termin rozwodu miesięczny”... No i 
jak tu nie zwarjować? 

— Więc cóż, ty uważasz, 
mam prawa rozwieść się? 

— Ach, ty, młoda indyczko! Co ty 
sobie myślisz? Ona chce się rozwodzić! 
A tydzień temu mówiłaś, że kochasz 
go? 

— Kocham! — zaśmiała się radoś- 
nie Ola. 

— Słuchajcie ludzie! Ona kocha 
człowieka, który wagonami przysyła 
jej pieniądze, futra, paczki z prowian- 
tami! A to dopiero dużo! Kocha czło- 
wieka dobrego, kochającego, ciągle o 
niej myślącego, tak kocha, że chce go 
rzucić! On przecież ciebie kocha? 

— Kocha... powtórzyła Ola. 
— Oj dajcie mnie wody, bo zemdle 

ję! Jesteś chyba nieprzytomnal... Ty ko 
chasz — on kocha... to dlaczego roz- 
wód? 

— Tak trzeba. Ty tego nie rozu- 
miesz, wytłomaczę ci to kiedyś. 

— Będzie bardzo ciekawe to two- 
je tłumaczenie, ale nie dla mnie, ja tam 
tego słuchać nie myślę. 

— Słuchaj Ido, tak muszę postąpić 
dla naszego wspólnego szczęścia, mo- 
jego i mojego męża! 

— A ten smarkacz jest też potrzeb 
ny dla twojego i jego szczęścia? Są- 
dząc z pozy, w której was zastałam, 
kiedy wpadłam, jak głupia do pokoju, 
to nie jest on szczęśliwym nabytkiem 
dla twojego męża. 

że nie 

GN 
   

  

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. 
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