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0 500 mił cd Portugalji wyłowił z fal morskich dzielnego 
lotnika statek angielski 

LONDYN. PAT. — LOTNIK 
HAUSNER ZOSTAŁ ODNALEZIONY 

PRZEZ MAŁY STATEK ANGIELSKI. 

2 szpalty Ё 

LONDYN. PAT. — Wiadomość © 

ocaleniu lotnika Hausnera potwierdza 

się. Hausnera wyratował statek angiel 

ski Cyrceshell. 

LONDYN. PAT. — Statek Cyrce- 
shell jest niewiełkim statkiem, służa- 
cym specjalnie do transportu naity, za- 
opatrzonymi w odpowiednie cysterny. 

Statek wyłowił z fal morskich, prze 

bywającego na nieuszkodzonym płatow 

cu, płynącego powoli w kierunku połu- 
dniowo - wschodnim, z szybkością 
mniej więcej jednego węzła na godzinę. 

Pozycję miejsca, na którem Hau- 
sner ocalony został przez statek, ozna- 
czają przypuszczalnie na 42,41 stopni 
na północ i 20,04 stopni na zachód. 
Miejsce to może być określone jako 0d- 
ległe o około 500 mil angielskich na 
wschód od Oporto w Portugalji. 

LONDYN. PAT. — Statek angielski 

napotkał Hausnera w sobotę dnia 11 

czerwca około godziny 10 wieczoremi, 

stąd wniosek, iż Hausner unoszony był 

przez fale morskie na swym płatowcu 

od trzech do sześciu dni. (Hausner 
wzniósł się do lotu 3 czerwca!) 

Ponieważ płatowiec jest nieuszko- 

dzony, należy przyjąć, że Hausner w 

chwili, kiedy wyczerpał się zapas ben- 

zyny, opuścił się na wodę, oczekując 

przez kilka dni i nocy nadaremnie na 
pomoc, gdyż znałazł się w mało uczę- 

szczanej strefie Atlantyku. 

Obecnie Hausner płynie do Nowego 

QOrieanu, gdzie spodziewany jest w 

dniu 27 czerwca. 

Ponieważ statek Cyrceshell nie po- 

siadał aparatu radjowego o dość du- 

żym zasięgu, wiadomość po wyratowa 

niu Hausnera została przejęta dopiero 

przez okręt transoceaniczny „Lewja- 

tun", który drogą radjową podał tę wia 

domość do Nowego Jorku. 

Pierwszą prośbą Hausnera była proś 

ba o zawiadomienie żony, nie było jej 

w domu, gdyż właśnie udała się do ko- 

ścioła, aby modlić się o ocalenie mę- 

ża. Następnie wystosował Hausner dro- 

ga radjową do wszystkich okrętów na 

Atlantyku prośbę, ażeby starały się wy 

ratować jego płatowiec, którego statek 

Cyrceshell nie mógł zabrać na pokład. 

Samolot płynie dalej w kierunku połu- 

driowo - wschodnim ku brzegom Por- 

tugalji, podczas gdy Hausner płynie ku 

południowym brzegom Stanów Zjedno- 

czonych do Nowego Orleanu. 

Przypuszczają, że wiatry рошато- 

w0-wschodnie, ktore jak wiadomo pa- 

nowały w zachodniej części Atlantyku 

w nocy z 3 na 4 czerwca, zepchnęły 

Fawsnera z obranej drogi daleko na po 

iudnie, skutkiem czego zmuszony był 
kontynuować swój lot nie na Londynu, 

lecz w kierunku Portugalji. 

LONDYN. PAT. — Najbardziej du 

miny z ocalenia Hausnera jest p. Giu- 
seppe, konstruktor jednopłatowca „Bel 
lanca', albowiem na jego żądanie jed- 
nopłatowiec Hausnera zaopatrzony zo 
stał w specalne dwa pontony, przyme 
cowane do zbiorników z benzyną. Pon- 
tony te, w razie opuszczenia się aero- 
planu na wodę, automatycznie zamy- 
kały zbiorniki z benzyną i w ten spo- 
sób woda nie mogła przeniknąć ani do 
nich, ani do silnika. 

HAUSNER LĄDOWAŁ 
W PIERWSZYM DNIU LOTU 
LONDYN. PAT. — Według wiado 

mości, zawartych w radjówce kpt. Wil- 
sona ze statku „Cyrceshelli*, Hausner 
miał być jakoby zmuszony do opusz- 
czenia się na wodę już pierwszego dnia 
w piątek, to jest 3 czerwca o godzinie 
10 wiecz. w-g czasu środkowo-europej 
skiego. O ile relacja ta jest ścisła — 
co wobec stanu zupełnego wyczerpania 
w jakiem kpt. Wilson znalazł Hausnera 
może być kwestjonowane — to ialszy- 
we muszą być informacje, że Hausnera 
widziano przelatującego nad Nową 
Szkocją i Nową Funlandją między pół 
nocą a 1 nad ranem w nocy z 3 na 4 
czerwca. Możliwe, że Hausnera, wy- 
czerpanego tizycznie wskutek głodu i 
wycieńczenia psychicznego z powodu 
przejść swych, gdy błądził w ciągu ty- 
godnia na Atlantyku, pamięć poprostu 
zawodzi, albowiem jest więcej prawdo 
dopodobne, że Hausner opuścił się na 
morze dopiero w ciągu dn. 4 czerwca, 

a może nawet w niedzielę 5 czerwca, 
po wyczerpaniu się benzyny, na co 
wskazuje położenie geograficzne miej- 
sca, w ktorem go znaleziono i nieuszko 
dzony stan aeroplanu. 

„UFAM W MODŁY, JAKIE 
ZANOSIŁAM DO BOGA* 

LONDYN. PAT. — Gdy małżonkę 

Hausnera poinformwoano o ocałeniu jej 
męża, oświadczyła ona z naciskiem: 
„Cały czas upewniałam was, że mój 
mąż jest zbyt doświadczonym  lotni- 
kiem, aby zginąć na Atlantyku. Ufam, 
że modły mo,e jakie zanosiłam do Bo- 
ga zostały wysłuchane. Ja nie traciłam 
ani chwilę wiary, że mój mąż żyje** 

  

Stanisław Hausner uratowany! 
Wiadomość o cudownem ocale- 

niu dzielnego lotnika wśród bezmiaru 
wód Atlantyku uważanego już pow- 
szechnie za zaginionego—społeczeń- 
stwo polskie przyjmie z wielką ulgą 
i radością. 

Stanisław Hausner wystartował w 
dniu 3-go czerwcs o godzinie 14,45 
w-g. czasu Środkowo europejskiego 
z lotniska Lloyd Beret w Brocklyniė 
(Ameryka Północna). Warunki atmo- 
sferyczne lotu byłynarazie pomyślne, 
ale po kilkunastu godzinach uległy 
zmianie. Silne wiatry południowo 
wschodnie zmusiły do zmiany kierunku 
lotu, przedłużając znacznie trasę. Za- 
pas benzyny w tych warunkach był 
już nie wystarczający. Gdyby jeszcze 
wiatry, które spychały samolot Haus- 
nera na południe nie były tak gwał- 
towne, byłaby może nadzieja, że uda 
się mu wyiądować w Hiszpanji lub 
Poriugalji 

Z tych skąpych wiadomości jakie 
narazie nadeszły, można wnioskować 
że po wyczerpanir się paliwa Hausner 
zmuszony został do opadnięcia na 
wzburzone fale i przez najmniej 6 dni 
płynął na płatowcu w nadziei spot- 
kania jakiegoś statku. Że nie zginął 
wśród tego żywiołu toistny cud Boży 

Stanisław Hausner urodził się w 
r. 1900 w Jaśliskach pow. Sanockiego 
Ojciec jego Franciszek pochodzi z 
Krosna matka, Apolonja z Jaślisk, 
Przed wojną Światową: wszyscy wv- 
jechali do Stanów Zjednoczonych A. 
P. gdzie Stanisław Hausner wstąpił 
do lotnictwa amerykańskiego. Utrzy- 
mywał on żywy kontakt z ojczyzną 
korespondując z pozostałą rodziną 
i znajomymi. 

Hausner chciał dolecieć do rodzin- 
nych Jaślisk, Przed paru miesiącami 
w liście nadesłanym do Jaślisk, pro- 
sił o przysłanie mu Świadectwa przy- 
należności oraz o wskazanie dogod- 
nego miejsca, gdzie w razie szczęśli- 
wego przelotu mógłby lądować w 
Jaśliskach. 

BRASŁAW — Ksjęgaruja T-wa „Lot”. 
BIENIAKONIE — Butet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Laszuk, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Ksiegarnia Jażwińskiegc, 
МОМОСВОрЕК — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY -— Ksjęgamia T-wa „Ruch”, 
USZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 

DUKSZTY — Bufet 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 

KLECK — Sklep „Jednošė“ 
ŁIDA — uł, Suwalska 13 — S. Maieskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „ 

DĄBROWICA (Połesje) — Ksjęgarzija K, Malinewskiego, 
Kolejowy. 

— W, Włodzjmierow 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 

Ruch“, 

PINSK — Ksiegamja Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksiegarnia Polskjej Macjerzy Szkoinej, 
STOLPCE — Ksiegamis T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Micejewicze 13, 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, uł, 5 Maja B 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickjewicza 24, F, juczewske 

WARSZAWA — Tow, Księgarni Kol, „Ruch”, 
| SACKAOBAIOIEOLIL IIS ABS V > JAK mo e ка V TNA ACME NAKTIS Bi SN й RTL BOH E 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-6j gr, 40, Za tekstem 15 gr. Komunikaty, отвй 

nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika rekłamowa miłimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 prac. drożej, 

Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia cyfrowe j tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nje przyjmuje zastrzeżeż co 

| do miejsca, Terminy druku mogą być przez Admjujstrację zmieajane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 26 gr. 

MGLISTE OŚWIADCZENIA M 
PARYŻ. PAT. Komunikat minister- 

stwa spraw zagranicznych, wydany o 

godzinie 13 min. 30, po zakończeniu 

rozmów francusko - angielskich, zazna 

cza, że półoficjalnie i w przyjaznej atmo 

sierze prowadzone rozmowy dowiodły 

wsplności poglądów, pozwałającej prze 

widywać, że w Lozannie zapadną spra 

wiedliwe i skuteczne rozstrzygnięcia, 

wzmocni się zauianie, a pokój między 

narodami zostanie utrzymany. Po za- 

kończeniu rozmów Herriot, odmawiając 

złożenia oświadczeń o charakterze po- 

litycznym, stwierdził, że jest z rozmów 

zadowolony. 

PARYŻ. PAT. — Po śniadaniu, wy 

danem na Quai d'Orsay, Mac Donald 

oświadczył, że przeprowadzone rozimo- 

wy potwierdziły pokładane w nich na 

dzieje. Rozmowy te przyczynią się ko- 

rzystnie do hozwoju najbliższych narad 

i zebrań międzynarodowych. Herriot 

  

U 
AC-DORZLDA | HERRIOTA 
potwierdził swe słowa, wypowiedziane 

po zakończeniu rozmów, dodając, że 

rozważono szczerze i sprawiedliwie о- 

becne zagadnienia, mając za cel prysłu- 

żenie się sprawie pokoju. 

WYCIECZKA DO WERSALU 

PARYŻ. PAT. — Po śniadaniu na 

Quai d'Orsay Mac Donałd i Herriot u- 

dali się na przejażdkę autem w okolice 

pałacu Wersalskiego. 
PARYŻ. PAT. Według 

dzienników opozycyjnych, Mae Donald, 

zważywszy na wyczekujące stanowisko 

w jakiem się siłą rzeczy znajdzie Ikon- 

ferencja lozańska, domaga się pierw- 

szeństwa dla spraw związanych z Kou- 

ferencją genewską, W ten sposób spra- 

wa dominowałaby nad 

sprawą reperacyj. Rząd francuski jed- 

nak mimo gorącej chęci porozumienia 

stanowcz nie dawać 

niektórych 

rozbrojeniowa 

się, postanowił 

przewagi Genewie nad Lozanną. 

Jak uratowano Hausnera? 
OSTATNIA RELACJA RADJOTELEGRAFICZWA 

" NOWY YORK. PA”. — Według 
relacyj radjotetegraficznych, Hausner 

zmuszony był opuścic się na wodę w 

piątek 3 czerwca wiec"s'em i aż do 

wczorajszego wieczora pozostawał na 

ialach Oceanu, dopóki nie spostrzegł 

go statek angielski „„Cyrcesheli*. 

Lotnik polski musi2t żywić się w 

ciągu 8 dni sandwichami i pić wodę z 

todjatora. Lotnik był caikowicie wy- 

czerpany i nie miał sił do opowiadania 

© swych strasznych przeżyciach, nie 

jest jednak ranny i zw "aa powraca do 

sił, Ciemność, jaka panowała na Ocea- 

nie w chwili odnaiezie 12 Hausnera, nie 

pozwoliła na ocalenie tego aparatu, któ 

r, popłynął dałej w kieranku południo 

wu: wschodnim. 

  

Ku czci Bohaterów Rokitny 
CZERNIOWCE Pat. W dniu 12 

b. m. odbyła się w Rarańczy podnio- 

sła uroczystosć odsłonięcia pomnika 

ku czci legjonistów polskich poległych 

13 czerwca 1915 r., w słynnej szarży 

pod Rokitną. Na uroczystośc tę przy- 

była delegacja zarządu głównego 
Związku Legjonistów z prezesem dr. 

Dziadoszem na czele oraz delegacja 

2 pułku szwoleżerów ze Starogardu 
Przybyli również z Bukaresztu poseł 
Rzeczypolitej Szembek, szef sztabu 
łównego Gąsiorowski, którybawi w 

Rumunji w towarzystwie kilku ofice- 
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Pronjerzy Bawacji, Wirtemhoroji I Baden 
u Prrzydenta Hindenburga 

BERLIN. PAT. — Biuro Wolfia ko 
munikuje; Prezydent Rzeszy przyjął 12 
b.m. w obecności kanclerza von Pape- 
na premjerów bawarskiego Heldta, wir 
temberskiego dr. Bolza i badeńst:iego 
dr. Schmidta, celem szczegółowego о- 
mwienia sytuacji politycznej. 

Rozmowy dotyczyły stosunku Rze- 
szy do krajów związkowych, sprawy 
rozrachunków finansowych, polityk: go 
spodarczej i wielu zagadnień wewnętrz 
no-politycznych. Rozmowa trwała 5 
kwdadransów. Uczestniczył w niej se- 
kretarz stanu Meisssner. 

Przedstawiciele krajów południowo 
niemieckich, podobnie jak na wczeraj- 
szej konferencji z kancłerzem, wysunę- 
li z całą stanowczością swe postułaty 
i zastrzeżenia wobec planu gabinetu 
Papena. 

KTS AS INTA i i AKP | ASCO OCZKO WŁA 

Polki pobły rekord Światowy 
WYNIKI GRUPY OLIMPIJSKIES 

KATOWICE. PAT. — W niedzielę na 
boisku Pogoni w Katowicach odbyły się 
zwaody lekkoatletyczne grupy olimpijskiej, 
zorganizowane na rzecz Funduszu. Dorobek 
zawodów jest niespodziewanie wielki: padło 5 

noych rekordów Polski i jeden rekord Świato- 
wy. Heljasz ustanowił nowe rekordy Polski i 
w pchnięciu kulą 15 m. 49 cm. i rzucie dy- 

skiem 43 m. 89 cm. Bieg na 1500 metrów —- 
3 m. 54 s. nowy rekord Polski (Kusociūski). 

Skok wzwyż — pierwszy Plawczyk 188 
cm. (nowy rekord Polski)ł Rzua oszczepem 
— pierwszy Mikrut, 60,74 m. 

W konkurencji pań wyniki są następujące: 
80 metrów przze płotki, pierwszą Šchabin- 
ska %2,4 s. (nowy rekord Polski). 100 me- 
trów z wyrównaniem, pierwsza Schabińska 
12,3 s., druga Breuerówna 126. Rzut dyskiem 
— pierwsza Weissówna 40 m. 20 cm., dru- 
ga Cejzikówna-Kobielska 35,23 m. Sztafeta 
3 na 800 — pierwsza drużyna Pogoni kato- 
wickiej w składzie Szymczykówna, Lebeków 
na, Szulasówna 7 m. 5,2 sek. — nowy re- 

kord Polski į šiatowy. Dawny rekord Świa- 
towy wynosił 8 m. 3 sek. ! należał do nie- 
mieckiej drużyny K. O. Charlottenburg. 

PRÓBY POBICIA REKORDÓW BIEŻNI 

WARSZAWA. PAT. — W niedziel оч- 
były się tu próby bicia rekordów, t:' ne 
ski sprinterów, trójbój pań o mis: 
Warszawy i bieg przez płotki. 

Trójbój męski sprinterów wygrai Troja- 
nowski II przed Kalinowskim. Trzjanowski 
drugi zajął wszystkie pierwsze RiadEka 0- 
siągając na 60 metrów 7 sek., na 100 m. 
10,8 s. na 200 m. — 22 s. Ten ostatni wy- 
nik jest lepszy od dotychczasowego rekordu 
Polski. 

W biegu 110 m. przez płotki Trojanow- 
ski I z AZS osiągnął dobry wynik 156 s. 
Bieg 400 m. przez płotki wygrał Maszew- 
Ski z Polonji 58,2 s. W trójboju pań o mi: 
strzostwo Warszawy pierwsze ricj:ce zaję- 
ła Wojnarowska (AZS) — 124 y. przed Ma 
ciejewską z Grażyny — 114 punktów. 

        

  

Z kł zbliżonych do rzadu utrzymu- 

ja, że udało się osiągnoć pewne odprę- 

żenie w stosunkach miedzy krajami 
związkowemi a rządem Rzeszy, nato- 

miast nie udało się uzyskać poroztimie 

niz co do jednego, cor:z bardziej spor 

nego, punktu, to jest w sprawie zapo- 
wiedzianego uchylenia przez rząd Rze- 
szy zakazu istnienia hitlerov'skich od- 

działów sturmowych. 
BERLIN. PAT, Po dzisiejszej audjen 

cji u prezydenta Rzeszy premjerów kra- 
jów południowych odbyła się w po- 

łudnie nowa konferencja z kanclerzem 

v. Pajpenem. Według opinji kol dobrze 

poinformowanych, konferencja 1а @-- 
prowadziła do pewnego uspokojenia na 

strojów. mo ww * 
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Podaje się do wiadomości, 

położone w miejscowości 

publiczności płażą z 
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sprzedają się 
- г a - 4 

działki Ietniskowe 
terenowo urozmaiconej 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
i 

Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

  

że w majątku Landwarowie 

pomiędzy 

dogodnym dla kąpieli 

  
— 

rów polskich, oraz rumvūski gėnerai 
dywizji Sichitiu. 

  

Doroczne posiedzenie 
Polskiej Akaremiji 

Umiejętności 
KRAKÓW. PAT. — W. sobotę w polu- 

dnie, w wielkiej sali Polskiej Akademji Umie- 
jętności, odbyło się doroczne uroczyste publi 
czne posiedzenie Polskiej Akademii Umiejęt- 
ności 

Uroczystość zaszczycił swą obecnością rni 
ister wyznań religijnych i oświecenia Jędrze 

jewicz, w zastępstwie p. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej. Sprawodzdanie z czynności Pol- 
skiej Akademji Umiejętności za rok 1931-32 
przedstawia trudne warunki finansowe, z ja- 
kiemi musi walczyć Akademja w dobie obec 
nego kryzysu. 

Następnie sekretarz Akademii ogłosił wy- 
kaz nowych członków krajowych  Polskiej 
Akademji Umiejętności, wybranych na wal- 
nem zgromadzeniu w dniu 10 bm. Ponadto 
walne zgromadzenie wybrało kilkunastu u- 
czonych zagranicznych członkami Akademii. 
Wybór ten podlega jeszcze zatwierdzeniu 
przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Dalej sekretarz podał do publicznej wia- 
domości, że walne posiedzenie członków Aka 
demji przyznało nagrodę za dzieło history- 
czne pod tyt. „Kazimierz Pułaski* prof. dr. 
Władysławoci Konopczyńskiemu, dzieło, ma- 
larskie — prof. Leonowi Wyczółkowskiemu 
za obraz pod tyt.: „Krucyfiks Jadwigi* na- 
grodę im. Spasowicza oraz nagrodę miasta 
Krakowa — prof. dr. Aleksandrowi Bruekne- 
rowi za dzieło: „Liteatura polska —- począ- 

tek, rozwój, czasy ostatnie i za całą działał- 

ność naukową uczonego. Następnie prof. Ju- 

ljan Kleiner wygłosił interesujący odczyt pod 

tyt.: „Osobistość i wartości ponadosobiste w 

Faušcie Goothego“, poczem prezes Akademii 

prof. Kostanecki zamknął doroczne posiedze 

    

    

  

  

  

„Kościste ręce kata“ 
GORGONOWA NIE BOI SIĘ ŚMIERCI 
Oczekująca w więzieniu dalszych swych 

iosow Rita Gorgonowa wysłała w dniu wczo 
rajszym dwa listy, — jeden do artysty dra- 
matu lwowskiego p. Damięckiego, prezesa 
filji lwowskiej ZASP-u, drugi do swej teścio- 
wej p. Olgi Gorgonowej. 

W pierwszym liście Gorgonowa dziękuje 
za pomoc jaką okazali jej artyści lwowscy, 
przesyłając jej złożoną wśród siebie pewną 
wną kwotę. 

W drugim liście pisze Gorggonowa, że 
jej teściowa skarży się zapewnie, iż nazywa 
ja swą matką po tem wszystkiem, co się sta 
ło, lecz czyni to przez wzgłąd na jej Syna, 
a swego męża, którego zawsze kocha. Dalej 

donosi, że nie boi się kary Śmierci, ani ko- 

ścistych rąk kata. Żal jej tylko dzieci, na 
które spadła hańba. Prosi wkońcu teściową 

o przebaczenie za wszystko i by jej nie po- 

tępiała. 

AOR 
Agronom ze skończoną 6 letnią 

średnią szkołą rol 
niczą w Hory'Horkach w r, 1905 po- 
szukuje posady administratora w więsszym 
majątku, Posiada gruntowną długoletnią 
praktykę we wszystkich gałęziach gospo- 
darki rolnej. Na żądanie słaży referen- 
cjami b. poważnych osób, Łaskawe ożerty 
prosi kierować do redakcji „Słowa* w 

Wilnie pod S. K. 
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ozmowy francusko -anglelskie w Paryż Obrady konferencji 
rolniczej 

WARSZAWA. PAT. — W sobotę w daż- 
szym ciągu obradowały dwie komisje kon- 
ferencji rolniczej: rolna pod przewodnictwera 
dyr. Rosego i hodowłana pod przewodni:- 
tem dyr. Królikowskiego. O godz. 15-ej roz- 
poczęło się posiedzenie plenarne, Które za- 
gali minister Ludkiewicz. 

Następnie zabrał ggłos wicepremier Za- 
wadzki. W przemówieniu wicepremier pod- 
kreślii, że przesiłenie gospodarcze dało się od 
czuć w sposób bardzo balesny i rolnictwu 
polskiemu. Rząd zdawai sobie przez cały czas 
sprawę, jak dalece rolnictwo polskie cierpi i 
jak ważnem dla gospodarki narodowej jest 
przyjście mu z pomocą. Kryzysu usunąć wo- 
lą rządu, najmędrszemi środkami, najwięk- 
szem natężeniem pracy i środków ustawo- 
dawczych czy wykonawczych oczywiście 
nie można. To co leżało i łeżeć może w gra 
nicach możliwości rządu — to pewne lago- 
dzenie i przeszkadzanie pogłębianiu się kry- 
zysu i właśnie w tym kierunku zrobone 20- 
stało bardzo wiele. Zrobione zostało wszyst- 
ko, co było można zrobić i można powiedzieć 
zostało zrobione skutecznie. 

Hasło odcięcia się od kryzysu światowego, 
jeśli chodzi o gospodarkę rolną i przejawy te 
go kryzysu w rolnictwie, szczególnie jeśli 
chodzi o ceny produktów rolnych, zostało 
wprowadzone w znacznym stopniu w czyn. 
Przebieg prac ostatniego roku wykazał, że 
z pewnym skutkiem potrafimy się odciąć i 
do pewnego stopnia ceny możemy utrzysmać 
na pozomie wyższym od światowego, rady- 
halnej jednak różnicy pomiędzy cenami świa 
tówemi i naszemi cenami być nie może. Po- 
ziom cen na rynkach światowych nie wyka- 
zuje tendencji do podniesienia się, zwiaszcza 
rychłego i z tego powodu akcja, skierowana 
do przeciwdziałania pogłębianiu się kryzysu, 
musi być kierowana w pierwszym rzędzie w 
kierunku obniżenia kosztów produkcji roini- 
czej. 

Przechodząc do omawianych na konieren 
cji praktycznych środków, mających na celu 
pewną stabilizację rynku, p. wicepremjer 
zwrócił uwagę na konieczność stworzenia i 
systematycznego przeprowadzania planu 0- 
gólnego produkcji rolniczej, planu, który 
mógłby przyczynić się do zabezpieczenia tej 
produkcji i zbytu od wstrząsów, które czę- 
sto może z powodu pewnej nerwowości, wy 
kazanej przez te czy inne koła, dawałyby się 
odczuć. 

Mówiae datej o środkach przeciwdziałają- 
cych pogłębiania się kryzysu,  wicepremje: 
wspomniał o obniżeniu kosztów produkcji. 
Jeżeli chcemy iść w kierunku obniżenia wy - 
datnego kosztów produkcji rolniczej i pro- 
dukcji wogóle — mówił wicepremjer — mo 
żemy iść teoretycznie trzema drogami. jed- 
na rzecz może się wydąwać najprostsza i któ 
ra zostąła przez pewne państwa zastosowa 
na — to droga dewaluacji, droga obniżenia 
wartości pieniądza, coby automatycznie po- 
ciągnęo za sobą obniżkę kosztów. Pozor- 
nym korzyściom, któreby ta akcja dała w 
kierunku obniżenia kosztów, przeciwstawiają 
się bardzo poważne niedogodności, które, po 
sunęte do pewnego stopnia, mogą przejść na 
wet w katastrofę — niedogodności, które 
znamy żbyt dobrze z naszego własnego do- 
świadczenia. To _ zresztą 0 tyle nie 
rozwiązałoby kwestji, że cały szereg cię- 
żarów nie w polskich pieniądzach, a pienią- 
dzach obcych, w walucie na którą nie ma- 
my wpływu, jest ustałany. Droga ta — 
jak wszyscy rozumiemy — jest dla nas nie 
do przyjęcia. 

Druga droga, która już została zastoso- 
wana, szczególnie w Niemczech, byłaby to 
droga radykalnej ustawowej ingerencji w sto 
suki prywatno-prawne, która zmieniłaby pod 
stawy prawne naszego ustroju, idąc w kie- 
runku załatwienia pewnych może, doraźnie 
jako pilnych odczuwanych zagadnień. Zno- 
wu tutaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę współ 
zależność, która istnieje między wszystkieni 
czynnikami gospodarczemi, jeżeli weźmiemy 
pod uwagę, jak wielkie znaczenie na dalsza 
metę ma dla życia gospodarczego ustalenie, 
trwałość, stabilizacja tych norm prywatno- 
prawnych, — to droga ta, radykalnie stoso- 
wana, wydaje się niebezpieczną. I tę drogę 
rząd polski stanowczo odrzuci. 

Pozostaje droga trzecia, droga może naj- 
trudniejsza, wymagająca największego wy- 
siłku, ale — jak się zdaje — najwięcej sku- 
teczna, droga, polegająca na tem, że w każ 
dem zagadnieniu uznaje się wszystkie czyn- 
niki i wszystkie momenty i stara się wszy- 
stkie w rozwiązaniu uwzględnić. Droga ta 

wymaga ciągłego wysiłku, ciągłego ustosun 
kowywania się do zmieniających się warun- 
ków życa, wymaga przedewszystkiem wy- 
siłków samych zainteresowanych, a więc w 
danym wypadku jednostek i organizacyj rel 
niczych. Rola państwa musi iść w kierunku 
popierania tych wysiłków, opartych na in- 
dywidualriej inicjatywie, popierania poczynań 
w kierunku uzdrowienia stosunków przez 
stworzenie pewnych odpowiednich ram. Ramy 
te muszą być wypełnione przez wysiłki sa- 
mych zainteresowanych i od nich w 
pierwszym rzędzie zalężna skuteczność ak- 
cji. 

Sądząc z rezolucyj, przyjętych przez pa- 
nów, z tą drogą, przyjętą przez rząd polski, 
drogą trudną, któraby mogła niejednemu wy 
dać się niedość radykalną niedość szybko za 
łatwiającą sprawę, która jednak jest drogą 
najpewniejszą, zdaje się że panowie się So- 
lidaryzują. 

Imieniem rządu życzę panom, abyście na 
tej drodze mogli podwoić i potroić swoje wy 
silki i na tej drodze starali się i znaleźli jeśli 
nie całkowite usunęcie, to w każdym razie 
złagodzenie obecnych trudności i na tej dro- 
dze panowie możecie być pewni pomocy i 0- 
pieki rządu. 

  

Po przemówieniu p. wicepremjera rozwi- 
nęła się dyskusja, w Której zabierali głos 
pp. Leon Pluciński, imieniem Zwązku Org. 
Roln. R. P., Zdzisław Lubomirski, prezes Ra 

dy Nacz. Org. Ziemiańskich, Eustachy Rudziń 

ski, dyrektor Zjednoczonych Związków 
Spółdz. Roln. W końcu przyjęto rezo 
iucyj, które podane będą do wiadomości do- 

piero w poniedzi: ialek
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NOTATKI MUZYCZNE Za prowadzenie tajnel szkoły 
"Niieprzewidywane przeszkody stały 

się! pewodem znacznego opóźnienia 
sprźiwozdania, które wskutek tego mu- 
si być bardzo 

iDoniosłe znaczenie w naszym ruchu 
muzycznym miał Wielki Koncert Ze- 
spdłowy, do którego uruchomiono siły 

wykonawcze | Konserwatorjum  orkie- 

strę, chór mieszany i: solistów: p.p. Gra 
hoską, Bandurską, Sienkiewicza, Rew- 
kowskiego Walleka i Niedzielkę, oraz 
zaproszono do recytacji i melodeklama 
cji p.p. Jaminę Sumorokową, Zb, Śmia- 
łoskiego, P. Bułhaka, W. Kossowskie- 
go i B, Mintowt-Czyża. Całym zespo- 
łem kierował, z pogłębieniem strony 
tdeowo-artystycznej dzieł wykonaw- & 
czych, wytrawną ręką dyr. A. Wyleżyń- 
ski, dzielnie wspomagany w pracach 
przygotowawczych przez prof. B. Ga- 

wrońską i prof, Karniłowa. 
Rozpoczęto koncert czterema wyjat- 

kami z „Mildy* Moniuszki, które spot 

katy się z dużem i zasłużonem powo- 

skiego „WW Świątyni" i charakterysty- 
cme „Poznanie kraju““ Griega -dopel- 

niły część pierwszą. 
Kapitalnem dziełem był „Manfred* 

Roberta Schumanna, do poematu Byro- 
na. Arcydzieło to z okresu romantyczne 
go stawia niezwykłe trudności wylko- 
nawcom; szczerze się należy cieszyć, że 
wszyscy wykonawcy sumiennie się 

przyczymiii de osiągnięcia naprawdę 

wysokiego poziemnu artystycznego. U- 

czestnicy i słuchacze chyba na zawsze 
nieprzeciętny fakt w życiu kulturalnem 

  

utrzymała w miłem wspomnieniu ten 

maczego miasta, Inicjatorom i wyko- 
raweom szczera się za to 
zależy, 

wdzięczność 

  

Oba: koneeriy udra Unińskie- 
go dowiodły, że młody artysta już о- 

siągnął stanowisko pierwrzorzędne i po 
winien stanąć w gronie mistrzów, gdy 

calkiem się Olsnie- 
wająca technika, piękny tcn, niezwykie 
wytworna i muzykal interpretacja, 
wabudzaja szczery podziw. W całej grze 

przeważa modny obecnie objektywizm, 

skutkiem czego intelekt silniej się za- 
zmacza, miż strona uczuciowa. Dlatego 
też najlepiej mu się udają dzieła Bacha, 
Scariattiego i muzyka nowoczesna. Pię- 
kaje, z wielką precyzją rytmiczną wy- 
konana była sonata (b-moll) Chopina, 
a. jeszcze lepiej wypadła sonata „„Appa- 
ssionata'* Beethovena, Prześlicznie były 
zagrane mazurki i etiudy Chopina. 

: * 

   

          

Można tylko pożułować, że koncert 
na rzecz Bratniej Pomocy sluchaczy 
Konserwatorjum nie doznał poparcia ze 
strony publiczności. Zarówno piękny 
cel, jak i bardzo dobre produkcje mu- 

zyczne, z koleżeńską gotowością wyko- 
nama, zasługiwały па większe zainte- 

__ resowanie. powszechne. 
a Wsżyscy wykonawcy byli nagrodze- 

ni, calkiem słusznie, rzęsistemi, oklaska- 
mi. Produkcje śpiewacze pań: Kuco- 
wej i J. Markiewiczówny, oraz panów: 
J, Rewkowskiego i Ruchalskiego bar- 
dzo ładnie: petiwać wz udatny występ 
młodocianego skrzypka W, Rabinowi- 
cza (1-sza część koncertu Beethovena), 
% towarzyszeniem orkiestry  uezniow- 
skiej, pod batutą dyr. A. Wyleżyńskie- 
go. Wybitnie uzdolniona fortepianistka 
H. Kalmanowiczówna, bardzo Jadnem 
„wykonaniem kilku otworów. Chopina 
zakończyła interesujący i miły wie- 
€zór. 

  

* 

. Drugi koncert niewidomego pianisty 
Tmre Umgara najzupełniej . stwierdził 
wyjątkowe stanowisko, jakie młody ar- 
tysta wykazał swym pierwszym tutaj 
występem. Jak już wtedy zanaczyłem— 
Umgar jest artystą — w swym rodzaju 
— zjawiskowym, budzącym szckry ро- 
dziw i porywającym  bezpośredniością 
odtwarzania: głęboko odczuwanej mnu- 
zyki. Interpretacja Bacha i sonaty Be- 
«thovene. stała bardzo wysoko, wszak- 

| žė, niewątpliwie, muzyka „romantycz- 
na“ Atėrą gra zachwycą jąco, majbar- 
„dziej odpowiada jego indywidualności. 

.TOCSERWJZOREWWEROAAOYJ 

ROMAN SKIRMUNTT 

  

Niezliczona jest ilość szczytów w 
pasmach górskich Himalayów, Kordy- 
jerów, Alp. Nieliczne z nich, tylko naj- 

у wyższe, są znane szerszej publiczności, 
4 widzenia lub opisów, Zaprzątać sobie 

' pamięć rzeszą pozostałych, także pięk- 
_ mych i wyniosłych niema ona ani czasu, 
ami ochoty. 

| Podobny los spotyka ludzi wybit- 
? nych: mężów stanu, pisarzy i innych. 
/ Póki żyją i tworzą, czyli przechodzą 

' przez wielką scenę świata, wzbudzają 
ciekawość, jak pasma szczytów gór- 
skićh, gdy podróżnik je zwiedza. Gdy 
dni ich miną, gdy przejdą, sławę ich 
 przyćmiewa mgła niepamięci. Świat 
"ducha jest tak rozległy, nieskończoną 

' twórczość jego a pojemność umysłu czio 
1 stosunkowo szczupła, ograniczo- 

ua. Nieogarnie on wzrokiem morza 
twórczości i tylko skromną miarę, z nie 
skończonych zasobów jego, przyswoić 
sobie zdoła, 

Mniejsze, choć cenne, wybitne duchy 
twórcze, gdy przejdą jak: moneta wyco- 
fana z obiegu, przestają  zaciekawiać 
szerszą. publiczność. Zdobywają one za- 

| szczytne miejsca w muzeach literatury. 
czyli w jej historji, jak numizmaty w 
zbiorach archeologicznych. 

Z biegu dnia powszedniego zostają 
ome wyparte przez nowe wartości — 

      

   

  

  

Wręcz niezrównaną była głęboko uję- 
ta interpretacja 12-ej „,Rapsodji wę- 
gierskiej „Liszta, wykazująca całe swo 
iste piękno tej charakterystycznej mu- 
zyłki, ezęsto obniżanej — przez innych 
wirtuozów — do efektownego tylko 

popisu technicziego. 
* 

Bardzo pożyteczną inowacją zapo- 

czątkowało Konserwatorjum, urządza- 

jąc sobotnie słuchowiska muzycznie, o 
godz. 4-tej, przezaaczone dla młodzie- 
ży. Wykonane były utwory przystępne, 
przedstawiające rozwój historyczny 
form kompozycji. Każde słuchowisko 
poprzedzała. popularna pogąndanka obja 

uiająca. Bezinteresownymi wykonaw- 
cami, ofiarnie dającymi swą pracę ide- 

ową, za co się szczególąa. wdzięczność 
należy, byli: orkiestra 1 p.p. leg., pod 
wodzą por. Feliksa Koseckiego, orkie- 
Stra uczniowska pod batutą dyrektora 
A., Wyłeżyńskiego. oraz celniejsi ucz- 
niowie Konserwatorjum, w charakterze 
solistów. (Coraz liczniej gromadząca. się 
m'odociana publiczność uważnie słucha 
i żywo oklaskuje wszystkich wykonaw 
ców. 

Należałoby wzaowić — jesienią — 
podobne soboty i wszelkiemi dostępne- 

m i sposobami zachęcić młodzież do 
ich odwiedzania. 

Wyśkazałoby to mieobliczalną ko- 
yść kulturalną i byłoby wyrazem 

wdzięcznośći i zasłużoną nagrodą та 

pracę wykonawców i organizatorów. 

    

   

      

   

Czołowy nasz zespół chórowy „Echo“ 
wystąpił z własirym koncertem, wyko- 

nując obfity program z utworów pol- 
skich na chór mieszany i męski, bez 

aikompamjamentu oraz z towarzysze- 
niem, niezawsze zupeloości zadawa- 
lającem, orkie: i fortepianu. Już sa 
mo wykonanie ru nowo-wystudjowa- 

w 

ry     
  

nych utworów, większych, jak Suita 
krakowiaków Noskowskiego, kantata 
„Synowie moi“ ks. Gruberskiego, „Lot 

Idzikowskiego” 
'Bolesława Chrobrego" (z wyborną de- 
klamacją p. Wyrzykowskiego art. dra- 

matycznego), Nowowiejskiego oprócz 

wielkiej ilości dawniej już śpiewanych 
utworów mniejszych, wskazywało na 
gorliwą pracę wszystkich uczestników, 
Śpiew choru stanął już na wysokości 
naprawdę upoważniającej do. zaszczyt- 
nego współząwodnictwa z majlepszemi 

zespołami chórowemi w Polsce.. Czy- 
stość intonacji, dokładność rytmiczna i 
elastyczność frazowania, oraz urozmai- 
cona dynamika, odpowiadają najpoważ- 
miejszym WE: 

Bardzo siekiai wypadio otwarcie 
sezonu letniego, w parku Żeligowskie- 
go. Nietylko koncert inauguracyjny Wi- 
leńskiej Orkiestry Symfonicznej, pod 
dyrekcją A, Wyleżyńskiego i z udzia- < 
žem wybornego skrzypka-wirtuoza, kon 
certmistrza A. Kontorowicza, zgroma- 
dził dużo publiczności, z zapałem okla- 
skującej artystycznie wykonaną muzy- 
kę, lecz £ dalsze koncerty, pod kierun- 
kiem kapelm. M. Salnickiego, i M. Ma- 
łachowskiego, odbywały się z powodze- 
niem, zwłaszcza dwa występy 1. Dygasa 
ściągnęly tłumy niezliczone, 

Wbrew dawnej tradycji ogrodowych 
koncertów symfonicznych, w tym roku 
deszcze nie przeszkadzają, a tanie ceny 
zachęcają; duży więc udział publiczno- 
ści jest objawem pocieszającym. 

Z braku czasu moglem wysłuchać 
tylko część drugą Koncertu chóru i or- 
kiestry uczniów Państw. Sem. Naucz. 
Męskiego im. Tomasza. Zana. Produkcje 
chóralne udały się bardzo dobrze; in- 

tonacja była czysta, a wielka dbałość 
a cieniowanie i wyraźną dykcję zasłu- 
gują na pochwałę, Orkiestra  smycz- 
kowa towarzysząca: koncertowi skrzyp- 

cowemu (d-moll) Tartini'ego sprawiała 
się bardzo poprawnie; należałoby jeszcze 
zwiększyć ilość wiolonczeli i kontra- 
basów, gdyż sprzypce zbytnio przewa- 
żają w zespole. Widocznie Seminarjum 
posiada w osobie pana M. Dziwiłła, 

0 GOETHEM 
mieżawsze cenniejsze, lecz przystosowa- 

me do wymagań chwili, które dzień no- 
wy stworzył. Gai, lub przyćmiewa, dzień 

każdy, światła wczorajsze ii hołduje no- 
wym, które sam zapalił. Wszakże ziar- 
na myśli tych, co odeszli, nie giną, nie- 
idą na marne, one w nas kiełkują, cza- 
sem nieświadomie. My, żywi przetwa- 
rzamy je i rozwijamy, mmiej, łub wię- 

cej udatnie, lepiej lub gorzej, Owocem 
dnia wczorajszego jest dzień dzisiejszy. 

Gdy mniejsze duchy twórcze dzielą 

los szezytów górskich, mniej znanych, 

nieliczne, które urokiem, lub wyniosło- 
ścią innym przodują, trwają w pamięci 

ludzkiej blaskiem, prawie nieprzyćmio- 

nym. przez wieki. Podobny blask przy|- 
gnał do imienia Goethego. 

Liczne jubileusze mijają prawie nie- 
postrzeżenie, wywołując tylko slaby 
oddźwigk. Przed dziesięciu laty minęła 
stuletmia rocznica śmierci  Schelley'a,, 

może największego liryka angielskiego. 

Nie wiem, czy można powiedzieć, by 
ona nawet w Anglji, prawdziwie szero- 
kie zbudziła zainteresowanie, 

Gorzej może jeszcze stanęla sprawa. 

Byrona, O nim, którego dzieła w swoim 
czasie niesłychany zdobyły rozgłos, 
który większy wpływ wywari na roz- 
wój literatury europejskiej, niż innny, 

  

nowoczesny pisarz wielkiej miary, kry- oe 

i wspaniały „Testament е 

ban 

  

W dniu onegdajszym z granic Li- 
twy na odcinku granicznym  Olkieniki 
wysiedlono Władysława Okoniewicza 
z pow. olickiego. Okoniewicza wysie- 
dłono wraz z całą rodziną, żoną, 2 cór 
kami dorosłemi i 25-letnim synem. Po- 
wodem wysiedlenia było, iż Okonie- 
wicz w hodzinnej swej wsi, położonej 
0 3 klm. od m. Olity uruchomił szkół 
kę polską, którą bez zezwolenia prowa 
dził z córkami i synem. W szkółce Oko 
niewicza pobierało naukę około 40 dzie 
ci Polaków. 

Gdy o istnieniu szkoły nielegalnej 
dowiedziały się władze powiatowe, po- 
stanowiły ją niezwłocznie zamknąć, zaś 
jej kierownika aresztować. Po odsiedze 

niu 2 mies. kary więzienia przez Oko- 
niewicza i jego syna Antoniego oraz 
opłacenia kahy grzywny w wysokości 
1000 litw, których notabene Okoniewi- 
czowie mie mogli zebrać, więc musieli 
sprzedać gospodarczo. 

Po uiszczeniu grzywny, naczelnik 
powiatu nadesłał Okoniewiczowi pismo 
powiadamiające, iż w ciągu 2 tyg. wi- 
nien on kompletnie zlikwidować swoje 
interesy, gdyż zostaje wysiedlony z 
granic państwa. 

Dnia 9 bm. Okoniewiczów na koszt 
państwa dostarczono do granicy pol- 
skiej i w obecności komendanta odcin- > 
ka litewskiego i zastępcy naczelnika 
powiatu wysiedlono. 

POŻAR PRZY UL. ROSSA 
ENERGICZNA AKCJA RATUNKOWA ZAPOBIEGŁA POWĄŻKEJ 

KATASTROFIE 
W dniu wczorajszym wybuchł na 

1 znaczny pożar na u). Rossa Ne 14-a. lone. Przyczyna pożaru niewyjaśniona też sic 
Podczas pożaru uległo poparzeriu jekki e zaniepokojenie). Okazuje się jedna 

rowaną, drewniany dom i kilka skła- dziecko znajdujące się w płonącym bu- że wiele z tych cudów : 
gl ń zniszczył częściowo oficynę mu 

dzi ów. Po trzechgodzinnych wysił 
kach ogień zlikwidowany został przez 

  

OCZY I USZY SWIATA 
_ JAK PRACUJĄ WIELKIE AGENCJE PRASOWE? 

iadmoość, że nawet w najodleglejszych 
įtkach ziemi nie może zdarzyć Się. 7 
adek o większem znaczeniu, 

świat kulturalny w ciągu kilku goc 
nie wiedział, jest w naszej epoc 
mem pi zrozumiałem. © 
zastanowi ę przyjmujemy 
doniość naprzykład o trzęsieniu zie 
ponji czy na Filipinach otrzymujemy po kil- 

    

    
    

  

      

   

  

     
ch, że mowę jakiegoś wybitnego 

męża s wygloszoną naprzykład o go- 
dzinie 6 wieczorem \ czy ‹ 
my o godzinie O-tej mego ć        

dzielą nas setki kilometr 
tych zdarzeń. Zapom my niemal, je- 

zcze niedawno przekazanie pćwnej informa 
cji nawet w obrębie Europy trwało miesią- 
ce, a conajmniej tygodnie. t obiiczamy 
szybkość takch informacyj miarą minut, a na 
wet sekund. Fakt że w cągu niewielu at 
świadomość szybkości iniormacyj na caiym 

świecie kulturalnym stała się powszechną, na 
leży przypisać w pierwszym rzę niezwy 
kłemu rozwojowi technik, która szczególnie 
w dziedzinie szybkości informacji poczyniła 

  

е 

  

   
      

  

    

    

  

   

olbrzymie postępy. Dwa jej działy — radjo 
ргаза — korzystające zresztą z usług ra- 
dja, — są głównemi wspó ynnikami infor 
macji światowej i posiadają niejako mono- 
pol na jej szybkość. 

Warsztat pracy informacyjnej jest oczy- 
wiście bardzo rozlegyv, silnie skoncentrowa- 
ny i znajduje się w posiadaniu niewielu insty 
tucyjj. Ale wszystkie te nstytucje są p» 
ważnie o skali atowej. W mniejsze 
ko mierze są te instytucje o skali-pańs 
wej, ale i te uzależnione są od ich wielkich 

  

         
   

  

we, zbierające na całym świecie wiadomo- 
—- przy wykorzystaniu wszystkich tec 

nicznych możliwości — podające je swoim 
konsumentom, a węc przedewszystkiem 
zetom. Przez agencje prasowe 
niemal wszystkie wiadomości świata. One 
to są pośrednikami wiedzy o świecie współ- 
czesnym. 

Najpotężniejszą z nich, prawdziwym moca 

    

    

c. Mamy tu na myśl agencje praso-* 

ga- ® 
przechodzą № 

"do wszystkich, pism. Miarą wielkości tej 

straż ogniową. Straty narazie nieusta- 

dynsu. 
  

  

rzem świata informacji 
gram Company alio k     

      

    

est Reuters  Telė- 
Giko biuro EH 

500,000 i. 
1saf trajnay Pati 
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nie informa kiem. 

  

  

    
   

          

    
   

   
   

dów ALE jest na zas 
między informa 

  

  

> ilości alk įrancuskich ona ‹ 
część miejsca dla inseratów, którą wykor: 
stuje złączone z ajencją Havasa towarzystwo 
„Societe, Generale des Апопсе: Havas ma 
więc w ten sposób monopoł nietylko inior- 
macji, lecz także inseratów we Francji i w 
kolonjach francuskich. 

W Stanach „Zjednoczonych Ameryki pol- 
nocnej zajmuje stanowisko oficjalnej agencji 
prasowej Associated Press w Nowym Jorku. 
Obsługuje ona obecnie 1250 gazet w 
nach Zjędnoczonych, Ameryki północnej i 50 
w Ameryce południowej. Nakład pism ob- 
siugiwanych przez tę agencję obejmuje 20 
miljonów egzemplarzy, a agencja posiada 
własny kabel tęlegraficzny długości 84,000 
kiłometrów. Informacje wewnetrzne, to zna 

ćzy w obrębie Ameryki, otrzymuje ta agen- 
cja nietylko przez swoich korespondentów, 
lecz przedewszystkiem od pism, które obsłu- 
guje, a które zobowiązane są oddać do dy- 

ji agencji wiadoniości z ich oktęgów. 
ażniejsze z tych wiadomości przesyła- 

ne są drogą automatyczną do. centrali w No 
wym Jorku, a centrala rozsyła je następnie 

          

   
    

    

   

   „gencį jest fakt, że w ciągu tygodnia i to z 
  

EE A AA 

dzo umiejętnego i zdolnego kierownika 
muzycznego. Prawdziwą ozdobą wieczo- 
ra był występ prof. Józefa  Cetnera, 
który z należytym temperamentem wy- 
konał partję solową. pięknego koncertu 
skrzypeowego, w: bardzo  szlachetnem. 
ujęciu stylowem i najsupeniej panując. 
nad trudnościami technicznemi, zdoby- 
wając duże i całkowicie mależne powo- 

dzenie. 
* 

Bardzo sympaty: czne wywolał . wsa- 
żenie wieczór muzyczny Szkoły Pow- na 
szechnej Nr, 29. Program składał się 
wyłącznie z utworów polskich; nie brak 
kło w nim — chyba żadnego wybitniej- 
szegó kompozytora muzyki, wokalnej. 
Częściowo śpiewali pelnym chórem, a 
kilka utworów trudniejszych wykonał 
chór kameralny, z kilkunastu chłopców 
bardziej uzdolnionych. W swym rodza- 

  

tyka angielska dziś mówi z przekąsem. 
W rzędzie wielkich duchów  Parnasu, 
usuają go na. plam dalszy. Wartość 
Wordswortha, poety, (poza granicami 
Anglji wzgiędnie mało zmanego, bywa 
dziś przez nią wyżej cenioną. Byron, 
którego chwaly za życia i w pierwszych 
lat dziesiątkach po śmierci, był pełen 
świat cały w roku 1924-ym, w sto lat 
po oddaniu ziemi doczesnej powłoki je- 
go, błyszcy na firmamencie poezji, jako 
giazda o blasku wątpliwym. przyćmio- 

nym. 
Dzieła wielkiego twórcy wzbudzają 

ludzką ciekawość, a za niemi i osoba 
jego. Bywa to potrzebne, Zmajo- 
mość życia Goefhego ułatwia należyte 
zrozumenie wielu utworów jego. Wszak 
że w pewnych wypadkach badania о- 
graficzne dają wynik żałośny, wzboga- 
cają umysł ludzki o jedno więcej roz- 
czarowamie. Podobne badania, nowsze, 
przyczyniły się niewątpliwie do zmniej 
szenia. chwały Byrona. 

Goethe gdzieś wspomina o wielkiem 
wpływie, jaki nań, wywarło zagłębianie 
się w Plutarcha, żywotach wielkich mę- 
żów starożytności. I com się z tego nau- 

czył — pyta: | 
S waren alles nur Menschen 

„byli tylko ludźmi* — brzmi odpowiedź, 
ludźmi ułomnymi. A 

Gdy oglądamy  zbliska pomnikowe 
budowy, rozsiane po mieście, nieumie- 
my sobie należycie uprzytomnić stosun- 
ku ich rozmiarów. Stosunek ten bije w 

zy, gdy oglądamy je zdali, Wielkość 

ju „osobliwością* była. orkiestra, grają- 
ca bardzo poprawnie na harmonjach u- 
stnych rozmaite piosenki i tańce, prze- 
ważnie ludowe, przyczem każdy z grają 
cych miał dwie, lub trzy harmonijki w 
różnych stnojach i sprawnie je zamie- 
niał w odpowiednich chwilach. 

Śpiewaczka .L. Bandurska z powo- 
dzeniem wykonala pieśni solowe, z to- 
warzyszeniem chóru. Szczere. pochwały 
zasłużenie otrzymali wykonawcy, a 
szczególnie p, Antonii Maciejewski, któ- 
ry wykazał nieprzeciętne kwalifikacje 

szkolnego kierownika muzycznego. 
Byłaby szkoda, dla dobra sprawy, gdyby 
zamienił tę pracę na inną. jak: mówiona 
o tym zamierze. 

Nie należy jednak, dawać tak długie- 
go programu. iPod koniec chłopcy byli 
już, widocznie, zmęczeni i tylko siłą 

woli opanowywali znużenie. 
Michał RAR icz. 

i wyniosłość kopuły św. Piotra, w po- 
równaniu do inmych gmachów wspania- 

łych wiecznego grodu, uprzytomnia się 

nam należycie, dopiero oglądana z odle- 
glejszych wyżyn' poza miejskich. 

Tak samo czasu odległość ustala sąd 
słuszny, o tworach. myśli ludzkiej. Rzecz 
mała, ponętna, oglądama z bliska. wzrok 
nasz przykuwa, dal ją. pochłania, niewi- 
dzialną ją czyni. Nad torem myśli: ludz- 
kiej. który nas olśniewał, w chwili roz- 
kwitu — jeśli był mały — wiek prze- 
chodzi do porządku, dziennego, po stu la. 
tach znikł w zapomnienia toni. Tylko 
to, eo wielkie ostoi się w próbie wie- 
'ków i stosunek wzajemny różnych wiel- 
kości, wiek mam ustalić pozwala. Tę 
próbę lat stu, wytrzymał Goethe, jak 
nikt inny io mam daje pojęcie 
o jego wartości. Sława, którą sobie za 
życia zdobył, w innej formie — bo zmia 
na. formy; w biegu czasu bywa mieunik- 
niona — trwa po dziś dzień nieprzy- 
'«mionym blaskiem. 

Pierwszem dzielem, które go wznio- 
sło na wysoki poziom. w ocenie krytyki 
współczesnej, byl dramat osmruty na ро-- 
dlożu historycznem, niemieckiem, schył 
ku wieków średnich p. t. Gótz z Berli- 
chingen. Duch owych chwił burzliwych 
— były to dni t. zw. wojen chłopskich, 
wyczuty z wielką siłą intuicji, barwy 
obrazów, raczej ponure. Sceny zbudowa 
me na modłę Shakespear'owską, jeno 
krótsze bardziej szkicowe, niż u: wiel- 
kiego wieszcza brytyjskiego. .Mioene — 
zdradzają lwi pazur genjalnego twór- 

L jė 2,562,715 słów. 

  

Rewja mody w „Lutni” 
Dwa dni z rzędu, w sobotę 

rozciekawione oczy wielu Wilnianek (i nie- 

jednego Wilnianina) pochłaniały każdy gest 
panny Marji Balcerkiewiczówny, która z ©- 
szałamiającą zaiste sprawnością zmieniała 
(za kulisami) tualety, a pokaz ich na scenie 
okraszała ślicznym uśmiechem, giętkiemi ru- 

    

  

chy i ożywionem słowem. 
Niepowszednia „modelkę“ zyskały sobie 

firmy Bogusława Hersego, Leszczy 

  

(pantofle) Antoine'a (fryzura i peruczki) ; Ża 
ka i Malinowskiego IKosmetyki). 

Pani Well arbiter elegantiarum świata «o 
biecego, prowadząca w przerwach pomiędzy 
pokazami WUĘICE z. Pace. dla nie 

       
panna B. waży 
wo, „AD choćhy nawet | 

  

zwórka 
ka ma postać powalo- 
nego „ima * godzimy się na każdą wa- 
ge byle linie jego pozostały bez zmiany. 

Praktyczne rady „pani Well zmierzają do 
le w. „każdą niew przekonania 

nie — o ka 
Doe dnia i i nocy. I tu się zaczyna istny ko- 
rowód cudów, witanych raz po raz gremjal 

chnieniem zachwytu ze 
łaniem damskich serc. й 

wycają zdradzając jedieża ah 

     

  

      
     

  

    

   

  

  

    
nych dla... niektórych kieszeni. Powiada 0 
tem cennik na programie. Narodowe sumic- 

  

czajnego, normalnego, kiedy nie zdarz 
Żadne specjalne wypadki, agencja ta п) 

ate "biurem PSAS         

  

  ko Wolfiem zw any. 
nental Telegraphen Cori 

ny A. G. w Berlinie, rozporządza kapita- 
lem zakładowym 800.000 marek niemieckich 

« zostało założone w r. 1849 przez 4-ra Ber 
rda Włlifa, a następnie wiełokrotnie roz- 

szęrzane. 
Obok tych czterech najw 
iniorm ych istnie 

  

  

     

   

  

  
cji 
Iman 

stwa posada Zresz je 
biuro prasowe; Austrja posiada Nachrichten 
telle Wien, które powstałło z dawnego ce- 

sarsko - królewskiego Biura  Koresponde: 
ego, Czechosłowacja posiada Avala, 
posiadają Magyar Tavirati Iroda, 
ecka Agencję Tass, Te oficjalne biura 
owe stoją atoli pod bezpośredniem wpły 

wem jednej z czterech wyżej wymienionych 
agencji, albo też zapomocą układów są złą- 
czone z temi czterema agencjami i nie stano 
wią w żadnym razie konkurenej i dla nich. 
Faktycznie więc informacje światowe znaj- 
dują się w rękach szterech instytucyj, a to 
Reutera, Havasa, Assocated Р. 1 Wolffa.- 
Te cztery agencje posiądają na caiym świe 
cie swoje „rezerwaty”, a świat podzielony 
jest niejako pod tym lędem na cztery 
obszary. Na każdym za tych obszarów 
inna z czterech agencji ma monopol na infor 
racje, 

   

    

      
   

     

    

  

  

   

        

  

I tak: obszar Reutera obejmuje Wielką 
Brytanię, wszystkie kolonie bry Ho- 
Iandję, część Bałkanu, Azję wschodnią, Afry ; 
kę i Australję. 

Rezerwat Havasa obejmuje Francję i jej 
kolonje Hiszpanję, Portugalję, Belgję, część 
Szwajcarii, znaczną część Bałkanu i z pew 
nemi ograniczeniami dla Associated Press -— 
Amerykę południową. 

Obszar rezerwatowy Biura Woliia obej- 
muje Niemcy, Austrję, część Szwajc 
je skandynawskie, Danię, Europę wschodnią 
wraz z Rosją. 

Associated Press pracuje w Stanach Zje- 
dnoczonych Ameryki północnej, 
Meksyku, Kubie, na Filipinach i, obok Hava- 
sa także w Ameryce południowej. 

Cztery te wielkie instytucje informac 
ne są złączone między sobą układami, 

podstawe których każda z agencji zobow. 
zana jest dawać informacje 
zerwatu innym agencjom. Udzielanie inior- 
macji odbywa się oczywiście na zasadach 
wzajemności. Każda z tych agencji posiada 
w każdym kraju swoich korespondentów, 
albo też czerpie wiadomości z danego kraju 
z agencji państwowych (np. u nas od 
PAT'a). 

"Rozdział wiadomości pomiędzy agenc 
mi, przekazywanie ich poszczególnym 
mom tak by one mogły równocześnie ukazy 
wać się we wszystkich pismach w oznaczo- 
nym dniu, jest podstawą działalności tych 
wszystkch agencji, które dzisiaj wobec roz- 
woju techniki pracują z regularnością i.punk- 
tualnością obliczoną niemal na sekundy. Aie 
to zagadnienie nie dotyczy tematu zakrešio- 
nego w tytule. 

   

  

    
     

    

  

cy. Pienwsze te pokaźne wawrzyny zdo- 

był Goethe w wieku lat 24-ch. 
Rok następay był dlań jeszcze owoc 

niejszy. Gótz uczynił wielkie wrażenie 
ma czytającej publiczności. niemieckiej. 
Wydany w roku 1774 romans „d' jungen 
„Werthers Leiden — Cierpienia młode- 
go Waerthera zdobyły, autorowi sławę 
wszechświatową. Dzielo to otwiera epo- 
kę literatury niemieckiej w wielkim sty 
lu. W opowieści wzorowanej poniekąd 
na „Nowej Heloizie Rousseau dał autor 

silny wyraz nieokiełznanym uczuciom, 
żywej, młodzieńczej duszy. Namiętne 
słowa w piękną ujęte formę, — a mi- 
strzem jej był Goethe przez całe ży- 
cie — posiadają urok magnetyczny. 

Treść opowieści nie była budująca. 
Czar nieslychąny wywierała na ozytėl- 
mika siła uczuć i barwności obrazów. 
Żywość uczuć cennym walorem duszy 
iudzkiej. — Rozbawiona jej dusza — 
bezlotkiem bywa. Lecz to jest, co czio- 
wiekarzdobi i na to Bóg mu rozum dał, 
by rozwagą i sumieniem. kierował i 
miarkował, wichrów uczuć lot burzliwy. 
Droga duszy, której jedynym silnikiem 
uczucie — bywa błędną, Do pożądane- 
go celu doprowadzić może, gdy los szcze 
gólmie jej sprzyja. Lecz łatwo, stokroć 
łatwiej na klęskę narażoną bywa, jak 
okręt goniący bez kompasu po bezmia- 

rach oceanu. Wzmożone bywają wałory 

uczuć gorących, gdy są ujęte w karby 
sumienia i rozwagi. . 

Po dziś dzień powieść ta najłatwiej 
znajdzie czytelników, choć wartość póź: 

i niedzielę, 

* że pełne aprobaty i ach! — 

e- pjowania pokazanych modeli, 

> chciwych oczu od Skrzętnego 

    

dA wybitnie dostosowan: 

  

nie zaś pociesza fakt, że wszystkie tualety i 
dodatki są wykonane z materjałów krajo- 
wych, nawet torebka z „krajowej kości sło 
niowej" (nie z warszawskiej menażerji, tyi- 
ko z białego galalitu. Efekt ten sam). 

Ranek. Piękna pani wstaje. Kładzie pyja- 
mę z trzech sztuk, lub młodociany szłatro- 
czek. Nad morze, oczywiście pyjamy: ba 
dzo szerokie u 1 dolu, „bard. 

  

    

   

  

z wełnianej 
zyjne apaszki. 

Domowa sukienka dla omnej pani do- 
mu, przybrana metalowemi ikami (s: 
gół bardzo częsty w tym roku) wzbudza 

By zaś zniechę- 
cić obecnych czyli obecne do chętnego ko- 

demonstruic 
k wygląda ta sama suki 

ka spłagjatowana przez nazbyt przedsiębior 
czą krawcową. Zgroza! lepiej nie wspomi- 

zresztą przypuszczalnie nawet ten ruz 
liwy „modeli“ nie powstrzyma  wic!u 

zanotowar 
sobie „jak to tam było"? i by jaknajryci 
zastosować to do własnej sukienki. To ta 
ludzkie, prawda? 

Dalej sukien 
aa 

    

   

        

nam panna B., 
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Przy tej okazji 
nosić szal. Wu- 

  

į а 
grozą popadnięcia 

A więc czapeczki nale 
mruayses VICE na jedno oko (ryzykujemy chroni 

nego zeza, ale to drobrostka) — Lisa woi- 
no nosić wyłącznie na jednem ramieniu. Biuz 
ii trzeba mieć tylko albo bardzo skromne al 
bo bardzo strjone A „bardzo”  nałe:v 
brac ne. Х 

  

    

   
   

      

   

    

    

    
    

   

  

а wyższym 
у ше 

SZCZ! 
dopuszczalne aż 

atek stanowi 
do nich ma 

   

  

prawo, 

ze królował nieśmier 
m klimacie powi 1- 

М dyskretnych, zaś ja 
"nietyle „przy pogodzie”, co w 
żu, pomimo nieprzekalnych pla 

eczki. Unikniemy w ten sposób różowo- 
arnych strug deszczowych na naszych ob- 

liczach. 
Piz 

system 

    

  

   

    

      
    

        

      

— niedok 
imy ukryw 

iejrzenie, 

      

i „60 m 

i Kreacyj na pro 
popołudniowe, (iar 
uzdrowiskowy. 
najodpowiedniejszą 

a całkiem kobieca i 
do wysokich tabure- 

ch w każdym barze. 
iejsza pora, tem pani s 

i przybiera sę kobiec 

jest wieczorówa p   

  

tów, figuruj. 
ini           
    

    
    

  

   

   

    

  

     

   

aksamitnego sortie uklada się w sto sposo- 
bów wkoło jej główki przybranej | 

    

    

3 kolorach „blond eini 
„cinćma argent“ przypominają, kształtem 

antyczne. Na bal znów pani występuje 
w Z uwłosieni, oryginalnie spiętrzonem 

jest noszenie ty 

   

  

    

  

„Korsarki serc* 

    

   

Hasio „piękno z p 
iż większość modeli transformable' 
dodane bloerko, tam s zmienia 
rzeczy, tu rękaw z krótkiego stajego 

1, tu tren tworzy Sortie, tu sortie 
nie, przepraszam, niezupełnie tak. 

    
    

kameleony. 
darowywalx 

  

  

wie obie panie «    

    

downię smacznemi podark: Fuchsa i poży 
tecznemi podarkami Malin iego: na opa- 
lenie, na nieopalanie, na zanik włosów. па 
porost włosów — co kta chciał do wyboru 
W rezultacie wszyscy byli zadowoleni. Ł. 

  

    

Miasto harcerskie 
pod Wilnem 

Za kikanaście dni zjadą do Wilna druży- 
ny harcerskie z województw Wileńskiego + 
Nowogródzkiego aby potężnym wysiłkiem 
uczcić 20-lecie Harcerstwa na Wileńszczyź- 
nie. 

W przeciągu paru dni staną pod Wilnem 
dwa małe miasteczka harcerskie pod płócien 
nym dachem. Miasteczko harcerek będzie li 
czyło około 500 harcerek, miasteczko harce- 
rzy około 700 harcerzy. 

Będzie to Złot Harcerek i Harcerzy, któ- 
rzy staną obozami w lasach za Pośpieszką 
na 8-dniowe obozowanie. 

Uroczyste otwarcie Zlotu odbędzie się w 
niedzielę dnia 26 czerwca b.r. o godz. 1(-ej 

Werzymy, że wszyscy mieszkańcy Wilna 
tlumnie będą zwedzali obozy harcerskie. 

  

niejszych, jak Wilhelm Meister's Lehr- 
jahre, lub Wiahiverwandschaften, jest 
w wiele większą. Jako urodzony esteta i 

Goethe hołdował zasądzie, że rzecz pię- 
kna wartość trwałą posiada niezalež- 

mie od treści, jednak zbyt był mądrym: 
człowiekiem, by jej holdować bezwzgled 
nie. Wpływy Werthera na czytelników 
częste w nim niepokój budził. Jako mot 
to do późniejszych wydań tego dziela 
napisał wierszowane ostrzeżenie, któ- 
rego treść zawarta w ostatnim cztero- 
wierszu: 

Opłakujesz go, kochasz droga duszo. 
przed poniewierką chronisz pamięć 
go. Patrz oto duch jego znak ci daje z 

mogiły: Mężnym bądź | w ślady nie 
wstępuj, 

I nie otaczał 
względami tego dziecka 

choć omo mu więcej rozgłosu: i blasku 
przyczyniło, niż dojrzalsze, doskonal- 
sze dzieła późniejsze, nie wyłączając 47- 
cydzieła —- życia jego. Fausta, Werther 
był ostatniem, wielkiem dziełem axuto- 
ra, z epoki młodzieńczych uczuć burzii- 
wych. Późniejsze, z epoki dojrza 
mniej na ogół wzbudzają entuzjazm 
wspólczesnych, natomiast posiadają ie 
cenne zalety, które im zapewniły żywot 

długowieczny, trwałe uznanie wyłkgzi 

conego czytelnika. 
Czerpiąc porównanie z. ewangelicz- 

nej przypowieści, można powiedzieć: 
majwyższą miarą darów swoich, czyli 
pięciu talentami obdarzyła Opatrzn* 6 

- Goethego, na drogę życia. Pięciu talen- 

jes 

autor _szezegómemi 
lat młodych.    
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"JAK MINĘŁA NI 
  

SPORT W SZKOLE 
Wszystko jest kwestją mody i od- 

powiedniego nastawienia psychicznego. 
W zeszłym roku panie zarzucały szalik 
fantazyjnie na szyję, dziś moda każe go 

zawiązywać. Do niedawna sport ucho- 
dził za akrobatykę, dziś powszechnie sły 

szymy zdanie „sport ta zdrowie”. 

Nie należy więc zbytnio się dziwić 
ewolucji poglądu w sprawie znaczenia 

sportu w rozwoju młodzeży szkolnej. 
Byliśmy świadkami rozmaitych prób 
poczynając od absolutnego wyrugowa- 

nia wszelkich sportów ze szkoły do bar 
dzo przychylnego ich traktowania. 

Zmiany na stanowiskach kierowni- 
"czych przynosiły ze sobą odpowiednie 

__ naświetlenie kwestji. 
Życie i jego możliwości układały się 

w barwny witraż o fantazyjnych Ikon- 
cepcjach. Po pełnej zapału i poświęce- 
nia pracy czynnej, zbrojnej w stosy 0- 
fiarne przyszedł okres wysiłku pozyty- 
wnega, 1 4 

Rzucono Się do książki, Młodzież, 

żądna wrażeń, zaczęła wchłaniać maso- 
wo opisy podróży i przygód. Juljusz 
MWerne stał się najpoczytniejszym pisa- 
rzem. 

Realiz wojny, zmienił gruntownie u- 

podobania. Zaczęła się pogoń za sławą 
w bezkrwawej walce. Dominującą rolę 
w życiu młodzieży obejmuje sport. Przy 
ciąga jak naskotyk, smakuje mimo za- 
wrotu i bólu głowy. niczem pierwszy, 
wypalony potajemnie papieros. 

Ostre przepisy władz szkolnych wy- 
koszlawiają zdrowy i bezpośredni pęd 
do celu zasadniczo pożytecznego. 

Rozpoczyna się przemycanie ucz- 
niów przez kluby do rozmaitych spot- 
kań sportowych, połaczone z niemałem 
ryzykiem dla ucznia. Owoc zakazany 
wyjątkowo smakuje i pociąga. 

Brak jednak zdecydowanej postawy 
1 „e strony wladz powiększa chaos, 

Nie znaleziono metody na odcią- 
znięcie młodzieży od klubów, jak rów- 
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nież nie przeprowadzono walki z należe 
niem do klubów z całą stanowczością. 

Przepis, który ciągle zaczęto łamać 
obchodzić, straci! swój ciężar gatun- 

kowy. 

Stan taki nie móg jednak trwać w 
nieskończoność. Zrozumiano, że mu- 
szą być uwzględnione naturalne wyle- 
wy energetyczne powierzonych opiece 

Zaczęto propagować 
sporto- 

wychowanków. 

najróżnorodniejsze dyscypliny 
we na terenie poszczególnych szkół, A- 
keja ta jednak bez szerszych horyzon- 
tów nie włożyła pozytywnych wyników. 

szym ciągu najlepsze pod względem 
sportowym jednostki do klubów. Te 
zaś, mając na względzie jedynie barwy 
klubowe i suche punkty, wypaczały ta- 
lenty i pomniejszały moralne walory 
młodzieży. Ze stowarzyszeń i związków 
"przyszła na teren szkolny, na boisko gi- 
mnazjalne wygórowana ambicja, 
njerowanie i niezdrowa rywalizacja. 

JW. gromadzie uczniowskiej zaczęli 
się rodzić „mistrzowie”, o niezbyt roz- 
winiętej inteligencji ogólnej. Tytul 

- „Sportowiec" stał się synonimem matoia 
nieuka. | 

Zdrowe zasady wychowania fizycz 
nego wymagały poprawniejszych torów 
dla nabrania większego rozpędu. Trze- 

4 ba sie bylo rozglądać za nową życiową. 
urałktyczną koncepcją. Podsunęło ją ży-- 
cie, Niedawno wprowadzona Państwo- 
wa odznaka Sportowa dała impuls do 
reformy poglądu na sport w szkole. 
Przestano Bię obawiać ; | 
kiego rozrastania się przeróżnych ga- 
łężi sportowych. Zwrócono uwagę jedy- 
nie ma wszechstronność i połączenie 
harmonijne wychowania fizycznego z 
wykształceniem umysłowem . 

Na tego rodzaju glebie rozpoczęła 
kiełkować myśl utworzenia na terenie 

  

Braki rywalizacji i emocyj  bezpośred- 
nich na terenie szkolnym, pchał w dal- * 

zma 

Wiłna Uczniowskiego Związku 
wego. Mialby on skupić wszyst 

  

Z pewnemi jednak zastrzeżeniami. 

Każdy wstępujący do U.Z.S. musiałby 
wykazać się nienaganną nauką i ogól- 

nem wyrobieniem. Na terenie Związku 
fachowa opieka kształtowałaby zamiło- 
wania i upodobania, Rywalizacja z - 

nemi okręgami szkoląemi i ewentualnie 

Ogólnopolskie Mi 
skie podnosiłyby poziom. Ryw: 

byłaby szczeblem doo rozwoj 

      

    

  

  Czy idea ta zostanie urzeczywistnio- 
na, pokaże przyszłość, Czy wytrzyma 
próbę praktyczności i niespodziewanych 
zwrotów w nastawieniu polityki szkol- 
nej? 

Śmiałość i rozmach myśli wróżą jed- 
nak jej zwealizowanie. 

Trzeba tylko sprawę potraktować 
nie formalnie, nie urzędowo. Wziąć ją 
do serca, uprzytomnić wielkie znacze- 
nie dla rozwoju rasy i padniesienia fi- 
zycznych walorów przyszłych pokoleń 
narodu - 

Ludze czynu w tej dziedzinie mają o- 
gromne pole do inicjatywy i do owoc- 
nej pracy. Józej Lewon. 

EDZIE 
„SŁOW 

  

о“ 

LA SPORTOWA 
Tłoczyński wywalczył cenne zwycięstwo 

ANGLIA — 
WARSZAWA. PAT. — W ostat- 

nim dniu turnieju tenisowego Polska— 
Anglja © puhar Davisa Anglik Perry u- 
zyskał czwarty punkt dia Anglji, bijąc 
Maksa Stolarowa pe zaciętej walce w 
trzech setach 6:3, 7:5, 6:4. W drugiej 
grze pojedyńczej mistrz Polski Tłoczyń 

POLSKA 4:1 
ski wywałczył dla Polski jeden punkt, 
bijąc Anglika Lee w 4 setach 6:4, 6:4, 

2:6, 7:5. Jest to pierwsze zwycięstwo 
+ Jiski w dotychczasowch rozgrywket h 
z Anglją o puhar Davisa. Ogólny wy- 
nik spotkamia Anglja -— Polska 4:1 na 
korzyść Angui. 

  

BOKSERZY POGONI 
POKAZ ZAPRAWY I WAŁKI 

W diniu czorajszym w Czasie zawodów К 
koatłetycznych z inicjatywy kyt. Ostrowshie | 
go Komendanta Ośrodka W. F., — wydział 
spartowy sekcji bokserskiej „Pozoni* dła spo 
pułaryzowana młodego w Polsce sportu 
bokserksiego wśród szerokich rzesz  spałe- 
czeństwa sportowego w Wilnie, — urządził 
pad kierunkiem p. Nowickiego pokaz eiek- 
townej i skomplikowanej zaprawy bokse:- 
skiej, która napewno pozyskała  niejedaego 
adepta z pośród licznie obserwującej publicz 
SBŚCI. 

Następrse zabaczyłismy 5 par wałczacych 
pogonarzy jak na wynik, tak też i zwraca- 
jacych specjalną wwagę na estetykę walki, 
ze względu na zapowiedzianą nagrode «dla 2, 
najładniej walczących bokserów. 

Wagz musza: Łukmin Il contre 
wicz. Łukmin wykaza; większą ruc 
lepszą technikę i nieznacznie przewa 

Pawło- 

  

   

  

Niespodziewane porażki drużyn wojskowych 
1 P.P. Leg. — MAKABI 

3:4 (1:2) 
śdakabi pokazała lwi pazur. Grając 
«jmoeniejszym swym składzie zapre 

zentowała się jako drużyna rów 

na. b, mistrzowi i zwyciężyła 
skłaa wojskowych w stosunku 4:3. 

Pierwsze pół godziny gry lekka prze 
waga wojskowych, u których ne 
gra początkowo bez zarzutu iwecz 
szereg dobrych zagrań środkowej trój- 
ki bwiało-czarnych. W dwunastej minu- 
cie Połubiński wykorzystuje zamiesza- 
nie podbramkowe i zdobywa prowadze- 
nie. 

Makabi przypuszcza szereg ataków. 
Podczas jednego z nich Zajdel wyrahia 
sytuację, oddaje piłkę Antokolcowi (1, 

skrzydło), a ten przytomnie strzela ©- 
bok wybiegającego Zieniewicza, 

W trzy minuty potem Jałowcer 
strym strzałem zdobywa prowadzenie. 

Wynik 2:1 pozostaje do przerwy 
gdyż atakowi wojskowych szczęście nie 
dopisuje. Pawłowski przestrzeliwuje kil 
kakrotnie, a pozatem obrona Maxabi 
gra ofiarnie il szczęśliwie. 

Po przerwie gra przez kwadrans nie 
ciekawa ze zmiennem szczęściem. Serję 
bramek rozpoczyna Szware I zdebywa- 

jąc trzeciego gola, następnie drugi 

Antokolece czwartego. 

Zanosi się na sromotną kięskę woj- 
skowych. Wynik dopinguje ich. Zr.y- 
wają się, walą ostro na bramkę i w re- 
zultacie poprawiając wynik. 4:3 to nie 
strasznego nawet dla leadera, zwłaszcza 
gdy ma przeciwnika tak poważnego, 

jak Mskabi, 
Następnie bramki dla woj:kowych 

zdobyli: Naczulski i Połubiński. 
Czy wynik jest wiernem odbiciem 

gry? Chyba tak. Wojskowi są rnoże dru 
żyną lepszą, posiadającą więcej talen- 
tów, ale Makabi jest: więcej zgraną 
ma Birnbacha, słabszego wprawdzie 
niż w latach ubiegłych, ale weiąż jes 
doskonałego centr-pomocnika, kierov 
nika wsžystkich posunieč. 

Zmaczmie mu ustępuje Puzyna 
ma ogromne znaczenie. 

Mimo, że wynikowi, o jaki walczyły 
drużyny, przydawano ogromne znacze- 
nie (coś w rodzaju derby wileńskie) 
nie grano bardziej brutalnie niź zaw- 
sze. Wypadek z Rutsztejnem był zwy- 
kłym wypadkiem, Nadmienić należy. że 
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i spektywie uroczysty akt rozdania 

  

„dę Obwodu P.W. 1 p.p. Leg. z p. 1 

Makabi pod kuniec meczu grała ”wyreź- 
nie ma czas*. 

Sędziowai p.. Wohlman. Puki:c'i0- 
zmacznie więcej, niż zwykle. 

ZAKS — 6 P. P, LEG. 
2;1 (1:1). 

3 e poražki wojsko- 
ypuszczano ogólnie, słaba 

w tym roku drużyna akademików ży- 
dawskich ulegnie silnej, ambitnej i agre 
sywnej drużynie wojskowych. Stalo się 

in .. Nie dlatego, że ŻAKS był ja- 
- lepszą, nie, był słabszą, 

ale i iwa, Ambitna walka, 

jak zawsze na meczach ŻAKS-u, nie 
kazała niczyjej przewagi. Podczas jed- 
nego z wypadów zieloni zdobywają pro 

ści 

  

    

     

  

   
wadzenie ze strzała Daniuszewskiego. 
"Wojskowi wkrótce wyrównują. Gwiz- 
dek sędziego. Przerwa. 

Po przerwie wojskowi gniotą miemi- 
łosiernie broniących się zaciekle i mu- 
rujących bramkę akademików. Sku- 

tek tego wręcz nieprawdopodobny. Wy- 
padkowy wypad atakų akademików i.., 

ostry strzał Suekiewera, 
ŻAKS schodzi z boiska zwycięzcą. 

Drugie zwycięstwo po wygranej z Lau- 
dą, 

Obydwie drużyny grały ambitnie. 
Sędziował p. Kostanowski. Publiczności 
z uwagi na szereg innych imprez, nie- 

wiele. (t) 

UROCZYSTY DZIEŃ 
NA STATJONIE OŚRODKA 

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE. — ROZD 
ANIE NAGRÓD ZAWODÓW SPRZE ECK4O- 

MARSZOWYCH 
Rojno było wczoraj na Stadjonie ©środ 

ka W. F. Finały lekkoatletyczicen mistrzostw 
kt. C. Zawody strzelecko - macz:"we (a 1a- 
czej zakończenie ich) 0 mistrz»s wo m. Wil 
na, mecze hazeny popisy bokserskie i w per 

nagród 
przez p. Wojewodę. Zarówno zawody sirze 
letko-marszowe, jak i lekkoa'lz.yczn? nie da 
dzą się omówić w kilku słowach. Poprzesta- 
jemy dziś na zapowiedzi podania wyników 
w następnym namerze. Tyle konkurencyj kil 
kuset zawodników — kilkadziesiat nagróu. 

Do zawodów © msitrzostwo ki. C i junjo- 
rów, organizowanych przez <lab sportowy 
SMP stanęło 87 zawodników do st:zełecko- 
marszowych organizowanych przez Komen- 

Zat 

  

chą na czele, tłumy. 
Pan Wojewoda przed rozdaniem nagród 

wygłosił krótkie przemówienie podkreštajac 
znaczenie zawodów i pracy przygotowawczej 

NA PIOROMOKCIE 
swał po 3 rundach na punkty. 

Waga kogucia: Krecz (mistrz Gkręgu) 
walczy z dobrym technikiem Zykiem, któ- 

      

У e walczył ładniej, jednak krecz sku 
teczni go przewyższał: po fair wypraco 
wanych 3 rundach wygrał na punkty. 

. Waga piórkowa: Talko zmierzył się z 
Bielewskim, u kiórego po dłuższej przerwie 
w treningach brak... gazu i pominio z głową 
prowadzonej walki przez 3 rundy, różnica w 
piinktach jest taka iż sędziewie jednogłośnie 
przyznają zwycięstwo Tałko. 

Waga półśrednia. Oszelda wypunktowuje ai 
po równej walce Bohdarowicza. Obaj za- 
wodnicy technicznie zaawansowani słabo i 
winni nad sobą pracować, gdyż zadatki na 
dobrych bokserów maja. 

Waga półśrednia: Matiukow (inistrz wa- 
gi łekkiej) będąc w doskonałej formie bije 
nieznacznie Polikszę, * 

\ I wyražty spadek forniy, 
przypuszczalnie przez zaniedbanie trening 
a szkoda gdyż winien tylko wyrobć większ 
<lastyczność, a przy posiadazym silnym cio- 
sie może zostać perwszorzednym bokserėm. 

Sędziowzli pp. Rutkowski i T. rojecki przy 
stalikach i p. Nowcki w ringu. 

Pa udanych nałeży zaźńczyć zawodach, 
specjalnie powołane przez komendasta Ośrod 
ka komisja 2 nagrody į 
kę przyznała Zykowi 3 Mati 
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ALEKSANDE R LUBANSKI 

Ziemianin, urodzony w 1863 r. w majątku Lubań ziemi wileńskiej po diu 
gich i ciężkich cierpienia.h opatrzony Sw. Sakramentami zmarł dnia 9 ego 

czerwca 1932 r. w majątku Worończa. 

Q czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

Żona, Córki, Złeńciowie, Wnuczka i Wnuki 

WIECZOREK (3 SAP. 
KATOWICE. PAT. — W niedzielę 

na boisku Pogoni zakończono z: 
w 10-boju lekkoatletyczny 
stwo Polski. Pierwsze miejscse i tytuł 
mistrza Polski zdobył Wieczorek (3 p. 
Saperów z Wilnał, osiągając 6719,50 
punktw, drugi e miejsce Hillman (Po- 
goń z Katowic) — 6564,195 p., trzecie 

„Hel“ i „Colombo“ 

    

  

r 6198,715 p. 

) MISTRZEM POLSKI 
miejsce Niemiec (Pogoń ze Lwowa) 

; 
ž : 
Ё 

+ 

Poza konkursem startował Siedlc= 
cki z warszawskiej Legji z ramienia 
grupy olimpijskiej, który ustanowił «» 
wy rekord "w 10-boju, osiągając 

7404,909 p. 

  

zwycięzcami na torze 
warszawskim 

  

W. czasie dzisiej 
grodę 

Hel 

   

  

   
    

    

   

      

konn 

stajmi Róga. Drugie 
ze stajni Bartosz „Kom 

Ran nokautuje Valkmara 
» czas walki. Wytrzymały « ambitny 

    

   

   

rem roze 
pornięc 

  

   
m a wielokrotnym nii 

Voikmarem. 

Zwyciężył Ran w S-ej rundzie jr 
k. o. Ran wykazał doskonała, niew 
ną dotychczas w W. wie techsikę 

órując nad przeciw m przez cały 

   

  

   at 
> 

  

Przedci mpijska pogoń za rekordami    
    

Zbkiżająca się Olirepjada pobudziła „a- 
sów* najróżnorodniejszych gałęzi sportu do 
intensywniejszego treningu. Zaroiło się na 
bieżniach, strzelnicach, w pływalniach, na 
torach samochodowych i hippicznych. Po- 
sypały się rekordy — uznane przez odnośne 
i nieuznane dla różnych formainych przy- 
czyn. Zachwiały się trony mistrzów krajo- 
wych, a nawet świata. Zbliża się okres zacię 
tych wałk i nowych sensacyj. 

Nurmi, wielki, niezwyciężony... i przed kil- 
ku dniami przez ojczysty związek zdyskwa- 
iifikowany Nurmi uzyskał w biegu na 10.000 
m. świetny wynik — 30 min. 40.9 sek. Nasz 
Kusociński zawziął się i na mistrzostwach 0- 
kręgu w; 
34, k., a więc nadrekord. 

n pozostali w tyle. 
Nic to, że Finlandja pokazuje pazury 

zawodniczy jej uzyskuj 

   

    

  

  

   
   

Nurmi, Ritola, 

   
    kim będzie na Olimpja ?. Zobaczymy. Cze 

ka go ciężka walka. Finowie to jeszcze nie- 
wszystko. Argentyńczyk Zabała, do niedaw- 
na rekordzista na 30 kłm. przechodzi na 
Krótsze biegi i jakoby jest groźny. A mm? 

Długodystansowiec amerykański Ribas u- 
stanowił też nowy rekord. 30 klm. w 1 g. 
40 m. 57,6 m. 

 MAEYST ZE LTTOPEŃ REY RANEK APE   

WYNIKI SPOTKAŃ LIGOWYCH = 
KATOWICE. PAT. — W niedzielę odbył 

się w Katowicach mecz ligowy Ruch contra 
Czarni z wynikiem 2:2. 

WARSZAWA. PAT. — Mecz ligowy Po 
loria — Garbarnia zakończył się klęską dru 
żyny warszawskiej w stosunku 1:5. (1:5) 

a 
ÓDŹ. PAT. — Rozegrany w Łodzi mecz 

ligowy Legja contra ŁKS przyniósł zwycię- 
stwo warszawiakom 2:1 (1:0). 

LWÓW. РАТ. — We Lwowie poznań- 
ska Warta przegrała z Pogonią 1:2 (1:0). 

KRAKÓW. PAT. Piłkarskie derby Krako 
wa: mecz Wisły z Cracovią przyniósł ty:m 
razem wynik nierozstrzygnięty 2:2. Do przer 
wy prowadzia Cracovia 2:1. | 

DT IKS TIA TURIN TIKTTNI Z ROTEOWKANPZONA 

do nich oraz wyrażając swoje uznanie zwy- 
cięzcom. 

P. Wojewoda oraz wszyscy przedstawicie 
le włądz z żywem zainteresowaniem obser- 
wowali mecz hazeny oraz pokaz zaprawy "vo 
kserskiej i walki. 

Publiczność, jak się już rzekło, dopisała. 
Czynnikiem decydującym w tym wypadku 

prócz zainteresowania się zawodami bvł incst 
pontonowy ,przybližajacy“ Stadjon do cei:- 
tim miasta. (t) 

szawskiego uzyskał czas 30 m., 

Krótkodystansowcy również bij 
Ben Eastnian na stadjonie w     

   

  

k wiemy — 0 0,6 sek. gorszy. Ten sam za 

kord Świata. 
Lehtinen też ustanowił w Helsin 

rekordy światowe: w biegu na 2 i 
li ang. i na 2 kim. Pierwszy wyr 
s. drugi teź ustanowił wetao 
$.. drugi — 5 m. 24,3 s. 

To samo jest z miotaczami O W 
nie wiemy wszyscy. Pobiła mistrz; 
ta Konópacką. Wysunęła się na czoło miota- 

ieją. Obecnie a- 
kulą miał 16 

; m. 7 cm. Rekord swatowy Hirszchie'da był 
‚ 16 m. 4,5 cm. 

czek. Jest naszą chlubą. Na 
merykanin Le Brix w pchni    

  

szystkica wyników 
równych lub lepszych od rekordu Światła tru 
dno przeliczyć. Tyle tego jest ostatnio. 

Piywactwo również notuje coraz tę nowe 
rekordy. Frańcuz Taris ustanowił rekord 
tuwy. 1000 m. style 

  

    

  

ka miss Harding uwaž 
wziak w czasi 

   

  

     

  

co jest wynikiea od roko“ lu 
towego Tarisa (3 

Tak jest we wszys 
Istny grad rekordów. 

1 lepszym 
JAK 4 se 23 

    

ACh Spo 
odzie 

  

Tu 
zryw spriatera, tam cudowny w swym wyni- 
ku skok iub rzut. 

ili 

  Temoo przedolimpijskich  przygotewan 
wzrasta, a z niem ilość rekordów. Т. 

  

 Autamobiliści 6 państ 
W WYŚCIGU LWOWSKIM 

Zawodnicy 6 państw walczyć będa 
w dniu 19 ;b.m. o pierwszeństwo w. dru- 
gim międzynarodowym wyścigu auto- 
mobilowym o wielką nagrodę Lwowa. 

Dotychczas zgłoszonych jest 14 za- 
wodników zagranicznych, reprezentują 
cych Austrję, Czechosłowację, Niemcy, 
Rumunję, Węgry, oraz 4 zawwdników 
polskich, Startuje jeden z najlepszych 
kierowców w Europie, Caraciola, na ma 
szynie Ałfa Romeo. 

W kategorji wyścigowej stavtować 

ą rekordy. 
Angeles 

pobił rekord światowy na 800 mtr. w czasie 
1:50. Dotychczasowy rekord Martina był — 

wędnik na 880 y. miał 1:50,9. A więc też re- 

giorsie dwa 

   

  

    

lekkoatletycznych 

         

    +w Э1е 

yra snał 3:31.6 

    

pas* Zamoyskiego. 
Nagrodę p. Prezydenta Rzeczypos 

w sumie 40 tysięcy złotych zdobył koń ,Co- 

  

* lambo" ze stajni Bersona. 

Miao 

       imiec bropił się bardzo ładnie, 
wał jednak przeciwnikowi przynał 

o klasę. 
W drugiem spotkaniu bokser Cr 

‚ son odniósł zwycięstwo nad Nowct- 
czyńskim przez k. 0. w trzeciej rundzie. 
Zwycięzca miał przez cały czas duzą 
przewagę. 

Trzeci mecz między Kantoz*a (Pot 
ska) a murzynem de Sjmisem przyniósł 
zwycięstwo Kantorowi na punkty, po 
8-rundowej walce. Kaater Dył bardziej 
egresywny, murzyn natomiast mał се!- 
riejsze ciosy. į 

KUŹNICKI PIERWSZYM 
w AMSTERDAMIE 

AMSTERDAM. PAT. — W niedzie 
lę na międzynarodowych zawodach łek 
koatletycznych w Amsterdamie starto- 

> wat polski zawodnik Kužmicki (AZS 
Warszawa) w biegu na 500 m. Kuźmi- 
cki zaął pierwsze miejsce z czasem 1 
min. 57,6 s. { 

W biegu 1500 m. ten sam zawa- 
nik uzyskał dobry czas 4 m. 45; 

  

SZKOLNY TURNIEJ TENISOWY 
ZESPÓŁ GIMN. ZYGM. AUGUSTA 

ZWYCIĘŻYŁ ki 
Wczoraj zakończony został turniej teniso 

wy zorganizowany z inicjatywy Kuratorjum 
Szkolnego dla tenisistów-uczni. 

Przeprowadzili go i sędziowali trzej wy- 
delegowani nauczyciele pp. Lisowski, Puchał 
ski i Stankiewicz. й 

W wyniku rozegranych spotkań družyno 
wo (największa ilość poszczególnych zwyż 
cięstw) zwyciężyli tenisiści g.m. , Zygmunta 
Augusta przed symi kołegami z gim. Mickie 

1. wicza. 
Najlepszymi indywidualnie byli: Merecki 

(gimn. Epsztejna) i Piotrowicz, (Łełeweła). * 
Z młodszych graczy jako bardziej obie- 

cujący materjał na przyszłych asów zaprezen, 
towali się Burhardt i Odyniec. (t) 

w 
będzie i1 wozów,„aw sportowej -—— X 
wozów. е 

Wobec wysokiej konkurencji sawoi- 
ników należy się spodziewać nowych re- 
kordów trasy. Obecnie rekord na jec- 
nem okrążeniu należy do Hanga Stuck: 
na Mercedesie i wynosi. 2:10,4 sek, Re: 
kord przeciętnej szybkości należy da Po 
laka, inż. Liefeldta, a wynost 81 kim, 
324 metry w kategorji wyścigow 
do T. Skelimowskiego w kategorj: spor 
towej — 75 klm. 840 mtr. о9. 

  

  

tami -- on wyjątkiem nie był i ten 
ów wśród wybrańców losu podobny dar 
w kotysce do rąk otrzymał, lecz nikt 
ich nie zdołał równie przemyślnie, jak 
on, wykorzystać. Nie wyrństu wielkie 
dzieło, jak chwast bujny na miedzy, bez 
troskliwych zabiegów człowieka, I naj- 

bogatszy umysł prawdziwie twórczym 
hywa tylko w sił najwyższem napręże- 

_ niu.. Zdobywa wyniki pokaźne nie przez 
dyletanckie wybuchy, lecz pracą wytrwa 
łą, o wysokiem napięciu. Nie ustawał 
w niej Goethe w ciągu długiego żywo- 
ta, który trwał 82 lata. 

Wielostronne były jego talenty. 
Mistra formy, mowie niemieckiej nadał 
moc i giętkość, dawniej nieznaną, Jak 

Benvenuto Cellini z metalu, tak ov u- 
miejętnym słów dobrem tworzył cac- 
ka niezrównane. Gdy w lutni struny U- 
derzył grał pieśni śpiewne, rzewne, po- 
wiewne, jak po nim ,może tylko Hei- 
ne. Uhland, lub Lenau. 

On by? twórcą nowoczesnej nanrodo- 
wej epoki niemieckiej. W Hermanie i 
Dorocie stworzvl pierwowzór  apanei, 

któremu nikt z wic w niemieckich 
— a liczba ich legjon —- dotychczas 
dorównać niezdołał. 

Może godzi się tu wspomnieć, że 
wzór ten piękny przyświecał Mickiewi- 
czowi. gdy przystępował do pracy nad 
„Panem Tadeuszem*. Wzór mu tylko 
przyświecał maśladownictwa nie było 
—- jak nie było gdy Goethe tworzył 
Goetcza w szekspirowskiej szkole. a dra 

"r. 

    

i mat Ifigenję, pod natehnieniem Euripi-- 
desa, 

Wielostroność zdolności i umiłowań 
rwała go w różne strosy. Qa, w wieku 
młodym, realista, lub roantyk, w 7 doj- 
rzalszym klasycznie umiłował wzory. 

Rdzennie germańską epopeę Hermana i 
Doroty w klasyczny strój heksametrów 
ubrał t zyskał jej wziętość, mimo tę 
szatę. 

Heksametrów rytm mocny, dźwięcz- 
ny i zgrany z mową Greków starych i 
Rzymian, w językach nowoczesnych 
jak klekot przykry razi. I niezdołali 
mu wrócić żywotność i spopularyzo- 
wać go najwięksi nawet mistrze. Wszak 
i Mickiewiczowskich heksametrów nie- 
kochamy nadmiernie, może jeden tylko 
nam wszystkim wrazii się w pamięć, 

Skąd Litwini wracali? Z nocnej wra- 
cali wycieczki; Zdanie, którem często- 
ktoć stroskani opiekunowie witnją nie- 
wczesny powrót młodzieży. 

Obok Ifigenji, stworzył Goet'e. pod 
czarem klasycyzmu, niejedno piękne 
dzieło. Sztuka może na tem zyskała, 
lecz nie dzieł tych poczytność. Piękne 
formy odległej przeszłości pociągają 
tylko nielicznych wybrańców. Patyna 

wieków w literaturze obcość pewną two 
rzy. Może ma słuszność najnowszy do- 

bry biograf Goethego, Anglik Ro>-2rt- 
son (pierwszym był również Anglik Le 
vis), wyrażając myśl, że pegaz jego w 
pięknym, lecz ciężkim helleńskim ryn- 
sztunku tracił nieco na swobodzie ru- 

chów. 'Fracił.. być może lecz nigdy nie 
skostniał. 

Jak w poezji lirycznej i epicznej 
tak i w dramacie, czy io klasycznym 
czy romantycznym, dotarł Goethe do 
najwyższych szczytów. Nikt w literatu- 
rze niemieckiej nie stanie tu obok nie- 
go oprócz Schillera. Lecz ani Schiller 
się nie kusił, ani nikt jnmy nie umiał dać 
takiej analizy i syntezy zagadek duszy 
ludzkiej, jaką Goethe świat zadziwił 
stworzywszy Fausta — najszezytniej- 
szy pomnik' jego chwały własnej. 

Jakie były sprężyny, jakie sily pcha 
ły. ten umysł przedziwny do wielostron- 
nej, zawsze owocnej twórczości? 1). u- 
czncie żywe, namiętne i wielka wrażli- 
wość na piękno. Te zalety cechują piłze- 
dewszystkiem, cenne dzieła, z pierw- 
szych okresów twórczości i mnogość 
liryków jego. 

2) wyobraźnia * lotna, płomienista, 
która go w górę łatwo unosiła, a jeszcze 
chętniej ogarniała iotem, szerokie prze- 
strzenie, różnorodne dziedziny. Tego 
liczne przykłady znajdziemy w drama- 
tach Fausta. 

3) Rozum przenikliwy i zmysł kry- 
tyczny — gość rzadszy w świątyniach 
sztuki twórczej. Usiane bogactwem my- 
Śli są wszelkie utwory jego. od pierw- 
szych chwił dojrzewania jego umysłu. 
Kopalnię ich znajdziemy w Fauścio i 
licznych epigramatach (Kenien. West- 
Ostlicher Divan). 

A teraz co do formy, W skarbcach 

\ 

języka własnego narodu, nigdy uieza- 
wodnym zmysłem umiał znaleźć najcen- 
niejsze materjały i odpowiednio je n- 
żyć, w swych budowach dobrze pomy- 

ślanych. Nexw architektoniczny nigdy 
go nie zmylił. Porządek właściwy by- 
wał zachowany czy to grecki, joński, 
czy jakikolwiek inny — może za wyjąt- 
kiem Fausta 2-giej części i Wilhelma 
Meistera 2 części. 

Którą z tych zalet — uczucie, wyo- 
braźnia, rozum — za dominującą w u- 
myśle Goethego uznać należy. Ustale- 

nie jej nie u wszystkich wieszczów by- 
wa: łatwe. 

Wsżystkie trzy cechowały v dobie 

dojrzałości utwory Schillera i trudnoby. 
orzec, której przewagę przyznać wypa- 
da, U innych dominującą siłę wyczuć 
można wyraźnie. Lotną wyobraźnię, 
błyskotliwą inteligencję posiada Byron 
lecz ster w ręku dzierży uczucie. Do- 
kąd go porywczość przyrodzona zwraca 
tam idzie, gdzie zgrzyt wicher i zamęt 

— tam dom jego. Czuł i mówii za mi- 
ljon, trwających w rozterce ze Świa- 
tem i sobą samymi. Stąd wziętość     jego 
przed stu laty i potem, — Piewca nie- 
zadowolenia, 

Huragan wyobraźni. — to pegaz Sl0- 
wackiego, szczególnie w dobie łuny 

przedzgonnej (jak. nazwał prof. Tre- 
tiak starszy, ostatni okres twórczości 
wieszcza). Tam, dokąd w świecie fizycz 
nym. napróżno, jak dotychczas, dążą 
utopiści lotu rakietowego, tam znalazł 
myśl: ojczyznę, porwany wichrami Kró- 

   

  

la-Ducha, nasz wieszcz Słowacki A- 
dmirał stratosfery ducha. 

Odmienny, lecz również wyraźny, 

jest dominujący czynnik w umysłowo- 

ści Goethego. Rozum dzierży cugle obu 
ognistych rumaków, uczucia i wyobra- 
źni, Pegazy nie umoszą jeźdźca kędy im 
się żywnie spodoba, jeździec w ręku 
ich trzyma i krokami ich nawraca, Mo- 
że lot swawolny, steru pozbawiony wię- 

cej bywa malowniczy, oko nęci, grozę 
wzbudza, lecz celowszy bywa. ten, który 
dąży do mety określonej. Znaleźć ją i 
ustalić, to zadanie rozsądku, o» uczuć 
nie zgasi, ani skrzydeł "wyobraźni nie 
zwichnie, jeno siłom poniekąd nie wi- 
dcmym, wzroku udzieli. Taką była. rola 
jego w twórczości Goethego. Mądrość 
dominującą w niej była siła. Mądrość 
gięboka — czy najwyższa, czy najgtęb- 
sza — ło inme pytanie, na które wyja- 
da dać odpowiedź teraz, w „końcowym 
ustępie, 

W różnych kierunkach jest zdoiny 
pracować intelekt ludzki, On bada i poo- 
znaje rzeczy uchwytne, namacaine, lecz 

i świat niewidzialny, metafizyczny rwie 
go ku sobie magnetyczną siłą. twa 
różne kierunki uwydatniały się już u 
mędrców zamierzchłej _ przeszłości. 

Jeszcze jaskrawiej uwydatnia się to 
przeciwieństwo umysłowe u prastarych 
mędrców chińskich. Zagadnienia byiu i 
początku wszechrzeczy, zwykł rozważać 
Lao-tse, 

Młodszy od niego Konfucjusz (Kung- 
funL-tse) nad ustaleniem porządków 

    

ziemskich i ładu tego życia głowę so-- 
bie łamał, dla świata niewidzialnego 
Żywii szacunek, może z trwogą pomie- 

szany, lecz zagłębiania się w jege za- 
gadnienia unikał. „Co mnie o Śmierć 
pytasz, gdy tak mało wiemy 6 życiu” -- 
odrzekł kiedyś gniewnie uezniówi. Xo-- 
laczącemu o wyjaśnienia. ||| 3 

Umysłowość Gooethego, pod tym 
względem, Konfucjańskiej jest pokrew- 
ną. W dziełach jego znajdziemy moc 
glębokich, pięknych, zdrowych ‚ 8ро- 
strzeżeń i poglądów na Świat ziemski i 
ludzi, prawdziwą skarbnicą: "mądrości 
życiowej. Natomiast zagadnienia z»- 

świata, które wzbudzały w Konfunoju | 
szu może trwożną zadumę, epigonń'ency=" 
klopedystów, czasem  Voltaire'fońskim 
uśmieszkiem zbywa. PTE ; 

Na ten świat przedewszystkiem był — 
zwrócony wzrok jego i jego uciechy) W — 
utrzymaniu ladu widział żjegó pómyśl-* 
ność, życie ziemskie rożamisi dobrze. 
wspódziałał wedle . siły'ft zrozamien 2 

swego, jego ewolucji ku dobremu. Me- 
drzec tego świata. Światła i cióńie «d- 
zwierciadłają się w tych 'tózech slo- 
wach. В at 

Składamy dziś hołd duchowi, st» 
wiącemu chlubę wielkiego paroda 
by myśli, które on siadł i naród te 
świat cały lepiej sobie umiał? mrzyst 
zmalałyby przeciwieństwa „4 zaw! 

które dziś! jak zmora gnębią jege 
wai i życie, Pa 
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„SEDESOWE 
PONIEDZ. 

Sratś 13 

Antoniego 
str. 

Bazylego: 
> OWÓLATPOWYKUCKNA 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wiłale. 

„Z,dnia 11 czerwca 1932 r. 
Ciśnienie średnie: 767. 

Temperatura Średnia: + 16. 
"Femperatura naj zą: 18 

Temperatura najniższa: -+6. 

Opad: — 

Wiatr: północny. 

Tendencja: słaby w: 

Uwagi: zachmurzenie 

Wscnód słońca g. 3.38 

Zachód słońca g. 20.20 

  

      
mienne. 

Ч URZEDOWA 
— Batiania iekarskie kandydatów do siuż 
„aństwowej. — Do władz wojewódzkich 
zedł okólnik Min. Spr. wn., w któ- 
omówione są kwestje związane z trzę- 

n kandydatów do s pań 
wej i urzędników w celach urlopow 
stawa o państwowej bie cywilnej uz 

państwowej od u- 
zycznego i umysłowego kandyda- 

tan zdrowia kandydatzw badają na zlece 
władz urzędowych wiaściwi lek: 
owi i w wypadkach wątpliwych 

     
   

    
       
   

  

     
         

     

       
   

    
   

  

       

      
  

\ Za- 
, usta- 

    we wspomnianej „tabeli s 
wych”, do zawodu tego nie 
jęte osoby, które: rażą oko sw 

r zewnętrznym (kalectwa i ułomności 
ztałcenia i zpecenia twarzy (tik i 

nasy); cierpią na przewlekłe choroby 
ze, niezasłoniętych części ciała, na przy 
woń z ust i nosa; cierpią na zaburzenia 

(jakane, bełkotanie, wybitna mowa по 
2, seplenienie). ё 

zatem do zawodu nauczycielskiego nie 
ra przyjmować osób, które: cierpią na 

i i „ skutkiem czego, 
ierpią na Zi en, 

ące .Się naprawić za pomocą 
dzenie wzroku, a także na upoś 

chń; cierpią na zaburzenia nerwowe; 
y chororowe dróg oddechowych. 

PRZEMYSŁOWA 
— Pewna poprawa w handlu. — jak się 
iadujemy ilość sklepów, zlikwidowanych 
iągu pierszej dekady b.m. jest mniejsza 

o trzydzieści procent w stosunku do miesiąca 
+hiegłego. 

— Kowisje sanitarne działają. — Komisje 
arne przeprowadziły ostatnio szereg lot 
nspekcyj na rynkach miejskich i w za- 

ach .fryzjerskch. Spisano kilkanaście pra 
6w ża nieprzestrzeganie przepisów Sa- 

    
    

      

  

  

  

   

  

  

      

   

      

   
   

  

   
    

       

    

     

   
   
   

   

‚ RÓŻNE 
— Odnawianie kaplicy Ostrobram- 

skiej. — Jak już swego czasu donosi- 
my odnawianie kaplicy Ostrobram- 

skiej posuwa się naprzód. Już zakoń- 
czoiio' prace związane z odnawianiem 
kaplicy, od strony ulicy Piwnej. Obec- 
4ie przystąpiono do odnawiania kapli- 

" €y od strony ulicy Ostrobramskiej. 
Prace te potrwają jeszcze parę ty- 

— ВОИ 5 i 

— $irejx pracowników gininy żydowskiej 
dra, — Strejk pracowników gminy żydow- 
skiej trwa dalszym ciągu i zaoostrza się. Jak 
się dowiadujemy w razie jeżeli w najbiższych 
duiach nie dojdzie do porozumienia pomiędzy 
gminą i związkiem pracowników gmina zacz 
ne korzystać z usług pracowników niezwiąz- 
fkowców. W tym wypadku związek zdecydo- 

any. jest, ogłosić strejk we wszystkich insty 
ch SKSEcziych. 

+ |— Wulgarne wyrazy i połajanki nie powin 
ozłegać się na ulicy. — Niejednokrotnie 

już wskazywaliśmy na konieczność zwróce- 
nia wagł fia postoje dorożek Konnych. 

Nudzący się w bezczynności mistrze akse 
teratora lub bata, skracają sobie czas poga- 

. wędką zbierając Się w kupkę. Nie możnaby 
. brać im tego za złe, gdyby reuniony te nie 

*iastręczały okazji do... zastrzeżeń. Nieliczą- 
. cy się z otoczeniem ci panowie pozwalają so 

tie na sty absolutnie nienadający się do sto 

  

  

  

    

   

S. BEREZOWSKI. 

„Partbilet nr. 77777. 
Oto „prowincja  Symieropolska“. 

Nie można tu dostać mieszkania urzędo 
wego, aie można wejść w porozumie- 
sie z właścicielem i dostać prywatnie 
-parę pokoików. 

Błądząc tak po mieście, wyszedł raz 
« Borys na Bachczysarajską ulicę. W cie 
niu płatanu, siedział na ławie, przed u- 

- roczym domkiem, staruszek. 

Oparty obu rękami na lasce, ssał w 
zamyśleniu ledwie tlejącą tajeczkę. Bo- 
1ys-usiadł przy nim, by wypocząć. 

— Czy wiecie gdzieś w pobliżu o 
qakiemś mieszkanku do wynajęcia, dzia 
duniu? — zagadnął go znienacka. — 
Szukam pokoju jednego, lub dwóch, a 
„płaciłbym według umowy. 

Staruszek przyjrzał mu 
с2о. ', 

— A wy obywatelu kim jesteście? 
— Dyrektorem „tabak-trust“. Nic- 

dawno przyjechaiem. 
— Tak... No, cóż... pokój znaleźć 

'można,-ałć to trudna sprawa. Jeden 
umówi się, a potem nie płaci, a drugi 

' znów zacznie według oficjalnej stawki 
płacić, mie ma na nich żadnej rady. Już 
niema jak wyrzucić. I tak trzeba się mę 
czyć za nic... Dlatego to nikt nie chce 
odnajmywać. 

się zadaw- 

  

   

ONIKA 
soania w miejscach publicznych, jakiemi są 
przecież. ulice. 

Karczemne wyzwiskę i połajanki słyszą 

  

przechodzące niewiasty i dzieci. 
Patrole policyjne obchodzące ulice powin 

ny baczniej. zwracać uwagę na zachowa 
nie się dorożkarzy na stacjach postojów i Spi 
syać protokóły w wypadkach niekulturalnych 

   
  

* popisów dorożkarzy. 

— Kryzys dotknął i praczki. — Według 
ostatnich zestawień zarządu Chrześcijańs. 
go Zwązku Zawodowego Praczek i Praso- 
waczek bezroboce y ich branży wzrosło w 
ciągu ostatniego tyodnia o 11 osób. 

— Nowy bat na dozorców. — Wobec nie 
przestrzegania zarządzenia o trykrotnem po- 
lewaniu ulic władze administracyjne wydały 
zarządzenie policji spsywania protokułów na 
dozorców i właścicieli domów uchylających 
się od niania tego obowiązku. U у 
ukarane zostaną w trybie administracy 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Oiiara katastroiy samoiłotowej powra- 
ca do zdrowia. Stan zdrowia pilota Kwiat 
kowskiego, który, jak wiemy, rozbił się na 
Porubanku, poprawi się znacznie. Ranny 
może już 6 własnych siłach wstawać z łóż- 
ka i odbywać krotkie spacery po korytarzu 
kliniki, 

— OFIARA ULICZNYCH OSZUSTÓW.— 
Nawotywania ludzi dobrej woli domagają- 
cych się zdecydowanej akcji zwalczania 
wszeikiego rodzaju „łoteryjek* ulicznych są 
przysłowiowym głosem na puszczy. 

Dowodem tego jest m. in. meldunek Hen 
ryka Raduszkiewicza (Tartaki mr 19) zio- 

   

  

      

  

  

    

  

    

* żony w policji, iż w dniu wczorajszym na ryn 
ku drzewnym przy ul. Zawalnej oszukany 
został w tak zw. grze w lancuszek na 45 21. 
Sprawców oszustwa w osobach jana Jankie 
icza i Petrasieicza zajtrzymano. 

TEATR ł MUZYKA 

w raju* w Bernardynce. 
zerwca 0 godz. 8 

Arnolda i Ba- 

— „Awantura 
Dzi, w poniedziałek ł3 
m. 15 — pelna humoru 
chha p.t. „Aantura w raj Sztuka przed- 

i b wesoły stosunku panujące 
nych. Wesołość do- 
gim akcie, kiedy na- 

spotkanie zakochanych parek w ro- 
ycznym Konstancinie. 

Ceny miejsc zniżone. 
Jutro, we wtorek 14 b.m. o godz. 8 m. iż 

„Polacy w Ameryce". 

s Szczęście od jutra" w Lutsi Dziś 
3 b.m. o godz. 8 m. 15 wie 
ka St Kiedrzyńskiego p. t. 

od jutra”. Sztuka ta posiada duże 
ci artystyczne, jak również z punktu 

       

        

    

   

    

” 
poniedz 
doskonała      

     
   

      

enia społecznego jest utworem niezmier- 
* nie cennym i ciekawym, rzucającym Świa- 

tło na rozwój unków w powojennej Pol- 
sce. Ceny m iżone. 

jutro, we wtorek 14 b.m. o godz. 8 m. 15 
„Nieuchwytny. 

— Stanisława Wysocka dyrekto- 

rem teatru łódzkiego. Dowiadujemy się, 
że ceniona artystka dramatyczna, któ- 
rej wysoka kultura literacko - artysty- 
czna niepospolitey talent i zdolności re 
żyserskie oddały niemałe usługi teatro 

wi wiłejskiemu obejmuje kierownictwo 
miejskiego teatru łódzkiego. 

ZASP proponował Magistratowi 
łódzkiemu na to stanowisko pp. W. No 
wakowskiego lub Węgierkę, Magistrat 
zaś zabiegał o pozyskanie Jaracza. 

Ostatecznie tdoszło do porozumie- 
nia z p. Wysocką. Umowa podpisana 

będzie w tym tygodniu. 
my 

    

Radio wileńskie 
Poniedziałek, dnia 13 czerwca. 

11,58: Sygnał czasu. 12,10: Audycja dła 
poborowych (muz. i pog.). 12,40: Kom. met. 
15,35: Program dzienny. 15,40: Audycja dla 
dzieci. 16,10: Muz. , operetkowa (płyty). 
16,40: Pogadanka franc. 17,00. Koncert 
18,00: „Dziwołągi arabskie* odcz. 18,20: 
Muz. tan. 19,15: „Ze spraw  kłajpedzkich", 
odcz. litewski. 10,30: Progr. na wtorek. 19,35 
Pras. dzien. radj. 1945: Wilenski Kom. spor. 
20,00: Operetka: „Hrabia Luxemburg“ Fr. Le 
hara. 22,00: Djalbg. 22,15: Kom. 22,25: 
Utwory J. S. Bacha (plyty). 22,40: Kom. i 
mtz. tan. 
YYYWYTYYTYTYYYYVYWYYYYYYYYYYYYYVYYYYTYVYYY 

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDII MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

AAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAA A AAA AAA AAAAA AAA AAA 

  

— No, jabym nie oszukał... Ale nie 
mogę drogo płacić. Zapłacę naprzód. 

— A, to już inna sprawa..., — po- 
wtórzył zamyślony staruszek. Jeszcze 
raz zmierzył Borysa od stóp do głów. 

— Pomóżcie mi znaleźć, a ja wam 
dam w prezencie za iatygę tytoniu z 
fabryki z funtik, albo i dwa... 

— Tytoń — dobra rzecz... Ale ja 
sam trochę sieję... Dostałem nasiona w 
tym roku, nie wiem, jak mi się uda. 

— Tak, ot z tem mieszkaniem... Tyi 
ko już nie oszukajcie starego, bo wy- 
gryzą mnie z domu. Mam zięcia, on so - 
bie domek kupił, a rodzinę ma niedużą, 
boi się, żeby kogoś gwałtem nie wpa- 
kowali na mieszkanie. Ale i samemu 
oddać straszno, można wpaść. 

— Nie bójcie się, już ja wam 
złego nie zrobię. 

— To chodźmy, to niedaleko. 
Minęli kilka ulic i znależli się na 

małym, zacisznym zaułku. Domek stał 
w głębi podwórka, ogrodzonego ka- 
miennym murem, oplecionym dzikiem 
winem. Stary otworzył furtkę. 

Rudy piesek wyskoczył na nich uja- 
dając, ale zaraz poznał staruszka i za- 
czął się łasić, spogłądając przyjaźnie i 
na gościa. Z jednej strony dróżki koiy- 
sały się smukłe i malownicze malwy, 
"po drugiej stronie ogniste kwiaty. Pod 
murem kryły się okrągłe kawony i me- 
lony i tylko drzewa owocowe podno- 

nic 

(do Ii Zjazdu, który się odbę 
" 19 października rb., w interesie uczestników 

5ŁO W O 

  

Z SĄDÓW — * 
„MECENAS' JÓZEFOWICZ HELIOS 
ZNÓW NA LUKi:ZKACH 
Któż ze stałych bywalców w Sądzie 

Premjera! Najwspanialsze arcydzieło deby obecnej! 

PURPUROÓWA GONDOLA 
„Cygańskich Romansów* Józef Shiłdkraut, Corothy Bouchier i orkiestra Alfreda Rzdego 

Początek o godz. 4, 6, & 1 1015. Na 1-szy 

Porywający romans Miłosny. 
W roli gł koncertovy zespół 

seens c'ny iniżone. 

Wkrótce: Film, o którym mówi cały świst „DOKtÓr Lekyi i Mr. Hyde“, 

  

nie zna Bolesława Józefowicza. Sylwel- 
'ka jego do niedawna jeszcze uwijaia się 
koło gmachu sądów na ul. Mickiewicza. 
Zmają go również właściciele pobliskich 
piwiarni, gdzie pan Bolesław podający 

się za adwokata omawiał ze swoimi 

klientami rozmaite sprawy sądowe, Ja- 
kim był on „adwokatem* okazało się 
dopiero wówczas, gdy Józefowicza za- 

częła prześladować policja, jako pokąt 
nego doradcę. Były zastępca notarjusza 

Ś, p. Zmaczyńskiegoo i właściciel bin- 
ra podań i prośb wszedł w kolizję z pra 

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 

Mickiewicza 22 

DZWIĘKOWE KINO 

CGJIN 
ul. Wielka 47. Tel. 15-41 

W roli gł. 

  

Dziś! Najwięksy Śpiewak Świata, ulubieniec publiczności 
w tilmie ćżwiękowo-śpiewnym 

NEAPOL, 
Koncert wokalny w wykonaniu Jana Kiepury. N jlepsze szlagiery jeg > repertnaru, Nad pogram dźwiękowy dodatek 

Srause cd godz. 4, 6, 8 i 10.15. w dnie Świąt. o godz 2-ej. Na pierwszy Srzns ceny znižone, 

TRAGEDJA.ĄORT=BLANC 
czarująco urocza 

Dziś wyświetlamy mo- 
nument. przebój p. t. 

ŚPIE Janki 

bohaterka filmu „Moute-Santo* 
i Ernest Udet. Nad program: Urozm 

WA JĄ 
Cora: 
yu. Brygića Helm 

GE 4IASTO 
€pura. 

Beni Riefensihel or:z Sept Rist 
micone dodatki dźwiękowe. 

Dla młodzieży dozwolone. Ceny na 1-szy seaus zniżone. 
Początek o godz. 4, 6, 6 i 10.15 w dnie śwaąt o godz. 2-e| 

  

wem. 
Zabraniono mu wstępu do Sądów. 

P.an „mecenas* zarządzeniem tera Dźwiękowe kino 
zbytnio się jednak nie przejął, 

Zabroniono mu wchodzić do Sądów 

chodził odtąd koło Sądów. Zamknięta 

przez policję biuro podań, przeniósł 

į A N „ 33 : 

ulicę, załatwiając swoją klientelę na po- 

czekaniu w którejś z piwiarni. I ten ka- i 

   261 

O:tatnie dni! Wspaniały dżwiękowo-Śpiewny szisgier 
najnowszej produkcji Paramountu 

Prz 

Ezzotyczne melodje! 

RĄŻ $wejEj ŻONY 
Dużo ciekawych atrakcji Śpiewnych, tanecznych i muzycznych! 
Nad program: Avtaalue dodstki dźwiękowe. Następny program: Dźwiękowo.Śpiewny film z krainy Dtękitu i słońca 

Królowa Południa 
Egzotyczna piękność KAISS ROBBA w roli gł 

epych wystawy. Tempcł Fascynująca treść. 

Egzotyczny romans mórz południowych 
akcja rozgrywa się naprzemnian w Paryżu 
na słonecznych wyspach k' ralowych, 
pod zwrotnikami i na Rivierze. 

Wspaniała egzotyka w pełni jej czaru 

  

wał nie udał się. Józefowicza aresztowa 3 

Ruch graniczny no i osadzono w więzieniu, 

Musiał stanąć przed Sądem  Okrę- 
gowym, który nie uwzględniając jegu 

tlumaczenia się, że był bez pracy a po- POLSKO-LITEWSKI 

nieważ potrzebował jeść, zarabiał tak Według danych statystycznych 

jak mógł — skazał pokątnego doradcę ub. miesiącu na podstawie przepustek 
granicznych sezonowych rolnych z Pol- 
ski do Litwy przekroczyło granicę 
11348 rolników, W tymże czasie z Li- 

na 2 lata więzienia, zamieniającego dom 
poprawy. 

Wy'puszezeno goo jednak 
twy do Polski przybyło 10.895 rolni- 
ków. 

Przekraczanie granicy na podstawie 

wia za kaucję 1000 zł. 
Onegdaj stanął przed Sądem Apela- 

przepustek: granicznych odbywa się bez 

dnych szykan ze strony strażników 

cyjnym, do którego się odwołał od wy- 
reku pierwszej instancji. 

litewskich. Zdarzają się wprawdzie syo 
radyczne wypadki amowania rolni- 

w 

  

z więzie- 

  

    

Bronił sam — bez adwokata, Sąd 

wyrok ipierwszej instancji zatwierdził. 

„Meceras* Józefowicz przeniósł biu- 

     

      

ro podań i porad ma Łukiszki. Znają ków Polaków przez winistów Titaw- 

go tam już dobrze. skich. Prawnie jednak komendanci oa- 

ЗЕНЕ cinków litewskich zabraniają dopuszcza 
  

nia się na Połakach jakichkolwiek bądź 

znieważeń, 

POLSKO-ŁOTEWSKI 
Z Turmont donoszą, iż ruch granicz- 

ny polskoo-łotewski na pograniczu ło- 

tesko-polskiem począwszy od miesiąca 

Obrońcy Wilna! 
W związku z pracami przygotowawczemi 

w dniach 8 

  

tego zjazdu Zarząd Główny Związku Obroń 
ców Wilna i b. Zołnierzy Litwy Środkowej maja znacznie się ożywia. Codziennie za 
wzywa szystkich zarejestrowanych do spraw įodstawie przepustek granicznych prze 
dzenia swych starych lub podania nowych kqzczą około 100 osób granicę. Przekra 
adresów miejsca zamieszkarga. * : 

Byłych uczestników walk o Wilno z tat CZAJĄCY przenoszą, lub przewożą za ze- 
8—1923, którzy dotychczas się nie zare- zwoleniem komendantów odcinków róż- 

rowali, wzywamy do zgłaszania się w biu ne towary i artykuły spożywcze, Naj 
rze zjazdu (ogród po-bernardyński, Il pawi- więcej. przewozi się przez granicę do 

Łotwy soli, zboża, ziemniaków, przepro lon powystawowy) w celu wciągnięcia ich do 

wadza się nierogacizny i bydła. Z Ło- 
ewidencji organizacji. 

Sekretarjat czynny jest codziennie od go я y NA, 
się w większej ilości na- 

do I3-ej. biał, ryby i skóry. 
dziny 17 do 20, a w dni świąteczne od 12-ej twy przewozi 

TAM SIĘ NA NIM 
POZNALI 

Z Mińska donoszą, iż znany komunista, pro 
wokator Adoli Szeresz który przed rokiem 
zbiegł z Wileńszczyzny przed aresztowaniem 

i przebywał na terenie Mińszczyzny w celach 
wywiadowczo-agitacyjnych został przez G. 

> 8 „P. U. aresztowany i wtrącony do więzienia. 

Droga — Nr. 6 Numer zawiera następują” Szeresza GPU oskarża o spółudziat z organi- 
W: zacjami konrkomunistycznemi i dostarczanie 

    

    

   

   

  

  

  

  
Aleksander Hertz: „Duch Katastrofizmu” władzom łotewskim wiadomościi państwo- 

a nącjonalizmy. — Bronisław Siwik: Z 24- wych. Grozi mu kara Śmierci. 

gadnień ustrojowych państwa. — Franciszek Nie jest to pierwszy wypadek że działacz 

Lansdorfi: Zagadnienie prawicy w Polsce (I). komunistyczny zmuszony uciekać ną teren 

— Jerzy Mieczysław Rytard: Dalekie spojrze zSSR zamiast uznania ze strony swoich pro 
nie (1). — Jan Brzękowski: Autobiografja. tektorów znajduje tam kulkę. 
— Roman Kołoniecki: Między niebem i Zie- нра аа, 

(W pierwsza rocznicę Śmierci Jerzego 

wystawa pamiątek 
moniuszkowskich 

W sprawie or- 
ganiza cia naukowego sprawy pol- 

OTWARTĄ BĘDZIE OD 15 B.M. 
W dniu 15 bm. nieodwołalnie zo- 

  

m 

Lieberta). — Adam Stebels 
  

      
  

skie. — Z życia zagranicy. — Książki. 

Przegłąd Powszechny — czerwiec. 1reść: 
J. Matyasik — „Konferencja  rozbrojeniowa 
w Genewie, x. J. Urban — „O. Marjan Mo- 

  

    

i robotniczej”, J. Diirr —- „Materjały do bio- Likrai Я HEC В 5 г ее SŁ Wyspiańśliego W. drawozdaniu której powiadomi już może w dniu dzi 

z ruchu religijnego x. |. Urban zastanawia siejszym eiektownie przez p. E. Wro- 
się nad głosem ziemian słonimskich, zaniepo- ckiego, muzykologa i kierownika nau- 

kojonych metodami akcji obrządku wschod- kowego rzeczonej imprezy obmyślany 
niego, i traktuje ten głos jako wynik „nie- |oafisz. Odbity on zostanie czcionkami 
zbyt pięknej agitacji paru upartych  jedno- SA . b sk BRZ i d 

stek”... Chwyt polemiczny nie pierwszorzęd- SUY!OWYMI O barwie Ceglastej I Ozdo- 
nej. jakości... biony winjetą z dawnego Śpiewnika do 

mowego. 
Katalog, będący już na wykończe- 

siły odważnie korony ku słońcu rosnąc Mu oubijany jest na papierze żeberko- 

na odkrytem miejscu koło domku. 

Werandę oplatały wiąagrona, pozo- 
stawiając tylko wąskie przejście i tu- 
ląc się nawet do jej dachu. 

cze Wilnu, a stanowić już przez to bę- 
dzie bardzo piękną pamiątkę, że po- 
przedzi go ciekawa praca p. E. Wro- 

SE ckiego pod tyt. Książę pieśni. Przyznać 
Otworzyły się szklane drzwi i na trzeba, że praca ta napisana z rzeczy- 

werandę weszła młoda, dwudziestokil- wjstym talentem. 
koletnia kobieta — zapewne córka sta- Katalog ten ułożony został kryty- 

iego. Słuchała nieuinie propozycyj 0j- cznym, ztąd stanowić będzie rzadki u 
ca i nieznajomego gościa, wahając nas inwentarz naukowy, objaśniony naj 
widocznie, ale wreszcie słowa Borysa gryntowniej. Na wystawie znajdować 
wzbudziły w niej zanianie, bo zapro- sję pędzie przeszło 300 objektów ро- 

wadziła go do domu. Nie były to co- chodzących ze zbiorów naczelnego jej 
prawda dwa pokoje, a raczej jeden, kierownika oraz pp. L. Uziębły, Adama 
przedzielony arką, bez drzwi. Jedną Zawadzkiego, dalej instytucji nauko- 
stroną wychodził na ogór, a drugą na wych jakoto Bibljotek USB i Wrób- 
male podwórko, po którem chodziła tewskich, T-w Przyjaciół Nauk i Lu- 

koszława kaczka z kaczątkami, a dūžy tni tudzież kilkunastu innych osób. 
krzak jaśminu zaglądał do okna zachę- У S-czyk. 
cająco i przyjaźnie. 

— Oddamy te pokoje za 25 rubli 
miesięcznie. Można korzystać z kuchni 
i werandy. Za światłoi wodę będzie- 
cie płacić osobno. To wszystko policzy 
się potem 

— A meble? Czy nie macie trochę 
mebli, zanim ja kupię, co trzeba? 

— Mogę zostawić stół, krzesła i 
szatę więcej nic nie mam. vaikas 

Pokėj podobat się Borysowi, opła- Tvvvvvvvvvvvvv*yvYvvvvvvvYYYYYYYYYYYYYYYYY 
cił więc za miesiąc naprzód. PAMIĘTAJCIE 

(D C. N.) 0 BEZROBOTNYCH 

     

  

OFIARY 
Zarząd Rodziny Wojskowej w Wilnie— 

zamiast kwiatów w dniu imienin p. Felic 

Pakoszowej składa zł. 10 na Sierociniec im. 

Marszałka Piłsudskiego w Wilriie.. 

Złożone przez p. Miichała Rywlina 18 zł. 
dla ofiarowania według uznania — skiadaj 

; Z. J.i ]. K. dła najbiedniejszych miasta Wil- 
na. 

  

   

    

  

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

wym i o typach liter, nieznanych jesz-- 

  AAAŁAĆGDDŁAAAAAŁÓRAA 777 | obotnik tartaczny sakas ‚ 
p okarz, OE dk a = 

cbeznany ze swym dobry fachowiec, ze у | 
OSZUKUJĄ zawodem, zdolny fa-Świadectwami poszu- Lekarze 
PRACY chowiec. — p”szukuje kuje pracy, najlepiej w <a — 

RWOWRPIĘECKNENE pracy, Konowski Jan,swej specjalności. OKT 
Zredukowany Bystrzycka 11 m. 5. S Stankiewicz DOKTOR 

ejszagolska 26 m. 3. 
WCZNY STANOW. > = Zełdowicz 

Te domów buduje 
się w Wilnie, czyż 

przy žadaym z nich 
mie znajdzie się praca 
dla wykwaliłikowanego 
cieśli, solidnego czło- 
wieka pozostającego 

a ži. pracy? — Łeskowe 
jzsołiarowania proszę 

Е ОйЬгеШлНно sć ui Św. Igna- 
cego 12 — 27, Balińss. 
Michal. 

ubezpieczeniowej, — z 
dobremi Świedectwami 
młody, żonaty poszu- 
kuje pracy  Adrejmias 
Žgnaty Koszykowa 35 
m. 3. 

  

zofir 
šwiadectwsmi, tr2e- 

źwy, uczciwy, poszu- 
kuje pracy. Wymags- 

  

  

nia skromue. Wasiiew= SEC 
ski Antoni — 'Ostro. $Gtolsrz. | Sumieny, 
bramska 25. pracowity prosi o 

Rz udzielenie  iakiejkcl- 

Sar dobry facto. Wiek pracy. Może wy- 
wiec ze Świade-]e:hać na prowincję. — 

ctwami przyjnaie pracę Czywilis Michał, Po 

na sromnych wa: un. 25'Ska 45. 
kach. — Naruniec tle. * 82 
mens — Zaułek Lidz sr: solidny po. 

szusuje pracy Blum 
Stelar, Gedyminowska 

g!usarz, dobry tacho 53. 
wiec, solidny, ze _ 

świadectwami, , pos'u- 
kuje pracy w Zakresie 
swej specjalności. Sla PISC 
skowicz Antoni 
zienna 2 m, 3. 

ki 13. 
  

dobrze swój ;tach 
owity. 

wynagrodzenie. 
   

Ka dobry robot- | 
nik, pracowity, sa Bzz prosi o u 

mienny, — w ciężkich 

  

się, szuka pracy od we własnym 
zaraz. Zgadza się na PieŚlak Jan, 
każde warunki. Żóra- E asiu 
wia 9 m. 1. Żyźniew. Ggłużąca do wszyst 
ski Jan. k 
  

dobry . fachowiec, na prowincję Stryczyń 
ze skromnemi wyma-Ska Emilja. 
ganiami szuka zajęcia 70. 
od zsraz, solidny, nie © 
pije. Żórawia 6 m. 3— 6 

  

Aleksandrowicz Kazi- "9 lubiąca dzieci po- przyjimie pracę w cha- nie włosów, kosmetyka 
mierz, szukuje pracy, Možerakterze ekspedjentki jek;;ska operacje 

йы wyjechać na wieś, -—w sklepie. — Posiada kosmetyczne. 
swój AWsiukiewicz  Emilja dobre Świadectwa Ks! znający 

SA fach — poszukuje 
pracy najchętniej do 
majątku, spokojny, pra- 
cowiły, Nowogródzka 

ty. oże 

  

ucharka z dobremi Hurczyn Stanisław. 
rekomendacjami, —-— 

czysta. Nowog'ódzka 8, 
Kopciuch Darja. 

ieśla prosi o udzie- 
lenie jakiejkolwiek 

od ciastek Zdolny. 

  

  

zajęcia, 
pracy. Może wyjechać angų 

iekarz chwilowo pracę na sezon Kalwa 
bez pracy, przyj ryjska 135. Wodejka mieszkania za b, skrom- 

mie posadę Wymzga- 
nia skromne. Szeptyc- 
kiego 10. Szyszkiewicz 
Michał. 

А4о!!. 

    

— 

  

ukiernik. Znający 
) Przyjmie Solidnie Tartaki 27 — 

Wię. posadę — za woale Rajchinbach Józet 

Tum- 
mel Ernest. Pańska 7. 

dzielenie jakiejkol- 
warunkach znajdują y Wiek pracy, najchętniej 

fachu. — 
Malinowa 7 Liksza Jm. 

iego, pracowita — poszukuje posady pizy 
uczciwa — posznknje chorych, może na wy- 

(Cžeiadnik szawcki,Pr2cy. Može wyjechać jazd posiada dobre re- 

Cnocimska Administracji pod W.H. 

  

Gz" poszukuje pra- Józefa, 
cy przy warsztacie 

10. Marciniak Konstan- CZY też samodzielnie, 
M: wyjechać na 
prowincję. Sokola 16. 

(ukiarnik specjalista szkaniem w czasie lata) 

pracowity. Z powodu Hryhorowiczowa, 

kryzysu chwilowo bez й 
Śniegowy 4, 

  

lenszczyžnie przyjmie kę domową lub 

giusarz prosi 0 7u- 
dzialenie jaki ejkol. 

wiek pracy. . Stanisław 

Ža meblowy— chor, skórne, wene- 

znający dobrze swój 'yczne, narządów mo- 
fach prosi o udzielenie FOFYCh, oai $—do 1, 
mu pracy. Przyjmie 3-—8 wiecz, 
cównięż, zamówienia. —————— 

  

   

  

NWA — DOKTÓR 
jabkin ntoni mo 2 aaa 3 ZELDOWICZOWA 

ih KOBIECE, ЭЛЕМЕ - 
Ka: nczciwa, NAKZĄDOW 

pracowita przyjmie . 
posadę, — wymagania MOCZOWYCH : 

skromue. Pietkiewicz od I2—2 | od 4—6 
Michalina, Sofjaniki 7. ut, kłekiawirza 24. 

@ ieł 277, 

zewc pozostający 
bez pracy grosi o Dr. Med. 

udzielenie  jakiejkol- 
wiek posady. Kozyrski Em. Cholem 
Leou. Trakt Batorego, Urolog 

Choroby nerek,  pę- 

770 NN i cherza i dróg moczo- 
у sko. wych przyjm. 12 — 2 

ST. O | 7-7 Jagiettońska 3 
mi podejmie się pracy tel. 10-63. R 

w swojej specjaluości, "DOKTOR 
tanio. Robotę wykona 

Biumowicz 
DEMA „ choroby WA 

rzylmie prac. na Skórne i moszopłctiowe 

P wjsktowali ich Wielka 21, tel. 921, 
w:rankach w zakładzie od 9—113—7 
piekarskim wykwakfi. — ® niedzielę 9-1. 
kowany fachowiec-pie- w. Z. P. 23. 
karz. Lipowa 26 

  

  

Dr. Wolfson m 

Siostra pielęgniarka (te ul.Wileńska 7, 

DOKRÓR MED. 

HUR" ŁEJEWICZOWA 
terencje. Zgłoszenia do 

PZPN A 

Panienka i od 5—6. 
użąca spokojna,— skromnych wymagań Choroby skórne, lecze- 

m. 2 — Klimaszewska „saa żŁAAŁAŃŁAŁAŁKAAA: 

    

Młoda kobieta 
pracowita, a zee i я 
przyjmie  jakąkclwick — т ыа 
pracę (pranie, sprząta» 6 A B Į N ET 
nie, opieka nad mie- Racjonalnej 

„Popławska 17 m. 8.K 

  - WILNO, 
Osoba в 

rawski“, Z. Okwiūski — „Stefan Duszan — z DO : isław, x ; 

car Serbów i Greków", M. Smolarski — Stanie otwartą w pawilonie „głównym na prowincję. Kijow- Stanisław, LE LE Ex 

„Mickiewicz, jako krytyk pseudo-klasyczny', (0grodu Bernardyńskiego wielka wy- ska 4. Kowalewski Ja- w cegietni pod Wil- pracy może samodziel. ro pay 

i K. L. Koniński — „Z życia rodziny wiejskiej stawa pamiątek Moniuszkowskich, 0 Kób. nem lob na Wi-nej na małą gospoda! - nęjj vędświeża, usawa 

  

weneryczne, moczopł. 

tel. 10 67, od 9—1 14--8 

przyjmuję ой 11 — 12 

1 ki —1. 
Zanłek Betle'emski 8, polecenia. Subocz R Signs a: 

Kosmetvka 
22 

osmetyki 

Mickiewicza $1- 4 

LA jej skszy i braki, Masaż 

+“ 

| 

! 

  

4 

-włeś, albo pilnowanie kosmetyczny twarzy. 

ne wynsgrodzenie, Ja Messż cada i z: 5 » - wyszcinpla "(pa 
giellońska 5—38. J. A. sio Natzyski Andie. 

CT a s z = pfoł. —: 
‚ ypadsnie wsosów, 

Le п ska łapież.  Indywidnsine ntroligator poszuku- Andrzejewski. Pokój 6 
ielka 2 Е * APZIGRADZEOPZRAZREA SV TSS 

ię Wie 3 —— "r go każdej cery. Ostat- 
dzimierz. | 3 gemo dęby „robat: Letnisko nie zdobycie kosmety- 

  

tów. 

kari tanio wszelką pra: potarunas Wiktor Wo- 
се 2 tem związaną wy: gociągowa 14. 
kona malarz pokojowy 

    

5 nik, bardzo potrze- 
ы "== bujący pracy, "zgadza- sezonia remon-jący šię na każde wa- 

ё „_ domowych rugki wynsgrodzenia, 
i odświeżania miesz- poszukuje zajęcia. Cze- 

ki racjonalnej. 
Cedzienuie od g. 10—-8 

W Z Bu GF 

pensjonat 
rzeka, las sosnowy. — 
poczta i majątek, Da- 
niuszew stacja Simor: 
gonie, Kiersnowska, 

  

  

Lekcje 
Borejko Jan, Trakt Ba- gakonom, zdolny, — KOREA VASARIO 
torego 1. E pracowity poleca Lokale ОНГО э 

gszelkie — roboty szy, żwiez Witold sę " WOW PONY kiewi itold. Zz 

nuje dać dnie п Ž ik - pieszaaje MA rwie d о dni! i . gredni welifiko> 3 pokojowe Н 

1‘;?\:8‹:::'15;‘ Michał GP wzny, z praktyką. ze wszelkiemi wygoda- Sena GO ) 
Peek NA 43. Chle-mi do wynajęcia Ake kondycji na 

o AA 9 tadnej dzielnicy, Do*jąto, Zgłoszenia do Rt ZOE 
meblarskie wyko: py oszuku rac 

nuje solidnie, tanio i P eg ы 
szybko Piotrowski Sta- poważne reterencje, 
nmisław Chełmska 47. Fabryczna 3 m. 
m. 2. Jan Wierciński, 

    

speruje zamki alarz podejmując 
dorsbia klacze. ta- się EMP rob 

nio, solid ie szybko —. znający gruntownie 
wykwalifikowany Ślu- swój fach, trzeźwy, — 
sarz Bruzga Stanisław uczciwy, prosi o jakie- 
Saraceńska 14 m. 12.kolwiek zajęcie. Lwow: 

R SmE „Ska 20 m. 3. Zarakow- 
c= prosi o ndzie- ski Rajmsnd. 

lenie jakiejkolwiek „uo 
pracy. Zsarakowski Sta- „, api 

kiss“ Teri Batore: K ееа 

    

go 2 Wykonanie  steranne. 
у Zawadzka Brygida. — 

łusarz - mechanik Majowa 15. 
pozostający bez pra= wrecz 

cy przyjmie posadę na 
skromnych waruakach, 
— Pracowity, sol dny, 
uczciwy, Dobry robot- 
nik. Tokarska 6 m. 6. 
Zaułewicz Władysław. 

  ący dobrze swój 
tsch, poszukuje pracy, 
Zygmuntowicz Stełan, 
Mostowa 3. 

lektromonter zua- Ho 

wiedzieć się Białostec- 
ka 6—1 od 3—5. 

o AMAABRAGAŁAAS ANIA 

SEK 

Курно Różne 
i SPRZEDAŻ  powswanowwmww 
TT Nikkkkkikikdėkėj 
TFŁYYYVYYYYYYYY"YYY" ENCYKLOPEDJA 

Dom Trzaski etc, 5 t, 
do sprzedania muro: półskórek, nowa, 
wany osSobniak w do-za pół ceny Wiado- 
bryin punkcie 500 sążnimość: Czytelnia No- 
kwadr własnej ziemi, wości, Orzeszkowej 3. 
Tamże OREW мее п 

warzywny. olny o Polecana 

podaje ma IE bt. przez Tow. ow. Wiu- 

adm. „Słowa*. 
  

    

  

Dowiedzieć się Tatar- ы centego rodzina, skłe 
ska 8 m. 20. d.jąca się z matki su- 

"© chotnicy, ojca bezro- 
Skiep botuego i trojga wąt 

wynajęcia duży łych i głodnych dzieci 
łudny (może być z pe= prost o pomoc w odzie: 
kojem na. mieszkanie) ży lub groszach Olia- 
ul. Dominikańska 14ry dla rodziny B., — 
Dowiedzieć się tamże przyjmuje Administra- 

u dozorcy domu. cja „Sł.wa”. 

jo AO I Ks a E K LI IIA TS 

Drukarnia „Stowa“ Zamkowa 2. 

  
Redaktor w z.: Witold Tatarzyński, 
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