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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
— Konierencja Lozańska. — Na 

czoło zagadnień międzynarodowych wy 

suwa się konferencja w Lozannie zwo- 

4ana dla załatwienia problemu repara- 

cyjnego, której obrady zostaną otwar- 

ie 16-go b. m. Świat dostatecznie już 

się przyzwyczaił do zebrań i narad 

międzynarodowych, które przeważnie, 

ba prawie wszystkie kończą się tak mi- 

zernemi rezuitatami, że doprawdy war- 

to się zastanowić czy nie szkoda „cza 

su i atłasu*. Anemiczne prace konie- 

rencji rozbrojeniowej, trwające od lute 

go b.r. są najlepszą ilustracją jak mimo 

niewątpliwie wielu dobrych chęci pro- 

blem rozbrojeniowy nie może zejść z 

martwego punktu. Nic przeto dziwnego, 

że konierencja lozańska nie wywołuje 

nigdzie ani entuzjazmu ani wielkich na- 

dzieji. Ale nie tylko szary ogół lecz i 

główni aktorzy konierencji w Lozannie 

są raczej sceptycznie usposobieni co do 

możliwości osiągnięcia jakichkolwiek 

konkretnych rozstrzygnięć. 

Główną przeszkodą ma być fakt, że 

konierencja odoywa się bądź co bądź 

w przededniu wyborów prezydenta w 

Ameryce. Ponieważ problem reperacyj 

ny ściśle związany jest z kwestją dłu- 

łów międzysojuszniczych, takie lub inne 

stanowisko Stanów Zjednoczonych jest 

niezwykle doniosłe i niemal że decydu- 

jące. Można powiedzieć, że klucz sytua 

cji łeży: w Waszyngtonie. O ile bowiem 

Ameryka zgodzi się na ustępstwa w 

sprawie długów  międžysojuszniczych 

Niemcy uzyskają zmniejszenie lub na- 

wet anulowanie reparacyj. Sęk jednak 

w tem, że Ameryka narazie nietylko mó 

wić ale i słyszeć nie chce o podobnej 

kombinacji. Być może po wyborach pre 

zydenta stanowisko Ameryki ulegnie 

zmianie, na to przynajmniej bardzo li- 

"czy Mac-Donald, który lansuje projekt 

całkowitego skreślenia reparacyj. Fran 

cja nie podziela stanowiska angielskie 

go, rząd p. Herriofa, podobnie jak ga- 

binet Tardieu powiada: „zgadzamy się 

wobec kryzysu na prolongaty w pła- 

ceniu przez Niemcy, ale mowy być nie 

może o całkowitem anulowaniu repara- 
<yi“. s 

- Czynione poprzednio próby uzgod- 

nienia stanowiska Londynu i Paryża 

mie dały rezultatu i trudno przypusz- 

«czać, aby podczas ostatniej krótkiej wi 

zyty Mac-Donalda nad Sekwaną uda- 
ło się osiągnąć jakiekolwiek porozumie 

nie. Rozmowy Mac-Donalda i Simona 

raczej dotyczyły omówienia taktyki 

bu mocarstw na konferencji, tembar- 

dziej, że już przedtem ze strony an- 

gieiskiej lansowano projekt odroczenia 

konferencji do jesieni, kiedy już sytua- 

cja w Ameryce będzie całkowicie wy- 

jaśniona. Obecnie załatwionoby tylko 

sprawę prolongaty moratorjum Hoove- 

ra na dalsze 6 miesięcy wobec tego, ze 

termin tego moratorjum upływa w lip- 

<u. 
Ježeli chodzi o stanowisko Niemiec 

jest ono bardzo nieskomplikowane. Juž 

Bruening powiedział: „płacić nie mo- 

żemy ani teraz ani za dwa lub trzy la- 

ta'. Trudno przypuszczać, aby rząd 

von Papena był bardziej pojednawczy. 

— Opozycja połuniowych Nietniec. 

Wystąpienie premjerów południowych 

krajów związkowych z protestem prze 

ciwko centralizacyjnej polityce kancle- 

rza von Papena jest czemś, co nie mia- 

ło jeszcze precedensu w historji powo- 

jennych Niemiec. Powodem całej spra- 

wy stały się Prusy, gdzie po wyborach 

tak się ukształtowały stosunki polity- 

czne, że nie sposób jest sklecić jaką ra 

ką większość. Jedyna możliwa kombina 

cja koalicja hitlerowców z centrum jest 

nierealna, wobec niezwykle zaostrzo- 

nych stosunków pomiędzy temi stron- 

nictwami do czego w niemałym stop- 

niu przyczyniło się ustąpienie Bruenin- 

ga. Z tej sytuacji korzysta trzeci, a mia 

nowicie socjal - demokraci. Rząd Brau- 

na nie ustępuje ponieważ niema wido- 

ków, aby mógł powstać inny gabinet. 
Nowemu kanclerzowi ten stan rze- 

czy bardzo się nie podoba i dlatego pra 

gnie za wszelką cenę przyspieszyć wy- 

jaśnienie sytuacji politycznej w Pru- 

sach. W tym więc celu kanclerz coinął 

subwencję Rzeszy dla Prus obiecaną 

przez rząd Brueninga oraz skierował 

wezwanie do prezesa Sejmu Pruskiego 

o przyśpieszenie zwołania sesji. Kieru- 

jąc wezwanie do prezesa Sejmu 

skiego, kanclerz popełnił nieformal- 

ność, ponieważ mógł to uczynić tylk: 

za pośrednictwem rządu pruskiego. D!a 

czego tak uczynił zrozumiemy odrazu, 

gdy wezmieimy pod uwagę, że preze- 

sem Sejmu jest hiderow'c życzliwie 

usposobiony do rządu von Papena, a 

na czele gabinetu pruskiego stoi szcjal - 

demokrata Braun. Taktyka von Papena 

zmierzała do tego, aby uznac rząa pru- 

ski za nieistniejący, a wobec tr:rdneści 

powołania nowego rządu wvźziaczyć 

w drodze dekretu prezydenta specjalne 

go komisarza rządowego dla. Prus. 

Pod wpływem inspiracji sccjal-de- 

mokratów, gdyż wszystko tu trzeba 

rozpatrywać z punktu widzen a wałki 

socjal-demokratów z prawicą i hitle- 

rowcami, premierzy południowyci Nie- 

miec odwołali się do Hindenburga z 

protestem przeciwko centralizacyjizym 

tenencjom nowego rządu. Hindenburg 

przyjął premjerów Bawarii Badenii i 

Wirtembergji w obecności kanclerza, 

który wyjaśnił, że jego ostatnie posii- 

nięcia miały jedynie na celu przyspie- 

czenie utworzenia nowego rządu w P:u 

sach wobec anorn.a'rcj sytuacji po- 

tycznej, jaka się tam wytworzu'2. Wy- 

jaśnienia te oczywista nie wywołały za 

dowolenia i podobno jak głoszą inior- 

macje z kół opozycyjnych pe::= wy 

południowych Niemiec zastrzegii sobie 

prawo powrotu do tej kwestji: 
— Kłopoty p. Hersio:1. Zaledwie 

kilka tygodni jak powstał. rzyd rady- 

kałów we Francji, a już jego przewod- 

niczący p. Herriot ma sporo kłopotów. 

Przedewszystkiem polityka zagraniczna 

konferencja w Lozannie, sprawa bloku 

naddunajskiego, rozbro' :u3, a dalej co 

niewątpliwie bardziej obchodzi premie 

ra sytuacja budżetowa. Deficyt zapowia 

da się poważny, aby go pokryć trze- 

ba użyć środków nadzwyczajnych, ale 

już jedna wzmianka o możliwości pod- 
niesienia podatków z jednej strony a 

obniżeniu pensyj z drugiej wywołały bu 

rze protestów. Były nawet pogłoski, 

którym zaprzeczono oficjalnie, 0 niepo- 

rozumieniach w łonie rządu wobec sta- 

nowiska ministrów gospodarczych, 

wskazujących na konieczność zdecydo 

wanych posunięć dla uzdrowienia sy- 

tuacji finansowej. Niema dymu bez 

ognia, coś tam musiało być. 
Narazie wobec wyjazdu  premjera 

Herriota do Lozanny i wizyty Mac-Do- 

nalda drażliwe te sprawy spadły z po- 

rządku dziennego, ale niewątpliwie wy 

płyną one z całą ostrością w najbliż- 

szych już tygodniach, stanowiąc nieja- 

ko próbę ogniową trwałości gabinetu. 

Sz. 

Pru- 
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Do artykułu p. Władysława Studnickiego 
„Młodzież USB w świetle ankiety* wkradł 
się niezwykle przykry błąd. W ostatniem zda 
niu, które powinno brzmieć: Ankieta zawie- 
rała pytanie odnośnie do Marszałka Piłsud- 
skiego, otóż nałeży stwiderzić z radością, że 
z wyjątkiem tylko jednej panienki stosunek 
do Marszałka Piłsudskiego był peien uznania 
i życzliwości... opuszczono — przez niedopa- 
trzenie korektora — słowo „z wyjątkiem”, 

co djametralnie zniekształciło sens zdania. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych uje zwraca, Administra- 

cja nje uwzgiędnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

228, 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Let”, 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego -- A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jażźwińskiega, 
NOWOGRODEK — Kiosėi Si, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Ksiegamja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksžegarnia Spółdz, Naucz. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE —— uj, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRODNO -— Księgarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Skiep „Jedność* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T.wa „Ruch*, 

  

Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia 

K. Mažiaswskįego, 

K. Smarzyński, 
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Prochy bohatern Gali 0 wolność OJCZYZNY 
wracają de Polski 

Zwłoki ś.p. pułk. P. Barthel de eydenthala, poległego w r. 1919, 
w Odesie podczas walk z bolszewikami, przywieziono do Warszawy 
POCHÓD ŻAŁOBNY Z DWORCA 

WSCHODNIEGO 
WARSZAWA. PAT. — Dziś stolica odda 

ła imponujący hołd jednemu z bohaterów epo 
pei legjionowej pik. Przemysławowi Barthel 
de Weydenthalowi, którego zwioki przyby- 
ły wczoraj wieczorem z Odesy na dworzec 
Wschodni w Warszawie. 

Dziś o godz. 8.30 trumnę, przykrytą ila- 
gami o barwach artylerji, wyniesiono z wa- 
sza rodzina zmarłego, przedstawiciele wojsko 
gonu na dworzec. Obecni byl bracia i najbliż 
wości z gen. Osińskim na czele, dawni współ 
pracownicy zmarłego z płk. Sławkiem i min. 
Schaetziem, przedstawiciele organizacyj by- 
łych wojskowych z gen. Goreckim, preze-; 
sem FIDĄC-u, generalicja, wielu oficerów i 
delegacje. Przed dworcem ustawiły się od- 
działy wojska i erganizacyj przysposobienia 
wojskowego. Trumnę ustawiono na lawecie 
armatniej, poczem uiormował się kondukt. 
Przed trumną postępowało duchowieństwo z 
ks. kanclerzem Jachimowiczem. Przed ducho 
wieństwem niesiono ordery. Za trumną szia 
rodzina, dalej przedstawiciele wojskowości i 
dawni koledzy zmarłego z czasów prac nie- 
podłegtościowych i walk legjonowych. Kon- 

  

duki zamykała baterja artyierji. Pochód prze 
szedł ulicami miasta na plac Marszałka Pił- 
sudskiego, gdzie oddziały wojska utworzyty 
czwozobok. Trumnę ustawiono pośrodku. 

NA PLACU MARSZAŁKA 
PIŁSUDSKIEGO 

Na plac przybyli p. premier Prystor, 
przedstawiciele Pana Prezydenta Rze- 
czypospolłitej płk. Głogowski i szef kan 
celarji cywilnej Hełczyński, marszałek 
Senatu Raczkiewicz, prezes Najwyższej 
izby Kontróli gen. Krzemieński, rząd in 
corpore, generalicja z.gen. Rydzem- 
Smigłym, Dreszerem i Skierskim. Nad 
trumną złożyli hołd zmarłemu gen. 
Knoll-Kownacki imieniem artylerji i mi 
nister Hubicki imieniem POW. Następ 
mie przemawiał były dowódca zmarłe- 
go gen. Żeligowski. Żeligowski, który 
omówił walki przy ewakuacji Odesy w 
roku 1919, w czasie których padł pik. 
Barthel de Weydenthal. 

  

Obrady genewskie 
Posiedzenie prezydjum konferencji 

rozbrojeniowe| 
W POSZUKIWANIU „ODPOWIED- * 

NIEJ ATMOSFERY“ 

GENEWA (PAT). — Prezydjum kon 
ferencji rozbrojeniowej odbyło wi dniu 
15 bm. poufne posiedzenie, poświęcone 

ustaleniu dalszego programu prac kon- 

ferencji. Na początku posiedzenia, w 
którem uczestniczyli m. in. Herriot, 
Paul Boncour, Simon, minister Zaleski, 

i Grandi, przewodniczący Henderson 
przedstawił sytuację, przypominając, że 
komisje techniczne przedstawiły rapor- 
ty w sprawie broni ofenzywmej, ale, że 
nacgół raporty te nie zawierają jedno- 

myślnych propozycyj, To też przewodni 
cząćy proponuje, by przed wołaniem 
komisji głównej odbyły się rozmowy 

między czynnikami politycznemi, celem 
stworzenia odpowiedniej atmosfery dla 
dalszych prac. 

Paul - Boncour zwrócił uwagę na to, 
że jedem z raportów, mianowicie komi- 
sji broni chemicznej i bakterjołogicz- 

nej zawierą zalecenia jednomyślne ii 

że mógłby być już podstawą dla uchwa 

ły komisji głównej. W odpowiedzi Hen- 
dersom oświadczył, " że nie należy tej 
sprawy wyłączać z-całości, szczególnie 
że wprowadzony jest obecnie nowy czyn 
nik w postaci propozycji niemieckiej, 

którą właśnie delegacja niemiecka zło- 
żyla. 

W teku dyskusji przewodniczący ko 
misji wydatków wojskowych przypom- 
nial o pracach tej komisji, na co Paul - 

   

  

Wobec bliskiej kt 
ZGODNE STANOWISKO FRANCJI 

I ANGLJI 
LONDYN. PAT. — „Daily Tele- 

graph* donosi, że porozumienie między 
Francją a Wielką Brytanją jest tym ra- 
zem kompletne, jeżeli chodzi o repara- 
EEE EE = ix 

KONFERENCJA MIN. ZALESKIEGO 
Z PREMJEREM HERRIOTEM 
GENEWA. 14.6 (tel. własny). — 

Dziś, o godzinie 10,30 przeą południem 
premjer Herriot odbył konierencję Z 
ministrem Zaleskim. Konferencja doty- 
cząca aktualnych zagadnień politycz- 
nych trwała z górą godzinę. 

Eu L OOOO ORO ZOO 

ZŁOTO ! DEWIZY W BANKU POLSKIM 
WARSZAWA (P/AT). — W. ubieg- 

lej dekadzie Bank Polski celem uzupeł 
nienia zapasu dewiz wymienił około 30 
miljonów złota na dewizy, wobec czego 
zapas złota zmniejszył się obecnie o 
'wymienioną sumę i'wynosi 524031'tys.zł 
Równocześnie zapas dewiz zaliczonych 
do pokrycia zwiększył się o 6,797 tys. 
zł. do sumy 45,245 tys.. zł, Ę 

Pieniądze i należności zagraniczne 
niezaliczone do pokrycia wykazują spa 
dek o 4,421 tys. zł, t j. o sumę 112,780 

ty8.. zł, Portfel wekslowy zmniejszył si 
o 1,321 tys. zł, i wynosi  636,209 tys. 
zł. Stan pożyczek zastawowych spadł o 
2,654 tys. zł. do 114,731 tys. zł, Inne ak 

tywa wynoszą kwotę 135,375 tys. zł, t. 
J. 0 8,594 tys. zł, mniej niż w poprzed- 
niej dekadzie. W pasywach pozycja na 
tychmiast płatnych zobowiązań zmniej- 
szyła się o 8,824 tys, zl. do 152,242. tys. 
zł, Równocześnie obieg biletów banko- 
wych spadł o 26,280 tys, zł. i wynosi 
1,076, 628 tys, zł, Stosunek procentowy 
pokrycia obiegu biletów i natychmiast 

płatnych zobowiązań Banku wyłącznie 
złotem, wynosi 42,64 proc. pokrycia 

kruszcowo - walutowego — 46,33 proc, 
Wreszcie pokrycie złotem samego tylko 
obiegu biletów bamkowych wynosi 49,54 
proc. Stopa dyskontowa Banku 7,5 
proc.,, lomibardowa — 8,5 proc, 

Boncour oświadczył, że delegacja fran- 
cuska przywiązuje największą wagę do 
ograniczenia 'zbirojeń. 

Po przemówieniach delegata francu- 
skiego i hiszpańskiego propozycja Hen 
dersona została przyjęta, wobec czego 

najbliższe dni wypełnią rozmowy mię- 

dzy delegacjami. 

Komisja główna zbierze się najwcześ 
niej w początku przyszłego tygodnia. — 

Prezydjum zdecydowało pozatem zwo- 
łać komitet, złożony z Brouckera, Poli- 
tisa i Hendersona, celem przestudjowa 

nią spraw, przedstawionych przez komi 
tet stanów liczebnych, na skutek nie- 
możności dojścia do porozumienia, Ten 
komitet trzech przedstawi raport komi- 

sji głównej. 

PROPOZYCJA NIEMIECKA 

GENEWA (PAT) — Zgłoszona dzi- 

siaj jpropozycja niemiecka nie wnosi nie 

nowego do dyskusji nad rozbrojeniem 

jakościowem. Domaga się ona ponownie 
—-by komisja główna uznała, że rozbro- 
jenie jakościowe winno objąć te wszy- 
stkie rodzaje broni, których posiadania 
zakazał Niemcom traktat wersalski, a 
więc artylerji powyżej 100 mm., czoi- 

gów, samochodów i pociągów pancer- 
nych, fortec położonych o mniej niż 15 

km. od granicy, okrętów linjowych po- 
wyżej 10 tysięcy tonn, awio,matek, ło- 
dzi podwodnych oraz całego lotnictwa 

wojskowego. Do tego ipropozycja dorzu- 

ca bnoń chemiczną i bakterjologiczną. 

  

Iieroncji 
cje. Obie strony zgodzić się miały, że 
narazie moratorjum dla Niemiec zosta- 
nie w Lozannie przedłużone, a po wybo 
rach amerykańskich zagadnienie repa- 
racyj i długów wojennych zostanie pod 
jęte na nowo w sensie całkowitego i 
wzajemnego skreślenia. 

Natomiast porozumienie w sprawie 
rozbrojenia ma być mniej kompletne. 
Projekt francuski 10 proc. obcięcia bud 
żetów wojskowych nie znajduje popar 
cia w Londynie, gdzie uważają, że kraj 
konskrypcji wojskowej, jak Francja, 
może przeprowadzić takie obcięcie, na- 
tomiast w Wielkiej Brytanji, gdzie ar- 
mja jest najemna, byłoby to trudne 1 
pozatem postawiłoby Wielką Brytanię 
w sytuacji nierównej. 

NIEMCY SĄ ZANIEPOKOJENI 

BERLIN, PAT. — Wiadomości © porozu- 
mieniu francusko - angieiskiemi w sprawie 
Lozanny komentowane są przez prasę niemie 
cką w tonie wyraźnego zaniepokojenia. 

Nie ulega wątpliwości — pisze Boersen 
Zt.g“ — że wrazie potwierdzenia informacyj 

   

  

  

  

  

DO NABYCIA W KSIĘGARNI JOZEFA ZAWADZKIEGO 

Aktualne książki Władysława Studnickiego 

pRasja sowiecka w polityce Światowej szt. 

zdaleki Wschód w palityce Światowej s za. 
  

PONOWNY POCHÓD 

Po przemówieniach uiormowai się ponow- 
nie pochód. Za trumną z rodziną zmarłego 
kroczył premjer Pystor, marszałek Raczkie- 
wiez, gen. Krzemieński, rząd, przedstawicie- 
ie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
i generalicja. Kondukt skierował się do dwor 
ca głównego. Gdy kondukt dochodził do 
dworca oddziały wojska, Strzelca, przyspo- 
sobienia wojskowego kolejowego i iederacyj 
ustawiły się frontem do Salonów recepcyj- 
nych. Trumnę ze zwłokami ś. p. pik. Barthel 
de Weydenthala wniesiono do salonów re- 
cepcyjnych i ustawiono na kataiałku, przy- 
branym zielenią. Przy katatalku straż hono- 
rową pełnili podolicerowie 1 p. art. polowej. 

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI DEKORUJE 
TRUMNĘ KRZYŻEM VIRTUTI 

> MILITARI 

O godz. 12.45 przybył p. Marsza- 
łek Piłsudski. W chwili przyjazdu Pana 
Marszałka orkiestry odegrały hymn 
narodowy, oddziały wojska sprezento- 
wały broń. Po przywitaniu się z do- 
stojnikami państwowymi Marszałek Pił 
sudski wszedł do sałonów  recepcyj- 
nych i udekorował trumnę krzyżem Vir- 
tuti Militari. Po odprawieniu modłów 
i poświęceniu trumny przez ks. Jachi- 
mowicza Pan Marszałek odjechał do 
Belwederu. 

OSTATNI HOŁD 

Następnie towarzysze broni zmaiie 
go z gen. Knoll-Kownackim 
trumnę do wagonu żałobnego. W chwi- 
li odjazdu wagonu wojsko sprezento- 
wawało broń, a biorący udział w żałob 
nej uroczystości pochylili głowy, od- 
dając przez to ostatni hołd zmarłemu 
Šš. p. pik. Barthel de Weydenthalowi. 

ŚMIERĆ PUŁK. BARTHLA DE WEY- 
DENTHALA PODŁUG OPOWIADA- 
NIA NAOCZNEGO ŚWIADKA, P. N. 

POZDROWSKIEGO 

W dniach 6, 7 i 8 kwietnia 1919 wycoiy- 
wała się z Odesy w kierunku Bessarabji, dy- 
wizja gen. Żeligowskiego pod naporem boi- 
szewików. W skład dywizji wchodziły 13 i 
14 p.p., oraz jeden pułk ułanów. Pik, Barthel 
jechał w dniu 7 kwietnia w godzinach przed 
południowych, na wózku z Odesy w kierun- 
ku zachodnim. P. Pozdrowski, wówczas ka- 
pra! 13 p.p. dywizji gen. Żeligowskiego, je- 
chał na drugim wózku za nim, będąc chorym 
na czerwonkę. -W pewnej chwili z jednego 
z sąsiednich domów padł strzał i kula ugo- 
dziła w piersi pik. Barthela, raniąc go Śmier 
telnie. Płk. Barthet zawołał: „Chłopcy ratuj- 
cie mnie!“, poczem stracił przytomność. 

Kula pochodziła prawdopodobnie od miej- 
scowej drużyny bojowej, sympatyzującej z 
bolszewikami. Płk. Barthela przeniósł p. Po- 
zdrowski do mieszkania popa prawosławne- 
go, znajdującego się tuż obok miejsca wypad 
ku i tam po 10 minutach płk. Barthel zakoń- 
czyi życie, 

P. Pozdrowski wobx: naporu bolszewi- 
ków, musiał niestety zwłoki $. p. płk. Bar- 
thela pozostawić na miejscu i cofać się wraz 
z całą dywizją. Zwłoki bohatera zostały póź- 
niej pochowane na okolicznym cmentarzu. 

W LOZANNIE 
о т kompromisie Mac Donalda i Herriota, 
delegacja niemiecka znaiazłaby się w Lozan- 
nie w sytuacji bardzo poważnej i ciężkiej. 
Nowe żądanie gwarancji bezołeczeństiwa w 
połączeniu z połowicznem rozwiązaniem pra 
Vlemu rozbrojeniowego pociągnęłoby za so- 
bą skreślenie zasadniczego postulatu niemie- 
ckiego w sprawie równouprawnienia, a zara 
zem uriemożliwiłoby rządowi  siemieckenu 
zgłoszena postulatów  rewizjonistycznych z 
powołaniem się na pakt Ligi. 

  

HOJNY DAR DLA POLSKICH 

MUZEÓW 

PARYŻ (PAT) — Zmarły niedawno 
w Boulogne - sur - Mer Francuz Paweł 
Marmoppam ofiarował w. testamencie 
rządowi polskiemu legat 150 tysięcy fr. 
ia, rzecz muzeów jpolskich, a mianowicie 

dla muzeum, narodowego w Warszawie, 
muzeum historycznego w Krakowie ©- 
raz muzeum w Wilnie i Poznaniu. Mar- 
moppan, znany jako wielki przyjaciel 
Polaków, udzielał niejednokrotnie pomo 
cy kolonji polskiej w Paryżu i utrzy- 
mywał z nią serdeczny kontakt . 

  

wnieśli. 

PIŃSK -- Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkoinej, 
STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, 
SŁONIM — Księgarnia D. Łubowstkiego, uł, Mickżewicza 13. 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, ui, 3 Misja t 
WILEJKA PZWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, lnczewska 
WARSZAWA — Taw, Ksjęgarni Kol, „Ruch”, 

  

+ 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milįimetr 60 gr, W mumerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 

e j tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmjienjane dowołnje. Za dostarczenie numeru dowodowego 28 gr. 

TORZYY ZEDO ORATOR WOO RZA BOCA A ODA KOKA ORW PARY ES RSS TS   

SILVA RERUM 
We Lwowie, w Grodnie, w Pozna- 

niu, a i w innych miastach — szereg 
samobóstw uczniowskich. 

Ot — zwykły plon okresu maturał 
nego... 

Kto jest winien? Szkoła? Rodzina? 
Młodzież? — Próżne dociekania... Wi- 
na spada na wszystkich. 

Dobrze ujmuje tę sprawę „Dziennik 
Poznański* (129), który pisze: 
‚ Umieszczając przed kilku dniami skargi 
i żale rodziców, kierowane do redakcji nasze 
go pisma pod wrażeniem śmierci śp. Mazur- 
Kkówny, daliśmy odnośnemu artykułowi tytuł 
— „więcej serca”. W tych dwóch słowach 
streszcza się przecież istota wychowania, w 
przeciwieństwie do racjonalizmu — kształce- 
nia. Zdaje się nam, że tam, gdzie dom rodzina 
ny spełnia nałeżycie swoje zadanie wycho- 
'wawcze, tam szkoła może tylko kształcić i 
całokształt wychowania dziecka wówczas 
się doskonale uzupełnia. Nie zapominajmy 
jednak, że warunki nieraz nie pozwalają da- - 
miowi rodzinnemu spełnić swoje obowiazki. 
Czy szkole, instytucji, stworzonej dla -dobra 
narodu i społeczeństwa, woino wypadki ta- 
kie pomijać i ograniczać się tylko do kształ 
cenia? Nie! 

„Więcej serca" — to znaczy, że nauczycie- 
le nie są bryłą lodu, obojętną na los dzie- 
cka. „Więcej serca* — to znaczy pełne zro- 
zumienie potrzeb młodzieży i indywidualizo- 
wanie warunków, w których uczeń żyje i pra 
cuje. „Więcej serca* — to wykreślenie ze 
Szkoły czczej tormalistyki i suchego biurokra 
tyzmu, a phzepojenie szkolnictwa duchem ra- 
dości i energji życia, który wychowa nie 
zgorzkniałych malkontentów, lecz pełnych 
twórczej inicjatywy obywateli państwa. „wię — 
cej serca* — to wreszcie atmosiera, w któ- 
rej zakwitnie koleżeńskość i towazyskość, 
qrzymioty niestety dziś rzadko wśród młodzie 
ży spotykane. 

Szkoła jednak nie spełni swych zadań, mi 
mo najlepszej woli i największego zapału, je- 
żeli współdziałać nie będzie dom rodzinny. 

Tak: „więcej serca* — te dwa pro 
ste słowa mogą wystarczyć za program 
wychowawczy naszej szkoły. 

Inaczej zupełnie będzie oceniał nauczyciel, 
który zna dokładnie stosunki rodzinne i ma- 
terjalne, jego stan zdrowia, jego prowadzenie 
się w szkole i poza szkołą, jego stopień in- 
teligencji, a więc jego sposób obserwowania 
zjawisk, zdołności kombinacyjne, charakter 
pamięci, stopień krytycyzmu, jego zaintere- 
sowania specjalne, jego temperament, obo- 
wiązkowość, smaodzielność, jego odnoszenie 
się do kolegów klasowych, jego wpływ na 
drugich, zdolności do przewodzenia, zmysł 
chowanka, wówczas dostosuje do niego uie- 
organizacyjny, jego aktywność w nauce, 
przyzwyczajenia, słowem jeżeli będzie miał 
ogólny pogiąd na zalety i wady swojego wy- 
tylko swój system nauczania, ale także i każ 
dy zabieg wychowawczy. Jeżeli w do- 
datku obsewacje te zostaną skontrolowane i 
uzgodnione na konferencji kłasowej, wów- 
czas fałszywa ocena czy niestosowny zabieg 
wychowawczy będą niemal wykluczone. 

Zastanawiając się nad stosunkiem 
szkoły do ucznia, „Gazeta Lwowska* 
(126) podkreśla konieczność zorgani- 
zowania naukowej obserwacji pedago- 
gicznej, mającej za zadanie ścisłe o- 
kreślenie cech indywidualności po- 
szczególnych uczniów. 

Istnieje zasadnicza różnica między t. zw. 
badaniem psychologicznem dia celów ekspe- 
rymentainych, a obserwacją pedagogiczną, | 
prowadzoną wyłącznie dla celow  wycho- 
wawczych. © ile pierwsza wymaga odpowie 
dnio urządzonych instytutów i wybitnych ia 
chówców, o tyle druga wymaga tylko tro- 
chę dobrej woli i umiejętności patrzenia na 
ludzi, co nie jest znowu rzeczą tak trudną 
nudną. 

Zagadnienie wychowania i naucza- 
nia naszej młodzieży wciąż jest aktual- 
2 Lector. 

  

  

Sprawa służby celnej 
w Gdańsku 

GDAŃSK (PAT). — Komisarz gene 
ralny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdań 
sku złożył wysokiemu komisarzowi Li- 
gi Narodów replikę polską w sporze, do 
tyczącym organizacji służby celnej na 

terenie wolnego miasta Gdańska, 

Jak wiadomo, rząd polski w marcu 
rb. zwrócił się do wysokiego komisarza 

Ligi Narodów z wnioskiem o decyzję 
któraby zapewniła Polsce możność nale 
żytego zowganizowania służby celnej na 

obszarze w. m. Gdańska. > 

Wystąpienie to rząd polski oparł na 

różnych postanowieniach traktatu wec- 
salskiego i konwencji paryskiej, wed- 
ług których jednostka celna w Gdań - 
sku jest organem wykonawczym syste- 
mu celnego polskiego i polskiej polity- 
ki ekonomicznej, — z drugiej zaś stro- 
ny na tem, że doświadczenia ostatnich 
10 lat wykazały, iż istniejący ustrój ad 
ministracji celnej poddany organizacyj 
niej władzy gdańskiej, jest szkodliwy 
tak dla administracji celnej Rzeczypo- | 
spolitej Polskiej, jak niemniej i dła 
stosunków polsko - gdańskich wogóle.: 
Senat gdański w. swej odpowiedzi, za- 
wierającej około. 100 stron, usiłował о- 

słabić argumentację rządu polskiego— 
Obecnie złożona replika polska zbija ar 
gumentację senatu i podnosi szereg no 

wych momentów na poparcie swej tezy, 
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Styl jazdy a perspektywy jeździectwa 
W nr. „Słowa' z dn. 6 b. m. p. St. 

Ż. łaskawie zająwszy się memi krót- 
kiemi uwagami o stosunku szerokiej 
publiczności, do sportu jeździeckiego, 
po nadwyraz pochlebnej ocenie moich 
spostrzeżeń i łaskawem  przypomnie- 
niu ich treści czytelnikom, zarzuca 
mi, że nie wyprowadzam z nich dość 
głębokich wniosków. Mianowicie, zda- 
niem p. St. Ż. narzucającą się konklu- 
zją byłaby zmiana oceny wyników na 
zawodach hippicznych, tak żeby ar- 
tyzm sztuki jeździeckiej, jej „styl“, jej 
piękno, widoczne sędziującym odgry- 
wało poważną rolę przy rozdawaniu 
nagród. a 

Muszę tu przedewszystkiem  zau- 
ważyć, że ani ja, ani wogóle przedsta- 
wiciele sportu polskiego nie decydują 
© metodzie oceny wyników na między- 
narodowych konkursach  hippicznych. 
Zapóźno tez byłoby obecnie, żeby Pol- 
ska wystąpiła do komitetu Igrzysk O- 
limpijskich o powyższą zmianę tez, że 
narazie pozostaje aktualnem postawio- 
ne przeze mnie pytanie, czy należy (a 
w tej chwili trzeba już powiedzieć „na- 
leżało*) wysyłać naszą ekipę przy prze 
śladujące nas dewenie do Los Angeles 
przy obecnie istniejących sposobach о- 
ceny w tej konkurencji. Oprócz tego 
nie mogę zgodzić się zasadniczo na 
wnioski p. St. Ż. z następujących powo 
dów:. 

I. Oprócz pewnego nieuniknionego 
subjektywizmu, sędzia może oceniać 
styl jazdy tylko pod kątem pewnej je- 
dnej „szkoły* jazdy panującej w da- 
nym kraju i w danym czasie. Np. w о- 
statnich zawodach międzynarodowych 
w Warszawie brał udział w ekipie iran- 
cuskiej zajął w niej drugie miejsce a 
jedno z najważniejszych wogóle w ca- 
łym meetingu, oficer, którego dosiad 
był istną karykaturą z punktu widzenia 
naszych wyobrażeń jeździeckich: Zgar 
biony, na tylnym łyku, z nogami wycią 
gniętemi ku szyi końskiej. A przecież 
wszystkie konie pod nim (a dosiadał 
ich kilka) skakały świetnie, swobodnie, 
w tempie i pewnie idąc na przeszkody. 
Wyniki mówią: świetny jeździec; a 
jego przykład nakazuje zastanowić się 
nad samemi podstawami zasad jazdy 
konnej, wyjść poza szablon i być może, 
wprowadzić jakąś pożyteczną reformę. 

Ii. Nawet w granicach tej samej 
szkoły, ocena nie będzie słuszna, jeśli 
nie brać pod uwagę stopnia „trudno- 
ści* konia. Ten sam jeździec na koniu 
trudnym, z którym trzeba walczyć, 
który „ciągnie* lub którego trzeba 
pchać z wysiłkiem naprzód będzie spra 
wiał złe wrażenie, a na koniu komplet- 
nie ujeżdżonym, posłusznym będzie 
wyglądał wspaniale. Nawet słaby jeź- 
dziec na łatwym koniu sprawia dodat- 
nie wrażenie, czem się tłumaczy czę- 
sto piękny wygląd amazonek, któremu 
i niejeden wytrawny jeździec może po- 
zazdrościć. 

III. Patrząc na kilku doskonałych 
jeźdzców nie można żadnemu przyznać 
wyższości: to co oko dostrzega, układ 
ciała, dostosowanie tułowia do ruchu 
końskiego, są jednakowo bez zarzutu. 
A tymczasem różnice magą być niedo- 
strzegalne, polegające na bardziej sub- 
telnem działaniu pomocy (łydek, wo- 
dzy) u jednego niż u drugiego i to od- 
bija się (przynajmniej odbić się może) 
na wynikach skoku konia, na jego pro 

wadzeniu. E 
IV. Wreszcie praca įeždžca odbywa 

się nie tylko na konkursie, ale jeszcze 
w wyższym stopniu przed nim, w ior- 
mie przygotowywania konia. Koń na- 
skakany lepiej powinien być nagrodzo- 
ny niezależnie od tego, czy jeździec 
przejechał na nim estetycznie. 

Żeby jednak zmniejszyć współczyn- 
nik przypadkowości w konkursach, na- 
leży pąwiększyć liczbę przeszkód i ich 
rozmaitość, zmniejszyć natomiast ra- 
czej trudność pojedyńczej przeszkody. 

' Jedną przeszkodę, chociażby olbrzy 
mią, przesądzi na odpowiednio naska- 

To i 
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kanym koniu nawet lichy jeździec; ale 
napewno nie potrafi go przeprowadzić 
przez dziesięć, a tembardziej dwadzie- 
ścia przeszkód. W tym kierunku idzie 
też obecnie ustawienie toru przeszkód. 

Trzeba jed życzyć įeždziectwu 
polskiemu, by nie ograniczało się do je- 
anej formy sportu — konkursów hippi- 
cznych. Hippika jest sportem wielostron 
nym. Konkursy ujeżdżania, władanie 
białą bronią konno, gra w polo — oto 
konkurencje, w których może się ujaw- 
nić doskonały jeździec. Konkursy hip- 
piczne dlatego tak jednostronnie zaję- 
ły jeźdźców polskich, że materjał koń- 
ski po wojnie był marny, a talent do 
skoku jest niezależny od innych zalet 
konia i może się ujawnić w szkapie, wy 
przęgniętej od wozu. Dziś w szeregach 
kawalerji, pod siodłem oficerów innych 
broni i u właścicieli prywatnych mamy 
tyle koni wysokiej półkrwi, a nawet peł 
nej krwi, że mogą zakwitnąć wyścigi 
dżentelmeńskie. Wyścig z przeszkoda- 
mi jest najświetniejszem przygotowa- 
niem odważnego i błyskawicznie orjen 
tującego się kawalerzysty, jest najbar- 
dziej emocjonującą formą sportu koń- 
skiego i dlatego powinien być uprawia 
ny szerzej niż dotychczas; urządzać 
wyścigi takie powinny nietylko liczne to 
ry prowincjonalne, ale nawet oddziały 
wojskowe w swoim zakresie. Będzić to 
z pożytkiem dla hodowli, a jeździec 
polski nietylko w jednej formie, gdzie 
mu się chwilowo nie wiedzie, potwier- 
dzi swe tradycyjne pierwszeństwo. 

Karol Wiktor Zawodziński. 

     

   

  

SŁ owa 

Nastroje w Niemczech 
Projekt dekretu finansowego budzi niepokój | protesty 

BERLIN (PAT). — Prezydent Hin 

denburg po wysłuchaniu referatu kan- 
elerza von Pappena podpisał dziś po po 

łudniu projekt: nowego dekretu finanso- 
wego. 

Prasa podkreśla, że postanowienia 
tego dekretu stanowią w różnych punk- 

tach obostrzenie zarządzeń, przewidzia- 
nych w projekcie, opracowanym przez 

gabinet Brueninga. 

Dekret znoszący, oddziały hitlerowskie 
będzią cofnięty później 

BERLIN (PAT). — Podpisanie de- 

ikretu politycznego w sprawie zniesienia! 
zakazu istnienia oddziałów szturmo- 
wych zostało odroczone na termin póź- 

niejszy. Zwłoka ta spowodowana jest 
—wcedług doniesień prasy — zastrzeże- 
niami, wysuniętemi przez przedstawi- 
cieli krajów związkowych. 

  

Konkurs „pokojowej” wynalazczości 
w Sowietach 

MOSKWA, (Pat). Centralny 
związek wynalazców sowieckich 
w Oodpowiądzi na rzekome próby 
wciągnięcia Z. S. R. R. do wojny 
urządza w lipcu t. zw. 5 dni ob- 

rony ceiem zwrócenia wynalaz- 
czości w kierunku militarnym. 
Jednocześnie zorganizowana bę- 
dzie zbiórka na czołgi, okręty . 
i samoloty. 

Niewieści pojedynek 
ŚMIERĆ I CIĘŻKIE RANY KOBIET, WALCZĄCYCH O MĘŻCZYZNĘ 

BUDAPESZT (PAT). — W miejsco 
wości! Csengelee odbył się pojedynek na 
kije między dwoma pannami. W wyniku 

pojedymku jedna z nich poniosła śmierć 
— druga jest ciężko ranna. Powodem 
pojedynku była zazdrość o mężczyznę, 

  

JAK URATOWANO HAUSNERA? 
OSIEM DNI NA OCEANIE — TRAGICZNE 

PRZEŻYCIA ŁOTNIKA 

Dopiero teraz nadeszły bardziej wyczer- 
pujące wiadomości o cudownem ocaleniu Sta 
nisława Hausnera przez transportowiec „Cir- 
ce“ należący do koncernu naitowego „Shell“. 

Ocalenie Hausnera, to zaiste cud įeželi zwa 
żymy, że rzucony w bezmiarze wód oceanu 
dzielny lotnik w każdej chwili był narażony 
na pewną śmierć. Hausner widywał na ho- 
ryzoncie dymy, lecz mijające go zdala statki 
nie mogły zauważyć drobnej łupiny jego sa- 
molotu. Dopiero szczęśliwy traf zdarzył, że 
sternik „Circe* zwrócił oczy na ten punkt 
powierzchni wodnej, w którym znajdował się 
Hausner i zameldował o tem kapitanowi. Po- 
słuchajmy co o tem opowiada kapitan „Cir- 
ce”. 

RELACJA KAPITANA 
Transportowiec „Circe“, przeznaczony do 

przewozu naity, napotkaż samolot Hausnera 
w punkcie znajdującym się ponad 42 stop- 
niem 41 min. szerokości północnej i 20 st. 
4 min. dlugošci zachodniej, czyli w odległo- 
ści okoio 900 kilometrów od brzegów Por- 
tugalji. 

Kapitan parowca „Circe* Wiłson opowia 
da, że w sobotę około godziny 10-ej rano, 
zostai zaalarmowany przez sternika, iż na 
falach unosi się jakiś biały przedmiot. Ka- 
pitan połecii natychiniast skierować statek 
w tamtą stronę. Gdy się zbliżono zobaczono, 
ze zdumieniem, że na wodach Atlantyku pły- 
nie samolot. Spuszczono szalupę, a gdy ma- 
rynarze podpłynęli do samolotu, ujrzeli leżą- 
cego na skrzydłe platowca pilota. 

Byi to Stanisław rausner, na pół już 
pzytomny z wycieńczenia i pragnienia. Na 
tychmiast wzięto go do szalupy i przywie- 
ziono na pokład statku. Tu został nakarmio- 
ny i zbadany przez lekarza. Lekarz orzekł, że 
zdrowiu Hausnera nie zagraża żadne niebez- 
pieczeństwc. 

PIERWSZA TROSKA 
Pierwszem życzeniem, jakie wyraził Ha- 

usnier zaraz po przyjściu do siebie, była pro- 
śba o zawiadomienie żony o jego ocaleniu. 
Z kolei zatroszczyi się bahaterski lotnik o 
swój płatowiec „Rossa Maria", prosząc ka- 
pitana o przyholowanie go do statku, © 
jednak okazało się niewykonalne. „Circe* nie 
posiada odpowiednich urządzeń. Wobec te- 
go kapitaa Wilson ograniczył się do rozto- 
iegrafowania prośby o przyholowanie samo- 
lotu, skierowanej do okrętów, znajdujących 
się w pobliżu, 

Statek „Circe* popłynął dalej w swą dro- 
gę do Nowego Orleanu, zaś samolot został 
na wodzie, unoszony z szybkością jednego 
węzia w kierunku brzegów portugalskich. 

DEFEKT MOORU PRZYCZYNĄ OPU- 
SZCZENIA SIĘ NA WODĘ 

Lekarz zabronił męczyć Hausnera pyta- 
niani, to też informacje o przebiegu lotu i 

OWO 
ODCZYTYWACZKA 

CHARAKTERÓW — SMUTNA DZIEWCZYNĄ SOWIECKA — GODZINA 
PRZY TOBIE 

Sztuka francuska obchodzi w reku 
bieżącym setną rocznicę urodzin Edwar 
da Manet, Urodzony w roku 1832 w Pa 
ryżu, zmarły roku 1883, Manet jest je- 
dnym z największych malarzy wieku 

„XIX, uważanym (powszechnie za inicja- 
tora impresjonizmu. 

Słynny jego obraz „Śniadanie na tra 
wie, gdzie obok dwóch ubranych męż- 
czyzn zasiada obnażona kobieta, obraz, 
który w swoim czasie wywołał oburze- 

nie moralnej krytyki, zawiera te właś- 
nie nowe pierwiastki malarskie i subtel 
ną grę światła, które miały stać się pun 
ktem wyjścia dla imipresjonizmu. Ale 

Manet nie uczynił był tej rewolucji w 
sztuce świadomie; był to raczej przypa- 
dek, bezwiedna reakcja na przesycenie 
się ówczesnym klasycyzmem i akads- 
mizmem. 

Manet wyszedł bowiem z klasycyz- 
mem i mimo swój impresjonizm i no- 
watorstwo, pozostał klasykiem, który 
dświeżył swą sztukę nowemi motywa- 
mi. W” sześćdziesiątych latach zeszłego 
stulecia ów: „wywrotowy' impresjonizm 
czuło się już w powietrzu i Manet instyn 
ktem, być może, wiedziony umiał go 
wyrazić. Jego instynktowna odwaga, od 

waga artysty, który wyczuwa to, co 

powinno nadejść, uczyniła zeń przed- 
slannika i zwiastuna nowego kierunku 

w sztuce. Na tem jego znaczenie pole- 
ga. Nie pozostawił on wielkiej po sobie 
spuścizny, Cały twór jego nie przekra- 
sza jakich stu obrazów, oraz pewnej 
ilości szkiców, studjów i rysunków. Ale 
wśród tych obrazów są takie, jak: Olym 
pia, Modlący się mnich, W kawiarni, 

iBar, Dama w rękawiczkach i inne, z 
których każdy stanowi etap w rozwo- 
ju malarstwa współczesnego. 

Rocznicę Maneta _ uczei w: najbliż- 
szych dniach Paryż otwarciem wielkiej 
retrospektywnej wystawy jego dzieł. 

* 

Po kongresie Pen-Clubów, Budapeszt 
mia nową sensację. Jest nią tajemnicza 
ikobieta grafolog, o której przeszłości 
nawet najsprytniejsi dziennikarze nie 
się dowiedzieć nie mogą, a która wpra- 
wia w podziw trafnością i przenikliwo 

ścią swych przepowiedni i horoskopów. 

Jedna ze współpracowniczek „Neue 
Freie Presse* udała się do niezwykłej 
wróżki z wywiadem. Zapytała ją, czyj 
je pismo wywarło na nią największe 
wrażenie. 

— Podczas moich wieloletnich stu- 
studjów i obserwacyj widzalam pismo 

tułaczce lotnika na wodach Atlantyku są na- 
razie bardzo skąpe 

Wbrew pierwszym wiadomościom, że przy 
czyną opuszczenia się Hausnera na wodę 
było wyczerpanie zapasu benzyny i że sta- 
ło się to w sobotę 4 czerwca, lub nawet 
w niedzielę 5 czerwca, po zepchnięciu lotnika 
z właściwej drogi przez szalejący cyklon — 
Hausner miał oświadczyć, że spianował na 
wodę już pierwszego dnia lotu, a mianowicie 
w piątek 3 czerwca około godziny 10-tej wie- 
czorem według czasu środkowo - europejs- 
kiege. 

Jeśli dobrze została zrozumiana depesza 
radjowa ze statku „tirce*, to przyczyną 
decyzji Hausnera opuszczenia się na wodę 
był deiekt motoru. Miejsce w którem Hau- 
sner został zmuszony do wodowania, leży w 
odległości około 400 klm. na północy - Za- 
chód od Azorów. Z tego wynika, że wiado- 
mości, jakoby w dzień wylotu widziano Ha- 
usnera nad nową Szkocją i Nową Finlandją, 
były mylne. rłausner wybrał krótszą a 
na Azory, zbliżoną do tej tasy, którą leciał 
Lindbergh, a ostatnio Amelja Eerhardt. 

KONFEITUDY | 

   
Kalendarz dore; gospodyni... 

LATO 
Poziombki, traskawki, róże, czereŚnie, 
maliny, agrest, porzeczki, morele wiśnie 
Robić konfitury i soki — słodkie, 
mocne, trwałe i dnżo. 

Musi starczyć ma cały rok. Spi. 
żarnis, puste słojei butelki czekają, 

Przypominamy sezon sinażenia kon* 
fitur, soków, kompotów marmelad — 
uaieży się do tego zawczasu przygo 
tować, 

Niezwykle tanie Książki 
we wszystkich księgarniach, 

i przepisy     

  

różnych ludzi — odpowiedziała grafo- 
logini — od najskromniejszych aż do 
głów koronowanych. Ale.żadne pismo 
nie wstrząsnęło mną tak, jak pismo Mu- 
soliniego. Po raz pierwszy ujrzałam kar 
tkę, zapisaną jego ręką, podczas jakie- 

goś kongresu w Medjolanie. 7/1 duce nie 

ibył wówczas wielkim. Przeciwnie, pra- 
cowal w małoznanym dzienniku jako 
publicysta. Wystarczyło mi jednak rzu- 
cić okiem na kartkę, by natychmiast 
uświadomić sobie, że człowiek ten prze 
znaczony jest do wypelnienia wielkich 
dzieł, Złożyłam mu to oświadczenie na 
pismo wielu innych europejskich znako 
pismie i nie omyliłam się. Ale dziś chara 
rakter pisma włoskiego dyktatora zmie 
nił się zupełnie. Nie można go poznać. 
To całkiem inny człowiek. Jego pismo 
jest dzisiaj jakby wytrącone z równol 
'wagi i obce. INiekedy niewam wraże- 
nie, że podpis jego mie należy do żywego 

człowieka, Jest on jak zimny marmu. 
Budapeszteńska wróżka studjowala 

pismo welu innych europejskich znako 
mitości. L 3 

— Pismo Lenina — powiada — ce 
chuje przedewszystkiem' | fanatyczna 
wiara, której nierosjanie nigdy nie zdo- 
lają zrozumieć. Ksztait jego liter jest 
zgoła inny niż ludzi Europy Zachodniej. 
Z podpisu jego wyziera obcość. I ta ob- 
cość utwierdza we mniie przekonanie, że 
cały ruch, wywołany przezeń, jest mam 
— Europejczykom — równie obcy, jak 
jego pismo. 

A pismo Hitlera? — zapytała nie- 

TRUDNOŚCI WODOWANIA SAMOLOTU 

Decyzja o opuszczeniu się na wodę mu- 
siała zostąć powzięta po gruntownej roz- 
wadze i byia zapewne konieczna, gdyż ewo- 
lucja taka dokonana na samolocie nie posia- 
dającym odpowiednich urządzeń, jest  nie- 
zwykle ryzykowne. W większości wypadków 
kończy się zdruzgotaniem Śmigła i kapota- 
żem, co na bezkresnych wodach Atlantyku 
równało się śmierci. 

Fakt, że Hausner zdołał osiąść na wodzie 
nie uszkodziwszy zupełnie samolotu, šwiad- 
czy © jego mistrzostwie w pilotażu. 

8 DNI NA OCEANIE 

Z ostatnich wiadomości, które wskazują 
na to, że Hausner opuścił się na wodę już 
w piątek 3 b. m. wynika, iż przebył on na 
Oceanie nie 6 dni, jak poprzednio podawa- 
no, ale dni 8. 

Według opowiadania lotnika, po szczę- 
śliwem opuszczeniu się na wodę, był on 
całkiem spokojny. Morze nie było wzburzone 
na samołocie znajdował się dostateczny za- 
pas prowiantow i galon ze słodką wodą, to 
też lotnik przypuszczał, że da sobie dosko- 
nale radę do czasu, aż nie zabierze go na 
swój pokład jakiś przejezdżający statek. 

Wciągu pierwszych trzech dni minęło sa 
molot w niewielkiej odiegłości szereg parow- 
ców, Mimo rozpacziiwych sygnałów Hausne- 
ra — z żadnego statku go nie zauważono. W 
serce lotnika zaczęła się wkradać. razpacz 
Zapas sandwiczów kurczyi się, woda była 
na ukończeniu. Wyznaczył więc sobie małą 

porcję, i unoszony powoli falami Oceanu 
płynąi dniem i nocą wraz ze swym samolo- 

tem, gdzie go uniósi prąd. 
Ciągle dręczyła przytem lotnika obawa: 

czy morze długo będzie tak spokojne? Czy 

nie zerwie się burza, która przewróci samo- 

łot, jak łupinkę Utrzymywanie się samolotu 
na powierzchni wody miał tylko do zawdzię- 
czenia temu, że zbiorniki benzyny na wpół 
puste, odgrywały rolę pływaków. 

ZAPAS WODY SKOŃCZONY 
W piątek rano skończył się Hausnerowi 

zapas wody. Zaczęły się godziny najgorszej 
mięki. Lotnik próbował pić wodę z chłodnicy 
samolotu, ale woda ta, pomieszana z oliwą, 
przyprawiała go o mdłości. Ostatecznie wy- 
czerpany nerwowo, z gardłem spałonem pra- 
gnieniem wydostał się na skrzydło samolotu, 
położył się na niem i w zupełnej rezygnacji 
oczekiwaś Śrmierci.... 

W tej pozycji znałazł go i ocali statek 
„Circo“. e 

Ocalenie swe zawdzieęcza bohaterski Iot- 
nik przedewszystkiem cudownej pogodzie, 
która przez całe osiem dni panowała w tej 
części Atlantyku, podczas gdy w innych stro- 
nach Oceanu, jak to zanotowały komunika- 
ty meteorologiczne, panowały burze. 

miecka dziennkarka: co o niem można 
powiedzieć. 

Grafologini uśmiechnęla się i poki- 
wała głową, 

— W jego pismie nie widzę żadnej 
wielkości, W sposobie stawiania liter, w 
Samej manierze pisania niema ani jed- 
nego charakterystycznego znaku, który 
by świadczył, że Hitler jest wielkim czło 
wiekiem. Przeciwnie, pismo to dowo- 
dzi, że karjera Hitlera była możliwa tyi 
ko dzięki pewnym sprzyjającym okolicz 
nościom, a nie jest bynajmniej wyni- 
kiem woli, energji i siły charakteru 
wodza dzisiejszych Niemiec. Podpis Hit 
lera wykazuje aż nadto wyraźnie że jego 
autor nie będzie twórcą epokowym w 
dziejach swojej ojczyzny. 

Tak opowiada tajemniczą „grafola- 
gini”, której pewne dzienniki czynią 
gwałtowną reklamę. Ale wydaje się, że 
w tych charakterystykach  współczes 
nych wielkości więcej jest politski. niż 
jasnowidztwa. i 

  

    Rosja nie przestaje int sować lu- 
dzi Zachodu, Rzec możną zaintereso 

wanie się nią zwiększa się z każdym 
miesiącem. Jedni przyglądają się z uwa 

gą piatiletce, inni śledzą przejawy ży- 
cia polityczniego, tamci znowu obserwu 

ja postępy; kulturalne Sowietów. Są też 
dzienikarze i pisarze, którzy mprzede- 
wszystkich usiłują przeniknąć życie o- 

byczajowe, codzienne sowieckiego Rosja 
nina. Dwie pisarki francuskie naprzy- 
kład — p. de Sanssac i Ella Maillart 

  

   

   

Zaipowiedź wprowadzenia nowych po 
datków oraz znaczna redukcja rent i 

ów dla bezrobotnych wywołały 
wzburzenie w szer h masach. 

LIKWIDACJA NACZEŁNEGO 
CENTRALNEGO KOMITETU DO 

SPRAW BEZROBOCIA 

WARSZAWA, 14.6 (tel. własny). 

W związku z bliskiem rozwiązaniem 

Centralnego Naczelnego Komitetu do 

spraw Bezrobocia dowiadujemy się, że 

już powstała komisja likwidacyjna, któ 

ra przejmie pewne prace komitetu kon- 

tynując je na terenach najbardziej do- 

tkniętych klęską bezrobocia. Akcja ta 

trwać będzie przez okres letni i jesien 

ny. 

'KOMUNISTYCZNY WYSTĘP 
REŻYSERA SCHILLERA 

LWÓW (PAT). — Na wczorajszem 

wieczornem posiedzeniu rady miejskiej 
jeden z radmych zainterpelował prezy- 
djum miasta w związku ze sprawą ulot 
Iki komunistycznej, podpisanej m. in. 
przez p. leona Schillera. Prezydent 

miasta Trojanowski zaznaczył w odpo- 

wiedzi, że po tem zajściu wystosował do 
dyrektora teatrów p, Horzycy pismo z 
zapytamiem, w jakim stosunku pozosta 
je p. Schiller do teatru lwowskiego i o- 

trzymał odpowiedź, że nie jest on na 
stałe zaangażowany, lecz bawił we Lwo 
wie na gościnnych występach reżyser- 
skich, które dobiegły kresu. 

BEZROBOCIE MALEJE! 
WARSZAWA, 14.6 (tel. własny). 

Według danych P.U.P. liczba bezrobot 
nych zarejestrowanych w dniu 11-go 
b.m. wynosiła 269,965 osób, co w po- 
równaniu z ubiegłym tygodniem stano- 
wi spadek liczny bezrobotnych o 9.499 
osób. 

Liczba bezrobotnych pracowników 
uraysłowych wynosi 41,413 osób. 

  

    
     

    

  

ŚMIERĆ MOŻNA PRZECZUĆ 

BIELLA PAT) — Zanotowano iu 

ciekawy wypadek przeczucia śmierci 

przez urzędnika pocztowego Galliona.— 
Zebrał on swych najbliższych krewnych 
— oświadczając im, że przygotował te- 
stament i pragnie pożegnać się z nimi 
— gdyż ma 'przeczucie, iż w ciągu nocy 

umrze, Przeczućia sprawdziły się — 

rzeczywiście w ciągu nocy zmari on na 
udar serca oo stwierdzili lekarze naza- 
jutrz rano. 

ZJAZD BIBLIOTEKARZY POL. 
SKICH W WILNIE 

W dniach 26 do 28 czerwca odbędzie się 
w Wilnie Hl Zjazd Bibljotekarzy volskich, 
Udział w Zjezdzie zgłosiło dotąd ponad 100 
osób reprezentujących wszystkie dzielnice 
Polski. Na Zjezdzie wygłoszą refersty dyr. 
Kuntze o współudziale Polski w międzyna: 
rodowych pracach bibljotekarskich, dr. Dobro 
wolski o polityce bibijotecznej, dr. Wierczyń- 
ski o polityce bibljotecznej w zakresie cza- 
sapism naukowych, dr. Niezgoda i dyr. Au- 
gustyniak o organizacji zawodu bi”Hotekar- 
skiego kustosz Wisłocki o roli bibljograłji 
w bibljotekarstwie, dyr. Mocsrski i dr. Ol- 
siewicz o bibljotekach regjonalnych, rsdca 
dr. Grycz o przepisach katalogowania alfabe 
tycznego, dr. Hleb-Koszafūsks, pp. Kossonoga 
i Mączyński o katalogu przedmiotowym, prof. 
Radlińska i dr, Żukotyńska o badaniu czy* 
telnictwa. W okresie Zjazdu czynną będzie 
Wystawa Książki oraz kartograłicznych zbio- 
rów Lelewela, tudzież wyjdzie m in. publi | 
kacja dająca obraz historyczno-systematyczny 
bibijotek wileńskich. Organizatorem Zjazdu 
jest Komitet Zjazdowy urzędujący w Uni- 
wersyteckiej Bibljetece Publicznej w Wilnie, © 
który też udziela wszystkich informacyj i 
przyjmuje zgłoszenia na Zjazd, Wkładka dla 
uczestkików Zjazdu wynosi 15 złi uprawnia 
ona zarazem do bezpłatnego otrzymania dru- 
ków przygotowanych na Zjazd, Prócz ucze» 
stników mogą brać w Zjezdzie udział goście 
z wkładką 5 zł. 

zajely się studjami mad dzieckiem i mło 
dzieżą rosyjską, wychowaną w nowej 

moralności, osław;ony zaś Louis-Char 
les Royer, którega twórczość wogóle 
jest przesycona erotyką, wydał w Ра 
ryżu tom spostrzeżeń pod nęcącym ty- 
tułem: „Miłość w kraju Sowietów. 

W księdze tej więcej sensacji, niż 
prawdy, więcej zgrabnych, po francu- 

sku opisanych wrażeń, niż głębszych 
spostrzeżeń, Powtarza Rouer rzeczy do 
brze znane. Mówi o wolności i równou- 
prawiieniu kobiety, o jej prawie prze 
rywamia ciąży, o specjalnych klinikach 

mrzeznazonych do tego rodzaju cpera- 
cyj. W samej Moskwie istnieje ich trzy 
naście, 1 wystarczy, jeśli (kandydatka 
na zapytanie lekarza, dlaczego chce ope 
racji — odpowie: 

— Jestem w ostatniej nędzy. 
Albo: 
— Mam. już czworo dzieci. 
Opowiada także autor francuski 

walce komunizmu 7 adem, 
dane statystyczne. Przed rewolucją ) 
skwa liczyla około 2 miljonów m 
Ikańców i 25 tysięcy prostytutek. 
ma trzy miljony mieszkańców i 
400 dziewcząt ulicznych, Ale sam Royer 
odnosi się do tych liczb, podanych mu 
przez władze ofiejalne, ze sceptycyz- 
mem. 3 

Znajdziemy wreszcie w jego książce 
uwagi na temat wychowania dziecka, 

które w teorji przypada całkowice pań- 
Stwu, w praktyce zaś po dawnemu spo 
czywa na matce. 

        

    

> łecznej, niż do mił 

Urojone 
niebezpieczeństwa 

* Wiele osób obawia się przeciągii, 
ponieważ „zawiewa*. Lekarze nato- 
miast są innego zdania. Uważają oni, 
że przeciąg jest całkiem nieszkodliwy, 
lecz ze .szkodłiwą może się okazać na 
gła zmiana temperatury. łuszne ła- 
czenie obu zjawisk w jedną całość wy- 
wołuje błędną opinję, t. j. bardzo złe 
mniemanie o przeciągach, zwanych w 
gwarze miejskiej niektórych dzielnic 
„cugiem'. Podobne błędne mniemanie 
kołacze się wokół sprawy palenia pa- 
pierosów. Ci, którzy nie palą, posądza- 
ja dym z papierosów o najbardziej gro 
žne i szkodliwe działanie. Palacze na- 
tomiast na przykładzie własnym dowo- 
dzą, że dym ten jest całkiem nieszko- 
liwy. Jeszcze przed wojną byliśmy 
świadkami zawziętych sporów na ten 
temat, oświadczeń różnych  autoryte- 
tów, lecz od czasu wojny ludzkość nie 
zastanawia się nad podobnie błahemi 
sprawami. Niemniej do dnia dzisiejsze- 
go pielęgnujemy jako echo tamtych 
czasów cały szereg zakazów, ograni- 
czających swobodę palenia papierosów 
z tytułu rzekomego niebezpieczeństwa 
dymu tytoniowego. Na każdym niemal 
kroku (mówimy tu o naszym kraju) 
czytamy wywieszki z napisami: „pale 
nie wzbronione* iub „nie pali Daw- 
niej miato to jaką-taką rację isinienia 
ze względu na pani2, ktore nic palilv. 
Dzisiaj zaś, kiedy panie ni: ustępujt 
pa” tym względem mężczyzn, za- 
strzeżenie takie trąci myszką i jest po- 
pr stu anachroniz:u tn. Najmniej racji 
bytu i sensu mają tego rodzaju zokazy 
w instytucjach państ:sowych. Nie imoż- 
i1a przecież zapomira”, że każdy p 
cy jest dla Skarbu Państwa wyni 
nyn. poprostu okaż':*a podatnika Ltčiy 
dobrowolnie bez żadnego przymtsu 
prawnego składa hojny podatek na 
rzecz państwa. Nie bacząc na te szcze- 
gólnie aktualne zagadnienia, wiele u- 
rzędów utrudnia obywatelowi -palaczo 
wi składanie tego dobrowolnego podat 
ku na rzecz państwa, t. j. palenia pa- 
lenia papierosów. Jak poważną jest ta 
sprawa, niechaj za miarę posłuży takt, 
że w jednem z województw, w kołacn 
pewnej mniejszości narodowej, źie u- 
sposobionych względem państwa, 
wszczęto usilną agitację za niepale- 
niem, ponieważ kansumcja papierosów 
i tytoniu przynosi państwu dochody. 
Można analizować pobudki owych kół 
tej mniejszości narodowej, ale nie moż- 
na zrozumieć dlaczego w naszych biu- 
rach, urzędach, sklepach, cukierniach, 
kawiarniach, restauracjach i t. p. wi- 
szą upstrzone przez muchy tabliczki z 
groźnym zakazem: palenie wzbronione. 
Naprzekór tym sygnałom alarmowymi, 
zarówno właściciele sklepów i kawiarń 
wraz ze swym pomocnym personelem, 
a w biurach urzędnicy — palą bez ogra 
niczeń papierosy. Skoro niebezpieczeń- 
stwo jest urojone, niechaj znikną zby- 
ieczne sygnały alarmowe, zabraniają- 
ce palenia. Zresztą — ku uspokojeniu 
alarmowiczów — niechaj znikną cho- 
ciaż częściowo. dej. 

  

   

     

      

   

WIELKA PANAMA W! SOWIETACH 

MOSKWA (PAT). — GPU. wykry- 
iła w moskiewskiej centrali handlowej 
„Gumgort“ nadużycia, dochodzące do 

miljona rubli, a polegające na nielegal 
nej sprzedaży brakujących na rynku to 
warów spekulantom i na przywłaszcza 

iu nadwyżek kasowych, powstałych 

utek samowolnego podwyższenia 
cen. Spekulowano przeważnie manufai- 

turą, Proces 30 pracowników z dyrekto 

rem Cwietkowem na czele oraz 3 speku- 
lantów, oskarżonych o kontrrewolucję 

bodarczą, odbędzie się w najbliž- 

ych dniach w Moskwie. Wszystkim o- 

skarżonym grozi kara Śmierci. Jest to 
jedna z największych panam od czasu 
istnienia republiki sowieckiej. 
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JUTĘ MARNĄ I BAWEŁNĘ ZASTĄP 
NASZYM MOCNYM LNEM! 

  

Wszystkie te, dobrze zrobione, lek 

ko a interesująco podane szkiee i notat 

ki Royera, nie przynoszą wszakże nie 

mowego. Ale jedna rzecz zasługuje na 
glębszą uwagę. Royer, typowy: Francuz 
— to znaczy dość powierzchowny w są- 
dach — zdobywa się jednak na swego 
go rodzaju analizę, czy przekrój psy- 
chologiczny kobiety rosyjskiej, I robi 
to niewątpliwie z francuskiem doświad 
czeniem i intuicją. 

Trzy typy kobiet dostrzega Royer w 
Sowietach, Jeden, — to dziewczyna 2 

ludu, mużyczka, dziewczyna, która nie 

strząsnąwszy jeszcze z siebie resztek 
wspomnień |pańszczyźnianego _niewol- 
nievtwa, równie biernie poddała się no- 
wej niewoli. 

Drugi typ — to ideowa komunistka. 
Wyksztalcona i inteligentna, pracowi- 
ta i wierząca w piatiletkę. Jest ona 
wszakże bardziej stworzona do pracy spo 

ści Le iej 
mówczyni, czy urzędniczka 
ibo kochanka. 

Pozostaje tai trzecia 
chanka, Ta, której twar 

  

   

   
    

  

  

czasem są smutne bezbrzeżn Ta ko- 
bieta mówi na pożegnanie Francuzowi: 

— Zrób tak, abym stąd: nciekłu! 

Czy Royer chciał umyślnie po 
wić czytelnika pod wrażeniem -mui- 

nej dziewczyny, która pragnie ucieczki 
od tamtejszego życia? Czy może ten — 

dość powierzchowny i goniący za sensa- 

  



  

Dla b ednych dzieci 
TROCHĘ SŁOŃCA I POWIETRZA 

"Tegoroczne walne zebranie Pań Miio 

sierdzia św. Wincentego a Paulo z dnia 
29 maja odsłoniło nam straszne wprost 

warunki mieszkaniowe i zdrowotne ubo 
gich miasta Wilna, zwłaszcza na przed- 
miešciach. O ile organizm ludzi doros- 
łych i starszych opiera się jeszcze 

tym niszczącym warunkom zdrowotnym 

— to o tyle marnieją dzieci i wyrasta- 
ją na cherlaków. Panie Miłosierdzia w 
rozumnej swej pracy otaczały też prze- 
dewszystkiem dzieci szezególniejszą 0- 
pieką, by je wyrwać z otoczenia bezro- 
botnej częstokroć rodziny, przepełnio 

nej narzekaniami, wozpaczą, żalem i 

złorzeczeniami; z ogromnemi ofarami j 
makładem: wielkich środków sprawia. 
ło Towarzystwo obuwie odżież 1093 
dzieciom, by im umożliwić uczęszczanie 

do szkól, gdzie pobierały naukę, a czę- 
sto były  dożywiane. Tak samo i Kon 

feremcje Męskie św, (Wincentego opieko 

wały się 442 biednemi dziećmi. Obecny 
ciężki przednówek wypróżnił doszczęt 
nie skarbonki Towarzystw šw. Wincen- 
tego. A 

Dnia 16 czerwca t. j. we czwartek 
odbędzie się zbiórka uliczna na biedne 

dzieci Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia, 
a zwłaszcza na ochronę imienia Jezus 
za kościołem księży Misjonarzy. Sędzi- 
wa prezeska Stow, Pań Miłosierdzia p. 
Zofja Kościałkowska ma mocną ufność, 

że miłosierne serca mieszkańców Wiln 
na nie poskąpią choćby skromnych skla 
dek na cel tak zbożny dla dobra i zdro 
wia naszych (przyszłych generacyj. Sub 
wencje zmalały, a wydatki i potrzeb 
by biednych dzieci wzrosły — trzeba im 
w nadchodzących miesiącaćh zapewnić 
ćhoć trochę słońca i świeżego powie 
trza. 

  

  

Rzeczy 
Żyjemy w czasach, w których dzie- 

ja się coraz to nowe wprzód nieznane 
rzeczy, a taka ich jest mnogość, że 
ludzie na nic uwagi nawet nie zwraca- 
ja, nie różniąc się w tem od koni obo- 
jętnych na auto, motocykle i wszelkie 
trzeszczące awanturnicze machiny, na 
widok których, dawniej dostawały sza- 
łu, ponosząc na złamanie karku. 

Są jednak wyjątki, które najbar- 
dziej otrzaskanych wyprowadzają z 
równowagi, każąc im szeroko rozsta- 
wiać ręce i otwierać usta, co jest ozna- 
ka największego zdumienia. 

Takie zdziwienie wywołuje nowe 
rozporządzenie o opłacie stempla od 
umów na wynajm mieszkań. jest to 
tak dziś modna nowelizacja, które to 
słowo w potocznem tłumaczeniu zwie 
się „pogorszenie. 

Dotąd był tryb pobierania stempia 
za cały okres najmu, uważając sam akt 
jakby sprzedaż danego mieszkania na 
przeciąg trwania umowy. й 

Była jednak pewna cecha wzbudza- 
jąca zdumienie płatnika a zarumienienie 
prawnika, którego o tłumaczenie pod- 
stawy prawnej proszono. 

Gdy umowa była zawierana na pięć 
lub więcej lat, jasnem było, pobranie 
stempla za ten okres czasu. Ale trudno 
by było wytłumaczyć, dlaczego przy 
umowie jednorocznej albo paroletniej, 
pobierano stempel od sumy szacunko- 
wej za 5 lat. 

Dzisieįsza nowelizacja posuwa spra- 
wę dalej: do każdej umowy dzierżaw- 
nej, prócz opłaty stempla za łata u- 
mowie, dolicza się stempel od sumy 
dodatkowej za dalszych pięć lat. 

N.p. wynajęto mieszkanie na 12 
lat — należy stempel opłacić za 17 lat, 
co — licząc a 1 proc. będzie stanowiło 
wydatek wynoszący 17 proc. od całej 
sumy. ]eżeli tenuta wyniesie 2000 zł. 
rocznie, to za 17 lat suma do opłaty wy 
niesie 34.000 zł, z której to sumy 
14000 zł. płaci stempel od jakiejś fik- 

cją feljeionista uczuł się naprawdę wzru 
szony ? 

W każdymbądź razie smutna dziew= 
czyna przysłoniła sobą wszystko inne. 

* 

    

Oddawna juž nie widzieliśmy i nie 
slyszelišmy Maurice Chevaliera, Wyda- 
je się nawet, jakgbyśmy o mim potr ha 
zapomnieli. I jego słomkowy kapelusz, 
i jego piosenki, i uśmiech, za którym 
rok jeszcze temu szalały warszawianki 

w swych listach do „Kina* — wszystko 

to przysłoniły nowe sympatje i szlagie- 

A właśnie Paryż entuzjazmuje się je 
go najnowszym filmem. Godzina przy 

- tobie — taki tytuł ostatniego wyczynu 
Chevaliera. Reżyserował go Ernest Lu- 
bitsch, wyprodukowała oczywiście Ame 
ryka w wersji angielskiej i francuskiej. 

Parinerką Morysia jest, jak zazwy- 
czaj, Jeamnette Mac Donald, A treścią 

tej operetki flmowej są, jak zazwyczaj, 
przygody miłosne z przeszkodam: w 080 
bie jakiejś Mitzy, która ma być ravis- 
sanie. Oh, cette Miizy! 

Wreszcie, jak zawyczaj, 
rozkoszne happy end. 

Dzienniki francuskie zachwycają się 
ostatnią kreacją swego ulubieńca, a cs 
się tyczy Jeanetty — jest ona podobno 
wcieleniem wdzięku i gracji, pokusy i 
dobroci. Głos jej ma być słodki, 451 
serce dziecka. 

Miejmy nadzieję, że będziemy mogli 
sprawdzić naocznie i nausznie słusz- 
ność tych pochwał. dox 

następuje 
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Bł. Jolanty 
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Spostrzeżenia Zakładu 
nego U.S.B. w Witnie. 

Z dnia 14 czerwca 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 762. e 

Temperatura średnia +21. 

Temperatura najwyższa -- 29. 

"Temperatura najniższa -- 13. 

Opad: 7. 

Wiatr: Północny. 
Tendencja: wzrost. 

Uwagi: burza z silnym deszczem. 

  

Wsznód słońca g 

| Zachód słońca g. 20.23 

MIEJSKA ° 
— Podatek lokatowy. — Z dniem dzisiej 

szym upływa ułgowy termin w spłacie 2 ra 
ty podatku łokałowego za rok bieżący. Od 
16 czerwca do należności będą doliczane ka- 
ry za zwłokę i koszta egzekucji. 

— Miejska komisja redukcyjna. — 
W przyszłym tygodniu odbędzie się po 
siedzenie komisji powołanej do przepro 
wadzenia redukcji personalnych w ma- 
gistracie. Komisja zapozna się z wnio- 
skami Magistratu w sprawie projekto- 
wanych redukcji w celu ustalenia kon 
kretnych wytycznych dla swej działal- 
ności. 

— Przetarg na budowę nowych 
jezdni. — Na najbliższem posiedzeniu 

dziwne 
cji. Zdumiony płatnik zapytuje za co? 

Ktoś wynajmuje mieszkanie na je- 
den rok pobytu w danem mieście, pła- 
cąc roczną tenutę 2000 zł., zaś stempel 
wymierzają mu od 12000 zł. Kto potra 
fi wynaleźć logiczny podkład takiego 
obliczenia? 

Jeżeli taki system wprowadza się 
па umowy mieszkaniowe to można się 
spodziewać równie dobrze w  zasto- 
sowaniu tego systemu w innych dzie- 
azinach. 

A więc sprzedaje się działkę leśną, 
a stempel można obliczyć za sześć dzia 
łek. Dostawiono dla kolei 100.000 рос- 
kładów, a stempel płacić wypadnie za 
600,000 sztuk. 

A że jak to mówią „za panią niat- 
kę pacierz”, szewc za parę butów ze- 
chce pobierać zarobek od sześciu par 
a restaurator każe sobie płacić za- 
niiast za kieliszek sznapsa za całych 
sześć wedle starej formuły: „„wódecz- 
ka była nie była...* Ale jest i dalszy 
ciąg tego dziwnego obliczenia: w do- 
mach nowozbudowanych płaci się stein 
pel li tylko za lata umowne, co jest zi- 
pełnie słuszne, ale... „o ile jest kauzula 
zastrzegająca możność przedłużenia da 
nej umowy po nad termin określony, 
wówczas dolicza się ową premję pię- 
cioletnią dla Skarbu. 

Jeżeli stan Skarbu wymaga zwięk- 
szenia obciążeń w czasie kryzysu, je- 
szcze ludzie zrozumieją, że nakładają 
nowe podatki, choć doświadczenie u- 
czy, że z wyschniętej studni nie da się 
zaczerpnąć wody przy czerpaniu po- 
większonem wiadrem. 

Nikt natomiast nie zrozumie, dla 
czego ma płacić za przedmiot, którego 
eni kupił, ani otrzymał. Równie dobrze 
możnaby kazać każdemu obywatelowi 
płacić za butelkę wódki, której nie pił 
lub papierosy, których nie palił. 

Nie tylko taka metoda nie da Skarbo 
wi dochodu, bo ludzie muszą się bronie 
przed ruiną i niesprawiedliwością i nie 
będą wcale zawierać umów  piśmien- 
nych zresztą kompletnie zbędnych pod 

  

_ Czas działania znowelizowanej ustawy 
o ochronie lokatorów, ale i co gorsze 
wywołuje ferment niezadowolenia, a 
nawet nienawiść do podobnych rozpo- 
rządzeń. 

Czy nie prościej zamiast forteli iść 
prostą drogą powiększenia opłat stem- 
plowanych ale od sum rzeczywistych 
nie zaś urojonych. 

Jeżeli się dodaje pięć lat bez słusz- 
nego ku temu powodu, równie dobrze 
można dodać 50 lat albo całych sto. 
Podkład logiczny absolutnie ten sam. 
Szereg źle pomyślanych posunięć pro 

wadzi do masowego niezadowolenia, 
a niezadowolenie rodzi się z niesprawie 
dliwości, burzy postawy, na których się 
państwa opierają. 

Cała polityka komunistów polega 
na pchaniu do niesprawiedliwości, do 
burzenia ustrojów państw i do wyzy- 

skiwania następstw dla rewolucji świa 
towej. 

Dlatego też musimy zdawać sobie 

dokładnie sprawę z następstw wprzód 
nim krok stanowczy w danym zrobić 

kierunku, pamiętając o odpowiedzial- 
ności, jaka na rządzących czynnikach 
ciąży. St. Wańkowicz. 

ХЛО АС 
we wszystkich apieksch i 

składach aptecznych zianega 
środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
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magistratu będzie rozpatrywana spra- 
wa rozpisania przetargu na budowę no 

śródmieściu. Warunki 
opracowane i wymagają jedynie 

vierdzenia. Magistrat liczy się, jak 

       

    

  

   
    rządem cegielni a robotnika 

łosili strajk. Strajkuje 40 robot- 

SKARBOWA 
— Zmniejszenie pensji duchownym. 

Władze skarbowe powiadomily Kurję M 
tropolitalną w Wilnie, iż ryczałt wypla 
djecezjom został z dniem 1 bm. zmnieįszc- 
ny o 10 proc. Stosownie do tego zarządze- 
nia pensja proboszcza wynosi obecnie 114 
zł. 94 gr. i wikarjusza zł. 85 gr. 14 miesię- 
cznie. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Zapobieganie wypadkom przy pracy.— 

Inspektorat pracy zalecił rozplakatowanie w 
zakładach przemysłowych ostrzeżeń dotyczą 
cych wypadków nieszczęśliwych. Chodzi o 
to, że wypadki podczas pracy zdarzają się 
najczęściej z winy samych robotników nie 
zachowujących niezbędnych środków ostroż 
ności. 

SZKOLNA 
— Podręczniki szkolne nie będą zmienie- 

ne. — Wobec niepomyślnej konjunktury z0- 
spodarczej władze szkolne zarządziły, że w 
nadchodzącym roku szkolnym nie będzie 
zmiany podręczników szkolnych i pozostaną 
te same co w roku ubiegłym. 

— Dyrekcja b. Liceum SS. Wizytek poda- 
je do wiadomości, że z początkiem roku szkol 
nego 1932—33 Liceum przekształca się na 
Gimnazjum z prawami kategorji B. Egzami- 
па wstępne do klas gimnazjalnych I, Il, II 
i IV oraz licealnej V-ej i kl. wstępnej odbę- 
dą się dnia 20 czerwca b. r. 

— Egzaminy publiczae w Konserwato- 
rjumt odbywać się będą w sali koncertowej 
lokalu własnego (ul. Końska 1) w następu- 
jących terminach: d. 15 bm. (egzamin osta- 
teczny dla kończących: fortepian, skrzypce, 
śpiew, obój); d. 18 bm. (egz. publ klas 
skrzypiec, śpiewu sol., wiolonczeli, instr. dę- 
tych); d. 20 bm. (egz. publ. klas fortepianu 
pioi. prof. Kaduszkiewiczowej, Tyminskiej, 
Dąbrowskiej, Świętorzeckiej, Ziembickej); d. 
21 bm. „egz. publ. klasy fort. prof. €. Kre- 
wer); d. 22 bm. (egz. publ. klasy fort. prof. 
Kimont-Jacynowej). Początek egzaminów o 
g. 5i pół po poł. 

Karty wstępu otrzymać można w sekre 

  

    
tarjacie Konserwatorjum od g. 4—7 po poł. 

ABITURJENTKI GIMNAZJUM 
IM, ELIZY ORZESZKOWEJ. — Gimna 
zjum państwowe im. Elizy Orzeszkowej 

ukończyły następujące uczenice: 

1) Borejkówna Walentyna, 2) Char- 

Zofja, 4. raańska Zofja, 3) Czernicka 
Czerniawska Janina, 5) Cy 

dysława ,6) Goltzówna Ma 

wna Cezarja, 8) Kawnetisówaa Marja, 
9) Kłosińska Janina, 10) Krakowiaków 
na Alicja, 11) Klonerówna  Zofja, 12) 
Kowałczukówna Irena, 13) Kozakiewi- 
czówna Anna, 14) Łapidusówna Luba, 
15) Ławrynowiczówna Halina, 16) Mie- 
kielewiczówna Kazimiera, 17) Moczula- 
kówna Jadwiga, 18) Nosawiczówna [re 

na, 19) Orszeska Anna, 20) Paciukani- 
sówna Stanisława, 22) Parnesówna He 
lena, 23) Paciukanisówna Bronisława, 
23) Paprocka Władysława, 24) Rozakó- 
wna Władysława, 25) Rybińska Marja, 
26) Sasinowska Natalja, 27) Sawicka 
Zofja, 28) Sienicka Dina, 29) Sienkiew: 
czówna Alina, 30) Sipayłłówna Antoni- 
na, 31) Sitarzówna Zofja, 32) Snieżyń- 
ska Alewtyna, 33) Sztyllerówna Wanda, 
34) Szumska Tamara, 35) Wasilewska 
Halina, 37) Wasilewska Mavja, 38) Wit 
kowska Irena, 39) Zodziszska Rachela. 

_. ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dzisiejsza 165 Środa Literacka, poświ 

cona Moniuszce z okazji 60-lecia jego zgonu, 
knię nasz sezon literacki. Referat pt. „Mo 

niuszko w Wilnie* wygłosi znany muzykolog 
i zbieracz Edward Wrocki. Mało znane tutwo- 
ry wielkego kompozytora wykonają pp. Zo- 
ija Wyleżyńska, Wanda Hendrichówna i A- 
dam Ludwig. Objaśnia i akompanjuje St. 
Węsławski. Początek o 8,30 wiecz. "Wstęp 
dla członków i sympatyków bezpłatny, dła 
gości 1 zł, dła młodzieży uczącej się 50 
groszy. 
— Zarząd Wileńskiego Oddziału Polskiego 

Tow Przyrodników im. Kopernika 
< we czwartek, dnia 16 czerw- 

19 w lokalu Zakładu Histolo- 
gji USB (Zakretowaa 23) odbędzie się nau- 
kowe posiedzenie Oddziału z referatem. 

Mgr. W. Adolpha pt. „Z zagadnień ochron 
adownictwa mrówek, nov l OSZU 

z dziedziny myrmeko-mimezji". 
Goście mile widziani. 
— Posiedzenie Wileńskiego Oddziału Pol. 

T-wa Historycznego odbędzie się dnia 16-g0 
Эт. we czwartek o.g. 7 wecz. w lokalu 
T-wa Przyjaciół Nauk (Lelewela 8). Na po- 
rządku dziennym referat p. dr Marji Low- 
miań pt. Wilno pod okupacja mioskiew- 
skę 1655—1661. 

Goście mile widziani. 

„,— Wileūskie Towarzystwo Lekarskie. 
XXI Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 15 czerwca 1932 r. o godz. 20-ej 
w sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24 z 
następującym porządkiem dziennym: 

1) odczytanie protokułu ostatniego posie- 
dzenia, 2) prof. dr. Z. Orłowski: Leczenie 
emanacją rodawą w Uzdrowiskach polskich 
i wskazania do tego leczenia, 3) dr. Ryll-Nar 
dzewski: Przyczynek do etjologji łupieża De- 
vergie-Besnier. 

WOJSKOWA 
— „Halło Peowiacy* — Wileńskie Kolo 

P.C.W. przypomina swym członkom, że w 
dniu dzisiejszym, o godzinie 18-ej punktual- 
nie, w lokału przy ulicy Zaułek Bernardyń- 
ski 10, odbędzie się herbatka dyskusyjna, po- 
przedzona omówieniem ważnych spraw, do- 
tyczących Koła. Obecność wszystkich Peo- 
wiaków konieczna. 

— Komenda Garnizonu Związku Strzelec- 
kiego m. Wilna podaje do wiadomości, że 
przystąpiła do organizowania orkiestry man- 
dolinistów pod batutą p. Klewakina Leonida. 
Zgłoszenia do orkiestry przyjmuje kapel- 
mistrz we wtorki-i piątki od godz. 18 do 19 
w lokalu Komendy Garnizonu Z. S. przy ul. 
Żeligowskiego 4. 

RÓŻNE 
„— Centralny Komitet Kolonji Letnich dla 

dzieci Polskich z Niemiec, Gdańska i Ziem Zachodnich przy Związku Obrony Kresów 
Zachodnich, pozostający pod łaskawym pro- 
tektoratem Pani Prezydentowej Mościckiej 

    

  

  

  

   

        

   

  

    

    

  

© ra gminy żydowskiej zaostrz 

    

JEDEN Z RATUJĄCYCH 

WILNO. — Nocy wczorajszej we 
wsi Kozinięta gm. żodziskiej (Wiłejka) 
z niewiadomych powodów wybuchł pa 
żar w zabudowaniach Piotra Andry- 
ma. W czasie akcji ratowniczej jeden 
z chiopów ugodził bosakiem w głowę 

da Władysława Bohdziewicza, za 
ąc go na miejscu. Po przeszło go- 

dzinnej akcji ratunkowej pożar zdoła- 
pc zlokalizowač. * 

  

   

ZABITY BOSAKIEM 

W Domaniewiczach w nocy z 12 na 13 
bm. w miejscowej garbarni Czenkinsa wy- 
buchł pożar. Ogień powstał w kotłowni i mo 
mentalnie przerzucił się na górne piętra, ©- 
bejmując cały budynek. Mimo enegicznej ak- 
cji ratunkowej pastwą pieniienie padło poło 

budynku wraz z surowcem i urządzenie 
mi. Staty sięgaja pzeszło 50 tys. zło- 

      

Robotnika W. Łubnoskowa, który spowo 
dewai przez nieostrożność pożar, zatrzymano 
do śledztwa. 

w DOKSZYCACH 

3 

W DNIU OTWARCIA WYSTAWY 
PAMIĄTEK MONIUSZKOWŚSKICH 

Wystawa pamiątek Moniuszkowskich 
w Wilnie, która otworzy dziś swe po- 

dwoje w ogrodzie Bernardyńskim, na! 
leżeć będzie do najwspanialszych eksx 
*pozycyj tutejszych , że wymienimy wy. 
stawę pamiątek po Elizie Orzeszkowej 
i Joachimie Lelewelu przewyższać je 
jednak będzie pod względem gruntowu 
ności, z jaką sporządzony został jej im 
wentarz naukowy. 

Katalog znacznie ' obfitszy jest pod 
względem treści, od katalogu wystawy 

   
    

  
   

я Moniuszkowskiej w. Katowicach zr. 

WŁAMANIE BO TERKWI 1930, albowiem wspaniałe skądinąd 
zbiory p. Edwarda Wrockiego posiad 

WILNO. — Nocy wczorajszej do cerkwi wato się wino mszalne. Gdy jedna z flaszek qały pewne luki, które mogly być za 
prawosławnej w Dokszycach włamali s 
nieznani sprawcy, którzy spiądrowali święty 
nię, porozbijali skarbonki, rabując ich zawar 
tość, poczem rozbili szatkę, w której znajdo 

  

przystępując wzorem lat ubiegiych do orgaz 
nizowania akcji kolonjalnej, która jasno wy 
kazała jak ważnym czynnikiem unaradawia- 
jacym są kolonie letnie, dające dziecku moż 
ność poznania Ojczyzny i lepszego opano- 
wania języka polskiego i wzbudzenia poczu 
cia narodowego — zwraca się do P. Wieleb- 
nych ks.ks. Poboszczów Archidiecezji Wileń 
skiej z gorącą pośbą o łaskawe wzmianko- 
wanie o znaczeniu tej akcji w czasie jednej 
z najbliższych niedziel w kazaniach kościel- 
nych i wezwanie wiernych do składania о- 
fiar na ten cel. 

Wszelkie, najdrobniejsze chociażby kwo- 
należy przekazywać do Warszawy na 
to Związku Obrony Kresów Zachodnich 

w PKO Nr 8414 z zaznaczeniem, że sumy te 
iść mają na akcję Kolonjalną. 

— Pielgrzymka Sodalicji Pań z G. 
śląska. — W poniedziałek rano przy- 
byia do Wilna pielgrzymka  Sodalicji 
Pań z Katowic, w której bierze udział 
62 osoby. 

Pielgrzymkę prowadzi ks. modera- 
tor, prałat Bromposzcz z Mysłowic, 
podczas gdy na czele jej stoi p. preze- 
ska Surowczyna. 

Przybyły m. in. dr. Hlondowa, żo- 
na brata ks. Prymasa, mec. Kuderowa, 
i wiele innych. Niektóre pątniki są prze 
brane w malownicze stroje górnoślą= 
skie. 

Przyjęciem gości zajęła się miejsco 
wa Sodalicja Pań i organizacje kobiece. 

Wczoraj rano uczęstniczki pielgrzym 
częsteńczki pielgrzymki były na mszy 
ki były na mszy św. w Ostrej Bramie, 
gdzie przyjęty komunię świętą. 

“Do zebranych przemówił w podnio 
słych słowach ]. E. ks. Metropolita Jał 
brzykowski. 

W ciągu dnia wczorajszego panie 

  

ty, 

      

Ó biorące udział w pielgrzymce, pod prze 
wodnictwem moderatora miejscowej So 
dalicji Pań ks. prefekta Kisiela, zwie- 
dzały pamiątki Wilna, składając przy- 
tem hojną ofiarę na fundusz ratowania 
Bazyliki oraz instytucje społeczne, 
Dom Dzieciątka jezus i t. d. 

Na dziś projektowana jest wyciecz- 
ka do Trok. Jutro ostatni dzień poby- 
tu pielgrzymki. 

— Wystawa Moniuszkowska. 
Otwarcie wystawy pamiątek moniusz- 
kowskich nastąpi dziś, we środę, 15-g0 
b.m., o godz. 1,p w poł., w ogrodzie po- 
Bernardyńskim, w głównym pawilonie 
wystawowym. * 

Wejście na wystawę 45 gr., ulgowe 
26 gr., zbiorowe (od 10 osób) 10 gr. 
od osoby. 

Wystawa otwarta będzie od godz. 
11 rano do 5 wieczór. 

— Stajk w gminie żydowskiej. — Trwa- 
jący od dwu tygodni strajk pracowników bit! 

ię i grozi roz- 
owskie insty 

    

szerzeniem się na tkie 
tucje użyteczności publicznej. 

ze skończoną 6 letnią 
Agronom średnią szkołą rel: 
niczą w Hory-Herkach w r, 1905 po- 
Szuku!e posady administrators w większym 
majątku, Posiada gruntowną długoletnią 
praktykę we wszystkich gałęziach gospo- 
darki rolnej. Na Żądanie służy referen- 
cjami b. poważnych osób, Łaskawe cferty 
prosi kierować do redakcji „Słowa* w 

Wilnie pod S. K. 

  

  

  

  
TEATR I MUZYKA 

— Wesoła operetka Danielewskiego w 
Bernardynce. — Dziś, w Środę 15 czerwca o 
godz. 8,15 w operetka - wodewil pt. 
„Polacy w Ameryce'. Beztroska i pełna hu- 
moru fabuła oraz Świetna gra artystów, wy- 
wołują wśród widzów sałwy Śmiechu. Ta- 
niec, muzyka i śpiew czynią z „Połaków w 
Ameryce" widowisko melodyjne i barwne. 
Piękne melodje, lekko wpadają w ucho, a u- 
sta same układają się do wtóru w takt śpie 
wającego chóru. 

Jutro, w czwartek 16 bm., o godz. 8,15, 
wiecz. „Polacy w Ameryce". 

— „Niesuchwytny* w Lutni. — Dziś w 
środę, 15 czerwca o godz. 8,15 — sensacyj- 
na sztuka Wallace'a pt. „Nieuchwytny“. Ed- 
gar Wallace jeden z najpopularniejszych pi- 
sarzy Świata i tym razem nie zawiódł swych 
wielbicieli, dając w „Nieuchwytnym* maksi- 
niuni emocji i trzy godziny zupełnego oder- 
wania się od rzeczywistości. To też widow- 
nia przez cały wieczór pochłonięta jest zu- 
pełnie treścią zapominając, iż rzecz się dzie 
je w Teatrze, a na scenie są tylko aktorzy. 

Jutro, w czwartek 16 bm. o godz. 8,15 
„Nieuchwytny“. 

— kKoncet pieśni białoruskiej, — Bialoru- 
ski Związek Akademicki USB w Wilnie, w 
celu zaznajomenia szerszych kół publiczno- 
ści Wileńskiej z białoruską pieśnią ludową, 
urządza we środę dnia ł5 czerwca b. r. w 
Parku im. Gen. Żeligowskiego Koncert Piećni 
Białoruskiej. Na bogaty i nadzwyczaj uroz- 
maieony program Koncertu złoży s 
ludowych pieśni białoruskich w wykonaniu 
chóru studenckiego pod znanem kierownic- 
twem p. G. Szyrmy, w opracwoaniu muzyc 
nem K. Gałkowskiego, M. Ancewa, M. £ 
dowa, Hreczaninowa, Leontowicza i innyca. 
Ponadto w czasie Koncertu będzie odtańczo 
ny bialoruski taniec narodowy = „Lawoni- 
cha“. 

Każdy, kto chce usłyszeć w mistrzowskiem 
pył iu piękne piosenki białoruskie, po- 

  

    

  

  

   

    

   

  

się ich smutną melodją, — niech śpieszy w 
dniu 15 bm. na godz. 8 wieczorem do Par- 
ku im. gen. Żeligowsi 

    

wypadła złoczyńcy z rąk rozbiła się o pasadz 
kę, przerażeni Świętokradcy opuścili czem- 
prędzej świątynię. 

ZRWSZONE SZKOŁY 
POWSZECHNE 

Naczelny lekarz wileńskich szkół 
powszechnych dr. Brokowski nadesłał 
nam sprawozdanie z lekarskich wi- 
zytacyj szkół powszechnych — publicz 
nych, oraz żyowskich za miesiąc maj. 

W szkołach publicznych wileńskich 
liczba dzieci uczęszczających wynosi: 

15.097. 

Z tej liczby poddano olbrzymią ilość 
oględzinom higjenicznym. Jak widać ze 
sprawozdania, tylko dzieci, których wy 
gląd zewnętrzny nie wzbudzał żadnych 
podejrzeń, tym oględzinom nie podle- 
gały. Liczba dzieci oglądanych przez 
lekarzy i higjenistki wynosi: 

11.448. 

Na tę liczbę dzieci brudnych, oka- 
zało się 2774 a liczba dzieci zawszo- 

nych, aż 
2.595. 

Czyli, że jeżeli przyjmiemy, że wśród wydane w czasach nowszych, odebrały . 
dzieci niezbadanych, niema ani jedne- 
go dziecka zawszonego, to i tak stosu- 
nek zawszenia szkół powszechnych bę- 
dzie wyrażał się przerażającą cyirą 

18 proc. 

jeżeli zaś przy określaniu tego sto- 
sunku weźmiemy za podstawę liczbę 
dzieci zbadanych, to stosuńek ten uro- 
śnie do 

przeszło 22 proc. 

Należy zaznaczyć, że w prywatnych 
szkołach żydowskich 'w tem samem 
Wilnie, stosunek ten jest podobny mia- 
nowicie na ogólną ilość 4.112 i oglę- 
dzin 4.079 ilość dzieci zawszonych wy- 
niosła 776, czyli w obu wypadkach 
około 19 proc. 

Co mówi to sprawozdanie? 
Mówi o wielkiej staranności wielkiej 

pracy higjenicznej w szkołach  wileń- 
skich, której nie było tu za czasów ro- 
syjskich. 

Mówi o wielkim brudzie ludności 
wileńskiej, bo przecież te wszy przy- 
noszone są z domu. Szkoda, że ta sta- 
tystyka zawszenia nie uwzględnia dzie- 
ci według narodowości, chociaż cyfry 
szkół żydowskich wskazują na to, że 
żydzięta nie wiele się różnią w iłości 
do zawszenia. 

Ale mówi także, że reforma szkol- 
na, która dzieciom inteligencji wskazu- 
je na szkoły powszechne, jako na wła- 
ściwie locum dla kształcenia młodych 
umysłów i niewyrobionych obyczajów 
jest w naszych warunkach stanowczo 
przedwczesna. 

WSPANIAŁE UROCZYSTOŚCI 
Wczoraj, dziś i jutro odbywają się 

w. miasteczku Landwarowie niezwykłe 
uroczystości. Samych imiennych zapro- 
szeń rozesłano tysiąc. Dla tysiąca za- ła ona któregoś dnia do wydziału šlėd > 
proszonych przygotowano specjalnie 
czterdzieści pokojów w tym najwięk- 
szym domu, który stoi akurat naprze- 
ciwko dworca. Ale co znaczy tysiąc w 
takiej wyjątkowej okazji? Do Landwa- 
rowa zjechało dziesięć tysięcy! Miasto 
Landwarów zakipiało, zatętniio, zapul- 
sowało. Samych kucharzy pracuje od 
rana do rana kilkunastu. Samych kuch- 
cików kilkudziesięciu. Karoca paradna 
w cztery konie zaprzężona. Konne ban 

derje przed nią i za nią. Samych zło- 
dziejów, zdążających różnemi droga- 
mi do Landwarowa, policja czatująca 

na wszystkich rozstajach, wyłapała już 
dwudziestu ośmiu. 

Co jest? Co się właściwie w Lan- 
dwarowie dzieje? 

Słynny cadyk z Lubawicz najpięk- 
niejszą córkę swoją zamąż wydaje! 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Czupurni robotnicy. — Na terenie no- 

wobudującej się kolei Woropajewo—Druja w 

pobliżu Drui między robotnikami - wynikla 

krwawa bójka, w trakcie której poranionych 

zostało kilku robotników. Jeden z nich Świder 
ski otrzymał ciężkie uszkodzenie ciała i w 

stanie beznadziejnym odwieziony został do 

szpitala w Drui. 

— ZNISZCZONE PRZEWODY TE- 

LEFONICZNE. — Nieznani sprawcy 
zmiszczyłi przewody telefoniczne па 
granicy pow. mołodeczańskiego i waio 
żyńskiego. Skutkiem tego komunikacja 
iniędzy temi miastami była przez pe- 
wien czas przerwana. Sabotażyści po 
uszkodzeniu linji zabrali dła zatarcia 
siadów drut ze sobą. 

— POŻAR BUDYNKU GMINNEGO. — 
W urzędzie gminy pliskiej powstał pożar. 
Dzięki natychmiastowei akcji ratunkowej o- 
gień zdołano nietawem: złokalizówać. Straty 
nieznaczric. 

— ARESZTY KOMUNISTÓW. —- 
W Kozłowszczyźnie zlikwidowano ja- 

      

    

pelnione tylko w samem Wilnie, mieś 

cie, gdzie wcześniej, niż w Warszawie, 
mieszkał i tworzył autor „,Litanjii Ostro 
bramskiej* i „Špiewnikėw domowych“ 

Co prawda Wilno nasze jeszcze przed 
3 — 4 dzies i lai ogrommie wWy- 
płókane zos z najcenniejszych pa- 
miątek Moniuszkowskich na rzecz war 
szawskiego T-wa Muzycznego, respecti 

ve jej sekcji im. Momiuszki. 
Mimo to jednak i teraz jeszcze zna 

lazło się coś nie coś w zbiorach paru 

instytucyj muzealnych wileńskich, oraz 
z kilkadziesiąt nader cennych pamiątek 

w kolekcjach jednego z wileńskich ba- 
daczy kultury. Stąd wystawa naogół о- 
bejmie ze 340 cennych objektów, wnie- 
sionych do katalogu i około 60-ciu fi 
gurujących jedynie w inwentarzu ręko 
pišmienaym. 

Katalog opracowany przez zasłużone 

go historyka muzyki polskiej p. Edwar 
da Wirockiego, stanowić będzie znako- 
mity podręcznik dla badaczy życia i 
twórczości Stanislawa Moniuszki na tle 
współczesnej mu epoki, 

Dział nutowy mógłby być w kilka- 
-kroć większy, niż jaki zostaje zackspo 
nowany, lecz rzeczy Moniuszkowskėe, 

   

    

by wystawie charakter archaiczny. 
Wśród książek, broszur jl rękop 

pisów znajdąą się tu miezwykłe rzadko 
ści i nowe przyczynki bio-bibljograficz 
ne .Pośród afiszów. znajdą się tu wyjąt 
kowo ciekawe a bardzo rzadkie rzeczy. 

Portretów Moniuszki na tej wysta- 

wie coś okeło 30-tu, z których jeden, 
edycji J. K.. Wilczyńskiego, stanowi wy 
soką wartość muzealną (kolorowy na 
czarnem tle), Jest tu również trochę 
rzeźb, rysunków i akwarel. 

Zresztą o niektórych  osobliwoš 
ciach narazie zamilczeć wypadnie. — 
Jeśli pogoda dopisze, a publiczność po 
obywatelsku poprzeć zechce usiłowania 
Komitetu obchodzącego - uroczyście 
60-lecie zgonu autora ,Halki*, to za 
równo naukową. jak moralna i mate 
rjalna strona tej imprezy wystawowej 
zalatwioną zostanie pomyślnie. 

S-CZYK. 

fP CIERPIENIA 
WĄTROBY I NEREK 
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LECZY 
SÓL OWOCOWA 

lurreSAL 
Ai KARPIŃSKIEGO 
AARAŁŁAŁKADŁ LADA AE A DŁ AŻ ARA AN AAA KAKA A Rik 

Amerykański zakład 
fryzjerów 

Na rogu Zawalnej i Trockiej bije w 
oczy szyld: 3 

— Amerykanski Zaklad Fryzjerow. 
Sobstwiennost“ mister Grodzienska- 

wo i mister Welke. 
W renomowanym zakładzie praco- 

wała 17-letnia manicurzystka. Przyby- 

   

czego. Zalała się ostatniemi łzami świe 
żo utraconej niewinności. 

Tak... Panowie Grodzieński i Wei- 
ke — pospołu i naprzemiany paro- 
krotnie pozbawili ją najdroższego skar 
bu młodości. Działo się to w mieszka - 
niu prywatnem pana Grodzieńskiego. 
Poszła tam, siedziała z całem zauia= 
niem. Wtem zjawił się pan Welke. Mu- 
sieli się zmówić. Stało się... co ona te- 
raz nieszczęśliwa pocznie? > 

— Podamy do sądu — rzekł współ 
czująco przodownik. : 

Podali. Sąd Okręgowy skazał każ- 
dego z amerykańskich pozbawiaczy 
cnoty na pięć lat ciężkiego postu. Ale 
panowie Grodzieński and Welke apelo- 
wali. W apelacji zostali całkowicie u- 
niewinnieni. 

Nasuwa się zasadnicze pytanie: 
— Kal: že tak? - 
Da tak. W apelacji wileńskiej w 

dniu 14 czerwca nieszczęśliwa ofiara 
przewrotnych _ amerykańskich chuci 
szczebiotała, spuściwszy oczki: 

— Wprawdzie... istotnie gwałt nie- 
wątpliwie nastąpił... Ale, do pewnego 
stopnia, że tak powiem, ja sama... 
Właściwie... 

FYVYTYPYNYYYTYYYYYYYVYWYYYYYYVYYVWYYYYTYYYTW 

DYREKCJA GIMNAZJUM IM. KRóŁOWEJ 
BARBARY RADZIWILLOWNY 

w BARANOWICZACH (ul. Szosowa 214) 
podaje do wiadomości, że egzamina wstęp- 
ne do klasy i-szej odbędą się 15 i 16 
czerwca rb. Podania o przyjęcie kancelarja 
Giminazjum przyjmuje do dnia 12-go <zarw- 
ca w godz. od 11 do H3-ej. 

A 
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czejkę młodzieży komunistycznej. Człon 
kowie jaczejki prowadzili akcję ko- 
munistyczią przeważnie wśród mło- 
dzieży. Znałeziony materjai dowodowy 
stwierdził niezbicie, iż aresztowani by- 
li na usługach Okręgowego Komitetu 
k.F.Z.B. 
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WYNIKI ZAWODOW SRZELECKICH O MI- 
STRZOSTWO M. WILNA 

W numerze wczorajszym ograniczyliśmy 
się jedynie do podania krótkiej wzmianki o 
uroczystości rozdania nagród zwydłężcom 
poszszczególnych _ konkurencyj zawodów 
strzeleckich o mistrzostwo m Wilna, Wzięło 
w nich udział czterystu zawodników reprezen 
tujących poszczególne kluby sportowe, dru- 
żyny strzeleckie i P. W. Dła braku miejsca, 

nuszeni jesteśmy ograniczyć się do podania 
jedynie pierwszych i drugicr zespołów wzglę 
dnie zawodników zwycięskich. 

Strzelanie z broni długiem M/kaliber w 
kat. 1. Odległość 50 mtr. 3 postawy. 1) Pol. 
Ki. Sport. 2) WKS 5 p.p. Leg. 3) I p.p. Leg. 

Wyniki indywidualne: Dedecki P. K, 5, Su- 
botowicz S.M.P. 

Strzelanie z broni długiej, wojskowej Odl. 
300 mtr. 3 postawy. 

1) 1 p.p. Leg. 2) 5 p.p. Leg. 3) Zw. Strzel. 
Indywidualnie: 1) kpt. Pakula 1 p.p.Leg. 2) 
«chor. Kucharski 5 p.p. Leg 3) Jurkojć Zw. 
Strzel. 

Strzelanie z pistol. wojskowych. Odl. 20 
mtr. 

_1) 3 Baon Sap. 2) Pol. KI. Sp. 3) 1 p.p. 
Leg. Indywidualnie: 1) kpt. Pakuła, 2) por. 
Fus 3 sap., 3) Derecki Pol. Kl. S. 

Strzelanie z broni małokalibrowej. 
1) K. S. 6 p.p. Leg. 2) Hufce 

  

Szkolne, 
"Wilno, M — 2, 3) Hufce Szkolne Wilno М--! 

Indywidualnie: 1) Czerniawski 6 p.p. Leg. 
2) Krzywiel 3 sap., 3) Kuczyński Pocztowe 
P. W. 

Strzelanie z broni długiej wojskowej: Odl 
200 m. 1) 5 p.p. Leg. 2) Hufce Szkolne Wil- 
no N—l1. 3) 6 p. p. Leg. 

Indywidualnie: 1) por. Białkowski 5 p.p. s 
Leg. 2) kpr. Szejpung 6 p.p. Leg. 3) Burzyń s 
ski Wilno M—1. 

Strzelanie z broni małokalibrowej. Odl. 50 
m. 1) Hufce Szkolne Wilno M2, 2) 1 p.p. 
Łeg., 3) 5 p.p. Leg. 

Indywidualnie: 1) Juniewicz Bolesław P. 
"W. Wilno M2, 2) Kosmowski, 3) Andrze- 
jewski. 

Strzelanie z broni dł. wojskowej odl. 100 
m 1) I pp. Leg.. 2) 5 p. p. leg, 3) Pol, K, S 

Indywidualnie: 1) por. Makarczyński 5 p. 
pe. Leg. 2) st. sierż. Jaroński 1 p.p. Leg. 3) 
plut. Plawgo 1 p.p. Leg. 

Strzelanie z broni długiej małokalibrowej. 
Odi, 50 mtr, 1) Zw. Strzelecki, 2) Og. Przy- 
sposobienia Kobiet do obrony Kraju. 

Indywidualnie: 1) Szłaj ewska Zw. Strz. 
2) Pietkiewiczówna Zw. Strzelecki, 3) Kon- 
trymowiczówna Org. Przysp. Kobiet. 

Strzelanie z broni małok. Odl. 50 m. 1) 

Org. Przysp. Kobiet do obrony kraju, 2) Ro- 
dzina Wojskowa. 2 

Wyniki indywidualne: 1) Barczówna O. 
P. K. 2) Rajsowa R. W. 3) Pietkiewiczówna 
OPEK 

Strzelanie z br. długiej małokalibrowej. 
Odi. 50 m. 1) Organ. Przysp. Kobiet. 

Indywidualnie: 1) Szmidtówna O.P. K. 2) 
, Kaszyńska O.P.K. 

Wyńiki zawodów indywidualnych „pow- 
szechnych* o mistrzostwo m. Wilna. 

Kat. 1. Por. Skrobecki 3 b. sap., kat. 2 
«or. Morzkowski 1, p,p. Leg, kat: 3. sap.Krzy 
wiel 3 Baon Sap. 

W strzelaniu z pistoletów wojskowych 
płk. Boltuć 19 D. P. — z broni krótkiej mało 
kalibrowej pik. Boltuč. a 

Panie: z broni małokalibrowej Kat. I Szla 
jewska Zw. Strz. Kat. 2 Barczówna OPK do 
OK. Kat. 3 Kawalczukówna OPK do OK. 

W marszu 10 kim. ze strzelaniem dia 
przedpoborowych — 1) drużyna czł. P. W. 
gimn. Leleweła, 2) druż. P. W. Państw. Szko 
ły Ogrodniczej; poborowych — 1) drużyna 
P.W7 Pocztowców, 2) drużyna P.W. 

Szereg cennych nagród rozda p. wojewo- 
da wyżej wymienionym zawodnikom w nie- 
dzielę. (t) 

MIEDZYNARODOWE REGATY 
WIOŚLARSKIE W TROKACH 

"Iroki nareszcie doczekały się zaszczytu, 
jaki im się słusznie należą. Na wodach jezio- 
ra odbędą się w dniu 10 lipca wielkie między 

narodowe regaty wioślarskie o mistrzostwo 
Wilna. у : 

Wezmą w nich udział osady Łotwy i 
'Estonji (pertraktacje są na najlepszej dro- 
dze) oaz najwybitniejsi wioślarze Warszawy, 
Poznania, Grodna, nie licząc już obowiązko- 
wego startu wilnian. 

Przyjazd wioślarzy zagranicznych będzie 
ewenementem nielada, gdyż dotychczas nie 
mieliśmy jeszcze możności gościć u siebie 
zawodników obcych państw. 

Kluby wileńskie przygotowują się do tych 
zawodów b. starannie, pragnąc obronić tytu- 
ły mistrzowskie przed gośćmi. (t) 

WYCIECZKA KAJAKOWCÓW 

Dwaj kajakowcy wileńscy, członkowie So 
kolą Al. Brewiūski i T. Głog, wyjeżdżają w 

dniu 15 b.m. na wycieczkę kajakową do Gdy 
ni. 

Trasa wycieczki prowadzi od W. Solecz- 
nik rzeką Žyzmą, Niemnem, kanatem Augu- 
stowskim i Wisłą. 

Żagłowy kajak dzielnych sokołów ma ich 
przywieźć do Gdyni przed 10 lipca, tak aby 
zdążyli na zjazd Sokoli, który się tam w tym 
dniu rozpoczyna. (t) | 

  

— świat Nr. 24 W.  Grubiń- 
ski podaje ciekawy projekt zwalczania droży 
zny prądu elektrycznego. Ktoś anonimowy 
pod wpływem antypolskiej książki, wydanej 
w Królewcu. kreśli antyniemieckie obrazy 
przyszłej wojny. ]. Strzelecka narzeka 
Trylogię Sienkiewicza, która niepotrzebnie 
zmusza szkółę do „grzebania w XVII wieku”. 
Podług autorki wiek' XVI w Polsce — to 
piekło i grzęsawisko ciemnoty szlacheckiej, 
egoizmu kastowego, ciasnoty, płytkiej dewo 
cji'. Cóż za przerażający brak znajomości 
dziejów naszej kultury!.. Trudno o bardziej 
płytką charakterystykę epoki polskiego ba- 
roka! 

„Niepodtegiošė“, czasopismo poświęcone 
dziejom polskim walk wyzwoleńczych w do- 
bie popowstaniowej, wydawane pod redakcją 
b. burmistrza Leona Wasilewskiego przez za- 

dzisiaj Instytut Badania Najnow- 

   

  

  

   

  

     

    

  

  

ległości* nie p 2 
działe rozpraw i artykułów zawiera ostatni 
zeszyt b, interesującą, opartą na źród'ach rap 
perswilskich pracę dr. Heleny Więckowskiej, 
kreśiącą dzieje zjednoczenia Towarzystw 
Miodzieży Polskiej zagranicą (1887 — 1914), 
szkic zasłużonego pracownika  niepodleglo- 
ściowego Kazimierza Pietkiewicza p. t. „Moj- 
žesz Lurje i Raboczeje Znamia“, nawiązują- 
cego do pierwocin socjalistycznych prz 
Polsce i na obszarze Rosji, dalszą ciąg 

wych i zajmujących „Wspomnień uczeni 
Iki* pióra Heleny Radlińskiej, szkic 
a Nowosińskiego „Z czasów rewo- 

  

      
    

        

   

      

  

Stanis: 
lucji 1905 roku i późniejszych wałk o niepo- 
dlegiość*, oraz bardzo ceńne wspominienia 
generała Józefa Olszyny-Wilczyńskiego p. t. 
„Z dziennika družyniaka“. 

W dziale „Dokumentów zawiera ostatni 
zeszyt „Niepodległości* dalszy ciąg rewela- 
cyjnych materjałów, odnoszących się do pro- 
jektów Rosji z lat 1915 — 1916 w sprawie 
urządzenia „Polskiego Kraju* zaś w „Miscel- 
laneach* drukuje cały szereg cennych przy- 
czynków, wśród których na pierwszy plan 
wybija się bardzo interesujące wspomnienia 
Stanisława Czarneckiego o „Wyprowadzeniu 
dziesięciu z Pawiaka”. Zeszyt zamyka boga- 
ty dział sprawozdań i recenzyj, z obszernem 
omówieniem przez Leona Wasilewskiego ka- 
pitalnej pracy Jana Kucharzewskiego „Od 
białego caratu do czerwonego. 

  

Radje wileńskie 
ŚRODA, DNIA 15 CZERWCA. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 
poborowych. 12.40: Komunikat meteor. 13.35 
Progiam dzienny. 15.40: Audycja dia dzie 
15.05: Koncert dla młodzieży (płyty). 16.40: 
„Niepotrzebny. nowela Jadwigi  Zielińskiej. 
17.00: Koncert. 18.00: „Na morzach połud 
niowych* odczyt. 18.20: Muzyka tan. 19.15: 
Polska w walce z Angiją o Davis Coup — ie 
ijeton. 19.30: Muzyka (płyty). 19.35: Praso- 
wy dziennik radjowy. 19.45: „Co nas boli?" 
Przechadzki Mika po mieście. 19.55: Prograin 
ną czwatek. 20.00: Koncert. 20.55. Kwadrans 
literacki. 21.10: Recital śpiewany. 21.50: Ko- 
munikaty i muzyka tan. 22.25: Drieu ła Ro- 
chelle głosi nowy patrjotyzm. — Felį. wygl. 
Jerzy Wyszomiski. 22.40: Komunikaty i mit- 
zyka taneczna. 

CZWARTEK, NIA 16 CZERWCA 
11.58: Sygnał czasu. 12.10. Audycja dla 

poborowych. 12.40: Komun. meteor. z War- 
szawy. 15.35: Program dzienny, 15.40: Muzy 
ka operowa taneczna (płyty). 16.35: Komun. 
Zw. Ml. Poisk. 16.45: „O tkactwie recznem“ 
— odczyt. 17.00: Koncert w wyk. ociemnia- 
tych 18.00: „Mahomet a kultura europejska 
ska“ — odczyt wygł prof. M. Sobeski. 18.20: 
Muzyka taneczna. 19,35: „Skrzynka poczto- 
wa N. 205'—listy radjosłuchaczy omówi Wi- 
tołd Hulewicz, 19:35: Prasowy dziennik ra- 
djowy. 19.45: „Ciotka Albinowa mówi” 
monolog humorystyczny. 20.00: Muzyka lek- 
ka. 21.20: Słuchowisko. 21.50: Komunikaty i 
muzyka taneczna. 
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Podaje się do wiadomości, 

położone w miejscowości 

publiczności piażą z 

BALNO,   
sprzedają się 

działki letniskowe 
tetencowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

piaszczysiyin 

brzegiem. 
Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Partelacyjna 
MICKIEWICZA 4. 

=” — > ki 

że w majątku Landwarowie 

dogodnym dla kąpieli 
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RYZEOKOOREZOZĄCZE OOOO RESKO TARAAÓ DOZNA 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

„SLOWO“ 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„PURPUROWA GONDOLA“ HELJOS 

Gomdola — dlatego, że akcja rozwi 

ja się w Wenecji. Purpurowa — chyba 
dlatego, że ubrana lampjonami z oka 
zji karnawału, 

Lepiej brzmiałby tytuł „Wenecki 
Otello“, tragedja bowiem  zazdrosnego 

murzyna i pięknej Desdemony, jest 

poimtą tego filmu, 

Artystyczne małżeństwo — Silvio 
i Simonetta mają wystąpić w rolach 
Otella i [Desdemony, Los płata im zło 
śliwego figla, transponując grę uczuć 

(ze sceny do życia rzeczywistego 
Simonetta — Desdemona (Dorota 

Buchier) aczkolwiek kocha męża, daje 

się porwać chwilowej zabawie z pię- 

knym porucznikiem (Józef Schildkraut ) 
Silvio — Otello (Mateusz Lang) w po- 

rywie wściekłości i zazdrości omal nie 

zadusił na scenie żony. (Dramatyczna 

sytuacja wyjaśnia się jednak i małżon 
«kowie wracają do dawnego szczęścia.—- 

O ile cały przebieg mimowolnej zdra 
dy Simonetty i rozpacz jej męża rozwi 
jają się stopniowo i logicznie, o tyle 

rozwikłanie końcowe jest mało prawdo 
podobne (całe zresztą mieści się w 

pisie). Reżyser nie doprowadził filmu 

do końca, a poprostu dorobił zakończe 

nie, jakby w obawie przed rozwłlekło- 
ścią, 

Obraz ma szereg  kardzo dobrych 

partyj.. Aczkolwiek: dialogi są naogół 

niewyraźne i źlę tonowane, to jednak 

dźwięk i śpiew wypadły dobrze. Koły 
sanika była bardzo melodyjna. Udział 
orkiestry cygańskiej, znanej z „Roman- 
sów cygańskich* jest tu ograniczony do 

minimum, a i to, co pozostało (wal- 

z „Czardaszki*) choć świetne w 
wykenaniu, nie bardzo wiąże się z cało 

ścią. 
Zdjęcia z Wenecji autentyczne, ehoć 

nie zawisze fotogeniczne i szczęśliwie 

dobrane, Ognie sztuczne weneckiego 

karnawału wypadły na ekranie efektow 
nie. Szkoda, że to samo zdjęcie powta- 
rzano w kólko. || 

Z aktorów najlepszym był Lang w 

    

I roli Silvia — Otella. 
Józef Schildkraut — przystojny, ale 

jako aktor mierny. Mały syn wielkiego 

ojca. 

Dorota Buchier nadzwyczaj miła i 
fotogeniczna, Strój karnawałowy ma e- 

iektowny || gustowny. 
Całość filmu  sprawiałaby jeszcze 

lepsze wrażenie, gdyby nie przewlekłe 
przerwy w! czasie seansu. TAD. C. 

  

Džwigko xe 

Kino 

HELIOS 
PURPUROWĄ GORDBDSLĄ 

„Cygańskich Romansów* Józef Shildkraut, Borothy Bouchier i orkiestra Alfreda Rodego. 

Najwspanialsze arcydzieło doby obecnei] 

Porywający 
W roli gł. koncertowy zespół 

romans Miłosny 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

Wkrótce; Film, o którym mówi cały Świat „Doktór jekyl i Mr. Hyde“. 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22. 

Uwaga! 

Dziś! Największy śpiewak świata, ulubieniec publiczności w filmie aźwiękowo-śpiewnym 

Neapol, śpiewające miasta Koncert uaęŻ 6 ywo wii ENejlepsze 

Walczymy z kryzysem! Rzeczą naszą dzč obraz o wysokiej wurtości artysty» 
cznej za minimalną opłatą! BąikOn 30gr. Parter 60 gr. na wszystkie seanse 

oraz 
słynna BRYGIBA НЫ 

  

  

DZWIĘKOWE KINO 

CG/INE 
ui, Wielka 47. Tel. 15-41. 

Dziś! Wielki erotyczny film najnowsżej produkcji osnuty na tle poczytnej powieści 

U STÓP KOBIETY 
Nad |: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. Początek o godz.f4, 6, 8 i 10.15 w dnie św'ąt. o godz. 

"ej. 

(Znajoma z wagonu Ssypialnego) 
z udziałem gwiszdy gwiazd MARLENY 

DIETRICH. Dodatki Dźwiękowe, 

1szy seans zniżone. Następny prcgram: 100 pr. c. dźwięk. film „Król Włóczęgów' 

  

trzylišmy 

Džwiekowe kino 

„PAN“ 

  
  sę 

pp. wynajmujących 
ietniske, peansjo- Uwadze 

nzty, pokoje i t. p. 

| « SŁOWA” 
i do innych pism bardzo tanio 

załatwia 

Biuro Rekiamowe 

St. Grabowskiego 
uł. Garbarska 1. tel. 82. 
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Maison de familia 
avec lecons de franga's 

14, place Carnot-Aix Les-bains 
au centra de la vilie 

A proximitć de I'ćtablissement thermal 

et des casinos en face les scurces 
—a— . 

tuisine bourgecise 
— confort moderne 

ouvert de mai a octobre telephone: 7-74 
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UMOWE ZĘ 
| | rodzaju 

POLEGA 5 

po CENACH FABRYCZNYCH 

WICIELSTWO „D U N L 0 p“ 
wiino, Gdańska 6. 

КЕ
ЛЕ
 

е 
е 

е 
е 

О 
Е
Е
Е
 

  

2 AKADEMICKIEGO RUCHU EMIGRACYJNEGO 
Podaje się do wiadomości wyjeżdżających na studja zagranicę, że zbliża się osta- 

tni termin egzaminów wstępnych na uczelnia h zagranicą w sesji letniej. 
odmowy przyjęcia zaleca się zainteresowanym dokonywanie 

Dla uniknięcia 
zapisów i rezerwowanie 

miejsc we wcześniejszym terminie. Studenci wyjeżdżający na studja otrzymywać będą 
na podstawie par. 4-a ulgowe paszporty zagraniczne po przedstawieniu _ dokumentu, 

stwierdzającego formalny zapis na wyższą uczelnię zagr. na rok akad. 1932 — 33. Wy- 
jeżdżający winni zaopatrzyć się w dowody С. I. K., posiadaczom, których przysługuje 
prawo korzystania z ulgowych i bezpłatnych wiz, oraz szeregu ułg w kraju i zagr. Po- 
moc w organizowanych wyjazdach grupowych studentów, przy których wyjeżdżający 
korzystają z 50 proc. ulgi na kolejach, udzielaną będzie przez Warszawskie Akademickie 
Biuro Iniormacyjno-Zapisowe Stud. Stud. Zagr. w Warszawie, ul. Mirowska Nr. 3—17. 
Biuro załatwia przyjęcia na wszystkie wyższe uczelnie zagr. udziela bezpłatnie wszel 
kich informacyj, dotyczących studjów, kosztów utrzymania zagranicą i t.d. 

  

Niniejszem powiadamiamy, że od dnia 6 czerwca b. r. w lokalu Instytutu Pieięg- 

niarek i Wychowawczyń Społ. ul, Mickiewicza 22 — 5, rozpoczął się dla absol- 

wentek żeń. szkół dwytygodniowy kurs wykładów 

z dziedziny pielęgnowania dziecka, higjeny kobiecej i 
ratownictwa połączony z praktycznewmi zajęcism!, Zapisy od godz,5 — 6-ej 

w lokalu Instytutu, Opłata za kurs 3 zł. 
  

Giełda warszawska 
Z dnią 14 czerwca 1932 
WALUTY I DEWIZY: 

Belgja 142,35 — 124,66 — 124,14 — 
Holandja 361,30 — 3862,20 — 360,40— 
Londyn 32,78 — 32,94 — 32.62 — 
Nowy York 8,907 — 8,927 — 8,887 — 

Nowy Yonk kabel 8,912 — 8,932 — 
8,892.. Paryż 35,10 — 35,19 — 35,01— 
Praga— 26,40 — 26,46 26,34. — 
Szwajearja 174,15 — 174,58 — 173,72 
Wiochy— 45,70 — 45,93 — 4547 — 

Berlin w obrotach nieoficjalnych-— 
21115, Tendencja miejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
5 proc, pożyczka Ikonwersyjna 33.— 

4 proc. dolarowa 47,50. — 47,25. T proc. 
stabilizacyjna — 44,50—45,75, 10 proc. 
kolejowa 101. 8 proc. Ł. Z. BGK i BR 
obligacje BGK 94. Te same T proc. - — 
23,25 6 proc. L. Z. ziemskkie — 32,75.— 

'Tendencja na požyczki ulrzymana-— 

na listy slabsza. 

AKCJE: 

Bank Polski 70. Lilpop 10,50. Tenden 
cja utrzymana. 

Pożyczka Dillonowska 45,50, — 
Stabilizacyjna 42,25. 

Warszawska 30.. 

MOTOCYKLE 
F. N. i Royal - Enfield 
Po cenach zniżonych. 

Wyprzedaż nowych modeli 31 r. 

Przedstawicielstwo Wiłeńska 19 
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OGŁOSZENIE 
Magistrat m. Wilna cgłasza przetarg na 

roboty asenizacyjne w szpitala h Miejskich, 
; rzytołku i ogrodnictwie. 

Oierty, ze wskazaniem ceny ryczsłtowej 
2a oczyszczanie każde 1295 czególnej iustytu- 
cji oraz od beczki — z podaniem wymiaru 
beczki — należy skladsč do dnia 22 czeruca 
1932r 

Otwarcie ofert i ustny przetatarg odbę: 
dzie się w tymże dniu z godz. 10-tej rano. 

Warunki przetargu są do przejrzenia w 
Wydziałe Zd osia i Opieki Społeczvej (20- 
kój 4), gdzie również będzie się odoywato 
przyjmowanie ofert. 

Magistrai m. Wllna 
JA+4A4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMASAAAAAA A 

0 A J A i M MS 

OGŁOSZENIE 

Komernik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
3go rewiru Wacław Leśnizwski zam, w Wil- 
nie przy al. M, Pohulanka 13 m, 2, na zasa- 
dzie ait 1030 U. P. C, ozłasza, iż w dniu 
17 czerwca 1932 r. o godzinie 10 rano w 
Wilnie przy ul, Wieliiej Nr, 66, odbędzie się 
sprzedaż z iicytacji publicznej majątku rucho- 
m*go w drugim terminie, należącego do firmy 
„Optyłot* składającego się z sparstu telefo- 
nicznego, barometrów i wielu innych rzeczy, 
oszacowanycih na ssmę 3.090 zł, na zaspoko* 
jenie pretensji Banku Polskiego Oddzisł w 
Wilnie w sumie 4.000 zł. z proc. i kosztami, 

Komcrnik sądowy (—) W. Leśniewski 

CJ M Ai A 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

YYYYYYYYYVYYVYYYTYYYYYVYTYYYYTYVYVYYYVYTYTY 

LEN WZBOGACA KRAJ, JUTA 
I BAWEŁNA UBOŻĄ ROLNIKA. 

  

Uziš premjera! Po krótkiej przerwie znowu przystąpiliśmy do pierwszorzęcnegi repetuanu i w tym celu Zaepa- 
sięw szereg szlagierów filmowych z których pierwszy wyświetlamy już dziś! 

Najpotężniejszy R-mans Wschodn — 100 proc. łilm śpiewno-dźwiękowy 

KRÓLOWA POŁUDAKIA 
sim ten jak „Poganin“, „Tabu“ i . p. zostanie u wszystkich nadługo w pamięci. Piosenki „Królowej Południa” 

śpiewać będzie całe Wilno! Akcja rozgrywa się na słonecznych wyspach koralowyci, na Rivierze i w Paryżu. 
Oiśniewające balety! Nadzwyczaj ciekawa treść! Egzotyczna piękncść Kaisse Robka w roli tytułowej Wschodnie 
melodje! Wspaniała egzctyka w peini jej czaru! Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe. W kinie stale funkcjo- 

(Egzotyczny Romans 
Mórz Południowych) 

nuje udoskonalona według najnowszej konstrukcji wentylacja, 
Początek o godz 4-ej Na pierwszy seans ceny zniżone 

  

  

FABRYKA 
пКар MEBLI w cegielni pod Wil 

E. FILENKI I $-ha 
łektromonter zna- 
jący dobrze swój 
h, poszukuje pracy 

Zygmuntowicz Stefan, 

leńszczyźnie przyjmie ę, 
pracę ns sezon Kaiwa 

  

  

   

Spółka z ogr. odp. ryjska 135. Wodejka Mostowa 3. 
ano. a TalaDka 20, a wozi ZNA DZE m v łasny. Istnieje od 1843, | Zi m sezonia remón- у usarz рго5! о ги- я 

Щц‹г;\п!:, ;Хріяъпе, salony, $ dzialenie jaki ejkol, ; EPO gabinety, łóżka niklowane -i | wiek pracy. Stanisław „z За ika 
augielskie, kredensy, stoły, | Andrzejewski. Pokoj 6. 521, 145IO Wszelką pra- -'cę z tem związaną wy= 

„kona malarz pokojowy 
zewe dobry robct i 

5 nie, bzrdzo potrze ea Jan, Trakt Ba- 
bujący pracy, zgzdza 
jący się na ksżde wa 
runki wynagrcdzenia 
poszukuje zajęcia. Cze 
botarunzs Wiktor Wo 
dociągowa 14. 

szaty, biurka, krzesła dębowe 
1 & р.Сепу znacznie zniżone, 

śkłań Fortepianów, Pionie, Fistarmonji 

K. Dąbrawska 
: я (F-ma istujeje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

  
  

  

łekarz chwilowo 
bez pracy, przyj” 

mie posadę. Wymaga- 
"nia skromse. Szeptyc- 
kiego 10. SzyszkiewicZ 
Michsł. 

ntroligator poszuku- 
je pracy. Wielka 28 

m. 6. Zubacžyk Wlo- 
dzimierz, 

  

ZPN 
nom, zdolny, — 
pracowity połeca 

się. Bakszta 14. Janu- 
szkiewicz Witold, 

ŻAŻÓ ŁA ŚROAŻARABAĄCÓC  IAŁAABAAŁAAŁAAŁAŁAŁA > 

Kosmetyka Lekcje Qsrodnik kvelitiko- 

EEE 

wany, Z praktyką. 

EE 
Wi PYYYYYTYVYYYVYYVYTYTY 

        

Kūnai, debry robot- 
nik, pracowity, Su- 

mienny, — w ciężkich 

Legionowa 43. Chle- 
bowski Aatoni. 

  

Studentka M ózzUGOŚE i tacy " warunkach znajdujący 
> У 

5 A Bi NET humanistyki, uczenica P anei? mara Na cze ak se 
Racienainė;  KOnserwatorjam  Mu- poważne rełerencje. — każda warunki Žėras 

kosmetyk j zycznego (tortepian) Fabryczna 3 m. wia dm 1. Z GERE 
3 poszukuje kondycji ns Jan Wierciński, ki Jam. - : 

m: lato. Zgłoszenia do —-———— Sios 
‚ абхо. В „Зома“, tolarz ройе}ти|всу асса Goa oes I R я zeladnik szewcki, Mickiewicza 81-—4 Francuska $ się każdej rcboty dolty,: TACKORIKO 

kobieCė4 albo osoba i — znający gruntownie posiadająca ze skromnemi wyma- 
Uredęcuz::: dobrym akcent Swój fach, (zeź wy, ię. ganiami szuka zajęcia J je, dosko- język franc, potrzebna ECZGWY, prosi O jakie Og z,raz, solidny, nie mali, : odświeża, 45878 40 9 cjo letniej dziew- kolwiek zajęcie, Lwow: pije. Żórawia 6 m. 3— 
Jej skazy tbrski, Massż czynki na dwa mie. SKA 30 mu 8. Zarakow- Aiekssndrowicz Kazi kosmetyczny (WATZY, sjącę, na wyjazd. Ul. Ski Rajmund. mierz. 
Masaż ciała, slektrycz= Starą 25 m, 200 19—21 — 

    

  

  

uy, wyszczupiejąty (22- Era CA rawcowa, szyje do- growal 
nie), stryski „Hormc- Siudentka bize i niedrogo— K rot aaa 
na“ według prot. Sguh- , łstyki Wykonanie staranne. pracy najchętniej do 
ls. Wypadanie wsozów, omanisty Zawadzka Brygida. — majątku, spokojny, pra- 
łupież.  Indywiduslne posiadająca dobrze ajow. ы 
dobierenie kosmetysów trancuski — poszuk KE 2 ża Mask PO 
do każdej cery. Ostar kondycji na lato. Wy- eżelarz meblowy— t = 
mie zdobycie kosmety. inagania scsomne. Zgło* S znający dobrze swój = 

ki racjonalnej, szeniażdo adm. „Sło fach prosi o udzielenie 
Cedziewnie od g, 10—6 wa*, mu _ pracy. Przyjmie 

W. Z. P: 40 waaaaakaadAkAŁŁA Aska również 
PYYYYYYYTYTYYYYYTYYYA Poszuku J Ą 

  

  

ucharka z dobremi 
1 rekomendacjami, 

zamówienia. czysta, Nowogródzka 8, 
Wykonanie solidne. — Kopciuch Darja, 
Babkin Antoni, Sitno: —= 

  

Letniska PRACY "leńska, 13. fiesta prosi o udzie- 
kort c=cskcó W WILNIE ucharka, uczciwa % lenie jskiejkolwiek "WYTYYWYTYPYPWYTYTYTY ! X b 

L pracowita przyjmie pracy. Może wyjechać 
etnisko Poszukuję  Posadę, — wymagania ua prowincję. Kijow= 

pENSJORAt porady służącej 7 do- SkrOmne, Pietkiewicz Ska 4. Kowalewski Ja- 
rzeka, las sosnowy. — brem goiowaniem mam Michalina, Soljaniki 7, kób. 
poczta i majątek, Da- dobre świa. Ę i niuszew stacja Stmor: ckiewicza > 2 zewe pozostający Rebsty aż gonie, Kiersnowska, —- 8 bez pracy. prosi o “A meblarskie wyko- -—-  Zredukowany dzielenie  jakiejkol-nuje sclidnie, tanio i 

V wiek posady. Kozyrski szybko Piotrowski Sta- 
Н! wežuy z instytucji + "lis Е. a Trakt Batorego, a Chełmska 47, 

Lokaie Sr emiś WIEdeCUWAMII „marna. 
ROINYKZOZZECZKZKERZAM tłOdy, Żonaty poszu- i WYYYTYTOYYYYYTEWYY** łeśle, wykwaliłiko- fpeperuje zamki 

Mieszkanie kuje pracy Adrejmias t wany, SER R dorabia klucze, ta- 
й Ignacy Koszykowa 33 mi podejinie się przcy tio, Solidile szybko 

  

    

      

3 pokojowe m. 3, w swojej specjalności, wykwalifikowany ślu- 
ze wszelkiemi wygoda- — sm tanio. Robotę wykona Sarz Bruzga Stanisław mi do wynajęcia w @2612г z dobremi colidnje, Tartaki 27 — Saraceńska 14 m. 12. ' 

  

ładnej dzielnicy. Do- świadectwsmi, trze- hinb. 

a się A EO, poszu. Šel“ Е Ks 
ka 6—1 od 3—5, uje pracy. WYMaga- worzyjmie pracę naw Średnim wieku po- ia savas Ss = kak Wasiew. P najskromniejszych szukuje įskiejkolwiek 
MAMAAAALbAKA SL EKSA, b k 20 — Ostro: wzrynkach w zakładzie pracy może szmodziel- 
==RÓżne 3 S pa „kė nej na małą gospodar= 

a owany tachowiec-pie- kę domową lub na 
i tolarz, dobry fach0- grz, Li Р ч „ Lipowa 26 —wieš, albo pilnowanie 

BEI 5 ak ać Liksza Jan, mieszkania = b, skrom- 
sali a an ais : Siostra pielęgniarka te wynzgrodzenie. Ja: na skromnych warun 1 

Okazylnia | kach, — Naruniec kle poszukuje posady pizy Sicilońska 5-58. J. A. 
sprzedaje się odku- mens — Zaułek Lidz-chorych, może na wy- 
szacz firmy Elektrolux ki 13. jazd posiada dobre re- 
Konerskiego 44/3, Pa: - lerencje. Zgłoszenia do 
cela, gkarz, gruntownie Administracji pod W.H. posadę — za skromne 

е — obeznany ze swym P 5 я Z) ^ anienka wynagrodzenie. Tum- 
Były pułkownik zawodem, zdolny fa rónych wymagań mel Ernest. Pańska 7, 
lat 70, spzrałiżowsny CHOWiec, — p+szukuje przyjmie pracę a S 
bez żadnych Środków pry. Kouowski Jab, iż erze ekspedjentkująejcarz prosi o u. 
do życia prosi Sz, Czy: BYS rzycka 11 m. 5. S sklepie. — Posiada EP dzielenie jakiejkol- 
telników „Stowa“ o ja- .. dobre Świadectwa i Wiek pracy, najchętniej 
kąkolwiek pomoc, Tre domów buduje polecenia. Subocz 90we własnym fachu. — 
Dzieina Nr. 23—6. się w Wiluie, czyż m. 2 — Klimaszewska Pieślak Jan, Malinowa 7 

przy żadnym z nich Józefa, 
nie znajdzie się praca - 
dla wykwslilikowanego Migda kabieia 
cieśli, solidnego czło- pracowita, uczciwa __uczciwa — poszukuje 
wieka pozostającego przyjmie ? jskązelwiek pracy. Może wyjechać 
bez pracy? — Łaskawe pracę (pranie, sprząta- 13 Prowincję Stryczyń- 
zeołisrowania PTOSZĘ piję, opieka 2 mież ska Emilja. Chocimska 

kierować ul. Św. Igna* s;kaniem w czasie lata) 75: 
cego 12 — 27, Baliński popławska 17 m. 8, 

Osoba | 

  

ukiernik. Znający 
dobrze swój ;tach, 

przcowity.  Przyjmie 

        

2 mi * 

$8и2цп do wszyst: 
kiego, pracowita — 

        

Pianina 

  

  

  

zupelnie nowe (wielo. Michał, Hryhorowiczowa, S ika k : 
Jetni A я EK + 
1300: AE + talarz. Sumieny, głusarz - mechanik szukuje pracy, Może 
Abelow. pracowity prosi o pozostający bez pra- wyjechać na wieś, — 
Pó udzielenie  lakiejkol- cy przyjmie posadę n Awsiukiewicz  Emilja 

pam pracy. Może wy- skromuych warunkach Zaułek Betlejemski 8, 
: : echać ua prowincję — _ f m 

Okazynielii |Czywilis Michał, ) Pracowity, sol dzy, 
Po- uczciwy. Dobry robot sz: poszukuje pra- 

  

różne pozostałe z | narska 45. cy przy warsztacie 

licytacji rzeczy oraz R Wied IŠ ay też samodzielnie. 
o acnacy Polecana A sA ystaw. Może wyjschać na 

d aa przez Tow. ow. Win- szelkie roboty prowincję Sokola 16, 
centego rodzina, skła- druciarskie wyko- ais Stanisław. 
dająca stę z matki su- nuje tanio i s-lidnie 
chotnicy, ojea bezro- Wyganowski  Michsł (Gikisrak specjalista 
boinego i trojga wąt Bukowa 12. od ciastek. Zdolny, 
"łych i głodnych dzieci pracowity. Z powodu 
prosi o pomoc w odzie: C= prosi o ndzie-kryzysu chwilowo bez 
ży lub groszach. Ofia- bs lenie jakiejkolwiek zajęcia, Śniegowy 4, 
ry dla rodziny B, — pracy. Zarakowski Sta- Kisilewski Stanisław, 
przyjmuje Administra. nisław Trakt Batore- me=ueemewemaawene 
cja „Sł.wa*. go 2. „ARE ощое 

ul. Biskupia 4, tel, 
14-10 ой 9 — 21 

5—7 ppoł, 
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