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Zmierzch ziemiaństwa 
Czytamy na szpaltach dzienników ie- 

wicowych triumfalne elukubracje na te- 

mat zmierzchu znienawidzonego  zie- 

miaństwa. „Ziemianie giną*, „Koniec 

obszarników „Ziemia dla ludu“ i t, p. 

I któż to pisze, — czy to ekonomiści 

przekonani, że ziemia rozdrobniona da 

większe ii lepsze plany? Czy agronom»- 

«ie dążący do ' szczytu perfekcji i 

masowej produkcji zbóż i wytworów 

hodowli? A może kupcy, widzący w 

tem rozwój handlu eksportowego? Czy 

finansiści skarbowi spodziewający się 

pomnożenia dochodów państwowych od 

zniszczenia większych warsztatów  rol- 

nych ? Czy może ministerstwo pracy spo 

dzieawjące się większego pola pracy dla 

bezrobotnych przy ekstentyfikacji go- 

spodarstwa ? 

Chyba nie ministerstwo wojny dąży do 

uszczuplenia zapasów na wypadek kon- 

fliktu zbrojnego, coby równało się sa- 

mobójstwu wobec aksjomatu większej 

produkcyjności folwarcznych go-po- 

darstw ? 

A więc kto się cieszy, kto jest tym 

maiwtnym, zacierającyra radośnie dło- 

nie «a widok tysięcy majątków zagro- 

žonych iwywłaszczeniem za długi ban- 

kowe i prywatne, których dziś spłacić 

ziemianie nie mogą, bo ich zjadł kry- 

zys cen, niepomierne podatki, olbrzymie 

procenty ii brak kredytu długoterminc- 

wego o niskiem oprocentownaju. 

Cieszą się ci, co nigdy nic nie stwo- 

rzyli, nigdy nic nie wyprodukowali, po- 

jęcia o roli i produkcji -gospodarczej nie 

mają. Ci panowie szeroko rozprawiają 

o reformie agrarnej, potrzebie zniszcze- 

nia wilkich gospodarstw a rozdziału zie 

mi pomiędzy „lud pracujący". Jedno- 

cześnie wołają oni o przymusowe obni- 

żenie cen na prodlukty pierwszej putrze- 

by t.j. o doprowadzenie do stało ;5 deficy 

tu rolników nie wyłączając i tych drob- 

mych, których jest przecie ogromna. bo 

prawie 80 proc, większość. Robi się io 

zawsze w imię dobra ,szerokich mis pra 

cujących*, a gdy się zniszczy już wszy 

stkie warsztaty rolne, jak siżę to dzieje 

w Sowdepji, ogłasza się, że ziemia nale- 

ży do państwa, a chłop ma na niej praco 

«wać jako niewolnik. 

Wówczas głoduje nietylko wieś, po- 

zbawiona wszystkiego, ale i miasto i ów 

robotnik, z którego robiono bóstwo 

Molocha i dla którego wszystko w '* - 

rze miało być złożone, ofiara ze wszyst 

kiego, co Świat przez wieki nagroma- 

dził przez pracę i oszczędność. 

Ezop powiedział podobno, że każdy 

człowiek czuje się być lekarzem od bó- 

lu zębów; jest druga dziedzina, w któ- 

rej kompetencję przyznają sobie wszy- 

SCY, najmniej do tego uprawnieni. , 

Jest mią dziedzina agrarna. 

'Posłuchajmy na wiecach mówców, co 

jak papugi powtarzają bezsensowne, 
traferetowe  formułki „ziemia * dla 

tych, co ją własnemi uprawiają rękami, 

precz z obszarnikami, precz z wyzyski- 

waczami, miech żyje rząd robotniczo- 

włościański i t.p, 

A kto są ci trybuni, Najczęściej lu- 

dzie nikczemni, którzy nie mając żad- 

"nych kwalifikacyj do zajęcia produk- 

cyjnego, robią karjerę jako partyjni 

działacze, wynoószeni przez zachłanny 

tłum na czolowe a intratne posady, dzię 

ki obietnicom, których im nie skąpią 

rozdawacze cudzego dobra. 

Gorszą i szkodliwszą jeszcze katego 

rję stanowią ci, co niedojrzali na umy- 
śle a umiejętnie nastawieni przez spry 
<iarzy, lub zwarjowanych teoretyków — 

reformatorów, słowem i pismem, szcze 

gólnie wśród młodzieży, szerzą najglup- 

sze i najszokdliwisze idee pod pokostem 

wielkiej. uczuciowości i znajomości 
przedmiotu, o którym bladego pojęcia 

nie mają, bo się z praktyką i realnością 

życia wolniczego nie stykali. 

Jedno dla nich jest jasne: ziemiań- 

stwo jest twierdzą konserwatyzmu t.j, 

ciągłości ustalonych form życia zarów- 

no jak rolnictwo potrzeby ttej ciągłości 

jest namacalnym dowodem. 

Dlatego więc należy to ziemiaństwo 

zniszczyć, by utorować drogę dla prze- 

wrotu socjalnego. 

Że zaś rolnik wszelaki jest urodzonym 

konserwatystą, więc gdy się raz już zni 

szczyło z ziemiaństwem sztab i ofice- 

rów, przystępuje się następnie do zni- 

szczenia samej armji przez macjonali- 

zację ziemi przy stopniowem poslugiwa 

miu się do niszczenia temi samemi rol- 

nikami — chłopami. _ 

Ziemia chłopom! Rzucają się wsžy- 

scy na folwarki, niszczą je i ziemię dzie 

lą. Potem średniaków.i małorolnych na- 

puszczają na „kułalków:*, dalej małorol- 

ni i bezrolni rzucają Się na średniaków, 

wkońcu zaś odbiera się wszystkim zie- 

mię, na której pracują na warunkach 

zwykłego inwentarza roboczego. 

Sztuka udała się, — socjalizm zwy- 

ciężył ale Pyrrusowe zwycięstwo dopro 

wadziło do głodu i ostatecznej nędzy, 

zaś arystokracja Socjalistyczna musi 

mieć dochody bo proletarjat stanowi 

jej teren eksploatacji i dochodowości. 

Wówczas zwracają się do racjona!- 

nych form gospodarczych i zaprowadza 

ją kolchozy i śownarchozy t, j. kolektyw 

ne i własne. gospodarstwa folwarczne 

na wzór dawnych ziemiańskich 

tylko różnicą, że robotnik jest tam po- 

zbawiony wszelkiego zarobku, pracując 

pod przymusem w warunkach 

gorszych od dawnych pańszczyźnianych 

gdyż. nawet nie posiąda żadnej własno- 

Ści osobistej. W kołchozach zabierają 

cały plon, zostawiając skąpą ilość pro 

duktów na wyżywienie. 

A więc nie ekonomiczna racja roz- 

Hrobienia wielkich warsztatów gospo- 

slawetnej reformy 

rolnej, ale to reforma służy jako teren 

do rozbijamia murów 

z tą 

stokroć 

darczych, pcha do 

konserwatyzmu. 

Że usilne starania w różnych dzie- 

dzinach w celu zniszczenia ziemiaństwa 

osiągają swój skutek: — nic w tem dzi- 
wnego i nic w tem dziwnego, że Toz- 

lega się triumfujący okrzyk panów 30- 

cjalistów: „Ziemiaństwo ginie" — gi- 

nie jako nieżywotne samo w sobie. 

Inaczej jest to okrzyk: „Forteca zie- 

miańska, antysocjalistyczna, już się 

poddaje!“, 
Zapytamy ze swej strony my kon- 

serwatyšci-ziemianie, właściciele wiel- 

kich warsztatów rolnych, od wieków 

prowadzący gospodarstwa i w tym fa- 

chu jedynie kompetentni; co obecnie nie 

idzie ku zgubie ? 

Czy handel, przemysł, finanse 

idą ku upadkowi, czy w tych dziedzi- 

nach życia nie obserwujemy zmierzchu 

a czy upadku całych państw i społe- 

czeństw nie obawiamy się widząc jak je 

dne już zginęły a inne giną? Rosja 

zginęła, a raczej dogorywa w strasznych 

ikonwnlsjach Hiszpanja znajduje 

się w stadjum-rozkładu kłoniąc się ku 

anarchji, takiemi samemi etapami, jak 

państwo carów. 

Chili wymiesito czerwoną plachtę i 

dąży przez socjalizm do komunizmu, ce 

w treści się niczem nie różni. : 

Chiny giną w odmęcie walki we- 

wnętrznej z komunizmem a socjalistycz 

ne szeregi w Niemczech rzedną wzma- 

gając zastępy komunistów, jako aktyw 
niejszych realizatorów marzeń o socjali- 

stycznym raju. 

' Wszędzie socjalizm prowadzi pań- 

stwa i społeczeństwa do zguby i wszę- 

dzie, gdzie ten chwast się rozwija, obser 
wujemy zanik wszystkiego co życiem 

się nazywa. 

Następuje zmierzch, a zmierzch jest 

forpocztą nocy, noc zaś jest symbolem 

śmierci. 

(Przyczyną ogólnego zamierania jest 

sądku, uczciwości, Obecnie chcą rządzić 

światem zawieść, złość nieuczciwość i 

zmierzch etyki i moralności. 

Na szczęście narody w: ich zdrowej a 

dotąd biernej części wraz z rządami za- 

nie 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtemi, 
Redakcja rękopisów niezamówienych uje zwraca, Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rezmieszczenia ogłoszeń, 

Krwawe waiki Hitlerowców 
z komunistami 

BERLIN. PAT. — Z Niemiec za- 

chodnich nadchodzą daisze wiadome- 

ści © krwawych starciach między na- 

rodowymi socjalistami a komunistami. 

W miejscowości Hagen w Westialji 

doszło wczoraj wieczorem do walk mię 

dzy bojówkami komunistycznemi a hitle 

rowskiemi. vu:e strony uzbrojone były 

w bagnety, rewolwery i pałki i naciera 
ły na siebie z niezwykłą zawziętością, 

Padły strzały. Przeszło 50 osób jest ran 
nych w tem. pięć ciężko. 

Widownią poważnych zajść była 

dzisiaj Kolonja. W czasie likwidowania 

przez policję pochodów demonstracyj- 

nych szturmówek hitlerowskich i stahł- 

helmowców na przechodzący ulicą od- 

dział policji rzucano z okien t. zw. Bru 

natnego Domu, mieszczącego centralę 

hitlerowską, krzesłami i butelkami. Po+ 

licja użyła broni palnej, raniąc kilka 0- 

sób. Brunatny dom z polecenia prezy 

djum policji został obsadzony. 

Również z Moguncji, gdzie odbywa 

Wielka manifestacja 
w Poznaniu 

POZNAŃ. PAT. — W związku z 
uroczystem zakończeniem Święta spra 
wności P. W. i W. F. odbyła się na pia 
cw Wolności wielka maniiestacja przy 
udziaie tłumów ludności. Przemawiai 
prezydent miasta Poznania Ratajski, 
kióry stwierdził, że codzienną naszą 
największą troską winno być wychowa 
nie narodu fizyczne i moratne, abyśmy 
mogli stawić czoło wrogom najbardziej 
przygotowanym. Pragnienie pokoju 
jest powszechnem i tradycyjnem dąże- 
niem narodu polskiego, ałe powszech- 
ny jest też pogląd, że w razie napaści 
na nasz stan posiadania, powstanie ca 
ły naród, przejęty niezłomną wolą zwy 
cięstwa. 

Zebrani na placu Wolności obywa- 
tele m. Poznania uchwalili rezolucję 
tej treści: 

Wobec wzmagających się w №ет- 
czech nastrojów wojennych pod wpły 
wem nacjonalizmu, niepohamowanego 
w swej żądzy odwetu i panowania nad 
światem, przedstawiciele wszystkich 
warstw ludności nt. Poznania  jedno- 
myślnie stwierdzają, że wszelkie próby 
naruszenia całości naszych granic 
natrafią na stanowczą i zahartowaną 
wolę społeczeństwa polskiego i zasta- 
ną przez nie odparte. Dążeniom Nie- 
miec groźnym dla pokoju przeciwsta- 
wimy wszystkie siły twórcze narodu 
polskiego. Dalej rezolucja stwie-dza, 
iż Polska nie może pozostać obojętną 
wobec nieustannych prób przeksztaźce 
nia wolnego miasta Gdańska, związa- 
nego z Połską węzłami wspólności g0- 
spodarczej i politycznej na bastjon wy- 
padowy niemieckiej akcji przeciwpol- 
skiej i wrogich Polsce usiłowań. Zebra 
ni protestują przeciw temu, ażeby w 
Gdańsku tworzony był ośrodek walki 
nacjonalizmu pruskiego przeciw żywot 
nym interesom Polski. 

  

PRZEBSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego 
DĄBROWICA 
DUKSZTY — 

SRASLAW — Ksiegamja T-wa „Loi“, | 

KŁECK — Sklep „Jedność 
LiDA — ul, Suwałska 13 — S. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 

— A, Laszuk, 
(Połesje) — Ksiegarnis K, Malįnowekjego, 
Bauiet Kolej 

GŁĘBOKIE — uł, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HKORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — $, Zwierzyński, 

Masteskį, | 
MOLODECZNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

OSZMIANA — 

jednosz; 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach 

50 proc, drożej, Ogłoszenia 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane 

PAK KSI PTE TE WORZTY RK IPS WOK OOZTOPOKZOZIE BOW IO AAITWSZERETZEFRZZA DRES 

Walki wewnetrzne w Niemczech 
ły się wybory do sejmu, nadchodzą 

wiadomości o krwawych bójkach mię- 

czy komunistami a socjalistami. Sie- 

dem osób jest poważnie rannych. 

Bawarczycy przeciw rządowi 

Rzeszy 

BERLIN. PAT. — Obradujący w 
Monachjum kongres bawarskiej partji 
ludowej powziął uchwałę, wypowiadają 
cą się przeciwko rządowi Pappena. Ce 
chą nowego rządu Rzeszy — pokreśla 

rezolucja kongresu — jest zależność 
jego od narodowych socjalistów. 
Rządowi, którego mocodawcami są na 

rodowi socjaliści, bawarska partja ludo 
wa nie udzieli poparcia i zajmie wobec 
niego stanowisko rzeczowej opozycji. 
Przyszła Rzesza niemiecka istnieć może 
tylko jako związek państw, oparty na 
zasadzie federalistycznej. 

Kongres domaga się w końcu od rzą 
du Rzeszy złagodzenia zarządzeń nad- 
zwyczajnych, zawartych w dekrecie pre 
„zydenta Rzeszy w sprawie reformy u- 
bezpieczenia od bezrobocia. 

VEDEMA TA TTD NTA IS TENS SINTETINIAI 

Dziesieciolecie przytączenia Šląska 
PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI 

KATOWICE. PAT. — Dzisiejsze uroczy 
stości, związane z 10-leciem objęcia Śląska 
przez Polskę, rozpoczęły się uroczystem na- 
bożeństwem, odprawionem przed ołtarzem 
polowym, który ustawiono na stopniach gma 
chu województwa. 

Obszerny plac przed gmachem urzędu wo 
jewódzkiego zajęły oddziały wojska, przyspo 
sobienia wojskowego i wychowania fizyczne- 
A Związku Oficerów Rezerwy, Postańców 
ląskich, Legjonistów, Zw. Strzeleckiego, 

Sokoła, Harcerzy, Marynarzy, Sybiaków, - 
walidów, organizacje zawodowe kolejarzy po 
cztowców, młodzież szkolna itd. 

W pobliżu ołtarza zajęli miejsca minister 
przemysłu i handlu Zarzycki, minister poczt 
i telegrafów Boerner i przedstawiciele władz 
państwowych z woj. Grażyńskim na czele. 

Po nabożeństwie uformował się olbrzytni 
pochód, który przeszedłszy ulicami miasta u- 
stawił na rynku. Do zebranych przemówił 
tam pezydent miasta dr. Kocur, poczem or- 
kiestra odegrała hymn państwowy i „Rotę”, 
w czasie której zebrane na rynku tłumy skła 
dały ślubowanie. 

W godzinach popołudniowych na boisku 
i oai odbyło się widowisko: „Krakowiacy 
i rale“. 

UROCZYSTOŚCI GÓRNICZE 

KATOWICE. PAT. — W dalszym cią- 
gu uroczystości górniczych w związku z 
10-leciem władz i instytucyj górniczych na 
Górnym Śląsku odbyło się w sali magi- 
stratu m. Królewskiej Huty akademja. Ode- 

grano marsza górniczego. Powitał gości prze 
mówieniem dyrektor Wyższego Urzędu Gór- 
niczego inż. Malawski 2 

Orkiestra odegrała następnie hymn na- 
rodowy. Wygłoszono szereg referatów. 

Wicedyrektor Wyższego Urzędu  Gėrni- 
czego inż. Majewski mówił o działalności pol 
skich władz górniczych na Górnym Śląsku 
w okresie 10-lecia. 

Dyrektor Spółki Brackiej w Tarnowskich 
Górach dr. Potyka mówił o działalności i xoz 
woju Spółki Brackiej. Wreszcie dr. Michel 
przemawiał na temat rozwoju polskich ko- 
pałń skarbowych. 

W SOSNOWCU 

SOSNOWIEC. PAT. — Odbyły się tutaj 
dzisiaj uroczyste obchody 10-lecia przyłącze 
nia Górnego Śląska do Polski. Miasto przy- 
brało wygląd odświetny. Flagi o barwach 
narodowych powiewały nietylko na gmachach 
urzędowych, lecz i na domach prywatnych. 
Różne organizacje ze Związkiem Powstań: 
ców Śląskich na czele udały się z przed pom 
nika Nieznanego Żołnierza na cmentarz przed 
pomnik poległych powstańców i tu jednomi- 
uutowem milczeniem uczciły pamięć pole- 
głych, poczem nastąpiły przemówienia i 
składanie wieńców. 

Z cmentarza 10-ciotysieczny pochód ru- 
szył na pola Szopienickie, położone przy da 
wnej granicy dwóch zaborów. Tu do pocho 
du przyłączył się drugi pochód ludności ślą- 
skiej. Po wysłuchaniu mszy polowej odśpie- 
wano „Boże coś Polskę", wygłoszono szereg 
przemówień. Obchód miał przebieg imponu- 
jacy. 

DŁUGI WOJENNE POLSKI 
(ISKRA). Wobec przyjęcia w dniu dzisiej 

Szym przez konierencję lozańską deklaracji, 
oaraczającej na czas trwania konferencji, 
przypadającej na dzień 1 lipca r. b. płatno- 
ści reparacyj i długów wojennych, podajemy 
poniżej obsługę polskich długów wojennych 
i reljefowych, przewidzianą w budżecie w 
1932—33, która wynosi sumę 67.068.958, z 
czego amortyzacyjne raty wynoszą 30.615.311 
zł., odsetki zaś — 36.453.647 zł. 

Wszystkie pałtności przypadają po dniu 
30 czerwca r. b., a więc po upływie notarjuin 
Hoovera. Dług wojenny Polski wobec Sta- 
nów Zjednoczonych, płatny jest dnia 15 gru 
dnia r. b. w wysokości — rata amortyzacyj- 
na 12.104.440 zł., odsętki 27,393,142 zł., ra- 
zem 39,497,582 zł. Płatność raty amortyza- 
cyjnej w wysokości 514,792 zł. i odsetek w 
sumie 566,515 zł. z tytuu długu wojennego 
wobec Francji przypada dnia 15 październi- 
ka-r. b. Razem więc płatność wynosi sumę 
1,081,307 zł. 

Ponadto płatności rat amortyzacyjnych * 
odsetek z tytułu roljofowych długów Polski 
przypadają w dniach 1 lipca r. b. i 1 stycz- 
nia 1033 r. Ogółem płatności te wynoszą su 
mę 26,490,069 zł. Suma spłaty długów roljo 
fowych wobec Francji wynosi 7,840 zł., su- 
ma odsetek 3,650 z., razem 11,490 zł., wo- 
bec Anglji 13,964,484 zł., odsetek—6,259,789 
zł, razem 20,224,273 zł., wobec Norwegji 
3,228,062 zł., odsetek — 1,503,067 zł., razem 
4,731,129 zł, wobec Szwecji — 565.884, od- 
setek — 620,478 zł., razem 1,186,362 zł.; wo 
bec Holandji — 149,344, odsetek 69,539, ra 
zem 218,883 zł.; wobec Danji — 68,081, od- 
setek — 31,701 zł., razem 99,782*zł.; wobec 

zmierzch, czyli zanikanie rozumu, roz- 

czynają zawracać z błędnej drogi, na 

którą socjalistyczne, a pięknie brzmią- 

ce hasła je popchnęły. 

Zaczyna się reakcja, rządy staraja 

się ściągnąć cugle rozpętanej agitacji, 

a nietylko faszyzm, ale i hitleryzm 

zwalczają trąd, gdzie masy były zarsżo- 

ne. 

U nas, gdzie socjalizm znalazł po- 

dioże odpowiednie do posiewu swego, 

konstatujemy nawrót mas ku bardziej 
realnym kierunkom, co się przy wybo- 

rach uwidoczniło. 

Nastawienie w. kierunku 

gospodarstw większych znacznie zma- 

lało, a to dla tej prostej przyczyny, że 

dziś praca ma roli się nie opłaca. Nie 

głód ziemi wywołał reformę agrarną, a 

chęć jednych nabycia za grosze rento- 
wnych objektów przy poparciu innych, 

którym na zniszczeniu ziemiaństwa za- 

leżało. 

podziału 

Rząd nasz, w zrozumieniu ważkości 

znaczenia większych warsztatów rol- 

nych, oraz w. słusznej ocenie  zabój- 

czych dla ich egzystencji warunków po 

szedl po linji przez rozum państwowy 

mmskazany, szukając sposobu wydobycia 

wszelkich Środków: ratowniczych, 

Jeszcze gotowi do niszczenia są le- 

aderzy stronnictw chłopskich, oraz ci, 

co w tem niszczeniu widzą środek do 

przewrotu socjalistycznego. 

Zmierzch wielkich gospodarstw utażsa- 

miomiych z zagłada ziemiaństwa — był- 

by początkiem upadku państwa. Obo- 

wiązkiem ikażdego obywatela-patrjoty 

jest dopomóc wysiłkom Rządu, skiero- 

wanym ku utrzymaniu siły ekonoraicz- 

mej, potęgi moralnej i legalności, zaś 

tępienia usiłowań tych, którym między 

narodówka jest ojczyzną a socjalistycz- 

ny przewrót celem. 

St. Wańkowicz. 

Szwajcarji — 12,384, odsetek — 5,766, ra- 
zem 18,150 zł. 

Powyżej wymienione płatności, przypa- 
dające na dzień 1 lipca r. b., zgodnie z przy 
jętą deklaracją na konferencji łozańskiej bę 
dą odroczone, o ile czas trwania konieren- 
cji przeciągnie się poza 1 lipca r. b. (lskra) 

Walka iriandji z Angiją 
LONDYN. PAT. — Cała prasa lon 

dysńka ujawnia dziś wie!kie wzburze 
e z powodu w-zorajszegt wystąpienia 
de Valery. W zgodny sposób wyrażona 
pest opinja, że de Valera zerwał za so 
bą wszelkie mosty i że obecni2 rządo- 
wi brytyjskiemu nie pozosta: nic inne 
go, jak rozpocząć dnia 15 1istopada, po 
wygaśaięciu obecnych prerencyj cel- 
nych, wojnę celną przeciwko  Irłandji, 
aby zmusić ją do ustępliwości drogą 
bojkotu ekonomicznego. 

liustracją zaostrzonych stosunków 
jest fakt, cytowany przez „Daiły He- 
rald“, że namiestnik króla w Dublinie 
generalny guberator Mac Neil, aczko!- 
wiek Irlandczyk, nie 285 " przez rząd 

    

  

irlandzki zaproszony na przyjęcie, ją- 
kie wydaje de walęja, dla nuncjusza pa 
pierskiego kardynała Lauri z okazji kon 
gresu eucharystycznego. De Valera 
chce pokazać delegatowi papieża i in 
nym delegatom z całego świata, że ir- 
landja pod jego rządami nie uznaje na 
miestnika króla Wielkiej Brytanii. 

Polska misja 
wojskowa w Rumunii 

Na życzenie kół wojskowych  ru- 
muńskich, wyrażone ostatniemi czasy, 
Min. Spr. Wojsk. w Polsce, zamierza 
wysłać oficjalną misję wojskową polską 
do Bukaresztu. Celem tej misji wojsko- 
wej będzie uzgodnienie metod organi- 
zacyjnych armji rumuńskiej i polskiej. 
Wizyty oficerów sztabów generalnych 
obu zaprzyjaźnionych państw mają na 
celu ścisłe skoordynowanie prac i przy 
gotowania wojskowego armji. 

Dotąd nie wiadomo jeszcze, kto sta 
nie na czele tej tak ważnej misji woj- 
skowej. Wymieniają na to stanowisko 
jednego z inspektorów armji polskiej 
jakoteż innego generała, który od dłuż- 
szego czasu przebywa na studjach hi- 
storycznych zagranicą. Ostatnia ta kan 
dydatura niema jednak widoków powo 
dzenia. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiege, 
NOWOGRÓDEK — Michalskiego, 
N,-SWIĘCIANY — Ksiegamja T-wa „Ruch“, 

Kiosk Bi, 

„ Naucz. : Księgarnia Spółdz, 
PIŃSK — Ksiegarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macjerzy Szkoinej, 
STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Risch*, 
SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 
ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maz 8 

WILEJKA PZWIATOWA — ul, Mickjewicza 24, F, juczewsya 

WARSZAWA — Tow, ksiegarni Kol, „Ruch“, 

ESET SRS T KTU TEMOS OKA REZ: UCZ IBEADZ ZDZ SACZ OZIS POCDASWOZIA AC 

pałtowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraż 
świąteczz: jych, oraz z prowincji e 25 proc. drożej, 

i 50 Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ca tabelaryczne o 50 proc, w. cja 
ie nutneru dowodowego 20 zr. 

TELEGRAMY 
FLOTA ANGIELSKA W GDYNI 
GDYNIA. PAT. — Dzisiaj o godz. 

18.35 dywizjon kontrtorpedowców kró 
lewskiej brytyjskiej marynarki wojen- 
nej opuścił port gdyński. Odpływają- 
ce okręty angielskie żegnała marynar 
ka polska. 

SŁOWIAŃSKI ZWIĄZEK KAS 
OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 

GDYNIA. PAT. — Delegaci kas 0- 
szczędnościowych Polski, Czechosło- 
wacji i Jugosławji rozpoczęli obrady w 
Gdyni, tworząc słowiański Związek 
Komunalnych Kas Oszczędnościowych. 

JESZCZE JEDNA REWOLUCJA 
W CHILI 

LONDYN. PAT. — Z Santiango de 
Chile nadchodzą wiadomości o wybu- 
chu tam trzeciej z rzędu rewolucji w 
ciągu ostatnich 10-ciu dni. Podczas dru 
giej rewolucji doszedł do władzy rząd 
liberalno-socjalistyczny z umiarkowa- 
nym byłym ambasadorem chilijskim w 
Waszyngtonie Davilą na czele. Pierw- 
szą czynnością tego rządu było aresz- 
towanie komunizującego szeia lotnic- 
twa płk. Grove, ktry był duszą pierw- 
szej rewolucji. 

Grove miał być właśnie wczoraj de 
portowany do więzienia na wyspie na 
morzu, lecz wojska lotnicze zbuntowa- 
ły się, opanowały torpedowce, którego 
miały przewieźć płk. Grovego na wy- 
spę, zajęły trzy aerodromy i toczą wal- 
kę o przywrócenie władzy pułk. Grove. 
Szanse jego są jednak słabe. 

POMNIK 
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 
KROTOSZYN. PAT. — W niedzie- 

lę w południe odbyło się uroczyste od- 
słonięcie pomnika Marszałka Piłsudskie 
go, wzniesionego przed koszarami im. 
gen. Hallera ze składek oficerów, podo 
ficerów i żołnierzy 56 p.p. oraz miej- 
scowego społeczeństwa. Odsłonięcia 
pomnika dokonał naczelnik wydziału 
urzędu wojewódzkiego z Poznania 
Walicki w obecności władz cywilnych, 
wojskowych, organizacyj społecznych i 
zebranych tłumów. 

WYŚCIGI SAMOCHODOWE 
LWÓW. PAT. — W niedzielę od- 

były się drugie z rzędu międzynarodo 
we wyścigi samochodowe po ulicach 
miasta. O godz. 14,30 nastąpił start mo 
tocykli, do którego stanęło 14 maszyn 
na 17 zgłoszonych. W kategorji 500 
cm. na 30 okrążeń, t. j. na dystansie 
prawie 100 km. pierwszy przybył Gę- 
bala 11,30,7. 

W kategorji 350 cm. na 25 okrążeń 
pierwszy Breslaeur z Katowic 20,33,9. 

W kategorji 250 m. na 20 okrążeń 
— pierwszy Gayer z Bielska 56,25,2. 

Do zawodów automobilowych sta- 
nęło 8 samochodów wyścigowych, 6 
maszyn sportowych. W kategorji wy- 
ścigowej zwyciężył Caraciolla (Niem- 
cy) 2 godz. 22 m. 5 sek. 

WYNIKI LOTÓW 
WARSZAWA. PAT. — Dzisiaj o- 

głoszono wyniki wczorajszych lotów a- 
paratów krajowych i zagranicznych. Z 
pośród krajowych największą trasę 
przebył pilot Skrzewski 2.445 km., z 
zagranicznych  Endhoven _ (Belgja) 
1.966 km. 

JEŹDŹCY NIE JADĄ DO LOS 
ANGELES 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego 
wydał komunikat w sprawie zrezygnowania 
z wyjazdu na Olimpjadę, treści następującej: 

Zarząd Pol. Zw. Jeździeckiego, dążąc do 
jak najlepszego przygotowania polskiej dru- 
žyny ježdzieckiej postanowił zbadać możli- 
wości naszych czołowych jeźdźców. Po za- 
wodach konnych w Warszawie, które były 
jako pierwsza eliminacja olimpijska, zarząd 
P. Z. J.. w porozumieniu z szefem departa- 
mentu kawalerji M. S. Wojsk. zorganizował 
grupę treningową w Grudziądzu w Centrum 
Wyszk. Kawal. 

Po zapewnieniu w ten sposób naszym czo 
lowym ježdžcom najlepszych możliwości pra 
cy i po przeprowadzeniu dwóch konkursów 
eliminacyjnych 10 i 14 b. m. zarząd P. Z. j. 
pod przewodnictwem prezesa P. Z. ]., płk. 
Brochwicz - Lewińskiego i przy udziale 
członków zarządu — gen.  Skotnickiego, 
płk. Andersa, płk. Dunin Wolskiego, — рр!К. 
Macherskiego i płk. Karcza (szef Dep. Kaw.) 
doszedł do przekonania na zebraniu, że pra- 
ca naszych jeźdźców osiągnęła wysoki po- 
ziom techniczny i wyłoniła szereg jeźdźców 
i koni, które rokują jak nailepsze nadzieje. 
Na czoło wysunęli się: rtm. Szosland (Ali), 
por. Biliński (Rabuś), por. Ruciński (Rok- 
Sana), kpt. Mrowec (Moskal), mjr. Trer- 
kwald (Madzia), por. Dąbski-Nehrlich (Nero) 
por. Łukasiewicz (Nida), por. Rojcewicz (The 

Hop). й 
Z powyższego zespołu można bylo zesta 

wić doskonałą ekipę olimpijską, jednak ze 
względu na ciężkie położenie gospodarcze i 
dotychczas niedostatecznie wyjaśnioną moż- 
liwość sfinansowania ekspedycji w zesta- 
wieniu z b. bliskim terminem wyjazdu, za- 
rząd P. Z. J. postanowił odstąpić od swych 
pierwotnych projektów wysłania naszej ek:- 
py olimpijskiej do Ameryki. 
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GŁOSY CZ TE! TELNIKÓW 

Niedoubezpieczenie 
(W związku z artykułem dyskusyjnym 

p. Bt. Wańkowicza „O ubezpieczeniach 

„Słowo z dnia 6. VI. 1982 r. 

Wysoka, szczupła, płowa warjatka 
usiłuje zatrzymać siedmio czy ośmio 
letnią dziewczynkę. Przerażone dziecko 

ucieka, pogubiło książki i zeszyty, pła- 
cze. Wreszcie dopadło otwartej bramy. 
Zdyszana i rozbawiona warjatka po- 
wraca do zwykłego zajęcia — do wty- 
kania  przechodniom  wymiętoszonych 
kwiatów. 

Rzecz się dzieje właśnie w miejscu 
przeznaczonem na wzniesienie dwudzie- 
stumetrowego pomnika projektu p. Ku- 
ny — dzieła, mającego niezbicie do- 

wieść, iż naprawdę jesteśmy  europej- 

Ponieważ mam: córki uczęszczające 
do szkół, ponieważ nadto jedna z nich 
również mała już sposobność pogubić 
zeszyty, a to uciekając od nagusa kur- 
sującego po ul. Sierakowskiego — 
zdobyłem się na czyn niemal bahater- 
ski, zażądałem mianowicie spisania pro 

tokułu (imię ojca, matki panieńskie 
nazwisko prababki) Niestety, przedsta- 
wiciel władzy, z całą zresztą szczero- 

ścią i w formie najzupełniej uprzejmej, 
poinformował mnie o najzupełniejszej 
bezradności polieji w podobnych wy- 
padkach: nie można przecież zainstalo- 
wać warjata w komisarjacie na stałe, 
o przekazaniu zaś innej instytucji też 
nie może być mowy z braku wakansów, 

Tak się złożyło, że tegoż dmia po 
raz drugi otarłem się o protokuł. Tym 
razem arbonjada. Okręcając się przy 
ml. Strycharskiej Arbon wjechał na 
chodnik (bo i gdzież miał się podziać 
taki wielbłąd). Spisano rzetelnie perso 
nalja szofera aż do któregoś tam przod- ' 

ka. 
Mnie wylegitymowano również, ja- 

ko świadka. Broniłem się jak moglem, 
Ale trudno, pan posterunkowy twierdzi, 
że do obowiązków obywatela należy też 

| i obowiązek zmarnowania całego dnia 

            

    

    

na złożenie dwuminutowego świadectwa 
Zapyta może ktoś, co to wszystko 

ma wspólnego ze sprawą ubezpieczeń. 

Owszem, ma. Jest tak, że chodniko- 
wa płyta jest przez Państwo jaknajsoli- 
dmiej ubezpieczona, natomiast prawo 
dziecka do bezpieczeństwa — nie, 
Jest tak, że klauzulę egzekucyjną z ty- 
tułu ubezpieczenia służącej (której nie 
byża) uzyska Kasa! Chorych natych- 
miast. Ale odwołanie od niesłusznie 
ściągniętej składki ubezpieczeniowej 
czeka na decyzję 
I jest tak, że bezrobotnym wypłaca się 
zasiłki, natomiast warsztatów pracy 
nikt i nie przed ruiną nie zabezpiecza, 

"Otóż powstaje pytanie. Zawiele ma- 
my ubezpieczeń, czy też jesteśmy w nie- 
dopuszczalny sposób nieubezpieczeni. 

To nie jest żart. Doszliśmy bodaj- 
że do kresu naszej ambitnej wędrówki. 

Nie zabezpieczyliśmy obywatelowi 
prawa do uczciwej, bodaj najcięższej 
pracy. Nie zabezpieczyliśmy mu naji- 
stotniejszego prawa: do szybkiego wy- 
miaru sprawiedliwości, Nie. Ale, po 
przez dobrobyt i moralność jednostki, 
docieramy do papierowej przystani 
przepisowo-uzusowego porządku. 

Mamy niby wszystko. Każdą między 
narodową wystawę możemy  obesłać 
jak się należy. W dziale Sądownictwa 
mamy togi i urlopowanie kryminalis- 
tów, W szkolnietwie dwóch wizytato- 
torów па jedną nauczycielkę. Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Ale jest tego 
dobrego tyle «o pod szkłem mna wysta- 
wie: sprawy leżą w sądach po kilka 
lat. Nauczycielki pozdzierały nerwy z 
nadmiaru wizytacyj i wykazów. Szkol-- 
nietwo zawodowe - dokształcające do- 
tychczas urzęduje bez programów. 

A gospodarstwa miejskie i wiejskie 
poładowano na wozy sekwestrator- 

skie. 
I jeśli tem i ów obywatel po którejś 

= kolejnych licytacyj, szepnie sam sobie 
na ucho luźną uwagę na temat szczęśli- 
wości w odzyskanej Ojezyżnie — to nie 
są žarty. I mie komunizm. 

'To rozpacz. 

sądu parę  iat.. 

Czy to są skutki socjalizacji, jak 
sądzi autor artykułu „O: ubezpiecze- 
niach*. Istotnie, radykalnie przewróci- 
liśmy dogóry nogami dawny porządek 
gospodarczy, Zdecydowaliśmy się nie 
pozwolić na gromadzenie wartości ma- 
terjalnych w ręku jednostek i odbiera- 
jąc nadwyżki zamożniejszym, zmierza- 
liśmy te dobra przelać na rzecz szero- 
kich mas — co zresztą byłoby aktem 
najzupelniej sprawiedliwym i dla Pań- 
stwa korzystnym. Ale rzeczywistość wy 
paczyła nasze pobożne życzenia w sipo- 
sób jaknajpotworniejszy: majątek ode- 
brany zamożnym, nie doszedł rąk uboż- 
szych, tylko się zmarnował po salach 
licytacyjnych. A to, co z sekwestru 

Skarb Państwa uzyskał, zużyło się na 

utrzymanie armji sekiwestrującej i na 
spisywanie panieńskich nazwisk praba- 
bek pó różnych kartach meldunkowych 

i innych papierkach. 

Zdaje mi się więc, że to jest najgor- 

sze, żeśmy „próbowali socjalizmu. Może 
rzeźbiarz powiedzieć sobie: wykuję w 
marmurze Dziewicę Orleańską, ale wy- 
wypadnie mu kiepska małpa — to już 

pech i przykrość. Obawiam się, że z 
naszą polską socjalizacją również jakoś 

nieszezególnie poszło. 
A winien papier, W tym bowiem ma- 

terjale naewt rzecz nieciekawa nie da 
się porządnie wymodelować,. 

Bo zważmy. Nastroje socjalistyczne 
popchnęły nas'do' tworzenia przeróżnych 
ubezpieczeń. Ale nasź socjalistyczny roz 
pęd twórczy znalazł sobie błogie ujście 
w faszerowamiu tych zacńych instytu- 
cyj tak potworną ilością papierków, że 
zanim mocno ubezpieczony robotnik po 
zbiera wszystkie kartki niezbędne do 
„wyrwania zębu — dostanie rozstroju 
nerwowego i będzie zmuszony zbierać 
imne już świstki, na prawo do pomocy 

psychjatry. 
Czy lepiej się przedstawia realna 

strona ubezpieczeń od wypadków, albo 
nawet tak popularna sprawa bezrobo- 
cia? Mniej — więcej to samo — wyka- 

zy, nakazy, przepisy PA i-od- 
wolujące, 

Papierki. 
Zresztą. Zasada jaknajdalej posunię- 

tego wglądu [Państwa w prywatne 
sprawy jednostki istotnie dotkliwie za- 
ciążyła na dobrobycie i moralności spo- 
łeczeństwa, ale któż, wyznajmy szcze- 
rze, skorzystał i korzysta z tejże tak 

troskliwej opieki? 

W każdym razie nie cały naród — 
nie ulega przecież wątpliwości, że ogól 
obywateli — z wyjątkiem urzędników 
i szybko malejącej garstki robotników 

  

w! najmniejszym stopniu i ze względnej i 
chociażby pomocy urzędowych  ubez- 

pieczeń nie korzystają. 

Ponieważ madto stan zatrudnienia w 
prywatnych zakładach pracy stale się 

zmniejsza, a więc ilość osób uprawnio- 
nych do korzystania ze szczęśliwości 
ubezpieczeniowych stale spada — nie 
ydaje mi się słusznym pod adresem 
Polski zarzut socjalizacji. 

Przyznaćby raczej wypadło, iż stwo- 
rzono u nas aparat urzędowy, któryby 
się mógł przydać, o ileby socjalizacja 
do skutku! była doszła, 

iAle nie doszła. 
Więc co — jest? Papierowa torebka 

na treść, której mniema. 

I co będzie w dniu kiedy ostatni 

grat zostanie sprzedany z licytacji? — 

wtedy nastąpi okres całkowitego zrów- 
nania w prawach i obowiązkach tych, 
co licytowali i tych, kogo zlicytowano. 
Podamy sobie ręce. Wszyscy: nago i 
wszyscy jednakowo nieubezpieczeni. 

Wtedy chwilę sobie odpoczniemy na 
tej golej (Polskiej ziemi. Poskrobiemy 
się sobie po głowie i pomyślimy może 
nareszcie, po raz pierwszy, zwyczajnie, 
niegórnoletnie, nieuczenie, ale'zsensem: 
trzeba próhowańinaczej. Nie koniecz- 
wie jaknajwyszukaniej śnić, śpiąc na 

gołej desce. Ale żyś trzeba nawet we 

wiedeń przedwojenny 
Symbolem przedwojennego Wiednia. 

był „Anatol* Schnitzlera. W tej w po- 
stąci i w innych, wyłonionych z fanta- 

| zji zmarłego niedawno mistrza prozy i 
teatru, w mowelce p. +, „Leutenant 
(Gustl*, w reportażu erotycznym p. t. 
Liebelei, który zrobil swego czasu nie- 
mały huczek w prasie i wśród publicz- 
mości, powiadam swego czasu, a zdaje 
mi się, że było to strasznie dawno! -— 

wia do nas Wiedeń w ostatnich 
‚ dziesiątkach lat przed r. 1914-ym. 

   _ Liryka przedwojennego Wiednia, wy 
'wodząca się od kunsztownych zwrotek, 
rzucowych ręką  Lorisa, późniejszego 
Hugona v. Hoffmannstahl, poezje Ry- 
szarda Schaukala, Maxa Melia, cudne 
sortety Amtońiego Wildgansa, znamio- 

- nują pewną charakterystyczną senyłko- 

      

wość, stan prodromalny ginącego swia- 
ta przedwojennego. 

Nieinaczej działo się w mużyce, po- 
chłoniętej zbytnio przez operetkę. Psy- 
choamalityk pokusiłby się o powiąza- 

nie ścisłych korrelatów pomięuzy ope- 

retką a całem nastawieniem psychiki 
przedwojennego Wiednia. W fahule rcz- 

sypanej poprzez tematy muzyczne snu- 
je się kanwa tragikomicznych powikłań 
nibyto bałkańskich i egzotycznych, a 
jednak jakże wiedeńskich i austrjac- 
kich. Polityka sprzęgła się z erotyką i 
tańczy (kankana. 

Symbolem militarnego rozkładu, ma 
razmu in capite et membris, były nietyl 

ko facecje frywolne, które podawał w 
pikantnym sosie Roda-Roda, ani kapi- 
talny „Feldherrnhuegel", tegoż autera, 
ale fakt o wiele groźniejszy, o podkla- 
dzie kryminalnym i szpiegowskim. Na 
zywał się: pułkownik Redl, 

T. zw. Szalejący Reporter, Egon Er- 
win Kisch, uplastycznił nam tę postać 
w książce p.t. Praski Pitaval. Ale nie 
wiemy, czy Redl nie był jednym z głó- 
wnych grabarzy monarchji habsbur- 
skiej a tem samem jWiednia. 

Jeżeli punkt ciężkości przedwojenne- 
go świata politycznego był w Londynie, 
centralnem ogniskiem kultury, wykwin- 
ut i mody — Paryż, to Wiedeń, stano- 
wiący rodzaj bastjonu Europy w kierun 
ku południowo - wschodnim, posiadał 
klucz zagadnienia bałkańskiego. Nie 

SEO WO 

  

  

SZPADA AKADEMICKA GEN. 

Zdjęcie nasze przedstawia szpadę członka 
Akademji Francuskiej gen. Weyganda, ofia- 
rowanamu przez Komitet, w skład którego 
wchodzili: Marszałek Lyautey, i ambasador 

R. P. w Paryżu Chłapowski. Na szpadzie tej 
wyryte są sceny ,uwidaczniające działalność 

  
WEYGANDA 

gen. Weyganda od bitwy nad Marną. po 
przez wyzwolenie Alzacji oraz misję w Pol 
sce i --G%rji. Alegoryczne sceny wykonane 
są w srebrze. Szpada pozatem jest bogato 
wysadzana drogiemi kamieniami. 

—— 
  

  

WYWIAD Z NOWYM REKTOREM UNIWERSYTETU ST. BATOREGO 
W sobotę 18 b. m. Senat U.S.B. do 

konał wyborów władz uniwersyteckich 
na rok akadem. 1932—33. 

Rektorem został obrany p. prof. 
dr. Kazimierz Opoczyński (wydział Ie- 
karski). 

Dziekanami wydziałów zostali: 
teologicznego — ks. prof. dr. Świr- 

ski, 
humanistycznego — p. prof. dr. 

Otrębski, 
prawnego — p. prof. dr. Panejko, 
lekarskiego — p. prof. dr. Sienga- 

lewicz, 
sztuk pięknych — p. proi. ar. Śleń- 

dziński. 
Dziekanat wydziału matematyczno- 

przyrodniczego nie został jeszcze obsa 
dzony. 

J. M. Rektor U.S.B. prof. dr. Kazi 
mierz Opoczyński, urodził się 14 mar- 
ca 1877 roku. Szkoły średnie ukończył 
w r. 1896 w Warszawie i Niemirowie 
na Podolu. Studja uniwersyteckie od- 
bywał w Kijowie. Dyplom lekarski u- 
zyskał tamże w roku 1902. Dyplom Do 
ktora medycyny — w Uniwersytecie 
odeskim w r. 1915. Praktyką prywatną 
trudnił się do roku 1908. 

Od r. 1908 do roku 1914 — asy- 
stentura przy katedrze histołogji Uni- 
wersytetu odeskiego; od r. 1914 do 
1918 — prosektura przy szpitalu guber 
njalnym we Włodzimierzu; w r. 1919-— 
był komisarzem epidemicznym z ramie 
nia Ministerstwa Zdrowia Publicznego; 
w r. 1920 — kierownikiem zakładu e- 
pidemjologicznego w Płocku, w 1. 1921 
i 1922 — prosekforem przy Wojsko- 
wej Radzie Sanitarnej. W roku 1922 
został profesorem nadzwyczajnym, a 
w roku 1930 profesorem zwyczajnym 
anatomji patologicznej na wydziale le- 

  

śnie — trzeźwo. I pamiętać: wedle sta- 
wu grobla. 

1 wtedy doubezpieczamy się U- 
bezpieczmy się jaki najsolidniej przed 
cieniem nawet podstawy do przypusz- 

czenia, że przeznaczenie w tym jedynie 
celu ponownie powołało Polskę do życia 
ażeby światu przybyło urzędników, or- 
derów i tytułów. W.J. 

  

samowity, cokolwiek problem bałkański, 
zazębiający o kwestię blizkiego Wscho- 

du, problem wciąż jeszcze nierozwikła- 
ny, bo przecięty jeno rozmachem szabli, 
zaciążył nad Wiedniem przedwojennym. 
I okazało się, że zbyt ważki to ciężar 
dla lekkomyślnego miasta i sterników 
mawy państwowej, Trudno odegrać po- 
tężny dramat aktorom operetkowym, 

Dla nas ze starszego pokolenia stała 
się figura monarchy z mad Dunaju tro- 

chę operetkową. Franciszek Józef o du- 
szy austrjackiego sierżanta zawodowe- 
go, przejętego biszpańskim, trochę ma- 
kabrycznym ceremonjałem. Karol .Ostat 
ni, taki sobie dobry chłop... 

Jak to mówniono o Austrji? Panuje 
tam autokracja łagodzona  rozkosznym 
bałaganem. Rozłatywała się politycznie 
jak bicz dziadowski, centryfugalne dą- 
żenia narodów: ujarzmionych i narodów 
.pobitych w drodze matrymonjalnej: 

bella gerunt alii, 

tu, felix Austria, nube 
stwarzały kotłowisko sprzecznych inte- 
resów i powikłań, z którymi nie dał so- 
bie rady ani nieboszczyk Metternich, ani 
hr. Badeni... Kiedy mia Ringu wiedeń- 
skim, en carniere Burgu, pnzemaszero- 
wało w r. 1906 paręset tysięcy robotni- 
ków, domagających się czteroprzymiot- 

karskim U. S. B. Ogłosił drukiem cały 
szereg prac naukowych. 

Zwróciliśmy się do nowoobranego 
Rektora z prośbą o kilka chwil rozmo 
wy. 

— Czy p. Rektor nie odniósł wraże 
nia, iż wybory sobotnie odbywały się 
na podłożu politycznem? 

— Sądzę, a w stosunku do siebie 
mam: pewność, że tak nie było. — Ci, 
którzy oddawali głosy za moją kandy- 
daturę, doskonale przecież musieli wie 
dzieć, iż w życiu politycznem czynne- 
go udziału nie brałem i nie biorę. Po- 
święcam wiele czasu pracy społecznej, 
np. na terenie stowarzyszeń lekarskich, 
jecz do ugrupowań politycznych nie 
należę. Dlatego też nie mogły decydo- 
wać żadne względy natury politycznej. 

— Czy naogół zdaniem p. Rektora 
profesorowie Uniwersytetu powinni 
brać udział w życiu politycznem? 

Zadaniem profesora Uniwersytetu 
jest przedewszystkiem praca naukowa. 
To samo zresztą dotyczy studentów. 
Na terenie Uniwersytetu musi znaleźć 
najwyższy swój wyraz nauka, dlatego 
też wszystko inne, co w kierunku nau 
kowym nie idzie, powinno wyjść poza 
mury uniwersyteckie. 

Każdy profesor, jako obywatel pań 
stwa, ma pełne prawo tak czy inaczej 
ustosunkować się do zagadnień polity- 
cznych, ale, jak już podkreśliłem, po- 
za terenem Uniwersytetu. Jako, instytu 
cja Uniwersytet musi być zawsze lo- 
jalny wobec władz państwowych. 

— Przypuśćmy jednak, że powtó- 
rzyłyby się podobne ekscesy, jak w li- 
stopadzie roku ubiegłego? 

— Stanowczo należy podkreślić, iż 
wszelkie ruchy antysemickie i wogóle 
antymniejszościowe nie mogą istnieć 
na gruncie uniwersyteckim.  Jakiekol- 
wiek zakusy w tym kierunku nie powin 
ny być tolerowane. Pozostaje to w 
związku z tem, co powiedziałem o cha 
rakterze naukowym Uniwersytetu. 

— Jeżeli mowa o naukowości, to 
jak p. Rektor określa poziom nauko- 
wy USB? 

— Dają się słyszeć tu i ówdzie gło 
sy krytyczne, orzekające, iż poziom na 

nikowego prawa wyborczego, to zdawa- 
ło się ówczesnemu premjerowi Austrji, 
Gautschowi, że t«zucając ten ochłap 
praw warstwom pracującym, uratuje 
zarazem problem austrjacki, przez stępie 
miie ostrza, przez zmiiwelowanie i stłumie 
nie dezyderatów nanodowościowych, wy- 
suwanych przez warstwy posiadające. 

Eksperyment zawiódł, jak wszystko 

w historji, obliczone na leczenie symp- 
tomatyczne, zawodzi, 

Przychodzi mi na myśl zagadkowość 

Wiednia. W zaśpiewanem przez operei- 

kę mieście żył i tworzył Gustaw Makler. 

dyrygował Weingartner,  kokietował 
wielką muzykę swoją „„Salome“ Ryszard 

Strauss. 

To samo działo się w polityce, w na- 

uce, w prasie, w wojskowości. Polity- 
ka Wiednia! Cudowny, w greckim stylu 
utrzymany  parlamenit 
zbiorowiskiem i żerowiskiem miernot i 
łapowników, Atene Promachos broniąca 
frontonu gmachu parlamentarnego, wy- 
niosła, monumentalna, nie zdołała wzbro 

nić wstępu Abderytom. A jednak znala- 

zły się w w mim głowy ciosane na mairę 

"Fidjasza a nie perukarza: Schuhmei- 

er, Zenker, Daszyński, Biliński, Masa- 

ryk, Benesz, Prof. Lammasch, prałat 

wiedeński, był 

szego Uniwersytetu nie jest dostatecz- 
nie wysoki. Proszę pana! jeżeli przy- 
pomnimy sobie, że przed dziesięcioma 
laty profesorowie mieli kredę i tablicę 
za jedyne pomoce naukowe, to doro- 
bek dzisiejszy należy uważać za wy- 
bitny. Nawet ciężkie warunki materjal- 
ne, w jakich Uniwersytet się znajduje, 
wobec szczupłości dotacyj, nie obni- 
żyły poziomu naukowego. Wysiłek 
twórczy sił naukowych, pracujących na 
terenie USB objawia się stale. jest on 
proporcjonałny do ilości tych sił, lecz 
wartość bezwzględną ma wielką. Za- 
granica utrzymuje kontakt z USB. Pra- 
ce profesorów i studentów drukowane 
i wydawane na terenie Wilna nie ustę- 
pują w niczem pracom innych Uniwer- 
Sytetów. Nie należy zamykać oczu na 
braki „ani też uchylać się od rzeczowej 
krytyki, ale z drugie strony nie należy 
załamywać rąk nad rzekomo niskim po 
ziomie naukowym U.S.B. Wilno dzięki 
U.S.B. ma żywszy rytm życia. Ambicją 
społeczeństwa, a jeszcze bardziej sa- 
mego Uniwersytetu jest osiągnięcie 
jaknajwyższego poziomu, aby Uniwer- 
sytet promieniował swym wpływem 1 
godnie podtrzymywał świetną swoją 
tradycję. 

Dziękując p. Rektorowi za rozmo- 
wę, pożegnaliśmy naszego interlokuto- 

sa. RE: 

Przypisek redakcji. — Zamieszczając ten 

wywiad nie możemy się powstrzymać od 

podkreślenia słusznych słów p. Rektora 0 

tym, że każdy profesor jako wolny obywatel 

ma prawo ustosunkowywać się do polityki, 

jak mu się podoba, byle poza murami uvi- 

wersytetu. W tem widzimy wyraźne i zde: 

cydowane potępienie podpisywania odezw 

politycznych przez panów profesorów jako 

takich. > 

Niektórzy twierdzą, že wybory na Rekio- 

1a miały podobno jednak charakter politycz- 

ny, tylko że profesorowie-endecy nie chcieli 

wysuwać na stanowisko Rektora żadnego 
endeka. Zbyt trudną byłaby jego rola w ra- 

zie ewentualnych zajść antysemickich, do 

których jak wiadomo endecja młodzież z ca 

łej siły zachęca. 

  

Hauser, Wiktor Adler,... Ale głos decy- 
dujący miały miernoty, O wojnie i po- 

koju rozstrzygał fircyk i degenerat hr. 
Borchtold, o uzbrojeniu wojska zidjocia- 
ły Komminknopf jenerał Schemua, o 
nowoczesnej polityce komunalnej były 

sklepikarz, sprzedający śledzie i rowi- 
dło, demagog czystej krwi: Herman 

Bielohlavek. 

Mial już Wiedeń szczęście do czes- 

kich nazwisk. Krawiectwo wiedeńskie 
zawłaszczyli-Czesi i zawładnęli niem zu- 
pełnie. Po dziś dzień ubiera się szanu- 

jący się Wiedeńczyk u Kniżego lub Ma- 
lovana, 

A potem wzięli w: swe ręce policję, 
skarbowość, wojsko, bez cienia waller- 
rodyzmu. Smutnej pamięci bohater 
trzykroinej ofenzywy przeciw _ Serbji, 

trzykrotnie załamanej i zniweczonej za. 
cenę setek tysięcy poległych, rannych i 
zaginionych, nazywał się Potiorek. Mó- 
wię to bez cienia animozji do dzielne- 
go bratniego narodu Czechosłowaków. 

Raczej dla uwypuklenia tego curiosum, 
któremu na imię Austrja i Wiedeń. 

Obowiązuje mnie jako v y- 
   

dyskrecja, Więc powiem tylko, że w ie- 
deń przedwojenny wydał takich poten- 

Psychoza zakazów 
Na każdym niemal kroku spotyka- 

my się z różnorakiemi zakazami. Bar- 
dzo często nie posiadają one najmniej 
szej racji bytu, a przecież niezmiennie 
istnieją. Właściciel w*li, zamiast bar- 
dziej społecznego: „witaj“, uprzedza 
krzyczącym napisem, że „obcym wstęp 
wzbroniony zgóry rezygnuje z pewnej 
dozy fortunnych dla niego przypad- 
ków, niefortunne bowiem nie będą zwa 
żać na tego rodzaju zakazy. Tam, gdzie 
uprawnienia własności nie sięgają za- 
kazów wstępu, widzimy ostatnią rezer- 
wę zakazowiczów: „nie pluć', „nie 
palić" i t. p. 

Wchodzimy, naprzykład do insty* 
tucji, w której sądzone nam było pod- 
dać jakąś sprawę biurokratycznym za- 
biegom. Z reguły trwa to bardzo dłu- 
go, ponieważ w przeciwnym wypadku 
urząd w mniemaniu jego celebrantów 
straciłby na powadze. Pozostaje więc 
tylko jedna możliwość, t. j. koniecz- 
ność wyczekiwania przyjąć z wrodzo- 
ną sobie łagodnością, jako dopust Bo- 
ży i — czekać. Dla wszelkiego bezpie- 
czeństwa, zważywszy, że nasze zacho- 
wanie może wpłynąć na rezultat na- 
szych zabiegów, powtarzamy sobie w 
duchu: „nie 7 pluć" „Mie palić", „nie 
podawać rąk”, „zachować ciszę” i t. p. 
Potakujemy w duchu, że zakazy te ma 
ja znaczenie pedagogiczne, ale pierw- 
szą dywersję w naszej lojalności czyni 
widok skrętnie porozstawianych splu- 
waczek, z których jedna właśnie animu 
je samego woźnego. Zerkamy do o- 
kienka i zawistnym okiem dostrzegamy, 
że urzędujący jegomość pali papierosa 
z całym apetytem starego palacza. Czy 
ni się nam w duchu przykro. Próbuje- 
my rozumować, że urzędnik pracuje w 
biurze „cały dzień”, więc musi... Ale 
dlaczego nikt się nie zastanowi nad 
tem, że interesant w tym samym urzę- 
dzie wysiaduje nieraz cały dzień, a w 
dodatku nikt mu za to przecież nie pła 
ci. W tramwaju palić nie wolno, na u- 
licy nie wypada, w urzędach, w skłe- 
pach, w niektórych cukierniach — nie- 
wolno. Dlaczego? Dyrektorzy tramwa- 
jowi, tramwajarze, urzędnicy, właści- 
ciele sklepów i ich personel, podobnie 
cukierni, bardzo często palą, a za ow- 
czym pędem wywieszają tabliczki z za 
kazem palenia. Tkwi w tem najbardziej 
irytujący moment, że chęstokroć sami 
palący czynią na złość palącym  bliZ- 
nim. Oczywista przestarzałość tego za- 
kazu przypomina anegdotkę, znaną do 
dzisiaj starszemu pokoleniu krakowia- 
ków. W pewnej cukierni krakowskiej 
do jednej z sal wolno było przychodzić 
tylko w towarzystwie pań. Autor owe- 
go zakazu, a chodziło tu o modną ka- 
wiarnię, liczył na ludzki snobizm, ne 
i conajmniej podwójną frekwencję, mo 
tywowaną względami towarzyskiemi. 
Do sali tej pewnego wieczoru przybył 
znany w Krakowie p. X. — samotnie. 
Gdy zwrócił się do kelnera o szklankę 
herbaty, ten uprzejmie go poinformo- 
wał, że sala ta przeznaczona jest wy- 
łącznie dla mieszanego towarzystwa. 
Pan X śpiesznie wyszedł z cukierni, 
lecz niemniej śpiesznie powrócił w to- 
warzystwie osoby płci żeńskiej, której 
wygląd zewnętrzny był bardzo jedno— 
znaczny. Natychmiast zgroza oburze- 
nia poderwała od stolików wszystkie 
szanowne matrony krakowskie, a wła- 
ściciel kawiarni tegoż dnia zrezygno- 
wał ze swego zakazu. 

Im gorzej dzieje się na świecie, tem 
więcej gnębią nas zakazy, których nic 
nie zdoła przemóc. Oszczędźmy więc 
sobie przedewszystkiem nieznośnego 
zakazu palenia, który pokutuje. wśród 
nas bez celu i istotnego powodu. dej. 

Nadchodzi teraz pora, gdy wskutek upa- 
łów i w związku z tem ciężkiej często atmo- 
sfery, powstają tępe bóle głowy, i odbierają 
chęć i zdolność do pracy. Probuje się wte- 
dy różnych środków, aby się pozbyć przy- 

krego natręta. Wskazane są w tym wyjs.dku 

tabletki Aspirine, ktorė usuw?ją szybk: CC- 

żar w głowie i przywracają wraz z tem po- 

przednią zdolność 15 pracy. 

i o 
SKŁADAJCIE OFIARY NA KOMITET 

RATOWANIA BAZYLIKI 

WILEŃSKIEJ 

tatów ducha jak Adolf Menger i Phili- 

povich, Bernacik Gomperz i Jodl, Bill- 

roth, Arlt, Wagner - Jauregg. W mate- 

matyce i astronomji jaśniały nazwiska 
znane całemu światu naukowemu. Gen- 

jalni otologowie jak Oppoltzer, ortopeda 

Lorenz, chirurgowie na miarę Hoheneg- 

ga, Eiselsberga, Gersunyego, wychowy- 

wali całe pokolenia. Jeżeli w: kuczy ma- 

cedońskiej natkniesz się w podróży na 

biedaka, któremu życie ocalił chirurg w 

majbliższem miasteczku, to pewue, że 

uratował go uczeń szkoły wiedeńskiej. 

"Młodzi uczeni, wykładowcy historji 

sztuki na egzotycznych uniwers; tetach. 

Kapstadtu, Sydneyu czy Limy wynie- 
śli swoją wiedzę 2 sali wykładowej 

prof. Józefa Strzygowskiego, z pocho- 

dzenjia. Polaka, 
Prasa przedwojennego Wiednia. Wałor 

jej bezsprzecznie poważny. 
oczywiście Jules Sauerweina ani 'Iheo- 
dora Wolffa, ani Hardena, ale starczył 
jej na codzień skarykaturowamy  sto- 
krotnie stary Benedikt, miesłychanie 

piękne recenzje o teatrze i sztuce pisal 
Speidl, 'walii sztuką krzyżową enfant 

terrible Wiednia, hr. Wojciech Stera- 

1e berg, wywodzący swój ród od czasów 

Karola Wielkiego i poczytujący Havs- 

burgów za nuworyszów... Mniejszej ra- 

Nie miała * 
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JAK MIN 
Rajd konny aficerów 

strze!ców 
Zaledwie mrok nocny, utulający swym 
nieprzenikliwym  plaszczem  iwzgórza 
helenowskie zniknął, gdy z pod łuku 
Bramy Mińskiej wysunęła się grupa 

jeźdźców w skupieniu zapatrzomych w 
siną dal, rozciągającą się w kierunku 

północnym W chwili mijania spiżowych 
postaci rycerzy stojących na straży bra 

my, zdawało się, że twarze ich ożywi- 
ły się na moment widząc  piechociar- 

skich ułanów 'o marsowych obliczach 
wyruszających szlakiem Batorego na 
podbój przestrzeni. 

Nie jednemu z jeźdzców osiadła tro- 
ska na czole, czy aby szzapa taborowa ,, 

przemianowana na pegaza kawaleryj- 

skiego udźwignie szanowne a dość cięż- 
kie postacie przez te 170 kilometrów w 
dwóch dniach, czy siodło, na którym 
może już nie jeden: kanadyjska - mek- 
sykańsko - austryjacko - niemiecko - 
włosko - rosyjski ułan życie bohatersko 
na wojenkach zakończył, nie rozleci się: 

no i czy własna skóra w styczności z 
takiem rozklakotanem siodłem wytrzy- 
ma tą drobnostkę kilkanaście tysięcy 
dotknięć, jak to dokładnie, według 

wszelkich teoryj, obliczył zastępca do- 
wódcy pułku. 

Tak. Piękne jezioro Narocz daleko, 

Bóg wysoko, a naokoło nieznana prze- 
strzeń usiana przeszkodami, Tym podob 
ne czanmne myśli snuły się po głowach 

rajdowców 86 p. p., lecz w końcu zwy- 
ciężyła inna radośniejsza myśl; prze- 
cież dla polskiego piechura niema nrze- 
szkód i mimowoli jak na komendę hu- 

, knęła z wszystkich gardzieli piosenka. 

  

   
   

jakiej nie posiada żadna broń: „Nie 
 mosim ni srebra, ni złota”. W przejeź- 
dzie przez Mołodeczno »dłączy! się do- 
wódca pułku, obejmując jednocześnie 
kierownictwo całej sławnej ekipy. Waż- 
ną tą chwilę uwieczniliśmy wspólną fv- 

: tografią. 

A že Śpieszno nam było ze względu 

na wzmagający się upał, ruszyliśmy 
kłusikiem traktem na Wilejkę, gdzie 
czekało nas zgóry zamówione Śniadanie, 
Po drodze wzwok rozkoszowal się SO- 
czystą zielenią ciągnących się wzdłuż 
traktu lasów, a pierś wciągała dowolną 
ilość aromatycznego powietrza: nie za- 

 mieczyszczenego żadnym pyłkiem pro- 
chu, jako ostatni artykuł codziennej 
potrzeby nie obciążony żadnym podat- 
kiem. Wiarusy czuli się znakomicie, raz 
po raz jakieś wesołe powiedzonko na- 
szego ministna: skarbu (płatnika) mp. 
won) się wozi”, | konia wyciera" i 
wiele, wiele mnych powodowało home- 

ь ryczne wybuchy śmiechu. Niestety, ko- 
nie były innego zdania i nie brały u- 

. działu wi wesołości nie miłych im może 
czasem świeżo upieczonych kawalerzy- 
stów. 
Na jakie sześć kilometrów przed 

_ Wilejką wpada na nas z jakiegoś za- 

    

krętu leśnego jadąca z przeciwnej stro- 
ny grupka konnych — to podpułkownik 

_ dypl. Wiatr d-ca Pułku KOP, wyjechal 
wruz ze swoimi ofieerami powitać raj- 
dowców i jako gospodarz na tym tere- 
nie zaprosić mas do kasyna oficerskie- 

_ go dokąd pocwałowaliśmy z wiatrem w 
w zawody, 

"Wkrótce roztoczyla się przed nami 
piękna panorama Wilejki wraz z rzeką 
Wilją, a za chwil parę konie poszły na 
krótki odpoczynek do stajen, my zaś 

_ przeprowadziliśmy szturm na stoły za- 
stuwione do śniadania. Po wzmocnie- 

- miu się ruszyliśmy dalej już drogą bar- 
dziej urozmaieoną i ładniejszą poprzez 
Lubań — Taluć do schroniska nad Na- 
roczem znajdującego się w okolicach 
wsi Hatawicze. 

Kończąc następne 20 kilometrów mar- 
szu wpadliśmy znowu w lasy by dopie- 
ro u celu wynunrzyć się z nich na wolne 
przestrzenie. W czasie dłuższego odpo- 
czynku w Tałuci, dało się zauważyć nie 
tak bardzo n Starszych panów ale jak 
u młodszych bardzo niewyraźny chód, 
dowodziło to, że pewne wstydli ve jed- 

SEO Ww © 
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86 pułku piech ty 
mińskich 
nak powszechnie znane części ciała po- 

niosły sromotną porażkę. Ale o tem ci- 

cho bo gdyby się konie dowiedziały, to 

by dopiero wśród nich zapanowała we- 
sołość. 

Mimo szczegółowego programu nie 

przewidzieliśmy deszczu który mas po 
święcił w. lasach użlańskich. Niebios: 
tak rozpłakały się solidnie, że trzeba 
było aż namioty z siodeł odtroc 
spreparowywać z nich płaszcze nieprze- 

makalne. Jeźdźcy wyglądali w: nich jak 
Krzyżacy z pod Grunwaldu, a komturu 
Ulrych von Jungingen okazałby się 

czeniakiem'* wobec jednego z kole- 
gów o ciężkiej wadze, ubranego w taki 

strój, brakowałoby mu tylko wszytego 
krzyża, ale to głupstwo, koleżka czuł 

zapewne dobrze w swoich własnych 
krzyżach metarmorfozę piechura na hu- 

sarza. 
W puszczy nadnaroczańskiej powitał 

nas bardzo mile przedstawiciel Staro- 

Sty Postawskiego ofiarowując się zara- 

zem jako Cicerone na cały czas pobytu 
na terenie tego Starostwa. Ukoronowa- 
niem dnia i rekompensatą za poniesione 
trudy był cudowny widok potężnego 
jeziora w poświacie zachodzącego słoń- 

ca. Okrzykom mzachwytu nie było koń- 
ca, niektórym ай oddech zapario 7 p9- 
dziwu i radości że Polska posiada cu- 
da jakich nam wszyscy mogą pozazdro- 
ścić. Miimo zmęczenia nikt z nas nie po- 
trafil oprzeć się pokusie obejrzenia z 
bliska jeziora. Dość strome wybrzeże, 
moc rozpiętych siatek rybackich na 
wybrzeżu i horyzont złewający się w 
dali z srebrną taflą wód robiły wraże- 
nie že jest się nad morzem. 

Po kolacji długo jeszcze debatowano 
nad przebytą drogą i dzielono się wra- 
żeniami| . Zmęczenie, poszum, fal, wre- 

szcie natura zrobiły swoje. Piechury za- 
sypiały błyskawicznie, a spały jak su- 
sły z rajskich czasów. 
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Po pracowicie przespanėj nocy nie 
zdradzał nikt chęci opuszczenia miłego 
miejsca spoczynku. Trudno jednak, w 
programie „stojało napisane" 7.30 po- 
budka i kwita, trzeba było wstać chcąc 
nie chcąc. Na myśl jednak, że zjeżdżo- 
na piechota będzie musiała za chwil 

parę uczynić z siebie marynarkę i ni- 
by młode Kolumbasy odkrywać w sobie 
zanikłe zdolności tygrysów, morskich, 
uleciały wszelkie przekomme myśli, Tuż 
po śniadaniu kochany nasz wódz pułku, 
a obecnie przemianowany na arcyadmi- 
rała flotyli, wydał rozkaz natychmiasto 
wego zaokrętowania i wyruszenia dla 

zrekognoskowania ni anego nam je- 

ziora, Miastra, oraz piękaie położonego 
nad nim wzgórza, na którem stał ongiś 
zamek królowej Bony. Szybko załatwi- 
wszy się ze Śniadaniem, ławą rzuciliś- 
my się na oczekujące nas krążowniki i 
torpedowce w postaci łódek rybackich i 
kajaków, które przy wielkiej- wprawie 
starych grzechami a młodych doświad- 

czeniem majtków, zostały zamienione w 
łodzie podwodne. Naturalnie 75 proc. 
tygrysów! w życiu swojem nie miało w 
ręce wioseł — cóż to jednak znaczy dla 
wszechmogącego piechura. Nad wodą 

. czy pod wodą, wszystko jedno, byle 

naprzód. Na dany znak przez dowódcę. 
który zajął miejsce na jakimś torpedo- 
wym kajaku, ruszyło bractwo morskie 
szykiem torowym na środek: Narocza, 
by stamtąd, mimo „sztormu* dać się 
wznieść nia grzbietach „wielkiej fali", 
przesmykiem wodnym do jeziora Mia- 
stra, Cała wodna trasa w jedną stronę 
wynosiła około 105 kilometrów. 

Jak zawsze na wielkich wodach, tak 

i tu, w: drodze zaczął się bunt maryna- 
rzy, którzy do słażby w marynarce pod- 
wodnej, nie godzili się. Sytuacja jednak 
została przez kapitanów statków rychło 
opanowana, a gdy woda, zalewająca 
pokłady została wypompowana, miny 
poprawiają się, a odkryte tajniki uży- 
<ia łodzi i wioseł, pozwalają ma spokoj- 
ne prucie jeziora i osiągnięcie celu, gdzie 

   

  

Międzynarod. zawody w Dntwerpji 
# * .. .. 

Kusociūski bije rekord Nurmi ego 
POLSKA NA DRUGIEM MIEJSCU 

Follotws, Siódmym zkolei był Hatrlik (Pol- N. Wilejce o udzielenie pływaini. Pułk strzel. Wałczono o nagrodę przechodnią, uiundowa- ANTWERPJA. PAT. — W niedzielę od- 
były się wielkie międzynarodowe zawody lek 
koatietyczne przy udziale Anglji, Polski, Ho- 

; landji, Węgier, Bełgji i innych państw. Tech- 
niczne wyniki są następujące: 

400 m. przez płotki — pierwszy Angiik 
Burghley 55,4, drugi Kostrzewski (Polska) 
55,4, tzeci Maszewski (Polska). Przez cały 
czas biegu walka toczyła się między Ko- 
strzewskim a Burghley'em. 

200 m. Pierwszy Berger (Holandja) 22 
sek., drugi Biniakowski (Polska) 22,4, trze- 
ci Wade (Angija). 

3000 m. Pierwszy Kusociński 8 m. 18,8 sek. 
Wynik ten stanowi nowy rekord świata. Do 
tychczasowy rekord należący do Nurmiego 
pobity zostai pzez Kusocińskiego o 1,6. Dru- 
gie miejsce aż o 300 m. z tyłu zają! Anglik 

ska). Kusociński biegł przez cały czas samot 
nie i z chronometrem w ręku. 

150 m. — Pierwszy jest Loveiock (An- 
glja) 3,57,8. Drugim byi Szabo (Węgry), 
trzecim Goerat (Belgja), czwartym Kužmi- 
cki (Poiska), piątym Sidoowicz (Wilno). 

Sztaieta — 800 X 400 X 200 x 200. 
Pierwsze miejsce Holandja 3,35. Drugie An- 
gija, trzecie Polska. Na wyróżnienie zasługu- 
je czas, osiągnięty przez Anglika Hamsona 
na 400 m1. 48 sek. Kostrzewski na tym dy- 
stansie pobii rekord Polski z wynikiem 49 
sek. 
W ogólnej punktacji pierwsze miejsce zdo 

była Anglja 32 punkty, drugie — Polska —- 
34 punktów, trzecie Hołandja 16 p., czwarte 

Węgry 14 p., piąte Belgja. 

  

Ostatnie wyniki 
piłkarskie 

Dwa spotkania i dwa niemal sensacyjne 
wyniki. W sobotę Ognisko ubiegające się o 
mistrzostwo i posiadające wice-prowadzenie 
w tabeli zremisowało z Laudą. 

Marny mecz i śmieszny wynik. Ognisko 
zdobywa punkt z karnego (Kozłowski II), 
Lauda przez Sorokę, któremu udało się dobić 

wypuszczoną z rak piłkę. 
Wczoraj Makabi w pełnym składzie (bez 

Rywkinda tylko ałe z Zajdlem) z trudem 
wygrała 1:0 z Ż.A.K.S-em. Makabi ma wię- 
cej z gry, inicjatywę i... fuszerów pod bram- 
ką zaprzepaszczających moc pozycyj. Ż. A. 
K. S. jak zawsze, ambitny i też bez strzel- 
ców. 

Jedyną bramkę strela Szwarc I Robinzo- 
nada dobrze grającego bramkarza ZAKS'u 
zawodzi. Piłka przelatuje i dwa punkty stra- 
cone. 

Po tych wynikach sytuacja w tabeli mało 
się zmienia. 1 p.p. Leg. nadał prowadzi. Ogni 

sko i Makabi walczyć będą o 2 i 3 miejsce, 
a ŻAKS i Lauda o ostatnie. (t) 

NOWY KLUB W WIL. Z.O.P.N'IE 
Policyjny Klub Sportowy w Lidzie, któ- 

rego drużyna piłkarska poprawia się z dnia 

na dzień, a ostatnio pokonała drużyny: Ww. 

K. S. 5 p. lotniczego 4:0 i 3:1 oraz WKS 77 

p.p. 3:0 zgłosił swój akces i został przyjęty 
na czonka Okr. Zw. Piłki Nożnej. ‚ 

P.K.S. Lida rozwija się dzięki energicznej 
j ofiarnej pracy podk. Kobelskiego znanego 

na tamtejszym terenie działacza sportowego. 
© 

  

DRUGI DZIEŃ WYŚ 

Zawody pływackie 

3 

na basenie 85 p.p. 
Stu uczniów na starcie 

Wilno nie posiada pływalni. Smutne to, ale 

prawdziwe. Wprawdzie saperzy mają własny 

basen, ale nie odpowiada on wymaganiom 

igjieny i z tej racji nie może być poważnie 

brany w rachubę. 

W tych warunkach, Okr. Zw. Pływacki о- 

raz grono wychowawców fizycznych wiłeń- 

skich szkół śednich, przystępując do organi 

zowania zawodów towarzyskich dla człon- 

ków kiabów oraz zawodów imiędzyszkolnych 

zmuszeni byli wrócić się do WKS 85 p.p. w 

  

ców wileńskich odniosi się de tej prośby b. 

serdecznie użyczył pływałni, a pozatem po- 

mógi organizacyjnie. 

Dzięki ternu, oraz dzięki wydatnej pomo- 

cy komendanta Ośrodka W. F. kpt. Ostrow- 

skiego zawody odbyły się i wypadły — w 

części dotyczącej zawodów 1niędzyszkośnych 

— b. dobrze. Niestety zawody towarzyskie 

nie udały się nie z winy organizatorów, lecz 

abstynencji klubów. 

Jeden tylko klub — Stow. Mi. Polskiej 

zgłosiiy się na zawody. Makabiści jako człon 

zgosiy się na zawody. Makabiści jako człon- 

kowie niezrzeszonego klubu mogli startować 

tylko poza konkursem. 

W biegu na 100 mtr. styiem dowołnym 

wygra Subotowicz SMP w czasie 1 m. 29 s. 
Do biegu 50 mtr. st. dow. stanęło 4 za- 

wodników niestowarzyszonych, a pozatem 

dwóch z SMP startowało do POS. 
W przeciwieństwie do zawodów  kluoo- 

wych zawody międzyszkolne udały się dosko 

nale. 

Stanęło do nich ponad stu zawodników. 

па przez nauczycieli W. F. szkół średnich, 

a przeznaczoną dła najlepszego zespołu. 
100 MTR. STYLEM DOWOŁNYM. je- 

denaście przedbiegów — na czas. 
1) Wolski (gima. Mickiewicza) 1,27; 2) 

Andruszkiewicz (M) 1,28; 3) Niesiołowski 

(M) 1,33; 4) Siniewicz (Szk. Techn.) 1.33,9; 

5) Głuszenko (Techn.) 1,39, 6) Kowalski 

(M) 1,46; 
Jak widzimy wyniki zawodników—ucz- 

niów lepsze niż. u klubowców. 
100 MTR. STYL KLASYCZNY: 1) Si- 

niewicz (T) 1,36; 2) Radziulewicz (T) 1,43; 

3) Andruszkiewicz (M) 1,43,4; 4) Menke 
       

Zainteresowanie większe. — Koni nadal niewiele. 
Drugi dzień wyścigów wypadł lepiej 

niż pierwszy. Publiczność przybyła licz- 
niej, jednak nie tak licznie, jakby się 
tego należało spodziewać w słoneczny 
dzień świąteczny. Publiczność swoją 
abstynencją daje wyraźnie do zrozumie- 
miia, że gonitwy słabo obsadzone nie da- 
ją emocji, a więc nie mogą być magne- 

sem, przyciągającym. 
Piętnaście koni w pięciu gonitwach 

to stanowczo mało i dła obserwujących 
wyścigi jako widowisko sportowe i dla 

totalizatorowiczów. 
Fuksów nie było jeżeli nie liczyć 

wypłaty 28 za Giewonta. Ogólnie jed- 

mak biorąc trybuny nie nudziły się i do 
ostaniej gonitwy nie opuszczano toru. 

Pierwsza gonitwa płaska na dyst. 

2100 mir. o nagr. 600 zł. zgłoszono czte 
ry konie. Po zaciętej walce na ostatniej 
prostej wygrywa o głowę Giewont K. 
Rómmla (j. Jagodziński) przed Ala- 
dynem gr. of. 16 p. uł. i Ioaros K. Świę- 
ciekiego. Totalizator płacił 28 i 11 za 
Giewonta i 11 Aladyna. 

Gonitwa z przeszkodami. 
3600 mtr. Nagr, 900 zł. 

Idą trzy konie. Żupan B. Pieczyńskie 
go zacina się i nie bierze przeszkód. 
Po wielu trudach dopiero decyduje się. 

Dystans 

====== — 

po krótkim czasie spoczywamy na wzgó 
rzu królowej Bony. Z małogościnnego 
wzgórza, udajemy się do (klasztoru Kar- 
melitów, tu kolega Józef Kropelkiewicz 
(nazwisko nadane tylko na czas rajdu), 
rczpoczął namiętnie walczyć o zdobycie 
choć parę kropel „kropelek karmelic- 
kich“ — działających jakoby uniwer- 
salnie — podobno specjalnie na odciski 
i porost włosów. 

Wizyta u ś.p. Kostrzyca fundatora 
klasztoru, zabalsamowanego w 17 wie- 
ku. Nabożeństwo, picie kwasu i t.p. mi- 

jają szybko i znowuż znajdujemy się na 
wodzie. Podczas powrotu, jeden ze star 
szych kolegów koniecznie chciał wy- 
siąść z łodzi, lecz z braku kaloszy i ba- 
lonu nie uskutecznił zamiaru. 

Jezioro Narocz jeszcze z większem 

obukzeniem  potraktowało  powracają- 
cych, lecz oburzenie to w skutkach wy-. 

glądalo uroczo, 
Woda się kończy. Jesteśmy na wy- 

brzeżu, gdzie oczekują nas w schroni- 
sku z posiłkiem. Obiad jemy bez „du- 
cha", (patrz słownik laciūsko-polski) 
jako że sportowey muszą się bez tego 
obejść. 

Po obiedzie zaowu woda. Dlaczego 
czas cudu w Kanie minął? Naraz robi 
się wielki ałarm.. powódź. krzyk, że 
Narocz występuje z brzegów, wreszcie 
zagadka rozwiązana, to kolega przypo- 
minający komtura, znurzył swoje grze- 
szne ciało w czystych wodach . jeziora. 
Po wyjściu jego z wody, Narocz przy- 
brał swój dawny wygląd. iPod: koniec 
dnia, głowy coraz cięższe, coraz bliżej 
chcialyby być poduszek. Wnet też rozlega 

= ` 

się z wszystikich pokoi chrapanie ryce- 
rzy spieszonej konnej marynarki. 

Bardzo wesoły inicjator, cierpiąc na 
bezsenność, chciał otoczyć się „bezsen- 
nikami“ — i bez przerwy urządzał po- 
budkę, co wielce nie podobało się kole- 
dze pobudzającemu jezioro do wystąpy- 
wania z brzegów, oraz słynnemu w kra- 
ju i zagranieą „hipiście — kajakowe- 
mu', nawiasem mówiąc bardzo ruchli- 
wemu naszemu adjutantowi pułku. 

Obudzeni ciekawemi promieniami 
wstającego z pieleszy słońca, po krót- 
kiem przygotowaniu się, z mniejszym, 
lub większym trudem, wwindowujemy 
się na nasze koniska, by w myśl przy- 
słowia „wszędzie dobrze, lecz w domu 

najlepiej*' — dążyć bl 
Wódz nasz, zda się, Farys ciągnął za 

sobą nieprzytomnych od pędw podda- 
nych. 

Okolica z małą zmianą, ta sama, tyl- 
ko z drugiej strony. Tęsknota za oder- 
vaniem się od siodła, wpłynęła dodat- 

nio na skrócenie czasu jazdy.Wyłamia- 
jąc się z lasu przed rzeczką Uszą, koło 
Mołodeczna, ujrzeliśmy barwną grupę 
Pań naszych z kwiatami, oczekujących 
na powrót rajdowców, oraz niedoszłych 
korsarzy. Wreszcie dojechaliśmy do Ka- 
syma Ofic. 86 p.p., gdzie po trzykrot- 

nem „hip, hip, Hura'' ma cześć Wodza i 
zwodzonych (konno, mieliśmy możność 
uspirytusić się, (jak kto woli — udu- 
chowić się) iz dumą Corteza, zakoń- 
czyć przedostatni najazd na Litwie. 

Ki—Lik 

Gizela por. Sołtykiewicza trzyma się 
doskonale za ogólnym faworytem Dziw 
st. „Fryder”, lecz na jednej z przeszkód 
potyka się i pada. Dziw wygrywa bieg 

„w cugiach*, Gizella towarzyszy mu beż 
jeźdźca. 

Publiczność rozczulona  sumienno- 
ścią Gizelli, galopującej aż do mety, na- 
gradza ją oklaskami, dają się słyszeć 
głosy — zupełnie słuszne — że Gizella 
lepiej prowadzona zyskałaby znacznie. 
W sobotę też przyszła do stajni bez żeź- 
dźca. Total. 14. 

Goniiwa z plotami. Dyst. 3000 mtr. 

Nagr. 800 zł. Trzy konie. 
Przez cały czas walczą Zygfryd rim. 

Bobiūskiego i Zulus K. Święcickiego. Ja 
dą sami właściciele. Na ostatnim płocie 
Zulus potyka . się, koziołkuje przy- 
gniatając, ma szczęście niezbyt mocno, 
p. Święcickiego. 

Filigranowy Zagonczyk kpt. Mrowca 
dzięki temu zdobywa drugą nagrodę. 
Total. 14 zł. 

Gonitwa z przeszkodami. .Dyst. 3.200 
mir. Nagr. 700 zi. Trzy konie Dalja K. 
Święciekiego (j. rtm. Bobiński), Żupań 
B Pieczyńskiego i Ma Coqutte por. Boh 
danowicza. Trudny wybór. Totalizatoro- 
wicze mają zmartwienie na kogo grać. 

Prowadzi Ma Couime, lecz na ostatnim 
zakręcie rtm. Bobiński wysuwa raptem 
Dalję i wygrywa bieg. Żupan, który na 
ten raz skacze bez fanabenji, przychodzi: 
drugi. Ma Coquimie niema sił, aby wy- 
grać finisch. 

Ostatnie momenty gonitwy przyiaio- 
sły b. zaciętą walkę i wykazały maestrję 
rtm. Bohińskiego. który bieg wygrał Śli- 
cznie, 

Ostania gonitwa, płaska. Dyst. 2.800 
mtr. Nagr. 700 zł 

Idzie Gazimur D. Czehęidze i Umizg 
inż. H. Pomernackiego. Wygrywa pier- 
wszy o kilkanaście długości. Umizg na 
jednym z płotów: uderzył się mocno i po 
tym wypadku przestał być konkuren- 

tem. 

Następny dzień wyścigów w sobotę 
25 b. m. (+) 

— 

KOEDUKACYJNA SZKOŁA 
OGRODNICZO - HANDLOWA 

w Krasnymstawie woj. Lubelskie 
(dawniej SOL 

efńska 

Działy: ogrodniczo - przetwórczy i hand- 
lowy, 

Fyaranki przyjęcia: ukończenie 7 odzia- 
łów szkoły powszechnej lub 3 klas szkoły 
średniej (gimnazjum), 

Przy szkole własny ogród owocowo wa- 
rzywny (5 ha) i przetwórnia do przerobu 
zz i SE A 

ne 3 klasy; я 
Ogłata szkolna 8 zł. miesięcznie, Dia 

niezamożnych ulgi. Za dzieci pracowników 
państwowych Skarb Państwa płaci pełne 
opłaty. Wpisowe 10 zł. 

Di zamiejscowych internaty: żeński 
męski, Utrzymanie w internatach 70 zł, mie 
sięcznie (dia niezamożnych uigi). 

Podania o przyjęcie do szkoły i interna- 
tu do dnia 27 czerwca i 25 sierpnia rb. 

  === walewicz, sekretarz kier. Stencel; skarbnik 

(M) 1,45,4. 

100 MER. NA WZNAK. Siniewicz 1,43,4; 

Wolski (M) 1,58; Pietkiewicz (T) 2,00,8; 

Niesiołowski (M) 2.17,6; Pietkiewicz (M) 

2,22; Paczkiewicz (M) 2,25,8. 2 

25 MTR. DLA CHLOPCOW DO KL. IV. 
1) żukowski (M) 17,5; 2) Woronowicz 

(Zygm. Aug.) 19; Waszkiewicz (M) 21, Ko- 
ryski (M) 22.2; 4 i 5) Pasiński (gim Św. 
Kazimierza w N-WiL) i Kryczyński (Z. A.) 
po 23 sek. В 
SZTAFETY 825. Stawią sztafety: 2 gim. 

Mickiewicza, 2 Szk. Technicznej, 1 gim. Św. 

Kazimierza. > 
Wyniki: 1) Techn. Nr 1 — 2,34,2; 2) 

Techn. Nr 1 — 2,55,4; 3) Mickiewicza Nr 2 
— 3 m; 4) Szk. Rzemieślnicza (odstatecznie 
zdyskwalifikowana za fałstart. 

Nadmienić należy, że sztafeta gimn. Mickie 
wicza Nr 1 uzyskała świetny czas 2,21,1 lecz 
z powodu falstartu jednego z zawodników 

została zdyskwalifikowana 
Ogólna punktacja: ° 
Szk. Techniczna 86 pkt, gim. Mickiewi- 

cza 82 pkt, gim. Zyg. Augusta 9,5 pkt i gin | 
Św. Kazimierza 7,5 pkt. 

Gdyby nie falstart jednego z „mickiewi- 
czaków* gim. Mickiewicza miałoby 104 pkt, 
a szk. Techniczna tylko 70. : 

Nagroda przechodnia nie została wczoraj 
nikomu przyznana. Kwestja ta zostanie roz- 
strzygnięta na walnem zebraniu wychowaw- 
ców fizycznych i — jak należy przypuszczać 
— zostanie przyznana bezspornie najlepsze- 
mu zespołowi: gim. Mickiewicza. (t) 

NOWE WŁADZE ZW. BOKSERSKIEGO 

W dniu wczorajszym w lokału Ośrodka 
W. F. odbyło się Roczne Wałne Zebranie Wi 
leńskiego Okręgowego Związku Bokserskie- 
go. 

Na zebraniu obecni delegaci kłubów: W. 
K. S. Pogoń, WKS 6 pp. Leg. ŻAKS i RKS 
Tur. Nie stawili się na zebranie delegaci W. 
K. S. 1 p.p. Leg. LSMP i Makabi. 

Po odczytaniu sprawozdań: ustępującego 
zarządu, wydziału sportowego i wydziału 
spraw sęziowskich przez p. Rutkowskiego о- 
raz sprawozdania skarbnika przez p. Uesto“ 
owicza po krótkiej dyskusji p. Michaiłow od 
czytał sprawozdanie Komisji Rewiz yineį, po 
czem jednogłośnie udzielono  absułuterjm 
ustępującemu zarządowi 1 skarbnikowi. | 

Wybory nowych wiadz Gały wymx na 
stępujący: a PARA ; 

I Zarząd: prezes płk. Giżycki, I w.-przzes 
—kpt. Ostrowski, Il w.-prezev -— kier. Ko-' 

Truchanowicz, gospodarz -- Trojecki, k 
karz radca Michajłow, pzewodn.czący wyć 
sport. Rutkowski, przewodnicz; W 
spraw sąd. asp. Bartuzel, kapitan Zwiź 
Kłoczkowski (t) 

ZAWODY O MISTRZOSTWO | 
WILEŃSKIEGO 

Wileńskie T-wo Cyklistów i 
stów organizuje w dniu 26 bm. stu 
we zawody kolarskie o mistrzostwo wo 
leńskiego. я 

Będzie to największa i najpoważniejsza 
w sezonie imprezą, do której zawadnicy przy. 
gotowują się już od dłuższego czasu. : 

Prócz na; wyznaczoawch przez Wil. 
Two 

   

  

który uzyska czas lepszy niż 3 g. 15 m. — 
nagroda ofiarowana przez członka Twa p. 
Andrukowicza. 

Zą tydzień tłumnie podążymy do Ponar 
aby obserwować początek i zakończenie za- 
wodów. (t) 

L i i i OW W OZ TOTO REZERWY CEE ERO i ii i ii ii ii i 

Sy pieski ujadały zawzięcie, to na Ni- 
kitę czannogórskiego, to znów na Mi- 
kołaja Romanowa,, czasem znów de- 
klinowaly czołobitnie imię Wilhelma 
Szalonego. Dyspozycje wydawał  Ball-- 
hausplatz, siedziba M. S. Zu. 

Wielki mag stowa žywego, genjalny 

pamalecista wiedeński Karol Kraus, wy- 
dawca oryginalnego „die Fackel", scha- 

rakteryzował prasę wiedeńską  jednem 
słowem: jourraille... tak jak się wyma- 
wia canaille. 

Teatr, szcególnie Burgteatr wiedeń- 
mj; miał swoją wielką tratycję, Uginał 

  

się pod jej ciężarem i ostrą cenzurą re- 
pertuaru, wykonywaną (przez cesarsko - 

królewskiego intendenta, ale mimo to 

umożliwił działalność aktorów tej 2ie- 
zwykłej miary, jednorazowych, bezcen- 
nych odtwórców wielkich ról szekspi- 
rowskich jak Adolf Sonnenthal, Kainz, 
Rudolf Schildkraut, Medelska,  Wil- 
brandt — Baudius, Bleibtreu, Reimers. 

MW teatrze ludowym, którego repertn- 
ar nie podlegał cenzurze dworu: cesar- 
skiego, znalazła przytułek sztuka nowo- 

czesna, wybijająca się na świat. Przez 
deski Volkstheatru przewinął się Ibsen, 
Gorkij, Hauptmann. Aktorzy tej miary 
co Kramer, późniejszy dyrektor teatru 
praskiego, Momolka, prześliczna naiw- 

ь = 
. 

na Paula Mueller olšniewali i przyku- 
wali widzów. 

Podróżny zatrzymujący się poraz 

pierwszy w przedwojenym Wiedniu, 

zdumiewał się i przecierał oczy zdumio- 
ne, że w tem mieście o dwumiljonowej 
ludności, pokutuje małomiasteczkowa 
czy wiejska idylla, Wystarczylo wsiąść 
do tramwaju w centrum miasta i prze- 
jechać się trochę. Po 20 minutach jazdy 
znajdowałeś się w uśpionych zaułkach, 
wśród malutkich domków  Sieveringu 
czy Grinzingu, tam gdzie pieśni Schuber 
ta powstały. Co drugi dom winiarnia, 
gdzie sprzedawano za grosze zacne i pit- 
ne wino. Przechodzisz ulicą wzdłuż win- 

nic, nasyconych słońcem, pachnących 

dziwnie, nie opatrzysz się a jesteś w 
Wienerwaldzie. Możesz błądzić tak bez 
końca, Czasem natkniesz się-na młodą i 

urodziwą parę. «Ona — nieśmiałość 
pierwszej miłości, kopjująca trochę 
pierwszą naiwną ze sceny ludowej, on, 

niestrzyżony od miesięcy chorwacki stu 
dent medycyny lub też autentyczny wie- 

deńczyk, przeciągający mile wyrazy, dja- 
lektycznie, Zdarzają się i poeci, mający 
kieszenie wypchane kamapkami i so- 

netami. 

W Hitzingu drzemią wytworne wille, 

widoczne z Glorietty schoenbruńskiego 

parku. Poryk bestyj w wielkim zwie- 
rzyńcu, gwar skrzeczących papug. 

Cesarski Wiedeń zamykał zazdrośnie 
najpiękniejsze zakątki przed okiem pu- 
bliczności. Dziś dopiero możesz po dwu- 
godzinnym marszu przez las Lainzu do- 
stać się do willi Hermesa, małego my- 

śliwskiego zameczku na peryferji Wie- 
dnia nieszczęsnej cesarzowej Elżbiety, 
Na tle nudnego i sztywnego dworu była 
ona postacią z bajki, miłośniczką staro- 

żytnej Hellady, rozkochana wi słońcu i 
Henryku Heinem. 

Obcy, zwiedzający poraz pierwszy 

przedwojenny Wiedeń, zaśmiewał się 
zapewne z groteskowych dorożkarzy w 
meloniku lub wysokim cylindrze zwa- 

nym „der Stoesser*, Fjoletowy nos a 
za uchem cygaro Virginja ze słomką do- 
preiniały kompletu. „Fahra ma Fuer 
Gnaden'*, stereotypowe pytanie doroż- 
karża, ilekroć spostrzegł i ocenił nale- 
życe kandydata na przejażdżkę. 

Postać wielce charakterystyczna do- 
czekała się swej piosenki, „das Fiaker- 
lied“, a śpiewał ją ku entuzjazmowi 
całego Wiednia wspaniały, niezrówna- 
ny aktor, Aleksander Girardi: 

I hob zwa harbe Rappen 
mei Zeugerl steht am Grabn 
Nie brak figury dorożkarza w tra- 

gedji w Mayerlingu; numerowany do- 
rożkarz Bratfisch, którym posługiwał 
się często arcyks. Rudolf wziął z sobą 
do grobu tajemnicę zgonu Rudolfa i Ma- 
rji Vecsera. 

Kawiarnia przedwojennego Wiednia 

nie była jeszce giełdą walut i kombina- 

cyj, czy też taniej erotyki jak dziś. Po- 
kolenia całe studentów obkuwały w 
niej pandekta i wykłady patologji ana- 
tomicznej. Poeci czerpali w miej natch- 
mienie. Podobno P. A., nieśmiertelny 

Piotr Altenberg, napisał najlepsze swe 

utwory 'wi Cafe Central na Herrengasse, 
ongiś miejsce zbornie polityków polskich 
przebywających m Wiedniu. 

Rozłożysta blondyna w: wieku balza- 

cowskim, nieutleniona, autentyczna, pil- 

nowała bufetu. W istocie mie tam nie 
nie bylo na bufecie, tylko spodki bla- 
szamie z kostkami cukru, pudełko sody 
bicarbonat, dla gości, cierpiących na 
zgagę i kule bilardowe... Ale można 
było nawiązać bezinteresowną rozmowę 
o wszystkiem co ciekawe na świecie i 
prowadzić z korzyścią komiwersację nie- 

miecką... 

O jakości kawy wolę zamilczeć = 
raczej, aby nie budzić zazdrości. U nas 
niema takiej niestety, chyba na wsi, po 

dworach. A przecie wprowadził ten bo- 
ski napój do Wiednia Polak Kulczycki z 
zapasów: Kara Mustafy. Dziś jedyna pa- 
miątka po nim: ulica wykoszlawiona ma 
Kolschitzkygasse w IV obwodzie Wied- 
nia. 

Ogromna moc czasopism, zaspakaja- 
jąca majśmielsze pretensje. Ilustracje i 
gazety we wszystkich europejskich języ- 
kach, Misja cywilizacyjna kawiarni 
wiedeńskiej czasów przedwojennych 

prosi się o autora i gloryfikatora, 

Trudno mi umieścić w ciasnych ra- 
mach wykładu o przedwojennym Wied- 
miu wszystko to, co tworzyło jego bar- 
wę i aromat. Okolice Wiednia należą do 
najpiękniejszych zakątków świata. Ale 
nie o to chodzi. Chciałbym w kilku sło- 
wach ująć treść życia zbiorowego lud- 
ności. Uderza w niej t. zw, Gemuetlich- 

keit, wyraz miedający się spolszczyć, bo 

dobry humor czy jowjalność brzmi w 
tym wypadku bezbarwnie. Ta sławna na 

cały świat Gemuetlichkeit przedwojen- 
nego Wiedeńczyka wywodziła się nietyl- 
z klimatu łagodnego, zielonej obręczy. 
bujnej wegetacji, okalającej zewsząd 
miasto, wina przezacnego i taniego, ale 
ważnym komponentem był przeciętny 
dostatek w mieście stołecznem. Nie ule- 

   

  

ga wątpliwości, że Wiedeń przedwej 
czerpał soki żywotne ze wszystkich. la 
jów koronnych, nierzadko za cem$ U | 
śledzenia tych prowincyj, 
peryzacji ad usum rozkwitu si 
stwa, 

Przymierał glodem Hucuł na Czarno- 

horze czy chłop dalmatyński, w. ośrod- 

kach chałupnictwa Egerlandu puchli 

ludzie od głodu, jak ktoś inny z prze- + 
sycenia, a na Ringu wiedeńskim olśnie- | 
wały oczy przechodnia wykwintne ka-, | 
roce, wypełnione ubryłantowamemi hra- | 
binami i kokotami. W Praterze, w alei 
dla jeżdzeów, przewalały się kawalkady | 
starej i nowej szlachty, złota młodzież | 
bawiła się serdecznie. ź 

Zbytek i jego rozliczone formy da- 
wały zatrudnienie nieprzeliczonym ma- 
som krawców, rękawiczników, torebka- 
rzy, kelnerów. Był nawet specjalny za- 
wód t. zw. Tuerlaufmacher, człowieka 
otwierającego drzwiczki powozu ' przed 
lokalami i teatrami, zawód wcale int- 
ratny. 3 

Tragifarsą był Wiedeń przedwojen- 
my, miłą i ciekawą w dodatku. Ale zbłi- 
ża się zmiana dekoracji, przy niezmie- 
nionej obsadzie ról. Nadchodzi sierpień 
1914-go roku. Incipit tragoedia. | 

   

  

    

C. iM.i Polski Zw. Towarzystw Kolar - 
skich przewidziana jest — dla zawodnik, 

„d
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Spostrzeżenia Zakładu Metecrologicz- 
mego U.S.B. w Wilnie. 
Z dnia 19 czerwca 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 760. 

Temperatura Średnia: + 16. 

"Temperatura najwyższa + 19. 

"Temperatura najniższa -r8. 

Opad — 

Wiatr: Południowo - zachodni. 

Tendencja: stan stały. 

Uwagi: pół pochmurno. 

  

Wscnėd słońca g. 3 36 

Zachód słońca g. 20.26 

SZKOLNA 

— Instytut Pielęgniarek i Wycho- 
wawczyń Społecznych w Wilnie. 
kurs nauk 2-letni. — Do instytutu są 
rzyjmowane kandydatki z wykształce- 
niem w zakresie minimum 6 kl. gimna- 
zjum. Wykłady rozpoczynają się w paź 
dzierniku r.b. i będą prowadzone przez 

« profesorów, docentów Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie, lekarzy 
specjalistów oraz pedagogów. Instytut 
ma na celu odpowiednie wykształce- 
nie kobiet w celu przysposobienia do 
pracy w charakterze higjenistek społe- 
cznych, szkolnych oraz pielęgniarek 
chorych. Zajęcia praktyczne będą się 
odbywały w klinikach i pracowniach 
Uniwersytetu S. B. oraz w instyt:icjach 
społecznych m. Wilna. Zapisy są przyj 
mowane oraz informacje udziciane co- 
dziennie w godz. 5—7 w lokalu Ku- 
sów Pielęgnowania i Wychowania Dzie 
ci przy uł. Mickiewicza Nr 22-5 tei. 
16-02. 
„— Liceum Handlowe żeńskie 2-letnie 

przyjmuje zapisy kandydatek, mogących się 
wykazać Świadectwem ukończenia 6 klas 
szkoły średniej (ul. Żeligowskiego 1--2 od 
godz. 10 do 2-ej). 

  

MIEJSKA 
—- 

— Wilno w hołdzie wielkiemu pieśniarzo- 
wi polskiemu Moniuszce. — Wystawa Moniu 
szkowska, zawierająca kilkaset przedmiotów 
związanych z twórczością i pobytem Moniu 
szki w Wilnie, mieści się w głównym pawilo 
nie wystawowym w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim i otwatra jest codziennie od 1i rano do 
8 wieczór. 

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

— Pamiętajmy o bezrobotnej inteligencji. 
Dziś w poniedziałek składajmy datki Paniom 
kwestarkom, zbierająmym na utrzymanie 
Herbaciarni dla bezrobotnej inteligencji. 

— Obława. — Ubiegłej nocy policja prze 
prowadziła obławę na mieście. Zatrzymano 
kilkunastu opryszków. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

'  — WYWRÓCIŁA SIĘ ŁÓDŹ NA 
WILJI. — Wczoraj na Wilji w pobliżu 
przystani w Pośpieszce wskutek  nie- 
ostrożności wiośłarzy, którzy zbytnio 
zbliżyli się do statku, przewróciła się 
łódź. Pięć osób wpadło do wody. Na 
szczęście jednak wypadek zauważono i 
tonących wydobyto z wody. 
‚ — Samobójstwo w hotelu. Wczo- 
raj w godzinach popołudniowych w ho 
telu „Wilno“ przy ul. Sadowej popełnił 
samobójstwo, strzelając do siebie z re- 
wołweru reemigrant z Ameryki, Stani- 
staw Szwed. Powody nie są znane. Krą 
żą jedynie wersje, że Szwed po przy- 
byciu do Wilna wpadł w ręce oszu- 
stów, którzy pod pretekstem nabycia 
jakiegoś interesu, wyłudzili od niego 
wszystkie oszczędności. Strata pienię- 
dzy była jakoby przyczyną odebrania 
sobie życia. 

— DOROŻKA NA BRUKU. — Wczoraj 
rano na ul. Arsenalskiej w czasie ostrego 
skęcenia wypadł z pojazdu dorożkaz S. Wy- 
socki, doznając ciężkich obrażeń. Zawezwa- 
ne pogotowie ratunkowe przewiozło go do 
szpitała, 
— Skradziony rower — T. Iwonicki, za- 

mieszkały przy ul. W. Pohulanka nr. 34, za- 
nieldował policji o kradzieży. roweru. Prowa- 
dzi się dochodzenie. 

— ZŁODZIEJE W KAROLINCE. 
Ubiegiej nocy nieznani spawcy dostali się do 
mieszkania |. Szakiełówny w Nowym Bo- 
„ze. pod Karolinką i skradli różnych rzeczy 
wartości pzeszło 1000 zł. 

— Podrzutki. — Na schodach domu nr 21 
*przy<dl-'W.: Pohulanka, znaleziono podrzuco 
-mego chłopczyka w wieku 3 tygodni. Przy 
„podrzutku była kartka w języku żydowskim. 

Drugie dziecko w wieku 5 lat znaleziono 
na ul. Połockiej, umieszczono w przytułku 
Przy ul. Połockiej 5. Trzeciego podrzutka 
znaleziono przy ul. Ostrobamskiej ulokowa- 
no w pzytułku Dz. jezus. 

RÓŻNE 
— Wystawa prac metodyczno - pedago- 

gicznych, słuchaczy W. K. N- -go w wane, 
opartych na zasadzie nauczania łącznego. - 
Od poniedziałku bieżącego tygodnia do nie- 
dzieli włącznie czynną jest codziennie od 
godz. 14 do 20 wystawa prac met.-ped. słi:- 
chaczy Wyższego Kursu Nauczycielskiego w 
Wilnie". Wysława wykazuje ścisły związek 

całorocznej pracy słuchaczy z zagadnieniem 
nauczania łącznego i obejmuje następujące 
dialy: prace słuchazy z zakresu pedagogiki 
i psyhologji, ilustracje do przeprowadzonych 
tygodni (dni) pracy w rozmaitych szkołach 
i w różnych oddziałach (od I do III) 2 wy- 
tworami dzieci i pomocami naukowemi nau- 
czyciela, prace z zakkresu robót i rysunków 
słuchaczy .i dzieci, materjały, nadesłane przez 

zeszłorocznych słuchaaczy, dział teatru szkol- 
nego i sztuki ludowej. Codziennie 0 godz. 
18.15 odbywa się wykład jednego z człon- 
ków Rady Pedagogicznej W. K. N-u lub słu- 
chaczy, związany w swej treści z zagadnic- 
niem: nauczania łącznego i rzucający świa- 
tło na tę nową formę nauczania w -niż- 
szych oddziałach szkoły powszechnej. Wysta 

ZAJ SORY OE DTS IPANPIE KNITAS 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

  wa cieszy się dużem zainteresowaniem mło- 
d S kształcącej się w zawodzie nauczy- 
cielskim, sfer nauczycielskich i innych. Do- 
wodem jest bardzo liczna frekwencja. Lokal 
wystawowy: Szkoła Ćwiczeń Państwowegu 
Wyższego Kursu Nauczycielskiego, przy 
Wielkiej Pohulance Nr 9. Wyjaśnień na wy- 
stawie udzielają chętnie dyżurujący słucha- 

RK cze. 
TEATR I MUZYKA 

— „Awantura w raju* w Bernardynce.— 
Dziś, w poniedziałek 20 czerwca, o godz. 
8,15 — po raz 17-ty arcywesoła farsa Arnol 
da i Bacha pt. „Awantura w raju*. Niezwy- 
kłe a pełne szampańskiego humoru sceny, z 
życia naszych sier biurokratycznych, ich roz 
rywki i przygody na letnisku w uroczym 
Konstancinie — rezweselą najbardziej me- 
lancholijnego wiaza i zmuszą go do wzięcia 
udziału w ogólnej zabawie i wesołości. Ceny 
miejsc zniżone. 

— „ozczęscie od jutra” w Lutni. — Dziś 
w ponieaziałek 20 czerwca, o godz. 8,15 — 
doskonała komedja St. Kiedrzyńskiego p. t. 
„Szczęscie od jutra. Sztuka porusza nie- 
zmiernie aktualne i interesujące zagadnienia 
doby obecnej, jest pogodna i obfituje w moc 
zupełnie nieoczekiwanych nastrojów. Zazna- 
czyć należy, że w Warszawie jak i w Wii- 
nie zdobyła sobie wysokie uznanie najszer- 
szych ster. Ceny miejsc propagandowe, od 
20 gr. do 2 zł. 

TWERECZ 
— ZGON 114-LETNIEGO STAR- 

CA. — We wsi Masłowce gm. twer- 
ckiej zmarł 114-letni Szymon Adamo- 
wicz. Zmarły do roku 1931 cieszył się 
jaknajlepszem zarowiem i dopiero w 
początkach b. r. począł niedomagać za 
nim nie nastąpiła Śmierć. Wiekowy ten 

6 pra- 
synów 

   

"starzec pozostawił 8 wnuków, 
wauków i dwóch 75-letnich 

         

  

  

ZJAZD SPOŁDZIELCÓW. w 
niedzielę, 26 b.m. w sali Rady Miejskiej 
odbędzie się walne zgromadzenie '/ dele- 
gatów Okręgowego Spółdzielczego Sto- 
wanzyszeniia Spożywców „Jutrzenka w 
Grodnie. Na zebranie to przybędzie b. 
Prezydent Rzeczypospolitej p. Stanisiaw 
Wojciechowski. 

Przewiduje się liczne zebranie dele- 
gatów z Grodna i filij prowinejonal- 
nych. 

  

— PRZED SPRAWOZDANIEM Z 

„TYGODNIA LOTNICZEGO" W BARA 
NOWICZACH. Przed zakończeniem 
sprawozdania z „Tygodnia Lotniczego” 

w (powiecie baranowickim, dowiaduje- 
my się, że samo miasto Baranowicze ze 

brało 'w czasie Tygodnia Lotniczego zgó 
rą 900 złotych czystego dochodu, zaś 
jedna tylko z 12-tu, gmin w powiecie, 
gmina lachowidka, która już zdążyła 

spnawiozdanie nadesłać, zebrała przeszlo 

450 złotych w gotówce. Naogół rezulta- 

ty z Tygodnia na terenie całego powia- 
tu, przedstawiają się madspodziewanie 

pomyślnie, pomimo przygnębiającego 
kryzysu, jaki daje się tutaj dotkliwie 

odczuwać. A. 

— KOLONJE LETNIE DLA DZIE- 

CI. Powiatowy Komitet Kolonij Let- 

mich iw Lidzie, organizuje wi bieżącym 

roku dwie kolonje dla dzieci w» Biało- 
hrudzie i Weronowie, które obejmą oko 
ło 100 dzieci. Komitet posiada do dyspo- 
zycji 3000 zł., które się złożyły z: zapo- 
mogi Kasy Chorych ww kwocie 1110 zł., 
magistratu m. Lidy 500 zł., 300 zł. Wy- 
dział Powiatowy, 600 Urząd (Wiojewódz- 
ki i 600 zł. mają przynieść imprezy, ja- 
(kie będą organizoowane na terenie m. Li 

dy. Pierwszą z nich będzie zbiórka ulicz 
na, zabawa taneczna i czarna kawa w 
gimnazjum miejskiem w dniu 28 czerw- 
ca, oraz loterja fantowa. 

  

  

Czy idea oszczędności 
zwycięża? 

W czasach, gdy o zjawiskach życia go- 
spodarczego przychodzą smutne wieści, mi- 
ło jest podkreślić, że od chwili powstaikia 
Kas Oszczędności wkłady w nich wzrastają 
— świadczy to jak wielki przewrót dokonał 
się w psychice Spo! łeczeństwa, o którem mó 
wiono, że nie umie oszczędzać. Nie chodzi tu 
o proste odkładanie pieniędzy. Chodzi o t- 
miejętne wydatkowanie i racjonalne użycie 
nadwyżki dochodów nad wydatkami, co ra 
zem wzięte stanowi istotę oszczędności. Jak 
wiadomo do współdziałania oszczędności są 
powołane Kasy Oszczędności. Statutowo po 
wierzone im jest „ułatwianie gromadzenia 
oszczędności". Czy zadanie to Kasy spełnia- 
ją? W obecnej chwili mamy 381 Komunal- 
tych Kas Oszczędności. Wkłady na książecz- 
kach w tych Kasach stanowią. 539.884.000 
zł. Nalepiej rozwijają się Kasy w wojewódz- 
twach zachodnich. U nas na wschodzie 
Kom. Kasy Oszcz. były nieznane. To też roz 
wój ich odbywa się w wolniejszem tempie. 
W Wilnie Kom. Kasa Oszcz. powstała 1929 
r. Suma wkładów na d. 31 grudnia 1931 r. 
wyniosła 5.174.747,20 zł. (o 30,5 proc. wię- 
cej, niż w r. ub.). 

Konstatujemy ten pocieszający objaw, że 
pomimo ciężkiego przesilenia gospodarczego 
idea oszczędności zwycięża. p; 

(AU 

JUTE MARNĄ I BAWELNĘ ZASTĄP 
NASZYM MOCNYM LNEM! 

  

st 

PILNA SPRAWA 
Okienko urzędu  telegraiicznego 

przy Świętojańskiej Zaaferowany staro 
zakonny z depeszą: 

— Niemenczyn stop natychmiast 
zwolnić mięso od konfiskaty stop oka- 
zało się świeże i dobre stop gatunek 
wyborowy. 

Podpisano: doktor taki to. 

— Czy pan jest nadawcą tej depe- 
szy, doktorem? —— zapytał grzecznie 
urzędnik któremu treść depeszy wyda- 
ła się nadto stanowczą i zachwalają- 
cą skonfiskowane mięso. 

— Pan tego pytać nie potrzebuje. 
Pan przyjmuje, ja płacę. I niech się 
pan śpieszy, bo sprawa bardzo pilna. 

Istotnie, sprawa była bardzo pilna, 
bo Szołomowi Kaganowi z ul. Nowo- 
gródzkiej zatrzymano w Niemenczynie 
cały transport nieświeżego mięsa. Dia 
czego Szołom Kagan nie miałby go ra 
tować? Dlaczegoby nie podpisać leka- 
rza urzędowego? Dlaczego  telegrafi- 
sta wtrąca się w nieswoje rzeczy? 

Ale telegrafiście przyszedł z pomo- 
cą policjant. 

- Tragiczny wypadek 

ew O 

  

Dziś Największy film krymiusiny wszystkich czasów, który zainterescuał cały świat 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ Tajny detektyw 
Najsowsze triki detektywów ujrzymy w tym sajlepszyai filmie sensacyjnym. Niebywała gra artystów i reżyserjs! 

(Walka © miłość 

dziewczyny) 

W roli tytułowej słynny KENNETH HARLAN. Śinające krew w żyłach zmagania z bandą szantażystów. Emocja, 
Napięcie! Nowy temat! 

  

Dziś niehywałm sensacja! a = 

dia SCENIE: Występy fenomenslnego jasnowidza - telepaty 
Odgadywanie myśli. Daje trałna odpowiedzi na pytania. Wyczuwanie faktów życia i Śmierci, 

Dźwięzowe 

Kino 

KELIOS 

Odszukiwarie ssginionych etc, 

Gładzia Zwiriicza 

Film, o którym mówi cały Świat! Film, przewyższający wszystko dotychczas widzisne, 

85-82 ZRSCYEE iMISTER Hayde 
Podwójne życie człowieka. Realiz. R. Mamoulisna. 

na tle glośnej powieści 
L. Stewenscna. 

W rol. głównych genjalny mistrz maski FREDERIC MARCH 
1 Мы ат Hopkins. Szczyt napięcia dramatycznego, emocji i techaiki. Ceny miejsc nie podwyższone. 

Na 1-szy seans ceny zniżone. Dziś początek o godz. 2:ej Seanse o 2, 4, 6, 8 i 1015 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOCD 

Mickiewicza   

Dziś! Wielki wzruszający drsmet życiowy p. t. 

„BRIERTE-EXBREŚĆ " 

Uwagz Walczmy z kryzys*m! 
Ceny miejsc na wszystkie seanse: BALKON 30 gr. PARTER 60 gr. 

gł. LIL DAGOVER 
i Heinrich George 

  

  

Wielki poemat filmowy w realizacji 
DZWIĘKOWE KINO 

CEVINE 
al, Wielka 47. Tel, 15-41. 

znskcmitego 
Aiessanóo 

reżysera 
Biassetti ZEW ZIEMI 

Ten włoski film jzst bardziej polski od szerenu tłilmów wypredukowanych u nas w kraju. 
jego bowiem jeste ów nisodparty ciąg do ziemi, który 1-2y we krwi każdego Polaka, 

tematem „Ctłopów* nieśmiertelnego Raymonte. W rol. gł. Leda Gioria, 
Nad progrsm: Aktuslne dodatki dźwiękowe Foxa i inne Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

w dnie św at. o godz. 2-sj. Na 1-szy seans zniżone. 

  

przy ul. Pałockiej 
UTONĄŁ PODCZAS CZERPANIA WODY ZE STUDNI 

WILNO. — Nocy wczorajszej w studni 
ptzy ulicy Połockiej 30 utonął Wacław Świe 
tiikowski. Wypadek zauważył inny  tokator 
tego domu, który zaintrygowany znaleziona 
przy studni czapką zajrzał do środka i zauwa 

żył topielca. 
Przypuszczają, że Świetliikowski chciał 

zaczerpnąć wody, lecz gdy był nachyłony 
stacił równowagę i wpadł do środka. 

Na tropie bandy przemytn'ków poborowych 
WILNO. — Wczoraj w dzień wła- 

dze policyjne aresztowały niejakiego A 
Galperyna, zamieszkałego przy ulicy 
zaułek Lidzki 11. Po przeprowadzeniu 
gruntownej rewizji Galperyna prze- 
transportowano na dworzec do pocią- 

gu, odchodzącego do Wilejki Powia- 
towej. 

Władze wpadły na trop szajki, trud- 
niącej się przemycaniem poborowych 
do Bolszewii i Gaiperyn jakoby stał 
ua jej czele. 

Wybuch granatu w kuźni 
WILNO. — We wsi Wiołonki gm. prze- 

wiockiej wrzucony do pieca w kuźni granat 
ciężko poranił trzy osoby, a mianowicie: ko- 
wala Jana Bolesławowicza, jego syna Piotra 
i robotnika” Józefa Hrubieja. 

Granat został wrzucony przez nieuwagę, 
wraz z węglem przez Piotra Boiesławowicza. 
Ranni zostali przewiezieni do szpitala —kuź 
nia została częściowo zrujnowana. 

      

i 
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Nasi ulubieńcy. 

Wczorajszy pochód zwierząt: 
Pielgrzymka zwierząt od placu Łu- nie wieku, którego rozkoszą jest wbija- 

kiskiego do Qielętnika odbywała się w 
porządku niastępującym. Na froncie kro 

czyło urzędowo po wsiem prawiłam, z 

podpinkami pod brodą, dwóch policjan- 
tów. Za mimi grała ułańska orkiestra. 
Za orkiestrą jechała konno banderja ele- 

ganckich panów w marynarkowych gar- 
niturach i miękkich, spacerowych ka- 

pelūszach. Ich poddarte nogawki ukazy- 
wały najmodniejsze desenie skarpetek. 
Potem mastępował posępny  Ikonowód 

zwoszczyków! 'wileńskich, demonstrują- 

cych swoje wynędzniałe szkapy. Jak na 
dzień miłości zwierząt przystoi, byty 
one obciążonie pasażerami: w każdej 

dryndzie tłoczyło się po kilka osób, pia- 
stujących odpowiednie mwierzę. Piękna 
papuga wydzierała się do swej Afryki. 
Ikanareczki nv: klatce śpiewały hymn na 
cześć 'wiolności, pieski i kotki omdlewa- 

ły z rozkoszy w objęciach swych ludz- 
kich przyjaciół. 

Za orszakiem dorożek postępowały 

dzieci ze szkół powszechnych, niosąc 

umoralniające transparenty! Dwóch 
sympatycznych pentaków, w tym właś- 

nie na szpilki motyli, dźwigało napis: 
— Żądamy zniesienia 'wiwisekejł! 
Brawo, chłopcy, brawo! 
Dalej dwóch czternastoletnich cave- 

manów, znajdujących się w tej 

za ogon jest naturalną potrzebą, głosiło 

wzniosłe hasło: 
— Żądamy humanitarnego uboju by- 

dła! ^ 
(Wreszcie dwa całkiem małe basałyki 

z okresu wydzierania skrzydeł muchom, 
niosły wykaligrafowaną wielką prawdę: 

— I żaby też mają prawo do życia! 
Za travisparentami szło na smyczach 

dużo rezmaitych psów, pięknych maści 

i gatunków. 
Na placu Katedramym pewuej pani 

zginęła ukochana suczka. Może ją gdzie 

podkulawiono w. tym uroczystym dla 
zwierząt momencie, może zabłąkała się, 

a może poprostu jaki miłośnik zwierząt 

skradł rasową psicę. Dobra pani szuka- 
ła jej, roztrącała publikę i przysięgała, 
że nigdy już w żadnym dniu zwierzą!, 
udziału nie weźmie, 

  = 

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 

Środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
Iki I AA RAA AAA AKA AAA AAA AAA AA, 44hDŁ > 

        

лп 
Skład manufaktury, 

jedwabiu i sukna 

CALEL NOZ| 
Wilno, ul. Niemiecka 19, 

tei. 8-90 
powiadamia Sz. Publiczność, iż 

w tym tygodniu otrzymano 

„ostatnie nowości 
włosenne i letnie. 

CENY NIEZWYKLE NIZKIE, 
Prosimy przekonać się. 

    

ULE, MIODARKI 
Węzę sztuczną, 

różne narzędzia i przybory pszczelarskie 

poleca 

ZYGMUNT NAGRSDZKI 
Wilno, Zawalna Nr. 11-a. 
  

TYYYYTYYWYYYVYYYYYYYVYYYVYYYYYVYYYYYYVYTYYT 
OGŁOSZENIE 

Baon K. O. P. „Nowo-Święciany* w 
Nowo-Święcianach ogłasza nieograniczony 
przetarg publiczny na dostawę wszystkich 
artykułów żywnościowych i paszy na czas 
od 1. Vil. do 30. IX. 1932 r. z wyjątkiem cu- 
kru i soli. 

Szczegółowe warunki dostawy, instruk- 
cje i druki wyłożone będą do wglądu oferen- 
tom od dnia 20 czerwca 1932 r. w kwater- 
inistrzostwie Baonu „Nowo-Święciany*- w 
godzinach urzędowych. 

Przetarg odbędzie się ; dnia 27 czerwca 
1932 r. w lokalu magistratu Nowo-Święciany 
o godz. 10-ej. 

Oferty zalakowane i ostemplowane nale- 
ży składać do kwatermistrzostwa Baonu „No 
wa-Šwieciany“ do dnia 25 czerwca 1932 r 

Kwatermistrz Baonu Krakowski kpt. 

właśnie Jetnia 
fazie swego żywota, kiedy darcie kota 1.200. Kijowska 4. H 

  

Ž bien dowód osobisty 
gu V wydany przez Ma- 

gistrat m. Częstochowy na imię Natalji 
Rzeszotarskiej, zamieszkałej w Bara- 
nowiczach przy ul. Rynkowej 32, 

nnieważnia się. 
  

GSTRZEŻEN BE 
TV L KO 

CZEKOLADA: PRZECZYCZCZAJĄCA 

  

Tematem 
To właśnie było 

Sandro, Salvini i in. 

O ERC 
Letniska Kupuo 
Av | SPRZEDAŻ 
Dwór wiejski 

przyjmie kilka gosób z 
całodziennem b. dob- 
rem  utrzymsniem z 
osobnym pokojem i 
obsługą 4 zł. dziennie. | licytacji rzeczy oraz 
Poczta codziennie, ko- samochody 
Ściół, mlasteczko о Sprzedaje tanio 
3 kłm. Radjo we dwo- LOMBARD 

  

Okszyjnielił 
różne pozostałe z   

    

DZIAŁO ГКОТЕСТМЕ 

Ksżda czekoladka w estetycznej torebce. 

1 sztuka 15 groszy 
Jedyny prepsrat polski! 

Wystrzegać się bezwartościowych 
naśladownictw. 

  

  

Sprzedam 
krytyczne wydanie „Dział Adama 
Mickiewicza'* uzkładem Towarzystwa 
Literackiego im. A. Mickiewicza w 

Pięciu tomach oprawnych, Lwów 1896 
— 1910, w opracowaniu: Józefa Trelia 
ka, Wilhelma Bruchols iego, Romana 
Pilata, Fiotra Chmielowskiego, Włady 
sława Nehringa i Józefa Kalienbacha 
— oraz kamplat „Chimery“ Miria- 
ma w dziasięciu tamach, oprawnych 
w płótno, Warszawa 1901 — 1907. 
Wiadomość w Adainistracji. 

"AAASAAAAAAAAAAAAAAAAAA A 
BAAAKAAK AAA LAS Adas LADA As SAS SAP AD ABS A 

        

  

EAT > 

Lekarze Kosmetyka 
EET 

окк нн GABINET 
MOT een 

przyiajć ой 11 — 12 козте & 
i od 5—6. 

Choroby skórne, lecze- ka ai 
nie włosów, kosmetyka 
ekarska | operacje Piickiewicza 81—4 

kosmetyczne. kobiecą 

Wilno Wileńska 33—1. ró ke: 
. > 

  

—————— Lili: sdšwieža, ssawa 
jej akszy i a, 
kosmetyczny twarzy. 

  

ls. Wypadanie wsosów, 
s iapież. 

Pianina de 

ki racjonalnej. 
Abelow. 

Ta 
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rze, rzeka na miejscu.| ul. Biskupia 4, tel. 
Szczegóły osobiście — | 14-10 ой 9 — 21 
Adres w redakcji. 5—7 ppoł. 

зеперопо — ОЫОа pensjonat 

poczta i majątek, [)я- 
nius:ew stacja Smor- = 

rzeka, las sosnowy, — Róże 

gonie, Kiersnowska. — . 
powa a any 

Letnisko- 

  

Były pułkownik 
lat 70, sparaliżowany 

gensjonat bez żadnych Środków 
w lesie, rzeka, radjo, do życia prosi Sz. Czy- 
dancing, tenis, krokiet, telników „Słowa* o ja- 
4 zł. lub 350 d'iennie kąkolwiek pomoc. — 
od stacji 1 i pół klm. Dzielna Nr. 23—6. 
Dow. Zarzecze 16—17 — 

    

  

  

od g. 3—5. 
ch WAŁAAAAAAAAAAAAAŚAA, 

zad, POSZUKUJĄ 
Lokale PRACY 

z TYYTYYYTYVYYYVYTYVYTI 

MIESZKANIE Gospodyni 
ii 

4 pokolcwe Z kuchn'ą w starszym wieku do- 
z wszelkiemi wygo-brze zna się na go- 
dami (water łazienka) spodarstwie i kuchni, 
do wynajęcia. Plac skromne wynsgrodze- 
 Metopof lny 3. nie, chętnie na ple- 

m banię. Nieświeska 16 
POKÓJ m. 8, = g. 10 do 3. 

do Aaa pie. „Wtašcicieli kamienic 
O:cbne a prosi o posadę dozor- 

cy były nauczyciel (Z | 
mums, TOdZIną, žonaty, Skraj- 

ne nędza, Chętnie,” 
gorliwie 

spełni swe czynności. 
Adres w redakcji lub 
Zarzecze 15—12, 

Z AKA 

Osoba 
w średnim wieku była 
gospodyni na płebanii | 

! 

    

trze, 
ZOE 1 m3; 

Lekcje 

Studentka 
romanistykł 

posiadająca dobrze poszukuje pracy w 
Masaż francuski — poszuknje charakterze gospodyni 

kondycji na lato, Wy-przy małem gospodar- 
Masaż cieła, elektrycz- magania skcomne. Zgło- stwie lub pielęgnowa- 
uy, wyszczuplający (pa- szenia do adm. 
uie), Natryski „Fiormo- wa*. 
ua“ weding prot. Spsh- === —=———=— nje. Jagiellońska 5—38 

„Sło niu chorego za bardzo | 
skromne wynagrodze- 

  
  

Mioda nauczycielkaJ. A. 
Indywidnsine poszukūje posady na ——— — 

debieranie kosmetyków S Posiada bar 
zupełnie nowe (wielo: do każdej cery, Ostar d:o dobrze jązyki tran ochmistrzyni, 

gwarancja) zł nie zdobycie kosmety: cuski i niemiecki. 

Psszukuję posady 
znam 

Ma kuchnię, posiadam do* 
ukończore gimnszjam bre świadectwa. Ulica 

jennie od g.10—8i seminarjum żeńskie Trocka 11 m. 26. 
W. Z. P: 43 Połska Macierz, Wileń- 

CC rr inas SKA 23—9 

  

  

ROZWo] PORTU. W GDYNI 
Rozwój portu w Gdyni postępuje w dal 

szym ciągu w tempie niestychanie szybkim, 
do tego stopnia, że z każdym niemal mie- 
siącem powstają nowe budynki, składy, urzą 
ózenia przełaunkowe itp. 

Na dzisiejszem naszem zdjęciu przedsta- 

    

wiony jest widok miasta Gdyni z Nadbrzeża 
Śląskiego. Na pierwszym planie widzimy dok 
pływający Stoczni Gdyńskiej, w którym od- 
Lywają się reparacje statków polskich te- 
warzystw okrętowych oraz statków zagra- 
nicznych, zawijających do portu gdyńskiego-gr" 

WYYYVYYYYTTYT 

Dyrekcja Gimnazjum im. H. Sienkiewicza Koła Poiskiej Macierzy 
Szkolnej w Grodnie, niniejszem podaje do wiadomości, że 

EGZAMIN WSTĘPNY DLA CHŁOPCÓW 
do klasy I rozpocznie się dnia 20 czerwca rb., do klas 2, 3, 4, 5, 6 i 7-ej dnia 
25 i 27 czerwca. * 

Egzamin wstępny dla dziewczyneł: do lasy 1-szej rozpocznie się dnia 23 

czerwca b .r. * 
Zapisy do klasy wstępnej przy gimnazjum dla chłopców i 

trwać będą do dnia 28 czerwca rb. 

dziewczynek 

Początek egzaminów o godz, 8-ej rano. 

Podania z żałączonemi dokumentami (metryka urodzenia, świadectwo zdro 

wia i świadectwo szkolne) można składać w kancelarji szkoły codziennie ud 
8-ej do 14-ej „Warunki przyjęcia dziewczynek do klasy 1-szej będą podane 9* 

sobno. 
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Drukarnia „Stowa“ Zamkowa 2. Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. «-


