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DRUSK 
W piątek, Koło Regionalne posłów 

i senatorów Wileńszczyzny obradowa- 

ło w Druskienikach. Oprowadzał nas 

po tem uroczem uzdrojowisku p.Witold 

Abramowicz i opowiadał miejscowe 

legendy. Oto pośrodku Niemna leży 

wyspa, nosząca nazwę . „wyspy miło- 

ści*. P. Abramowicz tłumaczył skąd ta 

nazwa pochodzi. Ale dziś wyspę tę 

przeszarpuje drut kolczasty. Kolcami 

tego drutu biegnie granica naszego 

państwa i Litwy Kowieńskiej. Napra- 

wdę! gdzie szukać lepszego symbolu, 

jak na tej wyspie miłości przepołowio- 

nej żelaznemi, zardzewiałemi kolcami. 

Oglądaliśmy willę na Pogance, 

gdzie mieszka Marszałek Piłsudski, 

gdy do Druskienik przyjeżdża. Trzy 

pokoje, otoczone werandą. W jednyin 

pokoju sypia Marszałek, w drugim 

przyjmuje gości, trzeci pokój służy dr. 

Woyczyńskiemu. Jada „dyktator* na 

werandzie. Nazywać ten domek „wil+ 

lą'—to okazywać mu uszanowanie nad 

mierne. Właściwszem, niż willa, byłoby 

określenie „chałupka*. Trzy pokoiczki 

umeblowane tak skromnie, jak chyba 

tylko u urzędników najniższej katego- 

iji można spotkać. Lampy elektryczne, 

powtykane do sufitu, robią wrażenie w 

tem otoczeniu, czegoś luksusowego. 

"Całość robi wrażenie poprostu ubogie. 
Tutaj, w tej chałupie przyjmował 

Marszałek Grandiego. Musiało temu 

Włochowi stanąć jednak w czach prze- 

pyszna willa, będąca podmiejską rezy- 

dencją Mussoliniego. 

Czy ta chałupa na Pogance jest „re 

prezentacyjną** czy nie? — Mojem zda 

niem tak. Stanowi ona reprezentację 

IENIKI 
tego człowieka, który w historji Polski 

wyrósł ponad króle. Polacy mają zmysł 

do snobizmu rozwinięty w sposób nie- 

słychany. Byle urzędniczyna, domaga 

się u nas samochodu, byle dygnitarzyk, 

żąda sum reprezentacyjnych — masy 

urzędnicze wymagają kąpieli morskich 

i tanich paszportów  zagranicznyci. 

Kto jak może, żąda pieniędzy podatko- 

wych na pozłacanie swego osobistego 

splendoru. 

Tymczasem oto Marszałek Piłsud- 

ski wydatki na swoją osobę sprowadza 

do minimum. O, tem się nie pisze, tego 

się nie rozgłasza. Gdy jakieś kanalje 
rozpisywały dwa lata temu sprawę Pie 

kieliszek, Marszałek nie odezwał się 

ani jednem słowem tłumaczenia, zabro- 

nił konfiskować te gazety, które dru- 

kowały te oszczerstwa. Niedawno czy- 

tałem w „Naprzodzie* o „pałacu w 

Pikieliszkach. Ludzie z pod Mejszago- 

ły i Ornian wiedzą, że domek w 

Pikieliszkach jest nie wiele wygodniej- 

szy niż wyżej opisana „willa*. Tak 

samo, nigdzie w żadnej prasie nie czy- 

tałem wyjaśnienia, że podróż do Kairu 

Marszałek odbył za pieniądze, które 

mu wpłynęły ze sprzedaży jego ksią- 

żek. 

Nie byłoby nic dziwnego, żeby 

Marszałek zajmował w Druskienikach 

jakiś pałacyk wygodnie urządzony. 

Przeciwnie, każdy uważałby to za 

rzecz naturalną, rozumiejącą się samo 

przez się, zwykłą. Ale w tej chałupie! 

— ileż dumy prawdziwie wielkopań- 

skiej, iłeż nauki dla stanu urzędnicze- 

go, dla całego społeczeństwa, dla nas 
wszystkich. 

„SPRAWY NAUCZYCIELSKIE" 
Wręczono mi miesięcznik „Sprawy 

nauczycielskie". Artykuł wstępny, pole 
mizujący z moim artykułem: „Koniecz- 
ne, pożyteczne, wątpliwe. Autor ar- 
tykułu insynuuje mi jakobym wogóle 
nie rozumiał znaczenia szkolnictwa, 
nie chciał szkół i t.d. i t.d. 

Zapytuję więc, dokąd panowie chcą 
dojść za pomocą takich insynuacyj? 
Napisałem, że wydatki na wojsko i są- 
dy są konieczniejsze, niż na szkolni- 
ctwo. Każdy kto odróżnia wydatki ko- 
nieczne od najkonieczniejszych, kto sły 
szał, że potrzeby tak człowieka, jak i 
państwa, dzielą się ńa pierwsze, dru- 
gie, trzecie i dziesiąte — przyzna mi 
rację. Czy to uprawnia kogokolwiek 
do twierdzenia, że napisałem, że szko- 

ły są niepotrzebne. Nie — nikogo nie 
uprawnia. 

Jest to metoda demagogów i wie- 
cowników: — Wybrać jedno zdanie z 
artykułu, przekręcić, zainsynuować, a 
potem wypisywać steki  truizmów 
i walczyć w obronie haseł, których nikt 
nie atakuje. Jest. to metoda bardzo 
brzydka. Blok Bezpartyjny zwalcza tę 
metodę, wprowadzając na jej miejsce 
uczciwe i wyraźne powtórzenie tezy 
tego, z którym się chce polemizować. 
Bardzo mi przykro, że „Sprawy Nau- 
czycielskie“, organ nauczycieli, a więc 
tych, którzy mają uczyć rzeczy oczy- 
wiście dobrych, jeszcze się takiej brzyd 
kiej metody nie oduczyły. 

  

ZNIE SIENIE PIERWSZYCH KLAS SZKÓŁ ŚREDNICH 
Jesteśmy przy pedagogach, mówmy 

o pedagogach. Są to najzarozumiałsi'lu 
dzie na świecie. Zarozumiałość rodzi- 
ców, nauczycieli, korepetytorów, bon i 
guwernantek, polega na tem, że sądzą, 
że to oni wychowują dzieci. Tymcza- 
setm dzieci są wychowywane przez 
własnych swoich kolegów. 

Może wyraziłem się zbyt jaskrawo. 
Ale to nic nie szkodzi. Ta jaskrawość 
dobrze oświetli moją myśl. Twierdzę, 
więc, że wpływ rodziców i nauczycieli 
na wyrobienie w dziecku pojęć moral- 
nych i norm obyczajowych, jest o wie 
le mniejszy, niż wpływ kolegów te- 
go dziecka. Swoje postępowanie bę- 
dzie dziecko zawsze równało, dopro- 
wadzało do jednego poziomu z postę- 
powaniem swoich kolegów; takie rów- 
nanie obyczajowe i moralne „na ko- 
legow“, należy uważać za regułę; 
„Sprawy nauczycielskie'* może napiszą 
iż utrzymuję, że kolegja nauczyciel- 
skie żadnego wpływu nie mają. Było- 
by to przekręceniem moich intencyj. 
Twierdzę tylko, że wpływ otoczenia 
rówieśników w 90 proc. -wypadków 
oddziaływa na dziecko silniej, niż nau- 
ki i kązania, słyszane od starszych. 

Może nietylko nauczyciele, lecz i 
„Starsi wogóle nie przyznają mi ra- 
cji. Ale bo też niema słuszniejszego a- 
foryzmu, jak ten, że starsi zwykle za- 
pominają, że byli dziećmi i nie pamię- 
tają swoich dziecinnych uczuć, myśli i 
wrażeń. 

Z tego punktu widzenia zniesienie 
pierwszej i drugiej klasy gimnazjal- 
nej i zastąpienie ich szkołą powszech- 
ną należy uważać nie za „równanie 
w górę*”, do którego nas wzywa putk. 
Sławek, lecz za równanie w dół, — 

Polacy są narodem aktorów, mającym 
wstręt do mówienia o rzeczach real- 
nych w sposób realny i prawdziwy. 
To też może i to moje orzeczenie 
spotka burza melodramatycznych fra- 
zesów o ludzie. Trudno. — Przewidu- 
ję je. Dopóki jednak dzieci w szkołach 
powszechnych wykazują 22 proc za- 
wszenia — dopóty uważam, że nie 
standaryzacja, lecz  indywidualiza - 
cja szkolna jest nam potrzebna. 
Gdyby z każdej szkoły powszechnej 
można było zrobić przybytek luk- 
susu — to byłoby co innego. Ale 
nie powinniśmy deklamować, a myśleć 
tealnie. Na luksusy nas nie stać, pań- 
stwo jest ubogie, naród polski jest bo- 
daj najbiedniejszym w Europie. 

Jestem wielkim zwolennikiem po- 
wszechnej służby wojskowej. Wrzuce- 
nie indywidualności ludzkiej do jedne- 
go wielkiego kotłowiska, w którym 
gotować się muszą ludzie porządni z 
Antkami z Powiśla — tylko hartuje 

człowieka, tylko przyzwyczaja do ży- 
cia. Pokolenia, które przeszły przez 

wielką wojnę, były o wiele warto- 
ściowsze od pokoleń, które lata odpo- 
wiednie spędziły na ławach uniwersy- 
tetu. Uniwersytet uczy, lecz pozatem 
ma wszystkie dane, aby ze studentów 
robić ciamajdów, indywidualistów, fan 
tastów i nierobów. Wybaczy mi świe- 
żo obrany rektor, prof. Opoczyński, 
lecz śmiem utrzymywać, że każdy do- 
wódca pułku posiada większe zasługi 
w tem ,co się określa przez wychowa- 
nie młodzieży, niż Ich Magnificencje! 

Ale trzeba rozumieć, że pomiędzy 
młodzieńcem w wieku poborowym, a 
dzieckiem lat 10 jest ogromna różnica. 
To, co pierwszego hartuje i uczy ży- 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASLAW — Księgarnia T-wa „Lot”, 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — 
DĄBROWICA (Połesje) — Ksjęgaraja K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa — W, Wiodzimierow 
GRODNO — Ksiegamja T-wa „Ruch“ 
HORODZIE) — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Skiep tytonjowy — 5, Zwjerzynskį, 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ui, Suwalska 13 — S Mateskį, 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

A, Laszuk, 
OSZMIANA — 

WARSZAWA — 

NIEŚWIEŻ —, ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińswege, ‚ 
NOWOGRÓDEK — Kiosk Zi, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIAN:" —- Księgarnia T-wa „Ruch“, 

Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Ksłęgaraia T-wa „Ruch”, 

SŁONIM — Księgarnia D. Łubowskiego, uł, Mickiewicza 14, 
ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —bBiuro Gazetowe, ul, 3 Mais 3 

WILEJKA PZWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, juczewska 
Tow. Księgarni Kol, „Rach”, 
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KONEERENOJA REPARACIJMA V LOZANNIE 
Posiedzenie plenarne wyznaczone na wtorek odroczone 

KOMUNIKAT OFICJALNY 

LOZANNA PAT. — Popołudniowe 

posiedzenie mocarstw  zapraszających 

trwało zaledwie 15 minut. Ogłoszono o 

niem następujący komunikat: 

Szefowie delegacyj i szereg dełe- 
gatów mocarstw zapraszających ze- 
brali się dziś o godzinie 16-ej. Prze- 
wodniczący konierencji zakomuniko- 
wał swoim kolegom, że pomiędzy dele 

gacjami trwają rozmowy na temat 

głównych problemów, figurujących w 

programie konferencji. Aby dać delega 

cjom czas, potrzebny na kontynuowa- 

nie tych rozmów, zdecydowano się od 
roczyć posiedzenie plenarne, wyzna- 

czone początkowo na wtorek. — Tak 

więc dalej usiłować się będzie ustalić 

w rozmowach bezpośrednich dyrekty- 

wy dla prac konferencji. z 

POŻYCZKA DLA AUSTRJI 

LOZANNA PAT. — W sprawie po 

życzki dla  Austrji, projektowanej 

przez komitet finansowy, w wysvkaści 

300 miljonów szylingów nadeszły do- 

tąd odpowiedzi od rządów włoskiego 1 

brytyjskiego. Oba rządy aprobują pro 
jekt i wyrażają gotowość uczestmoze 

nia w pożyczce. O ile cnodzi o Wło- 

chy — to ich udział wyniesie 30 mi- 

jonów szylingów. 

ZWROT W KWESTJI 

TARYF CELNYCH 

LOZANNA PAT. — W ramach ak- 
cji ,zarysowującej się od paru dni. na 
rzecz zmniejszenia taryi celnych nastą 
piło dziś doniosłe wydarzenie. 

Jak wynika z komunikatu „ogioszo 
nego po południu, przedstawiciele Ho- 
landji, Belgji, i Luksemburgu, parafo 
wali, po porozumieniu się ministrów 

Ronferencja bez pregramu 
—OZANNA PAT. — Po poniedziat- 

kowem _—krótkiem posiedzeniu mo- 

carstw zapraszających wznowione zo- 

stały rozmowy pomiędzy delegacjami. 

Między innemi, odbyły się rozmo- 

wy delegatów angielskich i niemiec- 

kich. Różnice polądów, które uniemoż- 

liwiają chwilowo rozpoczęcie systenia- 

tycznej pracy konferencji, są — jak 

Delegacja francuska natomiast do- 
maga się, aby problem reparacyj trak 
towany był w szerszych ramach i roz 
patrywany jako część ogólniejszego za 
 gadnienia rekonstrukcji gospodarczej 
świata, narówni z innemi zagadnienia- 
mi gospodarczemi i finansowemi. Po 

zatem istnieją poważne -różnice zdań 

pomiędzy zwolennikami anulowania 
się zdaje — dwojakiego charakteru. Odszkodowań, a zwolennikami innego 

Przedewszystkiem istnieją: różnice: po- tregulowania. problemu, uwzględniają- 
glądów co do samego programu konfe cego — jak to podkreślił Herriot w 
rencji. 

Delegacja angielska pragnęłaby, a- 

by problemy rozpatrywane były kolej- 
no, aby konierencja lozańska ograni- 

czyła się chwilowo do zagadnienia re- 

paracyj. Inne problemy gospodarcze i 

fisansowe byłyby rozpatrywane póź- 
niej, raczej w Londynie, niż w Lozan- 
nie. 

  

NIECH WRACA ŁYWA, ZDROWA KREW W ŻYŁY 
NIE DAJMY SIĘ WYNARODAWIAC NASZEJ 

EMIGRACJI 
na „Fundusz Polskiego 

K. O. 21895, Komitetu 

CZYZNY, 

236% grosz 
na konto P. 

swem przemówieniu — zarówno sytua 

cję obecną, jak i przyszłe możliwości 

dy Niemcy odzyskają swą równowage, 

ogspodarczą i będą mogły płacić. — 

Mimo różnic zań nie panuje tu nuta 

specjalnie pesymistyczna, gdyż szczęś 

liwe załatwienie wstrzymania spłat za- 

pewni konierencji długi okres, w któ- 

rym może pracować bez pośpiechu. 

TYTYYYYTYYYYT 

tee 

Szkolnictwa zagranicą”, 
Obchodu 25-lecia Waiki 

Sac AR 

KOMISJI GŁÓWNEJ W GENEWIE 
Rozmowy delegatów Anglii, Francji i St. Zjednoczonych 

  

GENEWA. PAT. — W ciągu dnia 20 

bm. kontynuowane były w siedzibie de- 
legacji brytyjskiej rozmowy czołowych 
delegatów: francuskich, brytyjskich i a- 
merykańskich na konferencję rozbroje- 
niową. Zgodnie z tem, co postanowiono 
dnia poprzedniego, poszczególne delega- 
cje przedstawiały puniktty, co do których 
ich zdaniem może nastąpić porozumie- 
nie. Е 

Na pierwszy ogień dyskusji poszły 
zagadnienia rozbrojenia jakościowego, 
sprawiające najmniej trudności, a więc 
problem wojny chemicznej i bakterjolo- 
gicznej, oraz lotnictwa bombardującego 

Pozatem — jak przypuszczają w ko- 
łach konferencji — będzie mogło dojść 
do porozumienia w kwestji ciężkiej ar- 
tylerji, ograniczenia wydatków wojsko- 

+ J || || 
SKŁADAJCIE OFIARY NA KOMITET 

RATOWANIA BAZYLIKI 
WILEŃSKIEJ 

cia,, dziecko może zabić. Młodzieniec 
w wieku poborowym przychodzi już z 
wyrobionemi pojęciami i w tem kot- 
łowisku powszechnej służby wojsko- 
wej pojęcia te tylko się opalą i zahar 
tują. Natomiast dziecko dziesięciolet- 
nie nie ma jeszcze nic wyrobionego do 
statecznie, jest to roślinka, wymagają- 
ca specjalne doniczki „specjalnej gle- 
by, omal, że nie oranżerji. 

W swojem sprawozdaniu o uchwa- 
leniu ustawy 0 ustroju szkolnictwa, 
chwaliłem tę ustawę, ponieważ w mo- 
tywacji było powiedziane, że musi o- 
na rozbudować szkolnictwo prywatne, 
które będzie polem eksperymentalnem, 
pedagogicznem itd. itd. Ale teraz jest 
kryzys, na przyszły rok I-sze klasy gim 

  

AAŁAAŁ. 

wych i co do kontroli prywatnej fabry- 
kacji broni. Rozmowy będą kontynuo- 

wane we wtorek, 
Na wstępie przewidziane jest stop- 

niowe rozszerzenie kręgu państw, u- 
czestniczących w. rozmowach, a. wikońcu 
zwołanie komisji głównej. Obecnie liczą 
się z możliwością zwołania komisji głó- 
wnej w: początkach przyszłego tygodnia. 

spraw zagranicznych tych państw, — 
tekst konwencji celęm wzajemnej po- 
stępowej zniżki barjer celnych. Kon- 
wencja ta jest oparta na zasadach wie 
lokrotnie formułowanych w Lidze Na- 
rodów. 

Konwencja ta jest otwarta dla wszy 
stkich państw. Korzyści, które przewi- 
duje, zarezerwowane są dla sygnatarju 
szy. Konwencja składa się ze wstępu, 
w którym państwa oświadczają, że są 
przekonane, iż realizacja coraz więk- 
szej wolności w dziedzinie wymiany 
stanowi istotny warunek dobrobytu 
światowego. 

Ponadto państwa te pragną — jak 
głosi wstęp — przedsięwziąć uzgodnio 
ną akcję gospodarczą, do której wszy 
scy mogliby przystąpić, aby w ten spo 
sób, polepszyć ogólną sytuację gospo 
darczą. W samej konwencji państwa 
zobowiązują się we wzajemnych sto- 
sunkach nie stwarzać nowych ceł i 
zmierzać przez 10 - procentowe zniżki 
do pewnego poziomu. Konwencja pod 
pisana jest na 5 lat. 

Z komunikatu wynika ponadto, że 
sygnatarjusze konwencji zobowiązują 
się nie stwarzać żadnych nowych re- 
strykcyj we wwozie i wywozie, z wy 
jatkiem wypadków wyjątkowych. — 
Każde trzecie państwo może przystą- 
pić do konwencji na prawach równoś- 
ści. 

RCZMOWA Z VON PAPENEM 
PARYŻ PAT. — Korespondent „Petit Pa 

risien“ mia Irozmowę z kanclezem niemiec- 

kim. a 

Narody, posiadające znaczne zapasy zło- 

ta — twierdzi von Papen — mają interes w 

podtrzymywaniu tych których  rezewy się 
wyczerpały „gdyż w razie zbyt wielkiej róż 

nicy kursu waluty wszelkie tranzakcje han- 

dlowe staną się niemożliwe. O ile istnieją 

pewne projekty pomocy gospodarczej dla 

krajów uaddunajskich, to Niemcy pragna wi 

wziąć w nich udział . 

Korespondent „.7etir Parisien* zazncecza, 

że Niemcy 1'agrą wziąć w d 
že von lo en nie zdaje się podzieiać m 
wzór Cwńiiusa iuzyj co do płatniczych mo'- 

liwości atshayckc - niemieckiego Soltve:ei- 

ntt, 

Von Papen — visze dalej korespoaient 

— pozostaje i teraz u steru władzy tak sa 

mo gorącym zwolennikiem wspópracy iran- 

cvsko - niemieckiej, jak był przez szeceg lat. 

. Von Papen jestgłęboko przekonany, że gdy 
by na konferencji lozańskiej udało się m .un. 

ułatwić zbliżenie niemiecko - francuskie, to 

iakt ten wywoałby wielkie i znamienne 
wrażenie w Niemcezch. Giełda berlińska za- 
reagowałab yodrazu zwyżką. Kanclerz zdaje 

się myśleć o konwencji francusko - nieriiec- 

kiej któraby pozoliła „jego zdaniem wyjść z 
zaczarowanego koła, w jakiem obraca się 
konierencja rozbrojeniowa. 

Korespondent „Petit Parisien* wysnuł 

wczoraj z rozmowy z kanclerzem, że jest on 

pzychylnie usposobiony do podobnego pla- 

nu. 

— 

__.- 

Echa zniesienia zakazu bojówek Nazi 
KOMUNIŚCI Ea Z CAŁEGO 

BERLIN. PAT. — Zaburzenia w za- 
chodnich Niemczech znalazły niezwykle 
żywe echo wi opinji całego kraju, 

Wiele organizacyj nadreńskich wraz 
z kierownikiem partji centrowej w. Ko- 
lonji, wystosowało do prezydenta Rze- 
szy i ministra spraw wewnętrznych Gay 

nazjalne znoszą się, a o powstających 
na ich miejsce zakładach prywatnych 
jakoś nie słychać. Indywidualizacja 
szkoły powinna być w jej początkach 
większa, a nie mniejsza; —ną standa- 
ryzacji można właśnie kończyć szkołę 
średnią, a nie od niej zaczynać. —Ob- 
cinanie naszym urzędnikom  poborėw 
jest konieczne, ale oczywiście ujemnie 
się odbije na poziomie kulturalnym ich 
życia. Ale ciosem większym dla tego 
poziomu kulturalnego naszej masy u- 
rzędniczej, niż to obcinanie pensji, jest 
zniesienie pierwszych klas gimnazjal- 
nych, kiedy tę masę urzędniczą nie 
stać na wysyłanie dzieci do droższych 
zakładów prywatnych. Cat. 

  

la telegramy, domagające się wprowa- 
dzenia zakazu noszenia mundurów i 
stwierdzające, że przyczyną ostatnich 
niepokojów jest zniesienie zakazu ist- 
mienia oddziałów szturmowych. Rezolu- 
cję w podobnym duchu powzięło również 
naczeine kierownictwo chrześcijańskich 
związków zawodowych w:Niemczech, wy 

syłając jednocześnie telegram do prezy- 
denta Rzeszy, protestujący przeciwko 0- 
statnim dekretom. 

Dzisiejsza prasa donosi o mobiliza- 

cji wszystkich organizacyj komunisty- 
cznych na terenie zagłębia Ruhry. Okrę 
gowy zarząd związku antyfaszystowskie 
go wydał rozkaz do miejscowych grup, 
zarządzający pogotowie bojowe. Wszys- 
cy członkowie organizacji obowiązani są 
ukazywać się na ulicach jedymie w 
mundurach wojskowych. Rozkaz zaleca 
ponadto występowanie wspólnie z człon- 
kami republikańskiego  Reichsbanneru, 
dla zadokumentowania jednolitego fron 
tu samoobrony mas robotniczych. Na te- 
renie całego zagłębia mają być skoncen- 
trowane bojówki komunistyczne z in- 
nych obszarów okręgu przemysłowego, 

TELEGRAMY 
PROCES KOMUNISTÓW 

w LIPSKU 
LOPSK, PAT. — Powszechne zain- 

teresowanie wzbudza tu toczący się od 
kilku dni przed Trybunalem Rzeszy 
wielki proces polityczny przeciwko 24 
komunistom, oskarżonym 0 usiłowamie 
zamachu stanu. 

Proces ten potrwa około 4 tygodni 

i odsłonić ma tajemnice przygotowań 
komunistów do zbrojnego przewrotu. - - 

Zebrany w Niemczech podczas śledztwa 

materjał dowodowy poważnie obciąża 
bojowe oddziały komunistyczne, które 
na wzór jaczejek rosyjskich, rozwijały 
ożywioną akcję wywrotową we wszyst- 
kich większych ośrodkach przemyslo- 
wych Rzeszy, gromadząc wszędzie licz- 
ne zapasy materjałów wybuchowych i 
broni palnej, pochodzącej przeważnie z 

kradzieży. t 
Wszystkim oskarżonym grožą suro- 

'we kary więzienia. 

LOT DQ STRATOSFERY 
BRUKSELA, PAT. — Prof. Piecard 

zdecydował się wziąć ma pokład swego 
balonu dwa aparaty radjowe, które mu 
pozwolą na ciągłą komunikację z zie- 
mią. 

Jeden z nich będzie nadawczy, drugi 

zaś odbiorczy. 
Prof. Piccard będzie podawał za ich 

pośrednictwem kierunek, w jakim po- 
dąża, szybkość wiatru i pogodę, jaka pa- 

mować będzie na rozmaitych wysokoś- 
ciach. W chwili obecnej balon znajduje 
się w jego laboratorjum, gdzie czynione 
są ostatnie przygotowania przed trans- 

portem do Zurychu, gdzie nastąpić ma w 
najbliższym czasie start. 

WYNIKI WYBORÓW w HESJI 
BERLIN. PAT. — W wyborach do 

sejmu heskiego uzyskali: socjal-demo- 

„kraci 172.851 głosów -(w roku 1931 
168.101), centrum 108.603 (112.444), 
narodowi socjaliści 328.308 (291.183), 
komuniści 82,111 (106.790), miemiecko- 
narodowi 11.103 (10.857). 

KATASTROFA KOLEJOWA 
PARYŻ. PA'T, — Pod Tonnerre wy- 

darzyła się katastrofa kolejowa, która 
na szczęście nie pociągnęła za sobą о- 
fiar wi ludziach. Lokomotywa mamew- 
rująca zderzyła się z pociągiem miesza- 
nym, w którym jechał francuski mini- 
ster wojny. Resztę drogi do Genewy mi- 
nister musiał odbyć samochodem. 

PROCESY KOMUNISTÓW- 
SZKODNIKÓW w Z.S.S.R. 
MOSKWA. PAT. — (Wi sądzie okrę- 

gowym rozpoczął się proces 20 praco- 

wmików organizacji handlowej, oskaržo- 
mych o miljonowe nadużycia. Wszyscy 
oskarżeni przyznali się do winy. 

MOSKWA. PAT, — W Drabowie na 
Ukrainie Sowieckiej rozpoczął się pro- 

ces 43 wybitnych działaczy-komunistów, 
którzy szeregiem gwałtów i nadużyć 
wobec chłopów, doprowadzili do ruiny 
wiele kolektywów. Wezwano 129 świad- 
ków. Proces transmitowamy jest przez 

radjo we wszystkich wsiach rejonu Dra 
bowa. 

HOJNY DAR PADEREWSKIEGO 
DETROIT. PAT. — Biuro Głównego 

Stowarzyszeniia Weteranów, Armji Pol- 
skiej w Detroit otrzymało od Paderew- 
skiego czek na 5 tysięcy dolarów. Pie- 
niądze te przeznaczone są na fundusz 
inwalidów im. Paderewskiego. 

W DRODZE D3 DUBLINA 
LE HAVRE. PAT, — Przybyła tu 

pielgrzymka polska z ks. kardynałem 
Hlondem, którego powiitał konsul polski 
Winiarz. Ks. Prymas udał się następnie 
na pokład okrętu włoskiego „Saturnia”, 
który rano odpłynie do Dublina. 

SUKCES TŁOCZYŃSKIEGO 
LONDYN, PAT. — W pierwszym 

dniu turnieju tenisowego o mistrzostwo 
świata. w Wimbledon, mistrz Polski Tło- 
Czyński pokonał w pierwszej rundzie 
Anglika Godsella w trzech setach: 6:1, 
6:3, 7:5. Tłoczyński grał bardzo równo 
i opanowanie, wykazując doskonałą kla- 
sę i wygrywając względnie łabwo. 

NOWY REKORD W RZUCIE 
OSZCZEPEM 

BYDGOSZCZ, PAT. — Rozegrane tu 
zostały zawody lekkoatletyczne o mist- 
rzostwo Pomorza. W czasie zawodów 
pobite zostały tryz rekordy Polski. W 
rzucie oszczepem Władysław Milkrut о- 
siągnął 63 m. 20 cm. W skoku o tyczce 
Frost uzyskał 371 cm. W rzucie młotem 
Więckowski ustanowił nowy rekord z 

wynikiem 38 m, 61 em. 
 



Drobiazgi 
Rozlazłe miasto, 800 tysięcy  mieszkań- 

ców, dużo samochodów, wspaniałe taksów- 

ki, fatalne bruki, piękne bary automaty. 

Domy przeważnie dwupiętrowe, dlatego 

obszar miasta ogromny. Uderza dwustano- 

wość: bogaci i biedni. Śliczne wille z ogród- 
kami, basenami do kąpieli, kortami teniso- 

wemi — rudery, gdzie w stęchłych koryta- 

rzach, pełnych źle woniejących garnków, pri 

musów, balij z mydlinami, gnieżdżą się u- 

rzędnicy, studenci... 

Odwiedziłem referenta z Ministeriul exte- 

riciui. Bezrobotny, zredukowany stróż, nie 

chciałby u nas mieszkać w takiej kloace. 

Dzieci i psy załatwiały swe interesiki na 

schodach, generalne pranie na korytarzu. Kan 

dydat na dygnitarza w M.S.Z. czuł się do- 

skonale w tym śmierdzącym chiewiku. 

Tramwai mnóstwo, pierwszy wagon pu- 

ściutki, drugi przepełniony. Naturalnie i my 

tloczyliśmy się do drugiego, który jest dru- 

gą klasą i gdzie bilet kosztuje 4 leje (24 gro- 

sze); pierwszy wagon, to sleepeeng,  prze- 
jazd w nim kosztuje 5: lei. 

Miasto całe upstrzone pomnikami. Na każ 

dym rogu ulicy widać dwie prostytutki i je- 

den pomnik. Nim w Wilnie przedyskutują 

jeden projekt, tu wystawią tuzin nowych po- 

sągów. | bardzo ładne, bardzo. efektowne. 

Pronaszko, Szukalski, Kuna, mogą olšniewač 

prof. Kłosa — w Bucuresti nie danoby im 

oszpecić nawet podwórka. 

Bułvardul Bratianu, strada Elisabeth, ca- 

lea Vittoria — to całe centrum, tu tylko moż- 

na coś kupić, pozostałe tysiąc ulic, to przed- 

mieścia pełne kurzu, polewane raz na mie- 

siąc, gdy pada deszcz. 

Pojęcie śmiecenia jest wogóle nieznane. 
Chiopkowie w swych białych gatkach roz- 

noszą w dużych, płaskich koszach owoce. 

Kupujemy po solidnym targu parę kilo cze- 

reśni (po 14 lei) i truskawek (16 lei fałszo- 

wane kilo); siadamy pod pomnikiem, na- 

przeciw policjanta, jemy — pestki, ogryzki 
rzucamy przed siebie. Żandarmul się zbliża, 

przykuca i wdaje się w rozmowę. 

— Kwa, kwa, ła, ła, ła — opowiada mu 

Czaja poważnie. 

— Masz bracie papierosa, częstuje go 

Hyla. 

I policjant kurzy, połyka czereśnie, gwa- 

rzy po swojemu, puste torebki wyrzuca ze 

smutkiem na jezdnię. Podobno czasem za- 

miatają — gdy król ma przejechać, albo gdy 

stróż jaki upije się do nieprzytomności. 

Położenie miasta 4 la Warszawa — szpe- 

tne. jeden mały park cudowny, pełen róż, 

egzotycznych drzew, kwiatów i żołnierzy Z 

karabinami, co pilnują, by publiczność nie 

pozrywała wszystkiego. Park Carola, właści- 

wie bardzo szerokie aleje, coś niby Planty 

krakowskie, nieogrodzony, nieoświetlony, na- 

tłoczony od zmierzchu począwszy. Tu ren- 

dez-vous praktycznej młodzieży, którą nie 

stać na hotel. Nikt nie przeszkadza. 
Co SIĘ JADA. 

Daremne wołania: czajul! herhatul! kel- 

nerzy wiedzą co to jest i usłużnie proponu- 

ją, że zaraz poślą do sklepu kupić ósemkę 

herbaty... Piją tu tylko białą kawę, wino i 

wodę. 

Masę wody: Ledwo się gdzieś -klapnie za 

stołem, juź podsuwają karaię wody z zachię- 

cającem: 

— Ricza, ricza, co oznacza, że zimna. 

I dużo chleba. Kosz chleba, wiaderko wo- 

dy — bez tego nie usiedzi Rumun przy sto- 

le. A potem furę sałaty, bez żadnej przypra- 

wy — pożerają zielone liście, jak krowy na 

pastwisku. Zupa, mięso — odrobina im wy- 

starcza. Zato deseru nie darują, musi go być 

dużo i dobry. Masła nikt nie je. 

  

ze skończoną 6 letnią 
Agronem średnią szkołą rol: 
niczą w Hory Harkach w r, 1905 ро- 
szukuje posady administrator» w większym 
msjątku, Posiada gruntowną długoletnią 
praktykę we wszystkich gałęzisch gospo- 
darki rolaej. Na żądanie słaży referen- 
cjami b. poważnych osób, Łaskawe oferiy 
prosi kierować do redskcji „Słowa* w 

Wilnie pod S. K. 

rumuńskie 
Choć najlepiej wino za rem — Ru- 

muni nie używają tego przysmaku. Owszem 

— bryndzy konsumują sporo, ale czyż nie 

barbarzyństwo po smakowitej szklance bia- 

łego wina, opychać się słoną bryndzą. Ru- 

muni lubią też dolewać do wina wody so- 

dowej; Hyla zakasował ich wszystkich -— 

pił jak smok, jak beczka bez dna. 

Z winem to też komedja — litr przyzwoi- 

tego wina 20 lei, butelka zaś 6 lei! Wobec 

takiej niewspółmierności, każdy buchał gdzie 

mógł flaszczyny i niósł do sklepu — za trzy 

butle i 12 groszy — litr wina. To siz nazy- 

wa upić za darmo. 

  

Roztropne pod każdym względem jest 

przesunięcie zegara o 2 godziny naprzód. Biu 

ra, sklepy zaczynają funkcjonować o 8-ej, 

czyli według prawdziwego czasu o 6-ej rano. 

Dzięki temt o 12-ej, 1-szej t.j. o 10-ej, 11-е] 

wszyscy są zmęczeni i idą spać. Niema tak 

późno-nocnego życia jak w Warszawie. 

Karol. 

"Polska 
  

Eksp 

„St owo“ 

Malki na granity chińsko-tybotańskiej 
DALAJ LAMA WYDAŁ ROZKAZ OFENSYWY 

MOSKWA PAT. — Walki na graai 
cy chińsko - tybetańskiej wywołały du 
że zaniepokojenie w Moskwie. 

„Prawda drukuje doniesienia pra 
sy nankińskiej o rzekomem przymierzu 
tybetańsko - angielskiem,  przyczem 
zaznacza, że Anglicy mieli dopomóc 
Dalaj - Lamie w organizacji armji w 
kierunku wyszkolenia oficerów, dostar 
czenia broni i amunicji. Armja tybe- 
tańska wraz z milicją liczyć ma około 
120 tysięcy ludzi, z czego 20 tysięcy 
wojsk regularnych. 

Jak donosi prasa chińska, starcia 
graniczne trwają już 7 przerwami od 
2 lat. Obecnie jednak Dalaj Lama o- 
głosić miał mobilizację oraz wydał 
rozkaz ofensywy na dwie pogranicz- 

ne prowincje chińskie Czuan - Bian i 
Sing - Taiang, przyczem ma być ona 
wspomagana przez Anglję i państwa 
Nepalu. 

W komentarzu redakcyjnym „Praw - 
da'* porównywa rołę Atglji w Tybecie 

z rołą japonji w Mandżurji, a ponie- 
waż prowincja Sing - Tiang graniczy 
z Rosją, pisma uważają oiensywę Ty- 
betu za akt skierowany pośrednio prze 
ciw Sowietom. 

Ogniem karabinów maszynowych 
POWSTRZYMUJE SOWIECKA STRAŹ GRANICZNA 

UCIEKINIERÓW DO POLSKI 

NOWOGRÓDEK. W tych dniach w 
rejonie Stołpców przekroczyło granicę 
dwóch obywateli sowieckich, którzy u- 
ciekli przed grożącym im głodem i prze- 
śladowaniami za porzucenie kolektywu 

  

dycja Polarna 
UDZIAŁ UCZONYCH POLSKICH w il-gim ROKU POLARNYM 
Instytuty meteorologiczne i geofizy- 

czne wszystkich niemal państw świata 
prowadzą w ciągu ostatniego dziesię- 
ciolecia „intensywną akcję, celem  po- 

głębienia naszej wiedzy o atmosferze i 
powłoce ziemskiej. 

Gdy chodzi o rejestrację pogody i 
temperatury, opadów, kierunku i szyb- 
kości wiatru i it. p., lub o przewidywa- 
nie pogody, na krótki okres czasu — 
zagadnienia te, skoro raz będą rozwią- 

zame należycie, będą miały z pewnośsią 
niieobliczalne i nieograniczonie konsek- 

wencje w zastosowaniu jpraktycznem i 

mogą miewątpliwie zmienić warunki 
egzystencji ludności wiejskiej, nie mó- 
wiąc już o korzyściach, jakie przynio- 

są dla bezpieczeństwa żeglugi powietrz- 
nej i morskiej. 

Istotnie już od kilkudziesięciu lat 
szereg imstytucyj międzynarodowych, 
które zajmują się temi sprawami i 
które skoordynowały na całej kuli ziem- 
skiej działalność calego szeregu urzę- 
dów: meteorologicznych dla celów mię- 
dzynarodowej wymiany wyników prac, 

Za pomocą codzieninego komunikowania 
wzajemnego przez radjo lub telegrafi- 
cznie swoich spostrzeżeń. Sieć tych 
stałych. urzędów meteorologicznych о- 
kazała się jednak niewystarczającą dla 
mozwiązania wielu zagadnień dotyczą- 
cych prądów: w atmosferze, magnetyz- 
mu ziemskiego i t. p., zwłaszcza wobec 

braku regularnych i systematycznych 
spostrzeżeń poza kołami polarnemi. O- 

zapełnieniu tej luki pomyślano już w 
r. 1882, a więc równo 50 lat temu i zor- 
ganizowanio w: sferach polarnych kil- 
ka obserwatorjow kompletnych, pracu- 
jących czasowo, gdyż o zainstalowaniu 
się na stałe wobec ńiezwylkle ciężkich 
warumików życia oraz wysokich  Ikosz- 
tów mie może być mowiy. Uskutecznio- 
no wówczas w ciągu tego pierwszego 
Roku Polarnego szereg ważnych pomia- 
rów magnetycznych i meteorologicz- 
mych. Obecnie, gdy komunikacja jest 

znacznie łatwiejsza, gdy rozwój radjo- 
telegrafji pozwoli połączyć bieguny 2 
obszarami cywilizowanemi, doświad- 
czenie to może być powtórzone w: wa- 
runkach znacznie korzystniejszych. 

Podczas konferencji przedstawicieli 

międzynarodowej organizacji meteorolo 
gicznej we wrześniu 1929 roku ustalo- 
mo 'termini rozpoczęcia II Roku Polarne- 
go na dzień 1 sierpnia 1932 r. koniec 
zaś na dzień 1-go września 1933 r. Na 
przeprowadzoną przez Międzynar. Komi 

sję Roku Polarnego anikietę ma temat 
jakie państwa mogłyby. czynnie współ- 

pracować w! zamierzonych pracach, zgło 
siła swój udział m. in. i Polska. 

Z upoważnienia Rządu Rzplitej, a 

za pośrednictwem jp. Ministra Rolni- 
ctwa, któremu podlega Polski Instytut 

Meteorologiczny, powstała Polska Ko- 
misja Narodowa Roku Polarnego 1932 
—88, w skład której wchodzą jako prze- 
wodniczący prof. inž. JaniLougeon, dyr. 

P. I. M-a, prof. U. W. dr. Białobrzeski, 
prof, Politechniki Warszawskiej Kali- 
mowski, prof. A. B. Dobrowolski, prof. 
U. iP. dr, Smosarski, b. dyr. P. I. M, 
prof. Hlasek oraz dyr. Instyt. Riadjotech. 
prof. J. Groszkowski, W skład ekspedy- 
cji polskiej wejdzie czterech członków, 
których nazwiska trzymane są narazie 
w tajemnicy. Ekspedycja polska wyje- 
dzie z Gdyni prawdopodobnie polskim 
statkiem do Tremso (Północna Norwe- 
gja). Z Tremso — czeka ją jeszcze wy- 
znaczonia dalsza droga na wyspę Nie- 
dźwiedzia, gdzie dokładnie wymierzono 
miejsce zatrzymania pod 19 stop 13'33,3 
szerokości wschodniej i 74 0 2857 
dł. pół. W tej dalekiej, bezludnej, pod- 
biegunowej krainie czeka członków: ek- 
spedycji długa i uciążliwa praca 'wes- 

pół z szeregiem podobnych ekspedycyj 
innych państw, w liczbie około 50-ciu, 
(które rozmieszczone zostaną pod różne- 
mi szer. wschod. i dł. półn. Do głów- 
niejszych zadań i prac w ciągu tych 
13 miesięcy należeć będą obszerne ha-| 

dania i obserwacje zorzy polarnej, któ- 
re uskutecznione będą w. ten sposób, że 

w. jednym dniu, o jednej i tej samej do- 
ikładnie sekundzie, wszystkie ekspedy- 
cje ze swiego stanowiska będą wymierza 
ły i obliczały odpowiednie kąty wysoko- 
śćii t. p. 

Poza pomiarami zorzy polarnej — 
wysunięto na pierwszy plan 13-to mie- 

sięcznych prac ekspedycji naukowej Ro- 
ku Polanniego zagadnienia magnetyzmu 

ziemskiego, aerologji oraz radjoelektry- 
czności. 

Nie od rzeczy będzie zaznaczyć, że 
ekspedycja polska zabierze ze sobą m. 
in. przyrządami — atmoradjograf, apa- 
rat wynalazku dyrektora P. I. M. inż. 
J. Lougeon'a. Aparat ten, wynaleziony 

niedawno i opatentowany w: Polsce słu- 
ży do rejestrowania zaburzeń elektro- 
magnetycznych objawiających się jako 
trzaski w zwykłych aparatach radjo- 

wych. Zapomocą tego aparatu możli- 

we jest naukowe badanie owych trza- 
sków i zaobserwowanie związku jakie 
posiadają one z warunkami atmosfery- 
cznemi. Jednocześnie przy pomocy me- 
tody pomysłu dyr. Lougeon'a z otrzyma 
nych wykresów można. określić wysoko- 

ści różnych warstw w: górnej atmosfe- 
rze. Pozwala to. ma przewidywanie już 
o świcie, czy danego dnia może mieć 
miejsce burza z wyładowaniami elektry- 
cznemi. 

Wspomnianych aparatów ekspedycja 
polska zabiera ze sobą 3, z których je- 
den pozostawii w Tremso w miejscowem 
obserwatorjum geofizycznem fundacji 
Rockefelera — dwa pozostałe zabiera 
ma. wyspę Niiedźwiedzią. Zaznaczyć nu- 
leży, że wspomniane aparaty są jedy- 
nie w posiadaniu Polski. Nieocenioną 
usługi, jakie mogą one dać nauce, spo- 
wodowały, że szereg placówek nauko- 
wych zagranicą zwróciło się z zamówie- 
miami do obserwatorjum w Jabłonnie, 
gdzie aparaty te są montowane pod 
kierownictwem inż. Gurztmana. 

* Prace Il-go Roku Polarnego rozpo- 

czynają się niezadługo. Wyniki tych 
prace niewątpliwie przyniosą nauce nowe 

nieocenione zdobycze, które będą zasłu- 
gą m. in. także członków. polskiej ek- 
spedycji polarnej. Nie wątpimy, że w 
ogólnym dorobku Roku Polarnego udział 
Polski stanowić będzie pozycję godną 
uwagi. 

i powrót do gospodarki indywidualnej. 
Uciekinierzy opowiadają, że już dnia 11 

czenwca usiłowali przekroczyć granicę 

do Polski na odcinku granicznym pow. 
wołożyńskiego. Uciekinierów zebrała się 

gromada kilkudziesięciu osób. W odleg- 
łości jednak dwu kilametrów od grani- 
cy natknęli się na silny oddział sowiec- 
Ikiej straży granicznej, który otworzył 
na uciekinierów, huraganowy ogień ka- 

rabinowy, Kilka osób zostało zabitych, 

lub odniosło ciężkie rany. 
Jak się dowiadujemy, istotnie w dniu 

+1 czerwca, około godziny 23, na gra- 
micy w okolicy miasteczka (Wołmy, po 
stnonie sowieckiej słychać bylo kano- 
nadę strzałów! karabinowych, trwającą 

przeszło godzinę czasu. Prawdopodobnie 

była to strzelanina w związku z usiło- 
waniem ucieczki tej grupy uciekinierów 
z Rosji sowieckiej. 
PETPAMET TI RISTETT STS RSS NILATOSS DOORS 

PARK IM. ST. ŻEROMSKIEGO 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — W niedzie- 
lę odbyło się uroczyste otwarcie nowe- 
go zarku im. Stefana Żeromskiego na 
Żoliborzu. W obecności ministra pra- 
cy i opieki społecznej Hubickiego, re- 
prezentującego Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej. P. Minister w towarzy- 
stwie p. prezesa Najwyższej Izby Kon- 
troli gen. Krzemieńskiego, przedstawi- 
cieli władz i miasta zwiedził park, a 
następnie przyjął deiiladę młodzieży 
szkolnej ze szkół na Żoliborzu. 

YYYYYYYYYYVYVYVTYYVYYYYYYYYYYYYYYYYTYYVYYYVY 

LEN WZBOGACA KRA], JUTA 
I BAWEŁNA UBOŻĄ ROLNIKA. 

-Szable polskie na igrzyskach olimpijskich 

  

am 

'W tegorocznej 10-tej Olimpjadzie odby- 
wającej się w pierwszej połowie sierpnia w 
Los Angelos wezmą udziey trzy drużyny pol 
skie: szermiecza, wioślarska i lekkoatletycz 
na. 

Na zdjęciu naszem podajemy podobizny 

naszych szermierzy. tSoją od strony lewej 
do prawej: kpt. Nycz (Wilno) dr Pappe, kpt. 
Segda, po. Suski i p Friedrich. Siedza od 
strony lewej do prawej: kpt. Dbowolski i 
trener Szombahelly. 

SILVA RERUM 
Artykuł p. W. Ch. o „Polskiej kuł- 

turze współczesnej" (Słowo* nr. 136), 
znalazł niezwłoczne echo w „Il. Kurje- 
rze Codzien.* (nr. 166), który umieścił 
dłuższą notatkę, kończącą się w ten. 
sposób: 

Kultura polska jest rzeczą zbyt poważną, 
aby. można sobie z niej urządzać takie kpi- 
ny i dlatego protesty, które ukazały się w 
pismach polskich z powodu takiego redago- 
wania tak odpowiedzialnego dzieła, są najzi 
pełniej uzasadnione. 

, Notatka ta wywołała replikę profe- 
sorów A. Peretiatkowicza i M. Sobes- 
kiego, którzy dali szereg niezmiernie cie 
kawych i wyjątkowo oryginalnych wy- 
jaśnień. 

Przedewszystikiem: okazuje się, iż 
dzieło panów profesorów posiada wiel- 
ką naukową wartość: 

, Cała bowiem wartość naukowa tej książ 
ki polega na tem, że zawiera dane źródłowe 

zaczerpnięte z pierwszej i (z reguły) najpe- 
wniejszej ręki. Woleliśmy zatem pominąć o- 
soby choćby najwybitniejsze, jeżeli (mimo 
wielokrotnych wezwań) nie mogliśmy otrzy 
mać bezpośrednio od nich pewnych danych. 

Ach! Gdyby student pierwszego ro- 
ku na seminarjum, prowadzonem przez 
jednego z autorów książki, powiedział, 
że najpewniejszem źródłem naukowem 
jest informacja. której udziela o sobie 
osoba zainteresowana, miałby się 
zpyszna! 

Ale sluchajmy dalej: 

A Pewna nierówność w ujęciu danych, @- 
mieszczonych w książce, tłumaczy się nieró- 
wnością materjału nam nadsyłanego. Ten wy 
padek zachodzi właśnie przy nazwisku Te- 
tmajera (Kazimierza), co do którego podali- 
śmy tylko te utwory, któe sam poeta uznał 
zą najważniejsze. 

To oświadczenie autorów „Kultury 
ma cechy sensacji: znakomity poeta 
polski za najlepsze swe dzieła uważa „Ne 
ologję, Etymologję i Projekt bloku 
państw odpor.* Historycy literatury bę- 
dą niezmiernie wdzięczni panom profe- 
sorom za tak rewelacyjny przykład nie- 
świiadomości K. Tetmajera, co do istot- 
mych wartości swych dzieł. 

Niewinny żart pod adresem znanego 
wileńskiego literata, p, A. Millera został 
potraktowany na serjo: 

Kwestjonowanie przez recenzenta nazwi- 
ska Millera (Antoniego) ze względu na to, 
żenapisał jedną książkę po rosyjsku, jest dla 
tego nieuzasadnione, że autor ten pisał prze- 
ważnie po polsku, jak to podaliśmy w książ 
ce. Poza tem autor ten jest według własne- 
go oświadczenia „Polakiem. 

Czyż wątpił kto, że p. Miller jest do- 
brym Polakiem? Sprostowamie więc 
chybia celu. 

Najświetniejszy jednak fragment li- 
stu dotyczy osoby zaakomitego rosyj- 
skiego wirtuoza Aleksandra Unińskiego: 

Co do nazwiska Unińskiego, to sami mie 
liśmy poważne watpliwości Umieściliś.my je 
w „Uzupenieniach“ jedynie dlatego, że Uniń 
ski zaliczany jest do najlepszych odtwórców 
największego inuzyka polskiego i że wystę 
puje na terenie polskim, a więc jest do pew 
nego stopnia związany z polską kulturą mu- 
zyczną. Rozumiemy jednak, że w tym drob- 
uym fakcie możliwe jest stanowisko odmien- 
ne. 

Wyjaśnienie, udzielone przez dwóch 
polskich uczonych, budzi jednak pewne 
pytania i rodzi niepokój. Uniński jest 
przedstawicielem polskiej literatury, bo 

doskosale wylkonywa utwory Chopima. 
Ale dlaczego Imre Ungar, który razem 

z Unińskim ciągnął losyc o do pierwszej 

nagrody, — dlaczego on mie jest takim 
reprezentantem ? 

I dalej: jeżeli Rosjanin jest „szope- 
nistą“, staje się Polakiem. Ale jeżeli 

Polak jest świetnym wykonawcą n. p. 
utworów Beethovena, czy staje się 
Niemcem ? A co będzie nip. z malanzem- 

katolikiem, który synagogę namaluje ?... 
Czy wzbogaci kulturę żydowską i stanie 
się żydem, czy też nie”... 

Zawiłe to są pytania!... 

Lector. 
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Na rubiežy 
1. 

Jakże bogata, jak zdumiewająco bo 
gata jest nasza ziemia!... 

Mieć tylko czujne oko, trochę zapa- 
łu i wprawną rękę, a wówczas tylko 
mały wysiłek zrobić i oto z pod szarej 
gleby błyśnie kruszec złoty. 

Skarby wielkie, nieprzebrane, nie- 
wyzyskane tkwią w naszej ziemi: skar- 
by przeżyć... 

- Nie. wiele znajdzie się w Polsce 
ziem, któreby miały tak bogatą — i 
tak mało znaną przeszłość, jak nasze 
„kresy“... 

Ze nasze tradycje są przebogate, 
wspaniałe, — nic dziwnego: przecież 
'tu się urodziła ikształtu nabrała wielka 
idea Jagiellońskaa; tu, na naszych „!ą- 
kach zielonych* nieraz się ważyły losy 
Rzeczypospolitej i całego Wschodu Eu 
ropy. Że przeszłość ta nie jest jeszcze 
wydobyta na jaw, też nic dziwnego: 
pizeszło sto lat niewoli, niszczącej 
wszystkie warsztaty naukowe, dało się 
we znaki. 
“ loto teraz, raz po raz, ktoś z bada- 
czy zajrzy ciekawem okiem w tę prze- 
szłość i; olśniony barwnością i siłą 0- 
brazów, stanie onieśmielony... Jak ma- 
ło znamy tę przeszłość! Jak wiele jest 
do zrobienia, aby ją odtworzyć! Jak 
konieczne jest dokładne otworzenie, 
nietylko dlatego, że to jest niezmiernie 
ciekawe, ale dlatego przedewszyst- 
stkiem, że bez znajomości przeszłości 
nie można budować przyszłości. I dziś, 

dwu kultur 
w przyszłość, jakże jest potrzebna zna- 
jomość tego, cośmy przeżyli, cośiny 
zdobyli, a o czem już nie pamiętamy! 
Raz po raz przekonywujemy się, że tej 
przeszłości nie znamy. Nietylko po- 
szczególne zdarzenia, lecz całe epoki 
są jakby mgłą przesłonięte. Rzeczy naj- 
bardziej, zdawałoby się, znane, najbar- 
dziej „oklepane'* przy uważnem zasta- 
nowieniu się wykazują niesłychanie 
wielką ilość cech całkiem nowych, nie- 
znanych. Wszystko domaga się odkry- 
cia lub gruntownej rewizji. 

Uroczystości Witoldowe i wspania 
łe odkrycie grobów królewskich w ba- 
zylice wileńskiej zwróciły uwagę na 
postacie Witolda i króla Aleksandra. 
Wzmógł się ruch naukowy i oto prze- 
konaliśmy się jak wiele nam brakuje do 
gruntownej i dokładnej znajomości wie 
ku XV.... 

Mówił prof. M. Limanowski o rene- 
sansowych wileńskich kobietach, które 
zasiadły jedna na tronie królewskim w 
Krakowie, druga na tronie carów w 
Moskwie, — i oto zobaczyliśmy ze 
wstydem, iż renesans wileński, że cały 
wiek XVI jest nam właściwie niezna- 
ny... 

Z epoki baroku mały rąbek odsło- 
nił ks. P. Śledziewski, który, trzyma- 
jąc nas w murach jednego tylko ko- 
ścioła, dał nam syntezę całej epoki -— 
i oto zachwyceni stanęliśmy bezrad- 
nie. Przecież cała epoka, w której żyli 
i działali św. Józefat, Lew Sapieha, 

w dobie powszechnego zapatrzenia się Jan — Karol Chodkiewicz i wielu, wie 

lu innych, w której mistrz włoski bu- 
dował cudowną kaplicę św. Kazimierza 
a kozacy rabowali katedrę, w której 
król Władysław IV był świadkiem w 
kościele św. Jana promocji doktorskiej 
Sarbiewskiego, a król Jan III zwycię- 
ską szablę z pod Wiednia składał, ja- 
ko wotum, na ołtarzu w kościele w Ży- 
rowicach, — w której wreszcie, jak wy 
kazali Hachan Seraja Chan-Szapszał i 
prof. M. Morelowski — wpływy pol- 
skie zaznaczyły się aż w Persji, — cała 
ta barwna, bogata, porywająca mozai- 
ką zdarzeń epoka, jest nam całkiem, 
ależ to całkiem nieznana!.. 

* Wiek XVIII, tak wspaniale reprezen 
towany przez wileńskie rokokowe ko- 
ścioły, również jest całkowicie okryty 
mgłą zapomnienia. 

Gdzie są ślady dworu ks. Ogiń- 
skiego w Słonimie? Kto zdaje sobie 
sprawę z ówczesnego ruchu literackie 
go i kulturalnego? Kto, oprócz prot. 
St. Kościałkowskiego, wie, czem był 
dla naszej kultury podskarbi Tyzen- 
haus?... 

A wiek XIX? Poza epoką Uniwersy- 
tetu Wileńskiego, którą znamy jako- 
tako (monografja Bielińskiego jest już 
przestarzała!) Cóż wiemy o głębokich, 
tragicznych przeżyciach naszych dzia- 
dów?. Zawdzięczając  wskrzeszonej 
Wszechnicy Batorowej, zjawiają się co 

raz liczniejsze prace, odtwarzające dzie 
je poszczególnych okresów i osób, ale 
do syntezy jakże jeszcze jest daleko!.. 

Jesteśmy podobni do ślepca, który 
dostał w spadku galerję arcydzieł ma- 
larskich i nie zdaje sobie sprawy z po- 
siadanych skarbów. 

Jesteśmy nędzarzami, posiadający- 
mi wspaniałą bibljotekę, zawierającą 
całą mądrość poprzednich pokoleń; rie 
chcemy, lenimy się, „nie mamy czasu, 
aby zająć się lekturą, choć instynktow- 
nie przeczuwamy, iż odwieczne foljaty 
nietylko są grobami, w których spoczy 
wa czcigodna przeszłość, lecz i koleb- 
ką, w której najskuteczniej siły swe roz 
winie narodzająca się przyszłość. 

Ktokolwiek z wileńskich historyków 
miał szczęście dokonania  jakiegokol- 
wiek odkrycia (a to jest udziałem pra- 
wego każdego naszego badacza!), za- 
wsze doznawał uczucia wielkiej rado- 
ści i wielkiego smutku. 

Przed każdym badaczem otwierają 
się szerokie perspektywy; wabi i po- 
ciąga wdzięczna praca. A jednocześnie 
gnębi świadomość, iż praca ta nie bę- 
dzie dokonana wskutek potwornych 
warunków kryzysowych a przedewszy- 
stkiem wskutek rozstrzelenia się sił na- 
ukowych i braku zapładniającej twór- 
czo atmosfery. |, 

Uniwersytet, Instytut badań Euro- 
py Wschodniej, sekcje naukowe Tow. 
Przyjaciół Nauk — to są warsztaty na- 
ukowe, odznaczające się wskutek swej 
powagi, pewną sztywnością. Historycy 
wileńscy muszą się zdobyć na jakąś 
organizację raczej charakteru towarzy- 
skiego, na coś, coby pod pewnym 
względem przypominało literackie „Śro 
dy”, lub piątkowe zebrania Klubu Włó 
częgów. 

Z Seminarjów uniwersyteckich na- 
szej Wszechnicy obecnie nieraz wycho 
dzą prace magisterskie, które na in- 
nych uniwersytetach byłyby uznane za 

tezy doktorskie. Ale jakże często na 
tych pięknych pracach, urywa się wy- 
siłek młodych badaczy!. 

Prace doktorskie absolwentów U.S. 
B. w niejednym wypadku stoją na po- 
ziomie' rozpraw habilitacyjnych, ale 
wydajność pracy wileńskich doktorów 
(nie z ich winy) jest mała. 

Ludzie, nie związani z Uniwersyte- 
tem, zdobywają się na wielki wysiłek 
(wskazać chociażby na autora „Powia 
tu Brasławskięgo), ale puszczeni sa- 
mopas, marnują swe siły na przezwy- 
ciężanie tysięcznych drobnych  prze- 
szkód. 

Potrzebna konsolidacja wszystkich 
twórczych sił! 

Dziś jak nigdy, szczególnie na na- 
szym terenie, potrzebne jest odtworze- 
rie przeszłości i zaczerpnięcie z niej 
sił i natchnienia. 

Tylko znajomość przeszłości może 
nas należycie uzbroić i zachęcić do 
walki nie na barykadach, lecz w otwar 
tem polu. 

Bo co jest istotą naszych (,„regjo- 
nalnych*) dziejów?.. — Walka dwu 
kultur. 

Mało powiedzieć: walka dwu ple- 
mion, dwu narodów, dwu religij. Trze- 
ba wciąż pamiętać i powtarzać: wal- 
ka dwu odmiennych kultur!... 

Ta walka zaznaczała się i wciąż się 
zaznacza we wszystkich dziedzinach 
naszego życia: w życiu. prywatnem, 
społecznem, politycznem, religijnem. 

Najgłębsze i najwznioślejsze prze- 
jawy tej walki znajdujemy, rzecz na- 
turalna, w życiu religijnem. 

Zwróćmy uwagę na jedno — tylko 
u nas spotykane — zjawisko pewnego 
ruchu, nieraz niepokoju, a stale — ży- 
wej aktualności zagadnień religijnych. 

My nie znamy spokoju centralnej 
Polski, która oddawna wyszła na pro- 
stą drogę, wskazaną jej przez rzym- 
ski katolicyzm; my wciąż mamy ja- 
kieś walki, jakieś zagadnienia, domaga 
jące się rozwiązania. 

Od chwili tak spóźnionego w sto- 
sunku do reszty Europy przyjęcia 
chrztu do chwili obecnej — czy znaj- 
dziemy w naszych dziejach jakiś dłuż- 
szy okres, w którym wszystkie sprawy 
religijne byłyby ostatecznie załatwio- 
ne i wyjaśnione?.. 

Ruchy religijne — żywe, głębokie— 
są istotą naszych dziejów; walka dwu 
kultur — oto fundament, na którym te 
ruchy powstawały. 

A że właśnie w dziedzinie życia re- 
ligijnego najwyraźniej się zaznaczyła 
walka dwu kultur, przeto porwała ona 
szerokie masy, wbrew ich świadomości 

i nałożyła swe piętno na wszystkie 
przejawy życia duchowego człowieka. 

Mówiąc o tej walęe nie dość jest 
wskazać na te, lub inne epoki, na te 
lub inne zdarzenia, fakty i dzieła twór- 
czości ludzkiej, trzeba spojrzeć w głąb 
duszy poszczególnych jednostek, bo 
każdy z nas — „tutejszych“ — jest nie 
tylko uczestnikiem, lub šwiadkiem, lecz 

i terenem, na którym toczy się walka 

dwu kultur.. 
To jest naszem przekleństwem. I 

to jest naszym największym skarbem. 

W. Charkiewicz. 
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TEATRY WILEŃSKIE 
„POLACY W AMERYCE" DANILEWSKIEGO 

Sztuka barwna, pełna humoru wypeł jednak pokazują jak regjonalności u nas 
mia „Bernardynkę* wielką werwą kiedy 
wychodzą na scenę Zielińska, Ładosiów 
na i Karpiński. Jest rozkoszą patrzyć 
się ma tych aktorów i widzieć ile niefra- 
sobliwego mają humoru. Ładosiównę 
widzieliśmy tego roku mało. Doskonale 
grała pannę Maliszewską. Teraz gra 

twowianikę, dając te akcenty niesamo- 
wite, które czynią z gwary hamaj - ki- 
ciu eldorado dla lingwisty. Ma Ładosió- 

wna wdzięk niebywały, śpiewa, tańczy i 
gra w sztuce Danilewskiego, która nie 

mą żadnej pretensji w stosunku do 
Muz, Przyjezdżajęą ci nasi kompatryoci 

do Ameryki i zrzucają kaftan chłopski 
wogóle wszystko co przypominać 
może dziadowską (Polskę. Głowy im się 
podnoszą nadmiernie i wypełnia ich an- 

gielski tupet. Ale na dnie w sercach bi- 
wakuje ojczyzna. Znać matka - ziemia 
jest na dnie polskiej latorośli, choćby 

ta się przedarła (buńczucznie za Ocean. 
Ładosiównę podziwiać można. Ani 

jednego zgrzytu, ani jednej rubaszno- 
Ści. Gra przemiła, inteligentna, znać 
rozświecona i prześwietlona czemś co 
jest już świadomością a nie tylko buń- 
czucznym żywiołem. 

Obok niej Karpiński. Ten rzeczywi- 
ście zdobywa sobie widownię tempera- 
mentem. W najlepszej rewji nie możesz 

wymarzyć takiego Warszawiaka, krę- 

cącego się jak ma szpilce. Sześćdziesiąt 
tysięcy flaszek szampana jest w nim, 

kiedy obraca Zielińską i czyni z nią fa- 
jerwerk warszawski: tę polkę, którą 
można zobaczyć na Zielone Świątki w 
lasku ma Bielanach, nawet co niedziela 
na Woli lub Żoliborzu. Z całej Polski 
skupił się temperament jedyny w swo- 
im rodzaju w Warszawie, aż trochę 
krzykliwy i złośliwy. Znać wszystko jest 
oderwane od gleby. Niemniej to wiel- 
komiejskie musowanie jest nadpodziw 

pocieszne i wypełnia krew kolącą elek- 
trycznością. 

Pami Zielińska w tem wszystkiem z 
koszykiem i kieckami jest arcydziełem 
humoru. Trójka Hultajska, о tak ją 
można nazywiać odcina się od reszty, 

która już bardziej mdło wygląda. W 
takich sztukach jak Polacy w Amery- 
ce trzeba szarżować. Dawać trzeba wer- 
wę i w nogach mocno palić. Z głowy 
musi się bachancko kurczyć i nie ma co 
reflektowiać nad tem, czzy parę puścić 
czy nie puścić w tłoki. 

Szpalkiewicz reżyserował dobrze bez pre 
teusji. Są też dobre i miłe sceny choć- 

by tu na huśtawikach, gdy jest smętek 
w pieśni, Wogóle wprowadzenie swoj- 
skości, choćby w grotesku działa mile. 
Jesteśmy na początku kampanji prze- 
ciw wszystkiemu co jest swoje. Kiedyś 
ją Miller zaczął w (Wiarszawie kopiąc 
w Miekiewicza Teraz wiłczęta wileńskie 

naśladują pufy millerowskie. 
Polacy w Ameryce Danilewskiego 

Z SĄDÓW 
Listy płacy... podpisy 

na wekslach 
W dniu wczorajszym na woka! 

du Apelacyjnego znalazła się między inne- 
mi sprawa mieszkańca Wilna Witolda Leie-- 
no; b. leśniczego w nadleśnictwie oszmiań- 
skiem 

Akt oskarżenia zarzucał mu, że w dru- 
giej połowie grudnia 1928 r., będąc na sta- 
nowisku leśniczego, w wymienionem nadieś 
nictwie i sporządzając listy płacy zatrudnio 
nych w lesie robotników, świadomie zamieś 
cił w tych listach 11 fikcyjnych dni robo- 
czych, czyli dopuścił się przestępstwa prze- 
widzianego w art. 667 K.K. 

Jednocześnie w wykazie dziennych sta- 
wek robotników zamiast przepisowych 2 
zł. Leleno miał podać 3 zł., a wynikłą stąd 
różnicę w wysokości 118 zł. przywłaśzczyć 
sobie. 

W dalszym ciągu według tegoż aktu 0- 
skarżenia miał on popełnić cały szereg nadu- 
żyć służbowych podczas wywożenia z ia- 
sów obrobionego materjału, przez co nara- 
zit Dyrekcję Lasów Państwowych na stra- 
tę około 10000 zł. 

Po raz pierwszy cała sprawa zostaia roz 
patrzcna przez Sąd Okręgowy, który uzna- 
jąc wówczas Lelena winnym inkryminowa- 
rego mu przestępstwa Skazał go na łączną 
karę 2 miesięcy więzienia. 

Od wyroku tego obrońca skazanego adw. 
Koq'e? odwołał się do wyz:*-j instancji, wo- 
bec czego cała sprawa zna!ła”'a się wczoraj 
przed Sądem Apelacyjnym. 

kozprawa odbyła się *ym razen Xez 0- 
becneści oskarżonego, powowno natomiast 
'ały szereg Świadków, 4 pośrud których 

szc:ególnie korzystne dia oskacż » 'eg> zczna 
nie złożyła przed sądem p. Ku a Derabic- 
ka, wdowa po sędzim ». b. Miko'aju Dembi 
ckim. 

Mianowicie p. Demo»cka w zeznamu 
swem przedstawiła i.elenę, jako czlowieka 
zewszechmiar porządnego, nie używającego 
tiunkėw, a tem samiem niezdolnego — zda- 
niem jej — do śwaiumych nadużyć ra 
szkodę swych prac dawców. 

Podobne zeznania na korzys: oskarżore- 
go złożyli i inni swiadkowie wońec czego 
Sąd Apelacyjny bo rozpatrzeniu całokształtu 
sprawy, postanowił Leienę od zarzucanego 
mu przestępstwa uniewinnić i skazać tylko 
na 200 zł. grzywny za uchybienia natury for 
malnej przy ustaleniu wzmiankowanych li- 
stów płac. 

  

  

W tymże dniu przed Sądem Apelacyjnym 
stanął 20-letni technik Piotr Kuryłowicz, 0- 
becnie szeregowiec 85 p. p. w N. Wilejce, 
który w swoim czasie za podrobienie na'wy 
stawionym przez swą pracodawczynię Mar- 
tę Drozdowską wekslu podpisu rzekomej ży 
rantki Anny Kukusznikowej — skazany zo- 
stał na jeden rok więzienia. 

Wobec tego, że tym razem Kuryłowicz 
tiumaczyl się, že weksła podpisanego w ję- 
zyku rosyjskim nie mógł podrobić, nie zna- 
1ас tego języka, a raczej — zdaniem jego— 
fałszerstwa tego dopuściła się sama  Droz- 
dowska — Sąd uznał winę oskarżonego za 
nieudowodnioną i zupełnie go uniewinnił. 

mają Sens. Każden po swojemu z nich 
tańczy i nie widzimy powodu dla czego 
kamaryńskaja z Wolgi lub z nad Donu 
ma być specjalnie adorowamą, nato- 
miast 'wszystiko to, w czem się ziemia 
odbija nasza nad Niemnem i Wilją cią- 
gnite pod pręgierz i na naszym ratuszu 

jak w średnich wiekoch bite aż do om- 

dlenia. 

Właśnie ten Kankanu warszawski z 
Zielińską, Ładosiówną i Karpińskim u- 
naocznia nam wartość naszych pozycyj 
Bardzo łatwo jest krzyknąć .do luftu“ 
witając Włochów lub naszych warsza- 
wistów Millera lub Słonimskiego. Troe- 
chę trudniej jest dać tym naszym rze- 
czom ducha i ująć 'wi dobre ramy jak to 

umiejją robić artyści. 
Oni, to jest artyści mają głos. Wie- 

dzą, jalk toczyć perły i oprawione za- 
wieszać na szyi w dobrych naszyjni- 
kach. Rozumiem doskonale, że żyjąc w 

nieprzewietrzanym kącie Europy jakim 
jest nasz ślepy korytarz, niejednemu 
wydaje się, że Świeże powietrze jest 
tuż za kordonem. Rząd jest trochę wi- 

mien, że zamykając granice paszportową 

swoją polityką, młodzież odsuwa od 
Europy i że ta młodzież myśli, że ado- 
rować jest lepiej to co jest nad Wołgą 
i Donem. 

Faktem jest,że w (Bernardynce reg- 

jonalizm święci triumfy. Ładosiówna 
daje Lwów. Zielińska farbę z Czernia- 
kowa. Ta woda z karafki która imituje 
Wisłę jest warta tynfą. W naszej rasie 

jest słońce. 
Karpiński ma to słońce. Co on robi, 

że ma go tak dużo niewiem. Fakt, że 

śpiewa i tańczy z werwą ze siebie mógl- 
by obdarzy Ć pół miljona ludzi mają- 
cych głowę zwieszoną i trochę senne 

oczy. DIXI 
Mieczysław Limanowski 

  

AR CA д 

WTOREK 

Dziś 23 Wscród słenes g. 336 

BEDZY Zachód słeńca g. 20.27 
Paulina b. 
SERIO 
Sposirzeženia Zakiadu Meteoroiogic7- 

nego U.S.B. w Wilnie. 
Z dnia 20 czerwca 1932 r. 

Cišnienie šrednie: 759. 

  

Temperatura średnia: + 19. 

Temperatura naj sza: +22. 

Temperatura najniższa: + 12. 
Opad: 8 mm. 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: w nocy i rano deszcz. 

— OD REDAKCJI. — Czujemy się w o- 
bowiązku zaznaczyć, że wczorajszy odcinek 
dr. Lewittesa p.t. „Wiedeń przedwojenny* u- 
kazał się przez nieporozumienie. 

Z powodu koniecznego remontu i reor- 
ganizacji drukarni, pismo nasze ukazywało 
się w ciągu kilku ostatnich dni z licznemi 
brakami, za co naszych czytelników prze- 
praszamy. 

MIEJSKA 

— Braki w komunikacji miejskiej. 
Wyniki prac komisji powołanej do zba 
dania stanu komunikacji miejskiej uję- 
te w obszerny memorjał, omawiane by 
ły na posiedzeniu magistratu. 

Komisja doszła do wniosku, ze „Ar 
bon** nie dotrzymał całego szeregu wa 
iunków, zawartych w umowie z mia- 
stem, a szczególnie, co do częstotliwo- 
ści kursowania wozów, przyjmowania 
miejscowych pracowników, bezpieczeń 
stwa, rozszerzania linji itd. Referat ko 
misji zostanie skierowany na najbliż- 
sze posiedzenie Rady Miejskiej. 

— Zaległości lokalowe. — W po- 
łowie bieżącego miesiąca minął termin 
spłaty drugiej raty podatku lokalov.c- 
go na rok bieżący. 

Obecnie okazuje się, że z tytułu te 
go podatku do kas miejskich wpłynęło 
zaledwie 39 proc. 

— (Ceny chleba. — W związku z pobie- 
raniem wyższych niż cennikowe, cen za 
chieb, władze administracyjne zarządziiy lot 
ne lustracje piekarń w celu stwierdzenia, któ 
re z nich nie stosują się do ustalonych cen. 

— Nominacja rabinów. — Starosta Gro- 
dzki wręczył wczoraj nominacje dla 4 pod- 
rabinów i rabina naczelnego m. Wilna. — 
Nadrubinem został r. «4'wGzieński obck r. 
Rubinsztejna. W ten sposób zakończył się 
paroletni spór między sjonistami a ortodoksa 
mi, o stanowisko naczelnego rabina, którym 
początkowo był mianowany tylko r. Rubin- 
sztejn. 

ЗОМ О 

ZJAZD WILEŃSKIEJ REGJONALNEJ GRUPY Młodzież endecka o endekach 
POSŁÓW i SENATORÓW W DRUSKIENIKACH 

W dniu 17 czerwca odbyło się w Dru- 
skienikach nad Niemnermt zwołarie przez prze 
bywającego tam prezesa senatora Witolda 
Abramowicza posiedzenie członków Wileń- 
skiej Grupy Regjonalnej, posłów i senato- 
rów. W zjeździe tym wzięli udział: posłowie 
— B. Wedziagolski, B. Podoski, J. Tyszkie- 
wicz St. Dobosz, prof. W. Staniewicz, dr. 
St Brokowski, red. St. Mackiewicz ,W. Kwin 
to, Wł. Kamiński, Fr. Krasicki, J. Polkowski, 
St. Stankiewicz i B. Pimonow oraz -- 
senatorowie — prof. B. Rydzewski i ' proi. 
Z. jundziłł oraz w charakterze sprawozdaw- 
cy referent propagandowo - prasowy przy 
sekretarjacie wojewódzkim BBWR w Wilnie 
red. Święcicki, 

Obrady otwarte 
sen. Abramowicza w sali 
pejskiegc o godz. 6 wiecz. i 

zostały przez prezesa 
Pensjonatu Euro- 

trwały bez 

Powiat nawiedzony przez burzę 
WILNO — Powiat Wileńsko - Trocki o- 

statnio coraz częściej nawiedzany jest przez 
burze, które bardzo dają się we znaki rolni 
kon:. 

W niedzielę znowu przeszła tam burza 
gradowa, która w szeregu miejscowości po- 

  

przerwy do godz. 1 m. 30 w nocy. W toku 
obrad omówione zostały szeroko sprawy or 
ganizacyjne, zagadnienia białoruskie i sto- 
sunki prasowe. 

W dziale organizacyjąym po referacie 
sprawozdawczym kierownika  sekretarjatu* 
"wojewódzkiego posła Stanisława . Dobosza 
wywiązała się dłuższa dyskusja, w której za 
bierali głos niemal że wszyscy posłowie i 
senatorowie, dzieląc się swemi wrażeniami i 
spostrzeżeniami z odbytych w ostatnich ty- 
godniach zebrań gminnych i zjazdów powia 
towych organizacyj na terenie województwa 
wileńskiego. W wyniku dyskusji stwierdzono 
trwałość zaułania w masach do rządu i do 
BBWR i zdecydowano iść wytrwale w kie 
runku utrzymania jak najściślejszego kontak 
tu z ludnością i realizacji jej najpilniejszych 
postulatów bieżących. 

wybijała zboże. Najbardziej ucierpiała gmiaa 
rudomińska, gdzie na polach należących do 
wsi :Sorok - Tatary, Tarkiany, Krzyżówka, 
grad cakowicie zniszczył zasiewy. Straty b. 
duże. * 

  

Mamy swój mały rewanż i swoją 
schadenfreude. 

Jak wiadomo, hołubiliśmy tu mło- 
dzież, (która później okazała się bolsze- 
wizującą, — z czego tak naśmiewał się 
(Adolf Nowaczyński. Na drwiny p. Nowa 
czyńskiego nie odpowiadaliśmy. Jesteś- 
my szczerzy. Przytrafił się nam Casus 

pascudeus. Ale endecja też nadworowa- 

ła sobie do syta. 

Nasze bolszewiczęta powędrowały do 
„Kur. Wil.“, który słusznie uważał, że 
nie posiadając żadnej ideologji, mie ma 
też co tracić. к 

Ale skandal, który się wydarzył wi- 
leńskim endekom, z ich młodzieżą 

wszechpolską, jest o wiele większy. 

Młodzież ta, należy to przyznać, z dużą 
* energją zmontowala sobie na rynku wil. 
swoje własme pismo „Glos Wilna“, reda- 

gowane talk czy inaczej, lecz bez plagja- 
towania (kogokolwiek. W  polemikach 
starała się odciąć od niskiego poziomu 
polemiki pisma macierzystego ,„,Dzien- 
nika Wileńskiego". Na czele „Głosu Wil 

  

Kobieta © ośmiu nazwiskach 
Poszukuje jej dziesięć urzędów śledczych 

WILNO. — Na skutek listów goń- 
czych aresztowano w Landwarowie 
niejaką Annę Gajewską, służącą, która 
pracując u dr. Kopelmana, „Zawalna 

22 obrabowała go doszczętnie, rozbi- 
Jając kasetkę ogniotrwałą skąd zabrała 
cenną biżuterję, dużą sumę rubli w 
złocie, oraz kilkanaście tysięcy złotych 
polskich w walucie polskiej i zagra- 
nicznej. Po dokonaniu kradzieży Ga- 

— Kołonje letnie. — W dniu 10, lipca 
300 d ; ci zeszkół powszechnych wyśle ma 

na kilkotygodniowe kotunje letnie do 
niajątku Leoniszki. 

Kwalifikacji przyjętych na kolonje doko- 
na naczelny lekarz Wilna w dniu 8 lipca. 

k:.pie'iska miejskie. — Magistrat onó- 
wił już zgłoszony na Radzie Miejskiej wnio 

sprawie budowy nad Wilją kąpielisk 
ianowisko w tej sprawie niz 

zajął przychylne, polecając opracować 
cdpowiedni kosztorys tych budowli 

— Kąpiele w miejscach zakazanych. — 
Policja rzeczna zatrzymała w ciągu ub. ty- 
godnia 16 osób, które mimo zakazu kąpały 

się a miejscach niebezpiecznych, a zakaza- 
nych. 

   

  

  

  

    

   

  

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Posiedzenie Tow. Lekarskiego. Wileń- 

skie Towarzystwo Lekarskie 22-gie Posiedze 
nie Naukowe odbędzie we środę dnia 22 czer 
wca 1932 r. o godz. 20-ej w sali własnej przy 
ulicy Zamkowej Nr. 24 z następującym ро- 
rządkiem dziennym: 

1) odczytanie protokułu ostatniego posie 
dzenia, 2) dr. T. Hryniewski: Zarazek gru- 

ślicy jako biologiczna całość i jego znacze- 
nie w klinice, 3) dr. J. Oko: W sprawie roz- 
mieszczenia cukru gronowego w krwinkach 

i osoczu u chorych na raka. (I Klinika We- 
wretrzna.), 4) dr. Jasińska-Sochaczewska: 
Przyczynek do leczenia moczówki prostej. 
(I Klinika Wewn.), 5) prof. dr. K. Pelczar: 
Z badań nad rolą lipoidów w ustroju. 

AKADEMICKA 

— Sekcja pomocy naukowych _ Bratniej 
Pomocy PMA USB. podaje do wiadomości, 
że na czas wakacyjny będą wypożyczane 
następujące skrypty, pod warunkiem zwrotu 
skryptu w terminie i w takim stanie, w ja- 
kim był wypożyczony: 1) Nauka administra- 
cji według wykładów prof. Panejki, 2) Sta- 
tystyka praktyczna _— według wykładów 
proi Gutkowskiego, 3) Prawo cywilne — 
według wykładów prof. Waśkowskiego (2 
tomy), 4) Międzynarodowe Prawo Prywatne 
—według wykładów prof Komarnickiego. 

Termin zwrotu: upływa z dniem 15 paž- 
dziernika rb. Ceny za wypożyczenie wyno- 
szą: 2 zkoi'1 zł 50: gr. 

— Koszty pobytu w Legaciszkach. 
Bratnia Pomoc PMA USB podaje do wiado- 
mości, jż zgodnie z cennikiem uchwalonyn: 
przez zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 
PMA USB na sezon letniskowy 1932 roku i 
na podstawie par. 47 regulaminu Kolonji go 
ście przebywający na terenie Kolonji opła- 
cają w ciągu całego sezonu: akademicy i 
absołwenci 4 zi, nieakademicy 5 zł. 5 gr. 
Goście jako też kuracjusze opłacają należ- 
ność w-g spożycia posiłków i wykorzysta- 
nych noclegów, które na m-c lipiec przedsta 
wiają się następująco: 1. akademicy i ab- 
solwenci: 1 śniadanie 10 gr. II šniad. 70 gr. 
obiad 1 zł. 40 gr., podwieczorek 50 gr., ko- 
lacja 80 gr., nocleg 90 gr., .2. nieakademicy: 
I śniad. 15 gr., II śniad. 90 gr., obiad 1,70 
zł., podwiecz. 75 gr., kolacja 1,10 zł. nocleg 
9 gr, 3. dzieci: 1 šniad. 10 gr., II šniad. 60 
gr., obiad 1,20 zł., podwiecz. 40 gr., kolacja 
70 gr., razem dzieci 3 zł. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Państwowej Średniej Szko- 

ły Ogrodniczej w Wilnie podaje do wiado- 
mości, iż egzamina dla nowowstępujących 
do tutejszej szkoły odbędą się w dniu 1 i 2 
lipca 1932 r. Podania przyjmuje sekretarjat 
od godziny 10 do 2-giej po południu — u- 
lica Sołtaniska nr. 50. 

  

  

DRUSKIENIKI 

WILLA 
BYŁA W.P. MA 

  

„JASNA" 

Ul. Dr. Lewickiej (dawniej Jasna) Xr. 10, tel. 7. 

Pensjonat Marji Odyńcowej 
Obok kąpieli słoneczno - powietrznych — pokoje komfortowe- 
suche, słoneczne z pełaem utrzymaniem po cenach umiarkowa, 
nych. Kuchnia wykwintna-dietetyczna, w pokojach woda bieżąca 
zimna i ciepła. Telefon Nr 7 międzymiastowy i garaż na miejscu. 

LINOWSKICH 

    

" oszustw i 

jewska zamierzała zbiec samochode:n 
dc Warszawy. 

Aresztowaną sprowadzono do Wil- 
na i osadzono w więzieniu na Łukisz 
kach. Podczas wstępnego dochodzenia 
wyszły na jaw sensacyjne szczegóły, 
a mianowicie: Gajewska jest oddaw- 
na poszukiwaną oszustką i wiamy- 
waczką. Poszukują jej wydziały śled- 
cze: w Warszawie, Łodzi, Krakowie, 
Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Poz- 
naniu, Toruniu, Piotrkowie; Lwowie, 
Brześciu i innych mniejszych mia- 
stach Polski. 

Gajewska w czasie dokonywania 
kradzieży wstępowała do 

bogatych domów w charakterze służą- 
cej, pokojówki, gospodyni, i po kilku 
dniach, okradając swych chlebodaw- 
ców uciekała, zacierając za sobą wszeł 
kie ślady. Sprytna oszustka w swych 
niecnych _ kombinacjach posługiwała 
się fałszywemi dowodami na nazwi- 
ska: Anny Gajewskiej, Aleksandry O- 

— Egzaminy publiczne w  Konserwato- 
rjum odbywać się będą w sali koncertowej 
lokalu własnego (ul. Końska 1) w następują- 
tych. terminach: dn. 20 b.m. (egz. publ. k 
fortepiannu prof. prof. Kaduszkiewiczow 
'Tymińskiej, _ Dąbrowskiej, Świętorzeckie;, 
Ziembickiej), dn. 21 b.m. (egz. publ. klasy 
fort. prof. C. Krewer) dn. 22 b.m. (egz. publ. 
klasy fort. prof. Kimontt-Jacynowej). Począ 
tek egzaminów o godz. 5.30 po poł. 

Karty wstępu otrzymać można w Sekre- 
tarjacie Konserwatorjum od godz. 4 — 7. 

HARCERSKA 
— Wszyscy na Zlot harcerek i harcerzy! 

"Takie napisy widzieliśmy wczoraj niesione 
przez brać harcerską, która w dzie kil- 
kunastu drużyn harcerek i harcerzy przy 
dźwiękach okiestry 1 p. a. |. przemaszerowa 
ła przez miasto. 

Prawdziwą sensacją pochodu była harcer 
ska kawalerja, wystawiona przez 4 wil. dru 
żynę harcerzy, oraz auto „na którem dow- 
cipni trzynastacy zbudowali nieomal cały о- 
bóz z namiotem, masztem i imitacją lasu 

Wieczorem na górze Trzykrzyskiej zapio 
nęło ognisko. Ogniska takie zapłonęły tego 
dnie we wszystkich miejscowościach, gdzie 
tylko oistnieją drużyny harcerskie. 

W ten sposób brać harcerska zwoływała 
się na swój zlot. 

W. czasie przemarszu rozdawano ulotki 
prcpagandowe, z których-dowiedzieliśmy się 
--że „cukier krzepi* a „harcerstwo odmła- 
dza*, że wstęp do obozów „za okazaniem 
uśmiechniętej twarzy” i że obozy będą о- 
twarte dla publiczności w dn. 26i 29 czerw 
ca rb. 

      

  

RÓŻNE 
— Wilno w hołdzie wieikiemu pieśniarza 

wi pqlskiemu Moniuszce. — Wystawa Mo- 
niuszkowska, zawierająca kilkaset przedmio- 
tów, związanych z twórczością i pobytem 
Moniuszki w Wilnie, mieści się w giównym 
pawilonie wystawowym w ogrodzie po -Ber 
nardyńskim i otwarta jest codziennie od 11 
iano do 8 wiecz. 

Wejście na wystawę 45 gr., ulgowe 20 
gr. zbiorowe (od 10 osób) 10 gr. od osoby. 
— Loterja łantowa na remont wieży Ś-to 

Jańskiej. odbędzie się w dniach 21, 22, 23 i 
25 1 26 czerwca. 1000 biletów wygrywają- 
cych: najrozmaitsze rzeczy, w tem wiele 
cennych przedmiotów. Cena biletu 50 gr. Co 
drugi bilet wygrywa. Wystawa fantów przy 
ul. Królewskiej 1. Wygrane przedmioty wy 
dają się o godz. 11 — i4i 16 — 19. Bi- 
lety do nabycia u kwestarzy, w kancelarji 
parafjalnej, przy wejściu do kościoła Św. 
Jana i na wystawę fantów. 

— Uczniowie - rzemieślnicy nie są pra- 
cownikami przemysłowymi. — Wobec tego, 
że organizacje rzemieślnicze i poszczególni 
rzemieślnicy zwracali się nieraz do Izby Rze 
mieślniczej w Wiinie z prośbą 0 interwencję 
u władz skarbowych z powodu zaliczania 
przez te władze uczniów terminatorów do 
liczby pracowników przemysłowych (co 
wpływą na podwyższenie kategorji šwia- 
dectw przemysłowych), Izba Rzemieślnicza 
informuje obecnie zainteresowanych, że zgod 
nie z wyrokiem Sądu Najwyższego w tej 
sprawie (zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego 
— orzeczenia lzby Karnej zeszyt nr 12 z 
1032 r. 2 4k 5651-31) uczniów nie można u= 
ważać za pracowników w zrozumieniu usta- 
wy o państwowym podatku przemysłowym. 

— Bezrobocie. — Dzięki rozpoczęciu ro- 
bót sezonowych i ziemnych w. mieście tan 
bezrobocia znacznie się zmniejszył i wyno 
si obecnie 5479 osób. 

— Porzucońe rzeczy z Karolinki. — No- 
towaliśmy, że nieznani "sprawcy zerwawszy 
kłódkę, dostali się do mieszkania Szakielo- 
wej.Zofji (Nowy - Dwór, fołw Karolinka) i 
skradli garderobę męską, damską „bieliznę 
pościelową i gotówkę łącznej wartości 1047 
zł. Wczoraj skradzione rzeczy z wyjątkiem 
gotówki, odnaleziono w lesie „przylegającym 
do folwarku Karolinka. 

  

   

ksieńskiej, Antoniny Stryjeńskiej, Alek 
sandry Królowej, Antoniny Wacław- 
skiej, Telimeny Krukowskiej, Barbary 
Tomaszewskiej, józefy  Jankowskieį 
i innemi. 

Ogółem ta niepowszednia oszustka 
obrabowała 35 bogatych domów, skąd 
wykradła zgórą 50 tys. zł. w gotówce, 
biżuterji na kwotę około 50 tys. zł. o- 
raz różnej cennej garderoby, i fan- 
tów wartości 100000 zi, następnie 
spieniężanych. 

Ze zrabowanych rzeczy nabyia Ga 
jewska w Warszawie wielką kamieni- 
cę, gdzie przez krótki czas przebywa- 
ła po każdej ucieczce od swych chle- 
bodawców, którzy padii jej ofiarą.. 
Nocami Gajewska rozbijała się po dan 
cinagch i restauracjach. Widywano 
ją w towarzystwie solidnych panów i 
osób z towarzystwa. Oszustka prowa- 
dziła podwójne życie. Wyjeżdżała czę 
sto do uzdrowisk miejscowych i za- 
granicznych,. gdzie również dokonywa 
ła kradzieży i oszastw. Obe :nie po u- 
jawnieniu na światło dzienne niezwyk 
łych oszustw _ Gajewskiej wydziały 
śledcze całej Polski domagają się wy- 
dania oszustki. 

Jak się dowiadujemy, Gajewska 
znajdować się będzie w więzieniu sta 
Lukiszkach, až do czasu rozprawy są 
dowej. 

PIERWSZA w WILNIE | 
WYSTAWA MONIUSZKOWSKA 

Wystawa Moniuszkowska trwać będzie 
jeszcze tylko do dnia l-go lipca, stąd mi- 
łośnikom. pamiątek związanych z imieniem 
autora Halki i Litanji Ostrobramskiej naie- 
ży się śpieszyć z jej zwiedzaniem. 

Frekwencja na wystawie w pawilonie 
gaju Bernadyńskiego nie jest niestety, dosta 
tecznie wielką. Jedna tylko bowiem niedziela 
upłyniona dała pomyślne wyniki materjalne, 
ile że zwiedziło tę ekspozycję około 140 о- 

sit. sób. przyczem katalogów naogół sprzedano 
około 60-ciu 

Dnia 20 bm. rozpoczęło się zwiedzanie 
wystawy przez młodych wycieczkowiczów 
szkolnych, którzy z wielkiem zajęciem oglą- 
dali szacowne pamiątki Moniuszkowskie. — 
Źwł: za wszystkich zwiedzających wysta- 
wę zajmował cenny zbiór portretów z kolek 
cji p. Wrockiego, niezmiernie ciekawe stare 
afisze wileńskie z lat 1841 —1861 (w tem a- 
iisz 2-aktowej Halki z r. 1854-go) Dalej prze 
różne, nadetr interesujące pamiątki z cza- 
sów pobytu Moniuszki w Wilnie, wizerunki 
wykonawców kompozycji Moniuszki np. Bo 
uolai'ego, Rostikowskiej, Zelinzera, lgn. th- 
noldišego, Rosticowskiej, Zelingera, Ign. Ih- 
natowicza, i in. wreszcie bogaty zbiór lite- 
ratury muzycznej. 

Bardzo ciekawy, choć ilościowo nader 
skromny jest dział widoków i innych pamią 
tek, pochodzących ze stron rodzinnych, Ubiel 
skich, naszego kompozytora. Szczególnie 
rzewną pamiątką jest tu książeczka modli- 
tewnik z dedykacją Czesława Moniuszki, 0- 
fiarowującemu 8-letniemu synkowi, „Stasio- 
wi Moniuszkowi“. 

    

Dulimezyk. 

DURIS EE RIAA IE SRITIS, 

TEATR I MUZYKA 

— „Nieuchwytny* — w Lutni. — Dziś 
wć wtorek 21 czerwca o godz. 8,15 — świet 
na sztuka Wallace'a pt. „Nieuchwytny — 
osnuta na tle niesamowitych zdarzeń detek- 
tywistyczno - kryminalny ,  rozgrywają- 

cych się za kulisami sławnego londyńskiego 
Scotland Yąardu. Sceny pełne niezwykłej gro 
zy i napięcia budzą na widowni wielkie 
zainteresowanie. 

Jutro we środę 22 bm. o godz. 8 min. 15 
wiecz „Nieuchwytny“. 
— Wieczór taneczny Lidji Winogradzkiej 

w Lutni. — W nadchodzący czwartek 23 
czerwca o godz. 8,15 odbędzie się interesu- 
jący recital Lidji Winogradzkiej z udziałem 
jej zespołu. Na program złożą się: Holver: 
sen, Areński, Scott, Albeniz, Grieg, Różycki, 
i inni. Wieczór ten wywołał duże zaintere- 
sowanie miłośników tańca. Ceny miejsc od 

3 r. do 3 zł. : 

— „Polacy w Ameryce“ — w  ogrodzie 

po-Bernadyńskim. — Dzis we wtorek 21 czer 

wca o godz. 7 m 30 wiecz. | odbędzie się 

przedstawienie dla wojska świetnej i weso 

łej operetki p.t. „Polacy w. Ameryce", w któ 

rej taniec, śpiew i przezabawna treść wy- 

wołują na widowni huragany zdrowego 

śmiechu. ы 

Pozostale bilety do nabycia od godz. 4 

w kasie w Bernardynce. Ps 

Jutro we šrodę 22 bm. o godz. 8 min. 15 

wiecz „Polacy w Ameryce". 

Opera w Wilnie, — Niezwykłą atrak- 

cją dła Wilna jest uruchomienie opery na 

wolnem powietrzu, w parku im. Želigowskie 

go. Na początek sezonu — we środę 22 >m. 

З 

na“ stanął prezes Bratniej Pomocy, po- 
gromca p. Dembińskiego, p. Ochocki. 

„Dziennik Wileński* mie chciał jed- 
nak tej konkurencji. Sprowadził sobie 

„Wieczór Warszawski'* czyli jedno z wy 
dawnictw ABC z Warszawy i zaczął ro- 
biė „„Giosowi Wilna“ dziesięciogroszową 
konkurencję. Nawet perfidnie mazwal 

swe wydawnietwo „Głosem Wileńskim '', 
aby „Giosowi Wilna“ odebrać czytelni- 
ków. 

I oto: pomiędzy św. „Krzysztofem 
„Dziennika Wileńskiego* a „Trzema 
Krzyżami* „Głosu (Wilna* rozpoczęła 
się kłótnia. 

„Glos Wilna“ wybuchł jak wulkan. 
Oto jak „Dziennik Wileński", organ 

endecji, wydawnictwo p. wice- marszał- 
ka Sejmu, jednego z trzech głównych 
leaderów endecji jest charakteryzowane 
przez Młodzież Wszechpolsk'ą: 

Wychodzi w Wilnie poczwarny tabe- 
tyk, chorujący na influenkę, sklerozę i 
hemoroidy. 

Pabetyk ten lubi udawać bohatera 
sprawy „narodowej*, cierpiętnika dla 
„idei“. aby w ten sposób pobudzić litość 
miłosiernych dewotek: i ściągnąć od nich 
COŚ nie COŚ groszy. 

Na zewnątrz pomalowany w biało- 
czerwone paski, w rogatywce z piórkiem 
— a jakże! — wewnątrz kryje brud i po 
nurą beznadzieję. 

Tabetyk ma wygląd trupa. Cuchnie 
od niego trupi odór. Z ust sączy się ja- 
dowita, faryzeuszowska ślina. 

Tabetyk jest faryzeuszem, frymar- 
czącym „narodowemi* dewocjonaljami. 

Tabetyk jest oszustem, łudzacym 
stumanioną młodzież wspomnieniami 
przeszłości. 

Energicznie, co! 
'To wszystko w sobotnim namerze 

„Głosu Wilna”, w artykule wstępnym. 
Poruszona jest tam także kwestja ogło- 
szeń żydowskich. „Dziennik* bowiem 
propaguje bojkot żydów w. swej części. 
redakcyjnej, i zachwala jak może to- 
wary żydowskie na czwartej stmomicy. 

Przez lata nie polemizowaliśmy z 
„Dzien. Wil.", ale stale byliśmy wysta- 
'wieni na jego prostackie zaczepki, 

Nie pisaliśmy o „Dzienniku”. Wole= 
liśmy milczeć. Byliśmy przeciwnikami 
politycznymi. Ale oto głos niepodej- 
rzany © stronniczość, Głos „Mło- 
dzieży Wszech'polśskii,ej: 

I oto co pisze „Głos Wilna: w 
poniedziałek: 

: Naczelną redakcję tego znakomitego 
pisma, śmiącego się nazywać „Głosem 
Wileńskim”, sprawuje p. Kownacki, „po 
maga“ tzn. — finansuje p. poseł Zwie« 
rzyński, którzy schowali się za plecy fi- 
guranta, poczciwego zecera  Mrozow= 
skiego. : 

Z oficyn „Dziennika“ unoszą się od- 
dawna trujące miazmaty zgnilizny mo- 
ralnej i zepsucia, najpierwsi widocznie 
ulegli owej gamgrenie ci, którzy są naj- 
bliżej, którzy to znoszą, tolerują i czer- 
pią z tego zyski. ° : ! 

Jeśli to wpłynęło na zredukowanie 
ofiarności służby idei narodowej do tak 
„pewnego stopnia”, zrozumiałe. 

Co jednaj: upoważnia pp. przedsię- 
biorców obecnego „Głosu Wileńskiego" 
do powoływania się na idcę narodową, 
co ośmiela do wpychania w rękę ludowi 
Wileńskiemu _ kanałowego, brudnego 
šwistka. S 

Panowie jesteście ZGNILCAMI, nie« 
dość wam było tolerować łajdactwo, u= 
prawiaxe pod dachem waszym w loka- 
lach, o które wimniście mieć pieczę, lecz 
sami pokusiliście się o założenie codzien 
nego instytutu zbrodni. . ę 

Stary tabetyk nie miał dość sił spro- 
stać wysilkom młodych, pracujących 
dla idei narodowej o chłodzie i głodzie, 
lecz pełnych zapału dla świętej sprawy. 

Aluzje do oficyn czyni „Głos Wilna“ 
dlatego, że w oficynach posesji, należą- 
cej do „Dziennika Wileńskiego" mieścił 
się, czy też: mieści się dotychczas dom 
schadzek. Pieniądze za komorne tego 
domu schadzek wplywały do kasy „Dzien 
mika Wileńskiego". Jak na pismo kato- 
lickie, sposób zarabiania dość... osobli- 
wy. * . 

„Glos Wilna“ tak zakańcza swe fili- 
piki: ` 

Szkolę „genjalnego oszusta“ oddaje- 
my pod sąd duchowieństwa katolickie- 
go, cžlonkėw i członkiń organizacyj na- 
rodowych i całej patrjotycznej ludnoś- 
ci Wilna. WWL, 

LESTTEST ESET TTT 

—wystawiony będzie „Faust*, pod ogółną 
reżyserją prof. A. Ludwiga, w niezmiernie 
oryginalnej oprawie dekoracyjnej pomysiu - 
W. Makojnika. 
i  Inaugurację sezonu operowego uświetni 
swoim występem w partji tytułowej fenome 
nalny tenor Władysław Ladis Kiepura oras 
pierwszy basista Opery Warszawskiej Józef 
Junelli Trembicki. Pozatem obsadę stanowią 
siły miejscowe z powszechnie cenionymi: -— 
Wandą Hendrich, (Małgorzata) i Adamem 
Ludwigiem (Walenty) na czele. Marta bę- 
dzie Nina Piekarówna, w partjach zaś Gieh- 
ła i Dagnera zadebiutują młodzi śpiewacy 
wileńscy Aldona Potopowiczówna i Włady- 
siaw Niedzielko. 

Operę prowadzi dyr. Rafał Rubinsztejn. 
Bilety wcześniej do nabycia w składzie in- 
strumentów muzycznych  „Filharmonja* —- 
Wielka 8 — vis a vis Poczty. 

— Najbliższa premjera w Bernardynce. 
— Teatry miejskie przygotowują dla Wilna 
niebywałą atrakcję. W przyszłym tygodniu 
na scenie Teatru Letniego w Bernardynce а- 
każe się głośna sztuka Kraszewskiego p.t. 

„Chata za wsią”. W przedstawieniu tem we 

zmą udział chóry cygańskie, doborowa orkie 

stra i statyści. „Chata za wsią” stanie się 

ewenementem dnia. 

(Dokończenie na stronie 4-ej) 
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Jak i co bylo? 
Kilku uczniów gimnazjum E. Dzię- 

cielskiej zameldowało się w policji wi- 
leńskiej ze skargą, Szli niby sobie spo- 
kojnie i grzecznie, trochę się bawili, 

trochę sobie śpiewali, słowem, chcieli w 

okolicy Trok podyszat* swieżym wozdu- 
chom. Ekskursja. Turystyka. Pionery. 
A wtem. kilku łobuzów, chamów wiej- 
skich. Napadli, pobili. Antysemity, 

Policja zanotowała. Śledztwo zosta- 
arie widrożone. 

Kilku parobków wiejskich zameldo- 

ało się w policji landwarowskiej. Szli 
sobie przez las — aż tu patnzą: ucznio- 
wie — nieuczniowie, w czapkach, ale coś 
ma żydów wyglądają, a śpiewają na cały 
las jakieś pieśni rosyjskie. Sztandary 
czerwone niosą, Na drutach telegraficz- 

nych rozwieszać chcą. 
Tak i pomyśleli: komunisty! I da- 

waj na nich. Dostało się jednemu i dru- 
giemu. Więc wszyscy dali nogę. 

— Tak my i przyszli zameldować, 
jak i co było. е 

Policja zanotowala. Sledztwo zosta- 
nie wdrożone, * 

ARS T KTS EM IRKTOTENROCTU PREZ TJ аЗОО ERRA 

CO GRAJA W K:MACH? 
HOLLYWOOD — Neapol, śpiewające) 

miasto. 

PAN — Krółowa południa. 

CASINO — Zew ziemi. 

ŚWIATOWID — Nadkobieta. 

STYLOWY — Czerwona zemsta. 

. — WYPADKI I KRADZIŻE 
— WYPADEK SAMOCHODOWY. —Pół- 

ciężarowy samochód wojskowy nr 5143 pro 
wadzony przez szeregowca Rajskiego jerze- 
go z Kolumny Samochodowej DOK, naje- 
chai przy zbiegu ulic Jagiellońskiej i Mickie 
wicza na przechodzącego prżez jeźdnię Mac 
kiewicza Konstantego. (Pańska 7). Mackie- 
wicze doznał lekkiego uszkodzenia ciała i 
zostai odwieziony do swego mieszkania 
przez Rajskiego tym samym samochodem. 

— NAGŁY ZGON— W dniu 20 bm. w 
godzinach rannych przechodzący placem O- 
rzeszkowej Geipej Zelman lat 56 (Nikodem 
ska 6) nagle zasłabł. Przewieziony przez po 
gotowie do szpitala żydowskiego, Gelpej 
wkrótce zmarł. Przyczyną śmierci był w-g 
orzeczenia lekarzy, udar mózgu 

— SAMOBÓJCA KOŁO TORU. — 
Koło Ignalina dróżnik kołejowy zna- 
lazł na drzewie wisielca. Powiadomił 
on o tem niezwłocznie policję, która— 
jak dotychczas — tozsamości samobój 
cy nie zdołała ustalić. 

— DO WYPADKU NA UL. POŁO- 
CKIEJ. — Pisaliśmy w poniedziałek, 
że Świetlikowski Stanisław lat 32 (Po 
łocka 30) nabierając wodę ze studni— 
znajdującej się na dziedzińcu domu, — 
wpadł do studni i utonął. Okazuje się 

„że Świetlikowski był w chwili wypad 
ku pijany. ; 

WILEJKA 
— Rozszarpany przez pocisk. 

Mieszkaniec wsi Spoady gm. Żukojnie 
J. Sakowicz znalazł na polu pocisk ar 
tyleryjski i po przyniesieniu go do do 
mu począł rozbierać. 

W czasie manipulowania nastąpił 
ogłuszający wybuch, siłą którego Sako 
wicz został rozszarpany, zaś całe urzą 
dzenie domu uległo zdemolowaniu, a 
w sąsiednich domach powypadały szy 
by. В: 

MOŁODECZNO 
— PODPALACZKA. — Mieszkan- 

ka wsi Plebanja gm. kraśnieńskiej Tek 
ła Jacynowiczowa podpaliła swój sta- 
ty dom mieszkalny, celem uzyskania 
premji asekuracyjnej. Sąsiedzi jednak 
pożar zauważyli i ugasili go. Jacyno 
wiczową policja aresztowała. 

TYWYCYTYWYTYTYYWYYYTYWWYPYYTYPYTYYYYYTYYYYTY 

JUTĘ MARNĄ I BAWEŁNĘ ZASTĄP 
NASZYM MOCNYM LNEM! 

AAAAŽAAAAAAAAASAAAAAAAAAA, 

  

         
„B. FARDJOHN 

st 

Strzały na stancji uczniewskiej 
WILNO. Wczoraj okolo godziny 11 

wieczorem w: mieszkaniu przy ulicy An- 
tokolskiej 58, zajmowianem przez trzech 
uczniów. szkoły technicznej, został po- 

strzelony jedem z nich, 16-letni Jan Do- 
robicz. Kula przebiła mu ramię i utkwi- 

ła pod łopatką. Ulokowano go w szpi- 

talu żydowskim, 

Wypadek nastąpił w następujących 
okolicznościach: współlokator poszwan- 
kowanego, 18-letni A. Szmigin z powo- 
du miezłożenia egzaminów, począł o- 

statnio zdradzać ogromne zdenerwowa- 
mie, tak, że obawiano się, aby nie targ- 
nął się na życie, 

Obawy te jeszcze bardziej się wzmo- 

gły, gdy zauważono rewolwer 

rękach. 

Właśnie wczoraj wieczorem w. cza- 
sie, gdy Dorobicz wraz z kolegą usiedli 
do powtórzenia lekcji. Szmigini zasłoniw 
Szy się od nich plecami, wydostał z u- 

krycia rewolwer i począł go ładować. 

W tym wiłaśnie momencie nastąpił 

wystrzał. Szmigim, pod wrażeniem tego, 

co uczynił, rzuci się w chwilę potem ku 

drzwiom i zdołał zbiec w niewiadomym 
kierunku. 

Co zamierzał uczynić po ucieczce z 
mieszkania, naturalnie niewiadomo, je- 

Śśli mie powtarzać różnych wersyj, krą- 
żących dokoła tego wypadku, 

w jego 

  

Turniej tenisowy z wyrównaniem 
o puhar „Stowa“ 

Nawiązując do podanego uprzednio 
anonsu, przypominamy, że w sobstę i 
niedzielę )25 1 (26 bm.) rozpoczyna 
się na kortach tenisowych Parku Spor 
towego im. gen. Żeligowskiego propa 
gandowy turniej tenisowy z następują 
cemi konkurenciami. 

Gra pojedyńcza z wyrównaniem 
pań o nagrodę przechodnią -— puhar 
firmy juljan Nowicki i Syn. 

Gra pojedyńcza z wyrównaniem pa 
nów o nagrodę przechodnią — pwhci 

Puhar redakcji „SŁUWA% zgod- 
nie z regulaminem turnieju mo- 
gą w nim wziąć udział zarówno człoa- 
kowie klubów, jak i niestowarzyszeni 
— bez ograniczeń. 

Zapisy przyjmuje kierownictwo 
Parku do dnia 24 bm. do godz. 3 p.p. 

W roku bieżącym trudne obowiąz- 
ki handicap'era zechciał przyjąć na sie 
bie łaskawie czoł. : * tenisista wileński 
zeszłoroczny zwycięzca w tym turnie- 
ju inž. J. Grabowiecki . 

Techniczną stronę zawodów popro 
wadzi komisja pod przewodnictwem 
prezesa Okr. Związku Tenisowego p. 
sędziego W. Taraszkiewicza przy wy- 
datnej pomocy kierownika Parku p. K. 

Andrzejewskiego. k 
  

Kluby, które zechcą zgłosić swoich 
zawodników, proszone są o podanie 

kolejności klubowej zgłoszonych, co w 
kolejności klubowej- zgłoszonych 
zawodników — według uzyskanych 
wyników — co w znacznym stopniu 
ułatwi handicaperowi przyznawanie 
„zwyżek* lub zniżek oraz omożliwie 
najwcześniejsze zgłoszenia. 

Nadsyłać je należy do kierownic- 
twa Parku Sportowego na ręce p. K. 

Andrzejewskiego. (t). 
ы w? 

Kursy pływackie AZS'u. 

Zarząd sekcji wioślarskko - pływac- 
kiej AZS'u zorganizował dwa kursy 

pływackie, dla początkujących i zaawan 
sowanych (crawl i inne style). 

Kursy te prowadzić będą fachowi 
instruktorzy Pol. Zw. Pływackiego p. H. 
Mincerówna i W. Stankiewicz. 

Zapisy na przystani wioślarskiej od 
godz. 17—19-tej. (t) 

Rezerwiści trenują w Pióromoncie. 

Rezerwiści wileńscy doceniając po- 
trzebę utrzymania sprawności fizycznej, 
zorganizowali kurs lekkoatletyczny, pro 
wadzony przez fachowe siły, przydzielo- 
ne przez Ośrodek WF. 

Obecnie uczestnicy kursu przechodzą 
zaprawę lekkoatletyczną. Treningi odby 
wają się we wtorki i piątki. (t) 

  

Mecz Schmeling — Scharkey 
o pięściarskie mistrzostwo Świata 

21 czerwca odbędzie się w Nowym 
Jorku nowe spotkanie między mistrzem 
świata w wadze ciężkiej Maksem Schme 
Ilingiem i Amerykaninem Jackiem Shar 
ikey. Jalk wiadomo Sharkey został w 
pierwszem spotkaniu z Schmellingiem 
sdyskwaililfikowany za użycie byt ni- 
skiego ciosu przez co wyczerpany już 
wtenczas Schmelling zdobył tytuł mi- 
stra Świata, Obecnego spotkania ocze- 
kuje cała Ameryka z niebywałem zain- 
teresowalniem, ponieważ Amerykanie 
mają nadzieję, że tytuł mistrza świata 
powróci znowu do Ameryki. 

Ciekawe są opinje o tym meczu czo- 
towych bokserów amerykańskih. 

IB. mistrz świata Jack Dempsey sądzi, 

iż nie należy niedoceniać Schmeilinga, 
jest to wielki bokser, który w tem spot- 
kaniu tytuł swój obroni. 

James J. Corbett (b, mistrz świata, 

*który to tytuł zdobył w r. 1892): Schme 
Iling majspokojniejszy i najbardziej о- 

panowany bokser współczesny, może 

- Tajemnica Keithpool-Square 
ROZDZIAŁ 1: 

ABEL DEATH PRZY PRACY 

Pierwszego marca o 6-ej godz. wie- 
czór, Abel Death, mężczyzna w śred- 
nim wieku o głowie odpowiadającej 
najzupełniej nazwisku: („„death* ozna- 
ćza śmierć), siedział przy biurku koń- 
cząt pisać ostatni list w imieniu swego 
chlebodawcy Samuela Boydea. Treść 
wszystkich tych listów stanowiły oczy- 
wiście pieniądze: o zwrot długów, o 

«procenty, o kapitał pożyczony... były w 
nich groźby i zapowiedzi represyj, w 

„ razie nie wypełnienia warunków w wy 
znaczonym terminie. 

Abel Death był, zdawało się, stwo- 
rzony do tej pracy: zapadnięte policz- 
ki i głęboko ukryte oczy, długie, ko- 
szławe ręce, których nerwowe i szyb- 
kie ruchy budziły niepokój, wszystko 
to nie budziło zapewne zaufania w 
nieszczęśliwych wierzycielach Samuela 
Boydea. Ubranie leżało na nim niezgra 
bnie i było już znoszone do ostatnich 
możliwości. Słowem Death był uoso- 
bieniem ubogiego sekretarza, pracują- 
cego w pocie czoła przez całe życie dla 
skąpego i okrutnego szefa. 

Pokój, w którym pracował nie za- 
sługiwał na miano biura. Sądząc z wiel 
kiej ilości nagromadzonych tam różno- 
rodnych przedmiotów, możnaby go ra- 
czej nazwać sklepem komisowym. W 
ścianie wmurowana była szafa ognio- 
trwała, po drugiej stronie pokoju stał 
iortepian, na ścianach wisiały obrazy, 
powykrzywiane, pozasłaniane jedne 
przez drugie, a obok nich kolekcje bro- 
ni. Na stołach, pokryte grubą warstwą 

pyłu, stały serwisy porcelanowe, figu- 
rynki, chińskie wyroby, butelki stare- 
go, wybornego wina, na krzesłach roz- 
rzucone dywany it.p. Ale nawet wśród 
tej zbieraniny, dziwne wrażenie robił 
woskowy manekin, który opierał się na 
lasce z epoki Karola Il. Po kątach wi- 
dniały stosy przedmiotów, często bez- 
wartościowych... Wszystko to pozo- 
stawili w tym pokoju wierzyciele, jako 
zastaw za pożyczoną sumę... 

Skończywszy ostatni list, Abel 
Death zlazł z wysokiego taboretu i z 
ulgą rozprostował zdrętwiałe członki. 
Czas był najwyższy posilić się nieco. Z 
kieszeni starej marynarki, wiszącej na 
ścianie, wyjął dwa buterbrody i szczy- 
ptę herbaty. Gdy nalewał gorącą wodę 
do czajnika, posłyszał gwałtowne stu- 
kanie do drzwi na dole, ałe stary se- 
kretarz uśmiechnął się chytrze i dalej 
przyrządzał swój posiłek: 

— Znam się na takich pułapkach, 
— mruczał, myjąc wyszczerbioną fili- 
żankę. — Nie, nie, panie Boyde, nie 
zmusi mnie pan do otworzenia drzwi. 
Niema głupich!.... 

Podejrzewał zasadzkę: Boyde za- 
kazał najsurowiej wpuszczać kogokol- 
wiek podczas swej nieobecności, a 
wszelkie najmniejsze nieposłuszeństwo 
karane było grzywną. Pensja Deatha 
była zbyt mała, aby mógł ryzykować. 
Nic więc dziwnego, że kiedy rozległo 
się powtórne stukanie, biedaczysko po 
trząsnęło tylko głową i zabrało się do 
swego skromnego posiłku. 

Ale pierwszy buterbrod uwiązł mu 
w gardle, na odgłos otwierania i za- 
trzaśnięcia drzwi. 

wygrać spotkanie przez k. o. Jeżeli bę- 
dzie używał prawidłowo prawej swej rę- 
ki, to los Sharkey'a jest przesądzony. 

Hiszpam Paolino, który przez pe- 

wien czas trenowal w. pobliżu Shark>v'a 
również przemawia za zwycięstwem 
Schmellinga. Nie krył się ze swem zda- 
niem wobec Sharkey'a, to też rozmowa 
tych dwóch bokserów zakończyła się a- 

awanturą, w: rezultacie której Paolino 
musiał zmienić miejsce swego treningu, 

Nie brak oczywiście i zdań przec:- 

wnych. 
Dan Parker, jedem z najlep:.":n 

dziennikarzy amerykańskich, sądzi, że 

jeżeli Sharkey będzie w połowie choć tax 
dobry, jalk przed dwoma laty, to poko- 

na Schmellinga. 
W zwiąku z tym meczem nie brak 

rówinież najrozmaitszych (przepowiedni i 
wróżb. Bokserzy amerykańscy mają ta- 
Iki przesąd, że jeżeli na afiszu, zapowia- 

dającym mistrzostwo, czyjąś fotografję 
umieści się po lewej stronie, to jest pe- 

Na schodach rozległy się kroki. 
Abel schował błyskawicznie resztki je- 
dzenia, wskoczył na swój wysoki tabo- 
ret i zagłębił się w księgach rachun- 
kowych. 

— To pan, panie Death? 
Zagadnięty omało co nie spadł z 

taboreta. Ten głos, który posłyszał, nie 
był głosem, którego się spodziewał. 

We drzwiach stał młody człowiek, 
na twarzy którego malowała się do- 
broć i uczciwość. 
— Pan... pan Reginald! — jęknął 

Death, nie wierząc własnym oczom. 
— |Jak pan widzi, we własnej oso- 

bie! A pan ciągle jeszcze pracuje w 
tej rupieciarni? 

—— Tak, panie Reginaldzie, ciągle je- 
szcze w tej rupieciarni. 

Reginald obejrzał się po pokoju. 
— Gdzie jest mój ojciec? 
Ale Abel Death rzucił pytanie za- 

miast odpowiedzi: 
Kędy pan tu wszedł? 
Reginald pokazał klucz. 
— Czyżby pan... 
— Wykradł klucz? — roześmiał 

się młodzieniec. — Nie, to stary klucz, 
który pozostał u mnie, po wyjeździe z 
tego domu. 

— Czy pan opuścił ten dom naza- 
wsze? 
— Niezupełnie: skoro tu jestem te- 

raz!! 
— Ale on mnie mówił, że nazawsze. 
— Mnie też tak mówił. On ma wła- 

sne zasady niewzruszalne. Może pan 
mi powie, gdzie jest mój ojciec? 

— Niema go w domu. 
— A kiedy wróci? | 
— Nie wiem. Pan wie, że jedną z 

jego zasad jest trzymać wszystkich w 
niepewności. 

— Jakże się ma teraz? 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

w о 

  

KOMUNIKAT 
Dźwiękowe kino | a mianowicie: od 30 gr., 

Biorąc pod uwagę ciężki kryzys gospodarczy, 
a dać możność szerszej publiczności oglądania zercekrzncwe szlsgiery filmcwe pierwszo 

rzędnego repertuaru zniżyć ceny $ 
až do minimum, 

Dyiekcja kina „Par“ posisncwila: Aby 

parter od 60 gr. 
Dziś po raz pierwszy w Wilnie, największy film kryminalny wszystkich czas6w, ki6iy Zainteresowal caly šwist 

„PAN“ | Tajny detektyw 
(Walka 6 miłość 

dziew czyny) 
Najaowsze triki detektywów ujrzymy w tym najlepszym filmie sensacyjnym. Niebyweła grs artystów i reż) se'jsl 
W roli tytułowej słynny KENNETH HARLAN, Ścinające krew w żyłach zmagania z bandą szsntazys:6w. Emocja. 

Radjo wileńskie 
WTOREK 21 CZERWCA 

11,58 Sygnał czasu. 12,10 Aud. dla pobor. 
(muz. i pogad.) 12,40 Kom. meteor. 15,35 
Progr. dzienny, 15,40 Muzyka hiszp. 16,30 
Radj. gaz. rzemieśl. 16,40 „Pływanie spor- 
tem mas — odcz. wygł. M, Wyrzykowski— 
17,00 Koncert symfon. Słowo wstępne M, 
Józefowicza — Utwory Bacha i Haendla— 
18,00 Zagadnienie Pacyfiku — odcz. wygł. 
Jan Jaworski, 18,20 Muzyka taneczna, 19,15 
Przegląd litewski, 19,30 Progr. na środę, — 
19,35 Pras, .dzien. .radj. 19,45 „Prasowa po 
gadanka radjotechniczna* — wygł. M. Gal- 
ski., 20,00 Koncert., 20,45 „Reymont u sie- 
bie” felj. wygł. K, Makuszyński, 21,10 Kon- 
cert, 21,50 Kom. i muz. tan. 

  

Giełda warszawska 
DEWIZY: 

Belgja 124,3 — 124,61 — 123,99. 
Holandja 360,50 — 361,40 — 359,60 
Londyn 32,40 — 32,56 — 32,24. 
Nowy York kabel — 8,9222 — 8,942 —- 

8,902. 
Paryż 35,6 — 35,15 — 34,97. 
Praga 26,40 — 26,46 — 26,34. 
Szwajcarja 174 — -174,43 — 173,57. 
Berlin w obrotach prywatnych 211,90. 

PAPIERY PROCENTOWE 

4 proc. pożyczka konwersyjna 34,50. 
4 proc. dolarowa 47,50 — 48. 
7 proc. stabilizacyjna 45,13. — 44,75 — 

44,88. 
1 proc. kolejowa 98. 

8 proc. L. Z. BGK i 
Te same 7 proc 83,25. 
4 proc. ziemskie 25,75.—26 
4 i pół proc. ziemskie 32,50. 
8 proc. warszawskie 53,50. 
Drobne 53,75. 
10 proc. obl. T. K. Ziem. 1931 r. 100— 

1932 r .100. 
Pożyczki mocniej 

mocniej 

BR obl. BÓK 94 

— listy przeważnie 

AKCJE 

Bank Polski 70. Cukier 17. 

POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU. 

Dillonowska 46, tabilizacyjna 44,50, War 
szawska 31,50 Sląska 30,62 i pół. 

  

OFIARY 
Na Ruchomy Uniwersytet Ludowy Zwią 

'°К Akader ków woi. nowogrodzkiego ib. 
Z. Mińskiej składa 15 zł. i wzywa tą dro- 
ga Akademickie Koło Dziśnian do złożenia 
datku na ten sam cel. 
L ua i] 

wne, že ten zawodnik „przegra. Możia 

sobie zatem wyobrazić zdumienie wszy- 

stkich, gdy na afiszach reklamowych 

umieszezono Schmellinga właśnie 'po le- 

wej stronie. Fakt ten wywołał pewne 

zaniepokojenie w kołach zwolenników 

Schmelliga, jednak krótkie odwiedziny 

„w katedrze treningowej mistrza świata 
wystarczyły, aby obawy te rozwiać, 

Mimo wielkiej popularności tego 

spotkamia przedsprzedaż biletów nie 

idzie dobrze. Obniżono ceny biletów. A 

więc 86.000 najtańszych miejsc siedzą- 

cych zostanie sprzedanyh po 2,50 doł., 

zamiast 3.45 dol, Organizatorzy popel- 

nili gruby błąd, a mianowicie, nie chcia 
ła przyznać pewnego procentu od bile- 

tów ma rzecz funduszu sierot. Rezultat 
był taki, że olbrzymi (koncern prasowy 
Hearsta dotychczas milczy całkowicie o 

spotkaniu, gdyż pani Hearst jest prze- 
'wodniczącą komitetu funduszu sierot. 

— O, doskonale, jak zawsze. Nie- 
ma u nas żadnych zmian, absolutnie 
żadnych! 

Abel Death mówił to takim tonem, 
że możnaby bez obawy przypuszczać, 
iz zmiana na gorsze w zdrowiu jego 
chlebodawcy nie sprawiłaby mu żad- 
nej przykrości. 

Reginald wyjął z kieszeni 
zegarek. 

— Mamy teraz szóstą. 
tutaj na ojca. 

— Bardzo pana proszę tego nie 
robić! — rzekł błagalnie Abel. 

— Dlaczego? 
— Bo trudnoby mi było znaleźć in- 

ną posadę. 
— Dobrze, nie chcę robić panu 

przykrości. Wrócę trochę później. 
— Nie radzę. 
— Nie radzę. Słowo honoru, nie ra- 

dzę. 
— Nie chcę pańskiej rady. Muszę 

widzieć się z ojcem. Muszę się z niar 
rozmówić za wszelką cenę. 

— To już pana rzecz, panie Regi- 
naldzie. żałuję tylko, że się panu nie 
powodzi. 

Reginald spojrzał zaciekawiony na 
Abla. 

— Skąd pan wie, że mi się nie po- 
wodzi? 

Death uderzył się po kieszonce do 
zegarka: 

— Pierwiej był złoty. 
— Słuszna uwaga, — roześmiał się 

gość. — Czy' przeszkadzam panu w 
pracy? 

— Muszę wykończyć rachunki. 
— Dobrze. Zaraz sobie pójdę. Czy 

zechce pan uprzedzić ojca, że przyjdę 
do niego dziś o dziesiątej wieczór? O 
tej godzinie będzie napewno w domu. 

srebrny 

Poczekam 

  

Napięcie! Nowy temst! 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie SE 

8-go rewiru z siedzibą w Wilnie przy ul. 
Bernardyńskiej Nr. 3 m. 3 zgodnie z art. 
1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiadomo- 
ści publicznej, że w dniu 22 czerwca 1932 r. 
o godzinie 10 rano w Wilnie przy ul. Sofja 
niki Nr. 15 m. 7 odbędzie się sprzedaż z po 
wtórnej licytacjj należącego do Mikołaja 
JARMOŁOWICZA majątku ruchomego, skła 
dającego się z motoru elektrycznego, tokar 
ni nożnej i innych narzędzi ślusarskich, 0- 
szacowanego na. sumę zł. 1380. 

Komornik (—) A. Rubom. 
TYTYYYYYYVYYTYVYYYYYYYYVYVYYYYYYYYYYYYYYY 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

7-go rewiru , zamieszkały w Wilnie przy vl. 
Połockiej Nr 3 — 3, zgodnie z art. 1030 
U.P,C, obwieszcza, iż w dniu 3 czerwca 
1932 r. od godziny 10-ej rano w Wilnie przy 
ulicy Końskiej Nr. 5 — 2 odbędzie się sprze- 
daż z licytacji publicznej ruchomego mająt- 
ku, należącego do Mowszy Kuszkina, składa 
jącego się z mebli i przedmiotów użytku 
domowego ,oszacowanego na sumę zł. 776, 
na zaspokojenie pretensji Fabryki Kapeluszy 
Sp. Akc. w Myślenicach. 

Komornik (—) A. Uszyński 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

T-go rewiru , zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Połockiej Nr. 1 4— 3 zgodnie z art. 1030 
UPC obwieszcza, iż w dniu 30 czerwca 
1932 r. od godziny 10-ej rano w Wilnie przy 
ul. Dąbrowskiego Nr. 10 — 2 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 
chomego Romana Antonowicza, składające- 
go się z maszyn do pisania i liczenia, biut- 
kai przyboru kancelaryjnego i dwóch szaf 
oszklonych, oszacowanego na sumę złotych 
2000 na zaspokojenie pretensji Zjednoczone- 
go Banku Ziemiańskiego Sp. Akc. 

Komornik (—) A. Uszyński 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

R A B K A dła DZIECI 
i dorosłych 

Leczy: Choroby przemiany materji, 

krzywicę, skazę limfatyczną, zcłzy, nie- 

dokrewność, początki zwapnienia żył, 
artretyzm. Ceny bardzo umia:kowane, 

Wszelkich inłformacyj udziela | 

KOMISJA ZDROJOWA _W RABCE 

  

   
   

    

Zdrojowisko 

Skład Fortepiarów, Pianin, Fistarmanii 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wiino, Niemiecka 2, m. 11 

  

  

Dwór wiejski przyjmie letników od lipca do 

października po 3.50 z całodziennem utrzyma 

niem — kuchnia urozmaicona — obfitość ja- 

rzym, jagód, owoców—piękna _ miejscowość, 

ogrody, las, jezioro, kąpiel, rybołóstwo—bli 

sko kolei—poczta codzień, od Wilna 4 g. 

koleją. Informacje. Zygmuntowska 20 m. 1 od 
3—6 p.p. 

    

Studentka 
romanistyki 

posiadająca dobrze 

Pianina irsacuski — poszukuje 
zupełnie nowe (wielo: kondycji na lato. Wy- 
Jetnia gwarancja) zł magania skromne, Zgło* 

słoneczne pokcje, ba! = 

kony, pierwszorzędne Tanio się sprzedaje: 
utrzymanie, Ceny zna: kredens, 

cznie zniżone, 
————- Mniejszy, tualeta, ko- 

Poszukuje sięłetnisko MOdy i inne rzeczy. 
we we Ž SIE Wiłkomierska 13 m. 3 

niem nad dużą wodą wejście z zaułka Boł- 

blisko 
szenia 

tanio, wiadomcsč, YYYYVTYYYVYYYYYWYYT” 
kretowa 15m 2 od 10 Młody zdolny tech- 

  

DMAADAAAAAŻ AA GŁ AMG; z, =— 1 — "MEI 
Lekarze 2 lub 3 frontowe, sło- 

neczne pokoje z wygo 
EDH dami i kuchnią, kom- 

Dr.Ginsberg 
fortowo umeblowane. 

Portowa 23 m. 21. 

Choroby skórne, we- Oglądać od 9—11 rano 
neryczne i moczopłcio-i 0d 2 do 4 pp, 
we. Wileńska 3, — od se 
8—1 i 4—8. Tel. 567 
YA 
Boo SS 

Kosmetyka 

6 A B i N E T Mieszkania 
Racjonalnej z 3 i 4 pokoi ze 

kosmety k | wszelkiemi wygodami 
nowoczesnemi, wanna 

Ro: na miejsca "do wy- 
+ 3 ia, fi A Hieklewicza 214752? Si ki i rod Tablčes łowackiego 17 

az POKÓJ 55 

<, dose” (umeblowany) nmali,: odświeża, tzuwe a > ikonas Nie 
14] skazy I braki, Masaż & 

kręsujące wejście i 
kosmetyczny twarzy. wszelkie wygod: % 
Masaż ciała, elektrycz= wot ażecją Užas е° 
ay, wyszczapiający (pa- gy alt * 
uie). Natryski „Hormo- 
ua" według proł. Spah- 

Mieszkanie 
3 pskojowe 

ze wszelkiemi wygoda- 
mi do wynajęcia w 
ładnej dzielnicy, Do- 
wiedzieć się Białostec- 
ka 6—1 od 3—5. 

    

  

Ul Portowa 28 — 2. 
Oglądać od 2giej do 

  

is. Wypadanie wzosów, 4] | pół. 

łapież. Indywidnalnė kgisijas asm dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. kasa (Kupno 
а1е zdobycie kosmety« 

ki racjonalnej. J! SPRZEDAŻ 

Cedziensie Ez oo 3 
w. 2 4 

AAAAAASAAAAAAAAAAMAA tanio. do sprzedania 
majątek 270 h. ziemia 

Letniska urodzajna, lasek, łąki, 
1 —————— ————— | CZ1OTO, budynki, blisko 
NYYWYNYYYVYYYSY"YYYY KGlei i miasta powiato* 
SZCZAWNICA — zo: K informa- 

ilia — cje: Dział Pośrednictwa 
aa AW ,. Garbarska 1 tel. 82. 

duży ładny 
stół do jadalni, stół 

Wilna,  zgło-tupskiego. Oglądać ad 
do _Redakcji4 do 6 pp. 

„Słowo* dla C. M, 

    

PoSZUKUJĄ 
PRACY 

Dwór w sosnowym 
lesie 

przyjmie Pedal 
а- 

=Ž nik dentystyczny 
ai , dobrym Świadectwem 

m warowne 
Różne 

poszukuje posady w 
Wiluie lub na wyjazd. 
Sadowa 6 m. 20. 

"evvevevevvyyvvevvev" Wa Scicieli kamienic 
_ prosi o posadę bei 

Były pułkownik 9 były nauczyciel (+ 
4 70, sparaližowany colaimę, šoegty. A 

bez žadnych środków Lu „iesne i Bać 
do życia prosi Sz. Czy- 51 & 45 
telników „Słowa* o ja spełni swe czynności. 
kąkolwiek pomoc _ Adres w redakcji lub 

Dzielna Nr. 23—6, Zarzecze 15—12, 

—- poszukuję posady 
R Ia z 

Lokaie 
kuchnię, posiadam do- 

    

  

bre świadectwa. Ulica 
Trocks 11 m. 26. 

Poszukuję 
rolne) 

pisarza lub  rządcy, 
posiadam świadectwa 
ze szkół i praktyk od- 
bytych. — Nieświeska 
+2/16 m. 7. Pigikie 
wicz. 

Hotei „Łódź 
koło dworca kclejo* 
wego (róg Szope- 
nowskiej i Sadowej) 
składającysię z 19 
pokci do wynalą- 
cia. Dowiedzieć się 
u właściciela domu. 

p 

  1.200. «iiowska 4. H szenia do adm. 
Abelow. wa“. 

— Nie mogę, panie Reginaldzie. Nie 
odwažę się za nic powiedzieč, že pana 
widziatem. 

— Dobrze, niech pan nie mówi. 

— A jeżeli pan przyjdzie wieczo- 
rem, proszę nie mówić, że już pan tu 
był. 

ROZDZIAŁ II 

SAMUEL BOYDE ZASTAWIA 
PUŁAPKĘ 

Abel Death westchnął z ulgą, kiedy 
głośne trzaśnięcie drzwiami stwierdzi- 
ło wyjście młodego Boyde'a. Praca już 
była prawie skończona: zapalił świe- 
cę w bronzowych  lichtarzach i spu- 
ścił firanki. Migotliwe płomyki rzucały 
słabe światło na biurko, budząc niesa- 
mowite i potworne, ' ruchome cienie i 
ożywiającą ponurą postać woskowego 
człowieka — chińczyka. 

Ani Samuel Boyde, ani jego sekre- 
tarz, nie potrafiliby powiedzieć co miał 
znaczyć ten dziwny człowiek. Należał 
on pierwotnie do fabrykanta maneki- 
nów, któremu Boyde pożyczył niewiel- 
ką sumkę, a której fabrykant nie mógł 
zwrócić na czas. Zamiast pieniędzy, 
fabrykant przyniósł woskową figurę do 
ponurego mieszkania przy Keithpool- 
square i powiedział: 

— Mnie ten typ przyniósł nieszczę- 
ście. Niechże teraz dla was popracuje. 

Boyde roześmiał się: on nie wierzył 

ani w Boga, ani w djabła, ani w prze- 

czucia, ani w nieczystą siłę. Wierzył 

tylko w. pieniądze. 

Zakończywszy pracę Death odszedł 

od biurka. Właśnie na schodach rozle- 
gły się ciężkie kroki. Wchodzący na 
schody mężczyźna, zatrzymał się trzy 
razy — aby odpocząć zapewne. Wre- 

   

„Sło | 

  

T i A IEEE 

szcie Samuel Boyde wszedł do pokoju. 
Był to wysoki starzec, którego rysy mi 
mo, że podobne do rysów syna, były 
zeszpecone wyrazem  chytrej i podłej 
chciwości. 

— Jak w porę przychodzi pan! — 
zauważył pochlebnie Abel. 

Boyde nie odpowiedział, a oczy je- 
go szperały niespokojnie we wszyst- 
kich zakątkach pokoju, jakby chciał 
sprawdzić, czy nic nie zginęło. Nawet 
po tem twarz jego nie straciła wyrazu 
nieufności i podejrzliwości. 

— Listy napisane? 
— Tak jest, sir. 

— Książka wysłana? 
— Wysłana. Wszystko zrobione, 

sir. 
— Nikogo nie było? 
— Nikogo, sir, — skłamał bez na- 

mysłu Death. = 
— I nikt się nie dobijat? 
— Nie, sir, nikt. 

— Lžesz. Znalaztem list w skrzyn- 

Usta sekretarza ztožyty się do prze- * 
kleństwa. 

— (Co pan chciał powiedzieć? — 
zapytał szet wpatrując się groźnie. 

— Chciałem powiedzieć, że poczta 
do mnie nie należy. 

— Zaczyna pan być zamądrym 
Ablu Death! Tak, tak, to niedobrze. Lu 
dzie, którzy u mnie pracują, nie mogą 
kłamać, ani gadać, co im ślina do gęby 
przyniesie. 

— Ja nie kłamałem nigdy. 

— Nie mam na to żadnych dowo- 

dów. Więc pan nie schodził na dół, kie 
dy stukał listonosz? 

— Nie. 

(D C. N.) 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. wa


