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Śledztwo w sprawie zabójcy prezy- 
denta Doumera zostało już ukończone. 
Według doniesień pism paryskich, roz- 
prawę sądową wyznaczono na dzień 
1l-go lipca. Termin ten jednak uleg- 
nie zmianie wobec złożenia przez Gor- 
gułowa skargi na decyzję sądu do try- 
bunału kasacyjnego. W ten sposób roz 
piawa może być przesunięta na ostat- 
mie dnie lipca, lub nawet na sierpień. 

Zabójca prezydenta Doumera czyni 
wszystko, aby termin procesu odsunąć 
jak najdalej, robi to podobno dlatego, 
że żona jego jest w 5-tym miesiącu cią 
ży i Gorgułow pragnie za wszelką ce- 
mę sprawę swoją przeciągnąć do roz- 
wiązania.Pod tym względem tormalisty 
ka procedury francuskiej jest mu wiel- 
e pomocną. W skardze kasacyjnej np. 
Gorgułow podnosi, że lekarz, który ro- 
bił analizę mlecza pacierzowego, nie 
był wezwany przez sędziego śledcze- 
go, a tylko przez ekspertów prychja- 
trów, którzy opinję tego lekarza włą- 
czyli do swojej ekspertyzy. « W myśl 
procedury francuskiej, wszystkich bie- 

sgłych wzywa sędzia śledczy. Być mo- 

że, trybunał kasacyjny nie uzna tego 

motywu za dostatecznych powód do 
zmiany terminu procesu i skargę Gorgu 
łowa odrzuci, ale tem niemniej termin 

rozprawy ulegnie zwłoce. 

Strona merytoryczna Sprawy zostata 

jaknajbardziej szczegółowo — o ile to 

było możliwe — wyjaśniona. Wyczer- 

pujące śledztwo przeprowadzone wszę 

dzie, gdzie Gorgułow dłużej, lub krócej 

przed zamachem zamieszkiwał, a więc 

w Czechach, Niemczech, Monaco. Czy 

*Gorgułow był w kontakcie z jakąś or- 

-ganizacją, tego nie udało się stwier- 

dzić, nie znaczy to jednak, że zabójca 

prezydenta. Doumera. „nie „był narzę- 

<dziem prowokacji sowieckiej. 

Bolszewicy są mistrzami w organi- 

zowaniu prowokacyj. jedną z ich ulu- 

bionych metod, jest metoda sugestji. 

W tym celu wynajduje się osobnika 

niezrównoważonego, zapalonego fana-- 

tyka, którego systematycznie się ura- 

bia, wtłaczając w głowę pewne idee, 

umiejętnie wygrywając jego właściwo- 

ści psychiczne. „Opracowywanie* а- 

kiego narzędzia trwa czasami bardzo 
„długo. Bolszewicy są zbyt dobrymi kon 
spiratorami, aby takiego jegomościa 
wciągnąć do organizacyj, które w ten, 
lub inny sposób są związane z lil Mię 
„dzynarodówką. Wprost przeciwnie, ta- 
kie „narzędzie, któremu wciska się 
broń do ręki, a do głowy wtłacza się 
myśl zamachu, działa zwykle w poje- 
dynkę, lub czasami tworzy się dla nie- 
-go fikcyjną organizację. 

Ze środowiska emigracji rosyjskiej, 
gdzie sporo jest ludzi egzaltowanych, 
niezrównoważonych, których system 
nerwowy wstrząśnięty jest oderwa- 
niem od ojczyzny i ciężkiemi warunka- 
mi bytowania zagranicą, G.P..U. pra- 
cowicie wyłapuje kandydatów na na- 
rzędzia dla swej prowokacyjnej dzia- 
łalności. Misję tę pełnią liczni tajni 
współpracownicy (tk. zw. seksoty) 
wydziału zagranicznego G.P.U. gęsto 
rozsiani we wszystkich krajach Eu- 
ropy. 

Gorgułow jest właśnie, zdaje się, 
takiem „narzędziem*, osobnikiem, któ 
ry w dobrej wierze mógł popełnić ohy- 
sdny mord pod wpływem sugestji czyn- 
ników, którym zależało na zmianie sto- 
sunku Francji do emigracji rosyjskiej, 
stanowiącej bądź co bądź groźne nie- 

bezpieczeństwo dla dzisiejszych wład- 
«ców Rosji. 

Czy Gorgułow jest poczytałny? Eks- 
pertyza lekarzy psychjatrów orzekła, 
że tak, że w całej pełni winien ponosić 
odpowiedzialność za swoją okropną 
zbrodnię. Czy jednak taka ekspertyza 
jest dostateczną podstawą, aby twier- 
dzić niezbicie, że Gorgułow jest czło- 
wiekiem normalnym, w to można wąt- 
pić. Wiemy zresztą dobrze, jak to by- 
wa z orzeczeniami biegłych w sądach. 
Gdy jeden mówi, że oskarżony jest 
zdrów — drugi powie: „nie można te- 
go twierdzić z pewnością, gdyż....* i 
tu wyrasta zwykle cały szereg wątpli- 
wości. Wątpliwości te są szczególnie 
ważkie gdy chodzi o dziedzinę psy- 
chjatrji, najmniej znaną i najmniej zba 
daną. Określenie, gdzie kończy się 
człowiek normalny, a zaczyna się cho- 
ry, jest wogóle, zdaje się, niemożliwo- 
ścią, to też 100 proc. twierdzenie, że 
oskarżony jest osobnikiem normalnym, 
nie da się obronić. 

      

domu, lub z 

И 
Ten właśnie motyw ma być głów- 

ną tezą obrony. Żądanie obrońcy, ad- 
wokata Henri Geraud, powołania dru- 
giej grupy ekspertów, sąd w toku śledz 
twa odrzucił i wobec tego obrona ma 
ponowić prośbę na rozprawie. 

Adwokat Geraud już raz bronił po- 
dobnego przestępcę, a mianowicie, 
pized 18-tu laty stawał w' sprawie 
Raoula Villain, zabójcy jauresa i uzy- 
skał wówczas wyrok  uniewinniający 
dowodząc, że zbrodnia popełniona zo- 
stala w afekcie pod wpływem ideologii 
politycznej. 

Trzy są alternatywy wyroku dla 
Gorgułowa: gilotyna, więzienie doży- 
wotnie na wyspie Djabelskiej, lub za- 
kład dla obłąkanych. O ile sąd stanie 
na stanowisku, że Gorgułow jest cał- 
kiem normalnym osobnikiem — czeka 
go gilotyna, w razie, gdyby uwzględ- 
niono jego stan zdrowia pojedzie do 
Caoyenne, lub w najlepszym wypadku 
zamkną go w domu dla obłąkanych. 

Tymczasem zanim rozprawa sądo- 
wa odbędzie się, oczekuje Gorgułow 
swego losu, pilnie strzeżony w wig- 
zieniu La Sante w celi Nr. 9. Jest 
ona komfortowo urządzona, Ściany obi 

te gumą, tapczań, na którym śpi wię- 
zień, również wykonany z twardej gu- 
my.. Liczńe otwory w ścianach, po- 
zwalają śledzić każdy ruch więźnia i 
słyszeć wszystko, co mówi do siebie. 
Gorgułow często modli się, ale słowa 
modlitwy przypominają raczej jakieś 
majaczenia. Tłumacz ukryty za ścianą 
skrupulatnie spisuje każde słowo i co- 
dziennie składa 0 zachowaniu się wię- 
źnia raport sędziemu šledczemu. 

Od roku 1914 cela nr. 9 nie miała 
żadnego klienta. Ostatnio korzystał z 
tego-locum wspomniany _ już. Villain, 
który wyszedł obronną ręką, gdy wszy 
scy jego poprzednicy zostali — jak o- 
brazowo mówią we Francji — skróce- 
ni o głowę. Ta tradycja celi nie stano- 
wi zbyt różowej wróżby dla Gorguło- 
wa, kto wie jednak co mu gotuje los... 

Sylwetka mordercy prezydenta Dou- 
mera, w pewnych szczegółach przypo- 
mina niemniej głośnego zbrodniarza -— 
Sylwestra Matouschkę. Właśnie teraz, 
skazano go w Wiedniu za zorganizo- 
wanie dwóch zamachów kolejowych 
na 6 lat ciężkiego więzienia. 

Eksperci lekarze uznali, że Matou- 
schka symulował i symuluje obłęd i to 
zadecydowało o wyroku. Swoją drogą 
z tą symulacją nie wszystko wygląda 
przekonywująco,  przedewszystkiem 
dlatego, że widział symulanta na swo- 
ją niekorzyść, a właśnie Matouschka 
zarówno w ciągu śledztwa i procesu 
przez cały czas oskarżał sam siebie. 
Gdy przewodniczący sądu zapytał go 
o zawód, Matouschka krótko odpowie- 
dział: — zamachowiec kolejowy, daw- 
niej kupiec. 

Ten były kupiec a obecny zamacho 
wiec kolejowy, który bredził na roz 
prawie i podczas śledztwa o duchach, 
rozkazujących mu kłaść dynamit pod 
pociągi, aby zmienić koleje z parowych 
na elektryczne, był w życiu prywat- 
nem porządnym obywatelem, 100 proc. 
mieszczuchem. Ze swoją manją stania 
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Konterencja reparacyjna na martoym punkcie 
Francuski projekt załatwienia sprawy odszkodowań. — Rozbież- ROZRUCHY ULICZNE w HALLE 
ność zdań pomiędzy Anglją a Francją. — Niemcy grożą ogłosze- 

niem moratorium dla długów handlowych. 
LOZANNA PAT. — Według inior- 

macyj Szwajcarskiej Agencji Telegra- 
ficznej eksperci finansowi delegacji 
francuskiej wypracowali plan delini- 
tywnego załatwienia sprawy odszkodo 
wań, który zostanie przez Herriota 
przedłożony Mac Donaldowi. Projekt 
ma przewidywać zupełne wstrzymanie 
spłat reparacyjnych na okres trzech 
lat. 

Po upływie tego okresu powołana 
zostałaby komisja do ponownego zba- 
dania zdolności płatniczej Niemiec. — 
jeśliby się okazało, że Niemcy mogą 
płacić, załatwienie sprawy polegaioby 
na wydaniu obligacyj kolei niemiec- 
kich, które zostałyby wręczone wierzy 
cielom Niemiec. Państwa, uczestniczą- 
ce w konferencji łozańskiej, już teraz 
zobowiązały się przyjąć decyzję komi 
sji. 

Do tej chwili brak jest potwierdze- 
nia powyższej informacji ze strony de 
legacji francuskiej. W każdym razie pe 

wnem jest, że irancuski projekt konco 
wego załatwienia problemu reparacyj, 
opiera się na idei otrzymania przez wie 
rzycieli Niemiec obligacyj, które zape- 
wniłyby im korzyści na wypadek ewen 
tuałnego odrodzenia dobrobytu — №е- 
miec, 

Herriot jest zdecydowany opierać 
się. jak najbardziej energicznie nacisko 
wi wywieranemu przez Anglików w kie 
runku zupełnego anulowania odszkode 
wań. Wynika stąd wielka rozbieżność 
zdań między Anglją i Francją, która 
w chwiłi obecnej ciąży silnie na atmo- 
sierze konferencji. 

NEZADOWOLENIE WŁOCH 

LOZANNA PAT. — Włoski mini- 
ster spraw zagranicznych Grandi udał 
się wczoraj na parogodzinny pobyt do 
Genewy, gdzie odbył rozmowę z sze- 
fem delegacji niemieckiej Nadolnym o- 
raz min. Simonem. 

Jak słychać, delegacja włoska jest 

KONFERENCJA SKAZANA NA BEZCZYNNOŚĆ 
LOZANNA PAT. — Dzień dzisiej- 

szy przyniósł nową próbę zbliżenia sta 
nowisk delegacji francuskiej i angiel- 
skiej w sprawie programu konierencji 
lozańskiej i sposobu załatwienia spra 

szkodowań, natomiast delegacja irancu 
ska utrzymuje swój sprzeciw. Swój 
„punkt widzenia delegacja francuska 
sformułowała w memorandum, opraco 
'wanem przez ministra finansów Marti- 

wy odszkodowań. Herriot w towarzy- "na. Plan francuski wychodzi z założe- 
stwie Germain - Martina i Mac Donał 
da, któremu towarzyszył Runciman, za 
miknięci w apartamentach delegacji an 
gielskiej, w ciągu 3 godzin przed po- 

nia, że spłaty z tytułu odszkodowań 
winny być całkowicie wstrzymane na 
okres kryzysi — mniej więcej na 2— 
3 lata, ale że winny być wznowione 

ładniem i 2 godzin po południu usiło- w wysokości, która pozostaje do usta- 
wali uzgodnić swe punkty widzenia, '* lenia, załeżnie od zdolności płatniczej 

Wieczorem w rozmowie z dzieńmi=' 
karzami Herriot zapewnił, że narady 
francusko - angielskie mają ton bar- 
dzo przyjazny i że istnieje nadzieja, 
dojścia do porozumienia, jednakże 
na pytanie, kiedy można się tego spo- 
dziewać, Herriot odrzekł, że o to trze 
ba spytać astrologów. 
i W kuluarach panuje przekonanie, 
że dzisiejsze rozmowy nie przyniosły 
wydatnego zbliżenia punktów zbliże- 
nia. Anglicy w dalszym ciągu są zwo- 
lennikami zupełnego anulowania od- 

  

obligacjach kolejowych, po powrocie 
świata do normalnych warunków gos 
podarczych. Rozmowy francusko - an- 
gielskie będą kontynuowane, a tym- 
czasem posiedzenie plenarne konieren 
cji nie jest wyznaczone. W oczekiwa- 
niu na porozumienie francusko - ап- 
gielskie konferencja chwilowo skazana 
jest na zupełną bezczynność. Teraz do 
piero daje się odczuć w całej pełni 
brak przygotowań do konierencji. 

  

, w nowej formie. Mowa jest o 

w najwyższym stopniu niezadowolona 
z faktu, że Włochy nie zostały zapro- 
5хопе do udziału w rozmowach francu 
sko - angielsko - amerykańskich, któ- 
re — według wszelkiego prawdopodo 
bieństwa — wywrą zdecydowany 
wpływ na dalszy tok konierencji repa- 
racyjnej. 

HERRIOT W „BEAU RIVAGE* 
LOZANNA (PAT). — Dziś od samego ra 

na Herriot z min. Germain Martinem udali 
się do hotelu „Beau Rivage", siedziby delega 
cji angielskiej. 

ZWYCIĘSTWO 
FORMUŁY SCHLEICHERA 

BERLIN (PAT). — Prasa donosi, z kół 
delegacji niemieckiej w Lozannie: Rząd von 
Papena zręcznie wykorzystał zastój w nara- 
dach rozbrojeniowych w celu zrewidowania 
niemieckiej tezy rozbrojeniowej. Gdy dotych 
czas delegacja niemiecka kładła nacisk na о- 
gólne rozbrojenie — obecnie Niemcy wysunę 
ły na pierwsze miejsce postulat równoupraw 
nienia Niemiec w zakresie rozbrojenia. W ten 
sposób zwyciężyła dawna formuła Schleiche- 
ra. 

SKREŚLENIE REPARACYJ ALBO 
MORATORJUM DLA DŁUGÓW 

HANDLOWYCH 
LONDYN PAT. — W City londyń- 

skiej kursują pogłoski, że Niemcy zgło 
siły w Lozannie ogłoszenie morator- 
<jum długów handlowych i publicz- 
nych. o ile konierencja lozańska nie u- 
chwali całkowitej anulacji długów wo- 
jennych i odszkodowań. Pod tą groź- 
bą City wysyłać ma liczne depesze do 
Lozanny ,żądając bezwzględnego prze 
prowadzenia skreślenia długów i od- 
szkodowań 

KONFERENCJA 
HERRIOT — GIBBSON 

LOZANNA PAT. — Wczoraj późnym wie 
czorem premjer Herriot opuścił swój hotel 
odmawiając dziennikarzom  informacyj Jed- 
nakże kilku dziennikarzy stwierdziło, że udał 
się on do odległej o 10 km. od Lozanny 
miejscowości Morge, gdzie odbył trzygodzin 
ną rozmowę z szefem delegacji amerykań- 
skiej Gibbsonem, który specjalnie przybył do 
Genewy. 

Jak przypuszczają, rozmowa ta dotyczy- 
ła spraw rozbrojeniowych, i pozostawała w 
związku z naradami francusko - angielsko - 
amerykańskiemi, które od niedzieli toczą się 
w Genewie. Wiadomość o tej nocnej rozmo 
wie wywołała tu zrozumiałe poruszenie. 

WSEROWRZNZP TROW WWE AKT OOOO T ESTETINIO PRINS OWO jor=kiego. 

КОМЕ krajów południowych z rządem Rzeszy 
BERLIN PAT. — Przedłużający się kon- 

ilikt krajów południowych z rządem Rzeszy 
w związku z zakazem noszenia mundurów 
partyjnych w Bawarji i Nadrenji wszedł w 
nową fazę. 

Jak się okazuje, — wczorajsza wizyta 
Hitlera u ministra spraw wewn. Gayla była 
ostatniem ogniwem akcji kół prawicowych, 
mającej na celu zmuszenie ministra spraw 
wewnętrznych Rzeszy do jak najostrzejsze- 
go wystąpienia przeciwko rządom krajów 
poładniowych. 

Interwencja Hitlera przygotowana była 
zawczasu przez kampanję organów prawico 
wych, nawołującą rząd Rzeszy do bezwzglę 
dnego złamania oporu Bawarji i Badenji. 
Również miarodajne koła Reichswehry po- 
parły to żądanie, sugerując przytem, wobec 

cstatnich krwawych zaburzeń, konieczność 
ogłoszenia stanu wyjątkowego w całej Rze- 
Szy. 
W tych warunkach jutrzejsza konierencja 

krajów związkowych budzi wiełkie zaintere 
sowanie. W naradach weźmie osobisty udział 
m „in, premjer bawarski Heldt. Z uwagi na 
jego zdecydowanie nieustępliwe stanowisko 
= obrady mogą przybrać burzliwy charak- 
er, 

W kolach polityczhych  oczekują, že w 
razie oporu krajów związkowych minister 
Gayl postawi rządom krajowym ultimatum, 
a na wypadek jego odrzucenia ogłoszony 
ma zostać dekret, zachowujący wyłącznie 
dła rządu Rzeszy prawo wydawania zakazu 
noszenia mundurów partyjnych. Jako daleko 
idąca ewentualność przewiuje się ogłoszenie 
stanu wyjątkowego. Tego rodzaju rozstrzyg 
nięcie poważnie jest brane pod uwagę 

Groźne zaburzenia uliczne 
BERLIN. PAT. — Napływają coraz 

to nowe wiadomości o zaburzeniach z 
różnych obszarów Niemiec. Szczególnie 

się slawnym przez popelnienie jakieis a 777377 7797 07 7757 ———————— IIS 

Hitlerowcy przeciwko robotnikom polskim 
olbrzymiej zbrodni, umiejętnie krył się 
i życie jego dzieliło się na dwie części, 
jakby dwu różnych ludzi. Sylwetka 
Matouschki pod tym względem przypo 
mina znaną sztukę,,Prokurator Hallers“ 
graną przed kilku laty w Wilnie, w Lu- 
tni zAdwentowiczem na czele. 

Surowy prokurator Hallers cierpiał 
na rozdwojenie jaźni. W dzień był bez- 
względnym oskarżycielem, nocą zaś 
zamieniał się w bandytę, który popeł- 
niał najzuchwalsze włamania. Z Ma- 
touschką dzieje się coś podobnego: w 
gronie rodziny i znajomych jest przy- 
kładnym małżonkiem, chodzi do ka- 
wiarni, do kina, gra w bridge'a, a gdy 
zostanie sam marzy o popełnieniu ta- 
kiej zbrodni, o której na cały świat by 
łoby głośno i chyłkiem organizuje za- 
machy. 

Medycyna odrzuca hipotezę roz- 
dwojenia jaźni, a sztuka „Prokurator 
Hallers", była literackiem odbiciem gło 
śnej przed laty dyskusji na ten temat 
w świecie lekarskim. Czy jednak wów- 
czas operowano konkretnemi przykła- 
dami dla poparcia tezy, że rozdwojenie 
jaźni może istnieć, trudno powiedzieć, 
być może Matouschka jest właśnie ta- - 
kim klasycznym okazem? 

Esquire. 

BERLIN, PAT. — Przedmiotem ob- 
rad wczorajszego posiedzenia komisji 
głównej sejmu pruskiego był między in- 
memi wniosek narodowych socjalistów 
o zamknięcie nadal dostępu do Niemiec 

polskim robotnikom sezonowym i prze- 
mysłowym. 

Zabierając głos wi dyskusji, przedsta 
wiciel rządu pruskiego stwierdził mię- 
dzy innemi, że właśnie pod naciskiem 
wielkich właścicieli ziemskich po stronie 
wschodniej Łaby, dopuszczono kontyn- 
gent 50 tysięcy polskich robotników: se- 
zonowych rocznie. Przemawiając następ 
nie, poseł frakcji socjal - demokratycz- 
nej, zwalczającej zatrudnianie robotni- 

ków; polskich w Niemczech, wytknął m. 
innemi narodowym socjalistom, że po- 
słowie i sympatycy ich, jak np. poseł 
do Reichstagu Corswandt, posiadający 
dobra na Pomorzu, oraz właściciel ziem 
ski Schneider ze Śląska, sami zgłaszają 
w urzędzie pośrednictwa pracy zapotrze 
bowanie na polskich robotników sezo- 
nowych. Е 

Przewodniczący komisji poseł naro- 
dowo - socjalistyczny Hinkler interwe- 

njował wówczas w. dyskusji, domagając 
się zaprzestania. tego rodzaju uwag po- 
lemicznych. Wniosek nanodowych socja 
listów został następnie przyjęty przeciw 

iko głosom komunistów, 

ŁOTWA RATYFIKOWAŁA > 
pakt o nieagresji z Sowietami 
RYGA, PAT. — Sejm ratyfikowałsobiście, 

jednogłośnie łotewsko - sowiecki pakt 
o nieagresji i konwencję koncyljacyjną 
do tego paktu. 

VOTUM ZAUFANIA, 
RYGA. PAT. — Premjer Skujenieks, 

w związku z wyrażeniem votum nieuf- 
ności kierownikowi ministerstwa finan- 
sów, którego obowiązki pełni premjer o 

na posiedzeniu  wieczornem 
sejmu zażądał votum zaufania. Votum 
zaufamiia uchwalono większością 43 glo- 
sów przeciwko 41. 

ZAMKNIĘCIE SESJI, 
RYGA. PAT. — O godzinie 22-giej 

marszałek sejmu zamiknął sesję zwy- 

cza jną. 

wielkie rózmiary przybierają one na te- 
renie zachodnim. Ofiarą starć w ciągu 
ubiegłej nocy w Duesseldorfie padły 2 
osoby zabite i cały szereg ciężko ran- 
nych. Pomiędzy policją a bojowkami ro- 
botniczemi wywiązywała się kilkakrot- 
nie strzelanina, W walkach między od- 
działami narodowych socjalistów: z ko- 

munistami również używano broni pal- 
nej. 

We Wrocławiu oddziały policyjne kal 
ikakrotnie musiały rozwiązywać pocho- 
dy, urządzane wbrew zakazowi przez na 

rodowych socjalistów. W dzielnicach ro 
botniczych Berlina hitlerowcy i komu- 
miści przez całą ubiegłą dobę staczali 
między sobą bójki. Tu i ówdzie docho- 
dziło do strzelaniny, w wymiku której 
jest kilka osób rannych. 

Prasa donosi równocześnie o terory- 
zowamiu przez hitlerowskie oddziały 
szturmowe policji komunalnej w jednej 
z mniejszych miejscowości nadreńskich. 

Razem z oddziałami szturmowemi wy- 
stępować mieli członkowie Stahlhelmu. 

W ostatnich dniach po zniesieniu za 
kazu noszenia mundurów na terenie Nad 
renji i zagłębia Ruhry zabitych zostało 
w czasie zaburzeń 6 osób, a 200 osób 
odniosło ciężkie rany, W kierowniczych 
kołach policyjnych środkowej Nadrenji 
panuje przekonanie, że przyczyną nie- 

pokojów: są prowokacyjne wystąpienia 
umunidurowanych: hitlerowców. 
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JUTĘ MARNĄ I BAWEŁNĘ ZASTĄP 
_NASZYM MOCNYM LNEM! 

do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmjenjare dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowega 26 gr, 

TELEGRAMY 
LIPSK. PAT. — Do poważnych roz- 

ruchów: ulicznych doszło w okolicy Hal- 
le, gdzie silnie uzbrojony oddział komu- 
nistów napadł na hitlerowców. Wywią- 
zała się strzelanina, ofiarami której pa 
dło kilku uczestników bójki, 

WARUNEK HITLERA 
BERLIN. PAT. — Na zebraniu przy- 

wódców: narodowo - socjalistycznych w 
Weimarze, Hitler wygłosił krótkie prze 
mówienie, w którem oświadczył m. in., 
iż po wyborach do Reichstagu gotów bę 
dzie przystąpić do koalicji pod warun- 
kiem jednak, że nie będzie kontynuowa- 

na dotychczasowa polityka „pokonanych 
Niemiec". 

KATASTROFA PODCZASULEWY 
BERLIN. PiIA/T. — W czasie wielkiej 

ulewy, jaka miała miejsce w Siutgar- 

dzie, zderzyły się dwa tramwaje, przy- 
czem 15 pasażerów, jadących na platfor 
mach, odniosło dotkliwe obrażenia. 

ODZNACZENIE KRZYZEM 
NIEPODLEGŁOŚCI 

WARSZAWA. PAT. „Monitor 
Polski“ z dnia 20 czerwca zamieszcza za 
rządzenie Pana Prezydenta Rzeczypos- 
politej z dnia 15 bm,, o madamiu szere- 
gowi osób Krzyża Niepodległości i Me- 
dalu Niepodległości. 'za pracę w dziele 
odzyskania niepodległości. 

BEZROBOCIE MALEJE 
WARSZAWA. PAT. — Według da- 

nych statystycznych, liczba bezrobot- 
nych wynosiła w dniu 18 czerwca br. 
262.930 osób, co stanowi spadek w sto- 
sunku do tygodnia poprzedniego o 
1.035 osób, 

„WICEMINISTER KOC 
WIARSZAWIA. PAT. — Prasa dono- 

si, że. podsekretarz stanu. Ministerstwa 
Skarbu p. Adam Koc, wyjechał do Pa- 
ryża. 

SZARAŃCZA NAD WOŁGĄ 
MOSKWA. PAT. — Przeszło 40 tys. 

ha., położonych przy brzegach środko- 
wej Wołgi, nawiedziła szarańcza. Wła- 
dze wydały zarządzenia alarmowe. 

10 MILIONÓW BEZROBOTNYCH 
W STANACH ZJEDNOCZONYCH 

LONDYN. PAT. — Jak donosi „Ti- 
таез“ w depeszy Swiego korespondenta 

liczba bezrobotnych w 

Stanach Zjednoczonych określona zosta 
ła przez amerykańską federację pracy 
na 10.634 tys. osób. Wskaźnik zatrud- 
nienia w, przemyśle, według danych de- 
partamentu pracy, wynosi] na pierwsze- 
go czerwca 59,7, podczas gdy w dniu 1 

marca był 64,5, biorąc przeciętne zatrud 
miemie w: roku 1926, jako 100. — Prze- 
szło 7 i pół milj, bezrobotnych przybyło 
w ciągu ostatnich 2 lat. 

LINJA POWIETRZNA 
MOSKWA — MIŃSK 

Z pogranicza donoszą, iż dnia 1 
sierpnia r.b. nastąpi otwarcie linji po- 
wietrznej na trasie Moskwa—Minsk. 
Linja ta w końcu b.r. ma być przedłu- 
żona 1 ma łączyć trasę Moskwa — Ber 
lin. 

TRZĘSIENIE ZIEMI W CHILE 
SANTIAGO DE CHILE. PAT. Od- 

czuto tu znaczne trzęsienie ziemi. Do- 
tychczas nie wiadomo, czy są ofiary w 
ludziach. ы 

ODZNACZENIE 
p. ADĄMA ROMERA 

BUKARESZT. PAT. — Prezes Komi 
tetu Polsko - Rumuńskiego Porozumie- 
nia Prasowego p. Adam Romer odzna- 
czony został krzyżem komandorskim 
Korony Rumuńskiej. 

NA SPOTKANIE MĘŻA 
NOWY YORK, PAT. — Pani Haus- 

nerowa oraz ks. Knappek wyruszyli w 
dniu dzisiejszym samolotem do Miami | 
na Florydzie. 

BIAŁY DOM 
W NIEBEZPIECZEŃSTWIE 
WASZYNGTON, PAT. — Tajna po- 

lieja w Nowym Yorku otrzymała wiado- 
mość, iż dwaj osobnicy jadą samocho- 
dem do Waszyngtonu, wioząc z sobą ma 

terjały wybuchowe z zamiarem wysa- 
dzenia w powietrze Białego Domu. W 
związku z tem, wszystkie drogi, prowa- 
dzące do Białego Domu, zostały obsa- 
dzone przez straż, oraz przedsięwzięto 
inne środki ostrożności. 
Strajk rzemieślników przeciwko ube>- 
pieczeniom. || 8 3  
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SILVA RERUM 
Dzień Polski (167) podaje wiado- 

miość, która musi zbudzić w Wilnie e- 
cho szczerej, głębokiej wdzięczności: 

Historyczna katedra wileńska wymaga 
gruntownej naprawy i odnowienia, w prze- 
ciwnym bowiem razie grozi jej nieuchronna 
ruina. Wobec tego, że zebranie dostatecz- 
nych funduszów na ten cel przekracza siły 
miejscowej ludności, zawiązany został spe- 
cjalny komitet ratowania Bazyli Wileńskiej, 
który zwrócił się do ministerjum spraw we- 
wnętrznych z prośbą 0 udzelenie pomocy 
władz przy akcji zbierania funduszów wśród 
społeczeń .stwa polskiego, Komitet ten za- 
mierza zorganizować na wiosnę lub na po- 
czątnu jesieni przyszłego roku „Dzień rato- 
wania Bazyliki Wileńskiej* na całyrn obsza- 
rze Rzplitej. 

Dowiadujemy się, że minister spraw we- 
wnętrznych, uznając w całej pełni koniecz- 
ność przyjścia z pomocą akcji komitetu, 
zwróci się do wojewodów o udzielenie jak- 
najwydajniejszego poparcia szczególnie 
przez zainicjowanie tworzenia wojewódz <ich 
i miejscowych komitetów i ułatwienie im ko- 
niecznej propagandy. 

Data „Dnia Ratowania Bazyliki 
skiej” będzie wkrótce ustalona. 

Sprawa ratowania katedry wileń- 
skiej przybiera właściwy zakres, bo 
jest to przecież sprawa całego narodu. 

Ale.. znów ta sama historja: dla- 
czego sekcja propagandy Komitetu 
Ratowania Bazyliki wciąż nie może ro- 
zwinąć swej działalności?... Dziś wo- 
bec niej zarysowuje się coraz szersze 
pole działania. 

Z Dalekiego Wschodu dolatuje Jo 
nas ciekawy głos naszych rodaków, 
zastanawiających się nad dalszym lo- 
sem młodzieży, kształcącej się w Char- 
binie, w gimnazjum polskiem. 

7 O tem gimnazjum czytamy w Li- 
stach Harbińskich (11): 

Kolonja jest niewymownie wdzięczna Mi- 
nisterstwu za nadanie praw gimnazjum, jak 
również za okazywaną pomoc materjalną, 
jak samej szkole, tak i jej absolwentom. 

Zarówno jak w szkołach początkowych 
tak i w gimnazjum im. H. Sienkiewicza, nau- 
czanie odbywa się wediug programu. M. W. 
R. i O. P. Wielu absolwentów tutejszego gi- 
mnazjum skończyło już wyższe zakiady nau- 
kowe w Polsce . obecnie chyba że niema ta- 
kiej wyższej uczelni w Polsce, w której nie 
byłoby na studjach naszych Charbińczyków. 

Jeden z rodziców na łamach tego 
pisma zwalcza istniejącą wśród kolonii 
polskiej w Charbinie pogląd, iż wsku- 
tek krzysu i braku w Polsce posad, nie 
należy posyłać młodzieży do Polski. 

Mojem zdaniem tak sprawy stawić nie 
należy, choćby dla następujących przyczyn: 

1) Bezrobocie jest obecnie na całym świe 
cie i Polska nie stanowi wyjątku. 2) Absol- 
wenci naszego gimnazjum, na'' otrzymanie 
pracy na tutejszym rynku nie mogą liczyć. 
3) Wysyłanie naszej młodzieży .na wyższe 
studja do Polski uważam za pożyteczne choć 
by i dlatego, że prawie całe sto procent tej 
młodzieży nie widziało nigdy swej Ojczyzny. 
Jestem przekonany, że część tej młodzieży 
po skończeniu studjów w Polsce wróci z po- 
wrotem na Daleki Wschód w celu zarobko- 
wania i właśnie wtenczas oni będą pożytecz 
ni dla Ojczyzny, gdyż prócz zapasu wiedzy 
przywiozą także znajomość swego kraju i 
świadomość o jego wielkości i będą Śmiało 
to propagować wśród obcego nami otoczenia. 

Słowa te są bezwzględnie słuszne. 
Muszą one znaleźć odźwięk nietylko w 
Charbinie, ale i w całej Polsce, która 
f'owinna szczególną opieką otoczyć 
młodzież, wychowaną zdaleka od kra- 
ju, lecz do tego kraju wciąż dążącą. 

  

Wileń- 

Lector. 

STRAJK RZEMIEŚLNIKÓW 
PRZECIWKO UBEZPIECZERIOM 

BUDAPESZT. PAT. — Celem zapro- 
testowamia przeciw zbyt wygórowanym 
podatkom, ©opłatom ubezpieczeniowym. 
oraz kartelom, kupcy i rzemieślnicy na 
przedmieściach stolicy zamknęli dziś 
sklepy na przeciąg godziny. W demon- 
stracji wzięło udział 12 tys, kupców i 
rzemieślników, oraz 25 tys. robotników. 
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Rewolia komunistyczna w Chile 
ZOSTAŁĄ STŁUMIONA 

VALPERAISO PAT. — Wczoraj 
wieczorem: gdy wojska rządowe wkro- 
czyły do dzielnicy komunistycznej, ob- 
rzucono je gradem kul. W wyniku tych 
rozruchów było 20 zabitych i 50 ran- 
sych. 

Do portu w Valperaiso wpłynęły 2 
wojenne okręty chilijskie, wiozące ty- 
siąc marynarzy, mających przywrócić 
porządek. Marynarze ci otrzymali roz- 
kaz strzelania do grabieżców. Wielu 
obywateli angieiskich i amerykań- 
skich szuka schronienia na okrętach. 

Większość zabitych i rannych pod 
czas wczorajszych rozruchów komuni- 
stycznych, stanowią strajkujący robot 
nicy. Rząd dzięki swym ostrym zarzą- 
uzeniom jest panem sytuacji.. Podob- 
no jednak niektóre oddziały wojskowe 
trzymają stronę komunistów 

* * * 

BUENOS AIRES PAT. — Według 
doniesień z Santiago de Chile rząd 0- 
panował całkowicie sytuację w Con- 
ception oraz Valperaiso, gdzie wybuch 
ły rozruchy komunistyczne. 

SĄDY WOJENNE 
SANTIAGO de CHILE. PAT. — Wprowa 

dzone tu zostały sądy wojenne. W mieście 

  

trwają w dalszym ciągu niepokoje. Są zabi- 
ci ranni. Ogłoszono moratorjum dla wszel- 
kich spłat i wierzytelności. 

DEMARCHE AMBASADORA 
STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

NOWY YORK PAT. — Ambasador Sta 
nów Zjednoczonych w Santiago de Chile 
zwrócił się do rządu chilijskiego o wydanie 
specjalnych zarządzeń w celu zapewnienia 0- 
chrony życia i mienia obywateli Stanów 
Zjednoczonych w Rancagua, gdzie znajdują 
się wielkie kopalnie miedzi Gugenheima. 

  

ioldacja bandy komunistów - pod 
W NOWOGRÓDCZYŹNIE 

NOWOGRÓDEK PAT. —. Od dłuższego 
czasu na terenie powiatu _ nowogródzkiego 
poczęły się szerzyć kradzieże, przeważnie na 
szkodę niezamożnych włościan, od których 
złoczyńcy odbierali prócz pieniędzy, znajdo- 
wanych w minimalnych ilościach, również 
żywność, tak drogą dla chłopa na przed- 
nówku, nzędzia pracy, uprząż, itp. W ślad 
za temi kradzieżami nastąpiły podpalenia i 
to również dobytku biednych  małorolnych 
włościan, a wreszczie zabojstwa, wzgłędnie 
usiłowanie zabójstwa osób, które uważano 
za ludzi: lojalnie ustosunkowanych do pań- 
stwa. 
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Autenamiczne państwa mandżuśskie 
w GBRĘBIE CHiR 

PARYŻ (PAT) — Prasa francuska 
donosi z Dalekiege Wschodu: — Pre- 
mjer Wang - Czing - Wei, minister 
spraw zagranicznych Wen - Kan, mini 
ster finansów Sung oraz Wellington 
Koo udali się samolotem da Pekinu — 
aby przeprowadzić rokowania z komi- 
sją Leytona, zanim Japonja uzna de ju- 
re państwo mandżurskie. £ 

ien ostatni rodzaj przestępstw, a przede 
wszystkiem sposób dokonywania ich, nieriał 
identyczne w każdym poszczególnym wypad 
ku, nasuwał przypuszczenie, że ma się tu do 
czymiema z zorganizowaną bandą przestęp- 
ców. Z drugiej strony ponieważ partja komu 
nistyczna nie gardząc kryminalnemi sposoba 
mi walki politycznej, nawoływała w swej bi 
bule do podpaleń i prześladowań niewy- 
godnych dla siebie ludzi, nasunęło to uzasad 
nione podejrzenie, że banda ta stoi pod kie- 
rownictwem kompartji. 

istotnie, przeprowadzone śledztwo przez 
ptokuraturę nowogródzką dochodzenia po- 

  

  dieta burmistrza How Yorku Jimmy Walter 
Jimmy Walker, burmistrz największego 

miasta Świata, by: uosobieniem demokraty- 
zmu i jedną z najpopularniejszych osobisto- 
ści na obu półkulach. 

Ostatnie lata jednak zasnuły lekką chrmmu- 
га horyzont powodzenia Jimmy. Walkera na 
gruncie społecznym. Coraz głośniej zaczęto 
szeptać, a potem: odezwała się prasa, pod- 
nosząca pewne zarzuty natury  materjalneį 
przeciw wielkiemu burmistrzowi. Pierwszy 
zgrzyt zauważono przed trzema laty w czasie 
pobytu w Nowym Jorku nadburmistrza Berli 
na Bóssa. już wówczas krążyć zaczęły pierw 
sze pogłoski o jakiejś aierze korrupcyjnej, 
a w rezultacie utworzona została komisja 
śledcza dla zbadania całej sprawy. Przy kre- 
owaniu tej komisji splatana Walkerowi #- 
gla, gdyż w skład jej weszli wyłącznie jego 
najzawziętsi przeciwnicy polityczni. 

Walker wyjechai wtedy do Europy rze- 
komo celem zaznajomienia się z urządzenia 
mi wielkich miast. jego podróż jest jednym 
wielkim pochodem triumiałnym. Wita go en 
tuzjastycznie Berlin, Praga itd. Tymczasem 
jednak za oceanem sprawy dojrzewają prze 
ciw Wałkerowi. 

Wreszcie Walker stanął przed komisją 
śledczą. W tym samym czasie jednak zabra- 
kło w N. Jorku „prawej ręki" Walkera mi. 
Sherwooda, skarbnika, względnie głównego 
agenta finansowego burmistrza. Pan Srerwo- 
od bawił rzekomo w podróży poślubnej w 
Meksyku i wskutek tego wielu szczegółów 
nie można było wyświetlić. Jimmy Walker 
pozostał przy: swoim urzędzie. I jakkolwiek 
jego dowcip, jego bystrość umysłu, dżentel 
menerja itd, zyskiwały nadal pokiask tiumu 
— to jednak coraz wyraźniej można było do 
strzec, że macki korrupcji ogarnęły nietylko 
poszczególne resorty gospodarki komunalnej 
Newego Jorku, lecz docierały także do ga- 
binetu samego burmistrza. 

Jednym z największych. atutów jakim о- 
perują przeciwnicy polityczni Walkera, jest 
niezaprzeczalny fakt, że ten ostatni przyjął 
w charakterze burmistrza „tałeńki prezen- 
cik* w kwocie 26,000 dolarów. To jest fakt. 
Walker przyjął od pewnego bankiera mr. Si- 
sta wspomnianą kwotę jako dar koncernu fa 
brycznego wozów ciężarowych p. n. „Pa:- 
melee Transportation Com:pany*. Walker 
pieniądze przyjął, a hojny ofiarodawca tiu- 
maczył swój gest niezwykłem uwiełbieniem 
burmistrza, którego wałory, jako człowieka 
fachowca, potrafił ocenić. Potem: przyszła 
spawa podwyżki akcyj naftowych, których 
pakiet rzekomo darowano Wałkerowi itd. 
Autorytet Walkera, który miat się publicznie 
oświadczyć na rzecz tej czy tamtej grupy 
przemysłowej, miał być wyzyskany dla ce- 
lów spekulacyjnych. Pozatem datowizny mia 
ły być bodźcem do skłonienia Walkera w 
kierunku kupna danego fabrykatu dla gminy 
nowojorskiej. Owe prezenty przyjęte w złej 
czy dobrej wierze, jak wogóle cała sprawa 
— uważana jest przez obywateli za bardzo 
przykrą i dla godności burmistrza N. Jorku 
ubliżającą. 

Niezwykłe ciekawie przedstawia się spra- 

POLSKIE PODWÓRKU 
Llstnienie filmu polskiego jest oczy- 

wiste. 

(Wielu nie interesuje się, w jakiej 
postaci film tem istnieje — dość, że 

- wogóle jest. 

Czyż jednak naprawdę szystko je- 
no jaki jest i będzie film poisk:? 

O wytwórczości filmowej w Polsce, 
można mówić właściwie od lat paru za- 
leżnie. Przed tem makręcano u nas ja- 
kieś obraży, filmowano Smosarską, i 
sławnych aktorów. teatralnych, ale pro- 
dukcji własnej nie mieliśmy. Dziś za- 
czyna się ona wykłuwać powoli, Stoi, 
niestety, wyłącznie: na gruncie eksploa- 
tacji i ajwiększeg» wypempowania do- 
chodu z poszczególnych obrazów, lecź 
tem. niemniej podstawy organizacyjne 
są. 

Dlatego może i lepiej powiedzieć, 

wszystko jedno jaki film nasz jest dziś, 

  

ale bardzo się nad tem. zastanowić na- 
leży, jaki będzie w przysłości. Raczej 
jaki film polski być powinien i o ile o- 
przeć się musi na postuiatsch artysty- 
cznych, (które winny być równorzęd- 
nym conajmniej celem obok  finanso- 
wych. 

Przeszłość naszej kinema'ografji da- 
je bogaty materjał negatywnego @5- 
świadczenia. Na tem jednak budować 
trudno. 

Wiemy jak filmów. robić mie należy, 
musimy wszakże lepiej wiedzieć, eo i 
jak robić należy, aby stanąć na mozio- 
mie produkcji europejskiej, 

Do niedawna sądzono wiele, że Eu- 

ropa nie prześcignie nigdy Ameryki w 
produkcji filmow:i. 

Ameryka ma rozmach... Ameryka 
ma miljony.,. udoskonalenia t-chniczne. 
Jesteśmy za biedni! 

Rzeczywistość pokazała że jest na- 
czej. 

Ameryka ma rozmach, miljony i te- 
chnikę, ale Europa wysunęła sztukę i 
artyzm kina na czoło i dziś przoduje w 
produkcji światowej. 

Mniejsza o to, jakiemi drogami idzie 
flm europejski, czy” to francuski, czy 
sowiecki, czy wreszcie czeski. Dość, że 
dla jego rozwoju nie są niezbędne cgro 
my środków amerykańskih, 

Polska twórczość filmowa, mie jest 
tak bogata, jak amerykańską, ani tak 
artystyczna, jak francuska. Może jed- 
nak być dostatecznie wyposażona i nale 
życie kulturala. 

Czy tak będzie w istocie 1 
Odpowiedź przyniesie 

przyszłość. $ 
O tem, co było przed tem, mówi się 

zawyczaj bardzo lekceważąco, Glos vu 
bliczności filmowej pozostawał jednak 
przeważnie w rozmowach prywatnych, 
rzadziej ukazując się na szerszej arenie, 

Dopiero w roku bieżącym w wielu pi 

smach stołecznych i prowincjonalnyh, 
zapoczątkowano zasadniczą dyskusję na 
temat filmów polskich. 

Dyskusja dotyczy dwóch zagadnień: 
1. Czy ina ile dotychczasowe filmy 

zasługują wogóle na uwagę, ze względu 
na swą warteś:, 

2. Jaki powinien być film polski. 

niedaieka 

wa podróży europejskiej Walkera. Nasuwa 
się pytanie, skąd się wzięty korendaine kwo- 
ty na luksusową eskapadę Jimmy Walkera 
do Europy, skoro kasa miejska nie wypiaci- 
ła ani centa. Zastanawiała się nad tem pra- 
wie cała prasa amerykańska, 

J co się się okazuje, 
Prawie cała podróż Walkera do Europy 

fimansowai zamożny przemysłowiec amery- 
kański mr. Smith, który wręczył burmistrzo- 
wi swoje czeki na sumę 10,006 dolarów. 

ów pan Smith jest agentem „Equitable 
Coach Company", towarzystwa stojącego w 

a stosunkach handlowych z urzędem 
burmistrza. Walker — jak się okazało — je- 
den z czeków na 3006 dolarów zrealizował 
w czasie pobyta w Paryżu. Przesłuchany w 
tym kierunku Walker zasłonił się niepamięcią, 
twierdząc w końcu, że czeki otrzymał od 
jednego ze zmarłych w międzyczasie przemy 

  

słowców mr. Wanamakera. 
Dochodzenie komisji śledczej doprowadzi 

ły jednak do reweiacyjnych wprost rezuita- 
tów. Stwierdzono, iż w dniu wyjazdu Wal- 
kera do Europy jego agent finansowy mr. 
Sherwood podjął z konta bankowego Wal- 
wera bagatelkę: 263,838,36 dolarów, którą to 
kwotę przekazał na rzecz burmistrza do jed- 
nej ze stolic europejskich. Pieniądze te sta- 
rowić mają prowizję z tranzakcyj, zawar- 
tyci: między miastem a uprzywilejowanymi 
przemysłowcami za wstawiennictwem Wal- 
kera, 

Ostatnio pisma donoszą, iż w aierze Wai- 
kera wmieszany jest także brat jego, znany 
iekarz nowojorski Dr Walker, który w ciągu 
sześciu miesięcy ulokował na swem koncie 
pół miljona dolarów. 

Narazie Jimmy sprawuje nadał swój od- 
powiedziainy urząd. 

Turniej tenisowy w Wimbledon 
LONDYN PAT. — W poniedziałek w 

pierwszym dniu międzynarodowego turnieju 

tenisowego w. Wimbledon uzyskano wyniki 

następujące: 

Borotra —Mertin 0:6, 6:1, 1:6, 6:4, 6:2, 

Perry — Jameson 6:3, 6:2, 6:4, Vines —Du 

Plaix 7:5, 6:3, 6:4, Maier — Herling 6:3, 

7:5, 6:4, Austin — Young 6:2, 9:7, 6:3, 

Wood — Wedd 6:2, 6:2, 8:6, Hughes — 

Kuwabara 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2, Menzel — 

Leader 6:0, 6:1, 6:0. Cochet — Partridge 7:5 

6:3, 6:2, Matejka —- Powell 6:4, 6:3, 6:3. 

NOWY SUKCES 
JĘDRZEJOWSKIEJ 

LONDYN PAT. — We wtorek Jędrzejow 
ska grała w pierwszej rundzie rozgrywek 
międzynarodowych w Wimbiedon przeciwko 
Angielce Law. jędrzejowska łatwo pobiła 
swą przeciwniczkę, wygrywając mecz w 2 
setach 6:3, 6:4. We środę Jędrzejowska gra 
w drugiej rundzie przeciw groźnej przeciw- 
niczce Angielce Ridley. W dniu tym gra ró- 
wnież Tłoczyński, który ma za przeciwnika 
jednego z doskonałych tenisistów amerykań 
skich Aliisona : 

Zjazd delegatów Legjonu Śląskiego 
WARSZAWA. PAT, — Pod przewod- 

mietwem wieemarszałka Sejmu dr. Ka- 

rola Polakiewicza odbył się walny zjazd 
delegatów Legjonu Śląskiego — Stowa- 
rzyszenia Powstańców Śląskich. 

Ze sprawozdania, złożonego przez se- 

kretarza gen. por. Jaremę wynika, że 

Legjom Śląski posiada 67 grup w ca- 
łej Polsce, oraz grupę okręgową we Fran 

cji, Po sprawozdaniu kasowem i: komi- 
sji rewizyjnej udzielono zarządowi abso 
lutorjum z wyrazami uznania. Zjazd 
wysłał depesze hołdownicze do Pana Pre 

zydenta Rzeczypospolitej, Marszałka 
Piłsudskiego, wojewody Grażyńskiego i 

prezesa Federacji Obrońców Ojczyzny, 
gen. Góreckiego, poczem uchwalono pro 
sić p. Marszałka Piłsudskiego o przy- 
jęcie honorowego protektoratu nad Le- 
gjonem Śląskim, oraz nadano honoro- 
we członkostwo wojewodzie Grażyń- 

Zapoczątkowanie takiej dyskusji na- 
leży uważać za bardzo ważny moment 
w rozwoju naszej (kinematografji. Na 
tem tle w Warszawie powstało nawet 
specjalne towarzystwo miłośiików sztu 
ki filmowej pod nazwą „Start*. Towa- 
rzystiwo to ma za zadanie przeżyć istot 
ne zrozumienie kina i prymitywnej bo- 
daj kultury filmowej. z 

Dotychczas sprawa wyglądała pr”- 
ściej. Duże afisze reklamowały „Naj- 
nowszy film produkcji polskiej z nagło 
śniejszą gwiazdą*, Tu następowały na 
zwiska: Smosarskiej, Malickie, lub Gor 
czyńskiej, a dla płci pięknej Sawana, i 
nieodzownego Brodzisza.. 

Publiczość szła tłumnie na każdy 
taki, lub nawet mniej zachyalany obraz. 

Po dziesiątkach filmów obcych. każ 
dy chciał zobaczyć coś swego. W duszy 
tkwiło szcere życzenie: może tym razem 
będzie coś porządnego! Kończyło się 
na życzeniu. Ponure miny iych. którzy 
wychodzili z kina, najlepiej » tem świad 
czyły. Zawiedzione madzieje, to gorzkie 
uczucie, Kto chciał być złośliwym wy- 
chwalał film, aby sąsiad zrużnował się 
na bilety dla siebie i całej rodziny, a 
potem wścieka! się w bezsilnej złości. 

Gdy już film wyciągnął i rozwiał 
wszystkie możliwe dobre chęci — zaczy 
nało się pantoflowe „obgadywanie po ką- 

tach salonów: w nudnem wałkowaniu ro- 

zmów . 

Ten brodzisz zawsze ma jednakową 
minę i wyszczerzone zęby... 

Smosarska chyba nigdy nie da spo- 
koju porządnym ludziom... 

Mój Boże, dlaczego u nas zawsze są 
policmajstry, apasze i prostytutk: w 

   

. każdym niemal filmie... 

skiemu. 

Po przemówieniach powitalnych do- 
ikonano wyborów, zarządu głównego. Na 
prezesa wybrano wicemarszałka Pola- 
kiewicza, na wiceprezesa p. Gościmskie- 
go i na sekretarza generalnego por, Ja- 
remę. 
|) 

NAJSTARSZY CZEWIEK 
FA BUKOWINIE 

CZERNIOWCE. PAT,— Najstarszym 
człowiekiem ma Bukowinie jest Pola! 
Józef Guzek, zamieszkały w Czerniow- 
cach, liczący 114 lat. Pochodzi on z o- 
kolie Krakowa i — jak sam opowiada 

-—- mając lat 12, był naocznym świad- 
kiem powstania narodowego 1830 roku. 

Starzec jest zdrowy i czerstwy. Ojciec 
jego osiągnął wiek 80 lat, dziad zaś 117 
lat. 

  

  

Na pamięć wszyscy litanję 
usterek filmów polskich. 

Bądźmy sprawiedliwi, mówiono tak- 
że t o zaletąch. Przedewszystkiem chwa 
lono zwykle plenery. To mają nasze fil 
my w porządku. Takich widoków i kra- 

jobrazów nie powstydzi się nawet dobry 
film zagraniczny, 2 

Talk mniej więcej ukiadająca się dy- 

skusja nie pozostawiała żadnego ślalu. 
Między. publicznością a „sferami filmo- 
wemi* był chiński mur. 

Czy w następnym fi!mie iay— -Bhm 
Przy następnym filmie polskim ро- 

wtarzalo się wszystiko de novo. 
Obecnie stan rzeczy zmienia się na 

lepsze. Głos publiczności p:zenika przez 
chiński mur, który tu : ówdzie -ię wy- 
szczerbił. Mówi się i pisze wyraźnie: 
watych, Chcemy, aby film polski odet- 
chnął Świeżem powietrzem. Chcemy, 

aby zamiast spekulacji na patrjotyzmie, 

lub nazwiskach sławnych pisarzy -— da 
no film, opracowany przez ludzi inte:i- 

gentnych, nie eksploatatorów , lecz twór 

ców, mających dane do wychowania ru- 
blićzności kinowej. 

Film francuski wychowai sobie pu- 
bliczność, która świetnie zrozumiała :6ž 
nicę między: bluffem amerykatskim. a 

sztuką Rene Claire'a. 
Film polski drażni publiczność, któ- 

ra nie jest przecież tak analfabetyczna, 
jak to się twórcom różnych „Chamów'” 

„Puszcz* i inych „Strasznych nocy, 
wydaje. 

Filmy nasze robi się na kolanie, ob- 
sadza się źle, (bynajmniej nie z braku 

sił), Ikaleczy się scenarjusze, fałszuje 
dzieła pisarzy puszcza się w obieg z 
fanfarami kłamliwej reklamy. 

znają 
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Propozycje Chin zmierzają do stwa 
rzenia w obrębie Chin autonomicznego 
państwa mandżurskiegc, w którem rzą 
dzić będą urzędnicy chińscy, uznani 
przez rząd nankiński i tokijski. W ra 
zie przywrócenia suwerenności Chin 
nad Mandżurją, rząd nankiński będzie 
gotów przyznać Japonji również i te 
prawa, które dotychczas kwestjonował 

      

twierdziły w całej rozciągłości wyżej wspom 
niane przypuszczenia. Szczególnie sensacyj- 
mym jest, iakt, że partja komunistyczna, — 
chwytając się wprost kryminalnych metod, 
— zorganizowała ze swych członków szaj- 
kę bandycką, którą stosowała najprostszy i 
najpewniejszy środek ekspropriacji —- kra- 
dzieżc. 

Prowadzone energicznie dochodzenia da- 
ły rezultat pomyślny, gdyż banda złoczyń- 
ców, została w pelnym składzie wyłapana— 
na czele ze swymi hersztami, Janem Bacha- 
rem i Włodzimierzem Stasiewiczem, miesz- 
kańcami gminy horodyczańskiej pow. nowo- 
grodzkiego. 

W związku z powyższem dnia 28 maja r. 
b. prokuratura nowogródzka złożyła Sądowi 
Okręgowemu, przeciwko najbardziej czyn- 
nym ośmiu członkom bandy, akt oskarżenia 
w trybie doraźnym. Należy dodać, że herszt 
bandy Bacher ostatnio tropiony przez policję 
—ukrywai się w lesie, w specjalnie wykopa 
nej norze, w której odnaleziono prócz kara- 
binow i skradzionych artykułów żywnościo 
wych, również maszynę do pisania „oraz 2 
aparaty telefoniczne. Banda ma za sobą bo- 
gatą przeszłość i mimo jej stosunkowo krót 
kiego, bo 6-miesięcznego działania, — zdoła- 
ła już popeinić 23 zbrodnie natury kryminaj- 
nej, za co też członkowie jej ponieść mają 
surową karę. 

Bibijofiie wileńscy 
Pośród niezwykłych zbiorów 

orientalnych 
Zanim Wilno ukończy swe przygoto- 

wania do zbliżającego się już zjazdu bi- 
bljotekarzy polskich i bibljofile tutejsi 
nie omieszkali skorzystać ze sposobno- 
ści zapoznania się ze skarbami ukry- 
temi w prywatnych zbiorach uašzych, 
jeszce przed rozpoczęciem feryj letnich. 

Jakoż w dniu 17 b.m. członkowie wi- 
leńskiego T-wa  Bibljofilėw polskich 
zgromadzili się wieczorem, w in- 
nym domu znakomitego znawcy  kole- 
kcjonera zabytków książkowych i ręko 
pismiennych, pochodzenia egzotycznego, 
Jego Ekscelencji Seraja 
szaia. Tam mil 3 z dużym pożytkiem 
spędzono kilka godzin przy ogladaniu 
niezmiernie cennych ‚а rzadkich — обо- 
bliwości iw dziale manuskryptów wscho- 
dnich, 

Prof. Szapszał spędzając długie lata 
na Krymie, gdzie -w. Supatorji stworzył 
bogate muzeum zabytków  tureczich i 

rsikich, oraz w Konstantynopolu, gdzie 
również zdobył przepyszne okazy m:o- 

dlitewników, koranów i dokumentów. 
Pewną część tych przedmiotów bezcen 
nych uratował dlą Wilna, ewentualnie 
dla swej jednoty karaimskiej, 
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Rękopisy z XIII w. aczkolwiek rnz- 

miarami nieduże i niekiedy drobne, tu- 

dzież manuskrypty. w zwojach. bardzo 
są charakterystyczne i często wprost 

pmzepyszne pod względem grafiki, fan- 

układzie 
nych efektów. 

Książkowe, cprawne rękopisy  iliu- 

minowane są w barach i złoceniach 

szczęśliwie zakonserwiowane i Świadczą 
o miepospolitych talentach i pomysło- 
wości autorów w tych, niekiedy .- - 
nych arcydzieł skryptowo — onrazko- 

szała. Tam mil" * z dużym pożytkiem 

W sądzie o dotychezasoej produkcji 
polskiej są wszyscy zeodni, Potępia się 
ją w 90 proc. i bodaj, że słusznie. Te 
nieliczne cechy iodatnie i plusy, które 

Dlatego zebrawszy czemprędzei war 

tościowsze resztki, zerwać należy cał- 
kiem z tem, co było dotychczas, i z 
miejsca przybrać inny kierunek. 

O filmach, istniejących dość już się 
maogół powiedziało. Bardziej istotne 
jest to, jaki ma być nasz film nowy, 

Czy zasadniczo mamy widuki na 
stworzenie fiimu dobrego i stojącego 

na poziomie europejskim ? 
wszystkie pisma fachowe i znawcy na- 
szych sił. Podobno Abel Gance, jeden z 
większych reżyserów i teoretyków fil- 
mu francuskiego, miał się wyrazić, iż 
przyszłość filmu leży w krajach  sło- 
wiańskich. Rosja i Czechy już to stwier 
dzać zaczynają. Polska ma wolną drogę 
dzać zaczynają. Polska ma wo!ną drogę. 

Czego nam potrzeba ? 
Trzech rzeczy. Dobrych  scenarju- 

szów, reżyserów. i... uczciwości. 

Uczciwości nietylko w zakresie  ре- 
kunjarnym, ale przedewszystkiem uczei- 

wości artystycznej. Niech w filmie wy- 

powie się artysta, ykształcony fachowo 

i posiadający talent. 

Czy są tacy? — Są. W Paryżu na- 
przykład studjuje film Bohdziewicz, a 
obok niego wielu innych kryje się na- 
razie w cieniu kręcących obenie „sław 
reżyserskich*, Z tych wszystkich „sław 
jeden tylko Waszyński (reżyser B.W.B. 

— filmu) zna się na rzeczy i najmniej 

zrobił gaff, — Zresztą, mie chodzi o 

nazwiska. Dość, że ludzie są. Należy 

tylko usunąć tych, którzy z barbarzyń- 

Chana Szap- * 

i K iorystycz- z' 

W WIRZE STOLICY. 
ŚLUB W GDYNI 

Wujaszek pojechał do Gdyni na jedem 

Gzień, a że było bardzo gorąco, zaszedł do 

kościoła. Krzyk zdumienia, radości i pani 

Ret., oraz miody sekretarz ambasady ame- 

rykańskiej w Warszawie, rzucili mu się na 

szyję. 
— O! jest świadek! 

— Kochany panie, idź si 

chodź prędko, za godzinę 

świadkiem. 

— Co za niezwykły traf, że właśnie pa”! 

Przed rokiem, wujaszek, emablując Psikę 

z Wilna panią Ret., w kawiarni w New Yor- 

ku ziewa! solidnie. Nawinął najomy dy- 

  

   

     

  

   

    

plomata — przedstawił go, sam da! dyinę. 

Dyplomata został naznaczony dia Wa 

korespondencja z pada ie-"., skłonu 

  

tego. że postanowna w: Gć do kraju. Se- 

kietarz ambasady wyjechał mi je; sputkanie 

ac Gdyni. 

Po długiem niew: zeni 

cuchnęła płomieniem. 

— Pobierzmy się! 

— byczo! Tu, natvciimiasi w U 

Proboszcz oświad:: ; że to niemeżiiwie, 

Amerykanin i zan izowana Polka wsie 

w samochód i u de Peplina pod 

rajona miłość 

i! 

   
   

     

  

iiudziądzem — rezydencji biskuca; 176 kim. 

zajęło im 2 godzin. 

Wyrozumiawszy 0 co uwdzi, biskup 

caidzo się ucieszył: --- a no, skuro czujecie 

tak. pociąg do sak: ite tui... 

Młodzi za nic nie chcieli brać 

  

   
   

Pepiinie. Nie — tyko w Gdyni. 

runem wrócili nad niorzc. Pro! '0- 

bił trudności, ale skąd wziąć <wi 

l oto nawinął się wujaszek. VAi.rat ten, 

co ich skojarzył. Widoc:17 paiec Opatrzno- 

ści. Ogolony i przyczesany, v' szarym, po- 

dróżnem ubraniu. spełnił wujaszek rolę śviqd 

ka bez zarzutu. 

Po ślubie bankiet. DDowiedziała się o nim 

gdyńska elita — sala pękała od miejscowych 

dygnitarzy. 

Wino, wódki — posypały się mowy. 

Gdyńscy matadorzy podkreślili wyraźnie epo 

kowe znaczenie dzisiejszego ślubu. Każdy ro- 

zutnie, każdy pojmuje... co tam Hitler wobec 

takiego sojuszu.. Święta prawda — ta całą 

historja. Karol... 

Dr. Krzemiański 
Chor. by wewnętrzne spec. żołądka 

i jstit przyjmuje od 12 — 3 

Kwłatowa 7, tei. 14 25, 

YYYYYTYYYVYVYYYYVYYVYYVVYVV! 

SKŁADAJCIE OFIARY NA KOMITET 

RATOWANIA BAZYLIKI 

WILEŃSKIEJ 

S ANAAKAAAAA AAA KRARAARAAADSAAAL AAA LAA AAA A 
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ch pokojach prof. Szapszala, ude- 

ych na modłę wschudnią. 

Z niezwykiem zajęciem usiłowano 
lač te objekty zabytkowe pod świa- 

'ierowinictwem poważnego 22»3po- 

11 i jednego z gości Polaka, x: 
c doskonale język turecki, r:ógł 

być tu również użyteczny: przy &) © )- 
niach archeologicznych. 

Ci zaś z obecnych, którym nieobce 
są imiona polskich orjentalistów, wy- 

szłych swego czasu z pod wplywów daw 

nego uniwersytetu wileńskiego 'przypom 

miel: tu, przy tej sposobności zasługi u- 

czonych naszych dla spraw wiedzy o 
wschodzie, tudzież odźwierciadleniu jej 

kich uczonych, jak Antoniego Muchliń- 
skiego, Józefa  Sękowiskiego (barona 

Branbeusa, i in. 
Temu i owemu przypomniały się tu 

kultura dawna miejscowych 
ów, zbiory archiwalne miejscowe 

lejami królow polskich, konser 

ane obecnie w pięknej skrzyni, spo 
rządzonej przy kanesie trockiej z woli 
Pana Prezydenta Najjaśniejszej Rzecž- 
pospolitej, wreszcie starożytny cmen- 
tarz trocki z nagrobkami, wśród któ- 

rych znalazł się jeden z cżasów króla Ja 
na Sobieskiego. it.d 

     

  

   

  

   

    
    

Sulimczyk,. 

Rumi LLS L LL LLS CRAY SEZOŚTA 

ską ignorancją, przenosą akcję „Cha- 
ma“ w Łowickie i tych, którzy wagóle 
sięgają po scenarjnsze do powieści. 
Na miejsce tych wszystkich staną siły 
nowe, młode, a przedewszystkiem inte- 
ligentne, Tu jest największa  bolączka 
filmu polskiego. Mógłby ktoś powie- 
dzieć, że brak nam pieniędzy. Ale tak 

nie jest. Jeżeli są one na produkeje „Dzi 
kich pól* i innych kosztowniejszych f'1 
mów — to znajdą się i na filmy nowe, 
Zresztą publiczną tajemnica, jest, że 

dyrekcje kin za wynajęcie filmu xrajo- 
wego, płacą o wiele drożej, niż za filmy 

zagraniczne. 

IW produkcji polskiej widziel śmy do 

tychczas beceremonjalmość i zadziwia- 

jąće prostactwo. objawiające się w uj- 

mowaniu treści, w banalnych sytua- 

cjach, w montażu i t.p, 

Kino dzisiejsze daje tysiączune mo- 

żliwości wypowiedzeniia się. Ale cóż 

raogą powiedzieć ci, którzy nic do no- 

wiedzenia nie majų" 
Niech więc mówią ci, klorzy coś z 

siebie wydać potrafią. 

Mamy materjał i budowniczych. Ma 

my dostatecznie przygotowaną publicz- 

ność, Można zacząć tworzyć nowy: film 

polski, w którym znajdzie właściwe na- 
stawienie publiczności i nie będzie je- 

dynie pasmem nawiedzionych nadziei. 

— Film wczorajszy powędrować mu 

si do lamusu, z dzisiejszego zabrać 

ba co najlepsze wyniki, a z jułrzejszą 

w siedmiomilowych butach uciekać nale 

ży od dotychczasowyh terenów pracy i 

eksploatacji, gdzie na lekarstwo nie by- 
ło sztuki kinowej. — 
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Przystpujemy do rozwinięcia dru- 

Przystępujemy do rozwinięcia dru- 
giego pytania. 

— Jak pan dyrektor pojmuje rolę 
kierownika teatru? Jest to wszak sta- 
nowisko w istocie swojej złożone i skom 
plikowane. Niesposób roli.tej traktować 
z puniktu widzenia tylko artystycznego. 
Prądy społeczne, polityczne i kultural- 

ne... Niepodobna umieścić teatr wspól- 
czesny poza sferą tych wpływów. 

— Odpowiedź na te pytania nie jest 
rzeczą prostą — mówi dyrektor, ważąc, 

jak widać, słowa — szczególnie u nas i 
wyjątkowo w: chwili obeenej. 

— Dlaczego ? 

— W Polsce bowiem niedoceniamy je- 

szcze należycie specyficznych odrębności 
kierownika teatru, jego wyjątkowej i 
właściwie decydującej roli w teatrze. 
Myślimy zwykle tak: kierownik teatru 

— to albo świetny aktor, albo człowiek 

o dużych zdolnościach kupieckich. 

— A jak powinno być? 
— Widzi pan... aktor, reżyser i kie 

rownik — te trzy składowe, twórcze 
funkcje teatru — tylko wówczas mogą 
zmierzać zgodnie do celu, kiedy je pro- 
wadzi jakaś świadoma wola. Bez niej 
powstaje chaos, którego żadna sztuka 
nie znosi. 

— Któraż z tych trzech funkcyj jest 
najważniejsza, jeśli chodzi o nadanie 
teatrowi wiłaściwego oblicza artystycz- 
nego? 

— Przedewszystkiem decyduje o tem 
osobistość kierownika, jego indywidual 
mość artystyczna, jego czysto ludzkie 
wartości, wreszcie jego ustosunkowanie 

się do całokształtu zagadnień życia. Ta- 
lent kierowniczy, odrębny w składnikach 
teatralnych, musi — zdaniem mojem— 
czerpać soki nadewszystko z tej pasji 
wewnętrznej, kóra ogarnia calokształt 

teatru, z tej siły duchowej, która zdołna 

jest podporządkowywać sobie otoczenie. 
— Z tego wynikałoby, że trzeba być 

urodzonym kierownikiem teatru, że jest 

*to specjalna zdolność, — z łaski Bożej? 
— Zapewne... Jeśli pan żąda ode 

mnie definicji, sformułowania osoby kie 
rownika, powiedziałbym tak: kierownik 

teatru musi ręprezentować określoną, 
śmiałą i bezkompromisową ideę, która 
siłą swą zdolna jest przyciągać nieża- 
chwianych współpracowników, aby stwo 

"rzyć w ten sposób placówkę teatralną o 

wyraźnem obliczu tego zabarwienia spo 
„łecznego, politycznego - 1 kulturalnego, 
jakie charakteryzują osobę kierownika, 

— & więc całkowita spuremacja w 
teairze kierownika ? 

— Supremacja... tak, ale oparta wy- 

łącznie na wamtościach wewnętrznych, 
ideowych, jego indywidualności. Taki 
człowiek tworzy teatr, i miech mi pan 

wierzy, że takiego teatru potrzebuje 
Polska.. Bardziej, niż każde inne pań- 
stwio. Tylko ten typ teatru może stać 
się przemożnym czynnikiem państwo- 
'wotwórczym. 

— Teatr jako czyniiik państwowo- 

| twórczy. To bardzo interesujące i do- 

| niosłe zagadnienie. 

į 

    
— Niewatplimie. Oheinie wypowiem 

w tej ikwestji swoje zdanie, tem bardziej, 
że kwestja ta wiąże się ze świeżemi wy- 
padkami we Lwowie, które wyprowa- 
dziły mnie z równowagi, acz z innych 
pobudek, niż kolegów pozaańskich... 
Mieliśmy we Lwowie przykład, w jakim 
stopniu teatr może zahaczać o sprawy 

Z SĄDÓW 
ZA KILKASET LITÓW... 

W dniu wczorajszym na ławie oskarżo- 
nych przed Sądem  Apełacyjnym zasiadło 
trzech młodych mieszkańców Wilna, skaza- 
nych przez Sąd Okręgowy za szpiegostwo 
na rzecz Litwy. 

Głównym oskarżonym jest 20-letni Alex- 
sander Cejko, pozostałi zaś 18-letni Mieczy- 
sław Prusewicz i 22-letni Anatol Lulewicz, 
to tylko jego pomocnicy. 

Historja akcji szpiegowskiej 
przedstawia się dość oryginalnie. 

Cejko, będąc z pochodzenia Litwinem — 
wszedł w porozumienie z wywiadem litew- 
skim i za odpowiedniem wynagrodzeniem 
niiał mu dostarczyć plany pewnych objek- 
tów wojskowych na terenie Wilna. 

Nie mogąc jednak dokonać tego osobiś- 
cie -— poprosił o nakreślenie tych planów 
swego znajomego Prusewicza, obiecując mu 
wzamian większą sumę pieniężną. 

Ostatni zaś, wiedzącr do jakiego celu ma 
ja te plany być użyte, postanowił Cejkę wy 
prowadzić w pole i dostarczyć mu za o- 
biecane pieniądze plany fikcyjne. 

Zamiar ten zrealizował przy pomocy swe 
go kolegi, Lulewicza, ucznia szkoły technicz 
nej, który mu te plany zmyślone interesują 
cych Cejkę objektów nakreślił, poczem zo- 
stały one wręczone Cejce.. Wzamian otrzy- 
mali od niego 300 litów. 

Nie chcąc jednak dałej „bawić się” w 
tak niebezpieczne zajęcie Prasewicz zgłosił 
się do Wydziału Śledczego, gdzie zdemasko 
wał szpiegowską działalność Cejki, a jedno- 
cześnie powiadomił o dostarczeniu mu spo- 
rządzonych na spółkę z Lulewiczem pla - 
nów. " 

W wyniku przeprowadzonego dochodze- 
ria wszyscy trzej zostali aresztowani i w 
dniu 4 stycznia rb. stanęli przed Sądem Okrę 
gowym, który uznając winę Cejki za świado 
mie popełnioną, na szkodę państwa, skazał 
go na 10 lat ciężkiego więzienia. : 

Prusewiczowi zaś i  Lulewiczowi, jako 
tym, którzy dopuścili się przestępstwa, lecz 
nie z myślą szkodzenia państwu, wymierzył 
karę 2 lat więzienia, zamieniającego dom po 
prawy. 

Po ponownem rozpatrzeniu całokształtu 
sprawy Sąd Apelacyjny postanowił wyrok 
pierwszej instancji zmienić tylko w stosenku 
do Cejki i Lulewicza, przyczem pierwszemu 
obniżył karę o połowę, Lulewiczowi zaś do 
8 miesięcy.. 
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Kierownik teatru decyduje. — 
WOŚĆ. - Czynnik państwowotwórczy. — wygasająca rasa.— 

Zawsze waiczyć, 

Bezkompromisowa ideo- 

społeczne i polityczne. Z pewnością ro- 
la kierownika w teatrze jest o tyle spo- 

łeczna, polityczna i kulturalna, o ile da- 
ny kierownik reprezentuje pewoe po- 

glądy. 
— Zechce pan dyrektor rozwinąć to 

ciekawe zagadnienie ? 

— Zrobimy to nieco później. W da- 
nej chwili byłaby to dygresja od zasad- 
niczej linji naszej rozmowy. Wróćmy 

do osoby kierownika... Chciałbym jesz- 
cze niektóre rzeczy zaznaczyć. Chciałbym 
powiedzieć też kilka słów o sobie. Jes- 
tem wszak kierownikiem teatru... 

— Mam właśnie zanotowane tego ro 
dzaju pytanie, z którem chciałem się 
mwrócić do pana dyrektora. 

— Otóż, co do mnie — muszę za- 
znaczyć, że wstąpiłem do teatru dość 

późno, gdy okres chmurnej i górnej mło 
dości był już poza mną, lecz w rozwoju 
mym odegrał teatr znaczną rolę. Postę- 
pując dość szybko, szukałem przede- 
'wszystkiem tych teatrów, które legity- 
mowały się postępem i szukaniem no- 
wych dróg. Specjalnem mem zainterc- 
sowasniem jest technika aktorska, poję- 

cie fachowości i całokształt wychowa- 
nia aktorskiego. Dlatego też brałem czyn 

ny udział w organizowaniu życia aktor- 

skiego po przez Związek Artystów Scen 

Polskich. W ósmym reku swego pobytu 

w teatrze objąłem kierownictwo tea:ru 
rządowego w Toruniu. 

— Jak wiem, ogłaszał pan dyrektor 

teoretyczne prace z zakresu swej specjal 

ności ? 
— Owszem, aczkolwiek nie były to 

rzeczy oryginalne. Przyswoilem polskiej 
literaturze teatralnej dwa kapitalne pod 

ręczniki księcia Sergjusza Wołkońskie- 
go: Człowiek wyrazisty i Słowo WYrł 

ste, z zastosowaniem tych dzieł do 
runków polskich. 

— Jak pan; dyrektor scharakteryzu- 

je swój światopogląd teatralny? 

— Jako aktor i jako czlowiek teatru, 

należą do wygasającej rasy romantyków 
walczących — dziś już wykpiwanych— 
i teatr dla mnie ma wartość jedynie 
jako przetwór rzetelnej, prostej, ściśle z 
życiem spojonej poezji. Nienawidzę w 

sztuce tego wszystkiego, co określamy 
mianem mieszszaństwa, i będąc z prze- 

konań radykałem, uznaję teatr tylko ja 

ko instytucję nieustannie walczącą. 
— A jakiemi drogami powinna iśc 

owa walka? 

— Walkę tę w Poisce należałoby wy- 

powiedzieć przedewszystkiem obcym na 
leciałościom. W wieku osiemnastym by- 

liśmy domem zajezdnym dla cbcych 
wojsk, dzisiaj jesteśmy takim szmym 
domem zajezdnym i największym w Eu- 
ropie odbiorcą cudzych myśli, form, i- 
dei, cudzego obyczaju, 'cudzej konstruk 
cji moralnej, wszystkiego wogóle co cu- 
dze, co zlewa się dzień w dzień wszyst- 
kiemi ściekami ma nasze głowy w. 
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Spostrzeżenia Zazłada  Meteuroicziew: 
nego U.5.B, w Wilnie. 
Z dnia 2u czerwca 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 759. 
Temperatura średnia: +17. 

"Temperatura najwyžsza: + 18. 

Temperatura najnižsza: + 13. 

Opad: 7. 

Wiatr: północno - zachodni. ° 

'Tendencja: wzrost. 

Uwagi: — 

    

Wsenód słońca g 3.36 

Zachód słańca g. 20.27 

URZĘDOWA 
— Kancelarja Cywilna z polecenia Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej nadesłała na rę- 
ce p. wojewody wileńskiego podziękowanie 
za wyrazy hołdu, przesłane Panu Prezyden- 
towi :przez uczestników odbytego niedawno 
„w Wilnie ogólno - polskiego 14-go zjazdu 
gazowników i  wodociągowców. 

— lnspekcja powiatów. — Pan wojewo- 
da Beczkowicz wyjechał w dniu 22 bm. na 
trzydniową inspekcję powiatów święciańskie 
go i oszmiańskiego. Panu wojewodzie to- 
warzyszą w podróży naczelnik wydziału p. 
Bruniewski, inspektor P. P. , wojewódzki ko 
mendant Konopko, i inspektor związków ko 
munalnych p. Żyłko. 

— Wojewoda Beczkowicz na wystawie. 
—W dniu 21 bm. p. wojewoda Beczkowicz 
z małżonką zwiedził wystawę sprawozdaw- 
czą Wydziału Sztuk Pięknych USB otwartą 
ostatniej niedzieli w murach po - Bernardyń 
skich. Pan wojewoda, oprowadzany po wy- 
stawie przez dziekana prof. Śleńdzińskiego, 
prodziekana prof. Ruszczyca į profesorów, 
zabawił na wystawie czas dłuższy, interesu- 
jąc się zwłaszcza pracami dyplomowemi 4 
tegorocznych absolwentów Wydziału, oraz 
wogóle wynikami prac uczniów Wydziału. 

WOJSKOWA 
— święto 1 p. p. Łeg. — W dniach 5i 6 

sierpnia 1 p.p. Leg. obchodzić będzie swe 

święto pułkowe. 

Program przewiduje apel poległych, zło- 

żenie wieńców na grobach żołnierskich itd. 

—- Ćwiczenia rezerwistów. Referat 
wojskowy magistratu rozsyła już karty po- 
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Rozmowy z dyrektorem M. Szpakiewiczem Mury $-to Michalskie zostasą zwrócone 
ss. Bernardynkom 

WYROK W PROCESIE KURJI METROPOLITALNEJ Z MAGISTRATEM 

WILNO. — Zgodnie z zapowiedzią 

podaaą w obszernem sprawozdaniu są 

dowem „Słowa z dn. 17 bm. — w dn. 

wczorajszym w Wydziałe Cywilnym 

Sądu Apelacyjnego w Wilnie zapadł 

wyrok w głośnym procesie pomiędzy 

Magistratem a Kurją Metropolitalną, o 

posesję przy ul. Św. Anny 11 

Mocą wyroku Sąd Apelacyjny po- 
  

przedni wyrok Sądu Okręgowego, — 

przyzaający dom sporny Magistratow:, 

uchyli, i uznał siedzibę zakonu $. 5. 

Bernardynek za własność tegoż zako- 

nu. 

Występujący w tym procesie z ra- 

mienia Magistratu adw Bagiński zapo- 

wiedział złożenie odwołania do Sądu 

Najwyższego. 
  

Autem z Wiina do Grodna 
Jeszcze jeden wyczyn 

WIŁNO. — Wczoraj rano posterunek po 
Ней w Ejszyszkach zatrzymał naładowane 
towarami auto ciężarowe, które usiłowało 
przemknąć przez miasteczko w kierunku 
Grodna. 

W czasie rewizji samochodu dwaj żydzi 
eskortujący towar, — jak się potem okaza- 
ło —zawodowi włamywacze: Lejba Kwar- 
towski i Szloma Tragarz — niepostrzeżenie 
oddalili się za zabudowania i zbiegli. 

Okoliczność ta wydała się komendanto- 
wi posterunku bardzo podejrzaną; stwierdzi 
wszy więc, że samochód przybył z Wilna, — 
skomunikował się natychmiast z tut. wy- 
działem Śledczym, który wszakże jeszcze 0 
dokonaniu podobnej kradzieży nie wiedział. 
. Na wszelki jednak wypadek cały trans- 
port, zawierający różne materjały i galan- 
terję skierowano do Wilna i zarządzono 
poszukiwania za zbiegami. 

Dały one wynik pozytywny, bowiem po 
2 godzinach Kwartowskiego aresztowano i 
zaraz potem odtransportowano do dyspczy- 
cji policji wileńskiej. 3 

Tymczasem tut. wydział śledczy usiłował 

złodziejów wileńskich 

ustalić, skąd przyaresztowane towary zosta 
ły wykradzione, lecz dopiero po pewnym cza 
sie gdy wpłynęło odpowiednie zameldowa- 
nie — okazało się, że są one własnością fa 
bryki E. Pobieńskiej, mieszczącej się przy 
ulicy Zawalnej 15. 2 

Kradziežy dokonano zapomocą wylamania 
drzwi w nocy, w czasie, gdy w fabryce nie 
było nikogo. 

W jaki sposób taką masę towaru wiamy 
wacze zdołali załadować na auto, nie będąc 
przez nikogo zauważeni, pozostaje tajemni- 
cą. ! 

W kaźdyim bądź razie o stanie bezpieczeń 
stwa na ulicy Zawalnej dałoby się przy tej 
Gkazji dużo powiedzieć. 

Wracając jednak do okradzenia Pobień- 
skiej, należy podkreślić, że tylko dzięki po- 
licji w Ejszyszkach otrzymała ona cały swój 
towar, wartości kilkunastu tysięcy zł. z po- 
wrotem, nie mówiąc już o tem, że ujęto jed 
nego ze sprawców. 

W związku z tą kradzieżą policja zatrzy 
małe jeszcze kiikt podejrzanych o udział w 
niej, 

   

Niecczekiwany finał zatargu sąsiedzkiego 
WILNO. — Wczoraj późnym wie- 

czorem na podwórku posesji nr. 17— 

przy ul. Marcowej niejaki A. Górski 

strzelił pięciokrotnie do Antoniego Spi 

rydowicza „raniąc go w głowę. 

Postrzał nie okazał się jednak cięż 

kim, tak, że oszkodowanego nie od- 

wiezione do szpitala. 

Przyczyną zajścia był zatarg sąsie 

dzki o jakieś słowa, wypowiedziane 

WRÓCILI Z KOWNA 
Po kilkodniowym pobycie w Kow- 

nie wróciła do Wilna grupa miejsco- 
wych sjonistów z dr .Wygodzkim na 
czele. . 

Podobnie, jak to miało miejsce 
przy wyjeździe, wycieczka powróciła 
drogą bezpośrednią przez linję granicz 
ną tj. koło Zawias. 

YYTYTYYYYYYYYYYTYYVYYYVYYYYYYYYTYYYYYYYYVYYTY 

LEN WZBOGACA KRAJ, JUTA 
I BAWEŁNA UBOŻĄ ROLNIKA. 

  

  

wołania na ćwiczenia « wojskowe, podchorą- 
żych rezerwy z tat 1906 i - 1908. 

Wcielenie nastąpi w dniu 11 lipca. 
— Zwolnienie rocznika 1909. — Szerego 

wi rocznika 1909 odbywający obecnie służ- 
bę w piechocie zostaną zwolnieni z szere - 
gów między 10 a 15 września. Dotyczy to 
również podchorążych, odbywających siużbę 
zasadniczą. 

MIEJSKA 

— Egzekucje podatków. — Z uwagi na 

nikłe wpływy podatkowe, wydział finansowy 

wydał zarządzenie sekwestratorom bardziej 

energicznego ściągania należności — szcze- 

gólnie zaległych jeszcze z lat ubiegłych. 

— Miejskie czytelnie pism. — Z uwagi 
na umniejszony budżet, wydział kultury i 0- 
światy postanowił zamknąć z dniem 1 lipca 
istniejące przy bibljotekach miejskich czytel 
nie pism, Na przyszłość kierownicy bibljo- 
tek własnym sumptem mogą abonować po- 
trzebne pisma w zależności od posiadanych 
miożliwości. 

— Sprawa redukcji w magistracie. 
Na wczorajszem posiedzeniu magistra- 
tu ponownie była rozważana sprawa 
redukcji personelu. 

Prez. Maleszewski wystąpił z kon- 
kretnym wnioskiem zwolnienia i to 
jak najszybszego mężatek i członków 
rodzin pracowników miejskich. — Po 
dłuższej dyskusji nad listą kandyda- 
tów na zwolnienie zdecydowano zre- 
dukować 20 osób. 

„ — Badanie żywności. — W ubiegiym mnie 
Siącu na terenie Wilna kontrolerzy badania 
żywności zbadali 321 próbek artykułów żyw 
rościowych. — Na 321 próbek zbadanych 
stwierdzono w 36 wypadkach fałszowanie 
nabiału, masia, serów, wędlin i innych ar- 
tykułów. 

— Bezpieczeństwo na letniskach. — Wy 
znaczone zostały specjalne etaty policyjne—- 
przeznaczone do roztoączenią pieczy nad гох 
sianemi wokół miasta letniskami. 

Chodzi o zabezpieczenie letników od kra. 
dzieży i zapewnienie spokoju, zakłócanego 
stałe przez męty podmiejskie. 

. — Kąpieliska na Wilji. — Miejska komi- 
sja sanitarna rozważała wniosek dotyczący 
budowy kąpielisk miejskich nad Wilją.* 

Komisja doszła do wniosku, że kąpieli- 
ska w żadnym wypadku nie mogą być wy- 
budowane na przestrzeni od szpitala wojsko 
wego na Antokolu do szpitala zakaźnego na 
Zwierzyńcu, a to z: uwagi na obecność w 
wodzie różnych zarazków chorobotwórczych 

Natemiast komisja nie przeciwstawiła. się 
budowie kąpielisk w Tuskulanach. 

POCZTÓWA 

— Prezes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Te- 
legrafów p. inż. Karol Żuchowicz w dniu 20 
b.m. powrócił do Wiina i objął urzędowanie. 

pod adresem Górskiego. 

Policja zatrzymała sprawcę strza- 

łów do czasu wyjaśnienia całej spra- 

wy. 

ЕНЛа 

  

UNIWERSYTECKA 

— Z Uniwersytetu Stefana Batorego. — 
We środę dnia 22 bm. w Auli Kolumnowej 
Uniwersytetu odbędzie się o godzinie 13-ej 
promocja na doktora filozofji na Wydziale Ma 
tematyczno - Przyrodniczym p. Anieli Przeż- 
dzieckiej - lędrzejowskiej. Wstęp wolny. 

SZKOLNA 

— Zapisy do szkół powszechnych. — Z 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 
dowiadujemy się, że zapisy do oddziału 1-go 
szkoły powszechnej odbędą się w szkołach 
powszechnych m. Wilna nr. nr. I, 7, 8, 15, 
2937, i 38 w dniach od 26 do 28 czerwca 
i „od 25 do 29 sierpnia rb. : 

— Reforma szkół. — W związku z prze 

"widzianą ż dniem 1 lipca reformą szkolnic- 

twa — Kuratorjum wydało specjalny okólnik 

omawiający szczegółowo sposób przeprowa- 

dzenia reformy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zarząd Tow. Łowieckiego Ziem Wscho 
dnich zawiadamia p.p. Członków, że dnia 8 
lipca 1932 r. w Wilnie w lokalu przy ul. Mic 
kiewicza 21 m. 5 (mieszk. p. mec. Łuczyń- 
skiego) o godzinie 19-ej odbędzie się zwy- 
czajne walne zebranie T-wa z następującym 
porządkiem dziennym: — 1) wybór przewo- 
dniczącego zebrania, 2) sprawozdanie zarzą- 
du, 3) zatwierdzenie preliminarza  budżeto- 
wego na rok 1932 — 33, 4) wybór człońka 
zarządu na miejsce ustępującego, 5) wolne 
wnioski. Jeżeli na pierwszem zebraniu nie 
zbierze się wymagana ilość p.p. członków, to 
w myśl $ 31 statutu powtórne zebranie od- 
będzie się w tym samym dniu i lokalu o go- 
dzinie 19 m. 30 i będzie prawomocne bez 
wzgłędu na iłość obecnych członków. 

— Posiedzenie Tow. Lekarskiego. Wileń- 
skie Towarzystwo Łekarskie 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 po- 
rządkiem dziennym: 

1) odczytanie protokułu ostatniego posie 
dzenia, 2) dr. T. Hryniewski: Zarazek gru- 
źlicy 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. (1 Klinika We- 
wnetrzna.), 4) dr. Jasińska-Sochaczewska: 
Przyczynek do leczenia moczówki prostej. 
(I Klinika Wewn.), 5) prof. dr. K. Pelczar: 
Z badań nad rolą lipoidów w ustroju. 

BALE I ZABAWY 
— T-wo „P. Žž. P.* — „Noc Kupały — So 

bótki* tegoroczne zapowiadają się niezwy- 
kle atrakcyjnie — połączone park im. gen. 
Żeligowskiego i ogród po-Bernardyński roz- 
brzmiewać będą doborem pięknych orkiestr 
— Pocztowej i 5 p.p. Leg. Występ znanej 
warszawskiej gwiazdy baletowej p. Anny Za 
bojkinej z duetem wokalno-tanecznym Hali- 
ny Gorgi i Wiery Surin, koncert wil. orkiestry 
symfonicznej pod batutą M. Małachowskie- 
go, chór rewelersów. |]. Świętochowskiego, 

występy artystów Teatrów z p. K. Wyrwicz- 
Wichrowskim na czele, efekty świetlne, koro 
wód z pochodniami, „Sobótki'* za rzeką, 0- 
gnie sztuczne, tańce i skoki przez ogniska, 
dopełnia program tradycyjnej zabawy — ob 
chodu. 

Początek o godz. 18-ej — wstęp 60 gr. 
— ulgowe 40 gr. 

— Konkurs humoru. — Jak się dowiadu 
jemy, dnia 1 i 2 lipca rb. w Parku im. Że- 
ligowskiego odbędzie się po raz pierwszy w 
Wilnie wielki konkurs humoru w sztuce. 

Będą to dwa wieczory walki z pesymiz- 
mem, kryzysem i smutnemi nastrojami. 

Udział zgłosiły dotychczas najznakomit- 
sze siły Wilna, a mianowicie: Wileńska or 
kiestra symfoniczna „orkiestra jazzowa Milej 
kowskiego (Czerwony Sztrall), Chór Rewel- 
lersów (Świętochowski). Szkoła baletowa 
A. Rejzer- Kapłan oraz artyści teatrów miej- 
skich: Irena Jasińska, Sabina Zielińska, Jan 
Ciecierski, Karol Wyrwicz - Wichrowski. 

Słowem, humor we wszelkich przejawach 
<humor orkiestrowy, humor w chórach, hu- 
mor w tańcu, oraz w żywem słowie. Decydo 
wać będzie o palmach pierwszeństwa zebra 
na publiczność. 

Niewątpliwie całe Wilno pośpieszy, na te 
widowiska, tembardziej że jak się dowiadu- 
jemy, wszystkie utwory konkursowe będą 
wykonywane po raz pierwszy w Wilnie. 

Bliższe szczegóły podane będą niebawem. 

  

HURAGAN NAD PiŃSZCZYZNĄ 
PIŃSK. — Na terenie powiatu pińskiego 

szalał olbrzymi huragan. Niebywałej siły wi 
chura powywracała na drodze Dawidgródek 
— Olszany i Maleszewo — Łachwa oraz po 
wsiach przeszło 500 drzew, oraz około 300 
słupów telegraficznych, niszcząc szereg linżj 
teteionicznych wojskowych i państwowych. 
Pczatem wichura pozrywała z domów da- 

zniszczyła przeszło 400 drzew owoco- 
ych. Na rzekach wichura wywracała łodzie. 

Kiiku rybakówr poniosło śmierć w nurtach 
rzek. Na pograniczu wichura poniszczyła siu 
py graniczne i pozrywała druty telegraficz- 
ne. Na terenie sowieckim burza poczyniła 
również daże straty. 

    

RÓŻNE 

— W giminie żydowskiej niespokojnie— 
  Wczoraj w południe 

przy ul. O 
na tle wypłaty. zapomóg. 

Niejaki Jankiel Nigel rzucił się z laską 
na kierownika biura Werblińskiego, chcąc 
go pobić, a gdy mu to uniemożliwiono, 
— począł wzywać: tium do porzucenia gmi 

żydowskiej i przejścia do t. zw. misji na 
cania żydów, która jakoby i pieniądze 

traktuje ludzi, jak potrzeba. 

iura gminy żydowskiej 
były terenem zajścia    
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Zajście tak dalece podnieciło tłum, że tyl 
kc dzięki interwencji przybyłych rabinów 
zdałano wzburzonych uspokoić. 

— 0 strzałach na stancji uczniow- 
skiej. — Okazuje się, że sprawca strza 
łów przy ul. Antokolskiej 58, Szmigin 
wrócił w nocy do domu, upewniwszy 
się poprzednio, jaki jest stan rannego 
kolegi.. Zeznając przed policją, Szmi- 
gin upewniał, że strzał spowodowany 
był nieostrożnem obchodzeniem się z 5 
bronią. 

Szmigin neguje, by chciał popełnić 
samobójstwo. 

— Wilno w hołdzie wielkiemu pieśniarzo- 
wi Moniuszce. Wystawa Moniuszkowska, za- 
wierająca kilkaset przedmiotów, związanych i 
z. twórczością i pobytem Moniuszki w Wil- 
nie, mieści się w głównym pawilonie wysta- 
wowym w ogrodzie po-Bernardyńskim 1 о- 
twarta jest codziennie od 11 rano do 8.wie- 
czór. * 

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

TEATR I MUZYKA 
— „Nieuchwytny* w Lutni. Dziś, w šro- 

dę 22 czerwca o godz. 8 m. 15 pelna niesa- 
mowitych nastrojów sztuka Wallace'a „Nieu- 
chwytny”, która dzięki swej fascynującej tre 
Ści wciąż interesuje Wilno. Akcja toczy się 
żywo, obfituje w szereg ciekawych i niezwy- 

kłych komplikacyj, oraz daje maksimum wra 
żeń i emocji. 

— Wieczór taneczny Lidji Winogradzkiej 
w Lutni, W czwartek 23 czerwca o godz. 8 
m. 15 odbędzie się w Teatrze Lutnia jedyny 
recital taneczny Lidji Winogradzkiej, z udzia 
lem całego jej zespołu. Ze względu na nie- 
zmiernie ciekawie zapowiadający się pro- 
gram, wieczór ten wzbudził wielkie zaintere- 
sowanie wśród miłośników Terpsyhory. Ceny 
miejsc od 30 gr. do 3 zł. 

— „Polaty w Ameryce“ w Bernardynce. 
Dziš, we šrodę 22 czerwca 0 godz. 8 m. 15 
barwna i pełna humoru operetka-wodewil 
Danielewskiego „Polacy w Ameryce". Arcy- 
wesołe sceny, żywiolowe tańce i nastrojowe 
piosenki skiadają się na calość pełną weso- 
łości i szampańskiego temperamentu. Piękne 
dekoracje, oraz nialownicze kostjumy stano- 
wią miłą rozrywkę dła oka i doskonałą opra- 
wę dła sztuki 

Jutro, w czwartek 23 b.m. o godz.'8 m.i5 
„Polacy w Ameryce". 

— Najbliższa premjera w Bernardynce. 
Teatr Letni w Bernardynce w najbliższym 
czasie wystąpi z premjerą znanej sztuki Kra- 
szewskiego p.t. „Chata za wsi która wie- 
lokrotnie stanowiła wdzięczny materjał w 
twórczości filmowej i reżyserskiej, ale dopie 
ro na scenie daje pełny i barwny obaz życia 
cyganów i wsi polskiej. 

— Wesoła rewja dla dzieci w Bernardyn- 
ce. Wobec wielkiego sukcesu „Rewji dziecię- 
cej' i wobec napływających do dyr. Teatrów 
prośb o powtórzenie jej — dane będą w Te- 
atrze Letnim w ,Bernardynce w sobotę 25 b. 
m. o godz. 4-ej po poł. i w niedzielę 26 b.m. 
o godz. 12 m. 30 w poł. jeszcze dwa przedsta 
wienia tego niebywałego widowiska, co nie- 
wątpliwie ucieszy szerokie rzesze naszych 
milusińskich. 

— Opera w Wilnie. — Na początek sezo 
nu we środę 22 bm. wystawiony będzie — 
„Faust“ pod ogólną rdyrekcją prof. A. Lud- 
wiga w niezmiernie oryginalnej oprawie de 
koracyjnej pomysłu W. Makojnika. 

Inaugurację sezonu operowego uświetni 
swoim występem w partji tytułowej fenome 
nalny tenor Władysław Ładis - Kiepura oraz 
pierwszy basista Opery Warszawskiej Józef 
Junelli - Tręmbicki. 

Pozatem obsadę stanowią siły miejscowe 
z powszechnie cęnionymi — Wandą Hen- 
drich (Małgorzata) i Adamem Ludwigiem 
(Walenty) na czele. Martą będzie Nina Pie- 
karówna, w partjach zaś Siebła i Wagnera 
zadebiutują młodzi śpiewacy wileńscy Aldo- 
na Potopowiczówna i Władysław Niedziel- 
ko. 

Operę prowadzi dyr. Rafał Rubinsztejn. 
Bilety wcześniej do nabycia w składzie 

instrumentów muzycznych „Filharmonia” -— 
Wielka 8 — vis a vis poczty. 

CO GRAJĄ W K:NACH? 
HOLLYWOOD — Neapel, śpiewające) 

miasto. 

PAN — Królowa południa. 
CASINO — Zew ziemi. 
ŚWIATOWID — Nadkobieta. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Okradli w jadtodajni. — Grzybowskie 
mu Stanisławowi zam. w majątku Jody gm. 
mejszagolskiej w jadłodajni przy ul. Wiłko- 
mierskiej 33 skradziono  jesionkę. Złodzieja 
Lelisą Szymona (w. Jagniuny gm. smorgoń 
skiej) ze skradzioną jesienką zatrzymano. 

— ŚMIERĆ NA DWORCU. Na stacji o- 
soboweį Wilno zmarł nagle Palkowski Leon, 
lai 35, z zawodu rolnik, zam. we wsi Wiz- 
giidy gm. bieniakońskiej. Przyczyną Śmierci 
był skręt jelit. Zwłoki zabezpieczono do de 
cyzji władz prokuratorskich. 

— Podrzutek. — W klatce schodowej do 
mu nr. 15 przy ul. W. Pohułanka znalezio- 
no 2-tygodniowego podrzutka płci męskiej. 
przy którym była kartka w języku żydow- 
skim: „Nazywa się Lejzer*.. Podrzutka umie 
szczono w przytułku t-wa TOZ. 

ŚWIĘCIANY 

— PASTUCH PODPALIŁ LAS — W po- 
bližu wsi Meleniszki gm. podbrodzkiej pa- 
stuch Szymon Fiklistanow w czasie pasania 
bydła rozpalił kiika ognisk, powodując zapa 
lenie się lasu. Spłonęło przeszło 1 ha lasu i 
kilka dziesiąt metrów drzewa opaiowego. — 
Dzięki tylko niepomyślnej pogodzie uniknię- 
to większych skutków pożaru. 
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Sprostowanie 
Otrzymaliśmy następujące sprostowanie: 
Wobec ukazania się w Nr 143 „Słowa” z 

dn. 21 czerwca rb. artykułu pt. „Młodzież 
endecka o endekach* uprzejmie prosimy o 
umieszczenie następującego oświadczenia: 

Nieprawdą jest, jakoby czasopismo „Gios 
Wilna” było organem czy też „głosem* mio- 
dzieży wszechpolskiej, natomiast prawdą jest 

   

  

   

  

iż jedynym organem, wy: opinię 
zarówno „Młodzieży Wszechpeiskiej* jak i 
Grupy Młodych O.W.P., je „Ruch Mio-   

dych” „dawniej „Życie Młodzieży Akademi- 
ckiej* drukowany obecnie w poniedziałko- 
wem wydaniu „Dziennika Wileńskiego". 

Ani „Młodzież Wszechpolska", ani Obóz 
Wielkiej Polski, ani „Ruch Młodych" nie ma- 
18 żadnego związku z redakcją czasopisma 
„Głos Wilna". 

Z poważaniem: 
: ZA Zarząd 

Koła Wileńskiego Związku Akademickiego 
MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKĄ 

W. Misiewicz —- prezes. 
Cz, Slesicki — sekretarz. 
A. Waży — kier. Grupy  Mło- 

dych O.W.P. 

  

* 

Įkdnak wediug naszych  informacyj, na- 
czelnym redaktorem „Głosu Wilna" jest p. 
Ochocii, to jest kandydat całej młodzieży 
Wszechpolskiej, Obozu Młodych itd. na. pre- 
zesa Bratniej Pomocy. Niedalej, niż 9 czeć- 
wca p. Ochocki miał referat na zebraniu 
Młodzieży Wszechpolskiej. W takich wartsut- 
kach dość dziwnie wygląda oświadczenie, że 
Młodzież Wszechpolska „nie ma żadnego 
związku'* z „Głosem Wilna". Raczej należa- 
łoby napisać, że „Głos Wilna" jest redago- 
wany przez firmowego członka tej Młodzie- 
zy 

* о* * 

Od administracji domu Nr. 1 przy ul. Mo- 
stowej otrzymujemy następujące sprostowa- 
nie: 

Z powodu wzmianki w Nr 143 „Siowa”, 
+ w domach, należących do „Dziennika 

iego", był dom schadzek i jakoby 
komorne za wynajem tego domu wpływało 
do k „Dziennika”, prosimy o umieszcze- 

i ępującego sprostowania: 
Utrzymywanie domów schadzek w Pol- 

sce jest zakazane przepisami. Rzeczą policji 
jest ujawnienie i ściganie winnych uprawia 
nia tego rodzaju procederu. r 

Zajazd, znajdujący się w podwórzu de- 
mów, należących do „Dziennika Wiłeńskie- 
go”, podlega ogólnym przepisom, jakie obo- 
wiązują wszelkie domy zajezdne i hotele. 
Jedynie nadzór pólicji może wkraczać w tn, 
co się może dziać wewnątrz: wynajńiowane- 
go na dom zajezdny lokalu. Właściciel do- 
miu, ani rządca nie nia al'solutnie żadnei moż 
ności kontrolowania, komu i na jaki ceł od- 
najmowane są pokoje w zajeździe. 

Co więcej, nie ma również mczuwości 
ji lokatora, o ileby nawet uprawiał po 

tajemnie jakiś zakazany proceder, wubec u- 
stawy o ochronie lokatorów i braku innych 
podstaw prawnych. 

Z tego powodu wszelkie zarzuty pod ad- 
resem „Dziennika Wileńskiego" są bezpod- 
stawne. 

Niezależnie od powyższego stwierdzamy. 
iż żadne sumy do kasy „Dziennika Wil." nie 

wpływają. Ё 

    

   

     

  

* * * * 

I co do domu schadzek musimy, niestety, 
zauważyć, że sprostowanie niezupełnie odpo 
wiada prawdzie. i 

Nieprawdą jest, aby właściciel domu w 
danym. wypadku p. poseł Zwierzyński, był 
zmuszony ustawą © ochronie lokatorów do 
tolerowania nierządu we własnym domu. 
Wystarczy jeden protokół policyjny, aby u- 
prawiejącego nierząd usunąć. Należy się dzi- 
wić, że „Dziennik Wileński”, czy też p<: 
Zwierzyński z tego przepisu dotychczas nie 
skorzystai, zwłaszcza, że „żądne sumy nie 
wpływają”. Wygląda ze sprostowarfia, że 
doni schadzek utrzymywany jest przez 
„Dziennik Wil* bezinteresownie, prawdopo- 
dobnie dla podkreślenia katolickiego charak- 
teru tego pisma. 

20.000 DOLARÓW 
Nie jest to wygrana na loterji, tytuł ja- 

kiejś rozprawy ekonomicznej, lub artykułu 
sensacyjnego. „20 tys. dolarėw“ — jest to 
tytuł rewji wileńskiego zespołu amatorskie- 
go, który od paru lat popisuje się przeważnie 
na prowincji i który postanowił wreszcie 
zdobyć Wilno. 

Zorganizowany w r. 1930, zespół ten w 
r. 1931 odbył prawie półroczną podróż na 
terenie województwa Nowogródzkiego, Po- 
leskiego, Lubelskiego i Białostockiego, wszę- 
dzie zdobywając sobie sympatje i uznanie. 
Zasługuje na nie, gdyż program pod wzgię- 
dem literackim i artystycznym znajduję Się 
na dość wysokim poziomie (Pochwały pod 
adresem kierownika art.-lit. p. A. Jakszta- 
sa!); młodzi zaś wykonawcy wnoszą to, cze 
go nie da wytrawny nawet artysta rewjowy: 
świeżość, pewną naiwność i beztroski, mło- 
dz ieńczy humor. To porywa, zniewala i 
zmusza do zamykania oczu na drobne u- 
sterki. Niedzielny—-19 bm. — występ zespo- 
łu w sali Miejskiej dowiódł, że młodzi arty- 
ści są dobrze zgrani, ždolni do ciekawych 
koncepcyj artystycznych, no i posiadają dar 
prędkiego nawiązywania łączności z wido- 
wnią. Jako konferencier wystąpił p. Jaksztas, 
który dobrze trafił we właściwy toa i był 
bardzo sympatycznym „programem w jed- 
nym egzemplarzu”. — Artyści — już znam 
Wilnu z występów w Lutni i Ognisku Kole- 
jcwem. A więc bardzo ciekawa para bałeto- 
wa: p. Halina Rymkiewiczowa i R. Radwan_ 
(nieraz, niestety, nieco brutalny), Hanka Sko' 
rukówna, wcale dobra i ujmująca śpiewacz- 
ka, Muszka Szomańska, która w sposób nie-. 
zwykle przekonywający dowiodła, iż „Cylin- 
der można nosić i bez fraka, Mary Rymkie- 
wiczówna, dzielnie sekundująca swej sio- 
strze, oraz p. Leon Warski, straszliwy po- * 
gromca teściowej. + 5 

Tekst rewji przeważnie pióra p. Jakszta- ° 
sa, muzyka kompozycji młodych wileńskich ° 
artystów pod kierownictwem p. A. Jaszczyń- 
skiego. Wreszcie, aby zamknąć  litanię na- 
zwisk, należy zaznaczyć, iż organizatorem i 
dyrektorem Nowej Rewji Wileńskiej jest p. 
Leon Žukowski— 

Wciąż powstające w Wilnie amatorskie 
zespoły rewjowe, a już tem bardziej — re- 
wia uczniowska w gimn. im. Cząckiego, są 
dowodem, iż teatr rewjowy w obecnnych - 
czasach ma rację bytu, więcej — jest jakąś 
potrzebą szerszych mas. 

Czyżby więc nie należało pomyśleć o 
zorganizowaniu nieco większego zespołu, łą 
cząc wszystkie dotychczas znane siły, — i 
czy nie należałoby częściej dawać przedsta- 
wienia, uważając na wysoki poziom wyko- 

nania. i 
Tak nam się wydaje, że w Wilnie rację 

bytu może mieć właśnie amatorski teatr re- . 
wjowy, mogący dać swoisty humor i szczę- 

śliwie uniknąć płaskości zawodowych tea- 

trzyków. 3 ь 
Nowa Rewja Wileńska zasługuje na uwa- 

gę i poparcie. n. z. 
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Program referatów 
mających być wygłoszonymi 
na wystawie propagandswej 
$zkeln. Zawedow. w Wilnie 

OD 19.6 — 26.6 R. B. 

1. „Roła technika w przemyśle tabrycz- 
nym* — wygłosi inż. W. Koneczny . dnia 
19.6 o godzinie 13-ej. 

2. „Idea kształcenia pracowników handlo- 
wych w związku z Ustawą o reformie szkol- 
nictwa na tle współczesnej konjunktury g0- 
spodarczej'* wygłosi Dyrektor Instytutu Nauk 
Handlowo - Gospodarczych p. K. Widawski 
dnia 19.6 o godz. 18-ej. 

3. „Rzemieślnik-obywatel' — wygłosi p. 
Paulina Adolfowa dnia 20.6 o godz. 12-ej. 

4. „Co nam daje Szkoła Zawodowa* — 
wygłosi p. Janina Klawe dnia 20.6, o godz. 
13-е!. 

5. „Zawód mierniczy jako czynnik: społe- 
czno-państwowy* — wygłosi inż. p. Justyn 
Cywiński dnia 21 czerwca o godz. 12-ej. 

6. „Organizacja gospodarstwa domowe- 
go* — wygłosi p. Celina Dąbrowska dnia 
21 czerwca o godzinie 13-ej. 

1. „Charakterystyka Wydziału Rolniczo- 
Handiowego Instytutu Nauk  Handlowo-Go- 
spodarczych w Wilnie, oraz zakres pracy ab- 
solwentów tego Wydziału* — wygłosi inż. 
p. Jan Łuczkowski dnia 21 czewca o godz. 
15-ej. 

8. „Przemysł elektrotechniczny jako czyn- 
nik rozwoju Państwa* — wygłosi p. inż. An 
toni Trepka dnia 1 czerwca o godz. 19. 

9. „Znaczenie rozbudowy sieci Szkół bu- 
dewlanych“ — wygłosi p. arch. Jan Borow- 
Ski dnia 22 czerwca o godz. 12-ej. 

10. „Zawód mechanika kolejowego” 
wygłosi p. inż. Franciszek Ostrowski dnia 22 
czerwca o godzinie 13-ej. 

11. „Co daje uczniowi 4-letnia Szkola 
handlowa. Męska Stowarzyszenia Kupców i 
Przemysłowców Chrzśc. w Wiłnie* — wy- 
glosi p. Juljan Szwed dnia 23 czerwca o g%- 
dzinie 12-ej. 

„ 12. „Gospodarstwo domowe na tle dzisiej 
szych czasów * — wygłosi p. Helena Staro- 
miejska dnia 23 czerwca o godz. 13-ej. 

13. „Praca, jednostka a spoetczenstwo“-— 
wygłosi w jęz. żydowskim p. Pludermacher 
dnia 3 czerwca o godz. 15-ej. 

14. „Piękno w życiu coziennem“ — wy- 
głosi p. Helena Staromiejska dnia 24.6, o 
godzinie 12-ej. 

„15. „Zadanie i rola Instytutu Nauk Handlo 
* wo-Gospodarczych w Wilnie, jako uczelni, 

kształcącej kadry pracowników  samorzą- 
dów terytorjalnych* — wygłosi Radca Urzę- 
du Wojwódzkiego p. Benedykt Dzenajewicz 
dnnia 24 czerwca o godz. 18-ej. 

16. „Zadanie i cele Szkół Rzemiosł bud. 
4 ich znaczenie dła rozwoju budownictwa* — 
wygłosi p. inż. Dunin-Wasowicz dnia 24-go 
czerwca o godz. 13-ej. 

17. „Technik. Komunikacji Drogowo-Wo- 
*dnej jako budowniczy ostojów kulturalnych 
Państwa” — wygłosi p. inż. W. Pawłow dn. 
25 czerwca o godz. 13-ej. 

18. „Co to jest 3-klasowa Szkoła Handlo 
wa z 4-tą klasą specjalną" — dnia 25 czerw 
ca o godz. l-ej. Prelegent Dyrektor Szkoły 
Handlowej im. Staszyca p. Tadeusz Woj- 
ciechowski. 

   

WAkAŁAkA. 

Niebywale tanio 

ROWERY 
polesa 

rama „UNIWERSAL“ 
W ino, Wielka 21, te!. 12-83 

Duży wybór płyt i patefonów. 
wszelkie reperacje wykonuje się 

we własaych warsztatach. 
'FTYYYYYYYYYYYTYYTYYYYYY| 

    

  
Świat Nr. 25 przynosi początek odpowie- 

dzi na ankietę o nowoczesnem małżeństwie. 
Przytoczone opinje obrazują doskonale współ 
czesne pojęcia moralne. Pozatem numer za- 
wiera: %Yrażenia G. Olechowskiego z Kana- 
dy, relacje p. N. Fuchsowej o życiu Pola- 
ków marokańskiej Legji Cudzoziemskiej, 
dzieje dawnego Żoliborza z powodu 100 ro- 
cznicy zniesienia Cytadeli, wesołą nowelę i 
wiele innych artykułów, informujących o po- 
lityce bieżącej, teatrze, sporcie, ruchu literac 
kim, zagadnieniach społecznych etc. 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„ZEW ZIEMI“ — „CASINO“. 

Filmy włoskie rzadko do nas zawę- 

drowują. Te wszakże, które są, stoją na 
wysokim poziomie artystycznym. 

„Zew ziemi' nakręcił Alessandro Blas 

setti w wytwórni wiłoskiej „Pittalagua- 
Cines*. Realizatorom tego filmu przy- 
świecała pewna myśl, raczej tendencja, 
która, aczkolwiek bardzo ważna dla wło 
skiej gospodarczej polityki państwowej 
(zbliżenie szlachty i ludu), nie stoi w 
żadnym stosunku do sztuki. Z tego więc 

względu, „Zew ziemi'* dużo traci na swej 

bezwzględnej wartości artystycznej 
przypomina tendencyjność 
wieckich. 

Podobnie jednak jak i w, stosunku 
do tamtych, talk i teraz zainteresuje nas 
przedewszystkiem sam obraz, bez wzglę 
du na jego utylitarny cel, czy tendencję. 

Założenie treści jest tu nieskompliko- 
wane. W potomiku starej rodziny ksią- 
żęcej budzi się miłość ziemi ojców swo- 
ich i ludu, który pokoleniami na ziemi 
tej siedzi. Odrzuca pierwotny plan sprze 
daży i zostaje na swej ojcowiźnie, ma- 
jąc wi nagrodę serce kochającej dziew- 

czyny wiejskiej. 
Myśl jest przejrzysta. (Coś jak Kra- 

sińskiego... „jeden cud — z szlachtą pol- 
ską polski lud". Prostota pomysłu sta- 
nowi ważny moment w budowie całoś- 
ci. Uwaga widza jest skoncentrowana na 

głównem założeniu. Wszystkie passaże 
są ułożone koncentrycznie, widz łatwo 
chwyta sens poszczególnych scen (n.p. 

zabawa ludowa ii kontrast — tańce mo- 
dne). 

Nasza literatura daje odpowiednie 
mastawienie, z którem widz polski „Żew 
ziemi” ogląda. 7Z jednej strony atawis- 
tyczny zew ziemi (np. „Puszcza'* Weys- 

senihoffa), z drugiej przywiązanie do 
ziemi, właściwe ludowi („Chłopi* Rey- 
monta, „„Placówika* Prusa). 

Oczywiście inna jest konfiguracja 
maszych stosunków, ale w założeniu u- 

czucie jest to samo. 
Cały obraz przesiąknięty jest idyl- 

licznym nastrojem, co zresztą leżalo w 

intencji realizatorów. Folklor włoski u- 
chwycony jest bardzo. umiejętnie. Wo- 
góle pod względem fotograficznym 

„Zew ziemi* może służyć jako rzadki 
wzór. Aparat chwyta widoki z najroz- 
maitszych punktów. Operator chętnie 
posługuje się zdjęciami sylwetkowemi, 
co ma bardzo dobre zastosowanie wi fil- 
mie. 

Doskonały również jest dźwięk. Me- 
lodyjne śpiewy i tańce włoskie są wy- 
konane bardzo starannie. 

Alktorzy i statyści są umiejętnie do- 
brami jako typy. 

filmów so- 

Dodatki — ciekawe i urozmaicone. 
Całość programu zupełnie nie ogórko- 
wa. Tad. C. 

Radio wileńskie 
ŚRODA, DNIA 22 CZERWCA 

11.58: Sygnał czasu. 12.10 Audycja dla 
poborowych. 12.40: Komun. met. 15.35. Pro- 
gram dzienny. 13.40: Audycja dla dzieci. 
16.05: Koncert dla młodzieży (płyty). 16.35: 
„Precz z batem*. Pogadanka. 16.50 „Co wi- 
dzimy na wystawie szkół zawodowych”. 17: 
Koncert. 18.00: „Sport w życiu młodzieży” 
odczyt. 18.20: Muz. tan. 19.00: „Szkoła pod- 
chorążych piechoty odczyt. 19.15: Przegląd 
prasy litewsk. 19.35: Pras. dz. radjowy. 19,45 
„Kobieta, kino i śpiew pogad. filmowa. 20: 
Koncert chóru ukraińskiego. 20.45: Kwadr. 
liter. (Prus). 21.00 „2000 lat muzyki” cz. 1 
21.30. Komunikaty i muzyka taneczna z 
Warszawy i odczyt esperancki z Krakowa. 

Poszukuje się letnisko 
we dworze z utrzymaniem nad dużą 

wodą blisko Wiina, zgłoszenia do 

Redakcji „Słowo* dla C. M, 
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IL. Kuczyński — Manewrowanie 
lowym. Warszawa — Wojskowy Instytut 
ikowo - Wydawniczy, 1932 r. 800 
Bardzo jeszcze młode i znajdujące się w 

stanie rozwoju nasze żeglarstwo z natury 
rzeczy nie może posiadać w ilości dostatecz 
nej instruktorów z tej dziedziny sportu To 
samo można powiedzieć i o literaturze przed 
r iotu. 

Autor omiawiancj pracy, instruktor nawi- 
gacyjny w gdańskiu: ośrodku morskim miał 
na celu zastąpić nią ten brak instruktorów 0- 
raz dać do rąk żesglarzom-samoukom jasny 

wyczerjujący pour,cznik, któryby okazał 
się pomocny we wszelkich sytuacjach na mo 
TZU. 

Z tego względu po raz pierwszy w lite- 
rturze polskiej tak niezwykle drobiazgowo 
pizedmiot ten zosiał potraktowany. 

Poza zasadniczą treścią poruszono i in- 
ne działy, związ i 

jachtem 

   

  

     

    

  

większych, podaje ogólne za 
żagłowania i przedewszystkiem szeroko i 
gruntownie objaśnia manewrowanie žaglem 
we wszystkich możiiwych wypadkach, jakie 
niegą zaskoczyć iachteniana. Przy końcu do- 
łączono szereg u i ń, ko 
dy, program Szkoi i 
skich-dužynach žegia 
dc swego przezna: a praca jest utr 
na na poziomie przy*iępnego podię 
którego wartość zwększa się przez wl 
nie 126 poglądowych rysunków. K 
stała zatwierdzona przez Naczelnika 
Kwatery Harcerskiej co użytku harcerskich 
drużyn żeglarskich. Požyteczna ta praca nie- 
wątpliwie wywoła duże zainteresowanie 
wśród naszych sportowców-żeglarzy. 

Н «а 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. 
Szwajcaria 173,80 — 174,23 — 173,31. 
Berlin w obr. nieofic. 211,80 

Tendencja słabsza. 

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. 
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BR obl. BGK 94 

10 proc. obl. T. K. Ziem. 1931 r. 100— 
1932 r..100. . 

Pożyczki mocniej — listy przeważnie 
mocniej 

Tendencja niejednolita. 

"AKCJE: 
Bank Polski 70. 

POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU 
Dillonowska 45 —47. Stabilizacyjna 43,25 

— 43,75. Śląska 30 — 32,50. 
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Ddjazd z Wilna do Werei 
godz. 8, 10, 12, 16, 18, 19 1 20.30. 

*w sobotę, niedzielę i dnie świąteczne. 
Odjazd z Wilna do Werek o godz. 7 rano, 

odjazd statku z Wilna do Werek o godz. 19-ej, wraca z Werek o godz. 20ej. 
Odjazd z Werek do Wilna o godz. 8:ej rano a następnie co godzinę, 

W dnie bardziej pogodne statki kursują co pół godziny, 

„PAN“ 

  

ROZKŁAD JAZDY STATKÓW 
W dnie powszednie: 

  

Dziś nisbywała sensacja! 
Na SCENIE: Występy łenomenalnego jasnowidza - telepaty 

Odgadywanie myśli. Daje trafna odpowiedzi na pytanie. Wycznwanie faktów życia i Śmierci. 
Dźwiękowe 

Kino 

HELIGS 
Film, o którym mówi cały Świat! 

DB-|£ BERSYBL ; msren Hayde 
Podwójne życie człowieka. Realiz, R. Mamouliana, 

Odszukiwsnie zaginionych etc 

władzia Zwirlicza 

Film, przewyższający wszystko dotychczas widziane, 

na tle glośnej powieści 
L. Stewenscna. 

W rcl. glėwnych genjalny misirz maski FREDERIC MARCH 
i Miriam Hopkins Szczyt napięcia drsmatycznego, emocji i techniki. Ceny miejsc nie pcdwyžszone, 

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

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 

Mickiewicza Uwa   

Dziś! Wielki wzruszający dramat życiowy p. t. 

8 „GR BERT -EXPRES$$* 
w ol. 

Walczmy z kryzysem! 

gł. LIL DAGOVER 
i Heinrich George 

Ceny miejsc na wszystkie seanse: BALKON 30 gr. PARTER 60 gr. 
  

  

KOMUNIKAT: 

DZWIĘKOWE KINO 

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

w r 

Jutro premiera: 

Biorąc pod uwagę ciężki kryzys sospodarczy Dyrekcja kina „Casino* postanowiła: aby dać możność 
szerszej publiczności odwiedzania naszego kina zniżyć ceny aż do minimum, a mianowicie: 

od 25 gr., parter 60 gr. 
Dziś ostatni dzień loo proc. Śpiewno mówionego poematu filmowego 

reżysera Aiessando Biassetii 

Ten włoski film jest bardziej polski od szerenu tilmów wyprodukowanych u nas w kraja. W rol. gł. 
Leda Glor]a, Sandrc, Salvini i In. Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe Foxa i inne. 

ealizacjizznakomitego 

Początek o godz. 4, Na 1-szy 

komedja p. t. SKANDAL PAPY 

ZEW ZIEMI 
sesus ceny zniżone. 

pary artystów Willa Rogersa i Fiti Dorsay 

  

KOMUNIKAT, 
rzędnego repertnaru 
sž do minimum, 

Dziś po raz pierwszy w Wilnie, największy film kryminalny wszystkich czasów, który zainteresował cały świat 

Tajny detektyw 
Dźwiękowe kino 

Biorąc pod uwagę ciężki kryzys gospodar. 

zniżyć ceny 
mianowicie: od 30 gr., 

czy, Dyrekcja kina „Pan* postancwiła: Aby 
m dać możność szerszej publiczności oglądania zeroekranowe szlagiery filmowe pierwszo» 

parter od 60 gr. 

(Walka © miłość 

dziewczyny) 
Najnowsze triki detektywów ujrzymy w tym najlepszym filmie sensacyjnym. Niebywała gra artystów i reżyserja! 
W roli tytułowej słynny KENNETH HARLAN. Ścinające krew w żyłach zmagania z bandą szantażystów, Emocja, 

i A AM UA, 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
rewiru IV-go, zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Piłsudskiego 6, na zasadzie art. 1030 UPC. 
ogłasza, że w dniu 23 czerwca 1932 r. od 
godziny I rano w Wilnie przy ui. Sadowej 
nr. 9 odbędzie się SPRZEDAŻ Z PRZETAR- || 
GU PUBLICZNEGO ruchomości, należących 
do Tewela Gurwicza, składających się z u- 
meblowania mieszkania, oszacowanego na 
sumę zł. 640. > 

Komornik (—) A. Maciejowski. 
FYYYYYYYYYTYVYTYFYYYYYYVYYYYYTYYYYYYYYYYYT 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

T-go rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Połockiej Nr 3 — 3, zgodnie art. 1030 
UPC. obwieszcza, iż w dniu 30 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. 
TVYYYTYYYYYYVYTYYYYYYYYYTYYYVYTYYYYYYYYYYY 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru IV-go, zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Piłsudskiego 6, na zasadzie art. 1030 UPC. 
ogiasza, że w dniu 22 czerwca 1932 r. od go 
zdziny 10 rano we wsi Jezorolimka odbędzie 
się SPRZEDAŻ Z PRZETARGU PUBLICZ- 
NEGO ruchomości należących do Romana 
Meyera, składających się z umeblowania i 
dubeltówki, oszacowanych na sumę zł. 450. 

Komornik (—) A. Maciejowski. 

  

DO NABYCIA W KSIĘGARNI JOZEFA ZAWADZKIEGO 

Bktualne książki Władysława Studnickiego 

„Rosja zawiecha w politycz Światcyej sze 

zdaleki Wschód w polityce Światowej sza. 

  

" 

уа 2 Kerek do Wilna 
godz. 7,8, 9.30, 11.30 13.30, 17,30 i 19 30 

a nasiępnie co godzinę. Ostatni 
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Napięcie! Nowy temet! 

po FABRYKA 
AA MEBL! 

W. WILERKI | $-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wiina, ul. Tatorska 20, 
dom własny. Istnieje od 1843 

Jadalnie, sypialnie, sałony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angiejskie, kredensy, stały, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

i t.p.Ceny znacznie zniżone,     

  

FIRMA „KIOSKI CUKROWE 

Warszawa, Chocimska 5. 

GMACH FABRYKI JAN FRUZIŃSKI 
Przystępując na podstawie umowy z mi- 

nisterstwem komunikacji do uruchomienia 
nowej serji kiosków na dworcach P.K.P. 
(sprzedaż cukrów firmy Jan Fruziński) po- 
szukuję reflektantów(ek) na objęcie kio - 
sków (na zasadach komisowych) na sta- 
cjach: Wilno, Lida, Nowo- Wilejka Turmont 
i Mołodeczno lub na innych. Obowiązkowa 
jest wpłata gwarancyjna gotówką od 1000 
— do 1500 zł. 

Zgłoszenia osobiste: Wilno, Hotel Bristol 
nr. 9 Terlecki, tyłko w dniu 22 i 23 czerw- 
ca 10 — 1 i 3—7 godz. lub pisemnie pod 
adresem firmy. 
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rr Lek 
Kosmetyka ekcje 
BDSM 
TYTYTYPYYTYTYWYTYYYT! 

GABINET, 
Racionaineį kondycji ua lato. Wy- 

kosme dy KB! magania skromne. Zgło” 
leczniczej szenia do adm. 
WILNO, wa". 

Mickiewicza 51—-4 7, 
kobiecą  WEZMĘ 

U rollerc="r> ANGIELSKIEGO 
ku kio doska niedrogo, zauł. Św. 

uali,;odświeża, asuws Н 

jei skazy | braki, Mass: Jerski 3 m. 3 
kosmetyczny twarzy. 
Masaž Šeša, ziekttycz: „Uczeń 5 klasy 
ny, wyszczspłający (pe- miłego usposobienia, 

nie). Nairyski „Hormo- Saus Rosūuce = 
ua" weding prof. Spah- Я . * 
15, Wypadzcie OS Jerski 3 m. 3 —Й 
Фир!е?. — юбут!бвае t ENEA 
Gebiersule kosmetykūw 
da każdej cery. Ostui- 

Studentka 
romanistyki 

posiadająca dobrze 

  

    

mie zdobycie kosmety- Kupuo 
i rzcjonsinej. 

Cedsiernie ać g.10—8 i SPRZEDAŽ 
w. 2 P: 6 

aaa aaŁAaaż (jom. OSObniak 
—— 

z 
--——————muowacy, 6 pokol,   

  

Sprzedam 
krytyczne wydania „Dział Adama 
Mickiawicza'* uskladem Towarzystwa 
Literackiego im, A. Mickiewicza w 
pięciu tomach oprawnych, Lwów 1896 
— 1910, w opracowaniu: Józefa Tretia 
ka, Wilhelma Bruch:ls-iego, Romsna 
Pilata, Piotra Chmielowskiego, VW łady 
sława Nehringa i Józefa Kallenbacha 
— oraz kompiet „Chimery' Miria- 
ma w dziesięciu tomach, oprawnvch 
w płótno, Warszawa 1901 — 1937. 
Wiadomość w Administracji. 

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
KASK O CCC 
PAN NSE PPC TSS 

Letn Iska AAB St. 
EEYTYWYWTYCYWYCYTE komfortowy.Ceny przy 

Letnisko stępne. Oktawja Pie. 
pensjonat chocka. Telzton 70. 

rzeka, las sosnowy, — 4 ki 
poczta i majątek. 'Da- Dwór wiejski 
niuszew stacja Smer. Przyjme e O 
gonie, Kiersnowska. Už“ AAS rem  nirzymaniem Zz 

osobnym pokojem i 
obsługą 4 zł. dziennie. 

pensjonat Poczta codziennie, ko 
w lesie, rzeka, radjo, Ściół, miasteczko 0 
dancing, tenis, krokiet. 3 klm. Radjo we dwo- 
4 zł. lub 3,50 dziennie rze, rzeka na miejscu. 
od stacji 1 i pół kim. Zakretowa 17 m. 6 od 
Dow. Zarzecze 16—173-—-5 pp. 
od g. 3—5. ° 

      

  

  

Letnisko- 

  

Lokale 

  

r POKÓJ ziemi 1 hs, las sosno* 
wy, malowniczo, sucho, | 

umeblowany słonecznie. Dojazd suto 
do wynajęcia, Na pię- busem 10 min. Jerozo* 
trze, Osobne wejście. limka, kolonja „Zgo 

Artyleryjska I m. 3._gzjałka Nr 1, 
ZZ, 

Mieszkanie Okazyjnie do 
3 pokojowe sprzedania 

ze wszelkiemi wygoda- 12 dziesięcin ziemi Z 
mi do wynajęcia w lasem i stawem (staw 
ładnej dzielnicy, De- 1300 kw. sążni, ryby: 
wiedzieć się Białostec- karpie). Legjonowa 58 
ka 6—1 od 3—5. m. 3 (Łabuć) 

Mieszkanie 

i 

    

= TEASER 

POSETYTYYTYT Z TZ 

5 pokojowe z kuchui 
Psygodami. w. Pon _ RÓŻNE 
lanka 43 m. 4, EEST 

    

         

  

  ; Były pułkownik 
Zd z 70, P aaltżozai 

     

       

  

12-2 | bez żadnych środków 
lico DOBRA 6 | a z ie Sz. Czy” 

„4! telnikėw „Stoma“ o ja: 
KOPIOWANI kąkolwiek pomoc, — 

PLA NOW Dzielna Nr. 23—6. 

uż Knusowicsd| POPIERAJCIE 

| |.0.P.P 

  

  

    

B. FARDJOHN 

"Tajemnica Ке! п роо!— Зацаге_ 
1,+— l:pan twierdzi, że nikt tu nie był 

"beze mnie? - 
“Nie było nikogo. 

.— I nikt nie wychodził? 
——:Nikt,. sir. 

‚ ‚ — ©, Ю dziwne, bardzo dziwne. 
„Pan jęszcze jest w pantoflach i szlairo 
ku? Może: pan.się przebierze? 
+ » — Właśnie miałem to zrobić, — po 

Śpieszył. zgodzić się Abel Death, ale 
Boyde nie spuszczał z niego podejrzli- 
wego spojrzenia. — Czy mogę mieć 

"nadzieję, sir, że pan odpowie mi wkrót 
ce na prośbę, którą przedłożyłem pa- 
nu? Przysięgam, że dla mnie to kwestja 
życia, lub Śmierci. To takie ważne! Ja 
proszę, bardzo proszę spełnić moją pro 
śbę. 

— Pan prosi o pożyczkę? 
— Malutką sumkę sir, tylko dziesięć 

funtów. Mam w domu chorobę, pienią 
dze są strasznie potrzebne... 

— Nie rozumiem, — przerwał zi- 
mno Boyde, — jak człowiek, który ma 
stały zarobek, może potrzebować pie- 
niędzy? Zdaje się, że pensję odbiera 
pan punktualnie? ‚ 

— Naturalnie sir, ja się nie skarżę! 
Ale to bardzo trudno utrzymać całą ro- 
dzinę: żonę i dzieci za dwadzieścia 
dwa szylingi tygodniowo... Nie wiem, 

jak to się dzieje, — dodał, jakby do sie 

bie, — ale kiedy nadchodzi sobota, w 

“domu niema ani pensa! 
— A dla mnie to jest rzecz zupeł- 

nie zrozumiała. Oszczędzać, trzeba о- 
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Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

szczędzać, Ablu! Oto co powiuń do- 
brze pamiętać wszyscy biedacy, «le osi 
tej cnoty chyba nigdy'nie z tobę.l.! 
1 —— Dziesięć funtów sir, — błagał 

Death, — tylko dziesięć luntów! - 
„Tylko dziesięś funtów"! — 

krzykiiął ze złością Boyde. --- Do dia- 
bła, dla ciebie, błaza:2, to mała sumika! 
Ale dla miljona !udzi stanowia one ca- 
ły majątek! 

— О1а mnie też, sir. 
— A jeżeli dam panu te pieniądze, 

cała pańska rodzinka obiecuje modrić 
się za mnie? 

1 — O, naturalm>, sir, naturalnie.... 
— Pan myśli, że nmie 1» wystar- 

czy? Śliczna gwarancja?.. 
— Jestem ubogi człowiekiem, sir, 

ale gotów jestem zrobić, co pan każe 
wząmian. Dam pani weksel. podpiszę, 
jaki pan zechce pa ner, zapłacę najwyż 
szy procent... Może pam cc tydzie za- 
trzymywać 5 szylińżów, dapóki dług 
nie będzie spiac ny. Wdzięczność n:o- 
ja będzie do końca życia .. 

Biedak nie mógł opanowac wzru- 
szeńia. 

— Wdzięczm.'ć i modlitwy, to sta 

  

  

    

bi żyranci! — io ucznie i pogardliwie 
cedził słowa Boyde. —- :*aden człowiek 
interesu nie da pauu avi pensa pod ta- 
kie żyro! A te obiecanki wdzięczności, 

  

pracy... Możemy zaraz sprawdzić.. Po 
każno pan swoje pantniie 

— Pantofle? — zdziwił się Abel, 
mrugając oczyma. 

— Tak, no tak! Pańskie pantofle. 

  

Chcę je zobaczyć. Nie rozumi 
chodzi, sekretarz podniósł z podłogi 
pantofle i podał je Boyde'owi. 

— Położyć na stole, — rozkazał 
szę! — podeszwami w górę. 

Co mogły mieć wspólnego te Siaie, 
wynoszone pantofle do wdzięczacści 
Abia Deatha? Zdumienie jego wzro- 
sło jeszcze, gdy Boyde zaczął oglądać 
przez lupę podeszwy. 

— Dosyć, — oznajmił starzec, cho- 

wając lupę i siadając. — Może pan za 
brać swój tartuch i pontoile do domu. 

— Ależ ja ich będę potrzebował ju- 
tro, Sir. 

— Nie w moim domu, Ablu Death. 
ja pana wypędzam. 

— Co?! 
— Wypędzam. Oto pensja za pół 

tygodnia. Więcej nie może pan żądać, 
bo była między nami umowa, że przy 
najmniejszem nieposłuszeństwie wypę- 
dzę, bez uprzedzenia. 

— W czemże ja pana nie usłucha- 
łem? — jęknął zrozpaczony Death. -— 
Mój Boże! Przecież to koniec, to dla 
mnie zguba! 

— Sam jesteś winien koteczku! 
Żyjemy w ciężkich czasach wśród 
złych i podłych ludzi. Gdzie się nie 
zwrócisz, wszędzie złodzieje i zdrajcy. 
A niech pan nie przysyła do mnie niko- 
go po rekomendacje, toby panu nie po- 
mogło do znalezienia posady! 

Abel Death aż oniemiał ze zdumie- 
nia i rozpaczy i patrzał tępo na Boy- 
de'a. 

-— Już dawno podejrzewałem pana... 
Czy pan chciał coś powiedzieć? 

— Nie, ja nic nie mówię. 
— Chciał pan mówić, proszę mó- 

wić uczciwie. Uczciwość i szczerość, 
to najlepsza dyplomacja, Ablu. Ja zaw- 
sze kieruję się niemi. 

— Chciałem powiedzieć, sir, że pan 
podejrzewa cały Świat, — jęknął głu- 
cho Abel. 

— Jest to jedyny sposób ustrzec 
się od kradzieży. — Pamiętać trzeba, 
że „strzeżonego Pan Bóg strzeże. W 
Boga nie wierzę, ale podejrzewałem pa 
na już dawno i dziś zastawiłem maleń- 
ką pułapkę. Czy widzi pan mały skra- 
wek papieru i ten kawałeczek wosku? 
Papierek ten przyklei się do podeszwy 
jeżeli się nań nastąpi. Rozumie pan? 

— Tak, — wyksztusił z trudnością 
Abel, oblizując końcem języka spieczo- 
ne wargi. 

— Wychodząc z domu, zostawiłem 
kilka takich papiereczków na scho- 
dach i położyłem je tak, żeby idący po 
schodach człowiek musiał na nie nastą 
pić. Teraz już rozumie pan? 

— Zupełnie sir. 
— A ja nie widzę papierków na 

pańskich podeszwach. 
— To dowodzi, sir, — ożywił się 

Abel, — że nie chodziłem po schodach 
w czasie pańskiej nieobecności. 

— Ale to nie dowodzi, żeby tu nie 
było nikogo innego. 

Death zamilkł zmieszany. 
— Po powrocie znalazłem tylko dwa 

papierki, z ośmiu pozostawionych. 
Gdzie się podziała reszta? Sześć na- 
woskowanych papierków przylgnęło 
do podeszew człowieka, który tu był, 
w czasie mojej nieobecności! Ja pytam 

pana, czy kto przychodził? Pan mówi: 
„nie“! a ja odpowiadam, że to kłam- 
stwo, bezwstydne, bezczelne kłam- 

Drukarnia „Słowa* Zamkowa 2. 

  

stwo, mój panie! 
— Proszę mi pozwolić 

czyć. 
— Słucham. 
— To nieporozumienie, sir. 
— O, nieporozumienie! Ze strony 

tak zręcznego człowieka, jak pan! 
— Nie jestem wcale zręcznym, sir. 

W tem wszystkiem niema mojej winy. 
Był tu rzeczywiście ktoś, ale nikomu 

drzwi nie otwierałem. On sam otwo- 
rzył drzwi wejściowe. 

— (o? krzyknął Boyde, zrywając 
się z krzesła i blednąc ze strachu. 

— Tak, sir, on sam otworzył. Jak- 
że miałem go nie wpuścić, sir, co mia- 
łem zrobić? 

``Воуйе milczał chwilę, potem drżą 
cemi rękami wyciągnął szufladę i wy- 
jał z niej rewolwer. 

— Kto to był? 
— Syn pana, sir. 
— Mój syn! Przecież zabroniłem 

„mu przestępować próg mego domu! 
— To nie moja wina, sir. On stu- 

kał do drzwi trzy razy, ale ja, pamięta- 
jąc rozkaz pana, nie otwierałem. Kiedy 
wszedł tutaj, zapytałem którędy się do 
stał, a on odpowiedział, że ma swój 
stary klucz. Chciał widzieć się z panem 
ale ja powiedziałem, że pana niema i 
niewiadomo kiedy pan wróci. Chciał 
czekać tu na pana. Uprosiłem go, żeby 
sobie poszedł, bo wiedziałem, że pan 
nie byłby zadowolony, gdyby go tu za- 
stał. Powiedział więc, że wróci wieczo 
rem. Prosiłem, żeby nie mówił, że tu 
już był. Obiecał i wyszedł. To szczerą 
prawda, sir. 

— Dlaczego chciał pan to ukryć 
przedemną? 

wytłuma- 

    

— Bo... bałem się, że pan będzie 
ninie podejrzewać o wspólnictwo... 

— Wspólnictwo! — powtórzył Boy 
de. — Chcieliście okraść mnie na spół 
kę. To jest jasne, jak dzień i nie potrze 
buję żadnych wyjaśnień! Czy ma pan 
coś jeszcze do powiedzenia? 

— Nie sir, — wymamrotał zgnębio 
ny Abel. 

— Bierz pan pieniądze i wynoś się! 
— Ale sir!.. błagam pana, proszę 

mnie nie wypędzać.. Proszę zlitować 
się nade mną... nad moją rodziną... 

Biedak załamał ręce w rozpaczy. 
— Zginiemy z głodu! 
-— Z własnej winy! Nie trzeba by- 

ło kłamać. Możecie zdychać z głodu — 
mnie to nie wzrusza wcałe! Zabieraj 
się pan stąd, żeby tu pańskiej nogi nie 
byto!... 

Przekonawszy się, že wszelkie proš 
by i błagania są bezskuteczne, Abel 
Death zmienił się nagle. Twarz jego 
wykrzywiła się wściekłością. Podszedł 

z udziałem najzabawniejszych w Ameryce 

raucuski — poszukuje — 
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kuchnia, do sprzedania | 
na dogodnych warun 

mi kach (gotówki 6COdol) — 
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do pryncypała z groźnym błyskiem w» 
oczach. Ale ten palec na cynglu oparł 
i Death umitygował się. Schwycił ze 
stołu swoją marną pół-tygodniową za- 
płatę i wybiegł z pokoju. Na schodach 
odwrócił się jeszcze i krzyknął: 

— Czy pan wierzy w Boga? 
— Nie, — zaśmiał się sucho Boy- 

de, — nie wierzę w nikogo i -w nic! 
— Jednak za mniejsze grzechy lu- 

dzi spotykała kara, — wyrzekł proro- 
czym tonem Death, podnosząc drżącą 
dłoń, niech pan o tem nie zapomira, 
Samuelu Boyde! 

Boyde spokojnie zamknął drzwi i, 
nie śpiesząc, wszedł na schody. 

(D C. N.) 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. 
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