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KEN NOT KSS NSS 

Rikas 

W perspektywie tygodnia 
— Lozanna — Genewa. Bomba rza- 

<ona przez Mac-Donalda postaci 

wspólnej deklaracji 5-ciu mocarstw -- 

wierzycieli o moratorjum dla tych zo- 

bowiązań międzynarodowych, których 

terminy płatności przypadną na czas 

trwania konferencji, na moment rozpro- 

szyła atmosferę sceptycyzmu otaczaiąq- 

cą ostatni zjazd w Lozannie. 

Deklaracja wspólna mocarstw isto- 

tniewywołała pewne wrażenie i o to 

zdaje się, głównie chodziło jej autorom, 

bo jeżeli zastanowimy się głębiej nać 

jej znaczeniem i weźmiemy pod uwagę 

te okoliczności, pod wpływem. których 

powstała, wrażenie to zmaleje do zera. 

Przekonamy się jedynie, že deklaiscja 

ta jest niczem więcej, niż ratowaniem 

„twarzy przez asów konferencji wo- 

bec opinji europejskiej. 

Jak to zwykle bywa na konie:cn- 

cjach i zjazdach międzynarodowych, 

zebrania plenarne są starannie przygo 

towywane w diodze nieoficjalnych, po- 

uinych rozmów szefów delegacyj i 

kierujących polityków. Czytamy np 

często, że p. Mac-Donald spędz:ł kilka 

godzin na rozr'owie z Fierriotem. lub 

von Papen złożył wizytę p. Grandienu. 

© czem mówioro nie wiadomo, to tyl- 

ko jest pewne, że nie o pogodzie. Jtóż 

na takich zebrauiach, czy spotkaniach 
odbywają się zwykle targi i przetargi, 
tam właśnie om twiare są wszystkie po 

sunięcia i decyzje. Syst.«u *ycii prywa- 

tnych spotkań przed pubiicznemi spe 

ktaklami w dziedz. stosunków między- 

nsródówych”- nits*rzowsko* panował 
Briand, który był poniekąd jego-twór- 

cą. System prze-vi swego inistrza. Po- 

dobnie i teraz ina iguracyjne posiedze- 

nie konterencji reperacyinej poprzedzo- 

w 

ne zostało spora iloszią prywatnych 

spotkań. Według krążących wersyj, 

Mac-Donaldowi kosztowato niemało 

zdrowia i nerwów, zanim uzyskał zgo- 

dę von Papena, że na posiedze ofi- 

<jalne nie wystąpi z jednost: :nem G- 

świadczeniem, iż Niemcy nie mogą pła 

cić ani grosza. Pojednawczy von Pa- 

pen — tak bowiem można było sądzić 

z przebiegi posiedzenia oficjalnego, w 

rozmowach prywatnych był twardy i 

nieustępliwy. Sytuacja stawała się co- 

raz gorsza, jeżeli bowiem dopuścić do 

jednostronnej deklaracji, że Niemcy nie 

płacą długów, to znaczy pogłębić je- 

szcze bardziej panujący chaos w sto- 

sunkach ekonomicznych, jeszcze ba:- 

dziej zaostrzyć kryzys. Nie ulegało bo 

wiem wątpliwości, że za przykładem 

Niemiec ogłoszą moratorjum i inne, 

mniejsze państwa. Pozatem  morato- 

rjum niemieckie, gdyby jednostronnie 

zostało ogłoszone, obejmowało nietyi- 

ko reparacje, ale i długi już zaciągnię- 

te po wojnie, w których Anglja najwię- 

cej jest zainteresowana. 

Co robi wierzyciel, kiedy jego dłuż- 

nik nie chce, czy nie może płacić? Ro- 
bi dwie rzeczy: albo stosuje sankcje 

karne, przewidziane przez prawo, albo 

prolonguje długi pragnąc uniknąć cał- 

kowitego zerwania stosunków. To dru- 

gie wybrał p. Mac-Donald i uzyskał na 

to zgodę Francji i Włoch, Belgji i Ja- 

ponji. Na sakcje karne, które potratił 

zastosować Poincare przed kilku laty, 

nikt teraz się nie zdobędzie, a zresztą 

stosunki tak się zmieniły, że wysunię- 

cie takiego projektu rozpętałoby burzę 

wojenną. W tych więc warunkach wie- 

rzycielom nie pozostaje nic innego, jak 
robić dobrą minę w brzydkiej zaba- 
wie, patrzeć przez palce i uznawać rze 

komo całkowitą niezdolność Niemiec 

do płacenia. 
Po ogłoszeniu deklaracji i wysłucha 

niu komplementów ze strony von Pa- 

pena, konferencja utknęła na martwym 

punkcie. Jak dalece jest ona nieprzy- 

gotowana, a więc i niezdolna do głęb- 

szych, bogatszych w treść decyzyj,. do- 

wodzi fakt, że nawet taki szczególik, 

jak program obrad, jest tematem dysku 

sji pomiędzy delegacjami, francuską a 

angielską, a zebranie plenarne począt- 

kowo wyznaczone na ubiegły wtorek, 

odłożono bez określenia terminu. Wi- 

docznie wpływy Genewy, gdzie wenty- 

luje się sprawę rozbrojenia już od pół 

roku bez żadnego skutku, zaraźliwie 

działają i na reparację. 

— Konilikt angielsko-irlandzki uległ 

nowemu zaostrzeniu wobec odmowy 

de Valery wpłacenia przypadającej ra- 

ty z tytułu długu za wykup ziemi. Za- 

równo odmowa płacenia jak i kwestja 

zniesienia przysięgi na wierność królo- 

wi, stawia pod znakiem zapytania u- 

dział Irlandji w konterencji imperjalnej 

w Kanadzie. Coprawda senat irlandzki 

uchwalił poprawkę, odraczającą wejście 

w życie ustawy do chwili porozumie- 

nia się z Anglją, lub gdyby takie poro- 

zumienie nie doszło do skutku na i8 

miesięcy. Według pogłosek, notowa- 

nych przez prasę angielską, de Vale- 

ra zamierza rozwiązać parlament i :0z 

pisać nowe wybory, które odbędą się 

pod hasłem zniesienia przysięgi. 

Przebieg rokowań de Valery w Łon 
dynie, odegrał rolę oliwy, którą dolano 

do ognia. Jeżeli wierzyć doniesieniom 

prasowym, de Valera wystąpił z pro- 

jektem przyłączenia protestanckiego 

Ułsteru do Irłandji, wzamian za kom- 

promis w sprawie przysięgi. Projekt 

taki w Londynie uznano za prowoka- 

cyjny i pertraktacje przerwano. Sytua- 

cja, w której obecnie się znalazła Irlan- 

dja, jest-bardzo trudna. Skoro rząd de- . 

Valerysobstaje przy zniesieniu przysię- 

gi, niema właściwie po co jechać do 

Ottawy na konferencję imperjalną, po- 

nieważ zniesienie przysięgi na wier- 

ność królowi jest właściwie wystąpie- 

niem z brytyjskiego Commonwealth'u, 

a to z kolei pociągnie za sobą cofnięcie 

ulg celnych: i ekonomicznych, które dla 

Irlandji stanowią kwestję egzystencji. 

Zaognienie stosunków z Anglją, 

wpływa na radykalizację stosunków we 

wnętrznych w Irlandji. O ile poprzed- 

nio de Valera był symbolem walki o 

niezależność, o tyle teraz ma on dość 

licznych konkurentów. Za rządów 

Cosgrave obecni konkurenci de Valery 

siedzieli za kratkami, jako spiskowcy 

na ustrój państwa. Liberalny rząd de 

Valery, wypuścił ich na wolność i za 

ten humanitarny czyn, odpłacają mu 

oni organizowaniem spisków i rewolu 

cyjną propagandą. Sz. 
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Nony projekt rozojeniowy I. Zjednoczonych 
Hoower proponuje obniżenie sił zbrojnych o jedną trzecią 

sposób jak najpełniejszy. — Nadeszła skiej Hoover proponuje zmniejszenie o ZWOŁANIE KOMISJI GŁÓWNEJ 

GENEWA PAT. —. Dzień dzisiej- 
szy przyniósł nową niespodziankę w 
dziedzinie prac rozbrojeniowych. Pod- 
czas gdy jeszcze wczoraj przewodni- 
czący Henderson oświadczył, że komi- 
sja główna zbierze się dopiero około 
1 lipca, o godzinie 1 w nocy delegacje 
zostały zawiadomione, że komisja 
główna zbierze się w dniu dzisiejszym. 

Nagłe zwołanie komisji głównej na 
stąpiło na żądanie delegacji amerykań 
skiej, która pragnie wystąpić publicz- 
nie ze swym projektem  rozbrojenio- 
wym. Wiadomość o zwołaniu komisji 
głównej, która rozeszła się w ciągu dzi 
siejszego przedpołudnia po Lozannie, 
spowodowała pośpieszny wyjazd pra- 
wie wszystkich dziennikarzy do Gene- 
wy. Także wiełu delegatów, m. in. 
Grandi udało się do Genewy, ażeby u- 
czestniczyć w posiedzeniu. . Natomiast 
Herriot, Mac - Donald i delegaci nie- 
mieccy pozostali w Lozannie. 

DEKLARACJA AMERYKAŃSKA 

GENEWA PAT. — Na posiedzeniu 
komisji głównej konferencji rozbroje- 
niowej delegat amerykański Gibson od 
czytał deklarację amerykańską. Dekla- 
racja ta zawiera nowe instrukcje dla 
delegacji amerykańskiej na konierencję 
rozbrojeniową. 

‚ Opublikowanie jej nastąpiło — 0- 
świadcza deklaracja — celem poinfor- 
mowania narodu amerykańskiego w 

chwiła — oświadcza dekłaracja — 
skończenia ze szczegółami i przyjęcia 
szerokiej i konkretnej metody reduk- 
cji przygniatających ciężarów zbrojeń. 
Byłby te donioślejszy krok ku popra- 
wie sytuacji gospodarczej świata. 

* Zsumowawszy dawne zasady ogól 
nie deklaracja Hoovera zawiera konkret 
ie propozycje, zmniejszające wszyst- 
kie zbrojenia świata © jedną trzecią 
część. 

W. dziedzinie zbrojeń lądowych 
Hoover domaga się zniesienia czoł- 
ów, zakazu wojny chemicznej, znie- 

sienia ciężkiej artylerji. Dalej Hoover 
proponuje redukcję o jedną trzecią 
wszystkich armij łądowych, wykracza 
jących poza cytrę t. zw. sił policyj- 
nych. Pod „siłą policyjną* Ameryka ro 
zumie siłę, potrzebną do utrzymania po 
rządku wewnętrznego. 

Dotychczasowe traktaty pokojowe 
—-powiada deklaracja — zmniejszyły 
armję Niemiec, Węgier i Bułgarji do 
wysokości, potrzebnej 
porządku wewnętrznego. Siły policyj- 
ne innych państw winny być obliczone 
proporcjonalnie do sił tych państw, — 
Inne siły, potrzebne dła obrony przed 
napaścią z zewnątrz, byłyby zmniejs- 
szone o jedną trzecią. 

W dziedzinie lotnictwa Hoover pro 
ponuje zupełne zniesienie lotnictwa 

'bombardującego. W dziedzinie mor- 

  

Austrja w przededniu zgłoszenia moratorjum 
Kancierz Dolfuss u 

LOZANNA PAT. — Herriot przyjał 
dziś kancierza austrjackiego Dolfussa, 
z którym w obecności ministra finan- 
sów Germain - Martina dyskutował o 
problemie sytuacji gospodarczej Au- 
strji. 

Dolfuss oświadczył Herriotowi, że 
jeżeli w dniu dzisiejszym sprawa po- 
życzki dła Austrji ostatecznie i pozy 
tywnie nie będzie załatwiona, Austrja 
jutro będzie zmuszona ogłosić mora- 
torjum. 5 

W odpowiedzi Herriot oświadczył, 
że jest przekonany © konieczności po- 
mocy dla Austrji „ale wydaje mu się 
wątpliwe, by w tak krótkim czasie moż 
na było pokonać trudności, jakię na- 
stręcza udzielenie pożyczki w wysoko 
ści 300 miljonów szylingów. = 

Natomiast Herriot skłonny byłby 
do udzielenia części kredytów dla u- 
możliwienia Austrji wypełnienia najpil 
niejszych zobowiązań. Niemniej pro- 

premjera Herriota 
blem austrjacki winien być rozwiązany 
w szerszych ramach problemu šrodko 
wo - europejskiego. Panuje przekona- 
nie, że ogłoszenie w dniu jutrzejszym 

moratorjum w Austrji jest nieuniknione 

do utrzymania | 

jedną trzecią tonażu i liczby pancer- 
ników, ustałonych przez traktatv. 

Tonaż awiomatek, krążowników i 
torpedowców miałby zostać zmniejszo 
ny o jedną czwartą, a tonaż łodzi god 
wodnych o jedną trzecią. — Pozatem 
Hoover propomtje, ażeby żadne pdń- 
stwo nie zachowało ogółnego tonażu ło 
dzi podwodnych powyżej 35 tysięcy 
tonu. 

Po przedstawieniu deklaracyj prezy- 
denta Hoovera Gibson złożył krótkie 
oświadczenie, w którem wyraził nadzie 
ję,, że propozycje amerykańskie zasta 
ną życzliwie przyjęte. Stany Zjedno- 
czone przedstawiły swą propozycję po 
mimo ofiar, jakie jej realizacja pociąg 
nęłaby za sobą @а własnego państwa, 
gdyż zmuszone byłyby zniszczyć tysiąc 
sztuk ciężkiej  artylerji, 900 czclgėw, 
300 tysięcy tonn okrętów i wielką licz 
bę samolotów. 

CAŁKOWITY ZAKAZ WOJNY 
POWIETRZNEJ 

GENEWA. PAT. — W komisji lot- 
niczej konferencji rozbrojeniowej dele- 
gacja francuska złożyła w dmiu 22 bm, 

nową propozycję, zawierającą 6 nastę- 
pujących punktów: 

1) Całkowity zakaz wojny powietrz-_ 
nej, chemicznej i baklterjologicznej, 2) 
zakaz bombardowania powietrznego po- 
za polem bitwy lub bazami powietrzne- - 
mi oraz pozycjami ciężkiej artylerji, 3): 
ustalenie maksymalnego tonażu samoló 
tów wojskowych i skontyngentowanie 
samolotów powyżej tego tonażu, niezbęd 
mych dla celów wyłącznie obronnych 0- 
raz oddanie tych aparatów. do dyspozy= 
cji Ligi Narodów, 4) kontynentalne u- 
międzynarodowienie lotnictwa hamdlo- 
'wo - transportowego, 5) ustalenie mak- 
symałnego tonażu dla samolotów cywil- 
mych nieumiędzynarodowionych, 6) za- 
rządzenia, dotyczące hadlu i prywatnej 

fabrykacji broni. 

Wizyta floty niemieckiej w Gdańsku 
- NOWA OKAZJA DO ANTYPOLSKICH DEMONSTRACYJ 

GDAŃSK. PAT. — Prasa dzisiejsza 

podaje obszernie program pobytu nie- 

mieckich okrętów wojennych w porcie 

gdańskim, co— jak: było do pnzewidze- 
mia — ma posłużyć do urządzenia 3ze- 
regu manifestacyj nacjonalistyczno-mi- 
litarnych, Przyjazd okrętów ma nastą- 
pić już w czwartek. 

Podając program, (prasa wzywa lud- 
ność do damia wyrazu radości z powo- 
du przybycia okrętów. niemieckich pnzez 
jak najliczniejsze udekorowamie miasta 

flagami. Specjalną uwagę zwraca rola, 

  

Krwawy dzień w Niemczech 
BÓJKI ULICZNE HITLEROWCÓW Z KOMUNISTAMI PRZYBIERAJĄ 

BERLIN PAT. — Ubiegła doba mia- 
ła przebieg niezwykle burzliwy. — W 
wyniku licznych starć w różnych dzieł 
nicach Berlina jeden hitlerowiec został 
zabity, a kilku ciężko rannych. Aresz- 

towano 42 osoby, przeważnie z po- 
śród komunistów i narodowych socja 
listów, zamieszanych w bójki uliczne. 
Rownież z całej prowincji nadchodzą 
wiadomości o zaburzeniach, wywoła- 
nych przez narodowych socjalistow i 
komunistów. 

W Kilonji i okolicy, gdzie oddzia* 
ły hitlerowców urządziły prowokacyj- 
ne pochody przez miasto, powtarzały 
się również całą noc bójki. Ostre star- 
cie wywiązało się z członkami republi 
kańskiego Reichsbanneru, przyczem 10 
osób zostało ciężko rannych, tak, że 
musiano je przewieźć do szpitala. 

W Szczecinie grupa hitlerowców 
napadła na komunistów, raniąc strza- 
łami z rewolwerów 2 osoby. W Alto- 

nie komuniści ostrzeliwali wczoraj z 

ukrycia maszerujący oddział szturmow 

ców, raniąc ciężko trzech hitlerowców 

i jednego przechodnia. Do podobnych 

zajść doszło w Hamburgu. Pomiędzy 

komunistami i hitlerowcami wywiąza 
ła się strzelanina, której ofiarą padl. 

GROŹNE ROZMIARY 
pewien przechodzień, nie biorący u- 
działu w starciu.. Policja „interwenju- 
jac, dała salwę, raniąc kilku komuni- 

stów. 
W Essen dokonano skrytobójc :2g0 

zamachu na członka związku antyfa- 
szystowskiego, który na skutek odnie- 
sionych ran zadanych nożem, zmarł w 
szpitału. W Kunaji hitlerowiec napadł 
ua dwóch komisarzy policji, obałając 
jednego z nich na ziemię, drugiemu zaś 
wybijając kilka zębów. Po ostrej wal- 
ce udało się napastnika obezwładnić * 
Gdprowadzić na posterunek policyiny. 

W Brunświki komuniści urządzają 
pod gołem nieben: pochody. We śro- 
dę w czasie rozwizzywania jednego Z 
zebrań doszło do starcia między tłu- 
mem a policją, kióra użyła broni pal- 
nej. jeden z den:cnstrartów zosiał ran 
ny. Rząd heski z powodu  ficznyci 
zajść w Moguncji, Wormacji i innych 
mmejscowościaca wydał bezwzględny 
zakaz urządza ua demoastrac,, poli“ 
tycznych. 

KONFLIKT KRAJÓW ZWIAZKO- 
WYCH Z RZESZĄ 

BERLIN PAT. — Pod przewodni- 
ctwem ministra spraw wewnętrznych 
Rzeszy von Gayla obradowała w dniu 

22 bm. konierencja przedstawicieli 
krajów związkowych. * 

Rządy krajów, reprezentowane by- 
ły przez ministrów spraw wewnętrz- 
nych. Minister Gayl oświadczył, że 
rząd Rzeszy nie zamierza wprowadzać 
stanu wyjątkowego, niemniej jednak 
domagać się musi od krajów związko- 
wych uchylenia zakazu noszenia mun- 
durów przez członków partyj. 

Przeciwko temu żądaniu wystąpił 
bawarski minister Stuetzel. Stanowi- 
sko przedstawiciela Bawarji, zastrzega 
jącego rządom krajowym wyłączną 
kompetencję w sprawie wydawania 

zakazów, znalazło poparcie u mini- 
strów Wirtembergji, Badenji i Sakso 
nji. 

W razie narzucenia przez rząd Rze- 
szy krajom zwązkowym innej decy- 
zji, w tej sprawie, rząd bawarski ma 
odwołać się do Trybunału Rzeszy. 

Według komunikatu urzędowego, 
minister Gayl zwrócił się do ministrow 
„krajów związkowych z prośbą, aby o- 
bowiązujące w republikach przepisy, 

oparte na ustawodawstwie krajowem, 
zastosowały do ogólnej polityki rzą- 
du Rzeszy. Ministrowie krajów połu- 
dniowych przyrzekli w najbliższym cza 
sie na to wezwanie odpowiedzieć. 

jaką w tych manifestacjach odgrywa 
Kurhaus i Kasymo sopockie, które tak 
zabiegało o polskich gości. Również nzu- 
ca się w oczy manifestacyjny przemarsz 
marynarzy niemieckich przez miasto, 
do 4 kościołów polskich w: środku 

Gdańska. : 

'" FLOTA |POLSKA NIE BĘDZIE 
WITAŁĄ ESKADRY NIEMIECKIEJ 

WARSZAWA, (Tel. wł.). Rząd nie- 
miecki zawiadomił w maju rząd polski 
o zamiarze niemieckiej eskadry wojen- 
nej złożenia wizyty Gdańskowi. Rząd 
polski oświadczył wówczas, że uważa 
podany przez rząd: niemiecki termin dru 
giej połowy czerwca za niewskazany z 
uwagi na podniecenie umysłów, panu- 
jące u części ludności gdańskiej i ze 
względu na nieuregulowanie. gdańskich 
przepisów. portowych. : 

W rozmowach, prowadzonych w tej 
sprawie z rządem niemieckim, ze strony 

niemieckiej podano jako jedną z głów- 
mych trudności odroczenia terminu wi- 
zyty, że Senat Gdański już w: lutym za- 
prosił eskadrę miiemiecką. — Wobec te- 
go rząd polski zwrócił się do Senatu 
gdańskiego w: celu wyjaśnienia sprawy. 

Dopiero 20 czerwca rząd polski o- 
trzymał od Senatu Gdańskiego defini- 
tywnmą wyjaśniającą odpowiedź, w któ- 
rej Senat Gdański oficjalnie zaprzeczył 
wiadomości, jakoby był zaprosił eska- 
drę niemiecką. W związku z tem rząd 
polski zwrócił rządowi niemieckiemu u- 
wagę, że odpadła główna trudność, na 
którą rząd niemiecki powoływał się, ce- 
lem uzasadnienia niemożności odrocze- 
nia wizyty, 

Dnia 21 czerwca rząd niemiecki za- 
wiadomił rząd polski, że niemożliwe jest 

dla niego odroczenie wizyty z różnych 
przyczyn natury technicznej. Dnia 22 
czeńwicai przedstawiciel komisarjatu ge- 

neralnego R. P. wi Gdańsku zawiadomił 

Senat Gdański o mającej nastąpić wi- 

zycie niemieckiej, wyjaśniając równocze 

śnie stanowisko rządu polskiego w tej 
sprawie. Z uwagi na nieżyczliwe stano- 

wisko, zajęte przez rząd niemiecki wo- 

bec sugestyj polskich w sprawie termi- 

nu wizyty miemieckiej, rząd polski mie 
poczuwa się do obowiązku stosowania 
zwyczajowych aktów kurtuazji, przyję- 
tych od lat 10 w razie przyjazdu ob- 

Lida 

LSDS is ETZ OSĄT POT TEISĖ I ARENA AS UTI S TAR ORE SKIRTA" in 
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do miejsca, Terminy druku mogą być przez Admiujstrację zmieniane dowolnje. 

oraz z prowincji o 25 prac. drożej, 

dostarczenie numeru dowodowega 23 2x. 

TELEGRAMY 
AMNESTJA Z POWODU KON- 
GRESU EUCHĄRYSTYCZNEGO 
LONDYN. PAT. — Z okazji kongre- 

su Eucharystycznego w Dublinie, mini- 

ster sprawiedliwości i rząd Irlandji о- 
głosił częściową amnestję, Około 30 
więźniów, których kary wikrótee wyga- 
saty, matychmiast zwolniono. 

CHARKEY ZWYCIĘZYŁ 
| SCHMELLIKGA 

-NOWY YORK. PAT. — W meczu bok 
serskim zwyciężył Sharkey Schmellinga 
na punkty w 15 rundach, Większość 
wiidzów uważała, iż Schmelling góro- 
wał nad Sharkey'em. Zarówino Schme- 
ling, jak i widzowie są niezwykle zasko- 
czeni tem, iż tak się nie stało. 

GŁÓD w CHINACH 
MOSKWA. PAT, — Donoszą z Chin: 

Wskutek suszy w 92 prowincjach Szan- 

  

'Tsi powstał głód. Z miejscowości obję- - 
tych głodem wyemigrowało około miljo- 

ma wychodźców do okręgów sąsiednich. 

POŻAR MIASTECZKA 
HELSINGFORS. PAT. — Pożar 

zmiszczył dzisiaj w nocy znaczną część 
miasteczka  Timberyard, znajdującego 
się w północnej Finlandji. Straty oce- 
miane są na blisko 16 milj. marek fiń. 

OFICEROWIE MEKSYKAŃSCY 
W GRUDZIĄDZU 

GRUDZIĄDZ, PAT. W dniu wczo- 
rajszym przybyła tu wycieczka wyż- 
"szych oficerów armii meksykańskiej, 
którzy objeżdżają państwa europejskie, 
specjalnie w celu zwiedzenia centralne- 
_go wyszkolenia kawalerji. Uczestnicy 
wycieczki zwiedzili dotąd Framcję, Wło- 
chy i Niemcy. : 

KONKURS SKRZYPCOWY | 
WIEDEŃ. PAT, — Wczoraj o godz. 

1 w nocy nastąpiło rozstrzygnięcie mię- 

dzynarodowego konkursu gry skrzyp- 
cowej. Pierwsza nagnoda w wysokości 
4 tys. szylingów podzielona zostaia po- 
między Giovanni da Vita. (Włochy) i 
Karolem Szenassy (Jugosławja). Sze- 

nassy otrzymał nadto skrzypce, ufunde- 

wame przez drezdeńskiego prof, Kocha. 

WYKRYCIE WIELKIEJ ORGANI- 
ZACJI WYWROTOWEJ 

BUKARESZT. PAT. — Wykryto tu 
szeroko rozgałęzioną wywrotową orga- 
nizację komunistyczną, na której czele 
stał Gustaw: Arnold (Niemiec). Jak 
stwierdzono, Armold zużytkował dotąd 
na cele propagandy 18 tysięcy dolarów 
i pozostawał w. kontakcie z majbardziej 
wpływowemi osobistościami świata po- 
litycznego rumuńskiego, Najsilniej roz- 
winięta była organizacja w. Besarabji, 
gdzie obejmowała wiele osób z pośród 
elity intelektualnej żydowsko - rosyj- 
skiej i kierowana była przez miljardera 
kiszyniowskiego inż, Rubinsteina. W sa- 
mym Bukareszcie anesztowano dotych- 
czas 18 członków organizacji. 

KATASTROFA KOLEJOWA 
PIOTRKÓW .PAT. — W dniu 22 

bm. rano na stacji kolejowej Piotrków 
mamnewrująca lokomotywa najechała na 
pociąg towarowy, wpuszczony na sta- 

cję z winy zwnotniczego, bez podania 0- 

strzegawczych znaków. Maszymista Jan 
Albiński został poraniony, 

Mamewrująca lokomotywa wyskoczy 
ła z szyn i wpadła na drugi, stojący o- 
bok pociągu tor. (Na miejsce wypadku 
zjechały matychmiast władze śledcze, 
które stwierdziły, że maszynista pocią- 
gu towarowego nie ponosi żadnej odpo- 
wiedzialności. 

HITLEROWCY STRZELAJĄ 
DO MARYNARZY 

GDAŃSK PAT. — Wczoraj na dworcu 
głównym w Gdańsku zaszedł poważny incy 
dent, świadczący o planowej akcji prowoka 
cyjnej hitlerowców. 

W chwili ruszenia pociągu osobowego w 
kierunku Tczewa o godz. 22,09: z grupy kil 
kunastu osób, znajdujących się koło ekspedy 
cji towarowej, złożonych w połowie z umun 
durowanych hitlerowców, padły trzy strzały 
w kierunku oświetlonego przedziału, którym 
jechało 6 marynarzy polskich w mundurach 
marynarki wojennej, co było widoczne z pe- 
ronu.. Dwie kule wybiły szyby w przedzia- 
le, trzecia ugrzęzła w ramie nad oknem. — 
W czasie odjazdu pociągu pośpiesznego Gdy 
nia — Warszawa ze st. Gdańsk o godz. 23 
min. 16 grupa umundurowanych , hitlerow- 
ców znajdująca się w tej chwili na moście, 
nad torem kolejowym poczęła wznosić о- 
krzyki przeciwko Polsce. 

ZA 

cych flot do Gdańska. Rząd polski nie 
będzie posyłał swych statków ma przy- 

witanie eskadry miemieckiej i nie we- 

źmie udziału w jej przyjęciu w Gdańsku 

 



„SŁOWO” 

Jubileuszowy zlot harcerstwa 
na wilenszczyznie 

WITAJCIE! 
Na wzgórzach lesistych Pośpieszki 
Wołokumpji, nad brzegami modrej 

Wiiji zajaśnieje dziś bielą namiotów, 

zakwitnie jaskrawemi kołorami chust 

swych mieszkańców miasto — obóz 

harcerstwa Oddziału Wileńskiego. 

Zjechali się z najdalszych zakąt- 

ków Ziemi Wileńskiej i Nowogródz- 

kiej dziewczęta i chłopcy, by w ol- 

brzymim zespole tysiąca kilkuset har- 

cerek i harcerzy pokazać społeczeń- 

stwu dorobek swej pracy, a przy 

wspólnych ogniskach w pieśniach i ga 

wędach, w zabawach i pracach obo- 

zowych jeszcze bardziej zacieśnić węz 

ły tradycyjnej harcerskiej przyjaźni, 

skupić się i w zwartych szeregach 

stanąć do dalszej pracy i budowania 

coraz lepszego jutra Polski. 

Całe Wilno pośpieszy tam, do tych 

zastępców kochanych naszych „,Jele- 

ni“, „Wilków*, „Żubrów*, czy „Bocia 

now“, do tych „trzynastaków*, „.siód- 

makow** i marynarzy dzielnej Błękit- 

nej Jedynki, ażeby powitać ich serdecz 

nie, przyjrzeć się tym wszystkim cu- 

dom, życia obozowego, a także, by się 

odświeżyć i orzeźwić nietylko żywicz 

ną wonią lasów, i przestworem pól, 

ale także radosną atmosferą. młodzień- 

czego entuzjazmu, zapału, i humoru, 

tych, co chcą żyć i pracować górnie 

i radośnie". 

Któż to są ci młodzi, którzy, porzu 

cając wygodę i spokój domowych 

pieleszy, gardząc bezczynnym wypo- 

czynkiem wakacyjnym, idą ze śpiewem 

w góry i lasy na długie, męczące nie 

raz. wędrówki krajoznawcze, przyno- 

sząc do szkół i muzeów plon obfity w 

- postaci zbiorów wszelakich, a skupieni 

w obozach, śpią na twardych  posła- 

niach i pomoc chętną niosą i rolni- 

kowi na polu, gdy śpiesznie trzeba 

sprzątać żniwo, i kamieniarzowi na 

szosie, cieśli przy budowie izby wio- 

skowej?. 

Znamy ich już dobrze — widzimy 

ich jako uczenice i uczniow szkół po- 
wszechnych, średnich i uniwersytetu 

z lilijką przy berecie lub krzyżem har- 

cerskim na piersiach, pracujących w 

swych pięknie przystrojonych izbach 1 

świetlicach, widzimy defilujących ma- 

łami grupkami przez miasto w godzi- 

nach rannych, gdy pierwsze promienie 

słońca złocą dopiero szczyty wzgórz 

wileńskich, a kilka razy do roku, zwła 

  

Poszukuje się letnisko 
we dworze z utrzymaniem nad dużą 

wodą blisko Wilna, zgłoszenia do 

Redakcji „Słowo* dla C. M.                 

jawach przeziębienia 
Aaaa p bien! 

Do nabycia w aptekach 

  

  

za w maju oglądamy zastępy licz- 

gwarno 

Św. Michale, na dziedzińcu Skargi i 

w sali Śniadeckich USB., toczą się tam 

wówczas obrady dorocznego walnego 

zjazdu Oddziału Wileńskiego Z.H.P. 

niejsze: jest wówczas przy 

I zdajemy już sobie dziś wszyscy 

sprawę, jak doniosłe znaczenie posia- 

da harcerstwo, zwłaszcza w Polsce od 

rodzonej i niepodległej; wiemy, że nie 

o sporty i ćwiczenia cielesne tam tyl-- 

ko chodzi — bo takich związków i 

organizacyj mamy niemało, — ale o 

wyrobienie charakteru, tężyzny ducho 

wej, siły i hartu woli, a w tej pracy 

duchowej hartowanie ciała i sprawno 

ści fizycznej są jeno środkiem tylko, 

a nigdy celem samym w sobie. Deka- 

log harcerski — to kodeks przyszłego 

obywatela Najjaśniejszej Rzeczypospo 

litej, a wierność temu prawu i przy- 

rzeczeniu harcerskiemu która winna 

cechować każdego prawego skauta, nie 

pozostaje bez wpływu na późniejsze 

ustosunkowanie się jego, jako dojrza- 

łego obywateła do zjawisk życia pań- 

stwowego i społecznego. 

Wiemy także, że metody pracy har 

cerskie i te napozór błahe, i proste 

cwiczenia, gry i zabawy, uwzględnia 

jąc wrodzony dziecku pęd do czynu i 

jego samodzielność, inicjatywę, i 

ruchliwość, idą one po linji 

jego zainteresowań i dalekie są od tej 

pedanterji i werbalizmu, jakie z ko- 
nieczności cechują jeszcze nauczanie 

szkolne. Metody harcerskie są metoda 

mi nawskroś nowoczesnemi, są zgod- 

ne z postulatami współczesnej pedago 

giki, i psychologji i jako takie, słu- 

2а niejednokrotnie za wzór szkołe, bę- 

dąc czynnikiem kształcącym 

człowieka. 

Jest też harcerstwo przez swe pró- 

by, stopnie, odznaki i przyrzeczenia, 

jakby jakimś zakonem, nawskroś nowo 

czesnym, który „w blasku słońca, w 

krysztale wód czerpie życiodajne siły, 

do walki z nałogami i przywarami*. 

Tacy to rycerze zjeżdżają w tych 

ostatnich dniach czerwcowych do Wil- 

na. : 

Nie będzie wśród was Tego, ktć- 

rego słowa dopiero co przytoczone 

zostały, a który przez lat 10 patrono- 
wać wileńskiej rzeszy harcerskiej, za 
grzewał ją swem słowem, natchnieniem 
i w każdej potrzebie wspierał i bro 

nił. Ks. biskupa Władysława Bandur- 
skiego, nie ujrzycie przy waszem. ogni 

sku obozowem, jak niegdyś bywało. 

Już tylko z zaświatów, niewidzialna 

dłoń jego spocznie na głowach harce- 

rzyków jemu najmilszych, i  błogo- 

sławić będzie, a gdy sztandar zlotowy 

wysoko na maszcie  zatrzepocze, na 

znek, że zlat się rozpoczął, duch Jego 

będzie wśród was. 

pełnego 

Niechże ta świetlana, pełna maje- 
statu i uroku postać będzie zawsze 

waszym drogowskazem, wierni pozo- 

stańcie Jego wskazaniom i „górnie .i 
radośnie" przejdźcie przez ten, wasz 

jak On go nazwał — „nowicjat obywa 

telskiej służby” i stańcie pełni sił i 

zapału u mety — oto życzenie, które 

wam składam w dniu 20-letniego jubi- 
leuszu harcerstwa wileńskiego, wita- 
jąc jak najserdeczniej wasz zlot. 

Antoni Narwoysz. 

b. vice-przewodniczący Od- 

działu Wileńskiego Z.-H. P. 

  

PROGRAM ZLOTU CHORĄGWI HARCEREK 
I HARCERZY 

KU UCZCZENIU 20-LECIA HARCERSTWA NA WILEŃSZCZYZNIE 
Dn. 23 — 25 czerwca 32 r. — Przyby- 

wanie drużyn, zakładanie obozów, życie i 
praca drużyn według własnych programów. 

Dn. 26 czerwca godz. 10. — Uroczyste 

otwarcie Zlotu — Msza św. — defilada dru 
żyn. Zwiedzanie obozów. Č 

Godz. 17. — Pokazy družyn harcerek i 

harcerzy, 2 

Godz. 17 — Wspólne ognisko złotowe. 

Dn. 27 czerwca godz. 16,30: — Przyby- 

„cie drużyn doz Wilna i złożenie wieńca na 

grobie ś. p. biskupa Wł. Bandurskiego w ka 

tedrze. : = + 
Godz. 18 — Poświęcenie kamienia wę- 

gielnego pod przystań „Błękitnej Jedynki 
Żeglarskiej" W.D.H. 

Dn. 28 — 30 czerwca — Zawody strzele 

į ckie, lekkoatletyczne, w grach sportowych, i 

w technice harcerskiej o mistrzostwo Chorąg 
wi. życie i praca drużyn w-g własnych pro 

gramów, 
Komendy Zlotu proszą uprzejmie o przy 

bywanie do obozów w dn. 26 i 29 czerwca 

1932 r. 

Dojazd do obozów, znajdujących się 
pod Wilnem (za Wołokumpją), statkami co 

pół godziny, począwszy od godz. 7 rano lub 
autobusami nr. 3 do Pośpieszki. 
— Do zajścia na ul. Marcowej. — Spraw 

ca strzałów na ul. Marcowej Górski, pozo- 

Rewia pracy w murach po-bernardyńskich 
A propos modelek.— Pani z patrzałką.— Dobra szkoła. — 
Co bije w oczy? — Atmosfera I ład. — Od rzeźby do 

grafiki. — I nazwiska. 

Od czego zacząć? 
Od tego, na co największą uwagę 

zwraca zwiedzająca publiczność? To, 
na co zwraca uwagę publiczność, mu- 
si ją oczywiście interesować. 

- Ergo, co interesuje publiczność ? 
— Ach, jakie obrzydliwości! Fe, co 

za wstrętne figury... No, a to, proszę 
państwa — to już wyraźna  nieprzy- 
zwoitość. 

Obrzydłiwości i wstrętne figiny — 
to są „tak zwane“ akty. Wyraźna nie- 
przyzwoitość — to jest nagi mężczyz- 
na, rozciągnięty trupio nawznak w 0- 
statniej sali na ścianie vis-a-vis drzwi. 

Kto nie widział tych „„obrzydliwo- 
ści”, niech śpieszy się ze zwiedzeniem 
wystawy. Bo —kto wie? — może mo- 
rainość wileńska zażąda usunięcia ich? 

— Że też nie mogą sobie znaieźć 
ładniejszych modelek? — zdumiewa 
się ślicznie skrojone dziewczę, którego 
obnażone nogi są opalone na połyskii- 
wy bronz. 

Gdyby się to dziewczę zgodziło po- 
zować uczniom wydziału sztuk pięk- 
nych... Owszem, wymalowaliby je chęt 
nie, a podczas seansów, malując Hirtu- 
jąco, rzekłby jeden i drugi: 

— Dlaczego nie? Można znaleźć 
bardzo ładne modelki. Ale, widzi pani, 
brzydkie akty mają swoje ogromne zna 
czenie, W nich właśnie najsilniej wy- 

postaci. Na brzydkim akcie najlepiej 
nauczyć się można proporcji i symetrji. 

I w dalszym ciągu seansów malar- 
skich udzieliłby młody uczeń swej pię- 
knej modelce niejednej informacji rze- 
czowej, albowieri musimy stwierdzić, 
że wydz. sztuk pięknych USB daje istot 
nie swym uczniom to, co winna dać do- 
bra szkoła. W syntetycznym  skrocte 
daje im wyniki dotychczasowych zdo- 
byczy w sztuce, z których czerpią oni 
swą wiedzę artystyczną, aby na jej pod 
stawie zmierzać do świadomego i sa- 
modzielnego rozwoju. Aby wykształcić 
swe indywidualności. 

Indywidualności? Przecie ta pani, 
oglądająca obrazy przez face-a-main, 
czyli tutejszą patrzałkę, woła głośno: 

— Ach, jakie to sympatyczne: Zu- 
pełnie jak. Śleńdziński. A to — Ru- 
szczyc! naprawdę Ruszczyc! Patrz, 
patrz — Jamontt jak żywy. Ach, jaz się 
kocham w Jamoncie! 

Pani z patrzałką widzi na wysta- 
wie szereg Śleńdzińskich, Ruszczyców, 
Jamonttów i— tam dalej. Więc gdzież 
kształcenie indywidualności? 

Po pierwsze, droga pani, to nie jest 
wystawa skończonych dojrzałych arty- 
stów, którzy za wszelką cenę pragną 
być niezależni w swej sztuce. To są U- 
czniowie, którzy słuchają i cenią swych 
mistrzów, którzy się na mistrzach 
swych uczą. Którzy rozumieją, że pe- 

   

stępuje to, co się nazywa charakterem wne wpływy w pewnym okresie twór- 

staje nadal w aresztach policyjnych i dochoe: 

dzenie przeciwko niemu toczy się w trybie 

przyśpieszonym. 

  

      
W odbytym przed paru dniami w 

Warszawie meetingu lotniczym, wzięło 

udział oprócz lotników polskich także 
5 lotników zagranicznych, których po- 
dobizny podajemy na maszem zdjęciu, 
licząc od: strony lewej ku prawej: inż. 

Vladimir Simunek (Czechosłowacja), 
Luis Euthoven (Belgja), Nicholitch Dra 
gomir (Jugosławja), Jaklitch Bogumil 
(Jugoslawja) i Mihajlowitch Bogdan 
(Jugosławja). 

  

Antropologiczna sensacja 
NIEZNANY CZŁOWIEK PALESTYKSKI 

: Łondyńskie „Times“ donoszą 0 nieslycha 
nie ważnem i ciekawem odkryciu, dokona- 
nem podczas robót wykopaliskowych w pie- 
czarach Wady al-Mughara na zachodnim sto 
ku góry Karmel w Palestynie. Jaskinia ta od 
lat dawała obfity i cenny plon wykopalisk 
przedhistorycznych. Teraz w najmniejszej z 
pieczar Mugharet es Suchul (Jaskinia koźląt) 
znaleziono tuż przy wejściu załedwie w 
dwóch metrach głębokości, złożony szkieiet 
dziecięcy. Badania uczonych angielskich i a- 
merykańskich dały wyniki, wywołujące sen- 
sację we wszystkich zainteresowanych ko- 

łach. Ponieważ znaleziony szkielet znajdował 
się w złożach epoki Mousterien, mniemano 
ogólnie, że szkielet będzie nałeżał do rasy 
nieandertalskiej. 
Tymczasem znaleziona i bardziej nienaru- 

szona czaszkka dziecięca w Mugharet-es- 
Suchul wskazywała wprawdzie na pewne »o 
krewieństwo z typem neandertal, jednak nie- 
które cechy charakterystyczne nie dawały 
uzgodnić z takiem zaliczeniem. Było więc 
jasnem, że tylko odkrycie szkieletu człowieka 
dorosłego tego samego typu pozwoli roz- 
wiązać tę paleologiczną zagadkę. 

W marcu tego roku członkowie ekspedy- 
cji, złożonej, jak poprzednia z delegatów 
„Brytyjskiej szkoły archeologii" i amerykań- 
skiej „szkoły badań przedhistorycznych“, po- 

jęli znów roboty przerwane z powodu róż- 
nych przeszkód. Po usunięciu Skały na 
wschodniej stronie schroniska w  Mugharet- 
s-Suchul, wydobyto leżące pod skałą pokła 
dy brekcji i znaleziono obfitość narzędzi z 
Mousterienu f” kości zwierząt. Gdy z począt- 
kiem maja desięgnięto głębokości około 2 

a 

Rozgrywki tenisowe w Wimbiedan 
PORAŻKA CHOCHETA 

LONDYN .PAT. — W drugiej rundzie 
wielkiego międzynarodowego turnieju 
tenisowego, niebywałą sensację wywo- 
dała niespodziewana porażka najlepsze- 

go tenisisty świata, Firancuza Cocheta. 
Cochet przegrał do znanego tenisisty 
Collinsa wi 4 setach 2:6, 6:8, 6:0, 3:6, 
Z innych wyników drugiej rundy zwy- 
ciežyl Vines Burrows'a 6:1, 6:2, 3:6, 
6:3. Borotra pokonał Ritchiego 6:4, 6:1, 

:6, 6:1. [Perry pokonał Dawida. 6:4, 6:3, 

  

:7, 6:1. Australijczyk Crawford wy- 
grat z Gregorym 2:6, 6:2, 8:6, 6:4, 6;4. 

W pierwszej rundzie gier pojedyn- 
czych pań, Wiinils-Moody pokonała Ho- 
lenderkę Couqerdque 6:1, 6:1, „zaś An- 

gielka Stammers pokonala Angielkę 

Harper 1:6, 6:0, 7:5. 

JUTĘ MARNĄ I BAWEŁNĘ ZASTĄP 
NASZYM MOCNYM LNEM! 

czości są konieczne, są nawet obowią- 
zujące. W ten. bowiem sposób zdoby- 
wa się wiedzę, szkołę i rzemiosło ar- 
tystyczne. Chodzi tylko o jedno: aby 
nie imitować, nie powtarzać niewolni- 
czo pacierza za panią matką, tylko 
kształcić się na kimś, wzorować -się 
przez pewien czas świadomie, przej- 
mować od swego nauczyciela jego wie 
dzę, aby, zbogaciwszy się duchowo, 
jŚć własnemi drogami. Uczniowie wy- 
działu sztuk pięknych znajdują się w 
okresie usilnych studjów, i na orygi- 
nalną twórczość mają jeszcze czas. Ich 
profesorowie uczą ich na wydziale. 1 
dają im, jak widać, dobrą szkołę: do- 
słownie i w przenośni. A uczniowie 
czują tę dobrą szkołę i pracują 

A na czem ta szkoła polega? Na 
zdobyciu umiejętności doskonałego 1y- 
sunku, zrozumieniu formy i charakteru, 
opanowaniu zasad kompozycji i koio- 
rystyki — słowem, na tej fachowej, 
materjalnej a praktycznej wiedzy, którą 
każda dobra szkoła powinna dać swo- 
im uczniom, obok określonej sumy wie 
dzy teoretycznej. 

Przygotować na drogę artystyczną, 
wznieść uczniów swych na odpowiedni 
poziom, dać im mocny fundament, zbu - 
dowany z konkretnych wiadomości i 
umiejętności — oto są zadania akade- 
mji sztuki, i te zadania wiieński wy- 
dział wypełnia z najwyższem powodze- 
шет. Bije to w oczy ze wszystkich 
ścian, zawieszonych  różnorodnemi 
pracami. 

Gdy się tak wzrokiem ogarnia le 
Ściany, nasuwają się inne jeszcze spo- 
strzeżenia. Zastanawia obfitość wysta 
wionych rzeczy. Dwa korytarze, parte- 

JĘDRZEJOWSKĄ DOCHODZI 
00 FINAŁU 

LONDYN. PAT, — We środę, w dal 
szym ciągu turnieju tenisowego w Wim 

„ bledon, grali, zarówno Tłoczyński, jak i 
Jędrzejowska. Tłoczyński miał za prze- 
ciwnika znakomitego Amerykanina Al- 
lisona i spotkamie przegrał w trzech se- 
tach 6:8, 3:6, 2:6. Zwycięzca górował 
nad mistrzem Polski rutyną, Tłoczyński 
wykazał jednak tak piękny styl gry, że 
wywolywal entuzjazm publiczności. 

Wskutek dzisiejszej klęski, Tłoczyń- 
ski odpadł od dalszych rozgrywek. Ję- 
drzejowska walczyła z doskonałą teni- 

sistką, Amgielką Ridley, odnosząc pięk- 

ne zwycięstwo w 2 setach 6:2, 6:4. — 
Wobec dzisiejszego zwycięstwa, Jędrze- 

jowska dochodzi do finału w swej 6- 
semee i jutro rozgrywa mecz z Niemką 
Krahwinke], 

rowa sala rzeźby i kilka sal pierwsze- 
go i drugiego piętra — wszystko 
szczelnie wypełnione. A przecie nie są 
to wszystkie prace, wykonane przez u- 
czniów wydziału. Są to tylko prace 
wybrane, to znaczy — z tych czy in-- 
nych względów artystycznych dokład- 
nie reprezentujące dążności i osiągnię- 
cia studentów. Prace, które dają szcze- 
gółowe pojęcie o przebiegu studjów, o 
ich kierunku i wszechstronności: rzeż- 
ba, malarstwo figuralne i pejzażowe, 
martwa natura, rysunek, kompozycja, 
zdobnictwo, grafika, liternictwo," per- 
spektywa, projektowanie  architekto- 
niczno-dekoracyjne, nawet plakat, ki- 
limkarstwo i fotogratja artystyczna — 
słowem wszystkie rozgałęzienia sztuki 
mamy zademonstrowane. 

To pierwsze. 
Po drugie — dostrzegamy z przy- 

jemnością, porównywując obecną wy- 
stawę z poprzedniemi, że z każdym ro- 
kiem podnosi się ogólny poziom kul- 
tury uczniów, że uwydatnia się coraz 
większa staranność, czystość wykona- 
nia, sumienność w opracowaniu szcze- 
gółów i rzetelność w pracy. Możnaby 
powiedzieć, że te szeregi obrazów, ry- 
sunków i rzeźb noszą ślady szczerego 
zapału i zamiłowania do sztuki tych, 
którzy je wykonali i tych, którzy czu- 
wali nad ich wykonaniem. Jest, powie- 
działbym, pewna atmosfera w salach 
i korytarzach tych starych murów ber- 
nardyńskich. Atmosfera sprzyjająca, 
pociągająca, zapładniająca. Jest dobrze 
tutaj. Harmonijnie. Panuje ład zewnę- 
trzny i wewnętrzny. 

Ład — oto właściwe słowo, jeśli 
chodzi o istotną wartość pracy dla sztu 
ki. 

  

metrów, czyli takiej, w jakiej leżał szkielet 
dziecięty, odrazu natrafiono na szczątki ludz- 
kie. 20 maja na małej stosunkowo przestrze- 
ni znaleziono aż 8 szkieletów ludzi dorosłych 
najwyraźniej tu pogrzebanych. Szkielety by- 
ły częściowo uszkodzone, częściowo nie zdo- 
lano ich jeszcze uwolnić od pokładów brek- 
cji. Wykruszenie brekcji pozwoliło jednak w 
dwóch wypadkach uzyskać zupełny szkieleś 
w bardzo ciekawej pozycji. Przy jednym z 
nich znaleziono szczękę dzika. Jakkolwiek. ba 
danie pobieżne czaszki i kości czołowej wy- 
kazywały prawdopodobieństwo, że Szkielety 
należą do typu Neandertal, mr. Mac Cown 
podejrewał, że są to szczątki odmiennego 
człowieka przedhistorycznego. Miary i szcze 
góły oraz fotografje przesłane uczonemu an- 
gielskiemu sir Arturowi Weith potwierdziły 
10 przypuszczenie. 

Charakterystyczne cechy tego nowego ga 
tunku człowieka, którego sir Artur chce na- 
zwać „.Pałaeanthropus Palestinus*, są nastę- 
pujące: Niezwykie rozwinięte nadoczodolo- 
we wypukłości, wyższe sklepenie czaszki, niż 
u człowieka z Neandertal i głowa bardziej o- 
krągła. Podobieństwo do małpy przez wy- 
bitnie wysuniętą szczękę, bardziej zaostrzo- 
ne, a pomimo tego szczęka dolna, jakkol- 
wiek ciężka i kańciasta, wykazuje jasno za- 
rysowany podbródek. Kości masywne, iecz 
dłuższe, niż karłowato zbudowanego człowie 
ka z Neandertal. Podczas gdy z tyłu widzia- 
na czaszka typu Neandertal ma ksztat owal- 
ny, czaszka „Paleanthropus Palestinus" z ty- 
łu jest najszerszą u podstawy. Zgięcie kości 
goleniowej wykazuje, że przedhistoryczny 
człowiek z góry Karmiel! miał ten sam suwa- 
jący krok, co jego europejski kuzyn. 

Niema teraz wątpliwości, że „czaszka ga- 
lilejska* należała do obecnie odkrytego typu, 
a pomyłka zaszła tylko dlatego, że właśnie 
odnalezione części były identyczne z: czasz- 
ką Neandertalską, brak było części innych a 
charakterystycznych dla różnicy. Lecz wów- 
czas już sir Arthur Keith miał pewne, obec- 
nie usprawiedliwione zastrzeżenia. To odkry- 
cie jak i opisywane niedawno na tem miej- 
scu odkrycie „człowieka pekińskiego"  Si- 
nanthropus oraz inne wykopaliska we wscho 
dniej łfryce, wskazują na to, że Homo Sa- 
piens jest znacznie wcześniejszego pochodze- 
nia „niż świat naukowy przypuszczał jeszcze 

10 lat temu. 

  

£ Uczestnicy meetingu lotniczego w Polsce “i МА RERUM 
ma 

Dzienniki podają tekst odezwy, wy- 
stosowamej do młodzieży akademickiej, 
przez Rektora Uniwersytetu Jagielloń- 
skiego. Odezwa ta w słowach gorących 
i pełnych wielkiego niepokoju, wzywa 

młodzież do akcji ratowania prastarej 

Bibljoteki Jagiellońskiej: 
Martwi nas wszystkich ciasnota i niedo- 

statek w naszych kolegjach i zakładach, dła 
których nie można należycie korzystać z 
wykładów i ćwiczeń. 

Boli nas jednak nadewszystko i wprost 
nas przeraża — niedola tego warsztatu, któ 
ry na chwałę Polski budowało sześć wie- 
ków. Niszczeją w Bibljotece, Jagiellońskiej 
skarby kultury Światowej i naszej wiasnej 
nagromadzone tam od czasów Królowej Jad 
wigi, aż do dni ostatnich. Niszczeją wskutek 
nieznośnej już ciasnoty i zawilgocenia — 
rękopisy, za które, mimo wszystko, ponosi- 
iny Odpowiedzialność wobec całego świata, 
naukowego. Niszczeją księgozbiory, które, 
pochodząc z daru najlepszych i najoświe- 
ceńszych synów Ojczyzny i tworzą razem 
nierozerwalną całość i pomnik naszej kul- 
tury. Niema i nie będzie drugiej takiej bi- 
bijoteki w Polsce! A w całym świecie jest 
takich bibljotek zaiedwie kiłka. 

Groźny stan,w jakim się znalazła naj- 
cenniejsza nasza bibljoteka, zaniepokoił 
już oddawna społeczeństwo krakowskie; 

ofiary pieniężne na rzecz Bibljoteki są 
dość zmaczne, ale tego jest stanowczo za 
mało, wobec ogromu potrzeb: 

Rozu:niemy już dzisiaj _ wszyscy, że nie 
może chyba w kraju z funduszów państwo 
wych powstać nowy budynek, dopóki jedne 
z najcenniejszych zbiorów świata nie znaj- 
dą innego pomieszczenia.. Zanim jednak po 
pękają i „załamią się ostatnie całe sufity 
i stropy, w starym budynku bibljotecznym 
— trzeba ratować! 

Ratunek Bibljoteki Jagiellońskiej musi się 
stać obowiązkiem sumienia całej Polski! z 

Gazeta Lwowska (138) porusza bar- 
dzo aktualne zagadnienie losu młodzie- 
ży, kończącej w tym roku szkołę paw- 

szechną: 

W miarę zbližania się terminu wejścia w 
życie nowej ustawy o ustroju szkolnym, — 
wzrasta w szerokich sierach rodzicielskich 
obawa, że obecny rocznik młodzieży, który 
Lończy siódma klasę szkoły powszechnej i 
byt przygotowany na to, że pójdzie do czwar 
tej klasy gimnazjalnej, — znajdzie się obec 
nie na lodzie, gdyż skutkiem redukcji bud- 
żetu czwarte klasy gimnazjałne nie wchłoną 
tak wielkiego kontyngentu, a kursy pierw- 
sze w seminarjach w następnym roku szkol 
nynr nie będą otwierane. 

Miodzież. przeważnie ze sfer włoś- 
ciańskich, chętnie szła po skończeniu 
szkoły powszechnej do seminarjów nau- 
czycielskich : 

Zakłady te cieszyły się bardzo wielką po- 
puiarnością, zwłaszcza w średniej warstwie 
włościańskiej, dla której seminarjum było je 
dynem niemał ujściem dia przepełnionej wsi, 

pseem antidotum przeciw rozdrobnieniu 
Ojco 4. Materjai uczniowski rekrutujący 
się z tych środowisk, jest — przyznać to 
trzeba — najbardziej zdrowy fizycznie i mo 
ralnie — 1 dostar szkole najtęższych sił 
nauczycielskich. Zahamowanie tego zirowe- 
go dopływu byłoby istotnie wielką stratą. 

Z drugiej strony trzeba wziąć pod uwa: 
gę i to, że bardzo duży procent kandyda- 
tów dcjzałych do stanu nauczycielskiego — 
zoujduje się bez posady i dalsza ich produk 

cj. powiększyłaby tylko i'ość bezr oo0tnej in 
teligencji, co nie leży tynajmniej w intere: 

S: państwa ani zuinteresowany.h sfer ro 

    

    

  

    

  

Wytwarza się tragiczne błędne kolo. 

Jak podaje tenże dziennik, Min. W. R. i 

O, P. zastanawia się nad znalezieniem 
ujścia dla energji młodzieży, kończącej 
w tym roku szkołę powiszechną. 

Sprawa ta jest bardzo ważna. 
Lector. 

Walka z bolszewizmem wśród akademików 
W czasie otwarcia dorocznej wysta- 

wy Aksdemji Sztuk Pięknych w. Kra- 
kowie, zaszedł następujący incydent: 

Na wystawie tej znajdowały się stu- 
dja graficzne studenta Akademji, Lewic- 
kiego. Były tam prace, poruszające ta- 
kie tematy, jak: walka policji z tłumem 

na ulicach Krakowa w: marcu r. b., ob- 
chód „Rerum novarum* w karykaturze, 

i w ładzie tym sąsiadują zgodnie 
odmienne upodobania i indywidualno- 
ści uczniów, tak jak odmienne są indy- 
widualnošci i kierunki osobiste ich pro 
iesorów. Tak, jak różnym jest Śleń- 
dziński i Niesiołowski, albo Ruszczyc i 
Jamontt. 

Taki ład i taką harmonię osiągnąć 
jest łatwo: wystarczy mieć wielką ku!- 
turę artystyczną, jaką mają protesoro- 
wie wydziału, szeroki pogląd na rze- 
czy i wiedzieć, że jest się w szczerej, 
a trudnej służbie sztuki. 

A jak wypełniają tę służbę młodzi 
sztuki adepci? Kogo z nich należałoby 
wyróżnić? 

Od parteru zacznijmy, gdzie mieści 
się sała rzeźby prof. Bolesława Bałzu- 
kiewicza. Zwróćmy uwagę na jego nie- 
zawodną metodę pedagogiczną: konie- 
czną gradację w studjach nad rzeźbą. 
Od owych wyrzynań w bloczkach gli- 
ny, aby zrozumieć formę i panować 
nad narzędziem, poprzez studjum 
czaszki, na której nauczy się modelo- 
wania mięśni, do studjum głowy, wre- 
szcie aktu i większych kompozycyj fi- 
guralnych. Andrejew, Dremo, Giedrojć 
i Stulgiūski — są z pewnością pojęt- 
nymi uczniami prof. Bałzukiewicza. I 
jaka szkoda, że z braku środków ma- 
terjalnych nie można było wykonać 
odlewów z gliny owych łuczników! I 
jaka szkoda, że kruchość gliny pozwo- 

liła na wystawienie ostatnich tylko, 
świeżych jeszcze prac. Ale wydział nie 
ma pieniędzy na odlewy. 

Idźmy dalej. Na pierwszem piętrze 
sala rysunku wieczornego: kurs pierw- 
szy pod kierunkiem. Jerzego Hoppena, 
kurs drugi proi. Benedykta Kubickie- 
go. Akt sangwiną i węglem, oraz stu- 

księdza w konifesjonale itp. 

Obrazy te zostaly z polecenia władz 
Akademji usunięte ze ścian. O godz, 3 

pa południu wknoczył do gmachu Aka- 
demji organ policji politycznej, który 0- 
braz Lewickiego skonfiskował, a na- 
stępnie przeprowadził w: jego mieszka- 
miu rewizję. [Po rewizji sędzia śledczy 
zarządził aresztowanie Lewickiego. 

dja głowy. Czystość, sumienność i sta 
ranność rysunku. Nowicki, Bobaryko, 
Andrejew, Dremo i Stolarczyk z po- 
śród uczniów Jerzego Hoppena; Żu- 
kowski, Sękalski, Romanowicz i Mar- 
cinkowski — uczniowie prof. Kubickie 
go — zasługują na szczególne wyróż- 
nienie. 

W następnej sali mamy pejzaż, 
martwą naturę i kompozycję. Są to 
prace studentów pierwszego i drugie- 
go roku, wykonywane pod kierunkieim 
Bronisława Jamontta i Tymona  Nie- 
siołowskiego. W pejzażu i w martwsj 
naturze daje Jamontt swym uczniom u- 
miejętność opracowania tematu, czy- 
stość wykonania, dążenie do idealnej 
formy. ldczak i Nowicki w pracach 
swoich walory wymienione dobrze re- 
prezentują. Tymon , Niesiołowski w 
swych ćwiczeniach z kompozycji i w 
akcie przekazuje uczniom nabytki ira- 
presjonizmu i postimpresjonizmu: stąd 
świeżość barw w akcie kobiecym u Id- 
czaka, który — jak widać — wogóle 
skłania się do tego kierunku. Odmien- 
na jest Krystyna Wróblewska, której 
akt świadczy raczej o zamiłowaniach 
klasycystycznych. W ćwiczeniach z 
kompozycji podnieść należy prace Re- 
wieńskiej (Siedząca dziewczynka) i 
Sękalskiego (Pasterz z pasterką). Pej- 
zaże Sękalskiego i domki z czerwo- 
nym dachem, dobre w kolorze Romano 
wicza (Jamontt) przemawiają jak- 
najlepiej o postępach ich autorów. 

Rysunek wieczorny na trzecim kur- 
sie prowadzi prof. Kubicki, na czwar- 
tym: prof. Śleńdziński. Charakterystycz 
ne akty ucznia trzeciego roku Dobrzyń 
skiego i doskonałe prace „uczniów 
prof. Śleńdzińskiego  (Godziszewski, 

-



  

  

PAMIĘTNE 35-LECIE OŚWIATOWCÓW 
W. WILNIE 

Doroczny obchód święta. ludowego, 
zw. Wianki, który się ma odbyć dnia 
dzisiejszego na Wilji i mad Wilenką, u 
stóp gór Trzykrzyskiej i zarzecznych, 
przypomni oczywiście starszym Wilnia 
nom upływające 35-ciolecie od daty u- 
rządzenią przez grono oświatowców 

miejscowych, najpierwszej, acz niezbyt 

jeszcze wielkiej uroczystości wianikowo- 
sobótkowej, na falach „Strumieni na- 
szych rodzicy* i w' dolinie lesistej Anto 

kola. 

IA pamiętneż to było, owo dla tej gru 
ру goretszych, oddziatywującej konspi- 
racyjnie na rozbudzenie z martwoty u- 

ciskanego ducha społeczeństwa wileń- 
skiego 35-ciolecie. 

Bo oto już od wiosny 1897 r, szybko, 
niema] jedna po drugiej, następują do- 
niosłe imprezy kulturalno - oświatowe 
w Wilnie. Najpierwsza z nich, w. mieś- 
cie naszem, była wystawa dzieł sztuki, 

zorgamizowiana, z inicjatywy mec. Sta- 
nisława Bułharowskiego a zabiegami 
znakomicie zasłużonego Wilnu, Zygm. 
Nagrodzkiego, oraz Aleks. Dawidowskie 
go, inż. Br. Morawskiego, Jana Piłsud- 
skiego, Aleks, Łapińskiego, L. Uziębły, 
Jana Sosnowskiego, K. Poniatowskiego 
i P. Karpowicza. Kustoszem tej ekspo- 
zycji był, sprowadzony z 'Wiarszawy art. 
malarz Stefan Dąbrowski. 

Wystawa obejmowała dzial nowo- 
czesnego malarstwa polskiego z Jul. 
Kossakiem, Woj, Gersonem, Fr. żmur- 
ką, Kaž. Alchimowiczem i innymi lumi- 
narzami sztuki naszej na czele. Wów- 
czas to po raz pierwszy poznało Wilno 

i talent niepospolity, wilmianina, Stani- 
sława. Siestrzencewicza, Zaeksponowa- 
no wówczas przeszło 300 płócien, 

W dziale  retrospektywnym  wileń- 
skim, zawierającym przeszło 150 objek- 
tów cennych, figurowały imiona: Fr. 
Smuglewicza, J. Rustema, Rusieckich, 

Ślendzińskich, Romerów, Žameta, J. I. 
Kraszewskiego, T. Goreckiego itd. 

Znalazły się na wystawie tej nawet 
dnobiazgi artystyczne Cyp. Norwida, 
Ant. Zaleskiego, Syrokomli, Bartelsa 
i innych. 

Frekwencja tej niezwykłej dla Wilna 

imprezy: wyraziła się liczbą 6.500 osób, 
Sprzedano tam 20 obrazów na łączną 
sumę okolo 3.000 rubli. 

Sukces ów zachęcił działaczy naszych 
do urządzenia w dwa lata potem, dru- 
giej wielkiej wystawy, sztuki, która po- 
dobnie jak i pierwsza, odbyła się w ob- 
szernym, a widnym lokalu Bazaru Rze- 
mieślników  wil., popieranego przez Jó- 
zefa, Montwiłła, 

(Wystawy te były terenem pewnego 
zbliżenia się sfer inteligencji i młodzie- 
ży uczącej się, ze Światkiem rzemieśl- 
niczym. > 

W tymże roku znakomicie się wzmógł 

w Wilnie, dzięki świetnemu zmysłowi 
organizacyjnemu p. Z. Nagrodzkiego 0- 
raz Jablońskiego, pp. Piłsudskich, Sos- 
mowskiego i Łapińskiego, ruch oświato- 
wy pośród mieszczaństwa wileńskiego. 

Powstał cały szereg konspiracyjnych 
"kółek oświatowych. 

/ Ponieważ uciemiężony kościół pol- 
ski tutaj i wogóle na kresach naszych 
mie mógł swobodnie oddziaływać na. lud, 
pod względem uświadomienia narodo- 
wiego, więc ciche usiłowania kapłanów 
naszych wspierane mogły być zarówno 
przez lepsze jednostki, jak i słowo pol- 
skie, jako tako tolerowiane w, druku, 
przedewszystkiem w Warszawie i, w 

bardzo małej mierze, w Wilnie. Oczy- 
wiście najlepiej szły u mas modlitewni- 
ki, dalej elementarze i jakie takie, rzad- 
ko ukazujące się powieści. Często nie 
wolno było w Wilnie drukować nawet 

kalemdarzy. 
Pisma warszawiskie dopływały do nas 

z Wilna do gazet warszawskich kiera- 

szowane były zawzięcie przez cenzorów, 

w dość skąpej mierze, Korespondencja 
albo wcale nie dopuszczane do druku. 

W tymże roku 1897-ym oświatowey 
wil. urządzili czytelnię pism w kawiarni 
p. Z. przy ul. Wileńskiej i wpłynęli na 
miektóre czytelnie i jadłodajnie, by za- 
opatrywały się w znaczniejszą liczbę ga 
zet warszawskich. 

Ponieważ r. 1897 był rokiem zgonu 
dwu wielkich poetów naszych, Kornela 
Ujejskiego i Adama Asnyka, więc o- 
światowcy wileūscy urządzili uroczyste 
mabożeństwo w koś. św. Jana (klepsy- 
dria' mogła być tylko w języku francus- 
skim...) 

W tymże roku uczczony był Wł. Sy- 
rokomla w Wilnie i Borejrowszczyźnie: 
tablicą marmurową w domu, gdzie 
zmarł i stołem granitowym na wsi. 
gdzie pisał. 

Rok 1897 upamiętnił się wreszcie 
przez wiprowadzenie w: dniu Zaduszek 
pięknego zwyczaju, tak zdawna rozpow 
szechnionego w całej Polsce, oświetla- 
nia i dekoracji grobów. Pamiętano prze 
dewszystkiem o skromnej mogile Lirmi- 
ka wioskowego. Tak rósł i wzmagał się 
ruch oświatowy i narodowy w Wilnie. 

Sulimczyk, 
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Spostrzeżenia Zakladu Meteoroiogicz- 

nego w Wilnie. 
Z dnia 22 czerwca rb 

Ciśnienie średnie: 758. 
Temperatura średnia: +16. 

Temperatura Ё najwyžsza: +17 

   

Wscnód słońce g. 3.37 

Zachód słońca g. 20 27 

Temperatura najniższa: —-9. 

Opad w mm.: 1. 

Wiatr: północno - wschodni. 

'Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: przelotny deszcz. 

MIEJSKA 
— DZISIEJSZA - RADA. MIEJSKA. 

Dziś odbędzie się posiedzenie Rady Miej 
skiej, którego porządek dzienny przewi- 
duje 15 spraw. 

M. in. będą omawiane: sprawozda- 
mie komisji kina miejskiego, taryfa au- 
tobusowa, braki w komunikacji miej- 
skiej, uposażenia członków magistratu, 

ROBOTY ZIEMNE. Ostatnio 
przystąpił magistrat do robótkanaliza- 
cyjnych, na ul. Śniadeckich, Zaułku Św. 
Jerskim i części ul. Miostowej. 

Kilkudziesięciu robotaików znalazło 
przytem pracę. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— ZEBRANIE AGROTECHNIKÓW. 

Zarząd Koła Absolwentów Państwowej 

Średniej Szkoły Ogrodniczej w Wilnie 
podaje do wiadomości Agrotechników : 

Uderzenie krwi do głowy, ściskanie w o0- 
kolicy serca, brak tchu, uczucie strachu, prze 
czulenie nerwowe, migrena, niepokój i bez- 
senność, mogą być łatwo usunięte przy uży 
waniu wody gorzkiej „Franciszka - Józefa* 
Żądać w aptekach. i drogerjach.. 
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Siewruk i Rynczewski) zasługują na pieczołowicie wykonanych prac kre- 
wyjątkową uwagę. 

Malarstwo na trzecim i na czwar- 
tym roku prowadzą profesorowie: Ru- 
szczyc i Sleńdziński. Pierwszy — pej- 
zaż i martwą naturę, drugi — malar- 
stwo monumentalne i figuralne. Adjun- 
ktem przy katedrze malarstwa pejza- 
żowego jest Aleksander Szturman. 

Z prac uczniów prof. Slendzińskie- 
go wymienić należy: świetną w ruchu 
i dekoracyjną „Babę z wiadrami“ nie- 
podpisanego autora, jak również nie- 
podpisane „Kąpiące się kobiety“ (Nr. 
81). Dalej — wielką kompozycję Słew 
nika: „Okręty w porcie'* z dobrze prze 
myślanem  rozplanowaniem postaci; 
wreszcie prace Ady Rozwadowskiej, 
Hermanowiczowny (obnažona postać 
męska), Karpińskiej i Wawrynówny. 
Ta ostatnia wykazuje interesujące 
skrzyżowanie wpływów Slendzinskie- 
go i Niesiołowskiego. : 

Uczniowie prof. Ruszczyca przed- 
stawili się w szeregu krajobrazów i w 
martwej naturze. Studja koni (Nr. 153 
i 155), pejzaże Popławskiego, świad- 
czące o wyraźnej indywidualności ich 
autora, martwa natura (jabłka) о- 
brjaka, nakoniec bardzo dobre kompo- 
zycyjnie i kolorystycznie rzeczy ]. O- 
świecimskiej (Stepy Akermańskie, Rui- 
ny zamku w Bałakławie) — oto rzeczy, 
które z przyjemnością musimy podkr2- 
šlič. 

Z innych działów wymienimy: zdo- 
bnictwo i plakat Niesiołowskiego („Pi 
wo okocimskie“ Januszkiewiczówny, o 
czysto malarskich wartościach i, tenże 
sam motyw  Schiitzmana, potrakto- 

wany z punktu widzenia reklamy); ki- 
limkarstwo prof. Kubickiego; 'szerag 

šlarskich i architektoniczno-dekoracyj- 
nych uczniów inż. Borowskiego, oraz 
prof. Sokołowskiego, wreszcie kompo- 
zycje liternicze uczniów Bonawentury 
Lenarta i prace z dziedziny archite- 
ktury (wykresy, plany(  słuchaczów 
prof. Kłosa. 

Osobną uwagę poświęcimy gra- 
fice, którą zaledwie od roku pro- 
wadzi na trzecim i na czwartym kur- 
sie Jerzy Hoppen. Roczne wyniki są 
zgoła nieprzeciętne. Uczniowie upra- 
wiają różne odmiany tej pięknej sztu- 
ki: akwafortę, akwatintj, drzeworyt i 
dizeworyt barwny, pracując, jak wi- 
dać, całkiem według swych indywidu- 
alnych upodobań pod doświadczonem 
kierownictwem.  Charakterystycznym 
niezmiernie szczegółem jest, że wśród 
kobiet przeważa drzeworyt (Hermano- 
wiczówna i Karpińska), wśród męż- 
czyzn zaś akwaforta (Dobrjak i Ka- 
Czyński). Drzeworyt jest technicznie 
łatwiejszy, akwaforta dużo trudniejszą. 
Czyżby więc ten wybór związany był 
z techniką pracy? Ale z drugiej strony 
w pracach mężczyzn zastanawia prza- 
waga liryzmu, podczas gdy. kobiety 
wyraźnie dążą do konstruktywnego u- 
panowania zagadnienia i intelektuali- 
styczne ujęcie występuje na plan pier- 
wszy. 

Pozostaje nakoniec ostatnia sala 
wystawy: cztery duże prace dyplomo- 
we absolwentów wydziału. 

O pracach tych i ich autorach — 

najmłodszem pokoleniu dyplomowa- 
nych artystów wileńskich -— napiszę 
osobno.. Wysz. 
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Więdniowie 
WILRO. Pisaliśmy przed kiłku tygod- 

niami o nadużyciach ujawnionych w miejsco 

wym „Moprze* i tarciach w KPZB.. 

Obecnie zaś dowiadujemy się, że Centr. 

Komitet „Mopru* wydelegował do Wilna in 

struktora, który miał zbadać panujące w miej 

scowym Moprze stosunki. W sprawozdaniu 

swojem do C. K., które wpadło w ręce 

BESTSELERIAI 

GALPERIN I S-KA 
Wilno, Zaułek Lidzki Nr. 11. Cale 

biuro, znakomicie zmontowane, świet- 
nie prosperujące, arcydochodowe, z od- 

działami na prowincji. Tylko trafić do 
niego było trudno, bardzo trudno, Dro- 

gę zma!i wtajemniczeni. 

Co znaczy wtajemniczeni? Poprostu 

poborowi i woobszcze.. Słowem, kto 

chciał bez paszportu do Rosji — szedł 
naprzód do J. Galperina na Lidzki. Ten 
doświadczony : długoletni przemytnik, 
wzamian za dolary ekspedjował ludzi 
pod gwarancją. Wreszcie i jego wyeks- 
pedjowano na Łukiszki, a z nim razem 
dwudziestu współpracowników. 

Centrala tedy została zlikwidowan: 
Zapewne i filje w najbliższym czasie 

spotka ten sam los. 

        

(meljoratorów, leśników, rolników, о- 
grodników, mierników itp.), iż dnia 25 
czerwca br. w lokalu P Ś..Szkoły Ogrod 
niczej w Wilnie przy ul, Soltaniszki 50 
o godz. 18 w pierwszym, a o godz. 19 
w, drugim terminie odbędzie się Organi- 
zacyjne Walne Zebranie Agrotechników 
z następującym porządkiem dziennym: 
1) Zagajenie. 2) Odczytanie sprawozda- 
nia z poprzedniego zebrania. 3) Sprawa 
Związku Zawodowego Agrotechnikėw 
Rzeczypospolitej Polskiej, 4) Wybór 
władz do Zarządu Oddziału Z. Z, Agr. 
w Wilnie a,) Zarząd, b) Komisja Rewi- 
zyjna. 5) Sprawa przyjęcia nowych 
członków. 6) Wolme wnioski. 

Zarząd Koła Absolwentów: P. Śr. Szk, 
Ogr. w Wilnie jako organizator założe-. 
nia Oddziału Z. Z. Agr. Rz, P. zwraca 
się do wszystkich Agrotechników ma te- 
renie miasta Wilna z prośbą o poparcie 
prac orgamizacyjnych, oraz ze względu 
na ważność obrad, prosi o liczne przy- 
bycie w dniu zebrania. 

— Kiub Włóczęgów. — W piątek dn. 24 
bm. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbę- 
dzie się ostatnie przedwakacyjne zebranie 
Klubu Włóczęgów Senjorów. 

Początek o godz. 19,30— Na porządku 
dziennym sprawy administracyjne Klubu. — 
Obecność wszystkich członków konieczna. 

— Akademicki Oddział Strzelecki. — Ko- 
menda Akademickiego Oddziału Zw. Strze- 
leckiego USB w Wilnie niniejszem podaje 
do wiadomości, że zebranie AOZS. odbę- 
dzie się w dniu 25 czerwca rb. (sobota) o 
godz. 17-ej (5 pp.) w lokalu Komendy Pod 
okręgu Z. S / ul. Żeligowskiego 4. 

t Š żystkich członków AQZS— 
obowiązkowa! z 

SZKOLNA 

— ZAPISY DO SZKÓŁ POWSZE- 
CHNYCH, We wczorajszym komfunika- 

cie Kuratorjum o zapisach do szkół po- 

wszechnych, wysyłający nie zauważyli 
błędu, że zapisy dotyczą oddziału 5 a 
mie 1, co obecnie prostują. 

RÓŻNE 

— DLA GINĄCEJ DZIATWY. J.E. 
Ks. Arcybiskup - Metropolita Wileński 

Romuald Jałbrzykowski zarządził na dz, 
5 czerwca br. zbiórkę we wszystkich 

kościołach Archidjecezji na nzecz naj- 
biedniejszych z powodu encykliki Ojca 
Św. Piusa XI. „Caritate Christi com- 
pulsi*. Zebrany w ten sposób fundusz 
przekazał dostojny Areypasterz Archi- 
djecezjalnemu Związkowi Towarzystw 
Dobroczynności „Caritas* w Wilnie na 
ratowanie najbardziej potrzebujących i 
chorych dzieci ubogich rodzin z miasta. 

Z ramienia „Caritasu* ujął tę spra- 

wę w swoje ręce wiceprezes Związku, 
ks. superjor Jan Rzymełka od OO, Mi- 

sjonarzy, który przy pomocy specjalne- 
go komitetu wykonawiczego organizuje 
kolonje dla tych dzieci na czas waka- 
cyjny. Zgłoszenia wolnych miejsc dla 

dzieci na lato przyjmuje listownie lub 
osobiście: Zarząd Arch. Związku Towa- 
rzystw Dobroczynności „Caritas* w Wil 
nie, ul. Metropolitalna 1. Tamże można 
przesyłać lub składać ofiary na kolonje 
wakacyjne dla ubogich dzieci. 

— Odznaczeni wilnianie Krzyżem  Nie- 
podiegłości. — W „Monitorze Polskim" z dn. 

21 bm, wśród nazwisk odznaczonych Krzy- 
żem Niepodl. znajdują się Wacław Mongird, 

Marja z Ciecierskich Podoska, Stanisław, 

Mackiewicz, Tadeusz Kossakowski, Czesław 

Marjan Okołów, i Alojzy Oleszkiewicz. 

     

— Poświęcenie wytwórni galanterji za: 
kiadów sierocych. — Dziś we czwartek 23 
czerwca ks. prałat Antoni Sawicki dokona 
poświęcenia Wytwórni Galanterji Zakładów 
Wychowawczych Wileńskiega Towarzystwa 
Opieki nad Dziećmi.. Uroczystość odbędzie 
się w lokalu wytwórni przy ul. Zamkowej 5 
o godzinie i8-ej. 

Wytwórnia będzie dostarczać wyroby z 
własnych warsztatów zakładowych, jak: — 
czapki wojskowe, urzędnicze, policyjne, stu- 
denckie, ucznioskie, cywilne, oraz wszelkie 
ozdoby wojskowe dla p.p. oficerów i szere 
gowych, hafty itp. Ceny przystępne. 

Ze względu na cel zbożny instytucji, ja- 
kim jest wychowanie sierot i  najbiedniej- 
szej dziatwy, nowa placówka zasługuje na 
najżyczliwsze poparcie ze strony zawsze szla 
chętnych wilnian, których jak najgorącej na 

   

ouuaistyczai prZeCIWKI 
władz bezpieczeństwa, instruktor stwierdza, 

iż ostatnio w więzieniu łukiskiem pomiędzy 
więźniami politycznymi wynikło niezadowo- 
lenie na tle niesprawiedliwego podziału .przy 

syłanego do więzienia pożywienia. Okazało 

się, że z tego pożywienia korzystają jedynie 

czionkowie miejskiego komitetu partji, nato 

niast więźniowie z prowincji są pomijani— 

W związku z teim członek komitetu więzien 

nego Berko zorganizował z chłopów więk- 
szość opozycyjną, która zażądała dymisji ca 

iego komitetu więziennego i dopięła swego. 

Pozostał jedynie starosta Kostańczuk. 

  

„МОМ. 
Daleį instruktor wskazuje, že od trzech 

miesięcy „Mopr nie ujawnił żadnej działai- 

ności, wobec czego przystąpiono 'do utwo- 

rzenia nowego komitetu więziennego w skła- 
dzie: sekretarz — z zawodu krawiec, jeden 

członek — rzeźnik, przedstawiciel Kom. Zw. 

Miodzieży — pracownica handłowa i stu- 

detntka. Wskutek nieporozumień wewnętrz- 

nych komitet rozwiązai się. 

Podobry wypadek również miał miejsce 

w Lidzie, gdzie więźniowie wystąpili przeciw 

ko tamt. „Moprowi“, zarzucając mu niespra 

wiedliwy podział pożywienia i nadużycia. 

  

Burza oradowa nad pow. moładeczańskim 
WILNO — Nad gminą bienicką przeszła 

burza, w czasie której spadi grad wieikości 
gołębiego jaja. W kilkunastu wsiach wybite 
zostały szyby w domach oraz poranionych 
jest czworo dzieci, wracających w ty cza 
sie ze szkoły. Pozatem od gradobicia zni- 

Sprawca napadu na urząd 

szczone są w 60 proc. zasiewy w nasiępu- 
jących miejscowościach: Olenicach, Атей- 
nie, Zalesiu, Wiotrzewie, Korolewiczach, ja- 
niewiczach i Zahorzu pow. mołoteczańskie- 
go. Straty sięgaja 66 tys. zł. 

pocztowy 
W GRODNIE 

PRZED SĄDEM DORAZNYM 
Dziś Sąd Okręgowy w Grodnie rozpa- 

truje w trybie dorazzym sprawe józeia Ło- 
pateckiego, urzędnika wrzędit pocztowego w 

Grodnie, oskarżonego о dokonanie w dniu 7 
bm. napadu na urząd pocztowy (irodno i 

zamordowanie urzędnika pocziv Ko1onowi- 

cza. 
Sądowi przewodiuczy sędzia 3a łu Ukrę- 

gowego Anichimowski. W skład trybunału 
wchodzą sędziowie: O. Dessin i Merle. Q- 
skarża wiceprokurator Kożuchowski. Broni z 
urzędu adw. Daniłowicz. 
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uroczystość poświęcenia i otwarcia wytwór 
ni zaprasza Wileńskie Towarzystwo Opieki 
nad Dziećmi. 

„— Wilno w hołdzie wielkiemu pieśniarzo 
wi polskiemu Moniuszce. — Wystawa Mo- 
niuszkowska, zawierająca kilkaset przedimi>- 
tów związanych z twórczością i pobytem 
Moniuszki w Wilnie mieści się w głównym 
pawilonie wystawowym w ogrodzie po - 
Bernardyńskim i otwarta jest codziennie od 
il rano do 8 wiecz. 

Wejście na wystawę 45 gr. ulgowe 20 
gr. zbiorowe (od 10 osób) — 10 gr. od о- 
soby. z 

— Jak to było z uczniami gimn. Dzię- 
cielskiej? — W związku z zajściem, jakie 
miało miejsce onegdaj pod Landwarowem, 
gdzie — jak utrzymują tamtejsi mieszkańcy 
— przyłapano uczniów gimnazjum żydow- 
skiego Dzięcielskiej, gdy wywieszali szmatę 
komunistyczną, zainteresowały się tem wia- 
dze szkolne. Wyniki dochodzeń będą znane, 
bowiem chodzi tu o gimnazjum korzystaja- 
ce z praw, więc zdawałoby się, że jaczejka 
komunistyczna "nie mogła mieć tam gniaz- 
da. 

"EATR I MUZYKA 

— Koncert Lidji Winogradzkiej w Lutni. 
—Lidja Winogradzką ukaże się dziś we 
czwartek 23 bm. o godz, 8,15 w szeregu no 
wych kompozycyj tanecznych: Kreacje ia- 
neczne tej wysokiej klasy artystki, cechuje 
polot, oryginalność, koncepcji, niekiedy skłon* 
ność do eksperymentowania. . Wysoce roz- 
winięte odczucie muzyki i stapianie z nią 
swych idej, w połączeniu z wielkiem doświad 
czeniem i talentem pedagogicznym, oraz 
wybitnem poczuciem kostjumu, jako barwnej 
plamy — stwarza kompozycje Śmiałe, zwar 
te, zawsze frapujące i peine nasilenia kon- 
trastu. Wieczór dzisiejszy zgromadzi niewąt. 
pliwie w Lutni elitę publiczności tęskniącej 
za lekką, wykwintną sztuką. Ceny miejsc — 
od 3 gr. do 3 zł. 

— „Polacy w Ameryce* w Ogrodzie po- 
Bernardyńskim. — Dziś we czwartek 23 czer 
wca o godz. 8,15 wiecz pełna wesołych na- 
strojów i humoru operetka Daniel 
„Polacy w Ameryce". Beztroska, pogodna 
iabuła sztuki, jak również świetna gra arty 
stów wysunęły „Polaków w Ameryce" na 
czoło widowisk b. sezonu. Publiczność - chęt 
nie uczęszcza na to przedstawienie, wiedząc 
iż wieczór spędzi miło, wśród uroczych me- 
lodyj, i porywających tańców 

Jutro w piątek 24 bm. o godz. .8,15 w. 
„Polacy w Ameryce" 

— Ostatnie przedstawienia „Rewji dzie- 
cięcej* w ogrodzie po - Bernardyńskim. — 
Wobec wielkiego zainteresowania „Rewją 
dla dzieci,* i próśb o powtórzenie jej, —- 
w sobotę 25 czerwca o godz. 4p.p. i w 
niedzielę o godz. 1,30 pp. w teatrze Letnim 
w Bernardynce odbędą się nieodwołalnie 2 
ostatnie przedstawienia wesołej „Rewji dia 
dzieci*. Program zostaje niezmieniony, — a 
udział w nim wezmą najwybitniejsze siły te 
atralne, baletowe, i rewjowe naszego mia- 
sta. W przedstawieniu bierze udział Świetna 
tancereczka 6-letnia Janeczka, która m. in. 
ukaże się jako Jackie Coogan „nauczycielka 
Rumby i in. Ceny miejsc od 30 gr. do 2 
zł. 80 gr. 

— W niedzielę popoładniu „Awantura w 
raju“ — w ogrodzie po-Bernardyńskim. 
W niedzielę 26 ym. od godz. 4-ej p.p. we- 
soła farsa Arnolda i Bacha pt. „Awantura 
„w raju”, obfitująca w szereg przezabawnych 
qui pro quo. Ceny miejsc zniżone. : 
— Premjera „Chaty za wsią“ w ogrodzie 

po - Bernardyńskim. — W najbliższy wto- 
rek w teatrze Letnim w Bernardynce odbę- 
dzie się premjera głośnej sztuki Kraszewskie 
go pt. „Chata za wsią“, z udziałem Jicznej 
orkiestry. chórów cygańskich, statystów, — 
Przedstawienie to budzi wielkie zaintereso- 

wanie szerokich sfer. 

— OPERA „FAUST* W SOBOTĘ 
25 bm, — Z powodu niesprzyjającej po- 
gody, wczorajsze przedstawienie opery 
„Faust* zostało odwołane i przeniesio- 
ne ma sobotę 25 czerwca br. Bilety na- 
byte są ważne. 

— Popis publiczny uczniów Konserwato 
rjum. — W nadchodzącą niedzielę dnia 26 
bm. o godz. 12 w poł. odbędzie się dorocz 
ny popis publiczny uczniów i uczenic Kon- 
serwatorjum. W roku bieżącym oprócz po- 
pisujących się klas fortepianu, skrzypiec, śpie 
wii sol., wiolonczeli i orkiestrowej, wystąpi 
z produkcjami 5 osób, kończących w rb. 
studja w Konserwatorjum.: Karty wstępu za 

"nemu, a w szczególności 

Sprawa wywołała duże zainteresowanie, 

zwłaszcza w sferacia pocztowców. Wyrok 

spodziewany jest dziś w godziaach popohu- 

dniowych. 

LIST DO REDAKCJI 
Otrzymaliśmy następujący list: 

Żegnając Czarną Henczę i kanał Augu- 
stowski — z drogi do Gdańska — moc naj 
serdeczniejszych pozdrowień  śłe wycieczka 
wodna Państw. Semin. Męsk. im. T. Zana 
w Wilnie. ` 

Trasę 270 km. po przez Niemen, Czarią 
Hańczę i kanał Augustowski przebyliśmy w 
ciągu 6 i pół dni. Obecnie najbiiższym ce- 
lem wycieczki jest Łomża, gdzie staniemy za 
4 dni. 

Wycieczka absolwentów i uczniów 
Państw. Semin. Naucz. Męsk. im. T. 
Zana w Wilnie kajakami z Wilna do 
Gdańska. (czerwiec — lipiec 1932). 

  

Z życia T-wa Opieki nad 
Zwierzętami w Wilnie 

Zarząd T-wa Opieki nad Zwierzętami w 
Wilnie składa tą drogą najserdeczniejsze po 
dziękowanie wszystkim, którzy przyczynili 
się do poparciai uświetnienia „Dnia dobroci 
dla zwierząt i ochrony przyrody”, urządzo- 
nego staraniem T-wa w dniu 19 czerwca r. 
b. a przedewszystkiem panu wojewodzie wi 
leńskiemu i pani wojewodzinie, panu staro 
ście grodzkiemu, władzom wojskowym w 0- 
sobach p. komendanta Placu, p. dowódcy 
Brygady Kawalerji i p. dowódcy 3-go Bao 
nu Saperów. panu prezesowi Dyrekcji Poczt 
i Telegratów, władzom szkolnym w oso- 
bach: pana kiiratora Okręgu i pana inspek 
tora szkół średnich, panu prezydentowi m. 
Wilna, panu komendantowi Policji Państw. 
m. Wilna, dyrekcji Polskiego Radja, a w 
szczegółności „Ciotce Albinowej*, Państwo 
wemu, Prawosławnemu Seminarjum Duchow 

panu profesorowi 
Michałowi Telmaszewskiemu, panu dyrekto 
rowi gimn. im. Lelewela, miejscowej prasie, 
pani Stefanji Ślizień z Lubowa za dar w po 
staci pięknego pawia, oraz za łaskawy i bez 
interesowny udział artystów teatrów miej- 
skich w. produkcjąch- artystycznych. p:p.: —- 
Bułhakowi, Godziszewskiej, Hendrychównie, 
Hohendlingerównie, Ludwigowi, Wyrwiczo- 
wi, Janeczce i Witusiowi Rozenbergom oraz 
kierowniczce zabawy dziecięcej p. Gruszwi- 
cowej i innym. Zarząd. 

wczasu nabywać można w sekretarjacie Kon 
serwatorjum (Wielka 47 wejście od uł. Koń 
skiej) od godz. 4—7 w poł. 

CO GRAJĄ W K:NACH? 
HOLLYWOOD — Kult ciała. П. 
CASINO — Skandal Papy. 
PAN — Tajny detektyw. ` 
ŚWIATOWID — Nadkobieta. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — Žeįmo 

Marja (Konduktorska 20) w celu samobój- 

czym zażyła nieznanej trucizny. Pogotowie 

odwiozło desperatkę do szpitała Sawicz w 
stanie niebudzącym obaw. 

— OKRADZIONY PRZEZ SŁUŻĄCĄ. — 

Niedobolskiemu Oskarowi (Grodzka 35) — 

skradziono złotą bransoletkę i kolczyki —- 

łącznej wartości 370 zł. Obecnie ustalono, że 

kradzieży tej dokonała służąca poszkodowa 
nego Zajączkowska Stanisława, zam. tam:że 

którą ze skradzionemi rzeczami zatrzymano. 

— GOŁĘBIE KOMUNISTYCZNE. 
— Wczoraj ponownie zauważono nad 
miastem kilka gołębi z czerwonemi 
szmatkami. W związku z tem policja 
zatrzymała trzy osoby, jako poszlako- 
wane o organizowanie tej skrzydłatej 
demonstracji. 

OLKIENIKI 

— SAMOBÓJSTWA NĄ WSI. — 
70-letnia Dorota Wasilewska, miesz- 
kanka wsi Mejlony gminy  mejszagoi- 
skiej rzuciła się do studni głębokiej 30 
m. i poniosła śmierć na miejscu. — 
Trupa wydobyto w dniv 22 bm. Po- 
wód samobójstwa — ciężkie warunki 
materjalne. 

Mieszkanka wsi Łastowice gminy 
giębockiej Wiktorja Zawadzka lat 23, 
wyszła z domu z zamiarem popełnienia 
samobójstwa.  Żwłok młodej kobiety 

dotychczas nie odnaleziono. 
Powód samobójstwa nieznany. 

38-letni rolnik Władysław Ciecha- 
nowicz, mieszkaniec zaścianka Darnie 
wy, odebrał sobie życie przez powie- 
szenie się na pułapie sufitu w mieszka 
niu. Powod — ciężkie warunki mate- 
rjalne i brak środków na prowadze- 
nie gospodarstwa. 

(Dokończenie kroniki wileńskiej na str. 4-ej) 

„szając odbygi 

® 

z SĄDÓW 
7А CIOS W PŁECY... 

O wyrokach wileūskiej „Dintojry“, 

wydawanych na niewygodne jej osuby, 
donosiliśmy już niejednokrotnie w wia- 
domościach kronikarsko - policyjnych. 

Jednym z ostatnich tego rodzaju 

krwawych wyczynów wileńskiego świa- 
ta przestępczego był groźny zamach na 
b. konfidenta policji śledczej, Toresza 

Rondomańskiego. 

Rondomański, pracując w wydziale 
śledczym, przyczynił się wydatnie do u- 
jęcia kilku niebezpiecznych  przestęp- 
ców, za co ściągnął na siebie gniew po- 
zostałych na wolności ich kamratów, a 

  

w rezultacie wyrok śmierci sądu zło- 
dziejskiego. 

W пюсу z 12 na 13 maja r u. do 
herbaciarni Abrams Roznerowskiego 
przy ul. Szklanej 5, gdzie przesiadywał 
Rondomański, wtzsdł lale Boj.rski,      
znamy policji awamturnik, pod pseudo- 
nimem „Gedalke“ i oznajmił mu, że na 
ulicy czeka na niego jakaś kobiuta. 

Z chwilą jednak, gdy Rondoraański 
przestąpił próg herbaciarni, jakaś nie- 
widzialna ręka -zadała mu w ciemnoś 
ciach kilka straszliwych razów nożem. 
od których padł na ziemię i po odwi -- 
zieniu do szpitala, nie odzyskując przy- 
tomności, zmamł. 

W wyniku przeprowadzonego śledz- 
twa ustalono, że sprawcą zabójstwa 
Rondomanskiego był niejaki Józef Lub- 
€zyński, ukrywający się pod psetidoni- 
mem „Hamrata* włamywacz i nożow» 
nik, którego aresztowano i osadzono na 
Łukiszkach. 

Wraz nim zajęli miejsca w celi wię- 
ziemnej wspomniany Bojarski i trzeci u- 
czestnik' napadu, Anteni Szypozyn, 

W] dniu 24 lutego br. cała trójka sta- 
nęła przed Sądem Okręgowym, który 
uzmając za udowodnioną winę tylko w. 
stosunku do Lubczyńskiego, skazał go 
па 10 lat ciężkiego więzienia 

Od wyroku tego skazany odwołał się 
do Sądu Apelacyjnego, który na wcżo- 
nujszem posiedzeniu, mie znajdując ok- 
liczności łagodzących, wyrok pierwszej 
instamcji w: całej rozciągłości zatwier- 
dził. 

HISTORJA, JAKICH WIELE... 
Drugą sprawą, rozważaną wczoraj 

przez Sąd Apelacyjny, byla historja 
włamanią i kradzieży z mieszkania kra- 
wca Łotysza, przy ul. Ludwisarskiej. 

+ Bohaterami tej sprawy byli trzej 
miodzi chłopcy: Jan Rondomański, Jan 
Górski oraz Władysław Kolenda, 

Pierwszy pracuje u Łotysza w cha- 
rakterze czeladnika, dowiedział się, że 
majster jego buduje dom na Łosiówce, 
zużytkowywane zaś ma ten cel pienią- 
dze przechowuje w mieszkaniu w szafie. 

O spostrzeżeniach swych zwierzył się 
koledze Górskiemu, który zkolei wtajem 
niczył w te Kolendę. 

Odtąd oczekiwali już tylko ma dogo- 
dną chwilę do przeprowadzenia kra- 
dzieży. 

Okazja nadażyła się rychło, gdy kra- 
wiec w towarzystwie małżonki udał się 
na. Łosiówkę, celem obejrzenia nowobu- 
dującego się domu. 

Wiszysecy trzej debjutanci kunsztu 
złodziejskiego udali się wówczas na ul. 
Ludwisarską, gdzie Górski przy pomo- 
cy wytrychą otwonzył lufcik i wlazł do 
mieszkania, pozostali zaś stanęli na u- 
licy na czatach, 

Na szczęście sylwetką podejrzanego 
draba, włażącego przez lufcik do miesz- 
kania, zaimteresowała się jakaś prze- 
chodząca podwórkiem pani, która o 
spotrzeżeniu swem powiadomiła dczor- 
cę domu. 

Ostatni przypuszczając, że złodziej 
wyjdzie teraz drzwiami, ukrył się na 
klatce schodowej i w chwili, gdy Gór- 
Ski ubrany już w nowiuteńki garnitur 
oraz eleganckie futro, ukazał się na pro 
gu, usiłował go zatrzymać. 

Zatrzymany uderzył go wówczas rę- 
kojeścią rewolweru po głowie i rzucił 
się do ucieczki. Wraz z nim dali także 
drapaka zaskoczeni taik nieoczekiwanym 
obrotem rzeczy Rondomański i Kolenda. 

Za. Górskim rzucił się jednak w po- 
goń oknwawiony dozorca, w rezultacia 
czego przy pomocy jakiegoś oficera п- _ 
dało się go zatrzymać i dprowadzić do 
komisarjatu. Niezadługo zostali rów- 
nież aresztowani Rondomański i Kc- 
lenda, 

Podczas badania wyjaśniło się, że po 
wejściu do mieszkania Łotysza, spodzie 
wanych tam pieniędzy Górski nie zna- 
lazł, wobec czego zadowolnił się tylko 
zabraniem przeznaczonego dla klijentów 
ubrania oraz rewolweru. 

Sąd Okręgowy po nozpat iu spra- 
wy skazał Górskiego i Kolendę na 3 la- 

ta więzienia, zamieniającego dom po- 
prawy, zaś Rondomańskiego na osadze- 
mie przez takiż okres czasu w zakładzie 
wychowawczo - poprawczym. 

Wczoraj wyrok ten zrewidował Sąd 
Apelacyjny. 

Podczas rozprawy okolicznością nie- 
pozbawioną pikanterji był fakt, gdy na 
pytanie przewodniczącego, skąd wziął 
wytrych, którym otworzył wówczas luf- 
cik, Górski odrzekł, że otrzymał go od 
Kolendy. Zapytany zaś zkolei Kolenda 
zeznał, że zmałazł go, spacerując, na ul. 

Miekiewiicza, : 
W wyniku rozpatrzenia cał)kształtu 

sprawy, Sąd iApelacyjny wyrok pierw- 
szej instancji zmienił tylko w. stosunku 
do Kolendy i Rondomańskiego, zmniej- 

je kary pierwszemu dc 2 

  

lat, drugiemu zaś do 1 roku. 
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— WYPADEK NA STACJI. — Na sta- 
cji w Ołkienikach do zdążającego pociągu 

usiłował wskoczyćr Stanisław Żbruk, robot- 
nik budowlany. lecz tak nieszczęśliwie, że 

zaczepii ręką o żelazny poręcz i skutkiem 

szarpnięciai złamał rękę, wypadając przyte:n 

z pociągu na tory. W stanie ciężkim prze- 

wieziono go do szpitala. 

DZISNA 

—. POŻAR WSI. — We wsi Tabu 
Ay gminy szarkowskiej w domu julja- 
na Rajdzionka wybuchł pożar, który po 
chwili objął sąsiednie zabudowania go 
spodarskie i budynki mieszkałne wy 
wołując tem panikę. Po przybyciu stra 
ży ogniowej z sąsiedniego miasteczka 
ogień po dwóch godzinach zdołano и- 
śniejscowić. Pastwą płomieni padło 8 
budynków gospodarskich i kilka do- 
mów mieszkałnych. Straty wynoszą 
przeszło 50 tys. zł. 

Powód pożaru — wadliwa budowa 
komir2 w domu Rajdzionka. 

Z POGRANICZA 

—. UCIECZKĄ POPA Z BOLSZE- 
„Will. — Na odcinku Suchodowszczyz- 
na w rejonie Domaniewicz na teren 

- polski przedostał się duchowny prawo 
‚ sławny z Mohylowskiego Paweł - Iwan 
Kreścieński z żoną i djakonem Bazy- 
Jim Czerniakowem. 

Z uwagi na stan zbiegów udzielono 
im niezbędnej pomocy. Kreścieński za 
.rzekomo antykomiunistyczną działal- 
ność przesiedział 3 łata w więzieniu, 
syna jego 21-letniego Łukasza GPU 
rozstrzelało, żonę natomiast bolszewi- 
cy stałe szykanowali, tak, że wreszcie 
musiano ją ulokować w sanatorjum dła 
umysłowo - chorych i dzięki tylko 
szybkiej pomocy zdołano ją uratować. 

Kreścieński w dniu jutrzejszym wy 
jedzie na Wołyń, gdzie posiada krew- 

- nych. - 

Na filmowej taśmie 
„Dr. Jekyii i mr. Hyde“ — „Heljos“ 

  

Sezon ogórkowy ma również swoje w: 
ty. Na tle ogólnej szarzyzny, zjawia się i 
den, drugi, lepszy obraz, aby na czas jakiś 
poruszyć zamierający sezon. 

Przed ostateczaem zapadnięciem w sen... 
letni przez lipiec i sierpień, ożywiły się na- 
sze ekrany i zajaśniały lepszemi obrazami. 

„Dr. Jekyli i mr. Hyde“ naležy do czoto- 
wyci filmów ostatniej produkcji „Paramoun- 
tu“, jest dziełem jednego z najzdolniejszyci 
reżyserów R. Mamouliana, twórcy doskota- 
tych „Ulic wieįkomiejskich““. 

Poniewaž i drugi film tego režysera na- 
suwa szereg interesujących spostrzeżeń 1 u- 
wź4g o sztuce filmowej wogóle, wypadnie 
więcej mu nieco miejsca poświęcić. Roz- 
dzielmy tedy dla jasności dwa zagadnienia: 
treść i forma. 

Treść. Odwieczne rozdwojenie natury 
Walka dobra i zła w duszy czło- 

wieka. Światły — Ormuzd i—ciemny  Аг:- 
man. Zmagające się pierwiastki i zagadnie- 
nie opanowania zła w duszy. Wniknięcie w 
ponadludzkie siery tajemnic przyrody i klę- 
ska rozumu łudzkiego, spalonego. ogniem 
walki dwóch potęg. Tak wygląda myśl fil- 
mu rozumiana w przenośni. 

Treść rzeczywista opiera się na powieści 
L. Stevensona o doktorze Jekyli. Powieść ta 
była już ponoć przerabiana na filmy niemie. 
W przeróbce niemieckiej grał Konrad Veidt, 
w amerykańskiej — John Barrymore. 

Przeróbka Mamouliana ma wszelkie no- 
we cechy. Zachowana w niej została dokład 
na treść powieści, koloryt Londynu z XIX wie 
ku, a jednocześnie do najwyższej perfekcji 
dcprowadzona wymowa montażu, dzięki cze 
mu w Świadomości widza pozostaje nie tło, 
ani też miejsce akcji, ale samo zagadnienie. 
Niesamowita przygoda dr. Jekylla nie zacie- 
mnia, ale raczej podkreśla przerażającą kon- 
trastowość dobra i zła w duszy człowieka. 
Piękny, szlachetny i rozumny człowiek, prze 
żądzą najniższych instynktów. Czy współ- 

istącza się w dziką bestję, żyjącą sadyzmem 
czesna nauka razem z teorjami Freuda, psy 
choanalizą i leczeniem podświadomości roz- 
wiązała probiemat rozdwojenia osobowości? 
Czy umysł ludzki zbadał granicę między do- 
brem a złenr? Czy ludzkie środki są dość sil- 

   

  

   

  

  

  

Turniej tenisowy zwyrównaniem 
O PUHAR „SLOWA“ 

Przypominamy, że \/ 50% /`е гогро 

czyna się na kortach Parku Sportowe - 

go tenisowy iiirniej z wyrównaniem o 
fugrody przechodnie: puhar tirmy J. 
Nowicki i syn — w singlu pan i 

PUHAR REDAKCJI „SŁÓWO* 
w singlu panów. 

Zapisy przyjmuje jak i w latach u- 
biegłych, kierownictwo Parku. —Wpi- 

sowe 1 z. 50 gr. 

Mistrzostwo Okregu w koszykówce 
Dziś o godz. 5 po poł, rozpoczną šię 

rozgrywki w koszykówce panów o mist- 

rzostwo okręgu wileńskiego. 

Rozgrywki rozpocznie mecz AZS — 

Makabi (sędzia por. Kowalczyński), po 

AAAA AAAA AAA AAA AAA AK AA AAAA AA AAA AAAA ŁA AAA 
ŚWIATOWEJ SŁAWY 

a. HERBATA LYONS"A 
jest do nsbycia we wszystkich pierwszorz. 

handlach kolonjalnych. 
Żółte opakowanie łagodna 
Czerwone z cierpka 
Państwowy Zakład badania żywności 

za Nr. 3813/28 stwierdził w mieszance 
Lyons'a obecność naturalnych, szlachet- 

nych gatunków herbaty, 

Przedstawiciel na Polskę: Tecfil Marzec, 
Warszawa, Mazowiecka 5. 

    

B. FARDJOHN 

7 AZS. 

czem o 6-tej grać będą drużyny Strzel- 

ca — 1 pp. Lieg. (sędzia p. Kaczergiń- 

ski), a o 7-mej Ognisko — S, M. P. (s. 

por. Kowalczyński). у 

Jutro, w piątek walczą: godz. 5 po 

poł. Ogmisko — 1 pp. Leg. (sędzia p, 

Subotowicz), godz. 6 po poł. A.ZS, -— 

S.M.P, (s. p. Zienkiewicz), godz. 7 po. 

poł. Makabi — Strzelec (s. p. Suboto- 

wicz). 

W sobotę: godz, 5 SMP. — Strzelec 

(sędzia p. Kaczergiński), godz. 6 Maka- 

bi — Ognisko (s. [p. Subotowicz), godz. 

— l pp. Leg. (s. p. Kaczer- 

(t) 

"PAMIĘTAJCIE © 
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giński). 

  

Tajemnica Kelthpooi— Square 
: ROZDZIAŁ III 

W ŁAPACH LICHWIARZA | 
| List, który Samuel Boyde znalazł w 

, skrzynce przy drzwiach  zawiadamiat 
go o przyjściu pewnej damy na ósmą 
wieczór. Zbliżała się właśnie oznaczo- 
na pora. Punktualnie o ósmej rozległo 
się pukanie do drzwi na dole. 

„ Boyde uśmiechał się triumiująco, 
schodząc ze schodów i słuchając nie- 
cierpliwego dobijani się. Nie zdejmując 
łańcuszka, zapytał, przez uchylone 
drzwi: : 
„. — Kto chce widzieć Samuela Boy- 
goa. 

— Kto chce widzieć Samuela Boy- 
de'a? — powtórzył kapryśny głos ko- 
biecy. — Ależ nie można kazać kobie- 
cie stač'hia błocie, w wąskiej uliczce, 
ną'którą nawet samochód wjechać nie 
może.. 

Otwierajcież drzwi prędzej! 
R) W tej chwili. — Boyde zaczął 

śpiesznie otwierać drzwi. — Czy to !a- 
dy Worton? Ё 

— A ktėžby inny, — odpowiedzia- 
ła dama, ale w głosie jej nie było ani 
gniewu, ani zniecierpliwienia. Chciała 
widać tylko skończyć  czemprędzej tę 
rozmowę poprzez drzwi. 

— Może jeszcze nie jest zapóźno + 
lady Worton zechce się cofnąć? — mó 
wił Boyde, otwierając szerzej drzwi. 

— Ach, Boże, dosyć tych żartow. 
Nareszcie można wejść! Jeżeli wydo- 
stać się stąd jest równie trudno, jak 
wejść, to chyba nie wo do domu 

 ARORZEZZE ESSE REALS OP LAST Ji EGTA ZIE FIO DBŻWOA CSK AKWA о DYW A 0 

Drukarnia „Słowa* Zamkowa 2. 

EK vok (A. 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

przed północą. Poczekaj mnie na ulicy, 
Johnie. Gdybym nie wyszła za dziesięć 
minut, wezwij policję i wyłamujcie 
drzwi! 

Ostatnie słowa zwrócone były do 
lokaja, który trzymał duży parasol nad 
głową damy. 

— Proszę tędy, — wskazywał. dro- 
gę Boyde, — idąc bokiem po scho- 
dach. ^ 

— Brr! Co za wstrętna dziura! A 
ten pański ogarek świecy, przeszkadza 
tylko. Czy po schodach można iść bez- 
piecznie? Niema tu jakichś ukrytych 
szczelin, przez które bezbronna kobie- 
ta mogłaby zniknąć nazawsze? 

Lady Worton roześmiała się dźwię- 
cznie, a odgłos ten wywołał złowie- 
szcze echa w mrocznych  głębiach 
domu. 

Schody są całkiem bezpieczne, naj- 
zupełniej bezpieczne, mylady, — odpo 
wiedział uniżenie Boyde. ——- Proszę 
mi pozwolić powitać panią w moim 
skromnym domku... 

Lady Worton obejrzała się ze zdtt- 
mieniem po niezwykle umeblowanym 
pokoju. Teraz dopiero mógł lichwiarz 
przyjrzeć się swemu gościowi: była to 
piękna kobieta, szybkie, energiczne ru- 
chy i dźwięczny głos, nadawały jej po- 
staci pozory odwagi i nieugiętej decy- 
zji. 

— Mój Boże! Jak pan może tu mie- 
szkač? 

Nagle dostrzegła w kącie postać wo- 
skowego człowieka i drgnęła. 

Niech się pani nie boi, mylady, to 

ne, aby wyrwać z uszy zło, aby kochającemu 
sercu oszczędzić pokus, które zabijają wznio 
słość uczuć, a rodzą zwierzęcość? Czy dr. 

Jekyll nie dlatego został opanowany przez 
bestję — mr. Hyda, że zapomniał o jedynym 
lekarzu duszy ludzkiej, o Bogu? Można dy- 
skutować, jeżeli kto chce i lubi. 

Tymczasem przyjrzyjmy się temu, jak 
film do widza przemawia, przypatrzmy się 
bliżej formie języka kinowego, boć na dzie- 
łach mistrzów najlepiej się sztukę poznaje. 

Że film jest dziś sztuką, dowodzi olbrzymi 
przedział, jaki istnieje między nędznym ta- 
siemcem o jałowej treści, a pełnym życia, 

wymowy obrazów i potęgi ekpresji filmem 

dobrego reżysera. — : 

Juž w „Ūlicach wielkomiejskich“ mogliš- 

my stwierdziė nowe piertriastki tworcze Sto- 

sowane przez R. Mamouliana. Teraz idzimy 

cały szereg oryginalnych środków  reżyser- 

h, które pozwalają tv y wywołać wię 

» wrażenie bezpośredniości. Widz nie zda 

je sobie sprawy, dlaczego obraz „ czyni na 

nim mocne wrażenie. Reżyser musiał to do- 

brze i dokładnie zważyć i wpierw zobaczyć 

swój obraz, zanim go na taśmę przenieś 

Zaczynając od pierwszych scen, gdzie w 

ciągłym ruchu aparat daje zwięzłą ekspozy- 

cję, trzyma się widza w zawieszeniu między 

ciągłemi potrąceniami. Świetny montaż tech- 

niczny (wynikanie scen jedna .z drugiej za 

ruchem czarnej linji) nigdzie nie był stc 5 

wany z taką umiejętno Nakładane zdję- 

cia w kułminacyjnej scenie przemiany . dr. 

Jekylla w mr. Hyde'a, są doprowadzone do 

szczytu doskonałości. W naszych oczach pię- 

kna twarz zamienia się w potworną gębę i 

cdwrotnie. Dużo znalazł zastosowania także 

montaž myślowy. Symboliczne dwa kwiaty 

w scenie duetu miłosnego, wrząca woda w 

kotle, jako odbicie stanu duszy bohatera, 

mocny kontrast: potwór duszący kobietę i 

biały posąg Amora i Psyche — to są nie- 

które szczegóły, jakże wymowne, jakże peł- 

ne tre: a skondensowane w czasie i prze 

strzeni. Coprawda dwa kwiatki, lub kot po- 

żerający ptaszka — to nieco konwencjonal- 

ne przenošnie, ale i bez tego film jest dość 

trudny w rozumieniu. Może nawet amatorom 

łatwych, osziifowanych obrazów salonowych 

nie przypaść do gustu, ale to w niczem nie 

pomniejsza wysokiej wartości, jaką film ten 

+= film!) posiada Bo czy jest inny, 

tardziej treściwy sposób wyrażenia myśli, 

jak np. w scenie wahającej się nóżki kobie- 

cej na tłe rozmowy dwóch przyjaciół? Film 

vowiedział to w skrócie i jakże wyraziście? 

Twórcę „Ulie wielkomiejskich” odrazu po 

znamy w ustawianiu aparatu, który zajmuje 

wszelkie możliwe pozycje i stale zmienia 

miejsce. Widzimy wszystko: s 

stron, jesteśmy wśród aktorów, a nie patrzy 

my na nich z boku. Także zdjęcia z ulic lon- 

dyńskich są utrzymane w tym samym tonie, 

co „Ułice*, raczej „zakamarki  wielkomiej- 

    

  

   

  

  

  

  

          

    

      

Dźwięk zespolony jest z obrazem bar- 

dzo šcišle. Wadą dla słuchacza polskiego są. 

ielskie, które tłumaczą napisy tym 

tarannie wkopjowane, ale nie 

zawsze dość sensowne. i 

Dekoracja wnętrz bardzo dobra. 

Gra aktorów również. Świetny jest boha 

ter Frederic March, który charakteryzacją 

przypomina kreacje  nieodżałowanego Lon 

Chaney'a. Postać Jekylla — Hyda jest pelna 

życia i wstrząsa widzem. Ww. rolach kobie- 

cych lepsza była Miriam Hopkins, jakorofiara 

mr. Hyde'a. Rose Hobart jako narzeczona dr. 

Jekylla jest za drewniana i mało: subtelna. 

W czasie seansu przerwy robiono w miej 
Wątpliwe, aby 

   

scach najmniej stosownych. 

tak była nawinięta taśma. ia 

Nad program: występy jasnowidza Wia- 

dzia Zwirlicza, znanego już w Wiłnie. Szereg 

osób otrzymało odpowiedzi na swe pytania. 

Np. sympatyczny artysta p. Marjan Wyrzy- 

kowski dowiedział się, że w przysziyni roku 
wyjedzie do Łodzi. Co na to wilnianki? 

Tad. ©. 

ze wszystkich -—% 

о t) 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 

Mickiewicza   i Paweł Owar?ło. 

Dziś nowa wersja dźwiękowa. 

KULT CIAŁA 
Walka dwó.h serdecznych przyjacićł o ukochaną kobietę. W rol. gł. 
największe gwiazdy ekrenv: MGNES PETERSEN MOZŻUCH NOWA 
Krystyna Ankwicz, Michał Wicior Verconyi, Eugenjusz Bodo 
Walczymy z kryzysem Uwaga! Ce_y miełsc na wszystkie seans": BALKON 30 gr. PARTER 60 gr. 

  

Ceny na wszystkie seanse Od 25 gr., parter 60 gr. 
Dziś 100 proc. komedjs dźwiękos! Humoi! Śmiech! Podzia! DZWIĘKOWE KINO 

CEJINE 
ol, Wielka 47. Tel. 15-41, 

SKANDAL PAPY 
Najzabawniejszej w Ameryce pary sitystów WILLA ROGERSA i FIF: DORSAY Nad prcgrsm: Dcdat 
ki dźwiękowe. Początek o godz 4. 6, 8 i 10.15. w dnie świąteczne cd godz. 2ej po peł 

  

Ceny na wszystkie seansy od 30 gr. Parter od 60 gr. 
Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Dziś po raz pierwszy w Wilnie, najwięks y film kryminalcy wszystkich czasów, który zainteresował cały świst 

Tajny detektyw (Walka o miłość 

dziewczyny) 
Najnowsze triki detektywów ujrzymy w tym najlepszym filmie sensacyjnym. Niebywała gra ariystów i reżys 
W roli tytułowej słynny KENNETH HARLAN. Ścinające krew w żyłach zmagania 2 bandą azeolażys wi Sooaaję: 

Giełda warszawska 

Z dnia 22 czerwca rb. 
DEWIZY: 

lt.gia 124,25 — 124,56 
Holandja 360,50 — 
Londyn 32,40 — 32,56 — 32,24. 
Nowy York kabel — 8,9222 — 8,942 — 

8,902. 
Paryż 35,6 — 35,15 — 34,97. 
Praga 26,40 — 26,46 — 26,34. 
Szwajcarja 173,80 — 174,23 — 173,37. 
1 eucencja niejednolita. 
Berlin w obr. nieofic. 212,10. 

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 32,50—32,25 (drobne). 
4 1 pół proc. ziemskie 32,50. 
8 proc. warszawskie 53,50. 
Drobne 53,75. 
10 proc. obl. T. K. Ziem. 1931 r. 100— 

1932 r .100. 
Pożyczki mocniej 

mocniej 
"azsqejs Kjsy — azsiojudowu 204204 

AKCJE: 

  

   

BR obl. BGK 94 

— listy przeważnie 

Bank Polski 70. — Tendencja utrzyiiana 
POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU 

Dilionowska 45 —47. Stabilizacyjna 43,25 
33,50. Śląska 31,50. 

Radje wileńskie 
CZWARTEK, DNIA 23 CZERWCA 

: Sygnał czasu. 12.10 Audycja: dla 
ych. 12.40: Komun. met. 15.35. Pro- 

gram dzienny. 15,40; Rachmaninow jako kom 
pozytor i wykonawca (płyty) 16.05. Audy- 
cja. 16.35: Kom. Tow. Gimn. „Sokół”. 16.45: 
„2000 lat muzyki“ dokończenie ,płyty). 17.45 
Nowe wiersze Bolesława Leśmana — prze- 
czyta Tadeusz Byrski. 18.00: „O wyborze 
szkoły zawodowej” odczyt. 18.20: Muzyka 
taneczna. 19.15: Skrzynka pocztowa Nr. 206 
listy radjosłuchaczy omówi W. Huiewicz. 

Prasowy dziennik radjowy. 19.45: 
jazd Ogólnopolski Bibljotekarzy w 
— odczyt. 20.00: Muzyka lekka. 21.20 

Transm. „Wianków na Wiśle”. 21.50: Kom. 
i muzyka taneczna. 

OFIARY 
F. B. dla byłego nauczyciela zł. 5 
Zofja Jankowska na Dom św. Antoniego 

5, 
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Dójszi z Wilna do Werek 
godz. B, 10, 12, 16, 18, 19 i 20.30. 
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ROZKŁAD JAZDY STATKÓW 
W dnie powszednie: 

ddjazd z Worek da Wilia 
godz. 7, 8, 9.30, 11.30 13.30, 17,30 1930 

% sobotę, niedzielę i dnie świąteczne. 
Odjazd z Wilna do Werek o godz. 7 reno, 
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. 

a uastępnie co godzinę. Ostatni 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYTVYVYYYYYVYYYYYYYYYTYYYVYYYYYYTYYY 

woskowa lalka, dostałem ją jako opła- 
tę długu. Uważam, że „lepszy rydz, niż 
nic“, a zresztą można ją roztopić na 
wosk i sprzedać na wagę. Wszystko, 
co pani tu widzi, uzyskałem wzamian 
za pożyczki. Widzi pani, jak to nas o- 
kradają! Prawo nie chce wcale bronić 
naszych interesów. 

  — Biedaczysko! roześmiała się 
drwiąco dama. — jakie to smutne. — 
Może przyjmie pan ode mnie pięć iun- 
tów pożyczki? 

— Z wdzięcznością, mylady. 
Lady Worton roześmiała się głos- 

niej. 

— Zabawny z pana człowiek! 
mówmy o interesie. 

— Słucham panią. Pani ma rację, 
„Czas, to pieniądz”. Proszę usiąść w 
tym fotelu, będzie pani wygodnie. 

Lady Worton zajęła miejsce po je- 
dnej stronie stołu, Boyde po drugiej. 

— Będę z panem szczera, — zaczę 
ła młoda kobieta, kładąc torebkę na 
stole. — Znalazłam się w trudnej sy- 
tuacji materjalnej i potrzebuję tysiąca 
funtów na moje wydatki. 

— Tysiąc funtów, — zamruczał Boy 
de... Tysiąc funtów. 

— Niema się czego przestraszač, 
będzie pan miał najzupełniejszą gwa- 
rancję. Przejrzałam swoje klejnoty i 
znalazłam kilka drobiazgów, które wy- 
szły z mody. Oto te klejnoty, proszę je 
obejrzeć. Niektóre z nich nie mieściły 
się już w torebce i musiałam zawinąć 
je w papier. Ale to już chyba panu nie 
robi różnicy? 

— Naturalnie, że to wszystko jed- 
no, — dpowiedział Boyde, rozwijając 

Ale 

L 
°    

NAK WEN ży "> 

chciwie papiery i rozktadając na stole 
bransolety, naszyjniki, broszki, kolczy- 
ki i inne piękne klejnoty. 

Większość z nich była oszlifowana 
według starej mody, ale lichwiarz po- 
znał odrazu, że wartość ich przewyższa 
tysiąc funtów. Szczególnie cenne były: 
naszyjnik z pereł i brylantowy  dia- 
dem w kształcie pawiego ogona. 

— Widzi pan, że darzę pana wiel- 
kiem zautaniem, — mówiła tym samym 
ironicznym tonem. — Naszyjnik i pa- 
wi ogon, to są prezenty od mego ojca. 
Wartość ich, jest bardzo duża i za nic 
nie chciałaby się ich pozbyć. Za parę 
miesięcy wykupię wszystko. 

— Czy pani potrzebuje tysiąca fun 
tów odrazu? 

— Tak, zaraz, natychmiast! 
— To niemożliwe, lady. Mogę ze- 

bać pieniądze nie wcześniej, jak za 
pięć, sześć dni. 

— Czyż nie może pan wcześniej? 
— W żaden sposób. 

— Ach, rozpacz! Lord Worton mu- 
si jechać na wieś i jutro już opuszcza- 
my Londyn. 

— Mógłbym wysłać czek przez po- 
cztę. 

— Wolałabym dostać pieniądze z 
rąk do rąk banknotami. Czy może pan 
sam przywieźć mi je na wieś? 

— Owszem, to nie jest niemożliwe. 
Gdzie państwo jadą? 

— Do naszego majątku w Borne- 

mity. Co roku, 7-g0 marca wydajemy 
wielki bal. Muszę mieć pieniądze przed 
balem!... 3 

, — Chwileczkę mylady, — Boyde 
obliczał coś w myślach. 

— Nie mogę obiecać pani pienię- 

a 

    

Napięcie! Nowy temat! 

  

swłań Fortepiasów, Piania, Fisbarreecji 

5a 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wiłno, Niemiecka 3, m. 11 

ŻĄDAJCI 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

  

  

  

Prow. A. PAKA, Ž. 

  

  

tdisią cynkowaną łu 
Biachę puję. Oferty z podaniem 

ilości wymiarów i ceny przesłać 
Wilao, Cicha 5 m3. —1 
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Lekarze  PosZUKUJĄ 
RESAEEK EST ST TA PRACY 

DOKTOR WYYYYYVYYVYYVYVYTYY" 

Młody zdolnw tech: 

Zeldowiez E ана 
ryczne, narządów mo- Poszukuje posady w 
czowych, od 9—do 1, Wilnie lub na wyjazd. 

wiecz. Sadowa 6 m „20. 

DOKTÓR е 
ZELDOWICZOWA P biurowej cam 

poważne rełerencje, — 
KOBIECE, УЕМЕ pąbryczna 3 z 14, 
RYCZNE NARZĄDÓW Jan Wierciński, 

MOCZOWYCH = 

  

  

od 12—21i ed 4—6 SS= podejmujący 
ui, Mieklawlczs 24. się każdej roboty 

tel 277, — znający gruntownie 
=—==— KJ swój tach, trzeźwy, — 

uczciwy, prosi o jakie- 

RAWA 
Kosmetyka 
RT 

kolwiek zajęcie. Lwow 
ska 30 m. 3. Zarakow- 
ski Rajmand, 

Kc szyje do- 
bize i niedrogo.— 

  

GABINET trzy pygde 
Racionalnej Majowa 154 

kosmet * 
к w cegielni pod Wil- 

o Žr a lab na Wi- 
3 eńszczyżnie przyjmie 

Mickiewicza 81—4 pracę ns sezon. Kalwa- 
kobiecą ryjska 135. Wodejko 

ro ronerwe: Adoit 
je, doske- - 

mali,: odświeża, usuwa 
jej skazy | braki, Masa: © dzialenie jakiejkol. 
kosmetyczny twarzy. wiek pracy. _ Stanisław 
Masaż ciała, elektrycz= Andrzejewski, Pokój 6. 
ny, wyszczaplający (pa- - 
nie), Natryski „Horme- 
na" według proł, Spsh 

iecznicze 
WILN 

  

lusarz prosi o Žu- 

    

Em zdolny, — 
le, Wypadanie wiozów, pracowity poleca 
łapież.. Indywidnalne się, Bakszta 14. Janu- 
debierenie kosmetyzów szkiewicz Witold. 
do każdej cery. Osiai- 
nie zdobycie kosmety- Qzrodnik kwelifiko- 

ki racjonalnej. wany, z przktyką. 
Csdziennie od g.10— Legionowa 43, Chle- 

W. Z. P: +! bowski Antoni, 

  

2 lub 3 frontowe, sło- 
ueczne pokoje. z wygo 
dami i kuchnie” kom- 
fertowo 

i od 2 do 4 pp, 

słoneczne pokcje, bal- 

"A 

DO WYNAJĘCIA 

   

    

    umeblowane. _„I   

Po' towa    

  

w starszym wieku 

  

Mieszkanie 8 zua się m 
spcdarstwie i ku hni 

3 pokojowe skromue wynsgrodze- 
ze wszelkiemi vygoda- pie chętnie a a M u» plebanię 
mi do wynajęcia w Nięświeska 16 m. 8 od 
ładnej dzielnicy, Do 10—3 
wiedzieć się Bizłostoc- х 
ka 6—1 od 3—5. 

Okazyjnie 
rólne pozostsłe z licy 

MAKS tacji rzeczy wraz Sa- 

mochady sprzedaje 
Letniska tanio Lombard ui. Bi- 

aTa Tie vevvevvyyre "kupia 4 te). 14—100d 
9—2iod 5—7 pp. 
marza 

Lecons de fran- 
(c2is pour la com- 
agne Wiwulskiego 

kony, pierwszorzędne 2 z 2 de 5a Gi 

utrzymanie, Ceny zna- Ž 7 
cznie zniżone. 
= ŁUCHOTA szum 

cieknienie uszów ule- 
EEIEROWEZANCZRZWKH ne Li dzię- 

Lekcje kowala: Ządzjcie bele 
MZzanczSz i zwzczezzzą Pt310€j pouczającej bro+ 
TYYYYYVYVYVYYYYTYTYYYY SZUry. Osobiście przyj 

muję. Z Zeclluer, Ka* 
trwice ul, Mickiewi- 
cza 22, —2 

  

  am 

SZCZAWNICA — 
wia — Salay, 

      

  

  

Studentka 
romanistyki A 

Posiadająca dobrze Młoda, inteligentna, z 
pk — poszukaje maturą urończyła rocz: 
ondycji na lato. WY- ne kyursa handlowe, zna 

magania skromne. Zgło* francusk', wyjedzie na 
szenia do adm. „Sło- kondycję. Może pro- 

ж wadzić księgowość. Mc= 
stowa 3:a m. 10. : 

  

  

  

Studentka 
Bunasistyks, uczenica 
onserwatorjnm Mu: pisząca na maszynie 

zycznego (tortepian) Poszukuje as 

poszakuje kondycji na wiedzieč się Mostowa 
lato. Zgłoszenia dozą m. 10. KE 
adm. „Słowa*. K.T. arai 0 LSS 

POLECAM bezwz 
ТТ dnie uczcixą osobę 

d glądsnia mieszkania 
Lokale na czas wskacyj. Adr. 
zza Zarzeczna 3.m. 11. —T 

b wra w O 

Mieszkania Mieszkanie 
z 38 I 4 pokoi zez 3 pokoi i kuchni do 
wszelkiemi wygodami wynajęci: Zwierzyniec, 
nowoczesuemi, wauns Witoldowa 9. —1 

na miejscu do МУ аее 
najęcia. Wilno, nl. оаа 

Słowackiego 17 NERO ETNEKSREKES 
————— .. 

Karai LED = by ESET ISERREIA |PREEWIĘLE 

Różne Z torebkd 

RR Čia jo z wackiego. Proszę jedy= 
== nie o zwrot kluczów 

Były pułkowkik pocz'ą. Słowackiego 11 
lat 70, sparaliżowany Pachman. — 
bez žsdnych środków 
do życia prosi Sz. Czy- Zen indeks USB 
telników „Słowa* o ja: Śe Nr 5883 na imię 
kąkolwiek pomoc. — Haliny Myszczunówny 
Dzielna Nr. 23—6. unieważnia się. 

Stenografistka 

        

  

  

  MAŁADDA KAKA AA KAWA ŻZĄ 

dzy przed .,7-ym marca, ale pani otrzy- 
ma je 7-go marca — napewno. 

— Boże! Czyż muszę ciągle ustę- 
pować? No, dobrze, dosyć mam tych 
kłótni. A więc sprawa załatwiona? 
Wstrętne pan ma mieszkanie!... jeżeli 
nie wyjdę stąd natychmiast, John bę- 
dzie myślał, że zostałam porwana przez 
nieczystą siłę. Proszę mnie nie odpro- 
wadzać. Niech ktoś ze służby poświeci 
mi na schodach. 

— Nie mam służby, mylady. Dwa 
razy na tydzień przychodzi tu kobieta, 
która sprząta. Mieszkam zupełnie sam. 

— Sam w tym okropnym domu? 
— Sam, zupełnie sam „ czuję się 

dlatego o wiele bezpieczniej... 
Śmiejąc się, zbiegła lady Worton ze 

schodów i pożegnała się z Boydem 
przy drzwiach. 

— Johnie, — powiedziała do loka- 
ja, — to nie dom, a mogiła!... 

— Tak jest, mylady. 

ROZDZIA IV 

KIEDY ZAPADNIE CISZA.. 

Wiatr jęczał i płakał w wierzchoł- 
kach drzew. W pobliżu skweru zegar 
wydzwaniał godzinę z wysokiej dzwoit- 
nicy św. Michała. 

Dziesięć! 
Jedenaście! 
Dwanaście! 
Piewsza! 
Samuel Boyde spał. Spał snem spra 

wiedliwego, nie doznając ani strachu, 
ani wyrzutów sumienia. 

Obudził się nagle. Serce biło gwał- 
townie, zimny pot wystąpił na jego 
czoło. 

Jakaś silna dłoń zacisnęła mu usta, 

  

a druga opadła ciężko na gardło. Z 
rozpaczliwym wysiłkiem, próbował 
Boyde wydrzeć się z żelaznych rąk. Mu 
cując się, wypadł na podłogę i obaj 
przeciwnicy potoczyli się po podłodze. 

W tej chwili drzwi sąsiedniego po- 
koju otworzyły się. Walka była zacię- 
ta, dwaj przeciwnicy wywracali meble, 
zdzierali dywany i obrazy, odrzucali w 
bok, zawadzające przedmioty. jeden z 
walczących działał z zimną krwią, nie- 
todycznie, okrutnie, pewny  zwycię- 
stwa; drugi ogarnięty zwierzęcym stra 
chem, szukał w ciemnościach jakiej: 
broni. Nagle dotknął zimnej powierz- 
chni rewolweru! 

Rozlegt się wystrzał. Potem drugi. 
Woskowa lalka — trafiona w serce u- 
padła na fotel. 

Na dzwonnicy św. Michała wybiła 
godzina druga! ' 

ROZDZIAŁ V 1 

CIEN WE MGLE. 

W ciągu kilku dni Londyn otulony 
był gęstą mgłą. 

_Ale nigdzie mła nie wydawała się 
tak gęstą i nieprzeniknioną, jak w pół- 
nocnej części miasta. Policjant Ponde 
szedł po omacku w tej „mlecznej zu- 
pie“ po chodniku Keithpool —square'u. 
Pocieszał się nadzieją spotkania z po- 
licjantem Aplby, który szedł naprzeciw 
niego. Policjanci szli bardzo wolno. 
We mgle nie można było dojrzeć ani 
ulicy, ani ścian domów, a wszelkie od- 
głosy więzły niby w pokładzie waty. 
I gdyby nie uderzenia zegara na wyso- 
kiej wieży, możnaby myśleć, że się jest 
w jakiemś. zaklętem mieście. i 

(D C. N.) 
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