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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Ksjęgamia T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — uł, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Ksiegaruja T-wa „Ruch“, 

— Dworzec Kolejowy —- K. Smarzyfski, 
IWIENIEC — Sklep tytonjowy — S, Zwžerzyūskį, 
HORODZIEJ 

KŁECK — Skiep „Jedność* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Ksjęgarnja T-wa „Ruch“, 

A, 
OSZMIANĄ — 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiega, 
NOWOGRÓDEK — 
N..ŚWIĘCIAN:" — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

Kiosk Bt, Michalskiego, 

Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksjęgarnia Polska — St, Bednzrski, 
POSTAWY -- Ksjęgarnia Połskjej Macierzy Szkośnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, uł, 3 Maja 5 

WILEJKA PZWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F, juczewska. 
WARSZAWA — Tow, Ksjęparnj Kol, „Ruch*. 
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Diszkodowania, Arsthngy, kolonje, Konferencja reparacyjna w Lozannie 
A KORYTARZ I GDAŃSK 

Stale zwracam uwagę na to, žė 

sprzeczność interesów pomiędzy Poi- 

ską, a Niemcami jest mniejsza, niż 

sprzeczność interesów pomiędzy Niem- 

cami, a Francją. U nas uznane jest za 

aksjomat, że antagonizm niemiecko - 

polski jest taki silny, jak żaden inny w 

Europie. 

A jednak nie może być nic bardziej 

szkodliwszego dla interesów państwa 

polskiego, dla naszej pracy dypioma- 

tycznej, dla naszego stanowiska w 

europie, jak wpajanie swoim i obcym 

iego arcyfałszywego przekonania, że 

antagonizm pomiędzy Polską, a Niesi- 

cami jest większy, niż pomiędzy F an- 

cja, a Niemcami. jak można teg» nie 

„ozumieć, że takie twierdzenie osłabia 

naszą pozycję, że państwc, obciazone 

antagonizmem nie do pizejednania, 

jest o całą wagę tego antagonizmu 

słabsze, że przypisując Polsce wym!:a- 

ginowaną niemożliwość pokojowego i 

sąsiedzkiego ułożenia stosunków z 

Niemcami, przypisujemy P.iste minus, 

którego ona nie posiada, w:awiamy 

naszemu państwu . 10robę, której ni- 

gdy nie miało. Ta nasza niby - patrjo- 

tyczna propaganda, głosząca, że Niem- 

cy muszą być naszymi wrogami, jest 

akurat tak samo pożyteczna, jak w sto- 

sunkach kredytowych byłoby pożytecz 

ne głoszenie o kimś wieści, że ma 0l- 

brzymie zobowiązania do wypłacenia. 

Od twierdzeń przejdźmy jednak do 

argumentów. Postaramy się mówić 

możliwie syntetycznie i w grubych 

zarysach. 

Oto są mniej - więcej sprzeczności, 

płaszczyzny, tarcia, antagonizmy, któ- 

re istnieją pomiędzy Francją, a Niera- 
«ami: 

"_ Reparacje, 

Anschluss, 

Kolonje. 

Pomiędzy Polską, a Niemcami: 

Pomorze, 

Gdańsk. 
Możemy powiedzieć: Śląsk, ale wte- 

dy do tamtej listy musielibyśmy dorzu- 

cić Alzację i Lotaryngję. Dla upro- 
szczenia, odrzućmy obie te pozycje, o 
odzyskaniu Śląsku mówi się w Niera- 
<zech nie częściej, niż o odzyskaniu 
Alzacji i Lotaryngji. Porównanie, któ- 
re chcemy przeprowadzić, nie straci 

nic na wyrazistości, gdy nie będzieniy 

wprowadzać ani Śląska, ani Alzacji, 

ani Lotaryngji. Są to nawet dla najza- 
gorzalszych hitlerowców cele zbyt od- 
iegłe,a dla nas niebezpieczeństwa na- 

razie przynajmniej, zupełnie ” w grę 

nie wchodzące. 

Natomiast reparacje, to wcale nie 

przyszłość, nie miraż, nie teorja. Niem- 

cy utrzymują, że bez przekreślenia re- 

paracyj, bez „zmycia gąbką* nie 
mogą prawidłowo gospodarować, nie 
mogą normalnie żyć. Są u nas ludzie, 
którzy sobie nawet dziś, - nawet za 
<zasów Lozanny wyobrażają, że spra- 
wę odszkodowań Niemcy przegrają. 

Polska była jedynym bodajże krajem, 

która wiosną 1930 r. posiadała nietyl- 

ko dziennikarzy, lecz i urzędników 

ministerstwa spraw zagranicznych, 0- 

pierających swe rdchuby polityczne na 

tem, że okupacja będzie trwała do 

1935 r., a może i dłużej. Co do mnie 
to uważam sprawę odszkodowań za 
zdecydowanie dla Francji przegraną. 
Nie zmniejsza to jednak mego przeko- 
nania, że jedna sprawa reparacyj sta- 
nowi przedmiot sporu o wiele więcej 

ważki dla Niemiec, niż całość wszy- 

stkich antagonizmów niemiecko - pol- 
skich, całość pretensyj, które Niemcy 
do nas roszczą. 

Anschluss i 0 co chodzi w kwestji 
Anschlussu? Chodzi o przyłączenie do 

Niemiec kraju dużego, podczas, gdy 

korytarz jest krajem małym, kraju bo- 

gatego, podczas, gdy korytarz jest w 

porównaniu krajem biednym, kraju 

wreszcie zaludnionego przez Niemców, 

kraju archaicznie niemieckiego, pod- 

czas, gdy korytarz jest polski,, poloni- 

zuje się z dnia na dzień i Niemcy nie 

mają żadnych szans niemieckości tam 

przywrócić. Chciałbym widzieć takie- 

_ „go Niemca, który, mając do wybo- 

ru Austrję, czy korytarz, wybrałby ko- 

rytarz. Oczywiście, takiego Niemca nie 

było i nie będzie, chyba w domu o- 

błąkanych, lub w wyobraźni niektó- 

rych Polaków. Briand powiedziai: 

„Anschluss c'est la guerre*, choć ni- 

gdyby nie powiedział: „corridor c'est 

la guerre*. — Na podstawie pewnych 

linij politycznych Francuzi samodziel- 

ność Austrji uważają za sprawę włas- 

ną. My jej za sprawę własną uważać 

nie możemy; możemy tu poprzeć na- 

szych sojuszników Francuzów, lecz nie 

pozwalajmy sobie wmawiać, że An- 

schluss w czemkolwiek Polsce szko- 

dzić może. Nawet Roman Dmowski w 
swem dziele kapitalnem zgadza się na 

Anschluss. 

Kolonje jest to rzecz także odległa, 

lecz przecież trzeba się liczyć z eks- 

pansją narodu niemieckiego, z jego ge- 

njuszem przemysłowym i naukowym, 

z tem, że niemieckim fabrykom kolo- 

nje są potrzebne. Niemcy wyludniają 

się na swoim wschodzie, natomiast 

centra przemysłowe zachodu są prze- 

ludnione. Prusy Wschodnie jest to pro 
wincja deficytowa, jest to raczej ta 

babka, czy prababka,, którą się utrzy- 

muje, natomiast członkowie rodziny 

zarobkujący, to te wielkie olbrzymie 

warsztaty przemysłowe, położone na 

zachodzie, potrzebujące pieniędzy, któ- 

rych się żąda na reparacje, potrzebu- 

jące surowców z odebranych kolonij. 

Rozrost narodu niemieckiego, jego 

ekspansja, to również krainy zachodu, 

krainy przemysłu, wreszcie poczucie 

pokrewieństwa języka i rasy.z Szwaj- 
carją, z Alzacją, z Austrją przedewszy- 

stkiem. Co wobec tego wszystkiego 

znaczą te kilka powiatów pomorskich? 

Nie potrzebuje nam nikt przypomi- 

nać, że jednak mimo tego hasła aniv- 

polskie wypisywane były w Niemczech 

za czasów Stressemana na pierwszeni 

miejscu. Wiemy o tem dobrze. Prze- 

strzegaliśmy, że Hitler może po doj- 

ściu do władzy zacząć uprawiać po- 

litykę Stressemanna, i co się, nieste- 

ty, sprawdza przy von Papenie. Ale 

dzieje się to tylko dlatego, że nasz 
iront wydaje się Niemcom najsłabszy, 

że w ten sposób chcą oni na najsłab- 

szem miejscu umiejscowić swój re- 

wanż, że Polskę mogą traktować, jako 

najłatwiejszy, a więc pierwszy etap 

złamania traktatu Wersalskiego. Wszy 

stko to jest prawdą, i na to wszystko 

mam oczy szeroko otwarte, ale od re- 
alnej możliwości napaści Niemiec na 
nas do  monsensu twierdzenia, że 
sprzeczność interesów pomiędzy Pol- 
ską, a Niemcami jest większa, niż po- 
między, Francją a Niemcami, jakże jest 
daleko! 

Moje poglądy polityczne wychodzą 
z założenia, że skoro realna sprzecz- 
ność interesów pomiędzy Polską, a 
Niemcami jest nieduża, a w porówna- 
niu ze sprzecznością, która dzieli Niem 

cy od innych państw, wydaje się być 
wprost mała, — to należy tę sprzecz- 
ność interesów próbować przełamać. —-I 
na przeszkodzie takiego rozumowania 

stoją specyficznie polskie warunki 
kształtowania się poglądów na polity- 
kę zagraniczną w atmosferze, przypo- 

minającej raczej filmy dźwiękowe, niż 
rozumowanie realne. Przecież do tak 

niedawna jeszcze nie wolno było nam 

w Polsce myśleć inaczej, jak, że Hit- 

ler to poprostu człowiek, pracujący za 
bolszewickie pieniądze. Kto myślał ina- 

czej, był uważany za człowieka naiw- 

Rozmowy francusko-angielskie. — Przed spotkaniem Herriota 

LOZANNA PAT. W ciągu rana i 
popołudnia 23 bm. kontynuowane by- 
ły rozmowy Herriota i Mac Donalda. 
Po południu wydany został następują- 
cy komunikat: 

Rozmowy między delegacją brytyj 
ską a francuską kontynuowane były w 
dniu dzisiejszym w sposób pożyteczny 
i przyjazny. Zostały one przeprowa- 
dzone celem dania delegacji francu- 
skiej sposobności konferowania z dele 
-gacją niemiecką. 

W ten sposób w rozwoju narad lo 
zańskich następuje dość zasadniczy 
zwrot. Dotąd cały punkt ciężkości 
tkwił w rozmowach francusko - angiel 

z von Papenem. 
skich, których celem było ustalenie 
wspólnego stanowiska obu delegacyj 
w sprawie odszkodowań. Rezultat 
4 - dniowych rozmów francusko - an- 
gielskich trzymany jest w ścisłej tajem 
uicy. Przyjmując wieczorem dzienni- 
karzy francuskich, Herriot odmówił u- 
dzielenia jakichkolwiek bliższych wy- 
jaśnień, zapewniając jedynie, że roz- 
mowy przyniosły pewien postęp i kła 
dąc nacisk na słowo „pożyteczny*,. ti- 
gurujące w komunikacie. Tak więc 
Herriot w dalszym ciągu daje wyraz 
optymizmowi. 

Rozmowy niemiecko - francuskie 
zaczęły się już we czwartek wieczo- 

  

NARADA U | MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 
W SPRAWIE AKTUALNYCH ZAGADNIEŃ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 

WARSZAWA. 23 6. (tel. własny). 
—Dziś w południe Marszałek Piłsud- 
ski wyjechał do Sulejówka, gdzie spę- 
dził cały dzień z wraz rodziną, obcho 

dząc uroczystość umienin młodszej 
córki Wandy. 

Po południu do Sulejówka udał się 
premjer Prystor oraz wice-minister 
Beck. Obaj członkowie rządu odbyli 
dłuższą naradę z Marszałkiem Piłsud- 
skim na temat aktualnych zagadnień 
polityki zagranicznej, 

Wczoraj i przedwczoraj wice-mini 
ster Beck odbył kilkogodzinną rozmo- 
wę z Marszałkiem w Belwederze. 
Wszystkie te rozmowy. poświęcone by 
ły — jak się dowiadujemy — omówie 
niu możliwości podpisania polsko - so 
wieckiego paktu o nieagresji z uwzgię 

  

dnieniem ewentualności nieczekania na 
podpisanie analogicznego paktu pomię 
dzy Rumunją a Sowietami. Pozatem 
Marszałek Piłsudski interesuje się ży- 
wo przebiegiem zatargu polsko - gdań 
skiego, wynikłego na tle demonstracyj 
nej wizyty floty niemieckiej. Przedmio 
tem konierencji była również znana 
propozycja rozbrojeniowa Hoovera, о- 
głoszona wczoraj w Genewie. Przyję- 
cie tej propozycji przez Polskę ozna- 
czałoby zredukowanie polskich sił 
zbrojnych o 65 tysięcy żołnierzy, nie- 
załeżnie od dużych redukcyj materja- 
łowych w artylerji ciężkiej, czołgach i 
lotnictwie . Jest. rzeczą zrozumiałą, że 
w obliczu tak doniosłych zagadnień po 
litycznych Marszałek Piłsudski za- 
strzeg ostateczne decyzje dla siebie. 

rem. Herriot odbył krótką rozmowę z 
von Buelowem. 

W piątek rano odbędzie się rozmo 
wa Herriota z van Papenem, poczem 
rozpocznie się narada ekspertów obu 
delegacyj. W piątek wieczorem Herriot 
wyjeżdża na dwa dni po Paryża. W-g 
panującego tu przekonania, sytuacja 
parlamentarna gabinetu francuskiego 
może się skomplikować. 

WICE-MINISTER KOC 
DELEGATEM POLSKI 

LOZANNA PAT. — Sekretarjatowi 
generalnemu konferencji lozańskiej zo- 
stało zakomunikowane w dniu dzisiej- 
szym, że wiceminister Koc został wy- 
znaczony delegatem Polski na konferen 
cję. 
SPOSÓB NA ZWRÓCENIE UWAGI 
LOzanna PAT. — jakiś niepoczytainy 0- 

sobnik, narodowości niemieckiej, strzelił z 
rewolweru w kierunku jeziora. Zatrzymany, 
oświadczył, że chce w ten sposób zwrócić 
uwagę uczestnikom konierencji lozańskiej na 
dolę rentjerów niemieckich. 

JAPONJA WOBEC PROPOZYCJ 
HOOVERA 

TOKJO. PA'Tł — Wrażenia — jakie 
w kołach oficjalnych wywarły amery- 
kańskie propozycje rozbrojeniowe, da- 
dzą się określić w: sposób następujący: 
Propozycje te są zbyt drakońskie, by 
mogły być przyjęte w całości, ale zasłu- 

gują na jak największą uwagę. W Iko- 
łach oficjalnych dają do zrozumienia, że 
Japonja byłaby raczej skłonna zgodzić 
Się na całkowite rozbrojenie, które u- 
czynmiłoby wszystkie państwa równemi, 
ale nie będzie mogła zgodzić się na re- 
dukcję jednej trzeciej: zbrojeń. bo: posta 
wiłóby to Japonję w sytuacji gorszej 
od innych mocarstw. 

  

Jenontratyjna wizyta (loty niemieckiej w Gdańsku 
NA REDZIE PORTU 

GDAŃSK. PAT. — Dziś w nocy nie 
mieckie okręty wojenne w składzie pan 
cernika „Schlesien* i dwóch torpe- 
dowców przybyły na redę przed por- 
tem gdańskim i stoją tam w chwili o- 

becnej. . 4 
Na morzu panuje wielka fala i mży 

gęsty deszcz. Niewielkie grupy publicz 
ności, składającej się przeważnie 2 
mieszkańców dzielnicy portu, przygłą 
dają się okrętom. Według wszelkiego 
prawdopodobieństwa, zapowiedziana 
wizyta prezydenta senatu na okrętach 
stojących w redzie, z powodu niepogo 
dy, nie odbędzie się. 

Na wybrzeżu nowego portu groma 
dzą się też i grupy ciekawych. W sto 
sunku do przewidzianego programu 
następuje opóźnienie. 

WIZYTY 1 REWIZYTY 
GDANSK PAT. — Pomimo panują 

cej nadal niepogody, wiatru, i wyso- 
kiej fali nie zrezygnowano z wizyty 
prezydenta senatu, wysokiego komisa- 
rza i prezydenta rady portu na okrę- 
cie „Schłesien*, stojącym na redzie. 
Wizyty te połączone są z oddaniem sa 
lutu armatniego. Nastąpią one między 

godz. 3,20 a 5 po południu. poczem 5- 
kręty zawiną do portu. : 

Rano o godz. 9 szalupą, przysłaną 
z pancernika „Schlesien, udał się na 
redę konsul generalny Niemiec von 
Thermann, który po godzinie odjechał 
na ląd w towarzystwie admirała do- 
wódcy floty niemieckiej Foerstera ce- 
lem złożenia wizyty urzędowej w Gdań 
sku. 

Przywódca hitlerowców Greiser na 
jednym ze statków rady portu wyje- 
chał również na redę ku stojącym tam 
okrętom niemieckim. 

HR. GRAWINA W ROLI FUNKCJONA 

WARSZAWA. 23-6 (tel. własny). 
Warszawska prasa atakuje w niezwykle 
ostrych słowach Wysokiego Komisarza 
Ligi Narodów w Gdańsku hr, Gravinę, 
za wystosowanie zaproszenia na śniada- 
nie do dowódcy floty niemieckiej, który 
przybył do Gdańska. W postę- 
powaniu hr. Graviny widzi pra- 
sa warszawska jaskrawy dowód zupeł- 
mego wykolejenia się przedstawiciela Li- 
gi Narodów i porzucenia w sposób zde- 
cydowany roli czynnika bezpartyjnego, 

Wojna domowa w Niemczech 
BERLIN PAT. — Zaburzenia w 

Berlinie przybierają coraz ostrzejsze 
formy. We czwartek w południe komu 
niści zaczęli w dzielnicy Moabit wzno 
sić na ulicach barykady z kamieni bru 
kowych, desek, i materaców. 

Na chodnikach ustawiono  stosy 
pak drewnianych. Zaałarmowana poli- 
cja rozpędziła demonstrantów, dokony 
wując aresztowań. 

Przy rozpędzaniu tłumu policja u- 
żywała sikawek. Patrolujące pogoto- 
wia policyjne są obrzucane przez mie 
szkańców okolicznych budynków ka- 
mieniami. Wiele ulic zamknięto dla ru 
chu kołowego z powodu zniszczenia 
jeżdni przy budowie barykad. W obję- 
tej zaburzeniami dzielnicy policja naka 
zała zamknięcie wszystkich bram z na 
dejściem zmroku. 

nego, lekkomyślnego, i nieobytego z 

tajemnicami politycznemi. Pamiętam 

ten pogardliwy gest, z którym karcił 

mnie w swoim artykule ś. p. Kazimierz 

Ehrenberg za to, że nie stoję na grun- 

cie tego aksjomatu.. Dziś jednak mu- 

sieliśmy się wszyscy rozstać z tym 

dogmatem, który zaczynał już dla nas 

nabierać cech świętości narodowej. 

Ale teraz jeszcze nie wolno nam nie 

wierzyć, że natężenie realnego antago- 

nizmu polsko - niemieckiego przerasta 

antagonizm niemiecko - francuski. 

W prasie polskiej uzyskał duży au- 

torytet dziennikarz amerykański Kni- 

ckerbocker. Istotnie, jego książki o 

Niemczech są dużo lepsze od jego 

książek o zagadnieniach sowieckich. 

Książka „Niemcy na rozdrożu* liczy 0- 

koło 300 stronic. Wyraz Francja w tej 

książce wymówiony na każdej prawie 

stronicy po kilka razy. Wyraz Francja 
wymawiany jest tam, gdzie chodzi o 

niemieckie bezrobocie, niemiecki prze- 

mysł, niemiecki ruch odrodzeńczy. Wy- 

raz Polska na przeciągu całej książki 

jest wymówiony wszystkiego trzy ra- 

zy. Oto jest mniej więcej proporcja, 
nieświadomie ustalona przez człowie- 

ka, badającego rzeczy trzeźwo, realnie, 

objektywnie. 

Czem jest dla Niemiec kwestja ko- 

rytarza? — Kwestją komunikacji z 

prowincją rolniczą, zacoianą, kwestją 

prestiżu i sentymentu. Ze sprawy ko- 

rytarza Niemcy ustąpić mogą bardzo 

łatwo. 

Czem dla Polski jest kwestja Gdań- 
ska? Zastrzegam się przeciwko wszel- 

kim posądzeniom, że cokolwiek w Gdań 

sku chciałbym ustąpić. Przeciwnie, za- 

rzucam tym, których cała mądrość w 

polityce zagranicznej polega na jątrze- 

nu niemiecko - polskich stosunków, 
że oni właśnie praktykują politykę, 

prowadzącą do ustępstw  terytorjal- 

nych, co się zresztą na p. Grabskim i 

traktacie Ryskim, aż nadto wymownie 

sprawdziło. Więc z niczego nie chcę w 

Gdańsku rezygnować, lecz to nie mo- 

że mi przeszkodzić realnie oceniać sy- 
tuację i stwierdzić, że gdyby Gdańsk 
nie był swego rodzaju condominium 

pomiędzy Polską, a Ligą Narodów, a 

iakiem sameri <ondominium pomiędzy 

Niemcami, a Polską, — to na*tej za- 

mianie nicbyśmy nie stracili. Hr. Gra- 

vina jest wart pierwszego lepszego hr. 

Lerchenielda. 

Powtórzę raz jeszcze: realia 

sprzeczność interesów pomiędzy Poi- 

ską, a Niemcami jest o wiele mniejsza, 

niż sprzeczność interesów  poniiędzy 

Francją, a Niemcami. A jednak i za 

Brianda, i za Stressemanna.i nawet 

teraz za v. Papena stosunki franciskc- 

niemieckie nabierają cech  pokojow>- 

ści, stosunki poisko -- niemieckie są 

coraz gorsze. Na tem też, mojem zda - 

niem, polega genjalność polityki fra: - 

cuskiej. Cat. 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
1 tabelaryczne о 50 proc, drożej, Administracja nje przyjmuje zastrzeżeń cu 

do miejsca, Terminy druku mogą być przez Admjnjstrację zmjenjane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 26 gr, 
 WMORIGYCTW TROSZKE PORY NADA YO AACTIAATETE RC ZACK TOOLO WOZY FREE RAWY WA PASZKCOSEORKA 

TELEGRAMY 
„DAR POMORZA“w DUNKIERCE 

LILLE. PAT. — Do Dunkierki przy- 
był polski statek „Dar Pomorza”, odby- 
wający swą podróż po Furopie. „Dar 
Pomorza“ zabawi w tutejszym porcie 

kilka dni, celem umożliwienia polskiej 
emigracji miejscowej zwiedzenia statku 

Е KARDYN£Ł HLOND 
W. DUBLINIE 

DUBLIN. PAT. Na pokładzie 
„Saturnji* przybył tu kardynał prymas 
Hlond oraz biskupi: Przeździecki i Oko- 
niewski, wraz z pielgrzymką polską. Na 
spotkanie „Saturnji* wyjechał specjal- 
nym parowcem przybranym w brawy, 
konsul generalny Rzeczypospolitej, któ- 
ry spotkał „„Saturnję* na otwartem m.- 
rzu. Ludność miasta zgotowała w por- 
cie prymasowi Polski gorącą owację. 

W CHILE PANUJE SPOKÓJ 
SANTIAGO DE CHILE. — PAT. Mi 

nister spraw wewnętrznych oświadczył, 
iż w. całym kraju panuje ład i porządek, 
zaznaczając, iż ci, którzy naruszą pe- 
rządek publiczny, skazywani będą na ka 
rę śmierci. 

POŻAR W OBŁOKACH 
RZYM. PAT, — Samolot. wojskowy 

zapalił się na wysokości 1500 metrów. 
Trzej członkowie załogi usiłowali rato- 
wać się zapomocą spadochronu, jednak- 
że gwałtowny wicher rzucił ich o zie- 
mię, powodując Śmierć wszystkich trzech 

SHARKEY JEST LITWINEM 
KOWNO. PAT. — Nowy amerykań- 

ski mistrz świata w boksie zawodowym 
wszystkich wag Jack Sharkey, jak się 
okazuje, jest z pochodzenia Litwinem, 
a jego prawdziwe nazwisko brzmi: Jó- 
zef Zukauskas, Sharkey miał oświad- 
czyć przedstawicielem prasy litewskiej, 
że jeszcze w tym soku przybędzie na 
Litwę, aby zwiedzić i poznać kraj, w 

którym się urodził i spędził dzieciństwo. 

FALE MORSKIE ZALAŁY 
MIASTO | 

MEKSYK. PAT. — Większa część 
miasta Couetlan nawiedzona została za- 
łewem fal morskich, któremu towarzy- 
szyły wstrząsy sejsmiczne. Dotychczas 
wyłowiono 30 trupów, przypuszczają jed 
nalk, że jest więcej ofiar, Zalew wymą- 
dził bardzo duże szkody wzdłuż całego 
„wybrzeża południowo-zachodniego sta- 

nu Colima. Również miejscowości Man- 
zanillo i Colima ucierpiały bardzo dot- 
kliwie. 

WIELKI POŻAR W WARSZAWIE 
„WARSZAWA. PAT. — Dziś w nocy 

wybuchł pożar w domu przy ul, Nowo- 
wiejskiej. Pożar powstał ma poddaszu, 

jak przypuszczają, na skutek wadliwej 
instalacji elektrycznej, która wywołała 
Ikrótkie spięcie. Dom, obecnie 6-ciopię- 
trowy, został nadbudowany o 2 piętra, 

przed (kilkoma miesiącami. W nadbudo- 
wanej części urządzono 50 lokali, prze- 
ważnie jedno- i dwupokojowych. Wszyst 
kie oddziały warszawskiej straży pożar- 
nej pośpieszyły z pomocą, mimo to nad- 
budowane dwa piętra spłonęły całko- 
wicie. . 

PRZEMYTNICY NARKOTYKÓW 
NOWY YORK. (PAT, Aresztowano 

tu szefa międzynarodowej organizacj: 
handlu narkotykami Jakóba Polakiewi- 
cza, urodzonego w Warszawie i natura- 
lizowanego obywatela amerykańskiego, 
oraz jego wspólnika Maurycego Herz- 
berga, urodzonego w. Będzinie. 

Aresztowanie nastąpiło na skutek zna 
lezienia w. jednej z pak, na pokładzie о- 

krętu „Ile de France* przybyłego do No 
wego Yorku 52 kilogramów, morfiny, 

ODZNACZENIA JUGOSŁO- 
WIAŃSKIE 

WARSZAWA. PAT. Dzisiaj 23 czerw 
ca p. mimister jugosłowiański Lazare- 
wicz, doręczy! p. ministrowi oświaty 
wielką wstęgę orderu Korony Jugosło- 

wiańskiej, zaś ks, prof. Żongołłowiczo- 
wi, podsekretarzowi stanu w temże mi- 
nisterstwie, wielką wstęgę orderu Św 
Sawy. 

ODZNACZENIE 
LEONĄ WYCZÓŁKOWSKIEGO 
WARSZAWA. PAT. „Monitor Pol- 

ski“ zamieszcza wiadomość o nadaniu 
przez Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej złotego krzyża zasługi prof. Leono- 
wi Wyczółkowskiemu za zasługi dla kui 
tury polskiej, położone na polu sztuki. 

KOMISARZ PAPPYE 
w WARSZAWIE 

WARSZAWA, PAT. — Przybył dziś 
do Warszawy komisarz generalny Rze- 
czypospolitej Polskiej w Gdańsku dr. 

Pappee.



PRYSTOROWE SADY 
Ta mnazwa już jest głośna, już zma 

ją prasa stołeczna, lecz pnzedewszyst- 

kiem zma i docenia ją nasza wieś wi- 
leńska, rok rocznie ona się poszerza i 
zatacza coraz to większe kręgi. 

Dziś mamy już posadzonych na Wi- 
leńszczyźnie przez Komitet 8.600 dnzew 

owocowych w najdrobniejszych gospo- 

darstwach włościańskich. Tworzą one 

zaczątki wielkich sadów spółdzielczych, 
które w myśl idei Premjerostwa Prysto- 
rów: mają pokryć kraj nasz, niosąc do- 
ibrobyt pod strzechy wiejskie, 

Bolszewickiej metodzie tworzenia 0l- 
brzymich sadów ikołchozowych i sow- 
choznych przeciwstawia się masywy sa- 

dów skooperatyzowanych. 
Trzy czwarte tych drzew rozdane są 

włościanom darmo, jedną czwartą sprze 

dano poniżej kosztów własnych, a wszyst 
kie drzewa posadzono pod kierownie- 
twem ogrodników i wszystko to zieleni 
się i rośnie. ы 

Wyścig pracy ma tem połu obejmuje 

a. dwa zaledwie okresy, jesień i wiosnę 

ubiegłą — 73 wsie, 2 miasteczka, a w 
mich 1600 gospodarstw; jeżeli za tak 
krótki czas tak dużo zrobiono — to co 
będzie dalej? Dalej, (Premjerostwo pro- 
jektują mimo kryzysu posadzić najbliż- 
szej jesieni 10.000 drzew owiocowych. 

Powstaje pytianie, a skąd pieniądze 

na tę akcję? Ano z własnych środków 
p. Premjera, i broń Boże nie z żadnych 
tam weprezentacyjnych, dyspozycyjnych 
i imnych sum. 

Skrommość i pracowitość cechuje na- 
sze Premjerostwo w życiu prywatnem, 

, wzorem Budowniczego Polski, odmawia 
jąc sobie używania, uciułane grosze 
(przeznaczając na akcję społeczną, którą 

prowadzą przez Komitet Opieki nad 

fWsią Wileńską, 
I co się tam nie robi w tym Komi- 

itecie: wspomaga się najbiedniejszych, 
dzieciom rozdaje się ciepłe ubranka, roz 

powszechnia się używanie mawozów: 

sztucznych, zakłada się śŚwietlice po 

wsiach, szkoły, pośredniczy się bezinte- 
wesownie w skupie (płócien lnianych, a 

przedewszystkiem zakłada się sady wzo 

rowe. 
Ostatnio w czerwcu miałam moż- 

mość objechania wespół z p. J. Krywko, 
głównym kierownikiem sekcji sadowni- 
czej w (Komitecie i p. A. Sabiłło kilka- 
naście wsi, w: których są założone sady, 

Każda taka wieś otrzymała powyżej 
stu drzew owocowych, drzewa. te, pół- 
pienne, jedyne w naszych warunkach, 
ślicznie się prezentują, wszystko to ła- 
dnie do palików przywiązane, i piecze- 

łowicie ochraniane— pielęgnowane. 

  

  

krzeji Udzi 
Marmelady, konfi- 
tury, dżemy, soki, 

kompoty — to pod- 

stawa oszczędności 
gospodarstwa 
domowego. 

| SEZON W PEŁNI. 
Tanie książki 

» z przepisami 
: w każdej księgarni 
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Na rubiežy 

Jakikolwiek weźmiemy kawat zienii 

b. Wielkiego Księstwa Litewskiego, za- 

wsze, gdy przyjrzymy się uważnie jego 

przeszłości, zauważymy, iż istotą jego 

dziejów jest walka dwu kultur. | 

Wschód i Zachód walczyły — i 

walczą o władze na szerokim terenie 

od Dniepru do Walji, od morza niemal 

do morza... 

Różne napięcie miała ta walka na 
poszczególnych terenach i różne miała 
przejawy: tu zetknęły się i walkę zde- 

cydowaną stoczyły dwie kultury na 

gruncie religijnym, tam zaostzyły się 

tarcia na gruncie narodowym, ówdzie 

— w grę wcholdziły przedewszystkiem 
czynniki socjalne. 

Stąd, na jednem podłożu naszego 

Jak trudną była. ta praca rozdawnic- 
ctwa i sadzenia, dopiero na miejscu prze 

konać się o tem było można, ile dmi i 
nocy ona musiała zająć kierownikom, 
toż trzeba było wszystko i wszystkim 
rozdać, wytłumaczyć, a często i posa- 
dzić, a wsie rozrzucone po kilku powia- 
tach, odległe od kolei i szos. 

Vadmienić trzeba, že włościanie 
chętnie fachowych wskazówek słuchai1 
i nadzwyczaj wdzięczni byli za udziela- 
me im rady, uwidocznia się to w en- 

tuzjaźmie, z jakim mas spotykano, jak 
pokazywano świężo posadzone drzewka, 
jak nas goszczono i z szczerą wdzięczno- 

ścią żegnano. 

Qd Worniki pod Trokami, przez Wi|- 
mo, Kuprjaniszki, Honowo, 'Czarnopolany 
Kowalczuki, Kiwiszki, Łośniki i Nowo- 
Wilejkę, którędy jechałam, dało się sły 
szeć jednio szczere „Bóg zapłać Premje- 
rostwu za ich pamięć o naszych p0- 
trzebach i trosce o dobrobyt naszej 
wsi“. ° 

Mniemać należy, że tak zbożny wy- 
czym, ma długo utrwali w pamięci ludu 
Imię Premjerostwa, a nazwa „Prystara- 
wy Sady” złotemi zgłoskami wpisaną 
zostanie w historji rolmietwa Wileńsz- 

czyzny, - Jamina Malewska. 

SE ow oO 

Hausner przybył do Ameryki 
OWACYJNE POWITANIE DZIELNEGO LOTNIKA 

LONDYN PAT. — Statek „Circes- jąć na nowo lot transatlantycki, który w ciągu 25 godzin lotu 
że zamierza lot podjąć na x. 

W czasie uroczystego powitania w new6, gdy tylko będzie miał ku temu s,» 
heli* przybył dzisiej na Florydę, а На- 
usner wylądował w Miami, gdzie о- 

pozostaje dla niego celem życia. 2890 mil i 

czekiwali go: żona, przedstawiciele pre porcie Miami Hausner udekorowany odpowiednie warunki. 
zydenta Hoovera, ambasady polskiej i 
gubernator Florydy. Hausner znajduje 
się w doskonałem zdrowiu. Oświad- 
czył on, że jak najrychiej zamierza pod 

został przez przedstawicielai ambasa- 

Dziękując za to odznaczenie, Hausner 
w krótkiem przemówieniu zaznaczył 

Rozgrywki ten isowe w Wimbledon 
JĘDRZEJEWSKA — KRAHWINKEL, 

LANDYN. PAT. We czwartek, w о- 

obecności kilku tysięey widzów, rozegra 
my został m, Wimbledom mecz o wejście 
do ćwierćfinału między Jędrzejewską a 
Niemiką Krahwinkel. 

Mecz wygrała Niemka w stosunku 
6:4, 6:4, Mecz trwał całą godzinę i pro- 
'wadzony był obustronnie bardzo ostro. 
(W. pierwszym secie Jędnzejowska 'po- 

czątkowo prowadziła 4:3, potem jednak 
Niemka uzyskała: przewagę i wygrała 

seta. W drugim secie walka była tak 
zacięta, że czwamtego gema, po stanie 

3:3, zdobyła Krabwinkel dopiero po 20 

minutach. 

Jędrzejowska wykazała znakomity 
styl gry i wedlug jednomyślnej opinji 
grała bardziej klasycznie, niż Niemka, 

Jędrzejowska |była często oklaskiwa- 
na "przez publiczność. Wskutek dzisiej- 

szej porażki, Jędrzejowska została wy- 
eliminowana z dalszych rozgrywek o 

mjstrzostwo panów. Tłoczyński przegrał 
dziś w double panów, grając w. parze z 
Anglikiem Leaderem, który okazał się 

wyjątkowo słabym partnerem, 

Mecz wi pierwszej rundzie wygrali 
przeciwnicy 7:5, 6:2, 5:7, 6:1. 

Brotey 0 napad na urząd pocztowy w Grodnie 
Morderca urzędnika pocztowego przed Sądem Doraźnym 

Jak już donosiliśmy, przed Sądem 

Okręgowym w Grodnie toczył się w try 

bie doraźnym proces Józefa Łopateckie- 

go, urzędnika Urzędu pocztowego w 

Grodnie, oskarżonego o to, że w mocy na 

7 czerwca dokonał napadu rabunkowego 

ma Urząd pocztowy w: Grodnie. 

Sala Wydziału Karnego Sądu Okrę- 

gowego przepełniona publicznością. 
O godzinie 9 rano wchodzi na salę o- 

skarżony Łopatecki, otoczony silną es- 

kortą policji. Zachowuje się spokojnie, 
O godz. 9,30 na salę wchodzi trybu- 

nał orezkający. Wszyscy: wstają, Po za- 

latwieniu «wstępnych formalności i zło- 

żeniu przez strony wniosków: o dodat- 

Ikowe wezwanie świadków, obrońca о- 
skarżonego zabrał głos i oświadczył, że 

we wczorajszym mumerze „Dziennika 
Kresowego" ukazała się notatka, powo- 
lująca się na rozmowę Łopateckiego z 

adw: Daniłowiczem, w której to rozmo- 
'wie Łopatecki oświadczył, że oczekuje 

wyroku śmierci itp. 
Obrońca stwierdził, że nikomu roz- 

mowy swojej z Łopateckim nie powta- 
mzal, i że cała ta notatka jest nieprawdą 

i zastrzegą się przeciwiko tej szkodliwej 
motatce, sugerującej pewne rzeczy: czy- 
telnikom. : 

Przystąpiono do odczytania aktu o- 

skarženia. 
Józef Łopatecki, lat 28, oskarżony 

jest o to, że w nocy 7 czenwca br. wszedł 
do Urzędu pocztowego w Grodnie w za- 
miarze zrabowania kasy podręcznej, w 

której, jak wynika z pisma dyrekcji: pocz 
ty, znajdowało się przeszło 40,000 zl, 

i na takąż sumę znaczków. W lokalu 
urzędu pocztowego Łopatecki czterema 
strzałami z rewolweru pozbawił życia li- 

stonosza Kononowicza, który bronił ka- 

sy, sam zaś słysząc hałas zbiegł. Po 

drodze został zatrzymany przez wywia- 
dowców „do których skierował lufę re- 
wolweru, lecz rewolwer nie wypalił. 

' Zapytamy przez przewodniczącego 

Lopalecki zezńał, że przyznaje się do 
zabójstwa Kononowicza, jednak nie u- 

czynił tego rozmyślnie. Następnie £o- 
patecki składa obszerne wyjaśnienia, 

iPrzyczyną tragicznego kroku z jego 

strony były ciężkie warunki materjalne. 
Lopatecki, urzednilk XI stopnia służbo- 
wego, otrzymywał miesięcznie 140 zł. 
poborów. W Wilnie miał matkę, ojca, 3 
siostry i brata. Wszyscy oni byli bez 

pracy, więc Łopatedki musiał im poma- 
gać, Zabtńął więc w. długi. Nie widząc 

dwu kultur 
walki, słowa te brzmią hałaśliwie, dra- 

żniąco i nieprzekonywująco. 

Mówiąc o Wschodzie i Zachodzie, 
pamiętać należy, iż Wschód właściwy, 
reprezentowany przez Tatarów i Tur- 
ków wałk z nami o nasze dusze nie 
staczał: spotykaliśmy się z nim w polu, 
biliśmy się, lecz po wojnach zawierali- 
śmy sojusze i braterstwa, zawsze 50- 
bie dalecy, jako ludzie, bliscy, jako ry- 

cerscy wojownicy. 

Wałki o dusze toczyliśmy ze Wscho 
dem ruskim, który nieraz zmieniał swe 
oblicze. Najpierw zetknęliśmy się (je- 
żeli chodzi o Polskę całą) z Rusią ki- 

jowską, z Rusią, klechd bohaterskich, 
poetyckiego mistycyzmu i wielkiego 
kultu Najświętszej Panny, później (to 

już Litwy dotyczy) poznaliśmy dumne 

republiki ruskie na północy — Psków 

i Nowogród, gdzie krew ruska z nor- 
życia kulturalnego różne rozwinęły Się mandzką i fińską się pomieszała, je- 
dzieje: każdy niemal powiat miał wła- szcze później — ponurą Ruś moskiew- 

sne dziejowe zadanie, każdy musiał TOZ -ską, która pierwiastki mongolskie w. 

strzygnąć jakieś specjalne zagadnienie, sobie wchłonęła, dalej zaczęliśmy się 
aby razem stworzyć barwny, porywa- ścierać z Rosją — mongolsko-niemiec- 
jacy potęgą swej wymowy, obraz walk ką, a wreszcie musieliśmy staczać wal- 
Wschodu i Zachodu. ki z nad — Rosją, z ludźmi „istinno-ru- 

Dziś za często się deklamuje na te- Skimi”... 

mat tej walki, a że prawie nikt nie zda- Ten Wschód ruski, wiele oblicz po 

je sobie sprawy z istoty i dziejów tej siadający, zawsze był prawosławnym. 

wyjścia, Łopatecki kupił w czerwcu r. 
1931 w sklepie z bronią Wasilewskiego 

rewolwer, zamierzając popełnić samobój 
stwo. Z życiem nie rozstał się. — Wie- 

czorem 6 czenwca br. powziął zamiar 0- 
brabować kasę urzędu pocztowego, Ni- 
kogo w plan swój nie włtajemniczał — 

Zajkrył twarz kawałkiem płótna, aby .go 
nie poznali, wszedł do urzędu pocztowego 
i krzyknął do listonosza Kononowicza: 
„Ręce do góry”, oraz kazał mu być ci- 
cho. Kononowicz jednak zaczął krzyczeć 
'Wówczas Łopatecki, mie zdając sobie 

sprawy z tego, co robi, zaczął strzelać 
wi jego kierunku, a następnie uciekł. Po 

dnodze zatrzymało go 2 osobników. Są- 
dząc, że to ulicznicy, Łopatecki wyjął 
rewolwer, chcąc ich nastraszyć, lecz zo- 
stał aresztowany, gdyż się okazało, że 
byli to wywiadowcy, Łopatecki idąc do 
urzędu pocztowego, zamierzał sterory- 
zować znajdujących się tam pocztowców 
i zabrać pieniądze, nie używając broni. 
Stało się inaczej. ZA 

Jak wynikło z ekspertyzy rusznikar- 

skiej, Łopatecdki idąc na swą wyprawę 

miał rewolwer maładowany na ostro, to 

zmaczy z kulą w lufie. Łopatecki fakt 
ten (potwierdził, 

Łopatecki skazany na karę Śmierci 
Po przesłuchania świadków prze- 

wodniczący zamknął przewód sadowy 

— poczem sąd ogłosił wyrok skazują- 

cy Lopateckiego ia karę śmierci przez 

powieszenie. Obrona wystosowała do 

Pana Prezydenta prośbę o ułaskawie - 

nie. ! 

  

„KOOPERACJA INTELEKTUALNA 

  

Zachód był jeden — polski i kato- 
licki. 

Był coprawda, okres, gdy ten Za- 
chód, nie przestając być polskim, nie 
był katolickim, tylko protestanckim, ale 
wówczas i Wschód — nasz najbliższy 
-— nie był właściwie prawosławnym i 
nie było wówczas walk, tylko Wschód 
bez protestu poddawał się Zachodowi. 

Białoruski historyk literatury, au- 
tor znanej Historji białoruskiej księgi, 
W. Łastowski wręcz stwierdza: 

— „Błądzą przeważnie ci, którzy 
twierdzą, iż do denacjonalizacji naszej 
szlachty i rozszerzenia się polszczy- 
ny przyczyniły się u nas: początkowo 
katolicyzm, później zaś — unja: winę: 
spolszczenia naszego społeczeństwa 
ponosi przedewszystkiem reformacja po 
której dopiero upadku dojrzałe owoce 
zebrali Jezuici”... 

Tylko w prawosławiu tkwią najpo- 
tężniejsze pierwiastki bizantyzmu: Ru- 
sin, jakiegokolwiek będzie plemienia, 
oderwany od prawosławia, może w cią 
gu dwu pokoleń całkowicie zmienić 
swą psychikę; trzymający się prawc- 
sławia, nigy nie będzie człowiekiem 
Zachodu, — nie w znaczeniu kultury 
(którą Rosjanie np. przyswajali i prze- 
twarzali w sposób imponujący), lecz 
pod względem stosunku do zagadnień 
życiowych i metafizycznych. 

Walka Wschodu i Zachodu, która 
od wieków toczy się na naszych  zie- 

miach, jest walką, w której wyraźnie 
się zarysowują tarcia religijne. Walka 
ta wykazuje wielką agresywność 
Wschodu w znaczeniu czysto fizycz- 
nem i niezdolność do ofenzywy w dzie 
dzinie ducha. 

W ostatnich latach w kilku pracach, 
dotyczących dziejówposzczególnych na 
szych ziem, wskazywano na tę walkę, 
jako na istotę naszyh dziejów. 

W świeżo wydanej książce p.t. „Po 
wiat Oszmiański'* na rubieży dwu kul- 
tur* w sposób dobitny zrobił to jeszcze 
raz — dr. Seweryn Wysłouch. 

Autor — prawnik i historyk — spoj 
rzał na dzieje powiatu Oszmrańskiego 
jakby z lotu ptaka: przyjrzał się jego 
mieszkańcom, rzucił okiem wstecz — 
na całą przeszłość — sięgnął wgłąb do 
najgłębszych warstw podłoża kultural- 
nego, i wreszcie zobaczył prostą, wy- 
ražną drogę w dal... 

Więc już na wstępie mówi to, co 
ogromem treści rozsadza poniekąd cia- 
sne ramy niewielkiej książki, bo wska 
zuje nietylko na to, co znajdzie uzasad 
nienie w pracy lecz i to, co powinno 
stać się programem dla szeregu innych 
badaczy! 

Opatrzność dziejowa wyznaczyła każde- 

mu narodowi jakąś misję do spełnienia. Róż- 
nojęzyczne ludy dawnej Rzeczypospolitej nio- 
sły na Wschodzie misję „przedmurza chrze- 
ścjańskiego". Polska w, ciągu tysiąclecia swe 
go istnienia była szańńcem zachoduio-rzym 

    

przeleciał ot; 

W _WIRZE STOLICY. 
NIE BYŁO KATASTROFY 

: Niedošė, že kryzys, jeszcze WsZySCy to0- 
bią co mogą, by do reszty zmartwić bliźnich. 

W ostanią niedzielę tłumy wybrały się na 
iisko, na wielki meeting. Zapowiedziane 
mery odbywały się kolejno i nic 
du wypadku. 
Kossowski lata do góry 

— ani 

nogami przez cze c a NOWY YORK PAT. — Powitanie kwadrans, Orliński robi spirale, wywraca ko- 
dy polskiej złotym Krzyżem Zasługi-— lotnika Hausnera w Miami na Flory- 9!ki, martwe pętle, Czesi, Jugosławjani: też 

dzie miało przebieg bardzo uroczysty. się popisują — każdy potem ląduje najprawi 
Ze Wzięli w niem udział /przedstawiciete FoWiei w świecie. 

władz Stanów Zjednoczonych oraz rzą A to pech! Jak niema widzów, io spada- 
du polskiego. Dekoracji złotym krzy- 12 iak gruszki — teraz gdy trzy czwarte pa- 
żeim zasługi bohaterskiego lotnika do- 
konał sekretarz ambasady Zazuliński. 

__ Hausner w krótkiem przemówieniu, 
jakie wygłosił, wyraził podziękowanie 
wszystkim, którzy interesowali się je- 
go lotem i w chwili niepewności oka 
zali mu tyle sympatjt. 

Hausner potwierdził, że zamierza 
pońownie czynić próby przelotu dad 
oceanem. W spotkaniu Hausnera wziął 
udział wielki tłum publiczności — prze 
szło 10 tysięcy osób. Gubernator Flo- 
rydy podarował kapitanowi statku 
„Cyrceshell* Wilsonowi puhar za ura- 
towanie Hausnera. Przedstawiciel am- 
basady p. Zazuliński, mer miasta Mia- 
mi oraz pani Hausnerowa z ks. Knapp- 
kiem spotkali statek „Cyrceshell*, uda 
jąc się naprzeciwko okrętu prywatnym 
jachtem. Obydwa statki były udekoro- 
wane flagami polskiemi. Kapitan Wil- 
son otrzymał podziękowanie od przed- 
stawiciela ambasadora Rzeczypospoli- 
tej i wicekonsula brytyjskiego. 

Uroczyste przyjęcie bohaterskiego 
lotnika odbyło się w sali teatru „Olim 
pia". Hausner, który przybył do Ame- 
ryki, będąc 2-letniem dzieckiem, całe 
zycie pragnął poznać Polskę i nie tra 
ci nadziei, że następny lot zakończy 

się powodzeniem. Hausnerowie są bar 
czo przejęci oboje zaszczytami, jakie 
ich spotykają. Hausner prosił przedsta 
wiciela ambasadora R. P. o wyrażenie 
podziękowania p. Prezydentowi Rze- 
czypospolitej Polskiej za. zaszczytną 
dekorację, jaką otrzymał. 

W wywiadzie dziennikarskim Haus 
ner oswiadczył', że po opadnięciu 1a 
morze widział 15 okrętów, które go mi 
jary. Dopiero 16-ty spostrzegł goi u- 
ratowai. 

a TEORETYKA 

Kradzież klejnotów 
PARYŻ. PAT. —:Wczoraj dokonano 

u wielkiego księcia Borysa znacznej kra 
dzieży kosztowności. Kradzieży dokonał 
lokaj księcia Borysa Barnow, który u- 
biegłego roku zwrócił się do księcia Bo- 
rysa z prośbą o pomoc, twierdząc, że u- 
ciekł z Rosji Sowieckiej. Barnow został 
wtedy przyjęty jako lokaj księcia Bory- 
sa, Wczoraj, korzystając z nieobecności 
wielkiego księcia, rozbił kasę i skradł 
wiele kosztowności, między innemi zło- 
tą broszę, wysadzaną drogiemi kamie- 
miami, własność siostry byłego cesarza 
Mikołaja. Wartość skradzionych przed- 

miotów wynosi: ponad 100 tysięcy fr. 
  

1690 MILJONÓW DEF;CYTU 
BUDŻETOWEGO w NIEMCZECH 

BERLIN, (PAT. Prasa ogłasza dokła 

dne cyfry zamknięcia budżetu za rok 
1931 — 32, który upłynął z dniem 31 
marca r.b. Ogólma suma wpływów wy- 
nosi 8931 i pół miljona mk., suma wy- 
datków zaś wyraża się cyfrą 9.392,400 
tysięcy. Saldo ujemne wynosi 450.9 mi 
ljonów mk. Do tego dochodzą niepokry 
te dotychczas wydałtki w. sumie 157,7 
miljonów, Dalej 470,9 miljonów zużyto 
na zrównoważenie budżetu nadzwyczaj- 
nego, oraz przejętego niedóboru z roku 
1930 wi: sumie 770 miljonów, czyli łącz- 
ny deficyt wynosi 1690 miljonów mk. 
'Ogólne zadłużenie skarbu Rzeszy w 
pierwszym kwartale 1932 r. zmniejszyło 

się o 78,6 miljonów do 10.430.1000 ty- 

sięcy mk, 

skiej cywilizacji. Dzisiejsza — podkreślamy 

to z całym naciskiem — nie jest jakimś no- 

wym organizmem państwowym, powstałym 

w wyniku zawieruchy wojennej. Dzisiejsza 

Polska Niepodległa — to tylko Polska, obDu- 

dzona do samoistnego życia państwowego. 

Zachowana została ciągłość historyczna, któ 

1ej lata niewoli przerwać i unicestwić nie 

zdołały. SKORE MAY | 

Stąd chlubne, ale nieziniernie ciężkie dzie- 

dzictwo spadło na nasze barki. Dziś, jak 

przed wiekami stoimy na posterunku u wscho 

dnich rubieży zachodniej kultury. Nie spro- 

stamy jednak zadaniu, jeśli nie poznamy, 

zrozumiemy ukochamy ten trud, jaki przez 

wieki niosły na swych barkach pokolenia 

przodków naszych. Zasobni w doświadczenia 

wiekowej niewoli na dawnych siedzibach 
przodków naszych, musimy kontynuować tę 
pracę, którą oni spełnili. W przeszłości znaj- 
dziemy klucz do zrozumienia teraźniejszości, 
do odczucia przyszości. 

Takie słowa kreśli dr: S. Wysłouch 
na pierwszych kartach swej książki. 
Słowa te nie są tylko wstępem do roz- 

prawki, lecz programem, który właści- 

wie powinien być bliski każdemu na- 
szemu maturzyście, każdemu studento- 

wi, urźędnikowi, działaczowi społecz- 
nemu, nie mówiąc już o historykach — 
pedagogach i historykach, twórczo 
pracujących w nauce. 

Dr. S. Wysłouch nie pisał monogra- 
iji powiatu Oszmiańskiego, dał tylko 
zarys historjozoficzny, wydobywając z 
przeszłości Oszmiańszczyzny  przede- 

wszystkiem dwa okresy: okres kształ- 

towania się potęgi W. Ks. Litewskiego, 

oraz okres drugiej połowy XIX wieku: 

ŚW 1 wszystkie panie przyszły w nadziei 
zobaczenia mrożącej krew w žylaci kata- 
strofy, idzie jak w zegarku. Trudno byio gio- 
ja RE swe niezadowolenie, aie G 
chu iluż żałowało, ż 52 i si na lotnisko i wybuliń Badlzio żal Oda 
dze można zobaczyć w kinie trzy Lapotaže 

i Les nad nieletnią. 
szcze więcej byli prz > Ci si wybrali aż do: Lwowa na авЕа оо 5 

mochodowy. Sobotnie pociągi były: pczepeł- 
Fleur o sleepengu ani mowy — je:inak ci 
Pzymianie nie byli głupcami, że luo>wali się 
rozlaną krwią. Dziś niema gladjatorów ale 
są kierowcy automobilowi. 

Wvybuna kosztowała 15. zt. Byte na nich 
Frzestronno, zato na zakrętach -— zwy aszcza 
ostrych — duszono się formalnie. Eilety na 
zarięcie poszły 10-ciokrotnie w góre. 

No i zawód zupełny. Stuck. przyjeżdżając 
do Lwowa rozjechał jakiegoś chłopaka pod 
Janowem — oho! Tymczasem na samym wy- 
ścigu nie rozjechano nikogo, żaden kierow- 
cą się nie zabił, nawet nie zwichnę: sobie 
nogi. Za cóż się wreszcie płaci! 
ŚR Organizacja zawiodła, sarkali warsza 

wiący po powrocie, Carraciola jechał jak 
chciał — nikt mu nie zagrażał. Gdyby tak 

był jeszcze Chiron, Alvarez — dopierożby SIĘ Ścigali, musiałby się wtedy ktoś wykro- 
ić. 

Na przyszły rok frekwencja na ulicznym 
wyścigu będzie z pewnością mniejsza. Kar. 

Pagańska nor 
Te wszystkie afisze o mocy Kupały 

i tradycyjnych wiankąch — są zgola. 
zbyteczne. . Że tam ktoś kiedyś, przed 
dwudziestu pięciu laty — w tak zwa- 
nej epoce ucisku — odważył się na 
wprowadzenie tej „uroczystości* w mo- 
mencie, gdy ucisk zelżał — to nie do- 
wód, by tej uroczystości nadawać wciąż: 
charakter tradycji, pielęgnującej naro- 
dowe obyczaje. 

Noc świętojańska winna być czemś 
zupełnie innem, Nie tradycją — a spon- 
tanicznym wybuchem radości i nagro- ' 
madzonego witalizmu. Dziwna noe po- 
gańska, seledynowa noc słowiańska, to 
noc, kiedy gonią dziwożony, kiedy przez 
jary, przez chojary gna koń szalony.—- 
Kiedy ogień i woda stają się symbolem 
oczyszczenia i (tia jemmiezem znamieniem. 
Dlatego po czernej Wilji pływają ło- 
dzie, dlatego czarne niebo rozdzierają 
rakiety. Dlatego w tłumach rodzi się na 
turalna potrzeba gromadzenia się tam, 
nad brzegami rzeki, w zaroślach ogrodów 
i parków, aby nad ciemnym nurtem wo- 
dy podziwiać ognie, przeszywające ciem 
ne jpowietinże, 

I oto ta łódź, która przepływa pod 
mostem Zielonym, zrozumiałą istotę no- 
cy Kupały. Osłonięta jest zielenią, a na 
jej burtach płoną lampjony: ogień, wo- 
da i zieleń — to życie. Stoi w) niej mło- 
dzieniec i przygrywa na mandolinie — 
dźwięk płynie delikatny i dzwoniący. A 
w łodzi, wewnątrz, pod zieloną dekora- 
cją, siedzi zakochana para. W uścisku 
miłości, objęta ogniem płonących lam- 
pjonów, zapatrzona w. tajemnicę czarnej 
wody, słucha pieśni, która jest taikže mi- 
łosną... : 

Ta łódź, przepływająca w noe Świę- 
tojańską pod mosetm Zielonym, — ot» 
symbol i treść tego, co zwykliśmy ob- 
chodzić z obowiązku tradycji. 

O, jalk najwięcej tych łodzi z lampjo- 
nami, z dźwiękiem mandolin, rozbrzmie 
wających echem w moztoczy spokojnej 
wody! 

Krótką bowiem jest pogańska noc 

Kupały. ‚ 

najradośniejszy i najsmutniejszy, ale 
mające tę wspólną cechę, że wówczas 
najwyraźniej zaznaczyły się wałki 
Wschodu z Zachodem. 

Operując danemi statystycznemi i 
opierając się przeważnie na źródłach 
rosyjskich, których o tendencje na ko- 
rzyść Polaków posądzić nie można, dr. 
Wysłouch zarysyował niezmiernie cie- 
kawy obraz Oszmiańszczyzny, jako re- 
duty Zachodu. 

W iw. XVi XVI ziemia Oszmiańska 
była, obok innych, etnicznie litewskich 

ziem, rezerwuarem Sił militarnych i go 

spodarczych. Ścisłe dane, które prze- 

chowały się w metryce litewskiej, wska 

zują, iż ziemia Oszmiańska była zdolna 

do wielkiego wysiłku i odznaczała się 

szczególną zdolnością do wchłaniania 
pierwiastków kultury zachodniej. Wsku 
tek tego wiara chrześcijańska, przekra- 

czając granice Wilna, podatny grunt 
znalazła przedewszystkiem na Oszmiań 

szczyźnie, tak, jak później przez Ó- 
szmiańszcyznę właśnie przewaliły pier- 

wsze bodaj fale reformacji, przynosząc 
takie jednostki, jak Szymon Budny | 
Andrzej Wolan i takie zdobycze, jak 
drukarnia w Łosku. 

Kontr-ofenzywa katolicyzmu na no- 
wo najmocniej związała Oszmiańszczy= 

znę z Kościołem katolickim. 

Oszmiańszczyzna stała się twierdzą 

polskości i katolicyzmu. Jaka zaś była 

wartość i siła tej twierdzy dowiodły



NA ODCINKU 
GOSPODARCZYM 

Udział spółdzielni: rolniczo - handlowej 
w obrocie zbożem 

W miarę wzmagania się kryzysu go- 

spodarczego obserwować można było co 

waz wytnwalsze wysiłki racjonalnego 

organizowania i opanowania handlu 
zbożem przez różne zrzeszenia produ- 
centów. (W. roku 1930 ogólne obroty 
wszystkich spółdzielni rolniczo - han- 
dlowych ma terenie Polski. osiągnęły po- 

ważną sumę 670 milj. złotych, z czego 

około 30 proc., a. mianowicie 200 milj. 
zł, przypadało na obroty zbożem. Naj- 
większy obrót wogóle, jak również naj- 
wyższy stosunek obrotu zbożem do о- 
gólnego obrotu wyłkonały, jak należała 

przewidywać, zachodnie dzielnice pań- 
stwa, przyczem prym trzymają tu spół- 

* dzielmie należące do „Unji'. Na terenie 
ziem północno - wschodnich obroty zbo- 
żem były minimalne. 

Złożyło się na to cały szereg przy- 
czyn, z których główną rolę odegrywa 
mała wydajność warsztatów rolmych a 
po części i orgamizacyjne niedomagania. 

POSTĘPY AKCJI LNIARSKIEJ W 
IPIERWSZEM PÓŁROCZU 1932 ROKU 

Len jako krajowy surowiec corsz 
większą przykuwa uwagę czynników 
'miarodajnych. Uchwała Komitetu Eko- 
momicznego Ministrów z dnia 19 marca 

į 1932 r. stwierdza, że zastępowanie w 

jak majszerszym zakresie |imporiowa- 
mych surowców włókienniczych surow- 
cami Ikrajowemi, jest jedną z najpilniej 
szych spraw gospodarczych Polski i že 
uprawa i przeróbka Inu i konopi winne 
być otoczone specjalną opieką Rządu. 
W rozwinięciu tych postułatów K. E. M. 
uchwalił- zalecić poszczególnym mini 
strom stopniowe zastępowanie w ich re- 
sortach używania tkanin bawełnianych 

SE jutowych tkaninami z krajowego Inu 

A: konopi, polecić bankom państwowym 

| 

| 

  

fimansowanie akcji Iniarskiej, zmienič 
cła wwozowe, stworzyć zaczątek spec- 
jalnego funduszu na 'popierariie Iniar- 
stwa w Polsce, 

Wzrastają stale zamówienia wojsko- 
we, przyczyniając się do ożywienia ru- 

| chu Imiarskiego na terenie województw 
północno - wschodniich. W kwietniu Ba- 
zary przemysłu ludowego w Białymsto- 

| ku „Wilnie, Nowogródku ii Brześciu nad 
| Bugiem uzyskały zamówienia na do- 
, stawę samodziałowych itikamim Inianych 

ma sumę 300 tysięcy złotych. Po wyko- 
maniu tej dostawy Ibazary mają otrzy- 
mać dalsze zamówieńia na sumę 300 
mego Zaopatrzenia TIntendendkiego w 
tys. zł. Ostatnio kierowniietwwo Central- 

Warszawie ogłosiło przetarg publiczny 
ma dzień 30 czerwca na dostawę tkanin 
Inianych w ogólmej ilości około półtora 
miljona metrów łącznej wartości około 
6 miljonów zł, wykonamych. wyłączniej 
surowca. pochodzenia krajowego i bar- 
wione wyłącznie barwnikami krajowe- 
mi. 

Monopol solny w pierwszych dniach 
maja udzielił zamówienia ma 1 miljon 
worków Imianych . 

Ministerstwo Sprawiedliwości poczy 
niło zamówienia na przeszło pół miljo- 
ma zł. przędzy lmianej, która ma być 
przerobiona ma warsztatach tkackich 
umieszczonych w więzieniach. 

_ Cukrownietwo polskie narazie ogra- 
"niczyło się do wydania przychylnej o- 

'pinji co do stosowania worków  Inia- 
„mych zamiast jutowych. 

Niezmiernie ciekawem zjawiskiem 
pierwszego półrocza jest ukazanie się 
w szerokiem użyciu waty z krajowego 

"mni, 

Cały szereg imnych okoliczności 
stwierdza, że akcja Imiarska zwycięsko 

| kroczy ku całkowitej realizacji wysu- 
niętych przez rolników postulatów. 

"Wielka konferencja rolnicza, która 
odbyła się przed dwoma tygodniami w 

i, 
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de 

"Ministerstwie Rolmietwa |powzięła. mię- 
dzy imnemi szereg doniosłych uchwał 
w mprzedmiocie taryf kolejowych. Treść 

a tych uchwał jest następująca: | 

Rozmowy z dyrektorem M. Szpakiewiczem Kemuniści wileńscy 

„SLOWO“ 

Duch i materja. — Ukryte sity, — Samotnictwo. — Od ku- 
moszki do kumoszki. — Tymczasem nadchodzi lipiec. 

— 'Przystepujemy, panie dyrektorze, 
zkolei do trzeciego pytania: W jakich 
warunkach — moralnych i materjalnych 
— odbywa się praca w teatrach wileń- 

skich? 

— Niewesołe są te wrumki, Nieweso- 
la jest sytuacja człowieka, który wie, do 
swych zamierzeń, a nieubłagana rzeczy- 
wszystkiemi danemi do zrealizowania 
czego dąży, i rozporządza osobiście 
wistość powstrzymuje go i zmusza do 
zawrócenia. 

— O, pam dyrektor jest pesymista... 
— Nie, panie, Patrzę jedynie realnie 

na rzeczy. W sprawach teatru mam 

swój program i plan dokładnie przemy- 
ślany Ale zrozumiałem, organizując te- 
atry w Wilnie, że z planem tym po ki- 
kn już miesiącach byłbym pokonany. 

— Dlaczego, panie dyrektorze ? 

— Właściwie ze względu na warunki 
snoralne i finansowe. One te zmusiły 

mnie raczej do kontynuowania linji tea- 
tralnej lat ubiegłych, niż do wprowa- 
dzenia jakichkolwiek bądź inowacyj. Je 
dyną moją troską było zabezpieczenie 
"się przed obniżeniem poziomu artystycz 
nego ożywiemie teatru reżysersko, 

‚ — Wiem dobrze, że sytuacja finan- 
sowa teatrów wileńskich jest katastre- 
falna. Co się zaś tyczy tego, co nazwa- 
liśmy warunkami moralnemi... Rozu- 
miem, że musi istnieć pewna wtmosfera, 

sprzyjająca pracy, 
— Właśnie. Tymczasem warunki ma- 

ralne nie są pocieszające. Trzebaby w 

tem miiejscu zaznaczyć, że w Wilnie, już 
za czasów Reduty i przy ohejmowaniu 

teatrów przez ZASP, pewne siły ukry- 
te strzelały słabiej lub grožniej z poza 
płotu, czyniąc nieraz wiele hałasu doko- 

ła spraw teatralnych. 

— Czy pan dyrektor odczu! to rów= 
nićż na sobie? 

-- Ze mną bylo inaczej. Wjechaiem 
do Wilna spokojnie, cicho — aż się zdzi 

wiłem, Ale było mi to na rękę, gdyż z 

natury jestem samotnikiem. Nie lubię 

narzucać się. Wiolę usunąć się na bok, 
a że mie posiadam najmniejszych zalet 
t. zw. życia towarzyskiego, mogę w od- 

1) Komferencja stwierdza, iż W 

obecnych warunkach polityjka: taryfowa 
winna być elastyczna i możliwie szyb- 
ko dostosowywana do zmieniających się 
ararunków życia gospodarczego. Konfe- 
rencja uważa, że zagadnienie wzmoże- 
ania eksportu _ konieczność pań- 
sstwowa, ekonomiczna i finansowa — w 
związku z troską o utrzymanie w stanie 

*czynnym maszego bilansu ' hamdlowego— 

wimno być specjalnie wzięte pod mwa- 

"gę w ustalaniu taryf ulgowych zwałsz- 
«cza wobec znacznych trudności, na ja- 

kie napotyka nasz eksport na rynkach 

zagranicznych, 
2),Konferencja wypowiada opinję, że 

'mobec zmacznego obniżenia cen na pro- 

sdukty rolne winna być poddana rozwa- 
ałze sprawa generalnego obniżenia taryf 

fkolejowych na te produkty. Konferen- 
«ja sądzi, że redukcja taryf kolejowych 
przyczymiłaby się do wzmożenia ilości 
"przewozów kólejowych, pozwalając w 
tej dziedzinie przewozów na zrównowa- 
żenie budżetu P. K. O. 

3) Konferencja z uznaniem przyjmu- 
je do wiadomości ostatnio dokonane ob 
miżki w taryfach eksportowych dla nie- 
których produktów rolnych oraz drze- 
wa, uważając jednocześnie za wskazame 
przeprowadzenie dalszych obniżek w sto 
sunku zwłaszcza do podstawowych ek- 

sportowych. produktów. rolnych. 
‚ 4) Konferencja wypowiada się za 

obniżeniem taryfy na odpadki zwierzę- 
ce nadawane przez wytwórnie, 

5) Konferencja uważa za niezbędne 
obniżenie taryf przewozowych na wszel 
kie artykuły rolnicze, nawozy sztuczne 
oraz drzewo ma państwowych kolejach 

wąskotorowych do poziomu taryf na 
kolejach normalnotorowych. h. 

osobnieniu spokojnie pracowač, I tak 
było na początku w Wilnie. 

— A potem? 
— Potem spostrzegłem, że owe siły 

tajemne wystąpiły i przeciwko mnie. 0- 
brały tylko inną metodę, napozór bar- 
dziej niebezpieczną. Cichaczem, tu i ów- 
dzie, puszczano w ruch języczki, od ku- 
moszki do kumoszki, wybierając z mej 
działalności .chwile słabsze, miepowo- 
dzenia lub błędy, i w ten sposób urabia- 
jąt mi opinję, jako człowiekowi, kierow 

'nikowi, reżyserowi i aktorowi, Nie było 
to trudno, gdyż — aczkolwiek praca 
moja ma swoją opinję w: sferach teatral 
mych — brakuje jej tej reklamy i roz- 
głosu, jakim rozporządzali moi poprzed 
nicy. Stąd też często narażony byłem na 
poklepywanie po ramieniu. Osobiście 
mie mogło mię to dotykać, ale mogło to 
mieć swój wpływ na instytucję. 

— Miejmy nadzieję, że jednak tak 
się nie stało, 

— Jak pan widzi. Przypuszczano 
wszak, że już w grudniu noku ubiegłego 

mastąpi zmiana kierowmictwa, tymcza- 

sem lipiec za pasem, a ja — prócz trosk 
bieżących — wiele czasu poświęcam na 
stworzenie takich warunków: przyszłoś- 
ci, któreby mi umeżliwiły realizację 

mych planów. w. 

WILNO. — jak się okazuje, Okrę- 
gowy Komitet Kom. Partji Zachodniej 
Białorusi przechodzi ostatnio głębokie 
przesilenie. 

W związku z tem działalność komi 
tetu została ograniczona do minimum, 
co pociągnęło likwidację całego szere- 
gu komitetów rejonowych i powiato- 
wych. $ 

Iešli chodzi o Wilno, to wszystkich 
komunistów - aktywistów, pozostałych 
do śiyspozycji Okr. Komitetu KPZB— 
przydzielono do pozostałych  komite- 
tów dzielnicowych w mieście. Jak wy 
nika z materjałów, które wpadły w rę- 
ce władz bezpieczeństwa, komunisty- 

w cyfrach 
czna partja w Wilnie liczy obecnie 
wszystkiego... 68 członków  aktyw- 
nych i cokolwiek działających. Człon 
kowie ci należą do następujących ja- 
czejek: kolejowej, huty szklanej, cegiel 
ni, magistrackiej, szewców, krawców, 
pracowników handlowych, budowia- 
nych i studenckiej. Pozafem są luźni 
członkowie w elektrowni miejskiej, gar 
barni, u rękawiczników i autobusia- 
rzy. ! 

Jak na tyloletnie wysilki — bilans 
dość mizerny. Powyższe dane nie do- 
tyczą Związku Młodzieży Komunisty- 
cznej. 

Krwawy finał zatargu 6 łąkę 
WILNO. — Między mieszkańcami wsi 

Świerkowy Gaj a Janowicze gminy ostrow 

skiej trwa od dłuższego czasu zatarg na tle 

koszenia łąk. W dniu 21 bm. mieszkańcy wsi 

świerkowy Gaj wypuścili na łąki swych są 

siudów z Janowicz bydło. Pastusi wst Jano . 
wicze przemocą usiłowali krowy wypędzić, 

ze swych łąk, lecz tensu sprzeciwili się pa- 

Stusi wsi Świerkowy Gaj. Między pastucha 
mi wynikła bójka, do której niebawem przy- 

łaczyli się chłopi obu wsi. Bójka trwała kilka 

godzin, zanim nie przybyła policja i biją- 
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PIĄTEK 
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Nar. św Jana 
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Spostrzeżenia Zakładu .Meteorolągicz- 

nege w Wilnie. 
Z dnia 23 czerwca rb. 

Ciśnienie średnie: 758. 

Temperatura średnia: + 14. 

Temperatura najwyższa: + 16. 

Temperatura najniższa: +-14. 

Opad: ślad. 

Wiatr: północno - wschodni. 

Uwagi: dždža. 

Tendencja: stan stały. 

Wscnod słonca g. 2.38 

Zschod słonca g. 20.27 

  

MIEJSKA 
— Nowe bruki. — Magistrat miał madzie 

ję, że jeszcze 'w połowie bieżącego miesią- 

ca zdoła uruchomić roboty przy zamianie 

bruiców w śródmieściu. .Miał być riawet roz 

pisany przetarg, lecz jak dotychczas, - 

wszystkie te dobre chęci utonęły w morzu 

dyskusji. 

Ostatnio znowu naradzano się nad :spo- 
sobami sprowadzenia do Wilna klikieru, któ 

rym ulice mają być wybrukowane, co je- 

szcze nie świadczy, że jutro zajdzie potrze- 

ta zwołania konferencji, czy klikier wogóle 

nadaje się dla Wilna. 

— Sprawa ławnika Łokuciewskie- 
go. — Prokuratura powiadomiła magi 
strat, że postawiła wniosek umorzenia 

dochodzenia przeciwko ławnikowi Ło- 
kuciewskiemu o nadużycia przy gospo 
darce majątkiem miejskim. 

Ponadto prokurator zaznacza, że 
magistrat może przedłożyć dodatkowe 
materjały, co spowodowałoby wycoia 
nie wniosku o umorzenie dochodzenia. 
Jak się dowiadujemy, magistrat nieza 
Jeżźnie od wyników śledztwa wystąpić 
ma przeciwko p. Łokuciewskiemu z 
powództwem o zwrot strat peniesio- 
nych przez miasto w związku z gospo 
aarką w kinie miejskiem. 

KE DARTS NERTI TIA IAE SR STSK TAKTINIS EO UTT SOTO ЕУИ НОНЕ 
dopiexo najstrasznieįsze czasy popow- 
staniawe, okres krwawego terroru Mu- 
„rawjewa. 

W książce swej de. Wysłouck naj- 
więcej «wagi poświęcił właśnie tym 
«czasom. 

Autor gruntownie poznał literaturę 
"przedmiotu i wnikliwie  zanalizował 

wszystkie przejawy życia kulturalnego, 
uwzględniając dane statystyczne, opra- 
<owane przezRosjan, a więc raczej nie- 
_korzystne dla nas. 

Ё Zwrócił autor uwagę na układ sił 
stanowych ma Oszmiańszczyźnie (bar- 
„dzo wielki w stosunkudo innych powia 
tów procent szlachty), na stosunki na- 
rodowościowe oraz na Ścieranie się 
wpływów Kościoła katolickiego i Cer- 

mą kwi prawosławnej, energicznie, a na- 
wet gwałtownie popieranej przez rząd 
rosyjski. 

Analiza, którą przeprowadzał dr. 
Wysłouch, badając dzieje walk dwu 
kultur w drugiej połowie w. XIX na 
Oszmiańszczyźnie, chlubnie świadczy 
o sumienności autora, a jednocześnie 
dowodzi, iż badania porwały i zapaliły 
go do pracy tak, iż ani się spostrzegł, 

jak przekroczył pierwotnie zakreślone 
granice rozprawy. 

To wykraczanie poza granice Osz- 
 miańszczyzny nieco rozsadza książkę 

i pod względem kompozycyjnym jest 
jej wadą, ale, uwzględniając prawie 
kompletny brak polskich źródeł na po-stoj 

m 

dobny temat, można bodajże cieszyć 
się z tego niezawsze opanowanego roz 
machu pracy. 

Studjum dr. Wysłoucha — jest to 
strzał alarmowy, wzywający do uwagi 
i czujności. Na przykładzie Oszmiań- 
szczyzny wykazał on całą głębię i war 
tość przeżyć naszych ziem, pełniących 
wielką kulturalną misję. 

я Wnioski (dobrze uzasadnione! „do 
których przychodzi autor, wyraźnie wy 
kraczają poza granice Oszmiańszczyz- 
ny i zawierają tezy, dotyczące wszyst- 
kich terenów b. W. Ks, Lit.: 

1) Litwa i iBałoruś w połowie XIX w. 
stanowiły jednolitą całość kulturalną bez ja- 
kichkolwiek ostrzejszych antagonizmów wy- znanio: rošciowych i > ny wych, narodowościowych i społecz- 

> 2) Warstwy wyższe, nadające charakter 
całemu krajowi, szlachta, mieszczaństwo i 
inteligencja, zasymilowane w ciągu wieków 
z kulturą polską, tworzyły żywioł  polska- 
katolicki o specyficznie „fitewskiem* (w zna 
czeniu historycznem) zabarwieniu (np. Mic- 
kiewicza: „Litwo, Ojczyzna moja!“) 

3) Szerokie warstwy włościaństwa litew- 
skiego, wychowane w promieniach kultury 
zachodniej i polskiej, stanowiły jednolite ca- 
łości etniczne i kulturalne. 

4) Polityka rusyfikatorska, celem  rozbi- 
cia jednolitego społeczeństwa , pierwsze 
uderzenia skierowuje na unickie duchowieś- 
stwo i masy ludowe z „niewiarogodnym wy- 

siłkiem*, „stopniowo je asymilując z oficjal- 
ną cerkwią prawosławną i duchem rosyjskim 
oraz zakładając na tym gruncie bazę opera- 
cyjną dla dalszej wałki z polskością 1 kato- 
licyzmem. 

5) Waika z żywiołem katolickim, jako о- 
lą polskości na Litwie iBiałorusi, prowa- 

dzona umiejętnie przy użyciu siły fizycznej, 
poczyniła głębokie spustoszenia w polsko-Ka- 
tolickim stanie posiadania; przytem najwięk- 
szą odporność okazała ludność katolicka, za- 
mieszkująca zwartą masą Wileńszczyznę 
(prócz pow. wilejskiego), oraz zachodnio- 

północną „Grodzieńszczyznę. Najdotkliwsze 
straty poniósł żywio katolicki w powiatach 
pogranicznych: wilejskim, dziśnieńskim, miń- 
skim, słuckim, Nowogródzkim, słonimskim i 
welkowyskim. 

6) Ofenzywa prawosławia i rusyfikacji u 
wschodnich rubieży katolicko-polskiej Wileń 
szczyzny załamuje się na ziemi Oszmiańskiej, 
zaatakowanej równocześnie od południa, 
wschodu i północy. 

. Po wyciągnięciu tych wniosków, 
ujmujących fragment przeszłości na- 
szych ziem, autor przechodzi do roz- 
ważań, dotyczących programu na przy 
szłość i wypowiada szereg bardzo tra- 
trych uwag. 

Praca dr. S. Wysłoucha zastuguje 
na wielką uwagę. Niejednemu czytelni- 
kowi otworzy ona oczy na istotę n.- 
szych dziejów i przekona © wielkiej 
roli. ziem, znajcuiących sią isa rubieży 
dwu kultur. 

Každy in: “5:niny człowiek prze- 
czyta książkę wielkiem zaciekawie- 
niem i po psz czytaniu głęcuko się za- 
myśli. 

Łącząc pr 
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szłość z Erzwzłością, 

badania hist e z rozwa -aniaini pu 
blicystycznemi, praca dr. S. Wysłou- 
cha jest bardz ) a czasie. 

Dziś przecież toczy się wie'ka wal- 
ke dwu kulta., z której ogó nie zdaje 
sobie sprawy. W. Ca1hiewicz. 

  

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 

— Klub Włóczęgów. — W piatek dn. 24 
bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie 
się astatnie przedwakacyjne zebranie Klubu 

óczęgów Senjarów. Początek o godz. 19 
min.-30. Na porządku dziennym sprawy ad 
ministracyjne Klubu. Obecność wszystkich 
członków niezbędna. 

BALE I ZABAWY 
— Dziś dnia .23 czerwca w ogrodzie po- 

Bersardyńskim i parku im. gen. Żeligow- 
skiego „Noc Kupały — Sobótki”. 

„Z okazji przypadającego 35-lecia obcho- 
du „Wianków i Sobotek“ — zabawa tego 
roczna odbędzie się z wielką okazałością:— 
koncert symfoniczny, bałet na estradzie, i 
na tle gór, 2 orkiestry, dęte, występy arty- 

  

* stów teatru, chór. rewellersów, efekty Świetl 
nie, korowód z pochodniami, ognie sztuczne, 
„sobótki”, tańce itp. 

Wstęp 60 gr., ulgowe 40 gr. 
MW razie niepogody zabawa 

zastanie na dzień 24 czerwca rb. 

RÓŻNE 
— Wilno w hołdzie wielkiemu pieśniarzo 

wi polskiemu Moniuszce. Wystawa Moniusz- 
kowska, zawierająca kilkaset przedmiotów, 
zwiazanych z twórczością i pobytem Moniu 
szki gy Wilnie, mieści się w głównym powilo 
nie wystawowym w ogrodzie po-Bernardyń 
skim i otarta jest «odzienie ad 11 rano do 8 
WIECZÓF. 

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

— Z działalności Wojewódzkiego Komite 
tu do Spraw Finansowo -Rolnych w Wilnie. 

—W dniu 21 czerwca rb. w Urzędzie Woje- 

wódzkim odbyło się posiedzenie komisji po 

datkowej Wojewódzkiego Komitetu do Spraw 

Finansowo - Rolnych. 

Obradom przewodniczył p. wojewoda Z. 

Beczkowicz, później zaś prezes Z. Bortkie- 

wicz, jako zastępca przewodniczącego Ko- 

mitetų. 

Przedstawiciel Związku Ziemian dr. Józef 

Kurkowski wygłosił referat szczegółowo ob 

razujący wszystkie trudności i usterki przy 

wymiarze i ściąganiu podatku dochodowe- 
go od rolników. Po dłuższej dyskusji, w xtó 

iej głos zabierali wszyscy członkowie koini 
sji, zebrani przyszli do wniosku, że wobec 

kcnjunktur gospodarczych w roku ubiegiym 

tylko bardzo nieliczne warsztaty rolne mog 

ły przynieść w roku 1931 jakikolwiek do- 

chód, — w związku z czem „oraz licząc się 

z faktem, że tylko bardzo nieznaczny odse- 

tek „gospodarstw prowadzi prawidłową ra- 

chunkowość, która odtworzyć będzie .mog- 

ła deficytowość warsztatów rolnych, więk- 

szość zaś warsztatów opłaca podatek we- 

dług norm dochodowości przeciętnie usta!o- 

nych przez urzędy skarbowe, — zachodzi 
konieczność wydatnego obniżenia tych norm 

przesunięta 

о 

przy stosowaniu wymiaru podatku dochodo i 

wego za rok ubiegły. 

— Sami proszą: się do wojska. — Pod- 
czas obecnie trwającego poboru zdarzają 

się często wypadki, że powołani mimo za- 

kwalifikowania ich jako niezdolnych do służ- 
by w wojsku, sami proszą o zmianę katego 

ri, gdyż chcą być wcieleni do szeregów. 

Są to przeważnie bezrobotni, którym woj 

sko da możność przetrwania kryzysu gospo 

darczego i zapewni minimum egzystencji. 

— Strajk w gminie żydowskiej. — Za- 
targ w gminie żydowskiej przybiera coraz 
ostrzejsze formy i grozi rozszerzeniem się. 

Ostatnio odnośne władze wystąpiły z in- 
terwencją, usiłując załagodzić zatarg. 

TEATR I MUZYKA 
— Sensacyjna sztuka Walłace'a w Lutni. 

Dziś, w piątek 24 czerwca o godz. 8 m. 15 
— świetna sztuka Wallace'a „Nieuchwytny”. 
Akcja rozgrywa się w Londynie, w siedzibie 
najlepszych detektywów świata, oraz w taje- 
mniczem mieszkaniu adwokata Meistera. Dla 
miłośników twórczości Wallace'a „Nieuchwy 
tny' jest prawdziwą ucztą, obfitującą w nie- 
zwykłe energje i pełną fascynujących zaga- 
dek: 

Jutro, w sobotę 25 b.m. o godz. 8 m. 15 
„Nieuchwytny“. 

— Wesoła operetka Danielewskiego w 
Bernardynce. Dziś, w piątek, 24 czerwca o 
godz. 8 m. 15 — melodyjna i barwna operet 
ka-wodewil p. t. „Polacy w Ameryce". Prze 
zabawna treść, humor i świetna gra arty- 
stów — pozwalają oglądać „Polaków w Ame 
ryce', nawet parokrotnie, przyczem widz za 
każdym razem bawi się świetnie, gorąco okla 
skując wykonawców. 

Jutro, w sobotę 25 b.m. o godz. 8 m. 15 
„Polacy w Ameryce". 

cych się włościan nie rozbroiła. Ze 120 ucze 
stników zajścia poranień lżejszych odniosło 
75 osób, ciężej rannych zostało 7 osób. 

LIST DO REDAKCJI 
Dyrektor Szkoły Technicznej w Wilnie na 

desłał do redakcji następujący list: 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z ukazaniem się w prasie nie- 
zgodnych z prawdą wiadomości, dotyczących 
wypadku, który miał miejsce na stan- 
cji uczniowskiej, Dyrekcja Państwowej Szko 
ły Technicznej im. Marszałka Józeia Piłsud- 
skiego w Wilnie, uprzejmie prosi o łaskawe 
zamieszczenie opisu właściwego przebiegu 
wypadku. 

W dniu 20 b.m. o godz. 10-ej w mieszka 
niu przy ul. Antokolskiej Nr. 58, uczeń Szko 
ły Technicznej Bernard Szmygin, siedząc 
przy stole, spowodował : wystrzał wskutek 
nieostrożnego obchodzenia się z rewolwerem. 

ra Kula odbiła się od stołu i lekko zraniła w 
mię współlokatora ucznia Jana  Dorobis 
Natychmiast po wypadku koledzy odwieżli 
rannego do szpitala, a mimowolny sprawca 
poianienia Szmygin, który pozostał w domu, 
by! przesłuchany przez Władzę, i, po stwier- 
dzeniu braku cech przestępstwa, został zwol 
niony. 

Uprasza się miejscową prasę o przedru- 
kowanie powyższej informacji. 

  

Kiermasz świętojański 
Placyk przy kościele św. jana zaludnił 

SIĘ + 
Dobrze znajoma twarze. Te same z Ka- 

ziuka, Jerzego.... 
Ža stosem waniljowyc 

je tym razem wodę sodową i 
wy „szklanka za jedne pięć groszy”. 

Za tydzień znów się zobaczymy na. wiel 
kim kiermaszu św. Piotra i Pawła. 

Tymczasem warto spróbować, jak smaku 
ja obwarzanki smorgońskie ze św. Jana. — 
Przecież normalńie nikomu nie przyjdzie «io 
głowy opychać się temi suszkami. Od tego 
są kiermasze. 

Dla amatorów innych wrażeń jest cały ar 
senał przeróżnych „cudności*. A więc kwia- 
ty i rośliny doniczkowe, 

czyszczenia plam na ubraniu, choćby to na 
wet był sam dziegieć oszmiański. A więc au 
tomatyczna maszynka do wiązania krawa+ 
tów. Poleca się aktorom do amatorskich 
przedstawień, gdyż pozwala wiązać krawat 
w przeciągu pół minuty. 

Pod samą wieżą $-to Jańską rozsiadły się 
tajemniczem kołem kumy — wiedźmy stare. 
Tu w woreczkach leży mocne i niezawod- 
ne „car - ziele”, tam lubczyk skuteczny w 
miłości, ówdzie korzeń na cierpienia wątro- 
by, a obok chrzan dobry, a tęgi... Bo na 
šw. Jan obok chrzan dobry a tęgi... Bo na 
maszach wileńskich sprzedawanych towa - 
rów, specjalnie kupuje się zioła wszelakie.— 
Babulka, która w woreczkach malutkich ma 
dziwne kłącze, nasiona i trawy — dobrze 
wie, ile cudownej mocy mają te zioła. 

Są sławne zioła z gór Harcu, lub mieszan 
chytrego Francuza Chambard'a. Są także 

polskie leki z ziół, przyrządzane przez pana 
Niemojewskiego i ojnowskiego w Warsza 

wie, lub Muszyńskiego profesora w Wilnie. 
Babulka z woreczkami ziół nieuczona, ale 

dobrze umie szukać i zbierać trawki niepo 

zorne, siłę dające i choróbska z ciała wy- 
pędzające. A 

Nie ta įedna babulka, ale babki jej i pra 

babki zioła takie zbierały. Wiedziały, które 
rwać trzeba o północy, które w pełni, a któ 
re na nowiu księżyca.... 

Taka bezzębna kuma wie nawet, jak szu 

ki 

kać kwiat — paproć, co na chwilkę tylko » wała 
małą zakwita w noc świętojańską. 

Tak tedy zioła królują na kiermaszu Św. 
Jana. 3 

:Ma Kaziuk swoje balje i koła, i wozy, 
ma Św. Jerzy kwiaty i ptaki, a św. Paweł 

Piotr — płótna i samodziały, ma też i 
Św. jan zioła. RY 

W tym roku ma kiermasz Ś-to Jański 
także swoje zmartwienie. Właściwie ma 'to 

zmartwienię. ks. proboszcz kościoła św. Jana. 

Oto wali się wieża - dzwonnica. | 

Trzeba gwałtem naprawiać, bo i budow 
la się niszczy i na głowę przechodniom wa 
la się cegiełki. SE 

Przy okazji podczas wędrówki wzdłuż stra 

anów kiermaszowych, nie zawadzi parę gro 
szy odłożyć i do skarbonki kościelnej wrzu- 

cić na remont wieży Ś-to Jańskiej. T. C. 

— Wesoła „Rewja dla dzieci* w Bernar- 
dynce. W sobotę 25 b.m. o godz. 4 po poł. 
i w niedzielę 26 czerwca o godz. 1 m. 30 po 
poł. ostatnie dwa przedstawienia peinej hu- 
moru „Rewji dziecięcej", która wstępnym bo 
jem zdobyła sobie uznanie najmłodszych wi- 
dzów. W programie „Czarodziej Puk*, „Ba- 
ba Jaga“ „Pat — Patachon* i Jackie Coogan, 
„Taniec holenderski*, Foxtroft žabek“ i w. 
in. Udział biorą: artyści Teatrów Miejskich 
z p. p. Lubowską, Karpińskim i Wyrwiczemi, 
który wystąpi jako „conferencier" tej najmil- 
szej rewji, p. Rejzer-Kapłan ze swym zespo- 
łem baletowym i p. Świętochowski ze swym 
chórem „Rewellersów". Pozatem w przedsta- 
wieniu tem bierze udział świetna tancerecz- 
ka Janeczka, która ukaże się jako Jackie Coo- 
gan. Ceńy miejsc b. niskie. 

— Popołudniówka niedzielna. W niedzielę 
26 b.m. o godz. 4 po poł. pełna niezrówna- 
nego humoru farsa Arnolda i Bacha p.t. „A- 
wantura w raju”, stanowiąca świetną satyrę 
na stosunki biurokratyczne. Świetnie powią- 
zana akcja, pełna niespodzianek — budzi na 
widowni huragany. śmiechu i oklasków .Ceny 
miejsc popołudniowe. 

(Dokończenie kroniki wileńskiej na str. 4-ej) 

    

h suszek krząta się 
Józiukowa, a przysadkowaty Franek sprzeda 

kwas chlebo 

co długim szere- 
giem. wyległy aż na ulicę Dominikańską. A 

d więc „,„najnowszy wynalazek* — pasta do 

JUBILEUSZ 

dyr. J. Želskiego 
Są dwa rodzaje pracowników. społecz 

nych: pracownicy zasłużeni lub mie, 

mniej lub więcej miezastąpieni, ale zato 

glošni, popularni. I drugi rodzaj, ludzie, 
którzy migdy mie szukają rozgłosu, nie 
starają się zwrócić ma siebie uwagi, nig- 
dy mie absorbują opinji swoją osobą. Ci 
oddają nieraz nieocenione i miezastąpio- 

ne usługi, lecz dają bez rozgłosu. 
Nazwiskon . dyr. Żelskiego rzadko, 

bardzo rzadko trafia ma szpalty dzien- 
mików. Nie często się o nim czyta w. tem 
miejscu, bo P, Żelski to właśnie pracow 
nik drugiego rodzaju, pracownik bez 

rozgłosu sztucznego. 

Osobę swą zawsze stara się usunąć 
w cień — a przecie znają go tu wszyscy, 
Jeśli kto choć pobieżnie zetknął się z 
życiem kulturalnem naszego miasta, je- 

śli pretenduje do miana prawdziwego 
Wilnianina, nazwisko to nie jest mu 

obce. 

Dziś, w dniu swych imienin, obcho- 

dzi P. Żelski jubileusz 25-ciolecia pracy 
nauczycielskiej. 

Już 25 lat pracy i to stale, bez 
przerwy tu w: Wilnie, W roku 1906 koń- 
czy wydział matemat. - fizyczny w: Pe- 
tersburgu i natychmiast: wraca do Wil- 
na ma posterunek. Jest to moment prze- 

łomowy, okres mporewolucyjny, czas 
złagodzenia kursu mpolakożerczego w 

Szkolmictwie. Dzięki tej chwilowej kon- 

junkturze może p. Żelski objąć posadę 
w gimnazjum państwowem. Lecz nie na. 
długo. iPowracająca reakcja wytropiła 
Polaka na posadzie państwowej — Pp. 
Żelskiego zwolmiono. Po pewnym czasie 
udaje mu się znaleźć posadę w szkole 
prywatnej i na tem stanowisku рого - 

staje aż do wojny. W okresie tym jest 
przez parę lat radnym miasta Wilna, ja 

ko człenek Komisji Oświatowej wypra- 

cowuje projekt miejskiej sieci szkolnej, 
Gdy z chwilą załamania się okupa- 

cji rosyjskiej, zaczyna się organizować 
szkolnietwo polskie, Dyr. Żelski staje 
'w rzędzie pierwszych jego pracowników 
i kierowników, Zostaje nauczycielem w 
pierwszem polskiem gimmazjum Stow. 
Naucz. Pol., od początku jego istnienią. 
Pozostaje w Wilnie na stanowisku przez 
wszystkie zmienne koleje losów, prze- 
trzymuje dwie inwazje bolszewickie, о- 

kupację litewską. Ma odwagę zostać ma. 
posterunku, w opustoszałem kompletnie 

mieście, gdy cała niemal inteligencja 
chroni się bezpiecznie na Pomorze, W 
1919 r. zostaje dyrektorem Gimn. Pań. 
im. J. Lelewela, od roku 1924 na sta- 
nowisku dyrektora gimn, im. kr. Zyg- 
munta Augusta. 

W roku bieżącym wychodzi już dzie- 
siąta edycja maturzystów gimn. Z. A., 
będących wychowankami dyr, Żelskiego 
Samych. absolwentów tego gimnazjum, 
wychowanków dyr, Zelskiego, możnaby 
już zebrać legjon. Nie zmamy tych 
wszystkich ludzi, rozsianych dziś po ca- 
łej Polsce, a może po całym świecie, lęcz 
można powiedzieć z całą pewnością, bez 
najmniejszej obawy nieścisłości, że w 
całej tej gromadzie niema ami jednega, 
ktoby był niechętny p. dyrektorowi. — 
Niema żadnego, któryby żywił do P. 
Żelskiego inne uczucia, jak. uczucie pra- 
wdziwej, szczerej życzliwości. P. Żelski 
umie wytwarzać jakieś dziwne więzy, 
które wszystkich wychowanków łączą 
ma zawsze z jego osobą. Siłą sprawczą 
jest tu z pewnością ta atmosfera pogo- 
dy, spokoju i sprawiedliwości, która pa- 
nuje w szkole, gdzie P. Żelski jest dyrek- 
torem. ko 

My, absolwenci G. Z, A. spotykamy 
często ludzi, którzy z żalem wspominają 
szkolne czasy. Mają jakieś złe przypom- 
nienia, jakieś małostkowości, jakieś in- 

trygi. Słuchając tego, dziwimy się tyl- 
ko. W szkole będąc, mie rozumieliśmy 
nawet takich możliwości. Dlatego dziś, 
po paru latach, przechodząc mimo gma- 
chu na Bouffałowej, patrzymy nań z pe- 
winym sentymentem, czujemy, że jest 
jakaś mić sympatji, co dotąd się nie zer- 

Dziś nie wielu z nas przyjdzie złożyć 
p. Dyrektorowi życzenia. Rozsiani pó 
różnych „uniwerkach*, podchorążówikach 
zatrudnieni na posadach po rozmaitych 
zakamarkach, nie będziemy się mogli ze 
brać, nie uformujemy radosnego, żakow 
skiego pochodu pod mieszkanie p. Dy- 
rektora. 

— Nie wszyscy nawet wiedzą o ju- 
biłeuszu. Lecz o sympatji i oddaniu 
wszystkich zapewnić. możemy, łącząc i 
ich głosy do dzisiejszego chóru na Bou- 
ffalowej — plurimos annos... plurimos. 

! S. St. 

  

ŠWIATOWEJ SLAWY 

m. HERBATA LYONS'A| 
jest do nabycia we wszystkich pierwszorz. 

handlach kolonjalnych. 
Żółte opakowanie Łagodna. 
Czerwone > cierpka 

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

nych gatunków herbaty. J 
Przedstawiciel na Polskę: Teofil Marzec, 

Warszawa, Mazowiecka 5. 

ATI ke 
KAŻDEGO 

OD PLAGI letniej, 
tępiąc radykalnie: muchy. komary, 
pchły, pluskwy i wszelkie robactwo. 
Sprzedaż w składach apt. i artekach. 

    
      

Przedst H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21 
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— Premjera „Chaty za wsią“ w Bernar- 
dynce. Juž we wtorek 28 czerwca w „Tea- 

nim w Bernardynce; odbędzie się pre 
ezmiernie interesującej sztuki Kra- 

iego p. tt „Chata za wsią*. Autor 
przi awia w niej ciekawy konflikt miłosny 
dwóch ras. Akcja rozgrywa się na tle muzy 
ki i pieśni cygańskich. Niewątpliwie „Chata 
za wsią” stanie się atrakcją sezonu letnic- 
go. 

CO GRAJĄ W K:NACH? 
HOLLYWOOD — Kult ciała. 
CASINO — Skandal Papy. 

PAN — Awanturnica. 

ŚWIATOWID — Nadkobieta. 

POSTAWY. 
— Koncert. 18 czerwca 1932 r. odbył się 

koncert chóru mieszanego, który miał wielkie 
powodzenie w Duniłowiczach. Na koncert 
chóru złożyły się utwory znanych kompozy- 
torów polskich jak St. Moniuszki, St. Kazury, 
Lachmana, Witczaka, Nowowiejskiego i in- 
nych; melodje ludowe ziemi krakowskiej i 
wileńskiej. Koncert został zorganizowany sta- 
raniem Zarządu Oddz. Zw. Pr. Obw. Kob. w 
Duniłowiczach, w porozumieniu z tą organi- 
zacją w Postawach na dożywianie biednej 
dziatwy szkolnej. Chór Poł. Macierzy Szkol- 
nej w Duniłowiczach wykonał pod kierowni 
ciwem p. Władysława Nowickiego kierowni- 
ka szk. powsz. w Prześledze, — wykonał bo 
gaty repertuar, który garstce nielicznych go- 
ści, zapewnił naprawdę przeżycie harmonij 
pięknych i wzniosłych pieśni polskich. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— KTO OKRADŁ FABRYKĘ PO- 
BiEŃSKIEJ? —  Notowałiśmy już, że 
dzięki czujności policji w Ejszyszkach 
aresztowano tam auto z Wilna nałado 
wane trykotażami, zrabowanemi z fab 
tyki Pobieńskiej (Zawalna 15). Wów- 
czas też i aresztowano jednego ze 
sprawców Łejbę Kwa.* wskiego (Wił 
komńiszka 45). 

Obecnie zdołano zatrzymać dwu 
spólników Kwartowskiego: Mojżesza 
Wapnika (Zawalna 47) i Dawida 
Gordona (Nowogródzka 6). 

— UPARTY SAMOBÓJCA. Wczo- 
raj w dzień powiesił się podczas nie- 
obecności domowników 25-letni szte- 
per Lejba Rudomin (Kijowska ś9). 

Przed kilku miesiącami Rudomin 
po raz pierwszy targnął się na życie, 
strzelając się w głowę. 

Zdołano go wówczas uratować, — 
lecz postrzał spowodował uszkodzenie 
nerwu wzrokgwego 1 niedoszły samo 
bójca został ślepym. 

— Włamanie do 
Nocy wczorajszej nieznani sprawcy 
włamali się do restauracji Jana Ben- 
Gera mieszczącej się przy ulicy Ponar 
skiej 25 i wynieśli stamtąd 276 litrów 
wódki, koniaku, , likieru, wina, pier- 
ścionek, 2 zegarki, i kilkadziesiąt zł. 
w gotówce. 

Ogólna wartość skradzionych to- 
warów wynosi około 2 tysięcy zł. 

W jaki sposób tyle towaru można 
było wynieść ze sklepu, bez zwrócenia 
uwagi, trudno zrozumieć. 

‹ — Aresztowanie przywłaszczyciela, —Po 

   

  

restauracji. 

BURZLIWE POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 
Wczorajsze posiedzenie Rady 

Miejskiej niemal całe poświęcone było 
sprawie gospodarki w kinie miejskiem 
Obradom z uwagi na charakter tema- 
tu, przewodniczył sen. Jundziłt. 

Przemawiało kilku radnych i dy- 
skusja chwilami przybierała b. burzli- 
wy charakter, m. in. w trakcie przema 
wiania radnego z Bundu dr. Rafiesa,-- 
doszło do zajścia. 

W momencie, gdy mówca omawiał 
sprawę rzekomego gnębienia szkolni- 
ciwa żydowskiego, zaznaczając, że 
przez to. samo uwidoczniło się moralne 
oblicze p. Łokuciejewskiego, ze strony 
radnego Komarnickiego padł okrzyk: 
a oto moralność żydowska! Na ła- 
wach radnych żydów powstał hałas i 
kilku radnych na czełe z adw. Czerni- 
chowem i Widuszańskim skierowało 
się w stronę r. Komarnickiego, krzy- 
cząc i podnosząc pięści. 

Nie dopuszczono do bójki. W trak 
cie zatrzymywania najbardziej agre- 

licja zatrzymała b, funkcjonarjusza państwo 

wego, A. Basiula, który — jak okazało się 

— dopuszczał się systematycznego przywia 

szczania pieniędzy skarbowych, 

WILNO—TROKI 

— PRZYGNIECIONA WOZEM. — 
W pobliżu gajówki Skierdynie gminy 
podbrzeskiej została  przygnieciona 
przez wóz naładowany drzewem Anna 
Masiułowa łat 60, wskutek czego po- 
niosła Śmierć. 

WIDZE 
— Napaść. — Na przechodzącego drogą 

we wsi Zwierbliszki gminy widzkiej Jana Ża 
łabowskiego napadł nieiaki Jozef Nawolski 

i zadał z tyłu w głowę Żałabowskieniu cię. 
ki cios kamieniem, rozsadzając czaszkę. 
Nawolskiego aresztowano. Powód napaści 
nieznany. ! 

— SAMOBÓJSTWO. —. Mieszkańka za- 
ścianka Pasieki gminy chocieńczyckiej Anie 
la Kondraszowa zadała sobie kilka ciętych 
ran w szyję i żołądek, a następnie powie- 
siła się. Powodem tego rozpaczliwego kro- 
ku było pozbawienie jej przez rodzinę dział 
ki ziemi. 

— WYPADKI Z DZIEĆMI. — 5-letni Ar 
Sc ijusz Burlakow, zamieszkały z rodzicami 
w kolonji Krzywosiele gminy dryświackiej 
w czasie zabawy wpadł do dołu z wodą i u- 
tonąi przed przybyciem pomocy. 

4-letni Stanistaw Nasotyński, zam. we wsi 
Preny gminy kiemieliskiej padając na ziemię 
przebii się nożem, trzymanym w ręku. Nie- 
szczęśliwy chłopiec niebawem zmari. 

Z POGRANICZA 
— POD PŁASZCZYKIEM  UCIEKINIE- 

RÓW. — W pobliżu Wilejki na teren polski 
zbiegło kilku chłopów, wśród których znaj- 
dowało się dwóch działaczy komunistycz- 
nych z Mińska pod pozorem, że są uciekinie 
rami — zamierzali oni na terenie Polski u- 
prawiać działalność antypaństwową. 

    

  

TPYTYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYPYYYYYYYYYYYY 
NIECH WRACA ZYWA, ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 
CZYZNY, NIE DAJMY SIĘ WYNARODAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJI 
Złóż 

` 
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ROZKŁAD JAZDY STATKÓW 
W dnie po 

Ddjszd z Wilna do Vera | 
g dz. 8, 10, 12,16, 18, 19 i 20.30. 

W sobotę, niedzielę 

Ё 
Ё 

grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą 
na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Wałki 

  

Odjazd z Wilna do Werek o godz. 7 rano, 
-odjard statku z Wilna do Werek o godz, 19-ej, wraca z Werek o godz. 20-е). 

Połską. 

  

„a 

  

Ddjazd z Worek do Wilna 
„godz. 7,8, 9.30, 11.30 13.30, 17,30 1:19 30 

i dnie świąteczne. 
a następnie co godzinę. Ostatni 

djazd z Werek do Wilna o godz. 8-ej rano a następnie co godzinę. 
W dnie bardziej pogodne statki kursują co pół godziny, kiti Eris 

  

sywnych radny Komarnicki począł wy 
cofywać się w kierunku stołu prasowe 
go i schował się za plecy jednego z 
dziennikarzy. 

Przewodniczącemu udało się opa- 
nować sytuację i uspokoić wzburzo- 
nych. 

W chwilę potem r. Komarnicki zo- 
stał przywołany do porządku i prze- 
wodniczący zażądał cofnięcia obrażają 
cego powiedzenia. 

Proi. Komarnicki drżącym głosem, 
oglądając się na swoich kolegów kiu- 
bowych wykrztusił: coś w rodzaju prze 
prosin, wycofując się następnie, z wi- 
docznym pośpiechem, ku ławom swe- 
go klubu. 

Radny Czernichow zasłabł, wobec 
czego wyprowadzono go z sali. 

Godzina 2 po północy. Obrady 
trwają. 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„TAJNY DETEKTYW" — „PAN* 
Pisaliśmy w tem miejscu nieraz o 

przesadnem  reklamowaniu niektórych 
obrazów. W Wilmie są kina, które spe- 
cjalnie natężają reklamę w stosunku 

odwrotnie proporcjonalnym do warto- 

ści obrazu. 
Zasadniczo nie można mie mieć prze- 

ciw reklamowaniu się. (W! interesie ki- 
ma ieży zdobycie jaknajszerszej publi- 
czności. Należy jednak przynajmniej 
zradka poprzeć słowa reklamy istotnie 
wartościowym obrazem. Ostatnie pro- 
gramy iw kinie „Pan'* idą raczej w kie- 

runku przeciwnym, 

„Tajny detektyw'* to iście amery- 
kański przykład gustu i zainteresowań, 

Biedna ta publiczność 'dla której robi 

się taki filmy. 

Bo cóż tu znajdziemy? Tandetę, bez- 

myślność treści j  zlekika podcieniowa- 
me grube instynkity kryminalno - ban- 

dyckie. Ciągłe bójki, ordynarne wale- 

mie , się po gębie,  nierzeczywistość 
przygód i nuda, okropna nuda. rozwlek- 
łej treści. Cały obraz mógłby trwać pół 
lotu i mie rozbije sobie głowy. 

Technicznie obraz jest wykonany bar- 
dzo dobrze. * Pościgi z autem, motorów- 
ką lub samolotem są szczytem techni- 
ki i tricków. Należy spalić cały film, a 
doskonałe sceny z autami lub motorów- 
kami pokazywać w dodatkach, 

Aktorzy wszyscy 2 trzeciorzednej 
farsy, malowanej na czarno. 

, Po filmie co zapalczywsi próbują na 
ulicy sposobów wybijania: zębów. Sako- 
da, że nie było w pobliżu reżysera. 

Tad. C. 
godzimy, bo zawiera tylko opis morder- 
stwa i wykrycie sprawcy, wiadomegu 

zresztą od początku. 

Mocno naiwny (jeżeli nie chcemy 
jpowiedzieć tępy!) był reżyser amery- 
kański, gdy kazał wierzyć publiczności, 
iż m sześciu przerażających katastrof, 
(auto, mótorówika, samolot, pożar la- 
su, i t. p.) bohater i bohaterka wycho- 

dzą bez szwanku, otrzepują lekko za- 
kurzone ubranie i dalej ugamiają się 

za bamdytami. — To też ma sali zapa- 
nowuje nastrój komedjowy. Publiczność 
robi zakłady ile razy jeszcze bohater 
wpadnie pod pociąg lub zleci z samo- 

OFIARY 
W dniu imienin Wielce Szanownej Pani 

Dyrektorki państwowego żeńskiego gimna- 
zjum im. ks. Ad. J. Czartoryskiego w Wil- 
nie Janiny Bohdanowiczówny, Opieka Rodzi- 
cielska tego gimnazjum składa zamiast kwia- 
tów 20 złotych do Jej dyspozycji. 

  

B. FARDJOHN 

Tajemnica Keithpool — Square 
— Kościół św. Michała! — west-, 

chnął z ulgą constable. — Przed godzi 
ną nie słyszałem uderzeń zegara, gdzie 
ja byłem wtedy? A gdzie jestem teraz? 
gdzieś blisko kościoła, ale gdzie, Bóg 
jeden raczy to wiedzieć. 

Nagle w pobliżu błysnęło niepewne 
światełko latarni. W nadziei, że to la- 
tarka Aplby'ego, Ponde krzyknął: 

— Hallo! 
— Hallo! — odpowiedziało głuche, 

przyduszone echo. 

Głos dźwięczał martwo, bezsilnie w 
watowej mgle. 

— Czy to ty, Aplby? 
— A to ty Ponde? 
— Ja. 
— Dziwny masz głos dzisiaj! Gdzie 

jesteś? 
Zwolna zbliżyli się do siebie i u- 

ścisnęli sobie dłonie. 

— Ależ i nocka, niech ją djabli por 
wą! 
— Nie pamiętam takiej nocy, odkąd 

służę w policji, — zapewniał Aplby! —- 
Chociaż w grudniu zeszłego roku by- 
ło coś podobnego. Pamiętasz* Ponde? 

— Tak, może... 
— Ale nie można porównać. Wtedy 

było widać latarnie. Nie zauważyłeś 
nic ciekawego w swoim okręgu? 

— Nic, a ty? 
Aplby nie odpowiedział odrazu. 

— Powiedz, Ponde, czy nerwy two 

je są w porządku. 
— Zdaje się, że tak, — odpowie- 

Gział niepewnie, oglądając się Ponde. 

— Ale to się tobie też niebardzo po- 
dobało? 

— Aha! Tak i wiedziałem. Gdyby 
to była zwykła mgła, to niech sobie. 
Ale w takiej mgle zawsze dzieją się 
jakieś djabelskie sztuczki. Najgorsze 
jęst to, że ciągle coś majaczy: 

— Co ci majaczy? 
-— Jakieś zjawy, czy co? Wiesz, że 

jestem spokojnym człowiekiem i nie 
tchórziiwym. Ale kiedy się widzi przed 
sobą mężczyznę, wyciąga rękę, a on za 
mienia się w dym, to już, wiesz Pon- 
de... mrówki człowieka obłażą! 

— Rozumiem to doskonale. 
— Właśnie to jest najgorsze! 

— Kogo widziałeś? — zaciekawił 
się Ponde. 

— Skądże ja mogę wiedzieć! Wi- 
działem tylko jakiś cień, skradający się 
pod murami domów 1 szedłem za aim. 
Podszedłem zupelaiem blisko i zawoła 
łem, ale „cień «:zył w bok i rozpiw 
nał się we mg!*. 

— Jesteś hardze odważny, — zau- 
ważył z uznaniem Ponde, -— ale a ile 

wiem, nie mamy obowiązku łapać du- 
chy. Tylko z żywymi 'udźmi 1 my lo 
czynienia. 

- - Ale mus": ci sių 
tem zrobiło m: si 

Zatrzymali się prz 
Framą. 

— Gdzie my iesteśmy? 

— Na pia*a Umarłych. 
Ponde drg tx, ale zanim 

    

   

   

    

  

cd jakąś otwartą 

otworzył 

usta, aby coś powiedzieć, ręka pizyja- 
Ciela ścisnę!1 mocno jego ramię. 

  

    

  

— Patrz. . „ciiń”'! 
Wzdłuż niuru przekradał się ciciio 

jakiś cień ludz ii, najwidoczniei stara- 
'.: się ukryc przed «4 7yma ludzkiemi. 
r "cjanci rzucili Ss. ku ni: mu i ręka 
ajnby zacisi. „a Się na kołnierzu nie- 
zi*.omego. 

— No, bratku, mów teraz, kim je- 

steś? : 
Ale palce nie utrzymały się na wil- 

gotnym kołnierzu i „cień'* wywinął się 
jak węgorz, znikając momentalnie we 
mgle. 

— Prędzej Ponde, prędzej! — krzy- 
czał Aplby. 

Rzucili się obaj w kierunku piacu 
Umarłych, ale za chwilę znów się spot- 
kali niespodziewanie i zatrzymali się. 
Miękka zasłona z mgły zamknęła się 
momentalnie za niemi ze wszystkich 
stron... 

— Przepadł, — jęknął Aplby zmar- 
twiony. 

W biegu Ponde stracił kask z gło- 
wy. Nachylił się, podnosząc poomacku 
i poczuł w palcach miękką chusteczkę 
koronkową. Spojrzał ukradkiem na ko- 
legę i wsunął chusteczkę do kieszeni: 

„Zaniosę ładny prezencik żonie. Ona 
lubi te koronkowe gałganki*. 

ROZDZIAŁ VI ! 
W CYRKULE 

Mgła opanowała nietylko ulice i 
place, ale wdarła się też do domów, sta 
jen i piwnic nawet i w cyrkule pełno 
było mlecznych oparów. W pokoju sie- 
dział inspektor Robson, który wyglądał 
jak duch. 

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

  

O wu 

i Dziś nisbywała sensacja! 
Na SCENnIie: wystepy tenomensinego aszowidza telepaty Władzia Zwirlicza 

Igadywanie myśli. Daje trafna odpowiedzi na pytania. Wycznwanie faktów życia i śmierci. 
Dźwiękowe Odszukiwsnie zaginionych etc, Ž Ё, В sa Sala 
Kino Film, o którym mówi cały Świat! Film, przewyższający wszystko dotychczas widziane, 

HELiGS tle głośnej powieści 
BD-R BEEGYEE  wsres Hayde “ 

Podwójne życie człowieka. Realiz. R. Mamouliana 
L. Stewens“ na. 

W rol glėwnych genjalny mistrz maski FREDERIC MARCH 
i Miiiam Hopkins Szczyt napitcia drsmatyczuego, emocji » techniki. Ceny miejsc nie podwyższone. 

Na 1-szy seans c”ny zniżone. Dziš początek 0 godz, 2-ej. Seanse 0 2, 4, 6, 8 i 1015. 

  

Dziś nowa w: 
Dźwiękowe kino pirkių, 

HOLLYWOGD 
Mickiewicza i Paweł Owerłło.   

KULT CIAŁA 
ersja dźwiękowa. 

Walka dwóch serdecznyc h przyjaciół o ukochaną kobietę. W rol. gł. 
największe gwiazdy ekranu: AGNES PETERSEN-MOZŻUCH NOWA 
Krystyna Ankwicz, Michał Wictor Varconyi, Eugeniusz Bodo. 
Walczymy z kryzystm 
Ceuvy miejsc na wszystkie seanse: BALKON 20 gr. PARTER 60 gr. 

  

Ceny na wszystkie seanse od 25 gr., parter 60 gr. 
DZWIĘKOWE KINO 

CG/ING 
nl. Wielka 47. Tel. 15-41 

SKANBAL PAPY 
Dodatki dźwiękowe. Początek o gcdz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne od godz. 2ej po poł. 

Dziś 100 proc. komedja dźwiękow! Ham or! Śmiech! Podziw! 
Najzabawniejszej w Ameryce pary artystów WIL- 
LA ROGERSA (bohater A 
króla Artura" i FIFI DORSAY. Nad program: 

flmu „Na dworze 

  

Nie bacząc na kołosalne koszty filma Dyrekcia postanowiła CENY NIE PODWYŻSZAĆ, a więc pozostały 

Ceny na wszystkie seansy od 30 gr. Parter od 60 gr. 
Dziś seusacyjna premjerał Wielki dźwiękowy dramst serc i zmysłów w reżyserji Marka de Gastyne 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
niesamowicie 

piękna ról bohaterskich 

Dodatk 
świąteczne o godz. 2-ej. 

i znakomity odtwórca 

na tle na piękniejszych fragmentów Marsylii. Wspaniała wystawa, 

„Awanturnica” 
Według słynnej powieści K. Hirsch'a. W rolsch głównych: słynna gwiazda ekranów europejskich, demoniczna, 

GINA MANES 
Rzecz dzieje się współcześnie, 
zespołu, budzące grozę sceny buntu lwów. Nad program: 

GABRIEL GABRIO 
znakcmita gra 

  

Opiekujmy się ociem- 
niałymi 

Towarzystwo „Kuratorjum nad ociemnia- 
łymi* przypomina Społeczeństwu, że istnieje 
już rok czwarty w Wilnie przy ul. Antokol- 
skiej 44 szkoła dla dzieci niewidomych, oraz 
niedowidzących które niemogąc się uczyć w 
szkołach normalnych. Szkoła jest publiczną, 
więc bezpłatną, program jej jest równorzędny 
z programem szkół powszechnych 7 kiaso- 
wych. 

Towarzystwo „Kuratorjum nad ociemnia- 
lymi“ chcąc przyjść z pomocą dzieciom ocie 
mniałym, uczęszczającym do szkoły, zorga- 
nizowało internat, w którym dzieci niewido- 
mie dostają całkowite utrzymanie, opiekę 
wychowawczą i lekarską i dużo dbałości i 
troski serdecznej, aby 'roziaśnić, „rozwidnieć 
ciemną drogę życia tych co nie widzą. 

Całkowita opłata za utrzymanie w inter- 
nacie, łącznie z nauką muzyki kosztuje 60 zł. 
miesięcznie; dużo jednak dzieci korzysta ze 
zniżek, a najbiedniejsze przyjmowane są bez- 
płatnie. 

„  Dążeniem Tow. Kuratorjum nad ociemnia 
łymi jest poza troskliwą opieką nad dziećmi 
— przygotowanie ich do pracy zawodowei, 
do możliwości zarobkowania i usamodzielnie 
nia się w życiu. W tym celu dzieci poza szko 
łą uczą się w godzinach poobiednich koszy- 
karstwa, rzemiosła, które niewidomi przy- 
swajają najłatwiej, i muzyki, do której nie- 
widomi są specjalnie zdolni. 

Tegoż koszykarstwa uczą się niewidomi 

dorośli, zgromadzeni w zakładzie dla doro- 

słych niewidomych przy ul. Antokolskiej Nr. 
18, gdzie mieści się również internat dia nich. 

Niewidomi dorośli oprócz kursów ogólno- 
kształcących, na których nauczają się czyta- 
nia, pisania, rachunkowości, korespondencji 
handlowej, towaroznawstwa, nauki o Polsce 
--kształcą się w ciągu lat trzech w .rzemio- 
śle koszykarstwa (w projekcie i szczotkar- 
stwo), poczem zdają egzamina na czeladni- 
ków i mogą zostać samodzielnymi pracow 
nikami w obranym zawodzie. 

Dla ułatwienia zbytu ich pracy Towarzy 
stwo— Kuratorium nad ociemniałymi uru- 
chamia obecnie  „Spółdzielnię*, do której 
przystąpią niewidomi kończący zakład, oraz 
ci wszyscy, którzy im współczują i mają 
możność przyjścia z pomocą wpłacając u- 
dział w kwocie 30 zł. 

Ociemniali stwierdzają niemal bez wyjąt 
że najbardziej ciąży im w życiu trud- 
samodzielnego zarobkowania i zależ- 

° ой otoczenia. Z tych względów inicja- 

tywa stworzenia spółdzielni, w której niewi 
domi rzemieślnicy znajdą zbyt dła swoich 

najrozmaitszych wyrobów koszykarskich, — 
wykonanych bardzo starannie i_ solidniej 
(złoty medal na II Targach Północnych), za- 
sługuje zewszechmiar na poparcie materjal- 
ne i moralne. 

Przedstawiając 'całokształt swej pracy — 
T-wo - Kuratorjum nad ociemniałymi zwra- 

z gorącym apelem do społeczeństwa 
życzliwe zainteresowanie się poruszoną 

sprawa. W zakładzie dla dzieci i dla doros 

łych są jeszcze wolne miejsca. 
Chodziłobyo zachęcenie ludności, zszcze- 

gólnie wiejskiej, by skierowywali swych nie 
widomych do zakładów, nie zatrzymując ich 
w domu, gdzie skazani będą na bezczynność 

co za tem idzie — na nędzę i żebra- 

    

ku 
  

  

    

    

a 

ctwo. 

T-wo- Kuratorjum nad ociemniałyini u- 
przejmie prosi inteligencję wiejską, więłebne 
duchowieństwo, obywatelstwo,  nauczyciel- 
stwo i pracowników samorządowych, by u- 
łatwili i dopomogli rodzinom niewidomych 
do porozumienia się z kierownictwem szkoly 
dla dzieci zakładu dla dorosłych w celu 
ich umiesźczenia w tych instytucjach. 
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SKŁADAJCIE OFIARY NA KOMITET 

RATOWANIA BAZYLIKI : 

WILEŃSKIEJ 

  

Tęcza. Nr. 6-ty. Numer, który ukazał się 

niedawno w druku, w znacznej części po- 

święcony jest wakacjom. W związku z trud- 

nem położeniem gospodarczem inteligencji 

polskiej, red. „Tęczy* zebrała szereg infor- 

macyj o tanich i wygodnych letniskach, stó 

re poleca swoim czytelnikom. Przy każdej 

informacji podane są ceny i warunki danego 

letniska. Oprócz tego, red. „Tęczy* przezna- 

czyła kilka bezpłatnych pobytów na letni- 

skach swoim abonentom, którzy w dniu 20 

czerwca opłacą prenumeratę pisma na kwar 

tał II i III. 
Niezależnie od tych ułatwień ostatni nu- 

mer „Tęczy”* przynosi treść dostosowaną do 
okresu wakacyjnego, kiedy czytelnik pragnie 
lekkiej i pogodnej lektury. Kilka feljetonów 

krajoznawczych i turystycznych, | ilustrowa- 
nych fotografjami i mapami wycieczek, do- 
starczy czytelnikom wskazówek, jak naiežy 

(D c. N.) upiawiać turystykę na polskiem pogórzu. 

Drukarnia „Słowa* Zamkowa 2. 

BUJ OTE { 

    

AAAAAAAAAAAAAAAA AAA 
  

falisią cynkowaną ku- 
Blachę puję. Oferty z podaniem 

ilości wymiarów i ceny przesłać 

Wilno, Cicha 5 m3. —0 
  

  

Poszukuje się letnisko 
we dworze z utrzymaniem nad dużą 

wodą blisko Wi'ns, zgłoszenia do 
Redakcji „Słowo* dla C. M. 

I 

PRZETARG 

Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie ogłasza publiczny pisemny prze- 
targ ofertowy na dostawę około 800 tona 
węgla "górnośląskiego grubego i kostki z 
dostawą, oraz około 1500 m. sześć. drzewa 

opałowego, w większej części twardego ga- 
tunku również z dostawą na miejsce. 

Szczegółowe informacje oraz przepisy o 
oddawaniu państwowych dostaw otrzymy- 
wać można do przejrzenia codzień w Biurze 
Techniczno - Gospodarczem Uniwersytetu 
Stefana Batorego (ul. Uniwersytecka 5 par 
ter) w godzinach od 10 do 12-ej. 

Oferty w zapieczętowanych lakową pie- 
częcią kopertach z napisem „Oferta na do- 
stawę węgla i drzewa opałowego dla Uni- 
wersytetu Stefanaa Batorego" należy złożyć 
w Sekretarjacie Uniwersytetu (ul. Uniwersy 
tecka 3 piętro 1) najpóźniej do godziny 13-ej 
dnia 2 lipca 1932 r. Do każdej oferty musi 
być dołączony dowód złożenia w Kasie Skar 
bowej na depozyt Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego wadjum w wysokości 3 proc. od cał 
kowitej oferowanej sumy. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 4 lip 
ca o godzinie 12 w lokalu Biura Technicz- 
no-Gospodarczego Uniwersytetu Stefana Ba 
torego. + 

Przy równych ofertach pierwszeństwo bę 
dzie przysługiwało tym firmom, które złożą 
wraz z ofertą zaświadczenie Polskiego Komi 
tetu Normalizacyjnego 0 popieraniu jego 
prac. 

Rektorat zastrzega sobie prawo swobod 
nego. wyboru oferenta bez względu na wy- 
sokość oferowanych cen., 

Z Rektoratu Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie 

(©) A. Januszkiewicz. 
REKTOR. 

— 

PIĄTEK, DNIA 24 CZERWCA 1932 r. 
11.58: Sygnał czasu. 12.10 Audycja dla 

poborowych. 12.40: Komun. met. 15.35. Pro- 

      

i dźwiękowe. Początek o godz. 4-ej, w dnie 

EEEE A, Lekarze “ Tokaie 
YWYYYYYYWYWYPYY*--- 

DOKTOR POKÓJ 
Blumowicz _ umeblowany 

do wynajęcia, Na pię- 
choroby weneryczne, +,e, Osobne wejście, 
skórne i mo:zoplciowe 

Wielka 21, „el 921, Artyleryjska 1 m. 3. 

о4 9—1 13—7 == 
w niedzielę 9—1. Mieszkanie 

W. Z. P. 23. 3 pokojowe 
ze wszelkiemi wygoda- 
mi do wynajęcia w 
ładnej dzielnicy. Do- 
wiedzieć się Białostec- 
ka 6—1 od 3—5. 
ra 

DO WYNAJĘCIA 

nana 
Kosmetyka 

PRZEW OSC 
GABINET 
Racjonalnej mieszkanie z 5 pokoi 

na | piętrze z wygoda- 
kosmetykini przy ul. Tikalis Ja- 

łeczniczej sińskiego 18. Dow. się 
WILNO, na miejscu od g. 11—1 

Mickiewicza 31—4! 3—5 pp. ES 
kobiecą 

Urod konserwa: 2 mieszkania 
je, doske po 4 pokoje z kuchnią, 

mali, odświeża, 32895 wannami i elekirycz 
jej skazy i braki, Masaż nością. werandą i bal- 
kosmetyczny twarzy, konami. Cudnie poło- 
Masaż ciała, elekirycz=zone nad rzeką 2а- 

ny, wyszcznplający (Pa- chwycający widok. Ide- 
nie). Natryski „Hormo- ajne dla osób słabych 
na* według proł. Spab- pa płuca, las iglasty w 
Ja. Wypadanie wiosów, pobliżu Mieszkanie w 
łupież. Indywidnalne zimie suche i ciepłe. 
dobieranie kosmetyków Cena umiarkowana.Do- 
do każdej cery. Ostat- wiedzieć się Antokol- 

nie zdobycie kosmety- ską 124, przystanek 
ki racjonalnej. autobusowy taż. 1 

Cedziennie od g.10—8 że 

N.Z.7.484 Iub 2 pokoje 
umeblowane do wyna- 
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Akai iiias Sim jęcia Zygmuntowska 

Letniska —— B m 
STT NY 2 pokoje 

ze wszelkiemi wygoda- Dwór wiejski 
mi i używalnością kuch= przyjmie kilka osób z 

ni do wynajęcia Archa: całodziennem b. dob: 

rem utrzymaniem Z niejska 3—1 obok W. 
Pohulauki. 5 s0 osobnym pokojem. i 

DO WYNAJĘCIA 
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obsługą 4 zł. dziennie. 
Poczta codziennie, ko- 
Ściół, miasteczko 
3 klm. Radjo we dwo- mieazkanie 5-cio poko- 

rze, rzeka wa miejscu, j9we z kuchnią i wszel- 
Zakretowa 17 m. 6 odkiemi wygodsmi W.Po- 

  

3—5 pp. —2hulanka 43 m 4, —o 

Letnisko į sio 
pensjonat "POKÓJ сс 

rzeka, las sosnowy, — dla pań na dogodnych 
poczta i majątek, Da- warunkach. Tartaki 23 
niuszew stacja Smor- m 2. —2 
gonie, Kiersnowska, . 

      

  

gram dzienny. 15.40: Muzyka z płyt. 1605: == 

Audycja dla chorych ze Lwowa. 16.35: kom. 

wil. org. i kół rolni. 16.45: Rezerwa. 17.00: 

Mifzyka lekka z Warszawy. 18.00: Ogień i 

woda w zwyczajach świętojańskich, odczyt. 

18.20: Muzyka tan. 19.50: Z zagadnień litew- 
skich. 19.30: Program na sobotę. 19.35: Pra- 

sowy dziennik radqowy. 19.45: Przegląd pra 

sy roln. krajowej i zagranicznej. 20.00: Kon- 

cert symfoniczny. 20.35: Kwadrans literacki. 

21.10: Tr. koncertu. 21.30: Komunikaty i mu- 
zyka taneczna. 

  

Giełda warszawska 

DEWIZY: 

Gdańsk 174.45—174,88—174,02. 

Uolandja 360,35—361,25—359,45. 

Londyn 32,30 — 32,35 — 32,49. 

Nowy York 8,914 — 8,934 — 8,894, 

Nowy York kabel 8,919—8,939—8,989 

Paryž 35,09 — 35,18 — 35,00. 

Praga 26,38 — 26,44 — 26,32. 
Szwajcarja 173,80—174,23—173,37. 

Berlin w obrotach nieofie. 211,95. 

Tendencja przeważnie słabsza, 
PAPIERY PROCENTOWE 

4 proc. pożyczka inwestyc. 88,75. 
5 proc. konwersyjna 35,50. 
6 proc, dolarowa 50,75 

4 proc. dolarowa 47,90—47,75. 

T proc. stabiliz. 43,88—44,25 
8 proc. LZ, BGK i BR, obl. BGK 94. 

Te same 7 proc. 83,25. 3 

4 i pół proc. LZ. warszawskie 33—34 

8 proc, warsz. 53,50—53. 

Tendencja niejednolita. 
AKCJE: 

Bank Polski 71. 
POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU 

Dolarowa 48. 
Dillonowska 48. 

Stabilizacyjna 42,25. 

Warszawska 32,50, 

Śląska 31,25. 
  

  

Sprzedam ' 
krytyczne wydanie „Dzieł Adama 
Mickiewicza'' nakładem Towarzystwa 
Litersckiego im. A. Mickiewicza w 
pięciu tomach oprawnych, Lwów 1896 
— 1910, w opracowaniu: Józefa Tretia 
ka, Wilhelma Bruchalsiiego, Romana 
Pilata, Fiotra Chmielowskiego, Włady 
sława Nehringa i Józefa Kallenbacha | 
— oraz komplet „Chimery''* Miria- 
ma w dziesięciu tomach, oprawnych 
w płótno, Warszawa 1901 — 1997, 
Wiadomość w Administracji.   
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OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go 
rewiru Wacław Leśniewski zam. w Wilnie, 
przy ul. M. Pohulance Nr. 13, na zasadzie 
art. 1030 U.P.C. obwieszcza; iż w dniu 28 
czerwca 1932 r., o godz. [Q-ej rano w Wil- 
nie, przy ulicy Niemieckiej Nr. 22, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji publicznej majątku 

ruchomego, należącego do firmy „Sz. Aksel- 

rod i R. Szwarc”, składającego się z 300 

butelek wina różnych firm, oszacowanych 

na sumę 1,340 zł. na zaspokojenie pretensji 

Karola Kotarskiego w sumie 1,140 zł. z pro 

centami i kosztami. 
Komornik Sądowy 

W. Leśniewski. 
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Niebywale tanio 

ROWERY 
| „sit. „Udiwersal” 

tel. 12-83 
FIRMA 39 

Wilno, Wielka 21, 
Duży wybór płyt i patefonów. 
Wszelkie reperacje wykonuje się 

we własnych warsztatach. 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. 
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