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ROSJA SOWIECKA 
W POLITYCE 

Pod tym tytułem ukazała się nie- 
dawno na półkach księgarskich nowa 
praca p. Wład. Studnickiego, stano- 
wiąc cenne uzupełnienie istniejących 
studjów o Rosji Sowieckiej. 

By mówić o jakiejkolwiek książce, 
należy poznać jej treść. Wstrzymując 
się przeto narazie od uwag, postaramy 
się w krótkich słowach zobrazować te- 
mat objęty pracą, streszczając jedno- 
cześnie stanowisko autora w poszcze- 
gólnych zagadnieniach. A więc: 

— Od czasu rozbioru, Rosja coraz 
większy wpływ zyskuje na układ sto- 
sunków politycznych w Europie. Wy- 
korzystując przeróżne antagonizmy, za- 
wiera szereg umów i porozumień. Przez 
przymierze francusko-rosyjskie i poro- 
zumienie angielsko-rosyjskie, docho- 
«lzi do wytworzenia trójporozumienia, 
skierowanego przeciwko państwom cen 
tralnym. „Pozycja międzynarodowa 
Rosji, stwierdza autor, na początku woj 

- dy mogła wydawać się świetną”. Głó- 
wną cechą polityki zewnętrznej Ro- 
sji była duża aktywność. 

W okresie przymierza francusko-ro 
syjskiego, stało się we Francji popular 
nem wszystko, co rosyjskie. W pierw- 
szych latach wojny zdobywa Rosja 0- 
gromną popularność w Anglji i Wło- 
szech, a następnie w Stanach Zjedno- 
czonych. W miarę osłabienia militarne- 
:g0 Rosji, zaznaczało się coraz to znacz 
niejsze ochłodzenie państw koalicyj- 
nych wobec niej. Koalicja zaczyna oba- 
wiać się zawarcia przez rząd rosyjski 
odrębnego pokoju, a złoto angielskie 
idzie na żywienie rewolucji rosyjskiej. 
„Rewolucja rosyjska była produktem 
niemieckiego żelaza i angielskiego zło 
ta“. Rząd tymczasowy rewolucji marco 

- wej, składający się z.imperjalistów ro- 
syjskich, a prący w kierunku kontynuo- 
wania wojny, korzystał z poparcia i 
kredytów koalicji. Lecz front rozłaził 
się. Przewrót bolszewicki zraził koa- 
dicję do Rosji, przedewszystkiem dla 
tego, że odbył się pod hasłem zaprze- 
stania wojny. Rok 1918 był rokiem 
zrywania stosunków państw koalicyj- 
mych z Rosją sowiecką. Traktat Brze- 
ski nie wytworzył przyjaznych stosun- 
ków z Niemcami, wywołał zaś niechęć 
„Ententy i próby interwencji zbrojnej, 
polegającej przedewszystkiem na po- 
„pieraniu białych armij. 

Jednocześnie z wojskami białych. ar- 
mij prowadziły z bolszewikami walkę 
marody, ujarzmione niegdyś przez Rosję 
Połska, Finlandja, Estonja, Łotwa, Gru 
:zja, Armenja, Azerbejdżan. „Dwie Ro- 
-sje walczyły z sobą. Bolszewicka i an- 
tybolszewicka. Przedstawiciele tej osta 
tniej byli zwolennikami jedynej,, niepo- 
"dzielnej Rosji, czuli się prawowitymi 
spadkobiercami Rosji carskiej. Ich nie- 
chęć do wyzwalania się podbitych 
przez Rosję krajów, częstokroć uniemo- 
żliwiała kooperację wojenną z walczą- 
cymi przeciwko jarzmu bolszewickiemu 
narodowi. Częstokroć skierowywali oni 
-oręż nie przeciwko głównym siłom bol 
szewickim, ale przeciwko wyzwalają- 
"cym się narodom. Nie chcieli nigdy dać 
zobowiązania w imieniu Rosji, co do 
ich niepodległości". To zdecydowało o 
niepowodzeniu akcji antybolszewickiej 
«białych armij. Ententa, popierając białe 
„armje, również dążyła do restauracji 
„jedynej wielkiej i niepodległej Rosji, 
jakkolwiek głosiła jednocześnie hasło 
wyzwolenia i samostanowienia naro- 
sdów ujarzmionych. 

Do Polski jednak stosunek państw 
koalicyjnych był nieco odmienny. „Hi- 
'storja wyrobiła prawo obywatelstwa 
państwu polskiemu, zaś deklaracja Rzą 
«du Tymczasowego o niepodległość Pol 
sski, zwalniała Ententę od odpowiedzial 
ności przed przyszłą Rosją za uznanie 

Polski“. 
Wojnie polsko-rosyjskiej i stosun- 

kowi do niej państw europejskich, 

autor poświęca specjalny, . 20-stro- 
nicowy rozdział, w którym wyczerpują 

'co omawia niechęć państw  koalicyj- 
nych w miarę naszego posuwania się 
na wschód, a obawy w. miarę zbliżania 
się wojsk bolszewickich pod Warsza- 
wę i wreszcie te trudności, które Pol 
ska napotykała przy otrzymywaniu 
transportów wojskowych. 

‚ Jeszcze w okresie wojny polsko- 
bolszewickiej, państwa Ententy, a 
zwłaszcza Anglja, przejawiały chęć na- 
wiązania stosunków handlowych z Ro 
sją Sowiecką. Blokada gospodarcza 
„Rosji została zdjęta w dniu 16 stycznia 
1920 r. W rok i 2 miesiące później, 
„został podpisany między Anglją a Ro- 

ŚWIATOWEJ 
sją traktat handlowy, zawierający waż- 
ne pierwiastki polityczne w postaci zo- 
bowiązań powstrzymania się wzajem- 
mie od wszelkich wrogich aktów i wro 
giej propagandy. Zawarcie tej umowy 
oznaczało taktycznie uznanie Rosji So- 
wieckiej... W dniu 7 kwietnia 1921 1. 
wznowiona została kómunikacja pocz- 
towo-telegraficzna między Anglją a Ro 
sją. Włochy również wykazywały sil- 
ną chęć do zawarcia umowy  handlo- 
wej z Rosją Bolszewicką. Ale jeszcze 
wcześniej, niż z Włochami rozwinęły 
się stosunku Sowietów z Niemcami. W 
dniu 6 maja (921 podpisali przedstawi 
ciele obu państw „Tymczasowe poro- 
zumienie o wznowieniu stosunków han 
dlowych*, które przyczyniło się do roz- 
szerzenia kompetencyj już istnieją- 
cych -przedstawicielstw i. dało. w wyni- 
ku szereg porozumień charakteru go- 
spodarczego... Umowa w Rapallo z da. 
16 kwietnia 1922 uznaje rząd sowiecki 
de jure, wznawia stosunki dyplomaty- 
czne między obu państwami, oraz po- 
twierdza zrzeczenie się każdej ze stron 
pretensyj finansowych z tytułu wojny i 
rewolucji. Zdaniem autora, umowa ta 
niebyła i nie jest przymierzem sowiec- 
ko-niemieckiem, lecz była i jest waż- 
nem ostrzeżeniem dla Polski i Europy 
o możliwości takiego przymierza”. W 
dniu 9 grudnia 1921 r. Austrja zawiera 
z Rosją umowę wzorowaną na umowie 
niemieckiej. W dniu 5 czerwca 1922 r. 
podpisuje umowę z Rosją Czechosło- 
wacją. 

W ten sposób różne państwa euro- 
pejskie, zawierały stopniowo stosunki 
handlowe z Rosją i uznawały Sowiety 
za prawowity rząd Rosji. Do r. 1924 0- 
ciągała się jeszcze Francja,zrażona nieu 
znawaniemy przez, Sowiety. . długów ro- 
syjskich. Najbardziej jednak nieprze- 
jednane politycznie pozostały Stany 
Zjednoczone, nie odczuwające żadnych 
strat z powodu wycofania się Rosji ze 
światowej gospodarki. Nie uznając je- 
dnak Sowietów de jure, prowadzą one 
z niemi handel, biorąc udział w prze- 
mysłowych instalacjach sowieckich. 
Pionierami traktatów politycznych z 
Sowietami, siłą rzeczy były państwa 
nądbałtyckie. 

Charakteryzując ten okres od rewolu 
cji październikowej do nawiązania sto- 
sunków handlowych,pisze p. Studnicki: 

„Pierwszym aktem dramatu dziejo- 
wego, rozgrywającego się między Eu- 
ropą a Rosją sowiecką, była interwen- 
cja i walka orężna Rosji sowieckiej z 
wyzwalającemi się od niej krajami. Był 
to okres zerwania stosunków handlo- 
wych  europejsko-rosyjskich. Drugim 
aktem dramatu są pakty pokojowe 
państw, wyzwolonych z pod panowa- 
nia rosyjskiego, z Rosją sowiecką. W 
tym to czasie rozpoczyna się uznawa- 
nie jej przez państwa europejskie. Roz- 
poczyna się wkrótce okres złudzeń '... 

Czy ziściły się nadzieje państw eu- 
ropejskich przywrócenia światowej ró- 
wnowagi ekonomicznej przez wznowie 
nie stosunków gospodarczych z Rosją 
Sowiecką. Odpowiedź na to znajduje- 
my w niezrównanym wprost, pod 
względem, głębi analitycznej i szerokie 
go ujęcia syntetycznego, opartych na 
bogatym materjale rzeczowym, dużym 
rozdziale, o trainym tytule: „Okres 
wzajemnych złudzeń. 

Rosja sowiecka miała nadzieję, że 
państwa kapitalistyczne dostarczą jej 
kapitałów dla odbudowy gospodarczej. 
Państwa europejskie miały nadzieję, że 
Rosja sowiecka wróci dawnym właści- 
cielom zagranicznym  unarodowione 
przedsiębiorstwa, dawniej do nich nale 
żące, wejdzie na drogę kapitalistyczne 
go rozwoju, stanie się znacznym ryn- 
kiem zbytu i dostarczycielem surowców 
wreszcie terenem do zużytkowania mię 
dzynarodowego kapitalu. Jedną i dru- 
gą stronę spotkał zupełny zawód. W 
ostatecznym wyniku Rosja. przygoto- 
wała swój program piatiletki, mającej 
uniezależnić ją od Europy przemysło- 
wej, zastosowała planowy dumping, 
aezorganizującej gospodarcze  stosun 
ki nietylko w Europie i dalej wytrwa- 
le prowadziła akcję komunistyczną, roz 
szerzając ją na bliski i daleki wschód 

Azji, oraz mieszkańców kolonij afrykań 
skich a dążąc tu do rozpętania nacjo- 
nalizmu, skierowanego swym- ostrzem 

przeciwko państwom europejskim. W 
tej akcji Rosja sowiecka wykazuje je- 
szcze większą aktywność w polityce 
międzynarodowej niż Rosja carska. Ce- 
le zostały dawne. Zmieniły się tylko 
metody działania. 
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BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
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W LOZANNIE I GENEWIE 
Rozmowy francusko - niemieckie. — Francja zgadza się na 

znaczne ustępstwa. — Dookoła projektu Hoovera. 
PARYŻ PAT. — Według komuni- 

katu Havasa, Mac Donald chcąc u- 
chronić kontierencję od ostrych konilik 
tów, na jakie mogłaby ją narażać roz- 
bieżność stanowisk, zwrócił się do Her 
riota, by rozpoczął z ministrami niemie 
ckimi bezpośrednie rozmowy, któreby 
w konsekwencji pozwoliły « uzgodnić 
tezy francuską i angielską. 

Premjer francuski postąpił zgodnie 
z życzeniem Mac Donalda. Sekretarz 
generalny ministerstwa spraw zagra- 
nicznych Rzeszy von Buelow nawiązał £' 
kontakt ze swym kolegą francuskim, 
de la Boułaye, dziś zaś' o godz. 10-ej 
przed południem Heriot i minister ii- 
nansów Germain Martin spotkali się z 
kanclerzem von Papenem i jego 
współpracownikami. Uprzednio v. Pa- 
pen i Herriot prowadzilii rozmowy 
bez świadków. 

WSPÓLNE POSIEDZENIE 

LOZANNA PAT. — W dniu 24 b. 
im. rozpoczęły się rozmowy francusko- 
niemieckie w sprawie  odszkodowań.. 
Po półgodzinnej rozmowie Herriota i 

Anglia wobec propozycji Hoovera 
LONDYN (PAT). — Simon po 

przybyciu wczoraj do Londynu był wie 
czorem przyjęty na audjencji przez 
króła, który — jak wiadomo — jest 
najwyższym czynnikiem decydującym 
w. sprawach wojskowych i morskich. 
Simon odbył także dłuższą rozinowę z 
miarodajnemi czynnikami admiralicji. 
Dziś złożone zostanie sprawozdanie i 
w porozumieniu z nim ustalone stano- 
wisko Wielkiej Brytanji w sprawie 
propozycji Hoovera.. 

Ze wszystkiego, co dotychczas wy 
nika, zdaje się nie ulegać wątp'iwości 
że stanowisko Wielkiej Brytanji, acz- 

von Papena odbyło się przeszło dwu- 
godzinne wspólne posiedzenie delega- 

ėji francuskiej i niemieckiej. w którem 
oprócz szefów obu rządów, wzięli u- 
dział członkowie obu delegacyj. — Po 
posiedzeniu wydano następujący ko- 

miunikat: > 

Delegacja niemiecka i francuska 
odbyły dziś pierwsze zebranie. Hr. 
$chwering - Krosiga wygłosił szczegó 
towe expose o sytuacji finansowej i 
ospodarczej Niemiec. Q godzinie 17 

min. 30 odbędzie się drugie zebranie. 
Z komunikatu tego wynika, że 

właściwe śproblemy oszkodowań nie 
były jeszcze poruszone. Expose wygło 
szone przez niemieckiego ministra fi- 
nansow, nie zawierało — jak słychać 
— żadnych konkluzyj. Rozmowy więc 
sa jeszcze w stadjum wstępnem, a sy- 
tuacja w dałszym ciągu pozostaje zu- 
pełnie niewyjaśniona. 

Oficjalnie w dałszym ciągu panuje 
nuta optymizmu. Herriot i kanclerz 
Papen opuszczają w dniu 24 bm. wic- 
  

kotwiek życzliwe wobec zasadniczego 
fektu udziału Ameryk we współpracy 
rozbrojeniowej w kierunku propozycyj 
agólniejszych niż dotychczas, będzie 
jedna wyraźnie negatywne, co do 
szczęgółów. . 

"Ja ją- dzienniki, Wielka Bry- 
tanja będzie nalegała na stwierdzeniu, 
że najbardziej praktyczne rozwiązanie 
kwestji rozbrojenia morskiego jest nie 
redukcja liczebna statków, lecz ich po 
jemność, zwłaszcza pancerników i 
krążowników, natomiast gotowa jest 
zniniejszyć ich pojemność z 10 tys. na 
7 tys. tonn. 

  

NAPRĘŻONA SYTUACJA W NIEMCZECH 
NOWE BÓJKI. I ZAJŚCIA 

BERLIN PAT. — Niepokóje w 
Niemezech trwają w dałszym ciągu.— 
Pod Magdeburgiem hitlerowcy zabili 
w nocy pewnego komunistę. W Ham- 
born pomiędzy hitlerowcami a komu- 
nistami wywiązała się strzelanina, w 

czasie której został zabity jeden komu- . 
nista. W innem starciu poraniono no- 
żami hitlerowca. W Lipsku postrzelo- 
ny został jeden policjant. Policja roz- 
pędziła tłum sałwą. Liczby rannych 

nie zdołano ustalić. 

Na podwórzu wyższej szkoły tech- 
nicznej w Berlinie doszło w piątek do 
bójek między studentami, należącymi 
do ugrupowań demokratycznych i le- 
wicowych, a narodowymi socjalistami. 
Rektor wezwał pogotowie policyjne 
dia przywrócenia spokoju. 

BERLIN PAT. — W poszczegól- 
nych dzielnicach miasta doszło wczo- 
raj wieczorem do burzliwych manife- 
stacyj komunistycznych, Zmobilizowa- 

ne oddziały policji wystąpiły do wałki 
z demonstrantami przy pomocy san:0 
chodów pancernych i sikawek. W cen 
trum miasta wywiązała się strzelanina 
pomiędzy komunistami i szturmowca 
mi. Aresztowano przeszło 120 osób. 

"HITLEROWCY ŻĄDAJĄ OGŁOSZE- 
NIA STANU WYJĄTKOWEGO 

BERLIN PAT. — Narodowi socja- 
liści w gwałtownej formie domagają 
się od rządu Rzeszy przyznania sztur- 
mówkom prawa samoobrony wobec a- 
taków komunistów. Oficjalny organ 
hitlerowski żąda niezwłocznego ogło- 
szenia stanu wyjątkowego w całej Rze 
Szy i rozwiązania partji komunistycz 
tej, 

Deklaracja ta uzupełniła ostatnie 
wystąpienie posła Goebbelsa na wczo- 
rajszym wiecu w pałacu sportowym . 

Mowa ta uważana jest jako zapo- 
wiedź wojny domowej w razie, gdy- 
by rząd von Papena nie zastosował się 
do ultimatum narodowych  socjali- 
stów. 

- bec wyjazdu von Papena i 

czorem Lozannę. Podróż von Papena 
do Berlina interpretowana jest w nie- 
których kołach konierencji w ten spo- 
sób, że kanclerz chce pozyskać zgodę 
prezydenta Hindenburga na pewne u- 
stępstwa dla Francji. = 

Według panującej tu opinii, delega 
cja niemiecka zaczyna uznawać nie- 
możliwość przeprowadzenia tezy zupeł 
nego anulowania odszkodowań, zwła- 
szcza, że Wielka Brytanja, która w te- 
orji popiera tę tezę, nie zamierza-- jak 
świadczą rozmowy francusko - angiel- 
skie — wywierać presji w tym kierun- 
ku na Francję. 

LOZANNA PAT. — O popołudnio- 
wych rozmowach francusko - niemiec- 
kich wydano następujący komunikat: 

Rozmowy były kontynuowane. w 
piątek po południu. „Po expose Ger- 
main Martina — odbyła się wymiana 
zdań, nacechowana obopólnem prag- 
nieniem gruntownego zbadania wszy- 
stkich elementów sprawy. Następne 
zebranie odbędzie się w poniedziałek 
po południu, a eksperci będą praco- 
wali przez sobotę. 

Z komunikatu tego wynika, że wo 
Herriota— 

właściwe dyskusje polityczne kontynuo 
„wane będą dopiero w przyszłym ty- 
godniu po powrocie szefów rządów. 

BILANS DNIA 

PARYŻ PAT.— Dzień wczorajszy 
w Lozannie zaznaczył się istotnem od- 
prężeniem. Delegacja francuska i: an- 
gielska porozumiały się co dod konie- 
czności całkowitego załatwienia spra- 
wy odszkodowań, lecz gdy Anglja pro 

ponuje skreślenie odszkodowań, 
Francja domaga się opracowania pla- 
nu reorganizacji finansowejj gospodar- 
ki europejskiej. : 

Francja skłonna jest przyznać Niem 
com bardzo poważne zmniejszenie zo 
bowiązań, które dałyby się całkowicie 
pogodzić ze zdolnością płatniczą. Te- 
go rodzaju krok posiadałby tę korzysć 
—że uniemożliwiłby gospodarce nie- 
mieckiej, wolnej od wszelkich cięža- 
rów zakłócenia równowagi na rynkach. 

NIEMCY PRZECIWKO UMIĘDZYNA- 
RODOWIENIU LOTNICTWA 

GENEWA (PAT). — Komisja lotnicza 
konierencji rozbrojeniowej wznowiła w pią- 
tek dyskusję nad kwestją umiędzynarodo- 
wienia lotnictwa cywilnego. Delegat niemie- 
cki Brandenburg (wygłosił przemówienie, w 
którem wprawdzie nie wypowiedział się ka 
tegorycznie przeciwko umiędzynarodowieniu 
lotnictwa cywilnego, ale oświadczył, że jeśli- 
by ono miało. nastąpić, — to musiałoby w 
każdym razie objąć cały Świat także i A- 
nierykę. Ponieważ. — jak wiadomo— Stany 
Zjednoczone są zdecydowanie przeciwnei u- 
międzynarodowieniu lotnictwa cywilnego — 
któreby ich dotyczyło, w związku z tem de- 
legacja francuska proponuje jedynie umię- 
dzynarodowienie lotnictwa cywilnego w Eu- 

ropie. n 
Stanowisko, zajęte przez delegata niemie 

ckiego, jest zdecydowanie negatywne w 
stosunku do idei umiędzynarodowienia lot- 
nictwa cywilnego. Za umiędzynarodowieniem 
lotnictwa cywilnego, względnie za ścisłą je- 

go kontrolą wypowiedzieli się delegaci Hisz 

panji, Czechosłowacji, Holandji, Danji i 

Szwecji —. poczem sprawozdanie odesła - 
no do podkomitetu celem bliższego jego 
przestudjowania. 

Celem Sowietów jest dojście do po- 
tęgi materjalnej i militarnej, któraby 
mogła zdezorganizować gospodarkę 
świata kapitalistycznego, ujarzmić go, 
oraz narzucić mu sowieckie formy go- 
spodarcze. „Potrzeby wojny, stwier- 

dza z materjałem w ręku autor, są 
brane na pierwszy plan przez Rosję 
sowiecką w jej planach rozbudowy 
przemysłowej. Rozbudowa ta zmienia 
stosunek sił na naszą niekorzyść, w 
szczególności i na niekorzyść Europy 
wogóle. My jednak jesteśmy zagrożeni 
w pierwszej linji i w stopniu daleko 
większym, niż inni. Cała wewnętrzna 
propaganda sowiecka zwraca się w 
pierwszym rzędzie pržeciwko nam. 
Zmusza to nas do bacznego śledzenia 
rozwoju przemysłowego i militarnego 
Sowietów, oraz do wysiłków dla spo- 
tęgowania naszego rozwoju”. 

W specjalnym rozdziale autor ana- 
lizuje wyniki „„piatiletki*, które w du- 
żej mierze odźwierciadlają słabe stro- 
ny produkcji sowieckiej. Produkcja w 
Rosji sowieckiej rozwija się ilościowo 
przy złym stanie „jakościowym. Nie 
zmniejsza to niebezpieczeństwa dla Pol 

ski i Europy całej, ponieważ ważnem 
jest tu zasadnicze nastawienie, a pole- 
ga ono na uwzględnieniu przedewszy- 
stkiem jeżeli nie wyłącznie potrzeb 
wojny. Poza piatiletką i agitacją ko- 
munistyczną, jako środkami mającemi 
służyć do realizacji imperjalistycznych 
dążeń Sowietów, nie małą rolę odgry- 
wa dumping sowiecki. P. Studnicki słu- 
sznie dochodzi o wnioski, że dotych- 
czas nie można było wytworzyć moc- 
nego frontu przeciwko temu dumpia- 
gowi, który w tak dużym stopniu przy- 
czynił się do pogłębienia chaosu go- 
spodarczego w różnych państwach. 
Dumping sowiecki będzie wzmagał się 
w miarę rozwoju sił gospodarczych 
Rosji. Państwa walczą z dumpingiem 
sowieckim tyfko za pomocą ceł ochron 
nych. „Ważnem byłoby w tej sprawie 
porozumienie wszecheuropejskie'". 

Ostatni rozdział tej interesującej 
książki, poświęcony jest uwagom na te 
mat „ideologji wojennej Sowietów*, 
„Rosja bolszewicka jest olbrzymiem 
państwem, dbałem o rozwój swych sił 
militarnych i posiadającem cele ni- 
szczycielskie wobec naszej cywiliza- 

cji*. Siła bojowa Rosji sowieckiej sta- 
wia przed nami trudne zadanie forsow- 
nego rozwijania potencjonalnych i a- 
ktualnych sił militarnych, popierania 
przemysłu, posiadającego  pierwszo- 
rzędną wartość militarną, rozwijania 
środków komunikacyjnych. Powinno 
też wywołać dążność do zblokowania 
się z Europą Środkową „Może nawet 
przyjść moment, że będziemy pragnęli 
nie rozbrojenia, ale pełnego uzbrojenia 
Niemiec, jako siły, mogącej przyczynić 
się do utrzymania w karbach i zniwe- 
czenia bojowych zakusów Rosji sowiec 
kiej.“. 

* 

Książka Wł. Studnickiego czyta się 
jednym tchem. Bogaty materjał rzeczo 
wy bynajmniej nie męczy, lub nuży, 
lecz przykuwa uwagę, tembardziej, że 
daje możność łatwiejszego poznania 
właściwych celów polityki sowieckiej i 
zórjentowania się w błędach polityki 
państw europejskich wobec Sowietów. 
-Z korzyścią dla polityków europejskich 
byłoby przetłumaczenie tej pracy na ję 
zyki obce a przedewszystkiem angielski 

"i francuski. Z. H—ski. 

madesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji © 25 proc. drożej, 
Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia cyirowe j tabelaryczne о 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń «0 

, do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmierjace dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowege 20 gr, 

  

TELEGRAMY 
NOWY LOT POLĄKA PRZEZ 

ATLANTYK | 
NOWY YORK. PAT. — Prasa do- 

nosi, że bardzo zdołny mechanik Ber- 
mard Jankowski z Danvers (stan Massa 
chussette) zbudował wielki monoplan 
którym zamierza niebawem lecieć do 
Wawszawy, skąd pochodzi. Jankowski 
mieszka oddawna w: Ameryce, ma lat 45 
oraz liczną rodzinę, składającą się z 9 
dzieci, Płatowiec swój budował Jankow 
ski przez 4 lata. 

WYSTAWA CHOPINOWSKA 
PARYŻ. PAT. — W obecności fran- 

cuskich władz, ambasadora Rzeczypos- 
politej Chłapowskiego, członków. amba- 
sady i konsulatu generalnego Rzeczypo- 

spolitej, przedstawicieli świata nauko- 
wego, artystycznego i towarzyskiego 

Paryża, odbyło się w. Bibljotece Polskiej 
w Paryżu otwarcie wystawy chopinow- 

skiej. у 
Wystawa mieści się w trzech salach, 

w. których zgromadzone zostaly skarby 
z muzeów franeuskich i polskich, oraz 

ze zbiorów prywatnych, Największe 

wrażenie robi mała, zaciszna sala, w. któ 
rej stoi otwarty fortepjan Chopina i 
gdzie rozłożone są autografy jego utwo- 

rów: muzycznych. Obok, na wzniesieniu, 
Spoczywa maska pośmiertna Chopina. 

Pokój ten został podczas dzisiejszej u- | 
roczystości zarzucone przez panie pa- 

ryskie kwiatami o polskich barwach 

narodowych. 

SPOTKANIE KRONPRINTZA 
Z WILHELMEM Il 

LONDYN .PAT, — „Daily Herald“ 
przynosi sensacyjną wiadomość o wizy- 
cie niemieckiego kronprinza w Hlolan- 
dji w pałacu barona von Hayda Zand- 
voord. Były kronpninz niemiecki spot- 

kał się. tam wczoraj z ex-cesanzem Wil- 
'helmem. W. konferencji brali jakoby u- 

dział niemieccy bankierzy i politycy. 

POGŁOSKI 0 ZJEZDZIE 
„ KARDYNAŁÓW 

RZYM. PAT, — Krążą pogłoski, że 
przed wakacjam. Ojciec Święty miałby 
zwołać plenarny zjazd kardynałów, ce- 

lem omówienia sytuacji światowej oraz 
problemów, szczególnie interesujących 
Watykan, a związanych z polityką mię- 
dzynarodową. Papież miałby wygłosić 
również mowę, która nie zostałaby o- 
głoszona, a będzie poświęcona obecnie 

przeżywanej chwili politycznej. 

"GŁOS PRZESTROGI 
OSLO. PAT. — Podczas rozprawy w 

parlamencie nad budżetem wojskowym 
Norwegji, wygłoszono kilka pełnych pe- 
symizmu przemówień, zawierających 
przestrogi przed zbytniemi redukcjami 
budżetów: wojskowych, Sytuacja euto- 
pejska i światowa została bardzo kry- 
tycznie oceniona. Politycy norwescy zda 
ją sobie sprawę z  niebezpieczeństwa 
wschodniego, które zdaniem ministra 0- 
brony, jest 100-procentowe dla Polski i 
Rumunji, 65-procentowe dla' państw 
bałtyckich i 15-procentowe dla państw 
skandynawskich. 

MALARZ 
PRZYWÓDCA KOMUNISTÓW 
BUDAPESZT. PAT. — W Szegedy- 

nie wykryto zorganizowaną na szeroką 

skalę organizację komunistyczną, na 
czele której stał znany malarz Dinnyes. 
Znaleziono plany zamierzonych rozru- 
chów i ułotki, 

NOWA MASAKRĄ NA GRANICY 
RUMUŃSKIEJ 

CZERNIOWCE. PAT. — Ludność 
wiejska Elaneszty na granicy rumuńsko 
sowieckiej słyszała w ciągu całej ubie- 
głej nocy silną kanonadę ze strony so- 
wieckiej. Kanonada ta wywołała wśród 
ludności miejscowej wielkie zaniepoko- 
jenie. Również z miejscowości granicz- 
nej Raszkańcy komunikują o silnej ka- 
nonadzie, slyszanej tam z okręgu odes- 
kiego Według zasiągniętych informacyj, 
wojska GPU uśmierzają powstanie, za- 
inicjowane przez ludność wiejską. 

SPRAWA KŁAJPEDY 
HAGA PAT. — Trybunał sprawied 

liwości międzynarodowej ogłosił decy- 
zję w sprawie kwestjonowanta przez 
Litwę kompetencyj jego w sprawie 4i 
5-go punktów sprawy kłajpedzkiej. — 
wniesionych uprzednio przez mocat- 
stwa, należące do Rady Ligi. Trybunał 
13 głosami przeciwko 3 uznał się za 
kompetentny, wobec czego procedura 
pisemna i ustna zostanie otwarta po 
nownie. : ' 
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SILVA RERUM 
„Pro Polonia“ i „Pro Russia“. Pod 

takim wymownym tytułem umieszcza 
li. Kurjer Codz. (173) artykuł na temat 
akcji misyjnej na naszych ziemiach. 

Czem jest akcja Pro Russia, wiedzą 
wszyscy. „Pro Polonia“ nazywa auter 
misyjną działalność ks. kanonika Karo- 
la Lubiańca. 

Minojty. Niejeden czytelnik spotka się z 
tą nazwą po raz pierwszy. Oznacza ona skro 
mny dwór szlachecki, odległy o kilkanaście 
kiłometrów od Lidy. 

Położony uroczo i zacisznie, posiada >d 
lata ubiegłego roku drewniany typowy ko- 
ściołek, wzniesiony sumptem właścicieli dwo 
ri. Rektorem tego filjalnego kościoła jest ka 
nonik kapituły wileńskiej i były inspektor Se 
minarjum metropolitalnego ks. Karol Lubia- 
niec. Usunąi się on w zacisze wiejskie dla 

wzniosłej misji apostolstwa. 
Placówka misyjna w Minojtach daleka 

jest od nowych form obrządkowych, nie goni 
za konserwacją obrzędu innego kościoła, nie 
upobadnia się zewnętrznie do obcych wzo- 
rów. Ks. kanonik Lubianiec prowadzi swą 
akcję wśród mieszanych narodowościowo 
wyznaniowo parafij, ale tem się różni zasa- 
dniczo od innych w Polsce misjonarzy, że 
przyjmuje prawosławnych do Kościoła kato- 
lickiego w obrządku łacińskim, rzymskim. 

Jakże wygląda ta praca? Jakie są 
jej wyniki?.. Bo przecież o misji ks. Lu 
biańca tak mało się słyszy. 

Wieść niesie z Lidy, że stopniowo ludność 
prawosławna, dawniej unicka, zaczyna oce- 
niać działalność misjonarza i coraz to Śmie- 
lej zwraca się do niego z prośbą o radę й 
pomoc. Dotyczy to najprzód życzenia odwie 
dzin przy okazji pobytu we wsi, później — 
światłej rady w sprawach społeczno-gospo- 
darczych i oświatowych, datej — katecińza- 
cji dzieci, ślubów, zgonów, aż wreszcie do- 
chodzi do nieśmiałej rozmowy o przejściu 
do Kościoła katolickiego. 

W ten sposób odbywa się praca misyjna 
od podstaw niejako: od wejścia w codzienne 
życie parafjan, poznania ich dążeń i życzeń, 
roztoczenia wrażliwej opieki nad ich troskami 
rodzinnemi i osobistemi, katechizacji i próby 
wary silnej, aż przychodzi upragniony mo- 
ment przyjęcia w obrządku łacińskim do Ko 
ścioła 

Praca ta pozbawiona jest wszelkiego eie- 
ktu zewnętrznego i natychmiastowych skui- 
ków. Nie goni ona za ilością, lecz ma na ce- 
lu jakość i głębsze przeobrażenie życia du- 
chowego, słowem różni się djametralnie od 
dotychczasowych metod niektórych misjona- 
rzy obrządku wschodnio-słowiańeskiego. 

Działalność ks. Lubiańca pozbawiona jest 
tych wszystkich okoliczności ubocznych, to- 
warzyszącej tamtej, wschodniej akcji misyj- 
nej, jak zagadnienie ducha bizantyjskiego, 

- form rosyjsko-synodalnych, języka propagan 

7 

"nego konwertytów, 

dy misyjnej, tarć narodowościowych i t.p. 

Jak widzimy,autor wyraźnie prze- 

ciwstawia akcję ks. Lubiańca akcji ob- 
rządku wschodniego. W dalszym cią- 
gu znajdujemy uzasadnienie tego twier 
dzenia. A więc przedewszystkiem kwe- 

stja języka. 
Ks Lubianiec w myśł swoich założeń 

idzie do wiejskiej ludności z językiem pol- 
skim. Twierdzą niektórzy, že chiop odnosi 
się do tego z zaufaniem, bo widzi wyższość 

polskiej kultury i polskiego języka od swego 
wiejskiego otoczenia i języka, którym się co 
dzień posługuje. Jeżeli potrafi, zwraca się ów 
wieśniak do misjonarza po polsku, (a usiłu- 

żę zawsze to robić), jeżeli zaś nie posiada 
języka polskiego — mówi swoim. językiem 

ojczystym, białoruskim, Ma tam panować har 
monja zupełna. Niema sporów o język kazań, 
niema podejrzliwości o wynaradawianie. 

O metodzie uświadamiania religij- 
stosowanej przez 

ks. Lubiańca znajdujemy taką opinię: 
Metoda obliczona trafnie w odniesienia 

do środowiska, terenu i psychologji ludu. 
Nigdy bowiem nie zechce ten lud zrozumieć, 

że zmieniając wiarę, a pozostając przy. swo- 
ich obrzędach cerkiewnych, istotnie dokonał 
zmiany wiary. Skoro bowiem poczuł powo- 
łanie, zapragnął światła innego kościoła, prze 
obrazii się wewnętrznie — to w konsexWwen- 
tji pragnie, jako neofita i nowych, odmien- 
nych, „katolickich* obrzędów, a do swojego 

* obrządku synodalnego nie posiada tego przy 

wiązania, o iiorem tak głośno mówią misjo- 
marze obrządku słowiańskiego, imitujący po- 

pów. 

Nic też dziwnego, że w ostatecznym 

wniosku autor, rozróżniający  działa!- 

ność misyjną Pro Polonia i Pro Russia, 

akcentuje potrzebę uwzględnienia w 

pracy misyjnej interesów Polski. 

Akcja misyjna w Polsce, jak nieraz to 

już było zaznaczone w dyskusjach, wymaga 

zasadniczego odróżnienia dwóch celów: dzia- 
łania odrębnego w stosunku do ludności za- 
mieszkałej w Polsce, a całkiem innego dla lu- 
dności, mieszkającej poza wschodnią granicą 
Polski. Akcja ta rozpada się na dwie części: 
pre Polonia i pro Russia. 

To zasadnicze rozróżnienie odrazu usuwa 
wszelkie nieporozumienia całej akcji unijnej 

  

POSKRAMIANIE WĘŻA 
(RECITAL TANECZNY LIDJI WINOGRADZKIEJ) 

Przypatrując się weżoraj tańcom Li- 
dji Winogradzkiej i sposobom, którym 
zaklina węża, pytałem sam siebie, po 

wiele razy, skąd ta kobieta umie wyko- 

mywąć sakralne czynności, które są 
sekretami największymi Indyi? Pani 
Winogradzka oczywiście zaklina wę- 
ża nie realnego. Zaklina młodą adeptkę, 
która jest wężowej natury. Jednak wszy- 
stkie czynności, które wykonuje są sa- 
kralne. ' Są to ruchy magiczne, które 
zmusić muszą węża do posłuszeństwa, 
Nie są to akty przygodne. Wiedza głę- 
boka o sztuce wężowej jest w pani Lidji 
Winogradzkiej, i wiedza ta każe jej to 
czymić, co wi sumie zmusza węża do ule- 
głości, choćby ten wąż ciskał się zawzię 
cie. W krwi pani Winogradzkiej mu- 
si być ta wiedza o wężu. Bo już drugi 

raz widzę jak odbywa to zaklęcie w 
formie miezwykłej, artystycznej. Zara- 
zem po raz drugi widzę jak. wszystko 

jest przerażająco konsekwentne. 

Na scenie był tron, na którym nasza 
tancerka siedziała jak bogimi indyjska. 

Z obustron były tajemnicze postacie w 
bezruchu. Dekoracja, jak i tło: szara 
masa zakończona w górze stylizowane- 

st: 

DYPLOMOWANI 
Ostatńia sala wystawowa drugiego 

piętra w murach po-bernardyńskich po- 
święcona została czworgu absolwentom 

wydziału sztuk pięknych, którzy w iym 
roku zdobyli dyplom artystów. 

Oto ich nazwiska: 

— G. Achrem Achremowicz. 

— I. Piekiei Samorewiczowa. 

tych wnioskować łatwo, że mechanizm 

twórczości artystycznej mają absplwen- 
ci całkowicie opanowany; stąd prosta 

droga do najwyższych kategoryj sziuki 

— szukania stylu i wyrazu. 

Indywidualnie rzecz biorąc — na plan 

pierwszy należałoby wysunąć Z. Wendorf 

  

Zotja Wendori-Serafinowiczowa. 

— E. Skwarczewska, 
— Z. Wendorf Serafinowiczowa. | 
Ich prace dyplamowe, w kolejności 

nazwisk, są następujące: Jazon 4 Me- 
dea, Kąpiel, Idylla i Rybacy, 

Czem jest praca dyplomowa 

czem jej znaczenie polega? 
Zamyka i wieńczy kilkuletnią pracę, 

oczywiście. Jest pierwszą wielką kompo 

zycją, роту апа samodzielnie i wyko- 
naną nia, podstawie szkiców i studjów 
pomocniczych, które autor powinien po- 
wiązać w całość. Praca dyplomowa jest 

więc pierwszą próbą wykonania całoś- 
ci, w pracowniach bowiem robią studen- 
ci rzeczy fragmentarycznie. Innemi sło- 
wy, praca dyplomowa stwierdza, czy ar- 

tysta posiada dostateczną umiejętność 
doprowadzenia dzieła plastycznego do 

skończonego wyrazu. 
I wreszcie, jest świadectwem twór- 

czych możliwości autora, wykazuje, w 
jakim kierunku dąży jego talent, jaki 

typ artystyczny stanowi. 

Cztery duże kompozycje wymienio- 
nych absolwentów: wydziału odpowiada- 
ją, rzecz prosta, wyliczonym warunkom, 

skoro profesorowie egzaminatorzy na 

ich podstawie przyznali autorom dy- 

plomy. 

A w jaki sposób prace te charakte- 
ryzują swych twórców? z 

Nasamprzód — wszystkie cztery za- 
sitanawiają poprawnem rozwiązaniem za 

gadnień kompozycyjnych-i fakturowych, 
oraz opanowaniem tonu, Są pieczołowi- 

cie wypracowane, z tą — widoczną. jesz-, 

cze —: starannością i logiką, która jest 
fundamentem przyszlej biegłości artys- 

i na 

KLĘSKA GRADOBICIA 
| W LUBELSZCZYZNIE 
LUBLIN. PAT. — Zebrane biiższe 

dane o klęsce gradobicia, która dotknę- 
ła onegdaj pow. tomaszowski, wykazu- 
ją, iż na polach 96 wsi zniszczone z0- 

stały plony w 100 proc. Obszar znisz- 
czenia wynosi 13.664 ha, straty około 

2 miljonów złotych, Poszkodowanych 
jest 10 tysięcy rodzin, 

MIĄSTO POD SEKWESTREM 
CZERNIOWCE. PAT, — Wczoraj na 

skutek polecenia rumuńskiego minister 

stwa finansów: nałożono areszt na wpły- 

wy miasta Dorna Watra a Bukowinie, 

  

/które winno jest państwu z tytułu po- 

datków 8 miljonów lei. 

  

odbiera tendencje prorosyjskie i wschodnie w 
naszym kraju, kraju o kulturze zachodniej, 

gdzie z nazbyt wielką starannością i usilno- 

ścią tworzy się PO działania, obliczo- 

nego na wschód rosyjski. 

A Lector. 

mi językami ognia. Przed postacią sie- 

dzącą z założonemi na krzyż nogami 

była obezwładniona czy Śpiąca postać 

węża. Jedna z uczenie bez ruchu leża- 

ła pod nogami. , Oto jest treść suity 

wschodniej. i 

* Zaczynają się pasaże magiczne, 

świetnie nazwane „religioso*. Obie rę- 

ce suną iku sobie ujawiając węże, które 
się spotykają, obok siebie czołgają. Wę- 

żowa matura ramion i rąk, przegubów 
wszelkich jest fascynująca, Niema wąt- 

pliwości, że ręce ujawniają nam sekre- 

ty wężowe. Teraz ręce już nie płyną ku 

sobie na poziomej linji jakby pełzające 

węże po podłodze. Obie .ręce:czynią wę- 
żową jedność i zaczynają się głowami 

podnosić. Węże czy płomienie, może 
widz obserwować, nie śmu oddychać. 

Tak się ciskają te ręce w powietrze 

prostują jak okularnik, który głowę 
podniesie i tą głowę zakołysze w, powie- 

trzu. Przed tem był zmak, że są węże 

Teraz jest znak, że wąż potrafi się pro- 
stować i demonicznie poruszać, wygi- 
nać na wszystkie strony jak ogień fa- 

lować. W ten sposób zaczyna się mister- 

jum, którego fazy, etapy, rozwijają się 

RYBACY 

Serafinowiczową, która — prócz swych 
dypiomowych Rybaków — pokazała nam 
pomocnicze do nich studja, wartościo- 
wego prawdziwie Gazeciarza i portret 
Pana z rakietą. Rzeczy jej ujawniają 
silny temperament malarski i siłę pia- 
styki — zalety niezmiernie ważne dla 
artysty. 

E. Skwarczewska (Idylla i Handlar- 

@ \ © 

„JAPONJA BYŁABY SZALONA W WIRZE STOLICY. 
tyczńej ; odruchowej wprawy. Z dzier GDYBY WTRĄCAŁA SIĘ D3 SPRAW PÓŁKULI ZACHODNIEJ" 

PARYŻ PAT. — Donoszą z Tokio,: — 
Ambasador Stanów Zjednoczonych wział u- 
dział w bankiecie, wydanym na jego cześć, 
przez rowarzystwc japońsko - атегуКай- 
skie. Na bankiecie obecni byli: premjer Saito, 
wicehrabia Ishi, były ambasador Japonji w 
Waszyngtonie, oraz szereg innych osobisto 
ści. Słowa powitaine wygłosił wicehrabia 
Ishi, mówiąc m. in.: 

„Na całym świecie rozpowszechriiane są 
pogłoski, © możliwości zbrojnego koniliktu 
między Stamanii Zjednoczonemi i Japonią. 
Zdaniem mówcy — kontlikt byłby możliwy 
jedynie wtedy, gdyby Japonja była do tego 
stopnia szałona, aby wtrącać się de półkułi 
zachodniej. Lecz rząd i uaród japoński, inte 

Rewolucja 
PARYŻ, PAT. — W Bangkoku, we- 

dle doniesień agencji Havasa, wybuchła 
pod wodzą armji i marynarki rewolueja, 

mająca na celu wyzwolenie kraju z pod 

władzy książąt. Kilkunastn książąt, mi- 
nistrów i wyższych urzędników zostało 

cydowane są nie czynić nic, coby mogło 

POJĘCIE UCZCIWOŚCI 

Jedna kucharka idzie na targ, pyta się 

wzbudzić chociaż cień podejrzenia. Również Piciwszą z brzegu pyskaczkę: — Po czeriu 
gdyby Stany Zjednoczone próbowały opano młode k 

przeszkodzić po 
kojowej ekspansji japonji w tej części świa 
ta, wytworzyłaby się bardzo poważna sytua 

wać kontynent azjatycki i 

    

fle? 
gr. kilo. 

Dawajcie mi tu 4 kilo, macie złotów= 

  

cja. Mówca jest jednak przekonany, że sta- K€- 
nowisko Stanów Zjednoczonych wobec Da- 

  

le 

utrzymania pokoju i 
sanych przez siebie traktatów. 

Ambasador Stanów Zjednoczonych 
odpowiedzi swej podkreśli, że wypadki o- 
statnich lat zrodziły wsród narodu amery- 
kańskiego chęć faktycznego skonsolidowania 
struktury pokoju międzynarodowego. 

w Slamie 
aresztowanych i uwięzionych. Szef szta- 
bu generalnego został podobno zabity. 
Jeden z okrętów wojennych odpłynął do 
Huahin w celu zabrania bawiącego tam 
króla i przywiezienia go do stolicy. 

Projekt zmian kodeksu cywilnego 
WE FRANCJI 

PARYŻ, PAT. — Minister sprawie- 
dliwości Rene Renault złożył w senacie 

projekt ustawy, wiprowadzający głębo- 
kie zmiany do postanowień kodeksu cy- 
wilnego, dotyczącego kobiet zamężnych 

i malżeństw. 
Obecny projekt dąży do zagwaranto- 

wania kobiecie zamężnej pełni praw cy 
wilnych, zniesienia obowiązku posłuszeń 

stwa, ma jej zapewtnić swobodę zajmo- 
wania się jakimkolwiek zawodem bez 
zezwolenia męża. Zawiera on również 

Ceny na papier 
WARSZAWA. PAT, — Rząd, rozwa- 

żając różne sposoby złagodzenia kryzy- 
su, nie może pominąć również zagadnie- 
nią, dotyczącego kwestji cen. wychodząc 

zmiesienie kontroli męża nad korespon- 
denicją żony i daje jej możność wyrabia- 
mia dokumentów osobistych. Kobieta 
może zawierać bez zezwolenia męża ak- 
ty prawme, przyjmować darowizny i 
spadki, wyrabiać sobie kouto w bankach 
podpisywać kontrakty: itd. 

IMałżonikowie pozostają na stopie 

równości i związani są wzajemną umo- 
wą, — Zachowany  zostałnie art. 205, 
który nakłada na nich wspólny cbowią- 
zek utrzymywania i kształcenia dzieci. 

będą obniżone 
cen surowców i półfabrykatów, decydu- 
jących o kalkulacji całego przemysłu. 

W związku z tem w: ostatnich cza- 

sach, na skutek akcji Ministerstwa 

go Wschodu sprowadza się jedynie do czeka aż się kupujący 
poszanowania podpi- p 

Druga kucharka szpera po całym targu. 

przerzedzą, wys: 

je kmiotka, który się niecierpliwi, zagabuje 

     

w go: — Ile kartofle? 

— 20 groszy kiło. 

— Н 

— (o? wszędzie drożej, sprzedaję 

bo mi się śpieszy. 

— PO 10 gr. to wezmę 4 kilo. 

-— Bierz cholero, aby prędzej. 

Sprytna kucharka dostaje za 40 gr. 4 ki- 

lo, swojej pani podaje w rachunku: kilo po 

15 gr. czyli 60 gr. zarobiła 20 gr. i 

      

  

  

Pedant orzeknie: pierwsza kucharka jest 

uczciwa, druga złodziejka! Tak, ale pani 

uczciwej wydała złotówkę, a pani złodziejki 

tylko 60 gr. Kto zyskał? Kierując się beż- 

względną oceną pedanta, można wywaniosko 

wać, że lepiej mieć do czynienia ze złodzie- 

jami, niż z uczciwymi. 

Ktoś komuś dał fałszywą złotówkę. Dać 

ią bliźniemu, byłoby nieuczciwem, więc trze 

ba czekać stosownej chwili. Po miesiącu, czy 

roku, w trakcie przechodzenia ulicy na ukos 

— napada policjant:—,„złotówkę pan płacił'* 

— Proszę bardzo! i wręcza mu się z uśmie 

chem ową fałszywą. W ten sposób zły nie- 

niądz zostaje skierowany do przedstawiciela 

władzy, a władza może wycofać ten pienia iz 

z obiegu. W porządku, co? | 
Albo firma wynajmuje kogoś do rozlepia- 

nia afiszów: ,„Jedźcie u nas lody — najzdrow 

sże, najtańsze, najlepsze". A tymczasem są 

to lody na sacharynie, obrzydliwe, drogie, 

szkodliwe. Zecer, co skadał ogłoszenie, roz- 

lepiacz, dostali po porcji lodów, i zachoro- 

wali — dobrze opłaceni dokończyli reklarny. 

Czy są uczciwi? 

Jak się ma do czynienia z pieniędzmi, to 

z założenia. że charakterystycznem zja- 
wiskiem dla obecnego kryzysu jest 
wielka dysproporcja między cenami pło- 

dów rolnych i wytworów przemysłowych 

To też, mając na uwadze zwiększenie po 

jemności skurczonego znacznie rynku 
wewnętrznego, rząd systematycznie dą- 

Przemysłu i Handlu, obniżono ceny na uczciwość jest zaraz: względną rzeczą. Świet 

żelazo „naftę, benzynę, worki jutowe, pa nie to zilustrował Awerczenko: — kto krad- 
rafinę itd. Ogólna sytuacja gospodarcza nie? Nikt nie kradnie, ot ustawiam kolejkę 

kraju, która nie pozwala konsumentowi ludzi i daję pierwszemu kilo masła — prze- 
na przepłacanie papieru, oraz krytyczna chodzi z rąk do rąk —co otrzyma ostatni? 

sytuacja, w której znalazły sie przed- — Kilo masła. — A co będą na rękach wszy 

siębiorstwa wydawnicze w Polsce, skło- scy ludzie mieli z kolejki? — Też masło! — 

  

   
Idyila. Eugenja Skwarczewska. 

ka), jest bardziej zrównoważona, Spo- 

kojna i — powiedziałbym — sztywna, 

Imponuje natomiast niezwykłą popraw- 

nością wykonania. 

1. Pikiel Samorewiczowa odznacza 

się dużą kolorystyką, miekkoščią 

i subtelnem dotknięciem, co występuje 

szczególnie w opracowaniu tła jej Kq- 

pieli . 
Wreszcie G. Achrem Achremowicz 

dąży wyraźmie do wydobycia: jak najwię 

cej pierwiastków dekoracyjnych w 

swym Jazonie i Medei, lubując się w: sil- 

mych i ostrych kolorach. Artysta ten 

uprawia, jak to możemy stwierdzić na 

wystawie, obok malarstwa grafikę, i 

wpływy graficzne dają. się zauważyć w 

jego technice malarskiej. 

Wszyscy czworo pozwalają na to, aby 

ich profesorom złożyć gratulacje, 

Wysz. 

Poszukuje się letnisko 
we dworze z utrzymaniem nad dużą 

wodą blisko Wilna, zgłoszenia do 
Redakcji „Słowo* dla С. M. 

  

  

składnie, aż do tej chwili osobliwej, kie- 
dy ruchy rąk zamierają a oczy Lidji Wi- 

| nogradzkiej wchodzą w; trans, Zamiera- 
ją ruchy i w tej ciszy która się staje 
postać - cala pochyla się tancerki nad 
tem czemś co było bez ruchu. Nie ru- 
chy zbudziły tę postać, ale oczy. Postać 
ta w: błyskawicznym ruchu chce wstać, 
mciec od'-tych oczu. Od czegoż są teraz 
©czy i te ręce rozpoczynające akt sak- 

ralny, hypnotyzowania. Teraz ręce cho- 
dzą. jak przedtem: ale nie modlitewnie. 
ЛЫа się oczy w* masę, która wężowo 
ciska, Żadne opisy i słowa nie oddadzą 
rytuału, który rozpoczyna się między 
wężem a zaklinaczem.: Wężowe nieocze- 
ikiwane zrywarka są jak w źwierciadle 
schwycone przez zaklinacza i natych- 
miast poskromione tą magią podobnego 
zerwania się do którego dołącza się 
salwa cała ruchów plantujących. Pirzed 
oczami naszemi jest. scena najprawdziw- 
sza, może nawet tysiąckroć prawdziw- 
sza, niż gdyby była z wężem realnym. 
Sztuka jest cudotwórczym skrótem rze- 
czy realnych na świecie. Na skutek tych 
skrutów: jest zawsze symbolem 'bez re- 
szty i przypadkowości najistotniejszych 
momentów. W! życiu samem ileż jest 
cząstkowych dopełnień, uzupełnień, ka- 
prysów nawet i nieistotnych naddatków ? 
Zobaczyć co jest istotne, chwycić to co 
jest istotne, oto jest kanon naszej wia- 

ży do zniżki cen artykułów przemysło- 
wych, idąc w kierunku podstawowych 

Roter 0 napad m m 
niły Ministerstwo do zajęcia się również 
sprawą obniżki cen na papier. 

A no, właśnie — i nie są przecie złodziejami! 

Karol. 

  

pocztowy W Grodnie 
Prezydent Rzeczypospolitej zamienił Łopateckiemu Karę śmierci 

na dożywotnie więzienie 
Jako pierwszy świadek zeznaje nad- 

komisarz P. P. Komendant Borucki, któ- 

ry natychmiast został powiadonfibny o 
napadzie i po upływie 15 minut był już 
na miejscu wypadku. Świadek składa 
wyczerpujące zeznanie z pierwszych о- 

giędzin na! miejscu wypadku i o bada- 
niu oskiaržonego Lopateckiego. Łopa- 

tecki podczas badania do winy się nie 

przyznał, lecz w czasie drugiego bada- 
nia, kiedy pokazano mu łuski wystrze- 

lonych pocisków, przyznał się do winy. 
Po szczegółowych oględzinach trasy, 
którą ' oskarżony: uciekał, żadnej szma- 
ty, służącej jakoby za maskę, nie od- 
maleziono, Oskarżony zrobił wrażenie 
na świadku wyrafinowanego zbrodnia- 
rza, gdyż zeznawał zupełnie spokojnie z 

pewnym cynizmem. 
Po zeznaniu świadka nadkomisarza 

Boruckiego, prokurator wnosi, by nie 
badano calego szeregu świadków, mo- 
gących stwierdzić te same okoliczności, 
co św. Borucki. Sąd jednak mna prośbę 
obrońcy w dalszym ciągu przesłuchiwał 

świadków. 
Z kolei zeznaje funkcjonarjusz urzę- 

du śledczego Kotowski, który w ową 
noc razem z Pędzichem, wracając z 
dworca kolejowego, zauważył na ul. Zie- 
lonej biegnącego człowieka, gdy chcieli 
go zatrzymać, mciekający chciał oddać 
strzał, lecz rewolwer zaciął się, Jednak 
po półgodzinnem szamotaniu się, udało 
się obezwładnić Łopateckiego, który wo 

łał: „zabijcie mnie — zginąlem“, mru- 

ry artystycznej, skoro będziemy rozwa- 

żali świat sztuki. Na świecie był nape- 

wno mie jeden Lear, 'Ale każden z nich 

miał to wtóre, poczwórne co zamazuje 

istotę rzeczy. Szekspir dał króla Leara 

skrystalizowanego. Dał to co stanowi 

jego esencję. Po za tę esencję nie .po- 

szedł Szekspir dalej i dla tego jego ko- 

'reacja jest dziełem sztuki, krystalizacją 
czegoś co jest w życiu pełne ziemi i ko- 

loidów. 2 
Pani Winogradzka zaklinając węża 

daje to co jest istotne. Te bajadery 

które się pojawiają, muszą być. Był taki 

kolosalny wysiłek, aby jadowitego gada 

osaczyć, zmusić do uległości, Był tak 

kolosalny akt wyrzuconej a przecież 

skoncentrowanej energji, że nastąpić 

musi odprężenie. Bajadery nasze tańczą 

a bogini w spokoju znowu siedzi i ten 

wąż już teraz poskromiony, zaklęty, 

inny niż na początku. 

Suita, wschodnia nie jest pomyśla- 

ma tylko. Nie jest ona też tylko rezul- 

tatem fenomenalnej inwencji. Jest ona 

absolutnie rezonansem czegoś co jest w 

'Winogradzkiej. Tajemnica jest na dnie, 

jej twórczości wężowej, Taka sama ta- 

jemniea jaka jest na dnie każdej twór- 

czości. Może z poprzedniego żywota, 

gdybyśmy uwierzyli Indusom, jest ta 

wiedza o wężu, może z kropli krwi, któ- 

ra dostała się z Indyi do krwi antena- 

czał jeszcze coś przytem niezrozumiałe- 
go. Wyglądał na; furjata i był strasznie 
zdenerwowiany. 

Funkcjonarjusz urzędu śledczego Pę 
dzich potwierdza, że zatrzymany był mo 
cno zdenerwowany, i gdyby rewolwer 

nie zaciął się, Kotowski zostałby zastrze 
lony. Gdy wzywał oskarżonego do pod- 
dania się i groził mu użyciem broni. 

oskarżony wołał: „strzelaj—zgimąłem". 

Następnie zeznają świadkowie: po- 
sterunkowi Stelmaszek i Usik, którzy 
pierwsi usłyszeli strzały na poczcie, u- 
rzędnik pocztowy Pawłowski, Budziło- 

'wiez, Sienko, Drozdowiczówna, naczel- 
mik urzędu pocztowego Grodno I Deli- 
mata, który wyraża się o oskarżonym, 
jako o sumiennym urzędniku. 

Świadek Merwidowa zeznaje, że o- 
skarżony żył bardzo biednie, odżywiał 
się źle, sam sobie przygatawiał strawę, 
prał bieliznę itd,, był nerwowy, wypra- 
wiał sceny zazdrości siostrzenicy świad- 
ka i cierpiał na manję prześladowczą. 

Ojciec oskarżonego zeznaje, że syn 
jego od dzieciństwa był chorobliwy, co 
spowodowało przerwanie nauki. Oskar- 
żony od czasu do czasu przysyłał mu 
małe kwoty pieniężne po 10—20 zł. Ma 
na utrzymaniu dwoje dzieci na uniwersy 
tecie i jedną córkę chorą. Na zapytanie 
prokuratora, jak tłumaczy ustęp pocz- 
tówiki syna, w której tamten pisze, że 
dzięki ofiarom uda mu się im pomóc — 
świadek oświadcza, że syn miał! na wido 
ku ożenienie się z 50-letnią panną, któ- 

tom jest ta prawda o zaklinaniu. Dość 
że jest i że stanowi spiritus movens, 
któremu muzyka Scotta ulatwia wzej- 
ście na tym świecie, 

Był wieczór sobótek. Na dworze za- 

palono ognie, aby Antokolskie wybrzeże 

zamienić w. feeryę. Łodzie płynęły po 

Wilji, My zaś byliśmy w sali zamknię- 

tej, gdzie tego wieczoru równolegle od- 

bywała się tajemnica wiązania wody z 

ogniem, to jest tajemnica urodzenia pio 
munu czyli węża. Bo nie mamy wątpli- 

wości, że wąż jest symbolem piorunu. 
z tem cielskiem przebiegającym . na 

(kształt zygzaków kiedy się błyska. 

Jad wężowy pali jak piorunowy ©- 
gień. Tak samo poraża. Indyjskie księ- 

„gi opowiadają, jak węże są poskramiane 
"Wszędzie w; świątyniach są te węże tań- 

czące obok bajader. Czy jesteśmy pod 
ziemią wi głębokim Dekanie czy bardziej 

mad ziemią i bliżej Gangesu wszędzie 

stykamy się z wężową naturą, Najdziw- 
niejszy Anglik, którego znam sir John 
Woodroffe umiał tyle opowiedzeć w 
swej rewelacyjnej do końca książce The 

serpent Power, czyli „O mocy węża”, 

która jest książką sakralnych tajemnice 

najgłębszego teatru, bo już teatru w na-. 

szem ciele. 

Kiedy zatem paliły się ognie sobót- 

kowe wieczornej nocy osobliwej, w Wił 

ra posiadała 10 tys. dolarów posagu i 

że czyn ten nazywa ofiarą, 
Po zbadaniu wszystkich świadków, 

obrońca wnosi o odroczenie sprawy i 

zbadanie stanu psychicznego oskarżo- 
nego. Jako biegłego proponuje dr. Abra 

ma Lipnika. Po krótkiej naradzie Sąd 

«wniosek oddala i zamyka przewód są— 
dowy. 

Po przerwie oskarża prokurator, .po- 
pierając w całości akt oskarżenia, i pro-- 

si o ustawowy wymiar kary. 

Po prokuratorze dłuższe przemówie- 
nie wygłosił mec. Daniłowicz, który a- 
nalizuje szczegółowo psychiczny staa (-- 
skarżonego, jego życie, stosunki rodzin- 
ne, i prosi, by litość kierowała sędziami 

przy wymiarze kary, 
Ostatnie słowo oskarżonego było 

krótkie: „Proszę o łagodny wymiar 
kary". 

Po naradzie Sąd: ogłosił wyrok, mo- 
cą którego Józef Łopatecki został ska- 
zany na karę śmierci przez powieszenie. 

Oskarżony przyjął wyrok spokojnie. 
Jak dowiadujemy się, w ostatniej 

chwili Pan Prezydent w drodze łaski za 

mienił karę śmierci ma dożywotnie wię- 
zienie. 

YYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYTY 

SKŁADAJCIE OFIARY NA KOMITET 
RATOWANIA BAZYLIKI 

WILEŃSKIEJ 

WAAŁAAAŁAAAAAAAADA AAAA AAA AAAA ŁA AAAA AAAA 

nie odbywał się ten obrzęd jedyny w 
swoim rodzaju mający związek z wodą 
i ogniem .To wszystko inne co się dzia- 
ło było jakby dopełnieniem 'tego obrzę- 
du schowanego nagle, zamkniętego” w 

przestrzeni, izolowanego aby mu nic nie 

przeszkodziło. Z tego punktu reszta re- 
citalu tanecznego była wczoraj niepo- 
trzebna. Cała ta reszta, te wszystkie fre 
ski, tanga, walce były przyczepione do 
obrzędu, który jedynie żył i miał swoją 

krótką chwilę prawdziwego, majistot-. 

niejszego bytu. Reszta zespół mnie jlub 
więcej zgrabnie czy nie zgrabnie poru- 
szający się, w takt sonorycznych akor- 
dów był doczepiony do tej istotności 
maczelnej i centralnej, mającej Sens 

dnia i wieczoru. 
Napewno Lidja Winogradzka erygu- 

jąc swój wieczór myślała o wężu jako 
istotnym punkcie. Intuicja ta mie zawio- 
dła. Jeżeli zbłądziła to w tem, że do- 
koła perły nie zgrupowała barw współ- 
brzmiący i współagodnych ze suitą 

węża. Cały wieczór należało skompono- 
wać na. jednym, zasadniczym temacie. 
Suita wschodnia Winogradzkiej jest to 
klucz do wielu inwencyi. Trzeba aby wo 
da i ogień były centrum i ten wąż które- 
go nie zapomnimy, i będzie dobra całość 

Rozumiem doskonale, że dzieci Terpsy- 
chozy mają lęk tworzenia długich form 
Tleż na ten temat miałem kiedyś dysku-



    

Faust w Wilnie 
Ladis - Kiepura, zdumiewająco po- 

dobny do swego wielkiego brata i nie 

mniej utalentowany tenor, wystąpi dziś 
w: ogrodzie Żeligowskiego jako wykonaw 
ea partji tytułowej w Fanście. 

Partja ta zdobyła mu zasłużony roz- 
głos w medjolańskiej La Scala, gdzie 
pewien czas występował, iwyszkolony 
pod kierunkiem fenomenalnego Jana. 

DOBRA ANNA 
Chocimska 1ł, mieszkanie Anny 

Drengo, powszechnie znanej z iega, że 
serce ma czułe, a za dzieciakami prze- 
pada. 

Pukanie do drzwi, Wchodzi biedna 
kobieta. Na rękach prześliczne nie- 
mowię. 

Anna Drengo zgodłziła się mumental- 
nie na wszystko. Žž 

— Dobrze, dobrze. Proszę iść, poza- 
latwiać sweje sprawy. Ja się tymczasem 

;z miem pobawię. Ach, jaki rozkoszny 
dzieciak! 

I dopiero po paru godzinach rozba- 
wiona Arma Dremgo spostrzegła, że mat- 
ka nie wraca. Że właściwie nawet nie 
wie, kto to taki — ta mafka. Że trzeba 
wreszcie zwrócić się do posterunkowego. 
Ale on też nic nie wiedział. 

Anna Drengo zastanawia się, czy 
czekać jeszcze, czy też odiłać podrzutka 
do przytułku, 

Z SĄDÓW. 
KTO ZAMORDOWAŁ LEŚNICZEGO? 

: w. dniu 30 «sierpnia r. *ub. "posterunek po 
licyjny w gminie makowickiej zaalarmowany 
zastał wiadomością, że w leżącym nad gra 
nicą sowiecką lesie w pobliżu -gajówki „Kraś 
nik* znaleziono zwłoki 'leśniczego Polikarpa 
Aleksandrowicza. 

Wysłani niezwłocznie na miejsce wypad 
ku pesterunkowi stwierdzili, że na osobie A- 
leksandrowicza, dokonano morderstwa. 

Świadczyła © tem rana od kuli rewoiwe 
rowej w piersiach oraz kilka łusek od na- 
boi, pozostawiopych na :mieįscu żbrodni, jak 
również to, że «samego rewolweru przy za- 
mordowanym nie znależiono. 

Wiadze šledcze stanęły 

  

jednak wobec 
Won trudnej -do rozstrzygnięcia za- 

= 

ka 

gadki, albowiem pomimo :energicznego do- 
chodzenia w żaden 'sposób nie można byio 
ustalić poszlak, któreby «doprowadziły do u- 
jęcia mordercy. 

” Ро «długich dopiero "poszukiwaniach, na 
podstawie zeznań -paru ;Świadków. udało się 
ustalić, że w krytycznym @т widżiano w 
pobliżu miiejsca wypadku 'gajowego «wymie- 
nionej gajówki Aleksandra Rytwińskiego, któ 
ry rzekomo 'udące na żbierańie grzybów ko 
biety odmawiał ой udania -$ię do lasu, ponie 
waż miały tam być wilki. 

,. Zmikome te posżłaki sprawiły, że Ryt- 
„wiński został oskarżany o ;zabójstwo Alek- 
sandrowicza i stanął przed “Sądem ' Okręgo 
wym. 

Na rozprawie jednak okazało się, iż ze- 
znania, złożone przez Świadków oskarżenia, 
podczas :śledztwa i na przewodzie sądowym 
„Są sprzeczne, 'wóbec czego, gdy: zabrakło in 
nych dowodów :winy oskarżonego, Sąd -wy- 
dał wysok uniewinniający. 

Wyrók ten zastał zakwwestjonewany przez 
prokurażera, w rezultacie czego cała sprawa 
znalazła :$ię na „wczorajszej wokasidzie Sądu 
Apelacyjnego. 

Z raniienia oskarżonege wystąpił: tym га 
zem” adw. Sawiński, który «w przemówieniu 
swem wykazał bezpodstawność zarzutów, — 
wyłuszczonych w akcie oskarżenia <przeciw- 
ko Rytwinskiemu i domagał śię jego runiewan 
nienia. 
W wezultacie rozpatrzenia caiokształku isprą 

wy «ad apełacyjny przychylił się do -wywo- 
dów ©brony i wyrok gierwszej instancji za- 

twierdził. 

ZAJŚCIE Z 
PODCZAS PRAC MELIORACYJNYCH 

WILNO. — Wczoraj mieszkańcy wsi Ste 
pary gminy mejszagolskiej wywołali zajście, 
w czasie wykonywania pomiarów na grun- 
tach należących do tej wsi przez technika 
meijoracyjnego Feliksa Lebiedziewicza. 
Kilkudziesięciu chłopów uzbrojonych w kije 
i siekiery zażądali od kierownictwa robót 
przerwania prac, grożąc użyciem siły. Ponie 
waż robotnicy pracowali nadal, nie zważa- 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
mego w Wilnie. 

Z dnia 24 czerwca 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 757. 

Temperatura średnia: + 18. 

Temperatura najwyższa: + 19. 

Temperatura najniższa: +12. 

Opad: 0,1. 

Wiatr: Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: ctimurno.. 

ŻAŁOBNA 
— NABBOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE.. W na 

bożeństwie żałobnem za duszę ś.p. Biskupa 
Bandurskiego w kościele garnizonowym św. 
Ignacego w dniu 27 czerwca bu. pożądany 
udžiai sztandarów . wszystkich  organizacyj, 
które zawsze o dniu Jego Patrena pamiętają. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie absołwentów  medycyay. W 

sóbotę dnia 25 czerwca r.b. w sali wykłado 
wej I kliniki wewnętrznej św. Jakóba odbę- 
dzie się Il. zebranie absolwentów medycyny 
USB. ostatniego roku oraz lat poprzednich, 
«w sprawie doktoratów. 

Że względu na szereg bardzo ważnych 
«Spraw, komitet prosi o jak najliczniejsze pizy 
bycie. Początek zebrania o godz. 19-ej. 

S. K. M. A. „Odrodzenie*. W sobotę dnia 
25 czerwca w łokalu „Odrodzenia* dr. Fr. 
Slapa z Madrytu wygłosi odczyt p.t. „Hiszpa 
nja w ogniu walk bolszewickich i cały prze- 
bieg rewolucji hiszpańskiej naocznie widzia- 
ny”. Początek o godz. 20. Goście bardzo mi- 
le widziani. 

— Ze Stowarzyszenia Technik. 
dniu 2, bm. odbędzie się pos i 
wo - technicznej Rady Stowarz 
sprawie pomocy technicznej dia mi 
iej przez Związek miast pałsxicn. 

POCZTOWA 
— Odznaczeni pocztewcy. — W miedzie 

lę dnia 26 bm. o godz. 13i pół w Wźelkiei 
Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego 
p.wojewoda wileński dokona w imieniu Pa- 

"na Prezydenta Rzeczypospolitej i .Pana Pre- 
zesa Rady Ministrów dekoracji Krzyżami Za 
sługi niżej wymienionych urzędników Wileń 
skiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów: 

_, Złotemi Krzyżami Zasługi —- naczelnika 
Tadeusza Wodzińskiego i „inż. Mieczysława 

Nowickiego. z 
Srebrnemi Krzyżami Zastugi — iinspekto 

ra Witolda Kolankowskiego i st. 'asystenia 
„Jana Nagrobeckiego. : 

Bronzowemi Krzyžami Zastugi — nad- 
izorcę zarządu technicznego :telegrafów i -te 
defonów Albina Toamczyka, .škspedjenta Ste- 
fana Morawskiego, <ikspedjenta Witólda Hu 
rynowicza. 

Wymienionym urzędnikom Wil. Dyrekcji 
:'Boczt i Telegratów krzyże zasługi zestały 
umadane za zasługi na polu służby pocztawo- 
„telegraficznej oraz za skuteczną «obronę «mie 
nia państwowego przed rahurikiem. 
PST ESSTTITS STS TTT ESS EISS, 

Z życia Polonji w Paryzu 
! Dn. 13-6. w ambasadzie polskiej-w Paryżu 

zostało zwołane przez pulk. Błeszyńskie- 
go.zebranie organizacyjne ILigi Morskiej i 
kolonjalnej. - 
„ „Ne zebraniu bardzo licanem i -ožywionem, 
jednomyślnie i przez aklamację, prezesem od 

działu paryskiego, Ligi mosskiej 'i kolonjat- 
nej, został wybrany dr. Ludwik Górecki, 
wnuk Adama Mickiewciza, który bardzo god 
nie i1wytwórnie wśród obcych i swo'ch, .re- 
prezentęje te zaszczytne stanowiską, įakiemi 
go ocheczo wyróżniają rodacy. 

PAMIĘTAJCIE 
0 BEZROBOTNYCH 
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" wa! następujące .choroby 

T S PIT VA K ION DS TE TED INS 
syj z ©ieplińskim. Ale trzeba sobie p0- 
wiedzieć, że jak poeta kształtuje z jed- 
mego tematu skomplikowane czarodziej 
skie kompozycje, tak i tancerz ma pra- 
wo kształtować z jednego tematu sto- 
*krotnie rozpieniome filjacye'tego tema- 
tu. Byle je ujął w całość. 

Pani Winogradzka: ma żywiołową buj- 

ność inwencyi, gdy «chodzi o poszeęze- 

gólmy krótki moment. Czy mie należy 

tego skomprymowanege oddech wydłu- 
żyć w suitę długą слу — езепеуопа!та 
kompozycję ?. 

Widzieliśmy wczoraj w „Angoisse d' 
amour* delikatne, misterne, inwencye. 

Kto ma oczy: rozwarte na kunszt tanecz- 
my podziwiał tę fugę zinwersyi w. któ- 

rej zaklęte są lęki. Zatem! materjał jest, 
skoro wyobraźnia nie. opuszcza maszą 

artystkę, Trzeba jednak trochę męzkiej 
natury, to jest siły. w: niepoprzestaniu 
na tych ułamkach. Logicznie trzeba 

zbić wszystko mw jedno, uczynić ze wszy- 
stkiego naszyjnik koralowy i to wszy- 

stko kompozycyjnie bez obawy rozpiąć, 

Wieczór był rozbity na kawałki, ok- 
ropnemi pauzami przedzielonemi. Przez 

te dziury to jest pauzy uciekał nastrój 
Cóż że trącono widza, aby skupił się i 
wziął rytm hiszpański, kiedy po chwili 

zmowu zapanowała śmiertelna nuda po- 

legająca na czekaniu, które się tyle ra- 

zy powtarzało, że zmęczonym był czło- 
wiek do reszty! 

Piszę o recitalu tanecznym, dlatego 
aby podkreślić sens jego sobótkowy. Że 
były indyjskie kolory, cóż to szkodzi? 
Od tych indyjskich fantazyj jakże bliz- 
«o może ibyć do wileńskich, skoro był w 
Wilnie waż czczony i to tak mocno, że 
geografowie XVI wieku nie wyobrażali 
sobie mapy lub paneramy. miasta bez te- 
go węża. 

Pani Lidja Winogradzka mderzyła w 
mocny ton dając w wigilję świętojań- 
ską węża, Widzieliśmy go tego samego 
dnia, to jest wezoraj na targu ziól pod 
wieżą świętego Jana. Baba siedziała po- 
śród ziół. Rozmaite korzenie na trzęsion 
kę i podagrę były obok. Z Żywokostu 
wianuszek był obok źmii zabitej na 
desce, której kawały wślnianie kupują, 
przedtem cichaczem porozumiawszy się 
z babą. Ta cała manipulacja odbywa się 
w. oczach wszystkich, jak przed wie- 
kami. : 

Žmija byla czarna, aż gorąca z jadu 
Mimowoli podniosłem głowę widząc wie- 

żę naszą, która Ściąga pioruny. Posze- 
dłem do teatru, czyż mogłem nie pójść 
na zaklęcie węża? 

Mieczysław Limanowski 

г н ОМО 

TEATR I MUZYKA 

C H k 0 P A M l — „Nieuchwytny* Wallące'a w Lutni. 
Dziś w sobotę 25 czerwca o godz. 8,15 in- 
teresująca sztuka Wallace'a pt. „Nieuchwyt 

"ny". Niesamowita, fascynująca fabuła sztuki 
w połączeniu ze świetną grą artystów skła 
da się na całość niezmiernie ciekawą i trzy 

ą uwagę widza w bezustannem napię- 
„Nieuchwytny” niedługo schodzi już z 

afisza, 
Jutro w niedzielę 26 bm. o godz. 8,15 — 

„Nieuchwytny. A 

— „Awantura w raju“. w ogrodzie po - 
Bernardyńskim. — W niedzielę 26 czerwca 
© godz. 4-ej p.p. w „teatrze Letnim w Ber- 
rardynce ukaże się po cenach żniżonych, ja 
ko popołudniówka, pełna beztroskiego humo 
ru farsa Arnołda i Bacha p.t. „Awantura w 
raju'. Śmiech, wesołość oklaski trwają 
przez cały ciąg widowiska. Zabawa niezrów 
nana. 

— Premjera „Chaty za wsią“ w ogro- 
dzie po - Bernardyńskim. W nadchodzący 
wtorek 28 czerwca o godz. 8,15 premjera 
świetnej sztuki Kraszewskiego p.t. „Chata 
za wsią”. Udział licznych chórów, baletu, 
statystów, oraz orkiestry. Sztuka rozgrywa 
się na tle muzyki, chórów cygańskich i tań 
ców. Widowisko to zapowiada się niezwyk- 
le. 

— Ostatnie przedstawienia „Polaków w 
Ameryce" w Ogrodzie po - Bernardyńskim. 
Dziś w sobotę 25 czerwca 0 godz. 8,15 — 
wesoły wodewil Danielewskiego p.t. „Pola- 
cy w Ameryce". Pełne humoru przeżycia na 
szych rodaków w Ameryce są główną treś- 
cią tego uroczego widowiska, a nastrojowe, 
śpiewy, tańce i muzyka stanowią barwnei 
melodyjne uzupełnienie całości. 

Dwa ostatnie przedstawienia „Rewji 
dziecięcej" w ogrodzie po - Bernardyńskim. 
Dziś w sobotę o godz. 4 p.p. i jutro w pie 
dzieję 26 bm. o godz.ł 1,30 p.p. ukażą się 
dwą ostatnie przedstawienia pełnej humoru i 
wesołej „Rewji dla dzieci*. Na program zło- 
żą się tańce, śpiewy, bajeczki, konkurs z 
nagrodami na wykonanie najlepszej piosenki 
rozdawanie baloników itd. W rewji tej we- 
zmą udział najwybitniejsze siły teatralne. ba 
letowe, i rewjowe z p.p. Rejzer - Kapłan, w 
otoczeniu zespołu baletowego, chórem „Re- 
wellersów* oraz Lubowską. Karpińskim i 
Wyrwicz - Wichrowskim <z teatrów  miej- 
skich ZASP-u, pozatem mała tancereczka Ja 
neczka ukaże się jako Jackie Coogan i in. 
Ceny miejsc bardzo niskie. 

— Opera w Wilnie. W sobotę 25 czerw 
ca rb. w parku im. Żeligowskiego Ladis -. 

a + 'w operze „Faust* w раг tytuło- 
й az piewszy basista Opery Warszaw- 

skiej |ózef Junelli Trebicki w pa Meiista. 
*eni obsadę stanowią siły miejscowe Z 

wszechnie cenionymi: Wandą Hendrich— 
(Muigorzata), i Adamem Ludwigiem (Wa: 
lent;Y na czele. Operę prowadzi dyr. Rafał 
Rubinsztejn. Poczatek o godz. 8,30 wiecz. 

Ceny: krzesła 5 i 3 zł., wejście 90 gr. — 
Bilety nabyte na dzień 22 bm. są ważne. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— NIEOSTROŻNY STRZAŁ. — Mar- 

jąc na pogróżki, chłopi zaatakowali techni- 
ka Lebiedziewicza i robotników Napadnię- 
ci zmuszeni byli przerwać pracę i usunąć 
się ze wsi. Podczas zajścia trzech robotni- Е 
ków odniosło rany od kamieni, zaś Lebie- 
dziewicz otrzymał cios kijem. 

Policja zatrzymała chłopów, którzy pod- 
burzali wieś do wystąpień. 

   
  

    

KOLEJOWA 
— CZĘŚCIOWA ZMIĄNA ROZKŁA- 

DU JAZDY, Dyrekcja okręgowa Kolei 

Państwowych w Wilnie podaje do wiado 
mości, iż w związku z naprawą mostu 

przez rz. Narew, i wprowadzeniem zmie- 
nionego porządku ruchu pociągów na 
sziaku Łapy — Białystok, poczynając 
ed dnia 1 lipca br. zmienia się rozkład 

jazdy pociągów pasażerskich jak nastę- 
puje: 

1) Pociąg Nr. 721, odchodzący z War 
szawy Wil. o godz. 23,30 i przychodzą- 
cy do Białegostoku o godz. 2,50 — od 
dnia 1 lipcal br, będzie odchodził z War- 
szawy o godz. 23,06, Łapy przyj. godz. 
1,54, odej. godz. 1,55, Białystok przyj. 
godz, 2,26 i dalej do Baranowicz bez 
zmiany 

2) Poc. Nr. 717, odchodzący z Łap 
o godz. 17,54 i przychodzący do Białe- 
gostoku o godz. 18,27, będzie odchodził 

z Łap o godz 18,03 i przychodził do Bia 
łegostoku o godz. 18,34, 

3) Poc. Nr. 1751, odchodzący ż Łap 
o godz. 8,14 i przychodzący do Białe- 
gostoku o godz. 8,50, będzie odchodził z 
Łap o godz. 8,45 i przychodził do Bia- 
łegożtoku o godz. 9,20. 

SZKOLNA 
— Zapisy do szkół litewskich. — W loka 

lu publicznej szkoły powszechnej mr. 21 w 
Wilnie przy ul. Ostrobramskiej nr. 5 w dn. 
Gd 24 do 28 czerwca i od 25 do 31 sierp- 
nia 1932 roku między godz. 8 a 13 odbywać 
się będą zapisy dzieci do publicznej szkoły 
powszechnej z litewskim językiem naucza- 
nia. 

    

    
   

   

  

    

    

HARCERSKA 

3148 OSÓB POD NAMIOTAMI 
NA ZLOCIE HARCERSKIM. 423 har- 
cerki i 725 harcerzy zamieszkało pod na- kow Jerzy (szpital kolejowy na Wilczej Ła- 

miotami w lesie za Pośpieszką (dojazd pie) na ul. Dosos pe e 
= 3 a 3 Е złoż strożnego manipulowania z rewolwerem 

A а 2). JE: acc wodzi a Kula trafiła Jasiewicza Wi 

obozy poszczególnych środowisk repre- toja (Nowogródzka 89) w prawy obojczyk 
ą prawie wszystkie miejscowości powodując lekkie zadraśnięcie naskórka. -— 

ileńskiej i nowogródzkiej. Od jasiewicz po opatrunku w pogotowiu ratun- 
dwóch dni trwa praca nad zbudowaniem kowem udai się do domu. Markowa zatrzy- 

mano. - 
—ŽHODZIEjE W DRUKARNI. —. Z biu 

: S „ra drukarni archidiecezjalneį (Metropolitalna 

i harcerze przygotowują się do PTZYJĘ- 1) nieznani sprawcy skradłi z szuilady biurka 
čia milych gości w najbliższą niedzielę. ną szkodę tegoż biura i T-wa Chrześcijań- 
Wsięp na teren obozu tylko z uśmiech- sko - ILudowego 469 zł. 60 gr. 

mnietą twarzą. — Pobity dorożkarz. — Na dorożkarza 
Woromieja (jerozolimka) w czasie, gdy 
przejeżdżał szosą, do kolonji magistrackiej 
па Antokolu, napadło kilku łobuzów, któ- 
rzy pobili Woromieja, a następnie wyciąg- 
nęli mu z kieszeni kilka złotych i zbiegli. 

— Zajście na ul. Wiłkotnierskiej. — Na 
przejeżdżającego rowerem sierżanta Karpiń- 
skiego w towarzystwie Władysławy Janu- 
szewskiej (Lwowska 65) napadło 3 osobni- 
ków, którzy obaliwszy Karpińskiego na zie 
mię, dotkliwie go pobilii Sprawców policja 

    

   
namiotów i urządzeniem otoczenia. Du- 

żo osób już zwiedziło obozy. Harcerki 

RÓŻNE 

— Wilno Moniuszce w hołdzie. Liczne wy 
cieczki nawet zamiejscowe (Warszawa, Su- 
wałki i inn.) zwiedzają Wystawę Pamiątek 
Moniuszkowskich w głównym pawilonie wy- 
stawowym w ogrodzie po bernardynskim, 
stwierdzając tem wielkie zainteresowanie u- 
rządzoną z pietyzmem ekspozycją, świeżo u- 
zupełnioną szeregiem cennych przedmiotów. 

Wystawa czynna jest codziennie w godz. 
od Il do 8 wiecz. 

Wstęp — 45 :gr.; ulgowe — 20 gr.; grii 
powe (od 10.osób) — 10.gr. cy. 3 : z. 

— Wystawy sprawozdawcze szkół Wileń _ — Okradzione mieszkanie. Karnowskiej 
skiego T-wa Artystów Plastyków. Zarząd Chai (Kwiatowa 27) w dniu 21 b.m. niezna- 
Wil. T-wa Art. Plast. podaje do wiadomości, ni sprawcy skradli z mieszkania bieliznę dam 
że wystawy sprawozdawcze w szkołach ską, gaderobę i materjały na ubranie łącznej 
T-wa — Sżkółe Rzemiosł Artystycznych i na wartości 25000 zł. : 
Kursach Rysunku i Malarstwa im. Fr. Smu- — — Na szkodę Cofnasa Szymona (Cekiew 
glewicza — zostaną otwarte-dla publicznošci Na 1) w dniu 23 bam. skradziono bieliznę 
w :niedzielę dnia 26 b.m. o:godzinie 1l-ej. męską i damską na sumę 500 zł. 

Wystawy trwać będą do wtorku włącz- — Wybryki komunistyczne. — Przed- 
nie ad g. 10 — 18. wczoraj na ul. W. Pohulanka kilkudziesięciu 
— Lustracja. samochodów. — Wczoraj ko wywrotowców usiłowało urządzić demonstra 

misja wojewódzka dokonała szczegółowej cję. Wywieszono sztandar i  rozrzucono bi- 
lustracji autobusów, kursujących na linjach bułę komunistyczną. Na widok policji wy- 
zamiejscowych. W wyniku lustracji kilka sa wrotowcy rozbiegfi się, porzucając sztanda- 
mochodów wycołano, jako 'nienadające się ry i bibułę. Kilku demonstrantów aresztowa 
do użytku. no.. 

— Zachorowania zakaźne. —— Wydział — Również przy zbiegu ulic Zawalnej i No 

Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w ubieg- wogródzkiej kilku młodocianych żydów zawie 

łym tygedniu na terenie powiatów zanoto- Siło na słupach telefonicznych płachtę czer- 
zakaźne: tyfus woną z antypaństwowemi hasłami. Policja 

brzuszny, 12, plamisty 3, płonica 13, błoni- sztandar rtsunęła. в 
ca 5, odra 45, róża 3 (1 zgon), gruźlica 36 
(8 zgonów) i jaglica 129. ой 

Kolumny przeciwtyfusowe, działające na 
terenie powiatów: molodeczanskiego, šwie- 
ciańskiego, brasławskiego, oszmiańskiego е- 
pidemję tyfusu plamistego zażegnały. W po 
wiatach tych ostatnio nie zanotowano ani 

jednego wypadku zasłabnięcia. Zanotowano 

tylko jeden wypadek tyfusu plamistego w 

pow. wileńsko - trockim i dzišnienskim. 

— Strajk nauczycieli żydowskich. —Wy 
buchi strajk nauczycieli szkół żydowskich w 

kalonji TOZ w Wilnie. Dzieci zwolniono od 

nauki. Strajkujący nauczyciele żądają przyję 

cia zwolnienych kelegów. 

— Odbudowa spałonej olejarni. — Mie- 
dzy zarządem b. kuriandzkiej fabryki oleju a 

towarzystwami asekuracyjnemi, 'w których 
spalona olejarnia była zaasekurowana, do- 

szło do porozumienia w sprawie asekuracji 
i wczoraj podpisano umowę likwidacyjną. 
Dzięki temu zarząd b. oleżarni otrzyma oko 

ło 75 tys. dol. Niezwłocznie po otrzymaniu 

tę. o względy której ubiegali się napastni- 

WILEJKA 
— URATOWANE Z TOPIELI. — Szer. 

KOP Kowalewski z narażeniem życia urato 
wał dwie uczenice z jeziora Galmy, położo 
nego w rejonie Rakowa. Dziewczęta te znaj 
dowały się w łodzi na środku jeziora i 
wpadły do wody. Dziewczęta niechybnie po 
niosłyby Śmierć w nurtach jeziora, gdyby 
nie natychmiastowa pomoc żołnierza, który 
przypadkowo szedł brzegiem. 

# POGRANICZA 
— POSTRZELONY PRZEZ ŁOTYSZA. 

— Na granicy polsko - łotewskiej koło Tur 
mont łotewski strażnik postrzelił ciężko oby 
watela polskiego A. Dublewicza, który wra 
cając z Łotwy zamierzał przenieść worek 
z towarem nieocionym. 

zatrzymała. Zdaje się, że chodzi tu o kobie- S! 

Wystawa ruchoma 
przeciwgruzlicza i przeciwalkoholowa w wagonie kolejow. 

  

W poniedziałek 27 czerwca 1932 r. 
W _DNIU IMIENIN 

ооа 
Biskupa Dr. Władysława Bandurskiego 
w kościele garnizoncwym św. Ignacego o godz. 10-ej odbędzie 

się nabożeństwo żałobne, o którem zawiadamia wszystkie Orga- 

nizacje 
E 

Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą. | 

Towarzystwe Pomocy w Samokształceniu | 
im. Tomasza Zana 

Oto Wilno ma nową placówkę kulturalną. Mickiewicza, 28) ofiarowały nowemu Towa- 

Właściwie, nazwa „nowa” jest nieścisła, bo rzystwu swój bogaty księgozbiór, składający 

dotyczy tylko formy, a nie treści. się z przeszło 10 tysięcy tomów, wraz z ca- 

Któż, szczególnie z pośród wielkich rze. łem urządzeniem bibljoteki. : 

niezamożnej, uczącej się młodzieży nie 2 „ Skidając ten wspanialy dar, panie Žukow 

Tomasza Zana“?... Kto nie korzystai z bi- skie postawily warunki, jakže pieknie šwiad- 

dljoteki i czytelni sympatycznej instytucji, ja czące o ofiarodawczyniach i łatwe do przy” 

ką było Koło Polskiej Macierzy Szkolnej in. Jęcia. Zastrzegły mianowicie niewywożenie 
"Tomasza Zana?... bibljoteki z Wilna i kompletowanie zgodnie 

Wpływy tego Koła tak się rozszerzyły, Z dotychczasową linją ideową, czyli z uni- 
praca tak się zwiększyła i wyłamała się z kaniem książek, obrażających uczucia morał 

granic, zakreślonych dla przeciętnego Koia ności, patrjotyczne, lub religijne. 

Macierzy, iż należało pomyśleć o nowyca Kierownictwo bibljoteki, rzecz naturalna, 
formach organizacyjnych. pozostanie w rękach ofiarodawczyń do chwili 

"To też niezmordowany w pracy i całą du dobrowolnego zrzeczenia się. : . 
szą oddany pożytecznej placówce, jej prezes; Obywatelski czyn p.p. Żukowskich zasłu- 

x. Stanisław Miłkowski zainicjował reorgani- guie na szczególne uznanie i wdzięczność 

zację Koła w ten sposób, aby nadać nowej ze strony społeczeństwa, jako czyn, stwier- 
instytucji cakiem samodzielny charakter. dzający iż nie brąk wśród nas jednostek ide 

życzliwe stanowisko Centrali Polskiej Ma owych i ofiarnych. # 
cierzy Szkolnej ułatwiło to zadanie i oto 31 Nowemu Towarzystwu, które po swej po+ 
osób wystąpiło jako członkowie założycieie przedniej działalności w dawnych ramach ox- 
nowej organizacji pod nazwą „Tow. Pomocy ganizacyjnych, rozpoczyna nową pracę, nale- 

ы
 

T.wo Pomocy Żołnierzowi Polskiemu. 

  

  

  

  

w samokształceniu im. T. Zana*. Wśród tych ży życzyć jaknajwspanialszego rozwoju!.. n.z. 
członków — założycieli znajdujemy tak zasłu Największą radością i dumą nowego 
żone i zaszczytnie znane osoby,. jak p. M. Tow., a zarazem najwspanialszym dowodem 
Jeleńska, prof. St. Kościałkowhki, dyr. A. Ły obywatelskiego stosunku do spraw oświaty 
sakowski, x. St: Miłkowski, p. St. Montwiłło- i wielkiej ofiarności szlachetnych jednostek, 
wa, min. Jan Pisudski, hr. M. Plater, min. Ja- jest daž pan Antoniny i Elżbiety Żukowskich. 

nina Prystorowa, L. Ruszczycówna, dyr. K. „Panie Żukowskie, właścicielki znanej w 

Świątecki, dyr. L. Szwykowski, p.p. A. i E. Wilnie bibljoteki, istniejącej od r. 1910 (ul. 

Żukowskie i in. LiL ARKO TRO DRARZACO TRAWA 
Opracowany przez członków — Taa = 

cieli statut nowego Tow., został zatwierdzo- ® 
ny przez władze wojewódzkie i oto odno- (o mówi ta panna? 
wiona instytucja, mającapoza sobą 12 lat э 
intensywnej pracy, rozpoczęła dalszą działał Zwykle kioski z gazetami i papierosami 
ność. zamykają się o jedenastej, ale w noc 

Do zarządu Tow. zostali powołali: jako Kupały były otwarte do drugiej i dłużej 
prezes — ks. proboszcz Stanisław Miłkow- nawet. Widocznie władza pozwoliła., i 
ski, jako członkowie: dr. W. Charkiewicz, Z. — Jest pani z tego zadowolona? 
Kiewliczowa, dr. J. Safarewicz; L. Ruszczy- — Pewnie. Chociaż człowiek niedośpi, a 
cówna, dyr. L. Szwykowski, oraz E. Żu- le przynajmniej zarobi. 
kowska. No, a dla nas to wielka wygoda. Dia 

Nowa organizacja omawia obecnie z Cen tych, co po jedenastej wracają do domu. 
tralą Pol. Macierzy Szkolnej szczegóły, prze- — Ja myślę. Nieraz klienci skarżą się. 
kazania jej inwentarza. Można mieć pewn Wracam.—powiada— godzina - dwunasta. 
iż zarząd P. M. Szk. , tak zasłużony w dzie- Chce się człowiekowi jak djabii.. Biegam — 
le krzewienia oświaty, nie będzie robił trud- mówi — od rogu do rogu: a nuż jeszcze 
ności o dopomoże instytucji, ściśle z Macie- gdzie złapię? Ale gdzie tam! Idź — mówi — 
rzą zespołonej; do założenia trwałych funda- szukaj do jakiej knajpy. Nie po drodze. A 

mentów. pan myśli, że w knajpie dają? Jak pan przy 
NEEZERZZENA WRROCZRCIEZZEKÓRERAKA tem zje albo wypije — to i owszem. Ale po 

z co się narażać na niepotrzebny wydatek? 

Z dziatalnošci BBWR — ślicznie to pani wywodzi i bardzo o 
w Brasławiu zumnie. Ja sam pamiętam, raz mało się nie 

wściekłem. Sięgam „do kieszeni: — pusto. | 
Dnia 12 czerwca r.b, odbyło się ze- jak na złość — żywej duszy. Całą noc spać 

ę nie mogłem. 
branie sprawozdawczo-poselskie wi Ka- — Rozumiem to dobrze, proszę pariż 

synie Urzędniczem. Referaty o sytuacji chociaż sama nieużywam. Ale wiem, co zna 
politycznej i gospodarczej wygłosili p. czy namiętność niezaspokojona. * 
p. posłowie Krasieki Fryderyk i Kwinto „—  Bardzo ladnie. Prayjemnošė posiuciač 

_ Witold, Po referatach wywiązała Się о- inteligentej opinii. Żeby oni tak myśleli... 
PZ, „BSB 2 pi — Może Magistrat?.... 
żywiona dyskusja, w wyniku której zo- — Chociażby. 

stały. uchwalone następujące wnioski: 

  

— Daj pan spokój z magistratem. Jak. już 
„Ziebrami: w dniu 12-6 1932 r. w Bra co wymyśli, to człowiekowi bokiem wyłazi. 

sławiu ma. sprawozdawczem poselskiem RAE: ten. cały interes... : 
+ 5 3 z i ta 

zebraniu wyrażają podziękowanie Bes- „, she posh 2) palnęła dłonią w dyktż, 
partyjnemu Blokowi za owocną pracę na — (o też pani opowiada? Przecie tu bar 
"terenie parlamentu, zmierzającą do u- dzo ładne. 

gruntowania Niepodległości Polski i , — Dla kogo ładne, a dla mnie — nie. 
zwiycięskiego przetrwania kryzysu go- Niech się pan tylko. przyjrzy temu dookoła 

podarczego'' 
Czy widział pan kiedy coś podobnego? 

В 2 : — Widzę, że jest gustowne, kolor pięk- 
Wniosek przyjęto hucznemi oklaska ny, srebrzysty. Okrągie, takie: oprzeć się 

mi. Zebraniu przewodniczył prezes miej można wygodnie. I takie, wie: pani, ROWO- 

scowego Koła p. Bronisław Zaleski, kie- czesne. ; ' 
Nawet elektryczność jest. 

rownik szkoły PROCH —Ale nie wiadomo, kiedy się zapaii. 
Е 5 й Zresztą, widzę, že pan się wcale nie zna.=- 

Dnia 13 czerwca b. r. odbył się Z przodu jest okrągły, — ma pan rację. Aie 
wiec. Referaty o sytuacji politycz- niech pan zwróci uwagę na całość. Jaki ona 

ma kształt? 
nej l gospoćinozj zy. OIS Jaki kształt?... Ład A a ai Ja ?.. Ładny. 

2 ke zza Li R, -"To jeszcze nic nie znaczy. Ma ksztait 
sicki Fryderyk i Kwinto Witold. Po wycinka, którego boki tworzą kąt prosty. A 

referatach wywiązała się ożywiona dy- front jest łukiem. - 
skusja, w wymiku której zostały uchwa- = — Skad pani się tak nauczyla?. 
lone następujące wnioski: „Zebrani rol- syżał a a gazet, = KS EC 2 as : * am, jak dwóch panow,o wychodząc 
MO SM brasławskiej na wiecu Bezpar- j4 Rudnickiego, długo mu się przyglądało „+ 
tyjnego Bloku dnia 13 czerwca 32 r. kłóciło. Wycinek — mówili — wycinek pod 
zwracają się do panów posłów BBWR, kętem prostym. e 
Grupy Regjonalnej Ziemi Wileńskiej z | — że e że taki kształt nie nadaje 

; > a lkcji zmie- S'€ wcale do ustawienia na rogu. Taki kształt 
prośbą = ck akcji 3 powinien stać w kącie. Rozumie pań? 
tzającej do zastąpiemia bawemy i juty | Wie pani... Jest w tem, co pani mówi, 
w tkaninach dla instytucyj ,państwo- trochę racji. 
wych lnem, w: szczególności worki na — Nie trochę, a cała. Na rogu, proszę 
cukier, nawozy sztuczne, sól i t.p. Do pana, musi stać, coś takiego, żeby to moż- obniżenia taryf kolejowych ma wywóz 74 jednakowo ze wszystkich stron oglądać. 

A 
produktów: rolnych i hodowlamych, g Albo KS ko ae: 

szczególności zboże, OW! . 6 mie — Niech pan to nazwie, jak pan chce, 
oce.  Zrówna: 

› › taryfy wąskotorowej z mormalnotorową ale ja 
na. linji Dukszty — Druja“. 

„Zebrani rolnicy gm. brasławskiej na. “2 
wiecu wi dniu 13 czerwca 1932 r. BBWR 
składają podziękowanie Bezpartyjnemu 
Blokowi za akc, 

ja mam rację. Albo taki, jak stup ogło- 
szeniowy, albo coś, jak ten paskudny przy> 

nek autobusowy. 
„— Przekonała mię pani.. Względy эуа 

cyjne, że tak powiem, nakazywałyby we- 
A ia pchnąć panią w kąt, a ną otwartej prże- 
ję prowadzoną na terenie strzeni postawić co innego. 

  

     

parlamentu, zmierzającą do ugrumtowa _ — To jeszcze nie wszystko. ,Żeby pan mia Niepodległości Polski i skuteczne. PoSiedział we środku! Jak człowiek” gdzieś 
siedzi, musi czuć za sobą oparcie, prawdz? 

  

go zwalczania kryzysu gospodarczego” Oczywiści i ; : 5 : = ywišcie. To jest naturalna 'potrze- 
Zebraniu przewodniczył p, Rudomińo ba. Inaczej człowiek męczy się, jeżeli лана 

dlugo siedzieč bez oparcia. ||| | + 
— Widzi pan. A tutaj — akurat kąt z. 

sobą. Bardzo przykre uczucie... Ale to jeż 
szcze nie; wszystko. Ruszyć sięw nm : ie 
można. Okropne. Jedna męka. .. Niby tąkię 

wielkie, a we środku ani ręką, ani nogą. — 
Niech pan patrzy. Takie tu urządzili wnę- 

  

  

pieniędzy zarząd przystąpi de odbudowy spa 
ciwgruźliczego z zarządem. Okręgu Abstynen 
ckiej Ligi Kolejowców w Wilnie, udzielony 
przez Ministerstwo Komunikacji wagon do 
walki z alkoholizmem i gruźlicą urucho- 
miony w drugiej połowie czerwca 13931 r. 
skierowany obecnie został na teren wojewó 
dztw wileńskiego, nowogródzkiego, pofeskie 
go i białostockiego. A 

Wagon - wystawa zatrzyma się na tere 
"nie woj. wileńskiego w następujących niiej-- 
scowościach. 

w Wilnie do dnia 28 czerwca rb., w No 
wych Święcianach tlipca rb. —2 dni; w Tur 
móncie 3 lipca —2 dni; w Łyntupach 5 iipca 
—l dzień; w Królewszczyźnie 6 lipca — 2 
dni; w Zahaciu 8 lipca —1 dzień; w Moio- 
decznie 9 lipca — 2 dni. 

W wej. nowogódzŃiem: 

w Lidzie ip iipca — 3 dni.; w Barano- 

lonej olejarni. 

— Nagroda dia cyklistów. — Zarząd Wi 
leńskiego Towarzystwa Cyklistów i Moto- 
cyklistów w Wilnie zawiadamia, iż tirma |. 
Gurwicz w Wilnie, ofiarowała nagrodę w po 
staci ramy wyścigowej balonowej dla zwy- 
cięzcy w zawodach o mistrzostwo wojewó 
dztwa wileńskiego i dn. 26 czerca 1932 r. 
o ile takowy będzie jechał na rowerze tej 
firmy. 

г— Symulacja napadu. — J. Miekitnikow 
(Turgielska 16) powiadomił policję, że zo- 
stał obrabowany przez rodzinę żony i cięż 

że pobity. 

Okazało się, że Miekitnikow napad symu 

lował, chcąc się zemścić na swej żonie i jej 

rGdzinie, z którą miał zatarg. 

W porozumieniu Polskiego Związku Przewiczach 16 lipca —2 dni; w Stołpench 18 
lipca — 2 dni. 

W woj. poleskiem: 
_ w Łunińcu 20 lipca—2 dni; w Pińsku 22 
lipca—2 dni; w Brześciu n. Bugiem 25. lip- 
cą —5 dni. : 

W woj. bialostockiem: 
w Czeremsze 30 lipca —ldzień; w Wełko 

wysku 1 sierpnia—3 dni; w Białymstoku 2 
sierpnia—5dni.; w Łapach 10 sierpnta—2 dni; 
w Starosielcach 12 sierpnia—2 dni.; w Gra 
jewie 14 sierpnia—3 dni; w Grodnie 17 sier 
pnia—3 dni; w Suwałkach 20 sierpnia: -——- 2 
dni. 

Wagon-wystawa zaopatrzony jest w. od- 
powiednią iiteraturę propagandową przeciw- 
gružliczą i przeciwalkoholową, która bez- 
płatnie rozdawana będzie zwiedzaiącym wy- 
stawę. 4 

Wagon-wystawa wraca do Wiłna dnia 
23 sierpnia rb. 

trze, że-łokciem prawej: ręki wciąż waię o 
ściankę. Walizkę z 'pudełkami muszę trzy + 
mać na kolanach. Niechby 'pan spróbował po 
siedzieć tak kilka godzin. ORG 
...—.Znakomicie wyłożyła mi pani swcje 
żale. Już mi śię teraz ten kiosk naprawdę 
nie podoba. Każda rzecz powinna być przeć 
dewszystkiem praktyczna i zdatna do 
ku. Wtenczas będzie także ładną. Ws 
ję pani. 

— Dziękuję. Więc bierze pan Płaskie.? 
— Jak zazwyczaj. Dobranoc pani. 
— Dobranoc. Ale... ale... Jeszcze jedno. 

Zauwazył pan, co tu jest na daszku? Tu, 
gdzie ma być lampa elektryczna? 

— Owszem... Widzę: Co to jest rzeczy- 
wiście? 

— To ma być sty-li-zo-wa-ny orzeł. Do- 
branoc. 

   

nemo.



Skandaliczne zachowanie się 
Rada Miejska uchwąla 

Przed opóźnionem jak zwykle przez 
panów radnych posiedzeniem Rady Miej 
skiej toczą się narady w konwentyklach 

_ partyjnych, tym razem nad sprawą kina 

i p. Łokucjewskiego. Specjalne zdener- 
wowanie u endeków. O pół do dziesiątej 

prez. Maleszewski otwiera posiedzenie, 
stawiając oba drażliwe wnioski obniże- 
nia poborów członków Magistratu i spra 
wozdanie komisji, badającej gospodar- 

ke kina miejskiego na pierwszem miej- 

scu porządku dziennego, Prez Maleszew- 

ski zrzeka się przewodnictwa, zdając je 

senatorowi Jundziłłowi. 
Przerwa półgodzinna. Konwent sen- 

jorów obraduje. Po wznowieniu posie- 

dzenia Rada Miejska obniża pobory 
Prezydenta z 1600 do 1470, wice- prezy- 

denta z 1350 na 1170 i ławników z 1200 
na 1018. 

Komisja kinowa, która pracowała od 

jesieni 1931 r., składa sprawozdanie, że 

aczkolwiek nie ustalilo się wyraźnej złej 

woli kierownictwa kinematografu (ław- 
mika Lokucjewskiego), to jednak spo- 
sób gospodarowania w kinie miejskiem 
jest niemożliwy na przyszłość, gdyż u- 
miemożliwia normalną kontrolę, która 

musi być stosowana do każdego przed- 
siębiorstwa miejskiego. 

- Między innemi komisja skonstato- 

«wała, że pośrednikom  Ołomuckiemu i 
Ślepianowi (starozakonnym), wypłacał 
endek p. Łokucjewski kwoty o 250 do 
380 proc. większe niż ceny w biurach 

filmowych. Za „Złodzieja z Bagdadu", - 
który. w biurze filmowem kosztował 400 
zi, wypłacił p. Łokucjewski 1800 zł. je- 
dnemu z pośredników. 

" Przypominamy na tem miejscu aro- 
_ganckie listy, które pisał do „Słowa* p. 
Łokucjewski, gdyśmy zaczepili jego go- 
sspodarkę. 

Sprawozdanie komisji naświetlają 
jej członkowie: dr. Borowski, pani Su- 
kiennicka i mec. Czernichow. Radny 
'€zernichow przemawia, jak prokurator. 

Mówiąc o złodzieju z Bagdadu, mówi 
tak, jakby chodziło o złodzieja z Wilna. 

, Radny Komarnicki wypiera się Ło- 
-kucjewskiego jalko endeka, a podnosi go 
jako fachowca, (Pytanie: co endecy u- 
'ważają za fachowość). Jako fachowca 
wysunęli endecy kandydaturę Łokucjew 
skiego przy wyborach. Potem atakuje 
sprawozdamie jako nieścisłe i krzywdzą- 

ce fachówca, który jakoby jeszcze w 
1921 r. prosił Magistrat o przydzielenie 

mu komisji do przyjmowania filmów. 
Pam Łokucjewski czyta 14 kartek 

„bisma maszynowego w swojej obronie. 
Podkreśla, że w 1925 r. Rada Miejska 
0.Bańkowskiego uchwaliła, że „p. Łoku- 
cjewski dobrze się zasłużył miastu, kie- 

+ując kinem miejskiem'. 

Calłą historję obecną przypisuje p. 
Łokucjewski działalności p. Kaca, wła- 
Šciciela kina Heljos, który na współkę 
z prasą wszczął alarm, wtedy, gdy mu 

było wygodnie. 

© 1-szej w nocy zaczyna mówić p. 
Rafes z „Bundu”, który między innemi 
andronami, zaczyna zarzucać miastu 
fałszowanie statystyk szkolnych. 

W czasie przemówienia Rafesa p, Ko 

-marnieki woła z miejsca „oto moralność 
żydowska”! i 

Na ten okrzyk wszyscy radni-żydzi 
skaczą na prof. Komarnickiego. Radny 
*Wieluszański skacze pierwszy. 

Staje się rzecz obrzydliwa. Prof. Ko- 
marnieki ucieka za stolik prasowy, cho- 

wa się za plecami jednego z dziennika- 

tży i bełkoce: „ja cofnę, ja: nie chcia- 
dem, ja przepraszam..." 

' Sprawozdawca „Dziennika Wileńskie 

go' p, Kodź wstrzymuje radnego Wie- 
duszańskiego, który prze naprzód z tem- 
iperamentem Machabeusza, ratując tem 

90 obrzydliwości zestrachanego prof. 
:Komarnickiego. a Ё 

' Zachowanie się prof. Komarnickiego 
«wzbudziło u wszystkich obecnych głębo- 
„ki niesmak. 

  

_B. FARDJOHN 

Wileńska Rada Miejska 
radnego Komarnickiego. — 

powództwo cywilne przeciw Łoku- 
ciewskiemu. 

Przewodniczący sen, Jundziłł zdołał 
uspokoić salę i wezwał radnego Komar- 
niekiego do cofnięcia swych słów. 

P. Komarnicki przeprasza. 

Należy, potępić zachowanie się prof. 
Komarniekiego. Okrzyk jego był niesto- 
sowny i niewłaściwy, lecz gdy ktoś taki 

oknzyłk rzuca, powinien wyciągnąć z te- 

go wszystkie konsekwencje, a nie ucie- 

kać, drżeć ze strachu i przepraszać. 
Radny Staniewicz stawia wniosek, 

który zyskuje uznanie powszechne, aby 
Rada wypowiedziała się co do sprawo- 

zdania komisji, Radni BB wypowiadają 

się za przyjęciem sprawozdania, endecy 

odrzucają, PPS. proponuje sprawę skie- 

rować do sądu, bundowcy stawiają vo- 

tum nieufności, narodowcy żydowscy 

wypowiadają się za „przyjęciem sprawo- 

zdania. W głosowaniu przyjmuje się 

sprawozdanie i uchwala się wytoczyć 

powództwo cywilne przeciwko Łoku- 

cjewskiemu . 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„SKANDAL PAPY* — „CASINO*, 

” Will Roggers dał się poznać Wilnu 

w grotesce „Na dworze króla Artura", 

gdzie był wszechpotężnym „Szefem“, u- 

rządzającym najazdy wojsk samochodo- 

wych i tanków na warowne zamki wro- 

gów króła Artura i rycetzy okrąglego 

stołu, 

„Skandal Papy" to jedna z licznych 

komedyj tego popularnego w Ameryce 

aktora. : 

Czy aktora? Bo trzeba: wiedzieć, że 

Will Rogers popularność swoją w Ame- 

ryce zawdzięcza bynajmniej nie filmo- 

wi. Słynny jest jako oryginalny feljeto- 

nista, ujmujący lapidarnie, a niezmier- 

nie trafnie najżywotniejsze zagadnienia 

sktualne. Setki gazet z „New York Ti- 

mes* ma czele, ubiega się o artykuly 

Roggersa, płacąc za nie cczywiście slo- 

ne honorarja. 

Karjerę swą rozpoczął Will Roggers 

jako cowboy. Obecnie jest wysuwany ja- 

kc kandydat na prezydenta dwóch sta- 

nów centralnych, 

„Skandal papy” jest satyrą na mlo- 

de pokolenie amerykańskie, które żyje 

tylko sportem, albo ciągłą zabawą, albo 

też udaje pseudo - artystów. 

„Papa'', który połyka ciągle pigułki 

ns niestrawność, a szampana może wy- 

pić na tydzień... jedną łyżkę, ma dwóch 

synów i żadnej z nich pociechy docze- 

kać się nie może. 

Pod wpływera fertycznej śpiewaczki 

(Fifi Dorsay), zmienia się jednak, staje 

sie lowelasem, ale jednocześnie nie za- 

  

   

    zdolności bussinesmana, co po- 

zwala mu wyjść obronną ręką z różnych 

tarapatów, 

Obraz nie jest najlepszy, dowcipy są 

płaskie, iście amerykańskie. 

Zamerykanizowiama francuska Fifi 

Dorsay ma to, co się nazywa sexappeal, 

ale wcale nie ma wdzięku. Will Roggers 

odznacza się nadzwyczajnym  tupetem 

gry, co czasem wychodzi na dobre, a 

czasem zmienia się w szarżowanie. 

Dodatki: stary krajowy, dobry kra- 

joznawczy „Fox'e'* i bezsensowny ame- 

rykański pt: „Oby u mas*, do czego do- 

dać należy — „nigdy tak nie było”. 
P. S. „Stały czytelnik". List Pana otrzy- 

maiem. Uwagi w nim zawarte są słuszne 
tylko częściowo. Niezmiernie żałuję, że tea 
pierwszy wypadek wogóle się zdarzył. Do- 
spraw przez Pana poruszonych wrócę w naj 
bliższym czasie, omawiając zasadnicze kry- 
terja oceny filmów. 

Dziękuję za miłe słowa uznania. Tad. C. 

„Rasja sowiecka W p 

  

Tajemnica Keithpooi Square 
Inspektor Robson przeglądał i po- 

rządkował akta sądowe, wezwania i 
oskarżenia; chwilami rzucał okiem na 
siedzącego przy drzwiach człowieka, 
który również robił wrażenie zjawy. 

— Czy długo będziesz tu sterczeć- 
— zapytał, zwracając się nareszcie {0 
majaczącego poprzez mgłę człowieka. 
— Muszę powiedzieć, że obrzydłeś mi 
porządnie! 

— Ja już sam obrzydłem sobie do- 
'kumentnie! — odpowiedział obojętnie 
Aułody człowiek. — A ile czasu będę tu 
jeszcze sterczeć, tego i sam powiedzieć 
nie mogę. ` 
*° — Ale wiesz przecież, że nie wolno 
tu siedzieć, jeżli nie masz do mnie ża- 
„dnych spraw? Ale jeśli masz jaką spra 

« wę, to mów prędko! 

Młodzieniec żuł słomkę, obojętnie 
zamyślony. RE, 

« — Nie, zdaje się, że nie mam żad- 
nych spraw. 

— To wielka szkoda! 
— Szkoda, — powtórzył jak echo 

młodzieniec. 
— Ja'rzadko wpadam w złość... Di- 

cku... 
—Rzadko? 
— Ale, kiedy wpadnę, to źle jest z Ś 

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

tymi, którzy wpadną mi pod rękę! 
— Dobrze, będę o tem pamiętał, wu 

jaszku. 
Inspektor złożył papiery spojrzał 

z zpodełba na Dicka i roześmiał się. 
„Twarz młodego mężczyzny  rozja- 

śniła się równie, usta drgnęły i uśmie- 
chem odpowiedział na wybuch wesoło 
Ści wuja. Groźba burzy została zaże- 
gnana. 

.— Gdzie zamierzasz 
sięjszą noc, Dicku? 

— Nie wiem, — wzruszył obojętnie 
ramionami. Może w pałacu Bucking- 

przespać dzi- 

ham? Pewnie są tam wolne łóżka! Do- 
brzeby było wyciągnąć się wygodnie 
na czystem prześcieradle i otulić się 
ciepłą pierzyną!.. Co myślisz. o tem, 
wujku? A w pałacu pewnie pokoje są 
dobtze ogrzane i pościel się zmienia 
codzień. 

— Nie błaznuj! 

— Cóż ja mam zrobić, kiedy już 
takim się urodziłem? : 

— Niestety, Dicku, — inspektor pod 
szedł do niego i położył mu rękę na ra-. 
mieniu, — znam cię doskonale! 

„Dick podniósł brwi pytająco i u- 
iiechnął się, maskując wzruszenia. 

      

DO NABYCIA W KSIĘGARNI JOZEFA ZAWADZKIEGO 

Aktualne książki Władysława Studnickiego 

zdaleki Hschód w polityce Światowej s z. 
  

  

4 TURNIEJ TENISOWY 0 PUHAR „SLOWA“ 
Dziś o 4 po poł. rozpocznie się na 

kortach w Parku Sportowym im. gen. 

Żeligowskiego wielki turniej o nagrody 

przechodnie: puhar firmy J. Nowicki i 
Syn w singlu pan i 

PUHAR REDAIKCJI „SLOWA“ 
w singlu panów. 
° Q.3 po poł. odbędzie się losowanie 

gier, craz ogioszone zostaną przez han- 

dicaper'a p. J. Grabowieckiego „fory“, 
a o 4-tej rozpoczną się pierwsze gry. 

Turniej cieszy się powodzeniem i mi 
mo kilku ciekawych imprez, jakie się 

odbęda w sobotę i miedzielę w Wilnie, 

zapisało się już trzydziestu kilku panów 

oraz kilka pań. (t) 

X-lecie piłkarzy „Makabi” 
HAKOACH Z RYGI GRAĆ 

Jeden ze starszych wileńskich klubów spor 
towych, bo od lat 16 na terenie Wilna pra- 
cujący, —ŻTGS. Makabi obchodzić będzie 
dziś i jutro uroczyście 10-lecie prac swej 
najpopularniejszej sekcji — sekcji piłkarskiej. 

Od dziesięciu lat na boiskach Wilna ob- 
serwujemy zmagania się drużyn biało -czar- 
nych. 

Stopniowo piłkarze Makabi wysuwali się 
naprzód i od sześciu lat zawsze są na pier 
wszych miejscach tabeli, zajmując w roku 
1927 mistrzostwo okręgu wileńskiego, a we 
wszystkich następnych — wicemistrzostwo. 

Od szeregu lat trenują piłkarze Makabi 
pod kierownictwem swego starszego kolegi, 
weterana piłkarskiego, p. Birnbacha, to też 
żadna z drużyn nie może równać się z Ma- 
kabi zgraniem” i często mimo przewagi prze 
ciwnika jedynie temu zgraniu zwycięstwo za 
wdzięcza. 

Mówiąc o pracach sekcji piłkarskiej — 
Makabi podkreślić należy, z uznaniem, że 

jest to klub wychowujący sobie graczy i sta 
le dbający o dokształcanie narybku. 

Jeżeli weźmiemy składy drużyn Makabi 
z ostatnich kilku lat, to prócz osiadłego już 
na stałe Birnbacha, nie znajdziemy tam gra 
czy importowanych.  Rutsztejn, Kotłowscy, 
Szwarc Il, Krakanowski, Rywkind, Benoszer, 
Jałowcer, Zajdel, Antokolce, emerytowani 
już: Tewelowicz, Szwarcberg, Szmukler, Ku 
giel i wielu innych, wszystko to są jeszcze 
gracze przez Makabi wyhodowani. Pozostaje 
więc Birnbach wychowawcą młodych gene- 

racyj oraz dwaj byli ŻAKS-iści: Szwarc I i 
Polaczek, którzy, widząc w szeregach Maka 
bi lepsze dla swego talentu pole do popisu 

woleli przejść z rodzimego klubu i od kilku 
już lat wy barwach Makabi występują. я 

Ma Makabi (sekcja piłkarska). i swoje 
ujemne, niezawsze przyjemne cechy, o któ- 
rych w obliczu uroczystości jubileuszowych 
mówić nie będziemy, a które niejeden raz 
już wytykaliśmy . Sa to zresztą cechy tak 
zakorzeniałe, że chyba już nieuleczalne. 

Na uczczenie 1o-lecia sprowadza Makabi 
drużynę zagraniczną. 

Dziś i jutro będzie grać Hakoach z Ry- 

gi, czołowa obecnie drużyna łotewskiej A- 

klasy. 

  

  
— „Naokoło Świata* Nr. 98) 

dwa kapitalne feljetony podróżnicze, 
przynosi 

przy- 

czem jeden z nich ilustrują zabawne kary- 
katury Walentynowicza _ („Kłopoty podró- 
ży”). Aleksander Janta-Połczyński (,„Wizy- 
ta na Ellis Island“) krešli swe wrażenia z 
pierwszego zetknięcia się ze Stanami Zjedu. 
w urzędzie celnym. T. Grabowski czyni bi- 
lans ostatnich olimpjad, zastanawiając się 
nad naszemi możliwościami na XA  Olimpja- 
dzie w Loc Angeles. Jerzy  Ronard-Bujański 
ciekawie ujmuje charakterystykę Świetnego 
artysty Stefana Jaracza. Wł. Popławski dow- 
cipnie zajmuje się „Historycznym  listkiem*. 
L. Charap zapoznaje z londyńską dzielnicą 
dziennikarstwa. Pysznie ilustrowany feljeton 
o „Piaskarzach* i „Wędrówkach samocho- 
dowych“, oraz refleksje H. Nowaczyńskiej 
na temat stosunku kobiety współczesnej do 
małżeństwa, stanowią główne pozycje tego 
zeszytu. Należy tu jeszcze wymienić  reali- 
styczną, sensacyjną nowelę T. Tuszowskie- 

go p.t. „Ten trzeci”. 

olityce Światowej az. 

Chciał powiedzieć coś jeszcze, ale u- 
milkł. 

— Nie mogę zabrać cię ze sobą do 
domu, bo ciotka Rob; nie życzy tego 
sobie, — mówił dalej inspektor. Wiesz, 
ze ciotka jest uparta, a kiedy się już 
raz uprze, to żadna siła ludzka nie po- 
może. A poza tem... Betty... 

Przy stowie „Betty“ w oczach Dic- 
ka błysnęła czułość. 

— Tak Betty... — potakiwał skwa 
pliwie. 

— Teraz, Dicku, pomówmy raz w 
życiu po przyjacielsku. 

— Zaczynajmy! : 
Wpadliśmy w głupią sytuację! Nie 

mam spokoju ani ze strony ciotki Rob, 
ani z twojej, ani Betty. „Tego Dicka 
kocham, jak rodzonego syna, — mówi 
ciotka .Rob, — ale cóż z niego za czło 
wiek? Co z niego będzie? Nie może u- 
trzymać się przy: pracy dłużej, jak dwa 
tygodnie“. I ma rację! Czemu ty się ni- 
czem poważnie nie zajmiesz? 

— To nie ja nie mogę utrzymać się 
przy pracy, ale praca ode mnie ucieka.. 

— Głupstwo, mój panie, nonsens! 
Pamiętasz,jakto uroczyście odprowa- 
dzaliśmy ciebie na pierwszą posadę? 
Betty i ciotka Rob. powiewały  chu- 
steczkami i posyłały ci pocałunki, do- 
póki nie skręciłeś w boczną ulicę. A ty 
po siedmiu miesiącach rzuciłeś posadę. 
Mówiłeś, że ta praca obrzydła ci. Do- 

  

' Drukarnia „Stowa“ 

  
Zamkowa 2. 

BĘDZIE DZIŚ i JUTRO 
Co warta ona—zobaczymy:. dziś w spot 

kaniu z l p.p. Leg., jutro z Jubilatką. Jaki- 

by nie był wynik, zagraniczna drużyna pił- 

karska w Wilne — to ewenement. (t) 

  

BILETY NA WYŚCIGI STANIAŁY 

Zarząd Turf - Klubu (T-wo Zachęty 

do hodowli koni i sportu konnego), z u- 

wagi na kryzys, uznał za wskazane ob- 

niżyć ceny biletów: na przyszłe dni wyś- 

cigowe: 25, 26 i 29 bm., oraz 3 lipca. 

Miejsce do loży kosztować będzie: 

2,50 zł., trybuny 2,50, wejściowe 1 zl., 

ucząca się młodzież i żołnierze płacą 50 

gr. Harcerze, przybywający pod kierow- 

nictwem swoich władz — 25 gr: 

WYCIECZKA AUTOMOBILKLUBU 

zamiast raidu okrężnego 

W niedzielę. miała się rozpocząć 

cy najwieksza w tym sezonie impreza 

sportowa Wileńskiego Automobi 

— Raid okrężny po Wileńszczyźnie. 

Wielka, wspaniała, czteročniowa 

impreza, dająca uczestnikom prócz e- 

mocyj sportowych, maksimum wrażeń 

turystycznych, zapoznająca z bogact- 

wem natury ziemi wileńskiej i jej licz- 

nemi zabytkami historycznemi. 

Trasa raidu wynosząca około 670 

km. podzielona została na cztery eta- 

py. Tak więc: w pierwszym dniu (26) 

wyjazd z Wilna pnzez Niemenczyn, Pod- 

brodzie, Święciany, Mielegniany, Twe- 

recz, Widze, Opsę do Brasławia, 

W. drugim dniu raidu (27) znów: ta- 

każ trasa, Poprzez Druję, Ikaźń, Prze- 

brodzie, N. Pohost, Hermanowicze, Łuż- 

   

   

    

ki, do Głębokiego, 164 kilometry jak 

Gbszył. X ge 

Trzeci etap, bodaj najpiękniejszy, bo 

przez „krainę jezior” — dla uczestników 

raidu, najrzyjemniejszy. 

Przez:  Dunilowicze, Miankowicze, 

Kobylmik do schronisk ZaPOK, mad Na- 

reczem. Półetap. Kilka bodaj chwil od- 

poczynku nad brzegiem najpiękniejsze- 

go jeziora naszego, 

„Tak hojnie od natury wyposa- 

żona okoliea Narocza, bezsprzecznie do 

klejnotów krajobrazu rodzinnego da się 

zaliczyć, tyle bowiem pierwiastków 

piękna, wdzięku i uroku posiada, tyle 

wartości estetycznych w sobie zawiiera'* 

— mówi o tym zakątku głęboki znawca 

naszego kraju, dr. Wacław Odyniec. 

Daiej brzegiem „o miedzę* od Naro- 

cza leżącego, drugiego jeziora Miastro 

zwanego, ku St, Miadziołowi i przez Ho 

rodyszcze, Kościeniewicze do Wilejki. 

Ostatni etap najkrótszy. Sto czter- 

dzieścisiedem kilometrów, Wilejka, Mo- 

łodeczno, Lebiedziew, Smongonie, Zupra 

ny, Oszmiana. Ztąd, z gniazda szlachec- 

kiego, tak pięknie przez Śp. Czesława 

Jankowskiego opisywanego, wśród we- 

sołych pagórków 'wić się będzie droga 

ku Miednikom Królewskim. 
Któż nie zatrzyma się tutaj chwiię, 

aby spojrzeć bodaj na stare zamczysko. 

'Tak miało być. a ponadto szereg prób 

sprawności kierowców i maszyn. Miało 

być — gdyż z racji wycofania się sze- 

regu zawodników i wogóle niewielkiej 

ilości zgłoszeń — raid odwołano. 

Uczestnicy zamiejscowi muszą zre-   

zygnować z tej miłej imprezy, Wilnia-. 
nie, jako rekompensatę, otrzymają wy- 

cieczkę po tejże trasie. 

Wyjazd w niedzielę o 8 rano z przed 
fokalu Automobilklubu Wileńska 33 (4) 

  

brze! Wystarałem się o inną posadę: 
miałeś sprzedawać maszyny na raty. 
Zacząłeś dobrze i zarabiałeś po 15 szy 
liingów tygodniowo. Krótka była na- 
sza radość: bęc! Zjawiasz się z oznaj- 
mieniem, że i ta posada też ci obrzydła. 
Potem grałeś w teatrze i dawałeś nam 
bilety, żebyśmy chodzili oglądać cie- 
bie na scenie. W domu odbywały się 
repetycje, a Betty pomagała ci się nau 
czyć roli. Umiałeś tak doskonale się 
ucharakteryzować, że nikt nie mógł po- 
znać ciebie na scenie. „Chwała Bogu, 
-— mówiłem, — chłopak znalazł swe 
powołanie! Ale ciotka Rob kiwała gło 
wą i miała rację! Napisałeś nawet wła 
sną sztukę i wystawiłeś ją sztuka by- 
ła zupełnie dobra, według mnie. A Bet- 
ty: płakała i śmiała się, słuchając! Sztu 
ka przepadła! Ale czyż z tego powodu 
można odrazu się zniechęcać? Wiesz 
przecie, że drogę w życiu trzeba sobie 
torować tylko ciężką, mozolną pracą. 
Nie można dojść do niczego, bez wysił 
ków. Ale ty i teatr rzuciłeś! 

— Tak, czy inaczej, dosyć, że rzu- 
ciłeś scenę. Potem zostałeś sekretarzem 
Samuela Boyde'a przy Keithpool — sq. 

— 0! — westchnął Dick, patrząc 
wymownie na wuja. 
— Mówisz „o', bo uważasz, że Boy 

de nie należy do ludzi, u których praca 
jest zaszczytem, ale kto ci tam kazał 
pracować? 

   

    

Dijezi z Wilga do Werok 
godz. 8, 10, 12, 16, 18, 19 i 20.30. 
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Giełda warszawska 
DEWIZY: 

Z dnia 23 czerwca 1932 r. 
Belgja 124,20 — 124,51—123,89. 

Holandja 360,40—361,30—359,50. 

Londyn 32,25—32,41, —32,09. 
Nowy York 8,914—8,934—8,894. 
Nowy York kabel 8,039—8,939 — 8,899. 
Paryż 35,08—35,17—34,99. 
Praga 26,38—26,44—2 
Szwajcarja 173,70—173,13—173,27. 
Berlin w obr. nieoiic. 211,9g. 
Tendencja słbasza. 

PAPIERY PROCENTOWE 
4 proc. pożyczka inwestycyjna 88,75. 
5 proc. konwersyjna 36—36,25. 
6 proc. dolarowa 50,50. 
4-proc. dolarowa 47,75—47,50. 
i proc. stabilizacyjna 44,25—43,50—43,75 
8 proc. L. Z. BGK i BR, obligacje BGK 

94, — 
Te same 7 proc. 83,25. 

8 proc. obl. bud. BGK 93. 
4i pół proc. L. Z. ziemskie 33,25 

(drobne) 33,75. 
8 proc. warszawskie 52,50—52—52,50. 
8 proc. Łodzi 51,75. 
10 proc. Siedlec 49,50 

       

r 
  

Radjo wiiefskie 
SOBOTA, DNiA 25 CZERWCA 

11.58: Sygnał czasu. 12.10 Audycja dla 
poborowych. 12.40: Komun. met. 15.35: Pro- 
gram dzienny.15.00: Tra .z Paryża kon- 
certu Ignacego Paderewskiego. 17.00: Wia- 
domości wojskowe. 17.15: Audycja dia dzie- 
ci. 17.40: Koncert dla młodzieży (płyty). 
18.10: Radjokronika. 18.30. . Koncert. życzeń 
(płyty). 19.15. Tygodnik litewski. 19.30: Pro 
gram na niedzielę. 19. Prasowy dziennik 
radjowy. 19.45: Znaczenie wyścigów i zawo 
dów konnych. 20.00: Koncert z Warszawy, 
w przerwie'na widnokręgu. 21.50: Komun. 
22.05: Muzyka tan. 22.40: Komunikaty i mu- 
zyka taneczna. 23.00: Aud wesoła „Popo 
łudniowe delce farniente''. 0: Muzyka ta- 
neczna (płyty). 
YYYYYYYYVYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYTT 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 

wiru 8-go, z siedzibą w Wilnie, przy ul. 
Bernardyńskiej nr. 3 m. 3., zgodnie z art. 
1030 Ust. Post. Cyw podaje do wiadomo- 
ści publicznej, że w dniu 27 czerwca 1932 
r. o godzinie 10 rano, wWilnie , przy uli- 
cy Wielkiej pod nr. 9, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji należącego do Jana-Karola Ro- 
chowicza majątku ruchomego, składającego 
się z towarów galanteryjnych, i urządzenia 
sklepowego, na zaspokojenie pretensji Fran- 
ciszka Wojtkiewicza, nabywcy praw Ksawe- 
rego Zapolskiego z tytułu aktu zastawu, 0- 
szacowanego na sumę zł. 12,815 gr. 50. 

Komornik(—) A. Rubom. 

LETNISKO 5 minut ой przystanku autobu 
sowego osobniak 2 pokcje i kuchnia w 
lasku sosnowym sucho, słonecznie do wy- 
najęcia Jerozolimks, kclonja „Zgoda* willa 
Eigerów. —0 

   
   

     

   

    

  

  

  
  

PENSJONAT WERKIi 
w 5 klm od Wilna. Miejscowość prze- 
Śliczna, zdrowa, las, rzeka, park. Bez- 
pośrednia komunikacja antobusowa 
i statkami. Tanie i wykwintne utrzy- 
manie od 6—7 zł Światło elektryczne, 
kanalizacja, wanny. Poczta i telefon 

Wilno 12 (Jerozolimka). - 

  

We dworze 
ładnie położonym 

—lasy, woda, pragnie spędzić lipiec 
inteligent lubiący wieś, Warunki szcze- 
gółowe Warszawa, Widok 19 m. 1 dla RR   

ROZKŁAD JAZDY STATKÓW 
W dnie powszednie: 

w sobotę, niedzielę i dnie świąteczne. 
Odjazd z Wilna do Werek o godz. 7 rano, 
odjazd statku z Wilna do Werek o godz. 19-ej, wraca z Werek o godz. 20-ej. 

Odjazd z Werek do Wilna o godz. 8:ej rano a następnie co godzinę. 
W dnie bardziej pogodne statki kursują co pół godziny. 
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Ddjazi z Worek do Wilna 
godz. 7,8, 9.30, 11.30 13,30, 17,301 19 30 

a następnie co godzinę. Ostatni 
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MAMAMA, A 

Kosmetyka _ Lekcje 
i IT "YYYPTYYWYVYYYYYYVYYVY | 

GAB! N E M'uda nauczycielka | 
poszukuje posady na 

Racjonalnej ao Posiada p 
:6 dobrze jązyki 

kosmet y k I žuski i Arka Ma 
łecznicze: ukończore gimnszjom 
WILNO, i seminarjum żeńskie. 

Mickiewlcza 87-—4 Polska Macierz. Wileń- 
kobiecą Ska 23-9 —0 

"[о"ех‹шппп‹ 38 
je, dosks- Uczeń 6 klasy 

nali,: edświeża, usaws milego usposobienia, 
Jej skazy ibraki, Masaż przyjmie kondycję za 
kosmetyczny twarzy. jatnisko, zauł x. 
Masaż ciała, elekirycz* Jerski 3 m. 3 = 
ne (pa- 

uie), Natryski „Forme- . 
na“ wediag proi. Spah Legons ag fran 
ls. Wypadanie wiosów, GAIS POUr la cam 
łepież, Iudywidnalnepagne Wiwulskiego 
debieranie kosmetyków 4 m. 2 de 5 a 6 h. 
do każdej cery. Ostst- =] 
nie zdobycie kosmety= Ę 

ki racjonsinej. - 

      

  

  

Cadziennie od g.I0—v Studentka 
W. 2. P: ss  romanistyki 

posiadająca dobrze 
Bo SR francuski — poszukuje | 

Lokale kondycji na lato, Wy- | 
mum 11292nia skromne, Zglo- 

vvve” szenia do adm. „Sło. 
z WE”, —o — 

Mieszkanie mammimamur | 
z 3 pokoi i kuchni do Germanista- j 
wynajęcia Zwierzyniec 
Witoldowa 9. ? studant 

—-—4 
Mieszkanie 

3 pokojowe 
ze wszelkiemi wygoda- — * 
mi do wynajęcia w A A2AA4A4K4AAA4A4549 
ładnej dzielnicy, Do- 

Kuruo wiedzieć się Białostec- 
ka 6—1 od 3—5. 
A - 1 SPRZEDAŹ 

Mi e ZE 
sześciopokojowe z wy. DeMm-osobniak 
godimi do wynzsjęcia. Murowany, 6 pokoi, 
Ul Zygmuntowska «0kuchnia, do sprzedania © 
m. 5. —1na dogodnych warin- 

a KACH (gotówki 600 dol ) 
zKiGAKAŚG mana Ziemi I ha, las sosno 

ak malowniczo, sucha, 
słonecznie. Dojazd auto 

Letniska busem 10 min. Jerozo- | 
Kairas Vvvevyvys limke, kolonja „Zgoda“ | 

Gzialka Nr 1. | 

kiem niemieckim—po: 
szukuje kondycji na wsi 
Adies w Redskcji —1 
  

  

R: cw —o 

SZCZAWNICA — ŽinA+AAAAAAA44A4in4 
wilła — Salay, POSZUKUJĄ 

słoneczne pokcje, bal- PRACY 

kony, pierwszorzędne 

utrzymanie, Ceny zna: wii 
cznie zniżone. —4POLECAM bezwzglę- 

dnie uczciwą osobę do   

  

Letnisko- d glądsnia mieszkania 
na czas wakacyj. Adr. 

pensjonat Zarzeczna 30 m, 11. —0 
w lesię, rzeka, radjo, 
dancing, tenis, krokiet, 
4 zł lub 3,50 dziennie 
od stacji 1 i pół klm.z 
Dew. Zarzecze 16—17 
od g. 3—5 

  

Młody zdelny tach: 
nik dentystyczny 
dobrym świadectwem 

  

poszukuje posady w i 
Wilnie lub na wyjazd. 

  

— Sadowa 6 m 20. 
Dwór wiejski z 

przyjmie letników po Stenografistka 
4 zł. dziennie. Tatar: pisząca na msszynie | 
ska 17 m 3 od 1—5 poszukuje posady. Do- | 
po pcł. —o wiedzieć się Mostowa j 

—— 32.10. ==@ 
Letnisko З 

blisko Wilns, las, rze- 
ka, zdrowa miejsco- 
Mes Jagiellońska 9— 

—0 

      

Młoda, inteligentna, z | 
maturą, ukończyła rocze 
ne kursa handlowe, zna | 
francuski, wyjedzie na 
kondycję. Może pro- 

  

  || 

Sprzedam — 
krytyczne wydanie „Dzieł Adama 
Mickiewicza'* uskładem Towarzystwa 
Literackiego im. A. Mickiewicza w 
pięciu tomach oprawrych, Lwów 1896 
— 1910, w opracowaniu: Józefa Tretia 

  
  

ks, Wilhelma Bruchals iego, Romana 
Piłata, Fiotra Chmielowskiego, Włady 
sława Nehringa i Józefa Kalienbacha 
— oraz komplet „Chsmery'* Miria- 
ma w dziesięciu tt mzeh, oprswnych 
w płótno, Warszawa 1901 — 1907, 
Wiadomość w Administracji. 

— Ja sam, po dwumiesięcznem bez- 
robociu, uczepiłem się pierwszej pro- 
pozycji. A zresztą miałem ochotę przyj 
rzeć się zbliska temu człowiekowi! 
Chciałem opisać go potem w którym z 
moich dramatów. Bardzo ciekawy ty- 
pik! 

— Mówił obojętnym tonem, ale o- 
czy jego wpiły się badawczo w inspe- 
ktora. 

— Nie dziwię się, że rozstałeś się z 
nim po trzech miesiącach. Potem pisa- 
łeś w gazecie artykuły, a my rozkoszo- 
waliśmy się pięknym twym stylem, czy 
tając je. Ale teraz znów nic nie pi- 
szesz? 

— Prawie, — uśmiechnął się Dick, 
— żywią mnie nadzieje na przyszłość. 

— Ach, Dicku, Dicku, — westchnął 
żałośnie wuj, — zanim ta piękna przy- 
szłość nadejdzie, trzeba myśleć o tera- 
zniejszości. Kiedy się chce jeść, myśl 
o obiedzie nie zapełni żołądka! Ciotka 
Kob mówi: „Dziwnie niestałym  czło- 
wiekiem jest ten Dick“. A ja muszę 
przyznać jej rację. Jestem przekonany, 
że przez cały ten czas nie odłożyłeś avi 
pensa? 

Młodzieniec nie odpowiedział i in- 
spektor mówił dalej nawpół z gnie- 
wem: ‚ 

— I poco ty znosisz ciągle prezenty 

DET TRSZTY RCA M ADTOWRERZINEEYE TO OAZTOBA REŻ RR IRON GEOROCEA 

      

и ensio wadzićksięgowość, Mo= ensjo 
Rabka nat si stowa 3: AC „4 

rębianka”, blisko - wy aścicleli kamienic zienek, poleca pokoje 
słonecene Utrzymanie 
pierwstorzędne Ceny 
stosowane do cbecnych 

prosi o posadę dczci= 
cy były nauczyciel (Z 
rodziną, żcnaty) —Skraj 

  

  

  

JEN nia nędza Chętnie, su- 
es с __,оші:пціе i goriiwie speł 
= e ni swe czynności Adres 

w redakcji lub Zarze: | 
4 cze 15-12. —0 

POPIiEGAŻCIE   

L.0.P.P 

  

  

  

   
    

dla mnie, dla ciotki Rob i dla | 
kiedy sam nie masz ani grosza? 

— Nie mogłem nie robić tego. Nie 
chcieliście przyjął ode mnie opłaty za 
mieszkanie i utrzymanie, musiałem | 
więc jakoś okazać moją wdzięcznośc. | 
Gdybym nie przynosił tych dtobóżz ij 
gów, wstydziłbym się sam przed sobą. | 
Fozatem ileż to razy wuj mówił do, 
mnie: „Zdaje się Dicku, że nie masz | 
drobnych?“ i zmuszał do przyjęcia pół | 
suwerena, albo i więcej? г 

— To było ze szczerego зегса, — | 
mruknął dobrodusznie inspektor Rob- | 
son, — chociaż jestem pewien, że zdy- | 
byś zarabiał nawet tysiąc iuntów rocz 
nie, jeszczebyś nie miał pieniędzy. Bo | 
ty nie umiesz obchodzić się z pieniędz бр 

mi. 0 

  

> 

    

  
Ž | 

Po małej przerwie, inspektor mówił | 
dalej: 2 = 

— Dicku, mój przyjacielu... pój-- 
dziesz dziś do nas, pokój twój czeka, | 
a z ciotką Rob ja sam pogadam. Zre- | 
sztą, co tam gadać, ona sama ciągie po 
wtarza: „Nudno w domu, kiedy Dicka 
niema”. : 

— Ale dlaczego mój pokój czeka? | 
— A to już nie moja rzecz! Podzię 

kuj ciotce i Betty. i 
— Betty... —- szepnął 

niem Dick. 
z rozczule- 

(DC.N.) 
   

  

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. iš 
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