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U perspektywie tygodnia 
Plan Hoovera. — Sensacją polity- łu wojennego, jak: samoloty, ciężka ar 

czną ubiegłego tygodnia było ogłosze- 

nie planu rozbrojeniowego przez Stany 

Zjednoczone A. P. znanego pod nazwą 

planu Hoovera. Ogłoszenie nastąpiło 

dość niespodzianie i podobno zasko- 

czyło delegację trancuską i - angielską, 

wywołując zadowolenie niemieckiej, —- 

- gdyż plan ten idzie pośrednio w kierun 

ku uznania tez rozbrojeniowych nienie 

ckich. W kołach politycznych już daw- 

no mówiono, że delegat amerykański 

na konferencję rozbrojeniową poseł 

Gibson ogłosić ma ważną deklarację, 

ale treści jej nikt nie znał, Podobno na 

wet p. Gibson o planie dowiedział się 

na parę dni przed jego ogłoszeniem i 

wskutek tego — rzecz jasna — nie 

mógł dotrzymać swego nieoficjalnego 

zobowiązania, udzielonego Francji i 

Anglji, że przed ogłoszeniem planu 

Hoovera zostanie on omówiony na pry 

watnych zebraniach poufnych. Stąd 

raptowne ogłoszenie planu podobne 

było do wybuchu „bomby*. 

W głównych punktach plan Hoove- 

ra zawiera następujące propozycje: 

a) Redukcja o jedną trzecią arinij 

lądowych, z wyjątkiem Niemiec, Au- 

strji, Węgier i Bulgarji. ; 

b) Zniesienie czołgów, broni che- 

micznej i ruchomej ciężkiej artylerji. 

c) Wskaźnikiem ilościowym, ktć- 

rym powinny kierować się iządy przy 

redukowaniu ar':ji mają być postano- 

wienia traktatu wersalskiego, określają 

ce zbrojenia nieniieckie. 

e) Zniesienie samolotow 

wych. 

i) Zmniejszeni:: tonazu ok:ętów li- 

njowych o jedną trzecią, awjomatek 

o jedną czwartą, a maksynialna grani- 

«ca notażu łodzi podwodnych nie powin 

na przekraczać 35,000 tonn, przyczem 

żadne państwa nie powinny posi- lać 
więcej, niż 40 łodzi podwodnych, nie 

<ięższych, niż 1200 tonn pojemności. 

Ten program redukcji przewidywa 

ny jest na lat 10 i da w ogólnej su- 

mie 10 miljardów oszczędności. 

Po ogłoszeniu planu Hoovera w Ge 

newie zapanowała cisza, wznowione 

obrady zostały przerwane na nowo. — 

Pomiędzy delegacjami Francjii Anglii 

a siedzibą posła Gibsona rozpoczęła 

się niezwykle ożywiona wymiana wi- 

zyt. Według pogłosek, premjer Herriot 

był szczególnie niezadowolony z ogło- 

szenia „bomby*, bez uprzedniego za- 

znajomienia go z treścią planu. Nieza- 

dowolenie to udzieliło się również i 

„Mac - Donaldowi. Według półoficjał- 
nych wiadomości delegacja trancuska i 

angielska posiadają bardzo wiele zasad 

niczej treści zastrzeżeń. Tak samo rów 

nież Japonja, tylko Włochy bez słowa 

zaakceptowały plan Hoovera. Główne 

zastrzeżenia Francji polegają na tem, 

że plan Hoovera w małym stosunkowo 

stopniu zajmuje się zbrojeniami mor- 

skiemi, które w pierwszym rzędzie in- 

teresują Amerykę, natomiast wymienia 

szczegółowe propozycje redukcji w 

dziedzinie zbrojeń lądowych. Ponadto 

plan Hoovera jest planem redukcji, me- 

chanicznej, nie uwzględnia bowiem tak 

ważnych warunków, jak położenie geo- 

graficzne, długość granic do obrony i 

t. p. 

Według informacyj prasy, plan 

Hoovera jest manewrem obliczonym na 

eiekt w związku z kampanją przygoto- 

wawczą do wyborów prezydenta Sta- 

nów Zjednoczonych. Republikanie zno 

wu oficjalnie wysunęli _ kandydaturę 

Hoovera i obecny prezydent robi 

wszystko, aby podreparować mocno 

nadszarpnięty autorytet wobec niezrea 

lizowania hasła prosperity”, z którym 

wszedł do Białego Domu. 

Gdyby plan. rozbrojeniowy Hoove - 

ra doszedł do skutku, Francja musiafa 

by zredukować swoją armję o 160 ty- 

sięcy żołnierzy, nie licząc znacznej ie- 

dukcji wojsk kolonjalnych i materja- 

»01Mho- 

tylerja ij czołgi. W dzisiejszej sytuacji 

politycznej trudno przewidywać, aby 

Francja mogła się zgodzić na tak po- 

ważne rozbrojenie i dlatego należy 

przypuszczać, że projekt prezydenta 

Hoovera dalej archiwum konferencji 

rozbrojeniowej nie wyjdzie. 

Zaburzenia uliczne w Niemczech. — 

W ciągu całego tygodnia bez przerwy 

trwały w Niemczech groźne zaburze- 

nia uliczne i bójki pomiędzy hitlerow 

cami a komunistami, a w niektórych 

wypadkach pomiędzy bojówkami „na- 

zi“, a Reichsbannerem, organizacją bo 

jową- socjal-demokratów. Powodem 

tych zaburzeń jest zniesienie zakazu 

noszenia mundurów i przywrócenie 

oddziałów szturmowych Hitlera, tłem 

zaś kampanja wyborcza do parlamen- 

tu, która z każdym dniem staje się bar 

dziej zaciekła. 

Oprócz burd ulicznych przywrócenie 

bojówek wywołało niezlikwidowany je 

szcze zatarg południowych krajów 

związkowych z rządem Rzeszy.ł Opo- 

zycja premjerów Bawarji- i Badenii, 

i  Wirtembergji przeciwko centralisty- 

cznym tendencjom von Papena, składa 

jaca się z przedstawicieli Prus, trwa 

nadal, grożąc rozpaleniem walki do- 

mowej w całym kraju. Jeżeli to, co się 

dzieje dzisiaj w Niemczech, jest tylko 

preludjum właściwej walki wyborczej, 

która rozegra się w drugiej połowie 

lipca, możemy sobie wyobrazić, jak 

krwawe: będą-wybory do Reichstagu. 

Sz. 

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 
ZA DUSZĘ Ś. P. BISKUPA 

WŁ. BANDURSKIEGO 

WARSZAWA PAT. — W dniu 27 
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Krwawe rozruchy w Niemczech 
ZABÓJSTWA POLITYCZNE, WALKI, - 

BÓJKI... 
BERLIN PAT. — Wywołane ostat 

niemi zaburzeniami naprężenie polity- 
czne w Nadrenji doszło do punktu kul 
minacyjnego. 

Starcia między hitlerowcami i ko 
munistami nie ustają. Hitlerowcy ka- 
tegorycznie utrzymują, że bójki prowo 
kowane są przez komunistów, kiero- 
wanych przez płatnych agentów z Mo 
skwy. W tym duchu komendy okręgo- 
we szturmowek Harodowo - socjalisty 
cznych w Nadrenji zwróciły się tele- 
graficznie do przewodniczącego аК- 
cji hitlerowskiej w seinie pruskim, a- 
by prokłamował z trybuny  sejimowej 
prawo organizacyj bojowych narodo - 
wo - socjalistycznych do samoobrcoy 
przed terrorem komunistów. Sz:srmów 
ki żądają pozatem za pośrednictwem 
sejmu, aby rząd Rzeszy w drodze dy- 
piomatycznej zgłosił protest w Mo- 
skwie. 

Kierownictwo organrzacy; nitlerow 
skich domaga się niezwłuvenego aresz 

towania agentów sowieckich, protestu 
jac przeciwko plancm og!oszenia sta- 
nu wyjątkowego, który mógłby tylko 
u'aiwić akcję komu'ustom. 

BERLIN. PAT. — Ktonika zabójstw poli- 
tycznych w Niemczech obiituje w dałszym 
ciągu w doniesienia, pochodzące z różnych 
okolic kraju. Ubiegłej doby było trzech zabi 
tych. W miejscowości Wattenscheid wywią- 
zała się strzelanina pomiędzy narodowymi so 
cjalistami i komunistami, w której jeden 
hitlerowiec poniósł śmnierć i kilku innych od 
niosło rany. 

W Essen jeden hitlerowiec został ciężko 
ranny wystrzałem z ukrycia. 
W Wupperthal wywiązała się strzelanina 

między policją i milicją komunistyczną. — 
Aresztowano 30 osób. 

'W Wittenbergu doszło do bójki między 
policją i komunistami, odbywającymi zaka- 
zane demonstracje. z racjid ufundowania 
własnego sztandaru. Trzech policjantów cięż 
ko pobito i kilkunastu komunistów odnios- 
ło rany, wskutek salw, oddanych przez poli- 
cję do tłumu. 

W miejscowości Bochwinkel niewykryci 
sprawcy zabili jednego komunistę. 

W Sztutgarcie rozstrzelano jednego nara 
dowego socjalistę. 

Do bójek doszło również we Franzburzu 
pod Berlinem. 

  

BARYKADY NA ULICACH BERLINA 

Miasta niemieckie są widownią codzien- toczą się głównie na barykadach. Na ilustra 
bm. o godz. 10,30 w kościele garnizo- nych walk ulicznych pomiędzy bandami hitle cji naszej widzimy jedną z takich barykad, 

nowym ks. kanclerz Jachimowicz odpra 

wiał napożeństwo żałobne za duszę Ś. 

p. ks. biskupa Bandurskiego.. 

Na nabożeństwie byli obecni przed- 

stawiciele rządu z ministrem skarbu ja 

nem Piłsudskim, przedstawiciele władz 

państwowych z dowódcą O. K. genera- 

łem Jarnuszkiewiczem i dyrektorem 

państw. urzędu WF i PW płk. Kiliń- 

skim, delegacje Federacji, Strzelca ©- 

raz instytucyj i organizacyj społecz- 

nych. 

MANEWRY WOJSKOWE 
SOCJALISTÓW AUSTRJACKICH 

WIEDEŃ. PAT. — „Arbeiter Zig.“ 

donosi, że socjalistyczny Schutzbund od 
był w nocy z soboty na niedzielę i w nie 

dzielę przed południem w okolicy Pur- 
kersdorf manewry 0 charakterze woj- 
skowym, Wzięło w nich udział dziewięt- 

naście tysięcy członków Schutzbundu. 
Grupa północna otrzymała polecenie 

zaatakowania grupy południowej. Wal- 

ka pomiędzy obu grupami trwała od g. 
6 do godz. 8rano, 

Front bojowy wynosił 5 km. Obie 
grupy wyposażone były w telefony po- 
lowe, oddziały motorowe, stacje sanitar- 
ne itd. W dwuch miejscach narodowi so 
cjaliści poprzecinali przewody elektrycz 
ne. Dziennik omawiając powyższe mane 
wry, kończy uwagą: Świetnie udane ćwi 
czenia dowodzą, że Schutzbund przygo- 

towany jest do odparcia wroga, 

PAWEŁ CAZIN DOKTOREM 
UNIW. LWOWSKIEGO 

„ LWÓW PAT. — W poniedziałek w 
południe w auli Uniwersytetu ]. Ka- 
zimierza.we Lwowie, iw obecności 
przedstawicieli władz, konsula francu- 
skiego, delegatów Tow. Przyjaciół 
Francji, reprezentantów Związku Lite- 
ratów oraz licznie przybyłych profeso- 
rów uniwersytetu odbyła się uroczysta 
promocja znanego pisarza francuskie- 
go na doktora filozofji. 

Paweł Cazin uzyskał stopień dok- 
torski z polonistyki na podstawie roz- 
prawy o Ignacym, Krasickim. Jest to 
pierwszy doktorat Francuza, który uzy- 
skał go w Polsce i z polonistyki w 
trybie normalnym, zdając wszystkie ri- 
gorosa w języku polskim. 

  

rowców i komunistów, przyczem walki te wzniesioną w dzielnicy Moabit w Berlinie. 

  

Podróż księcia Rupr 
BERLIN PAT. — Były następca tro 

nu Bawarji, książę  Ruprecht odbywa 
obecnie podróż” po Dolnej Frankonji, 
gózie jest owącyjnie przyjmowany 
przez ludność. Wczoraj książę Rup- 
recht wziął m. in. udział w 60-ej rocz 
nicy założenia związku wojskowego w 
Neustadt, gdzie był powitany przeż 
przewodniczącego miejscowych związ- 
ków patrjotycznych. 

echta Bawarskiego 
W. wygłoszonem wczoraj przemó- 

wieniu książę Ruprecht poruszył spra 
wę obecnego koniliktu pomiędzy Rze- 
szą a Bawarją, dając wydaz przekona- 
niu, że Bawarja musi przeciwstawić dą 
żenia rządu Rzeszy do scentralizowa- 
nia władzy w Niemczech, jako niezgod 
ne z zasadą na której utworzona zosta 
ła Rzesza przez Bismarcka. 

  

W SAKSONJI TRWAJĄ WALKI 
LIPSK PAT. — Walka polityczna 

w Saksonji rozgorzała na dobre. Co- 
dziennie niemal we wszystkich więk- 
szych. ośrodkach przemysłowych, a na 
wet i po wsiach dochodzi do krwa- 
wych zaburzeń i walk hitlerowców z 
komunistami. Sytuacja jest bardzo po- 
ważna i władze noszą się z zamiarem 
cgloszenia stanu wyjątkowego. 

© SZTURMOWE ODDZIAŁY 
HITLEROWCÓW 

BERLIN PAT. — W poniedziałek wieczo 
rem delegacja zarządu partji socjal - demo- 
kratycznej udała się do ministra spraw we- 
wnętznych Rzeszy Gayla w celu przedłożenia 
mu szczegółowych  materjałów, wskazują- 
cych na następstwa zniesienia zakazu istnie 
nia hitlerowskich oddziałów szturmowych.. 

Socjal - demokraci mieli, powołując się 
na oświadczenie prezydenta Hindenburga, — 
złożone przy wydawaniu ostatniego dekretu 
politycznego, domagać się przywrócenia za- 
kazu istnienia hitlerowskich oddziałów sztur 
mowych. 

HITLER W BERLINIE 
BERLIN PAT. — Prasa donosi, że 

Bitler bawił znowu wczoraj w Berlinie 
i był przyjęty przez ministra Reichs- 
wehry Schleichera, który miał go po- 
iniormować o wynikach ostatnich na- 
rad gabinetu Rzeszy i o nowym pro- 
jekcie dekretu, jaki rząd zamierza wy 
dać w najbliższych dniach w sprawie 
noszenia mundurów i urządzania de- 
monstracyj na całem terytorjum Rze- 
szy. 

WNIOSKI HITLEROWSKIE 
BERLIN PAT. — Na piątkowem posie- 

dzeniu sejmu pruskiego narodowi socjaliści 
wystąpili przeciwko wiceprezydentowi poli- 
cji berlińskiej Weissowi, zarzucając mu or- 
ganizowanie i popieranie domów gry. Ną 
wniosek frakcji hitlerowskiej powołano ko- 
misję śledczą do zbadania tych zarzutów — 
Przyjęto wniosek komisji regulaminowej o 
niewydawanie sądom posłów. narodowo-SO - 
cjalistycznych, zamieszanych w krwawe zaj 
sścia. 

Narodowi socjaliści zgłosili pozatem sze 
reg nowych wniosków demonstracyjnych.— 
Jeden z nich domaga się zakazania rządowi 
pruskiemu w ciągu najbliższych 3 miesięcy 
dokonywania jakichkolwiek nominacyj i prze 
sunięć wyższych urzędników. 

Inny wniosek -żąda rozwiązania wszel - 
kich związków  wolnomyślicielskich oraz 
przedłożenia przez rząd sejmowi w ciągu je 
dnego miesiąca składu wszystkich orkiestr 
w teatrach i innych instytucjach publicz- 
nych, z uwzględnieniem cudzoziemców i ży 

dów. 

LNRS © LR BYREORÓZY Z ORC 

LOTNICY AMERYKAŃSCY — 
INSTRUKTORAM! W CHINACH 

GENEWA. PAT. — Korespondent 
Havasa donosi z Nankinu, że w odpowie 
dzi. na prośbę nanikińskiego rządu naro- 

dowego oraz wobec demarche obcych 

attaches wojskowych w Szanghaju, de- 
partament stanu upoważmia grupę ame- 
rykańskich lotników wojskowych do u- 
dania się do Chin w charakterze intruk- 

torów chińskich sił lotniczych, 

Dookoła konierencji w Genewie 
ŚNIADANIE U MIN ZALESKIEGO 
GENEWA PAT. — Minister Zale- 

ski podejmował śniadaniem delegalów 
krajów Małej Ententy. W śniadaniu 
wzięli udział między innymi Benesz 1 
Titulescu. | : 
TURCJA CHCE WSTĄPIĆ DO LIGI 

NARODÓW 
LONDYN PAT. — „Daiły Tele- 

graph“ donosi, że w najblizszych 
dniach nałeży się spodziewać w fieńe- 
wie oświadczenia Turcji co do zamia- 
ru wstąpienia do Ligi Narodów. O- 
świadczenie to zapewne będ”:> podane 
do wiadomości Ligi przez Grecję, która 
w imieniu Turcji zgłosić ma przystąpie 
   

MEMORANDUM WŁOSKIE 

LOZANNA PAT. — Zapowiedzia- 
ne na dziś memorandum włoskie 
sprawie odszkodowań oświadcza, że 
ostateczne anulowanie długów i od- 
szkodowań, jest nieodzowne, byłoby to 
jednak niewystarczające, o ile nie to- 
warzyszyłaby mu reorganizacja waluto 
wa, zwłaszcza w krajach środkowej i 

południowo - wschodniej Europy. Reor 
ganizacja ta mogłaby być przeprowa- 
dzena przy współudziale głównych ban 
ków emisyjnych, czy też przy współ- 

działaniu Banku Wypłat Międzynarodo 
wych. Stopniowa redukcja barjer cel- 
nych jest również zasadniczym czynni 
kiem odbudowy europejskiej. 

„OBRADY W LOZANNIE 

nie Turcji do Ligi, co będzie poparte 
przez. Włochy, Niemcy i Anglie. 
wstąpienie Turcji do Ligi uwarunkowa 
ne ma być miejscem półstałem w .Ra- 
drie. Znamienne jest wycoianie йам - 
rej opozycji sowieckiej przeciwko 
wstąpieniu Turcji do Ligi Narodów. — 
Gdy Turcja będzie członkiem Ligi, — 
wówczas zaproponuje osa w porozu- 
imieniu z Sowietami zniesienie lub ogra 
isczenie uciążliwej międzynarodowej 
kontroli w Dardanielach. 
NARADY RZĄDU ANGIELSKIEGO 

LONDYN PAT. — Ze źródeł mia- 
rodajnych donoszą że gabinet brytyjski. 
który obradował w poniedziałek wie- 

  

- ZEBRANIE DELEGATÓW 
LOZANNA PAT. — 27 bm. po po- 

łudniu po powrocie Herriota z Paryża 
W i von Papena z Berlina odbyło się 

zebranie delegatów Oraz rzeczoznaw- 
ców obu krajów. Po koriierencji, która 
trwała 3 i poł godz. wydano następu 
jący komunikat: 

Delegacje niemiecka i irancuska 
spotkały się ponownie w poniedziałek 
27 bm. Minister finansow Rzeszy wy- 
łaszczył względy, które — jego zda- 
niem — wymagają anulowania odszko 
dowań, jak również przedstawił pierw 
sze zarządzenia dla odbudowy Europy. 
Kacierz von Papen skomentował i uzu 
pełnił te wywody wyjaśniając je z ogól 
nego punktu widzenia. | s к 

czorem w sprawie stanowiska Wielkiej 
Brytanji wobec propozycji rozbrojenio 
wej Hoovera, nie przyjął punkta widze 
nia premjera Mac - Donalda, aby za- 
akceptować propozycje hooverowskie. 
Gabinet stanął na stanowisku, że ze 
względów. politycznych nie jest jednak 
rzeczą pożądaną odrzucić wprost pro- 
pozycje amerykańskie. 

SRITIS RD TO SSTSTSESUDS 

Zabójstwo w mzgistra- 
cie warszawskim 
WARSZAWA PAT. — W dniu dzi 

siejszym między godz. 13 a 14 do ga 
binetu naczelnika wydziału iinaasowe- 
go magistratu m. st. Warszawy E'em- 
kińskiego Henryka wszedł byty urzęd- 
nik Kujawski Tadeusz, występując z 
nieuzasadnionemi pretensjami. Kiedy 
naczelnik Dembiński odrzucił pretensje 
Kujawski wyciągnął rewolwer i od- 
dał w kierunku Dembińskiego 3 strza- 
ły — 

Pierwszą kulą został trafiony Dem- 
biński w piersi, drugą kula utkwiła po 
wyżej łokcia, trzecia w pachwinie ni- 

żej brzucha. 
W stanie bardzo ciężkim Dembiński 

został przewieziony do szpitala św. Re 
cha. Sprawcę aresztowano. 

WARSZAWA PAT. — Ranny w 
gmachu magistratu naczelnik Dembiń- 
ski zmarł w szpitalu w kilka godzin 
po wypadku. 
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TELEGRAMY 
WĘGRZY 0 GDYNI 

BUDAPESZT. PAT. — „Nemzeti Uj 
sag' zajmuje się w dłuższym artykule 
problemem Gdyni i tzw. korytarza. Au- 
tor artykułu podkreśla konieczność do- 
stępu Polski do morza i zaznacza, że nie 
tylko prawa historyczne, ale i samo ży- 

cie uzasadnia prawo Polski do morza, 
Sprawa korytarza nie może być kwest- 
jonowana, gdyż grozi to katastrofą dła 
Europy. 

HARCERZE U PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ 

CIECHOCINEK. PAT. — Dnia 26 
czerwca w. godzinach południowych Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął na 
audjencji delegację harcerstwa pomor- 
skiego, która prosiła Pana Prezydenta o 
przybycie na zlot harcerstwa pomorskie 

go, który odbędzie się dnia 3 sierpnia 
na jeziorze Graczyńskiem. Pan Prezy- 
dent zaproszenie przyjął, 

W POSZUKIWANIU ZAGINIONYCH 

OFICERÓW 

PARYŻ. PAT. — Lotnicy, poszuku- 

jący czterech oficerów francuskich, któ- 
rzy przed kilkoma dniami wyruszyli о- 
twartym samochodem z Damaszku do 
Bagdadu, odnaleźli auto, a w niewiel- 

kiej odległości. zwłoki jednego z ofice- 
rów, obok nich zaś kartkę ze słowami: 
„Umieram z pragnienia". Pozostali trzej 

oficerowie nie zostali dotychczas odma- 
lezieni. 

DŻUMA W DAMERLANDZIE 

ANGOLA, PAT. — W Damerlandzie 

na pograniczu Angoli wybuchła dżuma. 
Wszelka komunikacja jest przerwana. 

AWANTURY ORANŽYSTOW 

LONDYN. PAT. — (W Doneman w 
hrabstwie Tyron w Irlandji doszło do 
zajść podczas pochodu, zorganizowane- 
go przez oranżystów, Sztandary papie- 
skie zostały spalone. Oranżyści nie za- 
atakowali tylko dwóch pociągów na о- 
gólną ilość dziewięciu, któremi pielgrzy- 
mi powsraali do Belfastu. Pociągi były 

obrzucane kamieniami. W całym Ulstrze 
doszło do podobnych incydentów. Śmier- 
telnych wypadków podczas zajść nie 

było . 

LOTNIK HAUSNER 
U PREZYDENTA HOOVERA 

NOWY YORK. PAT, — Ambasador 
Rzeczypospolitej Filipowicz przedstawił 
w dniu dzisiejszym lotnika Stanisława 
Hausnera prezydentowi Stanów Zjedno- 
czonych Hooverowi. O godz. 13 odbyło 

się w ambasadzie R. P. śniadanie, wy- 
dane na cześć Hausnera, 

ECHA PORWANIA DZIECKA 
LINDBERGHA | 

FLEMINGTON (stan New-Jersey). 
PAT. — Dziś rozpoczął się tu proces 
przeciwko Curtisowi, który był pośred- 
nikiem w aferze porwania dziecka Lind- 
bergha. Curtis pozostaje pod zarzutem 

wprowadzenia w: błąd wiładz sądowych 
przez podawanie fałszywych wiadomoš- 
ci. Oskarżony do winy nie przyznaje się, 
Płk. Lindbergh będzie jednym z głów- 
nych świadków. * 

ESKADRA NIEMIECKA OPUSCILA 
GDANSK 

GDAŃSK. PĄT. — 27 bm. o godz, 10 
ramo eskadra niemięcka opuściia port 
gdański, zabierając na pokład krążowni 
ka „Schlesien* kilkaset osób, pragną- 
cych zażyć przejażdżki morskiej. Krą- 
żownik zatrzymał się ma redzie przed So 
potami, gdzie gości szalupami i statka- | 
mi przewieziono do Sopot, Około godz. 
3 po południu eskadra niemiecka opuś- 
ciła zatokę gdańską. 

TRAGICZNE _„WIANKI* 
KRAKÓW. PAT. — W sobotę o g. 

22,30 w czasie przewożenia przez Wisłę 

młodzieży, biorącej udział w imprezie 
wianków, wskutek nadmiernego przecią 
żenia wywróciła się łódź, a jadący w 
liczbie 10 osób wpadli do wody. Urato- 
wano 8 osób. 2 dziewczyny utonęły. — 
Zwłoki jednej -z ofiar -wylowiono. -ZA 
zwłokami drugiej prowadzone są poszu- 
kiwania. * 

KONGRES PRZECIWWOJENNY 
W WIEDNIU 

WIEDEŃ. PAT. — „Reichspost* do 
nosi, że przez dwa dni obradował w 

Wiedniu kongres przeciwwojenny, zwo- 

łany przez związek przyjaciół unji so- 

wieckiej. Kongres uchwalił rezolucję, po 

równywującą rzekomy rozwój gospodar- 

czy i kulturalny Sowietów, niezabezpie- 

czony w państwach kapitalistycznych. 

) Księgarnia Macjerzy Szkolneł, ю 
STOLPCE — Ksjęgamis T-wa „Ruch“. 

SŁONIM — Ksiegarnia D, Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 
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Bibljoteka hr. Marjana Broel-Platera 
(OBECNIE W WILNIE UL. MICKIEWICZA 19 — M. 23.) > 

Zamiłowanie do książek w rodzie Pla 
terów jest dziedziczne. Niejeden z człon 
ków tej rodziny posiadał piękne księgo- 

zbiory, które «z biegiem czasu ulegały 

rozproszeniu, lub wchodziły w skład in- 
mych bibljotek. Na gromadzenie ksiąg, 

należących do bibljoteki, o której obec- 
nie mowa, złożyła się praca trzech, mo- 
że czterech pokoleń. Dla powstania jej 

* zasłużył się przedewszystkiem w pierw- 

szej połowie 19-tego wieku zapalony bib 

- Ijofil, zmarły przedwcześnie w 1836 r. 
hr. Jerzy Plater. Zebrał om 'w swoim ro- 

dzinnym majątku Giedminajciach na 
Źmujdzi wiele cennych dzieł, tyczących 
się przeważnie historji i języka Litwy, 
Prus i Inflant, Po jego śmierci ksęgo- 
zbiór ten. był przez pewien czas zanied- 
bany. Brat hr. Jerzego, hr. Stefan, na- 

bywał przeważnie dzieła klasyków fran- 

cuskich. Syn tego ostatniego, hr. Adam, 

miał zamiłowanie do książek treści hi- 
storycznej, i jako zbieracz monet pol- 
skich, nabywał wiele dzieł numizmatycz- 
nych, Kupował pozatem książki z roz- 
maitych dziedzin i w taki sposób pow- 
stała w Suwekszniach, jego rezydencji, 
dosyć zasobna bibljoteka. Odziedziczył 
talkże po matce bibljotekę Żabów, prze- 
wiezioną z Łużek do Wiilma, która za- 
wierała wiele starych druków polskich, 
a po stryjecznym bracie bibljotekę Gied 
minajcką. Syn hr. Adama, hr. .Marjan, 
odziedziczył po przodkach nietylko wy- 
żej wymienione książki, ale także za- 

miłowańie do zbierania, które stało się 

u miego prawdziwą namiętnością, Z dzia 

łów rodzinnych otrzymał on wprawdzie 

tylko część książek, ale pomiędzy niemi 

wszystkie cenne; następnie kompietował 

zbiory przez zakupy nietylko w księgar- 

niach krajowych (szczególnie w Antyk- 

warjacie Wildera w Warszawie), ale tak 

że zagranicą: w Paryżu u Champion, 

Besambes, L, Dorbon i innych, w Niem- 

czech u Hiersemanna, Herrassowitza 

itd. \ 
Bibljoteka znajdowała się wówczas 

w majątku właściciela, Wieprzach, w 

„powiecie wiłkomirskim. i była umiesz- 

czona w specjalnie wymurowanej dla 

niej sali. Przed wybuchem wojny 

wszechświatowej liczyła 2500 tomów 

(bez dubletów, defektów, oprócz cen- 

nych ,nieoprawionych zeszytów czaso- 

pism, katalogów i manuskryptów). 
jerpiała ona bardzo podczas woj- 

ny i najścia bolszewików. Książki ceu- 

niejsze zostały przeważnie wywiezione 

przez właściciela do Wilna. Zostawione 
z musu w Wieprzach, zostały częściowo 
zniszczone przez kozaków i przez bol- 
szewików, częściowo rozkradzione, — 
Resztę władze litewskie przewiozły do 

/ Kowna. Ze starej bibljoteki pozostaje o- 

beenie tylko 244 tomów. 
Jeszcze podczas wojny właścicie! za- 

brał się do naprawiania skutków ka- 
tastrofy, lecz dopiero z nastaniem cza- 
sów normalnych mógł on rozpocząć na- 
nowo zbieranie książek na skalę przed- 

wojenną, i to nie odrazu, z powodu prze- 

szkód natury ekonomicznej. Z biegiem 
czasu zostaly wznowione stosunki z da- 
wnymi dostawcami i zadzierzgnięte no- 
we nici. (Nawery, Privat, Quereuil i in. 
w Paryżu, Koehler w Lipsku, Breslauer 

i Stargardt w. Berlinie, Baer we Frank- 
furcie, Stemmer w Budapeszcie, Igel we 
Lwowie itd,). Udało się też nabyć dla 
księgozbioru niektóre cenne dzieja pod- 
czas likwidacji bibljotek: hr. Józefa Le- 
dóchowskiego (klasycy łacińscy) i or- 
dynacji birżańskiej hr. Tyszkiewiczów, 

"których jest tysiąc kilkaset tomów, dub- 
'letów itd., a więc tylko do liczby przed- 
wojennej. Jednakże wobec tego, że za- 
równo książki przedwojenne, jak i zna- 

, czna część nowonabytych, są cenniejsze 
` ой zniszczonych lub zaginionych, war- 

tość otecna bibljoteki przewyższa przed 
wojenną. Wartość ta wzrasta stale, nie- 
tyiko z powodu nowych zakupów, lecz 
także dlatego, że stare druki i nowsze 
dziela, rzadkie naogół, wzrastają w cenie 

Specjalność bibljoteki stanowią: sta- 

RESERÓNRONIRA   

re druki polskie, ozdobione miedziory- 
tami, oraz dzieła z zakresu bibljologji, 
historji, heraldyki, lingwistyki, ornito- 

logj, szachów, 
Ze znajdujących się w bibljotece sta- 

rych druków warto wymienić: 

1. POLONICA: 

Liber processionum Sewilla 1494. 

Impressum per Meynardum ungut Alama 

num et Stanislaum  Polonum (ze względu 

na drugiego drukarza może być zaliczone 

do Polonic'ów). 

Statuta Provintiae Guesnen (1528), Cra- 

coviae. Per Mathiam Scharffenbergk. Expen 
sis.. Marci Schaffenbergk. 

„ Goryński: Statuta Ducatus Mazoviae..-- 

Cracoviae per Hieronymun: Viatorem (1541) 

(egz. tr. defektowny). 

Biblia... W Krakowie. W drukarni Schari- 

fenbergerów 1561 (Egz. trochę deżgktowny). 

Herburt: Statuta Regni Poioniae Kra- 

ków (1563 druk Łazarza). 

Orzechowski: Quincunx (Kraków 1564 -— 

druk. Łazarza). 

Kuczborski: Katechizm. W Krakowie w dru- 

karni Mikołaja Scharffenberga (1568). 

Białobrzeski: Postilla Ortho doxa. W Kra 

kowie (1581, druk Łazarza). 

Stryjkowski: Kronika (Królewiec 1582) — 

(Egz. trochę elektowny). 

Paprocki: Herby Rycerstwa Polskiego, w 

Krakowie (1584, druk Garwolczyka). 

Biissow: Chronica der Provincia Lyffla- 

nett — Bastocki 1578. 

Ercierung  der- Preussi 

  

Hennenberger: 

schen grąsseren Landtaffel (Królewiec — 

1595). 
+ Ząbkowic: Młot na czarownice (Kra- 

ków 1614), ” ё i 

Biblia Gdańska (1632). 
Statut Wielk. Xięstwa Litewskiego (War- 

szawa, druk Elerta 1648, 3-се wydanie). — 

1. Gevaguin: Kronika Sarmacyey Europs-“ 

kiey (Kraków 1611 druk Loba). 

3. Doenhofi: Ara triplex spei publicae — 

(Wilno, druk Akademii O. O. Jezuitów 1643) 

z nieznanym Estreicherowi frantis pisem przed 

stawiającym Królewicza Zygmunta Kazimic- 

rza, syna Władysława 

(Fredro pod pseudonimem Lipawskiego): 

Piechotne ćwiczenie albo Woienność Piesza. 

(Kraków, nakładem j. Fórstera 1660) — Z 

nieznanym Estreicherowi frantis pisem. 

Hartknoch: Alt und neues Preussen.. — 

1684. 
Jabłonowski: Tabulae Jablonovianae (No- 

rymberga 1748). 

Ozdoba y Obrona Ukraińskich Krajów — 

Berdyczów 1767 (Opis koronacyi obrazu N. 
P. z 30 miedziorytami). 

II. 
Duns Scotus: (Wenecja 1477). 

Schedel: Liber cronicarum... Nuremberge 
(1493)— druk .Kobergera. Egz. trochę defek 

towny . 

Homeliarius Doctorum (Bazylea 1493) 

Baptista (Opera, Paryż 1497). Egzempla- 

rza kompletnego tego wydania niema we 

Francji (przynajmniej żaden nie jest znany). 

Obecny ogz. kompletny. 

Hrosvita: Opera. Norymberga 1501. — Z 

drzeworytami Dijrera. 

Lapez: Il Giuoco de gli Sciacchi (Wenecya 

1584). Ri 

Schrenck:  Augustissimorum Imperatorum 

Serenissimorum Regum... imagińes  (Inns- 

bruck 1601). jedna z najpiękniejszych ksiąg 

ilustrowanych 17-go wieku. 

Palliot: La Vrayei et parfaite Science des 

Armoires... (Dijon et Paris 1660). 

, Anselme (Pere): Histoire genealogique et 

chronologique de la Maison Royale de Fran 
ce, des Paris, Grands Officiers de la Couron- 

ne... Paris 1726 — 1733. 9 tomów. 
Moliere: Oeuvres... Paris 1773. 6 tomów 

Siynne wydanie z rycinami Moreau. 

Cervantes: El Ingenioso Hidalgo Don 
Quixate de la Mancha. Madrid (1780). 4 t0- 

my. Słynne wydanie, druk Joachima Ibarry 

(Joaquim Ibarra). 

Schauff: Die Feyerlichkeiten bei der Kró 

nung 5. K."K.A.M. Leopold des Zweyten -— 

1790. (Z rycinami, nadzwyczajnej rzadko-- 

To życie obrałam sobie 
Nieliczni uprzywiłejowani w Pary- 

żu otrzymali zawiadomienia tej treści: 
— Klasztor benedyktynek od św. 

Ludwika du Temple, 20 rue Monsieur, 
zaprasza do asystowania przy uroczy- 
stości obłóczyn panny Yvonne Hautin, 
w zakonie siostry Marji Iwonny. Uro- 
czystość będzie miała miejsce w piątek 
dn. 17 czerwca 1932 r. 

M-ile Yvonne Hautin jest właśnie tą 
świetną aktorką Komedji Francuskiej, 
która w roku 1930, w rozkwicie młodo- 
ści, zerwała nagle z teatrem i ze świa- 
tem, ażeby odbyć swój nowicjat w 
Lourdes, a potem w Paryżu, w klaszto- 
rze przy ul. Monsieur. 

Czcigodna Matka Przeorysza doło- 
żyła wszelkich starań, aby ceremonja 
obłóczyn nabrała szczególnej solenno- 
ści: nabożeństwo odprawiał ]. Em. kar- 
dynał Verdier w asyście Mgr. Gerlićr, 
biskupa Tarbes i Lourdes. 

Nabożeństwo miało rozpocząć się o 
godzinie drugiej, lecz już na długo 
przedtem mały kościołek przy ul. Mon- 
sieur wypełnili wszyscy przyjaciele i 
przyjaciółki panny Hautin z Komedji 
Francuskiej. 

Kościół był przystrojony, jak w dni 
wielkich świąt. Przy ołtarzu na pulpi- 
cie ukwieconym spoczywał szkaplerz i 
biały welon, który zostanie włożony na 
nowicjuszkę. Obok — kropielnica, no- 

życe i chusta do zebrania włosów, 
które obetnie kardynał Verdier, asysto- 
wany przez dwie matki chrzestne no- 
wicjuszki: panie Dussane i Emile Fa- 
bre. 

Bije druga godzina. Lekki dźwięk 
dzwonu rozlega się w klasztorze. Osta- 
tnie szmery zebranych gasną pod skle- 
pieniem kaplicy, w której słońce, prze- 
nikające przez witraże, i blask świec 
zlewają się w zgodną światłość. Z gó- 
ry zaczyna spływać delikatna i jasna 
muzyka organów. 

U stóp ołtarza tworzy się procesja, 
która kieruje się do progu kościelnego, 
aby dojść do zamkniętej furty klasztor 
nej w czasie, gdy dzwonią dzwony. Na 
końcu kroczy kardynał Verdier. 

Na dziedzińcu przed kaplicą w cie- 
niu wielkich drzew, wypełnia się pierw 
sza część ceremonji. Otwierają się 
drzwi monasteru: czcigodna matka 
przeorysza i mniszki towarzyszą pan- 
nie Hautin, ubranej w ślubną suknię, z 
wieńcem kwiatów na głowie, ukrytej 
pod gęstym welonem. Młoda nowicjusz 
ka zajmuje miejsce pomiędzy obydwo- 
ma matkami chrzestnemi, i cała proce- 
sja udaje się w stronę ołtarza, podczas 
gdy zakonnice śpiewają hymn: 

— Jezusie, korono dziewic... 
1 oto, pomiędzy dwiema matkami 

„9 LO WD“ 

Trening pływaczek amerykańskich 
do olimpjady 

  

     

    
Zdjęcie nasze przedstawia start 4-ech naj 

lepszych pływaczek amerykański trenuj    

ZŁOTO POLESIA WE LWOWI 
Jak wiadomo, przebywający obecnie w 

więzieniu paryskiem inż. Dunikowski, szczy- 
ci się tą specjalnością, że posiada tajemnicę 
sztucznego wytwarzania złota. Mimo dostar 
czenia inż. Dunikowskiemu specjalnie skon- 
struowanych maszyn, tenże jednak dotych- 
czas, wbrew licznym zapowiedziom, złota nie 
wykrzesał i zdaje się nie wykrzesa. Nadzieje 
łączone z obiecankami i zapewnieniami tego 
inżyniera iż wkrótce specjalnie dła Polski do- 
starczy znacznego quantum  ziota, spełzły 
rychło na niczem. 

Większe już nadzieje łączyć można z wy 
panem: ujawnienia pokładów ziota па Ро- 
lesiu, 

Sprawa ta jest już nie od dziś wiadoma 
sferom oficjalnym w Warszawie i nawet w 
swoim czasie bawiła na Polesiu specjałna ko- 
misja w której udział brał ze Lwowa proi. To 
karski. jednakowoż poszukiwania natrafiały 
na trudności, gdyż nie można było znaleźć 
właściwych miejsc tych pokładów, a prze- 
prowadzone badania dały nikłe rezultaty. 

Dopiero onegdaj natknięto się zupełnie 
przypadkowo na bogate złoża krystalicznego 
piasku na Polesiun w majątku Osada, nale- 
żącym do ziemianina i przemysłowca Iwow- 
skiego p. Osińskiego. 

W czasie przeprowadzania robót ziem- 
nych w Osadzie wykopano głęboką studnię. 
Nie mogąc dowiercić się wody, kopano głę- 
biej, aż nagle robotnicy natknęli się na boga 
te warstwy piasku, którego kolor i zawar- 
tość — już gołem okiem widziana — zwra- 
AAABAABAAAAAA 

BIECH WRACA ŻYWA, 

się starać utrzymać swój 
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cych się do 10-ej Olimpj lady, na której    będą 
stan posiadania. 

Ё 
cała na siebie specjalną uwagę. Wydobyto 
większe ilości tego piasku którego zawartość 
Iśniąco-żólta, zawiera w znacznym pracencie 
delikatne płytki, czyniące wrażenie złota. Mo- 
żliwe jest, że jest to mika, względnie chalko- 
piryt, nie jest jednak wykluczone, (a nawet 
bardzo prawdopodobne), że po bliższem zba 
daniu potwierdzona zostanie teza że ma się 
tu do czynienia z bogatemi złożami złota. 
którego istnienie na Polesiu jest już dawno 
znane, 

  

W dniu wczorajszym p. Osiński przy- 
wiózł do Lwowa kiłkanaście, kłg. Ióniącego 
piasku, w którym na pierwszy rzut oka za- 
obserwować można owe delikatne złotawe 
pyiki i kryształki. 

Wczoraj też pewną iłość takiego piasku 
oddano do Instytutu petrograficznego, celem 
bkższej analizy, której dokona prof. Tokar- 
ski. Już wczoraj wieczorem dokonano pier- 
wszego badania zawartości lśniącego, żółto- 
złotego piasku, poczem ustalono, że nie jest 
wykluczona obecność złota, sprawa ta jed- 
nak wymaga licznych prób i mozolnego ba- 
dania laboratoryjnego. — W Iwowskich ko- 
łach fachowych wyrażają zdanie, że gdyby 
istotnie domniemane złoto okazało się szia- 
chetnym kruszcem, możnaby — znając polo- 
żenie pokładów na Połesiu — rozpocząć eks- 
ploatację tych terenów na większą skalę. 

Toteż z niezwykłem zainteresowaniem 0- 
czekiwany jest definitywny wynik prób — 
rozpoczętych już w dniu wczorajszym. 

a. ‘ na 
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CZYZNY, NIE DAJMY SIĘ WYNARODAWIAC NASZEJ 

Złóż 
EMIGRACJI 

grosz aa „Fuadusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
ma konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchadu 25-łecia Wałki 

o Bzkołę Połuką. 

  

ŻYWE WIEŃCE 
Godzina 4,30 punktualnie. Ani mi- 

nuty opóźnienia, Tak jak było ozna- 
czone. 

Na rogu Arsenalskiej i Mostowej 
gra niewielka orkiestra harcerska, a 

wzdłuż Arsenalskiej ciągną ich szeregi 
i ustawiają się kolejno na placu Kate- 

dralnym. 

Żywe wieńce pachnące złożone zosta- 
ły ze czcią i: miłością w ciemnej kryp- 
cie, która хату obie zwłoki Tego, 

Co nie ustaje du Swym czuwać nad 
harcerzami, 

  

   

  

W godzinę później — od trumny Bi- 

skupa poszli tam, skąd czerpać będą moce 

|oŁęA dze rz 
= zaj Fin e 

  

Błękitna Jedynka Wileńska 
na kajakach 

Jest właśnie słońce. O, tak, Potrze- 
bne jest bardzo. W jego blasku idą har- 
cerze składać wieniec u trumny Biskupa 
Bandurskiego. Niezapomnianego przyja 

ciela swiego i opiekuna, 

Naprzód stąpają dziewczęta. Ujmują 

oko jednolitością swych szeregów. Sza- 
re mundurowe sukienki, obnażone nogi, 

biale skarpetki i opalone twarze — to 

rytmiczny i doskonały obraz młodości 

w zdrowym i silnym marszu. Ich kolo- 
rowe berety i chustki odmiennych barw 

na szyi wyróżniają poszczególne druży- 
ny, Są zgrabne, sprężone i elastyczne w 

ruchu. Idą śmiało. 
Za niemi maszerują drużyny chłop- 

ców. Idą nieco ociężalej, Może bardziej 

zmęczeni trudem obozowym. Nie są ró- 
wnież tak harmonijnie jednolici, jak 

dziewezęta: zielone i granatowe mundu- 
ry, berety granatowe i zielone rogatyw- 

ki, ezarne pończochy do kolan, lub о)- 
nażone nogi. Chód ich nie jest tak pręż- 

my i dźwięczny, jak chód dziewcząt, 
Na placu uszykowali się w znakomi- 

tym porządku. Szary czworobok dziew- 
cząt maprawo, zielono-granatowy czwo- 
robok ehłopców nalewo. 

Oto niosą wieńce, Sami je uwili ze 
świeżych polnych kwiatów, Prosty kwiat 
polny majmilszy będzie Biskupowi. 

Drzwi frontowe Bazyliki otwarte-— 
Poczty sztandarowe kolejno zagłębiają 
się w jej chłodnym mroku. 

  

SKARBY W NURTACH OCEANU 
LONDYN. PAT. — Statek „Arti- 

glio* przybył wezoraj do portu Piy- 
mouth z ładunkiem 180 tys. f. st. w zło- 
cie, wyłowionych z zatopionego statku 

„Egypt“, 
Złoto to miało być odtransportowa- 

ne do Londynu, tymczasem na skutek 
powództwa kapitana Davy z barki fran- 
cuskiej „Irroise' ładunek został zabez- 
pieczony przez władze. 

Kpt. Davy twierdzi, że on pierwszy 
wskazał miejsce, gdzie na dnie morza 
znajdował się zatopiony ze swym skar- 

bem „Egypt* i wobec tego zgłosił swe 
pretensje do udziału w podziale znale- 
zionych sum. 

Zupełnie już niespodziewane powo- 
dzenie nurków z „Artiglio”, którym u- 

TTT EEST ADEO 
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Pozatem księgozbiór zawiera druki Al- 

dów, Estienn'ów, Plantin'ów, Elsevier'ów, Di- 
dot, Bodoni'ego. į 

Bibljoteka posiada 3 ex-librisy: 1) mie- 

dzioryt wykonany według rys. A. Półtawskie 
go, 2) i 3) Fotograwiura z tegoż większe- 

go i mniejszego formatu — wykonane w za 

kładzie Weinwurma w Budapeszcie. 

kła, stąpa Yvonne Hautin, a za nią dą- 
ży biskup z Lourdes i arcybiskup pa- 
ryski. Yvonne Hautin zbliża się do swe 
go klęcznika. 

Oto Mgr. Gerlier, biskup Loudes, 
rozpoczyna przemówienie. Przypomina 
on krótką Światową karjerę, pełną sła- 
wy i zaszczytów, tej dziewczyny, któ- 
ra dziś wyrzeka się wszystkiego, aby 
pędzić życie kontemplacyjne — najdo- 
skonalsze ze wszystkich form bytowa- 
nia ludzkiego. 

A potem obiedwie matki chrzestne 

dało się nareszcie wydobyć skrzynkę zło 

ta z zatopionego skarbca „Egyptu“, 

zwróciło powszechną uwagę na cały sze 
reg innych skarbów, zatopionych w mo- 
rzu, Prasa przypomina je pokolei, zasta 

mawiając się nad tem, czy i po nie war- 
toby ruszyć. I tak: 

W 1924 roku wydobyto po siedmiu 
latach bezowocnych prób zatopioną łódź 
podwodną. Były w miej sztaby złota, 
wartości 35 miljonów dol. Niedaleko od 
miej ma leżeć również i druga lódź, z 
pokaźnym ładunkiem złota. 

Koło przylądka Virginia na głęboko- 
ści 100 metrów leży zatopiony przed 
przeszło 70 laty skarb państwowy Mek- 
syku, skarb koronny pierwszego 1 о- 
statniego cesarza tego państwa, niesz- 

częśliwego Maksymiljana I, Skarb ten 
zatopiono tu umyślmie, by nie dostał się 
w ręce powstańców. Wartość tego skar- 
bu nie jest bardzo wielka; stamowi tyl- 
ko 4 milj. dol. : 

U wybrzeża Brazylji na pokładzie 
zatopionego w 1915 roku okrętu „Ksią- 
żę Asturji'' spoczywa w morzu miljon 
funtów szterl, O kilkaset mil dalej leży 
matopiony inny okręt „Rio de Janeiro" 
z trzema miljonami dolarów. 

Hautin klęka. Zaczyna się wzruszający 
dialog. 

                

   

— Quid petis? — czego żądasz? — 
chrzestnemi, cała w bieli, wiotka i smu wiodą pannę Hautin do ołtarza. Panna zapytuje kardynał. , 

serca, nawet obojętne, zabiły 

Wreszcie — i tego prasa mie musia- 
ia nikomu przypominać — na dnie zato- 
ki Vigo w Hiszpanji leży złoto i srebro, 
wartości jednego miljarda złotych. Pisał 
o tem złocie Juljusz Verne w książce 
„Nautilus“; ale złota tego nie wydobył 

oczywiście kapitam (Nemo. Złoto to, cze- 

ka tam do dziś dnia, 
Charakterystycznem jest, że tak wie 

le okazuje się zainteresowania możłiwo- 

ścią wydobycia leżącego bezczynnie zło- 
ta. Nie dziwnego: zrobiło się ono takie 
rzadkie, tak: bardzo dziś rzadkie... 

   

w Trokach. 

i miłość dalekich przestrzeni. Poszli nad 
rzekę, nad Wilję, gdzie Błękitna trzy- 

nastka zakłada 
święceniem zakończyli 
rajszą uroczystość. 

Była ona symboliczną, Zieleń kwia- 

tów u grobu Biskupa — i błękit wody 
w słońcu. Hołd młodego życia oddany 

Zmarłemu — i wypełnianie Jego ducho- 

wego testamentu. 

  

harcerze wczo- 

  

DRUG! DZIEŃ ZJAZDU 
BiBLJOTEKARZY POLSKICH 

W WILNIE ; 
Zgodnie z programem Zjazdu, dn. 

27 b.m. odbywały się obrady sekcji 
Eibljotek Naukowych i Oświatowych 
(referaty p.p. ]. Niezgody, J. Augusty- 
niaka i Z. Ciechanowskiej), oraz Sek- 
cji Bibljograficznej i Bibljotek Nauko- 
wych. (ref. p.p. W. Olszewicz i Z. Mo- 
czarski). 

O godz. 12 m. 30 została otwarta 
w gmachu Bibljoteki Uniwersyteckiej 
Wystawa Książki Wileńskiej, oraz Wy 
stawa kartograticzna Zbiorów Lelewe- 
la. 

Otwacie tych wystaw obecnością 
Swą zaszczycili: p. wice-wojewoda M. 
Jankowski, Hachan karaimski Seraja- 
Chan — Szapszał, profesorowie USB, 
Oraz liczne grono uczestników Zjazdu 
Bibljotekarzy. 

W dniu dzisiejszym odbędzie się 
zakończenie obrad i zamknięcie Zjaz- 
du. 

Jutro — wspólne zwiedzenie mia- 
sta, oraz wycieczka do Trok.  n. z. 

R A B K A Zdrojowisko 
dia DZIECI 

EEE A | dorosłych 
Leczy: Choroby przemiany materji, 
krzywicę, skazę limfatyczną, zołzy, nie- 
dokrcwność, początki zwapnienia żył, 
artretyzm. Ceny bardzo umiarkowane. 

Wszelkich informacyj udziela 
KOMISJA ZDROJOWA W RABCE 

JUTĘ MARNĄ I BAWEŁNĘ ZASTĄP 
NASZYM MOCNYM LNEM! 

  

UKAZAŁA SIĘ KSIĄŻKA 
GENERAŁĄ LUCJANA ŻELIGOWSKIEGO 

MYŚLI ŻOŁNIERZA-ROLNIKA 
o naszem g 

Wzmożenie gospodarcze naszych ziem Gen. Żeligowski 
w Oparciu o 

samowystarczalność. 
Cena zł, 2. — Do nabycia we wszystkich księgarniach 

SKŁAD GŁÓWNY — GEBETHNER I WOLFF. 

widzi 

ospodarstwie 

    

— Miłosierdzia Bożego — odpo- 
wiada nowicjuszka — i łaski zakonne- 
go habitu. 
— Niechże Pan da ci wierność i wy 

trwałość — odpowiada książę Kościo- 
ła... 

Veni Creator, śpiewany przez mni- 
szki, wznosi się słodko pod sklepienia 
świątyni. 

— Ty zlewasz na nas Twoje sie- 
dem darów, Ty jesteś palcem ręki bo- 
ZEJ+: 

" I oto nastaje chwila, gdy wszystkie 
mocno: 

panna Hautin zbliża się do kardynała i 
klęka u jego stóp. 

Matki chrzestne zdejmują z niej we 
lon, obnażają czarne włosy... Kardynał 
ścina je ma wysokości szyi. 

Czyjeś łzy płyną. Ale nowicjuszka 
ukazuje swą promienną twazz pod in- 
nym białym welonem, który nałożyły 
na nią matki chrzestne. I w towarzyst- 
wie zakonnic opuszcza kościół, aby 
swe suknie światowe zmienić na twar- 
dy habit mniszy. Za chwilę powraca, i 
kardynał Verdier opasuje ją sznurem 
— sznurem sprawiedliwości i czysto- 
ści — wkłada na nią szkaplerz — to 
jarzmo Pańskie, brzemię, które jest 
słodkie i lekkie, a wkońcu kwet bia- 
ły i w rękę świecę płonącą. 

Siostra Marja lwonna powraca do 
swego klęcznika. Kardynał błogosławi 
ją wzruszonemi słowy. 

Tworzy się znowu orszak — a me- 

(UT DAS IE TDI IS IIS LS INT VIS ST T VIT TI 

lodja Te Deum płynie w górę. Siostra - 
Marja Iwonna w ciężkim habicie bene- 
dyktyńskim poprzez dziedziniec moc- 
nym krokiem stąpa ku drzwiom klasz- 
toru. 

Nadchodzi ostatni akt ceremonii. 

Wszystkie przyjaciółki i wszyscy 
przyjaciele zbliżają się po kolei, aby 
uścisnąć nową zakonnicę, lub złożyć 
jej głęboki ukłon. Niezwykła radość, 
pełna spokoju i pewności, rozlana jest 
na jej obliczu. Uśmiecha się do każde- 
go i każdemu szepce ostatnie słowa 
pożegnania. 

W pewnej chwili kardynał Verdier 
uderza trzykrotnie pastorałem w drzwi 
klasztorne, które rozwierają się zwol- 
na. 

Zdala dochodzi śpiew mniszek. 
Siostra Marja Iwonna zwraca się do 

kardynała, klęka i śpiewa: 
.— Tutaj, na zawsze jest miejsce 

mego spoczynku. Tu pozostanę, albo- 
wiem obrałam je sobie... 

Kardynał błogosławi zakonnicę i w 
ręce przeoryszy oddaje nową siostrę. 
W przejrzystem powietrzu dzwonią 
dzwony. 

— Będziesz diademem królewskim 
w rękach twego Pana — rozlega się 
śpiew nadziei i radości z wnętrza kla- 
sztoru. 

| ciężkie drzwi zamykają się za tą, 
którą świat znał pod imieniem Yvonne 
Hautin, znakomitej artystki z Komedji 
Francuskiej. (r.) 

woją przystań. Jej po- ,



i 

  

Rozmowy z dyrektorem M. Szpakiewiczem 
Repertuar. — Pohulanka, Lutnia, Pubiiczność. — Świeże 
motywy. Rosja i Europa. — Powodzenie. — Subwencje.— 

Gfiarny zespół. 

Ja: Przystępujemy, pamie dyrekto- 
ы rze, do czwartego pytania. Jak się przed- 

stawia sprawa repertuaru i zespołu w 

_ teatrach wileńskich ? 
Dyrektor: Spróbuję to panu treści- 

wie wyłożyć. Na wstępie musiałbym je- 

dno zaznaczyć: Mimo niewesołe horos- 
_ kopy, oraz niesprzyjające warunki fi- 

mansowe, a w dodatku t. zw. przymus 

opinji do prowadzenia „Lutni”, nale- 

żało, abym wystąpił z pewnym progra- 
mem i rozpoczął pracę realną. 

Zapowiedzi moje oficjalne były о- 
strożne, ale dziś, już po ukończeniu 

_ głównego sezonu, wypelnione ponad о- 
bietnice. 

Ja: Na czem one polegały i co sta- 
mowiło ich treść ? 

Dyrektor: Dotyczyły obydwóch tea- 

trów: Pohulanki i Lmtni, pomiędzy któ- 
remi trzeba było przeprowadzić linję de 
markacyjną, Repertuar Pohulanki z0- 

stał w swoim pionie całkowicie wypeł- 
niony, repertuar zaś Lutnii, po długich 
próbach utrzymania go w sferze zagad- 
nień poważniejszych, niestety nie mógł 
tej próby wytrzymać, wobec obojętnego 
ustosunkowania się doń publiczności, 
reagującej chętnie na utwory lżejsze i 
beztroskie, nie wymagające wysiłku my 
ślowego. Charakteryzuje to zresztą pu- 

bliczność polską wogóle. 
Repertuar Pohulanki nie miał pre- 

tensji do jednolitości, do charakteru re- 
prezentacyjnego, skłaniał się jednak do 
zagadnień narodowych, społecznych, nie 

wyłączając politycznych. W porównaniu 
' zrepertuarami innych polskich teatrów, 
miał może najbardziej wyraźne oblicze, 
co oczywiście nie uwalnia go od kryty- 
ki a nawet ostrych ataków,sale trakto- 
wanych rzeczowo, a nie obliczanych na 
zniechęcanie do teatru społeczeństwa, i 
tak już dostatecznie opornego. 

Repertuar obu teatrów usiłowal ró- 
wnież uwolnić się od nieestetycznych 
jaskrawości, zachowując czystość. 

Ja: A zdobycze reżysersko - insceni- 

zacyjne? 
Dyrektor: Pod tym względem sezon 

obecny miał niewątpliwie dużą wartość? 
wnosząc bezsprzecznie pewne świeże mo 
tywy. nie nowe oczywiście w šwiato- 
wym dorobku teatralnym, lecz zdążają- 
ce do artystycznego zharmonizowania 
całości, do dialektycznego uwypuklenia 
widowiska, dostępnego i przekonywują- 
cego współczesnego widza, Większość 

inseenizacyj wileńskich szczęśliwie uni- 
kała całego balastu operowego, dziś jesz 
cze pokutującego przemożnie na repre- 

zentacyjnych scenach dramatycznych 
u mas. 

Niektóre inscenizacje osiągnęły śmia 

łość pomysłów i ideologiczny związek 
teatru ze współczesnością, oraz wykaza- 
ły, że istnieje określony stosunek teatru 
do treści zawartej w utworze. Z tych 
może względów, tu i ówdzie przez nie- 
zrozumienie, poczytywane były za ob- 
jawy wpływów bolszewickich. Tych 
wszakże wpływów mikt mi mie zdoła do- 
wieść ani uzasadnić. 

Ja: Ale teatr rosyjski wywiera prze- 

cie pewien' wpływ na nasz teatr? 
Dyrektor: Współczesny teatr rosyj- 

ski kroczy odrębnemi drogami, i stosu- 
" nek jego do teatru zachodnio - europej- 
skiego jest prawie żaden. Będziemy 
zresztą © uim specjalnie mówili. Jeśli 
zaś chodzi o przedwojenny teatr rosyj- 

ski — oczywiście, zaważył on od lat na 
teatrze europejskim, szczególnie _pol- 
skim, Obecnie w Europie Zachodniej w 
dziedzinie inscenizacji przoduje teatr 
niemiecki i czeski, po części łotewski 
i polski. U mas jednak szukanie form 
scenicznych napotyka wyjątkowo ciężki 
opór konserwatyzmu i t. zw. tradycji, 
zarówno ze strony krytyki, jak i puo- 

* liczności. Wisszelkie w tym kierunku od- 
chylenia poczytywane są bez zastano- 
wienia i motywacji, ni mniej ni więcej, 

- tylko odrazu 2а bolszewiem w tem zna- 
czeniu, w jakiem powszechnie używamy 
tego określenia. Opinja ta, w stosunku 

do teatrów wileńskich, mówiąc zwiężle, 
nie wytrzymuje żadnej dyskusji. 

Ja: A jaki był stosunek publiczności 
do repertuaru w sezonie obecnym? In- 
memi słowy, chodzi mi poprostu o kwe- 
stję powodzenia teatralnego? 

Dyrektor: Pierwsze dwa miesiące za- 
powiadały Wilnu pod względem powo- 
dzenia teatralnego pierwszeństwó wśród 
innych miast, ale wypadki listopadowe 
zachwialy wszystkiem, Listopad, gore- 

cy dla Wilna, ostudził publiczność tea- 
tralmą, którą, gdy raz oderwać od za- 
jateresowań teatralnych, nieprędko już 
do nich wraca. Dla teatru była to strata 
dwóch majlepszych miesięcy sezonu. - 
Wszelkie zaś najżyczliwsze odwoływania 
się do publiczności, by ratowała teatr, 
wywiera nieuchronnie ten skutek, że 
wtedy i najstalsi bywalcy omijają 80. 
Pp. Recenzenci zasię mie orjentują się 
dotychczas, że uwaga tego rodzaju: wi- 
downia była pusta, umieszczona w do- 
brej wierze, stokroć zgubniejsze wywie- 
ra skutki, niż majsurowsza krytyka u- 
tworu lub wykonania. Zachęcenie widza 
w recenzji polega na czem innem, i jest 
to też swego rodzaju sztuką. 

Ja: Te dwa miesiące odbiły się nie- 
wątpliwie mocno na finansach teatrów ? 

_" Dyrektor: Naturalnie, poderwały w 
zmacznym stopniu nasz stam finansowy, 
ale mimo to, mimo obciążenie Lutnią, 

jest on w: chwili obecnej — przy ośmiu 
tysiącach subwencji miesięcznej -— je- 
dnym z pomyślniejszych w Polsce, Po- 

mijając teatry miejskie w Warszawie, 

mające znaczne subwencje, w Krakowie 
(350.000 rocznej subwencji przy jednym 

teatrze), we Lwowie (300.000 zł. rocznej 

subwencji i utrzymanie przez Magist- 
rat drugiego teatru) — Teatry Polski 
i Ateneum w Warszawie (miesubwencjo- 
nowane), oraz teatry w Łodzi, Poznaniu 
i Katowicach, przy znacznie większych 

subwencjach od wileńskich, są w sytua- 
cji finansowej cięższej. Ofiary najwięk- 
sze oczywiście w tym wypadku ponosi 
zespół artystyczny, który, pobierając ga- 
żę w stosunku procentowym, musi usz- 
tzuplaniem swych poborów gwaranto- 
wać samowystarczalność instytucji. Ze- 
spół wileński zamknie swe rachunki 30 
9 br. bez deficytu, najprawdopodobniej 
z pokryciem gaż kontraktowych zespo- 
lu artystycznego w stosunku 75 proc.; 
szereg jednak teatrów polskich procen- 
tu tego nie osiągnie. 

Ja: Doszliśmy w naszej rozmowie do 
zespołu, który pan dyrektor odrazu u- 
jął z jego najlepszej strony: ofiarnej 

pracy dla teatru. Proszę o jego dokład- 
miejszą charakterystykę. 

Dyrektor: Zarzucano mi niejedno- 
krotnie, że teatry wileńskie posiadają 

zbyt liczny zespół artystyczny i w do- 
datku nierównomiernie wyzyskany i ob- 
ciążony balastem. Otóż zespół wileński, 

pracujący na dwóch scenach, liczy za- 

ledwie 35 osób i jest najmniejszym ze- 
społem w Polsce, Dwie sceny pracują 
mormalnie, dając przeciętnie 5 premjer 

miesięcznie. Wykaz pracy zespołu wy- 

kazuje 100 proc. zużytkowania go i ró- 
wnomierną skalę rozkładu pracy. Oczy- 

wiście, gdzie jak gdzie, lecz w teatrze 
nie da się wszystkich podciągnąć pod 
jeden strychulec i muszą istnieć zasad- 
nicze różnice w podziale pracy, w obo- 
wiązkach i odpowiedzialności. Atmo- 
sfera pracy w teatrach wileńskich i wy- 

jątkowe wzajemne stosumki koleżeńskie 
świadczyć mogą najwymowniej, że nie 

odgrywa tu roli protekcja, stosunki, 

sympatje, koterje, lecz istnieje powa- 
żny i uczciwy stosunek do pracy. Oczy- 

wiście, nawet w tak mielicznem zbioro- 
wisku ludzi, muszą istnieć niezadowole- 
mi, ale na to nie ma rady; jedni to nie- 
zadowolenie znoszą cicho w sobie, inni 
obnoszą je znów po wszystkich komin- 
kach i cukierniach, dając żer do tak 
ulubionego w naszych miastach syste- 
mu łańcuszikowego, Trudno, proszę pa- 
na, życie wewmętrzne teatru zbyt się ze- 
spoliło z życiem ogólnem, co mu utru- 
dnia wzniesienie się na wyższy poziom, 
jaki winien charakteryzować człowieka- 
artystę. 

Dawne odgrodzenie się społeczeństwa 
od aktora miało swe dobre strony: ka- 
żdy aktor czuł się królem i nie zmieniał 

się na drobne —miał swą dumę, miał 
fantazję, miał swą samotność, tak nie- 
zbędną w pracy i życiu aktora. w. 

SŁO 

ZUCHWAŁY NAPAD 
WILNO. — Wczoraj o godzinie -10 wie- 

czorem na ul. Kwaszelnej dokonano napadu 

na 56-letniego Szmula Milikowskiego, hand- 

lerza ze wsi Popiszki, gminy rudziskiej. 

Dwóch drabów zatrzymawszy Milikowskie 

go tuż przy zauł. Krupniczym zażądało wy 

dania im pieniędzy. 

Gdy napadnięty począł się ociągać, napa 

stnicy rzucili się na swą oliarę, bijąc pięścia 

LINJA LOTNI 
WARSZAWA — WILNO — RYGA 

wo 

NA UL. KWASZELNEJ 
mi po twarzy i głowie. 

Milikowski odnios! ogoine obrażenia i ma 

wybite dwa zęby. 

Napastnicy po steroryzowaniu rannego— 

przeszukali mu kieszenie, zabierając kiłkadzie 

siąt ziotych i książeczkę rachunkową, licząc 

zapewne, że jest to portiel. Sprawcy zbiegii 

w kierunku ul. Kijowskiej. 

CZA 
OTWARCIE NASTĄPI PRAWDOPODOBNIE 15 SIERPNIA 

Chcąc zabezpieczyć się przed dozot 
WILNO. — W piątek i sobotę toczyły się 

w Wilnie obrady komisyjne przy udziale de- 
legatów Ministerstwa Komunikacji i spraw 
wojskowych, T-wa „Lot*, wileńskiej Dyrek- 
cji Kolei, Urzędu Wojewódzkiego. Z ramie- 
nia miasta Wilna, brał udział w komisji wi- 
ceprezydent Czyż. 

Przedmiotem obrad komisji była sprawa 
otwarcia linji lotniczej z Warszawy przez 
Wilno do Rygi i Tallina. Obradowano głów- 
nie nad sprawą powiększenia lotniska na Po- 
rubanku, które jest za małe dla ciężkich ma- 

  

Ster — numer bez numeru, poświęcony 
dwudziestoleciu harcerstwa na Wileńszczyź- 
nie. 1912—1932. 

Ciekawy, bogaty w treść i 
nie zbudowany ten zeszyt, redagowany przez 
p. A. Wasilewskiego, powinien trafić do rąk 
każdego wilnianina, któremu bliskie są dzie- 

konsekwent 

je ostatniego dwudziestolecia i 
nasza młodzież. 

— świat — Nr. 26. W bieżącym nume- 
rze p. Al. Lednicki opowiada o wrażeniach 
swoich z Litwy Kowieńskiej, p. Tadeusz Trę 
bicki opisuje życie kolonistów polskich'w An- 
goli, p. M. Owczarek zamieszcza nowelkę 
„Zemsta barona Scarpia“. Pozatem znajdu- 
jemy dalszy ciąg ankiety p. t. „Nowoczesne 
małżeństwo”, interesujący feljeton „Miłość u 
bolszewików' wywiad,z Janem Kiepurą. Bo- 
gaty dzia p.t. „Tydzień „Świata”, sprawozda 
nie z teatrów, z popisów szkół muzycznych, 
z nowych książek, z pokazu gospodarstwa 
domowego i t.p. Numer zdobią liczne i zaj- 
mujące ilustracje, jak zdjęcia konferencji lo- 
zańskiej najazd weteranów na Waszyngton, 
święta lotniczego w Warszawie, nowych 
zbrojeń Ameryki i Niemiec etc. 

„Tygodnik liustrowany* w n-rze 25 pizy 
nosi szereg zajmujących artykułów «i prac 
znanych autorów, wśród których należy wy- 
mienić W. Berenta, „Szabla i duch*, J. Wit- 
tlina „Św. Franciszek na wojnie", K. Zawo - 
dzińskiego. „Współczesna epopea żydowska”, 
J. Parandowskiego „Dysk olimpijski" i in. 
Wittlina šw. Franciszek“ jest fragmentem po 
wieści biograficznej o świętym z Asyżu. W 
artykule wstępnym dr. G. Groeger omawia 
całokształt sprawy „Prawa autorskiego”, att- 
tor jest członkiem komisji ministerjalnej, pra- 
cującej nad nowelizacją ustawy o prawie ait- 
torskiem. St. Podhorska-Okołów daje żywv 
ieljeton o duszy współczesnego Budapeszttr 
„Pod posągiem „Csicosa*. W. Husarski zaj- 
muje się „Kulturą artystyczną Węgier', kro- 
nika teatralna, feljeton sportowy J. Janow- 
skiego (o meczu tennisowym Polska — An- 
glja), dział idee i zdarzenia aktualja — oto 
różnorodna, obficie ilustrowana treść n-ru. 

droga jest 
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Dalė 28 Wscnód słońca g. 3.39 

AS Zachód słońca g 2027 
Piotra i Pawła) * 
__ > 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego w Wilnie. 
Z dnia 27 czerwca rb. 

Ciśnienie średnie: 759. 

Temperatura średnia: + 16. 

Temperatura najwyższa: + 19. 

Temperatura najniższa: + 9. 

Opad. — 

Wiatr: północno-zachodni. 

'Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

  

MIEJSKA 
— PRACE NAD BUDŻETEM. Ostat 

nio .komisja finansowa odbyła cały sze- 
reg marad nad preliminarzem budżeto- 
wym. Rozpatrzono stronę dochodową i 
obecnie będą omawiane wydatki, Preli- 

minarz zredukowano o dalsze 150.000 zł. 
— BEZROBOCIE. Na terenie znaj- 

duje się obecnie 5428 bezrobotnych. —- 
Bezrobocie, w stosunku do ubiegłego 
tygodnia zmniejszyło się o 37 osób. 

—Zmiana nawierzchni jeźdni. — U wice- 

prezydenta Czyża była delegacja robotników 

brukarskich, prosząc o wznowienie robót w 

mieście. 

Interwenjujący otrzymali odpowiedź, że w 

najbliższej przyszłości (kiedy?)— magistrat 

przystąpi do zdejmowaniu bruku na ui. Zam 

kowej, gdzie — jak wiadomo — ma byč u- 

łożona kostka klinkierowa, a następnie mia- 

sto projektuje szereg napraw bruków na uli- 
cach bocznych. 

Dzięki temu większość brukarzy znajdzie 

przy tych robotach pracę. 

— UKARANI HANDLARZE, Miej- 
ski wydział przemysłowy wysłał już na- 
kazy karne tym cudzoziemcom, którzy 

w swoim czasie nie uzyskali zezwoleń 
na prawo handlu lub uprawiania rze- 

miosła, W przyszłości zakłady te będą 
zamykane. Okazuje się, że około tysiąca 

cudzoziemców nie zdołało uzyskać ze- 
zwoleń, a to z braku obywatelstwa. 

IKA 
AKADEMICKA 

— FOTOGRAFJA, — Koleżanki i 
Koledzy, którzy w br. składali egzamina 
po 4 roku na wydziale prawnym USB., 
są proszeni o przybycie dziś 28 bm. o 
godz. 16,30 na podwórko Piotra Skargi, 
gdzie odbędzie się wspólna fotografja, z 
łaskawym udziałem Sz. PP, Profesorów. 

RÓŻNE 

— Sprostowanie. Przysłowiowe chochliki 
drukarskie, korzystając z nieobecności auto- 
ra, dały się we znaki we wczorajszym arty- 
kule p. W. Ch., p.t. „W królestwie Sępów i 
t.d...* Zostały zniekształcone: nazwisko p. 
Kuratora, inicjał imienia p. Wojewody; za- 
miast — „duże maszty" zjawiły się „dwie 
maszty” zamiast „obóz harcerek" —- „otóż 
harcerek“ i t.p. Zdanie, zaczynające się od 
słów; „Zafałowała wzdłuż polany' jest kom- 
binacją dwu niedokładnie podanych zdań. 
Po wyrazach: ...„jakże jest aktualne dziś"... 
optuszczono zdanie: „Unikając błędów prze- 
szłości lecz biorąc przeszłości zapał, oby mła 
dzież nasza — wierne dzieci Kościoła odro- 
dziła się na wyżynach wiary i poznała cud 
Rozmnażania się chlebów... : 

— Wilno — Moniuszce w hołdzie. Liczne 
wycieczki, nawet zamiejscowe (Warszawa, 
Suwałki i in.) zwiedzają Wystawę Pamiątek 
Moniuszkowskich w głównym pawilonie wy- 
stawowym w ogrodzie po _ bernardyńskim, 
stwierdzając tem wielkie zainteresowanie u- 
rządzoną z pietyzmem expozycją świeżo uzu 
pełnioną szeregiem cennych przedmiotów. 

Wystawa czynna jest codziennie w godz. 
od 11 do 8.wiecz. 

Wstęp — 45 gr.; ulgowe — 20 gr.,; gru 
powe (od 10 osób) 10 gr. = 

— Widowiska polskie na prowincji. 
Zespół dramatyczny wileńskiego Tea- 
tru kolejowego, który przed trzema ty 
godniami wyruszył pod kierownictwem 
p. Zbigniewa Śmiałowskiego, na о- 
bjazd rozległych terenów Kresów 
Wschodnich, powrócił w dniu wczoraj- 
szym do Wilna, zyskując wszędzie wiel 
kie uznanie i wyjątkowe powodzenie. 
Szczegółowe sprawozdanie z objazdu 
prowincji zamieścimy niebawem. 

— Z życia „Sokoła”—Na wszechsłowiań- 
ski zlot sokołów do Pragi w dniach 2—6 
lipca wpłynęło od sokołów  poiskich 1147 
zgłoszeń, ze względu jednak na ostatnie za- 
rządzenia paszportowe wyjedzie zaledwie 300 
ćwiczących. Z Wilna wyjeżdża znany zawod „ 
nik „Sokoła* j. Żylewicz. W dniu 10 lipca 
odbędzie się zlot dzielnicowy pomorskiego 
T-wa „Sokół* z udziałem sokolstwa polskie 
go z kraju i zagranicy. Zapowiedzieli rów- 
nież swój udział czescy i 
Zlot ten będzie manifestacją sokolstwa nad 
polskiem morzem, wobec czego musi być li- 
cznie obesłany. Opłaty zlotowe w kwocie 3 

zł. należy wnieść w gnieździe wileńskiem do 
dnia 1 lipca, wyjazd w dniu 7 lipca wieczo 
rem. W dniu 29 czerwca odbędzie się o go- 

jugosłowiańscy. - 

szyn pasażerskich, które mają na tej linji kur- 
sować (prawdopodobnie trzymotorowe Fok- 
kery). 

Dalej, obradowano nad sprawą budowy 
specjałnej radjostacji lotniczej, która ma sta- 
nać w. okolicach lotniska. 

Rozważano sprawę wynalezienia potrzeb 
nych środków. Prace powyższe mają być nie 
bawem rozpoczęte, i jest nadzieja, że o ile 
do dnia 15 sierpnia r.b. będą ukończone, to 
otwarcie ruchu nastąpić będzie mogło w tym 
dniu, 

dzinie 15 w gnieździe zbiórka dla zwiedze- 
nia obozu harcerskiego na Pośpieszce. 

< Narady w sprawie reformy prawosław 
nych Seminarjów Duchownych. — |. E. Ks. 
Metropolita Dyonizy na najbliższe dni zwo- 
łał w Warszawie narady w sprawie reformy 
ustroju Prawosławnych Semiaajów Duchow- 
nych w związku z dokonywaną obechie ogól 
ną reformę szkoły średniej. We wspomnia- 
nych naradch będą uczestniczyli: ks. Rektor 
Seminarjum Duchownego w Wilnie i Inspek- 
tor Seminarjum Duchownegow Krzemieńcu. 

— STRAJK PIEKARZY WISI W 
POWIETRZU. Robotnicy piekarze mają 
zmartwienie. Przedsiębiorcy ociągają 
się z podpisaniem umowy zbiorowej, — 
'Wezoraj odbyło się walne zebranie Chrz. 
(Zawod. Zw. Piekarzy, na którem wybra- 
no specjalną komisje. Otrzymała ona ta- 

kie dytektywy: albo doprowadzicie do 
podpisania umowy, albo organizujcie 
strajk. 
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WZROST LICZBY BEZDOM- 

NYCH, Ostatnio wydział opieki społecz- 
nej otrzymuje liczne podania o przyję- 

cie do schronisk miejskich. Wobec te- 
go, że domy miejskie są przepełnione, 
władze miejskie zastanawiają się, jak 
zaradzić rozszerzającej się bezdomności. 

POSTAWY 
— Podziękowanie. Zarząd Zrzeszenia Po- 

wiatowego Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet w Postawach, niniejszem wyraża ser- 
deczne staropolskie „Bóg Zapłać* Panu Jó- 
zefowi Kęstowiczowi, niagistrowi farmacji — 
właścicielowi apteki w Postawach za udzielo 
n e bezpłatne leki dla Stacji Opieki nad Mat- 
ką i Dzieckiem w Postawach — prowadzo- 
nej przez nasze Zrzeszenie, czem w znacz- 
nym stopniu przyczynia się do jej normalne- 
go prosperowania, zważywszy szczupłość 
funduszów posiadanych przez Zrzeszenie na 
jej utrzymanie, pozatem wdzięczne jesteśmy 
p. Kęstowiczowi za jego zrozumienie dła do- 
miosłości tej placówki i przychylne ustosun- 
kowanie się wogóle do prac i poczynań na- 
szego Zrzeszenia. " m 

TEATR I MUZYKA 
— Premjera „Chaty za wsia“ w Ber- 

nardynce: Dziś, we wtorek 28 czerwca 
o godz. 8,15 premjera gigantycznej sziu 

ki „Chata za wsią* wedlug powieści J. 
Kraszewskiego, z muzyką Noskowskie- 

go. Niezwykle interesująca treść, roz- 
grywająca się na tle muzyki, cygań- 
skich chórów i tańców, przy udziale świe 
tnej orkiestry, licznych chórzystów, sta 
tystów i baletu — czynią z „Chaty za 
wsią widowisko nieprzeciętne, barw- 
ne, melodyjne i ciekawe. Udział biorą: 
pp. Belecki, Detkowski, Domański, Szur 
szewska, Czapliński, Gliński, Morano- 
wiez, Dejunowicz, Zielińska, Janiszew- 
ski, Zastrzeżyński, Zastrzeżyńska, Brusi 
kiewicz, Loedl, Ładosiówna, Puchniew- 
Ski i inni. Reżyserja dyr. M. Szpakiewi- 
cza, Dekoracje W. Makojnika. Przygo- 
towamie chórów W. Szczepański, dyry- 
gent R. Herman. 

— Rewja „20.000 dolarów" w Lutni. 
'W dniach 28, 29 i 30 bm, odbędą się 
trzy ostatnie przedstawienia wesołej, 
cieszącej się powodzeniem rewji p. t.: 

„20.000 dolarów" pod dyr. Leona Żukow 
skiego, z udziałem Haliny Rymkiewi- 
czówny, Hanki Skorokówny, Mary Rym- 
kiewiczówny, Leora Warskiego, Ryszar- 
da Radwana, Antoniego Jaksztasa. Kie- 
rownictwo muzyczne A, Jaszczyński-— 
Tańce R. Radwan. Kier. literacko - ar- 
tystyczne A. Jaksztas. Ceny miejsce zni- 
żone, Początek o godz. 8,15. 

— Popołudniówka świąteczna w Ber- 
nardynce. W środę 29 czerwca o godz. 4 
Pp. w uroczystość Św. Piotra i Pawła, 
w Teatrze Letnim w Bernardynce odbę- 
dzie się popołudniówka świetnej i we- 

sołej farsy Arnolda i Bacha pt. „Awaa- 
tura w raju', Komedja ta cieszy się 
wciąż zasłużonem powodzeniem. Ceny 
miejsc zniżone. Ž 

— PARK IM. ŻELIGOWSKIEGO — 

Wtorek 28 czerwca br. Koncert Wil, Or- 

kiestry Symfonicznej pod. batutą Micha- 
la Małachowskiego, oraz wystąpi prof. 

Aleksander Kantorowicz (solo skrzypce ) 
i Albert Katz (solo wiolonczela), przy 
fortepianie E. Sołomonówna. W progra- 
mie: Czajkowski, Rubinstejn i inni. 

Początek o godz, 8,15 wiecz. 
Ceny: wejście 30 gr., ulg. 20 gr. i 

krzesła przed estradą 45 gr. 
— LADIS - KIEPURA W „FAU- 

ŚCIE. Środa 29 bm, mieodwołalnie raz 
jeden, niezwykłe, podwójne zdarzenie: 
majpopularniejsza opera „Faust* w nie- 
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ŻYCIE RO BOTNICZE 
ROZMOWA Z POSŁEM DR. STEFANEM BROKOWSKIM 

Istnieje w Wilnie Rada Zjednocze- 
nia Związków Zawodowych Ziem pół- 
nocno-wschodnich. Prezesem Rady jest 
pos. dr. St. Brokowski. 

Organizacja ta jednocząca jedena- 
ście związków robotniczych, liczy oko- 
ło 2 tys. członków. 

Chcąc odźwierciadlić charakterysty 
czne cechy życia robotniczego na tere- 

‚ nie Wilna i Wileńszczyzny, zwróciliś- 
my się do p. dr. Brokowskiego z proś- 
bą o parę chwil rozmowy na ten temat. 

Z konieczności musiała ta rozmo- 
wa wyjść poza ramy zwykłego wywia- 
du, tak bowiem temat, jak i różnorod- 
ność zagadnień z nim związanych, wy- 
magała obszerniejszego omówienia. 

Nie będziemy tu przytaczać całości 
zagadnienia ruchu robotniczego, gdyż 
nie sposób wyczerpać tematu w obrę- 
bie artykułu, nie będącego specjałnem 
studjum, ograniczymy się jedynie do 
podkreślenia istotniejszych rysów życia 
reootniczego, specjalnie na terenis ziem 
późnocno-wschodnich. 

Bezrobocie. Najbardziej charaktery- 
styczna cecha związków  robotni- 
czych w dobie dzisiejszej, przemawia z 
procentowego zestawienia ilości człon- 
ków pracujących i bezrobotnych. 

Pracuje stale lub doraźnie 35 ргос., 
Lez pracy jest 65 proc. ogółu członków. 
S:ąd wynika kardynalny postulat pra- 
cy Zjednoczenia. Nie sprawy po! :ycz- 
ne, ani żadne inne, ale przede». szys 

wyszukanie pracy i możno: :. 
owania, jest główną :roską лм— 

w. Kwestja zairuda nia | ь 
ned catoksztaltem pracy. 

Oczywiście, ze względów zrozu- 
PAKNTNIUDYTAIS PORTO RATZEZZOEC ZOZ 
zmiernie oryginalnem ujęciu insceniza- 
cyjnem pomysłu prof. A. Ludwiga i W. 
Makojnika — na otwartem powietrzu, 
w specjalnie rozbudowanej muszli w 
parku Żeligowskiego, z występem w roli 
tytułowej fenomenalnego tenora polskie 
go LADISA-KIEPURY, ze wspóludzia- 
łem pierwszego basisty Opery Warszaw- 
skiej Junelli - Trembickiego w partji 
Mefista, oraz wybitniejszych sił miej- 
scowych: W. Hendrich (Małgorzata), N, 
Perakówny (Marta), A. Potopowiczó- 
wny (Zibel), A, Ludwiga (Walenty), W. 
Niedzielko (Wagner). Nowe dekoracje i 
kostjumy, Własny chór i orkiestra ope- 
rowa. Dyryguje dyr. R. Rubinsztejn— 
Początek o godz. 8 i pół wiecz, 

— KONKURS HUMORU. Park im. 
Żeligowskiego. Jednym z najskuteczniej- 
szych sposobów walki z pesymizmem, 
smutkiem i złemi nastrojami jest bez- 
wątpienia śmiech. Chcąc poruszyć tą le- 
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miełych, zadanie to jest niełatwe. Sy 
Ч гс!а rodzin robotniczych zależna jest 
od ożywienia rynku pracy. Poz 'awie- 
nię środków do życia budzi obawę, 
szzególnie na jesień i „imę. To też 
Ziednoczenie ma swych przedst iwiciel* 
w Komitecie dła spraw bezrobocia, 
gczie potrzeby swych c.ionków prze '- 
stawia. ! 

Ale to nie wystarcza. Zachodzi po- 
trzeba uruchomienia wielkich robót pu- 
blicznych np. regulacji Wilji, budow- 
nictwa i t.p. Oczywiście, realizacja 
tych postulatów zależy od całoksztaitu 
sytuacji finansowej. W pierwszym rzę- 
dzie miasto może dać zatrudnienie 10- 
botnikom, co też zresztą i czyni przez 
jrowadzenie robót kanalizacyjnych i 
ir. Pewne ożywienie daje się zanoto- 
wać . przy robotach, piowadzonych . 
przez wojsko, ale w ogólue п podsur.0- 
waniu nie tworzy to pozycji wystarcza- 

jącej. 
Praca kulturalno-oświatowa. Wsztl 

ka praca organizacyjna wsród robotni- 
ków pozbawionych zarobkó w, jest nad 
zwyczaj utrudniona. Nar'ira. r) rzeczy 
koleją na plan pierwszy wysuwa się 
kwestja poszukiwania рга /. 

Mimo to na terenie robotniczych 
związków  zjednoczeniowych, działa 
specjalne stowarzyszenie kulturalno-0- 
światowe p.n. „Praca“, posiadające 
własny statut organizacyjny. Między 
innemi, działalność tego stowarzysze- 
nia przejawiła się w zorganizowaniu 
Politechniki Robotniczej, o czem swe- 
go czasu pisaliśmy. 

Obok pracy kulturalno-oświatowej 
prowadzona jest wśród mas  robotni- 
czych akcja, zmierzająca do uświado- 
mienia stanu gospodarki światowej, a- 
by na tem tle uwydatniły się wysiłki 
rządu w kierunku przezwyciężenia de- 
presji gospodarczej kraju, która nie 
powstała z winy tego rządu, lecz jest 
odbiciem stanu ogólnego. : 

Wśród robotników świadomość ta 
gruntuje się z dnia na dzień, co w zna- 
cznym stopniu ułatwia opanowanie ino 
ralnej strony kryzysu. Rzesze robotni- 
cze wiedzą, iż w swojem państwie ma- 
ją szeroko rozbudowane ustawodaw- 
stwo robotnicze, które nawet przy m- 
nimalnym poziomie gospodarczym kra 
ju gwarantuje wielką owocność pra- 

cy 

   

Psychika robotnika wileńskiego. 
Przeciętny typ robotnika wileńskiego, 
różni się zasadniczo od typu robotnika 
w-Polsce centralnej i zachodniej. W 
Wilnie, wśród robotników przeważa 
element niefachowy. Politycznie przez 

żącą w Wilnie odłogiem siedzibę, w dn, długi czas demoralizowany był robot- 
1-go i 2-go lipca tj. w piątek i w sobotę nik wileński przez różne ugrupowania. 
urządzony będzie pierwszy końkurs hu- Stąd powstała dziwaczna mieszanina 
moru z zebraną publicznością w roli sę- przekonań politycznych, jeżeli o przeke 
dziów. Udział w konkursie zgłosiły do- naniach wogóle można mówić. 
tąd: Wileńska Orkiestra Symfoniczna, Przechodzenie z jednej partji do dru 
Chór rewellersów oraz szereg najwybit- giej, od chadecji do PPS, jest na porząd 

    

braćmi Karolem a Stanisławem Narkowskimi 
mieszkańcami wsi Szaraje gm. gródeckiej — 
dochodziło czesto do kłótni na tle podziała (Dokończenie kroniki wileńskiej na str. 4-ej) 

miejszych artystów Teatrów. Miejskich. 
Impreza ta wywołała łatwo zrozu- 

miałe zainteresowanie. 

CO GRAJA W KiNACH? 
HOLLYWOOD — Kult ciała. 
CASINO — Król Włóczęgów. 
PAN — Awanturnica. 

ŚWIATOWID — Chata Wuja Toma. 

WYPADKI I! KRADZIEŻE 

— ZUCHWAŁY ZŁODZIEJ. — No 
cy wczorajszej do mieszkania właści- 
ciela domu przy ul. Sierakowskiego — 
24 Lejbowicza dostai się przez okno 
złodziej. 

Opryszek nie kontentując się garde 
robą, znalezioną w części mieszkania, 

wszedł do sypialni Lejbowicza i po- 
czął ściągać ubranie z przed łóżek. 

Zbudzony szmerami jeden z domow 
ników wszczął alarm, co zmusiło zło- 
dzieja do ucieczki. Rabuś, widząc, że 
nie zdoła dopaść okna, wybieg! na bał 
koni bez namysłu skoczył z wysoko- 
ści 1 piętra na bruk. A 

Mimo pościgu złodziej zdołał ujść. 
— USIŁOWAŁ ZABIĆ ŻONĘ. W 

niedzielę przy 1. Strycharskiej 5 Stefan 
Krawialis przebił kilkakrotnie nożem 
swą żonę Annę. Ranną w stanie ciężkim 
przewieziono do szpitala żydowskiego. 

Aresztowany Krawjalis twierdzi, że 
usiłował zabić żonę, przyłapawszy ją na 
zdradzie małżeńskiej, 

— UPADŁA ZE SCHODÓW. Stef:- 
mja Służal (Lwowska 27 m. 4) późno 
wracała do domu. Na schodach było już 
ciemno i to zapewne było główną przy- 
czyną nieszczęścia, jakie się stało. Idąc 
po omacku, Służal poślizgnęła się i u- 
padła tak fatalnie, że lokatorzy zwabie- 
ni stukiem i jękami, znaleźli ją napól- 
przytomną. Zawezwano Pogotowie, Le- 

Ikarż stwierdził ogólne potłuczenie i zła- 
manie nogi. Nieszczęśliwą ofiarę ciem- 
ności odwieziono do szpitala żydow- 
skiego. 

Dozorca zaklina się, że wypadek 
miał miejsce po 11-tej, gdyż do tego cza 
su schody były oświetlone. Nawet na ul. 
Lwowskiej to się zdarza, choć nie we 
wszystkich domach, 

— UDERZYŁ KOBIETĘ. W dniu 
24 bm. podczas sprzeczki między Mie- 
rzańcem Ignacym (Subocz 116) a Do- 
mimiką Bozołową  (Subocz 105), Mie- 
rzamiec uderzył kobietę laską w lewą rę- 

kę, wskutek czego doznała ona złamania 

ręki. — Bozołową odwieziono do szpi- 

      

   
  

tala żydowskiego. Mierzańca zatrzymano 
3 MOLODECZNO 

— BoJKA MIEDZY BRACMI. — Miedzy 

ku dziennym. 
Zadaniem związków robotniczych 

jest ugruntowanie stałych przekonań 
wśród swych członków, wyrobienie ich 
jako obywateli państwa i odgrodzenie 
od demoralizujących wpływów politycz 
nych, które szły w kierunku wykorzy- 
stania mas robotniczych. Robotnik był 
ślepem narzędziem, gdyż cele i intencje 
polityczne partji nie były mu znane. 

Czy należy obawiać się wpływów 
komunistycznych wśród robotników ? 
Raczej nie. Robotnik wileński niechęi- 
nie słucha podszeptów  komunistycz- 
nych. Wie, że komunizm nie dał szczę- 
ścia masom, lecz stworzył niewolę z 
nową etykietą. Trudno pominąć fakt, 
że każdy pracujący w Sowietach tak 
się czuje, jak u nas bezrobotny, albo i 
jeszcze gorzej. Е 

Można natomiast mówić o swoi- 
stym nihilizmie naszego robotnika. Po- 
wstaje on wskutek depresji gospodar- 
czej, której skutki robotnik czuje w 
postaci biedy, ale podłoża zrozumieć 
nie jest w stanie. W tym więc kierunku 
idzie praca oświatowa, która otwiera 
przed robotnikiem szersze horyzonty po 
zwalające mu ogarnąć całokształt ży- 
cia gospodarczego świata i własnego 
kraju. 

Jeżeli dziś istnieją jakiekolwiek an- 
tegonizmy wśród robotników, to z 
chwilą poprawy sytuacji gospodarczej 
znikną one niezawodnie. : 

Chwila obecna domaga się stworze 
nia znošnych przynajmniej warankow 
bytowania dla bezrobotnych. : 

W normalnych warunkach robotnik 
polski nie demoralizowany przez parije 
i nie wykorzystywany politycznie, mo- 
że się stać elementem twórczym w pra- 
cy państwowej. T. €. 
  

  

Należy się liczyć w najbliższej przyszło- 

ści z ustąpieniem p. Kątkowskiego ze stano- 

wiska kom. Kasy Chor. Niema w tem nic dzi- 
wnego. P. Kątkowski nie był komisarzem Ka- 

sy Chorych, lecz komisarzem p. Gradowskie- 

go, p. Gradowski zaś rządził się w Kasie Cho 

rych, jak „szara eminencja", jeśli użyjemy 

francuskiego określenia, zamiast bližszęgo 

polskiego, które jest... w tym samym kolorze. 
  

  

gruntów. W ub. niedzielę bracia podczas 
sprzeczki pochwycili drągi żelazne i poczęli 
się bić. Silniejszy Karol zadał kilka ciężkich 
ran w głowę oraz ziamał rękę Stanistawo- 
wi. Po zmasakrowaniu brata Karol zbiegł 
przed>odpowiedzialnošcią do sąsiedniej wsi, 

gdzie został aresztowany. Ciężko poraniorie- 
go St. Markowskiego skierowano dó szpita- 

"a w Mołodecznie.
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— ZABAWY DOROŽKARSKIE. —Mistcz 
bata Kazimierz Ojwaciański korzystając z wy 
zaszedł z kilkoma koleżkami do „restauracji 
zaszedł z kilkoma kolżkami do „restauracji” 
gdzie całe towarzystwo podpiło sobie tęgo. 
Zapobiegawczy gospodarz knajpy widząc, 

że ton dyskusji zaczna być coraz ostrzejszy 
— wyrzucił całe towarzystwo na ulicę. 

Nie ostudziło to zapałów. Któryś z bardziej 
krewkich uczestników biesiady poparł swoje 
wywody argumentem przekonywającym — 
pięścia po uchu. Replika nastąpiła natych- 
miast. Ktoś wyjął nóż. 

W rezultacie Ojwaciańskiego zabrało Po 
gotowie z poranioną głową i pobitemi bo- 
kami. Przez solidarność nie chce on wska- 
zać nazwisk kompanów. 

—Sam im cyierblaty przł:iasonuję, — po 
wiada, — niech tylko złapię którego. 

— Złodziejka w kościele garnizo- 
„ owym. — Jeden z modlących się przy 

łapał w kościele garrizonowym św. 
Ignacego kobietę średnich .lat, która 
skradła z ołtarza poduszkę i kilim. — 
„Zatrzymana złodziejka symuluje obłą- 
'kaną i nic od niej dowiedzieć się nie 
można. 

* "— Miły kolega. — W dniu 24 bm. Raj- 
szysowi Piotrowi (Więzienna 2) w mieszka 
miu Maczaka Bolesława (Fabryczna 20) — 
skradziono podczas snu marynarkę oraz 10 
dolarów łącznej wartości 160 zł. Ustalono, 
że kradzieży dokonał kolega poszkodowane 
go, którego jednak narazie nie zatrzymano i 
skradzionej marynarki oraz pieniędzy nie od 
naleziono. 
— ZAMACHY SAMOBÓJCZE— Grzybow 

"ska Marja (Mostowa 15) w celu samobój- 
czym wypiła esencji octowej. Przyczyna — 
nieznana. 

+ * 

Ma lat 25, jest służącą, nazywa się Marja 
Pietkunas. — Przywieziono ją do szpitala 
Sawicz z oznakami zatrucia. Po wypompo- 
waniu zawartości żołądka odzyskała siły o 
tyle, że może mówić. Może, ale nie chce.— 

Nie można się od niej dowiedzieć, diącze 
go targnęła się na życie i czego użyła w 
tym celu., 

° — Мо] Ю tylko interes i niczyj więcej. 
Odratowaliście teraz, na drugi raz będę mą 
<drzejsza —- oświadczyła. 

Kto wie, może rzeczywiście tak będzie 
przy takim uporze. 

: * 

Ignacy Sidorowicz mieszkaniec wsi Po- 
tzecka gm. połoczańskiej od dłuższego cza- 
su żył w niezgodzie ze swą żoną i kilka- 
krotnie próbował odebrać sobie życie. lecz 
dziwnym zbiegiem okoliczności wychodził z 
nich cało. Wczoraj po kłótni z żoną wyszedł 
na podwórko i wypił większą dozę kwasu 
siarczanego i po godzinie strasznych mę- 
czarni zmari. 

_. — ROZSTRZELANI ZA »ABOTAŻ, — 
Z Mińska nadeszła wieść, że rozstrzelano 
tam 3 chłopów, którzy rzekomo uprawiali 
sabotaż w gospodarstwach rolnych. 

« — Uciekli z Bolszewji. — Koło vomanie- 
,wicz przeszło granicę 2 strażników sowiec- 
kich, którzy proszą o przyjęcie ich do' woj- 
ska: polskiego. 

WIŚNIEWIEC 

„ « ,— PROFANACJA GROBÓW. — Na 
cmentarzur w Wiśniewcu nieznani sprawcy 

(zniszczyli 6 nagrobków i rozkopalii dwie 
mogiły. Pozatem zrabowali kilka ogrodzeń 
cmentarnych i krzyży. Powiadomiona poli- 
cja zarządziła śledztwo. 

ŚWIĘCIANY 

— WYBUCH ZAPALNIKA. — ". 

Demidowa ze wsi Kuklany gm. hoduci 
skiej pasąc gęsi, znalazła w polu zapal 
nik granatu € manipulując nim spowo 
dowała wybuch. Demidowa odniosła 
szereg ciężkich ran piersi i twarzy i 
w agonji przewieziona została do szpi- 
tala w Święcianach. 

ias _ Z POGRANICZA 

-  — KOŁO DZISNY. ARESZTOWANO 2 
OSOBNIKÓW, poszlakowanych o agitację 
namawianie robotników do strajku rolnego. 

_ Zatrzymani twierdza, jednak, że nie są komu 
nistami i że jedynie przeprowadzają ankietę 
P chłopów na temat kryzysu w rolnic- 

ie. 

_ STOS K£MIENI NA TORZE 
WILNO, Dyżurny st. kolejowej Smor 

gonię powiadomił policję, że w dniu 24 
bm. wieczorem naczelnik ruchu oddziału 
wileńskiego p. Fiedorowicz podczas in- 
jekcji, jadąc drezyną motorową na 5 

od Smorgoń najechał na przeszkodę 
z kamieni, ułożonych na torze kolejo- 
wym. W jakim celu kamienie zostały u- 
dożone ma torze i kto je ułożył, jest o- 
becnie przedmiotem śledztwa wladz po- 
licyjnych. Zdaje się jednak, że kamienie 
ułożyły dzieci, pasące bydlo, bowiem eks 
'pertyza techniczna ustaliła, iż przeszko- 
„da nie zagrażała wykolejenin pociągu, 

  

  

  

"B. FARDJOHN ; 
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Pedstęp rabusiów cerkiewnych 
WILNO. — W miasteczku Kołowi- cą i gospodynią, złoczyńcy jeszcze w 

cerkwi dzień upoili stróża i cze (Wilejka) do miejscowej 
włamali się złoczyńcy, rabując co cen 

niejsze przedmiotu kultu. Ponadto ra- 
busie splądrowali mieszkanie probo- 
szcza, rozbijając zamki w szafach i 
biurku. Pieniędzy pop nie miał, mimo, 
że krążyły pogłoski © przechowywa- 
nych przez niego klejnotach i gotów- 
CE. 

lasu, gdzie porzucili. 
Gospodynię zaś przy pomocy jakie 

goś chłopca wezwali do odległej wsi, 
gózie mieszkała jej siostra, która rzeko 
mo zaniemogła. Okazało się, że był to 
podstęp, bowiem siostra wymienionej 
wcałe nie była chora. 

Policja poszukuje sprawców. 

  
  

Gołąb pokoju 
Pewien pan przechodzi wczoraj Wiel- 

ką Pahulanką. Nie ma nic do roboty— 
gapi się. Gapiąc się, widzi: na balkonie 
stoi starozakonny, trzymagołębia. Otwie 
ra dłonie i pticzku bożju jak Noe z ar- 
ki w: świat wypuszcza, 

— Oto prawdziwy członek Towarzy- 
stwa Opieki mad Zwierzętami i szczery 
przyjaciel wszelkiego stworzenia — po- 
myślał pan i zauważył, że u nogi gołębia 
załopotała. czerwona chorągiewka. 

— Czyżby to był gołąb przymierza i 
pokoju? — poprawił się szybko pan i 
zwrócił się do posterunkowego. 

Starozakonny wytłumaczył zagadkę: 
goląb napewno zbłądził, wpadł do jego 
mieszkania. To on go wziął delikatnie 
i prędko wypuścił na wolność, żeby, broń 
Boże, ktoś nie pomyślał, że u niego w 
domu mógł przebywać . komunistyczny 
gołąb. Niech ikto inny ma kłopot, On— 
starozakonny —wogóle do takich spraw 
nie miesza się. 

— Nie — powiedział posterunkowy 

— właśnie tnzeba było zatrzymać gołe- 

bia i prędko zbiec nadół do policjanta, 
któremu należało złożyć odpowiedni nie! 
dunek. Jak i co.. wpadł gołąb — czer- 

wona chorągiewka — i tam dalej. 
I wobec tego, że starozakonny nie 

chciał mieć kłopotu, właśnie może'mieć 

nietylko kłopot, ale i nieprzyjemność. 

SPORT 
KONKURSY HIPPICZNE 

NA POŚPIESZCE 
Dziś o 3 po poł. rozpoczynają się na. 

Pośpieszce wielkie zawody konne. 
Bogaty program zawodów rozpocznie 

konkurs hippiczny otwarcia, do którego 
zgłosiło się czterdziestu pięciu zawodni- 
ków, a wtej lczbie trzy panie: J. By- 
delska, H, Benisławska i M. Nitosław- 

ską - Maciejowska. | 
Prócz oficerów brygady wileńskiej, 

zobaczymy zawodników przyjezdnych, 
oficerów 1 p. uł., 27 p. uł, 14 DAK, 

Do ciężkiego konkursu hippicznego, 
(14 przeszkód 1,30 m, wys. szer. do 4,05 
m.) zgłosiło się dziewiętnastu zawod- 

ników. 
Przewidziane jest pięć nagród pie- 

niężnych i trzy żetony honorowe. 
Ze względu na obszerny program 

dnia, konkurs hippiczny Pań przeniesio- 
my został ma środę i odbędzie się o 3-iej 
po poł., przed wyścigami. 

Oto mazwiska pań, biorących udział 
ww konkursie: J. Bydelska, K. Bohdano- 
wiczówma, H. Benisławska, H. Herma- 
mowiczówma, H. Monwid - Olechnowi- 
czowa, M „Nitosławska - Maciejowska, 

  

J. Rzewuska, Staniszewska i Leska. 
Dalszy ciąg zawodów w czwartek, 

piątek i sobotę. (t) 
EEEE I WOOBEZECZEE ME AOTWTOYOPORESYYCZO 

Radjo wileńskie 
Wtorek dmka 28-go czerwca 1932 r. 
11,58 Sygnał czasu, 

15,40 Koncert pośw ,twórczości St. 

Moniuszki ku uczezeniu 60-tej rocznicy 

śmierci). 
16,30 Kom. Aeroklubu Wil. 

16,40 Przegląd czasópism kob. 

"17,80 Koncert, - 

18,00 „O skarbach w ziemi ukrytych* 

odczyt z Warszawy. > 
18,20 Muzyka taneczna. 
19,15 Przegląd literacki. : 
19,45 ,Ze šwiata radjowego“ p0S: 

20,00 Koncert popularny. 
21,50 Kom, i muzyka taneczna. 

Tajemnica Keithpooi—SQuare 
° Sam nalał do filiżanki gorącej her- 

"baty. - 

+  — Mimęła sobota, — mówiła dalej 
p. Death, — a męża jak nie było, tak 
"mie bylo. Czekałam przez całą niedzielę 
"i poniedziałek. Ze dwadzieścia razy by- 
lam na Keithpool -są., i stukalam do 

"drzwi, ale nikt nie odpowiadał, Co ja 
"mam robić teraz? Co robić? Jeżeli mi 
mie dopomożecie — zwarjuję. 

— Jedyną radę, jaką mogę pani dać 
jest ogłosić w gazetach o zniknięciu pa- 
ni męża. Proszę przyjść tutaj jutro w. 
południe. Będę tutaj i postaram się zro- 
bić wszystko, co. będzie w mej mocy. 
Dziennikarze mapewno wydnukują pani 
©Gpowiadanie. To będzie najlepszy spo- 

sób rozpoczęcia poszukiwań, 
— Dobrze, sir, — zgodziła się po- 

ikornie kobieta, — ale widać było że 
straciła już zupełnie nadzieję. — Dzię- 
ikuję za radę i za to, że mnie pan wy- 
słuchał. Chodźmy, Sylwio, czy pan my- 
šli, že gazety zechcą o tem pisać? 

Inispektor spojrzał na Dicka, a tea 
kiwnął głową twierdząco. 

* — Wydrukują to napewino. A teraz 
* proszę wracać do domu i prędzej polo- 
„żyć dziewczynkę do łóżka, bo biedactwo 

jest bardzo przeziębione. 

  

3 - 

"Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

Mała Sylwia odpowiedziała zachry- 

pniętym, jak u małej wronki, głosem: 
— Proszę Się o mnie nie niepokoić. 

Kaszel to głupstwo,.ja już przyzwycza- 

ilam się, 

Pociągnęła matkę ku drzwiom, ale 

zatrzymała się i zwróciła surowo do 
inspektora: ‚ ; 

— Pań znajdzie papę, prawda? Ma- 

ma nigdy tego panu nie zapomni. Pan 
jest bardzo dobry. Nigdy jeszcze nie pi- 
łam takiej smaacznej herbaty... I takiej 

gorącej! No, mema, chodźmy już. 

Proszę dać swój adres! — Dick 

zatrzyraał wychodzące, — Widać było 
że 'cała historja wywarłą na nim wiel- 

kie wrażenie, 

—Draper street Nr. 7. drugie piętro 

w podwórzu. 

Podczas gdy Diek notował adres, 

Robson wsunął do ręki Sylwji sześć 
pensów, pogładził jej jasną główkę i 

prosił żeby się częściej uśmiechała, Dzie 
cinine paluszki ściśnęły mocno srebrną 

monetę. Zaledwie drzwi zamknęły się za 
odchodzącemi, gdy rozległ się rozdziera- 

jący kaszel małej. Inspektor wsłuchiwał 

się ze współczuciem. 

— Myślę, że to jest właśnie coś dla 
ciebie, Dieku, — powiedział, — Mówi- 

Giełda warszawska 
2 dnia 27 czerwca 1932r. 

DEWIZY: 
Belgja: 124,20—12451—123,89. 
Gdańsk: 174,65—175,08—174,22. 
Holandja: 360,45—361,35—169,55 
Londyn: 32,25 — 32,30 — 32,07. 
Nowy York: kabel: 8,92—8,94—8,90. 
Paryż: 35,07 — 35,16 — 34,98, 
Sztokholm: 166,50-167,33-165,67. 
Szwajcarja: 173,80-174,37-174,23. 
Berlin: 211,75. 
Tendencja niejednolita. 
PAPIERY PROCENTOWE: 

3 proc. pożyczka budowlana 34,25, 

4 proc. inwest. 88,75. 

Ta sama seryjna 96. 
5 proc, konwersyjna 36. 
6 proc. dolarowa 50. 
4 proc. dolarowa 47,25—47,50. 

T proc. stabilizacyjna 44,25, 
10 proc. kolejowa 101. 
8 proc. LZ, ziemskie dol, 48,50 
4 i pół proc. ziemskie 33,37. 
5 proc. warszawskie 45—45,50, 

8 proc. warszawskie 52,75—53,25. 

10 proc. Siedlec 49,60. 

Pożyczki nieco mocniejsze, listy nie- 
jednolite, 

  

AKCJE: 
Bank Polski: 70. 

POŻYCZKI POLSKIE W NEW-YORKU 
Dillonowska 46. 
Stabilizacyjna 42,75. 
Śląska 30,50. 

Kończąc roczny kurs języka angielskiego, 
w Shelley's Institute w Wilnie, słuchaczki i 
słuchacze Kursu wyrażają swej nauczycicice 
pani Annie Korsakowej szczere uznanie i 
wdzięczność za jej gorliwą i owocną pracę 
oraz składają zebrane na bezrobotnych 10 
złotych. 

Na budowę Stanicy Harcerskiej imienia ś. 
p. księdza biskupa Wł. Bandurskiego w Wil 
nie za pośrednictwem Kola przyjacidl harcer -———22022————5 

    stwa przy Czarnej Trzynastce zložyli: St1l- 
gińska Wanda — 5 zł., Henryk jensz 4 
zl., Kulwinski Alfred — 5 zł. Rybicki |ózet 
—a-5 zł. 

AAALALA, ALAAAAAKAAGAALLAAAKAAA AAAAAAAAAAAAA, 

ROLNIKU! ŻĄDAJ WYROBÓW LNIA- 
NYCH ZAMIAST JUTOWYCH. 

TYVYYVYVYYVYYYYYYYYYYYVYYYVYYYYVYYYYYYYYYYYT 

  

"GREC TD EB TD GBUD EP GR > W CZ ZO 

Ważne dla właścicieli 
ziemskich 

Niezbędna dla każdego ziemianina i rol- 
vika nowo-wydana wzorowa księga rolnicze, 

Księga zawiers; dane dotyczące majątku 
wykaz użytków i upraw, budżet roczny go- 
spodarstwa. terminarz wekslowy, kalendarz 
czynności, dziennik kasowy przy. hód, dzien- 
nik kasowy -rozchód, memorjał gospodzrstwa- 
obroty wewnętrzne, obowiązki podatkowe, 
księga dłużników i wierzycieli, rejestr pra- 
owników stałych, 

Jednocześnie chcemy dać możność W. P 
prowadzenia wszystkich zapisków, dotyczą 
cych gospodarstwa nawet osobiście i bez ja- 
kiegokolwiek przygotowania rzchunkowego, 
dając równocześnie księgowość o pełnej 
siłe dowodowe] dia władz skarbowych 

„‚ „ Cena. Zł.25— 
Wydawnictwo Zakładów Gr: ficznych 

A. J. Ostrowski, Łódź, Piotrkowska 55, 

  

wywiežli go do 

@& powodu ogromnego Sukcesu jeszcze tylko dziś! 
Dziś nieb: } ! Я 

Ka scenie: Występy as (2a leni władzia Zwiriicza 

   

    

    

    

     

    

   

     

    
      

  

    
    

    
    
     

     

    

   
      

Dźwiękowe | Odgadywanie myśk. Deje trsfna odpowiedzi na pytania. Wyczuwanie fsktów życia i śmierci 
Kino Odszukiwstie zsginionych etė 

Film, o ktėrym mėwi caly Świat! F.lm, przewyższający wszystko dotychczas widziane. 

KELIOS tle glośnej powieści | 
B%=fe BEREYEL i MISTER Hayde Še L. Stewensona. 

Podwójne życie człowieka Realiz, R. Memoulisna W rol. głównych genjalny mistrz ma:ki FREDERIC MARCH 
1 Miriem Hopkins Szczyt napięcia dramatyczuego, emocji i techniki. Ceny miejsc nie p dw yższone. 

Na 1-szy seans © uv rniżone. Dziś początek o gadz 2ej Seanse o 2, 4, 6. Ri 1015. 

Brygida Helm, Iwan Petrowiczi Paweł Wegener 
w dramacie w g Światowej (córka wisielca). Wielki ten film wywiera kclosalne wrażenie: 

sł+wy powieś:i Ewersa ALRAUNE Nad program: Dodatki dźwiękowe. Ceny zniżone: na wszystkie 
seansy — Balkon 30 gr., Parter 60 gr. Poc.ątek o godz, 4-е] 

  

Dziś! Największe 
Dźwiękowe kino gwiazdy Św ata 

HOLLYWOGD 
Mickiewicza     
  

Dziś! Jsden z czołowych dzieł czeski:j prodūkcji filmowej, człkowicie mówiony i spiewany po czeski 

KRÓL WŁÓCZEGÓW G5sWi kaśka, siora JAROSLAWA HASKA, autora nie 
Śmierielnego „Szwejka”. W rol. gi 

SASZA ROSZYŁOW. Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe m. in. zamach na Prezyden: 
Doumera. Ze względu na wysokiej wartości artyst film cl: młodzieży dozwolote, Ceny zriżene; batken 
ed 25 gr. Parter dz. 60 gr. Początek o godz. 4, jó, 8 i 10.15, w dnie świąteczne od godz.2:ej po roł. 

DZWIĘKOWE KINO 

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

  

Nie bacząc na kolosalne koszty filma Dyrekcia postanowila CENY NIE PODWYŽSZAČ, + więc pozostaly 

Ceny na wszystkie seansy od 30 gr. Parter od 60 gr. 
Dziś ostatni dzieńł Wielki dźwiękowy dramat serc i zmysłów w reżyserji Marka de Gastyne 

„Awanturnica” 
Według słynnej powieści K. Hirsch'a. W rolach głównych: słąnna gwiazda ekrznów europeiskich, demonic na, 

niesemowicie GINA MANES i znskomity odtwórca GABRIEL GABRIO 
piękna ról bohaterskich 

Rzecz dzieje się współcześnie, na tle najpiękniejszych fragmentów Marsylji.  Wspaniaia wystawa, znakomita gr 
zespołu, budzące grozę sceny buntu lwów. Nad program: Dodatki dzwiękowe. Początek o godz. 4-ej, w dnie 

Świąteczne o godz. 2-rj. 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 

  

Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie 100 proc. dźwiękowe arcydzieło w-g zagadnienia PITIGRI, L EGO p. t. 
Dźwiękowy (Krwawy most) © Potężny dramat oby: 

Inos va R R 6 & # czjowy w 0 ski, gorąca miłość do 
НЕС u УР TE LoC 2 853 B nierządnicy ta tle wojny Światowe 

„STYLOWY bombardowanie Londynu z Zeppelinów, W rol. gł. Mac Clarks | Kent Douglas. Nad program: Rewelacyjne nie- | 
Wielka 36 bywałe atrakcje dźwiękowe, aktnalneści Świata w naturalnych kolcrsch p. i. „Czy io nie dziwne" oraz najnowszi 

dżwiękowa komedja-farsa w 4 akt. p. t. „Brawo detektowi* w rol. gł Cohn i Celly. 

    

   

    

   

  

   

          

     

ё jaaa Aina, Mieszkanie 
nowośćsensacyjnalll|| Niebywale tanio |s<> oi c PJ 
eva, godami., W. Pohulanka nuje solidnie, trnio 1 

3 m. 4. —Į szybko Piotrowski Sta- 
nisław Chełmska 47, 

Akkikikiandda, IN. 2. 4 

Letaiska peperule zamki 
a ad dorsbia klneze, L 

"WYYVYVYYYYSYYYYYYYY" nio, solid de szybk 
Dwór wiejski wykwalifikowany ślu: 

przyjmie kilsa osób z S3TZ Bruzga Stanisław 
czł.dziennem b. dcp Szraceńska 14 m. 12. 
rem uuzywaniem Z 

W przeciągu 48 gadzin stajesz 
się niepałącym 2a pomocą naszego 
wiecznego inhalatora „SANTA“ w formie 

Žpapierosa. Skutek zapewniony. 
ROWERY 

i # 

„ее „Uniwersal 
Wilno, Wielka 21, tei. 12-83 

Duży wybór płyt i peiefonėw. 
wszelkie reperacje wyżonuje się 

we własnych wsrsztatach. csobaym pokojem i gzlektromonter zna- 
TNYNTTYYY SETY YYYY YYYY RYTY obsługą 4 zł. dziennie, jący dobrze swój 

i = Poczia tod'iennie, ko-!3ch, poszukuje pracy: 
E k ściół, miasteczko o ZYBmūntowicz Stefan, 

EAFTRUEREPRÓBECZZWI 

Tanie do sprzedania3 kim. Radjo we dwo- Mostowa 3, 

  

(prawnie zastrzeżony) 

„SANTA* chreni od wszelkich chorób, 
przedłuża życie, dzje gwarancję spędze- 
nia dłagich zadowolonych lat, daje za- 
dowolenie moralne i fizyczne, krzepi 
uadwątione zdrowie. 
SANTA jest wykonany estetycznie i słu- 
żyć może dużo lat. 
Dla zaprowadzenia, oddajemy 1000 szt 
po cenie reklamowej 2 zł. za sztukę. 
Wysyłamy za pobraniem pocztowem 
wraz z broszurą i sposobem użycia. 

Dom Wysyłk. ,LUPKA*, skrz paczt. 
556 oddz. 120. 

prawie nowa 5 OSODO* rze, rzeka ua miejscu, т 
wa kareta „Buick“ 0raz Zakreiowa 17 m. 6 od W sezon'a remont 
5 osobowy Gcyl „Stu-3_5 pp, 6 domowych 

DOKTOR debaker E:skin* Coach.pez===amocowacow) OdŚwieŹNIA miesZe 
Blumowicz Na ssmochody te Il: ma GTWgCK leśna sta jak?Ń tauio wszelką pra* 

daje roczną gwarancję, k] matyczna I ku. CE Z tem związaną wy: 
chorob! weneryczne, u + ty: eczy sku 
skorze o OG „Auto Garaże" Tstar- tecznie choroby pluc, Kons malarz pokojowy 

  

    

  

  

  

  

  

Ž ska 3, tel. 17-52. — — serca, nerw6w, uiedo Boiejko Jan, Traki Bz- 

Z ŻE ELE kę 151086 wyczerpanie torego 1. 2 ż 
= i Z a zołzy, krzywicę. Liczce ее 

i 5 rze d am © ZA 2 +» 4 AAAMAI sanatorja, komfortowe piekarz chwilowo | 
B a “ BELT pensjonaty. Ceny u- : bez asc _przyj- 

krytyczna wydanie „Dzi+: Adama TAS Lokale miarkowane. — mie posadę  Wymaga- 
Mickiewicza” nskładem T. wsrzystwa 
Litersckiego im, A. Mickiewicza w 
pięcu tomsch oprawnych, Lwów 1896 
— 1910, w opracowaniu: Józefa Tretia 
ks, Wilhelma Bruchels iėgo, Romana 
Piłata, Piotra Chmielowskiego, W łady 
sława Nehringa i Józeła Kalienbacha 
— orsz kompiet „Chimery Miria 
ma w dziesięciu toma:h, oprawnych 
w płótno, Warszawe 1901 — 1907, 
Wiadomość w Administracji.     

  

LUMIERE 
LUMICHROME 

NOWOŚĆ! 
FOTOGRAFICZNA 

Zamówienia uskutecznia się za zaliczeniem BARWOCZUŁA, PRZECIWODBLASKOWA, 
pocztowem, 

R AD TR SHE 
T 

  

Stłać Fortepianów, Planta, Fistarzogji 

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

Wilno, Niemiecka 2, m. 11 

. łeś o jakiejś miezwykłej sprawie — о- 
pisz ją teraz. 

— Narazie nie wiele jest w tem 
sensacji,, ale myślę, że to tylko począ- 
tek. W każdym razie będę tu jutro w 

południu. Dobranoc, wuju! 
— Nie chcesz się u nas przespać ? 

— Nie, mie, za mie! 
Młodzieniec podszedł do drzwi, od- 

prowadzony serdecznym uśmiechem wu- 
ja „Zatrzymał się we drzwiach i zapy- 
tał nagle: 

— Czy wujaszek dawno widział Re 
ginalda? 

— W niedzielę, jak zwykle. Chodzili 
z Betty na spacer. 

— Jak zwykle? 

— Tak, jak zwykle, — powtórzył z 
maciskiem wuj, — to bardzo porządny 
człowiek. 

— Naturalnie. 
— Wychowywał 

w Niemczech. 

— To on sam opowiadał wujowi? 
— Nie, wiem o tem od Betty. 
— Kochana Betty! — westchńął 

Dick ze smutkiem i miłością, 
— Ciotka Rob uważa Reginalda za 

godnego bywania w naszym domu, — 
z kolei wuj westchnął, kładąc rękę na 
Dicku! 

— Nie, proszę bez głupstw. Wuju, — 
wyrwał się Dick — Ja chciałem tylko 
zapytać, czy wuj zna mazwisko Reginal- 

się we Francj i 

„DROBNO 
PGZYKUMUIMNKNIIY zapewnia otrzymanie w zorowych negatywów > 

przy KAŻDEJ POGODZIE. * 

PAPIER L U GDA; 
W CZTERECH GRADACJACH: NORMALNY, 

ZIARNISTA 

MIĘKKI, TWARDY, BARDZO TWARDY 

Zapewnia oirzymanie wzorowych odbite! 
z KAŻDEGO NEGATYWU. 

  

  

da, czy myśli, że Reginald jest jego na- 
zwiskiem ? 

— Naprawdę, nie zastanowiłem się 
nad tem! 

— A ciocia Rob i Betty? 

— Wątpię, nazywamy gó zawsze Mr. 
Reginald i koniec. 

Imię, jak imię, cóż w, tem złego? 

— Bo prócz imienia, człowiek mie- 
wa nazwisko. Dobranoc, wuju. 

— Dobranoc, Didku „kiedy już za nie 
nie chcesz zoctać,.. 

Chciał coś jeszcze powiedzieć, 
Dick zniknął za drzwiami. 

Że też ja nigdy o tem nie pomyśla- 
łem, — mruknął zakłopotany inspektor. 
— Czyżby to było powodem? 

Powodem czego? Robson nie skoń- 

czył swej myśli, tylko po chwili dodał: 

„Nie, Dicku, mie przypuszczam tego, nie 
to niemożliwe”... 

ROZDZIAŁ VIII 
DICK REMINGTON ROZMYŚLA 

Krocząc w ciemnościach prosto przed 
siebie, Dick Remington rozmyślał pół- 
głosem: = 

— Dobrze, bratku, przypomnimy во- 
bie wszystko, co trzeba i przeprowadzi- 

my rachunki. Jeśli się mie mylę, ciocia 
Rob sama wyprowadziła go z domu, a 
wuj, naturalnie, o nie się nie niepokoił. 

W każdym razie nie zdradzę swojej ta- 
jemnicy. 

— Kochana Betty — przyjaciółka 

ale 

  

WYSOKOCZUŁA (1400 H 6: D) 

  

  

  

p > OPA EPT TDS 

Kosmetyka Twe” 
NES cy 3 0a by + nadający się na: tryz- 
6 A B į N E jecnię, m'eczarnię, p'al- 

nię, larbiarnię  orsz 

Racjeonainej  loxal odpowiedni na: 

kosmet bank, biuro, kłub, bur- 
sę lub ogród dziecinny 

iecznicze przy ul, Wileńskiej 20. 
WILNO, 5 z 

micklewicza 81—3 

ki 

ж —н — 

kobiecą 3 (2 lub 1) 
POKOI do wynzjęcia. rode: 

je, doske- z azjenka. Używalność 
nali,: odświeża, usuwa A ‹ 
jej skszy I braki, Masaž pk EE: 
rez rza Mówić wd p Z 
Masaż ciała, elektrycz» 
uy, wyszczuplający (ys- Mieszkanią 
mie). Natryski „Horma. 7 3,1 4 pokoi ze 
na” według prot. Spsh- wszelkiemi wygodami 
la, Wypsdanie wsusów, nowoczesnemi, wanna 

łapież. Indywidualne 05 ASA a0 i 
debieranie kosmetyków zy zi: 
do każdej cery. Oster om 
mie zdobycie kosmety. "ok a 

ki racjonsinej. POKÓJ 
Tedzieanie cd g.10—82 niekrępującem wej- 

W. Z. В: «: Ściem i wszelkiemi no- 
woczesnemi wygodzmi 

ga, do wynajęcia Wileńska 
32 m. 5. Į 

  

    

KuPuo Mieszkanie 4 
SPRZEDAŻ 3 pokołowe 

zę wszelkiemi wygoda- GREWSZWN A” 
Bo Sprzedaniam do wynajęcia w 
dom murowany o 2-ch ładnej dzielnicy. Do- 
mieszkiniach w rejo wiedzieć się Białostoc- 
nie Zskretu, laforma- ka 6—1 od 3—5. 

ejė: 11—5 Šv. Jacks 5. —— 

RET POJAWA 

  

lat dziecinnych... Zwykle mali chłopcy 
nie lubią dzieci, ale ja byłem zakocha- 
ny w. niej od dnia jej urodzenia. Obie- 
cała że zostanie moją żoną, kiedy wy- 
rośnie, a ja nie wątpiłem nigdy w to, 
że spełni obietnicę. Los pokierował ina- 
cżej. : 

— No, cóż, ciotka Rob ma rację: jej 
siostrzeniec Dick Remington jest leni- 

wy i lekkomyślny. 'Ale zato umie do- 
chować tajemnicy. Wszystko było do- 
brze i spokojnie, zanim się mie zjawił 
Reginald. Reginald iBoyde, syn. Samuela 
Boyde'a z Keith pool-square. Stało się 
z dmiem gdy zostałem sekretarzem jego 
ojca. 

— Nie znaliśmy się. Rozmawiając z 
policjantem na rogu Keith pool - square 

zauważyłem młodego eleganckiego pana 
z kwiatem w petelce. Policjant ukłonił 
mu grzecznie, zapytałem kto to jest? 

Reginald ,'sym Samuela Boyde'a 
brzmiała odpowiedź, — Ci którzy znają 
ojca, nie mogą wierzyć, żeby Reginald 
był jego synem". Zapomniałem o tem i 
przypomniałem sobie dopiero, kiedy z0- 
baczyłem go u cioci Rob. On mnie nie 
poznal, ale ja poznałem go momental- 
mie. 

— Betty przedstawiła nas wzajem- 
mie. Policzki jej pałały, oczy błyszcza- 
ły. Czekałem, że powie mi jego nazwis- 
ko, ale usłyszałem tylko „pam Reginald" 

Dlaczego tak? 

е Lia skromre. Szepiyc= 
kiego 10. Szyszkiewicz 

    

  

UAAŁAAŁAAAGAŁASAAAWA Michał. 

POSZUKUJĄ zz 
PRACY Nod ciastek ZABI 

MAMAMA A 4 Ab ASA Ak AAA As pracowity. Z powodu 
kryzysu chwilowo bez 

B'lerz prosi o u- zajęcia, 
dzielenie jskiejkol- Kisilewski Stanisław. 

wiek prscy, najchętniej < 
we własnym tachu. — orai do wszyst“ 
Piešlak Jau, Malinowa 7 „B: kiegc, pracowita — 

* "are UCZCIWA — posznku e 
zewc pozostający pracy, Może wyjechać 
bez pracy grosi ona prowincję Stryczyń* 

udziełenie  jakiejkol- ska Emilja, Chocimska 
wiek posady. Kozyrski 75, 
a: Trakt Batorego, 

    

‚& еа 

Cisšis, wyksalifiko- Różne 
wan olecenia- AE cca” nec RY 

  

w swojej specjalności, -—omm m 
tanio. Robotę wykona SER litewski pełno- 
solidnie, Tartaki 27 — iłusty z maj. P. Si. 
Rejch'nbach Józef Osiierki poleca D.H. 

S Bieliński Mickiewi- 
przylmie pratę naczs26. Telef 1898 o 

najskromniejszvv: = 
warunkach w zakładzie saasakaskóksnAska 

kim „sal BETTRSNY TRWYBOZRACKE 
'owan; © leczpie- 
karz, S ipoikė“ 26 Ык Zguby Е 

"№ 
Liksza Jan, 

Ziudioną zniżkę ko- 

  

coz prosi o udzie- 
lenie jskiejkolwiek 

pracy. Może wyjech:ć USB Bernardowi 
ua prowincję. Kijow= wickiemu 
R 4. Kowalewski Ja się. 

unieważnia 

p ZA 

   

yde'a jest pogardzane przez wszystkich! 
Widocznie dla tego Reginald nie wyja- 
wił Betty kim jest, 

— Od tego czasu zaczął bywać czę- | 
sto u Robsonów, a ja widziałem z jaką 
niecierpliwością oczekiwała go zawsze 
Betty. a 

— Właśnie dostałem tą pracę u Bo- 
yde'a. Zanim minął tydzień, znałem go 
już na wylot. Stary jest skąpy, podły, 
okrutny, kłamliwy, wogóle wstrętny! A 
jego syn zdobył serce Betty! Co będzie, 

niegowy 4, 3 

lejową wydaną przez | 
Sa-    - 

Dlatego, że nazwisko Samuela Bo- в 
2 

    

jeśli prawdą jest, że „niedaleko pada 
jabłko od jabłoni? 

— W domu ojca widziałem Regina|- 

da raz jeden i stary nic nie wspominał o 

nim: nigdy. Widać było, że stosunki po- 
między ojcem a synem, pozestąwiały du 
żo do życzenia. Starałem się wyjaśnić 
powód, ale to było niemożliwe. 

— Trzy miesiące pracowałem u Boy- 

de'a i niczego się nie dowiedziałem, W 
pierwszych czasach nie mówiłem w do- 
mu, gdzie pracuję, śmieli się z mojej 
tajemniczości. Ale tydzień przed porzu- 

ceniem mego skąpego pryncypała, rzu- 
ciłlem strzałę w Reginalda. Było to w 
niedzielę. W czasie ogólnej romowy po- 
wiedziałem nagle: „Mogę teraz wyjawić 
cioci moją tajemnicę, pracuję u p. Sa- 
muela Boyde'a przy Keith pool-square* 

(D C. N.) 
pr ri Pp Pp ry i 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. 
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