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W sranie tokonictwa białoruskiego Obrady w Lozannie i Genewie 
Nasza ambicja państwowa wymaga, 

aby pod skrzydłami naszego orła zna- 

lazły opiekę wszystkie lokalne „właści- 

wości. Nie chcemy tamować rozwoju 

żadnej mniejszości narodowej W Pol- 

sce. Powinniśmy jednak Kwestję „mniej 

szości narodowej nie traktować szablo- 

nowo.*"funy' musi być stosunek. do 

mniejszości niemieckiej, mogącej. ko- 

rzystać z olbrzymich zasobów literatu- 

ty naukowej i beletrystycznej 80 miljó- 

nów Niemców, którzy w ciągu ostat- 

nich stukilkudziesięciu łat zajmowali, 

jeżeli nie pierwsze to pierwszorzędne 

miejsce w nauce i literaturze światowej. 

Inny stosunek do Rusinów t.zw. 
Ukraińców, których dorobek literacki i 

malikowy jest wielokrotnie mniejszy od 

polskiego, lecz jest już produktem pra- 

<y dwóch pokoleń i przejawia pewien 

rozmach.  Ińny zaś do Białorusinów, 

którzy w ciągu roku mogą zdobyć się 

na_-kilkadziesiąt druków. Gdy w 1923 
r. wyszło druków polSkich-nieperjody- 

ocznych 9944, białoruskich wyszło 70, 

czyli około 3/4 proc., a wśród prac na- 

ukowych udział ich jest jeszcze bai- 

«dziej nikły. Na 2458:drukow  nauko- 

wych polskich wypadło 13, biatort- 
"skich, czyli około 4 proc. Przyczem na 

йе trzynastkę złożyły się 4 książki tre- 

ści religijnej, 2-gramatyki i 4 broszury 

z zakresu nauk społecznych, po jed- 

memu z dziedziny krytyki _ literackiej, 
pedagogiki i wychowania'fizycznego. 

Wprowadziliśmy w naszych semi- 
marjąch nauczycielskich „na. terenach 

ziem wschodnich po kilka godzin nau- 

iki języka i literatury białoruskiej. W 

«drugim roku brakowało jednak mate- 
rjału białoruskiego na zapełnienie prze- 

pisanej ilości godzin. 

Szkoła średnia kształci na literatu- 

rze i kulturze danego narodu. Gdy tej 

diteratury jeszcze niema, gdy kultura 
jest prymitywną, szkoła średnia staje 
się parodją Zakładu naukowego. Mieliś- 

my taką parodję w Galicji; zdolniejsi 
działacze galicyjscy wyszli nie ze 

«szkoły ukraińskiej lecz polskiej. _ Za- 

miast utrakwizacji szkół dla Ukraiń- 
<ów zbyt wcześnie powstały szkoły 

średnie wyłącznie ukraińskie. W ciągu 

„stan posiadania narodowošciowego, 

"awobec ktėrego nawrėt.do  odpowied- 
"hiejszego-systemu jest trudny, w pew- 
"nych wypadkach niemożliwy. « Gdy 

ewne instytucje wchodzą w świado- 
-mość i wolę jakiejś mniejszości naro- 
„ dowej, ich likwidacja wywółałaby. tyl- 

«ko zaostrzenie stosunków. Co do Bia- 

| łorusinów, możemy z czystem  sumie- 

_ niem, z całą prawdą stwierdzić, że ma- 
_%y białoruskie nie posiadają potrzeby 
i białoruskiego, zwłaszcza 

sredniego: Wwojewództwach wschod- 

powszechnych Białoruskich, 534 ukra- 

ańskich, 4697 polskich, 134 litewskich, 
86 žydowskich, 142 hebrajskich, 27 

„fiiemieckich. Białorusini są wielokrot- 
„nie liczniejsi od. Litwinów w woj. 

„wschodnich. Lecz poczucie odrębności 
fiarodówej i językowej wśród: Litwi- 
nów, jest znaczniejsze, niż Wśród Bia- 
słarusipów, Coby z tego przyszło, gdy- 
(«yśmytzzlikwidowali. tysiąc lub. choć- 
Dy kilkaset szkół powszechnych, -pol- 

enia wojen iztyraci 
nc. WP Lė o ióżnEf Młodzieży. białoruskiej do 

oe poparcia 
materjalnego sz "średnia bialoru- 

- OGN przeobrazili je мо białoru: 
"sk Nie zjednalibyśmy dla państwa 
„polskiego ludności białoruskiej. Nie- „skrystalizowany pierwiastek  etniczn y 
"V zw. tutejsi: krystaizowaliby się nie 
"w narodowość polską Iėt= białoruska 

  

Dostęp do znaczniejszych skarbów fi- 
teratury i nauki byłby tej ludności u- 
trudniony. Poziom cywilizacyjny kraj 
obniżyłby się, odporność jego na wpły- 
wy rosyjskie zmalała. Narodowość 
Mistoryczna, która w procesie dziejo- 
Wym urobiła szereg warstw społecz- 
tych, wytwarza SZĄ psychiczną, bę- 
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dącą produktem wzajemnego oddziały- 

Wania sier. psychicznych _ różnych 

warstw. Stąd jest'mniej skłonną do ra- 

dyalizmu ekonomicznego, do przewro 

tów gospodarczych, niż marodowość, 

która nie urobiła poza chłopami i ro- 

botnikami i drobnej garści proletarjatu 

inteligenckiego innych warstw społecz- 

nych. Rzecz więc naturalna, że biało- 
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LOS KONFERENCJI 

  

PRZEDST 
E 

— A, Łascyuk, 
DĄBROWICA (Polesje) — Księgarzja K, Malinowakiega, | 

| 

RIENTAKONIE' — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE —- ul, Szęptyckiego 

BUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — uł, Zamkowa — W, w: 
GRÓDNO — Ksiegamja T-wa „Ruch“ 

KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

VATESI DTI 

| CENY OGŁOSZEN: wiersz milxnetrowy jednoszpałtowy na sironie Z-ej i 

HRORODZIEJ] — Dworzec Kolejowy — K, Sniarzyński, 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy — S$, Zwierzyński, 

    
„r = Aka 

AWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia. Jaźwióakiega, 

. NOWOGRODEK — Kłosk Bt, Michalski $ 
N,-SWIECIANY — Ksjegamia Tiwa „Ruch“, 
"USZMIANA — Kajęegarmnia Spėldz, Naucz. 

* PINSK — Ksiegarnja Polska — St, Bednzraki, 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macjerzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Rich”, 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 15, 
ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, ut,-3 Maża ® 

WILEJKA PCWIATOWA — ui, Mickjewicza 24, F, juczewtka 

WARSZAWA — Tow, Księgarni Keł, „Ruch“, 

iodzimieraw 
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DEKLARACJA MAC DONALDA 

Za dostarczenie numeru dowodowega 20 гч 

TELEGRAMY 
SĄD DORAŹNY W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT, — Według in- 

  

  

na to, by Niemcy uiściły pewien ry- 
ZALEŻY OD NIEMCÓW | 

LOZANNA, PAT. — Utworzone na 
wczorajszem posiedzeniu szešciu  ho- 
carstw biuro, zajmujące się sprawa 
odszkodowań, zebrało się pod przewod 
nictwem Mac Donalda 6 godz. 21 w 
hotelu Beau Rivage. Do północy 0b- 
rady nie były jeszcze zakończone. Na 

LOZANNA. PAT. — Wczoraj wie- 
czorem ogłoszona została deklaracja 
Mac Donałda, złożona na wczorajszem 
posiedzeniu sześciu mocarstw zaprasza 
jących. 

W deklaracji tej Mac Donald, 
wspomniawszy o programie konieren- 
cji lozańskiej, oświadczył, że gdyby 

czałt. 
Wszystkie państwa  wierzycielskie 

zgodziły się. Pozostaje jedynie uzyska- 
nie zgody ze strony Rzeszy. 

PROPOZYCJA FRANCUSKA I STANO 
WISKO NIEMIECKIE 

„_ LOZANNA. PAT. — Herriot wysta- 
pił w Lozannie z następującą tezą fran 

formacyj, udzielonych przez prokurażo- 
ra Sądu Okręgowego Józefa Kurakow- 
skiego, dwaj zabójcy śp. Eugenjusza 
Gettera, Sobieraj i Szmidt, oraz zabójc:: 
śp. Dembińskiego Kujawski, staną przed 
sądem doraźnym. Termin rozprawy u- 
'stalony będzie w dniach najbliższych, 

DYMISJA GABINETU 
*_ WĘGIERSKIEGO wyniki obrad oczekują z wielkim . na- 

prężeniem, gdyż przypisywane im jest 
decydujące znaczenie. Nie ulega wątpili 
wości, że Mac Donald czyni wszjkie 
wysiłki celem doprowadzenia konieren 
cji do pozytywnych rezultatów i wy- 
wiera w tym celu silną presję na dełe- 
gację niemiecką. Od jej ustępstw zale- 
ży los konierencji. ł 

rusinizm W naszych ziemiach wśchod- 

nich z łatwością. staje się. pomostem 

do bolszewizmu. 

Chcemy szanować miejscowe odręb- 

ności, pragniemy, aby nauczyciel szko- 

ły powszechnej znał język czy gwarę 

chciało się obecnie dyskutować cało- 
kształt tego programu, a więc nietylko 
kwestję odszkodowań, lecz i proble- 
mów gospodarczych i finansowych, 
konierencja musiałaby trwać tygodnie 
lnb miesiące. jednakże wszyscy są zgod 
ni co do tego, że druga, t. j. gospodar- 
cza część programu, może być zała- 
twiona tylko przy udziale Stanów Zje- 

BUDAPESZT. PAT,— Prezes rady 

białoruską, żeby nie był uważany za ja- 

kieś obce ciało; stąd w wielu miejsco” 
wościach naszych ziem wschodnich na- 

_uczycielstwo w szkołach powszech- 
nych, zwłaszcza na Wsi, musi być 13- 

Możliwości porozumienia dopattują dnoczonych, przy wzięciu na siebie 
się w formie, któraby przewidziała-zło- przez nie odpowiedzialności za decy- 
żenie przez Niemcy bonów, reprezen- zje. 
tujących pewną globalną sumę końco- Dalej Mac Donald wyraził przeko- 
"wych spłat niemieckich, przeznacze- nanie, że konferencja lozańska może 0- 
nych do wspólnego funduszu na odbu- głosić deklarację ogólną co do rozbro- 

"Tego nie dawały seminarja nauczyciel- 

krutowane z-niejscowej tudności, lecz gowę gospodarczą Europy. — 2 

winnį to być ludzie znający i posiada- "ECHą DEKLARACJI VON PAPENA 
jący przywiązanie do kultury polskiej. LONDYN. PAT. — Koogerwiirw- 

na prasa londyńska naogół ostro ata- 
kuje Rzeszę niemiecką za IZ 
deklarację kanclerza von Papena. Dai- 
ly Telegraph stwierdza, że deklaracja 
co do konieczności rewizji traktatu wer 
salskiego nie była praktyczną kontry- 
bucją w poważnej dyskusji finansowej. 
„Morning Post“ stwiedrza, že rola Mac 
Donalda w. rozmowach lozańskich: jest 
niejasna, natomiast Francja okazała ma 

i „która dała von 
jego brutalnego 

skie białoruskie. Dłatego to likwida- 

cję seminarjum białoruskiego uważa- 
my za rzecz dodatnią. Wytwarzałiśmy 

sztucznie półinteligentów  zaintereso- 

wańych w wytworzeniu szkół elemen- 

tarnych białoruskich, usiłujących roz- 

budzić wśród ludności poczucie potrze- 

by szkolnictwa białoruskiego. poczucia 
aotad nieistniejącego. "Ai 

wana eż do 
Mamy dwa gimnazja białoruskie i wystąpie k oj ВЕ 

mieliśmy trzy. jedno z nich gimnazjum aa S 

W Klecku odznaczało się wyjątkowo wi w jego T ol załażwidkia 

niskim poziomem naukowym. Było pa- kwestji odszkodowań. 

rodją zakładu naukowego, zlikwidowa- Wobec koncesji ze strony: Francji 

nie powinno było nastąpić znacznie Niemcy powinny były ze swej strony 

jenia, układów politycznych i t. p. 
Co się tyczy odskodowań, to Mac 

Donald podkreślił konieczność ukoń- 
czenia prac konferencji w ciągu kilku 

"dni. On sam musi być w Londynie nie 
później 5 lub 6 lipca, nie widzi jednak 
powodu, aby najpóźniej w początku 
przyszłego tygodnia nie mogły być po- 
wzięte definitywne decyzje. 

PARYŻ. PAT. — Według iniorma- 
cyj, posiadanych przez specjalnego wy 
stannika Havasa, Mac Donald, powołu- 
jąc się na orzeczenie ekspertów w Ba- 
zylei, zwrócił się do 5 mocarstw wie- 
rzycielskich z zapytaniem, czy zgodzą oświadczyć, że propozycje te są nie do 
się na zrzeczenie się rocznych spłat, 

przewidzianych w planie Younga oraz 

cuską. Niemcy winny zapłacić odszko- 
dowania — Niemcy mogą spłacić od- 
szkodowania w gotówce, albo też mo- 
ga przyznać Francji korzyści gospodar 
zce, Wreszcie Niemcy mogą zwolnić 
się od spłat wogóle przez . wzmożenia 
bezpieczeństwa francuskiego, oraz u- 
dzielenie istotnej grawancji pokojowej, 
pozwalającej Francji na zmniejszenie 
ciężarów wojskowych. W ten sposób 
Niemcy przyczyniłyby się do pokoju 
Europy i do przywrócenia — гашата, 
będącego nieodzownym warunkiem 
przezwyciężenią kryzysu gospodarcze- 
go. 

Niezawodnie godne stanowisko Fran 
cji wymaga ze strony niemieckiej rów- 
nież dobrej woli i zrozumienia pow- 
szechnego interesu. 

Wczorajsze rozmowy nie pozosta- 
wiły niestety, żadnych złudzeń w tym 
względzie. Kanclerz von Papen zaprze- 
czył, jakoby był gotów dać zobowiąza- 
nie do zapłacenia sum ryczałtowych z 
zastrzeżeniem pewnych warunków, ©- 
raz zdewaluowaniu waluty, którego 
wszystkie koszty pokryłyby rezerwy 
francuskie. Mac Donald nie zawahał się 

przyjęcia, zanim jeszcze ministrowie 
francuscy odrzucili je. 

Profesor strzela do rektora. 
WIEDEŃ. PAT. — W dniu 30 

wcześniej, w każdym razie dobrze, że 

już nastąpiło. 

Dwa pozostałe gimnazja pod wzglę- 

dem naukowym iw» wczym są 

lichota  =wraSZcza gimnazjum wileń- 

skie. Wśród szczupłej garści inteligen- 

tów i półinteligentów, usiłujących uro- 

bić narodowość białoruską, istnieją bar 

dzo silne antagonizmy i małe wyrobie- 

nie polityczno - etyczne. 

kach, stąd antagonizm przeniesiony na 

grunt szkolny. Do tego należy dodać 

„dziesiątków lat wytworzył się pewien działalność agentów, bolszewickich, Nic 
więc dziwnego, że znaczna część tej 
młodzieży była wciągnięta do anti-pań- 
stwowej agitacji, do ruchu „bezbożni- 

kow“ i t. d. Gimnazjum białoruskie wy- 
maga uzdrowienia. Może mu. przyjść 

na pomoc doświadczenie pedagogiczne 
szkoły polskiej. Projekt więc przyłą- 
czenia. gimnazjum białoruskiego w Wil- 
nie do jednego z najlepszych  wileń- 
skich. gimnazjów polskich, należy po- 
witać z aplauzem. 

Bez sztucznych środków  finanso- 

wania burs, pociągania przypadkowej 

ska ze względu na konstrukcję zawo- 
dową i społeczną „Białorusinów może 
mieć; tylko bardzo nieznaczne grono 
wychowanków. Szkoła średnia jest na- 
turalną funkcją warstw średnich i pier- 
wiastki etniczne iłościowo przeważają- 
ce w warstwach średnich z natury rze- 

czy przeważają wśród uczniów szkół 
średnich. , Przejście.ad . prymitywnego 
życia biednego"chłopa/w zapadłej czę- 
Ści kraju do sfery inteligenckiej jest 
związane z wielkim przełomem, z du- 
żym naprężeniem nerwów i z małemi 
rezultatami. Dziecko bowiem sfery in- 

1. teligenckiej otrzymuje z. domowej at- 
mosfery nieskończenie więcej, niż dzie- 
cko todziców ańalfabetów. Potrzebne 
jest pewne stopniowanie. To stopnio- 
wanie spotykamy w demokratycznej 
Szwajcarji. Przed dwudziestu kilku la- 
ty zrobiona została ankieta na uniwer- 
sytecie zurychskim i okazało się, że tyl- 
ko jeden słuchacz uniwersytetu był sv- 

„„Niemcy uzasadniają swem postępowe 

Stąd wza- 

jemne szkalowanie się w swych pisem- 

okazać się przystępnemi. Zamiast tego „ca na A Parodo 

bywała Się uroczystość _ odsłonięcia 
ps zmarłego botanika prof. Wett- 

steina. 

W czasie przemówienia rektora uni- 

niem twierdzenie Francji, że każda kon 
cesja wobec Niemiec wywołuje ich r0- 
we roszczenia. Dziennik podkreśla, że 
w kołach delegacji brytyjskiej w Lo- 
zannie deklaracja von Papena pojmo- 
wana jest jako bluf. | . 

ORGAN HERRIOTA O PRZYJAZN: 
FRANCUSKO - POLSKIEJ 

PARYŻ. PAT. — Dzisiejsza „Ere Nouvel- 
Ie“, organ Herriota, poświęca wstępny arty- 
kuł sprawie przyjaźni francusko-polskiej, ja- 
ko gwarancji pokoju. 

Prawdą jest, że francuskie siery „ewico- 
we nie aprobowały sposobu postępowania 
rządu polskiego — pisze organ radyxalny. 
Nie jest to jednak dowodem, że Francja nua- 
tal'y zapomnieć o tradycyjnej pr zyjażu., jaka 
ja łączy z Polską. Arzykuły prasowe, zręcz- 

strzelił do niego z rewolweru profesor 
nadzwyczajny zoologji uniwersytetu 
wiedeńskiego 64-letni Karol Schneider. 

Strzał chybił, a stojący obok prof. 
Schneidera burmistrz m. Wiednia. Seitz 
przeszkodził w dalszych strzałach, 0- 

— W dniu 30 czerw- 

        

  

   

wersytetu wiedeńskiego prof. Abla 

Zjazd Związku Hłauczycielstwa Polskiego 

  

    
   

bezwładniając go i oddając w ręce po- 
ficji. 4 

Strzelając, proł. Schneider zawołał: 
„Musirty się wreszcie porachować!* 
Po zajściu prof. Abel dokończył swego 
przemówienia. : 
„Prof. Schneider, badany w areszcie 
policyjnym, oświadczył, że tak prof. 
Abel, jak i zmarły prof. Wettstein byli 
jego przeciwnikami i przeszkodzili w 
zamiaaowaniu go profesorem zwyczaj- 
nym zoologji. Przypuszczają, że prof. 
Schneider nie jest w pełni władz umy- 
słowych. : : : 

ЭЕ, 

łym członkom i sympatykom Związku. 
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Ian Edas 4 GBA parte lewicowa SE W POM : akreślił zadania pracy nauczyciela w Polsce jed: „R. i O. P. ' wiec wobėc Polski stosowač w dalszym. paistvowych 7 d ; m g państwo. 
ciągu politykę pełną ufności i współpracy, któ szkolnictwa ogólno Mendysęm, ak Wystaj wa wy 
ra już tyle oddała usług sprawie pokoju i kurator O. S. Warsz. Pytlakowski, przedsta: swych stanowisk dż peb e 
Boska, która w Śr momencie 4 ch & yi i stowarzy: nauko- wej, е ‹ 1 202 Wy, У у Po S 
B Elo i w ie twa o Obrady zagaił sen. Nowak, prezes Związku, przez sake «miod mo poekć 

ECA, nikiem między . który zobrazował w przemówieniu ciężkie „Zjazd delegatów Związku Nauczycielstwa dem i Zachodem. Gdyby Francja tego nie u- 
czyniła, oznaczałoby to wyparcie. się swych 
tradycyj, niezrozumienie własnego - interesu, 
poświęcenie rzeczy a. tj: przyjeść dia 
Polski, na_ rzecz chimery  porozumie £ 

KETEIMN IRT IIKKTEIT AS TRUST, 

ECHA PORWANIA DZIECKA 
С "LINDBERGHA. | 3 
"“NOWY YORK. PAT.'— Policja are 

sztowala Norimana Whitakera, który 
wytudzit 104 tys. dol: '0d* redaktorki 
„Washington Post”, wzbudzając w niej Przed trzema. miesiącami zgłosił się przekonanie, że jest istotnym sprawe4 do sekretarjatu Ministerstwa Skarbu b. porwania dziećka Lindbergha. Wzmian' dziennikarz Stefan Olpiński w towarzy=' kowana redaktorka poznała w Norma- stwie właściciela majątku „Mordy”, -p. nie. Whitakerze, który będąc u niej prze 
szukiwał wszystkie: kąty, ażeby spraw-- Starzyńskiego, 
dzić, czy niema jakiegoś mikrofonu w 
pokoju i ukrytej policji. Whitaker gró- zajożyć w sgożm siate. "dro; 
ził redaktorce zabiciem, zanim zdecy- zd sj ok g НН RZE Sia х y i zwrócił się do Ministerstwa Skar- dował się na po Jęcie z nią rozmowy” by z prośbą o zezwolenie na uruchomie- 
na temat warunków, na jakich gotów nie drożdżowni. Spotkał się z odmową 
byłby zwrócić dziecko Lindbergha. Wtedy: Przewłocki i Olpiński oświad- 

warunki bytu, 
cielstwo, wielki wysiłek Ministerstwa W. R. 
i O. P. w kierunku polepszenia jego bytu o- 
raz ofiarną pracę nauczycielstwa nietylko na 

polu nauczania, lecz i na niwie społecznej. 
zakończeniu sen. Nowak złożył hołd zmar“ 

A 8 5 

P. wicem. 

- Mianowicie Przewłocki postanowił 

   
ua chłopa, czyli fermera szwajcar- niepotrzebujących wyższego  cenzusu 
skiego. Synowie fermerów  szwajcar- naukowego funkcjonarjuszów państwo- 
skich, o ile nie pozostają na roli, idą wych. Synowie nauczycieli, funkcjona-= 
do rzemiosł, do handlu w charakterze rjuszy państwowych i zamożniejszej pomocników handlowych, na nauczycie burżuazji napełniają uniwersytet. 

li szkół powszechnych, na drobnych, mz 7 : Wł. Studnicki. 
Si (22532 (8 5 

? В pe Moras;     

z jakiemi zmaga się nauczy- Polskiego zwraca uwagę opinii 

  

Przewłockiego, ze skargą ma wicem, St. 

pubiicznej 
Niemiec i świata, że nieobliczalna 

odwetaowców .niemieckich stanowi najpoważ 
uńejszę niebezpieczeństwo dla pokoju Euro- 
„py. Nie oddamy ani pędzi ziemi polskiej" 
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Starz 
SKARŻY © SSZCZERSTWO STEFANA OLPIŃSKIEGO 

czyli, że wiceminister Stefan Starzyński 
udaremnia powstawanie mowych drož- 
«dżowni dlatego, że pobiera za te usługi , 
20.000 złotych miesięczni ykaiu 
Droždžowego, ; m н mA 

Sekretanjat ministra skierował spra 
wę do Najwyższej Tzby Kontroli państ=" 
wa, pozatem dochodzenie w'sprawie tych 
zarzutów podjęła prokuratura wśrszaw= 
skiego Sądu Okręgowego. #2 * 

Przesluchano szereg świadków. 

ministrów, hr. Karolyi, uważając, że 

rząd jego spełnił powierzone mu prawie 
przed rokiem zadanie, wręczył regento- 

"mi dymisję gabinetu. Regent, uznając 
całkowicie działalność gabinetu, dymisji 
nie przyjął, prosząc hr. Karolyi'ego, s- 
żeby w dalszym ciągu trwał na swem 

stanowisku, Hr. Karolyi zastosował się 
do życzenia regenta. > 

ZGON LITERATA LITEWSKIEGO 

KOWNO. PAT. — Zmarł tu wybitny 
poeta i dramaturg ks. Maironis - Ma- 
czulis,antor patrjotycznych sztuk teatral 

nych i pieśni. 
Maironis - Maczulis obok biskupa 

Wołoszczewskiego zajmuje najwybitniej 
sze miejsce w literaturz» litewskiej. 

STRZELCY W TALLINIE 

TALLIN, PAT. — Bawiący w Talli- 

mie komendant głowny Związku Strze- 
leckiego mpłk. Rusin wraz z oficerami 

sztabu Związku złożył wieniec u stóp 
pomnika ku czci żołnierzy estońskich, 
poległych w obronie ojczyzny. Dzisiaj 
delegacja Strzelca wyjechała na pro- 
wineję, celem zwiedzenia sztabów orga- 
nizacji Kaitselitu w okręgach Tartu, 
Paernu 1 W:'jandji. 

BURZE WE WŁOSZECH 
WENECJA. PAT. — Nad miejsco- 

wościami Mestre i Magliano przeszła 
gwałtowna burza gradowa, powodując 
olbrzymie szkody w ogrodach brzoskwi- 
'miowych, bardzo licznych w okolicy, — 
Grad dochodził do wielkości gołębiego 
jaja. Niektóre z kul gradowych ważyły 
do 150 gr. Nad brzegami rzek: Brenta 
wiele winnie zostało odartych calkowi- 
cie z liści na skuteł: gradobicia. 

SENAT GDAŃSKI WOBEC UMOWY 
WARSZAWSKIEJ 

GDANSK. PAT. — 30 czerwca po po- 
łudniu wysoki komisarz Ligi Narodów 
przesłał komisarzowi generalnemu Eze- 
czypospolitej odpis trzech, złożonych mu 
przez Senat gdański wniosków w spra- 
wie rewizji rozdziałów 3-go, 6-go i 7-go 
umowy warszawskiej, Pierwszy z tych 
wniosków dotyczy spraw portowych. — 
drugi spraw celnych, trzeci — obrotu to 
warowego. 

Senat, składają: wysokiemu komi- 
sarzowi Ligi Narodów swe wnioski, po- 
dał do prasy komunikat, w którym 
twierdzi, że wnioski jego mają na celu 
osiągnięcie gwarancji uprawnień wol- 
nego miasta Gdańska, ustalonych przez 
konwencję paryską, gdy wnioski polskie 
uprzednio złożone, dotyczące rewizji 
rozdziałów 6-g0 i 7-g0 umowy warszaw 
skiej, jako rzekomo niezgodne z posta- - 
nowieniami konwencji paryskiej, powin 
my być odrzucone. 

MAJĄ DOść PROHIBICJI 
WASZYNGTON. PAT. — Konwen- 

cja demokratów przyjęła uchwałę, zno- 
szącą prohibicję. Uchwałą ta wywołała 
wybuchy  niepohamowanej radości 

ka wśród delegatów, którzy w porywie ra- 
dości. rzucali się sobie wzajemnie w ob- 
jecia, Chwila ta była tryumfem dla 

-— Smitha, gdyż on. te kierował dyskusją 
w Sensie korzystnym dla całkowitego 

zniesienia prohibicji. W całym kraju de 
mokraci, będący zwolennikami prohibi- 
cji, święcą uroczyście fakt powzięcia 
wzmiankowanej uchwały, przyczem tem 
większe jest poruszenie, że nie ocz-ki- 
wano, że decyzja zapadnie tak prędko. 

" MORATORJUM NĄ ŁOTWIE 
RYGA. PAT. — Gabinet ministrów 

mostanowit | przedłużyć -, moratorjum 
wszysitikim: bankom do'15 lipca, Po tym 
terminie zostamie ogłoszona ista tych 
instytucyj kredytowych, które ubiegają 
się o dalsze jeszcze przedłużenie mora- 
torjum indywidualne, a ministerstwo f:- 
nansów zostanie upoważnione dosudzie- 

lenia w poszczególnych wypadkach dłuż 
W wymiku dochodzenia okazało się, SZE8 moratorjum. Z dniem 15 paździer- 

że Olpiński nie rozporządza m je lo 
dowodowym. Powołani pr” niego 
świadkowie o miczem nie wieć el! | ze- 

przeczyli, jakoby złożyli przed: "m wobec 
Przewłockiego i Olpińskiego © wi-_cze- 
nia . + ai > 

W rezultacie wiceminister Sirzyński 
zaskarżył Olpińskiego o oszczet:w. 

uika morstorjum bankowe zostanie de- 
finttyreade cofnięte. 

KOMISJA LIFEWSKA NA ŁOTWIE 
RYGA. PAT. — Dnia 4 lipca przy- 

bywa t1 komisja litewska w celu pro- 
wadzeniż, dalszych rokowań, zmierzają- 
cych do us>rmowania stosunków han- 
diowyci między Łotwą a Litwą. 

A
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SILVA RERUM 

Ii. Kurjer Codz. (173) wślad za Ga- 
zetą Polską porusza sprawę docentów 
uniwersytetu, którzy, mając wielkie o- 
bowiążki, nie mają prawie żadnych 
praw. 

Docent musi pracować naukowo tak są- 
mo, jak pracuje profesor. Bezsprzecznie dla 
ludzi tych, którzy tej pracy poświęcili się, 
jest ona główną wartością życia, pracują z 
powołania, pracują z potrzeby wewnętrznej. 
Ałe w takim razie zajęcia zarobkowe (wy- 
klady docenta nie są opłacane) stają się naj- 
ekropniejszą zmorą, przeszkadzają w bada- 
niach, odrywającą od nich, niszczącą fizycz 
nie i intelektualnie. 

Dlatego, nietylko dia dobra tych ludzi, 
ale dla dobra nauki, w sprawę docentów trze 
ba stanowczo wejrzeć. Człowiek, poświęca- 
jący się pracy naukowej, z chwilą, gdy о- 
trzymał tytuł źmudnie zapracowany, zaskt- 
guje na to, aby znalazł warunki bodaj t:0- 
chę sprzyjające tej pracy, a nie jak obecnie 
utrudniające ją. 

Dłategoteżnałeżałoby docesitom, z chwila, 
gdy otrzymali „veniam legendi“, gdy habili- 
tację ich zatwierdził p. winister W. K. i O.P. 
przyznać szósty stopień urzędników państwo 
wych (jak projektuje to p. S. T. w „Gaze- 
cie Polskiej"), określając obowiązki ich i pra 
wa w ten np. sposób, jak okreśione są obo- 
wiązki i praca profesorów. 

Sprawa normalnego uposażenia 'o- 
centów domaga się uregułowania. Ach, 
i nietylko ta sprawa. Dotychczasowe 
ustawodawstwo szkolne wytwarza nie- 
raz sytuacje tragikomiczne.. Np.: do- 
któr filozofji, b. nauczyciel seminarjum 

* nauczycielskiego, z braku posad w szko 
łach Średnich, zgłasza się do szkolui- 
ctwa powszechnego. Oświadczają mu, 
że będzie mógł uczyć w szkołach pow- 
szechnych dopiero wówczas, gdy złoży 
egzaminy w zakresie... matury semina- 

Przykład dru 

gi. Artysta z dyplomem  uniwersytec- 
kim, uczący w szkole rzemieślniczej, 
pragnąc zaiożyć artystyczny zakład in- 

troligatorski, zgłasza się po informacje 
do cechu introligatorów. Dowiaduje 
się, że może zostać... czeladnikiem in- 
troligatorskim, jeżeli skończy... Kursy 
dokształcające dla rzemieślników !.. 

Wszystko to jest zgodne z paragra- 
fami takiemi a takiemi... 

Gazeta Lwowska (135) zastanawia 
įąc się nad zadaniem dnia dzisieįszego, 
dochodzi do wniosku, że — 

zadaniem dnia dzisiejszego, celem dla wy 

siłków wyśli twórczej, jest poszukiwanie no- 

wego kodeksu etycznego życia jednostki i 

zbiorowości. Szukanie stormuiowań dła idea- 

łów zdolnych opromienić i wzbogacić szary 

tok wegetacji. Ponieważ nowe warunki życia 

nie ulegną już zapewne wielkim zmianom, 

zatem musi ulec zmianie stosunek do nich 

człowieka. A to przyjdzie wraz z odnalezie- 

niem powołania życiowego tam, gdzie ona 

jedynie i zawsze znalezione naprawdę być 
mogło, — w dziedzinie dóbr moralnych, na 

bogatych obszarach ducha. i 

Wydaje się, iż wchodzimy w okres życia 

skromnego i obyczaju surowego, który da no 

wy impuls kuiturze i otworzy jej ogromne 

możliwości rozkwitu. I że tu właśnie ludzkość 

odnajdzie utracone szczęście. Ałbowiem nie 

k viek mógi być uszczę- 

sśliwiony. przez brzuch i tylko przez . 

giupi snobizm. Dzieje mówią zupełnie co inne 

go. Dają one piękne przykłady połączenia 

szczęścia ze skromnością stołu i odzieży. Bo- 

gactwo myśli, piękno ducha — to były da- 

nia, najpożywniejsze dła boskiego elementu 

w człowieku. 
Oto dlaczego z uinością spoglądamy w 

futro. В : 

Oto przykład całkiem uzasadnione- 

go optymizmu!... Lector. 

  

  

     
   

  

  

  

Roman Brandstaetter. Legjon Ży- 

dowski Adama Mickiewicza. Warsza- 

wa, 1932, str. 70. Prawie wyłącznie na 

podstawie materjału rękopiśmiennego 

Muzeum Mickiewieczowskiego w Paryżu, 

zarysował autor niezmiernie ciekawe 

dzieje organizacji Legjonu żydowskiego 

w r, 1856, w Turcji 

Pracy tej poświęcimy nieco później 

więcej uwag, obecnie zaś sygnalizujemy 

jej ukazanie się. 

J A НАНННЫННЫННЫНОНХ 

CUKIER W WORKACH JUTOWYCH 

KRZEPI PLANTATORA JUTY. 

CUKIER W WORKACH *LNIANYCH 

OSŁODZI DÓLĘ ROLNIKA 

300-lecie Uniwersytetu w Dorpaci 
Uniwersytet w Dorpacie (Tartu) ob- 

chodzi obecnie jubileusz 300-lecia swe- 
go istnienia. W związku z tem „Kur. Po- 
ranny umieszcza następujące uwagi, po- 
święcone Uniwersytetowi i Polakom, kto 
rzy tam się kształcili. 

Byla wszechnica w Dorpacie przyj- 
mowiała w wozwoju cywilizacji znakomity 
udział, a pokolenia, jakie ta Alma ma- 
ter wydała pozostawiły po sobie ślady 
widoczne. Imiona mężów zasłużonych 
dorpatczyków: przedstawiają się całemi 

tysiącami, a nabyte przez nich w: Dorpa- 

cie umiejętności bezustannie były zużyt- 
'kowane w majróżnorodniejszych zawo- 
dach: prawniczym, lekarskim, urzędni- 
czym i t. d. Cały szereg pierwszorzęd- 

nych powag naukowych, znanych chlub- 

mie w, Europie kształcił się w dawnej 
wszechnicy dorpackiej, Przytoczymy z 
liczby słynnych przyrodników: Karola 
Ernesta c. Baera, geologa Helmersena, 
zoologa Middendorfa, botanika Maksy- 
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Dokota zabėjstwa 
W MAGISTR. WARSZ4WSKIM 

W WIRZE STOLICY. 
NIEPOTRZ 

Nadmierne ceny RE LEKCJE 
Zabójca uaczelnika wydziału finansowo-tek drogowy, cołąz "Zyny i olejów, poda- 

podatkowego magistratu, 

kiem Legjonu Młodych. 
Q okolicznościach, kióre pchnęły Kujaw- 

skiego do zbrodniczego czynu, donoszą, co 
następuje: 

Kujawski jest gruźlikiem. Za znieważenie 
lekarza, który wydał opinję ujemną o jego 
stanie zdrowia, K. został wydalony ze Służ- 
by miejskiej. Winę tego przypisał Dembin- 
skieniu. Zażądał od niego zaświadczenia dla 
przedstawienia w urzędzie pośrednictwa pra- 
cy. Spotkawszy się z odmowną odpowiedzią, 
K. dobył broni i skierował ją do byłego swe- 
go zwierzchniką. W dniu jutrzejszym Kujaw- 
ski zostanie zbadany przez sędziego śledcze 
go. Początkowo sprawca. śmiertelnego po- 
strzelenia zachowywał się spokojnie. Obecnie 
zdradza już pewne zdenerwowanie. K. zło- 
żył obszerne zeznanie © stosunkach  magi- 
strackich. 

Z powodu zabójstwa Legjon Młodych o- 
głosii następujący komunikat: 

W związku z samorzutnym i niepoczy- 
taimiym czynem Tadeusza Kujawskiego. Ka- 
menda Okręgu Warszawa Legjonu Mioedych 
stwierdza co następuje: 

Dembińskiego, micie wpłynęł 
29-letni student Tadeusz Kujawski jest człon rowego. PBawniej It 

gorsze szosy — znako- 
mniejszenie ruchu moto 

na taczka i dwa royė m oghodów, dziś jed- 
statystyki,kierując się tyn Z WE al dė 
sem można stwierdzić Opušią in 9е 
łecznych. Ale komisarjat rząćć o gic-sto- 
być czynnym. Na ruchliwych ro. 
pc 5 policjantów. Przechodnie 
obława na bandytów, komunistów Czy wiel! 

ka „gala przed przyjazdem szacha perSzjego. 
Każdy się śpieszy, przechodzi ulicą jak md 
WYAGnie: Policjanci rzucają się jak SZA; 
cale: 

— Tak nie wolno! 
— Nie tędy. 
— # powrotem. 
Jeden przechodzień już dahrii -— LK9- 

sem — na drugi chodnik. Poticjant do niego: 
Niech pan wraca na tamtą stronę į przejdzie 
porządnie, naokoło! 
: Biedak lezie z powrotem między tramwa- 
je i wozy, ląduje, nowy polici:nt: -— Nie 
można tak, wracaj pan na tamtą stronę i o- 
bejdź naokoło. 

— Ależ ja właśnie... 
— Panie, bo złotówka! 

Zmańtretowany przechodzień przebiegł tak 

postanawił/ 
ich stanę! 

myią“ że tą        
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mowicza, fizyków T, Kupffera, Kamptza 
W. Oswalda i astronoma Struwego. 

Z liczby znanych w całej Europie 
medyków dorpackich przytoczyć musi- 
my: Pirogowa, Bergmana, Chałubińskie 
go, Baranowskiego, Zoegego i wielu in- 

nych. 

Na czele najbardziej zaslužonych 

postawić należy v Baera, Wynikiem ba- 

dań v. Baera było odkrycie daremnie 
poszukiwanego jajka zwierząt ssących, 

oraz liczne spostrzeżenia czynione mad 

zapładnianiem jaj. K. E. v. Baer uwa- 

žany jest za ojca nauki o historji roz- 

woju człowieka, Jemu to było zawaro- 
wane odsłonienie tajemnicy życia i je- 
go związku w łonie matki. 

On to rzucił pierwsze ziarna tęskno- 

ty za prawdą maukową w serca naszych 
rodaków: Aleksandra  Czekanowskiego, 
i Benedykta Dybowskiego. 

Zobaczmy co ta gromada uczonych 

polskich dorpatczyków zostawiła po so- 
bie i jak chlubnie zapisała się w prze- 
szłości i teraźmiejszości kraju. 

Wychowańcami uniwersytetu - dor- 
packiego byli, prócz wymienionych 

słynni nasi historycy Adolf -Pawiński, 
Aleksander Jabłonowski i autor wielu 
prac archeologicznych Gustaw: Manteuf- 
fel. Z byłych wychowanków uniwersyte- 
tu dorpackiego byli lub są profesorami 
w: Warszawie: Chałubiński, Jakób Na- 

tanson, B, Dybowski, Jodko, Narkiewicz 

Peszke Radziwiłłowicz, Brudziński, St. 
'Thugut, i Kazimierz Krzywieki. 

W Dorpacie był profesorem przez 10 
lat słynny slawista, Jan Baudouin de 
Courtenay, który był jedmym z najwięk- 
szych przyjaciół narodu estońskiego. W 
"Tartu pobierało wykształcenie naukowe 
kilka teraźniejszych profesorów  pol- 
skich. Tak doktoryzowali się między in- 
memi profesor T .Zieliński i wielu in- 
nych. 

Doktorami homorowymi  Umiwersy= 

tetu w Tartu był ś. p. profesor Baudo- 
uin de Courtenay, a obecnie są nimi b. 

marszałek Senatu, profesor Juljan Szy- 

mański z Wilma, b. rektor Umiwersyte- 
tu Warszawskiego, prof, Stanisław Thu 
guit i Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

    

UNIWERSYTET W DORPACIE 

Polskiej, profesor Ignacy Mościcki. 
Z prawników polskich niewielu by- 

ło Dorpatczyków, co tłomaczy się tem, 
że w Dorpacie nie był wykładany Ko- 

deks Napoleona obowiązujący u nas. 
Na wybitnych stanowiskach są dor- 

patczycy: 1-szy prezes Sądu Najwyż- 

szego, Leon Supiński, prezes Sądu Naj- 
wyższego — Michelis, sędzia Sądu Naj- 

wyższego — Bohdan Korsak i inni. 
W Krakowie byli: Tajehmam, Jani- 

kowski, Klecki K. i Klecki W,, Lutosław 

ski, Zdziechowski i Br. Kader; we Lwo- 

wie: Siemiradzki, w Dorpacie Mikrze- 
wiez, Wikrzemski, Świirski i prof. dr, 
Bolesław Hryniewiecki, w Zurychu: B. 
Limanowski i inni, 

Wspomnieć jeszcze pragniemy tu 
dorpatczyków: Józefa Weyssenhoffa, 

niedawnego jubilata, literata i autora 

prawdziwych pereł naszej literatury, 
prof. Henryka Nusbauma, Andrzeja 

Niemojewskiego, prof. pastora Bursche 
i pastora Skierskiego Stefana, jeneral- 

ch superiatendentów: zborów ewange- 
ch. Aby wymienić wszystkich wy- 

bitnych dorpatczyków, pracowników na 
różaych polach działalności, zapełnili- 

byśmy ich mazwiskami całe stronice. 
Działalność żyjących, prócz niektórych 

mie należy zresztą jeszcze do historji. 
Oto dorobek duchowy Polaków dor- 

patczyków od: czasów majdawniejszych 
uniwersytetu dorpackiego aż do doby о- 
statniej. W ciągu dziesiątków lat uni- 

wersytet dorpacki wydał setki zasłużo- 

nych mężów, pożytecznych obywateli na 

wszystkich niemal polach pracy. 

Że taki bilans wykazała młodzież pol 
ska, to przedewszystkiem przypisać ma- 

leży pracy i poważnemu _ traktowaniu 

swych obowiązków samej młodzieży — 

pomimo piwa, pojedynków i awanturo- 

wania się. Stynna była ww swoim czasie 

uwaga kuratora Kraffstroma, byłego słu 

żbisty mikolajewskiego o Polakach, stu- 

djujących w Dorpacie: „Die Herrn Po- 

len die wollen hier immer prima donna 

sein, im Guten, wie im Bėosen“, 
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STRZELCY 

W Katowicach odbył się przedwczoraj IV 

kongres bractw strzeleckich R. P. я 

Zdjęcie nasze przedstawia delegację Bra- 

CO MOŻE_CHOCHLIK 
W domu powieszonego, nie mówi 

się o stryczku. jeżeli odstąpimy od tej 

wielkiej mądrości życiowej, zawartej w 

przysłowiu, uczynimy to gwoli ucie- 

dna napaść'** zajmiemy się dalszemi. 
Wychodzi właśnie taki towarzysz 

niedoli w Madrycie. Oto jaka spotkała 

go przykrość z powodu iatalnego błędu 
korektorskiego. 

KURKOWI 
Lwowa w staropolskich ctwa Kurkowego ze SA 

a grobie Nie kontuszach, składającą wieniec ni 
znanego Powstańca Śląskiego. 

(ASS SSD TROSA
I TNS IRT 

„Całe to podejrzane towarzystwo 
odprowadzono do cyrkułu policyjnego 

z celu sprawdzenia dokumentów". 

Wybuch bomby w domu czarującej 
p. X. zrobiłby napewno mniejsze wra- 

żenie, niż tych kilka fatalnych wierszy. 
Piękna dyrektorowa zemdlała. Re- 

daktor nieszczęsnego dziennika o mały 

Profesorowie dorpatcy wymagali od 
swoich uczniów sumiennych i poważnych 
studjów .Do wewnętrznego życia stu- 
denckiego uniwersytet wcale się nie 
mieszał, zostawiając zupełną swobodę 
rządzeniu się ich i rozwoju. ‹ 

Gdy na innych uniwersytetach na 

wszelki sposób szykowamo Polaków, dor- 
packi był zawsze mam życzliwy. Zastę- 
pował on nam chociaż w części wyższą 
uczelnię, której mie mieliśmy w kraju. 

niu wszelkiego rodzaju koniliktów. 

1) Członek Legjonu Młodych Tadeusz tak 12 razy mą ukos, wciąż odpędzany z po- 
Kujawski został zawieszony w prawach człon wrotem, za trzynastym razem przeejchał g0- 
ka z dniem 2, b.m. za czyn niegodny honoru autobus. Wrzasnęli policjanci chórem: Bey 
człenka organizacji. co!chodzi cymbał nieprawidłowo i oto skutki! 

2) Ze względu na nieskazitelną przeszłość  Żebyć był ruch naprawdę. Codzień ubywa 
organizacyjną Tadeusza Kujawskiego, bez parę taksówek, codzień wzrasta srogość prze 
względu na stan psychiczno-nerwowy, spo- pisów. Złotówka ma być zamieniona dwo- 

wodowany gruźlicą, oraz kampanją oszczer- ma. Za stąpnięcie lewą nogą, gdy należało 
сга prasy endeckiej przeciwko niemu w zwią prawą 2 złote kary. Na Polesiu pewien 
zku z tem, iż był świadkiem spoliczkowania chłop sprzedał cielaka i 18-letniego syna za 

red. A. Nowaczyńskiego, bez względu na 2 zi., a scsiedzi mu zazdrościli, że wziął tak 

cały szereg szykan natury politycznej, na dużo. 

które byi narażony T. Kujawski, Legjon Mło- Nauka chodzenia jest poważną konkuren- 
dych nie może uznać wyżej wymienionych cją dla kina, w teatrze i zwierzyńca. Ledwo 
czynników za usprawiedliwiające, nawet ła- paru policjantów obsadzi róg — tłumy ga- 
godzące i jaknajkategoryczniej potępia sto- piów oberwują regulację. Widowisko bez- 
sowanie metody samosądu przy rozstrzyga- płatne i długie. A rzeziinieszki tymczasem 

grasują. Kar. 

jentatyiny procey warszawskiego MI Capone 
Rozpecznie się w poniedziałek przed Sqdem Okręgowym 

Zjawisko teroru stało się ostatniemi czasy 
specyficzną bolączką Warszawy, przybiera- 
jąc nieraz formy i rozmiary zastraszające i 
zagrażając bezpieczeństwu ogólnemu. Pod 
tym względen: nasza stolica zaczyna się co- 
raz bardziej upodabniać do „ojczyzny“ baa- 
dytyzmu terorystycznego — sławetnego mia 
sta Chicago. 

14 OSKARŻONYCH 
jaskrawym przyczynkiem do tego zjawi- 

ska „amerykanizacji* Warszawy, będzie nie- 
zawodnie proces złikwidowanej przed kilku 
miesiącami głośnej bandy terorystów z Pla- 
cu Kercelego pod wodzą radnego m. st. War 
szawy, Tasiemki-Siemiątkowskiego, który w 
przyszły poniedziałek, dnia 4 lipca, rozpocz- 

nie się przed warszawskim Sądem Okręgo- 

wymi. 
"Na ławie oskarżonych zasiądzie 14 osób 

pod zarzutem udziału w bandzie, która do- 

puszczała się rozboju i wymuszania pod groż 

bą rewolwerów (art. 589 k.k.) 

Są to: Łukasz Siemiątkowski vei Tasiem 

ka, Leon Karpiński, występujący pod pseu- 
dorimem „Pantałeon*, Jadka Sztajawari, Cze 
sław Janiak, Hersz Dusznicki, Chnaskiel Kan- 

tory-Stagistaw Jakubczak, Aron Perelman, A- 
leksander Bocheństn, —_Cłanieląw Ciesiių ki 

Adam Piackowski, Wacław Cemanski, 5Zy- 

mon Zajwei Szmigiel i Chaim vel Gabrjel 
Lipszyc, pseud. „Gamlin“. 

Wszyscy oskarżeni, prócz Tasiemki, prze 

bywającego na wolności za kaucją 500 zł., 

odpowiadać będą z więzienia. 

SĄDY „DINTOJRY* 
Terenem działania bandy był przeważnie 

Plac Kercełego, oraz przyległe ulice dzielni- 

cy żydowskiej. Banda grasowała również w 

okolicy ul. Gęsiej i Nalewek. W łonie bandy 

istniat specjalny sąd („dintojra“), który był 

„wyrazem najwyższej sprawiedliwości, i któ 

ry w siedzibie swojej — podrzędnej knajpce 

przy ul. Dzikiej przy sutych libacjach, obfi- 

cie zakrapianych alkoholem, wydawał wy- 

roki. 
„EKSPEDYCJE KARNE" 

Po posiedzeniach „sąde“ wyruszała Zza- 

zwyczaj „ekspedycja karna'*, która wyrok od 

razu wykonywała. Banda wymuszała „po- 

datki* od właścicieli budek na Placu Kerce- 

iego, zmuszała do oplacania „podatkow“ „od 

wesel, czy imienin w rodzinach kupców i t. 

d. Banda umiała ap. po urządzeniu libacji w 

jakiejś spelunce, zażądać od właściciela spe- 

lunki podatku... od konsumiji. 

BANDYCKIE METODY 

Dochodzenie ustaliło następujące okolicz- 

ności: 
już w roku 1928 na Placu Kercelego о- 

tworzyła się banda pod przewodnictwem Łu: 

kasza Siemiątkowskiego, znanego pod psetu- 

donmiem „Tasiemki“. Banda ta, zaopatrzo- 
na w broń, żądała od handlarzy, utrzymują- 
cych stragany na placu, oddawania im pie- 

niędzy, grożąć w razie odmowy biciem, al- 

bo zabiciem, a nawet bijąc totkliwie opor- 

mych. Kupcy obawiając się przykrych dla 

sądowa. Ciekawe, czy sąd uzna błąd 

korektora za zniewagę i skKarze redakto 

ra. Należy raczej przypuszczać, że nie, 

dla ludzi obytych z techniką drukarską 

jest to tylko zwykłe fatalne potknięcie 

się... czcionek. 

Skoro już mowa o sprawach sądo- 

wych, warto jeszcze przypomnieć o je- 

siebie następstw w razie oporu, ulegali żą- 
daniom, wydając nieraz pieniądze na samo żą 
Ganie, wiedząc zgóry, iż wszelka próba opo 
ru skończy się pobiciem ich. 

JEDEN ZA WSZYSTKICH* 
Banda nie zawsze występowała w całości. 

Zdarzało się, że do handlujących zgłaszali się 
poszczególni czionkowie bandy (przeważnie 
Karpiński i Sztajnwori — Tasiemka sam się 
nie iatygowai) z żądaniem pieniędzy, zazna- 
czając jednak wyraźnie, iż żądają pieniędzy 
nietyiko dla siebie, ale i dla nieobecnych to- 
warzyszy. Bywały wypadki że żądanie pew 
nej sumy pieniężnej zgłaszali jedni członko- 
wie bandy, Bili inni, a odbierali pieniądze od 
steroryzowanych kupców jeszcze inni. 

Kupcy, płacąc „okup”* za prawo kandlo- 
wania na placu na ręce jednych członków 

bandy, byli pewni, że inni już się do nich nie 
zgłoszą. 

„KRóL* KERCELAKA 

Siemiątkowski rzadko bywał na 
stępował go tam zazwyczaj Karpiński, 

będąc postrachem wszystkich handlujących, 
uzurpowai sobie prawo zezwalania poszcze- 

gólnym kupcom na handlowanie na placu, 
wyznaczał im miejsca, stragany itd., tak, że 

   

dj. był nazywany па Placu Kercelego „królem. 

* …А›ЗКагіепіа cytuje opisy scen wręcz 

nieprawdopUuse«ych, a przypominające baś- 
nie o średniowiecznyCh „raubritterach", trzy 
mających pod grozą cała, akolice. 

Oto kilka charakterystycznych „obrazków 

RACHUNKY ZA-LIBACJE 
Pod koniec 1929 r. dwaj wspólnicy 

Benjamin Fuks i Dawid Portugał, poczęli Вар 

` 

dłować ubraniami na Pl. Kercelego. Karpin- 
ski zażądał od nich „okupu*, a nie otrzymaw 
szy go, pod groźbą rewolweru „zaprosił* 
handlarzy do restauracji „Bar Polesia", gdzie 
musieli zapłacić rachunek za libację bandy w 

sumie 200 zł. i w dodatku zostali pobici. 
Gdy w pewien czas potem Fuks pogardli- 

wie wyraził się o bandzie Karpińskiego, ten 

wezwał go na „dintojrę* do znanej meliny 

Lysobyka na Nowolipkach, gdzie zasądzono 

od handlarza 200 zł. na rzecz bandy. Fuks, 0- 

bawiając się o swe życie, zapłacił, 

„NA WÓDKĘ* 
W styczniu 1931 r. LajbKlajman, handiu 

jący ubraniami, nabył budkę na Pl. Kerce- 

lego. W kilka dni później przyszedł do niego 

Karpiński i oświadczył, że pieniędzy nie chce, 

ale Klajman musi z nim pójść na wódkę: „Li- 

bacja dla bandy kosztowała handlarza 770 

zł. oraz 70 zł. za piwo grzane, wypite przez 

Karpińskiego i jego znajoniego. Ponieważ 

Klajman zapłacił „niechętnie”, zastał pewne: 

go dnia drzwi do swojej budki zabite gwo- 

Żdziami. Za pozwolenie otwarcia musiał ra 

żądanie Tasiemki zapłacić dodatkowo 100 zł. 

Rozprawa sądowa ujawni niezawodnie sen 

sacyjne szczegóły tej sprawy. Przewodniczący 
wiceprezes sędzia Hermanowski. Oskarża wi- 

ceprokurator Woliński. 

Jak dziennikarze zagraniczni. 

- 4alnie przebywali u gen. 
Dopiero obecnie znane są bliższe szczegó- 

ły aresztowania korespondentów pism zagra- 
nicznych, którzy tajnie wybrali się z wizytą 
do generała Ma. Trzeba jednak wziąć pod 

uwagę, że szczegóły te pochodzą z oiicjal- 

nych Kół mandź urskich i dlatego przyjmo- 

wać należy je z wielką rezerwą. Charbińskie 
władze administracyjne, prowadzą śledztwo 

w tej sprawie i starają się objaśnić właści- 

wy cel wizyty dziennikarzy zagranicznych u 

generała Ma. 
Z obu dziennikarzy, jeden jest poddanym 

szwajcarskim nazwiskiem August Lindt, ko- 

respondent „Journal de Genewe*, Deutsche 

Aligemeine Zeitung" i innych dzienników, 

drugi, to obywatel amerykański Still, kore- 

spondent pisma „New York Times“. Obaj 

dziennikarze odwiedzili generaia Ma bez ze- 

zwolenia rządu mandžurskiego. Udało im się 

tajnie przebyć ochronną linję, poczem  prze- 

dostali się do małej wioski chińskiej, położo- 

nej na północny zachód od Chailunu, gdzie 

przez trzy dni bawili u generała Ma. Twier- 

dzi się, że generał Ma oddał im tajne doku- 

menty i listy, które mieli wręczyć generało- 

wiCzan-Sue-Ljanowi i komisji Śledczej Ligi 

Narodów. Wiadze mandżurskie dowiedziały 

się o tem z telegramu, wystosowanego pod 

adresem Czan-Sue-Ljana. 

Podchodzi do mnie, składa buzię w 

ciup i mówi: 

— Ja bgdę Wenerą. 

— Widzicie Wenerę? Myślałem, 

że pęknę ze śmiechu, aż raptem ta pa- 

ni wymierzyła mi policzek. 

— Aby zmusić tego aroganta do 

Ma 
Dziennikarze ci przed pewnym czasem 

szczegółowo badali wschodnią część kolei 

wschodnio-chińskiej a podróżując po tych 0- 

kolicach zawsze zwracali się o ochronę do 

władz wojskowych. jednak podróż do gerie*— 
rała Ma, zachowali w tajemnicy, tak, że wła- 

dze mandżurskie wcaie nie wiedziały o ich za 

miarach. Dzłałaność tych dziennikarzy Skło- 
niła władze do tego, że obecnie bacznie Ob- 
serwuje się każdy ruch dziennikarzy zagra- 
nicznych. Dodać należy, że obaj dziennikarze 
doskonale poinformowani Są o pozycjach 

wojsk i znają sytuację w Mandżurji, co 

skłoniło władze do tego, by zarządzić prze- 

słuchania tak Lindta, jak i Stilla. Still jednak 

ukrył się w gmachu konsulatu amerykańskie- 

go, aby w ten sposób uniknąć przesłuchania, 

gdyż nie chciał ujawnić cełu wizyty u gene- 

rała Ma. Charbiński urząd dyplomatyczny 

prowincji giryńskiej starał się nawiązać kon- 

takt z konsulatem amerykańskim, ale próba 

ta spełzła na niczem. Drugim dziennikarzem 

zaopiekował się konsul: Francuski | 

który w tym celu złożył wizytę zastępcy nii- 

nistra Spraw zagranicznych w harbinie. 

Trzeba dodać, że konsulat francuski w Man- 

     dżurji roztacza opiekę również nad obywa- 

telami szwajcarskimi. | Et   - 2           

    Przėmystowiec Swanson był inicja- 

torem cąłego interesu. Podobała mu 

się bardzo żona jego dyrektora Br 

tranda. Zamiłowany sportowiec prze- 

bywał zwykle w towarzystwie p. B, 

która również była zapaloną sportSmen 

ką. Wspólne trainingi i wyczyny Z: 

Ra н 

chy naszych łaskawych czytelników. 3 - < 

Plagą, trapiącą nas w ostatnich Pewna zamożna pani w Hiszpanii, 

dniach, jest niezwykła inwazja chochli której mąż zajmował eksponowane sta- 

ków drukarskich i korektorskich, które nowisko w społeczeństwie, zaprosiła 

często wspólnie rozpoczynają atak i na obiad tak zwaną „Śmietankę towa- 

wówczas, pożal się Boże, co się dzieje rzyską”. O oznaczonej porze stawili 

z numerem. Robimy Wszystko, aby te SIE licznie rozmaici dyrektorowie, poli- 

okropne stworzenia wytępić, ale jak tYCY, artyšci, sporo snobów rozmaite- 

wiadomo nec Herculec (korektor) kon- go gatunku dopełniło reszty. Rzecz ja- 

tra plures (chochliki). Mimo jednak Sna, nie brakowało pań, które przy tej 

nierównej walki, nie tracimy nadziei, okazji zademonstrowały piękne toalety 

woła zwycięstwa jest głównym moty- biżuterję i t.p. Obiad mingi w rozkosz- 

wem naszego wysiłku, to też zniszcze- Пут nastroju i wszystko byłoby do- 

nie żywych sił wroga, że użyjemy tu brze, gdyby nie notatka sprawozdaw- 

terminołogji wojennej, jest rzeczą pe- CZA, która ukazała się nazajutrz w je- 

wną. dnym z dzienników. ‘ 

W zwalczaniu tej plagi dziennikow Reporter szczegółowo opisał przyję 

nie jesteśmy odosobnieni, nie tylko zło- cie u czarującej p. X., wymienił kto był, 

śliwe stworzenia nam wyłącznie psu- jakie było menu, szeroko i barwnie o- 

ja humor i nerwy. Mamy pod' tym pisał stroje, słowem sprawozdanie wy- 

względem wielu bliższych i dalszych padło wspaniale. Notatka, którą naza- 

towarzyszy niedoli. Nie będziemy je- jutrz z zainteresowaniem czytali uczest 

dnak mówili o sąsiadach, gdyż to za- nicy przyjęcia, kończyła się takim zwro 

raz będzie komentowane jako „niego- tem: 

włos nie umarł. W całem mieście za- 

wrzało. 
Co, jak, dłaczego, kto zrobił ten nę- 

dzny i niesmaczny żart. Telefony, za- 
pytania, listy, Śledztwo i wreszcie 

drukarnia wytłumaczyła w jaki sposób 

notatka w kronice towarzyskiej zakoń- 

czona została takim nieoczekiwanym 

zwrotem. Najzwyklejsza rzecz pod słoń 

cem. Zwykły błąd metrampaża. W są- 

siedniej szpalcie umieszczona była wia 
domość o rewizji w jakiejś potajemnej 

jaskini hazardu. „Podejrzane towarzy- 

stwo'* dotyczyło oczywista „gości tej 

spelunki. Metrampaż, jak się to często 
zdarza pomylił się i zakończenie notat- 
ki postawił pod sprawozdanie przyję- 

cia, korektor nie zauważył i stąd całe 

qui pro quo. 

Wyjaśnienie drukarni nie zażegna- 
ło burzy. Piękna pani X żąda zemsty i 
sądu. Właśnie niedługo „odbędzie się 

ta jedyna w swoim rodzaju rozprawa 

SZ 

się w Paryżu. 

Do sądu pokoju zjawił się grubas 

na krótkich nóżkach i pewna wysoka, 

zasuszona, nie pierwszej już młodości 

dama. 
— 0 cóż chodzi — pyta sędzia. 

— Wysoki Sądzie, ta pani — recy- 

tuje grubas... 

mówi do mnie: 

śpiewaj. Może arję z Tannhasera. 

ecie partję Wenery. 

dnej, która przed kilku dniami odbyła ra“. 

— spoliczkowała mnie. wa kosztów. 

Byłem na weselu mego przyjaciela. Po A 

obiedzie, każdy z zaproszonych gości zwłtą, zasuszona „Wenera”* wyc 

śpiewał, lub opowiadał ucieszne aneg- 

doty. W pewnym momencie gospodarz ną stole. Nowoczesny 

— Edwardzie, masz piękny głos, za podniesioną opuścił salę sądu. 

— Zgoda. Zaśpiewam nietylko arję, Oczywista nie, nawe г М 

ale i duet, ale — zapytuję u zebranych wo surowo karze za takie trdnzakcje. pl 

— któż będzie śpiewał ze mną w due- Sprawdzili to niedawno na 

Na to wysuwa się ta oto jejmość rów wymiany 

— żółta, sucha z końskiemi zębami. nia, a małżon 

i ja -— dodaje skromnie „Wene- towe zrobiły swoje. P. Swanson za > 

> : ponowal dyr. Bertrandow! Zamian ai * 

— Cóż było dalej? — indaguje sę- żonek. Dyrektor „kochał aa si 

dzia. Dalej? Zaśpiewałem arję, ale za pryncypałowej, więc propo a -4 

ń młodzi nie przyjął, prócz tego obaw: 

PE jeżeli u = się, Swanson, 

d. — Pięk- go z posady, a wiadomo kry; 

będzie wię łą sprawę L „P am 
Zgo- 

dziły się chętnie. Dalsźa historja krót- 

ka, rozwód, wege „podróż... Minęto 

kilka upajającoch miesięcy i p. Swan- 

son nr. 2 rrzekonała A że zrobił 
= : į į„teres. Jeį poprzedni mąż © 

Ka Kiepe ympatyczniejszy i bardziej się 

podobał. Pani Bertrand odwrotniey 

a niezmiernie zadowolona. ||| 

Amerykanki są stanowcze. Niepo* 

00? doba się, raz, dwa i do prokuratora 4: 

pra- do skargi jako załącznik dol: zs 

s umowy o zamianie. Sprawa i 

własnej skó i obaj małżonkowie siedzą za <a zyć 

rze dwaj przemysłowcy: Obu amato- Kto wie czy p. Swanson nie żałuje 

skazańo na 6 lat więzie- raz swego czynu. 

ki ich na samothość... 

duet podziękowałem. 

nie mieli pretensji i żalu. 

Sędzia zamknął przewó 

nie, rzekł — droga pani nie zie W 

cej imitowała Wenerę i zapłaci Tdn- 

nhiserowi za obrazę 30 fr, oraz poło- 

yleje 

Wyrok przyjęty został w milczeniu. 

z torebki 30 tr. i w milczeniu położyła wi 

„Tannhaser* jej, 

szybko zgarnął pieniądze i.z głową P3 

Czy można zrobić wymianę 
t w Ameryeć 

„aśqniire. | 
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związku 
zeniu urlopów Prącownio, 
trudnionym w przemyśle, 

Dwie wystawy w szkołach plastyków 
1 znów muszę pisać 9 Wiłeńskiem 

Towarzystwie Plastyków. Gdziekolwiek 

obrócisz się, 'wszędzić ci Plastycy. Na 
wydziale sztuk jpięknyck plastycy, sale 
d kościoły restauróją riastycy, u Rudnic 
kiego siedzą plastycy; W Ameryce wy- 
stawiają plastycy nawet teraz w War- 
szawie z pośróć wszystkich artystów. 

wystawiających, zakupiono tylko trzy 
obrazy i wszystkie trzy akurat plasty- 
ków wileńskich: Jamontta, Niesiołow- 

slsiego i Rouby. Wyraźny Drang plas- 
tyków ma wszystkie strony świata. Ja 
go sobie tak tłumaczę: talent i wiedza 

zdobywa. I dlatego z przyjemnością pi- 
suję o plastykach. 

I dzisiaj znowu będę ich chwalił. Tym 

razem dwie szkoły, które prowadzą w 
Wilnie. Warto ten szczegól podkreślić, 

Oprócz twórczej działalności artystycz- 

nej, rozwijają plastycy działalność pe- 
dagogiczną. Wychowują poprostu takich 

małych plastyków, którzy będą wierni 

ich programowi. Bardzo mądrze. Musi 
cJbyć ciągłość szlachetnych tradycyj. Nie- 

! darmo też szkoła rysunku i malarstwa 
„plastyków wileńskich ma-za śwego pa- 
—trona Smuglewieza; 

J-  Wiięc słów parę o tej szkole i o in- 
nej jeszcze:-Szkole Rzemiosł Artystycz- 

nych. 
Obydwie mieszczą się przy ul. św. 

Amny, w murach starego klasztoru ber- 

nardymek, gdzie jest wielka sala z her- 
bem liwa Sapiehy ma sklepieniu, gdzie 

biegną długie korytarze i skąd, przez 

wysokie okna „można 'wyjrzeć na nie- 

wielki dziedzińczyk poklasztorny, ujęty 
z trzech stron w mury monasteru, a z 
czwartej — zagrodzony spiętrzoną Šcia- 
ną kościoła św. Michała. Był tu kiedyś 
wirydarzyk. Dziś pada tylko cień od 
ciężkich murów i wgórze płyną obłoki, 

Te mury i ten wirydarzyk — cóż ja 
mna to poradzę? — wytwarzają atmosfe- 
rę sprzyjającą. Podobnie jak miedaleko 
od.nich, przy tejże ulicy, mury wydziału 
sztuk „pięknych. Plastycy upodobali so- 
bie stare mury klasztorne, -aby-w 1Ch ci- 
szy silniej odczuwać związek. z przeszłoś 

Gią. Czy to źle czy dobrze, proszę pań- 
stwa? 

Niech ma to pytanie odpowiedzą dwie 

wystawy, które właśnie czynne są w. 
obydwu szkołach. Wystawy prace ucz- 
niów, 

Ozem jest Szkoła Rzemiosł Artysty- 
cznych — dorozumieć się można już z 
jej nazwy. Podnieść kulturę rzemiosła 

do wyżyn artyzmu; wychować młodzież, 
(która pragnie poświęcić się rzemaiostu 
malarsko i rzeżbiarsko dekoracyjnemu, 

w poszanowianiu swego zawodu i miło- 
ści doń, opartej na sumiennej wiedzy; 
wpoić w: nią ten pietyzm i kult sztuki 

rzemieślniczej, który ożywiał dawnych 

majstrów cechowych — oto są zadania 

Szkoły. 

I przyznać trzeba, że je wypelmia. 
Mimo ciężkie waruniki miaterjalne. Gdy 

się przejrzało na wystawie dużą ilość 
prac akwarelowych uczniów, które wy- 
konali pod: kierunkiem Michała Rouby, 
trzeba potem mówić o nich z uznaniem, 
Prawie żadnych pomocy naukowych, 
(wpisy w szkole są minimalne, a mło- 

    

  

   
KAA DNS | 

PIĄTEK & 

о: 1 
N. Krwi 

Jatre 
N N. P. M. 

KREDESTEI SZA 

Wscnód słeńcz g. 3,41 

Zschóć słońca g 20.26 

Spostrzeżenia Zakładu hieteorologicz- 

nego w Wilnie. 
ь Z dnia 30 czerwca 1932 roku 

„Ciśnienie średnie: 761. 
'Temperatu=q średnia: 22. 
Temperatura najwyższa: +26. 
Temperatura najniższa: -- 16. 
Opad: — 

„Wiatr: południowo-zachodni. 
Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: pogodnie. 

! KOšCIELNA 
Dni. „Uroczystość Nawiedzenia N. M. Panny. 
L 3-g0 lipca w košciele S.S. Wizytek, ul. 
„0552 2, będzie odprawione uroczyste nabo- 
żeństwo jąko w uroczystość Nawiedzenia N. 
M. Panny, z catodziennem wystawieniem 
B= Sakramentu. - 

- ny sobotę 2 lipca Nieszpory o godz. 5. W 
` тей?ые 3 Прса as godzi 7., Suma 

% godz. a. Nieszpory g godz. 5. 

URZĘDOWA 
ikow umysłowych. W 
nogloskami 6 zmniej- 

m umysłowym, za © bsqdlu i biurowo- sklejowym, rzekomo na „ukazać się w najbliższym zmieniającej dotychczasowe awo pach, komunikujemy, iŽ dotych ZE żadnych zmian ustawodawstwa nie Hy. o, a przeto urlopy winny być udziejane 28 nie z ustawą z dnia 16 maja1922 r. t.j pó półrocznej nieprzerwanej pracy dwutygod- niowy, po rocznej zaś jednomiesięczny. ! 

MIEJSKA 
czny niniejszem powia 
ich abonentów, korzy- 
ego, iż z powodu po- 

Urlopy pracuypi 
Z kursującem 

ści (ekspedjentom 
podstawie mającej 
czasie ustawy, 
Prawo o urloj 

  

— Wydział Elektry! damia wszystkich swo pa Ea z Tao Stal 
y. likwidacji i 

SN Ji kabli 
ilję i Przejścia n. 

dzież uboga), a rezultaty bardzo po- 

ważne. Michał Rouba umie, posługując 

się takim modelem, jaki ma się pod rę- 
ką, wpoić w swych uczniów: dobrą zna- 
jomość kolorystyki. Wystarcza mu pro- 
sta wstążka zielona, jakiś kilim, kawał 

tkaniny, garnek gliniany itp. przedmio- 
ty codziennego użytku, aby przez odpo- 
wiednie ugrupowanie przedmiotów jed- 
mego koloru — pokazywać, jak różnie 
mogą być jego odcienie i jak należy od- 

cienie te wydobywać zapomocą pendzla 
Tymon Niesiołowski wdraża swych 

uczniów z powodzeniem w zasady kom- 

pozycji i malarstwa dekoracyjnego: ob- 

fitość projektów, tapet ściennych, har- 
monijnych w swem połączeniu deseni i 

przyjemnych w kolorze, zwraca uwagę 

zwiedzającego. 

Rysunek głowy i ornamentu, który 
prowadzi dyrektor Szkoły Kazimierz 
Kwiatkowski — świadczy dobitnie o 
tem, pod jak kompetentnem kierownic- 

twem znajdują się uczniowie. 
Niemmiejsze też postępy robią oni w 

grafice i w: liternicbwie, nad któremi 

czuwa G. Achrem - Achremowicz — i 
'w pracach praktycznych z dziedziny po- 
lichromji, które prowadzi Zygmunt Рас- 
Kiewicz. Na starym murze bocznego ko- 

rytarza oglądać możemy kilkanaście 
fragmentów polichromji domów: projek 
ty ich są wykonane pod kierunkiem Ty- 
mona Niesiołowskiego, a strona tech- 
niczna pod okiem Z, Packiewicza. Kon- 
statujemy z zadowoleniem. różnorodność 
techniki: widzimy fragmenty wykonane 
temperą klejową i temperą kazeinowa. 
jak również trudnym, ale niezmiernie 
tnwałym sposobem — sgrafitto. 

    

   

   

że w rozwoju wileńskiego rzem: 
tystycznego szkoła tego typu, jak į 
potrzebną i pożyteczną. Szczególnie d: 

gdy kult miefachowości w sztuce poc: 
tywany jest za oryginalność, a nici 

za. przejaw Samorodnego i Świeżego ta- 
lentu. Plastycy uczą — pilnie i sumien- 
mie, dokładnie i wszechstronnie -- to 
jest ich zasługą, To też podnieść ależy 
fakt, że w: tym roku skolnym Szkoła Rze 
miosł Amtystycznych wypuściła siedet::- 
nastu artystycznie przygotowanych cze- 
ladników „którzy złożyli egzaminy prze- 
pisane przd specjalnie powołaną komi- 
sją. 
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Szkola Rysunku i Malarstwa im. 
Smusglowiezu, mieszcząca się w tymże 
gmachu, ma inne cele. Wyłącznie artys- 
tyczne. Jest ona, rzec można, rodzajem 

s 

s 1 0-4 

  chni jezdni przy ulicy Zamkowej i Wiel- 
kiej, zaznajamiając się jednocześnie ze 
ziożoną niedawno propozycją pewnego 

przedsiębiorcy, który chciałby wyasfal- 
tować wymienione ulice. Komisja odrzu- 
ciła tę propozycję, wobec zdecydowania 
się na jezdnię z klinkieru. 

Wiaśnie strona techniczna robót. klin 
kierowych omawiana była następnie na 

komisji. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Akademicki Oddział Zw. Strzeleckiego. 

Komendant Akademickiego Oddz. Zw. Strze 
leckiego niniejszem podaje do wiadomości, 
że zebranie członków  A.O.Z.S. (ostatnie 
przed wakacjami) odbędzie się w dniu 2-go 
lipca b.r. (sobota) o godz. 17-ej (5 po poł.) 
w lokalu Komendy Podokręgu Ż.S. Żeligow- 

Dziś, o godz. 9-ej rano w sali Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie odbędzie się rozprawa w 
trybie doraźnym przeciwko mieszkańcom Do 
kszyc: Ż4-letniemu Ignackiemu i 37-letniemu 
Boczkarówowi. skiego 4. Wi aieničai = 8 д& p ymienieni zostali aresztowani ra  po- ność członków undurowanych — yr 3 PA RH 0 czątku czerwca r. b. za prowadzenie na te- 
renic powiatu Dziśnieńskiego akeji szpiegow 
skiej na rzecz Sowietów. Od czasu areszto- 
wania oboje przebywają w więzieniu nia Łu 
kiszkach. 

Tarcia religijn 
BIAŁOWIEŻA. — We wsi Kuraszewc w 

pobliżu Hajnówki mieszkańcy wsi wyznania 
odmarsz na Karolinki. Na wycieczce referat prawosławnego i unici sa ze sobą w walce o 

dr. Świeżawskiego. cerkiew, zajętą od 10 dni przez prawosław- 
W razie niepogody zebranie z referatem nych. Prawosławni odprawiają nabożeństwa 

będzie się w Kole Prawników. i nieopuszczają świątyni. Onegdaj doszło do 

SPORTOWA 
— Turniej warcabowy o mistrzostwo zn. 

Wilna. — Zapowiedziany przed kilkoma dnia 
mi turniej warcabowy 0 mistrzostwo miasta 
Wilna wzbudził wielkie zainteresowanie 
wśród miłośników tej pięknej gry. WILNO. — Wczoraj w nocy jacyś 

Jak nas informują — dotychczas do turnie _. i J ° ju zgłosiło się 25 osób. y niewyśledzeni dotychczas sprawcy usi- 
Przypominamy, że 19 lipca rb. o godz. 19 łowali dokonać włamania do biura za- 

cdbędzie się A i rozpoczęcie tur- rządu drogowego sejmiku wileńsko-tra 
nieju w lokalu Wileńskiego T-wa Szachowe 4,3 2 ь i i žo ul Mieldewicza Ii. i ckiego, mieszczącego się przy ulicy 

QGstrobramskiej 7. 3 : 
RÓŻNE Złoczyńcy po przedostaniu się na 

— JUBILEUSZ KS. ŚLEDZIEW- dach wspomnianej posesji, po usunię- 
SKIEGO. Dnia 2 lipca odbędzie się ju- ciu dachówek weszli na strych, gdzie 

— Ostatnia przed ferjami próba Chóru 
Akademickiego odbędzie się w piątek, dnia 
2 lipca w „Ognisku Akademickiem* o godz. 
20. Członkowie chóru proszeni są o punktua! 
ne przybycie. 

— Stow. Kat. MŁ Ak. „Odrodzenie* po- 
daje do wiadomości, że dziś od godz. 10 do 
13-ej zwiedzanie miasta z gośćmi z innych 
środowisk. 

O g. 15,15 zbiórka w lokalu „Odrodzenia * 

od 

  

“ bileusz 25-ciolecia kaplaństwa ks, Śle- próbowali zrobić otwór w suficie nad 
dziewskiego Piotra, kapelana brygady pokojem, gdzie miała się mieścić kasa. 
KOP. w Wilnie. Uroczystą Mszę Świętą Włamywacze zostali jednak zauważe 
odprawi jubilat o godz. 6,30 w: kościele ni przez wartownika brygady K.O.P., 
św. Ignacego. mieszczącej się również w tym samym: 

— NOWY KOŚCIÓŁ, Dnia 29 czevw- domu i mimo natychmiastowego pości 
ca w miejscowości granicznej Kauletni- gu zdołali zbiec. 
kach poświęcono nowozbudowany k 
katolicki. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz państwowych, sa- 
morządowych, wojskowych z dowódcą K. 
O.P. gen. Kruszewskim na czele, oraz 
ludność okolicznych wsi. Świątynia sta- 

nęla staraniem oficerów, podoficerów 1 
żołnierzy KOP, Budowa kościoła trwała 
około roku. Nad wzniesieniem świątyni 
pracowała ludność miejscowa i żołnierze 
OP-—pod-kierownietwem inżynierów - 

cficerów 
— V książki wileńskie: oraz wy- 

  

ościól 

WILNO. — W wyniku 
nych ostatnio konierencyj 
wprowadzono znaczne udogodnienia dła rol 
ników przekraczających granicę połsko-li 
tewską. Na przyszłość będą oni mogli prze 

  

gr. tyteniu, przewozić narzędzia rolnicze 
żywy: inwentarz, 

Pozatem będą stosowane prolongaty prz. 
pustekk granicznych rolnik:      

a 

  

przeprowadzo- 1 
poisko-litewskichua podstawie przepustek rolnych ostatnio 

m  przebywają- 

ZOSTAJE OTWARTY w WILNIE 

ADRES: 

Szpiedzy przedSądem Doražaym 
Skład sądu doraźnego przedstawia się na 

stępująco: przewodniczący sędzia Zaniewski, 
sędz. Szpakowski oraz sędz. Bobrowski. 
Oskarża podprokurator Klasse. 

WW obrcnie Ignackiego i Boczkarowa wystę 
pują adwokaci Neyman i Łuczywek. 

'Webec tego, że sprawa dotyczy szpiego 
stwa, proces odbędzie się przy drzwiach zain 
kniętych. 

Nadmienić również należy, że obu: oskar 
żonym grozi kara śmierci. 

e w Hajnówce 
starcia, podczas którego kilku osób poranio- 
no. Na czele prawosiawnych stoi niejaki 
Rżewski, który mimo nakazu arcybiskupa gro 
dzieńskiego Aleksego nie chce opuścić cei- 
kwi. 

  

Nieudane włamanie de zarządu drogowego 
SEJMIKU WILEŃSKO-TROCKIEGO 

Na miejsce nieudanego włamania 
przybyła natychmiast policja z pobli- 
skiej komendy wojewódzkiej P. P. 

Podczas oględzin terenu znalezio- 
no porzuconą legitymację uczniowską, 
wystawioną przez jedną ze szkół zawo 
dowych w Wilnie na imię Mikołaja Ma 
lusiewicza. ; 

Poczyniono również cały szereg in- 
nych spostrzeżeń, które spodziewać się 
nałeży skierują władze na ślad spraw- 
ców. 

Czy znaleziona legitymacja jest wła 
srością jednego ze sprawców najbliż- 
sza przyszłość okaże.   

Ruch graniczny z Litwą 
Wobec tych udogodnień ruch graniczny 

-znacznie się ożywił. W ciągu czerwca do Li- 
-twy udało się około 3800 rolników z Polski 
-i tyleż przybyło z Litwy. 

nosić artykuły spożywcze, posiadać do 300 Znacznie mnieį zanotowano szykan i repre- 
isji strażników litewskich wobec rolników Po 
laków. 

e Obecnie wielu rolników powracających z 
Litwy nie narzeka już na władze administra- 
cyjne litweskie. 

  

pięk- stawa z w kartograficznych j. Lelewela 
— w. gmachu Bibljoteki Uniwersyteckiej są 
otwarte codziennie od g. 10 rano do g. 6ej 
wieęcz. 

preparandy do wydziału sztuk 

nych, Wielu z jej dawnych uczniów stu- 

djuje na wydziale. 

    

   
   

  

: : я Wstęp — 20 gr., młodzież ucząca si Wykładają w niej: Michał Rouba, — 10 g В > R. 
(pejzaż i martwa natura), Kazimierz — Wi ie Towarzystwo Ogrodnicze ko- 

  

w m. lipeu br. porady ogrodni- 
ielane w gmachu Wileńskiego 

Di na ul. 

Kwiatkowski (świetne wyniki w rysun- Mie 
ku głowy i portrecie), Jerzy Hoppen Jo ASO 
Tymon Niesiołowski (rysunek wieczo- akowskiego 4, od godz. 9 do 3. 
rny — akt). ©. ==-Rozprawa dr. Klukowskiego. Z przy- 

Niewielka ilość uezniów pozwala. na wife ZA EE з ой a Ło saa os sni GEEK i dn. maja 'ł932 r., wyć 
stałą i troskliw 4 opiezę nad ŽIA w" Paryżu, "drukowaną naukow. ja wydajności pracy- 5 „L'infiue 

Obydyrie-YSTAMI zwiedzi napewno ja te 
rawrrCZno śćwileńska. Wysz, 

  

          

   
   

   

     

   

  

    

  

   
   
   

    

diego, a już zasz 
Jana Klukov 

go. Teimbardziej 
dr. jan Klukows 

— Praktyka s 
bli niach wyj: 

studentów na. prakt 
państw z- Polską zaprzyjaźnionych. 

   

  

  
lo 

  

  

„ kie powodzenie. j 

do granicy studenci odbędą bezpłatnie, ko- & 

cym po obu stronach gra: * 

 BRZZEZZZTWGK REA ROE OOPS AED DASZ RETRO ЕНЕИ 

— „Nieuchwytny* w Lutni. Dnia 3 lipca 
o godz. 4 po poł. po raz pierwszy jako po- 
połuciniówka ukaże się sensacyjna sztuka 
Wallace'a „Nieuchwytny*, przedstawiająca 
kulicy świata zbrodni i szpiegostwa. Ceny 
miejsc zniżone. 

— оннн hi 
Bote 2 lipca, zgo 

    

ŠWIATOWEJ SLAWY 

jest do usbycis we wszystkich pierwszorz: 
handiach-kofonisinych. 

Żółte opakowanie ła godna 
Czerwone z cierpka 
Pańsiwowy Zakład badania żywności 

za Ne. 3813/28 stwierdził w mieszance 
Lyons'a cbrcność naturajnych, szlachet- 

nych gztunsów herbaty, 
Przedstawiciel na Polstę: Teofil Marzec, 

Warszawa, fęazowiacha 5. 

  

umoru. Dziś, w piątek i so- 
dnie z zapówiedziami od- 

będzie się po raz pierwszy w Wilnie konkurs 
humoru. Zapr oszenie do udziału najlepszych 

ta, zapewnia konkursowi wiel 
ak widać — organizatorzy 

przygotowują w programie wiele niespodzia- 
rek. 

Jury konkursu stanowić będzie 
publiczność. 

Wśród zawodników na starcie ujrzymy: 
Wileńską Orkiestrę Symfoniczną, Szkołę ba- 
letową L. Winogradzkiej, Chór „Reweler- 

я Świętochowskim na czele, oraz 
zych szerzycieli humoru z po- 

w Teatrów Miejskich w osobach 

    sił naszego ni 

zebrana 

  

    

KERBATA LYGNS"A|. 
   

   

T-wo Zakładów Żyrardewskich ., 
podaje do wiadomości Sz. Klijenteli Wileńskiego i Nowogródzkiego Województwa, że z dniem 1 i.pca 

FABRYCZNY SKŁAD HURTOWY 
który będzie zaopatrzony we wszelkiego rodzaju wyroby żyrardowskie: białe towary 
Inigne i bawełniane, poficzochy i przędzę. 

WILNO, NIEMIECKA 35. 

  

LOSY 

3-ej kiasy 
tą już do nsbycia. 

dla posiadacza los: 
klasy poprzedniej 9 0 zi 

! Т4 01 
_ dla nowonzbywcy 305. 

Ciągnianie 14, 15 lipca r.b. 
Kolsktura Loterji Państwowej 

„LiCHTLOS“ 
Bd. Mickiew: za 10 Wielka 44, 

Nowa trasa i faryfa 
linji 5-tej 

Od piątku dnia 1-go lipca 
1932 r., trasa: linji 5-tej zostaje przedłu- 
żona do Rynku Łukiskiego i w ten Spo- 
sób przedmieście Zarzecze otrzymuje 
bezpośrednią komunikację ze šrodmieš- 
ciem, oraz zostaje znacznie wzmożona 
częstotliwość wozów na linji 1-szej, t. 3, 
ma głównym jej odcinku od Królewskiej 
do Sądu, gdzie wozy przebiegać będą co 
3 minuty, — Zaznaczyć należy, że Dy- 
rekcja Miejskiej Komunikacji Autobu- 
sowej, stale dążąc do jaknajwiększego 
zaspakajania — w miarę możności — 
potrzeb miasta i pragnąc udostępnić 
komunikację autobusową dla najszer- 
szych warstw „postanowila na tej nowej 
linji obniżyć taryfę do minimum. — Bi- 
lety kosztować będą na tej linji 5-tej za 
pierwszy kilometr jazdy — 15 gr, za 
odległości do 2-ch km. — 20 gr., a za. 
dalsze odlegtości (do 3-ch km.), — 30 
gr. W ten sposób taryfa zostaje na li- 
nji 5-tej obniżona niemal o połowę i 
winna wpłynąć na podniesienie frekweu 
cji — Przejazd ed Królewskiej do Dą- 
browsikiego — kosztować będzie 15 gr., 
to samo od Placu Katedralnego do 3-g0 
Maja. Od Montwiłłowskiej do ogrodu 
Bernardyńskiego — przejazd kosztować 
będzie tylko 20 gr. 

Powyższe kilka przykladów dosta. 
tecznie ilustrują, że Dyrekcja Autobu- 
sów, pomimo obecnie przeżywanego kry 
zysu, dąży do jaknajwiększego potanie- 
nia taryfy. 

Wprowadzenie tej taryfy na linji 5ej 
jest próbne i wyniki tego eksperymentu 
posłżą za podstawę do ewentualnego roz 
ciągnięcia w najbliższym czasie, tej 
zniżonej taryfy па pozostałe linje au- 
tobusowe, 

M ii 

& : i 
ч Ё > 4 

ZAJRTNN AN i KAZDEGO 
QD PLAG: ietniej, 

iąc radykalnie: muchy, A 
Sprzedaž w skladach apt. i artekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21 
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rzecznych, idących Niczna omawiała. 
a linję napowietrzną, stąpienia do robót 

prąd stały nie będzie dostarczony w sobotę 
dnia 2 lipca od godz. 2 w nocy do godz. 8 
rano. 

— PRZEDŁUŻENIE UMOWY NA 
PROWADZENIE TEATRÓW. Jak się 
dowiadujemy, magistrat zdecydował się 
przedlużyć na rok przyszły umowę z 
ZASPiem o prowadzenie teatrów w 
Wilnie. 

Warunki umowy zostaną niezmienio- 
me, jedynie miasto zniży niektóre dota- 
eje pieniężne. 

— SPŁATA POZYCZKI ANGIEL- 
SKIEJ. W roku bieżącym przypada ter- 
min spłaty pierwszej raty pożyczki an- 
gielskiej. Z tego tytułu miasto musia- 
łoby wmieść do banków londyńskich 10 
tysięcy funtów angielskich, 

Sytuacja samorządu nie pozwala na 
ten wydatek, więc magistrat zwróci się 
do wladz skarbowych w Warszawie z pro 
pozycją przyjścia, z pomocą, tembardziej 
że różne instytucje pastscowe i wojsko 
winne są miastu przeszło 300. tysięcy 
złotych, o spłacenie których magistrat 
dotychczas bezskutecznie zabiega. 

— REDUKCJE W MAGISTRACIE 
W najbliższej przyszłości na posiedzeni 
kolegjam magistratu wpłyną wnioski 
dukcyjne personelu miejskiego z drugiej listy redukcyjnej, obejmującej jak wia- lomo, kilkanaście nazwisk. Przed posta- 
nowieniem magistratu, kandydaci na 
zwvolnienie zostaną poddani badaniom 
lekarza, orzeczenie którego również bę- 
dzie miało wpływ na decyzję. 

—— NOWE TOWARZYSTWO AUTO- 
BUSOWE, Wobec pogłosek, ze miasto 

u 

re 

zerwie umowę z „Arbonem*, grono fi- 
nansistów miejscowych, łącznie z nie- 
którymi udziałowcami b. „Spółdzielni« 
postanowiło zwrócić się do magistratu 
Z propozycją oddania mu komunikacji w 
mieście, na warunkach obowiązujących 
„Arbon“, 

Oferenci gwarantować 
Wszystkich nałożonych zo! 
niężnych, jak również zobowiążą się do 
jeknajściślejszego wykonywania WSZYSt 
nych innych warunków umowy. 

— NOWE JEZDNIE. Komisja tech- 
onegdaj sprawę przy- 
nad zmianą nawie”z- 

mają spłatę 
iązań pie 

, rzystając z bezpiatnych paszportów i w    

     

  

j-Detkowskiej, S$. Zielińskiej, L. 
ej (tańce), j. Ciecierskiego, Z. Kar- 

ego, oraz Karola Wyrwicz-Wichrowskie 
tóry zarazem pełnić będzie funkcje za- 

iadaczz 

— Wystawa Moniuszkowska. Zamknięcie = 
Wystawy Moniuszkowskiej w ogrodzie po- 
Bernardyńskim nastąpi nieodwoła 2 
ca. Kto jeszcze nie zdążył zwiedzić tej wy- 
stawy i poznać pamiątek z anych z ży- 
ciem i twórczością wielkiego kompozytora, 
niech pośpieszy to uczynić. Wystawa otwar 
ta od godz. 11 rano do 8 wiecz. 

  
       

  

  

  

      

ścią wraz z programem i kupo- 
nem do głosowania po 60 gr. 

— NoWe CERY TE GREG "ZGRANA WYPADKI I KRADZIEŻE 
Grodzkiego dowiadujemy się, że z dniem 1 — WYPADEX MOTOCYKLOWY. — Ww 
lipca br. obowiązują na terenie miasta na- pa a sa Peltyk. 1 adeusz sa pat i seny- na chleb: ееа агъгауу ], гат. м Wais-awie Ыер_“”ш “_ещ ghlet З przy ul. Polnej 70, prowadząc motocyki Nr. chleb pytlowy 65 proc. 44 gr. 36510 przy ul. Aatowolskiej, najecnał na sto- 

chleb razowy 9T i Pół proc. 33 gr. jące auto Nr 144/3, wskutek czego jeder z 
winni żądania lub pobierania cen wyższych a o A san AL szwiska nezcuneśc od wyżej wymienionych będą karani w myśl 10712* vxaleczen'a 1ęki | nogi. ; 

obowiązujących przepisów grzywną do 3,000 — MAŁOLE."NI ZŁODZILIE. 
zł, lub aresztem do 6 tygodni. Dotychczas w szkole powszecimej Nr tó przy ut. 
piekarnie pobierały 45 i 35 gr. za kig. wy- Vióromont Nr 10, dokonywano sy: + a 
mienionych gatunków chleba. tycznie kradziezy podręczników szkol- 

nych. Sprawcawii okazali się «rslolutni 
TEATR 1 MUZYKA „ Cieslub Kazimierz (Ułańska 1)  Ginej dub | pa : Dziś „go Da as. to Wincenty (Lwowska 26) i Sokołow wc po raz ostatni na żądanie publicz- са ) я ności wesola rewja p. t. „20.000 dolarėw“ w Ski Wacław (Antokolska 91), których 

wykonaniu zespołu Nowej Rewji Wileńskiej zatrzymano. Wartość skradzionych ksią pod dyr. L. żukowskiego. żek obliczono na sumę 130 zł. m cie w_Lutni. W niedzielę 3 lipca — Samobójca pod pociagiem. 
o godz. min. 15 premjera wesołej, pełnej p 6 i > Si kumoru komedji Coolus'a i Rivoire'a Po Edward Koszowski (Słomianka 3) A „Od kanapy do fotela". Wesołą tę nowość łował wczoraj rzucić się pod pociąg na A reżyser Wacław Radulski. linji Wilno — N. Wilejka. Maszynista ok Paa w piątek Z ae pociągu wstrzymał w ostatniej chwili - » . 8 min. т ieki i 15 dramat ludowy według powieści Kraszew POC48, dzięki czemu Koszowskiego u- skiego. p.t. > za wsią*. Niezmiernie jn- ratowano. eresująca treść sztuki, jak również świetna — OFIARY KĄPIELI. — Wobec na gra artystów, nastrojowe pieśni cygańskie. sa 42 ich dis zano pełna sentymentu muzyka, oraz produkcje ba stania ciepła w ostatnich dniach ы 
letowe — czynią „Chatę га wsią“ widowi- towano kilka wypadków utonięć. Nie- skiem, pozostawiającem niezatarte wrażenie. daleko Niemenczyna utonął w Wilji 27- Udział biorą chóry, orkiestra, statyści i balet. letni Jan Koźliński. W jeziorze Wesy — „Chata za wsią* na wolnem powietrzu. i kuniewi Jutro, w sobotę 2 i w niedzielę 3 lipca o go- W DEM: trockim utonął O ewicz Sta dzinie 8 min. 15 w ogrodzie Letnim—Bernar_ Misław, w jeziorze Marki gm. rudziskiej od Zostanie na miejscu da- utonął Antoni Urbanowicz i w jeziorze wnej muszli, Owiana czarem letniej nocy, Kurli Е jej — „Chata za wsią”, dramat ludowy ze śpiewa” padac c Lo kais mi i tancami według powieści Kraszewskie- 2 COŻ 
> Udział weźmie cały zespół Teatrów Miej — Skradziona glina. — Od miesiąca ma skich, oraz liczne chóry, statyści i orkiestra. ja z wydzierżawionego przez Milejkowskiego 

Lejbę (Piwna 7) placu we wsi Rawiance dó- 
Ceny miejsc zniżone, wejście tylko 30 gr. 

„W. razie deszczu, przedstawienie odbę- konano kradzieży gliny wartości 1,000 zi. Na kas w Teatrze Letnim bez dopłaty za razie zatrzymano tylko jednego ze sprawców 
3 Raczko Jana Legjonowa 102, który oświad POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE czył, że e glinę w cezie.ni — „Polacy w Ameryce" w „Bernardya- rurty przy ul. Ryskiej. ce. W niedzielę 3 lipca o godz. 4-ej po poł. — Między sąsiadami. — W dniu 29 kia. melodyjna i barwna „operetka Danielewskie- z niezamkniętego mieszkania przy ul. Kałwa- go p.t. „Polacy w Ameryce", budząca hura- ryjskiej 74 na sżkodę Popkowicza Antoniego gany śmiechu swą wesołą treścią. Tdńce i siiadziono zł. 140. Kradzieży dokonała Go- 

piosenki wywołują entuzjazm na widowni. alewska Jadwiga(Kalwaryjska 74), ktorą z7- Ceny miejsc zniżone. rzymano. 

    

  

  
KONKURS 

Już te cztery karykatury, świetnie 
wykonane przez artystę Teatrów Miej- 
skich, Kazimierza Dejunowicza wystar- 
czą, aby zachęcić publiczność do wzięcia 

łu w dzisiejszym Konkursie hu- 
moru, 

Każdy zna Ciecierskiego, Jasińską, 
Wyrwicza i Zielińską. Gdzie znajdzie się 
ich czworo odrazu, nie może być mosy 
o tem, aby było mudno. Tem bardziej. 
że Konkurs polegać będzie na czemś zu- 
pełnie osobliwem: zaprodukowany zo- 
stanie humor we wszystkich możliwych 

  

    

odmianach — w muzyce i w śpiewie, w 

tańcu i w poezji, w typach ludowych i 
'w słowie mówionem. 

Mało tego: widz — niepostrzeżenie 
dłań — zostanie wciągnięty do uczest- 
niezenia w produkcjach. I jeszcze nie 
wszystko: będzie musiał decydować i wy 
różnić majlepsze z nich, I to jeszcze nie 
wszystko: na zakończenie zjawi się pe- 
wna popularna — każdemu znana 

postać wileńska. Postać ta przemówi do 
zebranej publiczności. Treść przemówie- 
nia — ze względu już na samą osobę — 
powinna zdecydować o naszej obecności 
na konkursie.



„enska Rada Mieįska 
+*AWKI ARBONU W OGNIU. DYSKUSJI 

*/WILNO. —. Wczorajsze posiedzenie Ra- 
«y Miejskiej prawie całkowicie było poświę- 
cone sprawie usterek w komunikacji autobu- 
sowej. 

W czasie dyskusji nad sprawozdaniem k6 
misji powołanej do zbadania tych usterek i 
nad uwagami magistratu w tej sprawie pra- 
wie wszyscy mówcy w ostrej formie zaata- 
kowali „Arbon', żądając od magistratu jak- 
najenergiczniejszych posunięć. 

Sensację wywołała relacja radnego Cinci- 
natusa, że Arbon chce pokryjomu wycofać z 
Wiina 4 wozy i przesłać je do Łodzi. Wice- 
prez. Czyż zapowiedział interwencję u władz 
administracyjnych w celu niedopuszczenia do 
wywiezienia maszyn z Wiłya, Wozy te mia- 
łyby być wycofane z linji pierwszej i to w 
ten sposób, że pozostałe 5 autobusów obsłu- 
giwałyby tą linję wyłącznie na wyznączo- 
nych odcinkach (Zwierzyniec—Łukiszki, Są- 
dy — Plac Katedralny i ul. Zamkowa—dwo- 
rzec). jeśli pogłoski te sprawdzą się, byiby 
to skandał z serji tych najśmielszych, jakie 
Arbon co pewien czas miastu urządza. 

W wyniku dyskusji, która przeciągnęła się 
do godz. 1 w nocy, przyjęto sprawozdanie 
komisji oraz wnioski, zmierzające do całkowi 
tej zmiany obecnej taryty oraz zmodyfikowa- 
nia umowy w sensię większego zabezpiecze- 
nia interesów ludnosci. 

Sprawa zatruwania powietrza przez wo- 
zy Arbonu była również tematem dyskisji. 
Radni - lekarze stwierdzili, że gazy wytwa- 
rzane przez spaloną ropę są bezwzględnie 
szkodliwe i zwiększają liczbę -zachorowań. 

Z uwagi na porę bardziej. szczegółowe 
„sprawozdanie odkładamy do. jutra. 

  

Z SĄDÓW 
GDY ZDRADZA UKOCHANA... 

W dniu 19 marca 1931 r. późnym wieczo- 
rem mieszkańcy m. Szarkowszczyzny zaalar 
mowani zostali płomieniami, jakie zaczęły się 
gwaitownie wydobywać z domu zajętego 
przez posterunek policyjny. 

Jednocześnie zauważono, jak dookoła pa- 
lącego się domu biegał jakiś osobnik, krzy- 
cząc „pali się!* i nawołując wszystkich do 
gaszenia pożaru. 

Osobnikiem owym,. po szczęśliwem już u- 
gaszeniu pożaru, okazał się 20-letni Konstan- 
ty Szawłowski. 

Podczas prowadzenia śledztwa w sprawie 
przyczyn pożaru ustalono, że sprawcą pod- 
palenia był właśnie Szawłowski. 

Badany zeznął on, że dokonał tego w ce 
lu zemsty na Marji- Ananiczównie, która 
wbrew pierwotnym obietnicom zdradziła go 
i wyszła zamąż za” posterunkowego Herba- 
czewskiego. 

Zemstę swoją wykonał w chwili, gdy kry 
tycznego wieczora wracając z zabawy zoba- 
czył przez okno mieszkania Herbaczewskie- 
go byłą swoją anrzeczonę, a obecnie żone 
posterunkowego, leżącą z nim w: łóżku. 

W ostatniej jednak chwili widząc, że w 
rozszerzających się coraz bardziej płomie- 
niach może ona ponieść śmierć, opamiętał 
się i począł wołać o pomoc. - 

Stawiony przed Sąd Okręgowy zakocha 
ny sprawca podpalenia skazany został na | 
rok więzienia. Ł 

Od wyroku tego Szawłowski odwołał się 
do Sądu Apelacyjnego, który po ponownem 
rozpatrzeniu całokształtu sprawy nie znałazł 
jednak okoliczności, mogących posłużyć do 
zmienienia wyroku pierwszej instancji i wy- 
rok ten zatwierdził. p. w. 

  

Z POGRANICZA 

—ARESZTY BIAŁORUSINÓW. — 
Z granicy donoszą, że w Mińsku oraz 

innych miastach Białorusi sowieckiej 

GPU przeprowadziło masowe areszty 
wśród Białorusinów - narodowców. 
Aresztowano kilkunastu wybitnych dzia 
łaczy narodowych oraz Il studentów 
mińskiego uniwersytetu. Aresztowania 
nastąpiły w związku -z ujawnieniem w 
stowarzyszeniu studentów białoruskich 
organizacji, o programie wybitnie an- 

tykomunistycznym. 

B. FARDJOHN 

Tajemnica 
Pokoik był mały, ale czysty i ume- 

biowanie jego odpowiadało  najzupeł- 
niej potrzebom Dicka. " 

— Jaka įest cena pokoju? 
— Trzy i pół szylinga tygodniowo. 

Ale może pan uważa, że to za drogo? 
— zaniepokoiła się gospodyni. 

— Nie, cena odpowiada mi zupeł- 

nie. Chciałbym tylko mieć własny kliicz 

od drzwi. 
— Naturalnie, będzie pan miał klucz. 
— Więc biorę pokój i płacę za ty- 

dzień naprzód. \ 
Gospodyni poruszyła się wesoło i 

zrzuciła na podłogę stos wypranej bie- 
lizny. Dick nachylił się chcąc podnieść 
chusteczkę, „która upadła mu pod no- 
gi: w rogu chusteczki zobaczył wyhai- 
towane imię „Betty”: Znał dobrze tę 

"chusteczkę: przecież taką samą nosił 

zawsze |na Sercu. 
— Mój Boże, = krzykuęła żona po 

licjanta, widząc nagłą bladość nowego 
lokatora. — Cży panu słabo? 

— Nie, głupstwo, — odpowiedział 
szybko i zmuszając się do uśmiechu, 
zapytał: > 

— To zapewne dlatego, že ta chu- 
steczka jest uperfumowana, czy pani 
ciiarowała ją ta panienka?.. 

Pokazał napis na chusteczce. 
— Nie, sir, dostałam ja*gd Ponde'a: 

On znalazł tę chusteczkę na ulicy. | 
— Gdzie? 
— Nie wiem, sir, nie mówił mi. 
— jeżeli mąż pani jest w domu, 

chciałbym się z nim zobaczyć. 
-—— Czekam go właśnie. Słyszę już 

nawet jego kroki, idzie po * schodach. 
Przepraszam pana, wybiegnę na jego 

spotkanie. 
—— proszę go uprzedzić, że chcę'z 

nim pomówić. 

„ Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

"mówimy sobie w duchu: 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„HELJOS*; „Na śliskiej drodze, 

(W rolach głównych Dorothy Jordan i 
Hardie Albright. 

Do filmu tego, jak do większości fil- 
mów amerykańskich, nie da się zasto- 
sować żadnych -kryterjów czysto kine- 
matograficznych.. Film bowiem amery- 

kański stanął od pewnego czasu na mart 
wym punkcie i poszukiwań nie czyni, 
tak jak-to-robi' przedewszystkiem film 

francuski, potem rosyjski, niemiecki i 
nawet czeski, Ameryka — przy swoich 
możliwościach finansowych — zyżytko- 
wywa umiejętnie dotychczasowe zdoby- 
cze, i na tem. koniec. ` 

Tak właśnie rzecz się ma i z filmem 
Na śliskiej drodze. Jego esencją jest fa- 
buła — romansowa i zlekka z przygoda- 
mi. Jego zadaniem jest utrzymać widza 
w zainteresowaniu. I pod tym kątem roz 
patrywany film ten prawie całkowicie 
cele swe osiąga, Fabuła banalna, ale do- 
brze podana i kinematograficznie żywa, 
z dialogami w>sam waz krótkiemi. Miej- 
sce akcji wciąż zmienne: ocean i salony 
miljarderów, garsonjeną i ośnieżone gó- 
ry, plaża i teren narciarski. A na tem 
urozmaiconem. tle miłość dziewczęcej Do 
rothy Jordan: i: młodzieńczego « Hardie 
Albright'a. Od początku, rozumie 'się, 
ozekamy na hdppy end, i mimo wszelkie 
usiłowania reżyserskie zastraszenia nas, 

  

   
° — — Bujać, ale nie nas: Wiemy, że to” 
fim amerykański. 311-0N2M 

Film amerykański przecie chce być 
popularny, chce oddziaływać na masy, 
Nie tak, jak francuski, który wymaga 
od widza pewnej kultury, Film amery- 
kański wie, że, jeśli chodzi o działanie 
na masy, trzeba poruszyć możliwie naj- 
szerszą skalę uczuć :' od grozy do błazeń- 

stwa. Taką rozpiętość uczuć mamy w 
filmie Na śliskiej drodze. Widz przeżył 
maksimum za swoją złotówkę, a potem 
Numa wyszła za Pampiljusza i widz mo 
że wyjść z kina: zadowolony. 

Z uczuciem przyjemnej sytości wy- 
chodzimy z Heljosu: czujemy, że żołą- 
dek jest wypełniony, jw. 

OFIARY 
— OFIARA P. PREZESA MINISTRÓW. — 

P. prezes Rady Ministrów Prystor z okazji 
pozytu swego na poświęceniu nowej szkoiy 
w Miskunach ofiarówał 1.000 zł. na pomoce 
szkolne dła szkoły miskuńskiej. 

Na budowę stanicy harcerskiej  imienia 
ś.p. ks. Biskupa W, Bandurskiego w Wilnie 
za pośrednictwem Koła przyjaciół przy Czar 
nej Trzynastce składają: Sznec Alina — 5 zł.; 
Hryniewicz Zygmunt — 3 zł.; W. Elwen- 
fencht — 2 zł.; W. Jachimowicz — 1 zł; 
Ogausono — 2 zł.; Gołołobow Piotr — 
2 zt.; Dziekańska Marja 2 zł.; Przesiecka An- 
na — 3 zł. Ь 

:botę, 19,35:+Prasowy: dziennik radį. 

*21;00:* Konceft. '21,30: Kom. 22,00: „Wplyw 

„SLOWO“ 

«р W GD GD GD GH GH EG Eb CD WP EB. оЧВ ЕЭ 

A) OGŁOSZENIE. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wiz: 

wiru |-go, zamieszkały w Wilnie, prz 
Zaukieiowej 2, na zasmezie art. 1030 U.p.C, 
ogłasza, że w dniu 4 ipca 1932 roku, ос 
goLiny 10 rano w Wilnie przy ul. Kaczej 5 
odbędzie się sprzedaż z przetargu puniic 
g. ruchomości należących do Kopela F 
mana, składających si” z domu arewk anego, 
sklaazikow, stajni i innych zabudowau 
rozbiórkę, położonych ua plącu dzierżawnyni 
od magistratu m. W:lna, oszacowanych na 
sumę 600 złotych. 

Komornk Wł. Miatucaniak. 
ET DARISSBEKLTI ОГОИЕННЕЛИЫЫРОТМЫЕ ОА ТЕЫ 

OGŁOSZENIE. 
Komornik Sądu -xodzkiego w Wilnie, te- 

wiru l-go, zamieszkaiy w Wiinie, przy ul. 
Zakretowej 2, na zasadzie art. 1030 U. P. Ć., 
ogłasza, że w dniu 2 lipca 1932 roku, od g»- 
dziny 10 rano, w Wilnie, przy ul. Konarskie- 
go 54, odbędzie się sprzedaż z przetargu pu- 
blicznego ruchomości, należących do Alberta 
Chwosteckiego ,składających się z 2-ch du- 
mów na rozbiórkę na cudzym płacu, oszaco- 
wanych na sumę złotych 500. 

Komornik Wł. Matuchniak. 
REKU в .. аса гы ав НЕЛИ «Я АНЕ 
I UM EU 

- Radjo wileńskie 
Piątek, dnia 1 lipca 1932 roku. 

12,05: Muzyka z płyt. 12,40: Kom. met. 
15,35: Program dzienny. 15,40: Koncert po- 
pularny (płyty). 15,55: Kom. Z.S.P.P. 16,43: 
„Historją, Wima 'w*_ kwadransie),  felj 
17,00: Koncert z Warsz. 18,00: „W afrykań- 
skim raju”, odczyt. 18,20: Muz. tan. 19,15: Z 
zagadnień litewskich. 18,30: Program na so- 

19,45: 
Przegląd prasy rolniczej. 20,00: Koncert. 
20,45: „„Najsławniejsza ziemia Polski", odcz. 

   

  

   
  

wa 

    

odrodzonej Polski na. ekonomiczny rozwój 
portu gdańskiego”, odcz. 22,20: Muz. tan. 
22,40: Wiad: sport. 22,50: Muz: tan. 

„Giełda warszawSka . 
Z dnia 30 czerwca 1932 roku. 
WALUTY I DEWIZY: 

Belgja :124,20. — 12451 — 123,89. 
Holandja 360.10— 7130—351,50. 

      

  

     

Londyn 32/%)- —32,04. 
Nowy 'Yórx kauel R,922—8,942 -- 5,9412. 
Francja 35 06—-35,1-1 —34,97. 
Praga. 26,37 26,31. 

  

83—155 17 

  

Sztokliolm 166,01)-- "+ 
Szwajcarja 173,757474,18— i 73,32 
Włochy 45,45—45,65--45,22: 7 
Szwajcarja 173,75—174,18—173,32. 
Włochy 45,45—45,68—45,22. 
Berlin w obrotach nieof. 212,10. 
Tendencja niejednolita: 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3proc. pożyczka budowlaan 35. 5 proc. kon 

    

  

I na Ai i i kis polecam 
  

TOWARZYSTWO MIEJSKICH 

SP. AKC. 

r. b. autobusy linji 5-ej kursować 

Taryfa na linji S-ej została   

STOWYCH KOMUNIKACJI AUTOBUSOWYCH 

Oddział w Wilnie 

podaje do wiadomości, że od piątku dnia I-ego lipca 

ŁUKISKIEGO częściowo do Krzyża Zarzecznego, czę- 

ściowo do Krzywego Koła. 

OBNIŻONA i wynosi 15, 20 i 30gr. za przejazd. 

lustytutu Naukowej Organizacji. 

Łagiewski — Organizacja, buchalterji w za- 
rysie Inż. górn. M. Fingerchut — Organiza- 
cja obrotu materjałowego w šredniem przed 
siębiorstwie naftowem. Inż. Czesław, Narkie- 
wicz — O maszynowym systemie pracy. (Sy- 
stem Powersa) zastosowanym przy oblicza- 
niu kosztów własnych i wyprowadzaniu dat 
statystycznych. Z działalności Instytutu Nau- 
kowej Organizacji, Z działalności Kół Nau- 
kowej Organizacji. Kronika. 

nienty reorganizacji biura pocztowego P.K.O. 
]. Tomaszewska — Miesięczna lista płacy. 
A. Natanek — Jeszcze o wykresach graficz- 
nych dla analizy bilansów. Kronika. 

terjał ilustracyjny, dotyczący konferencji: io- 
;zańskiej i innych aktualnych wydarzeń. . Na- 
zwiska Berenta, Wittlina, Kleinera, Parandow 
skiego, Husarskiego mówią o poziomie lite- 
rackim tego n-ru. Ponadto wyróżnia się opo- 
wieść T. Jaworskiego o „Sukcesach i zawo- 
dech króla kurkowego* „(z okazji otwarcia 
nowej strzelnicy Bractwa Kurkowego) i 

  Dźwiękowe : T Wspaniedy- Ain -obyczajomy : 

Kino NA ŠLISKIEJ DRODZE a mJ Mardie AIDRGN Prze ześlczna Dorethy Jordsn 
4 noś ь, o „porywający swoi i 

HELIOS |Na scenie: "ii tnteyw ameci Władzia Zwiniicza pizze bie: 
Odszukiwanie zsginionych etc, Na 1-szy seans c»ny zniżone.jDziś początek o godź, 2-ej. Sean 

Odgadywanie myśli. 
  

se 02,4, 6, 8 i 1015, 
  

Dziś! Największe wiazdy Św. Brygida Helm, Iwan Pet 
w dramacie w:g Światowej ALRAUNE 

słewy powieści Ewersa 
seansy — Balkon 30 gr, 

Dźwiękowe kino 

BOLLYWOOD 
Mickiewicza 

Parter. 60 gr.   
(ztórka wisielca). Wielki ten Lim qywi 
Nad program: Dodstki dźwiękowe. 

Początek o godz. 4-ej. 

rowiczipaweł Wegener 
с era kolosalne wrażenie, 

Čiy zniżone: na wszystkie 

  

  

DZWIĘKOWE KINO 

CEJ/INO 
mi. Wielka 47. Tel. 15-41. 

KRÓL WŁÓSZĘGÓ 
Doumera. Ze względu na wysokiej wartości artyst film d 
ed 25 gr. Parter dz. 60 gr. Początek o godz 4. 6, 8 

Dziśl Jeden z czołowych ózieł czeskiej prodnkcji łiimowej, całkowicie mowiony ispiewzny pó czesku 

SASZA ROSZYŁOW. Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe m. in. 

* 

Dzieje słynnego łaty "czeskie: я JAROSLAWA HASKA) autora nie- 
śmiertelaego „Szwejka*;. ty rol. gł. 

zamach na Px 
la młodzieży dozwolone, Ceny Zalłonc | z", 
1.10.15. w dnie świąteczne od godz.2.ej po poł. 

w 

  

Ostatnie dwa dni! 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ merów śpiewnych, baletowych i tanecznych. Nad program: Dodatki 
w dnie świąteczne o godz 2-rj. 

TYWYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYTYVYWYYYYYYYYYYYY 

Ogłoszenie 
Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgo- 

wego w Wilnie-w dniu 20. IV. 1932 r. pod 
Nr 776 wciągnięto następują y wpis dodat- 
kowy: 

R.H. Sp. 776. 1I. Firma: „Spółdzielnia 
Techniczna Spółtewil z ograniczoną odpowie- 
dzialnością w. Wiinie*, | 

Na zarządzającego spółdzielni zamiast 
Stanisława Duszkiewicza powołano Piotra 
Łopuszyńskiego z Wilna, ul. Witołdowa 55, 
oraz na zastępcę jego zamiast Leona Mieczyń- 
skiego powołano Józefa Samuka z Wilna, ul. 
Piłsudskiego 19. 

  

  

„Przegląd Organizacyj* — Nr. 6 organ 

Treść: W. Milewski — Uwagi o czasię, C. 

  

O S-T-R:Z E4Ž:E.N.LE 
TY LKO 

CZEKOLADA. PRZECZYPÓCZAJĄCA 
Wydawnictwa. 

Organizacją biura: F. Jažwiūski — Frag- 

  Tygodnik Ilustrowany zawiera bogaty nia 

  

Każda czekoladka w estetycznej torebce, 

1 sztuka 15 groszy 
Jedyny preparat polskił 

Ы, Wystrzegać się bezwartościowych 

                

wersyjna 36. 6 proc. dolarowa 50,50. 4 proc. NOA o Ś.p. pułk. Barthlu de Wey- maśladownictw. 

dolarowa” 47,25—47,50—47. T proc. stabili- ST - 
zacyjna 44,75—44,25. 8, proc. L. Z. BGK i e A 

BR, obligacje BGK 94. Te same 7 proc: 83,25 WRORERZEWA ODRZ sezenie  remon- 

4 i pół proc. ziemskie 33,75—33,50. 8 proc. LO ALAM ka PoSZUKUJĄ tów domowych 

warsz. 53,50—52,75—53.. Tend. niejedn. esmety CY i odświeźania miesz- 

: AKCJE: + LeKArze mmm) PRA kai tanio wszelką pra- 
Bank Polski 71. LEWE AO SAR EEA NAT  YYYYYYYTYYYYY VAAAAMASAAMS ALAM we Z a RA 

POŻYCZKI POLSKIE W NOW YORKU: Hamani T i ona malarz 

Dolarowa 40. Dillonowska 46, Stabiližacyjna DOKTOR 5 ABIN ET oboty Stolarskie i Borejko Jan, Trakt Ba- 

44. Warszawska 32. Śląska 30,62 i pół. a i meblarskie wyko* torego 1. i 

ю w” H> DDD żal GW cz Racjonalnej nie solidnie, tenio i LD. 

ю chor, skórne, wene- ; й tvk įszybko Piotrowski Ste- geukiernik specjalista 

AAAAAAMAAMMAMMMAMAAS cie nsrządów mc- esmełty Klusaw Chełmska 47, © od ciastek. Zdolny, 

czowych, od 9—do |, piezniczej m. 2. pracowity. w |", 

3 - wiecz. i 1 kryzysu chwilowo bez 

й ynę DOKTÓR Mickiewicza 81—4 ay dobre” a zslkstas „Śsiegowy 4, 
o dob*em esposobieniu kobiecą ący dobrze Sw isitewsi auisław, 

i MIĘDZYMIĄ- na ię oka glub do ZELDOWICZOWĄ rod konseiwa: Lach, poszukuje pracy 

dziecka. Dowiedzieć się KOBIECE, WENE- je, dosko- Zygmuntowicz Stełan, Siyžaca do wszyst: 

wrsdakcji  « ės, Ag, mali, odświeża, usawaMostowa 3, kiego, pracowita — 

ее РУ СЕМЕ NARZĄDÓW jej skazy i brski, Masaż — "= uczciwa — posznknje 

Siostra pielęgniarka MOCZOWYCH / kosmetyczny twarzy. fłiskarz chwilowo prscy. Może wyjechać 
dSTWKIEJE POWA zy PŚ 12—21 «ed 4—6 Masaż ciała, elektrycz-8. bez BEAC, przyj: na prowincję Stryczyń- 

> ŻY. ut. Mickiewicza 24. ny, wyszczaplający (pa mie posadę. Wymaga- ska Emilja, Chocimska 
chorych, może na wy- 
jazd posiada dobre re- 

4 terencje. Zgłoszenia do 
będą od RYNKU Administracji pod W.H. 

Zredukowany 
wtźny z instytucji 
ubezpieczeniowej, — z 
dobr emi świedectwami 
młody, żonaty poszu- 
kuje pracy Adrejmias 

y Koszykowa 39 
m. 3. 

SPECJALNIE   
  

KEEZESZENENENNM NI SEEREEWEDE YYYY — 

Keithpooi — Square 
. Gospodyni skinęła głową i zniknę- 

ła za drzwiami. "Za chwilę zjawił się 
rozpromieniony Ponde. 

— Nie chciałem wierzyć, kiedy mi 
żona powiedziała! — zawołał, wycią- 
gając rękę do gościa. — jaką drogą tr 
trafił pan do nas? Cieszę się, że bę- 
dziemy mieli takiego lokatora!... 

W tej chwili dostrzegł chusteczkę 
w ręku Dicka. 

— Czy to żona zgubiła? A to toz- 
trzepaną kobietał 

— Właśnie.o tej. chustce chciałem - 

z panem mówić. Ale chciałbym, żeby ta 
rozmowa została między nami. 

— Naturalnie, sir, naturalnie, — za 

pewniał Ponde, zmieszany poważnym 
tonem Dieka.. 

"—żóna pańswa powiedziała mi, że 

znalazł pan tę chustkę na-ulicy? 

— Tak jest. Zu | 
Pó raz*pierwszy, od chwili” znale- 

zienia cifistki, Ponde odczuł wyrzuty 
sumienia, Czy słusznie zrobił przywła- 

szczając sobie chustkę? Należało odę 

dać ją w komisarjacie i zdać raport, 

gdzie i kiedy została, znaleziona. 
—— Chodzi mi bardzo o to, w jakich 

okolicznościach i gdzie ją pan znalazł? 

— zapytał Dick. 

— Spodziewam się, że pan nie ze” 

chce mnie oskarżać, sir? Zrobiłem glu= 

pstwo i nie chciałbym, żeby to doszło 

do uszu szefa. Nie rozumiem, po jakie- 

go djabła zatrzymałem sobie tę chuste- 

czkę! 

— Może pan na mnie liczyć! 

— Byłem pewny, że nie robię nic 
złego, darowując chusteczkę żonie. Bo 

proszę pomyśleć: co to komu szkodzi, 
że zginęła chusteczka? Dyżurowałem 

  

zeszłej nocy z Aplby na Keithpool-sq. ju, ) 

kuzynki, czując, że zawi 

kieś niebezpieczeństwo. sai Rob 

Betty nie będzie nigdy jego żoną,. ale uśmiechnęła się przez łzy. 

gotów był każdej chwili oddać za:nią 

życie. 

Opowiadał mi o jakichś tam „cieniach'* 

nagle rzeczywiście zjawił się taki cień 
ludzki. On chwycił go za kołnierz, ale 
wyślizgnął mu się i zniknął, jak dym. 
Pobiegliśmy za nim, ale natknęliśmy 
się na siebie i kask spadł mi z głowy. 
Nachyliłem się po kask i zobaczyłem 
coś białego: była to ta chusteczka. Gdy 
bym w tej chwili pamiętał o obowiąz- 
ku, nie schowałbym jej do kieszeni... 

— Nie powiedział pan nic Apłby 0 
tej chusteczce? 

— Nie sir, nie powiedziałem i bar- 
dzo tego żałuję. Zapewniam palia, že 
to się już nigdy nie powtórzy. 

— Skoro już nikt, prócz nas dwóch, 
nie wie © tem, — zauważył Dick, — 

nie widzę potrzeby opowiadania o tem 
komukolwiekbądż. 

— аК pan uważa! — ucieszył się 
policjant. е 

— 1 niech pańska żona też nie opo 

wiada. 
Powiem koniecznie. 

——/Bo w przeciwnym razie. mogła, 

by ta historja ściągnąć, NA pana, quże 

przykrości. 

„>> Niestety; sam t0 rozumiem teraz! 

      
| 2—1W, takim. razie możemy uważać ,, 

Naszą j9ZMOWĘ, ZA, SkońCZOŃ isę Chu 

steczkę, zachowam -_„y, siebie, , Geyby     
  

ktoś; co <ięst, zresztą, mał 

dobne, „zaczał .z jej „powodu awań 

„powiem,że to. ja lą. znalazlem,, A „pan 

ie; mialby-z,tem. nic. wspólnego: „| 

-— Nie wiem, jak mam panu dzię- 
kować, za to, że ratuje mnie pan Z ta- 

kiej przykrej sytuacji! — powiedział 

szczerze wzruszony Ponde. 
Dick uścisnął jego dłoń i zeszedł 

na dół, wziął kłucz od drzwi i wyszedł. 

Udał się wprost do Robsonów, w na- 

dziei uzyskania jakichś wiadomości od 

Betty. Czyżby to ją łapał Aplby? Nie 

rozumiejąc dobrze «przyczyny niepoko- 
  

     
Drukarnia „Słowa”: 

  4 
   

mało prawdópo- > 
frtu rę, 

„aieszezęście! Ale..co, się stalo? 

"niógł. ciotce, „wejść, I; 

         
Zamkowa 2. 

PONI Tm 

LETNISKO 

SZCZAWNICA — 
wilia — Salay, 

słoneczne pokcje, bal- 
kony, pierwszorzędne 

utrzymanie. Ceny zna: 
cznie zniżone. —o 

„Horo nia skromue, Szeptyc- 75, 

zew KĘ Pest SPamrega 10: Szyszkiewicz 

„> ja, Wypadanie w.vsów Micha — 

łapieź,  Indywidaalue 
dobieranie KORARYŚŚY Regerule zamki 
da każdej cery. Ostat- orabia klucze, ta- 

mie zdobycie kosmetynio, solid ie szybko 

ki racjonslnej. wykwalifikowany ślu- 

Cadziennie ei g. 10—$sarz Bruzga Stanisław 

W. Z. P: £łSaraceńska 14 m. 12.3 

  

, 

  

———— 
Bar prosi O Us 

dzielenie jakiejkol- 
Wick pracy, najchętniej 
we właSnyin łachu. — 
Pieślak Jan, Malinowa > 
—-—————— 

zewc pozostający 
bez pracy prosi O 

T VVV Yvevyvevyvyvevvyvvvyvs I dzielenie jakiejkol- 

LEN WZBOGACA KRAJ, JUTA. Ipick posady. Koy rski 
-T Ę 

BAWEŁNA UBOŻĄ ROLNIKA 287 7 00-60 

m wia —>— 

    

Pioszę się uspokoić i opowiedzieć mi, 

co się stało, po kolei? 

Ciotka Rob wytarła mokrą twarz i 

który nim szarpał, Dick śpieszył do 
sło nad nią ja- < 
"Wiedział, że 

24ch, kiedy łzy przynoszą taką 

uigę! Gdyby mężczyźni płakali, też zno 

* silib y łatwiej nieszczęścia. Boję się 

bardzo o wuja: biega jak szalony po 

Gałem mieście i szuka Betty. 
* Betty zginęła? 
— Mimo, że Dick był poniekąd 

przygotowany do tej wiadomości, nie 

у) 

ROZDZIAŁ XI. | 

LIST OD BETTY. 

Ciotka Rob, zdrowa i tęga, 45-le- 

tnia kobieta stała przed domem i pa- 

trzała na ulicę. Straszny, nieoczekiwa= 

ny cios spadł na.nią: na twarzy jej ma 

lował się taki bezgraniczny. smutek, że; 

przykro było na nią patrzeć. Dick nie 

miał czasu zastanowić się nad tem, co 

mogło się stać, gdy podbiegła do nie- 

go, objęła go i zalała się łzami. | 

— Dicku, Dicku,  czy'” przynosisz 

wiadomości o Betty? Mów prędko! 

Gdzie ona jest?, Co się z nią dzieje? 

Czemu milczysz? Czyż nie widzisz, że 

serce mi pęka! Mów; naBoga! Nie п- 

krywaj nic przedemną, mów wszystko, 

co.wiesz! a 
/Oszotomiony: nieo 

siemstow; "Dick niex mėgti? 

nia. talią 

—- Uciekła, — jęknęła ciotka Rob, 

zalewając się znów łzami. 

— Proszę się uspokoić ciociu, i о- 

powiedzieć wszystko szczegółowo. 

—— Ach, Dicku, to takie okropne... 

"Nie byłeś u nas od'-dwóch tygodni, dla 

tego nie widziałeś, jak się Betty+w 0- 

statnich czasach zmieniła! Była jakaś 

*Gziwna; nieswoja. "Nie uśmiechała się, 

riesspiewała, nawet. ruszała się jakoś 
cciężale. Nie mówiła mi nie, ale'ja do- 

ab t myšiatam /się, že zaszło jakieś nieporo- 
czekiwanym. POLO zrgmieniecpomiędzy: zakochanymi..,/ Za- 

s, 9dpowiE- wważyliśmy już dawno, że „Betty. i Re- 

dzieć, Patrżał przestraszony: harciotKĘ. girrald. kochają się: Nie-byli. jeszcze za- 

iz trudnoščią opanowal się, WIESZCIE, reczeni, ale to zdawało, się mieuniknio- 
v»—wiNie wiem'0'co chodzi, =Giociu ma. »Słowefn, uważaliśmy Reginalda ża 

Rób? Nie wiem 'nic*o' Betty/'Przysze: warzeczonego Betty ie lubiliśmy 80, a 

diem ytašnie, żeby się z. nią żobaczyćo biedna Betty. promieniała- szczęściem, 

-—_Mimowoli sięgnął do.kie$zem -i' kiedy przychodził. -Až--nagle „Reginald 

knąt chusteczki Betty. s” ) też sięszmieńił. Zauważyłam, że CoŚ się 

a уар Giociiiy, żE Stało się jakieśTw minrdzieje s miedabrego: — Zeszlej 
2 Gazie-miedzieli był-u:nasnaobiedzieji od te- 

m. na govczasu-nie.widziatam, go. - Wczoraj 

byłasstraszna: mgłay jakiej nikt nie. pa- 

migta./© piątej popołudniu, Betty wło- 

żyła palto i kapelusz;-,,Jak to, —-mó- 

wig, ==rehcesz wyjść w taką pogodę?" 
me Nie bój się mamo, — powiada, 

— ja nie zabłądzę we mgle: Prędko 
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    jest Betty? Nie, nie: mówmy. 

ilcy. Wejdźthy do domktisźum 19 

Serce. Dicka biło „niespokojiie: Ро- 

‘‚"5СТ\591_Ё1‚]` gdyž 

biedaczka chwiała-sięsna nogach. 
— "Nie powinna" Ciocia »wpadač 1“ 

taką rozpacz. Ze względu na wuja I 

na Betty, musi się Ciocia opanowac: 

Ja; naturałnie, dopomogęo We: RSZYSE ci 

kiem, ale mttszęzwiedzieć'6:co chodzi? wypilišmy 
ił - 3 л: 
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wyjściem wuja Roba do komisarjatu { Е 
herbatę we” troje. ' Ротов'а 

      

   

  

   

     

statuić : Ceny na wszystkie seansy od 30 gr. Parter od 60 gr. 
Dziś! Najwspanialszy dźwiękowy arcyfilm Śpiewno taneczny z życia nocnego „Zło ej Młodzieży* 
i lekkomyślnych kobiet rzuconych w bagno wielxomiejskie, dix których niema już powrotu, 
ilustrujący w najdyskretniejszych szczegółach życie miljarderek i ich „pocieszycielek". W roli gł. uroczo-wiosnia- 
ра Barhara Stanwyck nuiezrównana rywalka JANET GAYNOR. Jest to film, który wzrnsza i podnieca. Moc na- 
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„mógł opanować rozpaczy /i przeraże-. 

„0dpo 

wrócęć: Rzeczywiście: wróciła przed | 

ĆMY NOCNE | 

dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8, 10.15 
Wktótce najpotężniejszy dramst życiowy p.t. „Wyrok morza" 

  Dwór wiejski 
Cs. Wykwalitiko- przyjmie kilka. osób. 

wany, ż polecenfa- człodziennem b. dob 
mi podejmie się prscyrem utrzymaniem 
w swojej specjalności, osobnym pokojem 
ap, Robotę wykona obsługą 4 zł. dziennie 
solidnie, Tartaki 27 — poczta codziennie, ko 
Rajchinbach Józeł ściół, miasteczko | -— ii 3 klm. Radjo we dwo 
przyimie precę na rze, rzeka ies miejscu 

najskromniejszyck zag; 
warunkach w zakładzie 3. e um 50 
piekarskim wykwaliti- 
kowany tachowiec-pie- 
karz. Lipowa 26 — 

  

Letnisko- 
Li pensjonat 

RES JA „ wśród lasow  sosnc 

iešia prosi o udzie: WYCH. Rzeka.  Teni 
C lenie jakiejkolwiek Siatkówka. Dancing 
racy. Może wyjechać Radjo. Dz, 4zł, lub 3,£ | p Ž : 

na prowincję. Kijow- Rodzinom i“ pano 

ska 4. Kowalewski Ją. Z0iżki, Zarzecze 16—! 
——= kób. 

EEST ketnikko blisko Wilns, las, rze 

Lekcje ka, miejscowość, zdrc 
WOEEEŻABICZ BAZBEZRĘ °^ Jagiellońska 9—1 
TWYYYVYYYYYWYYYYYYTYTY = 
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"Studentka 
romanistyki 

posiadająca dobrze 
francuski — poszukaje 
kondycji na lato. Wy- 
magania skrOfmrte. Zgło- 
szenia do sdm. „Sło* 
wa“. Й 

M] 
Zguby 

btorą zniżkę | 
lejową wydaną prź 

—0USB na imię  Abral 
ma Winnika uniew“ 

AAAAAGAAMAAAAAAAABAGS nia się. 

ody inteligent Lekzie M"... 
ciłowiek,  posi DEET IW NSZÓORG TORO 

"YYYYVYVYYWYYYYSYYYTY" kuje posady. rolnej 

POKÓJ maj. pisarza, pr 
umeblowany  wiantowego lub pr. 

do wybajęcia. Na pię- tykanta roinego,ró 

trze, Osobne wejście. nież może prowad: 
Artyleryjska | m. 3. książki, posiada Św 

dectwa ze szkół i pr. 
tyk odbytych, Ul, Ni 
Świeska 22-16 m. 7. 

  

    

Mieszkanie 
3 pokojowe 

ze wszelkiemi wygoda- 
mi” do wynajęcia w kg 
ładnej dzielnicy; Do- 
wiedzieć się Bialostoc- 
ka 6—1 od 3—5, 

Mieszkanie 
5-cio pokojowe 

z wszystkiemi wy- 
godami. W. Pohulaaka 
43 m. 4. 

Waażkkk. 
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yły pułkown 
lat 70, sparaliżowa 
bez żadnych środki 
do ik prosi Sz. C; 

—0 telni a EA o 
kąkolwiek pomoc. 
Dzielna Nr. 23—6.. 
———— 

„Letniska, właścicieli kamier 
prosi o posadę dozi | 

  cy były mo 
ы ty)—Sk Adis   

rzeka, las sosnowy, — miennie I gorliwie sp 
poczta i majątek. Da- ni swe Sžyunadebžed: 
niuszew stacja Smor-w redakcji lub Zarz 

cze 15-12. ż gonie, Kiersnowska. * 
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mu się ubrać i zauważyłam, jak serde 

cznie go objęła na pożegnanie. Widoc 

nie wiedziała, że nas opuści. O ósm: 
ktoś zapukał do drzwi. Betty pobiegi 

otworzyć, bo zawsze otwierała, kiec 

przychodził Reginald. Kilka minut b; 

ła w przedpokoju i słyszałam szele 
papieru, ale kiedy wróciła, nie mia 

nic w rękach. Była blada, jak kred 

powiedziała, że głowa ją boli i pójdz 
spać. Zapytałam, kto stukał. Powiedz 

ła, że dostała list, ale prosi o nic wi 

cej nie pytać. „Czy rzeczywiście p. 

sprzeczaliście się z Reginaldem?* - 
zapytałam, — „O, nie!" — odpowi 

działa, — wiem, że "mówiła prawc 

Siedziałyśmy chwilkę koło siebie, 2 

ja czułam że dzieli nas niewidziali 

mur. z” s PNA -— н 

—— Milczała-chwilę, potem zapyt. 

ła: „Mama, czy bardzo kochasz pap:' 
—£ „Naturalnie: —=,l"zawsze go ku 

chałaś? zawsże gotowa ję 

cić się dla niego?“ / ы 

Serce mi się ścisnęło bo = 

й ie s tania bez znaczenia, 

й 10{:\'/1&‹'1‹2?881}:’11, że zawsze byłam gi 

"wa do wszelkich poświęceń dla m 
ża.. Po.chwili. milczenia . powiedzie” 
„Nie-powinnaś nigdy myśleć mano, * 

"Žrobiteii cos złego” — „Nigdy AK T 
myślę! —odpowiedziałam, aonam 

znów: „Tak cieżko jest wybierić ode 
Nie mogłam zrozumieć 0/C0 a i 

Betty, objęła mnie i opra z >>| 
ŽAmieni pf S У famienfu. Zdawało r” Się kz —Й 
małą dziewczyńkt 3 12, RE Vela 
snu. Zaczęła” nucię <ОТУЗАТ E LD 
dzić: jej „gł kę, - dziEWIĄCEJ, powie- 

działa;:żć idzie SPAĆ; a mnie nie chcia- 

a šie Same? siedzieč, więc też poszłam 

do śwege pokoju Odkąd ty tu nie 3: 
szkasz kładziemy się zwykle wcześnie | 

spa” 

| 
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+ Witold. Tatarzyński. |  


