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Kejterada 
Profesor Świaniewicz replikując na 

mój artykuł „Barykady trzeciej strony 

nie mają podnosi ważne. zagadnienia 

gospodarczo - polityczne doby obec- 

nej. O zagadnieniach tych powiemy 

słów parę, lecz winniśmy przypomnieć 

źródło polemiki. żródłem tym był arty- 

kuł w „Żagarach* p. Dembińskiego 

„Podniesiona kurtyna. W artykule 

tym p. Dembiński z gestem wyrażają- 

«cym, że wypowiada nowe i wielkie rze 

<zy, powtarzał właściwe hasło progia- 

imowe gospodarcze Rosji Sowieckiej. 

Upatrzyliśmy i upatrujemy w tem skrzy 

wienie myśli politycznej i ekonomicznej 

w pewnym odłamie naszej młodzieży. 

Poglądy bowiem wypowiadane przez p. 

Dembińskiego nie są objawem wyjąt- 

kowem, indywidualnem na naszym 

gruncie. Rosja Sowiecka zaimponowała 

znacznemu odłamowi naszej młodzieży. 

Te objawy naszej myśli polityki во- 

spodarczej, pochodzące z nienależyte- 

go przemyślenia życia gospodarczego 

Europy, Polski, i Rosji Sowieckiej uwa- 
żamy za szkodliwe i prowadzimy z ni- 

mi walkę. 

Względem naszej młodzieży zacho- 
wujemy stosunek pobłażliwy. Pamię- 

tamy dobrze, że całe pokolenie, przed- 

stawicieli którego odgrywają dziś wy- 

bitną rolę w życiu politycznem i umy- 

słowem polskiem przechodziło przez 

socjalizm. Obecnie Prezydent Mościcki, 

„Marszałek Józef Piłsudski, Stanisław i 

* Władysław Grabscy, piszący te słowa 
Władysław Studnicki i wielu innych 

większy lub mniejszy okres swego ży- 

cia tkwili w socjaliźmie. Zachodziła ie- 

<anak różnica między okresem 1890 —- 

1905 rok, a dobą dzisiejszą. Wówczas 

socjalizm, jako siła motorowa ruchu 

rewolucyjnego, rozsadzał obce zabor- 

'cze państwo; obecnie krańcowe hasła 

dewicowo - gospodarcze są siłą moto- 

rową niebezpieczną dla naszego pań- 

stwa, marażonego bardziej, niż inne 

"a niebezpieczeństwa ze strony Sowie- 

«ckiej Rosji „Doktryna Komunistyczna 

jest Doktryną Uniwersalistyczną, dą- 

żącą do podbicia całego świata. Rewo- 

"lucja światowa jest celem, którego ni- 

gdy nie tracą z oczu ideolodzy i polity- 

cy komunistyczni... Dla celów rewolu- 

«ji światowej rozbudowują się potęgi 

militarne Sowietów, tworzą się potęż- 

ne bazy przemysłu wojskowego — pi- 

sze profesor Swianiewicz w artykule 

„W kwestji trzeciej strony barykady". 

Wypowiada tu ideę, którą najzupełnie 

podzielam i której dałem obszerne uza- 

sadnienie w książce mojej „Rosja So- 

'wiecka w polityce światowej”. Naia- 
żenie na starcie prędzej czy później z 

Rosją Sowiecką musimy  przeciwsta- 
"wiać się dążeniom do jej upodobniania 

się... 

Profesor Swianiewicz wypowiada 

słuszną opinję: „Aby skutecznie prze- 
<iwstawiać się Rosji Sowieckiej oraz 

lil-ciej Międzynarodówce trzeba zorga- 

nizować świat kapitalistyczny, a prze- 

<dewszystkiem pod względem politycz- 

nym i gospodarczym”. jest to tezys, 

Który staleuzasadniato „Stowo“. Przy- 

Pomnijmy chočby artykuły o potrzebie 

przymierza fancusko - niemiecko - pol- 

skiego.Skreślenie odszkodowań, likwida 

cja długów politycznych przez wojnę 
wywołanych oto postulat, związany 
ściśle z powyższą tezą. 

Zgadzamy się z profesorem Swianie- 

wiczem, że pewne próby zorganizowa 
nia gospodarki kapitalistycznej na grin 

cie narodowym uczynione w okresie 
powojennym dały raczej rezultaty u- 

Jemne. Stąd jesteśmy zwolennikami blo 

ków gospodarczych jak środkowo-euro 
pejskiego bloku, który Polsce zapew- 
hić może nie tylko bezpieczeństwo, lecz 

Pomyślne warunki gospodarczego roz- 

Woju. Planowość gospodarcza w ustro 
Ju kapitalistycznym, co zdaje się zapo- 
znaje prof. Św., realizuje się przy po- 

mocy olbrzymich koncernów, obejmu- 

jących ważne gałęzie produkcji szeregu 

państw. 

Proiesor Swianiewicz wypowiada 

się za zwrotem w kierunku liberalizmu 
gospodarczego w skali międzynarodo- 
wej, twierdząc, że doprowadziłoby to 

znacznie szybciej gospodarkę światową 
do równowagi, niż polityka interwen- 

cjonizmu opiekuńczego. Lecz ów inter- 

wencjonizm jest wywołany  pragnie- 

niem aktywnych bilansów handlowyci, 

które występują jako konieczność pań- 

stwowa przy braku dopływu obcych ka 

pitałów i kredytów.  Dopływ ów jest 
uwarunkowany osłabieniem antagoniz- 

mów politycznych. Kryzys obecny go- 

spodarczy, słusznie nazywany  kryzy- 

sem zaufania jest spotęgowany błęda- 

mi traktatów Wersalu, St. Germaine, 

Trianon. Wchodzimy tu w dziedzinę 

polityczną mało zrozumiałą dla klijen- 

tów profesora Swianiewicza, w obro- 

nie których wystąpił w artykule „Trze 
cia stona barykady, lecz z doktryna- 

mi, których bierze rozbrat w artykułe 

„W kwestji tzeciej strony barykady*. 

Palemika na tem się zakańcza, bo 

nastąpiło uzgodnienie poglądu przez o- 

statnie wypowiedzenie się profesora 

Swianiewicza całkiem zgodnie z naszą 

linją w polityce i w ekonomii; nie spo- 

tykamy już „pogardy i niechęci do ka- 

pitalizmu“, įtk w artykule „Poszukiwa- 
nie trzeciej strony barykady*, lecz roz- 

ważania warunków walki jego z bolsze 

wizmem. Nastąpiła pewna  rejterada, 
którą witamy przychylnie. 

Władysław Studnicki. 

Likwidacja Gł. Kam. 
Społ. Pom.Of. Powodzi 

WARSZAWA. PAT, — Dnia 1 lipca 

w gmachu Senatu odbyło się pod prze- 
wodnictwem p. Marszałka Senatu Racz- 
kiewicza walne zebranie, dotyczące li- 
kwidacji głównego komitetu społeczne- 
go pomocy ofiarom powodzi województw 
północno - wschodnich. % przedstawio- 

nego przez p. Marszałka Raczkiewicza 
szczegółowego Sprawozdania z cało- 
kształtu społecznej akcji pomocy powo- 
dzianom, prowadzonej przez główny ko- 
mitet i jego organa wynika, że na rzecz 
powodzian zebrano ofiar w. gotówce i w 

naturze w sumie 1,021,150 zł. 

Na walmem zebraniu przewodniczący 
komisji rewizyjnej gen. Krzemieński, 
prezes Najwyższej Izby Kontroli stwier- 

dził, że przeprowadzona przez komisję 
rewizyjną komtrola działalności finan- 
sowej głównego komitetu wykazała ce- 
lową i oszczędną gospodarkę prezydjum 
głównego komitetu. 

Następnie walne zabranie rozdyspo- 

nowało pozostałą w: kasie głównego ko- 

mitetu gotówikę ':w. kwocie 53.000 zł., 

przydzielając odpowiednią sumę posz- 
czególnym ternom poszkodowanym przez 
zeszłoroczną powódź, oraz powołano ko- 

misję likwidacyjną w składzie następu- 
jącym: p. Marszałek Raczkiewicz jako 
przewodniczący, oraz delegaci: prezes 
Najwyższej lzby Kontroli i Minister 

pracy i opieki społecznej jako członko- 

wie, wreszcie poseł Minkowski jako 
skarbnik .Komisja likwidacyjna, prócz 
czynności ściśle likwidacyjnych, zwią- 
zanych z likwidacją komitetów woje- 

wódzkich, została upoważniona do decy- 
dowamia i dysponowania wszelkiemi su- 
mami, jakie ewentualnie wpłynęłyby 
pod adresem głównego komitetu. 

W NIEMCZECH WALKI TRWAJĄ 
HITLEROWCY WALCZĄ 

Z KOMUNISTAMI 

BERLIN. PAT. W różnych 

częściach miasta przyszło do krwa- 

wych stać. W Schonebergu narodowi 

socjaliści zaatakowani zostali przez gru 

pę komunistów i dali szereg strzałów, 

aniąc Śmietelnie dwu napastników. W 

dzielnicy Wedding około północy wy- 

wiązała się strzalanina. Jedna osoba za 

bita, dwie ciężko ranne. W Moabicie 

patrole policyjne ostrzeliwane były z о- 
kien domów. Policja odpowiedziała 

strzałami. 
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ZGON EX KRÓ 
LONDYN. PAT. — Nagła i dla niko 

go nieoczekiwana śmierć 43-letniego 
eks-króla Portugalji Manuela w posia- 
dłości Twickonham pod Londynem 
sprawiła w Londynie wielkie wrażenie, 
ałbowiem eks-król Maneul był w lon- 
dyńskim świecie sportowem osobisto- 
ścią niezwykle popularną. Jako powód 
tmierci podają chorobę gadlaną, acz- 
kolwiek o choobie tej do wczoraj nikt 
nie wiedział. Pzedwczoraj eks-król Ma- 
uel waz z eks-królem Alionsem hisz- 
pańskim obecni byli na zawodach teni- 
sowych w Wimbleden. Również dziś 
oczekiwano jego przybycia na finał w 
Wimleden albowiem Manuel był zapalo 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 

Szeptyckiego — + Łaszik, 
DĄBROWICA (Polesje) — Ksiegaraia K, Malinowskiego, 

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjsnierow 

T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwjerzyński, 

GRODNO — 

KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia F-wa „Ruch”. 

GSZMIANA — 

ST. ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa — Księgarzia Jaźświasttegiy 
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LA MANUELA 
nym tenisistą. Około godz. 2 po po- 
łudiu telegraficznie zawiadomiono za- 
rząd rozgywek, że eks-król zaniemógł 
i nie przybędzie, prosząc o: zakomuni- 
kowanie tej wiadosności krółowi Je- 
rzemu i królowej, których gośćmi w 
Iczy miał być Manuel. Gdy około 6 
po południu do Wimbladen podano te- 
legraticznie wiaomošė o Śmierci para 
królewska natychmiast opuściła Win- 
bladen, a chorągwie na znak żałoby zo- 
stały opuszczone do połowy masztu. 
Król Mauel abdykował w roku 1910, 
gdy w Portugalji ustanowiono rządy 
republikasńkie i od tego czasu zamie- 
kiwał w Anglii. 

PRZYJAZD DO WILOA PANI MARSZAŁKOWEJ 
PIŁSUDSKIEJ CRAZ P. 

W sobotę, dnia 2 bm., o godzinie 
15 min. 20 pociągiem warszawskimi 
przybywa ło Wilna pani marszałkowa 
Fiisudska waz z obiema córkami. Rów- 
nocześnie przybył p. minister poęzt i ie 
legrafów Boerner. Na dwocu powitali 
przybyłych p. wojewoda Beczkowicz, 
p. Adam Piłsudski, pułkownicy Kruk- 

  

MINISTRA BOERNERA 
Szuster i Wenda, dyrektorowie Kolei, 
Poczt i Telegrafzw inne osobiści. Pani 
Marszałkowa udaje się do Pikiliszek. 
Pan minister Boerner zabawi w Wilnie 
dzień jutrzejszy i w czasie pobytu swe- 
go pzepowadzi lustację kilku podwład 
nych sobie urzędów. 

  

narady reparacyjne W 
KONFERENCJE WIERZYCIELI 

NIEMIEC 

LOZANNA. PAT. — W dniu dzisiej 
szym rozmowy reparacyjne nie wyszły 
jeszcze z fazy koferencji między _wie- 
rzyciełami: Niemiec, ale  pzynajmniej 
przyniosły końcową jej fazę. Jutro roz- 
poczyna się oficjalna dyskusja z Niem 
cami. W ciągu dnia dzisiejszego odby- 
ła się dalsza konierencja francusko-at- 
gieiska, w której ze strony Francji wzię 
li udział Herriotr, Germain Matin i Ben 
net, ze stony angielskiej — Mac Do- 
nad, Neville Chamberlain i Runcitchu 
tej konierencji nastąpiło porozumienie 
co do tekstu protokółu, który zostanie 
przedłożony Niemcom. 

  

HERRIOT I MAC DONALD 
LOZANNA. PAT. — Pemjer Herriot 

powócił do Lozanny. Niebawem po 

przybyciu o godz. 9 rano premjer Her- 
riot udał się do Mac Donalda. Przed- 
miotem rozmowy obu mężów stanu 
jest przedewszystkiem wysokość surmy 
globalnej, którą mają zapłacić Niemcy. 
Cyfra ta ma być wstawiona do rządo- 
wego projektu, opracowanego wczoraj 
przez komitet epaacyży. Co do samego 
przez komitet reparacyjny. Co do sa- 
mego systemu zapłacenia sumy globał- 
nej w obligacjach rządu iemieckiego i 
jego szczegółów, nastąpiło wczoraj, 
jak wiadomo, porozumienie między pię 
cioma wierzycielami Niemiec. 

W GENEWIE 
SPRAWA KONFLIKTU JAPOŃSKO- 

CHIŃSKIEGO 

GENEWA. PAT. — Nadzywczajne , 
Zgomadzenie Ligi Narodów  rozpatry- 
wało wczoraj sprawę przedłużenia 6- 
miesięcznego terminu, w którym we- 
dług postanowień paktu Zgromadzenie 
ma wydać decyzję co do przedłożone - 
go mu koniliktu w sprawie japońksc- 
chińskiej. Termin ten upływa 19 sierp- 
ia, jenak do tego czasu nie nadejdzie 
do Genewy raport komisji Lyttona, 
przedstawiony przez Hymansa. Przyję 
ta pzez Zgromadzenie rezolucja nie 
prewiduje nowego terminu. Przewiduje 
ona natomiast, że komitet 19-tu będzie 
w możności ozpocząć badanie raportu 
komisji przed 1 listopada. 

TURCJA WEJDZIE DO LIGI 
: NARODÓW 

GENEWA. PAT. — Przewidują tu, 

iż Zgaromadzenie Ligi Narodów przyj 

mie proponowaną rezolucję w spawie 

przyjęcia Turcji do Ligi Narodów za- 

pewne 6 lipca, poczem zostanie ona 

pzesłaan rządowi tureckiemu.  Odpo- 

wiedź Turcji nie ulega wątpliwości, 

gdyż tureckie zgromadzenie narodowe 

wypowiedziało się już w zasadzie za 

przystąpieniem Turcji doLigi Narodów. 

Pzyjęcie Turcji mogłoby nastąpić w 

tych warunkach na specjalnem  posie- 

dzeniu około 13 lipca. 

  

Zamieszki wśród zbałamuconych chłopów 
WARSZAWA. PAT. Nastroje 

burzliwe wśród wiłościan powiatu liskie- 
'go, podnieconych przez uwijających się 
wśród nich agitatorów komunistycznych 
przybrała wczoraj na sile. Grupy włoś- 
cian, otumanione przez kolportowane u- 

lotki o wprowadzeniu pańszczyzny, ma- 
jącem nastąpić jakoby już 'w dniu 1-go po 
lipca, uzbrojone w pałki, ikoły, widły i 
motyki, dopuściły się gwałtów na oso- 
bach 2 dzierżawców miejscowych mająt 
ków ziemskich, Dzierżawcy ci zostali 
ciężko pobici przez sfanatyzowany tłum, 
który gromadzić się zaczął ma drogach 
gmin Łogodzewa, Teleśnicy i Sanna. 

Wobec wyczerpania wszelkich šrod- 
ków perswazji i wszelkich prób uspako- 
jenia wzburzonych ciemnych umysłów, 
władze policyjne w obecności. oddziałów 
asystencyjnych, wobec agresywnej po- 

stawy włościan, przystąpiły w dniu mczo 

rajszym w godzinach popołudniowych 

do energicznego rozprasaznia tłumu i a- 
resztowania agitatorów. 

Ponieważ na terenie gminy Teleśnicy 
tłum, złożony z kilkuset osób, stawił 0- 
pór czynny policji, przyczem w stronę 
jej padły strzały, w wyniku których 2 
policjantów zostało ranionych, policja 

wyczerpamiu wszelkidh środków zmu- 

szona była użyć broni, poczem tlum roz- 
pędziła całkowicie. — Przy likwidowa- 

niu zajścia 5 osób zostało zabitych, a 8 
osób odniosło rany. 

W godzinach wieczornych likwidacja 
zamieszek została w zupełności na te- 
renie powiatu liskiego zakończona. We 
wszystkich gminach zapanował spokój, 
Tłum rozsezdł się do domów. Władze 
przeprowadzają obecnie aresztowania 
podburzających włościan agitatorów ko- 
munistycznych, którzy poniosą całkowi- 

tą odpowiedzialność za zajścia przez 
nich wywołane. 
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NASZEJ 
WACH 

tiemo Szkolnictwa zagranicz”, 

teu Ohchadu 25-iecia Walk! 
Bolzkę. 
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Obrady sekcji Szmo- 
rządowej BBWR. 

WARSZAWA. Sekcja samorządowa 
BBWR. pod przewodnictwem senatora. 

dr. Dąbskiego i przy udziale wicemini- 

stra Korsaka i wicemarszałka dr. Pola- 
kiewicza obradowała w dnich 3-tym 

czerwca i 1-szym lipca nad zagadnienia- 

mi samorządu powiatowego i nadzoru 

państwowego w projekcie rządowym u- 
stawy samorządowej. 

Referat o samorządzie powiatowym 

wygłosił poseł Dunin - Markiewicz, 0- 

brazując stan obecny na poszczególnych 
ziemiach Polski, że szezególnem uwzglę- 
dnientem dekretów Naczelnika Państwa, 
obowiązujących na terenie województw 

centralnych i wschodnich. Dekrety te 

projekt rządowy utrzymuje w mocy iroz 

ciąga je ponadto na województwa po- 
łudmiowe, Po szczegółowem omówieniu 
artykułów projektu, dotyczących samo- 
rządu powiatowego, referent zgłosił po- 
prawki, nad które miwywiązała się ob- 
szerna.dyskusja. | 

Referat o nadzorze państwowym wy- 

głosił poseł Rzóska. W wyniku dyskusji, 

która toczyła się nad zasadami nadzoru, 
postanowionio, aby przed posiedzeniem 
wrześniowem, referent rozesłał szezegó- 
łowe zasadnienie tez projekt, oraz swo- 
ich poprawek. (ISKRA). 

  

Lozannie. 
DELEGACJA NIEMIECKA NARADZA 

SIĘ. 

LOZANNA. PAT. — Według krąża 

cych dziś pogłosek, kanclerz von Pa- 

pen i ini członkowie delegacji niemie- 

ckiej udają się jutro rano do miasta 

Freiburg w Niemczech, położonego o 

80 klm. o ganicy szwajcarskiej, dokąd 

przybędą z Belina pozostali członkowie 

gabietu Rzeszy. We Freiburgu miałaby 

się odbyć doniosła narada gabinetu 

Rzeszy celem zdecydowania, czy Niem 

cy przyjmą propozycje wierzycieli. 

  

PRZEDSTAWICIELE KOPENHAGI 
W GDYNI 

GDYNIA. PAT. — Przedstawiciele 
portu kopenhaskiego pp. Berendsen, 
Laub, Thielsen, Tensen i Hugel - Mayer 
po zwiedzeniu portu i wszystkich urzą- 
dzeń portowych, oraz chłodni, łuszczarni 
ryżu, olejarni i urządzeń do ładowania 
węgla, 'po' śniadaniu 'wydanem przez kon 

sula duńskiego Byczkowskiego, udali się 
do Jastrzębiej Góry, a dziś odjechali na 
„Pułaskim* do Kopenhagi. Przed odja- 
zdem dyrektor ceł p. Benendsen, który 
jest międzynarodowym autorytetem w 
sprawach portowych, odbył dłuższą kon 
ferncję z naczelnikiem wydziału Urzędu 
Morskiego Giejsztorem ma temat strefy 
wolnocłowej w Gdyni. Pont gdyński i je- 
go urządzenia wywarły na gościach 
duże wrażenie. ^ 

PRACOWNICY PANSTWOWI 
WE FRANCJI PROTESTUJĄ 

PARYŻ. PAT, -— Delegacja pracow- 
ników państwowych przybyła wczoraj 
do parlamentu do siedziby grupy rady- 
kalnej, celem zaprotestowania przeciwko 
proponowanemu przez ministra finan- 
sów: obniżeniu płac o 5 proc. 

ODZNACZENIE PROF. LEHR- 
SPŁAWIŃSKIEGO 

SOFJA. PAT. — Akademja nauk na 
ostatniem swem dorocznem posiedzeniu 

wybrała w poczet swych członków-ko- 
respondentów, między innymi prof, Lehr 

Spławińskiego z uniwersytetu lwowskie 
go. Na temże posiedzeniu dokonano wy- 

boru nowego prezydjum. Prezesem ostał 

wybrany prof. Miletic. 
POWRÓT Z ESTONJI KOMENDANTA 

ZW. STRZELECKIEGO 
WARSZAWA. PAT. — W piątek ra- 

no komendant główny Związku Strze- 
leckiego płk. dypl. Rusin wraz z otocze- 
niem powrócili z Elstonji i Łotwy, dokąd 
wyjeżdżali celem złożenia wizyty tam- 

tejszym organizacjom przysposobienia 
wojskowego, 
„PUŁASKI* ODPŁYWA DO AMERYK? 

GDYNIA. PAT. — W! sobotę o godz. 
16 odpłynął do Stanów Zjednoczonych 
statek „Pułaski', zabierając 206 pasa- 

żerów, w tem polską drużynę olimpijską 
PRZEMYTNICY SACHARYNY 
KĘPNO. PAT. — W Kępnie ujęto 

mieszkankę wsi! Trębaczów powiatu kę- 
pińskiego, należącą do szajki przemyt- 
ników* sacharyny. W czasie rewizji zna- 
leziono 10 kg. sacharymy, które skonxt 

numeru dowodowego 2) ZT. 

TELEGRAMY 
DEMONSTRACJE W SEJMIE 

WIEDENSKIM 

WIEDEŃ. PAT, — W sejmie wiedeń 
skim urządzili wczoraj narodowi socja- 

liści hałaśliwą demonstrację przeciw 

przewodniczącemu prezydentowi sejmu, 

socjal - demokracie dr. Dannenbergowi, 

oświadczając, że nie dopuszczą do tego, 
aby przewodniczył żyd. Między socjal- 
demokratami narodowymi socjalistami 

doszło do bójki, w czasie której kilku 
posłów z obu stron zostało pokaleczo- 
mych. Mimo hałaśliwej obstrukcji naro- 
dowych socjalistów, porządek dzienny 
został wyczerpany. Prezydent Dannen- 

berg zapowiedział zaostrzenie regulami- 
nu obrad, 

ELITTA LANGI NAGLE UTRACIŁA 

WZROK 

RZYM. PAT. — Nadeszła tu wiado- 
mość z Hollywoodu, że aktorka ikinema- 
tograficzna Elitta Langi oślepła nagle, 
podczas naświetlania sceny nowego fil- 

mu w zakładach Paramountu. 
Lekarze stwierdzili, że jest to skutek 

podrażnienia nerwu wzrokowego przez 

oślepiające światło reflektorów. Narazie 
nie wypowiedziano się, czy ślepota jest 

chwilowa, czy nieuleczalna. 

POWÓDŹ W JAPONII i 

TOKIO, PAT. — Z powodu przerwa- 
mia tamy w okolicy Mikinachi, wzburzo- 

ne fale wezbranych wód po gwałtownych 
deszczach i burzach, uniosły wielką - 

lość domów, czyniąc ogromne spustosze- 
nia. W katastrofie zginęło 30 osób. — 
Z innych miejscowości sygnalizują rów- 

nież powodzie. 

SPRAWA NAPADU NA KLUB 
GOLFOWY 

WIEDEŃ. PAT. — „Arbeiter Ztg,* 
donosi: Śledztwo w: sprawie napadu na 
klub golfowy stwierdziło, że aranżerem 
rapadu był przywódca bojówek macjona 
listycznych Paschke. W jego mieszkaniu 
odbyła się przed napadem narada dla 
ustalenia szczegółów akcji. 'W| napadzie 
brał też czynny udział służący klubu 
golfowego. Obaj aresztowami przyznali 
się do winy, 

Policja aresztowała ponadto jako u- 
czestników napadu radcę okręgowego 

Wannecka i komendanta bojówek naro- 
dowo - socjalistycznych Tuhra. W na- 
padzie — jak stwierdziło śledztwo poli- 
cyjne — wzięło udział około 70 młodo- 
cianych narodowych socjalistów. 

ODROCZENIE KONFERENCJI 
NAFTOWEJ 

PARYŻ. PAT. — Konferencja nafto- 
wa odroczyła swe obrady prawdopodo- 
bnie do poniedziałku. W czasie tej dwu- 

dniowej przerwy zbadane będą możli- 
wości porozumienia pomiędzy państwa- 
mi — producentami nafty. 

SPRAWOZDANIE BANKU RZESZY 

BERLIN. PAT, Sprawozdanie 
Banku Rzeszy na ultimo czerwiec wyka- 
zuje zwyżkę środków pokrycia o 0,5 mi- 

ljonów, wobec równoczesnego zwiększe- 
nia obiegu banknotów o 267,3 miljony. 
Stopa pokrycia spadła z 29,9 proc. na 
24,1 proc. Portfel wekslowy wzrósi o 
230,8 miljonów, lombardowy o 158,8 mi- 

ljonów marek. 

LITWINI NARZEKAJĄ NA NIEMCÓW 

. WIEDEŃ, PAT. — Litwini z Prus 
Wschodnich  przedłożyli  kongresowi 

mniejszości narodowych memorjał, przed 
stawiający gwałtowne germanizowanie 
Litwinów w, Prusach Wschodnich. Lit- 
wini nie posiadają tam ani jednej szko- 
ły. Dzieciom litewskim nie wolno nawet 
uczęszczać do freblówek litewskich. Na- 
bożeństwa odbywają się w języku nie- 
mieckim. W gminach czysto litewskich 
osadzani są duchowni, nie znający języ- 

ka litewskiego. Rząd niemiecki łoży zna 
czne sumy na kolonizację niemiecką, — 
Od czasu zajść w Kłajpedzie narażeni są 

Litwini w Prusach Wschodnich na prze- 
śladowania, a nawet na pogromy ze stro 
ny Niemców. 

AWANTURY NA UNIWERSYTECIE 
WIEDEŃSKIM 

WIEDEŃ. PAT.— Na uniwersytecie 
wiedeńskim przyszło dziś do awantur, u 
rządzonych przez studentów narodowo- 

socjalistycznych, na znak protestu prze- 
ciw. nowemu regulaminowi egzaminacyj 
nemu na wydziale medycznym. Naroda- 
wi socjaliści wtargnęli do sal wykłado- 

wych, wołając: „Precz z żydami”, przy- 
czem  poturbowali słuchaczów-żydów. 
Kilkunastu studentów - żydów zostało 

rzuconych na gablotki, «wskutek czego 

szyby w! gablotkach zostały rozbite, Na- 
stępnie przypuścili narodowi socjaliści 
szturm do kameelarji dziekanatu. Z tru- 
dem udało się napastników: usunąć. 
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SILVA RERUM 
Zlot harcerzy ziemi Wileńskiej wy- 

kazał wielką żywotność harcerstwa i 
jego stały piękny rozwój. Przy sposob- 
ności warto. zaznaczyć, iż ruch harcer- 
ski nabrał wyjątkowej siły wśród Po- 
laków w Ameryce.  Harcerstwem pol- 
skiem w Ameryce, zaopiekował е 
Związek Narodowy Polski, który za- 
brał się do sprawy z iście amerykań- 
skim rozmachem. ; 

O tem dowiadujemy się w dodatku 
do miesięcznika „Połacy zagranicą, 
(Nr. 6.) : 

Zapoczątkowana z właściwym Związko- 
wi rozmachem praca w kierunku tworzenia 
harcerstwa polskiego w Ameryce nabiera 
coraz większego rozpędu. „Miljon członków 
do następnego sejmu!* — oto hasło, rzucone 
przez wiełce szanownego prezesa Romaszkie 
wicza, pierwszego skauta polskiego w Ame- 
ryce, które przyświeca Związkowi w jego 
poczynaniach na tym odcinku. 

Coraz bardziej nasuwająca się potrzeba 
wykwalitikowanych sił instruktorskicn zmusi- 
la Związek do zorganizowania harcerskiego 
kursu instruktorskiego. 2 

Pierwszy polski kurs tego rodzaju, odby- 
ty w Chiczfo, skupii przeszto 200 uczest- 
ników. 

Na grogram kursu, który trwał od 31-111 
do 1-V r.b. złożyły się m. in.: metodyka ćwi 
czeń: harcerskich (10 godz.), organizacja 
drużyn harcerskich (5 godz.), gry, zabawy 
i lekka atletyka (5 godz.), terminologia i 
harcerskie ćwiczenia praktyczne (5 godz.), 
historja Polski, wychodźtwa i Z. N. P. (4 
godz.), śpiew harcerski i narodowy (5 godz.) 
nygjena, pierwsza pomoc i ratownictwo - (2 
godz.), plastyka i tańce narodowe (2 godz.). 

Dziś w Ameryce jest już 1392 har- 
cerek i harcerzy polskich, a mianowi- 
cie: w Cleveland — 500, w Detroit, Mi- 
chigan — 450, w Central Falls — 26, 
w Newark'u — 36, w Chicago Il — 
380. 

Młody na gruncie amerykańskim 
polski ruch harcerski spotkał się z 
prawdziwym entuzjazmem całego spo- 
łeczeństwa. 

Oto parę głosów polskiej prasy w 
Ameryce. 

Dziennik Chicagowski (88) pisze: 
„Gdzie tylko nadstawić ucho, gdzie tylko 

rzucić okiem — po wszystkich osadach na- 
szych większych i mniejszych zainteresowa- 
nie harcerstwem związkowem rośnie i do- 
chodzi do rozmiarów, na które zwrócić na- 
leży baczniejszą uwagę. Nie jest to bowiem 
eksperyment, nie jest to efemeryda, ale jasno 
określony plan, pracowicie i starannie w ży- 
cie wprowadzany*. 

Jest kwestją czasu, kiedy nasze harcer- 
stwo związkowe rozwinie się w całej Ame- 
ryce, skupi w sobie silne te drużyny harcer- 
skie, które już tu i ówdzie sporadycznie 
zorganizowano i ustanowi silną awangardę 
naszej armji, idącej na wałkę o polskość du- 
szy polsko-amerykańskiej młodzieży”. 

Dziennik Związkowy (10), stwier- 
dzając, iż wielobarwność pochodów 
nolskich nieco płytka w swej treści) 
już prawie całkiem zamilkła, tak opisu- 
je tegoroczny obchód 3 maja, w którym 
po raz pierwszy wzięli udział harcerze: 

Przez kilka lat w okresie 3-go Maja nie 
widziano sztandarów polskich, nie grały fan- 
fary, nie roziegał się tupot maszerujących 
tysięcy. Polskość zanika — mówili sobie po 

‚ €ichu obcy — i niedługo zginie zupełnie. 
Aż nagle na ulicy Divison ukazał się zno- 

wu las sztandarów, zamajaczyły znowu ja- 
kieś szeregi, zawarczały bębny, zagrały trąb- 
ki wojskowe. Jakby ze snu zbudzeni miesz- 
kańcy ulic przy arterji Divison przecierali 0- 
czy i ze zdumieniem pytali: Jakto, to pol- 
skość jeszcze żyje, jeszcze manifestuje, nie 
umarła, jak już sądzono? 

— ratrzcie się, skauci polscy idą! 
— Skąd się to wzięło, co to znaczy? — 

padały pytania. - 
—Niepodobieństwem, aby w tych cza- 

sach Polacy mogli się zdobyć na nową ora 
nizację, To mistyfikacja, to nie-polskość 

Ze zdumieniem stwierdzono po rogatyw- 
kach harcerzy, po sztandarach polskich, po 
dźwięku polskich melodyj i po nowym 0- 
gniu w oczach maszerujących, że to pol- 
skość idzie. Polskość najdroższa, gdyż naj- 
młodsza, ta, którą miano już za zgubioną na 
zawsze. A kto spojrzał na maszerującego w 
pierwszym szeregu dyrektorjatu Z. N. z ro- 
gatywką harcerską na głowie najstarszego 
harcerza, twórcę tej nowej armji, preze- 
sa j. Romaszkiewicza, jaka radość z Oczu 
bije, ten dorozumiał się reszty. Tak, to oni! 
To nowa, młoda Polska amerykańska idzie, 
ważniejsza od wszystkich poprzednich, gdyż 
Polska przyszłość na ziemi amerykańskiej, 
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Na Targach Wschodnich we Lwowie 
Śliczny, mieniący się barwami i świa- 

tłem, pawilon Państwowego Monopolu 
Spirytusowego, każdego porządnego pi- 
jaka przyprawiłby o rozczarowanie. 
Niema tam kaskady ani fontanny z og- 
mistą wodą, miema „źródełka*, skądby 
spragnione usta mogły zaczerpnąć oży- 
'wczego płynu... Brak tam nawet głupie- 
go bufetu z czystą, wyborową i luksuso- 
SOWĄ,.. 

Te refleksje nasunęły mi się, bo na 
własne uszy słyszałem, jak skarżył się 

pewien rozczarowany gentleman ' lwow- 

ski: 
— Ta, panie, gdzież tu spróbować tej 

wasgej wódki? Człowiek napiłby się i 
przekąsił rządowe, a iu nie! 

To też nie będziemy oglądali pawilo- 

nu Państwowego Monopolu Spirytuso- 

wego ze stanowiska „jednej większej 

czystej”, ale pod kątem gospodarczo - 

państwowym. 
Oto główny fragment pawilonu, gdzie 

jest eksponowamy „Spirytus, jako pali- 

wo', spirytus skażony, jednem słowem 
— denaturat. 

Panuje tutaj hasło: „Do gotowania, 
oświetlenia, ogrzewania używaście tyl- 

ko spirytusu*. 

Olbrzymia blaszanka dominuje nad 
szeregiem butelek z denaturatem, sym- 

bolizując nowość, którą monopol wkrót 
ce wypuści ma rynek: Henaturat w róż- 

nej wielkości blaszankach — ładnych i 
praktycznych, bo wygodnych do przeno- 
szenia i przewożenia. Poza owym olbnzy- 

mim symbolem są tu już takie blaszan- 
ki 5-io litrowe, 

Czytam napis na blaszance — monst- 
rum: „Spirytus skażony jest tani, spa- 

la się całkowicie bez zapachu i dymu, 

służy do gotowania, oświetlania, ogrze- 
wania. 

Praktycznym wyrazem zastosowania. 
spirytusu skażonego do gotowania jest 

wprowadzona przez Państwowy Mono- 
pol Spirytusowy na rynek kuchenka 

spirytusowa — istne cacko! Nazywa się 
to — EMES i jest bardzo pomysłowo 
skonstruowana. Taka kuchnia, jak nas 
zapewniano, wydaje maksimum ciepła i 
zużywa minimum spirytusu. W 9 minut 
macie zagotowany litr wody lub potra- 

wę. Tam gdzie niema gazu kuchenka 
jest poprostu skarbem kuchennym, о- 
szczędzającym gospodyni wiele czasu i 
pieniędzy. Chociaż sam tego jeszcze nie 
próbowałem, ale wierzę na słowo za- 
pewnieniom moich przyjaciół, dla któ- 

rych taka EMES jest centrem domowe- 
go ogniska ma letniem mieszkaniu. 

Kiedy się tak człowiek zetknie naraz 
ze spirytusem wyjątkowo nie w kielisz- 
ku, 76 zdumieniem stwierdza, że ludzie 
chyba mie wiedzą lub wiedzą za mało, 
jak przydatnym paliwem jest spirytus 

skażony w gospodarstwie domowem. Że- 
by każda Pani Domu o tem wiedzia- 
ła! 

Kuchnia spirytusowa, żelazko do 
prasowania, lampy spirytusowe różnych 
typów o jasnym równym płomieniu bia- 
lego Światła. Wszystkie te przyrządy i 
przybory widzieliśmy w pawilonie spi- 
rytusowym. Czyste to wszystko, tanie, 
wydajne w użyciu, a na wsi, na letnis- 
kach poprostu nieocenione! 

RT DNA PTSS AA TA DO PRENATEA UERA 

przez Związek Narodowy Polski powołana 
do życia”. 

Harcerze z obozu za Pošpieszką!... 
Musicie nawiązać znajomość z har- 

cerzami w Ameryce: niech każdy z was 
za pośrednictwem drużyny, wybierze 
sobie kolegę z drużyny w Ameryce i 
zapomocą korespondencji informuje go 
o tem, co się dzieje u was. Z Ameryki 
zaś będziecie otrzymywali ciekawe wia 
domości o Polakach za oceanem. 

Lector. 

PUBLICZNOŚĆ A TEATR 
CO MÓWI DYREKTOR SZPAKIEWICZ? 

Stosunek publiczności do teatru, jej 
opinja o teatrze — oto ostatnia kwe- 
stja, o której wyjaśnienie zwracam się 
do dyrektora Szpakiewicza. 

Dyrektor Szpakiewicz powiada: 
— Ciekawe są te opinie... Niewie- 

dzieć, w jaki sposób powstają, kto i 
kiedy urabia je. Wieczne nieporozunue 
nia. Pomijam już przesadę co do ilo- 
ści zespołu, nieprawdziwe wieści o po- 
działe pracy w teatrach, pomawianie o 
bolszewizm w inscenizacjach. Są je- 
szcze inne nieporozumienia... 

— Naprzykład? 
— Naprzykład opinja stałych „pu- 

stek“ w teatrach, statystyka widzów 
wykazunje co innego: nie chodzi pu- 
bliczność tłumnie, bo objawu tego me 
spotyka się nigdzie, ale teatry wileń- 
skie egzystują dotychczas, utrzymując 
się z 75 proc. wpływów od publiczno- 
ści, przy horrendalnie niskich cenach i 
niewidocznej dla widza oszczędności. 

— Siedemdziesiąt pięć _ procent? 
Więc doprawdy, komuż zależy na po- 
wtarzaniu plotek o pustkach. Pustki -— 
takie pojęcie o widowniach wileńskich 
stało się niemal obowiązującem. 

— Właśnie. I oto w prasie miejsco- 
wej, w radjo, przesadzano w prasie 
warszawskiej, krakowskiej, poznań- 
skiej, a nawet... w miesięczniku Tea- 
trów ludowych, nie darował mi tych 
„pustek* poczciwy p. Jan Szkop. 

— Zresztą — dodaje dyrektor — 
tak zwane pustki nie są zjawiskiem 
wyjątkowem i charakterystycznem dia 
chwili obecnej w Wilnie. Czyż nie czy- 
tamy w historji dwudziestopięciolecia 
teatru wileńskiego, że każda nowa dy- 
rekcja rozpoczynała pracę „uroczystym 
bankietem“ z mowami i toastami, koń 
czyła zaś bankructwem i cichem opu- 
szczeniem miasta?.I czy poza tem — w 
okresie kryzysu wyjątkowo teatry wi- 
leńskie winny być codziennie przepeł- 
nione? 

Słowa dyrektora, acz zaprawio- 
ne lekką goryczą, są przekonywujące i 
słuszne. 

— To prawda — powiadam —wy- 
starczy przypomnieć niezmierne trud- 
ności, jakie musiała zwalczać Nuna 
Młodziejowska, której tak niedawno 
składaliśmy tutaj hołdy. le własnego 
kapitału utopiła ona w teatrach wileń- 
skich... A kryzys—oczywiście ten czyn 
nik musi być poważnie brany w rachu- 
bę. Czy można usłyszeć jakieś dane sta 
tystyczne z zakresu frekwencji publicz 
ności? 

— Frekwencja, rozumie się, spadła. 
W zestawieniu z rokiem ubiegłym spa- 
dła o 25 procent ilościowo, a o 4 pro- 
cent kasowo, przy cenach  zniżonych. 
jest to zjawisko niepocieszające, bez- 
wątpienia. Ale czyż nie da się usprawie 
dliwić, wziąwszy pod uwagę dzisiejsze 

Spirytus wchodzi już nawet do go- 
towalni Pani — widzieliśmy nie tylko 

podgrzewacz do karbówek, lecz i auto- 

graf naszej gwiazdy filmowej Jadwigi 
Smosarskiej, która twierdzi, że wódki 

czystej używa, jako kosmetyku do zmy- 
wania twarzy i to z doskonałym rezul- 
tatem! ‚ 

* 

Kiedy tak niespodziewanie (w goto- 
walni Pan1) natknęlišmy się na wódkę i 

  

    
skonstatowališmy — co za rewelacja! 
— że służyć może nietylko „du wew- 

nątrz' to zaznaczmy, że o ile idzie o nor- 

malne zastosowanie tego trunku, nie 
jesteśmy bynajmniej egoistami i że 

naszej doskonalej wódki nie wypijamy 

sami, innym nie dając. Nie podobnego! 
Zaraž się o tem przekonamy z fragmen- 
tu, gdzie jest pokaźny eksport naszej 
wódki na cały śniat. 

Oto widok Gdyni: okręty, dźwigi, la- 
tarnie morskie... Symbol naszego ekspor- 
tu. Naokół ustawione obramowanie z 
oryginalnych skrzyń, w których eksped- 
juje się do zamorskich krajów, butelki 
naszej wyborowej i luksusowej. 

Na skrzyniach wypalane adresy: 

Tokio, Costanica, Cassablanka, Monreal, 
Cepetown, Kurytyba i t. d, że nie wy- 
mienimy stolic Pmropy, które tu są 

prawie w. komplecie, 

„Geografja" eksportowa Państwowe- 
go Monopolu Spirytusowego jest istot- 
nie imponująca! 

Jeżeli chodzi o „wyborową” to mie- 
mal na całym świecie możemy być jak 
u siebie (w domu... Wszędzie dostaniecie 
(tylko żądajcie)!) tem „apóritif unic 
dans genre' *-— polską wódką. 

Jeżeli idzie o jpicie wódki przez na- 
szych rodaków w: kraju, to monopoł ma 

O w 

ll SpirytIoOWEgO 
(4 

w tej dziedzinie poważną troskę. W bar- 
dzo pomysłowy it estetyczny sposób 
przedstawiono ją w. dalszej części pawi- 
lonu, 

* 

Widzimy tu przedewszystkiem nie- 
zmiernnie skomplikowaną aparaturę zło- 

, żoną ze zbiorników, rur, murek, jprzewo- 
dów, szkieł, kranów, i kraników. Oczy- 
szczacze, filtry różnego rodzaju, wszyst- 

ko to gra blaskiem polerowanego me- 

talu — miedzi ; mosiądzu i służy do 
usunięcia z wódki wszelkich szkodii- 
wych dla zdrowia domieszek. A obok — 
zbiorowisko jakichś okropnych blasza- 
nek, kubłów i lejków: — „potajemna go- 
rzelnia* — autentyczny komplet do pę- 
dzenia t. zw. samogonu, którym zapi- 
ja się dziś ciemny naród na szkodę mo- 
mopolu, Skarbu Państwa no i własnego 
zdrowia! Sam kontrast w wyglądzie 
tych dwuch grup już dostatecznie sil- 

nie przemawia do widza, żeby mu jed- 
nak mie pozostawić żadnych wątpliwo- 
Ści, tuż w dioramie może zobaczyć ja- 
kie skutki wywołuje picie „„fabrykatu” z 
takiej gorzelni — z wielką plastyką u- 
widoczniono: przewlekłą chorobę, śle- 
potę, śmierć. 

W kótkim zarysie daliśmy tu prze- 
gląd rzeczy widzianych w pawilonie mo- 

nop»l u spirytusowege na Targach 
Wschodnich, 

A wniosek? Wyrazy: „Monopol Spi- 

rytusowy** z reguły wywołują w maszym 
umyśle obraz , jednej czystej”, gdy tym 
czasem jest to splot zagadnień nader 
ważnych zarówno z gospodarczego jak 
i społecznego punktu widzenia. Ekspo- 
zycja lwowska monopolu wyraźnie mam 
to uzmysławia i na tem polega jej wiel- 
kie propagandowe znaczenie. 

Pełna tabela wygra- 
nych „Dolarówki” 
W dniu pierwszego lipca odbyło się 

losowanie 4 proc. pożyczki premjowej 
dolarowej III serji, 

Ogółem wylosowano 95 premji 
ogólną sumę 37.500 dolarów. 

Główna: wygrana 12 tysięcy dolarów 

padła na Nr. 561988. 
Po 3 tysiące dol. wygrały numery: 

695135 i 1429968, 
Po 1000 dolarów: 

1268513 370535 903933 436556 1213332 
11396079 787176 

Po 500 dolrów: 
1030816 120770 457567 1173105 199914 
547547 714965 300032 344608 1431204 

Po 100 dolarów: 
349794 953464 491929 579670 68325 

594221 1167878 312898 598943 1164310 

1258232 692948 61702 1153247 482258 
864357 168751 927326 1492903. 383774 

na 

2 S S i k iai 

warunki ekoromiczne ?' 

975908 1430414 347275 735681 1048318 
1277723 1222228 1022742 1035633 
1199762 566725 76743 1151980 940908 
698283 1295399 309697 864194 819194 
378949 1194625 515524 1168017 866872 
225704 872438 265040 1141749 363788 
787931 586635 170046 722251 1424959 
1212372 406586 321057 332322 419765 
789593 1314472 148119 586219 1108731 
540746 529753 1052075 214172 611555 
7044 119476 121523 237633 1075433 
596486 

UK A A A A 

LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOW. POMOCY SANIT. 
wino, ul. Wileńska 28, tel. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 
GABINET RENTGENOWSKI 

czynny 11—6 pp. 
Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie zostałą obniżona 

    

            

    

nim zdołamy to uczynić — proszę, 
  

Neapol w Wilnie 
Mamy teraz na gruncie wileńskim trzy 

pisma, pretendujące do tego, że reprezentu- 
1а opinję „narodowa'* (czytaj „endecką). Pi- 
smami temi są „Dziennik Wilenski“ p. Zwie 
rzynskiego, „Glos Wilenski“ p. Kownackie- 
go, wreszcie „Glos Wilna“ p.  Ochockiego. 
„Głos Wileński" żyje z „Dziennikiem* w zgo 
dzie. Więcej. Robi rzeczywiście wrażenie, ja- 
koby był powołany tylko do konkurencyjne 
go zwalczania „Głosu Wilna”, do którego 
przystosował swój tytuł i cenę. Natomiast 
„Głos Wilna* zarzuca „Dziennik“ obelgami 
1 pogróżkami. 

W pierwszej chwili nie rozumieliśmy o co 
chodzi. Sądziliśmy, że „Dziennik* to repre- 
zentacja starych endeków, a „Głos Wilna" 
młodych. Ale tak jest tylko częściowo, mia- 
nowicie „Głos Wilna* reprezentuje tylko 
część młodych endeków. + 

Cala historja jest wogóle niesmaczna, w 
wysokim stopniu kramikarska, a po części 
brudna. P. Stanisław Ochocki był jednym z 
leaderów -wileńskiej młodzieży  wszechpo!- 
skiej i był bardzo przez tutejszych endeków 
wysuwany. Jako czołowy kandydat ende- 
ckich akademików został wybrany na Pre- 
zesa Bratniej Pomocy. Był uważany za pra- 
wowitego endeka i zdaje się, że opinja o nim, 
jako o zdolnym, energicznym, rokującym du- 
że nadzieje w przyszłości polityku endeckim 
była zupełnie słuszna. Losy jednak i „liczy- 
dia“, na których oblicza się miedziaki zbiera 
ne na kwestach endeckich pokierowały spra 
wą inaczej. 

Oto „Dziennik Wilenski“ za nieobliczalne 
artykuły podczas ekscesów antysemickich 40 
stał zawieszony. 

W tym czasie p. Ochocki (podobno za 
ramową samego p. Zwierzyńskiego) zorga- 
mzował pismo, które miało „Dziennik* zastą- 
pić, łaknącym intelektualnej rozgrywki Zyt- 
kowa i innym dać strawę odpowiednią. P. 
Ochocki wydzierżawił kilka kolumn warszaw- 
skiego ABC, dodał jedną wileńską, zakasał 
1ękawy, pracy nie żałował, rozpoczął wyda- 
wanie swego dzienniczka z całą wiarą w 
swoją ideilogję, w swoją misję, w swoich 
widzów. 

Ale czas zawieszenia minął. „Dziennik Wi- 
leński* wychodzący w posesji Mostowa 1, 
powrócił do życia aktywnego. „Glos Wilna“ 
tymczasem dość tęgo się rozchodził, P. 
Ochocki zaczął tak rozumować: Bijemy wię- 
cei numerów, niż „Dziennik”, dlaczego ma- 
my się zamykać. Przecież chodzi nie o 
„Dziennik* nie o Mostową I, z mieszczące- 
mi się tam przedsiębiorstwami, nie o p. Zwie 
rzyńskiego interesy jako wydawcy. Chodzi 
o ideję, o endeckość, o antysemityzm o ideo- 
logję narodową. 

Aż tu buch p. Ochockiego po ideologii na- 
rodowej, jak po łbie. Zamknii pismo, bo 
szkodzisz „Dziennikowi* — „Przecież nie o 
Dziennik chodzi, ale o ideję, o propagandę" 
— „Zamkniesz, czy nie, do cholery!" —- „Nie 
nie zamknę”. — „No to zobaczysz, co bę- 
dzie, ty żydzie masonie, sanatorze, wyrod- 
ku“. 

I niema teraz większego wroga dla wileń- 
skiego sztabu endeckiego, jak pan Ochoca:, 
ten sam pan Ochocki, który ani jednym sło- 
wem od tego, co nazywa się ideologią naroda 
wą, a co właściwie j est zbiorem  hbredni w 
histeryczny sposób ujętych — nie chce od- 
stąpić. Dalej chce być endekiem, narodow - 
em, antysemitą, opozycjonistą. Ale nie to jest 
ten wróg najpodlejszy. Niedługo dowiemy 
się, że jest gorszy od Mackiewicza. Dembiń- 
skiego, nie mówiąc oczywiście o Czyżu, czy 
innym socjaliście. 

Pan Ochocki, który, jak widać z pseudo- 
nimu, który sobie przybrał, musi być szła- 
checkiego pochodzenia, także w kas; obie 
napluč nie pozwoli. Nie atakuje endecji jako 
takiej, bo sam się uważa za endeka, ale ata- 

kuje p. Zwierzyńskiego, który przecież jest 
jednym z trzech głównych leaderów ende- 
cji w ogólnopolskiej skali. _ Zwłaszcza ła- 
twych. dostarczają „Głosowi Wilna"  argu- 
mentów dwa fakty : 1) Dziennik prowadzi 
akcję bojkotową żydów i Dziennik zażarcie 
drukuje wszelkie żydowskie ogłoszenia, co 
jest oczywiście najbezczelniejszem poniewie- 
raniem tego w praktyce, co się tak wzniośle 
głosi w teorji, 2) P. Zwierzyński kupił dia 
„Dziennika” kamienicę (czy tež „Dziennik“ 
dla p. Zwierzyńskiego), a w tej kamienicy 
mieści się największy w Wilnie, ogólnie w 
sferach endeckich znany i renomowany dom 
schadzek. Pod jaki paragraf ideologji narodo 
wej należy ten proceder podciągnąć, o tem 
oczywiście p. Zwierzyński milczy. 

Mniej się p. Ochockiemu udaje oburzenie, 
że stworzony dla zarzynania go w Wilnie 

„Głos Wileński" drukuje same kryminały. Bo 
przecież „Głos Wil.” to właśnie „te same 

wydzierżawione w warszawskim A.B.C. kil- 
ka kolumn, z których korzystał sam p. Ocho- 
cki, dopóki mu się to kalkulowało. 

Ataki p. Ochockiego na „Dziennik“ nie 
ustają. W każdym numerze jest coś nówego. 

P. Ochocki pozostaje jednak Prezesem 
Bratniej Pomocy. Nikt go stamtąd nie wyle- 
wa. Popularności wśród młodzieży endeckiej 
całkowicie nie utracił, chociaż sztaby  Mło- 
dzieży Wszechpolskiej i młodych O. W.-P. 

  

   

      

"chydę „Mam lat 26" i porównywa teatr 

— Jakkolwiek jest, panie dyrekto- nadchodzi list, a w nim jakiś widz wy- z lupanarem. Mnie nie interesowały ni- 

rze, trudno twierdzić, by sytuacja tea- 
trów była katastrofalna. Tego rodza- 
ju opinie, któe się przecie dają słyszeć, 
wyrzdązają teatrom wileńskim krzyw- 
dę. Myślę jednak, że to, co przed chwi 
lą od pana usłyszałem, przekona. scep- 
tyków i pesymistów. Chciałbym zkolei 
posłuchać co powie pan dyrektor o sto 
sunku publiczności do repertuaru. 

— | w tej dziedzinie mamy ciągłe 

nieporozumienia. Słyszeliśmy w swcim 

czasie narzekania na zbyt poważny i— 

jak określono — zbyt „szłachetny” re- 

pertuar obu teatrów. Gdy zaś wysta- 

wiono jedną, skądinąd dobrą komedję 

na Pohulance, aw Lutni spółczesną 

farsę — zagrzmiały pioruny, oburzenia 
i lamenty. , ,Osterwo, klękamy przed 
tobą, ratuj repertuar i teatry w Wil- 
nie!“ 

— Publiczność jest zmienna i ka- 
pryśna. Gorzej jeszcze: bywa przekor- 
ną i niekonsekwentną. 

— Oburza się na „leki** repertuar, 
ale po paru miesiącach zapomina zu- 
pełnie o orsztyńskim, Róży, o Świętym 
Płomieniu, o Moljerze i Fredrze... Pu- 
bliczność jest różnolita, i opinje jej są 
różnolite. Dam panu przykład. Czytam 
któregoś dnia odezwę studentów, wzy- 
wającą na zebranie dyskusyjne o sztu- 
ce Mam lat 26. „Po szeregu bezmyśl- 
nych farsiedł i sztuczydeł — powiada- 
ją —teatr wystawił nareszcie utwór 
artystcznie wartościowy". Próbujmy 
orejtować się w tych wartościach... Ale 

bucha oburzeniem na niemoralność i 

  
Dyrektor M. Szpakiewicz w roli księcia 
w sztuce „Dwunasta noc* Szekspira. 

gdy lupanary, ale oburzony w swej 
„moralności** widz tak byi widocznie 
pochłonięty wspomnieniami o tycia 
„ohydnych“ lokalach, że nie dostrzegł 
intencji teatru, która potępia i zohydza 
wyuzdane życie pasożytów w obliczu 
ludzkiej nędzy. | właśnie dlatego uwa- 
żam, iż słusznem i mądrem było zezwo- 
lenie, dane przez Kuratorjum młodzie- 
ży na oglądanie tej sztuki. Ale z dru- 
giej strony nie mógłbym zgodzić się ze 
zdaniem studentów, utrzymujących, że 
posiada ona wybitniejsze wartości arty 
styczne. 

Przebiegły mi przez głowę szybkie 
wspomnienia „Przestępców* i hałas 
6 ałnhcokiw5ce-Horj?o ko: shrdemm 
dokoła nich... Słucham dalej uważnie 

dyrektora. 

— Zatrzymajmy się na chwilę przy 
osobie Stanisławy Wysockiej. Gdy zo- 
sta.o ogłiszone jej pożegnalne widowi- 
sko, publiczność przypomniała sobie, 
że miała u siebie największą aktorkę 

polską. Zasypywano mię pytaniami: 

dlaczego Wysocka wyjeżdża? Czy na- 

prawdę nie będzie już grała? dlaczego 
teatr jej nie pokazywał? A przecie Sta 
nisława Wysocka grała w „Pannie Mę 
batce'', stwarzała kapitalną postać w 
„Świętym płomieniu" i „Teatrze wiecz 
nej wojny”, reżyserowała szereg sztuk. 

Wówczas specjalnie się nią nie intere- 

sowano. Dopiero gdy wyjeżdżała, zło- 

żono jej dowody uznania. 

Kłótnia dwóch kobiet 
o winę trzeciej 

Polityczna dyskusja o kry- 
minalnej treści 

W parę tygodni po zakończeniu gło- 
śnego procesu Rity Gorgomowej, ukazał 
się w „Wiadomościach Literackich* ol- 

brzymi reportaż igi Kern, znanej i po- 
pularnej już w Wilnie niemieckiej pi- 
sarki (autorki książki „Vom alten und 

meuen Polen", którą w swoim czasie 0- 
mawialiśmy w naszem piśmie). Repor- 

taż nosił tytuł frapujący: „Prawda o 
procesie Gorgonowej", 

Co twierdzi w. nim : Elga Kern? 
Twierdzi, że Gorgonowa została skazana 

niewinnie, że Lusia Zarembianka padła 
ofiarą mordu seksualnego, którego do- 
konałktoś z ctoczenia domowego, może 
ogrodnik willi Zarembów. Oprócz tego 
reportaż naszpikowany był wycieczka- 
mi w stronę prokuratora, ławy przysię- 
głych, świadków oskarżenia i prasy, 
wszystko zaś obficie podlane sosem hu- 
manitarno - pacyfistycznych imgredjen- 

cyj. 

Jedynym poważnym zarzutem repor- 
tażu Elgi Kern jest zarzut, stawiany 
prokuratorowi, który miał ogłosić dwa 
artykuły o Gorgonowej w „Tajnym De- 

tektywie, preyczem jeden wtedy, gdy już 
się zajmował sprawą Gorgonowej z u- 
rzędu. To jest zarzut ciężki i — dosta- 
tecznie kompromitujący, o ile jest zgo- 
dny z prawdą (autorka sama zastrzega 
Się: „o ile informacje moje odpowiadają 
rzeczywistości). 

W odpowiedzi na reportaż Elgi Kern 
zabiera głos w ABC p. Irena Pannen- 
kowa, Pani Pannenkowa to jeden z wy- 

bitnych publicystów narodowych. Obok 
Strońskiego i Nowaczyńskiego. Sprawa 
Gorgonowej ją także roznamiętnia. Jest 

przecież lwowianką. 
Bierze w obronę prokuratora: 
Ma się wrażenie, jakgdyby p. Kern 

miała wogóle żal do prokuratora o to, 
że oskarża, a nie broni, Może się wyda- 
wać niesympatyczny, ale raczej należa- 

łoby mieć z azle tym prokuratorom, któ- 

rzy swego obowiązku mie spełniają, 
jak to się w ostatnich czasach nierzadko 
zdarza, między imremi w Niemczech, a 
zwłaszcza w Gdańsku. Prawdziwy huma- 

nitaryzm na tem cierpi. 

Wogóle pani Pannenkowa nietylko 
się gniewa na panią Kern, że broni Gor- 
gonowej, ale także o to, że pani Kern 
jest Niemką, która pisząc o Polsce, nie 
pisała o Brześciu: . 

Sposób, w jaki mówi p. Kerm o funk- 
cjonarjuszu państwa polskiego, nie wy- 
daje się właściwy, nawet gdyby nie była 

cudzoziemką. 
Książka pani Kern odznacza się tem, 

że jalro cudzoziemka, zachowała rezerwę 

w ocenie naszych wewnętrenych stasun- 

ków, oraz osób, zwłaszcza oficjalnych, 

choć to i owo mogło razić jej humani- 
taryzm, bardzo przeczulony, jal: się oka- 
zuje teraz, w stosunku do Gorgonowej. 

W ten sposób Gorgonowa zasiadła po 
między panią Kern i Pamnenkową przy 

stole największej polityki, 

przeszły na stronę Mos my 
bezinteresownie). Pewna dnak ilość kole- 

gów została p. Ochockiemu wierna. | 

Neapol... Kto Ciebie nie zna, ten nie zna 

raju. Lazur, Wezuwiusz. Morze o białych 

zmarszczkach. Św. january. Castel Nuovo. 
Ale są i zaułki, ciasne, brudne, śmierdzące 

zdech'ą rybą, prażonym olejem, gniłemi pro- 

duktami morza. Wszystko w tych zaułkacn 
dzieje się nazewnątrz. Kawiarnie, jadłodajnie, 

sypialnie, zakłady krawieckie otwartemi 
drzwiami na chodnik obnażają swoje wnętrz 
ności. I pralnie też. W smordliwej parze go- 

tuje się smrodliwa bielizna zapoconych ludzi 
południa. Taki Neapol urządził nam organ 
młodego endeka, otwierając drzwi do „dewa- 
cyjnych" „białych dworków" na ulicy Mosto- 

wej. Białe gołąbki gruchają o endeckiej wie- 
rze i patrzą, jak parki ludzkie... jak te ptasz- 

ki niewinne idą sobie naprzeciwko ad maio- 
rem N. D. gloriam. W. W. 
rem N. D. gloriam. „mima 

Br. Krzemiański 
Chor by wewnętrzne spec. żołądka 

i łelit przyjmuje od 12 — 3 

Kwiatowa 7, tel. 14 25. 
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Lub jeszcze jeden przykład niepo- 
rozumień. Jestem w Warszawie. Zasy- 

pują mię pytanami: coście zrobili z 

„Zemstą”*? Podobno Gall. ywstawił ją, 

„komunistycznie“ (dostownie!), podob 

no ub łarakckoZuzrtetaoshr etashetam 

ro ubrał aktorów w kostjumy wzoro- 

wane na „sowieckiej armji**, nawet bu- 

ty dał bolszewickie! A dekoracje, me- 
ble — coś potwornego! „Zemsta*, je- 

Śli chodzi o jej charakter widowiska 

jubileuszowego, miała istotnie dosyć 

słabych stron, o które można się było 

zaczepić, ale właśnie strona zewnętrz- 

an widowiska była artystyczna bez za- 

rzutu i pozbawiona cienia rewolucjoni- 

zmu. 

— Na zakończenie — mówi dyrek- 

tor z uśmiechem — opowiem panu kia 

syczny przykład stosunku publiczności 

do teatru. Wycieczka urzędników ban- 

kowych wileńskich zwiedza techniczne 

urządzenia sceny. Oprowadza ją p. Ma 

kojnik. Z rozmowy wyczuwa, że urzęd- . 

nicy są krytycznie do teatru usposobie- 

ni. Pyta więc, na jakich przedstawie- 

niach byli w tym sezonie. Oto dosłow- 3 

na odpowiedž: 

— w teatrze nikt z nas nie był na 

żadnem przedstawieniu, bo repertuar 

nieciekawy. 
Wówczas Makojnik wylicza szereg 

sztuk wartościowych. 
zdziwieniem pytają: 

— To było naprawdę grane? Tak, 

panie, są i tacy. I ci najwięcej kryty- 

ukją i „rozprawiają* o sztuce. w. 

Urzędnicy ze.   

 



Lelewel w Wilnie 
NA MARGINESIE WYSTAWY 

KSIĄŻKI WIL. W UBP. 

Bliskiem winno być Wilnu imię Le- 
lewela. Z niem bowiem związana. jest 

młodość, najpiękniejsze lata męskie i 
myśl calego życia wielkiego miłośnika 

książki. 

Po raz pierwszy przybył Joachim 
Lelewel do Wilma w roku 1804, aby 

kształcić się w uniwersytecie, Po prze- 
słuchaniu 4-ch kunsów: udaje się do 

Krzemieńca a następnie do Warszawy. 
Korzysta jednak z pierwszej okazji, aby 
powirócić 'w roku 1815 do Wilna, jako za- 

stępca profesora historji w uniwersy- 
tecie. Czuje się narazie zupełnie dobrze 

w otoczeniu przyjaciół i ulubionych 

książek, ale, gdy po paroletniej pracy 
spostrzega, że nie jest mile widziany 

przez ówczesnego rektora, Jana Śniadec- 

kiego, zgadza się na objęcie stanowiska 
bibljotekarza w nowoutworzonej Bi- 
bljotece Warszawskiej. Zawód ten nie 
dogadza mu jednak, gdyż nie pozwala 
na oddanie się pracy twórczej. Nie da- 
ją mu również zadowolenia mało popu- 
larne wśród słuchaczy wykłady bibijo- 
grafji w Uniwersytecie Warszawskim, 

"To też skoro zostaje ogłoszony kon- 
kurs (1821 r.) na stanowisko profeso- 

ra historji w Uniwersytecie Wileńskim, 

wraca z największą radością. Jakże od- 

mienne przyjęcie czeka go w Wilnie. 
Setki słuchaczy cisną się na jego wy- 
kład imanguracyjny, który z powodu na- 
tłoku ciekawych musi się odbyć w auli 
(Obecnej sali Smuglewicza w Uniw. Bi- 

bljotece Płubl.), a uświetnia go wiersz 
A, Mickiewicza. 

Powodzenie to ma stale, a na wykła- 

dy jego uczęszczają także osoby z poza 

uniwersytetu i panie. Otacza go szacu- 

nek kolegów i uszanowanie młodzieży, 
które po procesie Filomatów. przypła- 
ca utratą stanowiska. 

Odtąd żywot cały Lelewela był za- 
prawiony goryczą niepowodzeń. Na wy- 
gnaniu wraca do jasnych chwil, spę- 
dzonych w Wilnie. Wierzy, że we Wsze- 
chnicy Wileńskiej rozlegnie się z kate- 

dry polska mowa, a wierząc w to nie- 
złomnie, gromadzi i przekazuje Bibljo- 
tece Uniwersyteckiej swoją książnicę, 

liczącą około 5000 tomów. i zawierającą 
ponadto przebogaty zbiór map i atła- 
sów. Gromadzi ją na wygnniu w Bruk- 
seli, żyjąc w niedostatku, wyrzekając się 
nieraz posiłku, by za zaoszczędzone pie- 

miądze nabyć rzadki druk lub atlas. 

Wspomnienie Wilma sprawia, że ob- 

łożnie chory Lelewel odzyskuje chwilo- 
wo siły. 

Niestety za życia nie danem mu by- 
ło ujrzeć tego miasta. Jedynie zwłoki 
jego, z całym pietyzmem przewiezione 

z cmentarza paryskiego, umieszczone 20 

stały na Rossie i uczczone pomnikiem. 
Dziś księgozbiór Lelewela znajduje 

się w Uniwersyteckiej Bibljotece Publi- 
cznej w Wilnie, jako najcenniejszy jej 
legat, zdeponowany w sali jego imienia, 

świeżo odrestaurowanej z freskami z 18- 
tego wieku. Z jego częścią kartograficz- 
ną zapozna szerszy ogół wystawa, urzą- 
dzona przez Wileńskie Koło Bibljoteka- 
rzy (otwarta: 29 6 — 3 7). 

Prócz własnych prac kantograficz- 
nych Lelewela, kopij map rękopiśmien- 
mych średniowiecznych, które weszły pó 
źmiej do jego dzieł geograficznych, jest 
tam zgromadzona jego kolekcja atlasów 
geograficznych z 16, 17.i 18 w, między 
imnemii atlasy Ptolomeusza z 16 w. i Or- 
teljusza (od pierwszego do ostatniego 
wydania). Ponadto wystawiony jest nie 

zmiernie cenny zbiór map weneckich z 
16-tego w., który Lelewelowi po długich 
poszukiwaniach udało się nabyć przed 
samą śmiercią, a także przepiękne atla- 
sy morskie holenderskie i francuskie z 
16 i 17 w. 

Pozatem w sali Smuglewicza, gdzie 
się mieści retrospekytwna wystawa 
książki wileńskiej, zawierająca ogrom- 
mie ciekawe, często niezmiernie rzadkie 

eksponaty, sprowadzone z różnych bibijo 
tek, znajduje się wileńskie wydanie dzieł 

Lelewela, Anna Dzwonkówna. 
BRT KTS HST SS 

ŚWIĘTO 5. P.P.LEG. 
W niedzielę i poniedziałek odbędzie 
się święto bohaterskiego, 5 pułku pie- 
choty legjonow. Program święta jest 

następujący: 
Niedziela, dnia 3.-VII 1932 r. 

Godzina 15.00 — zawody sportowe 
ną Piórómoncie. 

odzina 20.00 — capstrzyk orkiestry 
na mieście. 

Poniedziałek, dnia 4-VIII 
Godzina 9.00 — nabożeństwo w 

- kościele garnizonowym, ul. Św. Igna- 
cego 4. 

Godzina 10.30 — 11: defilada na 
ul. Ad. Mickiewicza (naprzeciw cukier 
ni Sztralla). 

_ Godzina 11.30 — rozdanie odznak 
pułkowych i wręczenie sztandaru 9-ej 
drużyny harcerskiej— na boisku sport. 
5 p. p. Leg. 

Godzina 13.00 — obiad żołnierski. 
ы Godzina 22.00:— raut w kasynie 

_ oficerskiem. 

TURNIEJ TENISOWY © PUHAR 
a „SLOWA“ 
z ODŁOŻONY DO JESIENI. 

'.._ Zapowiedziany na 25 i 26 czerwca, 
___ lurniej tenisowy z wyrównaniem o pu- 

‚ ar Redakcji „Słowa nie mógł się od- 
_ być z powodu niepogody. Z uwagi na 
_ Okres wąkacyjny i związany z tem wy- 
 Jazd znacznej części zawodników, tur- 
żal przeniesiony został na jesień. Do- 

ładny termin podany zostanie w od- 
powiednim czasie. 
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Teodora 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego w Wilnie. 

Z dnia 1 lipca 1932 roku. 

Z dnia 2 lipca 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 759. 

Temperatura średnia: +23. 

Temperatura najwyższa: --26. 

qemperatura najniższa: +11. 

Opad: — 

Wiatr: południowo-wschodni. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pogodnie. 
  

  

URZĘDOWA 
P. Wojewoda Beczkowicz. — W sobote 

dnia 2 b. m. p. wojewoda Beczkowicz odwie 
dził Korpus Kadetów Lwowskich w Trokach, 
witany przez dowódcę Korpusu płk. Fiorka. 
Pan Wojewoda udał się na treen ćwiczeń 1-eį 
najmłodszej kompanji oraz 5-ej kompanji, 0- 
bejmującej najstarszych kadetów i przygla- 
dał esię ćwiczeniom tej kompanii. Następnie 
zwiedził p. Wojewoda teren całego obozu ka 
detów. W czasie dziisejszego pobytu p. Wo- 
jewody w Trokach płk. Florek przed fro:- 
tem kadetów wręczył p. wojewodzie Becz- 
kowiczowi odznakę | Korpusu Kadetów 
Lwowskich. 

— KONFISKATA. Wczorajsze wy- 
damie  „„Kurjera Wileńskiego" zostało 
przyaresztowane przez władze admini- 
stracyjne, za umieszezenie szczegółów z 
onegdajszej rozprawy sądowej przeciwko 
szpiegom Boczkarowowi i Ignackiemu. 
Chodziło o ustępy z tajnego posiedzenia 
sądu. 

MIEJSKA 
— SPRAWA RZEŹNI MIEJSKIEJ. 

Onegdaj odbyła się konferencja przed- 
stawicieli władz wojewódzkich, miej- 
skich i administracyjnych z delegatami 
rzeźników w' sprawie reorganizacji u- 
boju bydła w rzeźni miejskiej, oraz 
zmniejszenia opłat za te czynności. 

Rzeźnicy oddawna: już proszą 0 z0r- 
gamizowanie w rzeźni odpowiednich chlo 
dni, oraz zrewidowania obowiązujących 
stawek za ubój i oględziny lekarskie. 

Sprawa ta w dalszym ciągu będzie 
omawiana na terenie Magistratu i jest 

nadzieja, że załatwi się ją pozytywnie, 
— NORMOWANIE SZYBKOŚCI AU- 

TOBUSÓW. Władze wojewódzkie zvwró 
ciły uwagę na zbyt szybkie kursowanie- 
autobusów. w: mieście. Policja otrzymaia 

w tej mierze odpowiednie zarządzen'a 

Szczególnie nie trzymają się przepi- 
sów: autobusy z linji nr. 3. 

—STACJA AUTOBUSÓW ZAMIEJ 
SKICH. Roboty przy wznoszeniu stacji 
autobusów zamiejskich przy ulicy Jakó- 
ba Jasińskiego postępują naprzód. Ma- 

gistrat liczy, że już w' połowie sierpnia 

stację będzie można oddać do użytku. 
— PERYPETJE Z PENSJAMI PRA- 

COWNIKÓW MIEJSKICH. Mimo zapo- 
wiedzi, pracownicy miejscy nie otrzy- 

mali wczoraj należnych im poborów, 

Dotyczy to wprawdzie tylko części 
pracowników, miemniej jednak fakt ten 
wzbudził -zamiepokojenie. Przy okazji 

magistrat wyjaśnia, że wstrzymanie wy 
płat spowodowane zostało nietylko bra- 
kiem gotówki, lecz wadliwemu sporzą- 
dzeniu list płacy, co w ostatniej dopiero 

chwili, zauważono. 
— REDUKCJA WYDZIAŁÓW MIEJ 

SKICH. Projekt komasacji niektórych 
wydziałów w magistracie znajduje się 
cbecnie w opracowłaniu, a następnie 

znajdzie się na stole obrad magistratu. 

Spowodowane to zostało jak wiado- 
mo potrzebą redukcji personelu i ogól- 
ną reorganizacją biurowości. 

— URLOP WICE - PREZYDENTA, 
Z dniem 4 lipca wice - prezydent Czyż 
rozpocznie korzystanie z 4-tygodniowe- 

go urlopu wypoczynkowego. 

— REMONT SZPITALA. Zamknięty 
zosta łna. przeciąg 6 tygodni oddział chi- 
rurgiezny szpitala św. Jakóba. Chorzy 
będą lokowami w szpitalu żydowskim. 

Również z racji remontu zwija się 
oddział położniczy w Szpitalu żydow- 
skim, Chore, z kolei, będą umieszczane 
w szpitalu św. Jakóba. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
_ — Nadzwyczajne Walne Zebranie сесйи 

Piekarzy Chrześcijan odbędzie się w niedzie- 
lę dnia 3 lipca o godz. 12 w pierwszym i o 
godz. 13 w drugim terminie w lokalu przy ul. 
Bakszta 1. Obecność członków konieczna. 
Na porządku dziennym sprawa podpisania 
umowy zbiorowej i sprawa zatargu z cze- 
ladzią. 

UNIWERSYTECKA 

— EGZAMINY MAGISTERSKIE NA 
WYDZIALE HUMANISTYCZNYM U. 
S. B. w terminie jesiennym 1932-33 ro- 
ku akademickiego cdbywać się będą od 
8 października 1932 r. Do egzaminów 
zgłaszać się należy pisemnie w czasie 
od 15 do 20 września 1932 r. 

SZKOLNA 
ABITURJENCI DOKSZTAŁCAJĄ- 

CEJ SZKOŁY HANDLOWEJ. W bie= 
żącym roku szkolnym ukonczyli Szlkołę 
Handlową Dokształcającą Stow, Kup- 
ców i Przemysł. Chrześć. niżej wymie- 

mieni absolwenci: Hawryłkowicz Ryszard 
Jędrychowski Jan, Kułakowski Antoni, 

Lutkiewiczówna Janina, Miklaniec Bo- 

  

„109 W0“ 

NIKA 
ward, Staniul Jan, Strakszys Wincenty, 

Wingrys Henryk, Wbołk Zdzisław i Że- 
drowska Alicja. Po uroczystem rozdaniu 
świadectw odbyła się wspólna fotogra- 

fja. W sobotę zaś, dn, 25. 6. r. b, przy 

koleżeńskiej herbatce absolwenci w mi- 
łym i serdecznym nastroju pożegnali 
Szkołę 

RÓŻNE 

— Oganizacja Targów Lniarskich. 
Wczoraj pod przewodnictwem wojewo 
dy Beczkowicza odbyła się konterencja 
z phzedstawicielami miasta, organiza- 
cyj rolniczych, bankowości i Komite- 
tu Opieki nad Wsią Wilesńką. Tema- 
tem obrad była sprawa urządzenia w 
Wilnie Targów i Wystawy Lniarskiej. 
Postanowiono opracować projekt tar- 
gów oraz ustalić dokładny termin o- 
twarcia. Najprawdopodobniej odbędą 
się one na jesieni roku przyszłego, łącz 
nie z ogólną Wystawą i Targami Pól- 
nocnemi. 

— Wystawa Moniuszkowska. Dziś w nie- 
dziele 3-go lipca ostatni dzień wystawy Mo- 
niuszkowskiej w ogrodzie po-Bernardyńskin.. 
Kto jeszcze nie zdążył zwiedzić tej wystawy 
i poznać pamiątek związanych z życiem 1 
twórczością wielkiego kompozytora, niech po 
śpieszy to uczynić. Wystawa otwarta od 
11 rano do 8-ej wieczór. 

— Profanacja szczątków. Na rozległym 
terenie prowadzonych przez Magistrat robót 
ziemnych, obejmujących przestrzeń od ul. 
Góra Boufałłowa do ul. Sierakowskiego w 
dalszym ciągu, mimo alarmów prasy, trwa 

gorsząca profanacja szczątków ludzkich, w 
znacznych ilościach wydobywanych w trak- 
cie robót. 

W którą stronę nie spojrzeć, poniewiern 
ją się wszędy wydobyte na powierzchnię 

koście ludzkie. ь 
Kopią je nogi przechodni, bawią się nie- 

mi dzieci, szargają psy, miażdżą koła żelaz- 
ne wagonetek i taczek ręcznych... Jeszcze 
raz zwracamy przeto uwagę władz odnoś- 
nych, na tę skandaliczną sprawę, domagaja- 
cą się natychmiastowego jej uregulowania. 

Gdyby pogrzebanie tych kości па степ- 
terzu nastręczało' jakie trudności z racji nie- 
zannej przynależności wyznafiiowej osób, O 
których tu mowa, należy żądać jako mini- 
mum — systematycznego gromadzenia znaj- 
dywanych kości w jednem, przeznaczonem 
na ten cel miejscu, by następnie zakopać je 
z powrotem gdzieś na górze w momencie о- 
statecznego ukończenia robót. 

— Nadzwyczajne walne zebranie człon- 
ków sekcji wioślarsko-pływackiej W.K.S. Po- 
goń, odbędzie się dnia 12-VII 1932 r. na przy 
stani o godz. 18.30 w terminie pierwszym х 
tem, že o godz. 19 jako terminie drugini z 
branie będzie ważne bez względu „na ilość 
zebranych członków. 

    

Obecność wszystkich czynnych .członków 
konieczna. 

— Podziękowanie. — Dyrekcja Państwo- 
wego Seminarjum Ochoniarskiego im. Marji 
Konopnickiej w Wilnie serdecznie dziękuje 
Stowarzyszeniu b. wychow. Gimnazjów przy 
kościele im. św. Katarzyny w Petersburgu za 
śniadania, które otrzymywała dla najbiedniej 
szych uczenic Seminarjum codziennie od dnia 
Il stycznia do 28 czerwca 1932 roku. 

Dyrekja wyraża swój podziw dla spręży- 
stego zorganizowania akcji dożywiania, którą 
p. Zofja Rossowska, prezeska Stowa 
nia, tak wytrwale prowadziła do dnia 
niego w roku szkolnym. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR POD KOPUŁĄ GWIAZD, 

Dziś w niedzielę 3 lipca o godz. 8,15 wie 

czorem. po raz drugi i zarazem ostatni 

odbędzie się widowisko „Chaty za wsią“ 

— „OD KANAPY... DO FOTELA" 

W LUTNI. Dziś w niedzielę 3 lipca o g. 

  

   

g. 

8,15 premjera szampańskiej komedji 

Coolus'a i Rivoirea pt: „Od kanapy.. do 

fotela", į pr i 

— „NIEUCHWYTNY“ W LUTNI 

Dziś w niedzielę 3 lipca o godz, 4-tej PP. 

niesamowita sztuka Wallace'a „Nie- 

uchwytny* o sensacyjnej i niezwykiej 

treści. Sztuka słucha się z zainteresowa 

niem ze względu na ciekawą treść oraz 

świetną grę artystów. Ceny miejsc po- 

południowe. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

— „POLACY W AMERYCE* W 

BERNARDYNCE. Dziś w: niedzielę 3 

lipca o godz. 4-tej pp. poraz pierwszy 

jako popołudniówka, dana będzie pełna 

humoru operetka - wodewil Danieiew- 

skiego pt: „Polacy w' Ameryce“ 

— PARK "IM. ŻELIGOWSKIEGO. 

Niedziela 3 lipca br. Koncert Wil, Orkie- 

stry Symfonicznej pod batutą Rafała Ru 

binsztejna z udziałem znakomitej Śpie- 

waczki Opery Warszawskiej (sopran ko 

leratlrowy) Olgi Olginej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — „Na śliskiej drodze“. 

HOLLYWOOD — „Alraune“. 

CASINO — „Król Włóczęgów". 

PAN — „Сту nocne". 

STYLOWY — „Vaterloo Bridge". 

ŚWIATOWID — „Chłopi”. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— ZGINĄŁ MĄŻ. — Lansowa Ste- 

fanja, zam. przy ul. Krakowskiej Nr 25 

zgłosiła, że mąż jej Aleksander Lanzan 

w dniu 13 z. m. wyszedi z domu i do- 

tychczas nie powrócił. Ponieważ wy- 

mieniony żadnych krewnych w Wil- 

nie nie ma, żona przypuszzca, iż mógł 

oń nielegalnie przekrroczyć granicę 1 

udać się do Rosji Sow., gdzie posiada 

rodzinę. 3 

‚ — HANDLARRZ ŻYWYM TOWA- 

ECM. — W pobližu Filipowa ujęto nie- 

jakiego Ackiego Marjusza, który. za- 

mierzał przeprowadzić do Prus Wscho- 

dnich 19-letnią maturzystkę Annę Tań- 

kównę z po Wilna. Aresztowany twier- 

dził, że chciał z Tańkówną ożenić się 

po przejściu do Litwy, gdzie dziewczy 

na miała wuja i ciotkę. Jak się okazało 

rzekomy Acki nazywa się taktycznie 

Chaimem Kimkielem i trudni się niele- 

galnym wywozem do Prus Wschod- 

nich nieletnich dziewcząt, które następ 

nie sprzedaje do domów publicznych. 

Kimkel już od dwóch lat poszukiwany 

przez włalze ukrywał się pod fałszy- 
wemi nazwiskami, uprawiając swój pro 

  

ceder. 

Przezarność urzędniczki Barku Gosp. Kraj. 
UNIEMOŻLIWIŁA PODJĘCIE PIENIĘDZY FAŁSZYWYM CZEKIEM 

W dniu 21 b. m. w tut. Oddziale 
Banku Gospodarstwa Krajowego miał 
miejsce następujący wypadek: 

Do wydziału wkładek oszczędności 
zgłosił się nieznany osobnik w mundu- 
rze kaprala W. P. i zażądał wypłaty su 
my zł. 700 z książeczek wkładkowych 
Nr.Nr. 1571 i 1760, zastrzeżonych do 
dyspozycji kpt. Stanisława Łukawie- 
ckiego. Oprócz książeczek osobnik ów 
złożył upoważnienie podpisane rzeko- 
mo przez kpt. Łukawieckiego, jednake- 
woż likwidująca wkładki urzędniczka 
p. Zofja Hausteinówna zwróciła uwagę 
na pewną (zresztą b. nieznaczną) roz- 
bieżność podpisu ze złożonym w Banku 
wzorem; o powyższem. zameldowaia 

sefowi Wydziału, który wypłatę zatrzy- 
1eał rzekomo ze względów formalnych, 
żądając od klijenta pokwitowania kpit.. 
Łukawieckiego na kżadą książeczkę х 

6sobna, 
Kapral nazajusz się nie zjawił, na- 

tomiast parę dni później zgłosił się do 
Banku kpt. Łukawiecki z podziękowa- 
niem za niewypłacenie pieniędzy, oka- 
zało się bowiem, że upoważnienie było 
istotnie fałszywe, aksiążeczki skradzio- 
ne. pt. Łukawiecki szczególnie podkre- 
Ślił swoją wdzięczność i uznanie dia 
wydziału wkładek oszczędności B. G. 
K. ponieważ w innym Wileńskim Ban- 
ku — temuż kapralowi na podstawie 
poobnie sialszowanego upoważnienia 
wypłacono z jego rachunku sumę zł. 
550. 

Jak się dowiadujemy za kapralem - 
fałszerzem, który ezerterował, zostały 
wszczęte energiczne poszukiwania 
przez władze wojskowe, nie jest wyklu 
czone, że zdołał on już przekroczyć gra 

nicę. w. p. 

Trageja skrzywdzonej dziewczyny 
WILNO. — We wsi Glinki, gm. toma: 

szewskiej Izydor Kiwlicz i Marjan Tumnicki 
włamali się w nocy do inieszkania sióstr Bar 
bary i Jadwigi Linkiewiczówien i zniewoliii 
je. Podczas ucieczki, napastnicy zostali przez 
stróżów nocnych zatrzymani. Kiedy odpro- 
wadzano ich do sołtysa, Jadwiga Linkiewi- 

czówna podbiegła do Kiwlica i oblała mu 
twarz jakimś nieznanym 'płynem, od którego 
Kiwlic ošlepi. Panni odkHęnyyusz ńshrdcm 
Kiwlic oślepi. Po dokonaniu tego czynu J. 
Linkiedwiczówna rzuciła się do pobliskiej 
studni, ponosząc śmierć. 

  

Ostrzeżenie 

Jecorol 
M. Z. P. 214. 

przy ogólnem osłabieniu złej 
przemianie materji, pewiększe- 

Mag. 

"POLECANY : 
przez WPP. Lekarzy zamiast tranu 

niu gruczołów, niedokrwistości 

Posiada skuteczność stwierdzoną badaniemi 
kliniki Uniw. Warsz., Zakładów Farm. Uniw. 

Wil. Szpitali i t. p. ; 

Przy nabywaniu unikać należy namiastek i syropów o niebadanem 

działaniu, żądać oryginalnego krajowego preparatu Jecorolu Mag. 

A. Bukowskiego z czerwonym podpisem na etykiecie „A. Bukowski*. H 

sł 
JAN KRZYŻANOWSKI 

Kapitan Karp. Sąd. 
Sędzia Śledczy Wojskowego Sądu Okręgowego Nr. Ili. 

Zmarł dnia 28 czerwca 1932 r. w Wilnie. Nabożeństwo ża- 
łobne odbędzie się w Kościele Gamizonosym św. Ignacego w 
Wilnie dnia 4 lipca 1932 r. o godz. 10.30. 

O czem zawiadamiają 

Oficerowie Wojskowego Sądu Okręgowego Nr Iil, 
Prokuratury «i Wojskowyth Sądów Rejonowych. 

RUDOLF B 
w wieku lat 16, uczeń Vi klasy Gimnezjum Zygmunta Augusta 

w Wilnie. 

Utonął dnia 29 czerwca 1932 r. w jeziorze w majątsu Polesie, Ojcze: 
powiadamia krewnych, P. p. Profesorów. tegoż Gimnazjum oraz jego ko- 
legów. 

p 
RZEZIŃSKI 

  

Pogrążona w smiutku- RODZINA. 

Opłaty za czynności 
lekarskie 

Z dniem 1 łipca na terenie lzby Lekar 
skiej Wileńsko - Nowogródzkiej obo- 

wiązują poniższe stawki przewidzia- 

nt za czynności lekarskie na wypadek 
sporu między stronami. 

Za poradę w gabinecie iekarza, w 

godzinach przyjęć, o ile porada trwa 
nie dłużej niż 30 minut 6 zł. (w Wil- 
nie) i 4 zŁ (w innych miejscowo- 
ściach). O ile porada trwa dłużej niż 

30 minut z każdy rozpoczęty kwadrans 

3 zł. (w Wilnie) i 2 zł. (w in. miejsc.). 

Za poradę w mieszkaniu chorego we 

dnie i w porze wyznaczoej przez leka- 

rza 12 zł. i 8 zł. Za poradę w mieszka 

niu chorego natychmiastową na żąda- 

nie strony 16 zł. i 12 zł. O ile porada 

w mieszkaniu chorego wraz zdrogą 
trwa dłużej niż 60 minut, dolicza się za 

każdy. rozpoczęty kwadrans, 4 zł. i 3 zł. 

Dla wszystkich konsultujących za u- 

dział w naradzie lekarskiej 24 zi. i :6 

zł. Za wyjazdy do chorych zamiejsco-; 

wych oblicza się za godzinę od chwili 

wyjazdu do chwili powrotu 16 zł. i 12 

zł. Ponadto dolicza się koszt dorożek 

na stację kolejową oraz bilet kolejowy 
И klasy w obie strony; dalszych środ- 
ków lokomocji udziela osoba wzywa- 
jąca lekarza. W porze nocnej, czyli za 
czas od godziny 21 do 8, opłaty za 
czynności wymienione są dwukrotnie 
wyższe. Zabiegi położnicze: a) obec- 
ność lekarza przy porodzienormalnym, 
w pierwsze 3 godziny 60 zł. i 48 zł. b) 
za każdą następną godzinę dolicza się 
15 zł. i 10 zł. c) ża cięcie cesarskie 
160 zł. i 160 zł. Zabiegi chirurgiczne, 
ginekologiczne, okulistyczne, otolaryn- 
gologiczne i t. p. a) za małe, np. za- 
strzykiwanie rozczynu fizjologicznego, 
wiewanie salwarsanu, względnie in- 
nych leków, wlewanie leku do ropnia 
opadowego, niepowikłane usuwanie zę 
bów, cewnikowanie, jednorazowe prze- 
płukiwanie pęcherza, małe zabiegi na 
powiekach, niekrwawe usuwanie ciał 
obcych z ucha, nosa itp. 25 zł. i 15 zł. 
b) za zabiegi średnie, jak np. wstawia 
nie świeżych zwichnięć, usuwanie gu- 
zów zewnętrznych i inne drobne ope- 
racje chirurgiczne lub ginekologiczne, 
operacje na powierzchni gałki ocznej i 
większe operacje na powiekach, opera 
cje. w jamie ustnej, nosowo - gardzie- 
lowej, w krtani itp. 75 zł. i50 zł. c) za 
operacje duże, operacje na czaszce po- 
łączone z jej otwarciem, operacje na ua 
rządach wewnętrznych, resekcja  sta- 
wów dużych, większe operacje noso- 
wo - gardzielowe oraz za operacje we- 
wnątrz gałki ocznej 200 zł. 
Za zabiegi roentgenowskie i elektrote- 
rapeutyczne: od 8 do 32 zł. 

i 200 zł. 

Pierwsze cyfry cennika dotyczą sta 
wek w Wilnie, drugie zaś stawek na 
prowincji. 

  

  

PODZIĘKOWANIE 

Tą drogą składamy serdeczne podzięko- 
wanie dr. Borowskiemu, dr. Kuncewiczówniic, 
stiostrom: _ Szpakowskiej, Hejbowiczównie, 
Błogowieszczeńskiej i całemu personelowi od 
działu gruźliczego na Zwierzyńcu za troskli- 
wą i pełną oddania opiekę nad ś. p. Wandą 
Łepkowską, podczas całej jej choroby. 

Głęboko jesteśmy przekonani, że oddział 
greźliczy uczynił wszystko co było w jego 
mocy, by utrzymać drogą nam ś.p. Wandę 
przy życiu, służąc bez reszty swa cenną po- 
mocą fachową, okazując przytem tyle serca 
1 współczucia, że nie znajdujemy słów dła 
wyrażenia swej wdzięczności. Rodzina. 

  

0 złożenie przysięgi 
W związku z krążącemi po mieście 

pogłoskami, jakoby Synod Ewangielicko 
Reformowany zwolnił księdza kantrak- 
towego Ostachiewicza pod pretekstem 
rzekomego działania na szkodę Kościo- 
la Ew. - Reformowanego, p. Szymon 

Czarnocki, kurator Synodu wyjašnia 
nam, co następuje: 

Kazimierz Ostachiewicz nie został 
zwolniony ze stanowiska duchownego w 
wileńskim kościele ew. - reformowanyne 
pnzez Synod, lecz przeciwnie zwplnił się 

sam, pomimo perswazji plenum Synodu, 
a to dlatego, że kategorycznie odmówił 
przysięgi, przewidzianej w najdawniej- 
szych kanonach, a podanej w ostatecz- 
nej redakcji w kanonie z r. 1849. 

Żądanie przez Synod złożenia tej 
przysięgi. obowiązującej wszystkich du- 

chownychh bez wyjątku, miało na celu 
zjednamie Synodowi ks, Ostachiewicza 
do działalności, opartej na wspomnia- 
nych kanonach. . 

Poniewaž w toku pracy ks. Ostachie- 
wicza ujawniły się pewne fakty, zupeł- 
mie wyraźnie stwierdzające, iż tenże 
jest zwolennikiem podporządkowania 
istniejącego od blisko 400 lat Kościoła 
Ew. - Reformowanego (dawnej Jednoty 
Litewskiej), konsystorzowi Ew. - Re- 

formowanemu w Warszawie, co jest 

niemożliwe do przeprowadzenia wobec. 
odrębnego ustroju tego Kościoła, gdyż 

Wileński Kościół Ew. - Reformowany 
posiada ustrój synodalny, matomiast 
Kościół Ew, - Reformowany warszaw- 
ski oparty jest na ustroju presbiterjal- 
nym. Podporządkowanie Kościoła wileń- 
skiego konsystonzowi warszawskiemu, 
byłoby przekreśleniem wszystkich istnie 
jących od roku 1557 kanonów Kościoła 
Wileńskiego. 

Dodać należy, że Synod rozstając się 
z ustępującym ks. Ostachiewiczem, wy- 
raził serdeczny żal z powodu jego rezy- 
gnacji. E 

ATiLn 
KAŻDEGO 

OD PLAGI ietniej, 
tępiąc radykalnie: muchy, komary, 
pchły, plusi i wszelkie robactwo. 
Sprzedaż w składach apt. i aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21 

  

      

   

      

  

Smutny wypadek u 00. Misjonarzy 
Tragiczna śmierć 

WILNO. Wczoraj w godzinach popo- 
ludmiowych w stawie należącym do 00. 
Misjonarzy (ul, Subocz), wydarzył się 
tragiczny wypadek. 

Jeden 2» braciszków, 27-letni Jan Gut 
zażywając kąpieli, odpłynął zbyt daleko, 
trzymając się łodzi. G 

W pewnym momencie, wskutek skur- 
czu ręki, kaąpiący się musia łporzucić 
łódź, starając się o własnych siłach do- 

braciszka Guta 
płyńąć do brzegu. A 

Niestety, wskutek bezwładu ręki, 

Gut począł tonąć i po chwili zginął w 
wodzie. 

W tym czasie dwaj inni braciszko- 
wie, przebywający nad stawem, nie u- 
miejąc pływać, poczęli wzywać pomocy. 

Przez 20 mimut przeszukiwano cały 
staw „nim natrafiono na ciało Guta, nie 
dającego już jednak znaków życia, 

Katastrofa budowlana przy ul. Koziej 
WIILNO. Wczoraj w mieszkaniu Mot- 

la Łuńskiego (Kozia 16), opadł nagle 
sufit, przygniatając swym ciężarem sie- 
dzącego w tym czasie przy stole właś- 
ciciela mieszkania. Katastrofę natych- 

- miast zauważono i przystąpiono do ak- 

cji ratowniczej, 

-Z pod zwałów: drzewa i tynku wydo- 
byto rannego Łuńskiego w stanie głę- 
bokiego omdlenia. 

: Ulokowano go ws zpitalu żydowskim 

Miejsce wypadku policja zabezpieczyła. - 

Wyścigi na Pośpieszce ostatni dzień 
Dziś o godz. 4-tej popołudniu na to- dla 3-letnich ogierów i klaczy na dys- 

rze wyścigowym na Pośpieszce odbędzie tansie 1600 m. Dla trzech pierwszych 
się 6-ty i ostatni w tym sezonie dzień zwycięzców zostały wyznaczone nagro- 
wyścigów, dy: 1500, 200 i 100 złotych. 

Przewidziane jest 5 gonitw, przyczem W gonitwie tej bierze między innymi 
ogólne zaintersowanie wzbudza 1-sza udział wygrany onegdaj w loterji przez 

lesław, Noniewicz Zdzisław, Reguła Ei-ggppawooocaczoooooozooozooooooeoa 02 płaska, bteryjno - sprzedażna adw. Totwena ogier „Gieraz*,
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Krem Cazimi Metamorphosa 
dzięki swym wyb'tnym właściwościom i niedoścignionym zaletom jest 
obecnie najbardziej poszukiwanym i żądanym przez najróżnorodniejsze 

siery konsumentów, 

„PAN*| Wyrok morza 
Ceny na wszystkie seansy ©d 30 gr. Parter od 60 gr. 

Dziś wielka prem]era największego przeboju sezonu 
Potężny dramat życiowy. Nowy temat, z którego re- 
żyser i artyści stworzyli fiim, stojący na najwyższym 
poziomie ariystycznym. To film pełen napięcia dre- 
matycznego. To film, w którym aktorzy dają koncert 
gry! W rolach głównych nowa sławy ekranu: genja|- 

ny (ragik Welter Husten, piękna Helona Chandler oraz subtelny Kent Douglas. 
TEN FILM MUSZĄ WSZYSCY OBEJRZEĆ!! 

Nai pregram: 2 nader ciekawe komedje dzwiękowe. Pcczątek o godz. 4-ej, w dnie świął. o godz. 2. 

Dźwiękowe kino 

  Postanowiliśmy umożliwić wszystkim nabywanie oryginalneso 
KREMU CAZIMI METAMORPHOSA i mając na względzie obecny 
kryzys wprowadziliśmy do sprzedaży na równi z dotychczasowemi 
słoikami normalnemi 
KREM CAZIMI METAMORPHOSA W MAŁYCH SŁOIKACH 

и 

'po odpowiednio niższej cenie, 
® } 

Jesteśmy przekonani, że tą inowacją odpowiemy istotnej potrzebie na- 

Dziś seanse o godz. 3.30, 5, 7, i 9 ej, Wspaniały tilm obyczajowy. 

Na śliskiej drodze 
Na scenie: Na żąjanie publiczności jeszcze 

" kilca występów jasnowidza 
Odszukanie zaginionych etc. 

: z życia złotej młodzieży. W rcl gt. 
Dźwiękowe prześliczna Dorothy Jordan i słyn. 

Kino zmant Ha:die Albright. Przebój, pory- 
wsją y swoim realizmem, 

Wisdzia Zwirticza 
Na 1-szy seans ceny Znizone, 

„HELIOS“ Fenomena XX wieku 
Odgadywanie myśli. 

  szych łaskawych odbiorcow 
Z poważaniem 

Tow. „CAZIMI% 

Krem Cazimi Metamorphosa 
Jedyny radykalny środek przeciw PIEGOM, wągrom, 
źótłrym piamom, czerwoności i innym wadormi cery 

Polecamy równieź: 

O
 

-
 

Uwaga!! o GODZ. 10.ej WIECZÓR DZIŚ w KINOTEATRZE „HELIOS 
Naukowy eksperymentalny seans 

Dźwiękowe 

Kino SZTUKA czy FENOMEN P?I?.. 
HELIOS Jasnowidz Władzio ZWIRLICZ na scenie i wśród PUBLICZNOŚCI wykona nowe. niewidzisne dotychczas ekspe- 

rymenty z dziedziny telepatji, sugestji i ckultyzmu. W programie: Zmiana tętna pulsu. Wykon. t»jnych poleceń, 
Odszukiwanie przedmiotów bez ich widzenia. Odgadywanie numerów na banknotach, legitymacjach cte. Odszuki- 
wanie osób zaginionych 1 { d. Każdy może zapytać o sobie i swoich blizkich'! Seans poprzedzi któtki odczyt 

senjora St. Zwirlicza. Balkon 49 gr Parter na wszysikie miej:c3 1 zł. 
  MYDLO CAZIMI METAMORPHOSA 

które przy stałem użyciu usuwa PIEGI, zmarszczki i inne wady cery, 
nadaje skórze aksamitną gładkość i naturalną świeżość. 

  

  

Dziś! Największe 
gwiazdy św sta Brygida Helm, Iwan Petrowiczi Paweł Wegener 

w dramacie w g światowej (córka wisielca). Wielki ten film wywiera kclosalne wrażenie. 
sławy powieści Ewersa ALRAUNE Nad program: Dodatki dźwiękowe. Ceny zniłone: na wszystkie 

Seansy- — Balkon 30 gr, Parter 60 gr. Początek o godz. 4-ej 

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 

  

    

pł Dr. Med. 

Kosmetyka Em. Cholem 
TTT 

  —- 
D jęci kie 
Aki: ycie i: Gać Sprzedam 
jernię, mleczarnię, pral- plac 678 sąž. kw. ul. 

    

      

C6/INS 
DZWIĘKOWE KINO D:iš Premjera! Rewelacyjny film odsłaniający straszna karta z życia najwyższego towsrzystwa Stanów 

Zjedno- z idealnvm odtwórcą reli chińskiego de- 
czonych ZABÓJSTWO w KOTELU tekty»a Cheriia Chana oraz genjaldym 
Wainerem Oland i przemiłą Sally E:lers w rol. gł. Ceny od 25 gr. Parter dz. 60 gr. Nad program: 
Rewelacyjne dodatki dzwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8i 1015. W niedzielę i sobotę o godz, 2* 

ul. Wielka 47. Tel. 15-41. 

  

    

     
    

  

     

  

  

    

    
  

      

  

    

     

  

    

  

        
    

  

                    
  

  

  

  

  

  

  

      

  

  
  

  

  

  
  

    

  

        

Urolo; mię, tarbiarnię oraz Żelazna Chatka 27. 1 й с z й 
Choroby пегек, — ре- 1оча! odpowiedni na: Dowiedzieć się w s*le- Dakos, Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie 100 proc, dźwiękowe arcydzieło w-g ay R WE R 

cherza i dróg moczo- bank, biuro, klub, bur: pie Markuus, Zawal- : т 46  czajow i 0 akt i = miłość RE 

GAB i N ET wych przyjm. 12 — 2sę lub ogród dziecinny na 16. у SO a 828 ži I e aaa na tle S światowej, 
Racjonaineį . a ERN E pray ul, Wileńskiej 20. — „STYLOWY* bombardowanie Londynu z Zeppelinów. W rol, gł. Mac Clarke i Kent Dougłas. Nad program: Rewelacyjne nie- 

„Przyroda i Technika". Czerwiec 1932 r. kozmet У ki US, ал S OR Okazyjnie Wielka 36 bywsłe atrakcje dźwiękowe, aktuslncšci świata w naturalrych kol<rach p. t. „Czy to nie dzi» ne* oraz najnowsza 

: VI S e M Aa artykuly: iazzniczej BRNA AOC) „A Lojiskć sprzedam obraz olejny, dźwiękowa komedja-farsa w 4 akt. v t „Brawo dstektewi* w rol. gł. Cohn i Cellv. 

tor daje barwny opis przeżyć w ciącu po Mieklemincz sima DT. WOJfSON susko Wilna, las, rze- kę b: dażą + Mieeże we NWA: gg r = 
łarnego dnia krain podbiegunowych. Dr. J. kobiecą weneryczne, moczopł. k?. miejscowość 2@го- сга 24—22, ой 2—5 рр. = Ž „Aaaa e e ed Širai kei 7 
Fudakowskićgo: „O. jadowitości niektórych rad kosserwa. skórze, uliWileńska 7, **- Jagielońska 9m.13, | mam OSTRZEŻENIEI . |B Ss ` 
pajęczaków, wijów i owadów”, i W. Gorze: doske. tel. 1067,049—1i4--g o я Odp Utena dwa GRS sa аат ощ ВОа esamas „Dom „Arias Adis bach zapitywania dźwięków”, w którym CZY- mj skazy lbrski, Mssaż (R! „do sprzedania nowy е ы UEJSZE 
teinik znajduje przegląd wszystkich metod i kosmetyczny twsczy, Biumowicz "= ke de ZY a cd Roda kiai SU ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU ž AA й 
przyrządów począwszy od fonografu Ediso- Masaż sisła, siektcycz- Choroby weneryczne, | Dabrowski paretona. ACRE w ŻYWCU i wprowadzają te: błąd Sz. E R # 
nowskiego do najnowocześniejszego gramo- ay, wyszczspiający (pa. skórne i moczopłciowe N ao Pe = osiem pokoi, 4 metry [ RE ARENA -Ę RZY 6% BOLE GŁ "Ad > 
fonu filmowego. Rocznicę darwinowską ucz- wie), Natryski „Hormo- Wielka 21, tel. 921, wysokie, Rik Konsumentów = 3 Pź в и _ 
czono w specjalnym artykule pióra doc. dr., te* według prot. Spah- ERIS? 3 k wa aa Przeio wstrzegamy Sz. Konsumentów przed falsytikatami i 5 "ALL AJ "7 JWALSKI wanszoćw 
Wodzickiego. la. Wypadanie wessów, (WR W, Z*P 2 -y po oje НЕНЕ ei rosimy awsžač przy kupnie prawdziwego wszechšwiatowej sławyĘ „ 
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Tajemnica Kelthpooi - Square: 
Zajście to rzucało nowe światło na 

całą sprawę — Dick zaczynał przeczu- 
wać nowe komplikacje... 

— O której godzinie to się działo? 
— Koło szóstej. Reginald chciał cze 

kać na ojca, ale Abel uprosił, żeby so- 
bie poszedł. Reginald powiedział, że 
musi widzieć ojca i że wróci o dziesią- 
tej wieczorem. 

Dick z trudnością opanował niepo - 
kój, który wzrastał w nim przy każdym 
nowym szczególe. Zdawało mu się, że 
szczęście Betty jest poważnie zagro- 
żone. 

— Mąż prosił p. Reginalda, żeby 
nie mówił, że już był raz bez ojca. Re- 
ginald obiecał i wyszedł. 

— Czy nie wspominał, dlaczego tak 
bardzo chciał widzieć ojca? 

— Nie, ale Abel zrozumiał, że p. Re- 
ginald potrzebował pTeniędzy. 

— Aha! 
— Mój mąż powiedział mr. Boy- 

de'owi, że nikogo nie było, a wtedy on 
oznajmił, że Abel może sobie iść i wię 
cej nie wracać. Abel pytał się dlacze- 
go? Okazało się, że ten podły, bezli- 
tosny człowiek postawił pułapkę na 
Abła: wychodząc z domu, położył 
schodach osiem papierków z woskiem, 
które musiały przykleić 
szew butów tego, ktoby wchodził, albo 
schodził ze schodów. Po powrocie 
znalazł tylko dwa papierki! Jaki chytry, 
prawda? Wtedy Abel przyznał się 
szczerze i opowiedział o tem, że był 
Reginald. Boyde wpadł we wściekłość, 

As S Aa CIE 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

na na 

się do pode- wi 

sł BO REN 

POPIERAJCIE 6 cio pokojowe luksu- 

L.0.P.P 5: wygodami do wynaję- kierować: Wilno, Zyg- zaotiarowania 

KAEOMARYEGJ 13 ST TPLEEYEY OR NOAAC ROD ZZO IKS INIT 

— Bardzo pan dobry doktorze. Syl 
wja rzeczywiście brzydko kaszle. Ale 
ja pana nie prosiłam. 

— Skądże znowu! — odpowiedział 
wesoło doktór. — Po pierwsze pani nie 
wie, gdzie ja mieszkam. Po drugie pa- 
ni nie ma pieniędzy na opłacenie mojej 
wizyty! To już poważne powody! Ale 
nie o to chodzi. Czy pieniądze dają 
szczęście: „ roszę mi nie świecić, ja i 
tak trafię... 

szenia z podaniem o- wieka 

dozorcy. Słabszczyńska, 
  

bo podejrzewał, że Abel i Reginald 
umówili się okraść go. Abel błagał, że- 
by go nie usuwał, ale zły, stary lich- 
wiarz ten był nieubłagany. 

— Abel wrócił w rozpaczy. Pan wi- 
dzi, jak my żyjemy, i jaka to dla nas 
była katastrofa!... 

— Rozumiem doskonałe, — potaki- Door wszedł do pokoju. wzieci z 
wał Dick, — czy nic więcej nie może przestrachem wpatrywały się w bły- 

mi pani opowiedzieć? # szczący cylinder, jaskrawo-żółte ręka- 
_ — Nie więcej nie wiem 
— Pani mówiła w komisarjacie, że 

mąż pani wyszedł przed dziesiątą po 
raz drugi na Keithpoo!-są? 

wiczki i złoty łańcuszek. Doktór zdjął 
cylinder, obnażając dużą łysinę, oko- 
loną wianuszkiem rudych włosów. 
Twarz miał dobroduszną, a małe, ciem- 

— Tak o wpół do dziesiątej. ne oczka, biegały wesoło po pokoju. 
„Przed drugą wizytą Reginalda", —- — Proszę usiąść, — doktorze, —- 

pomyślał Dick i dodał głośno: zapraszała p. Death, podsuwając krze- 
Dziękuję pani. Postaram się zrobić 

wszystko, co będzie w mojej mocy, że 
by znaleźć pani męża. | mam nadzieję, 
że się prędko zobaczymy. Czy mogę 
przychodzić bez ceremonji? 

— Zawsze będę rada, kiedy pan do 
nas przyjdzie! 

sło. 
— Dziękuję. Chodzi o to, że jeden 

z moich przyjaciół przeczytał w gaze- 
tach opowiadanie pani, — proszę przy 
jąć wyrazy szczerego współczucia; tak, 
tak, szczerego współczucia — i dowie- 
działem się, że pani córka kaszle. Przy 

   
      

   
   

Na progu Dick zatrzymał się, sły- szedłem więc zobaczyć pani córkę i 
sząc jakiś męski głos, pytający, czy tu poleczyć ją. 
mieszka pani Death. jego łagodny sposób mówienia i 

    

   

  

z poświecę, — pośpieszyia 
tkanie matka Sylwii. Mam па- 
że pan nie przychodzi ze złemi 

y się świad- pogodny uśmiech, zdawały 
ё wym charakte: yć o dobrym i litość 

rze. 

— Jak się nazywa pana przyjaciel? 
— zainteresowała się pani Death. 

— Jak się nazywa mój przyjaciel? — 
o, to bardzo znany ćzłowiek — doktór 

    

    
— Przeciwnie, — odpowiedział nie 

znajomy, — przynoszę coś dobrego. 
Przychodzę leczyć pani córkę, która, 
jak słyszałem ma zadawniony bronchit. Fay. A mieszka tu niedaleko prży 

— Pan jest doktorem? Shore-street. 
— Tak, jestem doktór Vensin. (D C. N.) 

rex 

Z Drukarnia „Stowa“ 

„ARLIOTĖS, 

w 

Tylko pisemne zgło-cieśli, solidnego czło- ubezpieczeniowej, — z 
pozostającego dobr emiświedectwsmii odświeźania miesz- 

wszelkiemi bszaru, ceny i adresu bez pracy? — Łaskawe młody, żonaty poszu- kań tanio wszelką pra- 

proszę kuje pracy Adrejmias cę z tem związaną Wy-nuje solidnie, tanio isacz Bruzga Stenisław sisdaniu, 
cia. Mickiewicza 37, u muntowska 22 m. 6,kierować nl. Św. Igna- Ignacy Koszykowa 35 kona malarz pokojowy szybkoPiotrowski Sta- Saraceńska 14 m. 

cego 2 — 27, Baliński m. 3. 
chał, „-- 
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tów domowych dorabia klacze, ta- skie (portret p. R. Ha czalne. Liczne podzię- 
Roboty stolarskie inio, solidie szybko jelówny) w chwilowem kowania. Żądajcie bez- 

meblarskie wyko* wykwalifikowany ślu lub przypsdkowem po płatnej pouczającej bro- 
o zwrct lub szury, Osobiście przyj- 

17. wiadomość pod adre muję. Z. Zeellner, Ka- 

    

Borejko Jan, Trakt Ba- njsław Chełmska 47, wmecmamamm----— Seji; Aeroklub, Wilnotowice ul. Mickiewi- 
mem torego 1. m. 2. - wi m Mickiewicza, tel, 7—63.cza 22. 

  

Sąd Okręgowy w Wilnie, wydział VI, ogła- 
Szą, że decyzją z dnia 27 kwietnia 1932 ro- 
ku postanowił: wzbronić dokonywania wszel- 
kich tranzakcyj i wypłat z książeczki oszczę: 
dnościoweq Komunalnej Kasy Oszczędnościo 
wej m. Wilna Nr 3559 na imię Nadzieji Ka- 
linkowej, w której to książeczce figuruje, ja- 
to włożona kwota jeden tysiąc sześćset Si 

zł. 33 gr. (1606 zł. 33 gr.) Nr. spr. Z.-- 

kład Fortepianów, Piania, Pisbarmonj) 

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

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

nowość sensacyjna!!! 
W przeciągu 48 godzin stajesz 

się niepalącym za pomocą naszego 
wieczaeg> inhslatora „SANTA“ w formie 
papierosa. Skutek zapewniony. 

DZA) 
(prawnie zastrzeżony) 

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

Wysyłsniy za pobraniem pocztowem 
wraz z broszurą i sposobem użycia. 

Dom Wysylk. „LUPKA*, skrz. poczt. 
556 sddz. 120. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach zptecznych znanego 
środka od odcisków 

5 Prow. A. РАКА. 
FABRYKA ME BLI| | 
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Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki iefniskowe 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dia ogólnego użytku . 

publiczności plażą z piaszczystym dogodnym: dla kąpieli 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 

  

  

i SKŁAD 

E. KILENAII i że 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarsks 20, 
$ dem własny. Istnieje od 1843» 
į Jadsluie, sypialnie, salony, | 

gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

i t.p.Ceny znacznie zniżone, 

ca 

Pierwsza Wileńska Spółka 
Parcelacyina 

WILNO, EMICKIEWICZA 4. 

  

    
At 

Witold Tatarzyński. 
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