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Konto czekowe P,K,O, 

Stypa 
W sam raz, bo w okresie upałów 

i ogórków wyszła książka zatytułowa- 

na „Sprawa Brzeska 1930—1932'. Na 

jej okładce napisano aforyzm: — „Sła- 

wa narodom, które mówią, hańba i bia- 
da narodom i krajom które milczą”. 

Zgadzamy się, że to efektowniejsze od 

naszego potulnego polskiego przysło- 

wia: „mowa srebro, milczenie złoto”. 

Pod aforyzmem podpisany jest Jerzy 

Clemenceau. Wielki Francuz rozumiał 

jednak potrzebę milczenia, skoro gdy 
wygrywał wojnę i wykańczał jednocze- 

śnie swoich: nieprzyjaciół politycznych 

to cenzurą wojenną posługiwał się w 

sposób nawet bardzo, a bardzo złośli- 

wy. To niech sobie będzie nawiasowo 

przypomniane. 

Chcielibyśmy otworzyć dyskusję nad 

tą książką metodą analogij historycz- 

nych. Właściwie nie nad książką, bo 

ta niestety jest bardzo źle wydana. 

Nie może w żadnym wypadku służyć 

nawet za quasi—źródło historyczne, 

do procesu brzeskiego. Brakuje tam e- 

lementarnych rzeczy jak np. indeksu na 

zwiskowego, o który przecież postarać 

się powiien ktoś, kto rozprawy tego pro 

cesu chciał zebrać w jednym tomie. 

Ale ta książka nie daje nawet zbliżone- 
go odbicia procesu brzeskiego. Reda- 

„gowana była nie dla użytku prawnika, 

czy historyka, lecz jedynie i wyłącznie 

agitatora. 

Więc nie z książką, lecz ze spra- 

wą brzeską, chcielibyśmy zestawić kil- 

ka analogji historycznych. Oświetlanie 
pewnych rzeczy lampką analogji histo- 

rycznych jest metodą doskonałą. Tyi- 

ko ta lampka przebija opary namiętno- 
ści. Tylko wtedy gdy się mówi: „prze- 

cież to jest to samo, co było wtedy*, 
albo „przecież to tak podobne do tam- 

tego'' można mieć nadzieję, że się po- 

wstrzyma zaperzonego mówcę, które- 
go ponoszą aktualne namiętności. Sto - 
sując metodę analogji historycznych 

można bardzo wielu ludziom wskazać, 

że się zapędzili po drodze nie odpowia- 

dającej całkowicie celom, do których 

"chcą dążyć. 

Czasami analogje historyczne moga 

spełniać inną, wprost detektywiczną 

rolę. Weźmy sobie np. europejskie kro- 
niki kryminalne z 1890 r, a więc z 

przed 42 lat. Dowiemy się z nich o zaa 

lezieniu bomb w Brukseli, które to od- 

krycie słusznie oburzyło poczciwych 

Belgijczyków na rosyjskich socjalistów, 

nihilistów, anarchistów i innych. Dziś 
wiemy, że bomby te były podrzucone 

przez pułk. żandarmerji Raczkowskie- 
go, kierownika całej rosyjskiej policji 
zagranicą, aby spowodować oburzenie 
opinji europejskiej na rosyjskich emi- 

„grantów. Czyż to przypomnienie w spo 
sób nadzwyczajny nie skierowuje myśli 

naszej w stronę zamachu Gorgułowa? 

Sprawa brzeska, a proces Dreyfusa. 

Major Alired Dreyfus nie był winien, 

nie był zdrajcą. O tem dziś wiemy sta- 
nowczo. Ale ci, którzy podpisywali 
protesty, hałasowali przeciwko armji, 

wojsku, pomagali pacyfistycznej, anty- 

militarnej, anty-patryjotycznej propa- 

gandzie — jak strasznie zaszkodzili 
Francji, jak osłabili swą ojczyznę. „Ze 

sprawy Dreyfusa Francja wyszła osła- 

biona, jak z przegranej wojny — słu- 
sznie mówiono. Analogja zresztą nie na 
tym polega. Sprawa brzeska nie osła- 

_ biła ani Polski, ani jej rządu. Analogja 

' polega na tym, że profesor podpisują- 
s cy odezwy w Sprawie Dreyiusa chciał 

_ bronić tylko niewinnie skazanego, — 
a tymczasem ten podpis nabierał zna- 

/ czenia współudziału w anty-militarnej 

 kampanji. Taksamo udział w prote- 
stach i proteścikach w sprawie  brze- 
skiej nie oznaczał demonstracji huma- 

_ nitarnych uczuć, lecz miał znaczenie i 

, wagę udziału w złośliwej, antyrządo- 
wej kampanii. 

Ale najciekawszą i najbardziej pou- 

czającą analogją historyczną będzie ta, 

do której teraz przejdziemy. Nietylko 

ze sprawy Azefa, lecz i z innych rewo- 

lucyjnych historyj wiemy, w jaki spo- 

sób policja rosyjska zwalczała ruch ie- 

wolucyjny w ciągu kilku dziesiątków 

lat. Na czem polegała metoda sui gene 

ris genjusza Zubatowa, Raczkowskie- 
go, wreszcie stołypinowskiego Gierasi- 

mowa i innych kierowników „ochrany *. 

Nie na samym tylko utrzymywaniu pro 

wokatorów w środowisku  rewolucyj- 

nem i ochranianiu ich od aresztów. — 

Metoda ta polegała na wciśnięciu pro 

wokatora do sztabu, do samego cea- 

trum ruchu rewolucyjnego, a potem ra 

powstrzymywaniu się od aresztowania 

nietylko prowokatora, lecz i całego te- 

go rewolucyjnego sztabu. W ten spo- 

sób policja rosyjska przeprowadzając 

masę aresztowań, wsadzając setkami 

ludzi do więzienia, zsyłając na Syberię 

i wieszając na szubienicach, działała 

przeciwko szeregowcom rewolucji, a 

starała się, o ile to było możliwe za- 

chować centrum, sztab, źródło rewo- 

lucyjnej organizacji. jej walkę z ru- 

chem rewolucyjnym można przedstawić 

jak odrąbywanie nóg u głowonoga z 

pozostawianiem głowy przy życiu, co 

powodowało ciągłe odrastanie obrzy- 

dliwych macek. Walka policji rosyj- 

skiej z rewolucją przypominała właści- 

wie obcinanie kuponów od nienarusza- 

nych papierów procentowych. Bo prze- 

cież te aresztowania, zsyłki, szubieni- 

ce — wszystko to były potworne kupo- 

ny, które się u żandarmów nazywały 

awansami, odznaczeniami, powodze- 

niami w karjerze. Oczywiście że tego 

rodzaju walka z ruchem rewolucyjnym 

wychodziła na dobre tylko 

kom'' państwu i społeczeństwu przyno- 

siła klęski. Płaciło za nią tysiące stu- 

dentów wciąganych do agitacji, setki 

robotników bałamuconych przez agi- 

tatorów. Do więzień dostawali się lu- 

dzie mniej winni i mniej niebezpieczni. 

Dla ścisłości historycznej należy iu 

objaśnić, że nie przy wszystkich wyżej 

wymienionych kierownikach rosyjskiej 

służby bezpieczeństwa podobnie po- 

tworna i szkodliwa metoda była stoso- 

wana. Ale jako ogólna tendencja meto- 

dy policyjno - rosyjskiej powyżej przez 

nas naszkicowany obraz jest mniej wię 

cej trainy. Rosyjska metoda dawała ma 

ksimum represji przy oszczędzaniu źró- 

dła ruchu rewolucyjnego, przy oszczę- 

dzaniu sztabów rewolucyjnych, czasami 

ze względów na współudział tych szta- 

bów z prowokacją, czasami dlatego, że 

wtedy i polityka i policja działały i ży- 
ły w kretowiskach. 

Metoda brzeska jest właśnie odwró- 

ceniem metody powyższej czemś djame 

tralnie odmiennem. Walka z opozycją, 

która zaczęła kumać się z rewolucją, za 

stała rozpoczęta w ten sposób, że z 

każdej partji unieszkodliwiono  zale- 

dwie dwie lub trzy jednostki, lecz wy- 

brane tak trafnie, że ich  unieszkodli- 

wienie sparaliżowało cały ruch. Jest 

to więc powtarzamy coś djametralnie 
przeciwnego od rosyjsko - prowokacyj- 

nej metody hodowania choroby raka 

rewolucyjnego, aby operować, aby od- 

cinać tylko jego nacieki. Jest to prze- 

dewszystkiem metoda humanitarna, za- 

miast tysiąca aresztowań ludzi tormal- 

nie winnych, chwytania chłopców z re- 

wolucyjnemi odezwami i t. p., unieszko 

dliwiło się tych ludzi, którzy byli źró- 

dłem przestępstw, unieszkodliwiło się 
ich zresztą zanim mogli rozwinąć akcję 

przestępczą w większej skali. 

Brześć unieszkodliwił opozycję na 

bardzo długo. Proces brzeski ze wszy- 

stkiemi błędami, które popełniło oskar- 

żenie, zamiast stać się feniksem opozy- 

cji - rewolucji stał się tylko wielką sty- 

Pą po naszej opozycji. Nie przeczymy, 
że dziś w Polsce jest dużo niezadowo- 

lenia, sarkania, krytyki. Ale ci sarka- 

jący, niezadowoleni i krytykujący by- 

najmniej nie mają zamiaru wspierać 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
SRASLAW — Ksiegaraja T-wa „Lai“. 
BIENIAKONIE — Bafet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włiodzjmierow 

T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, Smarzyński, į 
IWIENIEC — S5klep tytonjowy — S, Zwierzyński, 

GRODNO — Ks 

KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskj, 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

: —- A, Laszsi, 
DABROWICA (Polesje) — Kajggureja X. Malinowskiego, 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa -— Księgarnia jaźwiństiegn; 
NOWOGRODEK — Kqosk 81, Michalskiego, 

OSZMIANA — 
N,.ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

Naucz. : Каерастя Epółdz, 
4 PINSK — Ksiegarnia Polska — St, Bednerski, 

POSTAWY — 

WARSZAWĄ — 

Polskiej Macierzy Szkołnej, E Księgarnia 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, uł, 3 Majs 8 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 

Tow, Księgarni Kol, „Riuch”, 
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KONFERENCJA REPARACYJNA W LOZANNIE 

Propozycje i kontrpropozycje 
Delegaci niemieccy zastrzegli sobie w pewnej ilości rat rocznych, iprawdo- PROJEKT WIERZYCIELI 

LOZANNA. PAT. — Wczoraj o g. 
9 rano Mac Donald przyjął delegatów 
niemieckich von Papena, Neuratha i 

Schwering - Krosika, którym zakomuni- 
kował propozycje wierzycieli. Popołu- 
dniu delegaci Niemiec ponownie przyję- 
ci byli przez Mac Donalda. 

Propozycje wierzycieli, jak wiado- 

mo, polegają na złożeniu przez Niemcy 

bonów na sumę 4 miljardów marek, Bo- 
ny te zostaną zdeponowane w banku roz 
rachunków międzynarodowych. O dacie 
ich emisji zadecyduje większość głosów 
rady tego banku, przyczem koniecznem 

będzie, by pożyczki Dawesa i Yeunga о- 
siągnęły kiurs, przy którym ich oprocen- 

towanie wyniosłoby 5 proc. (obecnie 

wobec niskiego kursu tych pożyczek wy 
nosi on faktycznie około 18proc.) 

Układ wejdzie w życie po ratyfiko- 
waniu go przez 5 wierzycieli Niemiec. 

W ten sposób każde państwo wierzyciel- 

skie będzie mogło uzależnić wejście w 

życie układu od uregulowania ze Sta- 

nami Zjednoczonemi kwestji długów 

wojennych. 

  

    

W gazecie p. Korfantego „Polonja” prze: 

czytaliśmy artykuł, zarzucający  konserwa- 

tystom wileńskim paktowanie z „wschod- 

nio-pruskiemi junkrami*. Artykuł ten opar- 

ty jest o wiadomość ; „Vossische Zeitung”, 

która w dniu 1 lipca donosiła, że w dniach 

cstatnich doszło do „osobistego kontaktu mię 

dzy wschodnio - pruskiemi kołami prawico- 

wemi a wileńską grupą konserwatystów * — 

Musimy oświadczyć, że o żadnym „osobi- 

stym kontakcie“, žadnych paktowaniach, ro- 

kowaniach, rozmowach czy innej formie wy- 

miany myśli nic nam nie wiadomo, że wszy- 

stko to od a do zet zostało wymyślone. — 

Rzecz inna, że wołelibyśmy, aby wschodni 

Frusacy, zamiast domagać się korytarza, za- 

częli myśleć o polityce poważniej i głębiej 

i w sposób bardziej zgodny z ich własnemi 

interesami — innemi słowy zaczęli się zasta- 

nawiać nad możliwościami pokojowej i przy- 

jaznej polityki wobec Polski. Rzecz inna, że 

myśl, którą swego czasu uzasadniał p. von 
Papen o francusko - niemiecko - polskiem 

przymierzu wydaje się nam słuszną i dla in- 

teresów Europy, Francji, Niemiec i Polski 

zbawienną. jeżeli v. Papen tą myśl obecnie 

zarzuca i powraca do Stressemanowskiej tax- 

tyki łagodzenia stosunków z Francją, jątrze- 

uia ich z Polską — to ten fakt nie przejmu- 

je nas radością, jak głupich endeków, lecz 

smutkiem. 

Nie zapieramy się naszych poglądów, ale 

nigdy i w żadnym wypadku nikt z konserwa- 

tystów wileńskich nie prowadziłby żadnej 

rozmowy politycznej z cudzoziemcem, gdyż 

od takich rozmów jest w Polsce instytucja 

zwana Ministerstwem Spraw Zagranicznych. 

W naszym kraju, tylko endecja hołduje po- 

twornym tradycjom rozmawiania i agitowa- 

nia wśród cudzoziemców bez upoważnienia 

ze strony własnego Ministerstwa Spr. Zagr. 

Organ p. Korfantego rzucając na nas podej- 

rzenia nie zdaje nawet sobie sprawy, że za- 

rzuca nam to, czem najbardziej się brzydzi- 

my i co najbardziej potępiamy, to jest prób 

polityki zagranicznej na własną rękę. Sądzi- 

my, że od tego każdy odróżnia jawne bro- 

nienie własnych poglądów na politykę zagra- 

niczną na szpaltach gazety. Cat. 

— — ——— — — — 

  

partji opozycyjnych. Sarkanie na rząd, 

a stan liczebny i stan wpływów pattji 
opozycyjnych nie mają z sobą nic 

wspólnego, są zupełnie od siebie nie- 

zależne. "W miarę kryzysu sarkanie 

wzrastało, a wpływy opozycji małały. 

Opozycja jest u nas rozbita przez rząd 

i przez obóz, który jest obozem pań- 

stwowym. Mówiono 0 nim,. że 

jest obozem solidarności  urzędni- 

czej,  przeciwstawionej chłopu i 

robotnikowi. Ale jest to jedyny 
rząd i jedyny obóz, który gdy na- 

deszła konieczność, poszedł na obniże- 

nie pensji urzędnikom. Każdy klasowy 

rząd w Polsce: chłopski, robotniczy, 

drobnomieszczański, inteligencki cofnął 

by się przed tą ewentualnością nie od- 

ważyłby się na ten heroizm, a co za- 

tem idzie załamałby złotego i nasze ży 

cie gospodarcze, a urzędnikom zaczął- 

by płacić w zdeprecjonowanej walucie. 

Jest to nie najmniejsza próba siły na- 

szego rządu i jego niezbędności jedno- 

cześnie. Cat. 

czas do zbadania planu, . jednak popo- 
łudniu już zgłosili szereg objekcyj prze- 

ciw propozycjom wierzycieli, w szczegó! 
ności przeciwko sumie ryczałtowej, któ- 
rą uważają za zbyt wysoką i przeciw for 
mule, łączącej odszkodowania z długa- 
mi, Niemcy domagają się natychmiasto- 

wiej ratyfikacji —oraz przeciw warun- 
kom emitowania bonów. Tak więc zasad 
niczo delegaci niemieccy sprzeciwu nie 

zgłosili. 

LOZANNA. PAT. — Z chwilą wrę- 
czenia przez Mac Donalda von Papeno- 
wi propozycyj wierzycieli, konferencja 
lozańska weszła w stadjum końcowych 
targów o wysokość i warunki sumy glo- 
balnej, którą zapłacić mają Niemcy. — 
Według ostatnich wiadomości, objekcje 
sformułowane przez delegację niemiecką 
przeciw tym propozycjom idą daleko i 

są uważane w kołach francuskich za 
prawdziwe kontrpropozycje, zmieniające 
całkowicie system, na którym opierały 
się propozycje wierzycieli, 

Zrozumiałem jest w obecnem sta- 
djum rokowań zachowanie przez posz- 
czególne delegacje dalekoidącej wstrze- 
miężliwości w udzielaniu informacyj 
prasie. Niemniej wiadomo, że suma, któ 
rą proponują Niemcy, wynosi 2 miljar- 
dy marek. Pozatem, jak słychać, Niem- 

cy pragnęłyby, aby suma ta rozłożona 
była na pewną ilość lat po upływie 3- 
letniego moratorjum. 

Jutro zbierają się ponownie eksper- 
ci5 mocarstw wierzycielskich, celem 
rozpatrzenia propozycyj niemieckich. 

PROJEKT NIEMIEC 
LOZANNIA. PAT, — Delegacja nie- 

miecka wręczyła Mac Donaldowi popo- 

łudniu kontrpropozycje, w których o- 
świadcza m. in., iż godzi się w zasadzie 

na wznowienie wypłat odszkodowaw- 
czych po całkowitem wygaśnięciu trzy- 
letniego moratorjum o ile pozwoli са to 

odbudowa gospdarcza państwa. Wypła- 
ty sięgać będą 2 miljardów marek nie- 
mieckich w złocie łącznie z ratami od- 
roczonemi na skutek moratorjum Hoo- 
verowskiego. Niemcy spłaciłyby sumę 

  

Zmniejszenie planu 
LOZANNA. PAT. — Chociaż Mac 

Donald zachowuje zrozumiałą rezerwę, 
to jednak w jego otoczeniu i w delega- 
cji angielskiej ogólnie daje się wyraz 
żywemu niezadowoleniu z taktyki Nie- 
miec, która uniemożliwia szybkie po- 
wzięcie decyzjiprzez konierencję lozań 
ską. 

W kołach angielskich podkreślają, 
że propozycja wierzycieli równa się 
zmniejszeniu planu Younga o 75 proc. 
iwyraża się zdziwienie z powodu nie- 
ustępliwości stanowiska, zajętego przez 

podobnie 10-ciu, 
LOZANNA. PAT. — Przedmiotett 

ogólnego zainteresowania są dzisiaj w 
dalszym ciągu kontrpropozycje Nie- 
miec. Chociaż nikt nie przypuszczał, a- 
by Niemcy przyjęły bez zastrzeżeń pro 
pozycje wierzycieli, to jednak powsze- 
chnie spodziewano się, że ograniczą 
się do próby obniżenia sumy giobalnej 
i uzyskania pewnych zmian w propono 
wanym systemie. Tymczasem Niemcy 
przeszły niewątpliwie ze względów te- 
chnicznych de kontrofenzywy i zgłosiły 
własne propozycje, które burzą propo- 
nowany przez wierzycieli system. 

Co do szczegółów propozycji Nie- 
miec, potwierdza się, że Niemcy chcą 
zapłacić 2 miljardy w 10 ratach rocz- 
nych w gotówce. Suma ta ma objąć 
już ratę planu Younga 1931—32 r., od- 
roczona przez inoratorjum Hoovera i 
którą Niemcy w każdym razie musia- 
łyby zapłacić także w 10 ratach rocz- 
nych. Rata ta wynosi okrągło 1.800 mi- 
ljonow, a więc Niemcy właściwie pra- 
wie nic nie zapłaciłyby. 

W kołach francuskich podkreśla 
się, że Niemcy nagle wyrażają goto- 
wość płacenia w gotówce podczas, gdy 
dotąd podkreśłały, że transier sum Z ty 
tułu odszkodowań jest niedopuszczalny 
ze względów gospodarczych. 

W związku z tem raty wzmiankowa- 
ne planu Younga zostały w propozy- 
cjach wierzycieli włączone do sumy 
globalnej płatnej w bonach. 

Propozycje Niemiec były dziś dy- 
skutowane w komitecie reparacyjnym 
przez 5 wierzycieli. Reprezentant Fran 
cji oświadczył, że stanowisko Francji 
nie ulega zmianie, dodał, że definityw- 
na odpowiedź Francji może być dana 
tylko przez premjera, który wraca do 
Lozanny jutro rano. Mac Donald zapro 
sił na godzinę 15 min. 30 szefów Wwszy- 
stkichdelegacyj na konierencję w Lozan 
nie celem omówienia sytuacji. 
Natomiast posiedzenie wierzycieli nie 

jest przewidziane, gdyż dla dalszej dy- 
skusji nad propozycją Niemiec oczeku- 
je się powrotu Herriota, 

` 

Younga 0 15 prot. 
Niemcy wobec tych propozycyj. 

Mac Donald, który dotąd zawsze 
zapowiadał swój wyjazd na 5 lub 6 lip- 
ca, pragnąc powrócić do Londynu na 
kilka dni przed wyjazdem delegacji an 
gielskiej na konferencję do Ottawy, od- 
roczył swój wyjazd do czwartku, a być 
może pozostanie nawet do końca tygo- 
dnia. Chce on koniecznie doprowadzić 
konierencję lozańską do pozytywnych 
wyników i nie chce słyszeć o odrocze- 
niu, którego pragnie delegacja niemie- 
cka. 

OPTYMIZM MACDONALDA 
LOZANNA. PAT, — W poniedzia- 

łek po południu odbyło się u Mac Do- 
nalda zebranie szefów państw. Zapro- 
szony na zebranie to, przybył z Gene- 
wy do Lozanny minister Zaleski. Mac 
Donald zdał sprawę z przebiegu roko- 
wań reparacyjnych i przedstawił pro- 
pozycje, które zostały uczynione. 

Oświadczył on, że inyśli najpóźniej we 
czwartek wieczorem pociągiem lub w 
piątek rano samolotem opuścić Lozan- 
rę. Jest on przekonany, że do czwart- 
kuwieczorem konierencja zakończy się 
pozytywnym rezultatem. Poza tem ze- 
braniem po południu i wieczorem żad- 
ne rozmowy nie miały miejsca. 

  

Kontlikt angielsko - irlandzki 
Presja 

LONDYN. PAT. — Na poniedziałko 
wem posiedzeniu Izby Gmin minister 
Thomas oświadczył, że odpowiedź de 
Valery nie pozostawia żadnych wątpli- 
wości, iż odmawia on w sposób osta- 
teczny swej zgody na zwołanie trybu- 
nału arbitrażowego, złożonego wyłącz 
nie z przedstawicieli Zjednoczonego 
Królestwa i że wogóle występuje prze- 
ciwko układowi angielsko - irlandzkie 
mu. 

To też — oświadczył Thomas — 
rząd angielski nie ma innego wyboru, 
jak złożenie w dniu dzisiejszym, jak to 
było już przewidziane — rezolucji, u- 
dzielającej rządowi pełnomocnictwa do 
nałożenia ceł, nie przewyžszających 
100 proc.wartości towaru, na importo- 
wane z Wolnego Państwa Irlandzkiego 
towary. Minister dodał, .iż okoliczności, 
które spowodowały złożenie tego wnio 

celna 
sku, są godnie ubolewania dła obu 
stron. 

Wspomniane cła zostaną  coinięte, 
skoro tylko uzyskana zostanie pełna si 
ma, należna skarbowi angielskiemu od 
Irlandji. 

UJAWNIENIE SPISKU NA ŻYCIE 
ARCYKSIĘCIA ALBRECHTA 

BUDAPESZT. PAT. — Policja wy 
kryła zamach, przygotowywany przez 
emigrantów rosyjskich, oiicerów szta- 

bowych, braci Teodora i Aleksandra 
Fechnerowych na osobę arcyksięcia 
Ałbrechta. Wymienieni byli skazani na 
wydalenie z granic Węgier za wykro- 
czenia polityczne, dotychczas jednak 
jeszcze nie wyjechali. W sprawę tę 
wrmieszani są inni jeszcze Rosjanie. 
Śledztwo w toku. 

nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika rekłamowa miłimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
ne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ce 

dowolnie. Za dostarczenie numeru dówodowega 20 gr. 
  

TELEGRAMY 
SYTUACJA SKARBOWA 

WE FRANCJI 

PARYŻ. PAT, — Obecna sytuacja 

skarbu budzi w sferach rządowych ро- 
ważną troskę. W dniu 30 czerwca pań- 
stwo winne było Bankowi Francji oko- 
ło 30 miljonów. By otrzymać dalszy kre 
dyt, rząd musiał zdyskontować 600 mil- 
jonów, zagwarantowanych dochodami z 
pożyezki outillage national. Dnia 2 lip- 
ca, po wniesieniu do Banku Francuskie- 
go wszystkich wipływów: z kasy central- 

nej, kwota na rachunku bieżącym prze- 
kracazała 40 miljonów. 

Pozatem skarb zużył dotychczas o- 
koło 2 i pół miljarda na ogólną sumę 3 
i pół miljarda, jakiej oczekiwał od po- 

życzki outillage national, 

ZA PRZYKŁADEM NIEMIEC 
WIEDEŃ. PAT. — Wczoraj doszło 

w stolicy Burgenland, w mieście Elsen- 

stada do bójki między narodowymi so- 
cjalistami a socjal - demokratami. 

Narodowi socjaliści urządzili mani- 
festacyjny zjazd, na który przybyli de- 
legaci ze wszystkich stron Austrji. Gru- 
pa narodowych socjalistów. napadła na 
dom robotniczy i mimo obrony, wtarg- 

nła doń, poczem zdemolowała wnętrze. 

Na ulicy napadli oni na zastępcę naczel- 
nika kraju dr, Lechera i dotkliwie po- 

bili go. Lecher przeniesiony został do 
prywatnego mieszkania. Dom ten naro- 

dowi socjaliści otoczyli, żądając wyda- 
nia Lechera. Krytycznej sytuacji poło- 

żył kres przybyły bataljon wojska, któ- 
ry rozproszył napastników i przywrócił 

  

porządek. 
SZANSE ROOSEVELTA 

LONDYN. PAT. — Korespondent 
„Daily Telegraph“ donosi z Chicago. że 

kandydat demokratów na prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Roosevelt ma 

wszelkie szanse, aby pobić Hoovera i zo 
stać obranym. Zniesienie prohibicji, co 
ze stanowczością wysuwa- kandydat, za- 
pewnia mu nietylko głosy: demokratów, 
ale i wielu miljonów republikanów. bę- 

dących przeciwnikami prohibicji. 

TAJNY SKŁAD DYNAMITU 
BUENOS AIRES, PAT. — Z Val- 

paraiso donoszą, że policja tamtejsza wy 
kryła skład dynamitu w ilości, która mo 
głaby wysadzić w powietrze całe miasto 

GROŹNY STRAJK W BELGII 
BRUKSELA. PAT, — Sytuacja straj 

kowa w (Borinage uległa dalszemu po- 
gorszeniu i staje się coraz poważniejszą 

ze względu na bardzo ożywioną própa- 
gandę komunistyczną. Liczba strajku- 
jących wynosi przeszło 7 tysięcy. Pomi- 
mo, iż oddziały policyjne starają się 

przeszkodzić w stosowaniu teroru ze 
strony tych, którzy porzucili pracę, zda- 
rzają się wypadki, iż strajkujący zatrzy 
mują i sprawdzają, czy niema tam gór- 
ników, jadących do pracy. Terror ten 
stosowany jest nawet względem inżynie 
rów: 
BILANS NIEDZIELNYCH BÓJEK 

W NIEMCZECH 
BERLIN, PAT. — W czasie prze- 

marszu komunistycznych organizacyj 
sportowych, biorących udział w czerwo- 

mej spartakjadzie w: Essen, doszło do 
krwawych starć ulicznych z policją. — 
(Między komunistami a policją wywiąza- 
ła się strzelanina, podczas której zabi- 
to wachmistrza policji. 24 osoby odnio- 
sło rany, w tem 4 osoby ciężkie ‚ 

SZARAŃCZA W SARDYNII 
' CAGLIARI, PAT. — Inwazja sza- 

rańczy na Sardynji przybrała rozmiary 
wprost katastrofalne, szczególnie w o- 
kolicach Oristano i Bonorvo. Władze roz 
poczęły energiczną walkę przeciw tej 
pladze, która zagraża rolnikom. lnwa- 
zja jest tak wielka, że na linji kolejowej 
Terra - Nova — Oristano pociągi z wiel 

kim trudem posuwają się naprzód po 
szynach, gdyż koła ślizgają się po że- 
lazie, pokrytem szarańczą. 

ŚLUBY CYWILNE W HISZPANII 
MADRYT. PAT. — Ogłoszono tu u- 

stawę, na mocy której uznawane będą 
za legalne jedynie śluby cywilne. 

KRWAWA SPARTAKJUDA W ESSEN 
BERLIN. PAT. — Ofiarą niedziel- 

nych zablurzeń ma tle politycznem w 
Niemczech padło 4 zabitych i 34 ciężko 

rannych, oraz'50 lżej rannych, Ogółem 
dokonano 200 aresztowań. 

” EKSPLOZJA NA TORPEDOWCU 
ATENY. PAT. — W czasie próbnych 

strzałów eksplodował na pokładzie tor- 

pedowca greckiego „ Pantera" pocisk ar- 

matnii. 4 marynarzy zostało siężko ran- 

nych. 
ZAKAZ OBCHODU ROCZNICY 
KONSTYTUCJI WEJMARSKIEJ 
LIPSK. PAT. — Narodowo - socjali- 

styczny rząd anhaleki ogłosił dekret, za- 

kazujący urządzania uroczystości Z 0- 

kazji rocznicy konstytucji wejmarskiej,
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W_WIRZE STOLICY ' эр ® r 

W DROGĘ DO LOS ANGELOS 

Gdy wyjeżdżali hokeiści, wszyscy mówili: 
„poco tam te gamonie?" i na dwocu żegna 
ło tylko paru tragarzy. Teraz tiumy, tłumy. 
Bo to jadą nie na wycieczkę, nie na spacer 
zwiedzankowy, ale do walki — walki którą 
mogą przegrać, lecz równie dobrze i wygrać. 

Szermierze i wioślarze — eh! Żadne spor 
ty. Te grubasy to Urban, Braun — nikt ich 
nie zna, nikt nie jest pewien, czy naprawdę 
są oni w Polsce najlepsi. Szermierze pojechali 
wszyscy — 12-tu ludzi uprawia szermierkę 
w Polsce, 6 pojechało na Olimpjadę. Niech 
tam, nikogo nie zainteresują, nikt nie będzie 
na nich patrzał, ale zdobzdą jakieś punkty, 
które dobrze robią w ogólnym konspekcie. 

Entuzjazm wywołują, życzenia skupiają 
lekkoatleci. Być dziesiątym w biegu w Los 
Angelos, to większy zaszczyt, niż być pier- 
wszym w szpadzie. Kusociński ma groźnych 
przeciwników: Lehtinen, Isohollo, Virtanen; 
Finnowie, co prócz fenomenalnych czasów 
mają tę szaloną przewadę, że jest ich trzech! 
Kusy będzie walczył sam, oni sobie będą po- 
magać. A rady Nurmiego. Stary wyga z 0e- 
wnością nauczy ich taktyki, wyjaśni co, 
gdzie, kiedy, jak... Kusociński może prze- 
grać, ale dalej jak drugi, trzeci — chyba 
wykluczone. Lecz jednak któż, jeśli nie on 
ma największe szanse wwindować nasz sztan 
dar na główny maszt. 8 

A Heljasz, co pobił rekord światowy o 
i cm. W zeszłym roku, równo w lipcu w 
Wilnie, na trójmeczu biły go jakieś łachy — 
Łotysze, Estończycy rzutami 14-metrowemi. 
Dziś majta kulą 16 mtr. Co tydzień dalej — 
w Los Angelos z pewnością mistrz będzie 
musiał mieć koło 16 mtr. 10 cm. Heljasz ma 
duże szanse. 

W zeszłym roku 170 cm. — dziiś 196 
wzwyż. Pławczyk podobno na treningach 
przesadza i 2 metry. Ten chłopak z Łucka 
skoczył jak żaden Europejczyk, na Olimpia- 
dzie też nie będzie figurantem. 

No i Wajsówna, godna następczyni Ko- 
nopackiej, chyba nie zawiedzie. Ma zacięcie, 
werwę, wolę zwycięstwa i — końską siłę. 

To nasza czwórka atutowa. Siedlecki jest 
dobry, ale już są i jeszcze się znajdą dużo 
lepsi. Schabińska jest nerwowa, zresztą je- 
dziegółwnie dlatego, że Wajsównie byłoby 
zbyt przykro samej — wśród tylu drabów. 

Żeby tylko świetna forma naszych atle- 
Żeby tylko Świetna forma naszych lek- 

koatletów nie minęła przed czasem, żebyż 
się nie przetrenowali, nie zmęczyli zanadto 
podróżą. Żeby też się nie speszyli w stadjo- 
nie, nie zrobili gorszych wyników. 

Cała nadzieja w Klumbergu. Świetny tre- 
ner doprowadził naszych reprezentantów do 
tej formy, potrafi ich w niej utrzymać. Klum- 
berg jedzie też — jest alfą i omegą, słucha 
ja go ślepo — to napawa otuchą. 

Dowidzenia, dowidzenia. Pierwsi spo:- 
towcy polscy, co jadą zagranicę nie żeby 
się uczyć, żeby tylko zaznaczyć naszą obec- 
ność, ale żeby walczyć z równymi i ewentual 
nie zwyciężyć. Karol. 

NOWOGRÓDEK. PAT. — W dniu 4 

bm. rozpoczęła się przed sądem doraź- 
nym w: Nowogródku rozprawa przeciw- 
ko 8 członkom bandy komunistów, oskar 

żonych o szereg przestępstw kryminal- 
nych, jak zabójstw, podpaleń, napadów 
rabunkowych oraz szeregu kradzieży, 

dokonanych na terenie gmin lubczań- 
skiej, horodeczańskiej i niechniewickiej 
pow. nowogródzkiego, 

Ogółem banda dokonała 23 czynów 

  

przestępczych, zakazanych art. 279, 455 
504 į 562 K. K. 

Oskarżeni — Jam Bachar, Włodzi- 

mierz Stasiewicz, Nikodem Buszko, Jó- 
zef Walenczakiewicz, Teodor Doroszkie- 
wicz, Aleksander Malec, Aleksanden 
Hawrocz i Jan Kopytko, mieszkańcy po- 
wiatu nowogródzkiego, ludzie młodzi, w 
wieku od 18 do 26 lat. 

W pierwszym dniu rozprawy odczy- 

tany został akt oskarżenia oraz przesłu- 

WSKRZESZANIE 
W pismic paryskiem „Petit Parisien“ 

ukazała się przed kilka dniami następująca 
depesza cd wiedeńskiego korespondenta: 

„Znakomity proiesor wiedeński dr. Eisen- 
mienger wynalazł aparat, przy pomocy któ- 
rego może przywracać do życia umarłych 
pod warunkiem o ile zastosowanie jego apa- 
ratu nastąpi najpóźniej w godzinę po Śmiet- 
ci. W dniu wczorajszym dr. Eisenmenger 
wskrzesii człowieka, którego przejechało ati- 
to. Przejechany wyzionął ducha w karetce 
pogotowia, która zawiozła go do szpitala. 
Zawezwany dr. Eisenmenger po półgodzin - 
rejpracy, przy pomocy swego aparatu przy- 
wrócił zmarłego do życia”. 

Współpracownik jednego z pism wiedeń- 
skich, dowiedziawszy się o tym niezwykłym 
wypadku z gazety paryskiej, udał się nie 
zwłocznie do wielkiego „cudotwórcy”. 

— Doktorze, czy to prawda, że pan 
wskrzeszą umarłych? z 

Dr. Eisennienger uśmiechnąt się dobro- 
dusznie: 

Wiem, czytałem. Depesza ta ukazała się 
również w szeregu innych pism, lecz nieste- 
ty, nie odpowiada ona prawdzie. 

— Ale w każdem kłamstwie musi być 
przynajmniej 50 procent prawdy... Wszak 
nikt chyba nie wyssał tej wiadomości z 
palca.. 

— Oczywiście... Zaraz panu. wszystko 
wytłumaczę... 

I dr. Eisenmenger udzielił szczegółowego 
wywiadu wiedeńskiemu dziennikarzowi. 

Oświadczył or, że wskrzeszać umarłych 
nie potrafi. 

Istnieją jednak wypadki fikcyjnej śmier- 
ci, wypadki, które Nieszcy określają jako 
„Scheintod*. Dla otoczenia, nieorjentującego 
się w sprawach medycyny, człowiek nie ży- 
je już wtedy, gdy śmierć niezupełnie jeszcze 
nim zawładnęła, gdy organizm spełnia je- 
szcze swe funkcje. 

Pominąwszy wypadki śmierci gwałtownej 

Palimpsest ostrobramski 
=NOWE ODKRYCIA NA MURACH BRAMY 

Ksiądz kanonik Zawadzki, proboszcz 
ostrobramski, z niezwykłą gorliwością 
dąży do przywrócenia kościołowi daw- 
nej wspaniałości. Wnętrze kościoła już 
zostało odremontowane, więc ksiądz ka- 
nomik przystąpił z kolei do odnowienia 

samej kaplicy i Bramy zzewnątrz. 

'Ustawiono rusztowania, zaczęto od- 
bijać i remontować tynki. Ale tynki i 
mury wileńskie są palimpsestami, jak 
to pięknie powiedział kiedyś Ferdynand 
Ruszczyc. 

— Cóż dało się na murach bramy od- 
czytać ? 

Po informacje musimy zwrócić 

do p, konserwatora St. Lorentza. 
Oto tymczasem jego wyjaśnienie, za 

kilka dni bowiem umieścimy obszerniej- 
sze sprawozdanie i odpowiednie fotogra- 
fje. 

— Na ścianie zewnętrznej Ostrej 
Bramy — mówi dr. Lorentz — od stro- 
my ul. Bazyljańskiej, przy remoncie tyn- 
ków, natrafiono pod wielu warstwami 
późniejszych przemalowań na ślady 
pierwotnej polichromji Ostrej Bramy. - 

Odkryto malowanie ponad samym 

PPĘRRTTONZENUCT ERO PEAECGPRZGCÓ WERE 

R A B K A Zdrolowisko 
dla DZIECI 

i dorosłych 

SOLANKI JODO-BROMOWE, BORO- 
WINA, INHALACJE, HYDROPATJA. 

Ceny bardzo umiarkowane. 

Wszelkich informacyj udziela 
KOMISJA ZDROJOWA w RABCE 

się 

  

Na rubieży 
Z pośród wielu zmian, jakie przy- 

niosły ze sobą t. zw. powojenne czasy, 
jedna, szczególnie znamienna, dotyczy 
maszego stosunku do przeszłości. 

Przed wojną — historja dla. Polaków 
byla ewiangelją i żywotami świętych; po 
wojnie tylko przedmiotem nauczania. 

W szkole trzeba się uczyć historji, 
aby otrzymać maturę; na uniwersytecie 

trzeba studjować historję, aby otrzy- 
mać dyplom i móc uczyć historji mło- 
dzież szkolną... 

Ci, co zdają sobie sprawę z olbrzy- 
miego wychowawczego i kształcącego 

zmaczenia nauki historji oraz widzą o- 

grom pracy, leżący odłogiem przed ba- 
daczami, — historycy, — jeżeli są pro- 
fesorami uniwersytetu, twórczo praco- 
wać prawie nie mog, gdyż są przecią- 
żeni pracą pedagogiczną, — jeżeli zaś 
chodzą luzem, tem bardziej nie mogą 
intensywnie pracować, gdyż warunki 
materjalne na, to im nie pozwalają. 

Wreszcie: miłośnicy historji, odczu- 

'wający potrzebę stałego odświeżania się 
za pomocą obcowania z przeszłością, raz 
po raz stają bezradnie wobec olbrzy- 
mich luk w naszej literaturze history- 
cznej i z pewnym wyrzutem spoglądają 
na historyków, którzy mają jeszcze ty- 
le do zrobienia!.... : 

  

historycznych bez zastanowienia 

wylotem bramy malowane bonje, z pra- 

wej zaś strony wylotu odsłonięto go- 
tyckie okienko. Niewątpliwie było ono 

kiedyś przeznaczone dla otrażnika, któ- w ruch mój „biomotor*, dzięki czemu przy- 
go izba w tem właśnie miejscu znajdo- 
wała się, Powyżej wreszcie, z obydwu 
boków owej wnęki, gdzie mieści się o- 

'becnie orzeł, natrafiono na resztki dwóch 
okien ostrołukowych, które jak trzeba 
wnosić — zostały zamurowane wów- 
czas, gdy wykonywano wnękę. 

— Trzy odkrycia naraz. Jakież wo- 
bec nich stanowisko zajmie urząd kon- 

serwatorski? 
— Jeśli chodzi o polichromję —wy- 

jaśnia p. konserwator — odtworzenie 
jej 'w całości. nie jest możliwe, albowiem 
odkryte ślady są bardzo nikłe i zmisz- 
czone. Niesposób rekonstruować jej, 
Więc resztki, które pozostały, podległy 

tylko inwentaryzacji przez. odfotografo 

wanie ich, opisanie i wykonanie barw- 
nej kopji w zmniejszonej skali. Nato- 
miast okienko gotyckie strażnika i frag 
menty okien przy wnęce, zgodnie z po- 
stulatami konserwacji zabytków, będą 

uwidocznione jako świadectwa pierwot 
nego wyglądu i starożytności Bramy. 

Tyle w danej chwili, zanim nie zo- 

staną wykonane wiszystkie potrzebne 
zdjęcia i rysunki, zanim nie zostanie za- 

kończone odsłanianie t. zw. głowy Zyg- 

munta, nad czem pracuje p, Godziszew- 

ski. Uskuteczni się to wszystko w ciągu 

bieżącego tygodnia, i wówczas otrzyma- 

ją czytelnicy wyczerpujące informacje. 

ski. 

dwu Kultur 
(Wikraczamy na jakieś przykre, bo 

dobrowolnie wybrane, choć łatwe do u- 
niknięcia bezdroża. 

Znajomość historji w naszem społe- 
czeństwie jest nieprzyzwoicie słaba, 
maturzyści ze szkół średnich wynoszą 

wiadomości całkiem niedostateczne, bo 
przedewszystkiem _ nieuporządkowane. 

Historycy, nawet iwykształceni, bardzo 

często lekceważą historjozofję. We wszy 
stkich dziedzinach naszego życia kultu- 
ralnego, politycznego, społecznego, i 

ekonomicznego daje się we znaki! okrop- 
ny brak historycyzmiu . 

Ale, jeżeli narzekania na ten temat 

wogóle są uzasadnione, to, przyglądając 
się naszym, wileńskim stosunkom, już 
mie narzekać, lecz doprawdy aż irozpa- 
czać można. 

Na ziemiach, będących terenem od- 

wiecznej walki dwłu kultur, jakże ma- 
ła panuje znajomość dziejów kultury 
rodzimej!... 

Zadawalamy się znajomością faktów 

się 
nad ich związkiem przyczynowym oraz 
genezą i skutkami tych faktów. 

Pod adresem naszych, wileńskich hi- 

storyków — tak starszej generacji, jak 
i młodych wychowanków: ' Wszechnicy 
IBatorowej — można słusznie powie- 
dzieć miljon pochwał, ałe jednocześnie 

(jak np. przy rozstrzelaniu, powieszeniu i 
t. d.) człowiek nie umiera odrazu, iecz stop 
niowc. 

Najpierw człowiek przestaje oddychac, 
lecz to jeszcze nie oznacza Śmierci. Serce je- 
Szcze żyje i zazwyczaj dopiero po 16 mint: 
tach wstrzymuje swą działalność. Lecz na- 
wet wtedy jeszcze człowiek nie jest kom- 
pletnym trupem, gdyż komórki mózgowe ży- 
je nadał. 

Zamierają one dopiero w 12 minut po 
wstrzymaniu działalności serca. Dopiero wte 
dy, t. j. mniej więcej w 22 minuty po tem, 
gdy człowiek przestał oddychać, zamienia 
on się ostatecznie w trupa, którego żadna 
nauka nie zdoła juz powrócić do życia. Na- 
ogół więc człowiek żyje jeszcze 22 minuty 
po „šmierci“. 

— A więc do tej ostatecznej śmierci mo- 
žna jeszcze utrzymać życie w ciele ludzkien:? 
— zapyta: dziennikarz. 

— Tak, — brzmiała odpowiedź. — Ww 
tym właśnie celu skonstruowałem swój apa- 
rat „biomotor“, który znałazi już zastosowa 
nie w wielu szpitałach. 

Lekarz pokazał swój wynalazek, 
śniając jego znaczenie i konstrukcję. 

— Przedewszystkiem ważną jest rzeczą 
ustalenie oddychania'i obiegu krwi w ciele 
martwego człowieka, który nie umarł jeszcze 
zupełnie. Aparat mój służy właśnie do tego 
celu. Puszczony raz w ruch, działa autoina- 
tycznie i lekarz musi tylko obserwować wy- 
nikii tego działania. 

—. Czy często pan doktór 
swegce aparatu? 

—. Bardzo często... 
— I zawsze z pomyślnym rezultatem?.. 
— Prawie zawsze... Są Oczywiście wy- 

jątkowe wypadki, człowiek nietylko przestał 
oddychać, lecz jednocześnie przestało bić ser 
ce i komórki -aózgowe również wstrzymały 
swe funkcje. W tych wypadkach nic już nie 
pomaga. Lecz w wypadkach śmierci fikcyj- 
nej, miożna jeszcze uratować człowieka przy 
pomocy mego aparatu. 

— Czy wypadek, o którym pisze gazeta 
paryska, odpowiada prawdzie?... 

— Tak.. Człowiek, którego przejechało 
auto, wygłądał jak trup. Nawet sanitarjusze, 
znający się trochę na tych sprawach, uwa- 
żali go za nieżywego. Gdybym przybył o 
kilka minut później, człowiek ten nie żyłby 

wyja- 

korzystał ze 

  

chano oskarżonych i część świadków. —- 
Oskarżeni, mimo że przyznali się do wi- 

my wi czasie badania policyjnego, a na- 

stępnie usędziego śledczego, tym razer 
do winy nie przyznali się. Jedynie Ba- 
char i Stasiewicz częściowo potwierdzili 
swe poprzednie zeznania. Świadkowie, 
małorolni włościanie i rzemieślnicy, ze- 

znając, użalali się przed sądem na szko- 

dy, wyrządzone im przeź oskarżonych. 
Dalszy ciąg rozprawy we wtorek. 

ARŁYCH 
wróciłem do życia człowieka, którego śmierć 
trzymała już mocno w swych szponach. 

— I człowiek ten zupełnie wyzdrowiał?.. 
— Oczywiście... Leczył się jeszcze w szpi- 
talu, ale jest zupełnie zdrów i wrócił już do 
donu. 

Na krótko przed tym wypadkiem, dr. 
Eisenmenger wskrzesił młodą służącą, która 
powiesiła się w cefu samobójczym. Gdy zdję 
to ją ze sznurka, wszyscy byli przekonani, że 
dziewczyna już nie żyje. Przyłożyli jej lu- 
sterko do ust — nie oddychała. Serce nie 

zawezwany dr. Eisenmenger ze swym apa- 
ratem. Zdawało się, że jest to beznadziejny 
wypadek, doktór pracował przeszło pół go- 
dziny, lecz wkońcu organy oddechowe zno- 
wt: zaczęły funkcjonować, krew ruszyła w 
żyłach, serce zabiło najpierw bardzo słabo, 
potem coraz silniej i dziewczyna ożyła.... 

Biomotor woże znaleźć szerokie zastoso- 
wanie w wypadkach uduszesia gazami, za- 
sypania gruzami, w stosunku do topieiców, 
gdy oiiary tych wypadków nie zdradzają о- 
znak życia. 

— Wogóle — oświadczył dr. Eisenmen- 
ger — wypadki śmierci fikcyjnej, którą oto- 
czenie uważa za Śmierć prawdziwą, są bar- 
dze częste. W parlamencie francuskim zwró- 
cono niedawno uwagę ra to, że bardzo czę- 
sto grzebie się ludzi, którzy czynią wrażenie 
nieżywych, aie nie umarli. Odnosi się to 
szczególnie do prowincji, gdzie nawet leka- 
rze przyznają wypadki śmierci fikcyjnej za 
zgon prawdziwy. Rząd wyłonii specjalną ko- 
misję do zbadania tych Iaktow z proiesorem 
Baltazarem na czele... 

— No i cóż?.. 
— Komisja stwierdziła, że wypadki takie 

rzeczywiście się zdarzają i zaproponowała 
wydanie specjalnych instrukcyj dia lekarzy, 
w myśl których można byłoby ustalić baz 
wątpliwości, czy pacjent żyje jeszcze, czy też 
umari naprawdę. 

— Czy tak trudno ustalić?... 
— Nieraz bardzo trudno, Właściwie me- 

dycyna do dnia dzisiejszego, nie mogła je- 
szcze stwierazić niewątpliwej oznaki, z któ- 
rej wynikałoby, że pacjent nie żyje. Pewien 
Francuz jeszcze przed 50 laty wyznaczył pre 
mję w wysokości 25.000 iranków za ustale- 
nie niewatpliweį oznaki śmierci, lecz pienią- 

już naprawdę. Na szczęście przybyłem w kiłdze te leżą dotychczas niepodjęte w sekcji 
ka minut po wypadku, natychmiast puściłem medycznej paryskiej Akademji Naukowej. 

  

2000 kilometrów — 6000 osób 
DYREKTOR Z. ŚMIAŁOWSKI O TEATRANEJ WĘDROWCE 

Już z wiosną zainicjowany został 
objazd teatralny rozległych obszarów 
kresowych w obrębie wileńskiej dyrek- 
cji PKP. Urzeczywistniono go w czasie 
od 5 do 26 czerwca, pod reżyserją i wy- 
trawńiem kierownictwem mn. Zbigniewa 

Śmiałowskiego. 

— (o zechce nam pan dyrektor opo- 
wiedzieć o swej teatralnej odyssei? 

— Trzy tygodnie wędrówki i dzie- 
więtnaście miejscowości... 

— To było dosyć forsowne? 
-— Zapewne, i nie poszłoby tak gład- 

ko, gdyby nie dyrektor PKP. p. Kaei- 
mierz Falkowski. Objął on mianowicie 
owoeny w następstwa protektorat nad 

naszym objazdem i udzielił daleko idą- 

cego poparcia, Mieliśmy dzięki temu 
wszelkie ulgi przejazdowe i przewozowe. 

iPodkreślić również muszę żywe zainte- 
resowanie się i życzliwość ze strony na- 

czelnika wydziału osobowego p. Juljusza 
Narkowicza, niestrudzonego propagato- 
ra ognisk kolejowych. Obydwaj pano- 

wie wychodzili ze słusznych względów i- 
deowych, uznając konieczność į donios- 

łość takiego objazdu. 

— Jakie mianowicie czynniki decy- 
dują o doniosłości objazdu? 

—Poza ogólno-kulturalnemi chodzi o 
czynnik narodowy i państwowy. Kresy 
Wschodnie pozostają pod silnym wpły- 
wem teatru ukraińskiego. Trupy ukraiń- 

skie objeżdżają nasze miasteczka, i wi- 

dzimy oto, jak wielką jest potrzeba te- 

atru: zdarza się, że w jakiejś głuchej mie 
ścinie zespół ukraiński grywa miesiąca- 
mi. A teatr naddnieprzański Rudenki 

obchodził właśnie dziesięciolecie swej 
pracy artystycznej na kresach. Dziesięć 

lat teatru ukraińskiego na naszych kre- 

sach — to coś znaczy. Trzeba temu 
wpływowi przeciwidziałać. Można to u- 

skuteczniać tylko takiemi samemi środ- 
kami: jednemu teatrowi przeciwstawić 

drugi, lepszy. 
— Teatr ukraiński ma w swoim re- 

pertuarze sztuki. które pociągają masę, 

Różne Fryćki i wieczornice, śpiewy, ba- 
lałajki i tańce — to działa na tłum. 

— Istotnie. I dlatego też trzeba ob- 
jeżdżać kresy z "repertuarem popular 
nym, w pewnym senzie kolorowym, ale 

oczywiście na wysokim poziomie artys- 

tycznym. Nasz zespół Teatru Kolejowe- 
go przygotował dwie sztuki: Azję 
Tuhajbejowicza i fredrowskie Dożywo- 
cie. Jak: przekonałem się, barwny i kon- 
tuszowy Azja znakomicie spełnił rwoją 

rolę, 
— Jak przedstawiała się strona ar- 

tystyczna i techniczna tych widowisk? 

— Przygotowywaliśmy się starannie 
i długo, aby osiągnąć maksi 

    

Do zagrania ról głównych zaprosiliśmy 

  

EF dniu wczorajszym wyru- 

szylo z przystani szkolnej w 

Warszawie 10 kejaków. które 
były tu z Wilna 'w drodze į 

do Bałtyku. Kajaki wileńskie | 
odwiedzą Tezew, Gdynię, Hel 

i; Puck. Wycieczka”ta pozosta- 
je pod kierownictwem  dyrek- 

tora państw. seminarjum nau- 
czycielskiego w Wilnie im, To 

masza Zana. Celem tej wy- 
cieczki jest  zamanifestowanie 
węzłów, łączących młodzież szk. 
wileńską z polskiem morzem. 

Na zdjęciu widzimy jeden z ka 

jaków wileńskich, opuszczający | 

przystań w Warszawie. 

mie można nie stwierdzić, że to, co je- 
szcze jest do zrobienia, stokrotnie prze- 
iwyższa to, co zostało dotychczas zro- 
bione! 

Weźmy chociażby same Wilno, które 
przecież posiada olbrzymią literaturę na 
temat swych dziejów, Nlie dość, że każ- 
dy wnikliwy badacz wciąż może robić 
nadzwyczajne odkrycia, dotyczące prze- 
szłości miasta (Kłos, Limanowski, Mo- 
relowski, x. Śledziewiski li w. in.), ist- 
nieje przecież wielojęzyczna literatura w 
sposób całkiem odmienny ujmująca za- 
Isadniczy charakter dziejów miasta. 

Litwini, jak dwa a dwa — cztery — 

dowodzą, że wiszystko, czem żyje i od- 
dycha Wilno, zawdzięcza ono kulturze 

litewskiej. Żydzi nazywają Wilno drugą 
Jerozolimą, W. ibibljotekach wileńskich 
jeszcze nie zbutwiały rosyjskie „nauko- 
we“ książki, wykazujące  „odwiecznie 
mosyjską* przeszłość miasta. W Mińsku 
docent bolszewidkiego uniwersytetu -— 
Szczekotichin ani się zająknie, gdy wy- 
mienia wileńskie zabytki białoruskiej” 
architektury — kościół św. Anny, i m- 
iny zamiku na górze Zamkowej.. W pew- 
nej zaś publikacji, wydanej przed kilku 
laty przez O, O. Bazyljanów z Żółkwi, 
można czytać takie słowa: 

— „Od niepamiętnych czasów Ukra- 
ińcy zamieszkiwali najlepszą i najwięk- 
szą część (Wilna. Przestrzeń na, wschód 
od obecnej ulicy Wielkiej do rzeczki Wi- 

o BTS ABOROZNIDDEAETOW ARA WÓAERZZOWÓE ZOP 
lenki i obecnie nosi nazwę Zarzecza i 
'Popowszczyzny. 

Mieszkając razem i w: zgodzie, Uk- 
raińcy nadali miastu czysto uktraiński 
charakter, tak, że w w. XIV niemiecki 
historyk mazywa Wilno „ruskiem“ mia- 
stem. 

Ludność ukraińska od najdawniej- 
szych czasów miała własną cerkiew Św. 
Mikołaja, zbudowaną, jak głosi legenda, 
jeszcze za Giedymina...* *). 

(My się uśmiechamy na takie słowa, 
nias bawią podobne dociekania history- 

czne, ale setki tysięcy ludzi wierzą -— 
każdy na swój sposób — głoszonej „pra- 
wdzie“. 

Balamutna literatura „historyczna 
rośnie z każdym dniem; my się nie prze- 
ciwstawiamy jej należycie ani pod 
względem naukowym, ani w dziedzinie 
twórczości literackiej i artystycznej, 

*) „Chrystianśkyj Kalendar na 1923 rik“, 
Te kalendarze, przeznaczone dla najszer- 
szych mas, są niezmiernie ciekawe. 10- 
szę zajrzeć chociażby do tegorocznego Bia- 
łorusikego Kalendarza. Jest tam na str. XXXII 
„krótka białoruska chronologja*, zawieraja: 
ca 27 najznamienniejszych dat. Znajdujemy 
tam takie epokowe zdarzenia, które powinien 
pamiętać każdy Białorusin w Polsce: r. 1649 
— Powstanie na Białorusi (!), r. 1918 —- 
25-II1. Ogłoszenie niepodległości Białoruskiej 
Ludowej Republiki — r. 1925 — Założenie 
klasztoru O.O. Jezuitów wschodniego obrząd 
ku w Albertynie pod Słonimem. 

Warto spamiętać te daty!... 

  

Ww 'Wykazujemy dziwną obojętność 
stosunku do naszej przeszłości. 

Dr. S. Wysłouch ciekawią swą pracę 
p .t. „Ziemia oszmiańska na rubieży 
dwu kultūr“ rozpoczyna takiem słowa- 
mi Stanisława Brzozowskiego: 

— „Wrogiem najgroźniejszym jest 
dziś życie bez historycznego planu, mięk 
ki i bezkostny subjektywizm. Brak kul- 
turalnej, historycznej woli, brak męst- 
'wa, odległych historycznych  perspek- 
tyw — oto cechy, rzucające się w oczy 
nowoczesnej europejskiej psychice kul- 
turalniej. Tym kanałem ucieka, najszla- 
chetniejsza krew myśli naszej, 

Kultura dzisiejsza — to w znacznej 
mierze system złudzeń i iluzyj, przesla- 
niających ten istotny Stan rzeczy: — 
to system ucieczek przed historją“. 

Słowa te, wypowiedziane przed dwu- 

dziestu przeszło laty, jak dziwną aktual- 
ność posiadają dziś, jak wielkie obowiąz 
iki nakładają na nas, stojących na rubie- 
ży dwu kultur!..... 

Najpilniejszym, najgłówniejszym, na- 
szym obowiązkiem wobec całego naro- 
du jest praca nad odtworzeniem dzie- 
jów kultury polskiej na północno - 
wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej. 

W pracy tej będzie chodziło nietyl- 
ko o wzbogacenie nauki, lecz przedew- 

szystkiem o wzmocnienie duchowe na- 
szej mołdzieży o zatamowanie tego ka- 
mału, którym, podług trafnych słów p. 
Brzozowskiego, „ucieka najszlachetniej- 
Sza krew naszej myśli"... 

  

Leona Wałłejkę i odbyliśmiy trzydzieści 
cztery próby zespołowe, aby grać rze- 
czywiście bez suflera. Poza tem sporzą- 
dzona została nowa oprawa dekoracyj- 

na i kostjumowa. Ze względu na różno- 
rodność scen, trzeba: było zastósować spe 
cjalną konstrukcję dekoracyjną, umożli- 
wiającą wyzyskanie najmniejszej nawet 
przestrzeni. 

— A skład zespołu? 3 
— Personel artystyczny liczył dzie- 

więtnaście osób, techniczny tylko dwie. 
— Więc tak wyposażeni i przygoto- 

wani udaliście się na zdobycie kresów. 
Jekżesz biegnie trasa? 

— Opracowana. jest z całą dokładno- 
ścią. Musimy być wszędzie punktualni, 
musimy dać najwyższą możliwą liczbę 
przedstawień. Objechaliśmy poleskie, no 
wogródzkie, białostockie i wileńskie, 
goszcząc kolejno w następujących miej- 
scowościach: Stołpce, Horodziej, Bara- 
nawicze, Łuniniec, Pińsk, Kobryń, Brześć 
Czeremcha, Łapy, Sokółka, Wołkowysk, 
Lida, Nowojelnia, Mołodeczno, Wilejka, 
Głębokie, Postawy i Nowoświęciany. 

— Dużo i wiele. Jak. się to przedsta- 
wia w cyfrach, gwoli lepszego uzmysło- 
wienia sobie tego wyczynu? 

— Podróży 22dni; przedstawień 27; 
w tem pięć popołudniówek dla młodzie- 
ży; przestrzeń przebyta — 2191 kilome- 
trów, a więc dzienny przejazd wynosił 
104 kilometry z ogonkiem. 

— Wyniki iście rekordowe, jeśli cho- 
dzi o zespół, A czy publiczność starała 
się dorównać aktorom? 

— Właśnie. I to godne jest pochwały 
i uznania. Świadczy to dobitnie o tem, 
że wszędzie na prowincji pragną teatru. 
Niech mówią znowu cyfry: teatr nasz 
odwiedziło za biletami płatnemi 5485 o- 
sób, bezpłatnie — 441. Dziennie więc u- 
częszczało 245 osób, co stanowi przeszło 
80 procent zapelnienia widowni, 

— To sukces naprawdę poważny. A 
stosunek uczuciowy publiczności do te- 
atru? 

— Wszędzie doznawaliśmy szczerych 
powitań i owacyj, i wszędzie wyrażano 
żal, iż dobre polskie widowiska zbyt rzad *1 
ko się odbywają. 

— Pomyślny wynik objazdu i głód 
teatru na prowincji nasuwa panu dyrek- 
torowi zapewne niejakie refleksje? 

— Oczywiście. U'ważam, że koniecz- 
nością kulturalno - państwową jest stwo 
rzenie stałej organizacji objazdowego 
Teatru Kolejowego. Postulaty swoje sfor 
mułowałbym w ten sposób: 

1) Należy powołać wojewódzki ko- 
mitet popierania teatru objazdowego i 

. podobne komitety przy starostwach, a 
to ze względu na zorganizowanie społe- 
czeństwa i odpowiedniej reklamy; 

2) nieodzowną rzeczą jest uzyskanie 
specjalnej koncesji, celem uniknięcia o- 
płat podatkowych i zezwoleniowych w 
każdem mieście, Równie mieodzownem 
jest zwolnienie od wszelkich podatków 
komunalnych. Wypelnienie tych dwóch 
postulatów zapewniłoby teatrowi spraw 
ność i szybkość; 

3) trzeba oprzeć funkcjonowanie te- 
atru objazdowego na jaknajszerszem vo- 
rozumieniu różnych władz i czynników. 
A więc, uzyskać współpracę wojewódz- 
twa nowogródzkiego, poleskiego i biało- 
stockiego, aby rozszerzyć zasięg wpły- 

wów:; porozumieć się z garnizonami woj- 
skowemi celem urządzania przedstawień 
dla żołnierzy, i z kuratorjum szkolnem, 
aby dawać widowiska dla młodzieży. Na 
koniec, dla dotarcia do ośrodków poło- ” 
żonych daleko od kolei, należy używać 
samochodów ciężarowych do przewiezie- 
nia dekoracyj i utensylij scenicznych. 

— Plan pana dyrektora jest przejrzy 
sty, konkretny — i bardzo realny, Miej- 
my madzieję, że te czynniki, które pan 
wspomniał, zaintersują się nim. ski. 

YYYVYYYTYYYYYYYYYYYWYYYYYTYYTYYYTYYTYWYTY 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 

DST RESTA REISTROKIS 

I nie mówmy, myśląc o naukowem 
zorganizowaniu badań dziejów kuliury, 
— 0 ciężkich czasach, o braku środków, 

o kryzysie! Przecie takie badania, to 
mie jest luksus, bo jest jeden ze Środ- 

ków zwalezania kryzysu!... Wszystko co 

daje siłę jest wrogiem kryzysu! 

Rzecz jasna, iż trudno 'w obecnej 
chwili myśleć poważnie o stworzeniu na 
naszym Uniwersytecie katedry historji- 

kultury, ale jakąś skromną pracownię, 

któraby już samem swojem istnieniem 
zachęcała do pracy i pracy tej byłaby 

mormalnym ośrodkiem, — łatwoby bylo 

zonganizować czy przy Uniwersytecie, 

czy 'tież przy Instytucie Badań Europy 

Wschodniej. 
Ta czy inna jednostka miałaby. sta- 

mąć do pracy, takie lub inne zostałyby 

zakreślone granice tej pracy, — mniej- 
scza, — ale zorganizowaną pracę nad 

badaniem dziejów naszej kultury na 
ziemiach b. Wielkiego Księstwa Litew- 
skiego trzeba rozpocząć nie zwlekając! 

Staliśmy i stoimy na rubieży dwn 

kultur. 
Mamy wyznaczoną sobie wyraźnie o- 

kreśloną misję dziejową... 
Zrozumienie tej misji, poznanie jej 

dziejów, zbadanie twórczych sił chwili 

obecnej i wskazanie drogi naprzód —- 

oto zadania, stojące przed nami... 

Od nas, tylko od nas samych zależy 

dobre i rzetelne wywiązanie się z tych 

zadań!   
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PRZELADOWANE SĄ OWOCAMI ZA 
BEZCEN. PAMIĘTAJ O ZAPASIE NA 
CIĘŻKĄ ZIMĘ — 

  

JUŻ CZAS SMAŻYĆ. 

JUDAICA 
Opinja publiczna dostatecznie jest 

przekonana, o tem, że zły stan samorzą 
du miejskiego, zwłaszcza w miastach 
większych, jest spowodowany przez 
politykomanję. Przedłużony ponad gra- 
nicę wieku ustawowego, żywot rad 
miejskich ujawnia coraz to nowe symp 
tomy rozkładu, dostarczając w ten spo 
sób nowe argumenty za koniecznością 
rychłego wprowadzenia nowej ustawy 
samorządowej. 

Rady miejskie w swym starczym 
wieku stają się nietylko lokalnemi gieł 
dami _politycznemi, ale i kuźnią 
kłamstw, inwektyw personalnych prze- 
ciw tym działaczom samorządowym, 
którzy stali i stoją na stanowisku po- 
trzeby oczyszczenia atmosfery pracy w 
życiu samorządowem. 

Nałogi, zwłaszcza złe, są uporczywe. 
Ludzie poświęcają dużo energji i spry- 
tu, aby w nich trwać, bo przyzwycza- 
jenie, to druga natura. 

Wileńska Rada Miejska na swem 
posiedzeniu w dn. 23 czerwca przeży- 
wała emocje takiej gry. Grał przedsta- 
wiciel Bundu dr. Raies, który dla tem 
większego sukcesu mianował się być 
zastępcą interesów całej ludności 23 
dowskiejmiasta Wilna, do czego nota 
bene, tytułu nie posiada. Ale kto się 

.Byta na giełdzie o uprawnienia? Pan 
radny Raies zrobił wszystko dla osią- 
gnięcia pożądanego efektu. Poświęcił 
nawet prawdę. W trakcie dyskusji nad 
kinem miejskiem po przez Wydział Kui 
tury i Oświaty i higjenę szkolną, któ- 
ra do tego wydziału należy, przemycił 
zarzut, skierowany do mnie, gnębienie 
szkolnictwa żydowskiego. Dygresja 
bardzo odległa, ale ze stanowiska takty 
cznego całej działalności pana radnego 
Raiesa bardzo konsekwentna. Chodziło 
o wykorzystanie sytuacji, naładowa- 
nej nie tyle elektrycznością, ile kinem. 

« Trzeba było rzucić kości. W ten spo- 
sób zmuszony jestem do odpowiedzi. 
Chcę być objektywny i dlatego daję 
głos liczbom, ilustrującym rzekome gnę 
bienie szkolnictwa żydowskiego na te- 
renie Wilna. 

W roku budżetowym 1932 — 33 na 
szkolnictwo powszechne publiczne pre- 
liminowano 491.597 zł. — na szkolni- 
ctwo prywatne żydowskie 185.297 zł. 
ctwo prywatne żydowskie 185.207 
złotych. Stosunek liczby dzieci za- 
pisanych do szkół publicznych i prze- 
widywany zapis dzieci w szkołach żydo 
wskich jest jak 1:4, podczas gdy sumy 
wydatkowane na szkolnictwo Żżydow- 
skie są tylko o 2,6 razy mniejsze. Gdy 
by zachować stosunek świadczeń  fi- 
nansowych według liczby dzieci, to 
szkolnictwu żydowskiemu należałoby 
się tylko 122.899 zł. W roku 1931 —32 
wydatkowano na szkolnictwo powsze- 
chne publiczne 540,252 zł. 46 gr., a na 
żydowskie 191,925 zł. 26 gr. Liczba 
dzieci w szkołach powszechnych pu- 
blicznych 15045, w szkołach prywat- 
nych żydowskich 4,113. jeżeli weźmie 
my jedynie słuszny stosunek liczbowy 
dzieci, to jest 1:3,6, to znowuż wypa- 
da, że szkolnictwo żydowskie powinno 
otrzymać 150,078, a faktycznie otrzy- 
mało o 41.847 zł. więcej, Proszę wziać 
Rocznik statystyczny m. Wilna za rok 
1930, to na str. 166, poczynając od re- 

ku 1925 uwidocznione są sumy z wy- 
konania budżetów na szkolnictwo pu- 
bliczne, powszechne i prywatne żydow 
skie. Dla przykładu rok 1927 — 28: 
wydatkowano — na szkolnictwo publi- 
czne 321.740 zł., prywatne żydowskie 
198.736 zł. i t.d. Stosunek w każdym 
razie wydatków jest większy od sto- 
sunku liczbowego dzieci. To są wszyst 
ko świadczenia, których podstawą pra 
-wną dla szkół prywatnych żydowskich 
jest tylko uchwała Rady Miejskiej. Po- 
zatem mógłbym wyliczyć cały szereg 
innych świadczeń, stwierdzających do- 
wodnie fakt, że wszystko to, co było 
dawane dziatwie szkół powszechnych 
w stosunku proporcjonalnym było u- 
dzielane dzieciom szkół żydowskich, a 
więc: dzieci szkół żydowskich korzy- 
stały z filmów naukowych, z kredytów 
na sporty zimowe, otrzymywały upo- 
minki na Purym, dożywiane były w licz 
bie 1656-ro dzieci na 4,113 uczęszcza- 
jących do szkół. Nie mówiąc już o ko- 
lonjach letnich. Na mój wniosek, sekcja 
pomocy Komitetu dla spraw bezrobo- 
cia udzielała szkołom żydowskim po- 
mocy w artykułach żywnościowych 
tak, jak to było czynione dla szkół po- 
wszechnych publicznych. Tak wygląda 
w cyfrach gnębienie szkolnictwa ży- 
dowskiego, oraz samorząd miejski m. 
Wilna. 

A teraz co do mnie. Za cały czas 
mojej działalności poza Wilnem i w 
Wilnie, nikt nie udowodni mi jakica- 
kolwiek wrogich zamiarów lub aktów 
w stosunku do szkolnictwa żydow= 
skiego. W zakresie higjeny szkolnej 
trzymałem się ścisłego paralelizmu w 
stosunku do jednego i drugiego szkol- 
mctwa. jeżeli w zakresie higjeny szkoi 
nej broniłem się od niekompetentnej in- 
gerencji, to to samo zachodziło i na 
terenie szkolnictwa publicznego. je- 
stem zdeklarowanym przeciwnikiem za 
truwania polityką szkoły i jeżeli pan 
radny Raies znajdzie choć jeden wia- 
vogodny fakt, na którym mógłby о- 
przeć swoje wyssane z palca oskarże- 
nie, to gotów jestem publicznie przy- 
znać się do winy. Faktu takiego nienia, 
jak również i nie było zamiarów. 

Inną jest zgoła rzeczą, że mam aż 
nadto danych do krytycznego patrze- 
nia na działalność żydowskiego central 
nego komitetu oświaty, którego czoło- 
wym działaczem jest pan radny Rafes. 
Nigdy tego nie ukrywałem i nie robię 
z tego tajemnicy i dziś. 

Odpieram zarzuty pana radnego 
Raiesa bynajmniej nie z tego powodu, 
że mogą mi one popsuć opinję wśród 
ludności żydowskiej. O _ popularność 
nigdy nie zabiegałem, a nadewszystko 
nie spekuluję na głosach żydowskich, 
jak się to często zdarza polskim dzia- 
łaczom. Podaję powyższe tylko w imię 
prawdy: Pozatem w atmosferze pole- 
miki nie mam zamiaru określać swego 
stosunku do szkolnictwa prywatnego 
żydowskiego i całej t. zw. kwestii 
żydowskiej, a to z tego powodu, żeby 
panu radnemu Rafesowi nie marzyło 
się, że jemu należy przypisać zasługę 
wymuszenia deklaracji, za lub przeciw 
żydom. Oświadczałem się w tej spra- 
wie niejednokrotnie publicznie. 

Co innego mnie w tej chwili inte- 

  

ły się nabożeństwem odprawionem 

B nych. 

WILNO. — Doroczne święto pułko 
we 5 p.p. Leg. poprzedzone zostało 
capstrzykiem orkiestry, która wraz z 
oddziałem przemaszerowała w niedzie- 
lęwieczorem przez miasto, grając pie- 
śni legionowe. 

Wczorajsze uroczystości rozpoczę- 
w 

kościele garnizonowym w obecności 
| generalicji, przedstawicieli władz pań- 
stwowych, samorządowych i 
oficerskiego. 

Po odprawieniu modłów oddziały 
pułku przemaszerowały na ulicy Mickie 
wicza, gdzie u wylotu ul. Tatarskiej 

korpusu 

Ą nastąpiło przyjęcie defilady. Dokonał 
4 tego gen. Konarzewski, w asyście wo- 

jewody Beczkowicza, prez. Maleszew- 
skiego, gen. Skwarczyńskiego i  in- 

   
WTOREK : ) 
Dziś 5 Yiscnód słońce g. 3.44 

jairo Zachód słońce g 2024 
Łucji 

REEBOK CT 10 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego w Wilnie. 
Z dnia 4 lipca 1932 roku 

Ciśnienie średnie: 764. 

Temperatura średnia: -- 

Temperatura najwyższa: +27. 

Tempeartura naj 

  

    

   
schodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwkagi: pogodnie. 
  

URZĘDOWA 
— Min. Boerner w Wilnie. w 

Wilnie minister Poczt i Telegrafów inż. 
Boerner dokonał inspekcji prac Dyrek- 
cji wileńskiej oraz przeprowadził lustra 
cję urzędu pocztowego Wilno 1. 

WOJSKOWA 
— Pobór szeregowych z cenzusem. — W 

roku bież. poborowi z cenzusem zaliczeni do 
szkół podchorążych artylerji, kawalerji, łącz- 
ności, sanitarnych i saperów, będą wcieleni 
w połowie sierpnia. Poborowi piechoty po- 
wołani będą do szkół podchorążych dopiero 
w połowie września. Służba w piechocie po- 
trwa 12 miesięcy, w innych rodzajach bro- 
ni i służb — 13 mies. Ci, którzy nie posia- 
dają pełną maturę, odbędą służbę nie w pod 
chorążówce, lecz jako zwykli żołnierze w 
pułkach. 

MIEJSKA 
— Miejska prainia mechaniczna. — Przy 

zakładzie dezynfekcyjnym (ul. Łukiska) рг 
wstała pralnia mechaniczna, której zadaniem 
będzie obsłtgiwanie wszystkich szpitali miej- 
skich. 

— Wypłata poborów. — Zaległe naleźno- 
ści pensyjne pracowników miejskich zostaży 
w dniu wczorajszym wypłacone. 

— Higjena w szkołach. — Obecny stan 
sanitarny w szkołach powszechnych jeśli 
chodzi o uczęeszczające tam dzieci, pozosta- 
wia dużo do życzenia. 

W związku z tem miejska komisja sani- 
tarnazajmie się tą sprawą i obmyśli Środki, 
ktróe pozwoliłyby podnieść higjenę wśród 
dzieci. 

— Kolonje letnie. — W dniu 15 b.m. na 
zorganizowane przez magistrat kolonie let- 
nie w Monoszkach odjedzie z Wilna 150 
dzieci. Kwalifikacji k andydatów na kolo- 
nje dokonują lekarze miejscy w dniu 8 b.m. 
na podwórku magistratu. 

— Podatki od kinematografów. —— Wia- 
ściciele kin, zrzeszeni w swej organiza 
zwrócili się do odnośnych władz centralnyc! 
z prośbą o rozpatrzenie i unormowanie podat 
ku komunalnego od kinoteatrów. 

Właścicielom kin chodzi, by podatek ten 
nie był pobierany od wpływów brutto, 
lecz od faktycznych zysków. 

— Tanie kuchnie miejskie. — Mimo cięż- 
kiej sytuacji miasto czyni starania, by nie 
zmniejszać ilości wydawanych obiadów w 
kuchniach miejskich. Dotychczas z obiadów 
tych korzysta kilkaset osób dziennie. 
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| Święto 5-go Pułku Piechoty Legjonów 
Defiladę prowadził dowódca 5 pp. 

Leg. pułk. Połczynski. 
Q godzinie 12 miało miejsce wrę- 

czenie sztandaru 9 drużynie  harcer- 
skiej, będącej pod opieką pułku. Wrę- 
czenia dokonał gen. Skwarczyński w 
obecności korpusu oficerskiego i od- 
działów wojskowych na boisku spor- 
towem 5 p.p. Leg. Bezpośrednio po- 
tem udekorował odznakami pułkowe- 
mi oficerów i żołnierzy. 

O godzinie 13 odbył się obiad żoł- 
nierski, zaś wieczorem — raut w ka- 
synie oiicerskiem w koszarach 1 Bry- 
gady. Na święto przybyło dużo b. le- 
gjonistów, uczęstników walk 5 pulku, 
którzy w godzinach wieczornych zebra 
li się, aby pogwarzyć o wspólnie prze- 
bytych dniach chwały. 

  

  

NIKA 
UNIWERSYTECKA 

— Z Uniwersytetu. — W sobotę dnia 2 
lipca 1932 r. w Auli Kolumnowej Uniwersy- 
tetu odbyła się promocja na doktora św. teo- 
logji ks. Magistra Józefa Zdanowicza. 

— Promocje. We środę, dnia 6 czer 
wca o godzinie 1-ej po południu w Auli 
Kolumnowej Uniwersytetu odbędą się 
promocje na dyplomowanych artystów- 
malarzy, absolwentów Wydziału Sztuk 
Pięknych U.S.B. p. Gracjana Achrem- 
Achremowicza, p. Zofji Wendorfi-Se- 
rafinowiczowej i p.Eugenji Skwarczew 
skiej. Wstęp wolny. 

RÓŻNE 
— Wystawa Moniuszkowska przediużona 

Wobec tego, iż w ostatniej chwili 
stanowionem zamknięciem W 

   

        ńskim, w 
szereg spóźnionych zgłoszeń od organ ) 
społeczno-kulturalnych i zapowiedzianych wy 
cieczek, Komitet Obchodu nie zamknął wczo- 
raj Moniuszkowskiej W a przedłużył 
ja jeszcze na dni kilka. W , którzy nie 
zwiedzili niezwykle i wystawy 
licznych pamiątek, życiem i 
twórczością naszego 
mają jeszcze możność 
codziennie od godz. 11 do 

— Przemyt w czerwc 
siącu K.O.P. skonfiskował | 
przeszło 34,350 zł., ares. 
ków. Najwięcej przemy į 
pograniczu litewskiem, gdzi 
klg. tytoniu, 120 kig. sacharyny, 
galanterji i jedwabiu. 

— 25 klg. sum. Rybak Michał Śla- 
ziewicz niedaleko  Mikołajewszczyzny 
wyłowił z Niemna wielkich rozmiarów 
suma wagi przeszło 25 klg. Po wyciąg 
nięciu na brzeg sum ustawicznie wyry 
wał się, nie pozwalając umieścić się w 
balji. 

— MECZ SZACHOWY WILNO — 
LIDA. W lutym br. odbył się mecz sza- 
chowy między miastami Wilno—Lida z 
wynikiem 7:1 na korzyść Wilna. Dnia 9 
lipca br. wyjeżdża .do Lidy reprezenta- 

      

    

    

    

   
   

  

   

  

ano na 
rano 250 
mnóstwo 

“cja Wilna, składająca się z najwybitniej 
szych szachistów Wileńskiego Tow, Sza 
chowego w liczbie 5 osób, celem roze- 
grania meczu rewanżowego w dniu 9 i 
10 bm., tj. w sobotę i niedzielę. Przewi- 
duje się bardzo poważna walka, gdyż 
Lida tak wyraźnie pokonana w Wilnie, 
niewątpliwie będzie się starała na swo- 

im terenie osiągnąć wynik bardziej ho- 
norowy. Dla orjentacji dodać należy, że 
w Lidzie jest kilku dobrych szachistów, 
w gronie których przebywa również po- 
gromca mistrza Świata Aljechina z se- 
ansu gry jednoczesnej w Warszawie w 
1929 r, 

TEATR I MUZYKA 
— „Od kanapy do fotela" w Lutni. Dziś, 

we wtorek 5-VII o godz. 8 min. 15 po raz 
drugi doskonała, szampańska komedja fran- 
cuskich pisarzy Coolus'a i Rivoire'a p.t. „Od 
kanapy... do fotela", która wywoła na wido- 
wni salwy zdrowego śmiechu, oraz nastrój 
pełen humoru i wesołości. Doskonała ta ko- 
medja, pełna lekkości i beztroski, niezawod 
nie cieszyć się będzie w Wilnie takiem sa- 
mem powodzeniem, jak w Warszawie i za- 
granicą, zabawa niezrównana. Jutro w środę 
6 b.m. i dni następnych o godz. 8.15 „Od ka 
napy... do fotela". 

— Muzyczne przedstawienie „Chata za 
wsią* w ogrodzie Bernardyńskim. Jutro, we 
wtorek 5-VII o godz. 8 mint. 15 piękne przed 

resuje, a mianowicie działalność pana 
radnego Rafesa na tle stosunków pol- 
sko-żydowskich w Wilnie. Nie wszy- 
stkim może jest wiadomem, że w la- 
tach ostatnich wśród ludności żydow- 
skiej zaszły bardzo gruntowne przeo- 
brażenia w sensie stosunku mas żydow 
skich do państwowości i kuitury pol- 
skiej na całym terenie ziem północno- 
wschodnich z miastem Wilnem  łącz- 
nie. Obserwujemy bardzo ciekawe obja 
wy polsko-żydowskiego porozumienia, 
jeżeli tak to można byłoby nazwać. Pan 
radny Rafes nie może tego nie obser- 
wować i jednocześnie to jest powodem 
jego zmartwienia. Jako przedstawiciel 
Bundu, radykalnego ugrupowania ży- 
dowskiego, którego ideologja jest dzi- 
wną mieszaniną kultu dla Sowietów, 
nienawiści do Rzeczypospolitej i bojo 
wego nacjonalizmu i separatyzmu ży- 
dowskiego, wyrobił w sobie cechy dzia 
łacza z żydowskiej ulicy, gdzie mark- 
sizm i dialektyka talmudyczna, tworzą 
rzadko gdzie spotykany amalgamat. 

Sprawiedliwość nakazuje stwier- 
dzić, że swój rozkwit całkowity, jako 
„bojewika“, „zagotowszczyka Wilno- 
stroja*, zawdzięcza wcale nie żydom. 
To nasza rodzima endecja, hołdująca 
zoologicznemu  nacjonalizmowi i pie- 
lęgnująca jednocześnie nienawiść do 
rządów Marszałka Piłsudskiego, zakty- 

wizowała i zapewniła powodzenie wy- 
stąpieniom pana radnego Rafesa. Od- 
działywa tutaj i drugi wychowawca w 
osobach działaczy z PPS, której cała 
polityka socjalna odbywa ewolucję 
wsteczną od zasad do posad. Czyż wo- 
bec tych wpływów można potępić pana 
radnego Rafesa? Nie czynię tego. Du- 
żo zachodzi okoliczności łagodzących. 
Usprawiedliwienie jednak gie zmienia 
w niczem faktu a iaktem jest szkodli- 
wa działalność pana doktora Raiesa, 
jak na terenie Rady Miejskiej, tak i 
wśród mas żydowskich, które przede- 
wszystkiem pragną spokoju. 

Skoro wystąpieniu pana radnego 
Rafesa mam do zawdzięczenia potrze- 
bę wypowiedzenia tych kilku uwag, to 
nie chciałbym, aby tylko na tem się 
skończyło. Może niemałą zasługą pana 
radnego Rafesa będzie jeżeli głosy opi- 
nii żydowskiej wyjawią swój stosunek 
do jego dizałalności na terenie Rady 
Miejskiej w roli obrońcy żydowstwa. 
Może wreszcie będą poddane rewizji 
dotychczasowe poglądy na rolę samo- 
rządu. Gdyby to nastąpiło, to jakkol- 
wiek wejście do następnej Rady Miej 
skiej dla pana doktora Rafesa byłoby 
nieco utrudnione, ale zato miałby pra- 
wo do powiedzenia: zrobiłem to, czego 
nie chciałem, ale to, co zrobiłem, jest 
dobre. Dr. Brokowski. 

   

  

   

    

  

Dr. med. Marjan Strawiński: 
Filister Konwentu Pelon:a 

Zmaił dn. 3 lipca 1932 r. w wieku lat 68. Nabożeństwo żałobne” 
odbędzie się dn. 5 lipca o god. 9 rano, w kościele św. Ducha, wy- 
prowadzenie zwłok na cmentarz po Beinardyński o g: dz. 18. 

O czem zawiadamiają 
Konwent Polonia i Fiiistrzy. 

  PRERELNSAPEE EITI ESTC 

Wiec posta Bronistawa Wedziagolskiego 
W dniu 29. 6. 1932 r. odbył się wiec 

poselski B. B. W, R, w Turgielach. 

Na wiec przybyli wice-prezes Rady 

Wojew. BBWR p. poseł Bronisław Wę- 

dziagolski i z ramienia Sekretarjatu 
Powiatowego Kierownik biura sekretar- 

jatu p, Andrzej Gawda. 

Przed wiecem p. Gawda odbył posie- 
dzenie z prezydjum Komitetu Gminnego 
BBWIR w Tungielach celem omówienia 
spraw organizacyjnych BBWR na tere- 
nie gminy turgielskiej. 

Na wiec przybyło około 150 gospo- 

stawienie muzyczne „Chata za wsią', które 
dzięki czarującej muzyce Noskowskiego, tań- 
com układu Z. Karpińskiego, wybornej or- 
kiestrze pod kier. R. Hermana — codziennie 
gromadzi tłumy widzów. We wtorek mogą 
oglądać „Chatę za wsią'* ci, którzy nie wy- 
korzystali biletów swoich w niedzielę. 

Jutro i codziennie „Chata za wsią". 
— „Florette i Patapon“ premjera w ogro 

dzie Bernardyńskim. Na początku przyszłego 
tygodnia premjera uroczej farsy „„Fiorette i 
Zatapon“ w reżyserji Edwarda Glińskiego. 

PAN — Wyrok morza. 

HELJOS — Spóźniony romans. 
CASYNO — Zabójstwo w hotelu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— 12-LETNI ZŁODZIEJ. — Ma- 

łoletniemu synowi Józefy Kołosowskiej 
(Chocimska 4) w czasie gdy ten prze- 

J chodził ulicą Kalwaryjską jakiś chło- 
piec lat conajwyżej i2 skradł 120 zło- 
tych. Pieniądze te miały być oddane 
jako należność w skiepie. 

— Furmanka wpadia do Wiiji. — 
Wczoraj rano tuż przy moście Zielo- 

„ nym wystraszył się samochodu koń, ua 
leżący do Ludwika Wołejki (Wiłko- 
mierska 109). 

Wystraszone zwierzę poczęło po- 
nosić w stronę brzegów Wilji i w pew- 
nym: momencie woźnica wraz z wozem 
i koniem spadł z dość wysoikego nasy 
pu do rzeki. 

Momentalnie zorganizowano pomoc 
dzięki czemu. porwanego już przez 
prąd Wołejkę zdołano uratować. Do- 
znał on jednak poważnych obrażeń cia 
ła i został ulokowany w szpitalu ży- 
dowskim. 
— Siedem ran na głowie kobiety. — W 

szpitalu żydowskim ulokowane M. Tyszków 
nę (Ponarska 11) pobitą ciężko przez sąsiad 
kę. 

'Tyszkówna otrzymała 7 ran ciętych w gło 
wę. Zajście wynikło na tle osobistem. Tysz- 
kówną miała jakoby bałamucić męża gasiad- 
ki. 

— UTONIĘCIE. — Za ubiegłe dwa dni 
na terenie województwa wileńskiego zanoto 
wano 7 wypadków utonięć podczas kapieli. 
W jeziorze w pobliżu wsi Utkany gm. dzie- 
wianiskiej utonął 30-letni Michał Dudojć, w 
Wilence w pobliżu wsi Kowalenki gm. SZitm- 
skiej utonął 20-letni Feliks Pastel ze wsi Po- 
łubczaje gm. szumskiej, około m. Ilja utonął 
w rzece 25-letni Grzegorz Kreń, który cier- 
piał na epilepsję i w czasie ataku wpadł do 
wody, gdzie znalazł śmierć. W Dźwinie w 
pobliżu Dzisny utonął 29-letni mieszkaniec 
wsi Połoczany Antoni Kiejryc. W Mereczance 
w pobliżu Oran utonął 19-letni Kazimierz 
Chruściak z zaścianku Adamowicze. W Wilii 
niedaleko Niemenczyna utonął 32-letni Bole- 
sław Krawczyk i w pobliżu m. Kamień 32-iet 
nia Wiktorja Karniewicz. 

— Skradziono aparat fotograficzny. W 
dniu 2 bm. z niezamkniętego mieszkania przy 
uł. Piwnej 9 został skradziony aparat fote 
graficzny na szkodę Zawadzkiej Julji. War- 
tość skradzionego aparatu oblicza się na zło- 
tych 300. 

— Zatruł się denaturatem. — Przy nie- 
znanych bliżej okolicznościach zatruł się de- 
naturatem handlarz Z. Kołdopski (Niemiecka 
nr. 19). Udzieliio mu pomocy. Pogotowie 
Ratunkowe. 

WILNO-TROKI 
— OFIARY KĄPIELI. — W majątku Po- 

lesie gm. mielegjańskiej utonąi podczas ką- 
pieli 16-letni syn właściciela majątku Rudoii 
Brzeziński, uczeń 7-ej klasy gimnazjum. Zwło 
ki wydobyto. 

POSTAWY 

— ZATARG © WYPAS ŁĄK. 

Wczoraj na posterunek policji w Posta 

wach zgłosił się mieszkaniec folwarku 

Olszyno Ignacy Moczulski i zameldo- 
wał, iż tegoż dnia w godzinach wie- 
czorowych podczas interwencji o wy- 
pas łąki przez cudzych koni oddano do 
niego strzał kaarbinowy. Kula na szczę 
ście leko musnęła mu włosy. 

W kilka chwil później na posteru- 
nek policji przybył mieszkaniec wsi 
Czuny Mucha Cybulskii i zamelował, iż 
Moczulski w towarzystwie jeszcze kil- 
ku mieszkaóców folwarku Olszyno do- 
korali napadu na niego oraz kilku in- 
nych chłopów ze wsi Czuny, przyczetń 
Moczulski odgrażał się nożem, oraz wV 
dobył rewolwer, grożąc, że będzie strze 
lał. W trakcie naładowania rewolweru 
Moczulski miał rzekomo zgubić jeden 
nabój, który Cybulski dostarczył po- 
licjj w charakterze dowodu rzeczowe- 
go. ; 
— Strzaly na ulicy. — Posterunkowy ]ó- 

zef Plichta „przechodząc wieczorem ulicą Łu- 
kiską usłyszał 4 strzały rewolwerowe, odda 
ne gdzieś od strony ulicy Meczetowej. Plich- 
ta uda się w tym kierunku i spotkał jakiegoś 
osobnika z dymiącym, rewolwerem w ręku. 
Okazało się, że był to Cz. Tomaszewski (Św. 
Jafska 9), który użył broni bez przyczyny. 

Z POGRANICZA 

— PODSTĘP EMISARJUSZY LITEW. 
SKICH. — Granicę litewską koło Loždziej 
przekroczyło dwóch osobników w mundurach 

darzy rolników, z okolicznych wiosek. 
Wiec zagaił prezes miejscowego ko- 

mitetu gminnego BBWR p. Hołub Izy- 
dor, Na przewodniczącego powołano je- 
Įanoglošnie p. Aleksiuka: miejscowego 
działacza na niwie społecznej i samorzą- 
dowej. Po wyborze przewodniczącego 
zabrał głos p. poseł Wędziagolski i poru 
szył sprawę Ust. Sam. i bamdzo obszernie 
omówił sytuacj ęgospodarczą Państwa 
na tle wszechświatowego kryzysu gospo- 
darczego, P, Pesel Wędziagolski załkoń- 
czył swoje premówienie okrzykiem: 
Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsud 
Ski niech żyje! 

Po premówieniu p, posła Wędziagol- 
skiego cały szereg osób zwracało się z 
zapytaniami w różnych sprawach, na 

które p. poseł dawał wyczerpujące wyja- 

šnienia + odpowiedzi. Przed zakończe- 
miem wiecuprzewodniczący oświadczył. 
że wpłynęła do niego z pośród zebranych 
rezolucja z prośbą o poddamie ją pod 

głosowanie. W wyniku głosowania ze- 
brami jednogłośnie uchwalili rezolucję 

treści następującej: 

Zebirami na wiecu poselskim p, posła 
Wędziagolskiego w: dniu 29 czerwca 
1932 r.w Turgielach uchwalają, wyra- 
zić uznanie i solidaryzowanie się z po- 
czymaniami Rządu. 

Zebrani domagają się by posłowie 
BBWR interwenjowali u miarodajnych 
czynników, ażeby przystosowano ceny 
produktów przemysłowych do cen pro- 
duktów rolnych i żeby wełnę zagranicz- 
ną zastąpiono Inem i wełną krajową. 

Jednocześnie wyrażają uznanie i po- 
dziękowanie Posłom i Senatorom BBWR 
za ich pracę dla dobra Państwa. 

z SĄDÓW 
JESZCZE ROZPRAWA 0 SZPIEGOSTWO 

Po świeżym jeszcze w pamięci procesie 
doraźnym o szpiegostwo przeciwko lgnackie 
mu i Boczkarowowi, w dniu wczorajszym na 
ławie oskarżonych w Sądzie Okręgowym za- 
siadło ponownie aż sześciu szpiegów, dzia- 
łających również na rzecz Rosji sowieckiej. 

, Tym razem rozprawa odbyła się w try- 
bie zwykłym, a to ze względu na to, że wszy 
scyoskarżeni zostali aresztowani jeszcze 
przed wprowadzeniem w życie ostatniego de 
kretu Pana Prezydenta o sądach doraźnych. 

Na ławie oskarżonych zasiadają: Arkadjusz 
Januszonek, Jakób Łopacki, Wiktor Rudak, 
Aleksander Hrydziuszko, Aleksy Szawlugo i 
Mikołaj Żyngiel, wszyscy mieszkańcy woje- 
wództwa wileńskiego. 

Charakterystycznem jest, że podczas 
sprawdzania personalji wszyscy oskarżeni za 
wyjątkiem Rudaka podali swą narodowość 
jako Białorus. 

W wyniku dłuższego posiedzenia, które 
jak zwyklew takich wypadkach odbyło się 
pizy drzwiach zamkniętych, Sąd udał się na 
naradę, poczem wyniósł wyrok, mocą ktore 
go winę oskarżonych w stosunku do Janu- 
szonka, Lopackiego, Hrydziuszka i Žyngiela 
uznal za udowodnioną i biorąc pod uwagę 
pewne okoliczności łagodzące skazał każde 
go z nich na 1 rok więzienia, zamieniające- 
go dom poprawy z zaliczeniem aresztu pre - 
wencyjnego. 

Rudaka zaś i Szawlugę z powodu braku 
konkretnych dowodów przestępstwa Sąd po- 
stanowił uniewinnić. p. w. 

Będziesz pasał bydło 
Młodzież jest naszą największą tro- 

ską. Młodzież jest naszą przyszłością. 
Powtarzamy tak sobie wciąż, 
Dbajmy o młodzież. Uczmy młedzież. 

Nieśmy kaganiec oświaty... 

Właśnie 16-letni Bronisław Żuk ze 
wsi Cudzeniszki gminy polańskiej prag- 
nął tej oświaty, Zamęczał rodziców: 

— Pojadę do Wilna. Muszę się kształ 
cić. Chcę być czemś. 

A rodzice odpowiadali: 
— Nam uczonych nie potrzeba. Zo- 

staniesz tutaj. Będziesz pasał bydło, 
Więc 16-letni Bronisław, w niezaspo 

kojonej tęsknocie do wiedzy, powiesił 
się. 

Uczmy młodzież — mówimy. Warto- 
by czasami poduczyć i starych. 

POŻAR WSI 
We wsi Stańczynięta (Wilejka) pożar stra 

wił 10 gospodarstw wraz z inwentarzem ży- 
wym i martwym. Straty sięgają z góra 50 
tysięcy złotych. 

Pożar powstał z nieustalonej przyczysiy 
w stoodle Michała Bielewicza, a następnie 
przerzucił się na sąsiednie zabudowania. 

fitewskiej służby więzienenj, którzy podali sie 
za zbiegów z więzienia olickiego. Zbiegowie 
zeznali, że przed trzema dniami karetką wię- 
zienną byli przewożeni z Olity do Koszedar, 
lecz w drodze podczas naprawy koła wywa- 
żyli drzwi i wydostali się na wolność. 4 straż 
ników i woźnicę zdołali oni rozbroić i w ich 
purzebraniu zbiec. Ponieważ oświadczenia 
zbiegów były dość niejasne poddano ich 
ściślejszym badaniom, podczas których oka- 
zało Się, iż nie są to żadni uciekinierzy poli- 
tyczni, lecz poprostu emisarjusze litewscy, 
którzy w ten sposób zamierzali zmylić czuj- 
ność władz polskich dla określonych celów 
przedostać się na nasz teren. 

оНО 
y DOOT USTĘPUJE Е 

nr 
SOLI OWOCOWE) 

KARPIŃSKIEGO 

    

  

    

        

  



4 

Indywiduaine znižki kolejowe 
k "przy powrocie z uzdrowisk 
; Podajemy tutaj 'warunki korzysta- 

nia zt. vw, indywidualnych zniżek uzdro 
wiskowych dla kuracjuszy, powracają- 

icych z uzdrowisk. Kuracjusze i letnicy, 

„wybierający się na lato, winni we wła- 

anym. interesie zachować poniższe infor- 

macje: 

Przy powrocie z uzerowisk krajowych 
mogą kuracjusze korzystać z 50 proc. 
zniżek taryfowych za przejazd w I, II 
i III klasie pociągów osobowych i poś- 

iesznych. Ulgi te stosują się tylko w 

tym wypadku, gdy odległość danego u- 

zdrowiska od stacji powrotnej wynesi 
conajmniej 100 km. 

Celem otrzymania zniżki „uzdrowis- 

kowej* należy uprzednio nabyć w zarzą- 

dzie odnośnego uzdrowiska, względnie w 
komisji zdrojowej czy klimatycznej lub 
«w zarządzie gminy odpowiednie zaświad 
czenie Związku Uzdrowisk Polskich. Za- 
świadczenie to w postaci specjalnego * 
blankietu, zawierać musi potwierdzenie, 
że dana osoba przebywała w uzdrowisku 

w celach leczniczych lub wypoczynko- 
wych, bez przerwy, conajmniej 10 dni. 
Z zaświadczeniem tem, należy zgłosić 
się w kasie biletowej na dworcu, która 

wydaje żądany bilet ulgowy ze zniżką 
50 procent. 

Ulgi „uzdrowiskowe* stosuje się przy 
powrocie z uzdrowisk, położonych w na- 
stępujących miejscowościach : 

a) w ciągu całego roku: 

iw woj. krakowskiem: Bukowina (st. 
kol, Poronin), Bystna (st. kol. Wilkowi- 

ce - Bystra), Jaszczurówka (st. kolej. 
Zakopane), Krynica, Poronim, Rabka (st 
kol. Rabka lub Chabówfka), Szczawnica 

(st. kol, Nowy Targ lub Stary Sącz), 
Zakopane, Żegiestów Zdrój i Żegiestów 
Wieś (st. kol. Żegiestów lub Żegiestów 

* zdrój), Czorsztyn (st. kol, Nowy Targ); 
«w woj. lubelskiem: Nałęczów (st „kol. 
Nałęczów lub Sadurki) ; 

'w woj, lwowskiem: Hołosko Wielkie 
(st. kol. Lwów), Iwonicz i Truskawiec - 
Zdrój; 

w woj. poznańskiem: Inowrocław, 

Lecznica Ubezpieczalni Krajowej pod 

Obornikami (st. kol, Oborniki), Miło- 
wody (st. kol. Oborniki), Smukała (st. 
kol, Bydgoszcz; 

w woj. stanisławowskiem: Jaremcze, 

Tatarów i Worochta; 

w woj. śląskiem: Bystra w pow. biel- 
skim (st, kol. Wilkowice - Bystra), Ja- 
strzębie Zdrój, Jaworze, Ustroń (st. kol. 
Ustroń i Polana), Wisła; 

w iwoj tarnopolskiem: Zaleszczyki; 

w woj. warszawskiem: Ciechocinek, 
Otwock, Rudka (st, kol. Mrozy); 

b) corocznie w okresie od 15 maja 
do 31 października: 

w woj. białostockiem: Druskieniki; 

w woj. kieleckiem: Busko (st. kolej, 

Kielce, Jędrzejów lub Szczucin Czarnie- 

cha Góra (st. kol. Niekłań), Ojców i Pie- 
skowa Skała (st. kol, Kraków lub O!- 
*kusz), Solec (st. kol. Kielce, Jędrzejów 
lub Szczucin) ; 

w woj. krakowskiem: Biała (st. kol, 
„Nowy Targ), Biały Dunajec, Czarny Du 
najec, Jabłonka, Lipnica Wielka oraz O- 
rawła i Lipnica Mała (st. kol. Czarny 
Dunajec, Jordanów lub Chabówka), Jor- 
danów, Jurgów, Rzepiska, Łapszanka 
Dursztyn, Niedzica Łapsze Niżne, Kac- 
wim (st. kol, Nowy Targ, Czarny Duna- 
jec, Poronin lub Zakopane), Kościeliska 
(st. kol. Zakopane), Krościenko (st. kol. 
Nowy Targ lub Stary Sącz), Krzeszowi- 

ce, Maków Podgórski (st, kol. Maków), 
Marcinkowice, Muszyna, Piwniczna, Pod 
wilk i Podszkle (st. kol. Czarny Dunajec 
łub Raba Wyżna), Porabka (st, kol. Kę- 
ty), Raycza, Rytro (st. kol, Rytro lub 
Piwniczna), Swoszowice, Witów (st. kol. 
iPodczerwone lub Zakopane), Wysowa 
(st. kol. Grybów lub Gorlice), Zawoja 

(st, kol. Maków), Zubrzyca Górna i Zu- 
brzyca Dolna (st. kol. Czarny Dunajec 
lub Rawa Wyżna), Zubsuche (st. kolej. 
Poronin), Łomnica Zdrój (st. kol, Piw- 

niczna) ; 

w woj. lubelskiem: Kazimierz nad 
Wisłą (st. kol. Puławy); 

iw woj. lwowskiem: Horyniec, Lubień 

Wielki, Niemirów (st. kol. Rawa Ruska 
lub Jaworów), Rymanów; 

w''woj. pomorskiem: wszystkie miej- 

seowości położone nad morzem w pow. 
morskim (wszystkie te miejscowości po- 
łożone są przy stacjach kolejowych z wy 
jątkiem Karwi i Karwieńskich Błot, dla 

których stacją kol. jest Krokowa, oraz 
Rozewia i Tupadeł, dla których stacja- 

mi kol. są: Łabcz, Swarzewo i Wielka 

Wieś Hallerowo), Czerniewice (st. kol, 
Stawki), Kartuzy; 

w woj. poznańskiem: Powidz (st. kol. 
Gniezno) ; 3 

ww woj. stanisławowskiem: Delatyn, 
Diłok, Dora, Hrebenów, Hryniawa, Jam- 
na, Kosów, Stary Kosów i Kuty (st. kol. 
Kołomyja, Zabłotów lub Śniatyn Zału- 

cze), Korczyn (st. kol. Synowódzko 
Wyżne), Morszyn, Mikuliczyn, Osmołoda 
i Podlute (st. kol. Broszniów lub Rożnia 
tów Krechowice), Skole, Tuchla, Zełe- 
mianka, Žūbie (st, kol. Worochta) ; 

w woj. śląskiem: Goczałkowice, Iste- 
bna (st. kol..Ustroń), Moszczenica; 

w woj. tarnopolskiem: Okopy św, 
Trójcy (st. kol. Iwanie Puste). 

ETDIETE NTT ASETSSEIAA 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„PAN“ Wyrok morza | 

W rolach gtėwnych: Helena Chandler, 

Kent Douglas i Walter Hiuston. 
Rybak Seth Law (Walter Huston) 

jest brutalem i despotą, który wprost z 
pogrzebu żony idzie do szymku i ciągnie 

ze sobą syna, Matta Kent Douglass, sta- 
nowiącego zupełn ykontrast ojca. Ście- 
ranie się tych dwóch charakterów jest 
głównym wątkiem dramatu, którego 
napięcie staje się coraz silniejsze, aż 

osiąga swój moment kulminacyjny wów 
czas, gdy w* akcję wkroczy kobieta. 
Jest nią młodziutka Ruth (Helena Chan- 
dler). Z nią żeni się bezwzględny Seth 
i o nią rozpocznie się walka pomiędzy 
ojcem i synem. Walka ta przedstawio- 
na jest wysoce dramatycznie, a jej dra- 
matyczność potęguje kalectwo ojca — 
utrata władzy iw nogach — iktórego na- 
bawił.się przy rozprawie na pięści z 
symiem. Ciężka noc, w której nawałnica 
przeciąga nad morzem, rozstrzygnie — 
spór: ojciec ginie w nozhukanych fa- 
lach. 

Ten potężny dramat rodzinny Toz- 
winięty został filmowo bez zarzutu na 
tle surowej rybackiej wyspy i zmienne- 
go morza. Środowisko rybackie dostan- 
czyło reżyserowi wielu charakterysty- 
cznych typów. i pozwoliło na wyzyskanie 
elementu obyczajowego (szynk rybacki, 
powrót z połowu, ślub, tańce piosenki 

etc.) ! 
Walter Huston w moli dyspotycznego 

męża i ojea umiał się utrzymać w ko- 
niecznej równowadze, nie budząc spec- 
jalnego wstrętu. Łagodzącym bowiem 
rysem jego charakteru jest umiłowanie 
morza i rybactwa, które przekazane mu 
zostało 'po wielu pokoleniach. Kent 
Douglass jest młody i ujmujący, ale je- 
go gra wobec zdecydowanej przewagi 
ojca wypada bladziej. Pasywną jest 
Helena Chandler, pełna zresztą wdzię- 

Film dobrze zmontowany powinien 

mieć powodzenie. 

  om 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁóÓKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

„SŁOWO" 

LISTY DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o zamieszczenie w po- 

czytnem pismie W. Pana następującego wy- 

jaśnienia: 

W „Słowie* z dnia 2 lipca r.b. zostaia 

umieszczona notatka p. t. „Uroczystości Mo- 

niuszkowskie w S.M.P.. W związku z tem 

wyjaśniam, iż chór żeński SMP. przy parafji 

Bernardyńskiej znajduje się całkowicie pod 

kierownictwem p. prof. Jana Żebrowskiego, 

który był jego organizatorem. 

Z poważaniem. 

Aldona Potopowiczówna. 

  

GŁOS WŁAŚCICIELKI KAMIENICY. 

Otrzymujemy list następujący z 
prośbą o umieszczenie. - 

Zdaje mi się, że nie pierwsza wygła- 
szam zdanie, że celem naszego ustawodaw- 
stwa w Polsce, jest, aby sądy były stale prze 
pełnione skargami i skutkiem tego były ma- 
ło sprawne. Ileż to skarg o eksmisję napeł- 
nia stoły sądowe? A skutek jest ten, że nie- 
jeden lokator potrafi rok mieszkać darmo w 
pięciopokojowem mieszkaniu w centrum mia- 
sta, trzyma sublokatora, ma radjo, gramofon 
1 chodzi do kina, podczas gdy właścicieł ka- 
mienicy, o ile nie jest urzędnikiem, doktorem, 
lub adwokatem, nie jest w możności z tego 
domu wyżyć, ani opłacić podatków. 

Magistrat głowę suszy jak zwiększyć swe 
dochody, właściciel — jak zapłacić czesne za 
„dzieci, podatki, elektryczność, wodociągi, a 
lokator studjuje ustawę o ochronie lokato- 
rów, miodowemi słówkami zwodzi właścicie - 
la z miesiąca na miesiąc, wreszcie otrzymuje 
wezwanie do sądu, wówczas zaprzestaje ta- 
ktyki miodowych słówek, natomiast staje się 
zimny, nieraz arogancki, pozwala sobie na 
kpiny, wnosi apelację, a ukradkiem rozgląda 
się za nową ofiarą w postaci kamienicznika. 

Czy nie byłoby prościej wprowadzić pro- 
cedurę istniejącą w wielu, lub wszystkich 
krajach Europy, a mianowicie wyrok pierw- 
szej instancji byłby decydującym i o ile lo- 
kator dobrowolnie nie opuści lokalu, musiał- 
by to uczynić pod naciskiem policji. Uniknę- 
łoby się wówczas kilkudziesięciu spraw w 
sądzie apelacyjnym, oraz kilkuset komorni- 
ków. 

Dziś przy iście kryzysowych cenach r: 
mieszkania, przy bajecznie taniem życiu, przy 
nadmiarze pustych lokali dużych i małych 
uważam, że tę zmianęw ustawodawstwie da 
łoby się z łatwością zastosować. 

Oczywiście, podniesie się krzyk nielada w 
dziennikach demokratycznych i lewicowych, 
lecz który z nas nie pamięta wrzawy, jaka 
powstała gdy zniżono pensje urzędnikom, a 
jednak każdy uczciwy urzędnik przyznać mu 
si, że przy istniejących dzisiaj cenach za 
mieszkania, nabiał, mięso, jarzyny a takoż 
materjały i obuwie — żyje się mu równie 
dobrze, albo i lepiej, niż wówczas, ady mi- 
nister Władysław Grabski ustalił kurs zio- 
tego. 

Znam właściciela domu w Wilnie w cen 
trum miasta, posiadającego wzorowo zago- 
spodarowany średni majątek pod miastem, 
który nietylko że nie posiada radja, gramo- 
fonu i 2 razy do roku uczęszcza w kinie, nie 
podróżuje, nie pije, nie gra w karty, ale od 
lat 4-ch niema za co sprawić sobie ubrania, 
jada z postem 4 dni w tygodniu, lecz cie- 
szy się, że jego majątek dotychczas nie zo- 
stał zlicytowany. Zaznaczam, że mowa tu 
nie o matołku, lecz o człowieku pracowityni 

i zaradnym. А 

PODZIĘKOWANIE 
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

w. Wilnie składa wyrazy szczerej wdzięcz 

ności wszystkim, którzy — przez łaska- 
we wygłoszenie przemówień lub nadesła- 
mie pism z życzeniami — wzięli czynny 

udziałw obchodzie 25-lecia Towarzyst- 
wia, w dniu 28 maja 1932 r., a miano- 
wicie: 

JWPanu Zygmuntowi Beczkowiczowi 
Wojewodzie Wileńskiemu, JE. Ks. Ro- 

mualdowi Jaibrzykowskiemu Arcybisku 
powi - Metropolicie Wileńskiemu, Pol- 

skiej Akademji Umiejętności i jej dele- 
gatowi prof. dr „Marjanowi Zdziechow- 
skiemu, Ich Magmificencjom Rektorom 
Uniwersytetów: . Jagiellońskiego, Jana 
Kazimierza, Stefana Batorego i Katolic- 
kiego Lubelskiego, Bibljotece Narodowej 
i jej dyrektorowi p. Stefanowi Dembe- 
mu, Kuratorowi Okręgu Szkolnego Wi- 
leńskiego p. Kazimierzowi Szelągowskie 
mn, Gremjum. Profesorów Wydziału Sztu 
ki Uniwersytetu Stefana Batorego, Ka- 
sie im.. Miamowskiego i jej delegatow* 

Ceny na wszystkie seansy ©d 30 gr. Parter od 60 gr. 
Dźwiękowe kino | 

„PAN“ 
Dziš nsjwiekszy przebėj sezona 

Wyrok morza 
żystr i 

gry! W 
ny tragik Walter Husten, piękna Helena Chandler orzz subteln y 

TEN FILM MUSZA WSZYSCY OBE 

Putežuy dramat życiowy Nowy temat, z którego re- 
zrtyści stworzyli film, stojący na najwyższym 

poziom e artystycznym. To film pełen napięcia dra- 
matycznego. To film, w którym aktorzy dają koncert 

rolach głównych nows sławy ekranu: genjal- 
Kent Douglas. 
JRZEĆ!! 

Nad pregram: 2 nader ciekawe komedje dzwiękowe. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt, o godz. 2. 

  

Rewelacyj- 
Dźwiękowe ny progr. 

Kino 

„HELIOS“ 
1) Spėžaiony Remans 

2) NEW-YORK W NOCY najwspaniais 

potężny film erotyczny, realizacja genja Inego 

E. A. DUPONTA 
za rewja Świata 
Sznanse o godz. 5, 7, 9 i 10.15. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

CGJINC 
el. Wielka 47. Tel. 15-41. 

Zjedno- 
czonych 

Dziś Rewelacyjny film odsłaniający straszną kartę z życia najwyższego towarzystwa Stanów 

ZABÓJSTWO W HOTELU 
Warnerem Olsnd i przemiłą Ssily E:lers w rol. gł. Ceny od 25 gr. Parter dz. 60 gr. Nad program: 

Rewelacyjne dodatki dzwiękowe. Początek o godz. 4, €, 8i 10.15. W niedzielę i sobotę o godz, 2* 

Na scenie występ fenomenalnego jasno-widza telepsty WŁADZIA ZWIRLICZA. W programie: odga- 

Z idealnym odtwórcą roli chińskiego de- 
tektywa Chariia Chana orsz genjalnym 

dywanie myśli, trafne odpowiedzi ua pytania. 
  

Radje wileńskie 
WTOREK, DNIA 5 LIPCA 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.05: Muzyka z płyt 
12.40: Komun. met. 15.35: Program dzienny. 
15.40: Muzyka z płyt. 16.40. Koncert pieśni 
polskich. 17.20: Nowe wiersze Żegadłowi- 
cza przeczyta H. Hoendlingerówna. 17.35:: 
Muzyka z płyt. 18.00: „Polowanie na kozła” 
— odczyt. 18.20: Muzyka taneczna. 19.15: 
Przegląd litewski. 19.30. Program na środę. 
19.35: Prasowy dziennik radjowy. 19.45: 
„Sympatyczne potwory” felj. 20.00: Koncert 
w wykonaniu chóru „Hasło* pod dyr. J. że- 
browskiego. 20.30: Koncert 20.45: „Poeta i 
morze” feljeton. 21.10: Koncert. 21.50: Ko- 
miunikaty. 22.00: Muzyka taneczna 22.40: 
Muzyka taneczna. 22,50: Audycja wesoła. 

Giełda warszawska 
Z dnia 4 lipca 1932 roku. 
WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,88 i ćwierć — 8,90 i čwierč-- 
8,86 i ćwierć. 

Belgja 124,20—124,31—123,89. 
Holandja 360,45—361,35—359,55. 
Londyn 31,80—31,75—31,92—31,62. 
Nowy York kabel 8,919—8,939—8,899. 
Paryż 35,08—35,17—34,99. 
Praga 26,37—26,43—26,31. 
Szwajcarja 174,25—174,68—173,82. 
Berlin w obr. prywatnych 211,90. Tenden 

cja niejednolita. 

ERSRERSSCTOSDTWT? OMRTROETRZS OZN! 
prof. dr. Witoldowi Staniewiczowi, To- 
warzystwu Naukowemu  Warszawskie- 
mu, i jego delegatowi prof. dr, Włady- 

slawowi Dziewulskiemu, Litewskiemu 
Towarzystwu Naukowemu i jego dele- 
gatowi Ks. Szambelanowi dr. Amtonie- 
mu Wiskontowi, Towarzystwu Nauko- 
wemu we Lwowie, Polskiemu Towarzy- 
stwu Historycznemu i jego Oddziałowi 
Łódzkiemu, Towarzystwu imienia Koper 
nika oraz Towarzystwu Amatomiczno- 
Zoologicznemu i ich delegatowi prof. dr. 
Stanisławowi Hillenowi, Poznańskiemu 
Towarzystwu Przyjaciół Nauk, Towarzy 
stwu Przyjaciół Nauk w Lublinie, Prze- 
myskiemju Towarzystwu czyjaciół Nauk, 
Towarzystwu  Naukowemu Płockiemu, 
Wileńskiemu Towarzystwu Lekanskie- 
mu i jego delegatowi. prof, dr. Kornelo- 
wi Michejdzie, Wileńskiemu Towarzyst- 
wu Sztuki i Literatury, Związkowi Bi- 
bljotekewzy (Polskich i jego delegatowi 

Adamowi Łysakowiskiemu, Towarzystwu 
Miłośników Reformacji Polskiej im. Ja- 
na Łaskiego i jego delegatowi dyrekto- 
rowi Wacławowi Gizbert - Studnickie- 
mu „Panu Stefanowi Kimtiklisowi Woje- 

wodzie Pomorskiemu, Kierowniezce At- 

chiwum Państwowego w Grodnie, dyrek 
torce Jaminie  Gizbent - Studnickiej, 
członkom honorowym i korespondentom 
Twa: Władysławowi Abrahamowi i Prze 
mysławowi Dąbkowskiamu ze Lwowa, 
Luberowi Niederlemu z Pragi, Adorja- 
mowi Diveky'emu z Wamrszawy, Jerzemu 
Hoppenowi z Wilna oraz członkom Twa: 

dr. Marji Polaczkównie, ks. kapelaniowi 
Edmundowi Nowakowi, ks. Władysła- 
wowi Tołoczce, p. Marji Kotwiczowej, 
p. Henrykowi Ciecierskiemu. 

Również serdecznie dziękuje Zarząd 
wszystkim innym tak licznym członkom 
i przyjaciołom Towarzystwa, którzy ra- 
czyli przybyć na obchód wyżej wymie- 
niony. 
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

w Wilnie. 

  

  

OBWIESZCZENIE 

Sąd Okręgowy w Wilnie, Wydział VI, ob- Bi 
wieszcza, że decyzją z dnia 24 czerwca 1932 
roku postanowił: udzielić firmie „Hr. A. Ty- 
szkiewicz w Wilnie, ul. W. Stefańska 29 
właścicielka Helena Tyszkiewiczowa“ odro- 
czenia wypłat ciążących. na niej długów na 
przeciąg dalszych trzech miesięcy, licząc od 
dnia 20 czerwca 1932 roku. Nr. spr. 
Z-3363/31. 

  

L J M 

ŽĄBAJCIE 
we wszystkich aptekach I 

składach aptecznych znanege 

środka od odcisków 

' Ргом. A. PAKA. 
(MET II 

Galai Porteptanėw, Piasia, Fisharmosji 

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

Wiino, Niemiecka 3, m. 11 

  

  

  

KERS EISS 

SE Letnisko 

Zeldowicz 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 

5—8 wiecz. 

DOKTÓR 

ZELDOWICZOWA 4 

KOBIECE, WENZ- 
RYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH 
od 12—21 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

Kucharka 

ed 4—5 sady, 

ectwa 
ska 16—7. 

tel 277, 

Błumowicz 
choroby weneryczne, 

    

Wielka 21, pisarza, 
od 9—1i3—7 

w niedzielę 9—1. 

tel. 921, maj. 

  

Różne šwieska 22-16 m. 7. 
NOUEEWORICZOCZECZAWEWA .. 

Studentka 
Posada romanistyki 

bluralistki - kasjerki do posiadająca dobrze 
objęcia od 
pożyczenie 1000 
pod pewne zabezbie- magania sk:omne, 
czenie. Oferty z życio- szenia do adm. 
rysem składać do „Sło- wa”. 

wa* pod „1060*. ———— 

ę———=———>2 

Motocykla  » addua a dobremi 
przyczepki poszukuję ctwami poszukuje po 
na godziny. Warunkisady do wszystkiego, 
adm. „Słowa* A. G. Umie gotować 

AkkAkAAAbAAAmA Ansa 445 (OW? 6—6. 

Lokale 
POKÓJ 
umeblowany 

  

tów 

do wynajęcia. Na pię- kona malarz pokojowy Leon. 
trze. Osobne wejście. Borejko Jan, Trakt Ba- 28 
Artyleryjska 1 m. 3. torego 1. 

   

  

Siostra pielęgniarka mi 

czyli służąca do wszyst* 
kiego z dobrem goto- 
waniem poszukuje po- 

zgadza się na 

ut. Mickiawicza 24, NY posiada Świa- 
Adres Tater- 

3 woźny 

MY. inteligentey dobr emiświedectwami Ljksza Jan. 

człowiek, a ACE żona, BSE 3 

rne i moczopłciowe kuje posady rolnej w kuje pracy rejmias ga 

Wielka 21, tel. J. "pisza pro-Ignacy Koszykowa 35 С lenie jakiejkolwiek 
wiantowego lab prak m. 3. 
tykanta roinego,rów- 

W.Z.P. 23. nież może prowadzič — => — 
książki, posiada śŚwia- 
dectwa ze szkół i przk 

tyk odbytych, Ul. Nie-  gobrem usposobieniu 
na pokojową lub do 

w dziecka. Dowiedzieć się 
w redakcji 

——== 
zaraz, zatrancuski — poszukuje Qłużąca do wszyst 

zł. kondycji na lato. Wy- 
Zgło: uczciwa — poszukaje „ i ы 

„Śło. pracy. Może wyjechać AC poszu uje prscy 
ona prowincję Stryczyń- Zygmuntowicz Stełan, 

świade- 

sezonia remon- 
domowych 

i odświeźania miesz- = 

kań tanio wszelką pra: ndzielenie 

cę z tem związaną wy- wiek posady. Kozyrski wykwalifikowany ślu- 

OOOO UM K) A i e A 

Biuro Pošrednictwa Pracy 
przy Wileńsko - Nowogródzkiej 
Izbie Lekarskiej ogłasza kon= 

Ė kurs na stanowisko lekarza w 
miasteczku Bakszty pow. Woło- 
żyńskiego. Bliższe informacje o- 
raz składanie podań w kancela- 
rji Izby Lekarskiej (Wileńska 
25— 3) do dnia 16 b. m. 

ŽK 2 A KA 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki lecznicze 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
plający (panie). Natryski „Hormona* według 
prof. Spahla. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 
YYVYYYVYTYTYVYTYYYYYYYVYYYVYYTYVYYYYYYYYYM 

    

mi ZAD 

    

Samochód — 
„Torpedo“ czterooso- o specjalista 
bowe luksus:wa ma- % od ciastek, Zdolny 
szyna mało używana w pracowity. Z powodu 

blisko Wilna, las, rze- dobrym stanie tanio dokryzysu chwilowo bez 
ka. miejscowość Zdro- sprzedania. Obejrzeć nl. zajęcia. 
wa. Jagielońska 9m.13. Piłsudskiego 9-b garaże Kisilewski Stanisław. 

ukśżkkankAAkAŁAMAŁAj Paszkiewicza, 

Šniegowy ЁА, 

iešis, wykwaliliko- 
wany, z polecenia- 
podejmie się prscy 

w swojej specjalności, 

  

  

poszukuje posady p:zy ch az może na wy- tanio. Robotę wykona 

jazd posiada dobre re- 
łerencje. Zgłoszenia do 
Administracji pod W.H. 

solidnie, Tartaki 27 — 
Rajchinbach Józef. 

  

przyimie pracę na 
najskromniejszych 

warunkach w zakładzie 
Zredukowany piekarskim wykwaliti- 

z  instytaćji kowany tachowiec=pie- 
ubezpieczeniowej, — Z karz, Lipowa 26 

  

EE ZZA 

  

ešia prosi o udzie- 

pracy. Może wyjechsć 
na prowincję. Kijow- 
ska 4, Kowalewski Ja- 

Polecam kób. 

pays Roty stolarskie i 
meblarskie wyko- 

nuje solidnie, tanio # 
szybko Piotrowski Sta- 

„. misław Chełmska 47, 
m. 2. 

  

  

    

  

  

  

lektromonter zna- kiego, pracowita — jacy. dobrze swój 

    

ska Emilja. Chocimska Mostowa 3. 
75. : 

MF jekarz chwilowo 
bez pracy, przyj- 

Bslerz prosi o u- 
dzielenie jakiejkol- mie posadę. Wymaga- nia skromne. Szeptyc- 

Por- wiek pracy, najchętniej 
we własnym tachu, kiego 10. Szyszkiewicz 
Pieślak Jan, Malinowa 

7 Michał. 
  

zewc pozostający fpeperuje zamki 
bez pracy prosi o R ŚOfADIE klucze, ta- 

jakiejkol- nio, solid ie szybko 

Trakt Batorego, sarz Bruzga Stanisław 
Saraceńska 14 m. 12. 
  

  

TA ATA I I III TI ITT TIK III T III S I I III III EAR, 

B. FARDJOHN 3 

Tajemnica Keithpoci- Square 
Mimowoli Dick pomyślał o Ablu 

Death. Być może Death błagał Boyde'a 
by nie odbierał mu ostatniego sposobu 
zarobkowania. A widząc, że litość nie 
ma przystępu do jego serca, wpadł w 
szał i zamordował lichwiarza, a potem 
uciekł z jego. pieniędzmi gdzieś za о- 
cean, by tam szukać szczęścia? 

'_ Jeśli zbrodnia była dokonana 1-g0 
marca, to Death miał dosyć czasu, by 
„się ukryć dobrze przed policją, lecz nie 
dosyć, by porozumieć się i ściągnąć 

"do siebie rodzinę. Zresztą bał się pi- 
„sać do niej.. : 

„ Ale Dick odrzucił z oburzeniem te 
fodejrzenia.Najpierw Boyde nie przyjął 
by Deatha po położeniu się do łóżka, a 
poza tem Death nie był zdolny do mor 
derstwa! Mimo, że jego zagadkowe zni 
knięcie świadczyło przeciw niemu, trud 
no było uwierzyć, by ten cichy i do- 
bry człowiek mógł popełnić — тогфег- 
stwo. : 

Gdyby Death mógł wejść potajem- 
nie do domu Boyde'a, to przecież i ktos 

równieżby tego dokonał. Przedewszyst 
kiem Reginald Boyde, który miał wła- 
sny klucz, mógł wejść o każdej porze 
dnia i nocy... Ależ nie, i on nie mógł 
wejść po tem, jak Boyde się położy, bo 
zasuwki i łańcuch broniły 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

Chyba że wszedł wcześniej i przycza- 
jony czekał na ojca? 

Nietrudno było snuć domysły, do- 
tyczące dalszego ciągu: nagłe ukaza- 
nie się w sypialni, gwałtowna kłótnia, 
kategoryczna odmowa ojca, wzajemne 
oskarżenia, wałka, zabójstwo w gnie- 
wie. Pótem uporządkowanie pokoju 
dla zainscenizowania naturalnej śmier- 
ci, ucieczka przez drzwi frontowe, pu- 
stej ulicy... Ale jak w takim razie tłu- 
maczy się ten klucz, zgubiony, czy rzu- 
cony przy drzwiach? Czy był on wła- 
snością ojca, czy syna? Pytanie to by- 
ło tak ważne, że Dick Dez namysłu za- 
czął przeszukiwać kieszenie Boyde'a. 
Bez trudu znalazł drugi klucz. A więc 
tamten należał do Reginalda, który zgu 
bił go, uciekając po ojcobójstwie. 

Serce Dicka ścisnęło się. Łańcuch 
wniosków prowadził nieomylnie ku 
wnioskowi, że mordercą był Reginald. 
A Betty kochała go! To on doprowa- 
dził ją do ucieczkiz domu i on żądał, 
by dotrzymała tajemnicy! Dickowi zda 
wało się, że w rękach swych ma los 
Betty. ё 

Włożył jeden klucz do kieszeni Boy- 
de'a, a drugi machinalnie schował we 
własnej kieszeni, potem wyszedł z sy- 
pialni'i chwilę siedział w gabinecie z 

wejścia!głową ukrytą w dłoniach, rozmyślając. 
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Co robić? Jak rozwikłać ten węzeł? 
Głos obowiązku był zupełnie wyraźny. 
Obowiązek! Ale jeżeli to ma złamać 
życie Betty? Jeżeli on — Dick ma 
szczęście Betty w swych rękach? O, 
nie, po tysiąc razy nie!... Dlaczegożby 
miał mówić, kto jest mordercą? Niech 
się tem zajmą inni! Ale czy tem ura- 
tuje się Reginalda? Podejrzenia nieu- 
chronnie skupią się na nim. Nieubłaga- 
na ręka sprawiedliwości dosięgnie i 
zniszczy go. 

— Nie! — jęknął Dick. — To nie- 
możliwe! Nie! 

Nagłym ruchem, towarzyszącym 
tym słowom, zrzucił ciężki przycisk ja- 
poński i cała plika papierów rozsypa- 
ła się po podłodze. Nachylił się zbie- 
rając papiery i dostrzegł na jednym z 
nich imię Reginalda, napisane ręką 
Boyde'a. Zapominając o reszcie świata, 
Dick zaczął czytać: 

„Żeby nie zapomnieć. 1 marca, godz. 
9 30 minut wieczór. Notuję, żeby nie 
zapomnieć przy jutrzejszej skardze «io 
policji. Mam złą pamięć, teraz zapomi- 
nam wszystko. Tego nie trzeba zapom- 
nieć. Muszę pójść do policji raniutko, 
bo czuję, że zaczyna mi grozić poważ- 
ne niebezpieczeństwo: mój rodzony syn 
Reginald i sekretarz Abel Death, któ- 
rego dziś wypędziłem, umówili się o- 
kraść mnie, muszę się od tego zabez- 
pieczyć. Dlatego zwracam się do po- 
„cji. 

„Dwa lata temu wypędziłem syna 

ж 

Drukarnia „Stowa“ 

z domu za złe prowadzenie się i wiecz 
ne nieposłuszeństwo. Zabroniłem mu 
przestępować próg mojego domu i 
zwracać się do mnie z jakiemikolwiek 
prośbami. 

„Mimo to, on ośmielił się zjawić tu- 
taj w czasie mojej nieobecności. Abel 
Death usiłował ukryć to przedemną, 

ale udało mi się rozwiązać mu język i 
dowiedziałem się, że syn mój ma za- 
miar przyjść tu jeszcze raz wieczorem. 

„Muszę wytłumaczyć policji, że ci 
dwaj chcą mnie okraść. Reginald ma 
klucz ód drzwi wejściowych. To mój 
klucz, a nie jego. On ukradł mi go. Ale 
wszystko jedno, jeżeli nie wejdzie 
przez drzwi to znajdzie sobie inny spo 
sób dostania się do domu. On zna roz- 
klad pokoi, lepiej ode mnie. Podły, 
wstrętny złodziej! Oni obaj z Ablem 
Deathem to złodzieje i zbóje! 

„Jutro trzeba napisać testament. Re 
ginald wie, że testamentu jeszcze nie- 
ma. Jeżeli dziś wieczorem umrę, to ca- 
ły mój majątek przejdzie na niego, ja- 
ko jedynego spadkobiercę. Nie, tego 
nie dopuszczę! Podły błazen, nic nie 
dostanie! A on spodziewa się odziedzi 
czyć miljony. Jeszcze czego! Mylisz się, 
głupcze! 

„Jeżeli przyjdzie dziś, powiem mu 
wprost w oczy, że będzie nędzarzem 
przez całe życie i, że jutro podaję na 

niego skargę do policji. 
„Zauważyć 2 7 
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Rozpacz ogarnęła Dicka, po prze- 
czytaniu tego dokumentu. Był to tak 
dalece obciążający dowód, że adwokat 
nie mógłbyznaleźć żadnej. odpowiedzi. 
Gdyby dokument ten wpadł w ręce po 
licji, los Reginalda byłby zdecydowa- 
ny i nic nie mogłobygo uratować... chy 
ba, że potrafiłby dowieść, że 1-go mar 
ca wieczorem był gdzieindziej. W prze- 
ciwnyim razie groziła mu śmierć przez 
powieszenie. 

Co się stanie wtedy z Betty? 
Morderstwo musi być wkrótce za- 

uważone. Po wystąpieniu żony Deatha, 

zwrócono baczną uwagę na dom Boy- 

de'a. Za kilka dni o śmierci lichwiarza 
dowie się cały Londyn. 3 

Dick nie namyślał się długo. Posta 
nowił milczeć nie przez wzgląd na Re- 
ginalda, ale dla Betty. Dopóki się z 
nią nie zobaczy i nie wyjaśni z nią pe- 
wnych kwestyj, nie pozwoli sobie na 
oskarżenie człowieka, którego ona ko- 
cha. Wobec tej decyzji, nie pozosta- 
wało nic innego do zrobienia, jak zło- 
żyć fatalny dokument i schować do kie 
szeni. Sumienie nie wyrzucało mu te- 
go: musiał bronić Betty. Niech inni 
Szukają mordercy. 

W tej chwili dopiero przyszło mu 
na myśl, że pozostając w domu zamor- 
dowanego, on sam naraża się. Co po- 
wie policji, jeśli zastanie go tutaj? 
Szybko postanowił zniknąć z ponurego 
domu zbrodni. Dalsze platy mógł uło- 
żyć poza obrębem jego murów. 

  

Wyjść z domu przez drzwi ironto- 
we, byłoby o wiele ryzykowniejszem, 
niż poprzednio już przebytą drogą 
przez mur ogrodowy. Wdrapał się 
znów po linie i zeskoczył na ulicę. 
Bez przeszkód dotarł do swego po- 
koju przy Paradise-street. Małżeństwo 
Ponde spało, nie podejrzewając, że lo- 
kator wraca dopiero teraz do domu. 

Dick rozebrał się i położył się spać, 
ale sen uciekał z jego powiek. Nie 
mógł się pozbyć uporczywej zagad- 
ki: „Zauważyć 2—6—4—7'' Co to mo 
gło znaczyć? Czemu cyfry były prze- 
dzielone kreskami? ; 

Wreszcie zmęczenie i młodość zwy 
ciężyły i Dick zasnął głęboko. 

O dziesiątej rano dzwonił już do 

drzwi Robsonów. Ciotka Rob wybiegła 
na jego spotkanie. 

— Czekałam na ciebie, Dicku, przy 
szły dziś dwa listy: jeden do mnie, a 
drugi do ciebie. 

— Nie, to nie jej pismo. 
Podała list, mówiąc szybko, że wuj 

Rob od rana szuka Betty. Dick prze- 
czytał najpierw list od Betty. Był on 
powtórzeniem wczorajszego. 

— W każdym razie ważnem jest to, 
że Betty żyje i jest zdrowa. Trzeba 

się uzbroić w cierpliwość, ciociu. | 
— Ale ja nie rozumiem, co ona pi- 

sze o swoim obowiązku. 
— To już ona sama nam wyjaśni 

później. 
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