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ONLY PRAWY POLSKE TARGI W LOZANNIE TRWAJ 
POŚREDNICTWO MAC-DONALDA. — NIEMCY OBSTAJĄ PRZY SWEJ 
PROPOZYCJI:—2 MILIARDY CZY 4-RY.—HERRIOT ODRZUCA WARUNKI 

„Gazeta Warszawska* powtarza 

niedorzeczne plotki o „paktowaniach** 

konserwatystów wileńskich z wschod- 

nio - pruskiemi junkrami, a od siebie 

dodaje, że „Słowo* „od czasu do cza- 

su“ rozważa możliwość wymiany ko- 

rytarza na Litwę Kowieńską. 

Czytelnicy nasi wiedzą doskonale, 

że to fałsz i potwarz. Żadnego artyku- 

łu tego rodzaju nigdy w „Słowie nie 

było i być nie mogło: 

1) Uwažalibyšmy za nieuczciwe, 

niemoralne, niepatryjotyczne propono- 

wać, czy zgadzać się na sprzedaż czy 

też wymianę choćby metra kwadrato- 

wego naszego terytorjum. Dotąd ma- 

my za złe Stanisławowi  Grabskiemu, 

że z tak lekkim sercem wyrzekał się 

Mińska. 
2) Nie dążymy do aneksji Litwy 

Kowieńskiej i dlatego także nie mogliś 

imy propagować idei „wymiany*. Na- 

szym celem jest nie aneksja Kowień- 

szczyzny, lecz unja z państwem kowień 

skiem pod auspicjami jakiegoś trwałe- 

go węzła prawno- państwowego. Każ- 

dy polityk realny wie, że o tych ple- 

nach można dziś mówić tylko w ra- 

mach ideału, teoretycznego celu, Dar- 

dzo, a bardzo od realnych możli- 

wości oddalonego. ‚ 

Stąd dziwi nas nader lekkomysl- 

ność, z którą „Oazeta Warszawska 

rzuca tego rodzaju oskarżenie. Niema 

Połaka świadomego patrjotycznych о-- 

bowiązków, któryby nie był zdania, że 

oddać Pomorze możemy tylko po prze 

granej wojnie, że będziemy bronić Pa- 

morza do ostatniego wystrzału, ostat- 

niej posiadanej armaty. Oczywiście, 

że ogólno-polska solidarność na tym 

punkcie jest dla polityki zagranicznej 

polskiej, o specjalnie dla sprawy Po- 

morza cennym puklerzem. jaką więc 

obrzydliwością jest to rzucanie oska:- 

żenia na kogoś „on chce wymienić Pu- 

morze*. Jest to czyn wybitnie anty- 

patrjotyczny, wybitnie szkodliwy, gdyż 
nadwyręża słuszne przekonanie o jed- 

siomyślności wszystkich Polaków w 

sprawie Pomorza. Doprawdy! nadzi- 

"wić się nie można, jak łatwo panom z 

„Uazety Warszawskiej" przychodzi 

kłamstwo. Kłamią z łatwością, z lek- 

kością, nie odczuwając żadnego sprze- 

<iwu moralnego, rzucają swe oszczer- 

stwa nawet wtedy, gdy chodzi o rze- 
czy drażliwe i związane z naistotniej- 

szemi interesami państwa. 
„Gazeta Warszawska* pisze, że 

nasze artykuły o polityce zagranicz- 
nej są szkodliwe. W odpowiedzi chce- 

my wykazać, jak dużo jest w piasie, 

publicystyce polskiej, poglądach poli- 

- tycznych społeczeństwa polskiego rze 

<zy nader szkodliwych dla polityki za- 
granicznej państwa normalnie rozu= 
mianej. 

Myśląc o niemądrej plotce o „pak- 
towaniach',nie mogę się powstrzymać 

od uwagi, że to właśnie my moglibyś- 

my odczuć się skłonni do podejrzliwo- 
ści. Moją formułę znają wszyscy czy- 
telnicy „Słowa na pamięć, powta- 

rzam ją bowiem od dawna i bardzo u- 

porczywie. Brzmi ona: „chcemy, aby 

między Warszawą i Berlinem nie in- 
me panowały stosunki, jak pomiędzy 
Paryżem a Berlinem". Znów się odwo- 
łam do świadectwa swoich czytelni- 

ków, do świadectwa roczników „Sło- 
wa”, że poza treść tej formuły nie wy- 
ruszyliśmy ani na jeden milimetr. Coż 

w tej formule jest specjalnie filoniemie 

ckiego? Sądzimy, że jest ona na tyle 

filoniemiecka, na ile filofrancuską, że 

jest to przedewszystkiem formuła 
szczera i prawdziwie pokojowa. Jeśli 

ktoś mi zarzuci, że ta formuła jest zła, 

bo godzi w interesy Francji, albowiem 
w interesie Francji leży, by polsko -nie- 
mieckie stosunki były zaropione wza- 
jemnemi pretensjami, to odpowiem 
Spokojnie, że ten ktoś jest człowiekiem 

Polska 

a= 

o braku godności narodowej. 

nie jest brawem wynajmowanym, 

by nad czyjąś głową stał ze sztyletem, 

lecz państwem, które chce brać udział 

w ogólno - europejskim koncercie po- 

kojowej współpracy. 

Muszę skonstatować, że od chwili. 

kiedy w swoich „kropkach nad i* w 

1923 r. tą formułę wypowiedziałem, 

nikt z nią nie polemizował, jakkol- 

wiek nie mogę się uskarżać na brak 

polemiki ze mną w innych kwestjacn. 

Sądzę więc, że ta formuła nie nadaje 

się do polemiki, zbyt jest bowiem ja- 

sna, uczciwa i słuszna. Natomiast —— 

tu właśnie mógłbym być podejrzliwy 

— spotkały mnie niespodzianki nic a 

nic z formułą, której bronię, wspólne- 

go nie mające. A wigc senator irancu- 

ski de Jouvenel zarzucit mi propago- 

wanie sojuszu  polsko-niemiecko-wło- 

skiego, zwróconego przeciw Francji, 

o którym nigdy nie mogłem  myślęć. 

Teraz endecja zarzuca „Słowu'* „pak- 

towanie z junkrami*, lub chęć „wy- 

miany korytarza” to jest rzeczy leżą 

ce w sąsiedztwie zdrady stanu. Po- 

wtarzam, że gdybym był podejrzliwy, 

to z łatwością mógłbym stąd wysunąć 

wniosek, że działają fu grupy zaintere- 

sowane w tem, aby nikt, aby nawet naj 

skromniejszy dziennikarz wileński nie 

głosił potrzeby i możliwości uprawia- 

nia wobec Niemiec taksamo  pokojo- 

wej polityki, jakie wobec tychże Nie- 

miec uprawia nasz francuski sojusz- 

nik. Niewątpliwie takie grupy są i w 

Niemczech i w Polsce i powodują się 

nie żadnym politycznym mistycyzmem 

w rodzaju objawień o „germańsko- 

słowiańskiej wzajemnej  nienawiści', 

lecz interesem materjalnym związanym 

z nieporozumieniami między temi dwo 

ma sąsiedzkiemi państwami. 

Gdy ktoś nam zarzuca, że nasze ar- 

tykuły mogą „sprawiać złe wrażenie 

we Francji* to musimy się odwołać 

do świadectwa ludzi mających kor- 

takt z politycznemi kołami w Paryżu. 

Od takich ludzi nieraz słyszałem, że 

nikt bardziej, jak właśnie Francuzi 

zachęcają nas Polaków do wszczęcia 

najbardziej pokojowych kroków wo- 

bec Niemiec Ny/śród rad słyszanych w 

Paryżu mogą się 2..eźć także i zbyt 

daleko idące — to już jest rzecz in- 

na, ale w każdym razie odrzucam sta- 

nowczo oskarżenie, aby propaganda 

za pokojowemi nastrojam.  omiędzy 

Polską a Niemcami mogła rou.. „zie 

wrażenie w Paryżu”, jak z parafjań- 

ską zaiste naiwnością, piszą niektórzy 

polscy dziennikarze. 

Natomiast istotnie można liczyć się 

z tem, że nastrój tej papierowej wojny, 

którą prowadzi nasza prasa z prasą 

niemiecką, stanowi najpowažniejszą 

przyczyną trudności, z któremi spoty- 

kają się Polacy, którzy w Paryżu sta- 

rają się zaciągnąć pożyczki. Jest to a- 
nalogiczne do znanej reguły, że kurs 

pożyczek krajów toczących wojnę zaw 
sze się obniża. My coprawda żadnej 

wojny nie toczymy, lecz szpalty na- 

szych gazet wypełnione opisami często 

przesadnemi, jak to Niemcy wybie- 

rają się nam odbierać korytarz, wy- 

pełnione różnemi pod niemieckim adre- 
sem uwagami i pouczeniami powodu- 

ja na giełdach zagranicznych skutki 
podobne do tych, które odczuwają 

państwa wciągnięte w prawdziwą 

wojnę. 

Jeśli więc mamy wymienić praw- 

dziwych szkodników sprawy polskiej, 

to do nich należą a) dziennikarze pi- 
szący o naszych z Niemcami stosun- 

kach w sposób mający mało wspólne- 

go z propozycją p. Ministra Zaleskie- 

go, zgłoszoną w Genewie o... rozbro- 

jeniu moralnem, to jest dziennikarze 

starający się uwypuklić, podkreślić i 
ubarwić wszystkie incydenty stanowią 

ce o polsko - niemieckich mało przy- 

jaznych stosunkach; b) do szkodni- 

. 

HERRIOT W LOZANIE 

LOZANNA. PAT. — Po prybyciu do 
Lozanny Herriot odbył przeszło godzin- 

ną rozmowę z Mac Donaldem, który go 
zaznajomił z przebiegiem rokowań, jakie 
maially miejsce w czasie nieobecności pre- 
mjera francuskiego. Mac Donald przed- 
łożył także Herriotowi projekt końcowe- 
go układu, Herriot ze swej strony wska- 
zał w rozmowie na zalety techniczne i 
polityczne planu francuskiego. 

Następnie Mae Donald odbył konfe- 
rencję z von Papenem oraz z delegatera 
belgijskim. Niewątpliwie Mac Donald 
wznowi działalność pośredniczącą po- 
między delegacjami Framcji i Niemiec. 
Glównym przedmiotem dyskusji jest w 
tej chwili, jak się zdaje, kwestja wyso- 

i sumy, którą Niemcy zapłacą. Tym- 
czasem Francja utrzymuje żądanie, aby 

suma ta wynosiła 4 miljardy marek, zaś 

  

POLITYCZNE. 
Niemcy chcą zapłacić 2 miiljardy; prze- 
widuje się suma kompromisowa, Popo- 
łudnie poświęcone jest dalszym rozmo- 
wom bezpośrednim pomiędzy delega- 
cjami. 

NARĄDY FRANCUSKO-ANGIEL 
SKIE 

LOZANNA. PAT. — Delegacje fran- 
cuska i angielska konferowały w ciągu 

dzisiejszego rana w ciągu półtorej go- 

dziny. Herriot uzasadniał Mac Donaldo- 
wi decyzję delegacji francuskiej obsta- 
wania przy stanowisku, powziętem prze 

5 państw wierzycielskich, w sprawie pro 
jektu splaty sum reparacyjnych, Pro- 

jekt ten przewiduje globalną sumę 4 mil- 
jardy marek. 

Mac Donald oświadczył, że rozumie 

całkowicie to stanowisko i że nalegać 
będzie wobec ministrów niemieckich, by 

doprowadzić ich do właściwszego zro- 

Długi Handlowe Niemiec w Anglji 
UKŁAD W SPRAWIE WYKONANIA STILLSTANDU 

LONDYN. PAT. — Prowadzone od 5 
dni w Londynie rokowania w sprawie 

wykonania przez dłużników niemieckich 
zobowiązań z umowy Stillstandu zostały 
dziś zakiończone, Na podstawie umowy z 
15 marca Niemcy zobowiązały się płacić 
poszczególnym swym wierzycielom 10 
procent długów, objętych Stillstandem. 

Części tych wypłat Niemcy już doko- 
nały, pozostała jeszcze jednak poważna 
suma, której Niemcy wbrew: umowie nie 
wpłaciły. Obecnie na konterncji w Lon- 
dynie wysunęły żądanie umorzenia po- 
zostałych spłat z tych 10 proc. długów. 
Żądanie to zostało przez delegatów wie- 
rzycieli kategorycznie odrzucone, Zgo- 

dzono Się rozłożyć Niiemcom spłatę tej za 

ległej sumy na 3 raty z tem, by jedna 
trzecia została zapłacona 15 lipca, jedna 

trzecia 15 października i ostatnia rata 
— 15 grudnia. 

W ten sposób 10 proc. długu byłoby 

pokryte. Co do drugiego żądania Nie- 

miec — zmniejszenia procentów, opła- 
canych przez dłużników niemieckich za 
kredyty objęte Stillstandem, zgodzono 
się w zasadzie, że wobec znacznego po- 

tanienia kredytu, jakie nastąpiło w cią- 
gu ostatnich kilku miesięcy, że żądanie 
Niemiec jest uzasadnione. Delegacja wie 
rzycieli nie przyjęła jednak propozycji 
niemieckiej co do 4 procent i postano- 
wiiła ustalić swym bankom stopę 5 i pół 
procent, 

DOES BIT TINA KNITAS KEY СЕ 
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Przed kilku dniami odbyły się w Stanach 
Zjednoczonych kongresy dwóch  najwiek- 
szych partyj amerykańskich: republikańskiej 
i demokratycznej, na których mianowano 
kandydatówtych partyj na stanowisko pre- 
zydenta Stanów Zjednoczonych Am. Półn. 
Partja demokratyczna mianowała swym kan- 
dydatem gubernatora stanu nowojorskiego 

  

esama EP Te A 
ków sprawy polskiej i to do szkodni- 

ków najgorszych, bo  osłabiają- 

cych, deprecjonujących pozycję  poli- 

tyczną naszego państwa, należą ci 

wszyscy, którzy wbrew logice i zdrowe 

mu sensowi, powodowani jakimś mi- 

stycyzmem idą za  „objawieniami 

prawd' endeckiemi i twierdzą, że po- 

między Polską a Niemcami jest więk- 

sza sprzeczność interesów, niż nawet 

między Francją a Niemcami, podczas 

gdy oczywiście takie kwestje, jak re- 

paracje, Anschluss, kolonje, są to 

wszystko problematy znacznie więk- 

szej politycznej wagi, niż to wszystko, 
co stanowi przedmiot naszego sporu 

z Niemcami, 2) szkodnikami bezwzglę- 
dnemi są tacy ludzie małotaktowni, 

którzy świeżo po opuszczeniu stano- 

wisk kierowników konsulatów w Niem 
czech zabierają się do pisania utopii-- 

Kandydaci na prezydenta St. Zjednoczonych 

> 

    
Franklina Roosevelta, partja republikańska 
zaś wysunęła ponownie jako swego kandy- 
data obecnego prezydenta Stanów Hoovera. 

Na zdjęciu naszem widzimy od strony 1е 
wej kandydata demokratycznego Roosevsl- 
ta, po prawej — kandydata republikańskie- 
go Hoovera. 

nych, fantastycznych, a nader szkodli- 

wych broszur politycznych, jak to mo- 
żna np. na przykładzie p. K. S. spraw- 

dzić. 

Ci wszyscy są istotnemi szkodnikami 
sprawy polskiej, ale są niemi ludzie, któ 
nawołują do pokojowej współpracy. 
Bo tak jak wykorzystanie działań wo- 

jennych dla zwycięstwa wymaga całko 

witego zaangażowania narodu do woj- 

ny, tak wykorzystywanie pokoju i sto- 

sunków pokojowych polega na tem, 

aby nie były one mącone kłótniami i 

pretensjami. 

Nie jestem urzędnikiem Ligi Naro- 
dów w Genewie, któremu wojna przed 

stawia się jako coś w rodzaju zarazy 

morowej. Przeciwnie w wojnie upatru- 

je matkę wielu cnót, i wiem; że na po- 
lach wojnennych zrodził się niejeden 

heroizm, niejedno piękne uczucie bę- 
dące dźwignią i składnikiem naszej cy- 

zumienia obecnej sytuacji Prawdopodo- 

bnie poruszona zostanie w diągu kionfe- 
rencji ministrów angielskiego i francu- 
skiego kwestja długów wojennych An- 

glji i Francji 

BEZ REZULTATU 
LOZANNA. PAT. Popołudniu od- 

były się ponowne rozmowy Mac Do- 
nalda z von Papenem i innymi delega- 
tami niemieckimi oraz Herriotem. Prze 
wodniczący konferencji rozmawiał 0- 
sobno z szefami deleacji francuskiej : 
niemieckiej. Bezpośrednich rozmów 
francusko-niemieckich nie było. 

W rozmowie Mac Donalda z dele- 
gatami niemieckimi ciostatni zrezygno- 
wali z systemu rat rocznych i wyrazili 
zgodę, aby sumę, którą Niemcy zapła- 
cą, zapłacono w bonach, o których e- 
misji zadecyduje Rada Banku Wypłet 
Międzynarodowych, jak proponowali 
wierzyciele. ` 

W niedzielę Niemcy — гаоНасоууай 
10 rat rocznych po 256  miljonów, 
względnie 37 rat roczn. po 120 miljo- 
nów, niewątpliwie w nadziei, że po 
pewnym czasie mogliby zaprzestać pła 
cenia tych rat. System bonów, na któ- 
ry Niemcy obecnie po pewnym оро- 
rze wyrazili w systemie bonów, szcze- 
gólnie, aby bony, które w ciągu pew- 
nej ilości lat nie uzyskają nabywcy, 
przepadły. 

Co się tyczy sumy Niemcy wyrazi- 
ły zgodę na 2,600 miljonów, ale wzno- 
wiły warunki polityczne, o któcych w 
niedzielę obiecując zapłacić 2 miljac ly 
nie mówiły. Domagają się one p:0a0Ww- 
nie równości praw w dziedzinie zbro- 
jeń, i że suma, którą zapłacą, nie bę- 

dzie wymagała ponownego uznania 
przez Niemcy części 8 traktatu, na cze- 
le ktrej figuruje słyny artykuł 251, mo 
tywujący zobowiązania Niemiec tem, 
że wywołały wojnę. 

Po robzmowie z von Papenem Mac 

Donald rozmawiał z Herriotem. Ten 

ostatni orzucił warunki polityczne Nie 

miec. W dalszym ciągu domaga się on. 

by suma globalna wynosiła 4 miljardy. 

Następnie Mac Donald spotkał się po- 

nownie z von Papenem. Wieczorem 

możliwe są dalsze rozmowy. Mac Do- 

nald pragnąłby doprowadzi: do poro- 

zumienia jeszcze dziś w nocy, najpóź- 

niej jutro. 
  

POŻYCZKA DLA 
AUSTRII 

WIEDEŃ. PAT. — Na walnem zgromadze 

niu związku przemysłu austrjackiego  kan- 

clerz Dolfuss wygłosił mowę, w której podał 

bliższe szczegóły o międzynarodowej pożycz- 

ce uchwalonej na rzecz Austrji. 

Pożyczka wynosi 300 miljonów szyl. Czas 

jej obiegu ustalony został na 20 lat, Austrja 

będzie miała prawo dokonać spłaty pożycz- 

ki w terminie wcześniejszym. 

Odnośnie do polityki handlowej, kanclerz 

oświadczył, że nie stoi na jednostronnem sta- 

nowisku agrarnem, lecz że jest zwolennikiem 

współdziałania przemysłu i rolnictwa. Au- 

strja gotowa jest uregulować swe stosunki 

handlowe, polityczne na zasadzie preierencyj. 
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wilizacji. Ale wojna to wojna! Nato- 

miast ta wojna, którą z Niemcami dziś 

prowadzimy na artykuły gazeciarskie, 

a demonstracje, na wrzaski, na wy- 
machiwanie pięściami — to nie wojna, 

lecz jakaś onanja wojenna, która prócz 
zmęczenia i wyczerpania organizmów 

państwowych i ich sił patryjotycznych 

nic przynieść nie może. W interesie 9- 

bu narodów leży, aby z tem skończyć! 

Tylko jeszcze jedno zastrzeżenie: Nie 

próbujmy „stawiać* na lewicę nie- 

miecką, na oryginałów-pacyfistów, na 

denuncjatorów phosgenów i temu po- 

dobnych jegomości, nie mających mi- 

ru we własnem społeczeństwie. Wcho- 

dzimy w dłuższy okres rządów prawi- 

cy niemieckiej. Toteż w tych właśnie 

kołach należy tłómaczyć spokojnie, że 

dobre stosunki pomiędzy naszemi pań 

stwami przyniosą nam wzajemne ko- 

rzyści. Cat. 

-TELEGRAMY 
SMUTNA STATYSTYKA 

NOWY YORK, PAT. — Liczba gwal 
townych zgonów w dniu święta niepod- 
ległości wzrosła niepomiernie, podobnie 
jak lat poprzednich. Według urzędowych 
danych, liczba zabitych przekracza 200 

osób, 80 osób zginęlo w wypadkach au- 
tomobiłowych, zaś 50 utopiło się. 7 о- 
sób padło ofiarą tornada, który znisz- 
czył obszary w stanie Waszyngton i Kan 

zas. Tornado zniszczył również 150 do- 
mów. 

ŚWIATOWA KONFERENCJA 
GOSPODARCZA W PAŹDZIERNIKU 

GENEWA. PAT, — „Journal de Ge- 
neve“ przewiduje, że światowa konfe- 
rencja gospodarcza rozpocznie się w Ge- 
newie 14 października, i że konferencja 
rozbrojeniowa, która odracza się w po- 

łowie lipca, nie wznowi swych prac 
wcześniej niż w listopadzie, albo nawet 

w styczniu. 

LOT DOOKOŁA ŚWIATA 

NOWY YORK. PAT. — Lotnicy Mat- 

tern i Gryffin wystartowali dziś rano z 
zamiarem pobicia rekordu lotu dookoła 
świata, uzyskanego przez Posta i Gat- 
ty'ego, którzy przebyli 15.500 mił w nie 
spełna 9 dni, Lotnicy Mattern i Gryffin 
lądowa óbędą poraz pierwszy w Harbour 
Grace. Jako następny etap lądowania 

przewidziane są Irlandja, Holandja, da- 

lej Berlin i Moskwa. 

HOJNY DAR NA CELE NAUKOWE 
WARSZAWA. PAT. — Inżynier Bo- 

rzykowski, prezes towarzystwa „Borvisk“ 
w Paryżu ofiarował nia ręce Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej 30 tysięcy fran- 
ków francuskich na cele naukowe, a m'a 
nowicie nia badania w zakresie przetwo- 
rów celulozy. Pan Prezydent Rzeczypos- 
politej przekazał tę sumę chemicznemu 

instytutowi awczemu z poleceniem 

zużycia. jej dla celów przez ofiaroduwcę 
wskazanych, 

NOWY ZARZĄD ZWIĄZKU 
STRZELECKIEGO 

WARSZAWA, PAT. — Na odbytem 
onegdaj pierwszem po walnym zjeździe 
delegatów posiedzeniu Rady Naczelnej 
Związku Strzeleckiego, nqwoobrany za- 
rząd główny Związku Strzeleckiego ukon 
stytuował się w sposób następujący: pre 
zes mec. Paschalski, wiceprezesi płk. 
Anatol Minkowski ipłk. Dojan - Surów- 
ka. — Poza ukonstytuowaniem się nowe- 
go zarządu Rada Naczelna Związku 
Strzeleckiego rozpatrzyła cały szereg ak 
tualnych spraw organizacyjnych, mię- 
dz innemi zastanawiała się nad zagad- 
nieniem akademickiej młodzieży Strze- 

leckiiej. : 

GWAŁTOWNY WYTRYSK ROPY 
W BORYSŁAWIU 

BORYSŁAW, PAT. — W szybie na- 

ftowym Luiza, stanowiącym własność 
firmy Lockspeiser w Borysławiu, po 
wyjęciu z otworu wiertniczego rur 4 i5- 

calowych i po ponownem zapuszezeniu 
nowych rur 5-calowych do głębokości 

142 m., nastąpił raptowny przypływ ro- 
py. który dosięgnął około 10 tysięcy kg. 
dziennie. Również zwiększyła się рго- 
dukcja gazów w tym szybie i wynosi o- 
becnie około 10 m. sześć. gazu na godz, 

HAUSNER 

NOWY YORK. PAT. — Hausner sta- 
ra się usilnie ponowić swój lot. jeszcze 
w bieżącym roku. Potrzebuje on na za- 
kup samolotu pomocy w sumie około 25 
tysięcy dolarów, Polonja amerykańska 
organizuje towarzystwo, mające mu po- 
móc. Hausner robi starania celem spie- 
niężenia w Ameryce lub w Polsce opisu 
swego lotu. Opis ten zawierałby około 
4 tysięcy słów. 

POŻYCZKA POLSKA ZWYŻKUJE 
MASŁO POLSKIE DO ANGLJI 

LONDYN. PAT, — Na wtorkowej 
giełdzie londyńskiej wszystkie zagrani- 
czne pożyczki państwowe poszły bardzo 
w górę. 7 procentowa polska pożyczka 
stabilizacyjna podskoczyła o 5 punktów 
z 61 na 66. Fakt. popytu na pożyczki za- 
gnaniczne wskazuje na to, że jednak pro- 
ces konwersji nie odbywa się tak bar- 
dzo pomyślnie i że znaczna część posia- 
daczy skonwertowanej na 3 i pół proc. 
pożyczki wojennej wyzbywa się jej i 

skupuje zagraniczne pożyczki państwo- 
we. Również obniżenie funta, którego 
kurs w stosunku do dolara spadł do 3,54 

i pół, wskazuje na to samo zjawisko. 
BEZROBOCIE MALEJE 

WARSZAWA. PAT. — Według da- 
nych statystycznych, ilość bezrobotnych 

na terenie całego państwa wynosiła w 

dniu 2 lipca br. 244.857 osób, co stanowi 

spadek w stosunku do tygodnia poprzed- 
niego o 8,007 osób. 
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PRACE PODKOMITETU LOTNICZEGO?   

Czy biedni mężczyźni zdają sobie 
sprawę ze straszliwych  niebezpie- 
czeństw, które na nich czyhają na każ 
dym kroku?... Ciężkie, nieuleczalne 
choroby, okropna śmierć... I to wszyst 
ko z racji... całowania pięknych rączek 
niewiešcich!.. 

Tak przynajmniej twierdzi pewien 
doktór, który w II. Kur. Codz. (175) 
ogłosił krucjatę przeciwpocałunkową. 

Nie chcemy na tem miejscu badać war- 
tości uczuciowych lub moralnych tych co- 
dziennych całowań ręki. Bądźmy zresztą 
szczerzy, Ceremonjai ten, to często tylko 
anachronizm przymusu społecznego, to ry- 
tuał pozbawiony treści. 

Rozważmy jednak sprawę pod kątem 
widzenia higjeny społecznej, kwestji dziś 
nader palącej i ze wszech miar aktualnej. 

A więc pytamy, czy pod względem 
zdrowotności ogółu, codzienny ten „zabieg 
masowy przedstawia fakt obojętny i nieszko 
dliwy, nad którym można przejść do porząd 

ku dziennego, czy też jest on szkodliwy i 
niebezpieczny w skutkach i woła sam 0 u- 
sunięcie w drodze energicznej walki z jego 

wszechwładnem panowaniem? 9 
Przypatrzmy się bliżej rzeczywistości. 

Wiemy zbyt dobrze o tem, że w naszym 
kraju stan kultury i higjeny nie dorównywa 
zachodowi, a mimo to, a może właśnie dia- 

tego, całowanie rąk bywa u nas więcej upra 

wiane, niż w tamtych krajach, przodujących 

czystością w życiu codziennem u wszystkich 

warstw społecznych. Zapomocą bezpośred- 

niego dotknięcia przenoszą się rozmaite cho- 
roby iniekcyjne, m. in. gruźlica, tyfus brzu- 

szny, grypa, czerwonka, kiła, dyfterja i wie- 

le innych, nie mówiąc już o katarach, zapa- 

leniach gardła i t.d. © 
Ta ponura litanja strasznych cho- 

rób może przerazić najodważniejsze- 
go nawet człowieka. Ale kto padnie 

ofiarą? 
Usta rozmaitych chorych mężczyzn sty- 

kają się z całym szeregiem rąk kobiet, zwy- 

kle zamężnych i matek; kobiety te nietylko 
same mogą wraz z pocałunkiem otrzymać 
odpowiednią iłość zarazków, ale przynoszą 

je potem w podarunku swoim dzieciom. | 

Ładny podarunek! Ale sytuacja bie 

dnych dzieci jest niczem wobec tej, 
która jest udziałem mężczyzn: 

A oto druga strona medalu: Mężczyzna 
zdrowy całuje rękę damy chorej. Tem go- 

rzej. Rękę można obmyć, nie używać jej 

przez jakiś czas w sposób powodujący za- 

każenie, lecz usta zatrzymują wiernie to, co 
znajdą w pocałunku, tak, że mężczyzna jest 
wpołożeniu fatalniejszem, może się prędzej 
i gruntowniej zarazić. Dalej: mężczyzna, 
spotykając większą ilość kobiet, musi każ- 

dej z osobna całować rękę. Wyżej więc 

wspomniana możność zakażenia multypliku- 
je się w rozmaity sposób. 

W dawnych czasach przy braku tram- 

wajów, wielkich ilości lokali publicznych, 

masowych zgromadzeń, słowem tak ogrom- 
nej bliskości tłumów ludzkich, całowanie 
rączki tej lub innej damy, nie mogło nara- 
żać społeczeństwa na znaczniejsze szkody. 

Ale w dzisieįszem zgieikliwem życiu, przy 
coraz to większem zbliżaniu się ludzi, spra- 

wa ta, napozór drobna i dla niektórych na- 

wet śmieszna, staje się kwestją  higjeny 
społecznej. 

Jakież jest wyjście z tej tragicznej 

sytuacji? Autor wskazuje nam: 
Czytałem niedawno, że w Estonji za- 

wiązało się towarzystwo walki ze zwycza- 

jem całowania rąk, podawania rąk i zdejmo- 

wania kapeluszy przy ukłonach. Na czele 
towarzystwa stanął pewien generał estoński 

(możliwe, że z braku sposobności do prowa 

dzenia innych wojen). 
Zaproponuję innych scemierzy do tej 

walki: U nas kobiety przedewszystkiem i 

lekarze mogliby zaradzić złemu i wkrótce je 
wykorzenic, lekarze przez ulotki ušwiada- 
miające, a kobiety przez stosowanie bierne- 
go oporu, przez niepodawanie do całowania 

ręki. W szkole wystarczyłby zakaz wydzny 

* przez kuratorjum. 
Niezawodnie, toby poskutkowało. 

Zresztą, zwolennicy pocałunków mogli 

by znaleźć wyjście inne: mianowicie 

zobowiązać każdego i każdą do po- 
siadania przy sobie lekarskich świa- 
Gectw zdrowotności. Wówczas, przy 
obopólnej zgodzie, bez lęku o chorobę, 

możnaby było całować nawet w usta! 
Lector. 

iii UIA 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
  

GENEWA. PAT. — Podkomitet lot- 
nictwa cywilnego komisji lotniczej ko- 
tynuował 4 b.m. swą pracę, zajmując 
się środkami zapobiegawczemi przeciw 
używaniu lotnictwa cywilnego dla ce- 
łów wojskowych. Ponieważ środki te 
są niedostateczne i nie są w stanie 
istotnie zapobiec nadużywaniu lotnic- 
twa cywilnego, a z drugiej strony, gdy- 
by miały być skuteczne mogłyby ogra 
niczyć swobodny rozwój lotnictwa cy- 
wilnego, delegacja polska oświadczy- 

ła, że może brać udział w dyskutowa- 
niu projektów reglamentacyjnych tylko 
z zastrzeżeniem, że dyskusja ta oraz 
tekst, który możebyć jej wynikiem, nie 
może w niczem przesądzać kwestji u- 
imiędzynarodowienia lotnictwa cywilne- 
go, które jest jednym jedynym skutecz 
nym środkiem uniemożliwienia, by lot- 
nictwo cywilne było używane dla ce- 
lėw wojskowych. 

Do zastrzeżeń polskich przyłączyli 
siędelegaci Szwecji, Francji i Belgji. 

Sąd doraźny w Nowogródku 
DRUGi DZIEŃ PROCESU BANDY KOMUNISTÓW PODPALACZY 

NOWOGRÓDEK. W drugim dniu 
rozprawy Sądu Doraźnego w Nowogród- 
ku w sprawie bandy Bachera, Sąd prze- 
słuchał wszystkiich świadków oskarżenia 

i obrony. 
Oskarżeni wykazują silną depresję, 

gdyż mimo ich pierwotnego wypierania 

się popełnionych przestępstw, na wstę- 

pie rozprawy, zeznarria świadków w cza- 
sie przewodu sądowego są dla oskarżo- 
mych wielce niekorzystne. 

КО   

Po półtoragodzinnej przerwie Sąd 
wznawia rozprawę o godzinie 17-tej min. 

30, Na pierwszym planiie dalszych roz- 

praw będzie prawdopodobnie rozpatrze- 

nie przez Sąd wniosków obrońcy adwo- 
kata Andrejewa, oraz stosownie do po- 

stanowienia Sądu, otwarcie protokółów 
oględzin miejsc poszczególnych prze- 

stępstw idowodów rzeczowych. Sprawa 

przeciągnie się prawdopodobnie na dzień 

jutrzejszy. 

Rezerwy 
Wszechpolski Zjazd Oficerów Rezer- 

wy w Gdyni — jak można było prze- 
widywać — przekształcił się w wielką 
powszechną manifestację na rzecz pol- 
skości Pomorza i wybrzeża morskiego. 
Zjazd zaszczycili swoją obecnością re- 

prezentanei władz w osobach wicemin. 
skarbu Kozłowskiego, jako reprezentan- 
ta p, Prezydenta Rzeczypospolitej i Rzą- 
du, dowódcy O. K. VIII gen. Pasławskie- 
go jako reprezentanta Marszałka Piłsud- 
skiego, Wojewody Pomorskiego Kirtik- 
lisa, Generalnego Komisarza R. P. w 
Gdańsku min, Pappe, Komisarza Rządu 

m. Gdyni Zabierzowskiego, prezesa F'e- 
deracji Polskich Związków Obrońców 
Ojczyzny gen. Góreckiego, wicemarszał- 
ka Sejmu dr. Polakiewicza. 

Kierownictwo Zjazdu objął! osobiście 
prezes Zarządu Głównego Związku b. 
min, przem. i handlu inż. Fug. Kwiat- 

kowski. 
W niedzielę rano, w pierwszym dniu 

zjazdu, delegaci z całej Polski w liczbie 
około 700 osób wraz z przedstawiciela- 

mi władz, zgromadzili się w kościele 
Najświętszej Marji Panny na uroczy- 
stem nabożeństwie, odprawionem przez 

ks. prob. Turzyńskiego. Następnie w 

  

arszawski Al Capone przed Sądem 
Wielki proces bandy terorystów rynkowych. 

W warszawskim Sądzie Okręgowym 
rozpaczął się sensacyjny proces bandy 
terrorystów z Kercelaka. 

Publiczność od wczesnego ranka tłum 
nie wypełniła salę sądową. 

Również na dziedzińcu sądowym tło- 
czy się „publika, witając oskarżonych, 
których „karawany, t. zn, karetki wię- 
zienne przywożą z więzienia. 

Jeden.z naigroźniejszych terrorystów, 
kowski odpowiada z wolności. 

Jest to tęgi mężczyzna z okrągłym 
brzuszkiem, lśniącą łysiną i nastroszo- 
nemi wąsami. Ubrany jest w popielatą 

jasną marynarkę, ciemne spodnie i szty- 
wny biały kołnierzyk na kolorowej ko- 
szuli, 

Ma wygląd typowego sklepikarza luk 
szynkarza. 

Współoskarżeni usuwają s:ę. Tusiem- 
ka zasiada obok Karpińskiego, który 
znany jest pod pseudonimem „Króla Ker 
celaku". Był on wedlug aktu oskarżenia 
głównym pomocnikiem „Tasiemki“. 

Dalej siedzą pozostali oskarżeni, 
Czesław Janiak, atletycznej budowy 

brunet, lat 38, jest z zawodu murarzem. 

Jeden z najgroźniejszych terorystów, 
to Judka Sztajnworf, lat 47. Mówi źle 
po polsku, zachrypniętym od przepicia 

głosem. 
Następnym oskarżonym jest Hersz 

Duchnicki, lat 39. 
Haskiel Kantor, lat 30, o pospolitej 

twarzy, ustępuje miejsca Stanisławowi 

Jakóbczakowi, handlującemu, lat 44. 

„Aleksander Bocheński, lat 29, mu- 

rarz. był skazany na rok więzienia za u- 

silowanie kradzieży. 
Następuje odczytanie aktu oskarżenia, 

którego szczegóły są czytelnikom na- 
szym znane z poprzednich relacyj. 

Wśród ogólnego zainteresowania pa- 
da pierwsze pytanie z ust przewodniczą- 
cego wiceprezesa Hermanow skiego, 

Oskarża prokurator Kawczak. 

TASIEMKA NIE PRZYZNAJE SIĘ... 
Siemiątkowski jest mocno zdenerwo- 

wany. Mówi z pewnem przyśpieszeniem, 
Wyraża się w sposób, znamionujący 

brak wykształcenia. 
— Na żadne dintojry nie chodzilem 

— mówi. 
Przyszedł do mnie kiedyś Klejnman 

i skarżył się na członków dzielnicy. Je- 
stem przewodniczącym dzielnicy PPS. 
Frakcji, Nagadałem członkom... 

'Przewodn.: — Czy oskarżony nie zmu 
szał Klejnmana do płacenia rachunków ? 

— (Co oskarżony może powiedzieć w 
sprawie zabijania budek deskami ? 

— Owszem, byłem przytem, patrzyłem 
się na to, ale razem zemną patrzyła się 

również i policja. Wszyscy sic śmiali. 
— (Czy oskarżony nie zapewniał Klejn 

mana, že nie będzie bity ? 
— Tu w akcie oskarżenia ciągle się 

pisze, bicie, bicie i bicie. Ja nie o tem 

nie wiem, 

— Czy oskarżony nie kazał zapłacić 
300 zł.? 

— Nie. 
— Ale oskarżony wiedział o wymu- 

szeniach na placu? 
— Nie, na placu Kercelego nie bywa- 

łem. Wiem, że się tam stale biją, a po- 
tem się godzą. 

Nie przyznają się do winy i pozostali 

podsądni. 
Wypiera się też winy i Pereiman, 

który powrócił na ławę i bierze udział 

w rozprawie, 

Linja obrony oskarżonych jest jedna. 
Wszystko kłamstwo. O nieczem nie wie- 
dzą. 

Wyłamuje się tylko oskarżony Kan- 

tor, który „sypie'”. 
Kantor oświadcza: — Zupelnie nie 

mam pojęcia o takich rzeczach, Ja sam 
dalem pieniądze Sztejnworfowi za po- 
zwolenie otwarcia sobie budki na placu. 

Przew.: — Czy Sztejnworf tam rzą- 
dził ? 

—Tak. Sztejnworf rządził, Hadlowa- * 
łem kiedyś dobrze,. potem zbanknutowa- 
łem i chciałem handlować na placu Ker- 
celego, Poradziłem się z kupcami i po- 
wiedzieli mi, że trzeba Sztejnworfowi za 
płacić. Pożyczyłem na trochę towaru 200 

zł. i dałem Sztejnworfowi 150. 
— Dlaczego właśnie Sztejnworfowi, 

czy od niego zależało pozwolenie? 
— Ja nie wiem, czy od niego, ale ka- 

zali zapłacić. ; 
— Kto? 

— Kupcy, 
— Czy każdy kupiec musiał w ten 

sposób płacić? 
-- Tego nie wiem. Sztejnworf napuś- 

cił na mnie Cześka, tego, co nie żyje.: 
„Masz zapłacić stragan“, ' 

Sędzia Rykaczewski: — Czy mówili, 
że Sztejnworf należy do jakiejś organi- 
zacji? 

— Tak. Mówili, że należy do „Ta- 

siemki“, 
Prócz tego Sztejnworf zbierał drobne 

pieniądze. Mówił, że to dla Tasiemki, a- 

— Rewja oskarżonych. 
dzial, pana Tasiemkę zupełnie tam kom- 

promitowal, pan Tasiemka nic nie wie. 
— Czy często zbierali owe drobne 

składki? 
— (o mi:siąc. co dwa tygodnie. kie- 

dy im się chciało. 
'Tu Kantor podnosi glos i zaciśniętą 

pięść i mówi: 

PIŁ MOJĄ KREW! 

On pił moją krew jak pijawka! 
Przewodniezący przywołuje podsądne 

go do porządku. 
Następuje krótka przerwa, poczem o 

godz, 2-giej po południu Sąd przystąpił 

do badania świadków. 
Na chwilę przed rozpoczęciem bada: 

nia adw. Gutman pyta jeszcze doda:ko- 
wo Tasiemkę. 

— Czy pan był skazany przez Niem- 
ców w czasie okupacji? 

— Tak. 
— Na jaką karę? 
— Na karę śmierci, 
— Za co? 

— No, bo myśmy przenw Niemcom 
wystąpili. 

Pierwszym świadkiem jest p. Posner, 
sekretarz Zw. Bezp, Żydów, do którego 
masowo zgłaszać się zaczęli poszkodo- 
wani kupcy z Kercelaka. 

Opowiada, iż kupcy ci byli w strasz- 
liwy sposób zierorvz:wani, długo lękali 
się wogóle mówić i z trudem wydobyto 
od nich prawdę. 

Gwałtownie zeznają przeciwko Kar- 
pińskiemu i Sztejnworfowi Świadkowie 
Lampert i Pejczer. 

Leon (Karpiński) sam mnie prał po 
pysku... woła świadek Lampert. 

Sztejnworf na sądach publicznych 
był „rabinem*, sądził sprawy... 

A potem obie strony płaciły, 
Przeciwko Perelmanowi i oskarżone- 

mi Plackowskiemu, którego nazywają 
„Smoluchem*, zeznaje świadek Ede! ist. 

Opowiada jak wymnuszano odeń róż- 
ne sumy. ' 

Gdy został pobity sumę haraczu re- 
dukowano do... 300 złotych. 

Świadek mówi szeroko, lecz gdy pa- 
da pytanie z ławy obrońcezj, czy policja 
wiedziała o istnieniu bandy, odpow ada: 

— Tego nie wiem. 
Świadek daje jeszcze jedną reweiację, 

Oto stwierdza, iż widywał często 
Tasiemkę w budce Sztejnworfa i Karpiń 

skiego i słyszał, jak rozmawiali o „dim- 
tojrach*. 

  

(i; DA — Nie. le może pan Tasiemka nic o tem nie wie- = Tasiemka stanowczo zaprzeczo. 
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SZUKAMY 
URYWEK Z 

INTRODUKCJA I PREZENTACJA 

Powieść ta będzie tylko opisanien 

pewnej ilości ludzi, którzy przeszli 

pizez życie pewnego czi wieka. Aby 

ułatwić sobie zadan:» pisarst:ie i aby 

czytelnik mógł przyjuszczać, że ро- 
wieść jest autobiogra'" autor uży- 
je pierwszej osoby, mówiąc o jednym 
ze swych bohaterów. Ten bohater opo 
wie o innych osobach występujących. 

Autor pragnąłby, aby „łaskawy* 
czytelnik zgóry powziął o nich nieja- 
kie wyobrażenie, mylne lub prawdzi- 
we, aby snuł domysły : przypuszcze- 
nia, aby nastawił się do nich uczucin- 
wo. Dodatnio lub ujemnie, życzliwie 
czy niechętnie — to sprawa małej wa 
gi dla autora, czytelnikowi wszakże 
pomoże w czytaniu. Dlatego też autor 
na wstępie dokona aliabetycznej pre- 
zentacji — by nikogo z nich nie skrzy 
wdzić — swych bohaterów. Na wzór 
owych filmów, które zaczynają się tak: 

.„.ma zaszczyt przedstawić... 

Oto więc nazwiska i krótkie cha- 
rakterystyki. Główny bohater — ja, 
zaczynam prezentację. 

Ada, piękna i mądra dziewczyna, 
lat szesnastu, którą kochałem. Zabito 
ją przypadkowo dwoma kulami: jed- 

   

OJCZYZNY 
POWIEŚCI 
na przeszyła brzuch, druga piersi. To 
było dawno. 

Alexandrine, szwajcarska malarka 
w Paryżu. Tam ją poznałem i straci- 
łem, zanim zdołałem ją zrozumieć. 

Aleksandrin. Imię jego Igor. Kiedyś 
przyjacielem mi był w Petersburgu. Ro 
syjski oficer carski. Dziś garson pary- 
ski. 

Butkowski. żyd. Wszystko co wiem 
i czego nie wiem o Żydach, ten czło 
wiek niezwykły umiał zawrzeć w sobie. 

Dziewczyna z ulicy Kalwaryjskiej, 
z miasta, które nazywa się Wilno. 

Dziewczyna, którą -osobliwem lo- 
sów zrządzeniem musiałem, obcą mi 
zgoła, spotkać na cmentarzu, modlącą 
się przy drogim dla mnie grobie. Ale 
krzyża nawet na tym grobie nie było. 

Herta Evald, piękna dziewczyna 
niemiecka z miasta imieniem  Memel. 

I to było dawno. 
Japończyk z placu Pigalle w Pary- 

żu. Co się z nim stało, pamięta stroma 
i zakrętna rue Lćpic na Montmarte. 

Joanna, dziewczyna ukochana. 
Józefina Novak, czeska kobieta, 

która języka ojczystego wyzbyła się i 
pokochała Rosję. 

Kruaszwili, co znaczy po gruzińsku 
syn głuchego. Książę. 

Kurt Evald, brat Herty, Przyjaciel 

mój. Jeszcze w roku 1929 mówił, że 
wszystkie narody zrozumieć się mogą. 
Nie wiem, co czyni dzisiaj. Nacjonali- 
stą niemieckim jest czy komunistą? 

Karl Mónnig, chłopiec niemiecki, 
który do mnie podszedł na Kurfiirsten- 
dammie, gdym: wdychał blask i za- 
pach nocnego Berlina. 

Młodzieniec nieznany polski, o imie- 

niu obcem i przykrem Fryderyka, z 

którym miałem rozmowę na ławce 0- 

giodu Bernardyńskiego w Wilnie. Ten 

młodzieniec chciał się upić, więc wzią- 
łem go na wódkę. Ten młodzieniec 
opowiedział mnie, człowiekowi, które- 
go nigdy przedtem nie widział, całe 
swoje życie. Odbył przede mną spo- 
wiedź generalną. Czyżby tylko pod 
wpływem alkoholu? 

Mańka, chamska dziewczyna. A 

jednak mogła zaważyć na mojem ży- 
ciu. 

Niewiasta pewna arystokratyczna, 
lat trzydziestu. Kiedym w osiemnastą 
wiosnę żywota mego wchodził, mnie- 
mając mnie niewinnym, uwieść posta- 
nowiła. Ja zasię z błędu jej nie wypro 
wadzając, komedję niewinności mądrze 
odegrałem. Z czego niewiasta owa 
wielkie zadowolenie i szczęście miała, 
a ja sposobem takim uczynek dobry 
spełniłem. 

Polka z bulwaru de la Chapelle w 
Paryżu. 

Ronia, dziewczyna żydowska w Mo- 
hylowie. 

Ruth, kobieta żydowska w Łomży. 
Rachela, dziewczyna żydowska w 

Wilnie. 
Szura Śmiełkow, mój przyjaciel z 

lat szkolnych. Zabity w r. 1918. 
Wicek juraha, mój przyjaciel z lat 

szkolnych. Adres obecny: legja cudzo- 
ziemska. 

Wiera, Rosjanka. Nie zapomnę jej 
nigdy. 

Będzie więcej jeszcze pomniejszych 
osób w tej powieści. 

Bohaterką jej będzie również Tę- 
sknota. 

Dziać się rzecz będzie w Łomży, w 
Wilnie i w Warszawie, w Mohylowie 
i w Petersburgu, w Berlinie, i jeszcze 
gdzieindziej. ` 

Tytuł powieści jest: Szukamy oj- 
czyzny. Nasunęły go losy bohaterów, 
zwłaszcza dziwaczne życie mego wuja 
Gabrjela. 

WUJ GABRJEL 
Gdybym był mistykiem dopatrywał 

bym się w życiu wuja Gabrjela tajem- 

nych związków i przeznaczeń. Misty- 

kiem nie jestem, ale odczuwam lęk 

przed nieznanem. 
Wuj Gabrjel urodził się w najstar- 

szem mieście mej ojczyzny. To miasto 

na imię ma Kalisz. Wuj Gabrjel nosił 

imię archanielskie, a był największym 
ateuszem. Młodzieńcem będąc, porzu- 

Cił ojczyznę i świat cały przemierzył. 

Zapomniał języka ojczystego i mówił 

_ różnemi jężykami świata. jego mową 

w Gdyni 
„Morskiem Oku“ odbyło się przy wypeł- 

nionej sali ofiejalne otwarcie zjazdu. 

Pierwszy jako gospodarz zjazdu prze- 
mówił prezes Okręgu Pomorskiego Zw. 

mjr. Miecz. Paluch, omawiając powody 

jakie skłoniły Związek do wyboru Gdy- 
ni jako miejsca Zjazdu. 

Po przemówieniu majora Palucha 
zabrał głos min. Kwiatkowski, witany 
burzliwemi oklaskami, 

„Drodzy Koledzy** — mówił p, mini- 
ster — „Obchód jubileuszowy w roku 

bieżącym jest obchodem, jaki może w 
przyszłych dziesięcioleciach istnienia 

Związku już się nie powtórzy. Dzisiaj 
bowiem w szeregach. naszych znajdują 
się ci, którzy w latach wojny światowej 
i w zaraniu niepodległości, idąc samo- 

rzutnie w bój, własną piersią walczyli 
o wolność Polski. Gromadzi się w Związ 
ku naszym zasób sił, które służyły pań- 
stwu wówczas, kiedy jeszcze nie można 
było przewidzieć skutków poniesionych 
trudów i ofiar. Jesteśmy karnymi sługa- 

mi państwa i chcemy nimi pozostać w 
dobie, kiedy na całym świecie rozluźnia- 
ją się więzy karności społecznej i pań- 
stwowej. Dlatego też będę niewątpliwie 
wyrazicielem uczuć wszystkich kolegów. 
jeśli otwierając ten zjazd, wzmiosę gorą- 
cy okrzyk: „Pan Prezydent Rzeczypos- 
politej i nasz Wielki Wódz Marszałek 

Piłsudski niech żyją!*. 

Gdy przebrzmiały dźwięki hymnu na- 
rodowego, odegranego przez orkiestrę 
marynarki wojennej, przemówił z kolei 
wieemin. Kozłowski. P. minister witając 

zjazd w imieniu P. Prezydenta Rzeczy 
pospolitej i Rządu, podkreślił doniosłą 
rolę oficerów rezerwy jako przewodniej 
straży narodu, świadczącej o jego goto- 
wości bojowej. * > 

Nie jest przypadkiem, że zjazd dzi- 
siejszy odbywa się w Gdyni, gdyż Gdy- 
nia właśnie jest jednym z cudów życia 
polskiego. Jest ona dowodem naszej tę- 

żyzny narodowej, dowodem, że Polska 

nie jest partykularzem, lecz mocarstwem 
Gdynia, to jakgdyby bilet wizytowy, zło- 
żony przez Polskę światu u brzegów pol- 
skiego morza. 

Po przemówieniach jeszcze kilka mów 
ców m. in. reprezentanta Ligi Morskiej i 

Kolonjalnej, dr. Rosińskiego. zabrał głos 
ponownie min, Kwiatkowski, wygłasza- 
jąc referat o znaczeniu dla Polski wła- 
snego dostępu do morza. 

Na wstępie p. minister omówił ponu- 
ry bilans wojny światowej, przytacza- 
jąc rejestr zastraszających cyfr. świad- 
czących o spustoszeniach, jakich doko- 

nała wojna. 

: „Zdawało się — mówił p. minister, 
że z tego potopu dziejowego powstanie 
nowy świat, oparty na prawie i sprawie- 
pozornie zamaskowanych, I dzisiaj, gdy 
dliwości. Niestety, rozwój wypadków w 
ostatnich latach dowiódł nam, że żyje- 
my w okresie podstępu i gwałtów, choć 
tutaj obradujemy, tysiące ciemnych sił, 
pracują, by przygotować front opinji 
przeciw Polsce, przeciw Ziemi Pomor- 

skiej i Śląskiej. A przecież nik chyba 
nie ma tylu argumentów co my, dowo- 
dzących niezbicie praw naszych do Po- 
morza i Śląska. Argumentów, historycz- 
nych, kulturalnych, narodowych i t. d. 
— dostarczyły nam obficie nawet źród- 

ła niemieckie. Mapy i dzieła naukowe, 
wydane w. Niemczech w okresie przedwo 
jennym, mówią o tem jasno i niedwu- 
znacznie, Czyż potrzeba nam lepszych do 

wodów ? ; 

Niemniej dobitnemi są również argu- 
menty gospodarcze. Żadne państwo, wy- 

niszczone wojną, nie mogloby się podźwi 
gnąć bez należytego rozwoju handlu za- 
granicznego. Którędyż ma iść ta nasza 
ekspansja gospodarcza nazewnątrz? Na 

wschodzie granica gospodarcza, dawniej 
niezwykle ożywiona, dzisiaj jest martwa 

Na zachodzie Niemcy gwałtownie podci- 
nają handel Polski. Granica południowa 
zaś, górzysta i mało dostępna dla dróg 
komunikacyjnych, nie posiada dla han- 

dlu większego znaczenia. 

Pozostaje więc tylke ten gościnny 
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stawała się mowa narodu, wśród któ- 
rego mieszkał i który kochał. 

Ale wuj Gabriel, tęsknotą gnany, 
w upalne lato w r. 1914, które poprze- 

dzało okropności wielkiej wojny naro- 
dów, przez niego kochanych, powró- 

cił na godzin kilka do swego Kalisza. 

Kalisz uległ potem zniszczeniu. Wuj 

Gabrjel uszedł raz jeszcze z ojczyziy 

i umarł potem w świętem mieście Jero 

zolimie. 
Był ateuszem o  archanielskiem 

imieniu, zmarłym w Ziemi Świętej. Ży- 
cie jego zwiastowało mi prawdę. 

Albowiem nie jestem  mistykiem, 

ale odczuwam lęk przed nieznanem. 

Dostrzegam także, że ludzkiem życiem 
rządzą cudowne prawa. W powtarzal- 

ności pewnych wydarzeń tkwi cały 

urok niespodzianki. W jednotliwości pe 

wnych faktów tkwi przejmujący nie- 
pokój. Miłość wyraża się rozmaicie, a 
przecie zawsze jest jedna. Nienawiść 
wyraża się jednakowo, a przecie jest 
rozmaita. Ludzie, którzy kochają, umie 
ją zawsze nienawidzieć. Ludzie, którzy 

nie nawidzą, nigdy pokochać nie po- 

trafią. Ludzie, którzy nie grzeszą, są 
największymi grzesznikami. Ludzie, 
którzy grzeszą, są czystotni. 

* * * 

O, te spotkania... przemijania... 

Tak zaczyna się jeden z najpięk- 
niejszych wierszy Briusowa. 

* 

W WIRZE STOLICY. 
BYLE NIE DALEJ JAK O 20 KLM. 

Wymizerowony, zmęczony,  zoboję- 
tniały nauczyciel szkoły powszechnej 
o pensji 250 zł. miesięcznie żalił się 

jękliwie: 

— Mniejsza z tem, że ożeniłem się 

z babą do niczego, co nie potrafi ani 

jajecznicy dobrze usmażyć, ani maj- 
tek zacerować; głupstwo że jest tępa, 
wulgarna, nudna, i jąkała; drobiazg że 
jest nieporządna, że tlucze, łamie, drze, 
niszczy wszystko; bagatela, że ma ze- 

za, piegi, krzywy nos, żółte zęby, jed- 
ną łopatkę wyżej od drugiej, że jest 
platfusem, daltonistką, głuchą na lewe 
mucho; wszystkie te defekciki nie nie- 8 

znaczą, są normalne u kobiet i łatwo 
je ścierpieć u żony, ale nie do darowa- 
nia, że moja żona połowica jest rode- 
witą Warszawianką!!! : 

Na taki luksus i męczarnie może so- 
bie pozwolić tylko miljoner. 

Wracam wypompowany po lekcjach 
do domu, a Franusią zgrzyta: „chodż- 

my do kina! Do kawiarni, do Bandy, 
do Zwierzyzńca — wszędzie musi być, 
bo inaczej co ludzie powiedzą? Ile ra- 
zy Franusia mi mówi: „na obiad ma- 
my grochówkę i kapustę, ale zato wie- 

czorem pójdziemy do Europejskiej, — 
Wielka frajda siedzieć ze skręconemi 

kiszkami przed mikroskopijną pół czar- 
nej. 

Ale najgorsze te przywiązanie 
do Warszawy. Żaden paralityk nie jest 
tak wierny swemu łóżku jak stołecz- 
niak Warszawie. Mam troje dzieci — 
chorowite, żona źle wygląda, doktór 

mówi: — „muszą gdzieś wszyscy wy- 
jechać na parę miesięcy, najlepiej do 
lasu, albo do 'Tyrolu, albo do Biaritz, 

Ostendy czy na Florydę... 
Skąd wziąść pieniędzy na Miami; 

dobra koleżanka pojechała na Święta de 
Wilna, wraca i opowiada, — że jest 

tam jedna bogata obywatelka, filantrop- 

ka, która obiecała przyjąć całą moją 
rodzinę w leśniczówce koło Dukszt; dwa 

pokoje, kuchnia, ganek, mleka parę kon- 

wi dziennie, jedzenie ile wlezie, konie 

czasem na spacer, jagód wokół wbród 
— wszystko za 70 ał. miesięcznie! 

Nie wiedziałem jak zacnej koleżance 
dziękować. Lecę do Franusi, a ta się 

oburzyła: — zwarjowałeś! do Dukszt! 
gdzieś koło bolszewików, chcesz żeby 
dzieci i mnie Litwini wystrzelali czy 
wilki pożarły, żebyśmy na obczyźnie 

pomarli, nie... 

I za nic. Wynajęła ciasny pokój w 
Skolimowie za 80 zł. miesięcznie, dusi 
się tam z dziećmi, głoduje. Parę sosen | 
wokoło, wszędzie płoty, wille, brudne 
papiery, puste flaszki, tłumy ludzi — to 
letnisko! to wieś! to źródło zdrowia! 

Żona zadowolona. Kolejka turkocze i 
dymi, szosa przed domem huczy anto-/ 

  

busami, wozami motocyklami ! 
chwała Bogu czuć, że Warszawa nie za ; 
górami... Karol. 
КОНЕМа ЛОНЕ HKD BUAZEDAOTZOŃE ARACYÓ 

skrawek polsziego morza, przez które 
już dzisiaj idzie przeszło 60 proc, polskie 
go eksportu. 

Na zakończenie p. minister wypowie- 
dział te mocne słowa: 

„Chociaż pragniemy pracować poko- 
jowo w granicach, ustalonych przez trak 
taty, obojętnie, czy krzywdzą nas czy 

protegują, to jednak my, oficerowie re- 
zerwy, w chwili zagrożenia Ziemi Pomor 

skiej, staniemy tu z bronią w ręku, by 
bronić granie naszych tak jak w czasach 
Grunwaldu rycerstwo nasze broniło Pol- 
Ski. My oficerowie rezerwy stajemy 
frontem do tego największego skarbu 
Rzeczypospolitej, do morza polskiego i 

ślubujemy mu wierność w pracy i wy- 

trwałość w obronie. 
Po zakończeniu uroczystego zebra- 

nia uczestnicy zjazdu udali się na po- 

most, skąd przyglądali się pokazowi ata- 

ku lotniczo - gazowego, urządzonego z 

racji rozpoczęcia Tygodnia IL.OPP, Na- 
stępnie na holownikach zwiedzili port, 
poczem w kasynie marynarki wojennej 
odbył się wspólny obiad. O godz. 6 pp. 
w sali Szkoły Morskiej rozpoczęły się 

walne obrady zjazdu. 

Moja powieść rozpoczęła się owe- 
go dnia letniego, kiedy natura ukazała 
mi się we wszystkich swoich powab- 
nych przemianach. 

O tym dniu napisałem potem 

wiersz: 

Świt powstał dzisiaj duszny, gorący i pany, — 

Świat ociężał w powietrzu i potracił barwy. | 

Ranek nadchodził szybko groźną czarną 

chmurą. 

Wiatr zerwał się i pędził tuman kurzu bury. 

W południe spadł deszcz długi, rześki i 

+ => 
Ziemia wydała czarne dždžownice i glisty. 3 

Zmierzch wilgotny się suszył na rzeźwiącym | 

taki 

  

wietrze. d 

Wieczorem z drzew gdzie niegdzie krople 
spadły jeszcze- 

Noc na świat wykąpany  rozlała swe 
wonie. 

  

Zapachniał jak liść mięty roztarty na dłon. w, 

x ** 

Owego dnia zaczęła się o duszmym 

świcie moja powieść. 

Byłem dzieckiem i mocno tej nocy 

spałem. Obudził mię krzyk matki i 

krzyki służących. W ramionach mojej | j 

matki czułem się zduszony. 

— Bunt! Bunt! sek 

Szyby trzaskały i sypały | się od gf 

kamieni: zbuntowanych rosyjskich żoł- | 

nierzy. Był to rok 1906. З 
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ZIEMIANK 
(WYWIAD Z P. PREZESKA 

Ziemianki kresowe zawsze i chęt- 
nie brały udział w pracy społecznej. 
Ściślejszy kontakt ich ze wsią, ujęty 

we właściwe formy organizacyjne,, da- 
tuje się, jeśli chodzi o wojew. w 
skie od 1923 r., kiedy to powstawa 
zaczęły z inicjatywy Koła Ziemianex 
tak zwane koła gospodyń wiejskich. 
Ówczesny Związek Organizacyj i Kó- 
łek Rolniczych na tem polu dzialalno- 
šci nie przejawiał i dopiero po fuzji z 
wil. T-wem Rolniczem, uruchomicn; 
został przy Wil. T-wie O i K. R. wy- 
dział kół gospodyń wiejskich. Wyniki 

i pracy kół gospodyń wiejskich zyskaiy 
į powszechne uznanie wśród szerokich 
! warstw rolniczych, tak dalece, że jak 

opowiadano na Zjezdzie T-wa w dniu 
7 czerwca b.r. nieraz sami wieśniacy 
zwracają się do zarządów kół z proś- 
bą o pociągnięcie ich żon do pracy w 
kołach. 

Korzystając z okazji, że przed kiiku 
tygodniami odbyła się uroczystość po- 
święcenia sztandaru Koła g. w. w Ko- 
bylniku, zwróciliśmy się do p. Julįi 
Bortkiewiczowej, prezeski Rady W;y- 
działu k. g. w. z prośbą o poinformo- 
wanie nas o pracach kół oraz o wra- 
żeniach z pobytu na wymienionej uro- 
czystości. 

— Zacznę od tych wrażeń, mówi p. 
iBortikiewiczowa, ponieważ dotąd znaj- 
duję się pod ich urokiem. Droga, wypa- 

dła mam, to znaczy p. senatorowi Т. Trze- 

„ciakowi, p. dyrektonowi Cz. Maikowskie- 
mu i mnie, przez Święciany i Łyntupy 
w piękny czerwcowy ranek. Jazda sa- 
mochodem przez wspaniałe lasy p. Bi- 

Szewskiego, w: których od czasów niemie 
ckich stuk siekier zamilkł zupełnie, da- 
je pojęcie o bogactwie i pięknie nasze- 
go kraju, Ostatni zakręt drogi — je- 
steśmy w Kobylniku. Kościół nowy, Śli- 
cznie utrzymany, — na cmentarzu sta- 
roświecka dzwonica, zabytek dawnego 
budownictwa, tak hanmonizujący z tym 
krajobrazem lesistym. Naokoło tłumy 
ludzi. Wchodzimy do kościoła. Przed ol- 
tarzem złoci się drzeweo nowego sztan- 

daru ze złotemi grabiami u szczytu i 
sam sztandar, taki spokojny w swych 

banwach i taki wymowny zarazem. Z 
jednej strony złote litery ma zielonem 
tle sukna samodziału, z drugiej na sza- 
rym płótnie obraz Matki Boskiej Ostro- 
dramskiej i nadpis: „O Pani nasza wspo 
magaj pracę maszą*, Dokoła sztandaru 
— członkinie Koła. Po sumie na ementa- 
rzu następuje poświęcenie sztandaru. — 
Krótkie przemówienie księdza probo- 
szeza, zachęcające do wytnwania w 
szlachetnej pracy. Następnie wbijanie 
gwoździ przez rodziców chrzestnych z 
p. starostą postawskim ma czele, pod- 
pisanie aktu pamiątkowego i odjazd nad 

_ jezioro Narocz, gdzie miłe gosposie cze- 
kają wszystkich zaproszonych gości ze 
sniadaniem. Przy stole w pogodnym i 
serdecznym mastroju upłynęło nam kil 

ka godzin, Przemówienie p. starosty 
Niedźwickiego o głębokim symbolu szta- 
ndaru, który ma służyć nietylko jako 
godło zewnętrzne, ale być i treścią i du- 
chem rozpoczętej pracy, — zostało wy- 
słuchane ze skupieniem przez członkinie 
Koła. Następuje chwila odjazdu — z 
żalem żegnamy ten przepiękny zakątek 
taki daleki od świata, a taki polski. Je- 
szcze jeden rzut oka na cudne jeziora, 
serdeczne Spojrzenia krzyżują się 7 
naszemi miłemi gospodyniami, — szczęść 
Boże w trudnych poczynaniach, — auto 
mkmie w dal, z powrotem do Wilna. 

— A teraz co do naszej pracy i jej 
zadań. Jednym z ciekawszych objawów 
życia wiejskiego w dobie obecnej jest 
coraz to silniejszy much kobiecy w do- 
daniem tego słowa znaczeniu. Wieśnia- 
czki, które przed wojną skazane były 
na życie zamknięte jw czterech ścianach 
swej chaty, obecnie zaczynają brać coraz 
żywszy udział w życin społecznem, prze- 
dewszystkiem dzięki szkolnictwu nasze- 
mu, które, tworząc komitety rodziciel- 
skie, zmuszają kobietę - matkę do za- 
imteresowania się tem, co się dzieje w 
szkole, 

Dale , idzie zainteresowanie się rol- 
nictwem, dzięki pogadankom urządza- 
mym tu i owdzie w kółkach rolniczych. 
Powoli kobieta wiejska zaczęła zdawać 

   

  

_ sobie sprawę z korzyści, jakie może о- 
siągnąć przez tworzenie własnych kół, 
o takim zakresie zadań, które wiążą się 
2 gospodarką kobiety wiejskiej. Mając 
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_ Najbardziej zacofanym jest, 

możność „z tytułu zajm wanego stanowi- 
Ska stykać się z coraz to nowem kołem, 
mogę stanowczo twierdzić, że praca — 
wśród kobiet wiejskich jest nadzwyczaj 

_ wdzięczna, i że element najbardziej kon- 
Serwatywny częstokroć garmie najchę- 
miej do nauki i staje się prawdziwym 
Pionerem postępu w każdym kierunku. 

‚ — № bzień 1-go kwietnia br., było 
Już czynnych 60 kół g. w. z ogólną licz- 

bą członkiń — 1080, Miejscowe kola 
zrzeszone są w pow. sekcjach kół g. w. 
ph o. jest Wydział k, g. 

- —wie O. i K. R. Ostatnio = 
stała Rada Wydziału. s 

Pomimo zmniejszenia ilości instruk- 
powodów _ oszczędnościowych 

praca w kołach nie zamara i program 
pracy zakreślony na ubiegły ток gospo- 

 darczy, został calkowicie wykonany, O 
jak (kobiety garną się do oświaty, 
pragną wiedzy w każdym kierunku, 

Świądczy powstanie nowych kół zupeł- 
samorzutnie, w najodleglejszych pun 
ch naszego województwa, w powia- 

tach, gdzie miema ami sekcji k. g. w. 
<mi instruktorki, jak np. w pow. Dzi- 

ńsikim, gdzie mamy obecnie 5 kól. 
dów ze wzglę- 

оИ trudno zwozumiałych powiat Osz- 
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I. BORTKIEWICZOWĄ). 

— Jeżeli przejrzeć wykaz kursów, 

których w roku ubiegłym było 50 oraz 

konkursów iw liczbie 32, przeprowadzo- 

nych w. kołach, to przekonamy się, że o- 

bejmują one wszystkie działy gospodar- 
stwa kobiecego. A więc było 12 kursów 
wędliniarstwa, 9 — gotowania, po kil- 
ka — przetworów owocowych, dalej pie- 

  

P. Julia 5ortkiewiczowa. 

czenia, kiszenia kapusty, sadzenia drze- 
wek, pielęgnowania starych sadów, szy- 
cia, robót ręcznych, gospodarstwa do- 
mowego, higjeny, i t. p. Było 12 kursów 
przysposobienia rolniczego. Zespoły kon 
kursowe obejmowały uprawę warzyw, 
wychów: drobiu, i rzecz niezmiernie wa- 
żną dla zdrowotności naszej wsi — kon- 
kurs zdrowia. w chacie wiejskiej, Poza 
kursami w kołach odbywają się regular 
nie zebrania miesięczne, na których czy- 

tame są wspólnie pisma i wydawnictwa 
Szerzące wiedzę ogólno - rolniczą. Tro- 

ską każdego koła jest zdobywanie choć 

maleńkich sum na zakup własnych bi- 

bljotek, apteczek domowych, prenumera 

tę pism i inne cele oświatowe. Szereg 
imprez dochodowych, organizowanych 
przez poszczególne koła, lub sekcje k. g. 
w. zasila skromne kasy kół, będąc je- 
dnocześnie czynnikiem oświatewym i 
towarzyskim w życiu wiejskiem. Celem 
uzupelnienia obrazu pracy w kołach do- 
dać jeszcze miuszę, że organizowane są 
w. poszczególnych powiatach wycieczki, 
mające na celu zwiedzenie lepszzych go- 
spodanstw, szkół rolniczych, a nawet 
Wilna. Na tem nie koniec. Zadaniem ka- 
żdego koła jest wszechstronne przygo- 
towanie swoich członkiń do pracy, któ- 
ra je czeka jako matki, wychowawczy- 
ni dzieci i t. p. Konkursy zdrowia, poga- 
danki z zakresu wychowywania i higje- 
ny, uświadomienie kobiet wiejskich w 
kierunku pracy społeczno - obywatel- 
skiej, — oto ten program, który sobie 
zakreśliłyśmy, a który chcemy wykonać 
z możliwie największym wysiłkiem. 

— Jaki element zaamyażowany jest 
w tej pracy zarówno pod względem or- 

ganizacjno - twórczym, jak wykonaw- 
czym? 

— Siłą rzeczy w' pienwszym rzędzie 
nasze ziemianki, które bezinteresownie, 
z zapałem i nie zważając na trudności 
poświęcają się pracy nad podniesieniem 
staniu kulturalnego wsi, 

Przodują w tem panie: M. Cywińska, 
H. Szachnowa, M. Przewłocka, E. Fie- 
donowiczowa, W. Porzecka, Świdowa, 
Ejnarowiczowa, i szereg innych ziemia- 
nek: „Dalej podnieść muszę ofiarną pra- 
cę naszych imstruktorek, jak tych, któ- 
re obecnie pracują, jak i tych, z któ- 
remi z żalem ale z powodu zmniejszo- 
nych subwencyj musieliśmy rozstać się, 
a więc pp. Kiełbińskiej, Hajnoszówny, 
Qywińskiej, Hiawryiłkiewiczówny i Łun- 
kiewiczówny. Dodać muszę, że dużo ko- 
rzyści przyniosły tak zwane szkoły wę- 
drowne, o czem świadczy fakt, powsta- 
nia nowych kół w tych miejscowościach, 
w których były szkoły wędrowne. 

Nasz wywiad zbliża się ku końcowi. 
Dziękujemy Sz. Pani Prezesce i żegnamy 

się. h. 
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WŁASNE WŁÓKNO,WŁASNY CHLEB 
MOŻESZ MIEĆ, WIĘC NIE BĄDŹ 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego w Wilnie. 
Z dnia 6 lipca 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 764. 

"Femperat: T 

Wscnód słonca g, 3.44 

Zachód siończ i 20.24 

tura średnia: 

    

   
Temperatura najw 

Temperatura najn 

Opad: — 

Wiatr: północno-zachodni. 

Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: Pogodnie. 

MIEJSKA 
— Sprawa ławnika Łokuciewskie- 

go. — Przed dwoma tygodniami pro- 
kuratura Sądu Okręgowego umorzyła 
dochodzenie przeciwko ławnikowi Łe- 
kuciewskiemu. Wówczas to Rada Miej 
ska,mimo niezadowolenia endeków, u- 
poważniła magistrat do złożenia po- 
dania do Sądu Apelacyjnego o zezwo- 
lenie wyznaczenia skarżyciela posiłko 
wego, co w konsekwencji spowodowa 
łoby wznowienie sprawy i skierowanie 
jej do ponownego śledztwa. 

Wczoraj właśnie podanie magistra- 
tu rozpatrywał Sąd Apelacyjny na nie 
jawnem posiedzeniu  gospodarczem. 
Sąd odrzucił prośbę magistratu i tem 
samem nie zezwolił na dalsze prowa- 
dzenie dochodzenia. Wobec takiego 
stanowiska komitetu sędziów S. A. 
magistratowi pozostaje jedynie wystą- 
pić z powództwem cywilnem przeciw- 
ko Łokuciewskiemu o zwrot strat po- 
niesionych przezmiasto dżięki specjal- 
nej gospodarce, prowadzonej w kine- 
matografie miejskim. 

— Kioski gazetowe. — Budowa now 
30 kiosków gazetowych podobnych do us 
wionych na ul. Mickiewicza i Wielkiej, 
iuż na ukończeniu. 

Jeszcze w tym miesiącu zostaną one od- 
dane inwalidom. . 

Resztakiosków (również 30) będzie wy- 
budowana w roku przyszłym. 

„ .— Komitet Rozbudowy. — W tym tygo- 
dniu zbiera się komitet Rozbudowy, w ce- 
lu rozpatrzenia pódań o dalsze pożyczki na 
budownictwo drewniane i opracowania wy 
kazu potrzebnego przy staraniach 0 kredy- 
ty państwowe. 
— Nowe jezdnie. W najbliższych dniacii 

do Warszawy i Lwowa wyjeżdża kilku tech- 
ników miejskich, dla zapoznania się na miej 
scu ze sposobami robót przy układzie jezdni 

z klinkieru. 7 
— Regulacja brzegów Wilji Na wczo- 

rajszem posiedzeniu Magistratu m. Wilna 
była rozpatrywana sprawa regulacji  brze- 
gów rzeki Wilji. 

Rozpatrzono 2 wnioski przedłożone i 
inżynierów Wisłockiego i Wątorskiego. 

Wnioski te zostały przyjęte i wstępne 
prace nad naprawą brzegów Wilji rozpoc:- 
ną się niebawem. 

— Regulowanie ruchu autobusowego. 

Wczoraj w Starostwie. Grodzkiem odbyła się 

konferencja z przedstawicelami „Arbonu* w 

sprawie ruchu autobusowego w mieście į 

przystosowania go do potrzeb mieszkańców. 
Detinitywne jej załatwienie ma nastąpić ча 
drugiej konferencji, która odbędzie się w 
Starostwie w piątek 8 bm. › 

— PRZECIWKO SAPEROM. W związ 
ku z pogłoskami, że magistrat przy re- 
gulacji brzegów Wilji ma zatmdnić sa- 
perów, zainteresowani robotnicy fucho- 
wi postanowili zwrócić się do władz 
miejskich i inspektoratu pracy z proś- 
bą o zaniechanie projektu oddania tych 
robót wojsku i umożliwienie przez to 
pracy bezrobotnym, 

ch 
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SZKOLNA 
— POWRÓT DZIECI Z LEONISZEK 

Wróciła już z Leoniszek pierwsza tura 
dzieci ze szkół powszechnych w liczbie 
150. Dzieci znacznie się poprawiły i let- 
misko dobrze im posłużyło, Następna 
partja wyjeżdża jak już pisaliśmy, 15-g0 
bież. miesiąca. 

J IT T T ITS 

Ojciec uratował córkę z topieli 
NIEWIEDZĄC, żE NARAŻA ŻYCIE DLA WŁASNEGO DZIECKA 

WILNO. — W ubiegłą niedzielę: w 
godzinach południowych, na jeziorze 
w Trokach zdarzył się wypadek, któ- 
ry omal nie skończył się tragiczne. Mia 
nowicie znajdująca się daleko od brze 
gu łódź, w której siedziały trzy pensjo 
narki, niespodziewanie wywróciła się i 
jadące panny wpadły do wody. Były- 

by niechybnie utonęły, gdyby nie po- 
mioc podoficera KOP. Jutowskiego, 
który wraz zjednym z wychowanków 
korpusu kadetów rzucił się do wody i 
po chwili wydobył tonące na brzeg. 
Można sobie wyobrazić uczucie kopi- 
sty, gdy się przekonał, że jedna z ura- 
towanych pensjonarek jest jego córką. 

Służąca groziła spaleniem majątku 
WRAZIE NIE ZŁOŻENIA 

WILNO. — Przed kilku tygodnia- 
mi do policji powiatu wil.-trockiego 
zgłosiła się właścicielka majątku pod 
Jaszunami p. Wercińska, meldując, że 
otrzymała anonim z pogróżkami i żąda 
niem złożenia w pewnem miejscu 1000 
zi. okupu. 

Śledztwo policyjne zdołało po dłuż 
Szych wysiłkach ujawnić szantažy- 
stów. 

Okazali się niemi: służąca p. Wer- 
cińskiej oraz jej bra* Szantażyści już 

OKUPU * PIENIĘŻNEGO 
raznadesłali Wercińskiej list z żąda- 
niem wypłacenia 100 zł. i groźba pod- 
palenia. P. Wercińska nie zwróciła 
wówczas uwagi na list i żądania nie 
wykonała. Następstwem tego był groż 
ny pożar, który w kilka dni później 
wybuchł w jej majątku, niszcząc do- 
szczętnie. stodołę. 

Podczas badania aresztowani przy 
znałi się do wysyłania listów i podpa- 
lenia stodoły. ь 

Szantażystów osadzono w areszcie. 

0 Wa 

RÓŻNE 
— PRACE W KATEDRZE. Roboty 

restauracyjne w Bazylice posuwają się 
naprzód. 

Ukończono już prace izolacyjne ścian 
w podziemiach kaplicy św. Kazimierza, 

Do budowy mauzoleum kierownictwo ro- 
bót przystąpi natychmiast po otrzyma- 

niu przyrzeczonych przez władze państ- 
wowe kredytów. 

Nie wykluczone jest, że mauzoieum 
może być wybudowane jeszcze w r. bie- 
żącym. 

— Otwarcie sezonu kuracyjnego w Le- 
gaciszkach. W dniu 10 lipca r.b. (niedziela 
w Akademickiej Kolonji Wypoczynkowej w 
Legaciszkach odbędzie się uroczystość otwar 

i zonu kuracyjnego. Na uroczystość 
zybędą przedstawiciele władzy państwo- 

wej, Senatu U.S.B. oraz licznie zaproszeni 
goście. 

Program uroczystości jest następujący: 
godz. 9 — Zjazd gości. Godz. 9 min. 50- - 
Śniadanie, godz. 11.15. — Msza św. godz. 
12 akt uroczystego otwarcia sezonu, godz. 
2 — obiad, godz. 6 — „Zywa Gazetka”, go- 
dzina 7 min. 30 — kolacja. godz. 8 min. 30 
— zabawa taneczna. Wyjazd z Wilna do St. 
Zawiasy o godz. 8 min. 15 (po południu go- 
dzina 14 min. 13). Wstęp i koszta pobytu 
4 zł. 

—- Podziękowanie. 
stwowego Seminarjum Ocn 
Marji Konopnickiej w W serdecznie dzię 
kuje Stowarzyszeniu b. wychowawiuw gi 
junazjum przy kościes im. Sw. Katar 
w Petersburgu za Ś:nad 3 
wała dla najbiednie:»_, 
ua, codzienie od ima 
czerwca 1932 roku. 

Dyrekcja wyraża swój podziw dla sprę- 
żystego zorganizowa va аКсй dożywiania, 
którą p. Zoija Kossowska, prezeska Stowa- 
rzyszenia, tak wytrwaie prowadziła do dnia 
ostatniego w roku szk :nyin. 

-— Wystawa Moniuszkowska, na której 
zgromadzono mnóstwo pamiątek, związa- 
nych z życiem i twórczością naszego wiel 
kiego pieśniarza, jeszcze trwa. Oglądać rioż 
па ой Н! do 8 godz. wiecz. w Głównym Pa- 
wiłonie Wystawowym w Ogrodzie Berna'- 
dyńskim. 

— TYDZIEŃ SPOŁECZNY SKMA. 
„ODRODZENIE. W dniach 21—28 
sierpnia br. odbędzie się doroczny Ty- 

dzień Społeczny SKMA. „Odrodzenie”* w 

Lublinie. Zadaniem „Tygodni Społecz- 
nych'* jest analiza zjawisk współczesne- 
go życia a w związku z tem sforvmuło- 

wanie wytycznych, według których ma 

zdążać praca w poszczególnych šrodo- 

    

idyrekcja Fań- 
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- wiskach, celem wytworzenia nowego ty- 
pu człowieka, mającego wyraźnie spre- 
cyzowany pogląd na całokształt zagad- 
nień z punktu widzenia filozofji katolic- 
kiej. Cykl referatów przedstawia się na- 
stępująco: 1) Chrystus w życiu współ- 
czesnego człowieka. 2) Sensus catholicus 
w chaosie współczesnych prądów filozo- 

ficznych. 3) Europa podwórkiem świata 
4) Tstota i drogi sztuki, 5) Swoistość 
kultury polskiej. 6) Kultura kapitalisty- 
czna irobotnicza (Ameryka i Rosja). 7) 

Wpływ światopoglądu czlowieka na for- 
my życia gospodarczego. 8) Prawa życia 
gospodarczego. 9) (Ewolucja i rewolucja 
jako środki w przebudowie ustroju społ. 
10) Zbiorowość a rozwój jednostki, 11) 
Współczesne przemiany form państwo- 
wych. 12) Próba programu przebudowy 
ustroju gospodarczego. 13) Kościół i je- 
go oblicze współczesne. 14) Kościół, ka- 

tolik i świat. Imformacyj o warunkach 
należenia do Tygodnia Społecznego u- 
dziela sekretarjat „„Odrodzenia* Uniwer- 
sytecka 7-9 we wtorki i piątki w godz. 
1—2 popol, 

— Zatarg w piekarnictwie. — We czwar 
tek 7 bm. w Starostwie Grodzkiem odb;- 
dzie się konferencja z przedstawicielami pie 
karń i pracownikami piekarskimi w sprawie 
złagodzenia zatargu i niedopuszczenia do 
strajku piekarzy. 

— Strajk w gminie żydowskiej. — 
nący się od 6 tygodni strajk w gminie 
dokskiej mimo kilkakrotnych prób zlikwido- 
wania go rozszerzył się na instytucje społe- 
czno-oświatowe. Onegdaj strajkowali w cią- 
gu jednego dnnia pracownicy żydowskiego 
cmentarza. 

Starosta Grodzki podjął się osobiście za- 
żegnać zatarg i wty mcelu zwołał pracowvi- 
ków gminy i członków zarządu celem zorjen 
towania się w obecnej sytuacji. Wobec te- 
go, że antagonizm między stronami doszedł 
tak daleko, że nie chcą zetknąć się ze soba, 
starosta Kowalski konferował z nimi osobno. 
Tak gmina, jak i pracownicy trwają na razie 
przy swoich postulatach i nie chcą iść na u- 
stępstwa. 

— Nielegalna broń. — W miesiącu czerw 
cu na terenie powiatów woj. Wileńskiego 
przeprowadzono rewizje w .poszukiwiu:iu 
bieni. W wyniku rewizji znalezione 7 ka- 
rabinów ,34 rewolwerów różnych sysieniów, 
10 bagnetów i pałaszy oraz mnóstwy amu- 
NICI. 

— Statystyka graniczna. — W ub. mie- 

siącu na pograniczu polsko-sowieckieri ujęta 
iszpiegów sowieckich, 36 agitatorów i 120 

włńczęgów, wśród htórych rozpoziano К- 

kuposzukiwanych przez sądy i policje zic- 

Gziei i oszustw z różnych stron Polski. 

W tymże czasie z Rosji do Polski zbie- 

gło96 osób. 

— Pożary w drugim kwartale. —— 
Według zebranych danych w Il kwar- 
tale r. b. na terenie województwa wi- 
leńskiego zanotowano 176 pożarów 
większych i kalkadziesiąt mniejszycii. 
Pastwą płomieni padło 368 domów 
mieszkalnych, 312 zabudowań gospo- 
darczych 109 ha lasu 10.800 pudów 
zboża, jęczmienia, kilkadziesiąt sztuk 
bydła i t. p. Straty sięgają 170 tys. zł. 
47 pożarów było z podpalenia. 

— OBŁAWA NA RYNKACH. — Policja 
urządziła obławę na rynkach, podczas kt3- 
rej aresztowała kilkunastu  kieszonkowców, 
imyszkujących wśród kupujących. 

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

w środę 6 lipca o godz. 8.15 wesoła kome- 
dja p.t. „Od kanapy... do foteal'* przedsta- 
wiająca zawrotną karjerę „Tournala“ na fo- 
tel ministerjalny. Autor wlał w sztukę swą 

    

    

  

tyle humoru, werwy, dowcipu i zł 
w przebieg wansów i posunięć polit 
nych z bawi się świetnie, coraz wy- 
buchając śmiechem i niemal współżyjąc 
osobami działającemi na scenie. Powodzenie 
zapewnione. : 

Jutro w czwartek 7 b.m. i codziennie o 
godz. 8.15 „Od kanapy... do fotela". 

— „Chata za wsią'* w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim. Dziś, w środę 6 lipca o godz. 
$.15 czarujące widowisko „Chata za wsią“ 
według powieści Kraszewskiego. Muzyka 
tańce i śpiew sa doskonałem tłem do cieka 
wej treści. Pozatem beztroska  włóczęgow- 
skiego życia cyganów, ich zwyczaje i upodo 
bania, zawsze interesować będą nas, ludzi 
obarczonych tysiącem obowiązków i upo- 
dobań i pozbawionych swobody. W tej a- 
tmosferze i my lżej, swobodniej oddycha- 
my 3 

— Najbližsza premjera w ogrodzie po- 
Bernardyńskim. W przyszłym tygodniu Te- 
atr w ogrodzie Bernardyńskim rozbrzmi bez- 
troskim śmi Po raz pierwszy ukaże 
się niebywała nowość, jest nią arcywesoła 
farsa „Florette i Patapon*, która długo roz- 
weselać będzie cale Wilno. W sztuce tej po 
raz pierwszy przedstawi się publiczności wi- 
leńskiej uroczaartystka teatrów warszaw- 
skich p. Grylewska, która odtwarzać bę- 
dzie jedną z naczelnych ról w sztuce. > 

— Koncert w parku im. Żeligowskiego. 
W czwartek 7 b.m. Koncert Wil. Osišestry 
Symfonicznej pod batutą Michała Małacrow- 
skiego oraz ostatni pożegnalny występ Chė 
ru Rewelersów w Składzie: jerzy Święio- 
chowski, Zygmunt Rowkowski, Jan Konstan- 
tynowicz, Stefan Stefański i Wanda Biszew- 
ska (solistka). 

Początek o godz. 8.15 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — Spóźniony romans. r 
CASYNO — Zabójstwo w hotelu. 
PAN — Wyrok morza. 
HOLLYWOOD — „Całuję twoją 
STYLOWY — „Serce na ulicy”. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— FAŁSZYWE  5-CIO ZŁOTÓWKI. 

W obiegu ukazały się nowe falsyfikaty 
5-ciozlotówek, wykonane dość niendol- 

nie, więc łatwe są do rozpoznania. 

Napis łaciński na otoce roi się od 
błędów. co odrazu jest widoczne. 

— PIERWSZE OFIARY KĄPIELI. 
Wczoraj zdarzyły się na Wilji dwa pierw 
sze w tym roku wypadki utonięć pod- 
czas kąpieli. 

Koło elektrowni miejskiej trafił na 
wir kanonier 1 p.'art, Jan Ereminowski. 

Nim zdołano przyjść mu z pomocą, 

nieszczęśliwy żołnierz poszedł! na dno. 
W tym samym czasie utonął koło 

mostu strategicznego na Antokolu inny 

żołnierz, szeregowiec 1 pp. Ant. Pogo- 
rzelski. Podczas kąpieli uderzył się ja- 

koby głową o kamień, co też i było przy- 

czyną wypadku, Ciała topielców nie zo- 

stały odnalezione. 
—Okradzione mieszkanie. W dniu 4 b.m. 

nieznani sprawcy skradli Annie Lewin < Tro- 
cka 20) palto damskie fokowe, oraz gotów- 
kę łącznej wartości 840 zł. 

— Podrzutki. W dniu 4 b.m. w iokclu 
stacji opieki nad matką znaleziono 2 pod- 
rzutków,. jeden pici męskiej jw wieku © mie- 
sięcy, drugi płci żeńskiej w wieku 3 tygod- 
ni. Podrzutków ulokowano w przytuik:: ży- 
dawskim TOZ. 

—POŻAR W DOMU ZAŁKINDA. — W 
piwnicach domu Załkinda przy ul. Wielkiej 
zapaliły się z niewiadomych powodów to- 
wary tam złożone. Straż ogniowa pożar zlo 
kalizowała. 

Straty są dość znaczne. 
—. PORAŻENIE SŁONECZNE. -— 

Ciężkiemu porazeniu słonecznemu  u- 
legł wczoraj Eljasz Rutkowski (Kijow 
ska 14). 

Lekarz Pogotowia po dłuższych 
zabiegach zdołał go uratować. Wypa- 
dek zdarzył się w czasie, gdy Rutkow- 
ski przechodził ul. Słowackiego. ‹ 

— Požar wsi. — We wsi Malmygi gin. 
kurzenieckiej wybuchł pożar, który strawił 
11 gospodarstw. Straty znaczne, lecz nara- 
zie nie ustalone. Bez dachu nad głową po- 
zostało 20 osób. 

PRZEBRODZIE 
— Zatarg o łąkę. — Na pastwisku w po- 

bliżu zaścianka Podjelce gm. przebrodzkiej 
na tle podziału łąki wybuchła bójka mi;dzy 
chłopami. Niezawodnie walka zakonczylaby 
się tragicznie, gdyby nie interwencja poli- 
cji. Niemniej jednak w bójce kilku osób do- 

   

        

      

dłoń 

- tkliwie poraniono. Zatrzymano W. Bobkow- 
skiego i jego syna Józefa, którzy byli inicja- 
torami bójki. 

BRASŁAW 
— MIĘDZY ROBOTNIKAMI. — W pohii 

żu wsi Rozeta gm. brasławskiej w czasie 
przerwy obiadowej wśród robotników  za- 
ladnionych przy kopaniu rowów wynikła 
bójka, podczas której kilku robotników od- 
niosło pokaleczenia, zaś Br. Ciesialow ze 
wsi Miłasza doznał złamania ręki i skręcenia 
kręgosłupa. W stanie ciężkim odwieziano go 
do szpitala. Prowadzi się dochodzenie. 

TOMASZEWICZE 
PECHOWY AGITATOR. 

Qnegdaj na zebranie robotnicze w ce- 

gielni Janowicza w Tomas7ewiczach 
dostał się agitator komunistyczny 
Piotr Kuźniecow i począł nawoływać 

robotników do strajku. Wywrotowiec 
począł kolportować antypaństwową 
bibułę komunistyczną. Robotnicy od- 
dali go w ręce policji. 

U WISZNIEW 

— FAŁSZERZE DOLARÓWEK. — Na te 
renie gm. wiśniewskiej ujęto dwóch oszu- 
stów, którzy sprzedawali fałszywe dołarów- 
ki. Oszuści osadzeni zostali w areszcie skąd 
w nocy ź 2 na 3 b.m. wydostali się i zamie 
rzali zbiec. W pościgu jednak zostali ujęci i 
z powrotem osadzeni w areszcie. | 

BRASŁAW 
— SAMOBÓJSTWO NAUCZYCIELKI. — 

Przedwczoraj wystrzałem z rewolweru w 0- 
kolicę serca odebrała sobie życie Katarzyna 
Różycka, nauczycielka szkoły powszechnej 
we wsi Łuksze gm. pliskiej. 

Przyczyna zamachu narazie nie stwierdzo- 
na. Zwłoki samobójczyni zabezpieczono do 
przybycia komisji sądowo-lekarskiej. 

Z POGRANICZA 
— SMUTNY KONIEC „DELEGATÓW*,— 

W rejonie Szemietowszczyzny na teren pol- 

ski przedostało się dwóhc cudzoziemców Jo- 
han Unger i Alfred Łancpern z Bawarji. Cu- 
dzoziemcy podali się za zbiegów z więzienia 
mińskiego, gdzie od pół roku byli więzieni. 
Unger i Łancpern należeli kiedyś do Niemie- 
ckiej partji komunistycznej iw ub. roku z 
delegacja zagraniczną udali się na rocznicę 
rewolucji październikowej do Moskwy. 

-— Wysiedleni z Litwy. — W czerwcu z 
granic Litwy wysiedlono 4- Polaków, 5 ży- 
dów i 2 Rosjan nie posiadających obywatel 
stwa litewskiego. Pośród wysiedionych Po- 
laków znajduje się b.nauczyciel gimnazjum 
kowieńskiego. 

= 

KTO WINIEN? 

MW dniu wczorajszym na wokandzie 
Sądu Apelacyjnego znalazła się między 

innemi nadzwyczaj skomplikowana spra 

wa, dotycząca 26-letniego mieszkańca 
wsi Lipkowo gm. niemenczyńskiej Sia 
nisława Gasperowicza, 

Podobne sprawy, aczkolwiek stosun- 

kowo często zdarzają się w krymina 

tyce, to jednak dzięki swej tajemnicz: 
ci zawsze stwarzają władzom policyj- 

no - sądowym poważne trudności przy 

ich wyświetlaniu. 
Mianowicie w czerwcu ub. r. wróciia 

do wsi z lasu żona Gasperowicza Helen. 
Całe jej ubranie było powalane krwią, 

na szyi zaś znajdowała się duża rana od 
cięcia brzytwą. 

IWypytywana przez sąsiadów o przy- 
czyny straszliwego okaleczenia, Gaspe- 
rowiczowa zeznala. że gdy zbierała ja- 

gody, napadł na nią jakiś osobnik i u- 

siłował zgwałcić, Gdy zaczęła krzyczec, 
osobnik ów chwycił ją za szyję a na- 
stępnie brzytwą starał się przeciąć jej 
gardło. 

Po dokonaniu tego nieznajomy zbiegł 
Niezadługo jednak, zeznanie to Ga- 

sperowiczowa zmieniła, oskarżając z ko- 
lei o zadanie jej ciężkiego uszkodzenia 

ciała swego męża, który miał się tego 

dopuścić rzekomo w celu pozbawienia 
jej życia. 

Na potwierdzenie swych słów ranna 
dodała, że mąż jej posiada kochankę, nie 

jaką Łysykowską i dlatego za wszelką 

cenę chce się jej pozbyć. 
Kategorycznie wypierał się tego ba- 

dany na śledztwie Gasperowicz, wobec. 
tego jednak, że rzeczywiście przemawia- 
ły przeciwko niemu pewne poszlaki, z0- 

stał on postawiony w stan oskarżenia i 
w dniu 11 marca br. skazany został przez 

Sąd Okręgowy na 10 lat ciężkiego wię- 
zienia, 

Na wczorajszej rozprawie w Sądzie 
Apelacyjnym obronie oskarżonego udało 
się zebrać pewne dane, które wskazywa- 
ły. że w danym wypadku mogła zajść o- 
koliczność, iż Gasperowiczowa usiłowała 
popełnić samobójstwo. Z chwilą jednak, 
gdy to jej się nie udało, oskarżyła o u- 
siłowanie zabójstwa swego męża. 

W wyniku ponownego rozpatrzenia 
całokształtu sprawy, Sąd Apelacyjny 

wyrok pierwszej instancji uchylił i Ga- 
sperowicza uniewinnił. D. w, 

TEMATU WYSTARCZY 
Miejsce akcji *,podwórze przy ul. Za- 

walnej Nr. 28. 

Osoby występujące: Barbara Mand- 
ryk i Pioty Januszkiewicz. 

Przebieg akcji: Piotr, nie przeczu- 
wając nie złego, przechodzi, Barbara cza- 
tuje za węgłem. Gdy Piotr zbliża się, 
Barbara wyskakuje z flaszką kwasn 
siarczanego. 

— Za moją krzywdę!— woła z nie- 
nawiścią. I kwas spływa po głowie i po 
twarzy Piotra, który z jękiem pada na 
ziemię. 

Z okien domów wysuwają się ludzkie 
głowy. Na wszystkich schodach słychać 
tupotanie, Rozlegają się gwałtowne о- 

krzyki: 

— Policja! Pogotowie! 
Przybywa jedna id rugie. Barbarę 

wiodą do komisarjatu. Piotra z wypa- 
lonemi oczami wiozą do szpitala. 

Podwórze przy ul. Zawalnej Nr. 28 
przystępuje do obgadywania wypadku, 
Tematu starczy na trochę czasu. 

SPORT 
PINGPONGIŚCI POLSCY СОВА... 

SPORT: OGNISKO (WARSZAWA) 
I OGNISKO (WILNO) 

Dziś o godz. 17-tej na stadjonie na 
Pióromoncie odbędą się rozgrywki towa 
rzyskie piłki siatkowej i koszykowej po- 
między A-klasową drużyną „Ognisko* 

(Warszawa) a „Ogniskiem* (Wilno). 
Gry zapowiadają się ciekawie, ponie- 

waż warszawiacy przedstawiają dobrą 

Klasę, a mistrz Wilna wystąpi w odmło- 

dzonym składzie, i będzie chciał godnie 

  

   

  

. zareprezentować Wilno. 

Tegoż dnia 0 godz. 20-tej w lokalu 
„Ogniska“ przy ul, Kolejowej 19, odbę- 
dzie się mecz pin - pongowy pomiędzy 
temi samemi drużynami. 208, 

W SIATKÓWCE I KOSZYKÓWCE 
NĄ PIÓROMONCIE 

Jak już pisaliśmy, w ubiegły poniedzia 
lek w Ognisku Kolejowem odbyło się 
spotkanie ping - pongowe pomiędzy re- 

prezentacją klubów polskich a reprezen- 
tacją żydowską, 

Polscy pingpongiści okazali się len- 
si i łatwo wygrali ten mecz w wysokim 
stosunku. 

Wyniki techniczne przedstawiają sią 
następująco: Grodnicki (P.) — Weks- 
Jer (Ż.) 15:21, 21:9, 21:19, 

Puszkarzewicz (P.) — Gotlib (ż,)— 
16:21, 21:17, 21:16. 

Kluk (P.) — Iekowiez (Ż.) 
21:15; 

Grodnieki — Gotlib 21:17, 21:15, 
Puszkarzewicz—Ickowicz 21:15, 21:19 
Weksler — Kluk 21:15, 21:17. 
Grodnicki — Ickowicz 25:27, 21:12, 

21:13. į 

Weksler 
21:19. 

Gotlib — Gluk 22:20, 6:21, 21:18. 
Grodnicki i Puszkarzewicz — Weks- 

ler i Gotlib 21:19, 18:21, 21:19. 
Swego rodzaju sensacją było zwy- 

cięstwo Puszkarzewicza nad najlepszym 

obecnie graczem 'w Wilnie Grodnickim, 
którego pokonał w.stosunku 21:18, 20:22 
21:16, 21:17, (2as.) 

2150, 

Puszkarzewicz 21:18,
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NA FILMOWEJ TAŠMIE 
„CASINO: Zabójstwo w hotelu 
W rolach głównych Sally Eilers i 

Warner Oland. 
Program podaje następujące 

szczenie tego filmu: 
Schelah Fane, słynna gwiazda fil- 

mowa, zjeżdża do Honolulu, otoczona 
legjonem swych wielbicieli. Jeden z 
nich, bogaty podróżnik Alan Jaynes,, 
stara się o rękę artystki, i ma wszelkie 
szanse powodzenia. Idyllę rozbija  ja- 
snowidz Tarneverro, który odradza 
przyjęcie oświadczyn Alana. 

Gdy na widowni zjawiają się nowe 
osoby: słynny detektyw Charlie Chan, 
były mąż gwiazdy, artysta Robert Fyfe 

oraz malarz Smith — Schelah Fane 
zostaje skrytobójczo zamordowana, 

Śledztwo prowadzone przez Chana 

wikła się. Podejrzenie zrazu pada na 

malarza, potem na Roberta Fyfe, wre- 

szcie na wróżbitę, który okazuje się 
bratem zamordowanego przed niedaw- 
nym czasem Denny'ego Mayo. Stara 
zbrodnia dziwnie się zazębia z morder- 

stwem gwiazdy filmowej. 
Doborowe towarzystwo zebrane w 

hotelu Royal żyje pod strasznem wraże- 
niem „Śledztwo obfituje w coraz to no- 
we rewelacyjne momenty. Smith zosta- 
je w lesie ciężko postrelony, na detek- 
tywa robi jakaś nęka zamach, rzucając 
weń sztyletem „W gazetach bibljoteki 
publicznej giną wycinki z fotografją 
Denny'ego. 

Jeden Charle Chan pozostaje spokoj- 
my. Śledzi bacznie wszystkich wokół, nie 

dając się jednak zwieść pozorom, Od- 
słania jedną zagadkę za drugą, by wre 
szcie, śladem szpilki znalezionej przy 
zamordowanej artystce ustalić, że zbrod- 

nię popełniła wdowa po Dennym Ma- 
yo. 

Co można do tego dodać? Jest tu 
bowiem wszystko: Honolulu i gwiazda 

filmowa, detektyw, wnróżbita, malarz, 
doborowe towarzystwo, brauning i szty- 

let, szpilka i wycinki fotograficzne, za- 
gadki, zagadki i rozwiązanie. 

Jest również i Władzio Ziwirlicz i od- 
gadywanie myśli, Na sali upał i tłum 
publiki. Słowem, nastrój pierwszorzęd- 
ny. w. 

„HELIOS* Spóźniony romans w realiza- 
cji E. A. Duponte'a. Wytwórnia: British 

International Pictures, 

Treść w kilku słowach: Dziewczyna 
z baru zostaje żoną kapitana latarni 

Opałony Kabacznik 
Wobec tego, że na modnych plażach 

chodzi się w kostjumach kąpielowych do 
restauracyj i na dancingi, mieszkańcy 
pewnego letniska w pobliżu pośpieskiej 
plaży nie zdziwili się, gdy w drzwiach 
ukazał się p. Kabacznik (ten z Ostro- 
bramskiej), tylko w granatowych maj- 
teczkach. Pozatem cudownie opalony, 
Pomyśleli: przyszedł z plaży odpocząć, 
popit' czaju. 

Zdziwili się dopiero wówczas, gdy po 
prosił o pożyczenie butów, spodni i ma- 
rynarki. 

Dlaczego ? 
bacznik? 

Pan Kabacznik dał się powrać falem 
i zapomniał, że na plaży kąpią się rów- 
nież złodzieje. 

stre- 

Co się stało, panie Ka- 
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OFIARY 
Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej 

Rudominie na remont katedry zł. 5. 
SKMA. „Odrodzenie* podaje do wiadomości 
że Komisja Wakacyjna w okresie od dnia 6 
lipca do 15 sierpnia urzędować będzie we 
wtorki i piątki w godzinach 1—2 po poł. w 
lokalu „Odrodżenia”. 

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

LNU. 

w 

“i 

B. FARDJOHN 

morskiej. Pomocnik kapitana zdobywa 
ją owej burzliwej nocy, gdy stary kap!- 

tan przed zaśnięciem wyrzucił za okno 

wszystkie kosmetyki żony, te zmory jej 
przeszłości. Ale zjawi się trzeci mężczy- 
zma: rozbitek, wyrzucony przez burzę. 

dyrektor kopalni, który uciekł był z 
przywłaszczonemi pieniędzmi. W dra- 
macie więc wezmą udział cztery osoby. 

Cuss, pomocnik kapitana, zginie z ręki 

żony kapitana, Dyrektor kopalni w kai- 
danach odpłynie do więzienia. A ona? 
Ona powróci do baru, z wielką miłością 
w.sercu do Kingsley'a, do dyrektora. 

Dramatyczna fabuła nie ma na szczęś 

cie happy-endu'u. Staje się przez to 

prawdziwa i daje przeżycia widowni — 

Dramatyczna fabuła rozwinięta jest lo- 

gicznie, wiernie, zgodnie z rzeczywistsś- 
cią, taką, jaką być ona musi w wiezien- 
nej wieży latarni morskiej, To stanowi 

zaletę filmu. Drugą jego zaletą jest mia- 
ksymalne wyzyskanie szezupłego i zam- 

kniętego tła, którem jest przecie tylko 
wnętrze latarni. Umiejscowić w miem 

dramat czworga i trzymać w napięciu 

uwagę widza — to wielka zasługa re- 
żysera. Na takie wąskie tło nie zdobyłby 
się nigdy film amerykański, który brak 
inwencji i konieczną słodkość akcji ra- 
tuje zawsze dorobkiewiczowskim przepy 
chem tła i dekoracyj. 

Zaletą wreszcie Spóźnionego romansu 
jest umiejętne miarkowanie środków 

technicznych i tych różnych, spowszed- 

niałych już efektów kinowych, jakich 
chętnie nadużywa film amerykański, 

Wszystko powyższe, składa się na to, 

że Spóźniony romans jest jednym z lep- 
5zych filmów realistycznych. w. 

  

Radijo wiłeńskie 
ŚRODA, DNIA 6 LIPCA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 12.05: Muzyka z 

płyt. 13.40: Komun. met. 15. „Program 

dzienny. 15.40: Audycja dla dzieci. 15.55: 

Audycja dla dzieci. 16.05: Muzyka dawna. 

(płyty). 16.40: „Kontr-torpedowiec* — uni- 

wersalny okręt współczesnej floty — odczyt. 

17.00: Muzyka lekka. 18.00: „Kalka tech- 

nika w walce z przestępczością”. 18.20: Mu 

zyka lekka. 19.15: Przegląd prasy litewskiej. 

19.30: Program na czwartek. 19.35: Praso- 

wy dziennik radjowy. 19.45: Tajemnice pie- 

nistego labiryntu. — odczyt. 20.00: Audy- 

cja lekka. 20.45: Kwadrans literacki (Hit- 

tner). 21.00: Recital fort. 21.50: Kom.unika- 

ty. D0: Muzyka taneczna. 22.25: „Od pla- 

cu Pigalie do Sorbony“ feljeton. wygtosi J. 

Wyszomirski. 22.40: Wiadomošci sportowe.. 

22.50: Muzyka taneczna. 

    

  

  

Giełda warszawska 
Z dnia 5 lipca 1932 roku. 

WALUTY I DEWIZY: 

Belgja 124,15—124,45— 
Gdańsk 174,40—174, 
Holandja“ 360,55—361 
Londyn 31,70—31,65—31 
Nowy York kabel 8,922—8, 

Paryż 35,06—35,15—34,97. 
Praga 26,37—26,43—26,31. | 
Szwajcarja 174,25—174,68—173,82. 

Włochy 45,50—45,72—45,28. 
Berlin w obrotach pryw. 211,80. 

cja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4 proc. pożyczka inwestycyjna 90—90,50 

5 proc. pożyczka kolejowa 6. 4 proc. po- 

życzka dolarowa 46,75—48—47,85. T_ proc. 

pożyczka stabilizacyjna 45—46—45,50. 3 

proc.L. Z. BGK i BR, obl. BGK 94. Te same 

1 proc. 83,25. 8 proc. obl. bud. BGK 93. 41 

pół proc. L. Z. ziemskie 34—33,75. 8 proc. 

ziemskie 46,50. 8 proc. warszawskie 53,25— 

55,25—54,75. Tendencja mocniejsza. 

Ё AKCJE: 

Bank Polski 70. Lilpop 10. Starachowice 

6,00. Tendencja utrzymana. 
——- 
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W numerze 155 „Słowa” z dn. 3 b.n. 
zostało umieszczone wyjaśnienie p. Szy- 
mona Czarnockiego, Kuratora Synodu 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w 
Wilnie pod tytułem: „O złożenie przysię- 
gi', spowodowane notatką w „Expreste 
Wileńskim z dnia I b. m. o zwolnieniu 
mnie z urzędu duchownego w tymże Ko- 
ściele. Ponieważ wyjaśnienie - powyższe 
mija się z prawdą, zniewołony jestem za- 
brać głos w celu sprostowania takowego. 

P. Czarnocki, Kurator Synodu i czło- 
nek Konsystorza Kościoła Wil. Ewang.- 
Reform. niewątpliwie w porozumieniu z 
Konsystorzem oświadcza, że zwolniłem 
się sam „pomimo perswazji Synodu', ka- 
tegorycznie odmawiając złożenia przysię- 
gi, jakoby „przewidzianej w najdawniej- 
szych kanonach, a podanej w ostatecznej 

dakcji w kanonie z roku 1849“. Otóż о- 
+ adczam z całą stanowczością, že k 
non z roku 1849, t. j. kanon, reasum 
cy postanowienia Sysodów w tej materii, 
zawiera rzeczywiście treść przepisowej 
przysięgi. Zapomniano tylko o jednym 
drobiazgu mianowicie, że owa rota przy- 
sięgi, nakazana w powyższym kanonie, 0- 
bowiązuje wyłącznie młodych  duchow- 
nych przy ich wyświęcaniu. Tak przynaj- 
miniej głosi wyraźnie treść kanonu, zapi- 
sanego w księgach kanonów, przechowu- 
jących się w Konsystorzu. Ponieważ nie 
należę do tnłodych duchownych, przysię- 
gę obowiązującą złożyłem w swoim cza- 
sieprzy ordynacji i na sprawę przysięgi 
patrzę bardzo poważnie, wiedząc, że w 
obecnym Kościele Wileńskim kanon jest 
oma! wszystkiem, zwróciłem się do Syno- 
dt z prośbą o wskazanie mi innego kano- 
nu, który usprawiedliwiłby konieczność 
złożenia przysięgi przezemnie.  Stwier- 
dzam, że takiego kanonu nie wskazano mi 
dotychczas, co zresztą władze kościelne 
potwierdzają publicznie, powołując się w 
swojem „wyjašnieniu“ li tylko na kanon 
1849 roku. 

Pomimo jednak, że nie podano mi od- 
nośnego kanonu, zgodziłem się па złoże- 
nie przysięgi na posłuszeństwo bez żad- 
nych zastrzeżeń — przysięgi na  posłu- 
szeństwo nieautomatyczne, ale ewangeli- 
czne, t.j. wyeliminowujące sprawy dotyczą 
ce sumienia. Zastrzeżenie powyższe po- 
chodzi nie odemnie, ale od wszechświato- 
wego ewangelicyzmu z czasów Reformacji 

i stanowi chlubę i współczesnego ewange- 
licyzmu. 

Tak przedst: 
browolnego zw: 

  

  

     

      

ia się istota faktu „do- 
ienia się“ mego z Ko-   

W IMIĘ PRAWDY 193 

ścioła _ Ewangelicko-Reformowanego w 

Wilnie. 3 Si 

Jeszcze jedno. jeżeli złożenie przysięgi, 

„obowiązującej wszystkich: duchownych 

bez wyjątku”, miało obowiązywać rów- 

nież i mnie, nasuwa się z nieprzepartą ko- 

niecznością pytanie: dlaczego władze Ko- 

ścioła _ Ewangelicko-Reformowanego w 

Wilnie nie zażądały ode mnie złożenia 0- 

bowiązującej przysięgi na posłuszeństwo 

cztery lata temu przy obejmowaniu prze- 

zemnie urzędu duchownego w Košcieie 

Wileńskim? Dlaczego właśnie teraz, po 

trzech latach ciężkich zmagań się dla do- 

braKościoła, jak to zresztą dobrze jes” 

wiadomem wielu ewangelikom, „a nawet 

wiernym innych wyznań,—ciężkich zma- 

gań się w sprawach masowego przyjmo- 

wania obcowyznaniowców do Kościoła 

Wileńskiego, administrowania majatkiem 

kościelnym, zastrzaszającego wprost po- 

stępu materjalizacji wiary 4., — pytam. 

dlaczego właśnie teraz zażądano ode mnie 

złożenia przysięgi na posłuszeństwo? Pp. 

Czarnocki odpowiada: „w celu zjednania 

Synodowi Księdza Ostachiewicza”. Chyba 

do współdziałania w masowych  przyję* 

ciach i t. d.? je “ Н 

Kursują po Wilnie i poza Wilnem i in= 

ne pogłoski w tej sprawie, a mianowicie, 

żeksiądz Ostachiewicz został usunięty z 

Kościoła przez naczelnewładze, jak rów- 

nież naznaczony w swoim czasie do Brze- 

ścia rozmyślnie, ponieważ był przeszkodą 

w rządzeniu dla „dobra” Kościoła, utož- 

samianego przez naczelnė wladze Košciel- 

ne z dobrem wlasnem. ŽD 

Na zakonczenie parę słów wyjaśnienia 

co dotego, że usunąłem się z Kościoła do- 

browolnie, rzekomo dlatego, że nie mo- 

głem przeforsować „podporządkowania 

Kościoła Wileńskiego Kościołowi War- 

szawskiemu. Zwolennikiem nie „podpo- 

rządkowania“, ale połączenia się w tej czy 

innej formie obu jednoimiennych Kościo- 

łów byłem, jestem i pozostanę. Sądzę, że 

fakt obecnego rozdwojenia w czasach, 

kiedy Kościoły nawet różnoimienne poda- 

ją sobie ręce do współpracy, jest anoma- 

Ца nietylko w oczach ewangelików refor- 

mowanych, ale i trzeżwo myślących ob- 

cowyznaniowców. Przeżyłem, dzięki Bo- 

gu, prawie pół wieku, trudno więc chyba 

posądzać mnie o młodzieńczą naiwność, 

pragnącą załatwić rzecz tak doniosłej wa- 

gi na poczekaniu, bez uwzględnienia pew- 

nych trudności, stojących na drodze ku 

ołączeniu się. 
E Ksiądz Kazimierz Ostachiewicz.   

wiedz mi najpierw, co się dzieje w do- 

Tajemnica Kelthpool-Square 
— Czy to nie wydaje ci się dziw- 

nem, — mówiła dalej ciotka Rob, że 
w swoich listach Betty nie wspomina 
eginalda? 
— Tak, to dziwne, — mruknął Dick 

ale w głębi duszy rozumiał doskonale 
powód tego milczenia. 

— A kto do ciebie pisze? — zapy- 
tała ciotka,patrząc z ciekawością na 
długą kopertę. 

Dick otworzył list i przebiegł o- 
czami, ale niczem nie zdradził swego 
wzruszenia. 

— To tak, od jednego znajomego. 
Miał ochotę przeczytać list uważ- 

niej, ale obawiał się wzbudzić podejrze 
nia w ciotce. Po chwili rozmowy poże 
gnał się, powołując się na pilne sprawy 
i wyszedł. W pustym zaułku wyjął zno 
wu list i przeczytał: 

„Kochany Dicku, adres jest napisa- 
ny na kopercie, obcą ręką, bo nie chcę 
żeby mama wiedziała, że ten list jest 
ode mnie. Potrzebuję twojej pomocy, 
drogi Dicku. Mieszkam w domu Nr. 16 
przy Park-street, pierwsze piętro. 
Przyjdź o drugiej, będę ciebie czekać. 
Ale niech to pozostanie naszą tajemni- 
cą. Nikt nie powinien nic wiedzieć. 
Wiem, że można ci zaufać i nie zdra- 
dzisz mnie. : 

Twoja Betty“. 
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Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

ROZDZIAŁ XV*“ 
BETTY 

Wszystkie zegary w Islington wska 
zywały punkt drugą, kiedy Dick pod- 
szedł do drzwi domu Nr. 16 przy Pask- 
street. Nie zdążył zadzwonić, jak drzwi 
otwarły się przed nim i Betty chwyci- 
ła go za rękę, wciągając do mieszkania. 

— Wchodź Dicku, prędzej! Widzia- 
łam cię przez okno i pobiegłam otwo 
rzyć. Ach Dicku, jestem taka szczęśli- 
wa, że przyszedłeś, taka szczęśliwa, że 
nie możesz tego sobie wyobrazić! 

Zatrzymała się i objęła go. 
— Kochany Dicku! 
Znależli się w przytulnym saloni- 

ku, ładnie umeblowanym i zalanym 
słońcem, które swobodnie dostawało 
się poprzez duże okno. Teraz dopiero 
Dick mógł się przyjrzeć Betty i zoba- 
czył, że z trudnością powstrzymywała 
się od łez. 

— Co ci jest? — zaniepokoił 
Dick. 

— Nic mi nie jest, — uśmiechnęła 
się przez łzy, — jestem zupełnie zdro- 
wa! Ale mam dużo kłopotów. Dlatego 
prosiłam ciebie o pomoc. 

— Bardzo rozumnie postąpiłaś! Mo 
żesz na mnie liczyć całkowicie Betty. 

— Wiem o tem, kochany. Ale po- 

  

się 

  

mu? 
— Sama rozumiesz co się dzieje Z 

twoimi rodzicami. Nie chciałbym ciebie 

zasmucać, ale nie mogę ukrywać, że 

oni warjują z rozpaczy. 
— Biedactwa! Serce mi pęka, kiedy 

6 nich myślę. Ale ty sam przyznasz Di- 
ku, że nie mogłam inaczej postąpić, 
— nie mogłam! 

— Uspokój się Betty, nie mam za- 
miaru ciebie sądzić. 

— Dicku, ja musiałam tak postąpić. 
Ach, jakże ciężkim jest nieraz obowią- 
zek!... Gdybyś wiedział, Dicku, czem 

jest miłość, zrozumiałbyś mnie! Mogę 

mówić z tobą zupełnie szczerze, jak 

siostra z bratem? 

Naturałnie Betty, jak siostra z 

— odpowiedział spokojnie 
‚ 

  

  

bratem, 
Dick. 

— Ach, rok temu byłam ślepą, głu- 
pią dizewczyną. A teraz zdaje mi się, 
żejestem staruchą. Miłość wysusza ser 
ce! 

— Miłość wysusza serce? 

— Naturalnie! Czyż nie wyschło mi 
serce, jeżeli mogłam porzucić moich 
staruszków, wiedząc jak ich: tem zmar- 
twię? Tylko sucha, bez serca kobieta 
mogła zrobić coś podobnego, depcząc 
ich miłość dla swojej miłości. Nie wiem 
teraz, jak ich pocieszyć? Jak zaleczyc 
tę ranę, którą im zadałam? „ 

— \Му!есга się prędko sami, kiedy 
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Ceny na wszystkie seanse od 30 i 40 gr. Mając na celu udostępnienie odwiedzania naszego 

Dźwiękowe RAGALÓW) kina SE warstwom publiczneści postanowiliśmy ceny obniżyć E 

Kino Г ia BER 23 mę potężny film erotyczny, realizacja 
HELIOS" | ® Ра 1) Spóźniony Remans genjalnego E. A. DUPONTA | 30 

s; 2) NEW-YORK W NOCY najwspanialsza rewje Świata 40 ar. 
Senanse o godz. 5, 7, 9 i 10.15 gr. 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWGOD 
Mickiewicza 

Dziś słynna gwiazda ekranu, 
całego Świata Marletta Dydrych w prze. 

boju dźwiękowym pod tytułem 

ulubienica 

Całuję twoją dłoń Madame 
Ceny: balkon 30 gr., parter 60 gr. na wszystkie seanse. 
  

Dziś 
Zjsdno- 
czonych 

DZWIĘKOWE KINO 

с@лме 
ml, Wielka 47. Tel. 15-41. 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 

ZABÓJSTWO W KOTELU 
Warnerem Oland i przemiłą Sally Eslers w rol. gł. Ceny od 25 gr. Parter dz. 60 gr. Nad program: 
Rewelacyjne dodatki dzwiękowe Początek o godz. 4, 6, 8i 10.15. 
Na scenie występ fenomenslnego jasno-widza teleprty WŁADZIA ZWIRLICZA. W programie: odga- 

Rewelacyjny film odsłaniający straszną kartę z życia najwyższego towarzystwa Stsrów 
z idealnym odtwórcą roli chińskiego da- | 
tektywa Charlis Chana oraz genjainym t | 

W niedzicię i sobotę o godz. 2° 

dywanie myśli, trafoe odpowiedzi ua pytania. 

Ceny na wszystkie seansy od 30 gr. Parter od 60 gr. 
Dziś największy przebój sezonu 

wyrok morza 
Pctężny dramat życiowy Nowy temat, z którego re- 
Żyser i artyści stworzyli film, stojący na najwyższym 
poziomie artystycznym. To film pełen napięcia dra- 
matycznego. To film, w którym aktorzy dają koncert 
gry! W rolach głównych nowz sławy ekranu: genjal- / 

ny tragik Walter Huston, piękna Helena Chandiar oraz subtelny Kent Douglas. 
TEN FILM MUSZĄ WSZYSCY OBEJRZEĆ!! 

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

  

Dziś! Najpiękniejszy Dźwiękowiec. Polskie Arcy- 

  

Dzwiąkowy > g Ś U 3 
Kino-Teatr dzieło! w/g powieści St. Kiedrzyńskiego p. t. 8 E R E | E £ 7 

Sensacyjny dramat w 12 akt. ilustrując: i t bol. ik6 P TYLOWY": yjny jący szpiegowstwo bolszew w w Polsca. 
„$ e me W rol. gł. Nora Nay, Zbyszko Sawsn, K. Junosza-Stepowski. 

Nad progrum: Najnowsza dźwiękowa komedja Fle]jszera. 

WAAAAAAAAAAAAAAAÓA AAAA cagieini pod Wil- 

Niebywale tanio | 

ROWERY 
as „Usiwersal“ 

Wilno, Wisika 21, tel. 12-83 
Duży wybór płyt i putefonów. 
wszelkie reperacje wykonuje się 

we własnych warsztatach. 
YYWYYYYVYYVYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYVYYYVYYT 

"sp M E BLI 
K. WILENKIA I $-ta 

Spółka z ogr. odp. 
Wlino, ul. Tatarska 20, 

dom własny. Istnieje od 1543. 
Jsdalnie, Sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

i t.p. Ceny znacznie zniżone, 
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GABINET 

  

"Racjoneinej 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. 

\ WLZ.P. 

UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 

wiru IV, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Pił- 
susdskiego 6, na zasadzie art. 1030 U.P.C., 
ogłasza, że w dniu 6 lipca 1932 r., od godzi- 
ny 10 rano, w Wilnie przy ul. M. Raduń- 
skiej Nr. 8 m. 26 odbędzie się sprzedaż z 
przetargu publicznego ruchomości należących 
do Marji Rogożynowej, składających się z 
domu drewnianego parterowego, oszacowa- 
nego na sumę zł. 600. 

Komornik A. Maciejowski. 
WYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYŃ 
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— Zgubioną zniżkę kolejową, wydaną 
przez U. S. B. na imię Józefa Szadwy -- 
unieważnia się. 

Skład Fortepianów, pianin, Fishazmonji 

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

Wilno, Niemiecka £, m. 11 

odzyskają ciebie i dowiedzą się, że po 
stąpiłaś słusznie... 

— Tak myślisz Dicku? 
— Niema żadnych wątpliwości! -- 

odpowiedział z głębokiem  przekona- 
niem, ale urwał, bo zważył nagle na 
palcu Betty obrączkę. — Co to znaczy, 
Betty? 

— Obrączka. 
— Wyszłaś zamąż? 
— Tak, jestem mężatką. 
— Za... Reginalda? 
— Tak, ale to nie jest jego nazwi- 

sko. 
Dick zasłonił twarz rękami. Wie- 

dział już oddawna, że Betty jest dia 
niego stracona, ale nie przypuszczał, 
że już tak beznadziejnie. A przy tem 
ta okropna myśl o dokumencie, który 

miał w kieszeni: świadectwie ojca 
przeciw synowi — mordercy. A synen! 
tym był — mąż Betty. Kiedy odsłonił 
twarz, Betty przestraszyła się jego bła 
dości. 

— Dicku! 
— To głupstwo, kochanie, to nic! 

Spojrzał po pokoju pytająco. 
— Czy mieszkasz tu sima? 
— Nie, Dicku,mieszkam tu z mę- 

żem. Możesz popatrzeć na niego, ale 
na miłość Boską nie rób hałasu! 

Otworzył drzwi i Dick zbliżył się 
na palcach, by spojrzeć na syna Sa- 
muela . Boyde'a. 

— Doktór dał mu środek nasenny, 
— szepnęła Betty. On jest ciężko cho - 
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miał jej prace malar- czyli służąca do wszyst. Aleksandrowicz Kazi Gim y | 
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szenia do sdm. „ŚSło- y ы 

Ieisks, 13 zofar z dobremi wa”. —Q 
os nio Polecana świadectwami, trze- 
oboty stolarskie iprzez Tow. ow. Win-Źwy, Uczciwy, poszu- 

tanio idająca się z matki su- nia skromne. Wasdew. ©” 
POK6] meblarskie wyko=*centego rodzina, skła-knje pracy, ymaga- 

nuje solidnie, 
umeblowany szybkoPiotrowski Sta- chotnicy, ojca bezrc- ski Antoni — Ostro- 

do wynajęcia. Na pię- 
trze. Osobne wejście. 
Artyleryjska 1 m. 3. 

Do wynajęcia E' 

nisław Chełmska 47 botnego i trojga wąt bramska 25. 
m. 2. łych i głodnych dzieci 

prosi o pomoc w odzie- qrokarz, grunio- nie 
ektromonter zna- ży lub groszach. Ołtia- 8 obeznany ze swym 
jący dobrze swójry dla rodziny B, — zawodem, zdolny ta- 

  

umeblowany pokój, Dą- tach, poszukuje pracy przyjmuje Administra« chowiec, — peszukuje 
browskiego 12 m. 3. Zygmuntowicz Stefan, cja „Słowa*, pracy. Konowski Ja 

Mostowa 3. -—- Bystrzycka 11 m 
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ry i prócz mnie niema nikogo, ktoby bym mu zaufała, wzięła ślub potaje- 

się nim zaopiekował. (SWE mnie i zaczekała, aż będzie mógł za- , 

Z miłością i pieczołowitością po- robić na utrzymanie rodziny. Kocha- 
prawiła poduszki i kołdrę i pocałowa łam go tak bardzo, że zgodziłam się 
ła chorego w czoło. Kiedy wyprosto- na wszystko. Wzięliśmy ślub rano, a 
wała się, jej oczy błyszczały szczę- ponieważ byłam nieobecna, tylko dwie 
ściem i miłością. Ё 2 ; oo: - w domu niczego 

W saloniku Dick usiadł plecami nie podejrzewał. 3 

do światła i czekał na wyjaśnienia. — Ale na nieszczęście Reginald nie 
— Poznałam Reginalda pół roku mógł dostać żadnej posady. Dwa ty- 

temu, — zaczęła Betty, po zamknięciu godnie temu zaczął robić sobie wy- 
p = Ę ne 5 = rzuty, że Ee (ro. ski nama 

iedy powiedział, że mnie kocha, wiając mnie do małżeństwa. 
byłam Bezgraśie szczęśliwa. Ko- RE Ale, pocieszał się — mam pe- | 

cham go Dicku, wierzę mu i dlatego wien plan, spróbuję go wykonać. 
A sie na to, o co as SoGi Nie pytaj mnie o nie, bo to tymczasem 

sit. Nie sądź go surowo, Dicku, Regi- Sękref*. Dicku, ty wiedziałeś kim jest 
SE POR zda ga Regis Ee mówiłeś wtedy o 

ё + Samuelu Boyde? 
wszystko, niż w niego! Ach, Dicku, я alk. z $ 
żebyś wiedział, ile on wycierpiał i jak — Dlaczego więc nie powiedzia- 
niezasłużenie. Przed dwoma miesiąca- łeś tego odrazu? 
mi, po przypadkowo wypowiedzianych — Niechciałem wtrącać się do €u- 
przez ciebie słowach, mieliśmy długą 4, ch tajemnic. Wiesz, Betty, że zbyt 
rozmowę. Pamiętasz, jak mówiłeś, że cicha sn. į ы y 

nie będziesz dłużej pracować u Boy- || Jestem ci bardzo wdzięczna ko- | 
de'a, bo jego interesy nie są uczciwie и d, ы 

bake Ana Reginald przyznał mi się S- Czę echo nało e -ŚE 
że to jego ojciec i powiedział, že U- konac KE 5 6 I 
Ad swoje nazwisko, wstydząc się — — № wiem, nie mówił mi nic o Е 

: ; 2 tem. W sobotę dostatam od niego list | 
‚ c e Ek -. i z zawiadomieniem, że jest niezdrów i й 

S wiedzą się 30 fest sy- nie może BS z niedzielę. Którego i 

nem Samuela Boyde'a i nie pozwolą = Dia 
(D C. N.) 
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