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Przez dni kilka włóczyłem się po 
różnych biurach wileńskich organiza- 
cyj żydowskich, chcąc sobie wyrobić 
zdanie o walce pomiędzy zwolennika- 
mi języka hebrajskiego, a języka ży- 
dowskiego (żargonu: jidisz) wewnątrz 
żydostwa wileńskiego. Natknąłem się 
jednak w związku z tym problematem 
na taką gęstwę różnych kwestyj, bez 
poruszenia których, lub przynajmniej 
powołania się na nie, nie można do 
mego tematu nawet przystąpić. Kwe- 
stje te są niesłychanie zawikłane, splą 
tane między sobą — stąd architektu- 
1a niniejszego artykułu jest bardzo tru- 
dna. Obawiam się, że ten mój artykuł 
nie będzie architektonicznie zbudowa- 
ny w jasnych i prostych, rozplątanych 
linjach, lecz także będzie się gmatwał 
i gmerał w stronnictwach żydowskich, 
w religji żydowskiej, w lojalności ży- 
dowskiej, w bolszewiźmie żydów, w 
obcości i odrębności psychiki żydcw- 
skiej. żydzi, z którymi rozmawiałem, 
to wilnianie tak samo jak ja, niektórzy 
z nich byli mymi |, kolegami z wileń- 
skich szkół, a jednak nietylko 
psychika rosyjskiego emigranta, lecz 
рзускуКа Francuza, Włocha  wy- 
daje mi się wymagającą mniejszego wv 
siłku umysłowego do zrozumienia — 
niż psychika żyda w Wilnie od urodze- 
nia zamieszkałego. 

Spróbujmy jednak rozplątywać. W 
społeczeństwie żydowskiem istnieje 
spór, czy mówić, pisać i działać w ję- 
zyku hebrajskim, czy też posługiwać 
się żargonem, stwarzając dla żargonu 
gramatyczne normy i literackie opre- 
cowanie. Wilno jest przez całą djaspo 
rę (djaspora, lub golus oznacza roz- 
proszenie żydów poza Palestyną), u- 
ważane za coś w rodzaju kulturalnej 
stolicy narodowej. Stąd stosunek ghet- 
ta wileńskiego do tych zagadnień ma 
swoje znaczenie dla sprawy żydow- 
skiej we wszystkich częściach świata. 
Najodpowiedniejszym warsztatem stu- 
djów nad prądami  hebraistycznemi 
względnie jidiszowskiemi jest Wiłno. 
W Wilnie istnieje liczne szkolnictwo 
hebraistyczne i równe mu prawie co 
do siły szkolnictwo jidiszowskie. 

JĘZYK WYKŁADOWY POLSKI 

Zacznijmy jednak ani od jednego, 
ani od drugiego, lecz od szkolnictwa z 
z językiem wykładowym polskim. 
Dzieli się ono na dwa rodzaje: :ia 
państwowe szkoły powszechne „Świę- 
tujące sabat“ (taka jest nazwa ofi- 
cjalna), których jest 5, oraz prywat- 
ne szkoły średnie, których jest aż 
sześć Do szkół powszechnych tego ty- 
pu idzie przedewszystkiem najuboższa 
dziatwa żydowska, ta, której rodzice nie 
mają na opłacenie szkół powszech- 
nych prywatnych. Wykładają tu nauczy 
ciele żydzi, przeważnie pochodzący z 
Galicji, o których zaraz kilka słów po 
wiem. Do szkół prywatnych średnich 
z językiem wykł. polskim przeciwnie, 
idzie młodzież bogatsza, zamożniejsza 
2 reguły od tej, która uczęszcza do 
gimnazjów hebrajskich i jidiszow- 
skich. Szkoły te posiadają prawo pu- 
bliczności i młodzi żydzi, którzy je 
kończą, przynajmniej teoretycznie ma- 
Ją otwarty wstęp do wyższych uczeln: 
polskich.. 

Żydzi, a przedewszystkiem inteli- 
gencja żydowska, byli niegdyś czyn- 
nikiem rusyfikującym miasta naszego 
kraju, chociaż należy przyznać,że pach- 
ciarz, aktor, przekupień miasteczkowy 
mówił po polsku i stanowił nieomal je- 
den z czynników, przypominającycn 
nawet na Mińszcżyźnie i Mohylow- 
szczyźnie o granicach dawnej Polski. 
Stąd szkoły z językiem wykł. polskim, 
przeznaczone dla żydów mają swoją 

- rację bytu, mają dużą rację bytu. Mło- 
dzież w tych szkołach już prawie, że 
mie mówi po rosyjsku, zachwyca się 
Słowackim, umie ocenić Mickiewicza. 
Jeżeli piszemy o tych szkołach bez en- 
tuzjazmu, to dlatego, że jesteśmy wo- 
góle zażartymi przeciwnikami asymila- 
cji żydów. Tylko najgłupsze ugrupo- 
wania polityczne w Polsce mogą ja- 
kiekolwiek nadzieje wiązać z asymila- 
cją. Jest to sprawa przegrana, w poło- 
wie XIX w. można się było jeszcze 
zastanawiać, czy nurt historji popłynie 
w-kierunku asymilacji, czy w kierunku 
przeciwnym, ale w roku 1932 każdy 
rozsądniejszy człowiek widzi, że nurt 
historji popłynął w zdecydowanym 
kierunku. Asymilacja jest nierealna, a- 
symilacji nie należy od żydów żądać. 
Zresztą, gdyby była realna, to dopie- 
ro stałaby się niebezpieczną. Przyznam 
SIĘ, że z całą ciekawością, a nietylko 

z ciekawością, lecz sympatją rozma- 
wiam z rabinem Rubinsztejnem, o któ- 
rym pamiętam, jak za czasów okupacji 
niemieckiej w Wilnie, razem z dr. Wę- 
sławskim, prezesem polskiego komite- 
tu edukacyjnego chodził do władz O- 
ber - Ostu i targował się o szkoły 
żydowskie, tak samo, jak i o polskie. 
Z przyjemnością rozmawiam z tym ra- 
binem dystyngowanym, który mówi 
formułkami przemyślanemi, który tak 
uważa, w tak wielkiej i mądrej opiece 
ma każde swoje słowo. Chciałem z nie- 
go wyciągnąć określenie stosunku do 
religji niektórych szkół jidiszowskich, 
powszechnie oskarżanych o antyreli- 
gijność. „Niech mi Pan to powie pry- 
watnie poufnie" — prosiłem. U- 
słyszałem odpowiedź: „To, cobym po- 
wiedział prywatnie, będzie tem samem 
co mówię oficjalnie, że nie mogę do 
niczyjej duszy się wdzierać, nie mogę 
nikogo oskarżyć o antyreligijność, do- 
póki on sam publicznie tego nie o- 
głosi. Ci ludzie mówią, że nie zwalcza- 
ja religiji i nie jest moją rolą rabina, 
narzucać im antyreligijne stanowisko *'. 
— Muszę przyznać, że takie stanowi- 
sko mi się bardzo podobało. Dlaczego 
rozmawiając z rabinem Rubinsztejnem 
nie przyjdzie mi nawet do głowy 6- 
skarżyć go o arogancję, chociaż inte- 
resów i żądań swego narodu broni tak 
gorąco? Dlaczego taki dostojnik ge- 
newski, żyd zasymilowany wydaje się 
mi cały utkany z arogancji, a samo ze 
tknięcie się z nim jednocześnie mnie 
odmładza i degraduje, jednem sto- 
wem, cofa moją osobę i jej psychikę 
do czasów, kiedy byłem szeregowym 
ułanem oddziału Dąbrowskiego? 

Zarzutu zbytniej asymilacji szko- 
łom z językiem wykładowym polskim 
robić nie można. Młodzież żydowska 
wypełnia te gimnazja w komplecie, 
bierze z nich wszystko, co może ją do 
kultury polskiej zbliżyć, nie zatraca je- 
dnak żydowskości. Oczywiście, na tem 
tle powstają pewne zjawiska ujemne. 
Wspomniałem już o nauczycielach sza- 
basówek, żydach z Galicji. Wielu z 
nich, uważając się za speców od pol- 
skości, zaczyna się strasznie rzucać i 
miotać, robić straszny wiatr koło swo- 
ich arcypolskich postaci, koło swoich 
strasznie Bebe przekonań, jednem sło- 
wem, każdy robi  gogolewskiego 
rewizora własną ręką, wszy- 
stko to robione ze swoistym tak- 
tem i wśród społeczeństwa nerwo- 
wego, skłóconego i żyjącego ciągłe- 
mi kłótniami — ma bardzo dla pol- 
skości i roboty państwowej skutek 
ujemny, żydów to niesłychanie drażni 
i wścieka, przez takich samozwań- 
czych działaczy żydzi zrażają się do 
władz i rządu, a uważam pozyskanie 
życzliwej neutralności wśród  50- 
lidniejszych i poważniejszych kół ży- 
dowskiej burżuazji za rzecz niewątpli 
wie ważną, której lekceważyć sobie 
nie należy, ani też nie poświęcać am- 
bicjom osobistym pierwszego lepsze- 
go mydłka. Oczywiście, nie chcę po- 
wiedzieć, aby wszyscy nauczyciele sza 
basówek taką rolę odegrywali, a 
wśród szkolnictwa średniego znajdzie- 
my ludzi bardzo nawet  taktownych, 
jak np. odznaczony krzyżem zasługi i 
posiadający niezaprzeczalne uznanie i 
niezaprzeczalny wpływ wśród społeczeń 
stwa żydowskiego dr. Epsztejn, także 
żyd z Galicji, kierownik najlepszego z 
tych średnich zakładów naukowych. 

Miło mi jest tu powiedzieć, że mam 
wrażenie, iż nasze Kuratorjum wiłeń- 
skie pod tym względem bardzo roz- 
sądnie i realnie ocenia tę właśnie ste- 
rę stosunków. 

Zróbmy jeszcze nawiasową uwagę, 
co do metody badania stosunków mniej 
szościowych. Nie powinno ulegać wąt- 
pliwości, że polityka wobec każdej 
mniejszości powinna uwzględniać re- 
alną wartość i siłę tej mniejszości. 
Otóż tacy np. Białorusini mają w Wil 
nie jedno gimnazjum, całkowicie uza- 
leżnione od subsydjów państwowych. 
Natomiast żydzi mają dwa gimnazja 
hebrajskie, dwa żargonowe, sześć pol 
skich, razem dziesięć, nie licząc semi- 

narjów. Wszystko to istnieje bez żad- 
nych subsydjów państwowych, społe- 
czeństwo żydowskie utrzymuje te gim-- 
nazja bądź drogą wpisów za swoją 
młodzież, bądź zapomóg o charakte- 
rze narodowo - społecznym. 

HEBRAIŚCI A JIDISZYŚCI 

Przejdźmy wreszcie do hebraistów. 
Mówią oni: żydzi w czasie swojej tu- 
łaczki zmienili aż 15 języków. Były to 
wszystko języki przejściowe. I teraz 
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nie wszyscy żydzi mówią żargonem, 
żydzi — sephardi, zamieszkali na po- 
łudnie od Dunaju mówią po hiszpań- 

„sku, językiem „ladino*. Wreszcie żac- 
gon to jest szata naszej niewoli. Ma- 
my uniwersytet hebrajski w odrodzo- 
nej Jerozolimie. językiem naszym po- 
winien być hebrajski i to hebrajski w 
wymowie sefardyjskiej, a nie ta hebraj 
szczyzna, którą pisano i której używa 
no w ghettach żydowskich w śŚrednio- 
wieczu. 

Bardzo łatwo można wyręczyć ji- 
diszistów w argumentacji contra. Trze 
ba tylko wziąć za dewizę: realizm po- 
lityczny i rzeczywistość. Faktem jest, 
że około 15 milj. żydów mówi żargo- 
nen, a espaijolów i ich „ladino* 
jest zaledwie 250 tys. Dla żyda 'prze- 
ciętnego w Ameryce czy w Polsce ię- 
zyk hebrajski jest językiem, którego 
on nie umie, i nie zna, z wyjątkiem 
kilku słów, językiem do nauczenia się 
i to trudnym językiem do nauczenia 
się. Zupełnie tak samo, jakbyśmy Po- 
lakom kazali mówić po łacinie. Żyd bę 
dzie myślał zawsze w żargonie, a do- 
wodem siły i mocy żargonu, a słabo- 
ści i teoretyczności hebrajszczyzny 
jest ten fakt, że cała prasa nawet naj- 
bardziej hebrajskich stronnictw druku- 
je się w żargonie, że wydawnictwa 
hebrajskie dotyczą tematów  nauko- 
wych, lecz nie ośmielają się nawet po 
jawić na terenie, gdzie wre walka, 
gdzie wre życie, to jest chociażby na 
terenie agitacji i propagandy polity- 
cznej. Tam najzawziętsi hebraiści zm 
szeni są używać żargonu, bo żargon 
to realizm, to takt, to rodzony, najro- 
dzeńszy język żyda, który mu odebrać 
można tylko takim samym monstrual- 
nym wysiłkiem, z jakim żywemu naro* 
dowi odbiera się jego żywy język. 
Wreszcie, chociażby szkolnictwo -wi- 
leńskie: szkoły hebrajskie prowadzone 
są przez stronnictwa, które przy wy- 
borach w Wilnie do Sejmu otrzyinały 
18 tys. głosów. Szkoły żargonowe — 
przez stronnictwa, które otrzymały 2 
tys. gł. A jednak liczba dzieci w szkc 
łach pierwszego i drugiego typu jest 
prawie równa. Wynika stąd, że żyd 
wileński inaczej głosuja; a inacze: po- 
syla swe dzieci do szkół, l:te'vt S.0- 
wy, zdobywamy jeszcze jeden argu-- 
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ment, że żargon to rzecz realna, heb- 
rajszczyzna to abstrakcja. 

Otóż trzeba zrobić duży wysiłek 
umysłowy w kierunku zrozumienia psy 
chiki żydowskiej, aby pojąć, że te ji- 
diszowskie argumenty, które nas pra- 
wie przekonywkują, są nietylko po- 
wierzchowne, lecz i. niesłuszne. 

Napewno nie chciałbym dotkną ni 
kogo w uczuciach religijnych i przepra 
szam, jeżeli zaraz będę się wyrażał w 
sposób drażliwy, ale nakaz pubiicysty 
czny przepisuje mi w formułowaniu 
swoich badań nigdy nie cofać się 
przed używaniem określeń dobitnych 
i jaskrawych, jeśli są konieczne do 
wykształtowania prawdy. Oto chcę pi- 
sać o znaczeniu religji żydowskiej w 
społeczeństwie żydowskiem i nie imo- 
ge pominąć tego, że nas ta religja zdu- 
miewa i, powiedziałbym, odraża. Ty- 
le ma tych dziwacznych form, które 
pochodzą widać od jakiejś grubej ar- 
chaicznej higjeniczności, a które prze- 
niesione do naszych czasów zeskoru- 
piały i stężały w niechlujstwie—stra- 
Szą nasi powodują obrzydzenie. Te 
wszystkie obrzezania, mykwy, niegoie- 
nie się, a bodaj i niemycie się rodzin, 
odsiadujących swoich zmarłych, zarzy 
nanie bydła w sposób okropny, Jakieś 
nietoperze unoszą się nad temi syna- 
gogami, na które oczy naszych dzieci 
patrzą, jak na coś strasznego, czarne- 
go, tajemniczego w niechlujstwie, o- 
mal że szatańskiego. : 

Ta jednak czarna, jak się ona nam 
przedstawia religja, jest właściwą du- 
szą narodu żydowskiego. Nie znaczy 
to, .abym żydów niewierzących podej- 
rzewał 0 nowoczesny marranizm reli- 
gijny. Nie! Żydzi sjoniści i inni mo- 
gą nie wierzyć w Pana Boga, być a- 
teistami, wolnomyślicielami, masonami 
— jak kto tam sobie życzy, a jednak 
to, co zostało w nich, jako uczucie, ja- 
ko ideał, jako potrzeba serca, jako ro- 
mantyzm, — to właśnie dała im reli- 
gja, wypielęgnowała, wykulturowała, 
przez wieki: a mianowicie, przekona- 
nie o dawnej potędze narodu żydow- 
skiego, o zburzeniu Świątyni, o „na- 

rodzie wybranym”, jako o psycholo- 
gicznej przeciwwadze, wszystkim nie- 
dolom, którym ten naród tułaczy ule- 
gał, o wyższości żydowskiej, o koniecz 

Za 
meza 

WILEŃSCY 
nej jedności, wreszcie nadzieje na po- 
wrót do bytu niezależnego. 

Nie chcecie nazywać tego religj4, 
— nie nazywajmy, nazwijmy to idea- 
łem żydowskim. Ale oto hebrajszczyz- 
na jest cząstką tego ideału, cząstką or 
ganiczną, z wyrzuceniem której wprost 
wali się cała struktura _ teoretyczna, 
iórą wypielęgnowała religja, a jedy- 

nie zreformował sjonizm. Hebraj- 
szczyzna jest jedną z koniecznych czę 
ści w ideale, w wierze, w systemie 
przekonań, które twierdzą, że żydzi to 
nie gorszy, lecz właśnie najlepszy ga- 
tunek wśród ludzi. I między innemi 
dłatego powiadam, że nowoczesne 
programy żydowskie, chociażby areli- 
gijne, czy ateistyczne, są jednak z 
tych samych religijnych cegiełek zbu- 
dowane, że w stosunku do swego idea- 
łu, czy też jego części ujawniają pa- 
tos o sakralno - emocjonałnem napię- 
ciu. 

Zważywszy więc to wszystko i za- 
stanowiwszy się głębiej nad tem, po- 
szukajmy określenia, któreby deiinjo- 
wało jidiszyzm. -Otóż nie znajdziemy 
stosowniejszego od wyrazu cynizta. 
Tak jest, wyrzeczenie się hebrajszczy- 
zny (bo wyraz „wyrzeczenie się" jest 
tu na miejscu) jest rezygnowaniem z 
ideału, z ogólno-żydowskiej tęsknoty. 
Tak samo cynicznymi byli ci Polacy, 
którzyby mówili: „nie potrzeba nam 
niepodległości, doskonale się nam ży- 
je u zaborców”. Otóż żargon jest pro 
duktem niewoli, tułactwa, upokorze- 
nia, zgoda na żargon, jako na rzecz 
stałą, stanowi rezygnację z ideału. 

STRONNICTWA ŻYDOWSKIE 
W WILNIE 

Rozpisałem się o tych żydach, lecz 
oto żyjemy obok siebie, żydzi wiedzą 
o nas wszystko, a my o nich nic. Trze 
ba choć od czasu do czasu mur ten 
przebić. U nas np. „żydowska soii- 
darność* cytuje się jeszcze czasami 
jako wzór do naśladowania. Nic bar- 
dziej głupiego. Społeczeństwo żydow- 
skie cechuje przerost organizacyjno- 
ści, przerost partyjności, kłótliwość. 
Wyliczmy partje w samem Wilnie. Da- 
dzą się one podzielić na cztery grupy: 
1) ortodoksyjna, 2) sjonistyczna, 3) 
demokratyczna, 4) socjalistyczna. 

  

SYTUACJA W NIEMCZECH 
KOMUNIŚCI BERLIŃSCY 
PRZECIW FASZYZMOWI 

BERLIN. PAT. — W zachodniej 

dzielnicy Berlina partja komunistyczna 
urządziła wczoraj wieczorem wielkie 
maniiestacje pod hasłem walki z faszy- 
zmem. Ze wszystkich stron nadciągnę- 
ły liczne pochody, które zgromadziły 
się na placu Wittenberskim i na placu 
Rudolia Wielkiego. Do zebranych wy- 
głoszone zostało krótkie przemówienie, 
atakujące przedewszystkiem hitleryzm 
i nawołujące do urządzenia strajku, 
gdyby rząd rozwiązał partję komuni- 
styczną. Do incydentów żadnych nie do 
szło. Porządku pilnowały licznie skonsy 
gnowane oddziały policyjne, będące w 
pogotowiu, gdyby doszło do jakichkol 
wiek zaburzeń. Patrole policyjne pełni- 
ły służbę z karabinami. W manifestacji 
wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy u- 
częstnikow. Oddziały reichsbannerow- 
ców, wydelegowane do wzięcia udziału 
w maniiestacji, były owacyjnie przyj- 
mowane przez zgromadzonych komuni- 
stów. Niezależnie od demonstracji do 
szło do starć między hitlerowcami a 
komunistami w t. zw. dzielnicy "Sie- 
mensa, przyczem 10 uczestników bójki 
zostało ciężko ranionych. Podobne zaj 
ścia miały miejsce również i w innych 
dzielnicach robotniczych. 

CZY MOŻLIWE ODSEPAROWANIE 
SIĘ BAWARJI? 

BERLIN. PAT. — „Koelnische Žtg.“ 
ogłasza rozmowę z przywódcą chłopów 
bawarskich dr Heimanem, który między 
innemi, ošwiadczyi, że o niebezpie- 
czeństwie odseparowania się Bawarji 
od Rzeszy može byč mowa tylko wt2- 
dy, gdyby bolszewizm opanował pew- 
ną część Rzeszy. Dr. пейт dał dalej 
wyraz przekonaniu, że gdyby narodo- 
wi socjaliści doszli do władzy w Rze- 
szy, to byliby wkrótce zluzowani 
przez bolszewizm. Możliwość tę jednak 
dr. Heim uważa za nieprawdopodobną. 

VON PAPEN NA AUDJENCJI 
U PREZ. HINDENBURGA 

PODZIĘKOWAŁ ZA PRACĘ W LOZANNIE 

BERLIN. PAT. — Kanclerz von Pa 

pen i minister spraw wewnętrznych 

Gayt, po przybyciu do Neudeck, zostali 

przyjęci na audjencji przez Hindenbur 

ga. Po wysłuchaniu sprawozdania z 

przebiegu rokowań lozańskich prezy- 

dent wyraził kancierzowi i pozostałym 

członkom delegacji niemieckiej podzię 

kowanie za dokonaną pracę w Lozan- 

nie. Następnie — jak stwierdza ogło- 

szony w tej sprawie komunikat — kan 

clerz wraz z ministrem spraw wewne 

trznych złożył prezydentowi Hinden- 

burgowi szczegółowy raport o sytuacji 
wewnętrznej Rzeszy. 

KAMPANJA WYBORCZA 

BERLIN. PAT. — Kampanja w;- 
borcza staje się coraz intensywniejsza. 
Hitler rozpocznie dzisiaj nowy lot pro- 
pagandowy po całych Niemczech, za- 
mierzając wygłosić 50 przemówień na 
zgromadzeniach. Zgodnie z zapowie- 
dzią rządu niemieckiego, radjostacje 
udostępnione zostaną na okres wybor- 
czy wszystkim stronnictwom politycz- 
nym z wyjątkiem komunistów. W cia- 
gu najbliższych dwóch tygodni przemia 
wiać będą przed mikrofonem Hugen- 
berg w imieniu niemiecko-narodow; ch, 
Dindgeldey w imieniu ludowców, 
Schaeffer — bawarskiej partji ludow : j, 
Bruening — centrum, Dietrich — par- 
tji państwowej oraz Weli — socjal -de 
mokratów. Niewyznaczeni zostali iesz 
cze mówcy narodowych socjalistów. 

LIDA JESZCZE PŁONIE 
Gwałtowna wichura nad miastem. —Sikawka 
motorowa czynna cały dzień.—Śmierć boha- 

terskiego żołnierza.—Czyżby podpalenie? 
Pomimo zlokalizowania ognia bu- 

dynki, które padły pastwą pożaru, pło 
nęły wczoraj w dalszym ciągu. Straż 
ogniowa i 50 żołnierzy pracowało ca- 
ły dzień. 

Ogodzinie 14,30 nad miastem prze 

Szła gwałtowna wichura i skutkiem jej 

Jedna sikawka motorowa pracowa- 
ła bez przerwy cały dzień wczorajszy. 

Pod wieczór opanowano o tyle sy- 

tuację, że straż grodzieńska i ochotni- 

cza mogły odjechać. 

Żołnierz, który przedwczoraj uległ 

numeru dowodowego 29 gr, 

W latach 1923 i 1924 wy- 
suwałem jako „Swoją' koncepcję, że 
państwo polskie powinno popierać or- 
todoksów. Ta moja.koncepcja spotka- 
ła drwiny na łamach prawie całej pra 
sy i dziś się mniej więcej realizuje. 
Organizacją polityczną ortodoksów 
jest Aguda. Na jej czele stoi w Wilnie 
rabin, który nie mówi żadnym języ- 
kiem europejskim, ani po polsku, 
ani po niemiecku, ani po rosyjsku, a 
tylko w żargonie. Uchodzi przytem za 
znakomitošė talmudyczną. Przed woj- 
ną rabin Grodzieński był tak zwanym 
„duchowym* rabinem Wilna, pod- 
czas, gdy kto inny był rabinem „gmin- 
пут“. Ten dualizm pochodził stąd, iż 
żydzi w Koronie i poczęści na Litwie 
niniemali, iż nauki świeckie źle dzia- 
łają na rabinów, przyczyniają się do 
rozpraszania ich myśli i nie pozwała- 
ją wyłącznie zatapiać się w przenika- 
niu mądrych tajemnic. Rząd wymagał 
jednak, aby rabin posiadał 6-klasowe 
wykształcenie, stąd musiało być 
dwóch rabinów. 

„Aguda“ jest w Wilnie niezbyt licz 
na. O ile się orjentuję, może to być 
związane z innym kierunkiem myśło- 
wym żydów w Koronie, a na Litwie. 
Podole, Małopolska, Królestwo, to 
kraj chasydów i cadyków, cudów, 
objawień, mistycyzmu. Czekam właś- 
nie, aż prot. Dubnow, historyk narodu 
żydowskiego, przetłumaczy swą ostat- 
nią pracę o chasydyzmie, aby to zjawi- 
sko VXIII w. bliżej poznać. Natomiast 
żydzi litewscy byli misnagdim — ra- 
cjonaliści, sceptycy, scholastycy. Ta- 
kim był Gaon, który ma teraz w Wi!- 
nie ulicę swego imienia, taki kierunek 
miała w Wołożynie słynna jesziwa. 

Sjoniści dzielą się na wiele. odła- 
mów. U nas w Wilnie są reprezento- 
wane Mizrachi, religijni sjoniści, ra- 
bin Rubinsztejn, sjoniści bez przymiot- 
nika, dr. Wygodzki, kolega nasz z 
Izb Ustawodawczych, były więzień o- 
bozu dla internowanych w  Niem- 
czech, stary wilnianin, który wszyst- 
ko, co miał, to stracił na służbie swe- 
mu obozowi politycznemu, sjoniści - 
rewizjoniści — ten rewizjonizm idzie 
jednak nie w kierunku łagodzenia, lecz 
zaostrzania programu sjonistycznego, 
w Wilnie dr. Dauerman, Hit-ach-dut, 
sjoniści o charakterze robotniczym, 
wreszcie Poale - Sjon, lewica i pra- 
wica, przytem ta lewica już siedzi na 
miedzy bolszewizmu. . 

Mniej więcej każda z tych organi- 
zacyj posiada w Wilnie szkoły, nad 
któremi wpływ swój roztacza. Oczy- 
wiście są to szkoły hebrajskie. Abso- 
lutnie każda ma swoich. skautów, no- 
szących różne hebrajskie nazwy, któ- 
rych powtarzać nie będę. 

Bardziej drażliwe będzie omówie- 
nie trzeciej grupy, to jest volkistycz- 
no - demokratycznej, często współpra 
cującej z socjalistycznym  Bundem. 
Wileńscy demokraci, na czele których 
stał dr. Szabad, połączyli się z volki- 
stami, lecz zachowali autonomię. W 
Wilnie istnieje żydowski instytut nau- 
kowy, jako wyraz pracy tego kierun- 
ku, ma on pracować nad kulturą ję- 
zyka jidisch. Kierownik tego instytu- 
tu: poprawia z naciskiem, kiedy ktoś 
powie: „żargon* i powiada: „język 
żydowski*. Przy zwiedzaniu tego in- 
stytutu, pomimo interesującej inteli- 
gencji dr. Weinreicha, przychodziło mi 
do głowy porównanie z naszym Insty- 
tutem do Badania Europy Wschod- 
niej. Zdaje się, że oba te instytuty w 
dużej mierze korzystają z metod rekla 
my i bluffu. Wydaje mi się wątpliwem, 
aby tak wielkie cele, jakie wypisuje 
instytut żydowski w swym programie, 
mogły być zrealizowane w tych kilku 
pokoiczkach, zawalonych dość niepo- 
rządnie kilku setkami książek i kilku- 
nestoma tysiącami, chcę wierzyć, że 
uporządkowanych gazet, chociaż oko 
zwiedzającego na tym porządku po- 
znać się nie potrafi. Sam dr. Szabad, 
szef stronnictwa, a teść instytutu, jest 
osobistością sympatyczną, chociażby 
ze względu na swe stosunki z koła- 
m: polskiemi, (demokratów  wileń- 

pożar omal się nie wznowił. Przeraźli WYPAdkowi, zapadłszy się z dachem skich), na swoją wileńskość, na swój 
we ryki syren znowu  zaalarmowały 

miasto. Na miejsce pożaru przybyły 

natychmiast wszystkie straże i 5 pułk 

lotniczy, który dowieziono  samocho- 

dami. Na szczęście alarm okazał się 

zbyteczny. 
Miasto przedstawia widok straszli- 

wego zniszczenia: nad zgłiszczami u- 
noszą się tumiany dymu. 

płonącego budynku, zmarł skutkiem 

poparzenia. 

Wysokość strat jest bardzo znacz- 

na, niepodobna wszakże jej w danej 
chwili dokładnie oznaczyć. 

śród tłumów pozbawionych dachu 

pogorzelców obiegają pogłoski, że po 
żar powstał wskutek podpalenia. 

  

program krajowy. Przeciwnicy mu za- 
rzucają, że właściwie jest parawanem 
całej roboty, którą kieruje Bund. Że 
bundyści są właściwymi inspiratorami 
szkolnictwa żargonowego. Nie potrafię 
stwierdzić, czy te zarzuty są słuszne, 
czy nie, ale wiem, że często bardzo po 
ważnych, inteligentnych i szlachetnych 
ludzi spotyka ten właśnie los: zdaje 
się im, że rządzą, tymczasem są para- 
wanem.
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TELEGRAMY 
POLSKI REFERENT NA MIĘDZYNAR. 
KONFERENCJI OPIEKI SPOŁECZNEJ 

FRANKFURT nad Menem. PAT. — 

Międzynarodowa konferencja opieki spo 
łecznej obnaduje równocześnie w 6 ko- 
misjach. Prof. Radlińska wygłosiła re- 
rat o znaczeniu pracy oświatowej wśród 
dorosłych dla rodziny. Dzisiaj nastąpi 

zamknięcie konferencji i ogłoszenie re- 
zolucyj poszczególnych komisy j, 

RATYFIKACJA SOWIECKO- 
FINSKIEGO PAKTU 0 NIEAGRESJI 

MOSKWA. PAT. -— Prezydjum Cen- 
tralnego Komitetu Wiykonawczego Z. S. 
R. R. matyfikowallo sowiecko - fiński 
pakt o nieagresji z dniem 21 stycznia b. 
r., onaz konwencję iw' sprawie procedury 

pojednawczej. 
DOOKOŁA STRAJKU GÓRNIKÓW 

BELGIJSKICH 
BRUKSELA. PAT. — Izba na dzi- 

siejszem posiedzeniu, w! wyniku dysku- 
sji 'w sprawie strajku w zagłębiu Bori- 
nage, przyjęła winiosek, wyrażający za- 

ufanie dla rządu oraz wzywający go do 
zbadania. wiszellkich możliwości zaspoko- 
jenia żądań górników. 

Sow 

BRUKSELA. PA'T. — Narodowa ko- 
misja. parytetyczna robotników i pnaco- 
dawców doszła do porozumienia, którego 
zasadniczym wamunikiem jest stabiliza- 

cja płac do 1 października br., oraz po- 

mowne przyjęcie wydalonych górników 

w zagłębiu Borinage. 
KATASTROFA SAMOLOTU 

FRANCUSKIEGO 
PARYŻ. PAT. — Wczoraj po połu- 

dniu samolot wojskowy, na którym znaj- 
dowali się płk. Guillemenay i kpt. Gos- 
lin, wracając do Paryża po dokonaniu 

podróży 'wi celach naukowych we Wschod 
miej Europie, spadł w okolicy St. Etienne 
Aparałi roztrzalskał się w drobne ka- 

wałki. Obaj lotnicy w: straszny sposób 

zostali zmasakrowani. Głowę jednego z 

mich znaleziono w odległości! 20 metrów 
od miejsca katastrofy. Ofiary tragiczne- 
go raidu dokonali ostatnio lotu przeszło 

7500 km. 
WIELKI POŻAR W NOWYM YORRU 

NOWY YORK. PAT. — Na Coney 

Island wybuchł wielki pożar, którego о- 
fiarą padło kilka ogromnych budowii. 

Straty sięgają 5 milijonow dolarów. Wie- 

te osób odniłosło rany. Tysiąc osób pozo- 

stało bez dachu nad głową. 

ROZRUCHY KOMUNISTYCZNE 
W LIEGE 

BRUKSELA. PAT. — W Liege do- 
szło do starć pomiędzy komunistami a 
policją. Kilka osób zostało rannych. Po- 

Ticja aresztowała 30 komunistów, w tej 
liczbie 3 Kobiety. 

BURZLIWY MECZ BOKSERSKI 
MARSYLJA. PAT. — 'Wi Mamsylji 

odbył się mecz bokserski 'o mistrzostwo 
šwilata w wadze koguciej pomiędzy do- 
tychczasowiym mistrzem Al Brownem a 
francuskim pretendentem do tego ty- 
tułu, Kid Framcisem. W czasie meczu 
doszło do burzliwych zajść, które zostały 
stłumione nie bez trudu 'pnizez zaalarmo- 
wane oddziały policji i żamdarmerji. Po- 
wodem zajść, było zagubienie przez je- 
dnego z sędziów biuletynu punktacyjne- 
go, nia skutek: iczego komitet sędziowski 

nie mógł wydać orzeczenia o rezultacie 
spotkamia. Mecz zostanie powtónzony w 
Paryżu. 

GŁÓWNA WYGRANA 
WARSZAWA. PAT. — Wczoraj w 

pierwszym dniu ciągnienia 3 klasy 25 
Polskiej Państwiowej Loterji Klasowej 
wygrane padły mia Nry mastępujące: 60 
tysięcy zł. — 102.917, 5 tysięcy zł. — 
22.471. 
SEKCJA ZWŁOK TOMASZA BATY 
PRAGA. PAT. — Po dokonaniu sek- 

cji zwłok Tomasza Bata'y, lekarze stwier 
dzili szereg śmiertelnych obrażeń, które 
spowodowały zgon. Pogłoski, które za- 
częły krążyć o innych przyczynach śmier 
ci Bata w prasie zagranicznej, okazały 

się zupe:nie bezpodstawne, 
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SZLAKIEM MIEROSŁAW SKIEGO 

  

Corocznie odbywają strzelcy poznańscy 
tradycyjny marsz Szlakiem Mierosławskiego 
na przestrzeni Poznań — Września (50 km.) 
który wykazać ma sprawność i tężyznę po 
znańskich drużyn strzeleckich. 

IT INT TT ZEW OOO TSS 

SILVA RERUM 
Jeżeli ktokolwiek (powiedzmy 

całkiem wyraźnie: mężczyżna) zacz- 
nie pokpiwać z niewiast, mających bzi 
ka na punkcie mody, pokażmy mu Nr. 
188 stuprocentowo męskiego dzienni- 
ka Polska Zbrojna. Znajduje się tam 
artykuł pod wymownym tytułem: „„Mo 
da w wojsku“. 

A więc i mężczyzna, a nawet dzieci 
Marsa!... 

„Kurtka sukienna jest przedmiotem, na 
którym moda może się z łatwością uzewnę- 
trzniać. „Modnisie* wprowadzili włoskie i 
półwłoskie kołnierze, austrjackie kuse stany, 
(poły po kości biodrowe), 9 guzików zamiast 
7, nie mówiąc o szeregu odcieni samego ma 
terjału. „jest godnem zastanowienia się, że 
posiadamy aż tak szeroką rozpiętość barw 
nawet w kolorze „khaki”.... 

„W kwestji wężyków jest do zauważenia 
dążność szeregowych do upodobnienia swc- 
ich wężyków do wężyków oficerskich. Cie- 
kawiej natomiast przedstawia się sprawa 
„numerkow“ i oznak stopni. Tu przewažnie 
panują grzechy nietyle krawieckie, ile „gar 
nizonowe“ lub „formacyjne... 

Kurtka letnia jest również objektem ekspe 
rymentalnym. Robi się z niej coś w rodzaju 
opiętej kamizelki z rękawami, o gęstym łań- 
cuchu guzików... 

Przykładów, dotyczących kapry- 
sów mody wojskowej, możnaby było 
przytoczyć niezliczoną ilość. To też w 
ostatecznym wniosku autor mówi: 

Słusznie. Ale czy nie należałoby ie 
szcze dodać, że wojskowi. entuzjaści 
pani mody, powinni dla pogłębienia 
swej wiedzy i wzbogacenia wyobraż- 
ni zawrzeć znajomość z... panią „pa- 
ką''?... : 

Dla ujednostajnienia kroju i barwy mun 
durów należałoby: 

albo wydać szczegółowe przepisy fabry 
kom odnośnie wytwarzania jednolitych mate 
rjałów, a krawcom, aby szyli mundury prze 
pisowe — względnie: 

polecić, aby oficerowie oraz podoficero- 
wie zaopatrywali się w mundury w Pań- 
stwowych Zakładach Umundurowania, co 
dawałoby gwarancję przestrzegania przepi- 
sów ubiorczych. 

Nie kpijmy więc z niewiast. Prze- 
ciwnie z wielką powagą posłuchajmy 
tego, co nam mowi „Kurjer Poiski“ 
(191), powtarzający słowa „króla fry 
zjerów irancuskich, a może wszech-- 
'šwiatowych“ — Antoine'a; który wta 
jemnicza w sposób robienia modnych 
długich rzęs: 

To „takie* proste. Bierze się delikatnie 
włosy delikwentki, zgolone z jej karczka i 
pokolei każdy z osobna wiepia się w jej po 
wieki. Klej jest oczywiście patentem An- 
toine'a: nie jest wrażliwy ani na pot, ani na 
periumy, ani na łzy itrzyma — conajmniej 
sześć tygodni. To „dernier cri“ paryskie. —- 
Kto ma ochotę i pieniądze — może spróbo- 
Wać... 

Moda! Niema rady!.. Moda, rzecz 
jasna, wprowadza pewne inowacje w 
dziedzinie fryzur niewieścich. Czy mod 
ne będą włosy długie, czy też krótkie? 

BUTY i MAUZERY 
Zginął Tomasz Bata. W pięćdzie- 

siątym szóstym roku życia, u szczytu 
potęgi finansowej, stał się ofiarą Ży- 
wiołu, w którym widział przyszłość 
ludzkości. Bata nie uznawał innego 
środka komunikacji prócz powietrzne- 
go. Latał nietylko sam, ale założył spe 
cjalną szkołę lotniczą dla swych współ 
pracowników. Jego osiemnastoletni syn 
i spadkobiercą jest dzielnym pilotem. 
Wszyscy jego dyrektorzy i pomocni- 
cy musieli posiadać umiejętność kie- 
rowania samolotem. Niema bowiem w 
Europie większego miasta, gdzieby 
nie było składów Bata: jedynie drogą 
powietrzną można je szybko odwie- 

SAAZIĆ: 
I oto Bata padł ofiarą swej namięt- 

ności i swej żądzy coraz większych 
zdobyczy. 

Jaki los czeka obecnie jego ołbrzy 
mie, nieprawdopodobne  przedsiębior- 
stwo? 

Nie ulega bowiem wątpliwości, że 
Bata był niezwykłym człowiekiem i 
że kolosalny rozkwit jego interesów 
przypisać należy przedewszystkiem je 
go talentom komercyjnym. Życie tego 
„czeskiego Amerykanina", którego tyl 
ko z Fordem zestawić można, wyraz- 
nie na to wskazuje. 

Bata urodził się w warsztacie szew 
ckim. Ojciec jego robił buty, dziad ro- 
bił je również. Bata więc był szewcem 
dziedzicznie i do osiemnastego roku 
życia siedział przy warsztacie z drat- 

wą i szydłem. Wreszcie obrzydło mu 
to. W roku 1894, mając 500 guldenów 
„kapitalu“, odziedziczonego po matce, 
postanowił założyć własny interes. Za- 
czął wyrabiać pantofle. Interes rozwi- 
nął się niespodziewanie, i po kilku 
miesiącach przyszły król obuwia miał 
już dziesięciu robotników. Ale fortuna 
jest zmienna: po roku okazało się, że 
pzedsiębiorstwu Bati grozi ruina.Jednak 
twardy Czech nie dał się. Z zaciętą e- 
nergją wziął się do pracy, dzień i noc 
wysiadywał na swym stołku — i oto 
w pewnym momencie poszczęściło mu 
się znowu. Bata dokonał wynalazku: 
płócienne pantofle na skórzanej pode- 
szwie! 

Nowość miała popyt, i wówczas 
młody „wynalazca'* ją! rozmyślać nad 
tem, że ręczny wyrób obuwia jest nad 
to wolny, kosztowny i żmudny. Trze- 
ba się zwrócić do maszyn, tak, jak to 
robią w Ameryce. Trzeba się tego nau 
czyć. I Bata z uciułanym groszem je- 
dzie do Ameryki, wstępuje do fabryki 
jako prosty robotnik, uczy się pilnie i 
niezmordowanie. Po powrocie do kraju 
zastosował w praktyce zdobytą wie- 
dzę: jego przedsiębiorstwo podniosło 
się szybko, dając coraz większe zyski. 

Momentem zwrotnym dla Bati była 
wielka wojna, która dała mu zamówie 
nia wojskowe. Bata organizuje syndy- 
kat fabrykantów obuwia, zakłada fab- 
ryki w swym rodzinnym Zlinie, i za- 
czyna pracować na szeroką skalę. Ale 

Marsz ten odbył się w roku bież. wdn 
10 bm. . 

Na zdjęciu naszem widzimy fragment 
marszu, gdy strzelcy otrzymują posiłek w 
kuchni i w bufecie polowym. 

  

FABRYKA ABK M EBLI| 
W. WILENKIN I $-ta 

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

dom własny. Istnieje od 1843. 

Jadalnie, . sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szały, biurka, krzesła dębowe 

i t.p. Ceny znacznie zniżone, 

"it; 
[o 2] 
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Inglja 1 Francja pragną pokoju 
Wspólny program działania. — Co mówi 

Herriot.—Oświadczenie Macdonalda. . 
PARYŻ. PAT. — Herriot zakomuni- 

kował przedstawicielom prasy tekst do 
kumentu, w którym Anglja i Francja 
zgodnie ustatają wspólny program dzia 
łania. Dokument ten zawiera następu- 
jace punkty: 

_ 1) Kierując się zasadami, które 
przyświecały konferencji lozańskiej, 0- 
ba rządy postanawiają przeprowadzać 
w razie, gdy się tego okaże potrzeba, 
wymianę zuan co do wszelkich kwe- 
styj, mających to samo źródło, co spra 
wy, które właśnie tak pomyślnie zała- 
twiono, żywiąc nadzieję, że inne rządy 
zechcą przyłączyć się do nich w cet1 
przyjęcia tej samej procedury. 

2) Oba rządy zamierzają współpra- 
cować ze sobą oraz z innemi delega- 
cjami w Genewie w celu rozwiązania 
zagadnienia dozbrojeniowego, korzyst 
nego i sprawiedliwego dla wszystkich. 

3) Oba rządy porozumieją się mię 
dzy sobą, jak również z innemi rząda- 
mi w celu przygotowania w szczegó- 
łach światowej konferencji gospodar- 
czej. 

4) W oczekiwaniu na zawarcie no 
wego traktatu handlowego rządy uni- 

kać będą wszelkich aktów, mogących 

szkodzić interesom innych krajów. 
bo odczytaniu dokumentu Herriot 

oświadczył,że nowy ten akt jest wyra- 

zem lojalnej przyjaźni francusko - as- 
gielskiej, jak również gorącego prag- : 
„mienia przyczynienia się do utrwalznia 
pokoju. 

LONDYN. PAT. — Rząd Wielkiej Bryta- 

nji ogłosii we czwartek wieczorem dwa za- 

przeczenia. Pierwsze pochodzi od premjera 

Mac Donalda, który stwierdził, že wiadomo- 

ści jakoby deklaracja współpracy angielsko- 

francuskiej miała mieć zastosowanie w kwe- 
stji długów wobec Stanów Zjednoczonych, 

jest nieprawdziwa. Drugie zaprzeczenie po- 

chodzi od kanclerstwa skarbu i stwierdza, że 

wynikło nieporozumienie co do ustępu ponie 

działkowej mowy Chamberlaina, dotyczącego 
rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjed- 

naczonych. Chamberlain nie twierdził i nie 

miał zamiaru twierdzić, że przedstawiciele 

Stanów Zjednoczonych zaaprobowali pośred 
nio, czy też bezpośrednio, to, co zostało do- 

konane w Lozannie. Obrady lozańskie od- 

bywały się cały czas na podstawie zna- 
lezienia europejskiego rozwiązania  zagad- 

nień reparacyjnych, bez wciągania do dysku 

sji Stanów Zjednoczonych. 
Oba te zaprzeczenia mają jeden i ten sam 

cel, mianowicie uspokojenie opinji amery- 
kańskiej, wzburzonej wiadomościami o rze- 
komym froncie anglo-francuskim w sprawie 

długów. Oświadczenie Mac Donalda nie zmie 

nia wniczem projekt współpracy brytyjsko- 

francuskiej w sprawach europejskich. 

ТОНЕ KTS TTT ARS ОРЕБЕ 

Potworny żonobójca i podpalacz 
SKAZANY NA 15 LAT CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA 

Z serji licznych ostaltnio procesów: o 
zabójstwo szczególnie ponurem tłem od- 
znacza Się proces o żonobójstwo, który 
toczył się przed Sądem Okręgowym w 
Warszawie. 

Na ławie oskarżonych zasiadł nało- 

gowy alkoholik zredukow. piekarz, Jó- 
zef Jabłoński, pod mamzutem uderzenia 
swej sparaliżowanej żony, Marji, w о- 
wwiicznościaca wrżez potwornych. 

Jabłońscy pobrali się w 1914 roku. 
żyli początkowo zgoduie. Przez parę lat 

przebywali w Rosji, skąd powrėcili w r. 
1922. Jabłoński, p'ekarz 7 zawodn. stra- 
cił posadę i rozpił się. Trawiona zgry- 

zotelmi żoma poczeła chorować, wreszcie 
ulegla paraliżowi obu nóg. : 

Odtąd leżała bezwładnie w łóżku, pie 
lęgmowana przez 11-letnią córeczkę. Q- 
skarżony nie dbał o dom i dorywcze za- 

robki przepijał. Nieszczęśliwa pamality. 

czka z córeczką utrzymywały się przy 
życiu tylko dzięki litości sąsiadów. 

Pijak mąż był tyranem i stał się dla 
chorej żory, niebezpieczny. Kiedyś rzucił 

UT TIT URK OT EOS ZERO 

Nie tak krótkie, jak parę lat temu, ale 
także nie długie. W dzień, do pracy i do 
sportu pozostają skromne, lekko ondulowa- 

ne fryzury.. Oczywiście będziemy w dalszym 

ciągu stosować wieczną ondulację.— Daje 
świetne rezultaty. Wieczorem... 

— Co wieczorem? 
— Wieczorem fryzury będą znacznie 

bardziej skomplikowane. Loki, kwiaty, turba 
ny — wszystko wyroby z włosów. I koloro 

we ozdoby, przepaski, małe djademy — ale 

małe, dyskretne, wielkie zmieniają najpięk- 

niejszą kobietę w potwora. 
Jakie kolory? 

—- Dla brunetek mahoniowe i czerwone, 
dia błondynek lila albo błękitne. 

— А @ siwych włosów? 
— Ciemno lila. Siwe wiosy w świetle ży 

randoli elektrycznych wyglądają uroczo w 
sąsiedztwie ciemno lila koloru... 

Ale dlaczego nic się nie mówi o ko 
bietach rudych?.. Jakie kolory pasują 
do ognistych włosów? — Oto zagad- 

Antoine'a. 

nienie nierozstrzygnięte przez 4 

Lector. 

oto wojna kończy się, rozpada się wiel 
ka monarchja i przedsiębiorstwo Bati 
okazuje się nadto olbrzymie, jak na re- 
publikę czeskosłowacką: król obuwia 
staje znowu w obliczu katastrofy. 

Rok 1922 jest krytycznym — i Ba 
ta decyduje się na krok stanowczy. 
Zwołuje przedstawicieli robotników, 

wygłasza całe expose, w którem odma 
lowuje katastrofalną sytuację i żąda 
od robotników, aby zgodzili się na 
40-procentową, obniżkę zarobków. 
Wzamian za to obowiązuje się zniżyć 
do połowy ceny artykułów pierwszej 
potrzeby dla swych pracowników — 
po roku zaś gwarantuje pokrycie wszy 
stkich strat z nawiązką. Rebotnicy wie 
rzyli swemu fabrykantowi — i. układ 
doszedł do skutku. Bata nie zawiódł 
się: dochody wzrosły istotnie. Wów- 
czas król obuwia czyni nowe posunię- 
cie. Obniża do połowy cenę swego о- 
buwia, postanawiając zwiększyć pro- 
dukcję i obrót. Niezmierną ilością ta- 
niego obuwia postanawia zalać rynek. 
, To była chwila przełomowa w roz 
woju przedsiębiorstwa . Od tej chwili 
od roku 1923, nie przestaje ono rosnąć 
i rozszerzać się, aż przybrało kształ- 
ty owego miasta, pełnego fabryk, do- 
mów robotniczych, stadjonów sporto- 
wych, pływalni, kinematografów, szkół 
dła dzieci, wzorowych szpitali i.t .p. — 
słowem, owego „raju robotniczego”, 
którego może zazdrościć Czechom każ 
de cywilizowane państwo. 

Co czeka ten raj po śmierci jega 
twórcy? Jakie będą losy tych stu ty- 

się na mią i usiłował ją udusić w otzach 
córeczki, Mała dziewczynka mzuciła się 
do móg zbnodniczemu ojcu i wyprosiła 
życie matki. 

Przejęta panicznym lękiem o swe ży- 
cie, pamalityczka zawarła umowę z są- 
siadkami, iż jeśliby mąż rzucił się kie- 
dyś na mią i zaczął dusić, to zastuka w 

%c anę na a:;srm, 

Krytycznego (dnia Jabłoński pił przez 
caią noc. Aresztowano go *v stanie nie- 
trzeźwym i zatrzymano w komisarjacie. 
Wyszediszy ramo, udał się z jednym z 
wypuszczonych razem z nim pijaków na 
„poprawiny. 'Wypił znów większą ilość 
alkohoiu i wrócił do domu * stanie о- 
1akai ym. 

Wypchnął córeczkę za drzwi i rzucił 
się na żonę. Dziecko, stojąc pod drzwia- 

mi, usłyszało krzyk i charczenie chorej. 
Dziewczynka pobiegła miezwłocznie do 
sąsiadów, wołając o ratunek. 

Ty'wczasem z ulicy jeden z sąsiadów 

-ohaczył wydziciający si3 przez uchyle. 
ny lufcik dym. Sąsiedzi poczę:: wyważać 
okmo. Okazało się, że wmętrze mieszka- 

nia stoi w ognim. 

Jeden z sąsiadów wdarł się przez Э- 

kno i oczom jego przedstawił się s i 

ny widok. Łóżko, ma którem leżała cho- 
ra, stało w płomieniach, płonęła również 

xamajpa, ma której siedział Jabłoński, 

tnzymając w ręku płonącą gałąź choiny 

i opalając mią sobie włosy. 

Szaleńca obezwładniono. Gdy nastę; . 
ie sąsiedzi ponownie wdarli się do mie- 
szkamia, ispostmzegli, że Jabłońska leży 

na ziemi z pętlą ze sznura, zawiniętą na 

szyi. Była już martwa. 

  

  

  

  

   
Na ławie oskarżonych Jabłoński 2' 

chowywał się jak człowiek zgoła niep 
czytalny. Płakał, bił głową o pulpit i za 
klinał się, že nic mie pamięta, gdyż znaj. 
dował się wówczas w: staniie całkowiie- 

go zazanew. ena alkohoiem. 

Przewodniczący sędzia Skawiński za- 
pytuje tedy: 

— Dlaczego oskarżony mówi tera 

nie? Czy osiemnastoletni syn fenome- 
nalnego przedsiębiorcy da sobie radę 
ze skomplikowanym ogromem intere- 
sów? Oto pytania, które zadają sobie 
nietylko pracownicy zmarłego, ale za- 
pewne wielu szewców w całej Euro- 
pie, nie wyłączając wileńskich. 

* * * 

Nieboszczyk Bata zrobił miljony na 
butach. Dawał przynajmniej ludziom 
coś pożytecznego. Pracował wiele lat 1 
pracował ciężko. Dużo szybciej i sku- 
teczniej można zrobić interes na czein 
innem: 80.000 dolarów za dostarczo- 
ne cztery armatki — to jest dopiero 
zarobek. Takie interesy można robić 
dziś w Chinach. Amerykańscy busi- 
nessmani chwytają w lot okazję i u- 
szczęśliwiają Chińczyków wyrobami 
wojennemi first clase. Z jednym z ta- 
kich wielkich dostawców broni dla Da 
lekiego Wschodu dokonał ciekawego 
wywiadu korespondent .turyńskiego 
„La Stampa“ Arnoldo Cipolla. Kore- 
spondent jest dyskretny i nie wymie 
iia nazwiska owego dostawcy. Nie 
jest to zresztą rzeczą ważną, ważnici 
szą jest, kto broni dostarcza i jak 
się dostawa odbywa. 

Oto co pisze Arnoldo Cipolla. 
— Pana owego spotkałem w lial- 

lu hotelu „Cotay* w Szanghaju. Wy- 
soka jego postać górowała nad tłumem 
gości hotelowych. stłoczonych przy bu 
fecie i tańczących przy dźwiękach 
jazzu. 

— Co za zbieg okoliczności! — 

zawołał dostawca. — Gdym wyjeżdżał 

sięcy par obuwia, wyrabianego dzien-z Venezueli po wybuchu rewolucji 

że mile pamięta, a w komisarjacie przy- 

znawał się do winy? 
— Jak pnzyszło 6 policjantów, to 

rrzeląkłem się i mówiiem sam już nie 

wiem co. 

Świadkowie w jaskrawych barwach 
odmalowali ponure tło pożycia małżen- 
kow Jebłońskica. 

Po całodziennej nozprawie sąd ogło- 
sił wyrok, s! zzujący Jabłońskiego na 15 
dat ciężkiego wiięzienia. 

W WIRZE STOLICY 

W: JADOWIE 

a mala miešcina, te kilkanaście chałup, 

rozłożone wzdłuż szosy — ktoby myślał, że 

nabiorą smutnej sławy na całą Polskę. Do- 

tychczas samochodziarze i motocykliści war 

szawscy znali Jadów z innej strony: po о- 

kropnej szosie radzymińskiej, po wybojach 

dziurach, co niejeden resor rozłupały, -— 

skręcało się z głównego traktu wiodącego 

przez Wyszków na jadów, Łochów, Brok 

do Ostrowia, gdzie znów wpadało sie na 

szeroką szosę..A ta wąska droga przez ja- 

dów była istnym rajem po trakcie, tu nie- 

znośną 20-tkę można było zamienić 80-tka. 

Przelatując przez ten nędzny Jadów. 

przez ten plac targowy, gdzie się krew pola 

ła, czyż do głowy przychodziło że tu drze 

mie tyle namiętności ludzkiej! 

Trzeba aż tak krwawych wypadków, ty 

zwrócić uwagę władz, że niektóre zarządze 

nia są czasami pozbawione sensu. Chłopek 

za wjazd na targ jadowski, na ten niewy- 

brukowany, zagnojony kwadrat musiał 0- 

płacić 3 zł!! A jeśli chłopek był z innego 

powiatu, o co nietrudno, to aż 7 zł.!! 

Jedyni kupcy na targu to Żydzi. Za kura 

ka płacą 50 gr., za jajko 4 gr., Przy skrom- 

ności produkcji naszych kmiotków cała za- 

wartość wozu nie wynosi wiele ponad czte- 

ry, pięć złotych. Z tego oddać więcej, niż 

połowę „magistratowi* Jadowa — czyż dja 

bli nie mogą wziąć ze złości? Nie komuni- 

styczna agitacja, nie nienawiść do polskiej 

policji, ale rozpacz wobec srogich haraczów, 

co mimo kryzysu pozostają niezmienne, we 

tknęły kłonice z rozjuszone ręce. 

Na jarmark do Jadowa przybywa około 

5—6 tysięcy furmanek. Ten, ma co sprze- 

Gać, inny prawie nic, tamten ma, ale nikt 

nie chce kupić, — wiadomo, jak to chłopi 

jadą na jarmark: dla zobaczenia znajomych, 

dla rozrywki, pogawędki. Nie mają kina, ka 

wiarni, plaży, dancingu — cała ich atraxcja 

to jarmark. I wjazd na to rendez - vous jest 

'm unjemożliwiony, dawniej 3 zł. były do 
uiszczenia, dziś to za duża suma. Nie, ce- 

łej winy zwalać na kmiotków niepodobna. 

«. 

skład Fortepianów, Piania, Aistaraoo)) 

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

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 
  

  

POLSKA ZWYCIĘŻA SZWECJĘ       
Na stadjonie Legji w: Wiarszawie ro- 

zegnamy został w. ubiegłą niledzielę 8-my 
zkolei mecz międzypaństwowy pomiędzy 
Polską a Szwecją, zakończomy zaslużo- 
nem zwycięstwem (drużyny polskiej 2:0. 

Ponieważ niedzielme zwycięstwo było trze 
ciem zkolei, odniesilonem przez Polskę, 

prżeciw Gomezowi, — рап przyje- 
chał tam właśnie. Teraz znowu spo 
tykamy się na gruncie chińskim. Co pa 
na tu sprowadza? 

— Chcę dowiedzieć się wiełu rze- 
czy o Chinach. Między innemi i o tem 
co stanowi przedmiot pańskich zainte- 
reSOwań.... 

— Chcę pan coś wiedzieć o kon- 
trabandzie broni? O, to niemożliwe. 

— Nie wymagam od pana ujawnie 
nia mi sekretów. Chciałbym tylko do- 
wiedzieć się, czy Chiny są istotnie tak 
dobrym rynkiem zbytu... dla broni? 

— Owszem, pod warunkiem, że 

się traktuje ze wszystkiemi rządami 

chinskiemi. Z wyjątkiem oczywiście 
rządu w Nankinie, który jest rządem 
legalnym i może sprowadzać broń. 

jak chce i ile chce. Ale rząd nankiń- 

ski nie ma ani grosza w kasie, więc 

też nie znajdzie nikogo, ktoby chciał 
mu skredytować. 

— A więć? 
A więc robi się interesy z inneini 

rządami. Muszę przy sposobności zwró 
cić uwagę pana, że wyraz „kontraban- 
da'* odnosi sięę tylko do tych, którzy 
broń otrzymują, nie do dostawców, któ 
rzy wykonywują swoje tranzakcje le- 
galnie i z korzyścią dla krajów, naby- 
wających broń. Tranzacje te są poza 
tem bardzo lukratywne. 

— Skąd się rekrutują główni do- 
stawcy broni?. | 

— Przedewszystkiem ze Stanów 
Zjednoczonych i z Niemiec. Główne 
moje biura znajdują się w Nowym 
Yorku. ` 

Grużyna polska zdobyła ostatecznie na 
własność puhar, ufundowany przed 10- 
ciu laty przez dyr. Brodatego. 

Na zdjęciu naszem widzimy członka 
drużymy polskiej p. Nawrota w momen- 
cie decydującego uderzenia piłką:w bram 
kę szwedzką. ‚ 

__…_
 

— Jaka bron įest najbardziej po- 
szukiwana? 

—'*Mauzery, mauzery i jeszcze raz 
mauzery. W Chinach sprzedajemy je 
po 400 franków za sztukę. Poszukiwa- 
ne są również działa polowe 75 mm., 
w baterjach po cztery. Za taką bate- 
rję bierzemy 80,000 dolarów z dosta- 
wą do wyznaczonego portu, skąd zabie 
rają je nasi klienci. Chińczycy płacą 
dobrze, zresztą okręty nasze ruszają 
w drogę z ładunkiem dopiero wtedy, 
gdy należność jest uregulowana. 

— Ryzyka więc niema żadnego? 
— Absolutnie. 
— Gdzie jeszcze, prócz Chin, de 

starczają panowie broni? 
— Idealnym rynkiem dla hurtowni 

ków są Indje Brytyjskie. Ale transport 
do Indyj jest niezmiernie trudny i nie 
bezpieczny: Anglicy strzegą piinie 
wszystkich granic. Więc trzeba się u- 
rządzać inaczej. Istnieją niezliczone or 
ganizacje hinduskie, rozporządzające 
dużemi środkami materjalnemi, mające 
swe filje w różnych stolicach europej- 

skich. Organizacje te czekają tylko na 
odpowiednią chwilę, by przerzucić 
wielkie transporty broni przez granice 
Indyj. Odbiorców mamy w owych ог 
ganizacjach. 

— A co powie pan o Japończy- 
kach? Ci zbroją się przecież nagwałt? 

— Z nimi niema co robić — koń- 
czy potentat broni i na twarzy jego 

widać niezadowolenie: — ci robią 
wszystko sami. Kupili raz samolot wło: 
ski najnowszego typu, ale poto, żeby 
go skopjować. = 

  

1 

 



Hronu gevoter2ym Bojszęgiehie biuro Gerbunkods 
Przewidywanie masowych egzekucyj po 

żniwach. — Ochrona przedmiotów gospo- 
darskich i środków produkcji przed egzeku- 
cjami została, zawdzięczając  rozporządze- 
niom i ustawom, które ukazały się w ostat- 
nich miesiącach, tak daleko posunięta, że je- 
dynym towarem, który bez zastrzeżeń może 
być zajęty i sprzedany przez komornika i 
egzekutora, są produkty przeznaczone na 
sprzedaż. 

Natychmiast po żniwach i zbiorach wszy- 
stkie zebrane płody, które nie będą potrzeb- 

% ne na zasiew i utrzymanie rodziny, mogą 
być zajęte i sprzedane z licytacji. 

Prasa rolniza na podstawie dochodzących 
wiadomości, stwierdza, że nie może już dzisiaj 
ulegać wątpliwości, iż zjawisko zajmowania i 
sprzedaży z licytac,. zżętych i wykopanych 
płodów będzie powszechne. „Przewodnik Go- 
spodarskr* (organ Centralnego Towarzystwa 
Organizacyj i Kółek Rolniczych) pisze mię- 
dzy innemi: 

„Mamy już w tej materji i takie wiado 
mości, że niektóre organizacje kupieckie, zaj- 
mujące się handlem zbożowym, porożumiały 
się co do najbliższych sposobów zaopatrze- 
nia się w ziarno po żniwach. I tak mają one 
powstrzymać się od zakupów natargach i w 
drodze dobrowolnych tranzakcyj zrolnikami, 
natomiast rezerwować mają całą posiadaną 
gotówkę na zakup zboża z licytacji. Przeja- 

wy tego porozumienia zauważyć można już 
dzisiaj na kresach, gdzie kupno zboża z wol- 
nej ręki niemal w zupełności ustaje". 

Wobec powyższego sfery rolnicze doma- 
gają się wydania rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej, wstrzymującego wszelkie 
przymusowe Ściąganie należności od rolni- 
ków na czas żniw, zbiorów i siewów jesien 
nych tak, jak to się stało przed kilku tygo- 
dniami na Węgrzech. Okres ten miałby być 

,_ ustalony dla poszczególnych okręgów skar- 

bowych i sądowych oddzielnie, w zależności 
od miejscowych warunków i czasu, w którym 

/ odbywają się żniwa i siewy. Gdyby takie 
zróżniczkowanie okazało się niemożliwe 
wstrzymanie egzekucji od rolników powinno 
było nastąpić w całem państwie na czas od 10 

lipca do 15 listopada. 
Nie ulega wątpliwości, że masowe egze- 

kucje przyczynią się do pogłębienia kryzysu 

w rolnictwie, powodując jednocześnie poważ 

ną dalszą zniżkę cen produktów rolnych. Z 

drugiej jednak strony należy przewidywać, 
że wstrzymanie egzekucyj, godząc w interesy 
wierzycieli, jeszcze bardziej spotęguje krv- 

zys zaufania do dłużnika, wstrzymując osta- 

tecznie niemal wszelki dopływ kredytów 

rolnictwa, co tem większe ma znaczenie, że 

państwowe banki rozporządzają obecnie bar- 

dzo ograniczonym kredytem. 
Rynek pracy na l-go czerwca wykazał 

stosunkowo znaczną propagandę. Liczba 

bezrobotnych zarejestrowanych w P. U. PEP: 

| 4 zmniejszyła się Z 328686 w pierwszych 

dniach maja do 279,138 w pierwszych dwiach 

czerwca. Przyczyny omawianego zjawiska 

wiążą się przedewszystkiem z sezonowym 

wzrostem zatrudnienia w szeregu gałęzi prze 

mysłu w szersezm uruchomieniu robót ziem- 

nych, budowlanych, ogrodowych i t. p., a po 

zatem w ponadsezonowym wzrostem wytwór 

czości w niektórych działach przemysłu. Rów- 

nocześnie ze spadkiem lichby bezrobotnych 
zacznaczył się wzrost liczby częściowo - za- 

trudnionych, normalny w tym okresie, ze 

wzgldu na ograniczenie tygodnia pracy w 

|| kopalnictwie węglowem. 
| W porėwnaniu do maja ubieglego roku 

również należy stwierdzić poważną zmianę 

na iepsze, wówczas bowiem liczba bezrobot- 

__ nych wynosiła 355,102. h. 

z SĄDÓW 
PIĘCIU GWAŁCICIELI 

PRZED SĄDEM APELACYJNYM 

W dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny w 

Wilnie rozpatrywał niezwykłą sprawę zbio- 

rowego zniewolenia. 
Na ławie oskarżonych zasiadło aż pięciu 

mieszkańców Oszmiany, oskarżonych o do- 

puszczenie się gwałtu na osobie młodej dziew 

czyny Anieli Stankiewiczówny. ; 

W dniu 21 grudnia 1930 r. mieszka: 
Oszmiany: Aleksander Ruiow, Franciszek P: 

słowicz, Eljasz Nelkin, Lejzer Baran, Kon- 

stanty Kulwiński i Mikołaj Sienkiewicz wybra 
li się w towarzystwie Stankiewczówny i jej 

dwóch koleżanek na przejażdżkę saniami 
drogą Oszmiana — Gudogaje. 

W pewnym momencie. gdy całe towarzy 

stwo znajdowało się w odległości 2 klm. od 
_ Oszmiany, jeden z mężczyzn rzucił proj:kt 

„zabawienia się z dziewczynkami“. 
Fiojekt ten został skwan.iwie zaakcepto- 

wary przez innych, przyczein jako ofiarę za 

spokcjenia swych chuci wybtali — własnie 
Anietę St. Po dokonaniu gwałtu towarzy- 

stwo wróciło do Oszmiany, gdzie niektórzy 
uczestnicy ohydnego gwałtu chełpią się przed 
znajomym policjantem z dokonanego czynu. 

To właśnie, jak również skarga prywatna 

poszkodowanej, posłużyło władzos1 policyj- 

nym do wszczęcia przeciwko wymienionym 
dochodzenia, w rezultacie czego znależii się 

oni przed Sądem Okręgowym, który uznając 

wówczas winę oskarżonych, z wyjątkiem 
Sienkiewicza, za udowodnioną, skazał Busło- 
wicza, Nelkina i Barana na 6 lat ciężkiego 

więziena, Rulowa zaś i Kulwińskiego na 4 
lata takiegoż więzienia. 

Od wyroku tego skazani odwołali się do 
Sądu Apelacyjnego, który w dniu wczoraj- 
szym po ponownem rozpatrzeniu caiokształ 
tu sprawy, Busłowiczowi i Nelkinowi zmniej 
szyi karę do 4 lat ciężkiego więzienia, Rulo- 
wowi do 3 lat domu poprawy, Kulczyńskiemu 

zaś do 2 lat takiegoż domu poprawy. 

Co się tyczy oskarżonego Barana, to Sąd 

pelacyjny, uważając, że na przewodzie są- 
lowym nie zdołano zebrać przeciwko nie- 

mu konkretnych dowodów winy, posianowił 
wyrok skazujący pierwszej instancji uchylić 
t Barana uniewinnił. : 

Podczas odczytywania wyroku, Baran pod 
wpływem wzruszenia dostał ataku nerwowe 
go i stracił przytomność. p. w. 

ATOLĘ" 
KAŻDEGO 

OD PLAGI ietniej, 
iępląc radykalnie: muchy, koi 

| chły, pluskwy I wszelkie robactwo. 
| Piprzedaż w składach apt. I antekach 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21 
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DO NABYCIA W KSIĘGARNI JOZEFA ZAWADZKIEGO 

Aktualne książki Władysława Studnickiego 

pRosja sowiecka w polityce Światowej sze. 

zdaleki Wschód w polityce Światowej sz. 

WILNO. — Na terenie powiatów Wilej- 
skiego i Mołodeczańskiego, zatrzymano 0- 
statnio włościan udających się do Rosji Sow. 

Pozwoliło to władzom ujawnić we wsi 

Turce pod Miedźwiedzicami zakonspirowa- 

ne biuro komunistyczne, namawiające usil- 

nie chiopów do wyjazdu do Bolszewji. Aresz 

towano € osób. 

Usiłowali podpalić szkołę 
WILNO. — W gminie trockiej are- 

sztowanc Pawła Dundzina z Famiti- 

szek, który wraz z innym osobnikiem 

usiłował podpalić lokal szkoły powsze 

chnej w Wieślanach. Pożar w czas za 

wwažono i ugaszono. 

  

KRONIKA 

vii: 
FIĄTEK 

Din 15 Wscnód słonce g. 350 

н 
Ё',':У.Ь Zechód stonca & 20.20 

М. В. Szkap.! 

a = 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego w Wilnie. 
Z dnia 14 lipca 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 753. 

Temperatura Średnia: +26. 

"Temperatura najwyższa: +32. 

Temperatura najniższa: +17. 

Opad w mm. 3,6. 

Wiatr: południowy. 

'Tendencja: spadek. 

Uwagi: po południu przelotny deszcz. 

URZĘDOWA 
— Wice-minister Korsak w Wilnie. 

Wczoraj bawił w Wilnie i okolicy wice-mini- 
ster spraw wswnętrznych p. Korsak. 

WOJSKOWA 
— ŚWIĘTO 3-go BATALJONU SA- 

PERÓW. Z dowództwa saperów wileń- 
skich komunikują, że 3 Bataljon Sape- 
rów wileńskich w roku bieżącym obcho- 
dzi swoje święto pułkowe ściśle w ra- 
mach Bataljonu. 

ŻAŁOBNA 
— Podziękowanie. — Wszystkim tym, któ- 

rzy wzięli udział w pogrzebie nieodżźałowane 
go męża mego š. p. Michała Masiawskiego, 
właściciela domu przy ul. Osmiańskiej 4, tą 
drogą składa serdeczne Bóg zapłać, pogrą- 
żona w smutku i żalu żona. 

MIEJSKA 
— Redukcje w magistracie. — Spra 

wa skrócenia etatów personalnych w 
magistracie będzie szeroko omawiana 
na zwołanem specjalnie w tym celu ra 
dzień 19 b. m. posiedzeniu. Wezmą 
w niem udział m. in. prof. Gutowski, 
nacz. Rakowski i delegat ministerjai- 
ny p. Piłsudski. Za podstawę narad po 
służy wniosek miasta proponujący re- 
dukcję personelu o 30 proc. Pociągnie 
to jak wiadomo redukcję całych dzia- 
łów, niezależnie od zmniejszenia licz- 
by pracujących w poszczególnych biu 
rach, (gdzie pracowało dotychczas 10 
osób, pozostanie tylko 7). 

— Likwidacja straganów w Halach i na 
rynkach. — Z powodu zbyt wysokiej tenuty 
i opłat podatkowych zlikwidowanych zosta- 
ło ostatnio kilkanaście straganów 2 mię- 
sem w Halach targowych i na rynkach. 

Subsydja miejskie. — Magistrat zarezer- 
wował 100 tysięcy złotych, które będzie spła- 
cał ratami na rzecz różnych instytucyj spo- 
łecznych, pracujących na terenie Wilna. 

UNIWERSYTECKA 
— Z WYDZIAŁU HUMANISTYCZ- 

NEGO USB. W roku akademickim 1931- 
32 wydano 51 dyplomów na stopień ma- 
gistra filozofji, a mianowicie: w zakre- 

sie fLologji poiekiej 17, w zasiesie filo- 
logji klasycznej 3, w zakresie filologji 
francuskiej 5, w zakresie historji 24, w 
zakresie nauk filozoficznych 1 i w zakre 

sie «tnologji 1. 
POCZTOWA 

— Pośrednictwo pocztowe. — Dnia 10 lip 
ca b. r. uruchomiono pośrednictwo poczto- 
wo-telegraficzne „Wiłno-jerozolimka* o zwy 
kłym zakresie działania. Pośrednictwo przy- 
dzielono do urzędu Wilno 1. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— KLUB WŁÓCZĘGÓW. W piątek 
dnia 15 bm. w lokalu pnzy ul. Przejazd 
12 odbędzie się 86 zebranie (nadzwyczaj- 
me), Klubu Włóczęgów Senjorów. Począ- 
tek o godz. 19,30. Na porządku dzien- 
nym sprawy wewaętrzne Klubu. Obec- 
ność wszystkich członków konieczna. 

RÓŻNE 

— Zarząd Główny Związku Obrońców 
Wilna i b. Żołnierzy Litwy Środkowej ni- 
niejszem podaje do wiadomości członków, 

którzy wpłacili jakiekolwiek bądź sumy a 

nie otrzymali formalnych pokwitowań zechcą 
się zgłosić do tutejszego sekretarjatu codzien 
nie w godzinach urzędowych od 18 do 19-ej 
celem otrzymania omawianych kwitów. 

— Umundurowanie obsługi w autobusach. 
Konduktorzy i szoferzy pracujący na autobi:- 

sach „Arbonu* otrzymali przewidziane urio 

wą umundurówanie. Nowe mundury uszyte z 

grubego sukna są jednak nieodpowiednie, na 
lato, szczególnie dla konduktorów, którzy są 
stale w ruchu. 

— Petycja prawosiawnych Białorusinów. — 
Przed kilku tygodniami Białoruska Chrześci- 
jańska Demokracja złożyła Metropolicie pra- 
wosławnemu petycję, domagającą się biało- 

  

rutenizacji cerkwi prawosławnej. Obecnie na 
deszła odpowiedź, że prośbę Biał. Ch. D. 
skierowano do odnośnej Komisji Przedsobo- 

rowej. 
— ©О gimnazjum białoruskie. -— Niezależ- 

nie od klas białoruskich, organizowanych 
przez Kuratorjum miast likwidującego sie 
gimnazjum białoruskiego, działacze białoru- 
scy posatnowili czynić starania o udzielanie 
im zezwolenia na prowadzenie własnego za- 
kładu naukowego. 

— Przyrost dzieci w szkołach. — W po- 

równaniu z rokiem ubiegłym liczba dzieci 

w wieku szkolnym wzrosła o 3 tysiące i się 

ga 18 tysięcy. W związku z tem już obec- 

nie magistrat poszukuje odpowiednich loka- 

li pod nowe szkoły” 

— Wygórowany cennik łódkarski. 
Mieszkańcy Śnipiszek Kalwaryjskich 
postanowili zwrócić się do władz miej- 
skich z prośbą o ustalenie cennika za 
przejazdy łodziami przez Wilję. Obec- 
nie łódkarze pobierają za jednorazowy 
prejazd na drugą stronę rzeki aż 20 
gr., co nie pozostaje w żadnym stosun 
ku do kosztów lokomocji w mieście 
i winno być odpowiednio uregulowane. 

TEATR I MUZYKA 
— OSTATNIE PRZEDSTAWIENIE 

„OD KANAPY.. DO FOTELA“ w LU- 
TNI. Dziś w piątek 15 lipca o godz. 8,15 

wesola i pogodna komedja pt. „Od ka- 
napy... do fotela". Ciekawe środowisko, 
świetne typy, humor i werwa tej kome- 
dji, rastrajają widzów ma: wesoły ton i 
zmuszają do niepohamowanego śmiechu. 
„Od kanapy... do fotela" ujrzymy dziś 
po caz ostutn.. . 

Jutro w sobotę 16 bm. o godz, 8,15 
po cenach zniżonych szampańska farsa 

„Awantura w raju' specjalnie przenie- 
siona do Lutni. 

PARK IM. ŻELIGOWSKIEGO. Ope- 
ra na wolnem powietrzu pod protektora- 
tem Wil. T-wa Filharmonicznego. Dziś 
„Faust“, opera K. Gounod'a w 5 aktach 

w nowej obsadzie. Udział biorą: art. 0- 
pery katowickiej St. Narocz - Nowicki 
(Faust), art. opery lwowskiej Michał 

Martini (Mefisto), ant, op. katowickiej 
Adam Kopciuszewski (Walenty), Wan- 
da Hendrich (Małgorzata), Nina Pekaró 
wna (Manta), W. Niedzielko (Wagner), 

A Potopowiczówna (Siebel) oraz siu- 
denci, żołnierze, mieszczanie, dziewczęta, 
dzieci W drugim obrazie tańce. Wspa- 
miały chór operowy, cały zespói orkie- 
stry symfonicznej, prześliczne dekoracje 
pomysłu W. Makojnika. Reżyserja prof. 
A. Ludwig. Operę prowadzi kapeimistrz 
dyr. R. Rubinsztejn. 

JUTRO: „Cyrulik Sewilski“, opera 
komiczna w 2 akiach z prologiem. 

— PIERWSZY WYSTĘP TEATRU 

ROSYJSKIEGO. Dziś w: piątek 15 lipca 
o godz. 8,30 w. Teatr Rosyjski z Rygi 
po ra” pierwszy wystąpi w Teatrze Let- 
mim w ogrodzie po-Bernardyńskim. W 
dniu tym ukaże się wspaniały dramat w 

4 aktach A. N. Ostrowskiego pt. „Winni 
bez winy. Teatr Ryski znany już w Wil 
mie z poprzednich występów budzi «śród 
naszej publiczności najżywsze zaintere- 
sowanie. 

Jutro w sobotę 16 bm. o godz. 3,30 
komedja J. Dymowa pt. „Śliska droga". 

— W NIEDZIELĘ PO POŁUDNIU 
„POLACY W AMERYCE" w TEATRZE 
LETNIM. W niedzielę dnia 17 lipca po 
południu o godz. 4<tej melodyjny wode- 
wil Danielewskiego ze śpiewami i tań- 

  

   

  

   

  

cami pt. „Polacy w Ameryce* po raz о- 
statni, j widowisko popoludniowe. 
Ceny miejse ziużene. 

NAGBLIŻSZA PREMJERA W 
TEATRZE LETNIM. W nadchodzący 
wtorek Ória 19 lipca o godz. «.iói w To- 
atrze Letnir. odbędzie się premjera arcy 

wesołej farsy pt. „Florette et: Patapon“. 
Rakiety najwyszukańszego dowcipu i hu 
moru tryskać będą na rozbawioną wido- 

wnię, a śmiech i zabawa, jakie wzbudza 
ta sztuka — staną się niezbędną potrże- 
bą dnia. Filety w kasie zamawiań, 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — „Spór o sierżanta Giszę”. 
HOLLYWOOD — „Na fali życia”. 
CASINO — „W pogoni za miljonami". 
PAN — „Na zachodzie nie było tak źle”. 
STYLOWY — „Serce na ulicy". 
ŚWIATOWID — „Upiór w Operze". 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— AUTOBUS WPADŁ NA SŁUP.— 
Szofer Ponecki Izydor (Zarzecze 5), 
prowadząc autobus Nr 38189 na ul. Św. 
Jańskiej najechał na słup telefoniczny, 
wskutek czego w autobusie została u- 
szkodzona karoserja, wypadku z ludź- 
mi nie było. 

— OKRADZIONA NAD RZEKĄ. — Łu- 
kaszewiczowej Helenie (Olimpja 11) w czasie 
kąpieli w Wilence około Markuć, skradziono 
garderobę damską. Ustalono, iż kradzieży tej 
dokonała Harasimowiczowa Józefa (Trwała 
50), którą ze skradzioną garderobą zetrzy- 
manc. 
— Pobity na ulicy. —* Na przechodzącego 

ul. Szkaplerną Adama Cieślaka (Kijowska 32) 
napadło kilku osobników, którzy go dbtkli- 
wie pobili. W stanie ciężkim Cieślaka prze- 
sa do szpitala żydowskiego. Sprawcy 
zbiegli. 
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„SLOoWoO“ 

Egzaminy 
na mierniczych 

Ze względu na to, że w urzędach pań 
stwowych dotychczas zatrudniona jest przy 

robotach mierniczych znaczna lizba osób,— 

które z rozmaityh powodów nie mogły ukoń 

czyć przepisanych studjów, jednak zawdzię 

czając swojej pracy i doświadczeniu, oka- 

zały się odpowiedniemi w służbie państwo 

wej, ministerstwo WR i OP zezwoliło po 

raz ostatni na przeprowadzenie przy Pań- 

stwowej Szkole Mierniczej w Warszawie w 

grudniu 1932 r. egzaminu dla eksternów na 

mierniczych— na następujących warunkach: 

1) Do egzaminu mogą zgłaszać się tyl- 

ko urzędnicy państwowi z urzędów wymie 

nionych w par. 2 rozporządzenia Min. Rob. 

Pubi. z dn. 26 II 1926 r.(Dz. P. R. P. nr. 

33 poz. 203-26). 

2) Kandydaci powinni przedstawić za- 

świadczenie władzy przełożonej „iż w chwili 

wnoszena podania są urzędnikami conaj- 

mniej od 1 stycznia 1926 roku i pracują w 

miernictwie z wynikiem zadowałającym. 

3) Kandydaci powinni wykazać się conaj 

mniej: 
a) świadectwem ukończenia 4-ch klas 

szkoły średniej ogólno - kształcącej, względ 

nie szkoły powszechnej najwyższego stopnia 

organizacyjnego i -15-letnią pracą zawodo- 

wą mierniczą albo: 
b) świadectwem ukończenia 6 klas szko 

ły średniej ogólno - kształcącej i 10-letnią 

pracą zawodową mierniczą. 
4) Do egzaminu mogą być dopuszczeni 

kandydaci na podstawie orzeczenia komisji 
kwalifikacyjnej w składzie: dyrektora Pań- 
stwowej Szkoły Mierniczej w Warszawie ja 
ko przewodniczącego i przedstawicieli Min. 
WR i OP, Ref. Rol. i Rob. Publ. 

5) Zgłaszający się do egzaminu kandy- 
daci, po orzeczeniu komisji kwalifikacyjnej 
o dopuszczenie ich do egzaminu, wpłacają 
do kancelarji Państw. Szkoły Mierniczej w 
Warszawie po zł. .150, z których zł. 40 prze 
znacza się na dochód Skarbu Państwa za zu 
życie instrumentów i przyrządów mierni- 
czych, pozostałe 110 zł. do podziału pomię 
dzy członków komisji egzaminacyjnej. i 

6) Egzamin składa się z części praktycz 
nej, z ćwiczeń polowych, obliczeń, sprawo- 
zdań i prac rysunkowych, wchodzących w 
zakres miernictwa (geodezji niższej) oraz z 
części teoretycznej i z matematyki w zakre 
sie programu | kursu Państw. Szkoły Mierni 
czej.w Warszawie, z miernictwa i niwelacji 
rachunku wyrównawczego, techniki komasa- 
cji i parcelacji, pomiarów miast, nauki o 
Katastrze, instrukcji o mierniczych i prawo 
znawstwa. ч 

7) Šcisly termin ustali komisja egzamina 
cyjna. 

Kurs wakacyjny 
DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ ZAWO- 
DOWYCH DOKSZTAŁCAJĄCYCH 

Dnia 3 sierpnia rb. otwarty zostanie w 
Wilnie, w gmachu państwowego gimnazjum 
im. juljusza Słowackiego przy ul. Domini- 
skiej nr. 3—5 Kurs Wakacyjny dla Nauczy 
cieli Szkół Zawodowych Dokształcających i 
trwać będzie do dn. 24 sierpnia rb. 

Kurs jest przeznaczony dla kierowników 
i nauczycieli szkół zawodowych dokształca 
jących, ponadto mogą być przyjmowani kan 
dydaci na te stanowiska, posiadający odpo 
wiednie kwalifikacje. 

Dla nauczycieli otwarty zostane przy kur 
sie internat, w którym koszt utrzymania wy 
niesie 1 zł. dziennie. 

Zapisy przyjmuje Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego (Wilno, ul. Wolana 
nr. 10). Liczba miejsc ograniczona. 

Bliższe szczegóły podane są w nr. 3 Dzien 
nika Urzędowego Ministerstwa Wyznań Re 
ligijnych i Oświecenia Publicznego z roku 
beżącego. 

RREKAREWZOAEZKCA CAD OYOZAAE LTS 

— CYGANKI — ZŁODZIEJKAMI, — W 
dniu 13 b. m. Wołkowska Helena (Subocz 

17) powiadomiła policję, że w tymże dniu 
nieznani sprawcy przez otwarte okno  do- 

stali się do jej mieszkania, skąd skradli gar 
derobę damską, wartości 220 zł., ustalono, iż _ 

kradzieży tej dokonały cyganki Janowiczo- 

wa Józefa i Grochowska Jadwiga (Filarecka 

47, które zostały zatrzymane.  Skradzionej 
garderoby narazie nie odnaleziono. 

— Sensacja na Zawalnej. Wsród 

handlarzy z ul. Zawalnej duże porusze 

nie wywołało aresztowanie właścicie- 

la sklepu farb Kaca (Zawalna 45). Re- 

wizja przeprowadzona u niego wczoraj 

rano ujawniła materjały świadczące 

że Kac był poważnie zaangażowany w 

robocie antypaństwowej. 
Pomocnym mu w tem był jeden Z 

pracujących, którego również areszto- 

wano. 

  

SMORGONIE 

— PORAŻENIE SŁONECZNE. — W cza- 

sie kąpieli w rzece Okona, zasłabła nagle An 

na Chodosz, lat 43, mieszkanka Smorgoń. 

Uległa ona porażeniu słonecznemu i zmarła 
nim przybyła pomoc. 
ZR WILNO—TROKI. 

— Bójka na weselu. — W czasie wesela 

u Winc. Strzeliczuka we wsi Strzelczuki gm. 

mickuńskiej wynikła bójka, podczas której 

przebity został nożem Mieczysław Karciszew 

ski, który po chwili zmarł. Sprawcę Józefa 

Stankiewicza ze wsi Góry policja aresztowa- 

ła. 
MOŁODECZNO 

— RUNĄŁ KOMIN FABRYCZNY. — We 

wsi Turczynowo gm. grodeckiej runął, uszko 

dzony już podczas wiosennej powodzi, ko- 

min w tamtejszej cegielni. В 

Pod gruzami znalazła się jedna osoba, dwie 
inne uległy poranieniu. 

— Emisarjusz komunistyczny. — W Mo- 

łodecznie aresztowano przybyłego z za kosdo 

nu emisarjusza wywrotowego, przy którym 

znaleziono dowody jego występnej działa! 

ności. 
Z POGRANICZA 

— Litwini przesuwają wiechy. — 

Ostatnio w pobliuu Olkienik i Łoździej 

zanotowano kilka wypadków narusze- 

nia linji granicznej przez przesunięcie 

wiech wgłąb naszego terytorjum. Miej 

sca sporne zajęły placó:wki litewskie. 

W tej sprawie odbywają się konierea- 

cje przedstawicieli władz granicznych 

obu stron. 
ZATRZYMANI ROLNICY. Ze 

Święcian donoszą, iż onegdaj na. odcinku 

granicznym Kołtyniiany, wi czasie prze- 

kraczania granicy przez grupę rolników, 

którzy udawali się do Litwy na podsta- 
wie przepustek granicznych, zostali za- 

trzymani przez straż litewską rolnicy 
AA aina ing 1 Zygmunt A 

oszlakowiami: są 'onii o legostwo. 
Pos Pola. — Pod anei w 

Uszy utonął żołnierz KOP Władysaw Jędrze- 

jak, lat 22. 

PSIE WESELE W HOLLYWOOD 

  

W Hollywood odbyły się „zaślubiny” 2 

zachwycających  terrierków „Dumpsie“ i 

„Waiiles“, ktėre współdziałały już w wiela 

amerykańskich filmach. „Zaślubiny” odbyły 

się przy licznym udziale dwunożnych koie- 
gów psich artystów. 

Na zdjęciu szczęśliwa para po zaślubi- 
nach. 
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Z. Nowakowski — .„Kucharz doskonały". 
Nakł. Geb. i Wolffa. Warszawa, 1932, str. 
203, Cena zł. 3,80. 

Ostatnia książka Nowakowskiego, która 
w tych dniach ukazała się w Książkach Li- 
ljowych Gebethnera i Wolffa, odznacza się 
wszystkiemi zaletami jego książek poprzeć- 
nich. 

Jest w niej dowcip, wychowany na naj- 
iepszej kulturze francuskiej, jest coś z Maku 
szyńskiego i z Weberowskiego „Śmiejącego 
się Filozofa”, jest świetna erudycja, podawa 
na lekko, ze smakiem, gryząca ironja, a za- 
razem pogodna filozofja życiowa. 

Czegokolwiek dotyka Nowakowski —- a 
pisze w tej książce o wszystkich bieżących 
kwestjach dnia — zawsze czyni to mądrze, 
dowcipnie, zajmująco. Dodajmy, że stylistą 
jest wyśmienitym. & 

Żywe i dowcipne ilustracje S. Bobińskie 
go doskonale harmonizują z treścią książki 

: świetnie ją dopełniają. 
P. Omm — „Podziemna dyktatura", iia- 

kład Gebethnera i Wolffa, Warszawa, 1932, 
str. 212. Cena 6 zł. 

4000 zabitych, 51000 rannych, 170000 
spraw karnych — oto bilans wojny alkoho 
lowej w Ameryce, skutki wprowadzenia pro 

hibicji. # 
Ten šwiat zorganizowžnej i strustowanej 

zbrodni został w całej grozie ukazany w 
książce p. Omma „Podziemna dyktatura", — 
która w tych dniach wyszła w przekładzie 
A. Wata. 

Jest to arcysensacyjny, a zarazem auten 
tyczny w formie powieści napisany pamięt- 
nik sekretarza Al Capone'a. 

Niezwykłe karjery, miijonowe dochody, 
wpływy polityczne, upadek „krėla Chicago“, 
i jego rywali: Diamonda, H. Weissa, O'Ba- 
niona i innych;. strustowanie: handlu alkoho 
lem, domów publicznych, i domów gry; po- 
tworności spelunek;. genjalne sposoby, prze- 
mytu, krwawe rozprawy z aut pancernych 
karabinami maszynowemi, szantaże i. upro- 
wadzenia (jak np. uprowadzenie" małego 
Lindbergha), sprzedajność i korupcja par- 
tyjnictwa — wszystko to podaje wyczerpu- 
jąco i żywo „Podziemna dyktatura" w któ 
rej barwna sensacyjność łączy się z rzeczo- 
wą dokumentalnością. 

Nauka polska, jej potrzeby, organizacja i 
rozwój. T. 16. Warszawa 1932. Wydawaic- 
two Kasy im. Mianowskiego. Str. VIII 4200 
+86. Cena 15 zł. 

Ostatni tom „Nauki Polskiej”, który uka 
zał się w czerwcu rb. zawiera następujące 
artykuły: „Nowe drogi współczesnego przy 
rodoznawstwa“ (prof. U. W. Czesław Bia- 
łobrzeski) dają interesujący rzut oka na naj 
nowsze zdobycze fizyki, świadczące o współ 
czesnym rozkwicie myśli europejskiej, wbrew 
popularnym twierdzeniom o jej upadku. — 

Dyrektor Bibljoteki Uniwersyteckiej w 
Poznaniu dr. Stefan Vrtel - Wierczyński roz 

waża „Zagadnienia czasopism w naszych b; 

bljotekach uniwersyteckich", w dalszej Toz-, 

piawce dr. Antoni Knot kreśli „Dzieje ofiac 

ności Podola, Wołynia i Ukrainy na cele o- 
światy w dobie Polski niepodległej", poter! 

następuje ciekawy szkic autobiograficzny je 
dnego z polskich językoznawców. 

Kronika polska obejmuje m. in. wiadomo- 
ści o życiu naukowem na Wołyniu, w Toru 
niu, Lublinie i Tarnowie oraz listy do Redax 
cji w bieżących sprawach organizacyjnych 

W kronice zagranicznej znajdujemy infor 
macje o t. zw. Brytańskiej Gildji Naukowej, 
instytucji, zrzeszającej przedstawicieli nauki, 

przemysłu, i szkolnictwa do wspólnej pracy 

dla dobra państwa, instytucji, która odgry- 

wa coraz większą rolę w koordynacji po- 

czynań gospodarczych i kulturalno - nauko 

wych na terenie Anglji. 
Prof. Andrzej Tretiak daje sprawozdanie 

z 4-go kongresu uniwersytetów Imperjum 

Brytańskiego. obradującego w lipcu r. 1931 

nad sposobami podniesienia poziomu nauki 

uniwersyteckiej. 

Znajdujemy w kronice także wiadomość 0 

działalności rządowego Departamentu Badań 

Naukowych i Przemysłowych w Anglji, któ 

ry pomimo gospodarczego przesilenia, rozpo 

rządzał w latach 1930 — 31 sumą około 20 

miljonów złotych, sumą wyższą, niż w latach 

poprzednich — w dobrem zrozumieniu tego, 

że zwalczać kryzys można najskuteczniej, 
popierając unaukowienie życia gospodarcze 

  

  

0. 
= W Skandynawji, jak nas informuje arty- 

kuł dra Stanisława Herbsta, i społeczeństwo 

i państwo zdawna już oceniły wyjątkowe 

stanowisko nauki jako podstawy wszelkich 

poczynań kulturalnych i gospodarczych, — 

      
    
    

    
  

  

  

ODDZIAŁ 

Przyjmuje 
centowanie w stosunku 6-1 2 

zal Gnypodarstwa 
UL. ŚNIADECKICH 8. 

wkłady płatne natychmiast, jak rėwniež—terminowe Opro- ji 

oszczędn. oprocent.w stos. 6 proc. rocznie. 

Wkłady oszczędnościowe w Banku Gospodarstwa Krajowego 
Gwarąntowane są przez Państwo. 

ŚWIĘTO MORZA POLSKIGGO 
W dniu 31 lipca Liga Morska i Kolonjal- 

na organizuje w Gdyni „Święto MorzaPol- 
skiego”. Ma ono być ogólnopolską manife- 
stacją naszego stosunku do własnego wy- 
brzeża, oraz zadokumentowaniem niezłoni- 
nej woli posiadania i utrzymania morza. — 
Obchód zaszczyci swą obecnością Pan Fre- 
zydent Rzeczypospolitej. 

Program obejmuje: mszę polową na wy- 
brzeżu, błogosławieństwo portu, morza, iio- 
ty wojennej, handlowej i rybackiej przez 
ks. biskupa Okoniewskiego, defiladę pomoi- 
skiej brygady kawalerji przed Panem Prezy 
dentem Rzeczypospolitej, pochód uczestni- 
ków zjazdu. Każdy jadący na „Święto Mo- 
rza” do Gdyni w dniach od 28do31 lipca 
rb. ma prawo na mocy rozporządzenia Mi- 
nisterstwa Komunikacji wykupić za 70 proc. 
wartości nominalnej bilet do wszystkich klas 
i na wszystkie pociągi ze stacji wyjazdo- 
wej do Gdyni. Bilet będzie ostemplowany 
przez kasjera datą wyjazdu tylko z jednej 
strony. Przy wyjeździe z Gdyni w dniach 
od 31 lipca do 2 sierpnia włącznie należy 
ten sam bilet przedstawić w kasie w Gdyni 
do ostemplowania na drugiej stronie. Bilet 
ten będzie ważny na powrotny bezpłatny 
przejazd. Oprócz tego każdy wyjeżdżający 
z Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia ma pra- 
wo na podstawie zaświadczenia, wydanego 
przez Ligę Morską i Kolonjalną do wykupie 
nia biletu ulgowego w wysokości 20 proc. 
ceny nominalnej z Gdyni do miejsca zamiesz 
kania każdym pociągiem. i każdą klasą. 

ZAGADKA 
W okolicach Olkienik aresztowano 

niedaleko granicy jakiegoś osobnika, 
który, podając się za Stanisława Woj- 
ciechowskiego, twierdził, że przybył nad 
gramicę z Wilna w poszukiwaniu pracy. 
Areszłtowano, bo zeznania jego były mę- 
tne, bo papiery wydały się podajrzane. 
Aresztowano, sprowadzono do Wilna, od 
dano do dyspozycji władz. 

I dopiero w Wilnie okazało się, że Woj 

ciechowski (rzekomy Wojciechowski, 
jak się mówi urzędowo), jest kobietą. 

— Dlaczego pani przebrała się? Dla- 

czego panii udawała mężczyznę? — ba- 
dają zaintirygowane władze policyjne. — 
Pani milczy, pani! nie chce wyjawić ta- 
jemnicy. 

Więc policja głowi się nad nozwiąza- 
niem zagadki. Ale mnie się zdaje, że bar 
dziej zagadkowie jest to, iż dopiero w 
Wilniie odkryto kobiecość rzekomego 
Wojciechowskiego. Z Olkienik do Wilna 
— klawałek drogi — i rzekomy mężczy- 
zma talk się umiał na oczach eskorty 

wszechstronnie maskować, tak ani naj- 
mnmiiejszej nie uczynił aluzji do swojej 

właściwej płci. A w ftakiim razie, po czem 

poznano w Wilnie płeć Wojciechowskie- 
go? 

   
  

  

Tygodnik Iliustrowany Nr. 28. Treść: 
„Drogi wyjścia z kryzysu* A. Plutyńskiego, 
„80- lecie urodzin Leona Wyczółkowskiego”, 
proza Nałowskiej, Berenta, Wittlina, poezje 
Kazimiery Alberti i B. Branickiego; obfita 
kronika muzyczna, teatralna i literacka w tek 
stach i ilustracji. 

EEE 
tworząc liczne fundusze na cele jej organi- 
zacji i popierania. 

Rolę państwowo - twórczą nauki rozumie 
już doskonale nasz sąsiad ze wschodu, So- 

wiety, niedawno apoteozujące analfabetyzm, 
dziś łożące wielkie sumy na przedsięwzięcia 
naukowe, które jednak _ usiłują — wbrew 
szczytnym tradycjom Zachodu — zaprząc 
naukę do wąskich celów politycznych (arty 

kui dra Tadeusza Mikulskiego). 
Tom zamyka dział recenzji prac, poświę 

conych zagadnieniom psychologji twórczości 

i organizacji nauki, oraz pamiętnik uroczy- 

stości pięćdziesięciolecia Kasy im. Mianow- 
skiego, które odbyły się w dn. 28 lutego r. 

m Eros 
W WIERIE 

  

   

   

  

   
proc. rocznie, oraz na książeczki
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LL ® ° i i ji ow pd " m HERBATA LYONSA ©” |$РОВ O SIERŽANTA GRI$ZE "> w świetle ostatnich wyników 
Jedna z najsilniejszych drużyn olim- 

pijskich w lios Amgeles, będzie reprezen- 
tacja miemiecka 

I tak na zawodach w Bremen, urzą- 
dzonych w pnizeddzień wyjazdu lekkoatle 
tów miemieckich do Ameryki, osiągnięto 
między innemi następujące wyniki: 100 
m. Jomath 10,5, 100 'przez płotki Wiege- 

mer 15,5, 400 m. Metzner 49,2 przed 
Buechnerem 50,4 i dr. Peltzerem 50,8; 
3000 m. Syming 8,37,1. 

Natomiast zupełnem fiaskiem zakoń- 
czyła się próba pobicia rekordu świato- 
wego w pchnięciu kulą pnzez Hirschfei- 
da, który tym razem uzyskał zaledwie 
15,38 m, Talk samo nie powiadło się w 
pobiciu rekordu światowego Weissówny 
zmainej dyskobolce Heublein, która uzy- 
skała zaledwie wynik 38,99. 

Pomimo: to całość reprezentacji nie- 
mieckiej przedstawia się doskonale i li- 
czyć się należy z możliwością, że Niem- 
cy właśnie zgromadzą w swych rękach 
gros pierwszych miejsc obok Ameryka- 
mów i świetnie zapowiadających się Fi- 
now. 208. 

Dookoła zawodów pływackich 
6 mistrzostwo Polski 

W dniu 24 bm. wi miejscowości Mię- 
dzychód nad Wartą odbędą się długody- 

stamsowe zawiody pływackie o mistrzo 

sitwo Polski 
Zalwody odbędą się na jeziorze dłu- 

gości około 800 metirów. 
Krėtkodystansowe zaś mistrzostwa 

rozegralne zostamą w dniach 13, 14 i 15 

sierpnia br. w Warszawie. 
W tegorccznych mistrzostwach obo- 

wiązywiać będą zeszłoroczne minima mis 

trzowskiie, minima zaś kwalafikacyjne 
zostały nieco obniżone. 

Między ininemi do obecnych mist- 
rzostw wprowaldzono po maz pierwszy 

100 m. stylem klasycznym, jako nową 
ikozikurencję. 

Punkltacja mistrzostw Polski jest nie 

zależna od punktacji okręgowej i oblicza 

się, jak dla klasy trzeciej w mistrzost- 

wach okręgowych. 208, 

Pułapka na pasażerów 
Dbałość o wygodę pasażera i zapewnie- 

nie mu wszelkich udogodnień i uproszczeń w 
czasie podróży jest zasadniczym obowiązkiem 

kolei. Pasażer płaci za to b. drogo, niestety, 

jednak władze kolejowe często lekceważąco 

traktują swoje obowiązki narażając pasaże- 
ra na niewygody i nieprzyjemności. 

Weźmy dla przykładu taki oto wypadek, 

najbardziej nas wilnian dotyczący. i 

Linja kolejowa Wilno — Lida, z racji 

zgrupowania wzdłuż niej szeregu miejsc iet- 

niskowych, jest w okresie letnim b. oży- 

wiona. 
Porubanek, Czarny-Bór, Jaszuny, Bieniako 

nie — cztery punkty, z których masowo ko- 

rzystają letnicy, zwłaszcza pierwsze dwa. 

Ruch duży, odległość od Wilna mała, a ko- 

munikacja niewygodna. Primo — rozkład 

niewygodny, secundo — porządki na stacji 

Wilno horendalne. 
Zacznijmy od rozkiadu. Siódma rano od- 

chodzi pierwszy pociąg, dopiero po drugiej 

następny i niemal w ślad za nim trzeci. IKo- 

mu potrzebne dwa pociągi w połowie dnia? 

Wycieczkowicze chcą jechać rano i nie ma- 

jąc dogodnego połączenia (8 — 10 rano) ja-- 

dą autobusem, a wagony kolejowe idą pu- 

ste. 
Ale mniejsza o rozkład gorzej jeszcze jest 

z porządkami. Pociąg odchodzący z Wilna o 

2 m. 20 stoi na piątym torze. Przybywa pu- 

bliczność. Zajmuje miejsca w wagonach. 
Jest ich dużo na szczęście, CoŚ z. dziesięć. 

Są 2—3 tabliczki orjentacyjne. Na jednym z 

pierwszych wagonów: „Wilno — Bieniako- 

nie”, na przedostatnim „Wilno — Lida". Dla 

pewnošci pytamy się konduktora i uzyskaw- 

szy odpowiedž: tak, do Czarnego Boru, — 

siadamy. . 

Po pewnym czasie słychać nawoływa- 
nie, konduktora: wsiadać, proszę wsiadać, 

odjeżdżamy. у 8 м 

Przechodzi kilka minut — pociąg stoi. 

Ktoś z obecnych wychyla się przez okno i... 
okazuje się, że pociąg odszedł. 

Cztery ostatnie wagony — to skład po- 
ciągu, który za godzinę odejdzie do Lidy. 

Dla ułatwienia sobie pracy, władze sta- 

cyjne podają na peron odrazu dwa składy: 

  

= 

B. FARDJOHN 

W. Hollywoodzie niudny melodnamai 
z dawnych dobrych czasów niemego ki- 
na. Jest w tym dramacie zła matka, któ- 
ra 'za miljon dolarów: sprzedaje córkę bo 
galczowi; jest młody ukochany: tej córki 
— znakomity chirurg; jest podróż po- 
ślubina córki z bogaczem i rozibicie okrę- 

tu. A potem unatowanie córki i jej mał- 
żeńsiiwio z chirurgiem; potem powraca 

bogacz, o którym córka myślała, że 
szczęśliwie zginął w falach oceanu; po- 

tem chirurg wobi Ibogaczowi trepanację 
głowy, bo w: klatastrofie stracił pamięć... 
Potem, kiedy pamięć odzyskał, omal nie 
następuje rodzinna katastrofa, ale 
wszystko skończy się, jalk ina dobnze u- 
łożony salonowy melodramat. przystało. 
Chiriung z żoną całuje się i patrzą sobie 

długo w rozkochane oczy. Małe baby wy- 
ciąga rączki, piastunika roznzewmiona- u- 

śmiecha się przez łzy, słońce wschodzi i 
świeci moeno mad niezamąconem szczęś- 

ciem. 

Na sali piętnaście osób ziewa i wy- 

chodzi z ulgą, mile czekając, aż pokażą 
zawody w Krynicy i właterpolo. 

PAN: NA ZACHODZIE NIE JEST 
TAK ŹLE I HALLO, TU MÓWI 

JAROSSY! 
Pan raczy widzów rewjami, z tych 

odległych czasów, kiedy czeczotka była 

w. modzie, a Jarossy zapraszał do Qui 

pro quo. Rewją ta więc jest swego rodza 

ju dokumentem historycznym, i jako ta- 

Ika winna być pnzechowywana w archi- 

wnum. (W drugliej części programu, czyli 

w (drugiej rewji pt. Na zachodzie nie jest 

tok źle, tłumaczą widzom, że na: fronci 

mietylko strzelano i 'truto gazami, ale pi- 

to w knajpach, śpiewano, tańczono i po- 

skubywalnio francuskie Madelonki. 

Wein, Weib und Gesang —- oto upal- 

ne, lipcowe hasło Pana, w. 

  

   

15 MILIONÓW ZABRAŁY NIE- 
PRAWNIE KASY CHORYCH 

Najwyższy Trybunał Admiinistnacyj- 
ny wydał bardzo ważny (wymok w spra- 

wie odsetek — karnych. pobienanych 
pnzez kasy chorych. Wynok tem 7; 13 ma- 
ja br. Rej. 4369-30 ustala. że kiasy eho- 
rych mają prawo pobierania odsetek za 
zwłokę 'w wysokości 6 prole. w. stosun- 
ku rocznym, a [podwyższenie tej stawki 
do 24 i 12 proc. praktykowane przez ka- 
sy chorych było bezprawne, gdyż opłaty 
pobienamie przez kasy chorych nie są ©- 
płatami ani daninami,  pobieranemi 
przez instytucje publiczne i prawmlo-pu- 
bliczne, których dotyczyło rozporządze- 
mie o podwyżce odsetek za zwiłokę. 

Jak wynika ze sprawozdań kas cho- 
wych, pobrały: one od roku 1924 przeszło 
20 miljonów złotych odsetek za zwłokę, 
w: tej sumie niepriawnie 15 miiljonów zło- 
tych. Jeszcze wliększe sumy odsetek fi- 
gurują na rachunkach dłużników kas 
chorych jalklo mależności. / Zaintersowam 
przemysłowcy zamierzają wystąpić do 
kas chorych o skneśleniie tych bezpraw 
mych odsetek, figurujących ma rachun- 
kalch i zalizenie nisi poczet należności bie 
żących odsetek już pobnamych przez ika- 
sy chorych. 

PAZ AKN E TIT RTN 

pociągu Nr. 331, odchodzącego 0 2 m. 20 i 
następnego, odchodzącego 3 m. 35. 

Żadnego rozdzielenia wagonów, żadnych 
wyraźnych znaków, ani tablic orjentacyj- 
nych. Złośliwa pułapka na pasażerów. 

— Niema się pan czego denerwować, 
mówi złapanemu w tę pomysłową pułapkę 
pasażerowi jakiś konduktor oczekujący na 
swój pociąg, — bywało po 40 osób pozosta 
wało, a wczoraj, to jakiegoś majora mało 
cholera ze złości nie wzięła. 

Nic dziwnego, rzeczywiście, może cho- 
lera wziąć patrząc na takie porządki i taką 
dbałość o pasażera. 

Interwencja u kierownika ruchu nie na- 
wiele się zda. Dostęp do księgi zażaleń jest 
turudniony (tak było 7 b.m.) a skargi pasa- 
żerów, też przechodzą bez echa. 

Jedyny sposób zwrócenia uwagi Dyre- 
kcji Kolejowej, która zapewne nie wie o 
praktykowanych na st. Wilno „uproszcze- 
niach', będzie wzmianka w prasie. W tej 
myśli piszemy te kilka słów prosząc: pano- 
wie naczelnicy, nie pozwalajcie zastawiać 
pułapek na pasążerów. Ww. 

   

Tajemnica Keithposl- Square 
Sędzia, — Nie dzisiaj. Miaim tu za- 

wiadomiemie że wiezdraj Reginald Boy- 
de był 'wi mieszkaniu przy Kieithpool sq. 

„i stwierdził tożsamość zmarłego. Mam 
'tu również świadectwio lekarskie, stwier- 
dzająjce, że Reginald Boyde musiał zmo- 
wu położyćsię do łóżka, bo stan. jego 
zdrowia, pogomszył się, Mam madzieję, że 
wie środę będzie mógł stanąć jalko świa- 
dek przed sądem. 

Przysięgły — Czy on dawno zacho- 
? 

Robson, — W sobotę, tydzień temu. 

Przysięgły — 
dnia, kiedy zniknął Aibel Death ? 

Robson — Talk. 
Przysięgły —- A czy nie wie pan, w 

- jakich stosunkach m ojcem był Reginald 
Boyde. : 

Robson — To pyttanie nie jest skie- 

rwowane pod odpowiednim adres em. 

Przysięgły — Doskonale, panie in- 
spektorze, my to sobie zapamiętamy! 

Następnym świadkiem był Ryszard 
Remington. Odpowiada? m* p; tania 
s:ybko i duk'odmie. Ala obeci zaturwa- 
zyuć kilka rary małe wshania, jasty za- 

głamawiał się nad odpowiedzią 
— Czy pan towarzyszył ihispektoro- 

wi Bobsonowi nrzy imspek. ji teupa i uo- 
mu pwzy Keithpool square? 

— Tak jest. 
— Widział 'pan ciiało umarłego ? 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

A więc tego samego 

— Widziałem. Nie ulega wątpliwo- 
ści, że był to Samuel Boyde. 

— Czy pan znał go osobiście? 

— Bardzo blisko. W ciągu trzech mie 
sięcy pracowałem u niego i widywałem 

go codziennie. 

— Czy ciało leżało w pokoju, w któ- 
rym. Boyde zwykle sypiał? 

— Tak. 

Przysięgły — Czy to jest jedyna sy- 
pialnia w tym domiu? 

— Nie, jest jeszcze jedna na driu- 
giem piętrze, 

— Któż wj niej sypiał ? 

— O ile wiem, mikt. W czasie, kie- 
dy (tam pracowałem, pokój był pusty. 

— A dawniej, kto tam mieszkał? 
— Zdaje się, że Reginald Boyde. 

— Czy mie wie pan, dlaczego Regi- 
nalld Boyde opuścił dom ojca? 

— Proszę go o Ю№ zapytać. 
Sędzia — Byl pan wczoraj w domu 

zmarłego? \ 
— Talk. 
— Szukał pam testamentu? 
— Tak, 

° — Т ме znalazł pan? 
— Nie, nie znalazłem. 

Sędzia — Muszę wvadać pamu teraz 
pytanie, ikitóre już zadawałem inspekto- 
nowi Robsonowi. Czy miał pan wrażenie 

patrząc ma triupa, że leżał już kilka dni. dzenia? 

© A I NL AINA OSI POTRAW EROTYK TI A III TTK RIO INIT O AIREEKTOSZENOZ RA 

Zamkowa 2. 

jest do nabycia we wszystkich pierwszorz. 
handlach kolonjalnych. 

„HELIOS“ 
Betty Compsou.— Chester Morris. Ilustr. 
Pikantua, tryskająca humorem kome- 
dja z życia lekkomyślnych dziewcząt Precz z pończoszką 

muzyczna złożona z utworów Czajkowskiego i innych ros. kompoz 
Hamor! Sensacja. Emocja. № 1-у 
seans ceny zniż, Sean. 4, 6,8i 10.15 

  Żółte opakowanie łagodna 
Czerwone » cierpka 
Państwowy Zakład. badania żywności 

za Nr. 3813/28 stwierdził w mieszance 
Lyons'a obecność naturalnych, szlachet- 

  

    

    

  
  

Potężny dramat 
miłości 
poświęcenia 

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD | ; 
Mickiewicza W rol. gł. Dolons Costello 

„NA FALI ŻYCIA” (Prawo Miłości) 
CENY: Balkon 30 gr. Parter 60 gr., na wszystkie 

  

  

  

  

   

  

    

   

  

    

  

  

  

      

  

      

  

    

nych gatunków herbaty, i Betty Blythe. Seanse. 
Przedstawiciel na Polskę: Teofil Marzec, Dziś Wielki fil 4 Warszawa & zi ie ilm Z udziałem genjal ‚ Mazowiecka 5. DZWIĘKOWE KINO sensacyjno kryminalny! w POGONI ZA MiLJONAMI nego Loejatio AL 

bertini i uroczej Elzy Temary. Niesłychane napięcie. Bndzące grozę sceny katastrofy samolotowej. 
AAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA Film ten miał kolosalne powodzenie we wszystkich stolic, Świata. Nad prcgr.: doskonały dodatek 

Biuro Pośrednictwo Pracy GU I N © SE. AO z prześlicznemi zuastrolozami—widokami p. t. „Romans santymentalny". 
У 22 8 : występ fenome- i W programie odgady i Śli przy Wileńsko - Nowogrėdzkiej Izbie Wielka 47. Tel. 15-41 ualnego jasno-widza - telepaty Władzia Zwirlicza e tedkowieki S dA 

Lekarskiej ogłasza z +. Nie patrząc na wielkie koszta ceny zniżone: balkon od 25 gr., parter d>. €0 gr. 
K 0 N K U R ę Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dni świąteczne i soboty o godz. 2. 

na stanowiska lekarzy rejonowych Dźwiękowe kino may cd 30 gr. Nadzwyczajny podwójny program — Sansacja! 0 era na R: 

w Podbrodziu i Hoduciszkach powiatu 66 sów „Na zachodzie nie było tak źle jaków podczas Wielkiej Wojav Roolis 
Swięciańskiego. Bliższe informacje 0- piosenka z tego filmu „Jvonne* będzie na ustach całego Wilna. 2) KRÓL KONFERANSJERÓW, słynn © £ 3 ynny 
raz składanie podań w Kancelarji 55 $. JAROSSY. w Oka s A , przemawia 3 ekranu w języku polskim Moc bale- 
tb РОНа (Wileńska 25) do w! Spiew—solo i chór! Muzyka! miech. Humor! Sentyment. Uczucie. 
Ž y da bon j Początek o godz. 4-ej, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2. 
nia ° . 
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zofer z dobremi szełkie roboty 

Sa: dobry facho- ud świadectwami, trze- druciarskie wyko 
Nowość wiec ze Šwiade-žwy, uczciwy, poszu- nuje tanio i selidnie 

a T Й A ctwami przyjmie pracę kuje pracy. Wymaga- Wygznowski Michał 
A ч f. BŁONA I PŁYTA = R NACE nia skromne. Wasilew: Bukowa 12. 

$ 9 FOTOGRAFICZN ach. — Narnniec Kle ski Antoni — Ostro- - ——— 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej O cz mens — Zaułek Lidz bramska 25, (Cisšia prosi o udzie- 
Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. ki 13. A $ A 

Pu SA łużąca o it : 
u R 0 D Ę i kucharka i z dobremi šwiade- w w: REKE 

kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- Es AA SVA ctwami poszukuje po: fhubgty stolarskie i 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny . waniód: Gižakėje „„Sady do wszystkiego, NS meblarskie wyko- | 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- sady, pm się r Umie gotować  POr-nuje solidnie, 'tanioi @ 
plający (panie). Natryski „Hormona” według wyjazd, posiada Świa SWE szybko Piotrowski Sts- | 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- dectwa Adres Tatar. === nisław Chełmska 47, @/ 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 5ка 16—7. sezonie remon- m. 2. ' 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki га- 2 tów domowych оаН, i odšwiežania miesz= Poszukuję i 

Codziennie od g. 10—8. Właścicieli kamienic kań tanio wszelką pra- posady służącej z do- J/ g y ącej 
W. Z. P. prosi o posadę dozor- C£ Z tem związaną wy- brem gotowaniem mam @ 

——— cy były nauczyciel (zkona malarz pokojowy dobre świadectwa. Mi- M. 
YZ e Faai sza Jan, Trakt Ba: ckiewicza 29—9. 

А BLONV6x9i 6/4xiI SĄ OBECNIE DOSTARCZANE P! nia nędza, Chętnie, su- 'orego 1. PSZ: OGŁOSZENIE O ARCE $ZDIEC ZAMIAST 6 Iv tej samej CENIE miennie i gorliwie speł SZ szkoły 
Zarząd Kasyna Podoficerów Zawodowych ks LAU ® ЕЛИ ni i czynnošci Adres P> Kuo ga średniej z kwali- 4 

AMI R» / : keli lub ё najskromniejszyc! | 
Garnizonų Nowa Wilejka ogłasza przetarg ва :1;:15.1?_ > Ei werunkach LLA Dia E Sania { 
dzierżawę wspomnianego Kasyna od dnia 4AAAA4AAAAAAA4A4A4A41 AAGAAAKAAS AAA A AGS AAA (iudentka poszukuje —...- mmm — piekarskim wykwaliłi-że również przyjąć | 

1.8 r. b. Oferty składać u chorążego 85 pp. į Poszuku JĄ I Rrapiaimė], Reškiss Stolarz. _ Sumieny, kowany łachowiec-ple- wychowawstwo lub se- 
Zielińskiego, który też i udziela bliższych in- Loka Ano konna dj Git pracowity. „prosi okarz. Lipowa 26 — kretarjat. Dyplom Pań- fona ‹ р PRACY A so ias Zało. IS Z Liksza Jan. o" Iastytutu 

A и : : a ® wiek pracy. Może wy- m meme rODÓŻ ręcznych w Wac- 
Zarząd zastrzega sobie prawo wyboruoie- [)Q wynajęcia a aa ABA a ul. Zamkowajechač na prowincję.— Stolarz podejmujący szawie. Ołerty do Ad- 

renta. umeblowany pokój, PZN aeka gimnaz- * ** Czywilis Michał, Po-u$ się każdej roboty ministracji niniejszego $ 
jum języków nie- oc. URTSKA 40. — znający gruntownie pisma pod „I P*. 

      

— Ostrzeżenie. — Niniejszem unieważniam 

swoje żyro na blankietach wekslowych na 

kwotę 4,000 zł., wydanych przezemnie in blan- 

co Ś. p. Janowi Szpilewskiemu, a przez tegoż 

  

browskiego 12 m. 3. 
-— mieckiego i fraucuskie- 

FB OKój go przyjmie lekcje w 
umeblowany Szkole średniej pry- gotowuje 

do wynajęcia. Na pię- patnej, 
Dąbrowskiego 12 m. 3, trze, Osobne wejście, 4 17 do 20-tej. 

Artyleryjska 1 m. 3. 

su dent 
Warszawskiej przy- 

czny 
* świecki 1—6). 

  Politechniki 

na wydz. 

(prawa Nowo- bowski Antoni. 

- —— swój łach, trzeźwy, — 
grodnik kwelitiko- uczciwy, prosi o jakie- pfucharka z dobremi 
wany, z praktyką kolwiek zajęcie, Lwow. 

Wiadomości mechaniczny i elektry Legionowa 48. Chle- ska 30 m. 3, Zarakow: czysta. Nowogródzka 8. 
ski Rajmund. 

rekomendacjami, 

Kopciuch Darja. 
  

  

za OB niewykorzystanych. Jan Pilecki. pokój do” wygzjęcie p neuskiego, Edi 

TYYYYYYYSYYYYYYYYYYVY wyvvvv" dla pana. S>sno- wersacji (specjal- 

оСОН аН 2 
LALAALA AAA AAA AAA Aa 

Radjo wileńskie Paryża udziela dyplo- 
Kupno mowana nauczycielka 

PIĄTEK 15 LIPCA 

11,58 Sygnał czasu, 15,10 Progr. dzienny 
15,15 Muz. z płyt., 15,35 Kom. meteor. — 
15,40 Różne zespoły instrumeńtalne i głoso 
we, 16,35 Kom. LOPP. 16.40 Recital śpiewa 
czy W. Czuchnowskiej (sopran) 17,15 Poe- 
zja liryczna kresów wschodnich — przeczy 
ta Tadeusz Byrski, 17,30 Wesołe płyty, — 
18,00 „Lekarz chorego Świata* — odcz. wy. 
głosi W. Rogowicz. 18,20 Muz. tan. 19,15 
Z zagadnień litewskich. 19,30 Progr. na su 
botę, 19,35 Pras. dzien. radj. 19,45 Prze- 
gląd prasy rolniczej krajowej i zagranicz- 
nej, 20,00 Koncert symf., 20,45 Feljeton ak- 
tualny, 21,00 Koncert, 21,50 Kom. 22,00 — 
Kom. i muz. tan., 22,40 Wiad. sport. 22,50 
Muz. tan. 

Giełda warszawska 
Z dnia 14 lipca 1932 roku. 
WALUTY I DEWIZY 

Londyn 31,65. Nowy York 8,921, kabel 
8,926. Paryż 35,02. Praga 26,39 i pół. Szwaj- 
carja 173,95. Włochy 45,60. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. budowlana 36,25. 4 proc. inwe- 

stycyjna 93,50—93,25. Stabilizacyjna 46,50— 
41,50—47,25. 4 proc. dolarowa  47,25—-47. 
8 proc. L. Z. BGK i BR 94. Te same 7 proc 
83,25. 8 proc. obl. Banku Kom. II em.- 81,25. 
IV em. 93. 

AKCJE: 
Bank Polski 72—73. 

— Naturalnie, nie mniej niż cztery 
— pięć dni. 

Lady 'Worton (głośno) — Oni wszy- 
soy zwsarjowiali! 

Sędzia — Upwzedzam Lady Worton 
że jeżeli będzie nadal przeszkadzać «u- 
wagamii i okrzykami, poproszę o opu- 
szczenie sali, 

Sąd wysłuchał bez większych incy- 
dentów sprawozdania policjanta Aplby. 
Keithpool - są. znajdował się w rejonie 
jego stałych dyżurów, spotykał się więc 
często z Samuelem Boydem i znał go do- 
Skonale. Twierdził bezapelacyjnie, že 

nie mogło być najmniejszej omył- 
ki, co do osoby zamordowanego. 

Sędzia — Czy nie zauważył pan ja- 
kichś podejrzanych osobistości w tym re 
jonie? 

— Naltiuralnie! Tej nocy, kiedy nad 
całym Londymem panowala mgia stali- 
śmy jpnzez,chwilę z Pondem pnzy wej- 

śsiu do Keith'pool square i zauważyliśmy 
jak jalkaś kobieta wybiegła ze skweru 
na „Plac Umarłych'. Schwyciłem ją za 
kołnierz, ale wyślizgnęła się i uciekła. 

— Czy zauważył pan jej twarz? 
— Nie, zbyt prędko uciekła ? 
— O której godzinie to było? 
-— Nie mogę określić ściśle. W każ- 

dym razie po północy. 
— Ozy często zdarza się spotykać 

łudzi o alk późnej porze w skwerze? 
— Nigdy. Zwykle o 'tej porze niema 

tam nikogo. 
— Nie więcej nie ma pam do powie- 

Drukarnia „Słowa* 

„ZWOLEŃ 
  

i SPRZEDAŻ W. Stełańska 23 m. 9. 

о tudent F matematyki 
Sprzedaje się wyjedzie do ma« 

dom i wydzierżawiajątku na kondycję na 
się sklep spożywcy,Sierpień za utrzyma 
Nadleśna 85—30. nie. Łaskawe oferty 

—— ramme W Adm. „Słowa* pod 

Polski Skład AB. 
Lešn 7 

Jadwigi B ais ul. Młada nauczy- 
Piłsudskiego Nr 12, po- cielka 
leca po cenach konku- wyjedzie na lato za b. 
rencyjaych wszelkiego skromnem wynagrodze- 
rodzaju deski, okrąg-niem do dziecka od 
lski i drzewo opałowe, 7—16 lat. Świadectwo 
— b), dObrE, Wielka 27—3, 

Pianino od 11—1 godz. 
krzyżowe, koncertowe | 
w dobrym stanie do 
sprzedania.  Filarecka 
13—7. 

Blizko 

  

  — 

  

M:; inteligentny 
człowiek,  poszu- 

kuje posady rolnej w 
maj. pisarza, pro- N. - Święcian 74 
wiantowego lub prak 

spal aię tykanta roinego,rów- 
100 ha laSU nież może prowadzić 
z gruntem po 50 zł książki, posiada świa 

  

+dectwa ze szkół i prak 
a ba. „Wilno, Piaski tyk odbytych, UI Nie- 

и я świeska 22-16 m. 7. 
monia 

Różne Dz ochmistrzyni, 
RZEKA JM ISA zdrowa, pracowita, 

Obiad skromae wynagrodze: 
y nie. Dobrze zna się ua 

domowe, Tatarska 17 kuchni, Nowoświecka 
m. 3. 7 a—7. 

położone w miejscowości 

publiczności 

  

  

Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

plażą z piaszczystym 

brzegiem. 
Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

= w wiać — 

dogódnym dla kąpieli 

      

— Nie więcej. 
Ostatnim świadkiem była dnia tego, 

służąca Djuel, która sprzątala w miesz- 

kaniu Boyde'a dwa razy na tydzień i 
oddawna już znała starego lichwiarza. 

— Czy pani pnacowała u jp. Boyde'a 
jeszcze wtedy, kiedy on mieszkał z sy- 
nem ? 

— Naltiuralnie, i muszę powiedzieć, że 

to był bairdzo dobiry człowiek, ten młody 
pan. 

— Qzy ojciec i syn żyli ze sobą zgod 
nie? 

— Nie p. Boyde iklėcit się wiecznie 
z p. Reginaldem. Knzyczał, denerwował 
cię, ale syn słudhał tego spokojniie i 
1zadko odpowiadał, Rozumiem, że już 
nie mógł z nim wytrzymać i wyniósł 
się, ja bym nie zniosła takiego życia. 

Niczego więcej nie można było się 
dowiedzieć od tego świadka, Dalszy 
ciąg śledztwa przeniesiono na środę. 

ROZDZIAŁ XXIII 

CHMURY SIĘ ZBIERAJĄ 

— Źle, oj, jak źle! — myślał Dick 
wychodząc z sali sądowej. — Cigkawa 
rzecz, o co dobija się lady Worson? 

Poszukiwania, które prowadził w. do- 

mu Boyde'a nie dały dotąd żadnych po- 
zytywnych rezultatów, ale powiększały 
niespokój Didka. Naprzyłkład butelki z 
winem! Pierwszy raz, kiedy je policzył 
machinalnie, było, ich siedemdziesiąt 
tnzy, potem siedemdziesiąt dwiie, a te- 
raz już tylko siedemdziesiąt jedna... Co- 
prawda nie mało ludzi przewijało się 

TS 
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teraz przez ten ponury dom. Ale czyżby 
detektywi ze Scotland - Yardu, lub po- 
liecjanci. wykradali butelki wina? 

A potem: kasa ogniotnwiała... kiedy 

D.ck pracował "u  bBeydea Ww 

kasie tej przechowywano nietylko pie- 
miądze i biżuterję, ale i papiery, wek- 
sle, księgi rachiunkiowe, w których lich- 
wialrz notował długi. Tenaz zaś, kiedy 
policja dostała się do szaty — znalezio- 
no pustki. 

O piątej po południu, Dick wyszedł 
znowu. Zatrzaskując drzwi, posłyszał 
za sobą znajomy kaszel i drobna rączka 
Sylwji wsunela się w jego dłoń. 

— Ach, jak się cieszę, że pana zna- 
lazłam! — zawołała dziewiczynka, tu- 
ląc się do niego. — Cały dzień już szu- 

Ikam. panai. 
— Ojciec twój wrócił? 
— Nie! Ozemu pam nie przyszedł 

wczoraj do nas? ATE 
— Miałem bardzo dużo roboty, Syl- 

wio. Jak się ma twój kaszel? 
— 0 wiele lepiej, 

Blada twamzyczka: dziewczynki i ciem 
me koła pod oczyma świadczyły jednak 
że lepiej nie jest. 

— Ja nie mogę, usiedzieć: w domu, 
Dicku, czy jego złapali? 

— Kogo, Sylwiio? 
— Tego, kto zabił p. Boyde'a? 

— Nie, i Bóg tylko wie czy go zła- 

pią kiedy. 
-- Śniłam dziś w nocy ojca, Dieku 

Biegł bardzo Szybko, a ja biegłam za 
mim, a za nami pędził tłum, „To mie ty 

zrobiłeś?* — pytałam 'iojca, a on pnzy- 
sięgał, że to mie on. Blłagał żeby go ra- 
'tować i znaleźć mordercę. Ja to zrobię! 
Obiecałam i zrobię! 

— To był sen, Sylwib. 

— To nic, to była prawda! Obieca- 
łam znaleźć mordercę, i znajdę! { 

Przed domem Robsonėw, Dick zairzy | 
mał się. 

— No, musimy się rozstać Sylwi. 
Tutaj mieszkiają moi! przyjaciele, do k'tó- 
rych idę. A 

le pan nas nie opuści? Będzie 
pan przychodził do nas? 

— Natłumalnie, Sylwio. 
Dziewczymka podniosła ku niemu twa- 

rzyczkę, a Didk, machylił się i pocało- 

wał ją. ! 

ROZDZIAL XXIV 

ZEZNANIA LADY 5 ORTON 

Gdy w następrią środę zebrali się przy 
sięgili do sali na: śledztwo, panowało tu 
ogólne podniecenie, a ma ulicy, przed 
sądem tłoczyli się ciekawi. Roezszły sig 
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  bowiem pogłoski, że 'w, czasie posiedze- 
nia mają być nadzwyczajne rewelacse, 

Sędzila śledczy rozpoczął od następu- 
jących słów: 

— Zanim wysłuchamy sprawozda- 

nia lekarza sądowego, proponuję powo- | 
łać maz jeszcze inspektora Iobsona: Jest 

to świadek bardzo ważny wi naszej spra- 
wie, pragnie dn złożyć jakieś bardzo wa- 
żne zezmanie, ! į 

(D GN.) 
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