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W PRZEDEDNIU ZAMACHU STANU W NIEMCZECH jowy kontlikt (hiósko-Japoóski 
Von. Papen Kemisarzem Prus. — Ministrowie usunięci siłą.— Władza w rękach Reichstagu. 

Dzisiejsza rozmowa pomiędzy kancie- 
rzem Papenem a ministrami pruskimi Hint 
sieferem, Seweringiem i Klepperem, miała 
przebieg dramatyczny. 

Zabierając ma wstępie głos, kanclemz o- 
świadczył, iż rząd Rzeszy na podstawie dłu 
gich obsenwacyj stwierdził, że władze pru- 
skie nie są w stanie zapewnić ponządku i 
spokoju w kraju. Z tego też powodu rząd 
Rzeszy, korzystając z uzyskanych od: prie- 
zydenta Hindenburga nadzwyczajnych pel 
nomocnietw, postanowił powołać rządowe- 
go komisarza Rzeszy w: Prusach i zawie- 
sić w urzędowaniu dotychczasowego pre- 
mjera pruskiego Brauma onaz ministra 
spraw wewnętrznych Seweninga. 

Kanclerz odczytał następnie pnzygoto- 
wane .ozporządzerie prezydenta Rzeszy, 
powierzające mu funkcje rządowego komi- 
saiza w Prusach oraz zawiadomił minisi- 
rów pruskich o nominacji nadburmistrza 
dr. Brachta na stanowisko swego zastęp- 
cy, któremu powierzone zostanie prowa- 
dzenie agend pruskiego ministerstwa spr. 
wewnętrznych, — Tu kanclerz wezwał mi. 
nistra Seweringa do zadośćuczynienia żą- 
daniu, wyrażonemu w rozporządzeniu pre- 
zydkenitta Rzeszy, tj. do natychmiastowiego 
złożenia swego urzędu. 

W odpowiedzi swej Sewering oświad- 
czył, iż odmawia przekazania swego urzę: 
du komisanzowi Brachtowi, uznając. wyda- 
ue ostatnio mozporządzenie prezydenta 
Rzeszy za sprzeczne z postanowieniam: 
konstytucji, na co odparł kanclerz, że kwe- 
stja ta narazie niema żadnego prakitycz- 
nego znaczenia. Sprawę ważności dekretu 
rozstrzygnąć może tyliko Trybunał Stanu, 
a w każdym razie mozponządzenie wtyldane 
pułaez prezydenta na podstaiwie par. 48-g0 

kanstytucji nie podlega dyskusji. 
Wówczas Sewening oświiadczył, że u- 

stąpi tyllko wobec siły. Jako minister re- 
publiki, nie może tchórzliwie zdezertemo- 
wać ze. swiego. satamoświeśna..-._ Nauel 

pojedmawczych kanclerza Sewening ošwiad 
czył, że o załatwieniu :pollubownem sprawy 
może być mowa tylko między równorzęd- 

nymi, a rząd Rzeszy: uznał za 'wiłaściwe na- 
kazać pruskim minlistnom, ażeby stawili 
się do rapontiu. Minister Sewiering uważa 
za swój obowiązek: wobec ojczyzny pozo- 
Stać nadal ma stanowisku ministra poli- 
cji gdyż, pelniąc ten unząd przez iat 7, 
może lepiej podołać wymogom chwili, a- 
miżeli jakiś nowiicjusz, którego się teraz 
powoła. Kanclerz Papem zaapelował wów- 
czas do ministra, aby podporządkował się 
rozporządzeniłi prezydenta Rzeszy, wska» 
mując, iż zosiłało omo podyktowane racją 
stanu. Kanclerz powołał się przytem na 
specjalny szacunek, jaki żywi dla osoby 
ministra Seweringa. Miinister Sewering 
odparł, że wlaśnie z uwagi na rację stanu 
wiidzi, iż nominacja komisarza mastąpiła 

nie ze względów prawnych, lecz z pobudek 

Do oświadczenia Seweringa przyłączyli 
się również minister finansów Klepper i 
ceninowy minister Hirtsiefer, pełniący 0- 
bowiązki premjera pruskiego, przyczem 
mimister Hintsiefer zaznaczył, że obecny 
krok rządu Papena nie ma równego sobie 
w. caiej historji. 

Na tem rozmowa została przerwana i 
ministrowie pruscy opuścili gabinet kanc- 
lerza Papena, 

* * * 

Wiadomošė o mianowaniu komisarza 
Rzeszy dia Prus oraz o proklamowaniu 
stanu wyjątkowego w Benflinie i w. całej 
Brandenburgji wywołało olbrzymie wraże- 
nie zarówno w stolicy Rzeszy, jak i rw ca- 
łym kraju. Wszystkie dzienniki berlińskie 
wydały w godzinach popołudniowych nad- 
awyczajne dodatki, natychmiast rozchwy- 
tywane .pnzez publiczność. 

Przed redakcjami pism  zgmomadziły 
się liczne grupy ludności, oczekujące z nie- 
cierpliwošcią mowych wiadomości. 

Zaskoczona została również większość 
stronaicfiwi politycznych. Podczas, gdy na- 
rodowi socjaliści i niemiecko - namodbjwi 
wyrażają zadowolenie, że prezydent Hiin- 
denbumg i rząd Papena wmeszcie spełnili 
ich żądamia, io wśród .partyj środka i le- 
wiicy istnieją silne zastrzeżeniia co, do zgod- 
ności nowych dekretów z konstytucją. 

Bawarska partja ludowa ze szczegól- 
nym naciskiem podkreśla, że zarządzenia 
nadzwyczajne rządu Papena godzą iw fe- 
deralistyczny charakter Rzeszy. 

Socjal - demokraci zwołali ma 2 po poł. 
nadzwyczajne posiedzemie zarządu partji. 

Socjalistycznie i chrześcijańskie związ- 
ki zawodowe wydały odezwę, wzywającą 
swych członków do zachowania zimnej 
krwi i rozwagi wobec rozgrywających się 
wypadków. Odezwa wskazuje ma obowię: 
zek organizacji związków: zawodowych i 
stronnictw politycznych, stojących na 
gruncie konstytucji. 

Wiadomość o nadzwyczajnych zarzą 
dzeniach rządu Rzeszy podziałała najbat-. 
dziej ma bawarskie koła rządowe. Jeszcze 
w ciągu dnia zebrał się ma narady gabinet 
bawanski, celem zajęcia stanowiska wobec 
kroku berlińskiego rządu centralnego. Jak 
informują, rząd bawarski stoi na stano- 
wisku, że doraźne zarządzenia rządu Pa- 
pena zagrażają  miezawisłości krajów 
awiązkowych oraz podstawom, na jakich 
oparty jest Związek Rzeszy. 

Toteż wieczorem zwrócił się telegra- 

ustąpi: jedytte" pr 

BERLIN PAT. — OGŁOSZONE ZO 
STAŁO DZIŚ W POŁUDNIE ROZPO- 
RZĄDZENIE NADZWYCZAJNE PRE- 
ZYDENTA  RZESZY W SPRAWIE 
PRZYWRÓCENIA ŁADU I PORZĄDKU 
NA OBSZARZE PRUS. ROZPORZĄDZE 
NIE ZAWIERA 2 PARAGRAFY: — 1) 
PRZEWIDUJE NOMINACJĘ KANCLE- 
RZĄ RZESŻY NA KOMISARZA RZĄDO 
WEGO DLA PRUS. W TYM CHARAK- 
TERZE KANCLERZ UPOWAŻNIONY 
JEST DO SUSPENDOWANIA CZŁON- 
KÓW RZĄDU PRUSKIEGO W ICH U- 
„BERLIN PAT. — W ogłoszonym przez ra- 

djostacje niemieckie komunikacie rząd Rzeszy 
zapowiada, że zakaz demonstracyj jest wstę- 
pem do dalszych zarządzeń w walce przeciw 
ko wykroczeniom politycznym ze strony ugru 
powań radykalno - lewicowych. Rządy krajów 
związkowych zostały wezwane do zastosowa- 

RZĘDACH ORAZ DO PRZEJĘCIA A- 
GEND PRUSKIEGO PREMJERA I PO- 
WOŁANIA INNYCH OSÓB W CHARAK 
TERZE KOMISARZY RZĄDU RZESZY 
DLA PROWADZENIA AGEND INNYCH 
CZŁONKÓW GABINETU PRUSKIEGO. 
2) NA KANCLERZA PRZECHODZĄ 
WSZELKIE UPRAWNIENIA, PRZYSŁU- 
GUJĄCE UPRZEDNIO PREMJEROWI 
PRUSKIEMU. ROZPORZĄDZENIE TO 
WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM DZI- 
SIEJSZYM. 

nia wszelkich środków dla likwidacji kryjó- 
wek i tajnych magazynów broni komuni- 
stów, których istnienie ujawniły ostatnie do- 
chodzenia. W razie konieczności rząd Rzeszy 
zaproponuje prezydentowi Hindenburgowi wy 
danie jak najostrzejszych rozporządzeń. 

  

Ogłoszenie stanu wyjątkowego 
BERLIN PAT. W BERLINIE I 

BRANDENBURGJI OGŁOSZONY Z0- 
STAŁ STAN WYJĄTKOWY. GMACH 

Rząd pruski odmówił 
BERLIN. PAT. — W ZWIĄZKU Z 

NOMINACJĄ KOMISARZA RZESZY 
DLA PRUS CZŁONKOWIE RZĄDU 

BERLIN PAT. — Jak donosi biuro 
Conti , pruski minister spraw wewnę- 
trznych Sewering odmówił przekazania 
swego urzędu komisarzowi  Brachtowi, 
uzasadniając swoje stanowisko wątpliwo 
ściami „natury konstytucyjnej. Równocze 
śnie minister Sewering oświadczył, ŻE, 

na snu! 

stanowiska ministra nastąpiło ogłoszenie 
przez prezydenta Rzeszy stanu wyjątke- 
wego na terenie Berlina i prowinciji 
brandenburskiej. Na mocy tego rozporzą 
dzenia generał Schleicher powierzył wła 
dzę wykonawczą komendantowi korpusu 
gen. Rundstedtowi, który objął również 

REICHSTAGU  OBSTAWIONY JEST 
PRZEZ ODDZIAŁY REICHSWEHRY. 

podania się do dymisji 
PRUSKIEGO ODMÓWILI PODANIA SIĘ 
DO DYMISJI. 

kierownictwo nad policją. 
Rozporządzenie o stanie wyjątkowym 

przewiduje zawieszenie szeregu artyku- 
łów konstytucji, dotyczącej, swobody o0- 
sobistej, wolności słowa, stowarzysza- 
nia się i zgromadzeń, oraž tajemnicy 

listowej, telefonicznej itd. |_| _././/- 
ministra Reichswehry, który wykonuje 
ja za pośrednictwem swych podwładnych 
Zarządzenie przewiduje ciężkie kary za 
sprzeciwianie się zarządzeniom  mini- 
stra Reichswehry, lub  upełnomocnio- 
nych władz wojskowych. 

  

Złożenie z urzędu gabinetu Prus 
BERLIN. PAT — Na zwołane przez kancle- 

rza von Papena na godz. 17-tą posiedzenie ga 
binetu pruskiego nie przybył żaden z mini- 

BERLIN PAT. — Gabinet Rzeszy 
na posiedzeniu wieczornem uchwalił zło 
żyć z urzędu wszystkich pozostałych je- 

strów pruskich. Kanclerz Rzeszy został zawcza 

su o decyzji ich zawiadomiony.. o 
  

szcźe na stanowiskach byłych ministrów 
pruskich. 

WOJSKO OTACZA GMACHY PAŃSTWOWE 
KARABINY MASZYNOWE W PAŁACU HINDENBURGA 

BERLIN PAT. — O godz. 13 gmach, 
w którym mieści się siedziba rządu pru 

skiego, został obsadźony przez oddzia- 
ły Reichswehry. Biura premjera Brauna 
i ministra spraw wewnętrznych są za- 
mknizte. Z polecenia komisarza rządu 
mknięte. Z polecenia komisarza rządu 
wego.rządu pruskiego. Ministrowie byłe 

go gabinetu pruskiego przebywają, jak 
słychać, w gabinecie ministra Sewerin- 

а.. 
> Komendę nad policją berlińską objął 
płk. Poten. Straż przy pałacu prezyden- 
ta Hindenburga została silnie wzmocnio- 
na. Krążą pogłoski, iż wewnątrz pała- 
cu ustawiono karabiny maszynowe. 

Aresztowanie prezydenta i komendanta 
POLICJI! BERLINA 

BERLIN PAT. — W czasie akcji, pro 
wadzonej przez Reichswehrę w prezyd- 
jum policji berlińskiej, - nastąpiło — 
według doniesień biura Conti, — około 
godz. 17,45 aresztowanie prezydenta 
policji Grzesińsky'ego, wiceprezydenta 
Weissa i komendanta policji Heimanns- 
berga. Aresztowania dokonał oficer Reich 

ficznie do Trybunału Stanu ze skargą u- 

stałającą, domagając się wyjaśnienia co 
do tego, czy i wśród jalkich okoliczności 
rząd Rzeszy może w ramach konsty:ucji 

wejmamskiej mianować swych komisarzy 
w poszczególnych krajach związkowych. 

Tymczasem ogloszone zostało uzasaa- 
nienie dekwetu prezydenta Rzeszy o treści 

następującej: 

Dekretem dzisiejszym kanclerz Rzeszy 
zostal mianowany komisarzem w Pru- 
sach. W tym charakterze na podstawie u- 
dzielonych mu pełnomocnictw, zawiesił on 
w urzedowaniu premjera pruskiego Brau- 
na i ministra spraw wewnętrznych Sewe- 
minga. Pełnomocnictwa i zadania pruskiegu 
premjera przeszły temsamem na kanclerza 

Samodzielność Prus w ramach konsty- 
tucji Rzeszy nie została naruszona. Wręcz 
przeciwnie, rząd Rzeszy oczekuje, że w naj 
krótszym czasie uda mu się zlikwidować 

stan, wytworzony tym dekretem. 

Wywołane ze strony komunistów roz- 
ruchy postawiły ńząd Rzeszy przed с1е2- 

kiiem zadaniem dołożenia starań dla u- 
tnzymania spokoju i bezpieczeństwa w tym 

największym kraju związkowym Niemiec, 
W innych krajach niemieckich, w których 
kierownictwo policji wykazało większą 

swehry na czele oddziału złożonego z 12 
żołnierzy. Aresźtowanych odwieziono sa 
mochodami do aresztu oficerskiego w 
Moabicie. 

W czasie dokonywania aresztowania 
urzędnicy prezydjum policji źgromadzili 
się na korytarzach, wznosząc Okrzyki na 
cześć republiki. 

sprężystość, nie zachodzi obawa, aby kmo- 
wania komumistyczne uwieńczone miały 
być powodzeniem. 

Rząd Rzeszy ubolewa, iż bnalk w Pru- 

sach tych samych warunków, pomimo iż , 
władze policyjne starały się z marażeniem 
na niebezpiecezństwo życia urzędników po 
lieji opanować sytuację. W Prusach rzą. 
Rzeszy Stwiierdzić musiał brak planu 1 

świadomego celu w kierownictwie akcji 
przeciwko rozruchom komunistycznym. 

Komunikat dalej stwierdza, iż właśnie 

w Prusąch komunistyczne orgamizacje bo- 
jowe występowały z największą sprawnoś- 

cią bojową i odniosły większe sukcesy, o- 
raz że. w różnych miejscowościach doszło 
do poważnych i ktrwawyh niepokojów —- 
Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że wy- 
sokie pruskie instancje urzędowe w: Berli- 
nie i w innych większych ośrodkach nie 
posiadały koniecznej do wykonywania ich 
zadań niezależności «wewnętmznej. Dopro- 
wadziło to w szerokich : kołach urzędni- 
czych i ludności do podważenia autorylte- 
tu państwa. 

Nastroje te zostały wizmocniome w о- 
pinji publicznej wskutek nieposkromiu- 
nych ostrych ataków piruskiego ministira 
spraw: wewnętrznych i innych wysokich u- 
rzędników na rząd Rzeszy. 

MINISTER SEWERING 
USUNIĘTY SIŁĄ 

BERLIN. PAT. — Pruski minister 

spraw wewnętrnych Sewering, który w 

godzinach wieczornych, uczestniczył w 

konierencji członków gabinetu pruskiego 

odbywającej się w mieszkaniu ministra 

Hirtsiefera, o godz. 19 min. 30 powrócił 

do ministerstwa spraw wewnetrznych..— 

O g. 20-ej w gabinecie ministra zjawił 

siz wicekancierz Rzeszy w towarżystwie 

nowego prezydenta policji Melchiora 0- 

raz oiicera policji i wezwał Seweringa 

do źłożenia urźędu. Sewering odmówił 

ponownie podkreślając, że ustąpi jedy- 

nie przed siłą.— Dopiero wobec groźby 
środków przymusowych, Sewering opuś 
cił gabinet, znajdujący się obok jego 
prywatnego mieszkania, w tym samym 
Чоти, co ministerstwo. 

KONFERENCJĄ PRASOWA 

BERLIN PAT. — W urzędzie spraw 

zagranicznych odbyła się we środę wie- 
czorem konferencja prasowa dla kores- 
pondentów zagranicznych. W zastępst- 
stwie kanclerza Rzeszy wyjaśnień udzie- 
lał sekretarz stanu von Planck, zaznacza- 

jąc na wstępie, że wydane dziś przez 
ržąd Ržesžy žaržądženia nie zmienią sto 
sunków, wiążących Rzeszę z państwami 
źwiążkowemi. Zarządżenia te mają cha- 
rakter czysto prowizoryczny i uchylenie 

ich nastąpi z chwila utrwalenia _.sie w 
ziacybsoz== 
  

  

TELEGRAMY 
ORLIŃSKI NIE LECI DO ZURYCHU 

WARSZAWA. PAT. — Dowiadujemy 
się, że kpt. Orliński zrezygnował z udziału 
w międzynarodowym raidziie lotniczym w 

Zurychu. 

LINDBERGH ZAMIESZKA W RODEZJI 

BULAVAYO. PAT. — Koloniści z Dol- 
nej Rodezji ofiarowiali płk. Lindberghowi 
piękną posiadłość ziemską ze wspaniałą 
willą. Nastąpiło to w związku z wymażo- 
mem przez Lindbengha pragnieniem opusz- 
czenia Stanow Zjednioczonych. 

SYTUACJA W IRLANDJI 

DUBLIN. PAT. — Daje się tu zauwa- 
żyć pwnia zmiana. w nastirojach ogółu. Prze 
waža pogląd, że każdy lojalny obywatel 
wolnego państwa: powinien popierać poli- 
tykę de Valery. W wielu miejscowościach 
pojawiły się ponownie plakaty i ulotiki, 
wzywaijące do bojkotu towarów 'amgiel- 
skich. Nie są one konfiskowane przez po- 
dicję, jak to dotychczas miało miejsce. 

TRAGICZNE SAMOBÓJSTWO 

WIEDEŃ. PAT. — Z Monachjum do- 
noszą, że jedymy 24-letni syn znanego pi- 
sarza miiemieckiego Gustawia Meyrinka po- 
pełnił samobójstwo z powodu nieuleczal- 
nej choroby. 

INCYDENT Z DZIKIEMI 
ZWIERZĘTAMI 

PARYŻ, PAT. — W ostatnich dniach 
przybył na dwonzec w Stirrasbumgu, w prze- 
jeździe do Czechosłowłacji, pociąg z egzo- 
ttycznemi zwierzętami, wilozący 70 lwów, 
3 tygrysy (i 1 lamparta. Z niewiadomych 
przyczyn personel,  tranisportujący zwie- 
rzęta, zmilkł, talk, iż nieszczęśliwe zwierzęta 
pozostały bez pożywienia. Jeden lew zdechł 
z głodu. 

GDZIE TRAFIŁA POPIELNICZKA? 

WIEDEN. PAT. — Rama w głowę, za- 

dana popielniczką porcelanową posłowi so 

cjalistycznemu Ottonowi Bauerowi na 

wczorajszem posiedzeniu komisji budżeto- 

wej przez członka klubu Heimwehry Hims- 

la, mie jest — jak: stwierdziły oględziny 

lekamskie — poważmia. Popielniczka trafila 

posła Bauera poza lewem uchem, wywołu- 
jącs ilny upływ krwi, 

NOWA KOLEJ STRATEGICZNA 
NIEMIEC 

KRÓLEWIEC. PAT. — Mimo niezwy»- 
kle trudnej sytuacji gospodarki: państwo- 

wej, rząd Rzeszy wyasygnował pierwszą 
ratę na budowę limji kolejowej Dąbrówno- 
Nibork. Kolej ta posiada wyłączniie zma- 
czenie stmałtegiczne, gdyż prowadzi się ją 
wbrew żądamiom ludności zdala od więk- 
szych wiosek. Budowa powyższej linji, w 
związku z pirzeprowadzanemi w 't. zw. trój- 
kącie licbarskim pracami fortyfikiacyjne- 
mi, rzuca charakterystyczne światło na 
przygotowania wojenne Niemiec na tere- 
nie wschodnio - pruskim, 

PEKIN PAT. — Jak donosi agencja 

Reutera, nowy konflikt chińsko - japoń- 

ski miał miejsce koło granicy maudżur- 

skiej. japończycy mieli jakoby zawład- 
nąć miejscowością jehol, położoną o 100 
km. na północny wschód od Pekinu. 

Porwanie prezydentów Japeńskich 
PARYŻ. PAT. — Naczelnik stacji 

Sen - Szui na południe od Anhanu Japoń 
czyk Morosino oraz sżereg innych rezy- 
dentów japońskich, zamieszkujących w 
tej miejscowości zostali wczoraj porwani 

prźeź bandy partyzanckie. Garnizon ja- 

poński w Anhanu po otrzymaniu tej wia 
domości udał się natychmiast w pogoń 
celem uwolnienia więźniów. 

PARYŻ PAT. — ОНсег japońskiego 
sztabu generalnego Iszimoto, ze służby 
łącźności armji w Ku - Wan - Tung źo- 
stał porwany przez oddziały wojskowe 
Czang - Tsu  Lianga, byłego naczel- 
nego wodza wojsk mandżurskich. Wła- 
dze mandżurskie wysłały natychmiast w 
pogoń samochody pancerne oraz oddzia 
ty wojskowe. 

Koncentracja wojsk chińskich 
PARYŻ PAT. — Agencja Rengo do- 

nosi: Czang - Tsu Liang skoncentro- 

wał w pobliżu Tung - Cza, na północny 

zachód od Pekinu, dwie brygady piecho- 

ty, jedną brygadę kawalerji oraz jedną 

brygadę artylerji. jednocześnie dyrekcja 
kolei żelaznych otrzymała polecenie trży 
mania w pogotowiu 50 wagonów kolejo 
wych do dyspozycji władz rządowych. 

  

Przybycie komisji ankietowej 
PARYŻ PAT. — Wczoraj przybyli 

członkowie komisji ankietowej Ligi Na- 

rodów do Tsiang - Tao. Lord Lytton — 

przewodniczący komisji, który jest chory 

na grypę kiszek, został przeniesiony na 

nosžach ź okrętu do konsulatu Wielkiej 

Brytanii. Po kilku godzinach odwiezio- 

no lorda Lyttona do Tsi - Nana - Fu, — 

skąd samołotem marszałka Czang - Kai- 

Sžeka odieci do Pekinu. Inni członkowie 

komisji odjechali specjalnym pociągiem 

do Pekinu.. 

Kontrofensywa chińczyków 
MOSKWA. PAT. — Donoszą z Sżang 

haju, że wojska chińskie rozpoczęły 

PEKIN PAT. — Nad miejscowością 
Czao - Jang przeleciały samoloty japoń 

skie, ostrzeliwując miasto z karabinów, 

maszynowych. jest wiele ofiar. Atak miał 
zanianakniania. wazźi AUZŁ 0, 

iai 
  

Dopiero się zaczyna... 
PARYŻ PAT. — Korespondent ,„Ma- 

tin* donosi z Dalekiego Wschodu, że 

walki, jakie toczą się koło Jehol między 

Japończykami a Chińczykami zaalarmo- 

wały oficjalne koła w Nankinie i Szang- 

haju. Panuje obawa, aby ten drobny 

fakt nie posłużył Japonji jako pretekst 

do wznowienia operacyj. Wedle iniorma 

cyj „Matin'u*, koła wojskowe uważają, 

że wypadki, jakie miały miejsce we 

wrześniu 1931 roku należy uważać za 

podniesienie kurtyny, zaś pierwszy akt 

tragedji chińsko - japońskiej rozpocznie 

się. niebawem. 

KEZGA “ 

Mussolini ministrem spraw zagranicznych 
KRYZYS W GABINECIE WŁOSKIM.—USTĄPIENIE GRANDIEGO 

RZYM PAT. — Król przyjął dymi- 

sję kilku ministrów, a mianowicie mini- 

stra spraw zagranicznych Grandiego, nii 

nistra finansów Mosconiego, ministra 

sprawiedliwości Rocco, ministra oświe- 

cenia publicznego  Guiliano, ministra 

korporacyj Bottaia. Następnie król mia 

nował ministrem spraw zagranicznych i 

korporacyj _ Mussoliniego, ministrem 

sprawiedliwości — dep. de Francesti, 

rektora uniwersytetu w Rzymie,  mini- 

strem finansów dep. Guido Junga i mini 

strem oświecenia publicznego dep. prof. 

Ercole, rektora uniwersytetu w Palermo. 

RZYM. PAT. — Zmiany w gabinecie 

wywarły tu silne wrażenie, „zwłaszcza 

jeśli chodzi o stanowiska ministra spraw 

zagranicznych i ministra korporacyj.— 

żywo komentowane jest ustąpienie Gran 

Pierwszy okres konferencji rozbrojeniowej 
stanowień przyszłej konferencji rozbroje- 3 

GENEWA. PAT . — Sprawozdawca 

Benesz prźedstawił delegacjom ostatecz- 

ną redakcję swego projektu rezolucji, — 

mającej zamknąć pierwszy okres konfe- 

rencji rozbrojeniowej. - 

W swej definitywnej formie projekt 

składa się z 5 części. 

1* Będzie dokonana istotna redukcja 

zbrojeń światowych, która winna być za 

stosowana jednocześnie przez konwencję 

ogólną do zbrojeń lądowych, morskich i 

powietrznych. 

2) Najwyższym celem do osiągnięcia 

jest osłabienie środków napaści, to jest 

rozbrojenie t. zw. jakościowe. 

Część druga nosi nazwę „Konkluzje 

pierwszej fazy. konierencji*. Rezolucja 

stwierdza porozumienie co do kilku po 

= lll LŽ 

DLUG GRECKI 

LONDYN. PAT, — Stany Zjednoczone 

zgodziły się na zawieszenie spłaty długu 

grieckiego, którego płatność wypadła 1-g0 

lipca mia okres dwóch i pół łat. (J J K M J VA 

diego i Bottai'ego. Zmiany te mają spe 

cjalne znaczenie w związku ź ostatniemi 

posunięciami Włoch w polityce żagra- 

nicznej oraz w związku z zagadnieniem 

prowadźenia gospodarki narodowej w. 

sensie korporacyj. у 

RZYM PAT. — W związku ze zmia 

nami w gabinecie nastąpił szereg nomi- 

ńacyj podsekretarzy stanu. Rekonstruk- 
cja gabinetu uważana tu jest za wyraz 

dążenia rządu do powierzenia „ najbar- 

dziej odpowiedzialnych stanowisk 0s0- 
bom, stanowiącym elitę kół faszystow- 

skich. Najważniejszym czynnikiem jest 

niewtpliwie ześrodkowanie władzy, tak 

w dziedzinie polityki zagranicznej, jak 

specjalnie gospodarczej w rękach Mus- 
soliniego. 

— 

niowej. {3 

Trzecia część poświęcona jest przygo | 

towaniom drugiej fazy konferencji. 

Część czwarta rezolucji brzmi: „Obec 

na reolucja nie przesądza w niczem sta” 

nowiska konferencji wobec szerszych za. 

rządzeń rozbrojeniowych, ani też propo- 

zycyj o charakterze politycznym. przed- | 

stawionych przez różne delegacje, Doty- 

czy to w sczególności  kwestji równości 

praw, projektowanej loinji międzynaro- 

wej itd. 

Ostatnia 5-ta część rezolucji zaleca | 

przedłużenie na 4 miesiące upływającego 

1 listopada rozejmu zbrojeń. 
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0 całość ręlikwij królewskich w Bazylice 
W dhiu wczorajszym iotmzymaliśmy pi 

smo treści miastępującej: : 

Po zaznajomieniu się w dniu dzisiej- 
szym z artykułem p. dra Edwarda Boye 
pt: „Miłe memu sercu miasto Wilno“, wy- 
drukowanym 10 „EHxpressie Wilenskim“ 2 
dia 15 lipca 1932 r., zmuszonym się wi- 
dzę oświadczyć z całą stanowczością, iż 0- 
pisany w ostatnim ustępie tego artykulu 
jakt darowania przezemnie p. drowi Boye“- 
mt „małego strzępka złotogłowia z trum- 
ny Barbary Radziwiłówny* wraz z cyto- 
avaną w związku z tem rozmową, jest li 
tylko wytworem wyobraźni literackiej p. 
dra Boye'go i jako taki spada calkowicie 
na jego odpowiedzialność, nie ma zaś nic 
wspólnego & fTteczywistością. Żadnych 
„strzępów* złotogłowia z trumny Barbary 
Radziwiłłówny nie darowałem ani p. dro- 
wi Boye mu, ani też nikomu innemu, a „„> 
fekt literacki“ p. dra Boye'go powstać 
mógł, jak przypuszczam, z wrażenia ogla- 
dania u mnie fotografji tegoż złotogłowia. 

(— prof. J. Kłos. 
Wilno, dnia 18 lipca 1932 roku. 

Już w feljetonie z dnia 19 bm, poruszy- 
liśmy sprawę arltykułu dr. Boye o „Stirzę- 
pie złotogłowia z tnumny Barbary Radzi: 
wiłłównej'. Sprawia przedstawia się jednak 
o wiele poważniej, niżli to można zamknąć 
w: małym feljetoniku. 

Ja kiwiadomo, dr. Boye, literat i znamy 
tlumacz z hiszpańskiego, który bawił przez 
czas dluższy 'w Wilnie, ogłosił w, czerwonej 
prasie wiarszawskiej, oraz w „Expressie 
"Wileńskim", artykuł, w którym, między 
innemi wspomina, iż pit „ Bruderszaft” z 
prof. juljuszem Kłosem. W trakcie tego 

picia, miał prof. Kłos rzekomo oderwać 
strzęp od złotogłowia z trumny Barbary 
Radziwilłówny i podarować go, poprostu 
jako część składową wiłasnych ruchomości, 
temuż dr. Boye'mu na pamiątkę. 

Historja dziwinie zawiła: Przedewszyst- 
kiem powstaje pytanie, czy prof. Kłos da- 
rował dr. Boye'mu strzęp złotoglowia, czy 
nie danował? Prof. Kłos twierdzi, że — 
nie, dr. Boye twierdzi, że — tak. Prof. Kłos 
jest zdania, że pamu Boye zdawało się to 
pod wypływem... fotografji. Być może, iż 
tego rodzaju zmatlrjalizowanie widzia- 
nych obrazów powstać może raczej pod 
wipływem... wina. Przeciwnie, właśnie dr. 
Boye utrzymuje, że to prof. Kłos pod 
wpływem... bruderszaftu wręczył mu po- 

darumek. — Widzimy więc, że ośrodkiem 
akcji było tu wino. 

Natomiast nie mamy żadnych podstaw 
do posądzania, iżby dr. Boye pisał swój 
feljeton w prasie warszawskiej po pijane- 
mu. Gdybyśmy na hypotezie tej się oparli, 
— to oczywiście sytuacja się wyjaśnia, po- 
nieważ jest rzeczą notoryicznie znaną, iż al 
'kohol pobudza twórczość literacką do więk 
szej fantazji, pomimo istnienia przysłowia 
łacińskiego: „in Vinum veritas" i rosyj- 
skiego: „czto u trezwawo na umie, to u 
pjanawo ma jazykie“. 

Jeżeli jednak pan Boye pisał na trzeź- 
wo, w pełnej świadomości drukowanego 

EE: 
MA_RZWGZDKU U CZYJ 

słowia, jakżeby się to stać mogło, iż oto 
rzuca oszczerstwo pod adresem człowieka, 

z którym łączy go szczera przyjaźń, z któ- 
rym pije „Bruderszaft** i są dwaj jalko ci 
bracia w wiinie?!!!... 

Bo czyż nie oszczenstiwem jest zarzucić 
iuczonemu, profesorowi uniwiensytetu, hi- 
storylkowi sztuki, człowiekowi, któremu do 
miedawna 'powieżona była piecza mad Са 
łością Bazyliki Wileńskiej, a obecnie bu- 
dowa mauzoleum królewskiego w Waulinie, 
że... pod wpływem  wypitych kieliszków 
wwie w strzępy złotogłów z trumny Kró- 
lówej Bawbany Radziwiłłówny, złotogłów, 
który 300 lat przeleżał w królewskiej kryp- 
cie i jest niewątpliwie relikwją Narodu, 
złotogłów, Ikttėry... i obdarza temi' strzę- 
„pami przygodnych znajomych z Warsza- 
wy?!!! — Nie, to nie jest żant, jeżeli zaś 
dr. Boye za taki go uważa, to (tego profe- 
sort Juljusz Kłos, chociażby. z tytułu swego 
stanowiska, uznać nie może, 

A propos: gdzie tem złotogłów: się znaj- 
duje?! — Opinja wileńska całym tym in- 
cydentem jest do głębi poruszona, — W 
Katedrze, czy w: prywatnych aparftamen- 
tach 'profesora Kłosa? — Nie kościelnem- 
że, chyba winem, w załkirystji, pili ten fa- 
talmy bruderszaft pamowie. Profesor 'zaś 
Kłos, mówiąc o fotografjach, nie zaprze- 
cza, jakoby posiadał u siebie i złotogłów ? 

Jest dla nas rzeczą, aż nazbyt oczywi- 

stą, że oświiadczenie profesora: Kłosa, które 
z całą gotowością drukujemy, podzielając 
jego oburzenie, — sprawy wyczerpać nie 
może. Niewątpliwie prof. Kłos zechce po- 
ciągnąć dr. Boye do odpowiedzialności za 
kalumnję, a Kom. Rat. Bazyliki całą sprawę 
wyjaśni i wyda uspakajający komunikat. 

Młodoklub 

  

SŁ owo 

Nowe wystąpienie iappowców 
HELSINGFORS. PAT. — Podczas pobytu 

ministra spraw wojskowych Lahdensuo w 

Lappo ze strony aktywistów lappowskich na 
stąpiła- próba uprowadzenia ministra w ten 

sam sposób, jak uprowadzono w swoim czasie 

byłego prezydenta republiki Stahlberga. Uzbro 
jeni lappowcy wtargnęli do mieszkania mini- 

nstnicyH.ypa miwypiwywyg; 

stra, celem zmuszenia go do zajęcia miejsca 

w oczektującem aucie. Okazało się jednak, że 
minister Lahdesuo byi uprzedzony o napadzie 
i przygotował obronę, ukrywszy w mieszka 

niu kiłku uzbrojonych ludzi. Gdy napastnicy 
zorjentowali sie w sytuacji, dali kilka strzałów, 
na co obrońcy odpowiedzieli również strzaia- 
mi. Zdołano zatrzymać jednego tylko z napast 
ników. Nowe wystąpienie lappowców wywo- 

łało wielkie poruszenie umysłów. 

  

T. O 
Chwalebna Inicjatywa. — Poednosimy kulturę operową. — Kon- 

kurs młodego śpiewaka. 

Warszawa w lipcu. 

W dobie obecnego kryzysu, 'wywierające 
go swe piętno na każdą dziedzinę sztuki 
powstaje w Polsce stowarzyszenie o cha- 

rakterze ogólno państwowym, które gwoli 
szlachetnej dumy narodowej i prestige'u 
państwowego, pragnie na czoło urządzeń 
przez się propagowanych, wynieść najisto- 
tniejszą wartości kultury muzycznej i ope- 
rowej, w iniejowaniiu i propagowaniu od- 
powiedniej atmosfery, wartościom tym 
odpowiadającej 

Wartości te o charakterze wiyjątkowym 
najlepszym, zespallające żywotność społe- 
czeństwia wraz zjego ambicjami i wysiłka- 
mi, zezwalają uczestniczyć narodowi w 
międzypaństwowych przejawach życia, u- 
zewnętrzniając jego siły intelektualne. 

Sporadyczne poczynania jednostek, ma 
jące wzniesienie w: Polsce na wyżyny kul- 
tury operowej oraz reprezentowanie maj- 
szczytniejszych jej wartošci nie przynio4 

tajnej reki 
Młodociani przestępcy przed Sądam 

Do warszajwskiego Sądu Apelacyjnego 
wpłymęły akta niezwykłej sprawy. Chodzi 
tu o „Klub Tajnej Ręki*, zorganizowany 
przez uczniów óśmej klasy gimnazjum lu- 
belskiego Mieczysława: Tangońskiego, oraz 
uczmią szkoły przemysłowej w. Hajnówce 
Stanislawa Mierzwińskiego. 

Chłopcy ci! pod wpływem niezdrowej li- 
teratury utwionzyjli pod powtyższą nazwą or 
ganizację której celem było szkolenie się 
w przestępstlwie i zbrodni. Jednym z prze- 
jawów akcji: zbrodmiczych wyrostków było 
zamordowanie dla sportu pewnego Czecha, 
Józefa Falita, pracownika firmy drzewnej 
w Hajnówiee. ; 

Dzialajinošė „Klubu Tajnej Reki“ trwva- 
ła rok caty, Wydal ją wireszcie jeden z mlo- 

dociamych członków Michał Sofuł, trafwio- 
ny wyrzutami sumieniia. Zeznał on policj: 
że stojący nia: czele „Klubu Tajnej Ręki*, 

liczącego kilku członków w jego wieku. 

y 
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Zdjęcie malsze przedstawia moment z 
raidu motocyklowiego, unrządzonego przez 
Łódzki Klub Motocyklowy wispólnie z Wo- 
jewódzkim Komitetem LOPP., celem pod- 
niesienia sprawności motocyklistów. Ucze- 
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stnicy raidu mieli za 
cinka szosy, zasnutego gazami dymnemi, 

Na zdjęciu widzimy motocyklistę w 
mesce gazowej, po przebyciu zagazowane- 
go odcinka szosy. 

zadanie przebycie od- 

ŻYDZI POCHODZĄ Z HISZPANII. — JUBILEUSZ TUNELU. — 
PRZYKAZANIA MAŁŻEŃSKIE. — DAMY GD MAKSYMA. 

W ostatnim numerze „Nouvelles Lit- 
teraires* znajdujemy dość sensacyjny 
artykuł. Autorem jego jest de Miloche, 
znany badacz starożytnej Mezopotamii 
i Palestyny trzydzieści siedem lat poświę 
cił na przetrząsanie historjii pomników 
tych krajów i po trzydziestu siedmiu !a- 
tach zdecydował się na wysunięcie pew 
nej hipotezy, która istotnie brzmi rewe- 

- lacyjnie. 
Dotyczy ona żydów. Krótko mówiąc, 

Żydzi nie pochodzą z Azji. Są oni Iberyj 
czykami. Do Palestyny  przywędrowali 
wprost z Hiszpanji. ‚ 

Jakiemi drogami doszedł de Miloche 
do tej koncepcji? 

Przedewszystkiem nie ulega wątpli- 
wości, że Iberja jest jednym z najbar- 
dziej starożytnych - ognisk cywilizacji. 
Nazwy niektórych miejscowości zacho- 
wały się tu od niepamiętnych czasów, 
wykazujące zupełną niezależność od 
wpływów celtyckich, fenickich, greckich 
i rzymskich. Biorą one swój początek 
z epoki neolitycznej, i de Miloche iden- 
tyfikuje je z nazwami, spotykanemi w 
Biblji. 

Żydzi, wywędrowawszy z Hiszpanii, 
przynieśli ze sobą te prahistryczne na- 
zwy, które, rzecz prosta, uległy następ 
nie pewnym pizekształceniom. Naprzy- 
kład nazwa Eden. Iberyjskie to słowo 
„brzmi Adna lub Anda, i znajdujemy je 
w Andalurji. U Žydėw za$ zachowało 
się ono bynajmniej nie jako imię rajskie 

go ogrodu, ale właśnie miejscowości, z 
ktrej wywędrował naród ibrów  (ibe- 
rów), która to nazwa brzmi potem: iwri 
(stąd np. wszystkie — jewrej). 

Podobnie tłumaczy uczony nazwę 
Eufratu, który początkowo nazywano 
Eufro, czyli hiszpańskie Ebro; nazwę raj 
skiej reki Chiddekel, która jest niczem 
inem jak Gwadalk, czyli Guadalquivir, i 
wiele innych nazw i imion biblijnych. 
Zresztą sam wyraz hebrei jest dostatecz 
nie wymowny. 

Tak się przedstawia istota odkrycia, 
dokonanego przez de Miloche'a. Kilka 
przytoczonych przykładów jest raczej 
ilustracją niż naukowem uzasadnieniem 
oryginalnej hipotezy. Uczony obiecuje 
gruntowne dzieło na ten temat. 

Szwajcarja uroczyście obchodziła w 
roku bieżącym 50-tą rocznicę przebicia 
tunelu św. Gotarda. Z okazji tej rocz- 
nicy znajdujemy w czasopiśmie  francu- 
skiem „Monde et voyages* przypomnie- 
nie owych olbrzymich wysiłków i ofiar, 
które poniesiono przy realizowaniu gi- 
gantycznego przedsięwzięcia. ` 

Plany i prace przygotowawcze byty 
ukończone we wrześniu 1875 r. Ustało- 
no również trasę przyszłej linji kolejo- 
wej i osiągnięto porozumienie z zain- 
teresowanemi państwami. Znany przed- 
siębiorca Ludwik Favre z Genewy objął 
kierownictwo robót, które zobowiązał 
się zakończyć w ciągu lat ośmiu. Trzeba 

Mierzwińskii planował szereg zabójstw: w 
celu osiągnięcia „efektu*, między innemi 
zamordowania! rabina, miejscowego komen 
danta policji, dalej instruktora iprzyspo- 
sobieniia wojskowego wreszcie ograbienie 
zamożnego kupca w celu zdobycia środków 
dla organizacji: 

Aresztowany, Mierzwiński przyznał się 
do organizowania „Klubu Tajnej Ręki* o- 
maz do zastrzeleniia Fal ty i wiskazł na 
Targońskiego jalko głównego inicjatora. 

Dokonana u Tamgońskiego w Lublinie 
rewizja wykryła zbiór kryminologicznych 
wydawniletw: wyciaki z opisami zbrodni, 
zadania i ówiiczemia idetiektywne, kartę z 
biura detektywów zawierającą odmowną 
odpowiedź na zaofiarowanie usług przez 
'Tamgońskiego, rotę przysięgi na śmierć i 
życie dla członków „Klubu Tajnej Ręki* 
it d. ы 

Na ławiie oskarżonych 'w sądzie Okrę- 
gowym w, Białymstoku zasiedli Mieczys- 
kasze. Mooraóchim Swej retoznai Kia iS, 
Michał Sopuła — wszyscy wi wieku lat 19 
— 21. 

Targoński do winy się nie przyznawał, 
natomiast Mierzwiński, potwierdził swe wy 
jaśnienia złożone w: policji. Do Falty stirze- 
lil przez okno z rewolweru miadesłamego mu 
pzez Targońskiego. Uczynił io poprostu w 
celu przypodobania się Targońskiemu i 
Sopułowi. Przechodziłi kiedyś z Sopułem 
koło okna Falty i wówczas Sopuł oświad- 
czył: „kropniemy tego człowieka”, 

Sopuł do winy się nie przyznawiał. Do- 
wodził, że podczas zabójstwa Falty uciekł. 

Sąd skazali  Mierzwińskiego. Targoh- 
go za należenie do organizacji utwiorzonej 
w celu dokonywania zbrodni (art, 457 KK) 
na rok więzienia, braci Milkowskiich za: to 
samo ma 8 miesięcy więzienia, a ponadto 
Mierzwiińskiego za zabójstwo Falty ma 1u 
lat więzienia. Orissa i Sofułę uniewinniono 

Obrońca Targońskiego adwokat Świę- 
cieki złożył apelację, dowodząc, że wyrok 
opiera. się mą, zeznaniach Mierzwińskiego, 
któremu wierzyć nie można, 

Zaapelowali również obrońcy pozostia- 
łych skazanych, przyczem rzecznik Mierz- 
wińskiego domaga się zmniejszenia kary 
młodocianemu mordercy, „wskazując, że 
działał om pod wpływem psychozy. 

było przebić przeszło trzy kilometry góry 
Zaatakowano ją równocześnie z dwóch 
stron.  — od północy i od południa. 
Przy pomocy silnych materjałów wybu- 
chowych szybko wyrąbywano przejścia i 
galerje. 

Nastręczały się jednak nieprzewidzia 
ne trudności. Od strony południowej za- 
Epom PZIJŠUM Op JeyluszId SIDHqO tqdza 
górska, wywołując groźne osypywania 
się głazów. Natomiast rwące potoki -— 
Tremola i Tossin, — których siła wod- 
na miała być użyta do wprowadzenia w 
ruch specjalnie zmontowanych maszyna 
hydraulicznych —— potoki te wykazują 
wyjątkowe obniżenie poziomu wody, 
co pociąga za sobą kosztowne reorgani- 
zacje. 

A jednocześnie nieznana jakaś choro 
ba dziesiątkuje zastępy robotników. Na- 
zwano ją „anemją Gotarda". Po latach 
nadludzkiej pracy jeden tylko robotnik 
przetrwał do końca na stanowisku: był 
to Pietro Chirio, który dnia 28 lutego 
1882 r. założył ostatni ładunek dynami- 
tu. Gdy rozwiał się dym, Chirio uderzył 
kilofem. Lecz tym razem kilof natrafił na 
próżnię. Droga była otwarta! 

Osiem lat pracy, 177 zabitych—sród 
nich sam Favre — 400 kalek i wielu inie 
uleczalnie chorych — oto, jakim kosz- 
tem przekopano tunel. Dziś przebiegamy 
go w ciągu kilku minut. 

Nieszczęśliwe małżeństwa są pdob- 
no klęską dzisiejszych czasów. Jak zara- 
dzić złemu? Jakie lekarstwa zastosować? 

Ekonomiści, lekarze, socjalogowie i 
poprostu literaci zastanawiają się nad 
tem zagadnieniem, podają różne Środki 
— bezskutecznie, 

sły, pozytywnych rezultatów. Dopiero imi- 
ejatywia prof, Ludwika Baldwin - Ramuł- 
ta, konkretyzująca się z miezwykłą pre- 
cyzją i subtelnością 'w definicji oparcia: ak- 
cji operowej o społeczeństwo, przymiosła 
realne wyniki w powstaniu Towarzystwa 
Przyjaciół Muzyki i Opery, Niarodowej. 
Szczytne cele i! zadania towiarzystwia, wnie- 
Sione prizez statut kładą już w: zarodku 
prac organizacyjnych niiewzruszone funda- 
menty pod budowę wielkiej świątyni sztu- 
ki — Opery Narodowej. Winna; to: być pła- 
cówika całego marodu, utrzymana jego wo- 
lą i koncentrująca wszellkie cechy mnamo- 
dowe. 

Program działania Towairzystiwa dąży 
miietyliko do zrzeszenia jaknajwiększej ilo- 
ści członików, mogących korzystać z różno- 
rakiego rodzaju ulg przy zakupach bile- 
tów abonamentowych lub pojedyńczych, 
ale mając przedewszystkiiem na względzie 
szerzenie kultury operowej, skupia się o- 
koło szeregu ważnych niezmiernie dla 
opery poczynań. 

Statut Towarzystwa przewiduje prog- 
ram pracy podzielonej na etapy, wnika- 
jącej w każdą dziedzinę twórczości i od- 
twórczości operowej. Konkursy muzyczno- 
wokalne połączone z konkursami kompozy- 
tonskiiemi, mają odkiryiwać sikarbnicę ta- 
lentów polskiich, doskonalić je i wieść do 
rywalizacji w inwencjach artystycznych. 
Studjum operowe, spełniające zadania wyż 
szej uczelni operowej, w całe mtego słowa 

zmaczeniu, przygotować ma adeptów. sztu- 
ki wokalnej teoretycznie i praktycznie do 

występów na scenach operowych. Sekcja 
oratoryjna Towarzystwa ma ma celu krze- 
wienie zaniedbanej w Polisce dziedziny ze- 
społowo - muzycznej, jaką jest oratiorjum, 
Sekcja muzeum operowego ma za zadanie 

scalanie wiadomości i źródeł o zabytkach i 
manuskryptach operowych, znajdujących 
się w muzeach i bibljotekach, al w następ- 

stwie dążenie do utworzenia w Muzeum Na 
rodowem specjalnego działu, poświęconego 

zabyłlkkom operowym.  Dila propagowania 
kultury operowej oraz unrzeczywistnienia 
statutowej działalności. Towarzystwo pro- 
wiadzić będzie własny organ, wychodzący 
mi terminie miesięcznym, w którym niaj- 

wyłbitniejsi fachowcy głos zabierać będą. 
Jednym z dalszych etapów prac Towarzy- 

stwa jest budowa nowego gmachu opero- 
wego..w.. Wąrszawie, -z widownią ma: trzy 

Organizacja Towarzystwa postępuje szyb- 
kiemi krokami. Do biura  Towiarzystwa 
(skrót T. O. N.), mieszczącego się w gma- 
chu Teatru Wielkiego 'w; (Wamszawie, przy 
uł, Senatorskiej 21—25, napływają liczne 
zgłoszenia: członków, oraz chęci współpra- 
cy ze strony największych ugrupowań spo- 
łecznych i artystycznych. Płynące zewsząd 
slowa życzliwości i gorącej zachęty mó- 
'wiłą 0 ikonieczności itakiiego pojmowania 
pracy, jak ją ujmuje Towanzystwo przyja- 
ciół Muzyki i Opery Narodowej. 

Pierwszym widomym znakiem pracy - 
TON-u z p. Dyr. Baldwin - Ramułtem na 
czele był ostatnio urządzony Konkurs Mło- 
dego Śpiewaka, który przyniósł madspo- 
dziewłame wyniki i dowiódł, że ty Polsce ma 
my bardzo dużo dorosłych sił śpiewaczych 
młodych talentów, o bardzo bogatyra ma- 
terjale glosowym, ale talenty te niestety, 
nie mają odpowiednich placówek, gdzieby 
mogły się rozwijać, Dlatego 'też stworze- 
nie Towarzystwa. Przyjaciół Muzyki: i Ope- 
ry Narodowej było koniecznością życiową, 
a w przyszłości może się stać bazą zasila- 
jącą, jeśli nie rynek wszechświatowy, to 
wi każdym razie placówki narodów słowiań 

skich. 
Jadwiga Krużanka - Rejssowa, 

'Pymczasem pewien tygodnik belgij - 
ski uważa, że sprawa jest całkiem pro- 
sta. Radykalny środek jest. Znajduje się 
w posiadaniu kobiety. Gdy ona zechce, 
szczęście wróci do rodziny. Trzeba tyl- 
ko, aby żona nieustannie, a ściśle prze- 
strzegała dziesięciorga przykazań mał- 
żeńskich, które owo pismo ułożyło. 

Oto niektóre z tych czarodziejskich 
przykazań. — . 

Przykazanie pierwsze: Po šlubie ko- 
bieta powinna ta samo dbać o swe 
tualety, jak i przed ślubem.  Nie- 
chaj nigdy nie ukazuje się mężo- 
wi, mając potargane włosy, lub 
zmiętą suknię. Polowanie jest bo- 
czy wypuszczać z rąk. 

Przykażanie trzecie: jeżeli mąż ma 
wolny dzień, niechaj żona nigdy nie sta- 

'ra się gwałtem trzymać go tego dnia w 
domu i kazać mu przysłuchiwać się 
wszystkim jej gospodarskim  troskom. 
Niechaj lepiej sama go namawia do wyj- 
Ścia.na spacer, niechaj proponuje mu, a- 
by sam zrobił jaką wycieczkę. Mąż po 
trafi to ocenić i postąpi z własnej woii 
wręcz przeciwnie. 

Przykazanie piąte: Nie wolno zwra- 
cać mężowi uwagi, że nie podoba się 
wam jego krawat lub zapach papiero- 
sów, które on pali. Nie przekonacie 90, 
że nie ma racji, a zepsujecie mu tylko 
humor. 

Przykazanie szóste:. Jeśli mężowi coś 
się podoba, udawaj, że i tobie to się 
podoba. Jeśli mąż będzie zachwycał się 
jaką kobietą, udawaj, że i ty się nią za- 
chwycasz. Kobieta, która umie zachwy- 
cać się inną kobietą, jest niezwykłym 
wyjątkiem.. 

Przykazanie ósme: Nie śmiej się ni 

  
   

Michał Grabowski i 
Postrach autorów w polowie zeszłego 

stulecia, surowy krytyk Michal Grabowski 
mawiał często: „— żeby być zdrowym, 

trzeba mieć rozum !'* 
Naturalnie sam był zdrów jak byk, co 

przypisywai wyłącznie swym umiejętnym 
zabiegom; podstawową zasadą było, iż ni- 

gdy się nie kąpał — maiwet w majwiększe 
upały -— bo ciało nie dla wody, ale dla 

powietrza stworzone. Mył się dwa razy 

dziennie i to mu wystarczało, 
Ale w listopadzie 63-go roku odwiedził 

go znakomity lekarz, wielki jego przyja- 
ciel, świeżo przybyły z Berlina, 

— Co siychać w Niemczech? zapytał 
Grabowski. 

-—- Hydwopatja! zawołał doktór i opo- 
wiedział entuzjastycznie, jak to szerzy się 

w Prusach nowy kierunek zdrowotny, mia- 
„mowiłeie: kąjpać się, kąpać jak majwięcej. 
Woda, prysznice, natryski, a przedewszyst- 

kiem ii najskuteczniejsze są regularne, co- 
dzienne, bez względu ma: pogodę, kąpiele w 
rzece. Rezultaty tej kumacji są nadzwy- 
czajne. Pam Grabowski! zastamowił się gię- 
Ibolko. ' 

„Cały mój system (dotychczasowy był 
nie mie wart, zdecydowiał, trezba go pired- 
ko zreformować”, i mie zwiekając, udał się 
nad Wiistę, gdzie wilazł do przerębla. Było 
tio 15-go listopada — 19-stego już mie żyi. 
Zapalenie płuc! 

Czasy były niespokojne, nie można by- 
ło wileźć ciała na rodzinną Ukmainę, mw Ozw. 
hryński e— pochowamo Michała Gnabow- 
skiego w! Warszawiie ma Powązkach, w ob- 
szernym grobie, zasłtrezgając, że grób ten 
może w przyszłości służyć dla dalszych 
pokoleń. 

Nadarzyłasię okazja. Zmarła obecn'e 
wnuczka w prostej linji, córka najstarszej 
córki srogiego krytyłka. Zarząd cmentamza 
mie miał mie przeciw pochowaniu jej w 
grobie Grabowskiego. 

„—Tbzeba tylko przedsta'wić dokumen- 
tty, stwierdzające, że jest: istotnie wnuczką” 

— Wszystkie dokiumenty  poginęly w 
Bolszewji. 

— A, flo niedobrze. No, to jakieś za- 

świadczenie osób trzecich, któreby znały 
śp. Michala Grabowskiego, jego córkę, i o- 
becną mieboszezkę. 

— Ależ takie osoby musiałyby mieć 
obecnie koło stu lat. 

— A cóż to, niebywiałłakich, czy eo? 
Po długich debatach cerbery pnzysta- 

ły, że wystarczy zaświadceznie którego + 
biskupów, że znał osobiście mieboszczkę i 
jej matkę, i: że jesti pewlien, że to rzeczy- 
wiście potłomstwio Grabowskiego. 

Wyralbia się zaświadczenie, dostarcza 
zarządowi Powązek. No, teraz można otwo- 
rzyć grób, co? 

— O nie, trzeba mam. jeszcze przedsta- 
wiić świadectwo zgonu Michała Grabow- 
slkiiegro.- 

— Skoro jest pochowany, to chyba u- 
mał... Przecie w: każdym podręczniiku h.- 
storji napisame, że był ministrem za Wie- 

łopolskiego i że umarł w 63-cim. - Mogą 
panowie przeczytać... 

— Mało «co tam wi książkach piszą, to 

żaden dowód. Niie bez aktu zgonu mie mo- 

Szczęście, że w tradycji rodzinnej pirze- 

jego grób rodzinny 
chowalo się, że pan Michał Grabowski: u- 
matł w szpitalu św. Ducha. Prędko do 
szpitala, odnaleziono tam odpowiednią 
wzmiankę, odpisaino, mareczki nałepiono, 
poświadczono — proszę szanowny zarzą- 
dzie icmentamza:. 

— Dobrze, a gdzież metryka urodzenia 
śp. Miichała Grabowskiego. 

— Na eóż oniai potrzebna ma Boga?! 
— Bez metryki nie można! Jak my 

stwilerdzimy bez metinyki, kto to był ten 
Grabowski, czy żył napnawdę... 

— Podwiedzcie panowie odrazu, jakich 
jeszcze papierów zażądacie ? й 

— No aktu ślubnego, boć trzeba wie- 
dzieć, czy dzieci jego były pnawie, dowodu, 
że był mieszkańcem stałym Warszawy, wy- 
kazu imiennego jego rodziny, pozwolenia 
wiładz ma ufundowianie grobu rodzinnego... 

Gdyby nie powitórne monitum wysokie- 
go dygnitarza duchownego, że żadnych 
papierów niema i zresztą wszystkie są 
zbyteczne, zarząd ementarza pewnie jesz- 
cze dziś głowiłby się, jalkie stawiać nowe 
wymagania i piętrzyć trudności. 

Karol. 
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A złoto wciąż napływa 
W PODZIEMIACH BANKU FRANCUS- 

KIEGO 
Nieliczni tylko śmiertelnicy mogą się 

pochwalić obejrzeniem skarbów, nagroma- 
dzonych w pancemych piwnicach Banque 
de France, 

Do tych nielicznych należy p. Feneila 
Tnefusis, która uzyskała wstęp do pilnie 
strzeżonej Golkondy i oglądała na własue 
oczy góry złota, tworzące skarb Francji t 
depozyty całego świata. 

"Wrażenie swe p. Trefussis opisuje tak: 
„„Głęboko pod brukiem paryskim, pod 

powierzchnią sztucznego jeziora podziem- 
mego, w' opancerzonej stlallą grocie, która 
kpi sobie z najwięksczych pocisków i bomb 

leżą miljardy w postaci sztabek złota. — 
Trzy lata budowano ten skarbiec, wysa- 
dając dynamitem skałę, budując rury 
stłallowe ma przestrzeni jednego hektara. 
Niad skarbem znajduje się dwanaścia met- 
wów skały i wody. Sklepienie skarbca ©- 
piera się na 750 filarach betonowych, ścia 
ny jego mierzą 8 metrów grubości. 

Skarbiec znajduje się w samem sercu 
Paryża, niedaleko od Palais Royal. Zwie- 
dzający zjeżdża windą o 3 piętra w głąb, 
poczem dostaje się po przez liczne kory- 
iarze i pamcerne drzwi do głównego skarb 
ca. Sala główna przypomina swym wy- 
glądem staroświecką salę bibljoteczną, za- 
stawioną wkrąg szafami. W szafach leżą 
aa vółkach sztacv zista Sztaby ta czy ce- 
gły ważą od 12 do 14 fumtów. Te, które 
nam pokazywano, pozio dziły z Rand'u z 
południowej Afryki i miały barwę czenw 
nawą. Ё 

— Sztaby Le nades7lv dopiero niedaw- 
mo temu, -— poinformował mas dyrektor — 
przychodziło ich po 2.000 sztuk dziennie. 
Wi tej sali znajduje się 60.000 sztab. Nie- 
aim ja aż dzamzadlza wolaogo miejsca — 

A złoto wciąż napływa i napływa. 
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Olbrzymi pożar w porcie amsterdamskim 
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W porcie  amsterdamskim wybuchł 
przed kilku dniami pożar na parowcu 
„Moldanger“, o pojemności 9400 ton, zbu- 
dowanym w: tamtejszej stoczni dla jednego 
z norweskich towarzystw żeglugi mor- 

gdy, jeśli twój mąż przycisnął sobie pa- 
lec lub oblał sobie sosem _ ubranie. 
Mężczyzna nie lubi wydawać się śmiesz 
nym, zwłaszcza, gdy jest zirytowany. Ta 
ki śmiech — to bomba, podłożonaż pod 
szczęście rodzinne. 

Przykazanie dziesiąte: Uważnie wy- 
słuchaj planów i projektów swego mę- 
ża, nawet gdy uważasz, że są to nonsen- 
sy. Mężczyzna zawsze jest mile połecn- 
tany, gdy widzi, że ktoś wierzy w jego 
zdolności. A pamiętaj, że mimo wszy- 
stko, co mówią, mężczyzna jest istotą 
bardziej skomplikowaną niż kobieta. 

Takie są najważniejsze z przykazań. 
Wszystkie one oparte są, jak widać, na 
udawaniu, ergo na obłudzie. Jest to wy- 
próbowany i niezawodny fundament 
szczęścia ludzkiego. Budować na nim 
jest bardzo łatwo, powinien przeto zna- 
leźć zastosowanie. 

Paryski lokal Maxime przy ul. Roya- 
le posiada szeroką sławę i popularność, 
nawet środ tych, którzy nigdy nie by- 
wali w Paryżu. Ale dzisiejszy Maxime 
nie jest bynajmniej tem, czem był przed 
wojną. Rozkwit i blask tej restauracji 
przypada na dawne dobre czasy przed- 
wojenne i cała jego sława stamtąd się 
datuje. | 

Obecnie dziennik paryski „Paris - 
Soirł przypomina nieco szczegółów z 
dawnej świetności Maxima.. 

Założycielem jego był niejaki Maxim 
Gaillard, który kupił ten zakład. Był 
on podówczas tylko mleczarnią, i Са- 
illard przeobrazit ją na restaurację. Nie 
wykazał wszakże zdolności organizacyj- 
nych i handlowych. Umarł wkrótce, 
pozostawiając restauracji firmę i długi. 
Dopiero późniejsi jej właściciele byli 

  

   

  

skiej. Mimo energicznej akcji ratunkowej, 
płomienie w krótkim czasie ogarnęły cały 
statek, który ulegi zupełnemu zniszczeniu. 

Na zdjęciu maszem widzimy płonący 
statek. 

właściwymi twórcami Maxima, którzy u- 
mieli wykorzystać tę okoliczność, że 
nad restauracją znajdował się znany w 
owych czasach hotel, ulubiony przez 
złotą młodzież Paryża. Tę młodzież pa- 
trafili właściciele Maxima wciągnąć w 
„sterę swej działalności* — i rozwój lo 
kalu mieli zapewniony: stał się on odra- 
zu miejscem spotkań i zabaw wytworne 
go świata. 

Każda znakomitość musiała go rów- 
nież odwiedzić, najpiękniejsze kobiety 
tu tylko można było oglądać. Tu kró- 
lowała Cleo de Merode, tu zdobyła sła- 
wę, rozgłos i pieniądze Margit de 
Gevre, owa „dama od Maksyma '', która 
odznaczała się obok  oszałamiającej u- 
rody niezwykłą gwałtownością charakte- 
ru: z bylejakiego powodu umiała walić 
butelkami szampana w zwierciadła albo 
w orkiestrę, 

Dawny Paryż opowiadał sobie stałe 
najrozmaitsze plotki o nocnych awantu- 
rach u Maxima, o tem, jak pewien książę 
wniósł pewnego razu uroczyście na sałę 
obnażoną kobietę — i jak właściciel pro 
testował oburzony przeciw takiej niemo- 
ralności; o tem, jak pewien bogacz szwe 
dzki kazał sobie na stoliku stawiać piani- 
no i płacił za połamanie go 3000, fran 
ków (przedwojennych!) ; jakie olbrzymie 
fortuny tracono tutaj..., 

To było przed wojną. Dama od Ma- 
ksyma — ile w tem zawierało się tre- 
šci, ile grzechu, ile fantastycznych obra 
zów. Tymczasem właściciel tej instytu- 
cji płonął oburzeniem, widząc w swoiin 
lokalu obnażoną kobietę. I to działo się 
w Paryżu! 

Gdyby ten moralny właściciel znałazł 
się dziś choćby w wileńskiej „Polonii”...
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO- 

ROLOGICZNEGO W WILNIE 
Z dnia 20 lipca 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 754. 

Temperatura Średnia: +18. 

'Femperatura najwyższa: 4-22. 

Temoeratura najniższa: + 14. 

Wiutr: zachodni. z 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: wieczorem deszcz. 

ŻAŁOBNA 
Kondolencja. P. Karolowi 

Zbyszewskiemu, naszemu współpracow- 
nikowi, zmarła w dn. 15 lipca r. b. mat- 
ka Katarzyna z Żeromskich Zbyszewska. 
Ciężko dotkniętemu bolesną stratą Ko- 
ledze Redakcja naszego pisma  składź 
wyrazy serdecznego współczucia. 

SKARBOWA 
— W SPRAWIE PODATKU PRZEMYS- 

ŁOWEGO. — W związku z rozpoczętą przez 
Izbę Skarbową w Wilnie egzekucją należno- 
ści z tytułu I zaliczki kwartalnej na poczet 
podatku przemysłowego od obrotu za rok 
1932, Izba Przemysłowo - Handlowa w Wil- 
nie interwenjowała w Izbie Skarbowej w spra 
wie zaprzestania powyższej akcji. 

Biorąc pod uwagę, że odnośne przepisy u- 
prawniają do przeprowadzenia egzekucyj w 
tym ulgowym okresie, lzba Skarbowa- nie 
może wstrzymać narazie egzekwowanie zali- 
czek, lecz przychyłając się do wniosku Izby 
Przemysłowo - Handlowej w Wilnie i biorąc 
pod uwagę obecny ciężki stan płatników nie 
przystąpi przed 29-ym bm.- do zwózki zaje- 
tych towarów. 

Na skutek powyższej interwencji Izba Skar- 
bowa wydała zarządzenie o wstrzymanie do 
dnia 29 lipca rb. zwózki ruchomości, zaję- 
tych na zabezpieczenie zaliczki płatnej 15. VIII. 
roku bież. 

Jednocześnie Izba Skarbowa występuje do 
Ministerstwa Skarbu z wnioskiem 0 upowažnie 
nie do umarzania z urzędu kosztów egzekucyj 
nych tym płatnikom, którzy w terminie do 29 
bm. dobrowolnie zapłacą należność z tytułu 
tej zaliczki. $ 

W interesach zatem samych patnikow ležy 
przyśpieszenie uiszczenia zaległości z tytuiu 
I zaliczki przed upłynięciem powyższego termi 
nu (t. j. przed 29 bm.). 

MIEJSKA 
— Usprawnienie gospodarki miej- 

skiej. — Odbyło się zapowiadane posie 
dzenie poświęcone gospodarce miejskiej 
i usprawnieniu takowej. 

W posiedzeniu wzięli udział prez. 
Maleszewski, prof. Gutkowski , wicepre 
zydent Czyż, delegat min. A. Piłsudski, 
nacz. Rakowski, inspektor Żyłko oraz 
ławnicy miejscy. 

Omawiano reorganizację pracy, w 
magistracie i jej uproszczenie oraz re- 
dukcję niektórych działów i personelu. 

W wyniku konierencji ustalono na- 
stępujące wytyczne: poddać rewizji obec 
ny podział administracyjny samorządu, 
przez skasowanie lub zespolenie po- 
szczególnych działów, zrewidować orga- 
nizację pracy i podział czynności na 

* podstawie ankiety, którą opracuje in-- 
spektor Żyłko. W celu przeprowadzenia 
tych zmian będzie ułożony ogólny statut 
organizacyjny i instrukcja regulamino- 
wa dla poszczególnych resortów i kole- 
gjum magistrackiego. 

Na posiedzeniu nie sposób było omó 
wić całokształtu wszystkich kwestyj,— 
więc zagadnienie rachunkowości wziął 
do opracowania p. Piłsudski, sprawy za 
kupów i dostaw — r. Jensz, przedsiębior 
stwa miejskie — w.-prez. Czyż, regula- 
min dla kolegium i statut — nacz. Ra- 
kowski i insp. Żyłko. 

Prace rzeczoznawców po ich ukoń- 
czeniu zostaną prezdłożone do wykona- 
nia. 

— Prawomocność wyboru prez. Ma 
leszewskiego. — Jak się dowiadujemy, 
władze  ministerjalne odrzuciły rekurs 
radnych endeckich złożony w związku 
z wyborem p. Malesżewskiego prezyden 
tem miasta. 

Endecy utrzymywali, że wybory z0- 
stały przeprowadzone z naruszeeniem 
odnośnych przepisów, z uwagi na to, że 
w chwili głosowania nie było przepiso- 
wej liczby radnych. 
po zaznajomieniu się z przebiegiem po 

Ministerstwo spraw wewnętrznych 
siedzenia i głosowania, uznało wybór 
prez. Maleszewskiego za prawomocny. 

— KTO BĘDZIE SZEFEM SEKCJI 
ZDROWIA. W związku z decyzją minister- 
jelną w, sprawie wyboru prez. Maleszew- 
skiego, staje się aktualną sprawa wyboru 
nowięgo ławnika i szefa sekcji zdrowia, 
które to funkcje pełnił dotychczas p. Ma- 
leszewski, 

Wysuwana jest Ikandydaliuna dr. Bo- 
rowskiego, jak również (dr. Safarewicza. 

— RADA MIEJSKA. Termin posiedze- 
nia Rady Miejskiej został definitywnie u- 
stalony na dzień 27 bm. 

— PRACE NAD WILJĄ. Magistrat 
przystąpił do naprawy przyczółka mosto- 
wego przy ul. Kalwaryjskiej, Również na 
ul. Zygmuntowskiej rozpoczęto prace nad 
mapralwą brzegów i skierowaniem prądu 
rzeki bardziej na środek. 

vszscnód słotca g. 3.57 

£achód słoźca g. 20.25 

  

RÓŻNE 
— Z ŻYCIA T-WA OPIEKI NAD ZWIE 

RZĘTAMI W WILNIE. Zarząd T-wa poda 
je do wiadomości członków i sympatków, 
że poczynając od 16 lipea br. do 1 września 
br. sekretarjat T<wa czynny jest co witor- 
Ki, czwartki i soboty od godz. 18 do 19. 
(Tatarska 2 — III kom, P.P.), 

Zebrania Opiekunów Rejonowych od- 
żywają się jak zwykle w każdą środę 0 7. 

. — Ambulatorjum Twa będzie nieczyn- 
ne od 18 lipca do 3-go września br. z po- 
wodu wyjazdu p. doktora Dowgiałły, 

NIKA 
— CO ROBIĆ Z PODRZUTKAMI. Co- 

dziennie, tak w, opiece społecznej jak i na 

ulicach, nieznane przeważnie matki, pod- 

rzucają swe małe dieci i liczba podrzuco- 

nych, jeśli chodzi o okires miesięczny, do- 
chodzi mieraz do 60-ciu. 

Podrzutkami zaopiekowiuje się zwykle 
majgistrat, lecz ostatnio wobec przepełnie- 
nia w przytułkach, lokowanie mowych 

podrzutków staje się niezwykłe utrudnio- 
ne i zachodzi potrzeba szukania mowych 
lokali. 

— LICZBA ROWERZYSTÓW. Według 
danych wydziału ruchu, kursuje obecnie 
ma mieście 2117 rowerów. W roku ubieg- 
łym liczba rowerzystów była „cokolwiek 
niższa. 

— PISARZ HEBRAJSKI. W tych 
dniach przybywa do Wilna pisarz hebraj- 
ski Dawid Piński, w celu wygłoszenia kil- 
ku odczytów. W związku z tem utworzył 
się żydowski komitet społeczny, który ma 
na celu przyjęcie gościa, 

— Składajmy ofiary na ratowanie 
Bazyliki wileńskiej! — Od 17-go czer- 
wca rb. począwszy odbywa się ca piątek 
kwesta uliczna na rzecz Komitstu Rato- 
wania Bazyliki Wileńskiej. 

Cztery pierwsze tygodnie zbiórki 
przyniosły następujące ofiary: 

17 czerwca rb. zł. 701 gr. 45 
24 czerwca rb. zł. 331 gr. 54 

1 lipca rb. zł. 142 gr. 35 
8 lipca rb. zł.142 gr. 35 

Zbiórki odbywają się w dalszym cią 
gu w dniu piątkowym każdego tygodnia. 

Składając szanownym — ofiarodaw- 
com gorące podziękowania za dotych- 
czasowe datki, Komitet Ratowania Bazy- 
liki Wileńskiej zwraca się z serdecziią 
i usilną prośbą do katolickiego społe- 
czeństwa wileńskiego 0 dalsze, choćby 
groszowe ofiary. 

Wielce szanownym paniom kwestar- 
kom za ich dotychczasową, uciążliwą a 
ofiarną pracę—wyraża Komitet gorącą 
wdzięczność, prosząc je uprzejmie o 
dalszą pomoc. 

Przy cierpieniach nerek, chorobach moczo- 
wych, pęcherza moczowego*i dolnego эйст 
ka kiszek, naturalna woda gorzka „Francisz- 
ka - Józefa" łagodzi i usuwa szybko gwał- 
towne boleści przy wypróżnianiu. Żądać w 
aptekach i drogerjach. 

TEATR I MUZYKA 
— Park im. Żeligowskiego. — Dziś „Wie- 

czór Czajkowskiego”, który ze względu na 
česžcz w dniu 19 bm. nie odbył się. Dzisiej- 
szy koncert pod dyr. prof. Walerego Bierdia- 
jewa jest poświęcony wyłącznie muzyce Czaj- 
kowskiego i obejmuje w swym bogatym pro 
gramie 6- tą Symionjz Patetyczną, warjacje ia 
teraat kococo w wykonaniu solowem na wio- 
lonczeli r sez Alberta Katza i inne. 

Początek o godz. 8,15 wieczorem. Wejście 

  

tylko 40 gr. 
— „Fiorette et Patapon* — w teatrze Let- 

nim. — Dziś we czwartek 21 lipca o godz. 8 
min. 15 zabawna, tryskająca francuskim humo 
rem farsa pt. „Florette et Patapon*. Pełna nie 
oczekiwanych i coraz komiczniejszych sytua- 
cyj pobudza do śmiechu i braw. Spółka fil- 
mowa prowadzona przez pp. Glińskiego i 
Ciecierskiego musi pobudzić każdego do šmie 
chu. Wieczór spędzony w teatrze w ogrodzie 
Bernardyńskim — jest wytchnieniem po cało- 
dziennej ciężkiej pracy i wnosi jasny, pogod- 
ny beztroski nastrój do duszy każdego wi- 
dza. 

Jutro i dni następnych 
rette et Patapon“. 

— Teatr Lutnia. — Dziš we czwartek pro 
ba generalna „Lichwa mieszkaniowa“. 

— „Lichwa mieszkaniowa, G. „B. Shaw'a 
w Lutni. — Już w piątek dnia 22 bm. premjera 
świetnej komedji „Lichwa mieszkaniowa* — 
największego pisarza Anglji o wszechśwato- 
wej sławie G. B. Shaw'a. Największe i nie- 
słabnące powodzenie sztuk Shaw'a jest miarą 
jak pisarz ten przemawia do wszystkich i tra 
fia w najgłębsze zagadnienia naszego współ- 
czesnego życia w sposób pełen subtelnej iro- 
nji i twórczego paradoksu. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Światła wielkiego miasta. 

HOLLYWOOD — Bezbronne dziewczę. 

CASINO — Akordy miłości. 

PAN — Taki pana, taki syn. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— POŻAR NA UL. FABRYCZNEJ. — W 
dniu 19 bm. o godzinie 20-ej w domu nr. 9 

"przy ul. rabrycznej nałeżącym do Ziemkowi 
cza Józefa powstał pożar. — Ogień strawił 
wierzch domu. Zawezwana straż pożarna ogień 
ugasiła. Straty wynoszą około 1500 zł. 

— Porzucone rzeczy. —W nocy z dnia 19 

na 20 bm. szeregowy 6 komisarjatu P. P. na- 
tknął się na dwóch osobników, w czasie pa- 
trolowania na ul. Krzywe Koło, którzy na wi 
dok jego porzucili walizkę i zbiegli. Jak stwier 
dzono, walizka zawierała bieliznę damską oraz 
85 zł. gotówką. Rzeczy te skradzione zostały 
Łebkowskiej Marji, zam. w Głębokiem, czaso- 
wo zaś przebywającej w Wilnie (Popowska 
39). Zwrócono je właścicielce. Za sprawcami 
wszczęto poszukiwania. 

— Złodziej na rynku. — Skradziono na 
rynku drzewnym z bocznej kieszeni fartucha 
Wojtkiewiczowej Wincentynie (Zawalna 28 — 
20) 50 zł. gotówką. Sprawcami kradzieży о- 
kazali się: Leon Miłaszewicz (Kalwaryjska 55) 
oraz Butrymowicz Wacław (Kalwaryjska 6), 
których z częścią skradzionej gotówki zatrzy- 
mano. 

— Złamał rękę. — W dniu 19 bm. Żukow 
ski Władysław (Mahometańska 8) w czasie 
składania drzewa na dziedzińcu upadl i doznał 
złamania lewej ręki. Po udzieleniu Żukowskie 
mu pierwszej pomocy, lekarz Pogotowia od- 
wiózł go do szpitala żydowskiego w stanie 
niezagrażającym życiu. 

— MARNOTRAWNI SYNOWIE. — 
Przedwczoraj zbiegł od rodziców 18-letni 
Josel Trynapolski (Kalwaryjska 11), syn 
właściciela zakładu fryzjerskiego w tym 
samym domu. 

W pozostawionym liście chłopiec wy- 
jaśnia, że zmusiły go do ucieczki warunki 
domowe i rzekome złe traktowanie, 

Również porzucił ojca i wyjechał w nie 
wiadomym kierunku syn właściciela pie- 
karmi przy ul. Mickiewicza, Urwanowa, 18 
letni Adam. 

Tak Trynapolski jak i Unwanow: liczą, 
że symoiwie ich, zakosztowawszy gorzkiego 
chleba u obcych, wrócą skruszeni do domu. 

WILNO—TROKI 
— Pożar, — We wsi Szawle gm. mejsza- 

golskiej w czasie burzy piorun podpalił zabu- 
dowania braci Gudanów. Straty wynoszą — 
T500 zł. 

o godz. 8,15 „Flo- 

CZJZW 

Sąd doraźny nad zabójcą policjanta 
WILNO. — Na dzień 285 bm. wy 

znaczono rozprawę ddoraźną przeciwko 
Konstantemu Kwiecińskiemu, zabójcy po 
sterunkowego Andrzejewskiego, który 
zginął przed niedawnym czasem w la- 
sach Dołhinowskich, zabity przez Kwie- 
cińskiego i jego brata. 

Jak wiadomo, podczas pościgu jeden 
z Kwiecińskich został zastrzelony przez 

ścigającego ich policjanta, drugiego zaś 
ujęto. 
i Sąd doraźny odbędzie się wz Głębo- 

kiem, dokąd wyjeżdża specjalny kom- 
piet sędziowski z Wilna. Kwieciński 
znajduje się na Łukiszkach i dopiero 
przed rozprawąą zostanie przewieziony 
do Głębokiego.. 

weszliśmy w akres burz 
WILNO. — Burze, które ostatnio nawie- 

dziły Wileńszczyznę, dają się szczególnie we 
znaki na wsi. 

We wsi Oplesa, gminy słobódzkiej, powiatu 
b-asławskiego, podczas szalejącej tam burzy — 
piorun uderzyi w dom Piotra Dzierabo i pora- 
«® owertelnie Marję Kapustową lat 30, trzyma 
11еа па rzku półtoraroczną córkę Anas-azję. 

r: „ustowa zmiaria, natomiast dziecko z. sta 
ło poważnie popa'zone. 

Niemniej tragiczny wypadek zdarzył się w są 
siednim domu, gdzie piorun zabił szukającego 

OFIARY 
WILNO. — Tegoroczne lato obiituje w licz 

ne wypadki podczas kąpieli i codziennie sa 
dalsze oliiary. Oto bilans ostatnich 2 dni.: 

W rzece Serwecz w powiecie wilejskim uto 
nął podczas kąpieli Jan Lewicki lat 26 rodem z 
Poznania. Lewicki, pracownik warsztatów kole 
jowych w Losznie przybył do miasteczka Kry- 
wicze w gościnę do swojej zamiężnej siostry 
Andrzejewskiej. Zaraz po przybyciu Lewicki 
udał się do pobliskiej rzeki wykąpać s.ę. Nie 

En DACIA przed ulewą Adolfa Buihaka, 
lat 22. 
—Pozatem na terenie powiatu zanotowano je 
szcze cały szereg pożarów i porażeń od pio- 
runów. 

We wsi Delikatesy, gminy słobódzkiej od pio 
runa spaliły się trzy stodoły wraz ze sprzę- 
tem gospodarcz m na szkodę Sylwestra i jo 
achima Raczyńskich oraz Wincentego Ostopki 

Straty wynoszą 3500 zł. 
We wsi Sudniki gminy przebrodzkiej pio- 

run zabił Józefa Mońskiego lat 55, w czasie, 
kdy przechodził łąką. 

KĄPIELI 
umiejąc pływać, trafił na głębokie miejsce 
utonąi, Zwioki wydobyto dopiero do dwugo- 
dzinnych poszukiwaniach. 

Drugi wypadek zatonięcia zanotowano w po 
wiecie brasiawskim koło wsi Czernowo „gdzie 
w rzęce Drójce znalazł śmierć Jan Smiercjew 
lat, 18, mieszkaniec wsi Rosakowszczyzna gmi 
ny przebrodzkiej. 

Koło Dźwiny utonął nieznany mężczyzna. 
W Postawach zginął 19-letni Jan Mickiewicz. 

Przestępstwo handlowe 
WILNO. — Do władz policyjnych wpłynęły 

ostatnio skargi miejscowych wytwórni futrza- 
nych w związku z fałszerstwem stempli iirmo- 
wych na wyrobach tych wytwórni i sprzeda 
żą EE jako towaru wyższego ga- 
tunku. 

Futerka z przerobionemi pieczątkami są 
zazwyczaj bardzo liche i nabywcy słusznie 
potem mają pretensje do firmy, czyniąc ją od 
powiedzialną za jakość towaru. Poszkodowani 
zwrócili się wobec tego do policji z prośbą o 
ujawnienie winnych fałszerstwa. 3 

PES I STT SPS T IIS STI RNNSS S IDE оЛр 

KOMUNIKAT FUNDUSZU 
BEZROBOCIA 

Zarząd Obwodowy Funduszu Bezrobocia w 
Wilnie podaje do wiadomości PP. Pracodawców 
i robotników, że z dniem 11 lipca r. b. weszły w 
życie zmiany w Ustawie z dnia 8.7 1924 r. o za- 
bezpieczeniu na wypadek bezrobocia, spowodo- 
wane nowelą z dnia 17 marca 1932 r. 

Jednolity tekst znowelizowanej ustawy o za- 
bezpieczeniu na wypadek bezrobocia ogłoszo 
ny został w Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 57 z 
dnia 11.7 r. b. 

W tymże Dzienniku Ustaw R. P. ogłoszone 
zostały również Rozporządzenia Ministra Pracy 
i Opieki Społecznej. 

a) z dnia 2 lipca rb. o postępowaniu przy 
przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków dla bezro- 
botnych, 

b) z dnia 2 lipca r. b. o sposobie ściągania 
wkładek na rzecz Funduszu Bezrobocia. 

c) z dnia 6 lipca rb. w sprawie zwoinienia 
od obowiązku zabezpieczenia na wypadek bezro 
bocia niektórych kategoryj robotników: 

i d) z dnia 6 lipca r. b. w sprawie robotni- 
ków sezonowych podlegających obowiązkowi 
zabezpieczenia na wypadek bezrobocia. 

W związku z nowelizacją ustawy oraz wyda- 
nemi rozporządzeniami Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej, Zarząd Obwodowy w Wilnie celem 
zaznajomienia pracodawców i robotników z nie- 
któremi zmianiami podaje ważniejsze przepisy 
nowelzowanej ustawy, a mianowicie: Zakład, 
Pracy obowiązane do zabezpieczania robotnków 
w dniu 11 lipca rb. winny w terminie dwutygo- 
dniowym nadesłać Zarządowi Obwodowemu F. 
B. w Wilnie wykazy robotników, podlegających 
ZM zabezpieczenia w powyższym 

niu. 

Nastzpnie pracodawcy winni zgłaszać imien- 
nie zabezpieczonych robotników w terminie 
dwutygodniowym od chwili powstania  obo- 
wiązku zabezpieczenia poszczególnego robotni 
ka, oraz zawiadomić o ustaniu obowiązku za 
bezpieczenia w terminie 7-mio dniowym, licząc 
od daty rozwiązania stosunku najmu pracy. 

Odbiór tych zawiadomień Zarząd Obwodo- 
wy będzie potwierdzał na żądanie zakładu pra 
cy po nadesłaniu znaczków pocztowych, na wy 
syłkę pokwitowania. 

Ponadto pracownicy obowiązani są do 10-go 
każdego miesiąca nadsyłać _ poświadczone 
przez nich wyciągi z ksiąg płacy za miesiąc u- 
begły, lub też odpisy imiennych wykazów wy- 
płat zawierające cyfrę i kwoty zarobku, przypa 
dającą robotnikowi do wypłaty za dany okres, 
liczbą dni, za które mu zarobek przypada, 0- 
raz kwotę potrąconej robotnikowi wkładki. 

Zakłady Pracy, które w dniu 11 b. m. nie 
podlegały nbowiązkowi zabezpieczenia zatrud- 
nionych robotników na wypadek bezrobocia, 
winny w chwili powstania tego obowiązku za- 
rejestrować się w terminie dwutygodniowym w 
Zarządzie Funduszu Bezrobocia w Wilnie, po- 
dając nazwę przedsięborstwa, jego adres, cha- 
rakter, oraz ogólną ilość zatrudnionych — рга- 
cowników. 

W razie ustania obowiązku zabezpieczenia 
wskutek unieruchomienia Zakładu Pracy, lub 
zmniejszenia liczby zatrudnionych do cyfry po 
niżej 5-ciu pracowników, pracodawca winien 
w terminie dwutygodniowym zawiadomić o 
tem ZOFB w Wilnie. 

Wkładki do Funduszu Bezrobocia wynoszą 

EAROPZROSFEZS ATC ACESCW UB BOBE NSE DE 

WILEJKA 

— WŁAMANIE DO URZĘDU GMINNEGO. 
—Do urzędu gminnego w Wiazyniu pow. wi- 
lejskiego włamali się nieznani sprawcy | skra 

„Ali niezabezpieczone pieczęciami  urzędowemi 
dowody rzeczowe w postaci 100 klg. lakieru, 
zakwesiujonowane do sprawy Chaima Kapła- 

na. CE 

MOŁODECZNO 

— DEFRAUDANT. — Z Mołodeczna do- 
noszą, że podsołtys gramady Piotrowski, gm. 
gródeckiej, zdeiraudował wręczane mu przez 
chłopów należności za wydawane Świadectwa 
pochodzenia trzody chlewnej. Wysokość zde- 
iraudowanej sumy ustala się. Piotrowski ze- 
znał, że zdeiraudowane pieniądze zużył na włas 
ne potrzeby, zinuszony do tego ciężką sytua 
cja w jego gospodarstwie rolnem. 

SMORGONIE 

— SAMOBÓJSTWO. — W Smorgoniach 
popenii samobójstwo tamtejszy handlarz Mow 
sza Cygiel. Powodem samobójstwa — ciężkie 
warunki materjalne. 

ŚWIĘCIANY 

— PIORUN—ZABÓJCĄ — W folwadku So 
dokinie gm. kołtyniańskiej pow. Święciańskie- 
go piorun zabit Urszulę Macułewicz, Również 
we wsi Wilaki gm. twereckiej uległa śmiertel- 
nemu porażenia od piorunu Albina Czaunówna. 
Ten sam piorunr podpalił jednocześnie i zabu- 
dowania jej brata Kazimierza. 

  

$traszne 
Do sodowiarni Badanesowej (Rudnie- 

kiego 6) przybywa wczoraj sekwestrator 
urzędu skanbowiego. Wyciąga nakaz sek- 
wesiracyjny. Bódanesowa chwyta się za 
głowę. 

— Dwadzieścia cztery grosze zaległoś- 
ci podatkowych! Do tej sumy dochodzi 
sześć groszy kary! Do tej sumy dochodzi 
jeszeze cztery złote tytułem (kosztów egze- 
kucyjnych, 

— Dwadzieścia cztery grosze! Dla ta- 
kiej sumy potrzebował się fatygować pan 

sekwiestrator. Do takiej sumy potnzeba by- 
ło dopisać cztery złote! Dla takiej wielkiej 
sumy pan sekwestrator przystępuje do 0- 
pisania trzech kilogramów czekolady! 

Nie. Badanesowa wskipieła. Na jej 
krzyk nadbiegji: solidarni handlarze z po- 
'bliża, Na ich knzyk nadbiegła policja. Da. 
waj usuwać zbiegowisko. 

— Przecie to jest uniemożliwienie czyn 
ności urzędowych! 

le sekiwestr  odiroczono. Ozy jednak 
sowa zyska coś ma tem? A jeżeli 

jej dopiszą jeszcze dziesięć groszykary ? 
Straszne. 

GREEN V EEB SIPS ZZO 
2 proc. z sumy zarobku przypadającej do wy- 
płaty, z czego pół proc. potrąca się robotniko- 
wi. Wkładki za robotników sezonowych, mia- 
nowicie za zatrudnionych przy robotach bu- 
dowlanych, ziemnych, brukarskich, drogowych, 
kolejowych, wodnych (budowlanych i regula- 
cyjnych) meljoracyjnych, żegludze šrodladowej 
i przy splawie, oraz w cegielniach, wynoszą 
4 proc., z czego 2 proc. potrąca się robotniko- 
wi. Wkładki oblicza się od pełnego zarobku, 
przypadającego do wypłaty robotnikowi bez 
żadnych potrąceń, przyczem sumę poniżej 50 
gr. zaokrągla się do 50 gr., sumy zaś powyżej 
50 gr. do 1 zł. 

‚ Wkładki winny być przekazywane najpóź 
niej do dnia 20-go każdego miesiąca za miesiąc 
poprzedni do PKO na conto Zarządu Głównego 
F. B. Nr 9600. 

Pracownicy obowiązani są na żądanie 19- 
botnika, który podlegał zabezpieczeniu w Fun 
duszu Bezrobocia wydać mu w ciągu 24 go- 
dzin od chwili rozwiaząnia stosunku najmu 
pracy, zaświadczenie z pracy, według wzoru 
ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Opieki Społecznej z dnia 2.7 1932 r. : 

Za nieprzestrzeganie przez pracodawców 
przepisów ustawy przewidziane są grzywny od 
50 do 3000 zł. "Na wypadek niemożności Ścią- 
gnięcia grzywna zamieniona będzie na karę po 
zbawienia . wolności według uznania władzy 
orzekającej, jednak nie ponad 13 tygodni. 
„Zmianą ważną dla robotników przy zgłasza- 

niu się o zasiłki stanowi nałożenie obowiązku 
wykazywania się 26 tygodniowym okresem 
zabezpieczenia na dowód czego bezrobotny wi 
nien przedkładać zaświadczenie z pracy we- 
dług wzoru, ustalonego rozporządzeniem Mini- 
stra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 
1932 r. 

Zabezpieczeni, których głównem źródłem 
utrzymania nie jest praca najemna, nie Są U- 
prawnieni do zasiłków, wobec czego bezrobot 
ni zgłaszający prawa do zasiłku z Funduszu 

          

«bezrobocia winni złożyć deklarację. podpisaną 
własnorcznie, że poza zarobkiem pracy na- 
jemnej nie posiadają żadnych innych Źródeł 
utrzymania, względnie, że przeciętny tygodnio- 
wy dochód z tych innych źródeł w okresie 0- 
statnich 13 tygodni nie przekraczał 4-dniowego 
przecitnego zarobku dziennego w tymże okre 
sie, 

Podstawę wymiaru zasiłku dla uprawnio- 
nego do niego robotnika stanowi przeciętny 
dzienny zarobek w podlegających zaliczeniu 
do zabezpieczenia ostatnich 13 tygodniach, 
przepracowanych przed dniem zgłoszenia się 
o zasiłki. O ile przeciętny zarobek wyniesie 
więcej niż 6 zł. zasiłek oblicza się od 6 zł. 
dziennie. 

Wypłata zasiłków dla bezrobotnych uskute 
cznia się w ustalonych dniach za ubiegły ty- 
dzień roboczy, przyczem tydzień roboczy nie 
obejmuje niedziel. 

Robotnicy, którzy dobrowolnie z przyczyn 
nieuzasadnionych rozwiązują stosunek najmu 
pracy, tracą prawo do pobierania zasiłku na 
wypadek bezrobocia. 

Jeżeli Zarząd Obwodowy stwierdził, że bez- 
robotny podał nieprawdziwe dane co do wa- 
runków uprawniających go do pobierania za- 
siłków, może pozbawić bezrobotnego prawa do 
zasiłku na okres do 4 tygodni. 

Winni rozmyślnego przedstawienia, wzgięd 
nie potwierdzenia nieprawdziwych danych, u- 
legną karze aresztu do 1 miesiąca, lub grzyw- 
ny od 30 do 1000 zł. O ile dany czyn nie ule 
ga karze surowszei, 

  

     

     
w edpowiedzi 

W związku z artykułem z dn. 15 lipca p.t. 
„Żydzi wileńscy* jeden z prowincjonałnych 
nauczycieli szkoły powszechnej nadsyła nam 
następujące uwagi na temat: 

Jidiszyzm a hebraizm. 
Uderzyło mię pańskie określenie jidiszyzmu. 

Czułem się trafiony i obrażony nietylko jako ji- 
diszysta, lecz też jako człowiek. 

Czy budujemy rzeczywistość naszą według 
ideałów naszych? Czy rzeczywistość jest 
mniej ważną niż przeszłość? Oprócz tego: 
Pan Redaktor pisze, że jidiszyzm wyrzeka się 
hebrajszczyzny, lecz czy znaczy to, że wyrze- 
ka się kilkuwiekowej kultury, która jest zgro 
madzona w „Jidisz*? Niema kultury bez prze 
szłości i tradycji, a jidiszyzm nie jest wyrze 
czeniem się starego, lecz przeciwnie, dalszym 
ciągiem tradycji pokoleń. 

„Jidisz“ jest ostatnim stopniem inteligencji 
narodu żydowskiego. Czy mamy zatem prawo 
wyrzeczenia się własnego „ja* na rzecz prze 
szłości, która zresztą została wchłoniona przez 
„Jidisz%? Nasze życie duchowe jest organicz- 
ne, jak życie człowieka, jest tak samo celowe 
i determinowane, jak procesy fizjologiczne 
w żywem ciele. 

A czy pan wie, że prawie trzecia część 
słów, wchodzących w skład języka hebrajskie 
go, została roztopiona w języku żydowskim, 
że proces asymiłowania pierwiastków hebrai- 
stycznych jeszcze nie jest skończony? A więc 
porównanie z rolą łaciny w polszczyźnie nie 
całkiem odpowiada stosunkom hebraistyczno- 
jidiszowskim. z 

A przecież nie wyrzekliśmy się Pisma Świę- 
tego, a ze źródeł Talmudu korzystamy nie - 
mniej, jak hebraiści. Każdy objaw inteligencji 
musi mieć za sobą obfitość tradycji. Gdy nie 
uznaje się pewnej kultury — stawia się w 
wątpliwość bogactwa intelektualne jednostki, 
dlatego też, gdy wypaczono istotę jidiszyzmu, 
obrażona została we mnie moja specyficznie 
żydowska inteligencja, a jednocześnie poczu- 
cie pełnej wartości ludzkiej. 

Hebraiści mówią, że „jidisz* jest produktem 
anormalnego bytu, jest więc objawem chorob 
liwym, którego trzeba się pozbyć. Lecz my 
mówimy że żyd golusowy, nie jest wcale 
mniej wartościowy niż przedstawicięl innego 
narodu. Nie apoteozujemy się na naród wy- 
brany, lecz jesteśmy czemś, co żyje i żąda 
uznania dia swego bytu. Nasz idi jest 
krwią z krwi naszej i kość z kości naszych. 
Przeżywamy ból i radość, modlimy się czę- 
sto w języku żydowskim i tworzymy. Czy 
brak „jJidisz** siły twórczej dla wyrażania vięk 
na, zachwytu, albo bółu? 

Przecież w tym języku wyraził rabi Lewi 
Ićchak z Berdyczowa swój panteizm przeple- 
ciony miłością! 

Czy ma się prawo do obrażania  „„Jidisz* 
przez takie określenie, jak „żargon*, który nie 
posiada możliwości do stwarzania sztuki? — 
Jeszcze zcoś. Posiadamy religijną kulturę go- 
lusową, posiadamy chasydyzm, którego reli- 
gja, jest rodzoną siostrą panteizmu Spinozy. 
Lecz o tem nikt nie wie, przeciwnie, — cha- 
sydyzm identyfikuje gię zwykle z kultem cady 
ków, z dybukami i cudami. Lecz perły naszej 

  

  

ne i psychiczne stoją otworem dla literatury 
żydowskiej. 

Nie wiem, czy zostały przetiumaczone „O- 
powiadania ludowe" Pereca, a rzadko napew- 
no kto słyszał o podobnych dziejach, jak „Mo- 
szyach ben Efraim" Kulbaka. jeżeli literatura 
sięga do wyżyn religjij — staje się apoteozą, 
sztuki, a „jJidisz* dosięgło tego. 

A teraz — o pieśni żydowsk%tj Zdaje się, że 
niema tu nic wspólnego z jidiszyzmem, ale ji- 
diszyzm — to nietylko mowa, lecz światopo- 
gląd. I obraz kultury żydowskiej nie będzie 
zupełny, jeżeli wyrzucimy z niego naszą 
pieśń, a mianowicie, pieśń chasydzko - religij- 
ną, Komu znana jest ta pieśń, — wie, iile bó- 
lu i zachwytu, ile poświęcenia się jest w niej. 

Olbrzym cyrków europejskich — najwięk- 

szy w. Polsce 

CYRK STANIEWSKICH 
przybył do Wilna tylko ma 6 dni. 

OTWARCIE CYRKU ma placu przy ulicy 
Mickiewicza 55 

w czwartek 21 b. m. o godz. 
8.30 wiecz. 

Wspaniały program 18-tu światowych a- 
tirakcyj. — 6 
Malajów, Murzynów: 
siły cymków europejskich. — 
tresowane słonie, zebry, wielbłądy, małpy 

+ i grupa arabskich koni. 
Przy cyrku olbrymi zwiemzymiec. 

IW sobotę dnia 23 i 'w niedzielę dnia 24 bm, 

po dwia przedstawienia o g. 4 pp. i 8,30 w. 
W sobotę na przedstawienie i lowe 

ceny zniżone. 

UWAGA! Po skończonem przedstawieniu 
oczekują na Szan. Publiczność autobusy, 

ŻNIWIARKI 
eryginaine MASSEY—HARRIS 

(maszyna na 20 lat pracy) 
oraz s-mu DEERINGA, poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Przy dostatecznych gwarancjach kredyt 
Płacącym gi tówką—znaczne ustępstwo. 

  

  

stanisław Jan fieiheri 
w dniu 20 lipca 1932 r. w wieku let 63. 

Pogrzeb odbędzie się we czwartek dnia 21 lipca 1932 r. z domu żałcby pizy 
uł. Pańskiej 4, na cmentarz Rossa o godz. 5ej pp., nabożeństwo žatobne odbę- 
dzie się w dniu 22 b, m. w kościele Św. 

O czem powiadaniają pogrążeni w smutku 

A 
Malalyna z Zoromskich Zdyszewyka 

Po ciężkich i długich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami zmarła 
w Warszawie 15 lipca, przeżywszy lat 53. 

   

    
        Jakóba e godz. 9-ej rano. 

     

  

Żona, Synowie i Rodzina. 

    

   
Siostre, mąż i dzieci. 

   

Czarna trzynastka na ziocie 
skautów estońskich 

W TARNU ODBYWA SIĘ OBECNIE 
WIELKI ZLOT SKAUTÓW ESTON- 

SKICH 

Polskę reprezentuje w nim  wilenska 
Czarna Trzynastka, która przybyła do Tar 
nu 15 lipca br. w liczbie 26-ciu harcerzy 
i rozbiła namioty ma zlocie skautów estoń- 
skich. Teren zlotu znajduje się tuż nwi za- 
toką Ryską i kilka kilometrów od Tiirnu. 

Na zlocie obozuje około siedmiuset skau 
tow. Rc;>czentacje swoje przysłaly Łotwa 
(54 skautów), Litwa (37 skautów), Pol- 

ską (26 skautów - harcerzy), Szwecja (16 
ssautėw), * inlandja (11 ssamów), Węgry 
i Wramcja mają być reprezeniowane przez 

*z1<zych 5. 4włów 

zavre: Trzynastki* w pr.ec.4+ 

dnia zcsiłał całkow'e 3 urządzo- 
ny. Nsmioty, bramą obozowa, kapiiczka, 
pięknie urządzona w stylu regjonalnym 
świetlica obozowa, oraz urząrzenia w na- 
miotach wzbudzają podziw u zwiedzają- 
cych skautów i gości z pobliskich miast. 

Warto zaznaczyć, że pierwsze oklaski 
na zlocie były przeznaczone dla naszej ka- 
peli obozowej, która już pierwszego dnia 
wesoło koncertowała na zlocie. 

TPYTYYTYYTYWYYYYYYYYYTYYYYVYYYTYTYYYYYYPYYYT 

RON ORAZ DODATEK „SŁÓWKO* 
WŁASNE WŁÓKNO,WŁASNY CHLEB 
MOŻESZ MIEć, WIĘC NIE BĄDŹ 

KIEP. 
AAABLASAAAAAAAALAASAAAAAALAASALALALAS IAL AA, 

TEATR LETNI 
„FLORETTE ET PATAPON“ — FARSA 
W 3-ch AKTACH M. KENNEGUINA 
Farsa ogórkowa, letnia (nie dziwnego, 

że została wystawiona w Letnim!), pełna 
miesamowitychh zawikłań: sytuacyjnych, 
wesoła, — słowem: siostra rodzona lub 
bliska kuzynka „Awantury: w raju*!... 

Fiorette (E. Gliński) i Patapon (J. Cis- 
cierski) — wspólmicy firmy nawozów: sztu 
czmych — są szczęśliwymi małżonzami u- 
roczych i powabnych paryżanek: Riquette 
(M. Grelichowska) i Blanki (Cz. Szur- 
szewiha*. 

* Patapon jest całkiem pewien cnoty swej 
malžonki; Florette — mniej. 

Obaj muszą wyjechać na jedną dobę do 
Londynu, na jedną tylko dobę!... 

Co się staje w ciągu tej doby, jakie 
niezwykłe przygody czekają każdego z lo- 
ikatorów sztluki, jakie dziwaczne wytwa- 
rzają się sytuacje i jak nieoczec:wane jest 
rozwiązanie zagmatwanych awantur, — 
tego miesposób opowiedzieć, — trzeba z0- 
baczyć na seeni 

„Trzeha”,. — Obowiązek nie najcięż- 
Szy, a już napewmo bardzo przyjemny !... 

п © 

   
   

  

    

  

Wielka parada ras i шаб\х 
na premjerze w cyrku 

Staniewskich 

Cyrk Staniewskich występuje dziś w 
Wilmie z premjerą rewelacyjnego progra- 
mu. W barwnym kalejdoskopie przewinie 
się przed oczyma widzów, wielka defilada 
ras i ludów, a potężne słonie, poważne 
wielblądy, pręgowate ezbry i 
małpki stanowić będą tło urozmaiconego 
widowiska. Istotnie tegoroczny: program 
Cyrku Staniewskich skupia w sobie to 
wszystko, co sztuka cyrkowa w jej naj- 
szlachetniejszych i najciewakszych for- 
mach wytworzyć zdołała. Zobaczymy więc 
ma arenie m. in. słynną trupę chińską Chi- 
Ba - Gou, która słusznie uchodzi za czo- 
łową atrakcję cyrków: europejskich, wystą 
pią fenomenalni al | i gimnastycy— 
Turcy zespołu Hassana, ukaże się Reber- 
nigg — świetny tmeser wraz z wielką gru- 

'pą pięknie tresowanych koni, niezrównam 
cykliści Narow wykonają orygninalny 
„Skecz“ ma rowerach, a „numer z cegiel- 
kami“ Roschkalnsa wzbudzi niechybnie 
dreszcz emocji. Triudno doprawity wyliczyć 
wiszystkie objęte programem atrakcje, jed- 
nak już z pobieżnego tylko rzutu oka wi- 
dać, że Cyrk Staniewskich wykazał wielką 
dbałość o stronę artystyczną spektaklu i 
przygotował dla publiczności wileńskiej 
widowisko o wysokiej wartości rozrywiko- 
wej, kulltunalnej i pouczającej. 

Godzi się przypomnieć, że przedstawie- 
nie inauguracyjne odbędzie się dziś, dnia 
21 lipca na placu przy ul, Mickiewicza 55, 
gdzie cyrk rozbił swje namioty, 

Bajki Polityczne 
Aleksandra Zasztowta 

Świeżo ukazały się w druku. 

    Do nabycia: w księg. Gebethnera 
i Wolfa i in. 

  

figlarne .
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NA FILMOWEJ TAŠMIE 
„AKORDY MIŁOŚCI* — „CASINO*. 

Dziś ludzie mają wiiele zmartwień, kło- 
potów i 'tnagedyj... 

Wiadomo, ciężkie czasy! Były jednak 
kiedyś te „dobre czasy”. Do mich preznoszą 
nas „Akordy miłości. 

Poczciiwii ludzie małej wioski ('w deko- 
racjach bamdzo malowniczej), mają swoją 
ambicję — chór. Ozarny chamakiter jednak 
burzy: idylię i dla niszczenia chóru kupuje 
dia kościółka organy. Napozór mała rzęcz 
— ale tragedja wielka, bo w sprawę wmie- 
szały się perypetje sercowe bohaterów. — 
Wszystko jedłaak kończy się pomyślnie, 

Cała ta historja jest mocno maiwina i 
nieco mudnawa, ale obraz ma dużo wartoś- 
ci, jako rodzajowy fragment. Już od pierw 
szych scen opamowiuje widza nastrój właś- 
ciwy np. opowiešciom Dickensa. Reżyser 
(Lachman) umyślnie nastrój ten podkreś- 
lił, tak doborem postaci, jak i tłem. | 

Wykonawcy _ ról głównych miczem się 
nie wyróżniają. Natomiast zespół wokalny 
„Сю ата Simgers* znalazł się bardzo na 
miejscu i wykonaniem szeregu piosenek 
wyłkaział pierwiszorzędną klasę. Dobre były 

, ujęcia operatontikie. Dodatki — ibezbanwne 
Tad, C. 

„ŚWIATŁA WIELKIEGO MIASTA" — 
„HELIOS*, 

Gdy rok temu Chowllie Chaplin jeździł 
po Europie ze swoim filmem, przyjmowa- 
ny był niezem władca udzielny. 

'Ten rodzaj artyzmu i sztuki filmowej, 
jelki reprezentuje Chaplin, ma swoje wła- 
sime, odrębne miejsce w kinematografji. — 

Niema tu wewelacyj dźwiękowych, 'tyllko 
mała parodja dźwięku. Niema też aw/an- 
garidowych tricków! wi zdjęciach. Jest nato- 
miast coś innego, a mianowicie wiele ser- 
<a, uśmiechu przez łzy i trochę melancho- 
lii. Ale przedewszystkiiem jest w filmach 
Chaplina, a szczególnie w. „Światłach Wiel- 
komiiejskich'* serce. Ohapliln to romantyk 
filmowy. No, a przedewszystkiem dosko- 
nały artysta. 

Pisaliśmy swego cazsu obszerne recen- 
«je tego filmu po jego premjerze w. Pary- 
żu i 'w Monte -Carfto, : 

Teraz, gdy wrócił do Wilma po raz dru- 
gi, madłalrza się sposobność tym wszystkim, 
któnzy obrazu tego nie widzieli, aby ро- 
zmalli; co znaczy dobry, wartościowy film. 

Tad, C. 

NOWA PLACÓWKA FILMOWA. 

' Powstała nowa wytwórnia kinemato- 
graficzna pod nazwą „Orton. Nowa. ta pla 
cówik zamierza zająć poważne stanowisko 
w. nszej produkcji kinowej i! podejmować 
będzie tematy artystycznej 'wiamtłości dla 
realizacji na eknanie, 

: „Pierwszą produkcją mowozałożonej wy- 
twiórmi będzie dźwiękowy film pt: „Pałac 
na kėlkach“. Treści do tego obrazu za- 
czerpnięto z powieści Jerzego Kossowskie- 
go „Cyrk“. 

Reżyser obrazu i autor powieści: współ 
nie opraicowali scenarjnsz przyszłego fil- 
mu, który, jak tto mależy przewidzieć, za- 
chowa. tło powieści, alle będzie prizystoso- 
wany do; konstrukieji ściśle filmowej. W 
produkcji „Ortonu* wezmą udział wybitne 
siły aktorskie maszej stolicy, które reżyser 
Ondyński skupia około swojej mowej pla- 

cówiki. Tad. С. 
(7 PETN ET EITSEES ESS 

pp. wynajmejących 
Uwadze letnisk», pensja” 

naty, pokoje I t. p. 

ogr « „ SŁÓWAĆ | 
i do lanych gł m bardzo tanio 

załatwia 

Biuro Rzklamowe 

St Grabowskiego 
u!. €erbarska 1, tel. 82. 
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B. FARDJOHN 

Ппроо! — Square Tajamnica Keit 
Dużo bym dał by módz go znaleźć i do- 
wiedzieć się, co on mobił w piątek no- 
cą! Lady Worton opowiada dziwną hi- 

__ storję. Nie wątpię, że to prawda, ale o- 
na widziała, naturalnie, nie prawdziwe- 
go Boyde'a. Ktoś podawiał się za ziaimor- 
dowanego. Jeżeli to nie był Abel. De- 

ath, to macie tu jeszcze trzecią stronę! 
"I sam djabeł tu nogę złamie! 

— (Ale to zdejmuje podejrzenie z 
miego zięcia. Szereg świadków twierdzi 
pod przysięgą, że on nie wstawał z 

_ łóżka w ciągu całego tygodnia. 
— — Tak, ale pozostaje jeszcze oskarże 

nie o współudział. Mówię to wam kolego 
nieoficjalnie alle jako staremu przyja- 
cielowii. 

włam bardzo wdzięczny, 

— Niema za co. Obaj nie od dzi- 
"siaj pracujemy i wiemy dobrze czem jest 

_ obowiązek. Chodzi tu nie o to, co za- 
szło w parku lady Worton w; zeszły czwa- 

rtek, ale o to, co się działo w piątkową 
noce tydzień wcześniej na Keithpool - 54. 

To właśnie należy wyjaśnić jak naj- 
prędzej i jeżeli Reginald  Boyde jest 

wiplątany do tej sprawy, a marazie nie- 
można temu zaprzeczyć kategorycznie, 
to zie musiał odpowiadać przed są- 
dem. 

— Wobec braku świadków trudno 
jest mamazie się wytłumaczyć. Ale nie 
nie dowodzi, że mój zięć zawinił. 

— Naturalnie, a ja z całego serca 
zę zięciowi pana żeby 'wyszedł szczę- 

śliwie z tej historji. Nie mówmy mara- 
zie o tem. : 

— Dobrze, — odpowiedział sucho 
Robson. — Postawmy kropkę. Jeżeli mój 

EEE T EA 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 
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Początek szansótw o g. 2. 4, 6, 815, 1015 

Potężne arcydzieło dźwiękowe p. t. 

Wielki Gabbe 
w rol: Edic von Stroheim oraz Betty Compson 

a |7RODNO, Brygidzks 2.| Yyspaniały palet! | : 
wersja czeska. — Wstęp ed 65 gr. 

Angiikański biskup przecho- 
dzi na katolicyzm 

Dotychczasowy ancybiskup kościoła 
amglikańskiego w Kaledonji koło Cape- 
town w. Afryce przeszedł jdnia 1-go lip- 
©a' r. b. na łono kościoła katolickiego. 

Arcybiskup Engileheart pracował od r. 
1898 w kolonjach afrykańskich, gdzie 
poświęcał się w ciągu dwudziestu lat 
dziełu niesienia: pomocy trędowatym. W 
r. 1918 arcybiskup zbludował koło Са- 
petown dom dla uleczonych trędowatych 
Dom ten stał się jednocześnie schnoni- 

skiem dla emerytowanych księży. Roku 
zeszelego arcybiskup Engleheart zrezyg- 
nował ze swego stanowiska w Afryce, 
powrócił do Anglji 1 przeszedł na kato- 
licyzm. 

so'zd etaoin shrdlu cmfiwypąbgkńjąbgk 

Arcybiskup Dublina kardy- 
naiem 

W kołach rzymskich rozeszła się po- 
głoska, że arcybiskup Dublina, Dr. Ed- 
wiand Józef Byrne, otrzyma niebawem 

kapelusz kardymalski. 
Ks. arcybiskup Byrne urodził się w 

1872 r., amcybiskupem został mianowa- 
ny w mw. 1921 przez papieża Benedykta 
XV. 

W ten sposób miałaby Iriandja dwu 
kardynałów, gdyż arcybiskup z Armagh, 
prymas Józef Mac Rory, należy: do kole- 
gjum kardymalskiego. 
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Racjonałnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysck e oprocentowanie—całka- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 
YTYTYYYTTYYTYYVYYYYYTYVYYYYYYYYVYYYYYVVYVYY 

DZIŚ w KINACH P. T. K. 
TEL. 214. CE%Y ZNIŻONE. 

BEKSREATIRNASEOE WADZE RAY TZSWYTECZA 
S:an o g, 6,Bi 10.15. 
  

Tźwiękowiec 
Kino „„POLONJA“ 

Potztowa 4 

Dziś! 
Pierwszy wielki czarujący wę: 
gierski film dźwiękowo muzycz- 

no-śpiewny p. t. 

GRAJ CYGANIE 
w rolach głównych 

Martą Eggerd 
i Paweł Замог 

 KESIDROSE TT TJAKICCMDRTKENS ABY TIEMS 

Džwiekowiac 
Kino „APOLLO“ 

Bomirik. 26. 

Najbardziej sensacyjny film 
egzotyczny p. t. 

„MAWA SYN DŻUNGLI" 
fascynujące przygcdy w dziewiczych 

lasach ladyj wschodnich 

CERESAOZY ST AKOEKW ZO REES С ЛЕЦИСКОНБИНЕСЕ 

KINO „PALACE“ 
Orzaszk.31. 

IWAN MOZŻUCHIN 
w fumie p. t. 

Adjutant Cara 
wstęp od 45 gr.   

Bogata wystawa. Zajmująca treść. 

— Rehabilitacja rejenta Czesława 

Danowskiego. — Z prawdziwą satysiak 

cją- dowiadujemy się, iż pan Czesław 

Danowski, notarjusz w Baranowiczach, 

skazany w maju ub. roku przez Sąd O 

kręgowy w Nowogródku na 2 lata do- 

mu poprawy i 5000 zł. grzywny za przy 

jęcie do protestu przez jego kancelarię 

weksla po terminie, w ustawie przewi- 

dzianym, wyrokiem Sądu Apelacyjnego 

w Warszawie, do którego się odwołał, 

w dniu 8 bm. został uniewinniony. 

Rejent Danowski dobrze jest znany 

całemu społeczeństwu baranowickiemu, 

przedewszystkiem jako człowiek nieska- 
sitelnej prawości i uczciwości, a poza- 

tem, jako ofiarny i rzetelny pracownik 

na niwie społecznej. 

Nie wątpimy też, że społeczeństwo 

baranowickie bez różnicy wyznania lub 

przekonań politycznych przyjmie z uczu- 

ciem niekłamanej ulgi wiadomość niniej 

szą. 
*ze swej strony składamy mu tą dro- 

gą gratulacje raz wyrazy głębokiego 

uznania i współczucia z powodu wiel- 

kiej krzywdy moralnej, jaką go dotknęła 

za niepopełnione, jak się okazuje, winy. 
  

     

| NOHEKSIA 
DZIEJE 1-GO0 PUŁKU UŁANÓW KRE 

CHOWIECKICH. -— Dla uczczenia 15-1lecia 

bitwy pod Krechowcami, uroczyście obcho- 

dzonego przez 1 pułk ułanów Krechowiec- 

kich imienia płk. B. Mościckiego, dnia 24 

lipca br., zostały wydane pnzez Wojskowe 

biuro historyczne, obshzerne dzieje tego 
starego i zasłużonego pułku. Jest to pienv 
sza dbszerna historja dziejów pulku ka- 

walerji. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Igna- 

cy Mościcki zaopatrzył to wydanie nastę- 
pującym autografem: „Niechaj ten wierny 
opis wailk 1 pułku Ułanów Krechowieckich 

o niepodległość Ojczyzny posłuży przySa- 
łym pokoleniom Jej obrońców a wzór, jak 
spełniać twardy i zaszczytny obowiązek 
żołnierza. 

„Autorami tych dziejów są starzy ofi- 
cerowie pułku, major Jan Litewski, który 
wstąpił do pułku 30 stycznia 1915 r., oraz 
rotmistrz dypl. Władysław. Dziewanowski. 

Historja ta ma objętości 550 stron dru 
ku, 11 barwnych meprodukcyj i powyżej 
200 fotogirafij, ilustracje tte są odbite na 
białyra kredowym papierze, Oddzielna 
wkładka załączników zawiera 55 szkiców. 

Poza opisem samych dziejów pułku, 
książka ta zawiera 'jeszeze następujące u- 
zupełnienia: rozdziały pt: „Pułk w poezji 
i pieśni”, „List pożegnalny rotmistrza Ro- 
mena do rodziny, „Pismo Magistratu Sta» 
khisławiowła'', opisujące czyny ułanów Kre- 
chowiieckidh, „Winiosek ma: odznaczenie 1 
pułku orderem „Virtuti Militari", oraz h- 
sty: poległych i rannych, odznaczomych 
orderem „Virtuti Militami', odznaczonych 
Krzyżem Walecznych, oficerów, którzy 
brali udział w biliwie pod Krechowcami, o- 
gólma lista wszystkich oficerów pułku, ko- 
lejnych dowódeów pułku i szwadronów 2 
czalsów! 'wiojny, lista podoficerów służących 
do dnia 'zawieszenia. bromi, lista ułanów: słu 
żących w: pułku od 18 roku do zatwileszenia 
broni. 

Książka tia ukaże się nia pułkach księ- 
garskich już w najbliższych dmiach, zamó- 
wienia jej możni, również (kierować bezpo= 
šredinio do 1 pułku ułanów! Krechowieckich 
w. Augustowie, 

„Dzieje 1-go pułku ułanów! Krechowiec 
kich“ winny wzbudzić powszechne zaimte- 
mesowamie jako wierny i żywy opis bohu- 
tenskich czymów i przeżyć jednego z naj- 
starszych di miajbairdziej znanych pułków 
maszej kawalerji. 

  

   

  

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

  

  

  

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 

strwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 

twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
plający (panie). Natryski „Hormona” według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W: Z. P: 

EZ BEDAC R CRO KOAZTZWE DROZD 

OGŁOSZENIE 

Magistrat m. Wilna poszukuje refiektantów 

na wydzierżawienie lokalu po kinematografie 

miejskim ,t. zw. sali miejskiej) przy ul. Ostro 

bramskiej nr. 5. 
Bliższe informacje o warunkach dzierżawy 

otrzymać można w Kancelarji Głównej Magi 

stratu (pokój 16) w godzinach  urzędowycn. 

Tamże składać oferty w zamkniętych  koper- 

tach do dn. 1-VIII. 1932 r. Jednocześnie z o- 

fertą należy wpłacić kaucję w sumie 2000 zł. 

DST TTT ITT IS USS 

Radje wileńskie 
Czwartek dnia 21 Ipica 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 15,10: Program dzien 

15,15: Muzyka hiszpańska (płyty). 15,35 

Kom. met. 15,40: Muzyka popularna (płyty) 

16,30: Kom. Tow. Gimn. „Sokėl“. 16,40: 

Mala skrzyneczka”, listy dzieci omówi Cio- 

cia Hala. 17.00: Koncert. 18.00: „Z drogi na 

Olimpjadę* odcz. 18,20: Muz. lekka. 19,15: 

„Skrzynka pocztowa nr. BIO 19,35: Pras. 

dziennik radj. 19,45: Progr. na piątek i rozm. 

20,00: Koncert. 21,20: Słuchowisko. 21,50: 

Kom. 22,00: Muz. tan. 22.40: Wiad. sporto- 

we. 22,50 Muz. tan. 
a 

Giełda warszawska 

Z dnia 20 lipca 1932 r. 

DEWIZY I WALUTY 

Holandja 359,65—360,55—358,78. 

Belgja 123,85 — 124,16—123,54. 

Gdańsk 173,95—174,38—173,52. 

Londyn 31,90—31,85—32,02.—31,72. 

Nowy York kabel 8,928,—8,943—8,908 

Paryż 34,98—35,07—34,89. 

Praga 26,41—26,47—26,35. 

Szwajcarja 173,85—174,28—173,42. 

Włochy 4,6 — 45.82—45,35. 
Niemcy 212,30 

PAPIERY PROCENTOWE 

inwest. 95,5 p — 95,5. 

5 proc. poż konwers. 30. 

6 Ša B dol. 53,25—54. 

7 proc. poż. stabil. 4,,88—48,25—4T,5. 

10 proc. poż. kol. 101, 

4,5 proc. L. Z. 36,5—36,25. 

5 proc. L. Z. m. Warsz. 41—41,12—47,10. 

8 proc. warszawska 55—55,5—55,75. 

8 proc. piotrkowskie 50,5. 

6 proc. oblig. warszawskie 30,5. 

/Tendencja mocniejsza. 
AKCJE 

Bank Polski 71,5. 

Tendencja utrzymana. 

POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM JORKU 

Dillonowska 57. Stabilizacyjna 46,87 i pół. 

Warszawska 35, Śląska 34,25. 

OFIARY 
Urzędnicy Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Wilnie składają na konserwację Katedry Wileń 

skiej 10 zł. 

ny. 

4 proc. 
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POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 

OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 

— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

  

  

publiczności 

  
położone w miejscowości 

RISE = = 
mine! ZA, е 

« ощ — Mum Z = = 

Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej pomiędzy 

siecją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

plażą z piaszczystym dogodnym dla kąpieli 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
I 

Pierwsza Wilieńska Spółka 
Parcelacy|na. 

WiLNO, MICKIEWICZA 4. 

—--—— б ст E AB 
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DOKTOR | 
Zeidowicz 

chor, skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od $—do 1, 

5--8 wiecz. 

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 

KOBIECE, WZNE- 
BYCZNE NARZĄDOW 

MOCZOWYCH 
od 12—21 e44—6 
ut. Bifrkiaweicza 24. 

tei 277. 

DOKTOR 

Biumowicz 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Wisika 21, tel. 921, 

ой 9—113—7 
w niedzielę 9—1, 

W.Z. P. 23. 

  

Р 

"Lokale 
РУО ТЯ 

1 pokój 
lub dwa do wynsjęcia, 
Tatarska 17 m 3, 

‚ MIESZKANIE 
5 pokojowe ze wszel: 
kiemi wygod.mi (Kc- 
lonja Montwił.) Pańska 
21—1 Dowiedzieć sę 
Meczetowa 14 tel, 11-98 

e WE 

Wydale się 
2 pokoje bez mebli z 
kuchnią,  wanuą Z 
wszelkiemi wygodami, 
z komłertowem wejś- 
ciem frontowem i e- 
wentnalną używalnoś- 
cią pianin*. Oglądać 
można od godz. 4 da 
6, ul. Jagiellońska 10 
ш, 5. 

  

vy 

POKÓJ 
umebłowany 

do wynajęcis. Na pię- 
trze. Ozobne wejście. 
Artyleryjska 1 m. 3. 

Do wynajęcia 
umeblowany pokój, Dą- 
browskiego 12 m. 3. 
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Kupua 
i SPRZEDAŻ 

ЧУЕ 

Polski Sktad 
Lešny 

Jidwigi Paukszta, ul. 
Piłsudskiego Nr 12, po- 
leca po censch konkn- 
rencyjnych wszelkiego 
rodzaju deski, okrąg- 
laki i drzewo opałowe. 
=ZSZCUDY 

guby 
EEE 
MZ nii ąSłonecz- 

та na Antokclu 
a gmachem poczty 
głównej zgubiono 0- 
brączkę ślubną ze zna- 
kami „1111932*, Ucze 
ciwego znalszcę upra- 
sza się o cdniesienie 
zguby. ptrd adresem 
Słoneczna 11-a m. 1. 
m AA 

POSZUKUJĄ 
PRACY © 

Młoda 
inteligentna panna po-. 
szukuje pracy biurowej 
(b. pracowniczka ko- 
morniks) lub też w 
braku tejże zajmie się 
dziećmi oraz domem. 
Posisda b. dorre ref:- 
rencje, usposobienie 
miłe. Warunki skrom- 
ne. Może wyjechać do 
uzdrowiska ewent, ma- 
jątku w niedalekim 
promitniu od Wilna, 
Oteriy sub „Walka o 
życie* do Redakcji 
„Słowa”. 
O ma 

Przygot. 
do konkursowych e- 
gz'minów Politechniki 
i Uniwersytetu (Medy- 
cyna, Farmacja oraz do 
Iastytutu Dentyst. li: 
piec — sierpień, Św. 
Jacka 5. 

  

  

tudent Politechniki 
Warszawskiej przy- 

gotowuje na wydz. 
mechaniczny i elektry- 
czny (prawa Nowo- 
świecki 1—6). 

N-uczycicika gimnaz- 
jum języków nie- 

mieckiego i francuskie 
go przyjmie lekcje w 
szkole średniej pry- 
watnej, _ Wiadomości 
Bąbrowskiego 12 m. 3, 
od 17 do 20-tej. 

Panienka 
która ukończyła w rb. 
gimnazjum, poszuzuje 
posady kasjerki, inka- 
seutki i t.p. Może zło- 
żyć kaucję. Oferty do 
redakcji dla „13* 

tudentka poszuku'e 
bezpłatnej prskty- 

ki farmaceutycznej, 
3150 kondycji do dzie- 
ci za utrzymsnie. Zgło- 
szenia ul, Zamkowa 
24—3. 

Mod inteligentny 
człowiek,  poszu- 

knuje posady rolnej w 
maj. pisarza, pro- 
wiantowego lub prak 
tykanta roinego,rów- 
nież może prowadzić 
książki, posiada Świa- 
dectwa ze szkół i prak 
tyk odbytych, Ul Nie- 
świeska 22-16 m, 7. 

O 
wersacji (specjal- 

ność wymowa, litera- 
turs) po powrocie z 
Paryża udziela dyplo- 
mowana nauczycielka 
W. Stefańska 23 m. 9. 

Młoda nauczy- 
cieika 

wyjedzie na lato za b. 
skromnem wynagrodze- 
niem do dziecka od 
7—10 lat. Świadectwo 
b. dobre, Wielka 27—3, 
od 11—1 godz. 

tudent matematyki 
wyjedzie do ma» 

jątka na kondycję na 
sierpień Za utrzyma- 
nie, Łaskawe oterty 
w Adm. „Słowa* pod 
„A, B 

  

  

  

kon: 

    

  

  

ns ochmistrzyni, 
zdrows, pracowita, 

skromne wynagrodze- 
nie. Dobrze zna się na 
mać Nowoświecka 
-a—7. 
| zł 
Bo: ukuję pracy do- 

zorcy domu lab 
jakiejkolwiek innej. 
Bazyljańska 4 m. 26. 
Olszamowski. 

zeladnik szewcki, 
dobry tachowiec, 

ze skromnemi wyma- 
ganiami sznka zajęcia 
od zaraz, solidny, nie 
pije. Żórawia 6 m. 3— 

eksandrowicz Kazi 
mierz 

  

    

łeśln, wykwalitiko- 
wany, z polecenia- 

mi podejmie się prscy 
w swojej specjalności, 
tanio. Robotę wykona 
soliduie. Tartaki 27 — 
Rajchinbach Józef 

lusarz - mechanik 
pozostający bez pra* 

cy przyjmie posadę п 
skromnych waruukach 
— Pracowity, sol day, 
uczciwy. Dobry roboi- 
nik. Tokarska 6 m. 6. 
Zaulewicz Władysław 

  

s: dobry facho- 
wiec, solidny, ze 

świadectwami, poszu- 
kuje pracy w zskresie 
swej specjalności. Sla- 
skowicz | Antoni Wię- 
zienns 2 m. 3 

Koval. dobry robot- 
nik, pracowity, sn= 

mienny, — w ciężkich 
warunkach znajdujący 
się, szuka pracy od 
zaraz. Zgadza się na 
każde warunki. Dora 
wia 9 m. 1. Žyžniew- 
ski Jan . 

| domów buduje 
się w Wilnie, czyż 

przy żadnym z nich 
nie znajdzie się prace 
dla wykwaliłikow anego 
cieśli, solidnego czło- 
wieka pozostającego 
bez pracy? — Łaskawe 
zaofiarowania proszę 
kierować nl. Św. Igna- 
cego 12 — 27, Baliński 
Michał. 

Sara, dobry tacho- 
wiec ze Šwiade- 

ctwami przyjmie pracę 
na szromnych warun 
kach. — Naruniec Kle 
mens — Zaułek Lidz 
ki 13, 

          

tolarz. = Sumieny, 
pracowity prosi o 

udzielenie  jakiejkol- 
wiek pracy. Może wy- 
jechać na prowincję — 
Czywilis Michał. Po- 
narska 45. 

Sa podejinający 
się każdej rcboty 

— znający gruntownie 
swój tach, trzeźwy, — 
uczciwy, prosi o jakie” 
kolwiek zajęcie, Lwow- 
ską 30 m. 3. Zarakow- 
ski Rajmand. 
  

zięć będzie oskarżomy, potrafi odpowie- 
dzieć na wszystkie zarzuty, Mogę ręczyć 
że nie będzie się wylkręcać od odpowie- 
dzi. Ale chciałbym prosić, żebyście mnie 
uprzedzili o tem: chciałbym przygoto- 
wiać moją córkę do tego ciosu. 

Odwrócił się by ukryć wizruszenie. 
Lambert uścisnął serdecznie jego dłoń 
i obiecał: 

— Pan dowie się o tem majpierw- 

szy. Nie mależy: rozpaczać: Sprawa mo- 

że nie być tak złą, jalk się wydaje. 

Inspektor Robson (pożegnał się 

i wszedł do domu. 
—0 czem rozmawiałeś znim, za- 

pytała zaniepokojona żona, — Czy śle- 
dzi Reginalda ? 

— Mak. Powiedziałem mu, że gdy 

Reginald będzie pod oskarżeniem, potra- 

fi się obronić. 
— Naturalnie! — wtrąciła Betty, z 

trudnością opanowując wzruszenie. — 
Tatusiu, pracujesz w policji już od lat 
trzydziestu; Co myślisz o zeznaniach 
doktora Paya? 

— Pozornie mówił bardzo szczerze, 
— odpowiedział inspektor wymijająco. 

Ale nie to jest ważne, jak on mówił, ale 
jakie wrażenie zrobił na sali i przysię- 
głych. 

—Jakież wrażenie on zrobił? 
— Oni wierzyli mu. 
— A ty ©o myślisz o tem, Dziecku — 

zapytała ciotka Rob. 
— Ja mu nie wierzę. 
— Dllaczego ? 
— Ja sam nie wiem. 
— Bo ty masz już jakieś własne 

przypuszczenie! — zauważył wuj Rob. 
— Być może. 

— Ale ja nie mogę zrozumieć, - - 

westchnęła ciotka Rob — dlaczego on 

sam jalkkgdyby bronił Reginalda, Widocz- 

nie mówił zupełnie szczerze. 
— Zdawaloby się — pokiwał głową 

niedowierzająco Dick. 

— WI każdym razie to uczciwie z je- 

go strony, że mie nalegał zbytnio na po- 

dobieństwie. Widocznie sam nie był zu- 

pełnie pewny. Czy nie zmaisz nikogo Die- 

ku, kogoby on mógł wziąć za Reginalda ? 

— Nikogo. 

— Czy Abel Death jest do niego po- 

dobny? 
— Ani odrobinki. 

— Mój Boże, czy on się nigdy nie 

znajdzie? Chyba migdy jeszcze nie było 

tak zawikłanej sprawy! 

— My tą sprawę rozpatrzymy, 
oznajmił spokojnie Dick. — Możecie ki- 
wać głowami nieufnie, ale ja mam swój 
plan, o którym narazie mówić nie będę. 

— Czy nie sądzisz Reginaldzie, że 
człowiek, który udawał twego ojca u La- 
dy Worton, mógł się ucharakteryzować 
na ciebie? — zapytał Robson. — To się 
zdarza! 

Dick z głuchym okrzykiem skoczył, by 
powstrzymać chwiejącego się Reginal- 
da. 

— Ja zabraniam mówić dłużej o tej 
sprawie — oznajmiła kategorycznie ciot 
ka Rob. — Betty, połóż męża do łóżka, 

niech odpocznie i uspokoi się. Bo może 
znowu zachorować. 

Reginald wyszedł z Betty, a Dick po- 
żegnał się, powołując się na ważne spra 
wy. 

— Jeżeli nie będę o dziesiątej, to już 
na noc nie przyjdę. 

Dick postanowił spędzić noc na 
Keithpool-cq; Ale wpierw postanowił od 
wiedzić dawne mieszkanie Reginalda, 

rozmówić się z jego dawną gospodynią. 

Było niezmiernie ważną rzeczą ustalić a- 

libi Reginalda po rozmowie jego z oj- 
cem. 

Dawna gospodyni Reginalda spotka- 
ła go przyjaźnie. 

— Jak się czuje młody pan po śledz- 
twie? Czytałam sprawozdanie w gaze- 
tach. 

— Chciałem zapytać panią, czy pa- 
mięta pani, co się działo w piątek wieczo 

rem 1-go marca? 

— Pan nie jest pierwszym, który 

mnie o to pyta! Byli już tu dwaj detek- 

tywi i trzej dziennikarze. Położyłam się 
o dziesiątej wieczorem, p. Reginalda nie 
było jeszcze w domu. Umyślnie zapuka- 
łam do drzwi, żeby zapytać się, czy nie 
potrzebuje czegoś, a kiedy nie odpowie- 
dział, zajrzałam do pokoju. Ale nie by- 
ło go w domu. 

— Proszę sobie przypomnieć, czy 
pani nie słyszała, kiedy p. Reginald wró- 
cił? 

,. — Staram się, sir, — rozłożyła ręce 
bezradnie staruszka, — ale nie mogę so- 
bie przypomnieć. P. Reginald miał włas- 
ny klucz, mógł więc wychodzić i przy- 

chodzić, kiedy mu się podobało. Nigdy 

nie słyszałam, o której wracał w nocy. 

— Ale bardzo jest ważne ustalić io, 
— zauważył zmartwiony Dick. — Może 
służąca pani pamięta? 

— Zaraz ją zawołam i pan sam za- 
pyta. 

Na dzwonek zjawiła się niemrawa 
wiejska dziewczyna lat dwudziestu. Ona 
również nic nie wiedziała i nic nie pamię 
tała. Zrozpaczony Dick udał się w dal- 
szą drogę. 

Wobec braku świadków zapewnienia 
Reginalda o tem, że wrócił przed dwuna 
stą do domu, nie miały żadnego znacze- 

  

nia. Chmury nad rodziną Robsonów sta 
wały się coraz ciemniejsze. 

Z mieszkania Reginalda udał się Dick 
do pani Death. Ale i tutaj czekała go 
przykrość: pani Death spotkała go ina- 
czej, niż zazwyczaj. Zniknęła dawna ser- 
deczność, a na jej miejsce pryszły podej- 
rzliwość, niedowierzanie i rozdrażnienie. 

— Czy Sylwia jest w domu? — za- 
pytał Dick, nie słysząc charakterystycz- 
nego kaszlu. 

— Nie, — odburknęła z gniewem 
matka, — i ja nawet nie wiem, gdzie o- 
na jest! Mało miałam zmartwień to je- 
szcze dziecko, przeciw mnie podburzają! 

— Przeciw pani? — zawołał zdziwio 
ny Dick. Nie, to do Sylwji niepodob- 
ne! 

— Nie było podobne, zanim się paa 
tutaj nie zjawił! 

— Pani się myli. Nie widziałem Syl- 
wji. Przyszedłem odwiedzić panią, jako 
przyjaciel, jako szczery przyjaciel. 

— Naturalnie! uśmiechnęła się 
ironicznie kobieta. — O! Ja teraz * wiem 
doskonale, czem jest przyjaźń. 

— Pani jest niesprawiedliwa. — Za- 
przeczył miękko Dick. — Proszę mi po- 
wiedzieć, co się dzieje z Sylwią. 

— Cóż ja mam mówić? Ona mówi 
tylko o panu, nawet doktor Vensin 
zauważył to wczoraj. „Myślisz o Dicku?“ 
— zapytał. — „Tak, ciągle o Dicku. -— 

„A o mnie, nigdy? — „O panu też myślę, 

ale inaczej .—,,Cóż ty o mnie myślisz?” 
— pyta doktor, a ona: — „Ach, lepiej 

proszę się nie pytać!" Powiedziałam jej 

potem, że to wstyd tak iozmawiać, ale 
już nie powtórzę, co ona odpowiedzia- 
ła. Jestem smutna, że moje dzieci wyra- 
stają na takich niewdzięczników. Wczo- 
raj ona wyczekiwała pana cały dzień. 
„Gdzie Dick? Czemu Dick nie przycho- 

beim NS LP ASA MS 

    

dzi?“ Przed trzema godzinami wyszła i 
ja sama nie wiem dokąd. Ot i wszystko, 
co mogę panu o niej powiedzieć. 
co pan robi! Niech pan odda mi moje 
dziecko! Słyszy pan, panie Remington, 
niech pan odda mi moje dziecko! Stra- 
ciłam męża, czyż teraz kolej na Sylwię? 

— Jestem pewien, że pani to nie gro 

zi, — uspokajał Dick. — Sylwia wróci. 

Czy pani nie może mi nic więcej powie- 
dzieć? 

Żona Abla Deatha podeszła bliżej do 
Dicka i spojrzała mu badawczo w oczy. 

Kto zabił Samuela Boyde? — zapy- 

tała gwiżdżącym szeptem. — Kto zabił, 

mów pan! 
— Ja sam dużobym 

mógł to wiedzieć. 

— Nikt nie wie, ale wszyscy kogoś 

podejrzewają, a pan kogo! Mów pan! 

Jeżeli pan ośmieli się... Nie, pan się ше 

ośmieli! — wykrzyknęła z rozpaczą. — 

Pan nie odważy się powiedzieć nic w 

twarz, że to mój mąż... 

—- Chciałbym wiedzieć, kto to pani 

wytłomaczył. Ale nie będę pytał, bo pew 

nie wziął od pani obietnicę nie mówie- 

nia mi. 
— Przeciwnie! On sam powtórzy to 

panu. 
— Wątpię bardzo. 

,  — Powtórzy! On jest taki dobry i 

serdeczny dla nas. Gdyby nie on, dzieci 
moje poumierałyby z głodu! 7 

— Gdybym miał środki po temu, nie 
brakłoby pani niczego! — odpowiedział 
ze smutkiem Dick. — Czy pani nie przy- 
puszczała, że panią oszukują? Ma pani te 

raz pełną głowę myśli, które "poddano 

pani w specjalnym jakimś celu. 

(D. C. N.) 

Ach, 

dał, gdybym 
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