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RADZE I K TO IO TA AARONA TSO" AS 

Sabry Ain Charothu Konferencja ekonomiczna w Londynie 
A jednak — monotonne w całem swojem porząd- 

kowem, prostolinijnem, ekonomicznem, nierozrzutnem 

pięknie, są te wszystkie kibuce. Mówiłem to sobie wy- 

chodząc tego samego jeszcze dnia (szliśmy jednak 

szybko, a osady nie są bardzo od siebie oddalone) 

z Gewy, gdzie brzmiała mowa rosyjska i niemiec- 

ka i gdzie w bibljotece wiejskiego kolektywu mogłem 

przewertować kiłka najbardziej lapidarnych dla mnie, 

najbardziej w swych złowróżbnych dla naszej kultury 
porównaniach - proroctwach uderzających, stron wiel- 
kiego dzieła Oswalda Spenglera. Wzorowe gospodar- 
stwa drobiowe, chromające mimo wysiłków tych ludzi 
zbożowe, ludzie młodzi i młodo wyglądający, dzieci. 
Przypomniało mi się, co mi powiedział Buchner, gdym 
go poznał i mówił z nim o kibucach: „Szkoda, żem 
Pana nie poznał w zeszłym tygodniu, byłbym Pana za- 
wiózł do nas, pod Hederę. U nas wtedy było wielkie 
święto, wszyscy się bawili cały dzień... 

A dlaczego? 

— Urodziło się dziecko. 

Przypomina mi się to bo Buchner pokazuje mi 
właśnie, bloki Ain Charoth: z lekkiego skłonu góry 
zbiegają w sześciu lmjach białe dachy niewielkich 
domów, niżej folwark, a u szczytu spinają jakby to 
wszystko dwa duże o nowoczesnych linjach budowy 
gmachy i nieco niżej, między temi dwoma, jeszcze 
większy trzeci. jest niesłychany kontrast między temi 
corbussierowskiemi  linjami  paropiątrowych gma- 
szysk, a dzikim jeszcze krajobrazem okolicy. Otóż dwa 
podobne sobie domy, to domy dla dzieci, gdzie miesz- 
kają one „zdala od rodziców”, jak mówiono w Hista- 
drūth Haowdim. Blok między nimi, to jadalnia. 

Merhawja, — to była skolektywizowana później 
osada. Ain Charoth nim stał się kibucem był tylko bag- 
nem, Ain Charoth, jest rasowym, pełnokrwistym 
kibucem. Salutuję w nim pierwszy rolniczy kolektyw 
spotkany na. mej drodze życia, nowy typ osady rol- 
niczej. Co mi powie? Co mi jego ludzie powiedzą? 

Do Jonaja, sekretarza kibucu, do którego nas skie- 
rowano, idziemy uliczkami wśród parterowych  nie- 
zbyt dużych, a licznych domków, które przedzielają 
ogródkowe skwerki. Uśmiecham się do myśli, jaka 
mi właśnie przyszła do głowy. Buchner pyta, dla- 
czego. 

— Widzi pan — ten widok przypomina mi wie pan 
co? Coś tak „staromodnego* jak to jest „nowoczesne“: 
uliczkę wśród domków pustelniczych zakonu Kame- 
dułów na Bielanach krakowskich. Jeden ze starych 
ascetycznych zakonów katolickich — i żydowski ko- 
lektyw. 

Buchner się nie uśmiecha. Buchner mówi, mówi 
całkiem poważnie: 

— Nawet pan nie wie, jak wiele jest tu podobień- 
stwa... 

Jonaj jest typowym robociarzem: ciężki, barczy- 
sty typ, poważny, mówiący raczej powoli, z dużym na- 
mysłem. Jest bodaj trzeci rok z rzędu „funkcjonarju- 
szem* kibucu. Wielką machinę kolektywu, gdzie 
dużo znajdzie się ludzi z dyplomami, prowadzi tak, 
jak się prowadzi traktor, czołg. Wziął w rękę rosyjską, 
robotniczą czapkę, taką samą, jaką mnie w dłoni Lenin 
gestem wiecowego trybuna, na znanych z lat rewolu- 
cji fotogratjach. Demonstruje pługi i siewniki. Opro- 
wadza po długiej, jak hala maszyn, oborze. Aż z fol- 
warku przechodzimy ku położonej wyżej „Części miesz- 
kalnej* Ain Charoth. 

Kubiczny gmach, zawierający kuchnię i jadal- 
nię posiada salę wielką, robiącą wrażenie sali jakie- 
goś nowoczesnego sanatorjum. Czystość ścian i sto- 
łów, rząd okien, dający na pogodne * stoki gór Gil- 
boa, gdzie padł pierwszy król żydowski, wywoływa- 
ły może to wrażenie. Był podwieczorek, zasiedliśmy 
więc przy herbacie. Jonaj odpowiadał na pytania, sta- 
wiane mu za pośrednictwem Buchnera.   

I znowu: 

Od 5 lat gospodarstwo zbożowe 8000 dumanów 

jest deficytowe. Normalnie biorąc powinno dawać tu 

rocznie 10 — 30 funtów szterlingów dochodu brutto 

z dunama*). Kibuc stoi głównie hodowlą bydła i. dro- 

biu, zbytem do Tel Awiwu. ‚ 

Jako ciężary podatkowe płaci kibuc stały podatek 

roczny 250 Ł rocznie za ziemię (800 hektarów) i 50 

Ł za budynki. Tych ostatnich jest czterdzieści kilka. 

Nadto płaci podatek z gospodarstwa zbożowego — 

130 Ł rocznie. 

W kibucu żyje 120 rodzin, 180 dzieci, około 30 

nieżonatych i 14 „starych'* — sprowadzonych z Diaspo- 

ry... Mają rytualną kuchnię, zbudowano dla nich na- 

wet bożnicę... 

W tem miejscu przerywam: 

— A wy tutaj nie chodzicie do bożnicy? 

Buchner odpowłada od siebie, że przecież mówił 

mi już, że kibucnicy są niewierzący, ale Jonaj po- 

śpiesza z resztką swego rosyjskiego: 

— Jest takich paru, co chodzą... Dwóch, trzech... 

— A wy — pytam Jonaja. — Jesteście religijni? 

Jonaj uśmiecha się szerokim, pogodnym uśmie- 

chem. A przecież to nie jest ten uśmiech, z jakim na 

modlącego się żyda patrzał chaluc z „Dacji*. Odpo- 

wiada po hebrajsku, że nie. Teraz nie. Może potem 

jak się zestarzeje. Inni też. 

A 

Zapoznano mnie z młodą nauczycielką z Polski, 

która od kilkunastu miesięcy jest tu z małą córeczką. 

Pokazała mi wszystkie nowoczesne urządzenia dwóch 

wielkich, dziecmnych domów. Nie wiem, czy czułbym 

się dobrze w czemś takiem, co jednak przypomina 

i szpital i ochronkę zarazem. Ale bawiące się tam 

dzieci czuły się dobrze. Było ich zresztą w pokojach 

mało. Z balkonu widzieliśmy, jak na folwarku, na kil- 

kunastu koniach, tylko co odprzężonych od pługów, 

jeżdżą, podtrzymywane dłonią przez rodziców, paro- 
letnie pociechy. Tu, jak wczoraj w Merhawji, wszyst- 
kie dzieci od chwili skończenia pracy w polu, bawiły 
się z rodzicami. 

Buchner jako pedagog, podszedł do paru i w je- 
dnym momencie mieliśmy wokoło nas całą bandę dzie- 

ciaków. Garnęło się to z dziwną ufnością.  Dziwiło. 
dlaczego nie zostaniemy tu na stałe? Pocośmy 
więc przyszli? 

Jeszcze długo rozmawiałem z niemi i z wycho- 
wawcami. Podchodzili rodzice. Oni, wychowawczynie 
w białych kitlach i ja, polski dziennikarz, byliśmy 
tak razem nachyleni nad niesiorną, ciekawską bandą 
główek, bandą, dla której wybudowano tu najlepsze 
domy, dla której oddano to, co kibuc miał najlepszego. 
Aby chować, aby hodować. 

Dzieci te urodzone już były w Palestynie, nie na 
wygnaniu. Dla nich pogrom w Płoskirowie i wypadki 
niemieckie, będą już historją, będą tem, czem dla nas 
są Kroże, a dla naszys1 dzieci będzie Radzymin. Po- 
tocznie, dzieci urodzone w Palestynie, nazywa się tu 
„Ssabry'* — od nazwy polnego, zwykłego w tym kraju 
krzewu. 

Sabry Ain Charotha żywe i wesołe odprowadzały 
nas ukłonami, gdy na drugi dzień poszliśmy Emekiem 
dalej. Pomyślałem jeszcze o biednych, słabowitych, 
„Wrzoskliwych i cherlawych dzieciach naszego ghetta. 
Gdyby można zestawić takich dwoje — synów jedne- 
go i tego samego narodu, tak postawić poprostu 
obok siebie i pokazać ludziom, — możeby się uzmysło- 
wiła najlepiej ta ogromna przestrzeń drogi, jaka leży 
między światem Wygnania, a Światem Odnalezienia 
Ojczyzny. 

Ksawery Pruszyński. 

*) nie od rzeczy będzie porównać to ze stosunkami pol- 
skiemi: w Palestynie dochód z hektara pszenicy jest średnio 
180 funtów t.j. 5400 zł. A w Polsce... 

Zamach ńa przeoodniczącego Heimochry 
INNSBRUCK (Tyrol) PAT. — Doko- nych tam przywódców narodowych so- cjalistów w Innsbrucku, znajdującą się w папо tu zamachu na przewodniczącego cialistów. 

Heimwehry, dra Steidlego. Z przejeżdża. ' 
pewnej restauracji w  šrodmiešciu, — Równocześnie obsadziła żandarmerja Wszyscy narodowi socjaliści, którzy się jącego samochodu dano strzały, z których i wojsko główną kwaterę narodowych so tam znajdowali, zostali aresztowani. jeden zranił Steidlego w rękę. Po zama- 

chu auto zwiększyło szybkość, unikając 
pościgu. Numeru samochodu nie zdołano 
sprawdzić, widocznie tabliczka była roz- 
myślnie zatarta. Przypuszczają, że za- 
mach był zorganizowany przez narodo- 
wych socjalistów. ' 

Zamach wywołał w Innsbrucku ogront 
ne wrażenie. Dr. Steidle został ciężko 
ranny W przedramię i znajduje się obec- 
nie w klinice chirurgicznej. W ciągu no- 
cy policja, wspomagana przez oddział 
Heimwehry, obsadziia Dom Brunatny w 
Innsbrucku, przyczem aresztowano obec- 

Roezruchy w Wiedniu 
WIEDEŃ. PAT. — Wczoraj narodo- 

wi socjaliści urządzili demonstracje ulicz 
ne w różnych częściach miasta, m. i. 
przed uniwersytetem, ratuszem, 'parlamen 
tem, na placu Szczepana itd. Policja roz- 
pędzała demonstrantów, którzy rzucali 
żabki eksplodujące. 

Demonstracjami kierowali posłowie 
hitlerowscy. — Aresztowano 40 demon- 
strantów. : 

Do sklepu jubilera Futtermaisa w dziel 
nicy Meidling rzucono bombę. Wskutek 

wybuchu poniósł śmierć sam jubiler i je- 
den z obecnych w sklepie klijentów. Trzy 
inne osoby są ciężko rarme. 

„Do sklepu handlarzy produktów żyw- 
nościowych Deutscha w dzielnicy 20-tej, 
rzucono bombę z gazem łzawiącym. 

Policja otrzymała wi. ci, że hit- 
lerowcy zamierzają wysadzić w powie- 
trze gmachy rządowe, zarządziła wobec 
tego rewizję wszystkich kanałów w Wie- 
dniu i postawiła straże przy budynkach 
publicznych. 

Przemówienie 
Otwierając obrady Konferencji Ekono 

micznej, Król Angielski Jerzy wygłosił na 

stępująca przemowę: 
„W tych czasach ogólnego kryzysu 

gospodarczego witam Panów na ziemi 
angielskiej z uczuciem głębokiej odpowie- 
dzialności. Sądzę, że zdarza się poraz 
pierwszy w historji, ażeby monarcha prze 
wodniczył na otwarciu konferencji wszyst 
kich narodów świata. Pragnę wyrazić me 
zadowolenie, że tego rodzaju Zgromadze- 
nie okazało się możliwe oraz, że ma się 
uinošė, že ten wspólny wysiłek doprowa- 
dzi do korzystnych wyników. 

Witam serdecznie przedstawicieli 
państw, będących członkami Ligi Naro- 
dów. Śledziłera zawsze prace Ligi Naro- 
dów z jak najżywszem zainteresowaniem 
i sympatją. Liga Narodów zwołała tę kon 
ierencję i przygotowała jej drogę przez 
cenne usługi Komitetu Rzeczoznawców. 
Bez Ligi Narodów i bez jej ideałów wąt- 
pię, ażeby to wielkie zgromadzenie mo- 
gło kiedykolwiek dojść do skutku. 

Witam. niemniej serdecznie przedsta- 
wicieli państw, nienależących do Ligi Na- 

  

Przewodniczący Delegacji Francuskiej na 
wszechświatowej konferencji gospodarczej, Jó- 

zef Caillaux. 

rodów, podnosząc z uznaniem ożywiają- 
cą je chęć współpracy, która skłoniła je 
do wzięcia udziału w obradach". 

Przemawiając dalej po francusku, 
król jerzy oświadczył: 

„Z najgłębszem wzruszeniem patrzę 
na Dostojne Zgromadzenie tak licznie re- 
prezentujące koncepcje jeszcze o wiele 
większe, w których zawarte są nadzieje 
i życzenia całego świata. Świat cały cierpi 
dzisiaj skutkiem wielkiego niepokoju i 
Was, Panowe, czeka zadanie ciężkie, któ- 
rego mie można będzie dokonać bez do- 
brej woli i szczerej współpracy. Wycią- 
gam do Was rękę i z całego serca życzę, 
ażeby wysiłki Wasze doprowadziły do 
pomyślnego wyniku, na który wszystkie 
narody świata oczekują z niecierpliwoś- 
cią“. 

Ciągnąc dalej po angielsku, król 
stwierdził istnienie szczerych chęci osią- 
gnięcia porozumienia. Wzrastająca ciągle 
liczba bezrobotnych jest dla mnie przed- 
miotem ustawicznej troski podobnie chy- 
ba, jak i dla wszystkich tu obecnych. Dla 
tego też odwołuję się do wszystkich, a- 
żeby zechcieli szczerze współpracować 
dla dobra całego świata. Podkreślając na 
stępnie, że naturalne bogactwa Świata 
dalekie są od wyczerpania i że człowiek 

króla Jerzego 
niewątpliwie zdolen jest je wykorzystać 
dla celów postępu i cywilizacji. Król za- 
znaczył, że nadmiar produkcji sam przez 
się stworzył nowe zagadnienia, a jedno- 
cześnie stał się ponownem  potwierdze- 
niem wzajemnej zależności narodów i wat 
tości ich współdziałania. Obecnie nade- 
szła okazja do zastosowania tych obser- 
wacyj w służbie dla ludzkości. 

Król zakończył swe przemówienie 
wyrażeniem życzenia, ażeby wyniki prac 
konierencji wprowadziły świat na drogę 
dobrobytu, postępu i ładu. 

Mowa Mac Donalda 
Witając delegatów, przybyłych na 

konferencję premjer Mac Donald oświad- 
czył, że doniosłość celów konierencji po- 
twierdzona została przez fakt, że wszyst- 
kie rządy przyjęły przesłane zaproszenia. 
Przypominając cierpienia całego świata 
w latach ostatnich premjer wspomniał o 
zniżce cen, która zwiększyła brzemię dłu- 
gów światowych, o wszelkiego rodzaju 
ograniczeniach w handlu międzynarodo- 
wym, o ogólnem niemal porzuceniu pary- 
tetu złota, o wzroście liczby bezrobot- 
nych, dochodzącej ostatnio do 30 miljo- 
nów, oraz o innych niepomyślnych obja- 
wach. Tak dalej trwać nie może — 0- 
świadczył premjer — najwyższy czas po- 
wrócić do stanu normalnego, inaczej ży- 
cię samo zbuntuje się i siły, rozpętane 
przez rozpacz, zniszczą cały dorobek 
przeszłości. 

Konierencja obecna jest następstwem 
trac, prowadzonych w Lozannie, dzięki 
którym Europa została uratowana 
od niezwłocznej ruiny finansowej. Jedna 
z przyczyn ostatniego pogorszenia sytua- 
cji jest fakt, że poszczególne państwa 
mialy całkowitą swobodę prowadzenia 
polityki protekcjonistycznej, co zwiększy- 
io jeszcze ogólne trudności. Doświadcze- 
nie ostatnich lat wykazało, że Ściśle na- 
rodowa polityka gospodarcza niechybnie 
rujnuje i tyca, którzy ją prowadzą. Żaden 
narod nie tioże się wzbogacać kosztem 
innego narodu. Lepszem już byłoby za- 
prowadzenie jedności gospodarczej na ca 
łom świecie. Współpraca międzynarodo- 
wa jest najlepszą drogą do podniesienia 
Się narodowego, zaś naród, który trosz- 
czy się o siebie w sensie rmiędzynarodo- 
wymi, kierować będzie światem i iść na 
jego czele, a zarazem przyczyni się do 
dobrobytu innych. Zebraliśmy się tu dla 
osiągnięcia międzynarodowego porozu- 
mienia. Jeżeli zdołamy dokonać tego za- 
dania, poszrzególne rządy będą musiąły 
stawić czoło zagadnieniom własnej pofi- 
tyki wewnętrznej i przemysłowej. 

Jeżeli uczestnicy konierencji zdołają 
ziozumieć, że trwałe dobro jednego zale- 
ży od trwałego dobra wszystkich i jeżeli 
zdecydują się współpracować rad zawar- 
ciem układów, które umożliwią powrót 
dobrobytu, to wówczas dopiero będzie 
można powiedzieć, że konferencja osiąg- 
nęła powodzenie i oczekiwania całego 
świata nie były daremne. Nie powinniś- 
imy przegrać. Ci, którym towarzyszy po- 
wodzenie, powinni podjąć dzieło jak lu- 
dzie przyzwyczajeni do zwycięstwa. 

Wzywam więc wszystkich delegatów 
do przedstawienia ich propozycyj w for- 

W oczekiwaniu na rezultaty konferencji londyńskiej 

  

Czy wszechświatowa konferencja ekonomiczna   w Londynie przyczyni się do zbawienia gospo- 
darki świata? — Dotychczas było tak: kawa brazylijska spalana w piecu, celem sztucznego 
podniesienia cen; okręty w liczbie tysięcy ton stoją w portach bezczynnie; farmerzy amery- 
kańscy wylewają nadmiar mleka, którego wastość równa się zeru i — setki tysięcy bezrobot- 
nych stają w kolejkach w oczekiwaniu darmowych obiadów. 

© 

mie możliwie konkretnej, ażebyśmy mo- 
gli bez straty czasu rozpocząć badania 
możliwych zarządzeń bądźto w dzisiej- 
szych wyjątkowych okolicznościach, bądź 
to na dalszą przyszłość. 

Niechaj ta konferencja natchnie nową 
odwagą i nowem zauianiem Świat cały, 
niech będzie kresem naszego błądzenia 
po omacku i nieudcinej polityki. 

  

Przewodniczący delegacji niemieckiej na konte- 
rencji gospodarczej w Londynie, burmistrz Ham 

burga Krogmann. 

„ DELEGACJA POLSKA NA KONFE- 
RENCJI. 

LONDYN. PAT. — Pełnomocnictwa dele- 
gacji polskiej na Konierencję Gospodarczą nie 
są kompletne, to znaczy, że delegacja poiska 
upoważniona jest jedynie do wzięcia udziału w 
konierencji lecz nie do złożenia podpisów pod 
ewentualną umową, jaka może wyniknąć z kon 
ferencji. 

W. podobnej sytuacji, jak delegacja polska, 
znajduje się szereg innych krajów, których de- 
legacje posiadają ograniczone pełnomocnictwa 

Wobec tego, że prezydjum konierencji po- 
siadać będzie charakter polityczny, zaś delega- 
cja połska ma charakter ściśle techniczno-ia- 
chowy, szei dełacji polskiej nie czyni starań o 
wejście Polski w skład prezydjum konierencji. 

NASTROJE. > 
LONDYN. PAT. — Reasumując przebieg k 

pierwszego posiedzenia  konierencji należy 
stwierdzić, że otwarcie jej nastąpiło w atmosie- 
rze bardzo suchej i bynajmniej nie uroczystej. 
Z nastroju, jaki panował na sali, trudno było 
wyciągnąć wniosek, że jest to konierencja mię- 
dzynarodowa, zmierzająca do odbudowy gospo- 
darczej całego świata, 

W otwarciu Konierencji Ekonomicznej bra- 
łe udział tylko po dwu delegatów z każdego z 
państw, reprezentowanycn na Konierencji. Po- 
nieważ miejsca przydzielone były według po- 
rządku alfabetycznego nazw  pószczególnych 
narodów w języku francuskim, najlepsze miej- 
sce w pierwszym rzędzie tuż obok tronu kró- 
lewskiego, przypadło Albanji. 

PRASA FRANCUSKA O KONFERENCJI. 

PARYŻ. PAT.— Prasa francuska podkreśla 
trudności, jakie powstaną z chwiłą otwarcia w 
dniu dzisiejszym konferencji londyńskiej w 
związku z protokułem przemówień i naciskiem, 
jaki delegaci wielkich mocarstw kładą na kwe- 
stję trwania przemówień. Nie są to jednak naj- 
większe trudności. Już dzisiaj, jak informuje ko 
respondent „L* k i £', tworzą się bar- 
dziej lub riniej jawne porozumienia między 
państwowe dla przeprowadzenia wniosków, do- 
tyczących rewaloryzacji złota, redukcji pokry- 
cia złotego lub rozszerzenia zasady bimetalizmu 
Moratorjum niemieckie rzuciło cień niepokoju. 
Te postanowienie Rzeszy oceniają, jako rodzaj 
szantażu w obronie przed ewentualnem żąda- 
nierm obniżenia niemieckiej taryiy celnej, Z 0- 
grómu zagadnień konierencji wysuwają się na 
czoło 3 zasadnicze sprawy: mianowicie stabili- 
zacja dewiz, konieczność podniesienia cen świa- 
towych i zagadnienia taryfy celnej. Sprawa dłu- 
gów wojennych, jako całokształt zagadnienia, 
ma być pominięta w czasie konierencji. 

PESYMIZM FRANCUSKI. 

LONvYN. PAT. — Delegacja francuska 
z premjerem _aladier na czele przybyła wczo- 
raj wieczorem do Londynu w nastroju bardzo 
pesymistycznym. Francuzi nie oczekują powo- 
dzenia konferencji. Zdaniem delegatów francu- 
skich, do zaciemnienia horyzontu poza sprawą 
długów i trudności stabilizacji walut przyczynia 
się nadewszystko niemiecka decyzja morator- 
jum dla dłagów zagranicznych. Francja zdecy- 
dowana jest nie dopuścić do bezkarnego za-- 
trzymywania przez Niemcy obsługi pożyczek 
Dawesa i Younga i grozi sankcjami. 

GŁOSY PRASY ANGIELSKIEJ 
LONDYN. PAT. — Prasa angielska w ar- 

tykułach powitalnych wita wszechświatową kon 
ierencję monetarną i ekonomiczną, wskazując 
na jej olbrzymie znaczenie dła uzdrowienia 
kryzysu ogólno - światoweyc, którego najbar- 
dziej widomym objawem jest 30-miljonowa rze 
sza bezrobotnych. Dzienniki życzą konterencji 
powodzenia, lecz poprzez zyczenia te przebija 
ogólna nuta pesymizmu co do wyników konie- 
rencji i obawy o dalszą przyszłość w razie jej 
niepowodzenia. 
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SILVA RERUM 
NIE TAKIE TO JEST PROSTE: ZO- 

STAĆ LOTNIKIEM!.. 
Kto z chłopców i młodzieńców nie 

marzy o karjerze lotniczej? Kto wogóle 
nie pragnąłby móc latać nad obłokami?.. 

Lotnik! Oto najbardziej poetyczny 
obecnie zawód! Oto — symbol bohater- 
stwa, prowadzącego do sławy!... 

Nie każdy jednak wie, jakie próby mu 
si przejść kandydat na lotnika i w jaki 

sposób wciąż odbywają się badania zdol 
ności lotników. 

O działalności Centrum Badań Lotni- 
czo-Lekarskich informuje Gazeta War- 
szawska (176): 

A więc przedewszystkiem kandydat kie- 

rowany jest do gabinetu lekarskiego, zaopatrzo 
nego w najnowocześniejsze aparaty do badań 
lekarskich. między innemi jest tam taki dziw- 
ny przyrząd, który nazywa się cardiograi i 
kosztt.je ni mniej, ni więcej tylko 20 tys. zł., a 
służy do badania serca. 

Podczas tych wszystkich szczegółowych 
badań odpada przeciętnie 20 proc. kandydatów. 

Bagatela: dwadzieścia procent kandy 
datów odpada już po pierwszych bada- 
niach, dotyczących sprawności serca! 
to są początki. Oprócz zdrowego serca 
lotnik musi posiadać doskonały wzrok: 

Jeśli kto powienien posiadać przysłowiowo 
sokole oczy — to właśnie on — zdobywca 
przestworzy — lotnik. Z tej racji badania wzro 
ku, przeprowadzane na oddziale ocznym, są 
znacznie dokładniejsze i ostrzejsze, niż jest to 
praktykowane zazwyczaj, Odpada przy nich 30 
proc. kandydatów. Kandydat na lotnika w oku- 
larach? -- Wykluczone. Badania przeprowa- 
dzone są zapomocą całej masy aparatów. A 
więc np. aprat Dolman-Howarda służy do oce- 
ny odległości i głębokości widzenia, inny znów 
40 zbadania ostrości wzroku. jedyny w Polsce 
aparat Embrustera pozwala badać siłę mięśni 
ocznych, zbieżności gałek, oczopląsów i t.p. 
ba, nawet odkrywane są w ten sposób ukry- 
te zezy. W dziedzinie lotnictwa niemałą rolę 
odgrywa również zdolność reagowania na Świa 
tio w nocy. W! ciemnej kamerze umieszczone 
są przeróżne liczniki i zegary (takie, jakie 
stoscwane są na samolotach) nafosioryzowa- 
ne w różnym stopniu. W ciemności widać naj- 
pierw jeden zegar, potem gdy oko przywyka 
do ciemności, widzi się drugi, trzeci i t.d. Ta 
zdolnosć widzenia w nocy ma ogromne zna- 
czenie przy lotach nocnych. 

Jeszcze 30 proc. odrzuconych kandy- 
datów!... Nie,— stać się lotnikiem — jest 
to zadanie nielada!... Serce, wzrok, jeśli 

nawet są w porządku, nie decydują o 
przyjęciu kandydata... A nerwy? 
Nie, lotnik nie może być nerwowy. Badanie 
zaczyna się od przechadzki kandydata po ga- 
binecie w stroju... bez stroju. Ma to na celu 
zbadanie odruchów kończyn tułowia, czy nie 
ma jakich objawów patologicznych pod tym 
względem. A potem cały szereg innych badań. 
Niektóre mają poprostu charakter — miłej po- 
gawędki. Pozatem badana jest pobudliwość, 
zdolność wyczuwania kształtu i ciężaru. 

Gdy kandydat szczęśliwie przebrnie 
przez wszystkie próby i stanie się lotni- 
kiem, — i wówczas będzie się stale znaj- 
dował pod obserwacją lekarską: 

W pracowni podręcznej CBLL, robione są 
analizy moczu 1 krwi. Gdy wykaże się w ana- 
lizie moczu obecność cukru, białka, czy piasku 
— latanie jest niedopuszczalne. Niemniej wa- 
żne są badania krwi. Ponieważ krew odgrywa 
rolę przy oddychaniu, więc chodzi o stwierdze- 
nie czy dany osobnik posiada dostateczną jej 
ilość, brak bowiem wywołuje zaburzenia w krą 
żeniu, osłabienia serca i t.d. — co również sta- 
nowi powód, do czasowej przynajmniej dys- 
kwalitikacji. 

Badanie oddziatywania rozrzedzone- 
go powietrza na organizm ludzki, doko- 
„nywaja się w specjalnej kamerza. 

Jest b. duża i wygląda trochę jak torpe- 
da, a trochę jak łódź podwodna, może dlate- 
go, że posiada okrągłe, z grubego szkła okien- 
ka, umozuwiające obserwację. Wewnątrz na- 
tomiast przedstawia się bardzo sympatycznie. 
Taki sobie mały, biało łakierowany pokoik, z 
kąnapką i telefonem. 

Za pomocą kamery przeprowadzane są 
również próby psychotechniczne. Otóż okazu- 
je się, że przy zbyt dużych wysokościach lu- 
dzie wykazują obojętność, upośledzoną zdoł- 
ność wyciągania wniosków, a nawet niezdol- 
ność myślenia. 

Kto przejdzie przez taki filtr, może 
być dobrym lotnikiem: 

Tak się przedstawia w ogólnych zarysach 
' całokształt badań. jest ich mnóstwo i są bar- 

   

  

DALAJ ŁAMA LECI. 

  

Panshan Dalaj Lama, Świątobliwość i głowa 
buddystów tybetańskich, postanowił spróbować 
lotu na aeroplanie. Tybet jest krajem najbar- 
dziej konserwatywnym i najbardziej zacofanym 
jednocześnie. Nic więc dziwnego, że postano- 
wienie, czczonego niby nawpół Boga, Dalaj 
Lamy, wywołało wielkie wrażenie w kraju. — 
Lama latał na amerykańskim aeroplanie i jak 

SŁOWO 

Polskie projekty robót publicznych 
GENEWA. PAT Obradujący tu 

komitet studjów robót publicznych przy 
Lidze Narodów dokonał klasyfikacji 
przedłożonych mu przez różne państwa 
projektów robót pubłicznych. Komitet 0- 
kreślił jako bezspornie opłacalne, a więc 
w pierwszym rzędzie zalecone, 12 projek 
tów, w tem 10 projektów polskich. — 
Wśród nich wymienić nałeży budowę wo 
dociągów (kosztem 79 miljonów ir. szw.) 
elektryfikację wielkich kołei podmiejskich 
(40 miljonów fr. szw.), sieć dalekobieżną 
telegraficzną i telefomiczną (78 miljonów 
fr. szw.), roboty elektryfikacyjne (116 
miljonów fr. szw.), rozszerzenie elektro- 
wni w Stanisławowie (2 miljony fr. szw.) 
gazyfikację Górnego Śląska (18 miljo- 
nów ir. szw.) 

Zalecenia komitetu zamykają stadjum 
badań technicznych nad  przedłożonemi 
dotychczas projektami.  Sfinansowanie 
projektów, których zdrowe podstawy 

spotkały się z uznaniem czynników mię- 
dzynarodowych, wymagać będzie specjal 
nych rokowań. Konierencja ekonomiczna 
i finansowa w Londynie winna ułatwić 
te rokowania w interesie ożywienia życia 
gospodarczego w Europie. 

POŚWIĘCENIE PŁYWALNI W KIEL- 

CACH. 

KIELCE. PAT. W godzinadh popo- 
łudniowych. p. (Prezydenf: Rzeczypospolitej 
obecny, był na otwanciu i poświęceniu — 
pływalni wi stadjonie sportowym, dolkionu- 
jąc osobiście przecięcis» taśmy, poczem 
biskup polowy ks! Gawiina dopełnił ak- 
tu: poświęcenia, Z kolei p. Prezydetnit udał 
się ma plac budowy gmachu P. Wi W. 
F., gdzie był dbeeny pnzy poświęceniu kia- 
mienia: węgielnego. Wiieczorem odbył się 
raiuk wydamy ma cześć Głowy (Państwa. P. 
Prezydent żegnany owacyjnie odjechał o 
godz, 22 samodhodem do Spały. 

Przewiezienie zwłok posła afgańskiego 
przez Stołpce 

STOŁPCE. W piątek dnia 10 czerwca 
br. przewieziono przez stację Stołpce w 
zaplombowanej trumnie kurjerem zwłoki 

posła aigańskiego, zamordowanego w 
Berlinie. 

twierdzą, zchwycony jest swoją pierwszą próbą WWYMIMUNWACEWEZONZNCZZO UTZWWTZZZZKANI ВЕНр ОУО ТЕЕЕ СЕНЕ ТА 

Przed międzynarodowym konkursem tańca w Warszawie 
SENAT AMERYKAŃSKI WOBEC 

HITLEROWCÓW. 

WASZYNGTON. (PiA'T. Semałi odbył 
dziś dyskusję nia temat prześladowania 
żydów! w Niemiczech. Sen. Robilnson, om: 
wiając ostatnie wypadki rm Niiemczech — 
nazwał postępowanie hitlerowieów: wobec 
ludności żydowskiej  przerażajjącem i ob- 
mzydliwem. | Taik okaiutnia polityka — mó- 
iwił — nariaże:' Niemioy: ma stratę -międzyna- 
rodowego  prestigeu i stogurików! hanidlio- 
wych. W przemówieniu swem senator — 
Robinson przytaczał cytaty mów. Hitlera 
i Goebbelsa, charakteryzujące  progrem 
polityczny _ sitronniichwia - mządzącego w 
Niemczech, 

ZAMKNIĘCIE „DOMóW BRUNAT- 

NYCH'* W WIEDNIU. 

WIEDEŃ. (PAT. Policja wiedeńska — 

zamknęła dzisiaj wszystkie „Domy Bru- 

maltne'* t. j. siedziby: hitlenowieów w! Wied- 

miu. 

  

  

  

Na zdjęciu naszem widzimy główne uczestniczki konkursu, licząc od strony lewej: M-lle Dar- 
sanwald, primaballerinę Opery paryskiej, .jadwigę Hryniewiecką, A. Konopkową, Welską, Thus 
melda Waltera z Zurychu i polską tancerkę ekspresyjną Paulę Mireńską. 

  

MASY SZARAŃCZY NAD WARSZAWĄ 
czy poprostu przelot ważek? 

Jak donosi nasz korespondent, w nie- 
dzielę w południe ukazała się nad Gro- 
chowem dziwna chmura, która jak się ©- 
kazało, nie była niczem innem jak maso- 
wym przelotem szarańczy. Tak przynaj- 
mniej zaopinjowano to niespodziewane 
zjawisko. 

O rozmiarach tej chmury świadczy 
fakt, że przeciągała godzinę i dwadzieš- 
cia minut, lecąc od strony lasu wawer- 
skiego ku Rembertowowi i Utracie. Ty- 
siące mieszkańców okolicy stolicy przy- 
biegło patrzeć na przelot. Obawa rolni- 
ków, by szarańcza osiadła na ich polach 
była płonna: przeleciała ona dalej. Po 
drodze zostały tylko niedobitki. 

Wedle ostatnich iniormacyj nie zau- 
ważono dalszych jej śladów. 

dzo szczegółowe. Mają one jednak ogromne zna 
czenie — zezwałają na poświęcenie się lotni- 
ctwu, tym tylko jednostkom, które wykazują 
się doskonałym stanem zdrowotnym, co daje 
poważny odsetek gwarancyj bezpieczeństwa 
przy lotach, a ponadto umożliwiają czuwanie 
nad zdrowiem tych, którzy już latają. 

CO MÓWI NAUKA? 

Wobec tak sensacyjnej wiadomości, jak: 0- 

trzymana przez nas z Warszawy, udaliśmy się 

do opinji nauki; korzystając z obecności w 

Wilnie znakomitego entologa, profesora Priiiera. 

W swem laboratorjum podzielił się z wysłan- 

nikiem naszego pisma następującemi uwagami: 

„Przelot szarańczy — mówił prof. Priifer 

— na miejscu tak odległem od krajów nawie- 

dzanych tą plagą, i w tej formie uważam za 

conajmniej bardzo mało prawdopodobne. Mam 

wrażenie, że zjawisko, które tak zemocjonowa- 
ło warszawskich wycieczkowiczów niedzielnych 

da się wyjaśnić w sposób daleko prostszy. Oto 

jeżeli nie znamy wypadków  nawiedzania nas 
przez szarańczę, to zato mamy — acz rzadkie 

— wypadki utworzenia się stad czy chmur wa- 

żek. Zwykłych naszych ważek. Lecą one wów- 

czas jak szarańcza i mogą sprawić na laikach 

podobne wrażenie... 

Często się coś podobnego zdarzało? 

Nie dalej jak dwa czy trzy lata temu — 

jeśli mnie pamięć nie zawodzi. Było to pod 

Grodnem. Gazety wówczas zrobiły z tego sen- 

bując tak prostego przecie poinformowania się 

tam, gdzie informacje wyprowadziłyby z błędu 

odrazu. 

Czem nauka tłumaczy takie zbiorowe loty 
naszych ważek? 

— Otóż właśnie że ta sprawa nie została 

dotąd wcale zbadaną. Dla swej rzadkości oczy- 

wiście no i dla trudności z badaniem owadu na 

swobodzie związanych. Nie wiemy. Jest to je- 

dna z niewykrytych tajemnic przyrody. — 

Profesor Priifer zauważył jeszcze: 

„„Niemniej w tym roku donoszono już 0 

silnem rozmnożeniu szarańczy. Pojawiła się о- 
na we Francji oraz w południowej Rumunii... 

Więc może jednak — — — ? 

Nie. Szarańcza nie pokazuje się tak ni stąd 

ni zowąd. Leci pewnym szlakiem. Nim przeszła 

nad Grochowem, widzianoby ją gdzieś w Ma- 

łopolsce naprzykład, nad Bugiem, Pilicą. Tym- 
czasem pokazała się nad Grochowem, poczem 

znikła równie niespodzianie jak się pojawiła. 

Tak właśnie robią ważki, które naraz zbijaja 

się w chmurę, by przeleciawszy pewną prze- 

strzeń, rozlecieć się z powrotem w różne stro- 

пу. — 

TELEGRAMY 
NOWY AMBASADOR AMERYKANSKI 

W POLSCE. 
WASZYNGTON. PAT. Senzt. zatwier- 

dził nominację Johma Framicisa Caudahy 
na stanowisko ambasadora Stanów Zjed- 
uioczomych wi iPolisee. 

AMBASADOR HR. j. POTOCKI 
W ANKARZE. 

ANKARA. IPAT.  Ambaseidor Rzeczyjpo- 
spolitej Polskiej hr. Jerzy (Powodki przy- 
był dzisiaj rano do Anikany. 

PAKT O EKONOMICZNEJ NIEAGRESJI. 

LONDYIN. PAT. „Daily Herald“ po- 
dając wiadomość 10 zamierzonem przez 

Lidwinowa zgłoszenia projektu mpalkittu o 

ekonomicznej mieagresji, twiiendzi, że pro- 
jekt ten znajdzie popencie Polski, Małej, 
Ententy ii! wogóle bloku iwisdhodnio - po- 
łudniowo - europejskiego. 

WYBUCH BOMBY W GRACU. 

BERLIN. PAT. Biuro Wolff: donosi z 
Gracu: W niedzielę w: nocy o godz. 10.45 w 

miejscowości Kinchdortf pod Bruckiem — 
wybuchły (dyyvie bomby, bezpośrednio przed 
przejazdem maczelnika Styrji dir. Rinitele- 
na, zidążającego ma zgromadzenie jw Gra- 
cu. W odległości killkiuset metrów ad 
miejsca  ekk5plozji szosa była zatameso- 
wania: wozem, ustawionym w) poprzek diro- 
gi. Na szczęście szofer zauważył w czas 
przeszkodę i wistrzymał samochód. Ni 
miejscu wybuchu żandammerja znalazła 
dwie nurjy; żelazme, użyte przez zamachoaw 

ców do wywołania wybuchu.  Sprawców 
doitychczes nie ujęto. : 

MUSSOLINI KANDYDATEM DO NA- 
GRODY NOBLA. 

BERLIN. PAT. [Prasa lansuje wiado- 
młość, jakoby kandydatem do magrody 
pokajowiej Niobla ma: mok bieżący był Mu- 

ssollimi za zasługi przy dojściu do skutku 
„pakltu 4 mocainstiw““. 

POLAK - PŁYWAK WYRÓŻNIŁ SIĘ NA 
MIĘDZYNARODUWYCH ZAWODACH. 

PARYŻ. PAT, Międzynarodowe ziaiwio- 
dy 1 racklie. Torigiewiski, emigmant pol- 

skii, startujący m barwach francuskich — 
klubu C. N. P. oidniósł duże sukcesy. 

W pływemiu na 100 mitr. na wznak za- 
jął drugie miejsce osiągające b. dobry czas 
1181. Fiawiomyt tego biegu Anglik Milto 
tomi zajął dopiero trzecie miejsce. Nu 
pienwsze miejsce wysunął się  Belgijczyk 
Sigrist. 

HARCERSKA SZTAFETA KAJAKOWA. 

KATOWICE. [PAT. Dziś o goidz. 10.30 
wyruszyła z Katowie harcerskia szilafeta 
kajakowa aby zawieźć drogą wodną do 
Gdyni bryłę węgla z polskiego Śląska. 

Przypuszczalnie osttaltnila: zmiainia szta- 
fety doatinze do Gdyni 18 b. m, 

LOTNIK KPT JANICKI w STRASBURGU 

STRASBURG. PAT. Ni ftłutejsze lot- 
nisko przybył 0 gadz. 14 m. 15 loltmiik — 

Jamieki, który opuścił lotniisko: pa- 
yskkie w Le Bourget to godz. 12 w) południe, 

kierując się ku Polsce . 

KIEPURA W CZĘSTOCHOWIE. 

CZĘSTOCHOWA. PAT. (Przeor OO. 
Paulinów iotnzymał List od Jana Kiepury, 
zapowiadający (przyjazd sławnego tenora 
na uroczystości Bożego: Ciała, t. j. 15 b. m. 
Jak wiadomo Kiepura ma wykonać pieśni 

(podczas nabożeństwa ma. Jasnej Górze, 
spełniając w tem! sposób obietnicę dzną w 

czasie choroby. 

WYCIECZKI ZAGRANICZNE 
W KRAKOWIE. 

KRAKÓW. PAT.  Parliamentarzyści 
jugosłowiańscy: zwiedzili. dzisiaj Fabrykę 
pnrzetworówi (Azotowych iw Mościcach a 
następnie saliny w: Wieliczce. 

Do Krakowa przybyło ze Lmwoiwa, 20 le- 
karzy Ligi Narodów. Wycieczka! poziosta- 
mię wi Kralkowie do czwartku włącznie, 

Przybyła tu t. zw.  kompenzacyjna wy- 
cieczkia z Ausitrji, złożona z 500 osób prze- 
weżniie ze sfer przemysłowo - hiamkllowycla, 

DOLAR W WARSZAWIE. 

WARSZAWA. PAT. Bank Polski płaci 
za: idollatry, 7.20, za czełki ii przekazy 7,22. Na 

rymikiu prywataym dolewy: słabe 7,23 7,24. 

  

Lector. sację, szerząc nawet na wsi popłoch, a zanied- —— Dolary złote 9,12, — nuble złote 4,83 - 

. 

lą na bardziej zdecydowane posunięcia i danek z uwzględnieniem poziomu zain- stosunku _ nauczyciela do młodzieży 

osiągnięcie, jeżeli nie lepszych, to ry- teresowań młodzieży różnych klas. Oto szkolnej. To określenie dotyczy nietylko SZKOŁA, PIĘKNE TEORIE i ŻYCIE 
Na kursie wychowawczym, który się 

odbył w Grodnie 8 kwietnia r.b. p. Wi- 
zytator Antoni Narwoysz wygłosił reie- 
rat p.t. „Metodyka godzin. wychowaw- 
czych“. Referat ten został wydrukowany 
w ostatnim zeszycie „Dziennika Urzędo- 
wego Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wi- 
leńskiego* i w ten sposób został udo- 
stępniony szerszym masom  nauczyciel-- 
stwa i osób, interesujących się życiem 
szkolnem. 

Referat zasługuje na szczególną uwa- 
gę, gdyż porusza zagadnienie nietylko 
„modne“ (nasza szkoła jest bardzo lek- 
komyślną niewiastą, wciąż zmieniającą 
swe gusta i upodobania)! — ale jedno- 
cześnie jedno z najbardziej  podstawo- 
wych. Nowa = i to z. pewnemi zastrze- 
żeniami) jest tylko forma, — istota jest 
stara. 

Chodzi mianowicie o t. zw. „godziny 
wychowawcze '*, poświęcone nie nauce, 
lecz ściślejszemu obcowaniu wychowaw- 
cy z młodzieżą w celu poznania tej mło- 
dzieży i jak najskuteczniejszego oddzia- 
ływania na nią pod względem wycho- 
wawczym. 

Te „godziny wychowawcze* są no- 
wością tylko pod względem organizacyj- 
nym, — każdy przecież nauczyciel miał 
je w postaci „chwilek*, „kwadransików*, 
czy też słodkich godzinek, kiedy nawią- 
zywał bezpośrednią łączność z klasą. 
czy to w celu wygłoszenia - „kazania“, 
czy też w zamiarach skierowania uwa- 
gi młodzieży na rzeczy, pozornie dałekie 
od wykładanego przedmiotu. 

Zresztą, jeżeli cofnąć się myślą 
wstecz, do czasów szkoły rosyjskiej, znaj 
dziemy tam .t zw. pomocników wycho- 
wawców klasowych, a w gimnazjach żeń- 
skich — damy klasowe, których wyłącz- 
nem zadaniem była praca wychowawcza. 

W szkole współczesnej, ściślej — w 

gimnazjach zakonnych również mamy 

zespoły wychowawców i wychowaw- 

czyń, którzy specjalnie się poświęcają 

pracy wychowawczej, nie koniecznie łą- 

cząc ją z nauczaniem poszczególnych 

przedmiotów. 
"Wydaje mi się, że nasza szkoła, wpro 

wadzając „godziny wychowawcze*, znaj 

duje się w połowie drogi i że z czasem 

dojdzie do zorganizowania stanowisk 

wychowawców w każdej szkole. Byłoby 
to całkiem konsekwentne. 

Dobry i doświadczony nauczyciel 

łączy w sobie osoby nauczyciela i wy- 

chowawcy i niezawsze potrafi wskazać, 

kiedy występuje w jakiej roli. Odziaływa- 
nie wychowawcze musi być ciągłe i bar- 
dzo dyskretne, aby się nie zdegenerowa- 

ło i nie stało się nudnem i bezcelowem 

prawieniem morałów. „Godziny wycho- 

wacze“, jako samodzielne jednostki dy- 

daktyczne, będą wymagały szczególnej 
zręczności i umiejętności pedagogów, 
bo inaczej staną się godzinami nudy. 

jaki cel mają te godziny wychowaw- 
cze? 

Pan wizytator A. Narwoysz wyjaśnia: 
1. Umożliwienie ułatwienia wycho- 

wawcy nawiązania jaknajbliższego i naj 

serdeczniejszego kontaktu z klasą, jako 

całością, 
2. Ułatwienie wychowawcy dokładne- 

go poznania klasy i poszczególnych je- 

dnostek. 
3. Kształcenie charakterów młodzie - 

ży. 
Z tego widzimy, że cel godzin wycho- 

wawczych nie jest bynajmniej nowy. Ta- 
ki, a nie inny cel musi przyświecać każ- 
cemu pedagogowi, jeżeli tylko on chce 
poważnie traktować swe obowiązki. 
Rzecz jasna, iż odrębne godziny pozwo- 

chlejszych wyników. к 

Godziny wychowawcze muszą posła- 

dać dobrze przemyślaną, zwartą budowę, 

której podstawą będzie rozwinięcie ja- 

kiegoś zasadniczego tematu. 

O tem Pan wizytator: 

„Zgodnie z wyrażoną zasadą, że godziny 

wychowawcze nie mogą być prawieniem kazań 

i morałów, będziemy czerpać materjał do na- 

szych pogadanek  przedewszystkiem z życia. 

Tematów więc dostarczyć nam muszą: 1) szko- 

ła, 2) życie pozaszkolne, 3) młodzież — i do- 

piero na ostatku, 4) nasze własne przeżycia 

bądź pomysły... 
Punkt czwarty. chciałoby się nieco 

skorygować O ile własne pomysły wy- 
chowawcy muszą być postawione na. 0- 
statniem miejscu, jako zawsze, bądź co 

bądż ri+co obce młodzieży, o tyle prze- 
życia, jeżeli są głębokie i 
leżałoby wysunąć nieco naprzód. Mło- 
dzież szuka autorytetów i, jeżeli kocha 
i szenuje nauczyciela, uważa go za 
wzór, godny do naśladowania i pozna- 
nia. Przeżycia nauczyciela, mające cha- 
rakter ogólniejszy: np. udział w walkach 
o wolność Ojczyzny, — budzą szczegól- 
ne zaciekawienie i wyjątkowo oddziały- 
wają na wyobraźnię młodzieży. Dzieci 
wprost domagają się od niektórych nau- 

czycieli opowiadań 0 ich przeżyciach, 
— przejmują się niemi; — ale biada nau- 

czycielowi, który zostanie przyłapany na 
bladze!.. Tego młodzież nikomu nie wy- 

baczy!... 
P. Wizytator A. Narwoysz doktadnie 

zarysowuje znaczenie i budowę godzin 

wychowawczych, — przemawia nie jako 

teoretyk, lecz jako doświadczony peda- 

gog, który wie, jakie wyniki są do osią- 
gnięcia i do jakich celów należy dążyć. 
Reierat jest bardzo treściwy i niezawo- 
cnie przyczyni się do rozstrzygnięcia 

wielu watpliwości. 
Bardzo ciekawe są przykłady poga- 

   

      

   

rzetelne, na-. 

naprzykład, temat: „józef Piłsudski: 19 
marzec. 

„Kl. III — IV. Lata dziecięce i szkolne 

Ziuka. Jego przeżycia ówczesne i marzenia o 

wolnej Polsce i wypędzeniu Moskali. Dzieci 

winny wczuć się w to, jak ten chłopak, , taki 

sam żak szkolny, jak i oni, trawił w sobie o- 

gień miłości Ojczyzny i postanowienie walki 
i pracy dla Niej, i doprowadził ją do skutku, 

— a jako wynik pogawędki: — bądźmy wszy- 

scy małymi Ziukami*. 
Kl. V — VI — to fragmenty z Jego prac 

i walk, z Jego cierpień i bojów, to narasta- 
nie bohatera winno skupić uwagę klasy i dać 
temat do dyskusji, kogo i kiedy nazywamy 
bohaterem. 

Kl. Vil — VIII Józef Piłsudski, jako mąż 
stanu ; organizator życia państwowego Pol- 

ski. Symbol wielkości narodu — oto temat do 

cmówienia znaczenia jednostki w dziejach i 

wielu z tem związanych zagadnień historjozo- 

ficznych i społecznych”... : 

Podany przez Pana Wizytatora sche- 
mat pogadanki wychowawczej na temat 
życia i działalności Marszałka Piłsud- 
skiego, wykazuje tak wielkie pedagogicz 
ne doświadczenie, autora referatu, jak i 
poważne wymagania w stosunku do wy- 
chowawców. Czy w naszych szkołach 
wielu się znajdzie nauczycieli, zdolnych 
do przeprowadzenia bez zarzutu podob- 
nej pogadanki na trzech różnych  pozio- 
mach?... : $ 

Juž ten schemat wykazuje, jaki powi- 
nien być stosunek nauczyciela do mło- 
dzieży. Pan Wizytator mówi dalej cał- 

kien; wyraźnie: 
„Ujmując rzecz schematycznie, powiemy 

żę: 
w kl. III — IV — nauczyciel jest koclia- 

jącym i wyrozumiałym o j c e m, niekiedy 

narzucającym swe zdanie, A В 

w kl. V — VI — umiejętnym kierownikiem 

i organizatorem dyskretnym, podporządkowu- 

jącym sobie wychowanków mocą  užnanego 

autorytetu i przewagi intelektualnej i moral- 

nej, 
iw kl. VII — VIII — serdecznym star- 

szym d r u h e m, przyjacielem i doświad 
czonym doradcą młodzieży... 

Trudno c bardziej trafne określenie 

godzin wychowawczych, ale wogóle po- 
stawy pedagogicznej nauczyciela w szko- 
le średniej. I zaowuż: wymagania są nie 
bagatelne!.. 

Właśnie cieszyć się należy, iż przed- 
stawiciel władz szkolnych wysunął te wy 
magania, które ułatwiają zorjentowanie 
się w dążeniach wyższego kierownictwa. 
Wymaganiom, wypływającym z tez p. 
Wizytatora A. Narwoysza, odpowie nau- 
czyciel z powołania, poważnie traktują- 
cy swe zadanie i mający znaczne do- 
świadczenia życiowe. Powiedzmy wyraź- 
niej; człowiek starszy. Także określenia, 
jak „ojciec, „doświadczony doradca* i 
t.p. mogą pasować tylko do człowieka 
dobrze po trzydziestce. 

Jest to całkiem naturalne: zawód nau- 
czyciela wymaga wielkiego wyrobienia 
życiowego, które przychodzi tylko z lata- 
mi. Element nauczycielski zbyt młody jest 
bardziej nierówny w swej pracy i nie 
odrazu może zdobyć należyty autorytet 
u młodzieży, ” 

Wszyscy się zgodzą, że nauczyciel 
starszy, w t. zw. „Średnim wieku” jest fi- 

larem szkolnictwa. Ale... i tu się zaczy- 

na grymas rzeczywistości... Dziś szkol- 

nictwo — szczególnie prywatne — znaj- 

duje się pod znakiem zdecydowanego 
odmładzania!. Dziś nauczyciel, mający 
10 — 15 lat praktyki, już jest za stary 

i godny wyrzucenia na bruk. Nie chodzi 
o jego kwatilikacje naukowe i zdolność 
do pracy (ktoby w obecnych czasach 
zwracał uwagę ia taką bagatelkę!), cho- 
dzi o rzecz ważniejszą: nauczycielowi 
starszemu trzeba więcej płacić!... 

Właśnie „Przegląd Pedagogiczny* w 
Nr. 17 — 18, w artykule p. t. „Jedna z 
tragedyj szkolnych* porusza tę sprawę 
odmładzania szkół. 

Nietrudno się domyśleć, w tych ciężkich 

ekonomicznie czasach, tacy nauczyciele są sta- | 

rzy dla właścicieli zakładów naukowych. Są 

Święci — Kaziuczek, Ju- 
reczek, Pawełek 
Pewien ultra-regjonalny wiłeński dzien- 

rik, od dłuższego czasu energicznie propagu 

je zbrodniaie imiona świętych na oznaczenie 

największych kościelnych Świąt, oraz w celu 

podkreślenia rzekomo tutejszego” zwyczaju 

spoułalenia się ze świętymi. 

W pismie tem nigdy się nie powie: Świę- 

ty Kazimiejz, — tylkó: Kaziuk,  Kaziuczek... 

Ow Kaziuk, jak wykazują badania hagiografi- 

czne, największe! wileńskiej regjonalistki, w zi- 

mie uprawia sport narciarski i dokonywa nie 

byle jakiego „wyczynu* sportowego, bo zjeż- 

@а па nartacl: z góry Zamkowej. W lecie, 

przypuszczać należy, święty Kaziuk na kajacz- 

ku pływa i na plaży rozkosznie się wyleguje. 

Nie dość jednak „regjonalnego* Kaziuka: 

w cstatnim numerze „niezależnego organu de- 

mmokiatycznego” zjawił się „Jurek*, bo prze- 

cież tak, a nie ivaczej wilnianie nazywają świę- 

tego Jerzego!.. 

Ach, ten regjonalizm wileński!... Kaziuczek, 

Staš, Jureczek, Mireczek — toż to jakiś zarząd 

nieb:eskiej „Smorgonji“, a nie imiona Świętych 

Pańskich-... 3 
1 właśnie, tylko w interpretacji smorgońskiej 

wiinianie rozmawiają w ten sposób: 

— Czy pani jest w życzeniu wyjechawszy 

na daczę na Boże Ciałko?.. 

— Ach, obojętnie i owszem!.. 

— A na Janka na rzeka pokatać sia łódko 

pójdziemy... Ja w ręce pani perswaduje. 

— Czemu nie? A na Pawełka z Piotrusiem 

na plażego wybierzem się!... 

Regjonalizm źle pojęty jest wyjątkowo 

nieprzyjemny. Wilno ma szczęście (wrogom ży- 

czyć tylko!) do takiego właśnie regionalizmu, 

polegającego na bardzo powierzchownej obser- 

wacji naszego życia i wydobywania cech nie- 

istotnych, które się podaje w formie karykatu- 

ralnej. 

Te „Kaziuczki“ i „Jureczki* są takim pse- 

udo-dialektycznym fałszem, jak i wstrętna ro- 

syjsko-andrusowska gwara, którą tak lubią po- 

pisywać się Wilnianie z przykrego przypadku 

lub „tutejsi*, nie umiejący patrzeć głębiej. 

n. z 

Przemyt 
A czy wiecie o tem. że Niemcy nietylko, 

że interesują się nader kwestją przemytu swo- 
ich wyrobów tytoniowych do Polski, ale i zu- 
pełnie jawnie protegują „rycerzy zielonej gra- 
nicy“? 

Dowody tego można znaleźć w oficjalnych 
statystykach niemieckich, które nam mówią o 
obniżaniu ceł i podatków dla tego rodzaju „eks- 
porterów. 

Śląsk nasz jest zarzucany szwarcowaną 
tandetą niemiecką wprost z Niemiec, inne dziel- 
nice natomiast „obsługiwane* są przez Prusy 
Wschodnie. Do tego mają Niemcy doskonałych 
pomocników, i to nie takich, którym się płaci, 
ale tych, którzy sami jeszcze dopłacają za swój 
udział w tych kryminalnych wyczynach. Są to 
nasi palacze, ludzie zaślepieni manją wyróżnia- 
nia wszystkiego, co nosi magiczną dla nich ety- 
kietę zagraniczną. 

Bo i czyż nie można nazwać zaślepieniem 
np. faktu sprowadzania przez zieloną granicę z 
Rygi od Szereszewskiego wyrobów tyteniowych 
dlatego tylko, że one mają przypominać dawne 
papierosy rosyjskie, do których niektórzy aż 
tak przyzwyczaili się, że nie mogą się obejść 
nawet bez ich imitacji. A Szefeszewski Śmieje 
się w kułak i tytułując swoich odbiorców 
szwarcowanych papierosów  „waszem prewos- 
choditielstwem“, czyni zadość swej kieszeni i... 
naszym snobom. 

Przemyt tytoni z Łotwy i Litwy do Polski 
zakrawa wprost na paradoks, bo kraje te nie 
są samowystarczalne pod tym względem. 

Wartoby zastanowić się nad skutkami na- 
bywania takich papierosów i skończyć ze Świa- 
domem popieraniem przemytu. 

  

  TONA rak 

Wszyscy jedziemy do Gdyni 

„ŚWIĘTO MORZA” 
27 — 30 b. m. 

Ministerstwo Komunikacji wyjątkowo przy- 
A sy, a: E kolejową. Trzy dni w 

yni. Zapis 
ze 0 R B I S I E 

Jagiellońska 1, tel. 883. Na prowincji o 
del. Ligi Morskiej i Koloni. Tylko do 20b. m 
EDTA SSRI DATA 

   

    

    
  

starzy, bo mają rodziny, bo nie wahają się 
wychowywać po kilkoro dzieci, za które, jak i 
za żony, płyną dodatki, płacońe przez szkoły, 
— muszą płacić i dlatego są starzy, bardzo 
nieraz starzy, a każdy dziesiątek złotych wię- 
cej słusznie coraz głębszą w oczach właścicieli 
siwizną i niewytartemi zmarszczkami pokrywa 
młode skądinąd twarze nauczycielskie... 

Na terenie szkół prywatnych obecnie 
najmilej jest widziany student lub mło- 
dy magister, kawaler, który nietylko zgo- 
dzi się mieć 20 godziny lekcyj za 100 zł. 
miesięcznie, ale ze względu na potrzebną 
mu praktykę, będzie pracował  bezpłat- 
nie, a nawet może coś niecoś jeszcze do- 
placi!.. 

Z tym stanem rzeczy walka jest nie- 
zmiernie trudna. „Odmładzanie* szkoły 
jest zjawiskiem aż bijącem w oczy, — ale 
właśnie dlatego słuszne tezy Pana Wizy- 
tatora Narwoysza zawisają w powietrzu. 
Szkolnictwo potrzebuje pedagogów do- 
świadczonych i dojrzałych, — życie je- 
dnak kpi z najsłuszniejszych tez: element 
starszy jest gwałtownie usuwany z szere- 
gów nauczycielskich. 

Nacisk, który się kładzie na stronę 
wychowawczą w działalności nauczycieli, 
jest słuszny, ale „godziny wychowaw- 
cze”, prowadzone przez studentów, sta- 
wiających w pracy pedagogicznej pierw 
sze kroki, — mogą wyrodzić się w ka- 
rykaturę, czego zresztą mieliśmy  nieje- 
den dowód na gruncie wileńskim. 

Wciąż do jednego trzeba wracać: nie 
programy zadecydują o poziomie naszych 
szkół, nie najświetniejsze nawet teorje, 
— tylko skład nauczycieli!... , 

Szukajmy dobrych nauczycieli, daj- 
my im odpowiednie warunki do pracy, a 
szkoła bęizie dobra! 

Dziś żaden nauczyciel nie jest pewny 
ani dnia, ani godziny, — żaden nie może 
pracować neimalnie i spokojnie... Od 
żadnego więc nie można wymagać bez- 
względnej; rzetelności. 

A wszelka fuszerka w szkole jest stra- 
straszliwa kłęska!!... W Charkiewicz. 

  
 



I-szy Zjazd kupiectwa 
żydowskiego 

Dalszy ciąg obrad I Zjazdu Kupiectwa Ży> 
dowskiego ziem północno - wschodnich rozpo- 
czął się wczoraj o godz. 8 referatem p. dr. Got- 
lieba o przestępstwach podatkowych. Następnie 
słowo zabiera p. inż. Zajdenman, prezes związ- 
ku kupców żydowskich w Warszawie, wygła- 
szając dłuższy referat o akcji kupiectwa żydow- 
skiego wobec hitlerowskich Niemiec, z. którego 
wynika, że na terenie państwa Polskiego ist- 
nieje już 80 komitetów, prowadzących czynną 

akcję bojkotowania towarów niemieckich i że 

rezultaty tej akcji bojkotowej zaczęły już da- 
wać pozytywne wyniki. Prelegent uważa, że za 
sługa komitetów bojkotowych jest stopniowe 

wyzwalanie się życią gospodarczego Polski z 

riemieckicgo zasięgu, co leży w pierwszym rzę- 
dzie w interesie państwa. 

Na zakonczenie swego przemówienia p. inż. 
Zzsjdenman wzywa kupiectwo do popierania 
przemysłu krajowego i portu Gdyni. 

Burzą cklasków przyjęte zostały rezolucje, 
odczytane przez p. przewodniczącego Kaweno- 
kiego, z których jedna wzywa do bojkotowania 
towarów niemieckich aż do uzyskania praw 
przez żydostwo niemieckie i podkreśla zasługę 
rządu polskiego w Genewie, który stanął w О- 
bronie swych obywateli żydów, zamieszkałych 
w Niemczech, oraz druga rezolucja, apelująca 
do rządu Anglji, aby umożliwił wyjazd do Pa- 
lestyny uciekinierom z Niemiec. 

Po referatach rozpoczęły się sprawozdania 
komisyj: podatkowej pod przewodnictwem inż. 
Trockiego, gospodarczo - prawnej pod prze- 
wodniciwem p. Cholema, oraz organizacyjnej 
pod przewodnictwem p. inż. Kawenokiego. 

Prace komisyj trwały przez cały dzień i da- 

jy duże wyniki. 
Każde, nawet najmniejsze zagadnienie nie 

205 ponrn'ęte. Uchwalono i szczegółowo u- 
zasadnino około 30 rezolucyi i postulatów w 
sprawach podatkawych. eliminowania handlu, 
w sprawie polityki kredytowej, komunikacyjnej, 
inwestycyjnej i cały szereg innych, których nie 
sposób wyliczyć. 

Jedynym dysonansem zjazdu było wprowa- 
dzenie przez pewne czynniki elementu politycz- 
nego, który na szczęście zaginął w powodzi 
rzeczowych rozpatrywanych zagadnień ekon'- 
micznych. Zainicjowana intryga polityczna zo- 
stała w zarodku przez większość delegatów 
zjazdu stłumiona. RO 

Rozmowa z posłem Wiślickim 

Korzystając z pobytu p. posła « Wiiślie- 
kięgo na Zjeździe Kupiectwa żydowiskie- 
go ziem północnio - wschlodmniich,  popuio- 
siliśmy go o wypowiedzeńiie swego zda- 
mila co ido watiości prakitycznej odbya- 
jącego się obedniie zjazdu dla polepszenia 
stosunków gospiod: czych /Pioiski. 

— Zazd Kupeów Żydowskich 4ch wo- 
jewództw — mozpoczął p. poseł — odbywa 
się w najeięższem stajdjum przeży' wanego 
przez mas kryzysu  śŚwiiałiowego. Stoimy 
mad brzegiem przepaści. Lada muśnięcie 
niepomyślnego wiatru może witrącić tnlas 
bezpowmofniie iw: atedhłań. Jestem jednak 
optymistą.  [Wierzę, że len zjazd, repre- 
zentujący prawie wszystkie miasta i: miie- 
steezka tych ziem, przyj życzlijwem popar- 
ciu Rządu zdziała. może iwiięcej, niź odby- 
mająca się obecnie (wi Londynie międzyjnia- 
modowia kontfieremcja! jgiospodarcza. Nie prze 
czę, być mioże, że  jutinzefnik:: odrodzenia 
gospodarczego: pokaże mniam się właśnie z 
Londynu i że blask jej promieni sięgnie 
naszych ziem, alle mie: wolnio mem dawać 
umieść się tą jedyną nadzieją, trzeba po- 
legać na wiespiych: siłach il zabrać się do 
czymów. "Du na miejscu powinniśmy  kon- 
tynuować maszą mozolną i zarazem 
skromną jpratcę. Kiupiiechwo żydowskie — 
chce ; pragmie po swoich  diwndrliowyich 
obradach postawić Rządowi i społeczeń- 
słłwu (wi Polsce pewne [tezy ipnoblemy, — 
któreby: nzeczywiście mogły złagodzić sy- 
tuaeję ekonomiczną kmeju, Chcielibyśmy, 
alby: społeczeństwo  uświladomilło sobie 
rolę kupca i handlu w całokształcie go- 
spodarczej Polski.  Miusimy nareszcią 
zrozumieć, że wtiedy dziieje się najlepiej 
jeżeli cety origaniizm gospodarczy ma po- 
myślne warunki rozwoju, a niie wtedy — 
gdy dla poszczególnych jego części skła- 
dowych stwarza się  Sszitiuczne, mieuzasa- 
dnione przywiileje, lub gdy w: imię inte- 
mesów jedniych poświęca się drugich. Mu- 
simy walczyć z uprzedzeniem, že stan ku- 
piecki to coś podnzędnego w mechanizmie 
gospodettkii krajowej, coś co możma wytrzu- 
cić, zniszczyć i bez szkiądy, a mawet z ko- 
rzyścią dla całości. Lecz zaczynia się już 

  

      

zrozumieniie, że hianidel jest, miezbędnem 
ogniwem wi całym łańcuchu życia gospo- 
danrczego. 

I wienzę, że przy solijdanniej wispółpra- 
cy handlu i rolnictwa i przy wydatnej po- 
mocy, Rządu który wykazał wyjjątlkowie za- 
interesowaniie naszym zjazdem, doczek: my 
się lepszego, jutra i pomyślnego rozwoju 
kupieciwa Rzeczypospolitej Polskiej. J. K. 

„Pentezylea" Kleista 
: na „šrodzie“ 
Przeniesiona na sobotę Šrioda byta jedną z 

tych, niestety w ostatnim moku rzadkich, 
które pozostają w pamięci, jako poważny 
dorobek artystyczny organizatorów. Już 
szmo zapozmaniie środowej publiczniości z 
Kleistem z: sługuje na pozytywną ocenę. 
Temibardziej skoro poznanie tło dokonało 
się przez śwlietiny: przekład Witolda Fiule- 

Najważniejszą polchwiałą chyba: bę- 
dze stwierdzenie, że się rw tych wierszach 
uie czuło przekładu.. Zde:rwało się, że tak 
właśnie i ltylikio tym językiem naplisane być 

mogły. Hulewlicz jest wyłbocrnym  stylistą. 
Cyzeluje swoje wiensze dlugo i uczenie, a 
zawsze wytwornie, co miłe przeszkadza ek- 
spresji, ali dremałtycznemu napięciu. Bo 
w scenię obłąkantła (Penltiezyilei, miimowolnej 
morderczyni kochanka wlapięcie to zatrzy- 
muje dedh iw pieśni słuchacza, porywa go 
talk, jak tylko poezja (ponwać  potr:fi. 
Poezja prawdziwa, która się pisać musi. 
czy kto chce, czy kto niilechee, przez wiel- 
kie „P*. Recytacje były bamdzo dobre. Je- 
dymie to (trochę psuło, że panii Hohendlin- 
gerówna grzła, podczas gdy jej towarzy- 
szki utrzymywały się ściśle w) tonie recy- 
tacyjmym, „Penitezylleaf Kileista w przekła- 
dzie. Wiitotda Hulewiicza powiinna być wy- 

stawiona: me! wielkiej scenie.  Frajgmenty, 
któreśmy: wf sobotę usłyszeli są jak prze- 
błyski zdala widziane poprzez drzewa, 
które skazują, że tam płynie wlielka į ро- 
tężna rzeka. Ohelielibyšmy ogamąė caiošė, 
N:Iežy nam Się. Twórcza: praca willeńskie- 

go poety i podźwiignięcia repertuaru wileń- 
skiego mawiyż o jednio wielkie dzieło. W. D. 
PARTIJA VTEC, DENNESKTNIS BEATS 

POPIERAJCIE L.0.P.P.] 

   

    

ESTETINIO 
WTOREK 

Dziś 1 3 

Antoniego 
Jatro 

Bazylego W. 
| mre 

KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 
GICZNEJ] U.S.B. W WILNIE 

z dnia 12 czerwca 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 756. 

Temperatura średnia: + 18. 

Temperatura najwyższa: 26. 

Temperatura najniższa: + 14. 

Opad w mm.: 11,2. 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: bez zmian. 
Uwagi: popołudniu burza 

czem 

Wschód słońca g, 2,45 

Zschód słońca g. 7,49 

z silnym desz- 

PROGNOZA POGODY P.i.M.-x 

na dzień dzisiejszy: 
Polska wi dalszym ciągu znajduje się w 

obrębie niskiego ciśnienia, w związku z 
tem w dniu dzisiejszym, wtorek. wyż. ma- 
opolski , Śląsk, (Podhale i Tatry będą mia- 
ły pogodę słoneczną o zachmurzeniu umiar 

kowanem. W postałych  dzielnie:ch po- 
goda jeszcze 0 zachmurzeniu zmiennem 

zwolna mallejącem, oprócz Wileńszczyzny 
gdzie będzie się utrzymywało zachmiurze- 

mie duże, W całym kiraju Skłonność do 
bunz, i eiepło przy słabych iwi:'trach miej- 

secwych lub ciszy. 

MIEJSKA. 
— SIEĆ KANALIZACYJNA. Dziś noz- 

poczynalją się roboty kanalizacyjne na ul. 
św. Jacka. Na włobotiach Itych zost:mie za- 

frudnionyich 96 bezrobotnych. 
Z dniem 19 b. m. mozpoczęte będą podo- 

bne roboty ma ul. św. Filipa. 
— PLAN REGULACJI WILJI. Magi- 

stirat postanowił iwyasygnowač 3500 zło- 

tych ma sporządzenie planu regulecji W: 
bji na odeinku od wiięzieni:: Antokolskie- 

go do 'Pośpiiesżki. Regulaleja mia ma: celu 
zabezpieczenie miasta ma wiypadek powo- 
dzi. 

  

— Gładka jezdnia na ul. Niemieckiej. Po u- 
łożeniu nowych chodników i ukończeniu robót 
ziemnych (włączenie do 
poszczegónych posesyj itp.), 

ul. Dominikańskiej do ul. Żydowskiej. (j.) 

SKARBOWA. 
— KONFERENCJE DYR. MICHAL- 

SKIEGO. W: zwiiązku z pobytem w Wiilnie 
dyrektcna depertamentu podatkowego w 
ministerstwie skarbiu p. Michalskiego. 
wizoraj odbyły się w Izbie Skarbowej 
konferencje z przedstawlicielami sfer go- 
spodarczyich i dkarbowych. 

SZKOLNA 
— ZE SZKOŁY „PROMIEŃ* (ul. Wiwul- 

skiego 4, koło Dyr. Kol.). W związku z zakoń- 

czeniem roku szkolnego odbędzie się we środę 

dnia 14 b.m. o godz. 17 (5 po poł.) w Szkole 

„Promień* przedstawienie dziecinne p.t. „Kró- 

lowa róży”. 

W tym samym dniu o godz. 10 otwarta bę- 

dzie wystawa prac uczniów szkoły, oraz dzie- 

ci z Przedszkola „Promień'*. 
Wstęp na przedstawienie i 

p-atny. 

wystawę bez- 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
-— Jutrzejsza  $roda Literacka, ostatnia 

przed ferjami, wypełniona będzie referatem ks. 

dr. Avgustyna Jakubisiaka, znakomitego  filo- 
zofa, który mówić będzie na temat „U źródeł 

prawdy* (rzecz o Starym Testamencie)! Po- 

czątek o godz. 20.30. Wstęp dla członków rze- 

czywistych sympatyków bezpłatny, wprowa- 

dzeni goście — 1 zł. 

— Posiedzenie Wileńskiego T-wa Lekarsk. 
odbędzie się dnia 14 bm. o godz. 8-mej wiecz. 
w sali własnej przy ul. Zamkowej 24 z następu- 
jacym porządkiem dziennym: 

1) Dr. J. Ryll-Nardzewska — Hormonalne 
metody rozpoznawania nabioniaka kosmėowko- 
wego. 2) Dr. Gelman — Odczyn Miiller'a w ki- 
le. 3) Doc. dr. Mienicki i dr. Cz. Ryll-Nardzew- 
ski — psoriasis provocata. 

— Cykl odczytów muzycznych, organizo- 
wanych przez Radę Wil. Zrzeszeń Art. (Ostro- 
bran.ska 9). Dzisiaj odczyt p.t. „Muzyka współ- 
czesna i jej podstawy ideowe", ilustracja z 
piyt. Odczyt ten będzie ostatni z cyklu przed- 
wakacyjnego. Początek o godz. 19. Wstęp 99 
groszy, ulgowe 75 gr. 

RÓŻNE 

— WPŁYW! CHŁODÓW NA ZBOŻA I 
OGRODOWIZNIY. Thrwające do niedawna 
chłody odbiły, się b. ujemnie na stan zbóż 
talk ozimych jak i jarych. Podobnie jest z 

ogrodowiizną, 
— UKARANI STUDENCI. Sąd Sta- 

mościński ukerał za wywołanie zajścia u- 
licznego i 'dbrazę policjanta, grzywną w 
wysolkiości: pio. 200 złotych dub 10 dni are- 
szłtu Jemzego  Henszla studenta prawa U. 
S. B., oraz Niorberta Małego + Mieczysła- 
miai Gmodzikiego obu z Last. Nauk Hiar(dl. 

  

kanaizacji miejskiej 
zapoczątkowana 

onegdaj właściwe roboty nad układaniem gład- 
kiej jezdni na ulicy Niemieckiej, na odcinku od 

  

   

SŁOWO 

— EKSPORT DRZEWIA. Drzewo wi- 
leńskie coraz bardziej adlobywa rynek fran 
cuski. W związku z tem importerzy zwiięk- 

i swój kontynganii przywozowy: o 20000 
tomm, o czem powiejdomiono przemysł drze 
wimy na Wileńszczyźnie . 

TEATR I MUZYKA. 

TEATR LETNI — WYSTĘPY ZESPO- 
ŁU REDUTY. Dziś, wie włtorek 13. VI. o 
godz. 8 m. 30 wiecz. Ziespół Reduty, poza- 
stający pod! kiierowniictwem J. Osterwy i 
M. Limanowskiego — odągra komądję w 
3-ch aktach Maurycego Rostand:: — „Miu- 
rzymek'*, 

Jutro, 14 b. m. (o godz, 8 m. 30 rw.) — 
„Murzynek — RogStamda — jako  dnu- 

gi i ostalmi występ Zespołu Reduty. Ceny 
biletów niepodwyższonie. 

Kredy'tówiki! wiażmie 
wartościowych). 

— OZWIARTKOWIA! IPOPOŁUDNIÓW- 
KA W! TEATRZE LETNIM. Czwartek, 
dn. 15 b, m. (Boże Cieło) 10 godz. 4 pp. po 
raz ostatni egzotycznia komedja „Dźłimibi' 
w świetnej kreacji, Jadwiigi Zaklickiej. 

Ceny miejsc propagandowe — od 20 gr. 
— OSTATNIE WYSTĘPY JAIDWIGI 

ZAKLICKIEJ. We czwertek: dnlia 15 b. m. 
vo godz, 8 m. 15 w., po nam 3-di „Roxy“. 

TEATR LETNI — DLA SZKÓŁ I 
MŁODZIEŻY. „Roxy* — popołudniówka 
dla młodzieży, we włtorek 13 b. m. oraz Śno- 
йе 14 b. m. o godz. 4-е) pop. po cenach 
propagamdawych, od 20 gr dla: młodzieży. 

— STAŁY TEATR OBJAZDOWY TE- 
ATRÓW MIEJSKICH ZASP W WILNTE 
— gra „Mademoiselle* — 16-b. m. mw Horo- 
dzieju, 17 — w) Niešwiiežu, 18-g0 — «y: Łu- 
nińcu, 19-go — w Pilńsku. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWIA — Głos serca 
CASINO — Adjutant' Jego Wysokości 
HELIOS — Natucz mnie kochać. 
HOLLYWOOD — Noce paryskie. 
PAN — Szalony karnawał . 
ŚWIATOWID — Tz'jemnica starego 

rodu. 
ADRJA — Afera mężatki, 

Kawalerowie dzikiego zachodu. 
LUX — „Umiedziona“. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Okradzione mieszkanie, gołębnik i tor 

kolejowy. Złodzieje wybiwszy szybę, wtargnęli 
do mieszkania Heleny Kozieli-Poklewskieį przy 
ulicy Pióromont 10 i skradli garderobę i bieli- 
znę damską, bieliznę stołową i inne przedmioty 
łącznej wartości 600 zł. 

— Ze strychu domu przy ul. Subocz 49 
skradziono w nocy 13 gołębi, w domu przy ul. 
Subocz 47 skradziono garnitur męski, w domu 
przy ul. Rydza Śmigłego 40 skradziono brzytwę 
nakrycie stołowe, z ogrodu przy ul. Zygmuntow 
skiej 24 skradziono agrest, zaś z ogrodu przy 
ul. Tyzenhauzowskiej 10 kwiaty. 

— Podkłady żelazne oraz szyny kolei wa- 
skotorowej skradziono na szkodę PKP z Zakre- 
tu. Znaleziono je w pobliżu zabudowań Rudole- 
wicza (Wilowa 56). 

— Złodziej z zegarem. Na ul. Legjonowej 
zatrzymano 11 bm. zawodowego złodzieja !gna- 
cego Kulikowskiego (Połocka 4), który niósł 
zegarek stołowy z ciemnego metalu z iigurką 
myśliwego, okulary zwykłe z metalowej opra- 
wie oraz inne drobne rzeczy. Policja przypusz- 
cza, że rzeczy te pochodzą z kradzieży, gdyż 
Kulikowski nie umie powiedzieć skąd je ma. 

— ZATRZYMANIE ZBIEGA. W Tcze 
wie zatrzymano zbiegłego z Wilna prze- 
stępcę politycznego Mojżesza Płotkina, 
zwolnionego w swoim czasie z więzienia 
za kaucją. Wczoraj zbiega przywieziono 
do Wilna. į 

— Złodziej na Wystawie Sportowej. Że 
stoiska na Wystawie Sportowej skradziono ze- 
garek i nóż fiński, stanowiące własność lekko- 
atlety Fedorowicza. 

— FAŁSZYWY SEKWESTRATOR. Do po 
licjj w dalszym ciągu napływają skargi na ja- 
kiegoś osobnika, który podając się za sekwest- 
ratora, wyłudza na poczet podatków pieniądze, 

MOŁODECZNO 
— WIĘKSZA KRADZIEŻ. Nieznani spraw- 

cy za pomocą wyjęcia okna w korytarzu mie- 
szkania Wincentego Leona, mieszkańca folwar- 
ku Nowikowszczyzna gm. gródeckiej skradli ró- 
żne rzeczy ogólnej wartości 500 zł. 

DZISNA 
— ŚMIERTELNE POBICIE. We wsi Ku- 

ryłowo, gminy hermanowickiej posprzeczały się 
o dzieci Aleksandra Hawrutowa z Marją Kulba- 
nowską, Marją Gasinkiewiczową i Zotją Zieleń- 
ską. W trakcie bójki Kulbanowska tak silnie u- 
derzyła kijem po głowie Hawrutowa, iż ta wsku 
tek doznanego wstrząsu mózgu zmarła. 

LTA 
Jutró ciągnienie 

2 klasy 
JERURORZBRCZEZJ 
Główne wygrane 

150.000 zł. ЕЕ 
2 po 50.000 zł. i wiele in, Е 

dla posiadacza |esu Е 
klasy poprzedniej 10 zł = 

20 zł, 

l losu 
dla nowonabywcy 

Kolektura Loterji Państwowej 

»„„LICHTLOŚ$ 
SRANIE 

Wielka 44, — Ad. Mickiewicza 10 E 
AJ A 

(po cenach pełnio- 

  

   

    

Zmiany w samorządzie 
Członkowie magistratu będą otrzymywali 

nie pensje, lecz djety 
WILNO. Magistr:t otrzymał okólmik, 

w sprajwiie zastosowania z dniem 15 lipca 
niektórych postaniowiień nowej ustawy Sa- 
miorządowej 

Realizacja ustawy, w celu uniknięcia e- 
węentu: ilnego zamieszamia w pracach samo- 

I tak z chwilą gdy miows'e przepisy zeczną 
stopniowo. 

tak z chwilą gdy niowe przepisy zaczną 
obowiązywać t. j. z dniem 15 lipca przesta- 
mą urzędować w Magistracie ławnicy. — 
Nowa! usłteiwia przewiduje dwojaki rodzaj 
członków magistrałtu: zawodowych i nie- 
zawodowych Ławnicy zostali uznani za nie 
zawodowych _członików ii z tego powodu — 
nie będą otnzymyiwiali stałych pensji lecz 
tylko djety za pr: ice nv: samorządzie a m. in. 
a udział w posiedzeniach prezydjum mia- 
sta, 

Wysokość djet mie może jednak: przekra- 
czać 20 zł. za jedno posiedzenie. 

Przypuśćmy że takiich posiedzeń w mie- 
siącu odbyć się może 8 (wj nejlepszym wy- 
padku) a zatem ławnik otrzymywać bę- 
dzie przeciętnie zatedwie 140 złotych. 

Niewykluczone więc jest, że ławnicy — 
przekażą swoje agenidy poszczególnym na- 
czelnikom wydziałów. 

Biorąc udział mw posiedzeniach będą 
tworzyli kolegjum  doradezo - opinjod:'w- 
cze. 

Co się tyczy ścisłego prezydjum mia- 
sta t. j. prezyyienta i jego zastępcy to mo- 
wa ustawa traktuje ich jaklo zawodowych 
członków masgiistn:(iu i będą otrzymywać 
stałe wynagrodzenia wysokość którego u- 
stali Rada Miejska zwołana na specjal- 
nem posiedzeniłu przed dniem 15 lipea. 

   

PIS 

Skutki wczorajszej ulewy 
Wylał staw Witoidó 

WILNO. Wczoraj w godzinach obia- 
dowych nad miastem i okolicą przeszła 
większych rozmiarów ulewa, która m. in. 
uszkodziła zapoczątkowane roboty ziem- 
ne oraz wywołała popłoch wśród miesz- 
kańców domów, położonych u podnóża 
wzgórz. 

Na Zwierzyńcu potoki wody spływa- 
jąc z góry Szyszkińskiej zbytnio zasiliły 
staw Witołdówka, właność W. Wołło- 
wicza. 

wka na Zwierzyńcu 
Wezbrany staw omijając tamy wylał 

na okoliczne tereny, tak że „powódź ob- 
jęła ulice Sołtaniską, Dzielną i Szyszkiń- 
ską. Wraz z wodą spłynęło dość sporo 
ryb, które okoliczni mieszkańcy dość 
skrupulatnie natychmiast wyłowili. Na 
miejsce wypadku przybyły natychmiast 
władze administracyjne i policyjne. Alar- 
mowanie straży ogniowej okazało się 
zbędne. 

Strzały bandytów do pslicjanta 
JEDEN Z NAPASTNIKÓW RANNY. 

WILNO. W ubiegłą niedzielę o godz. 
pół do 8 wieczorem posterunkowy Lemie 
szek, obchodząc okolicę w pobliżu fol- 
warku Borki Wielkie, spotkał 3 osobni- 
ków, od których zażądał okazania dowo- 
dów osobistych. Jeden z nieznajomych 0- 
kazał dowód osobisty opiewający na na- 
zwisko Stanisława Błaszczyka. Gdy po- 
sterunkowy zwrócił się do pozostałych 
dwóch, aby ich wylegitymować, jeden z 

nich dobył rewolweru i dał dwa strzały 
do policjanta, lecz chybił. W tym momen- 
cie wszyscy trzej rzucili się do ucieczki, 
gęsto się ostrzeliwując. Posterunkowy w 
czasie pościgu również użył broni, odda- 
jąc kilka strzałów. jedna z kul ugodziła 
Błaszczyka w udo prawej nogi. Odwie- 
ziono go do szpitala w Mołodecznie, — 
Dwaj inni bandyci zbiegli. 

Energiczne dochodzenie toczy Się. 

Samosąd nad wlamywaczem 
Smierć 60-letni 

WILNO. Nocy. onegdajszej około godz. 24 
w kołonji Marjampol, gm. łuczajskiej Michał 
Saniuk usłyszawszy w swej zagrodzie podejrza- 
ne szmery, wyszedł na podwórze i zauważył 
na dachu dwu osobników, którzy w tym mo- 
mencie zsunęli się na ziemię i rzucili się do u- 
cieczki. Saniuk wszczął alarm i jednego z nich 
usiłował zatrzymać i ugodził napastnika pogrze- 

WILNO—TROKI 
— POŻAR. We wsi Konsystaw gminy mej- 

szagolskiej spalił się dom mieszkalny Ignacego 
Jankowskiego. Straty wynoszą 2.300 zł. Przy- 
czyną wadliwa konstrukcja komina. 

— W radziunach gminy niemenczyńskiej 
spałił się dom mieszkalny Kazimierza Kobielisa. 
Straty 500 zł. 

OSZMIANA 

— ZAGINĄŁ STARZEC. Ze wsi Wołejko. 
wicze gminy sołskiej wydalił się jeszcze 50-go 
uiaja 73-letni Franciszek Mosiewicz i dotych- 
czas nie wrócił, Wdrożono poszukiwanie za za- 
ginionym. 

Z POGRANICZ4Ą 

— MANEKINY NA DROGACH. Na odcin- 
ku Rucziszki i sąsiednich drogach wzdłuż 
pogranicza ustawione zostały manekiny w u- 
braniach szaulisów z drewnianymi karabinami 
w rękach. Na manekinach umieszczone są na- 
pisy: „bez Wilna żyć nie możemy”. 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
1 LNIARSKA W WILNIE 

Z Dniia, 12 czenwiea: 1933 r. 

Za 100 kg. parytet! Wilinio. 
Caniy: tranzalkcyjne:, 

Żyto zbierame 20,50 — 21.00 (tend. moen) 
Jęczmiień rbileraniy! mia keszę 17,50. 
Mąka pszenna 0000 A luks. 57,50 — 

58.75. 
Mąka żyllniia 55 proc. — 33,00, mąka 

żytn. 65 proc. 28,00, raziowia. 23,50, razowa 
szatrowana 23,50. Tenid. ma! mąkę pszenną 
i żytnią mioenła. 

Otręby pszenne 11.00, 
Kasza grycz. 1/1 palona 38.00. Kasza 

grykz. 1/2 pallonia 36,00. 
Kasza perłow:: (pęcak) Nir. 2 — 28,50, 
Ceny orjenitacyjne: 
Pszenica zbilerajna: 29.50 — 30,00. Owies 

zbieramy 13,75 — 14.00. Girykia 17.00. — 
Otręby; żytiniie 10,25, Otręby. jęczmienne 
10.00, (Kasza perłowia Nr. 3 32.00. 

Ceny Inu — bez zmian. 

Zjazd koleżeński 
W niedzielę dnia 11 bieżącego miesiąca 

odbył się w Wilnie 8-my z kolei zjazd koleżeń- 
ski wychowanków szkół średnich, którzy po ro- 
ku 1905 uczęszczali i ukończyli |-sze lub 2-gie 
gimnazjum klasyczne, oraz szkołę realną w Wil- 

nie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w ko- 
Ściele św. Jana, podług tradycji „uczniowską* 
zwana, którą odprawił prorektor USB ks. pro- 
fesor Falkowski. Po Mszy Sw. Czcigodny Ce- 
lebrans zwrócił się do zgromadzonych z krót- 
kiem, serdecznie” ujętem przemówieniem, życząc 
członkom zjazdu „młodości ducha" na resztę 
dni ich życia. Następnie na dziedzińcu „Skargi” 
dokonano zdjęcia fotogr. - wspólnej grupy, po 
którem nastąpiło zwiedzanie gmachu uniwersy- 
tetu, jako dawnej kolebki pracy i myśli więk- 
szej części uczestników zjazdu, gdzie się ongiś 
mieściło gimnazjum klasyczne. 

: Wieczorem w górnej sali restauracji „Za- 
cisze odbyło się zebranie koleżeńskie, na któ- 
rem omówiono szereg spraw. Na przewodnicza 
cego powołano jednogłośnie p. Ludwika Ostrej- 
kę, jako jednego ze starszych kolegów, który 

s po zagajeniu posiedzenia i powitalnem przemó- 
s wieniu zaproponował uczcić 

s pamięć zmarłych po ostatnim zjeździe z roku 
przez powstanie 

1930 kolegów, co i uczyniło Zgromadzenie. Na- = stępnie szereg przemówień rozpoczął p. Leon 
Sumorok, obierając za podstawę do myśli prze- 
wodniej słowa wypowiedziane w kościele przez ž Księdza Profesora Falkowskiego. 

Bardzo obszerną dyskusję wywołał projekt 
dra Aleksandra SzfAłewICZA E YdAMI zbio 
rowej książki pamiątkowej, któraby scharakte- 
ryzowała ówczesną naukę Polaków w szkołach 
rcsyjskich pod kierownictwem satrapów mos- 
kiewskich. Oczywiście projekt spotkał się z 0- 
gólnem uznaniem, w związku z czerni został po- 
wołany komitet redakcyjny, składający się z 7- 
miu osób. W dalszym ciągu obrad postanowio- 
no następny zjązd zwołać w Wilnie w druga niedzielę czerwca 1934 roku. ° . 

Po wyczerpaniu dalszego porządku dnia 
nastąpiły wybory do zarządu, do którego po- 
wołani zostali pp. |. Bądzkiewicz, J. Bułhak, M. 
Ciemnołoński, W. Dmochowski, A. Narkiewicz. 
L. Ostreyko, L. Sumorok, B. Szniolis i B. Za“ 

pašnik. Ożywiona w miłym nastroju biesiada 
koleżeńska przeciągnęła się do późna i zakoń- 
czona została odśpiewaniem przez zgromadzo- 
nych tradycyjnem „Gaudeamus“. 

ofiary 
M. M. z Widz dla S. B. zł. 10. 
J. i Z. M. na Dom Dzieciątka Jezus w Wil- 

nie składają zł. 5. 
Wzamian kwiatów na grób weterana Ś. p. 

Franciszka Lipienia, Zarząd Stowarzyszenia We 
teranów składa niniejszem i0 zł. na rzecz po- 

gorzelców m. Zdzięcioła woj. nowogródzkiego 
i 10 zł. na rzecz Towarzystwa Pań Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo w Wilnie, Konferencji 
Akademickiej. 

ego przestępcy 
baczem w głowę, zabijając go na miejscu. 

Zabitym okazał się zawodowy złodziej - 
włamywacz, 60-letni Agapiej Kuszlewcow z ko- 
łonji Świnica, gminy łuczajskiej. Przy porzuco- 
nych workach, naładowanych skradzionem mię- 
sem i słoniną, znaleziono karabin obcięty, nała- 
dowany dwoma nabojami, 

  

Kursy instruktorskie 
dla działaczy społecznych 
Zapowiadane kiursy: instruktorskie dla 

„działaczy  spolecznyjch w Młoładęcznie i 
Wilejce odbyły: się w drliach 9 — 11 b. m. 
w: myśl ułożonego plenu. W. charakterze 
wytkiladowcóy wystąpili p. p. posłowie BB 
(WIR: Dr. Stefam  Brioklowski, Stamisłarw. 

Diobosz, Fryderyk Krasicki į redi Mac- 
kliewiicz, oraz imż. Jani Ozerniewski. 

Raida: Powiiatowa BBWR, korzystając z 
odwiedzin: pp. posłów! ośrodków! ich prze 
cy, zorganizowały jednocześnie plenarne 
zebranie Rad Pow. na których m. im. 
dokiomiacio wyboru kandydatów! ma stanowi- 
ska ikiienowniieze orgamizecyj powiatowych 
BBWR. 

W Wilejce wysunięty zosiłał na stano- 
uwiisjkio. (pnzezesa: Rady, (Płowiatoiwej iwielo- 
lelinii kierownik organiz: (cyjny; Obozu Pro- 
rzadowego wi 'tamtt płwiiecie — dotychcza- 
sowy sekretamz Rady p. Ludwik  Žiotąd- 
kiewiez, 'w Molodecznie zaś ustalona zo- 
stala kiatnidiyidaltiumia: p. dra Jastrzębskiego. 

Na obydwóch zebraniach złożyli spra- 
wozdaniia ze stanu  onganiz: cyjnego BB 
WR, pp. kierowniey Sekretarjatów Powia- 
towych, podkreślając stały rozwój prace 
i wpływów Obozu (Pronządowego w: terenie 
Ponaidltio dn. 10 czerwca: wieczorem: odbyła 
się „czetmia (kawa му Mollodecznie, połączo- 
ma z odczytem posła Stefamiaa dra Bno- 
(kiowskiego, a wt dniu mastępnym w: Wilej 
ce, gidziłe 'w chamakiterze iprelegenta na 
„czarmej ikajwiie* wystąpił poseł Stemisław 
Mackiewicz, 

Poseł Brokowski mówił o pracach — о5- 
tałniej sesji parlamentarnej oraz sytu- 
acji politycznej i gospodamczej, a. poseł 
Mudkiieewicz /streszczał swe wrażenia z 
podróży po ZSSR. 

Obydwa odczyty. wywołały ożywioną 
dyskusję i odbyły się przy: baridzio liczniej 
frekwencji inteligencji. 

Samoioty (D | 
  

kómunikatyjne 
kursują 

CODZIENNIE 
(także w niedziele 

i święta!) 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

W SZPONACH HAZARDU ULICZNEGO 

Naiwtrych w Wilnie nie brak, to 
wszelkiego rodzaju hazamd uliczny znaj 

dłuje tu widzięczne pole dlo popisu i pro- 
speruje niezgorzej od! szeregu lat. 

Aferzyści, żerujący w: tem sposób nu4 

glupocie ludzkiej, dzielą się nia kilka kate- 

Do stosunkówł niewinnych procederów 
należy, sprzedaż tantich łakoci przy pomo- 
cy „kruciolki“, lub kostek czekoladowych 

z wygrywającemi numerkami, włożorami 

„Uwaga, państwo, tylko u nas uekia- 
mowa spizedaž czekolady! Śpieszyć się, 
bo zaraz zabraknie! Ostiefiniie mumemy naj- 
szczęśliwsze bywajo! Każda czekoladza 
wygrywia! Czy duża, czy mała, to febryka 
brłaci N. N. wydała! Brać, wybrać, zaktrać, 
za jedyne 5 groszy! Nie mamyśleć się. 
mie medytować! Tylko śmiało, odważnie, 
z otuchą (tak!), próbować siwego szcze- 
ścia „wygrywać, zabierać!...* 

W (talkie, mniej - więcej słowa! zachę- 
cają sprzedawcy zebrzmą dokoła dzieciar- 
mię. Wprawdzie za tą cenę można kupić 
podobną kostikę czekoladową a netwet iep- 
szej jalkości w każdym sklepie ale emocja 
gry i majdzieja wygrania malutkiej czeko- 

ladki pociąga dziabwę i „meklamiowa“ 
sprzedaż kostek cieszy się 'wiellkiem powio- 
dzeniem. 

Namet te zdawałoby się, niewinne im- 
prezy kryją w sobie poważnie niebezpieczeń 
stwo jako sui generis „przysposobienie he- 
zardowe“ społeczeństwa od lat: najmłod- 
szych. Cóż dopiero hazard pieniężny?! 
Toć to kryminał (wyraźny ii macherów te- 
go wodzaju należałoby; przytmykać bez per- 
idomiu! 

Najbardziej nozpowszechnionym sposo- 

bem. mabijania bliźnich 'wi butelkę z tego za- 
kresu jest gra: przy pomocy cukierków: w 
„parę czy, tiiszkę" w którą lbez większego 
trudu, można przegrać mw: jelkieš pół go- 
dziny od kilku do kilkunastu złotych! — 
Są jednak i banidziej specjalme sposoby. 

(Prym tu dzierży pewien: zespolik: kom- 

binatiorów: na który chcielibyśmy właśnie 
zwrócić uwagę włada odnośnych. 

Od szeregu lat operujący ma (tenenie 
'Wilma zespół ten, złożomy m idiwócdh męż- 
czyzn i paru ikobiet, grasuje tak: dobrze 

wiśród! zbiegowilsk ludzkich (rynki, kierma 
sze), jak i na ustronniych uliczkach śród- 
mieścia (przy, kościele Bernandynów na- 
przykład), Przy praktylksch swych po- 

slugują się ci ludzie niemaz dużym para- 
solem, (który ehronii ich mie tyle przed 
słońcem lub deszczem co pnzed okiem po- 

    

Tieji, za kitórem ta kompanja, oczywista 
mie przepada! 

IWydwwigrosze owi przepędzalni przez 
policję z miiejsca na miejsce są "wręcz 

niewyczerpani iw pomysłach! "Raz io jest 

stinzelainie z pistoletu do kręcącego się 
kółka z różniobanwmą podłziełką, inrym 
razem rodzaj knęglli, mieodłącznym jed- 
mak  rekwizytem (tych mamipulacyj jest 

plachia, podzielona ma paski kolorowe 

lub ponumerowane na: któne tmzeba sta- 
wiiać pieniążki, a później paltinzeć jak zgar- 
miia: je z przed nosa ręka sprytnych arzn- 

Ostatnio dyzyntwioltuna: tego towarzy- 
stwa mzmosła: tak. dalece, że przenieśli 
bazę operacyjną ma Mickiewiczowiską i, — 
gdy tyliko pogoda dopistuje, można obser- 
włwiać, jak w ogródku naprzeciw: cukier- 
nii Rudhniekiego rzesze głuptaków zgrywe- 
ją się |do nitki, próżno usiłując (trafić 20-10 
groszūwką na powierzchnię mozložonej па 
stole apettyeznej ezeikiolaidy. s: 

Hazarduje się w telw sposób poważnie 

    

młodzież: wyrostiki, gimmazjaliści, dzie- 
ci, lecz nie brak i żołmienzy!... Przegrywa- 

ja „odegrywują się”, tracą resztę pienię- 
dzy a spryciarze mie mogą wprost nadą- 
żyć ze zgarniamiem do szkatuły deszczu 
padających zewsząd dwiudziestogroszó- 
wek!!! 

Podobny:  istiami 
ałużej itolerow: miy! 

Że źródło demoralizacji w samem cen- 

tnum Wilna musi być miezwiłocznie  zli- 

kwidowane, to. jest jasne! 
Nie można się jednak item zadowolić! 

Hazard uliczny, wciągający: w swą orbitę 
przedewszystkiem dzieci i młodzież, wo- 

mzeczy mie może być 

góle musi zniknąć z ulie neszego miasta !., 
„Przechodzien“ 

  

Mecz lekkoatletyczny wojskowi—cywiini 
Z okazji dnia PZLA w, najbliższą środę 

i iezwawtek odbędzie się mecz lekkoatlety- 
*ezniyj weprezenttacji wojskowych ii „cywilów * 
Wililna.. 

Do składłu weprezentacji — wojskowych 
wiehodzą sami sapenzy przyczem masz wie- 
lostronny. lekkoatleta! sierżant Jan Wie- 
czorek słtertować będzie w. jedenastu kon- 
kurenejach. 

[W składzie cywiilów zabrakinie dr. W. 

Zaszczytny wynik 
Mistrz Okr, Wileńskiego w: siatkówce, 

drużyna: Ogniska: wyjechała: do Torunia, — 
gdzie walczono o tytul mlistnza Polski. 

Drużyna! wileńska! weszła do finaiłu, — 

Slidorowicza, który wyjechał na! dłuższy 
pobyt do Druskienik, oraz Wojtkiewicza 
przygotowującego się do egzaminów w CI 
WF. Startiować zaś będą między innemi: 
Fiedoruk, Szrmeckii, Żylłewicz, Herman. 

Orgamizatorzy tej imprezy wpadli na 
doskonały pomysł zorganiizowania jej w 
parku Sportowym im. gen. Żeligowskiego 
co niewątpliiwie będzie miało b. dodatnie 
znaczenie  propagemdowe, 

siatkarzy Ogniska 
gła drużynie Oracoviii uzyskując tytuł wi- 
cemistrza Polski. 

Walcząca! w tychże dniach drużyna: żeń- 
ska — zespół AZS'u — uplasowała się na 

lecz tu — w) decydującem spotkaniu — ule- jednem z dalszych miejsc. 

  

Wyszła z druku broszura 

( metodę rządzenia Slaskiem 
Władysław Studnicki contra woj. Grażyński Proces Wł. Studnickiego 

o zniesławienie woj. Grażyńskiego. 

AU 

  

     

  

   

  

Cena 2 z groszy : 

PEWNOŚĆ — ZAUFANIE 
Wyjeżdżając na lato nie bierz ze scbą gotówki. 

Każdy Urząd Pocztowy wypłaca pieniądze 
z książeczki oszczędnościowej P, K. ©,
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ELIZABETH ARDEN ! 

| LONDON 
| Niezrównanej dobroci prepzraty „Ve. 
, netłan* do pielęgnowania i udalikat- 
| niania cery 

i poleca 

| Wyłączna Agentura w Wilnie 
| PERFUMERIA 

| 

| 
| 
| 

J. Pružan | 
UL MCKIEWICZA 15 

visa vis Hotelu „Georges 

Egz. od r. 1890. Telefon 4-82. || 
| 

| 

| Sprzedaż detaliczna według cennika | | 
ER fabrycznego. 

  
  

Lnergiczny samodzielny akwizytor 
kontentujący się małemi zarobkami 
potrzebny zaraz Redakcja „Słowo* 

pod „Słówko”. 
  

  

LEKARZ - DENTYSTA 

Stanisław 

Gintułt - Gintyłło 
przeprowadził się 

na ul. Gdańską, Nr. 1 (róg Wileńskiej) 
tel. ы 

AST 

ROWOGCOGZKA 
— ZJAZD STAROSTÓW! (POWIATDO- 

WYCH WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO. 
W daiu 12 b. m. rozpoczął się w No- 

wogródku pod przewodnatetwem p. woje- 
„miody Śrwidenskiego zjazd stawostów  plo- 
wiałtorwydh |x'ojew. Niowogródzkiego, po- 
święcony omówieniu aktlulnych Spraw 
administraceyjnio - giogpodanczych. Ze wzglę 
du ma zaaczną ilość spmaw, zjazd (prze- 

ciągnie się mar dzień 13 b. m. 
— WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU 

ZW. STRZELECKIEGO W NIOWOGRÓD- 
KU. W niedzielę dnia 25 czerwca b . r. 
iw Sali (k'emferenicyjnej Starostwa: powia- 
dowego, 10 godz. 15-tej odbędzie się wal- 
me zebrane człczików  Nowłogródzkiego 
Oddziału Zw. Strzeleckiego. Na ponząd- 
iku dziennym sprawy: 2 

1) miybór przewodniczącego zebrania, — 
2) adczytanie protokolu popmzedniego ze- 
Ibniamia, 3) sprawozdanie prezesa zarządu 
i skarbnilka, 4) 'odczytamiie protokółu ko- 

rewizyjniejj 5) wybomy zanządu i 
: rewiizyjnej i 6) wolne wnioski. 

— LOTERJA PANTOWA II DRUŽY- 
NY HAROERSKIEJ IM. MARSZ. PIŁ- 
SUDSKIEGO. W: dniu 8 b. m. III druży- 

na hoccerska im. Mamrszałka PHsudskiego 
w» Nowogródku, urządziła loterję famtowią 
Osiągmiięto blisko 82 zł. czystego zysku, — 
który: prelamio miał mzecz drtużymy. 

— ZATONIĘCIE DZIECI. W! dniiu 10 
w rzęeczee (Promsza, utonął (dwuletłni Kio- 
szko Mikołaj ze 'xsi Ujście gminy: zdzię- 

«©iolskiej, 
W dniu 11 b. m.  miionięła rw: rzeczce — 

przepływającej prizy, wsil Piezrasze, gmimy. 
dworzecdkiej 3 letnia Janina; Bonowik. 

Wypadki są klasycznym przykładem 
niedozoru dzieci przez wodziców. ma 'terenie 
WSI. 

— DZIS „MADEMOISELLE* VERNE- 
UILLA, Dziś wi kinie miejskiem, w.cSso- 

rem, Wiileński Teztr Objazdowy; wystawi 

              
  

  

   

  

   

  

     
| — OIFIARA MATURY. Olimpja Žol- 
mierkiewiezówna; uczenica. szkoły  handl. 
iwobee niezłożenia matury popełniła sa- 
miobójstiwo przez dtrucie się esemieją. 

; Ciężko zatrutą  Żołmierczykównę  od- 

| wiezionło ido szpitała  Międzykomunalnego. 
— ZJAZD MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ. 

W daiu 18 b, m. o godz 11 rano w salli ki- 

(mai Apollo odbędziie się iwialny zjazd zwią 
zku miłodzieży: ludowej z m:stępującym 

porządkiem dziennym: 
Zagajeniie zjazdu i wybur  prezydjum. 
(Przemówienia powiitalinia.  Sprawozda- 

nóa' organizacyjne. IWiybór zanządłu Powia- 
iowiego i Komisji Rewizyjnej— Program 

pnac ma majbliższy okres |ezasu. Sprawoz- 

damie z poszczególnych Kół li wolne 'winio- 

ski. 
— ZAMYKAĆ OHLEWIY. (W/mocy ma 9 

czerwica mieszkańcowi wsi  Ławrymowicze 
gm. Darewskiej Jimowi Stelawo skradzio- 
mo z miezamikiniętego chlew kriowę wart. 

100 zl. 
— UMARŁ OD PSZCZÓŁ. (W dniu 8 

ib. m. mieszkaniec wsi Łochriwa gm. No- 

      

rwia - Młysz Jam Szuszko zaproszony  zostł 
| do swego sąsiada Mikołaja Slizy, celem 

zebiramią pszczół, które po wynojeniu za- 

gnieždzily się na strychu u Ślizy. Szuszko 
widocznie mie umiejąc się obchodzić z 

pszdzołami! został przez nich talk pokąsaniy: 
że zasłabł i zmairt . 

CZYJE DZIECKO? Widniu -9 b, m. 
Dawid Lipowiecki zameldował, że slużą- 
ca jego Marja iHionodyłkio 'adchodząc ze 
służby w dniu 8 czenwca: pozosta'wiła u 

miego dziedko. 

folpėcka 
— ŚWIĘTO SPORTOWE. Dlia 9 — 10 

czerwca błonie madhniiemeńskie zamoiły się 

wd młodzieży, Jej to było święto. próba jej 
sił fizycznych, iężyzny młodych. Dużo ich 
starwalio. Dołączyli się stamsi: Strzelec miej 

seojwy, KIPW i finmiil Tak dzień ten stał się 

świętem: ogólniem. 
Zorgamitzowała święto Dynekicja: Gimn. 

przy śeisiej i ofiarnej współpnacy miejsco- 
wiej komenidjy: P. (W. Pnzewlinięło się przez 
bolisiko około 120 osób. "Wszyscy Oni. еюта- 
«o pragmęli zdobyć odznakę sprawności. — 
PIP. por. Sowa, prof. Chałupnik i: Rutkow- 
ski mieli pracy wbród. Wiszystiko odbyło 
się sprawtnile. Rozpromiienionie i zadojwiolo- 
me miny uczestników: stały silę dla fkiertów- 
milków: tej próby nagrodą. ' Takie święto, ze- 
spalające piiętnastoletniich z takiimi powy- 
żej czterdzilestki tio dila młodzieży jest Jeucz 
z majlepszych szkół wejścia (w Życie, u.a 
stamszych to zdobycie pewności, żet doro- 
ibek tej pracy, opiekę nad kulturą państiwo- 
wą w igoldne oddadzą męce. 

Orgatnizattowiom pp. dym. Smoterowi, 
por Sowie, por. Chałupniikowi, Rutkow- 
sikiemu należy. się rwidzięczniość, że tylu zdo- 

łali nia starcie skupić zaiwłodników; zawod- 
mlilkiom zaś, że szczerze swój obywatelski: 
gpelinili obowiązek. Umiilalli mezestnilkiom i 
talk już pnzejętym ym idniiem czas orkie- 
stry wojstkłowe i. kolejowa. 

  

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

Radje wiieńskie 
WDOREK, dnia 13 czerwca 

7.00 — Czas, 
10.00 — Transm. nabożeństwa Ormiań- 

skiego z Kutra Е 
11.57 — Ozas. 
12.25 — Audycja dla! pobiowowych 
15.20 — iProgram dzien, 
15,25 — Giełda! molm 
15.85 — Plyty. * 
15.55 — Komunikaty, 
16.00 — Klontert: solistów. 
17.00 — Pogad. muzycznia. 

OBWIESZCZENIE 
W myśl $ 83 Rozporz. Rady Ministrów z 

dnia 25 VI. 1932 r. o postępowaniu egzek. 
Władz Skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62/32 
poz. 580) — 3 Urząd Skarbowy w Wilnie po- 
daje do ogólnej wiadomości, iż w terminach ni- 
żej podanych odbędzie się sprzedaż z licytacji 
ruchomości, zajętych u różnych dłużników na 
pokrycia należności Skarbu Państwa i innych 
wierzycieli; 

1) Dnia 14 VI. r. b. o godz. 10 w iokalu 
Urzędu przy ul. Wingry Nr. 6 a) w pierwszym 
terminie od ceny szacunkowej sprzedane będa: 
lampy, garnitur, śrubsztaki, imadła, kredens, 
samowary, szeziąg, krzesła, b) w drugim ter- 
minie od ceny zaofiarowanej — żyrandole, piy- 
ty gramofonowe, lustra, koszule męskie, biurko, 
lada, kredens, zegary, otomiana. 

2) Dnia 15 VA. r. b. o godz. 10 w lokalu 
byłej restauracji „Połonja* w Wilnie w drugim 
terminie od ceny zaofiarowanej: stoliki, krzesła, 

  

premjersl Najnowszy przebój! w swej ostatniej kreacji 
Zśwsze porywający i nroczy RAĄCR ROVARRG miłosnej 

NAUCZ MNIE KOCHAĆ Sport — Miłość — Wesełe życie złotej młodzieży. 

: Ceny zniżone 

Toko osatie di Najaowsz tamech  WLAASTĄ BURIAREŃ 
„. hdjutant Jego Wysokości ść sez: L 

dod. dźw. Pat'a | Dz. balkon 5 gr. Dz. parterjĄ gr. 
Następny program: Film tajemnic jogów ?,„CHANDU“ 

„НЕ 
„KN 
„PAN“ 

  

  

Wkróice: Bohaterski film, odsłaniający kulisy stolicy filmu Hollywood, įei 

aa SKAJra straceńców" 
Ostatnie Ż dni! 

$SZALORY 
KARKAWAL 

i intrygi 

Film, który przewyższa wszystko, widziane dotychczas! Niebywała technike 
zdjęć! Mistrzowska reżyserja! — Balkon 25 gr. Parter ed 54 gr.   

fotele, kredens (bufet), lada i kanapy. 
(— ) W. Bronakowski Kierownik Urzędu. 

RZEPY RATY ARYZWJWRRZEORECSA METZ KODOYZECZACIUCZ KOZIDRAK 

A 

klueno 
[ SPRZEDAŻ 

WYTYTYWYTYYWYTYTVYKTE 

LETNISKO 
w sosuowym lesie nad 
jeziorem Miadzioł — 3 
kl. od Narocza. Obtite 
i smaczne codžywianie, 

' Cz6lna i kajaki. Rybo- 

Pianina 
„Т. BETTING" 

i K.iA. FIBIGER ' 
uznane za najlepsze w 
kraju. — Sprzedaż na 
raty i wynajęcie. — 
Kijowska 4, H. Abel>w 

Lokaie 
FTWYTYYYYVYYYFYTYWTY 

Poszukujemy 
na kilka miesięcy dla 
bardzo solidnej osoby 
2 pokoje z używalnoś- 
cią kuchni, umeblowa- 
ne z pościelą, z wygo- 
dsmi i łazienką. Nie 
wysoko w śródmieściu. 
Adres z podaniem wa- 
runków nadsyłać pi- 
semnie do łirmy St. 
BANEL Wilno, ul. Mic- 
kiewicza 23 

Z powodu 

łóstwo, polowanie i 
grzybobranie. Stroma 2 
m. 15 (róg Mickiewicza) 
od godziny 3 do 6 

Letnisko 
w sosnowym lesie po- 
koje z balkonami i we- 
randami, można x kūs 
chnią lub z całodzien= 
nem utrzymaniem 4 zł, 
dziennie. 10 minnt dragi 
autobusem lub statkiem 
J:rozolimka — kolonja 
„Zgoda* Zajączkowska, 

LETNISKA 
do wynajęcia w mająt- 
ku 6 kkn. od Wilna, 
vowiedzieć się tel. 1134 

Tanie letnisko 
1 i2 pok. do wynajęcia, 
Blizko Wilna, miejsco- 
wość prześliczna rzeka 
i las tuż koło domu — 
Pokoje słoneczne ślicz- 
ne z wersndą i kuchnią. 
Dowiedzieć się proszę 
w Administracji „Sło- 
wa" Zamkowa 2. 

7 POKÓ) 
LETNISKO 
  

wyjazdu mieszkanie 4 lub dwa, z dużą werav 
pokojowe z wygodanii dą, obok lasu, do wy- 
odstąpię od zaraz. Wi: najęcia tanio. Zakret — 
wniskiego 6 c m.16 od uj Letnia 6 m. 1. Do- 
4 do 6 pp. 

MIESZKANI 
3815 pokojowe do wy- 
najęcia. Kasztanowa 4. 

POKÓJ 
DO WYNAJĘCIA 

m»że być z kuchenką, 

Uniwersytecka 9 m. 15 

- Posady 
TYYTTYVYYYVYYYVTY PY" 

POTRZEBNA 
iuteligentna osoba do 
dziewczynki lat 14 —Z 
biegłą zna omością an- 
gielskiego, franenskiego 
lub niemieckiego, — O 
warunkach dowiedzieć 
się Księgarnia „Lekter* 
Mickiewicza 4 

Potrzebną 
gospodyni-kucharka do 
dworu. Zgloszenia о- 
sobiste wtorek, Średa 
2—4 godz. Suwalska 5, 
Siestrzeńcewicz — pi: 
semne: Norwidpol p. 
Dokszyce, Węcławowi= 
CZOWA, 

Gospodyni 
znająca się dobrze — 
wszechstronnie na go- 
gospodarce wiejskiej z 
gotow:niem. Rakomen- 
dacje i świadectwa wy- 
magane. Zgłaszać się 
do 20 czerwca — Žyg- 
muntowska Ne 8 m. 6 

  

sztukę Vernieuilla p. t. „Mademoiselle, 
"PAWTWTYTYTYWYYTPTYTYYTYYYYYTYPYYFTTYYPTYYEYYP 

17.15 — Konieent symfoniczny. Samotny 

  

Dźwiękowe kina „APOÓLLY" 
DOMINIKAŃSKA 26. 

IWAN MOZŻUCHIN I SUZY VERNON « 
we wzruszającym filmie pełnym prawdy, życio- 
wej dramacie, którego akcja odbywa się na 

płonących piaskach pustyni. 

Sierżant „X” 
„Człowiek, który umarł dła Świata”. 
Nadprogram TYGODNIK FOXA. 

Wstęp od 50 gr. 
AMLAGDKA| 

  

  

WANDA DOBACZEWSKA : 

1815 — ‹ 
18.35 — Wiiad bież. 
18:40 — Odezyft litewsk. 
18.55 — Riozmalit. 
19.05 — Odczyt. 
1920 — Płyty 
19.40 — Na mwidniokręgu. 
20.00 — Godzima życzeń - 
20.50 — Dzieniniik wlieczonn” 
21,00 — Wiiajd. moflni. 
21.10. — Koncentt. 
21130 — Pieśni. 
22.00 — iAludycja literacka 
22.35 — Kiom. meteor, 
22,40 — Muwylka itameczm 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
— Nie gniewaj się. Ty jesteś taki 

gwałtowny... Ja mówię z braterskiej ży- 
czliwości... No, idę zagrać 'w bridża; a 
pomyśl nad mojemi słowami. 

Potoczył się w kierunku zielonego sto 
lika. Kaźmierz Wołłowicz postał jeszcze 
chwilę, mruknął coś przez zęby i chciał 
przejść z powrotem do salonu, gdy dro- 
gę zastąpił mu Żozio i zaczął niby od 
niechcenia... 

— Wujaszku, ja trochę słyszałem, co 
mówił wuj Apolinary o elementach wy- 
wrotowych w Straży. Zarzut najzupeł- 
niej niesłuszny. Jeśli nawet i zdarzy się 
coś podobnego, przy tak energicznym, 
 inteligentym komendancie, jak Żołądź, 
niema podstaw do poważniejszych obaw. 

: Wołłowicz aż przystanął ze zdumie- 
nia. 

— A ty skądże znasz Żołądzia? 
— Ach, poznałem ostatnio w Wiilnie.. 

Wypadkowo spotkałem w restauracji... 
Był z Żebrowskiemi i z Zonią... 

— Taak? 
— Muszę przyznać, że podobał mi 

się. Ciekawie sobie porozmawialiśmy... 
A nazajutrz, tak, po kawalersku, pohula- 

  

, Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

liśmy trochę... 
— Ty? Z nim? 
— No, tak.. Czemużby nie? Poszliś- 

my do Polonii.. w sześciu... Chciałem 
skomunikować go z paru młodszymi zie- 
mianami.. prosił mnie o to.. A że przy 
kieliszku najłatwiej., Był. bardzo miły... 
nawet, wyobrazi sobie wujaszek, sam za 
wszystkich uregulował rachunek.. A sło- 
no wypadło.. ja nawet nie rozumiem 
skąd jego stać na to... Myślałem, że jest 
opłacany skromnie... 

Wołłowicz zagryzł usta i zacisnął 
mocno rękę na poręczy krzesła, ale odpo- 
wiedział spokojnie. 

— Nie wiem skąd wziął na to i nie 
moja to sprawa. Prawdopodobnie, dla 
niemądrego gestu, skazał Się na ciężką 
biedę do końca miesiąca. Nie mogę wtrą- 
cać się w takie rzeczy, tobie się tylko dzi- 
wię, że przyjąłeś tę fundę. 

Żozio uśmiechał się coraz złośliwiej. 
— No, skoro mu na tem tak bardzo 

zależało... Zresztą.. dziś on mnie... jutro 
ja jemu... Kto wie.... może niedługo zrów 
namy się towarzysko... może spowino- 
wacimy się... Dlaczegoż miałbym.. 

posznknje słnżącej do 
wszystkiego. Z dobrem 
gotowaniem. Adres w 
Administracji „Słowa” 

Letniska 
WYTYTYCVYVYYWYTTYYYW 
DANIUSZEW 

MAJĄTEK 

wiedzieć się od godz. 
12 do 5 po poł. 
  

aka iškas 

POSZUKUJĄ 
PRACY 
  

RODOWITA 
FRANCUZKŁ 
władająca niemieckim i 
angielskim poszukuje 
na sto posady nauczy- 

cielki w. Jerski 
zanł, 3 m 3 

Maturzysta 
gimn. OO, Jeznitów — 
poszukuje kondycji na 
lato, bsrdzo dobre re- 
terencje Kasztanowa 3 
m. 11 od 9—11 i 6—8 

Młoda osoba 
władająca biegle jęz 
angielskim i trancnskim 
poszukuje posady na 
lato. — Zgłoszenia do 
Administracji „Słowa* 
dla „Zet“. 

DOšWIADCZONA 
— wychowawczyni —. 
z dobrym akcentem pol 
skim poszukuje posady, 
przy dzieciach. Posia- 
da Świadectwa. Dąbro- 
wskiego 12 m. 3. 

  

Rolnik 
z lachowem wykształ- 
ceniem,  wykwalifiko- 
wany we wszystkich 
gałęziach rolnictwa po- 
szukuje zajęcia natych- 
miast Najlepsze reie- 
rencje. Oferty w Adm 
„Słowa* pod Ne 35442 

  

Poszukuję 
jskiejkolwiek pracy. — 
Znam gsspodarstwo 
wiejskie. Znam dobrze 
kuchnię, mogłabym się 
zająć domowem gospo- 

    

Natychmiast bezpłatnie 36 tomów) 
pism WŁ. ST. REYMONTA 

w wykwintnem wydaniu na bezdrzewnym papierze otrzyma w całości każdy nowy prenumerator 

TYGODNIKA ILLUSTROWANEGO 
który wpłaci na konto P. K. O. 143 lub bezpośrednio w administracji w Warszawie (ul. Zgoda 12) roczną prenumeratę 

„Tygodnika Illustrowanego“ wraz z świetnym magazynem ilustrowanym „Naokoło Świata* oraz bezpłatnym dodatkiem 

książkowym, obejmującym co miesiąc 250-stronicowy tóm wyborowej powieści. 

Nietylko jednak prenumerator, który wpłaci pełną prenumeratę roczną, może otrzymać tak wspaniały dodatek: 

pragnąc umożliwić najszerszym warstwom czytelników możność pozyskania dla swej bibljoteki dzieł znakomitego pisarza, 

wydawnictwo „,Tygodnika Illustrowanego'* wprowadza następujące kategorje na wych prenumeratorów: 

Każdy nowy prenumerator, który wpłaci roczną prenumeratę w wysokości zł. 88.— otrzyma natychmiast na- 

stępującą kolekcję „Pism* Reymonta w 36 tomach: 

KOLEKCJA „A*. „Pielgrzymka do Įasnej Gėry“, „Komedjantka“, „Ferinent-“, „Nuwele t. I“, „Nowele t. II“, „Lili“, „Spra- 

wiedliwie“, „Ziemia obiecana“, „Z pamietnika“, „„Marzyciel“, „Wampir“, „Z ziemi chelmskiej“, „„Chto- ę › у >» pr, 5 ] 

pi“, („Jesien“, „Zima“,,,Wiosna“, „Lato“), „Ave patria". 
Każdy nowy prenumerator, który wpłaci półroczną prenumeratę w wysokości zł. 44.—, 

następującą kolekcję „Pism** Reymonta" w 18 tomach: 

otrzyma natychmiast 

KOLEKCJA „B“. „Fermenty“ „Lili“, „Sprawiedliwie“, „Ziemia obiecana“, „„Chtopi“ (,„Jesien“, „,Zima“, ,„Wiosna“, ,,Lato“) 

Každy nowy. prenumerator, ktėry wpłaci kwartalną prenumeratę w wysokości zł. 22.—, 

jedną z następujących (do wyboru) „Pism** Reymonta w 9 tomach: 

KOLEKCJA „C*. „Pielgrzymka do Jasnej Góry*, „Nowele t. I“, „Nowele t. JI*, „Z pamiętnika”, , „Marzyciel” 

„Z ziemi chełmskiej”. 

KOLEKCJA ,D“. „Lili“, „Sprawiedliwie“, „Ziemia obiecana“, „Ave patria“. 

otrzyma natychmiast 

„Wampir 

KOLEKCJA „Е“. „Pielgrzymka do Jasnej Góry*, „„Nowele t. I“, „Nowele t. II“, „Ziemia obiecana". 

KOLEKCJA „F*. „Pielgrzymka do Jasnej Góry”, „Sprawiedliwie*, „Lili*, „Z pamiętnika”, „„Marzyciel*, „Wampir”, „Z zie- 

mi Chetmskiej“. 

Przesyłając lub wpłacając pieniądze należy wyraźnie zaznaczyć, jakiej kolekcji życzy sobie prenumerator. 

Nowi prenumeratorzy, którzy zaprenumerują „Tygodnik Illustowany* od 1 lipca, otrzymają bezpłatnie począ- 

e 

tek nowej, drukującej się właśnie powieści | | 33 : 

A jednak, każdy kto przeczytał uważnie ten prospekt, musi przyjść do przekonania, że najlepszy uczyni inie- 

| „Awe patria”. 

res, wpłacając 

1) 
2) 
3) 

4) 

12 zeszytów 

  

  

52 zeszyty „Tygodnika Illustrowanego' przez cały rok co tydzień. 

„Naokoło Świata* przez cały rok co miesiąc. 

  

kurtowa sprzedaż 

niezwłocznie całoroczną prenumeratę, gdyż za zł. 88.— otrzymuje następujące bogactwo treści: 

12 tomów „Bibljoteki Tygodnika lllustrowanego* przez cały rok co miesiąc. 

36 tomów „,Pism'* Wł. Reymonta natychmiast. 

  

he ogol я р ай са о ая о С 
Były podoficer 

Były urzędnik 
pocztowy, pisze na ma- 
szynie poszuknje ро- 
sady biurowej eksped- 
jenta lab innej. Oferty 
do Redakcji „Słowa, 
pod „Młody* 
— 

  

— 
— — — — pr m — 

Młody, uczciwy 

zawodowy, ochotnik W. 
P., długoletnia prakty- 
ka biurowa w dziale 
rachunkowo - kasowym, 
praktyka leśna i hand- 
lowa, posiada dobre 
świadectwa i referencje 
poszaknujejakiejkolwiek 
pracy — biarowej, leś- 
niczego, gajowego 
ekspedjenta Inb innej darstwem albo pilno- 

waniem mieszkania, Wy 
magańia najskromriej- 
sze. Świadectwa i refe- 
rencje poważnych osób, 
Ul. Bikszta 11 m. 3-A 

-- 

LETNISKO 
pensjonat — poczta — 
Janiuszew — Kiersnow 
ska stacja Smorgonie. 
Plaža, kajaki, tenis. 

  

  

— Co przez to rozumiesz? 
Ton głosu Wołłowicza był tak ostry, 

że Żozio speszył się trochę.. 
— Nic szczególnego, wujaszku. Tak 

sobie powiedziałem. Żołądź coś mi wspo 
minał, że miał w Wilnie porobić jakieś 
zakupy.. W związku z marszem.. Nie pa- 
miętam dokładnie. Może dlatego miał 
większą gotówkę? 

Wołłowicz zmierzył Żozia od stóp do 
głowy, odsunął krzesło i odszedł z głę- 
bokim niesmakiem i wielkim niepoko- 
jem w duszy. Teraz już, przez całe po- 
południe, gdziekolwiek się ruszył, szło 
za nim spojrzenie świdrujących oczu sio- 
strzeńca i jego, przez zęby cedzony 
głos. 

Wołłowicz poprostu nie mógł się opę- 
dzić od natrętnych myśli, niejasnych przy 
pomnieć, mętnych podejrzeń.. Żołądź za- 
płacił słony rachunek za sześć osób i 
miał sobie wyasygnowane pieniądze na 
zakupy.. i miał także tamte, świetlicowe. 
— Dość dużo podjął w ostatnich cza- 
sach.. A tamte djety, obliczone zbyt hoi- 
nie? A plecaki? I to wieczne przerzuca- 
nie pieniędzy z pozycji na pozycję... I to 
nawykowe zwlekanie ze zdaniem rachun- 
ków, z wszelkiem wyliczeniem się? Czyż- 
by Żołądź by.. niezupełnie.. pewny? Czyż 
by naprawdę? — Wołłowicz poczuł na- 

„gle, że ta myśl, nareszcie jasno sformuło- 

Drukarnia 

chłopiec 
(skeńczone 5 oddz. szk, 
powsz.) prosi e jakg- 
kolwiek pracę. — e 
Wiłkomierska Ne 117. 

pracy. W miejscn 
lub na wyjazd. Oferty 
do Red. „Słowa* pod 
„EST 

  

  

wana, właściwie prześladuje go już od 
tygodni. Ale pierwszy raz sprawiała mu 
wręcz cierpienie. — Dlaczego ja się tem 
tak przejmuję? — pytał sam siebie, cho- 
dząc między objedzonymi i opitymi gość- 
mi, biorąc coraz niklejszy udział w gas- 
nących rozmowach. — O co mnie cho- 
dzi? Nawet... jeśli.. Żołądź nie jest moim 
krewnym.. nie ponoszę za niego żadnej 
osobistej odpowiedzialności.. Jeżeli tam- 
to okaże się prawdą, zwrócę się do ko- 
mendy Dzielnicy... Zwolni się chłopca, 
bo cóż po jego energji, przedsiębiorczo- 
ści, — jeśli... Zwolni się go; niech wraca, 
skąd przyjechał i koniec. 

Tak myśląc, czuł Wołowicz, że jed- 
nak nie koniec. Coś' jeszcze w tem 
wszystkiem tkwiło; coś  bolącego, jak 
cierń. Co bredził Żozio o jakiemś powi- 
nówactwie? Aluzja była wyraźna... Ależ 
on chyba nie mógł myśleć o... Nie, skąd- 
żeby. Niemożliwe 

Walłowicz poczuł zimny pot na czo- 
le. Przeszedł do bocznego  saloniku. 
Chciał chwilę zostać sam. Tu zapalono 
już światła, bo było mroczno od rosną- 
cych pod oknami dużych kędzierzawych 
kasztanów. Na wygódnej kuszetce drze- 
mała zapomniana przez wszystkich Pra- 
babunia, a pod oknem stała Zonia z Lil- 
ką Lasocką, obie rozprómienione, różo- 
we, coś sobie wzajem ra ucho szepczą- 

  

Wydawnictwa „SŁOWO 

ZELWOTEĄ 

Cement M. Dei 
. Wilno, Jagiellońska 3, tel. 8-11       
  КОЕННЕ WKOTWATCÓWOZA 

| ŻZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 5 

  

ce. Wsłłowicz stanął w drzwiach i wpa- 
trzył się w córkę. Wyglądała ślicznie w 
sukience szafirowej z lekkiego matowe- 

go jedwabiu... bardziej niż kiedy przypo- 
minała matkę.. I matczyny wisiorek bry- 

lantowy wycagnęła zbytnica, wiedziała, 

że ojciec nawet za to pogniewać się nie 
potrań... nawet za gosjpodarzenie wśród 
pamiątek, pozostałych po zmarłej... A za 
co potrafiłby się rozgniewać? wobec ja- 
kiego żądania zdobyłby się na opór? Gdy 
by rozkapryszona królewna zażądała 
gwiazdki z nieba, szybki z okna, albo... 
złod. ',a na nięża. — Wołłowicz nie zda 
żył pomyśleć jeszcze tego, a już zląkł 
się tak straszrie, że ugięły się pod nim 

kolana... ; 
— Co za sze:sństwo... co za przywi- 

dzenie... Kto tu powiedział słowo: zło- 
dziej?... Kto mówi, że Zorua.. chciałaby.. 

—. piłem za dużo? czy co? — szep- 
a ł rezdrażniony na samego siebie... — 
żeby głupia złośliwość Zozia tak bardzo 
miie wzburzyła.. Żołądź napewno wy- 
rachuje się w piątek, co de grosza... A 
biba” Cóż... głupstwo.. żaden dowód.., 
Jakżeby Zonia mogła kochać człowieka, 
który.. Jeżeli wogóle kocha.. W ciągu 
dni ostatnich wcale o nim nie wspomina- 
ła... Może, da Pan Bóg, ot tak, kaprys 
dziewczęcy... ? 

Zonia poczuła wreszcie na sobie u- 

  

   

PŁASJONAT w ANDRZEJKOWIE 
nad 

ŚWITEZIĄ 
WANDY KULWIEĆ FRYDRYCHSOWEJ ų 
otwarty będzie od 15 czerwca, — Pokoje 
słoneczne, wspólny salon i taras, bibije- 4 
teka, pianiuo, kuchnia wiejska, A 
4 razy dziennie. Doskonała kąpiel, anta, 
Dojszd z Baranowicz lab Nowogródks 
autobusem. Ceny 3.50, 4,— i 4.50 w a | 
leżności od pokoju, — Poczta Walówke 

koło Nowogródka, Andrzejkowo 
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porczywe spojrzenie ojca; podeszła i 0- 
tarła mu się o ramię, jak kotka. 

—- No, co papuś? Zmęczony jesteś? 
Tak p: trzysz dziwnie... 

— Może.. trochę. — Nie zatrzymuj : 
zbyt gościnnie tych, co dzisiaj odjeżdża- 
ją... Jak tylko stryjostwo z Babką odja- 
dą — pójdę do siebie. Ty mnie wytłuma- 
czysz, gwiazdeczko. 

Późnym wieczorem, w swojej sypiał- 
ni, Wołłowicz wziął w obie ręce dawną 
fotograiję Zoni. Trzyletnie bobo w jas- 
nej sukience, z dużą lalką w objęciach, 
śmiało się do niego beztroskliwie.. Ach, 
gdybyż jeszcze dziś była taką, o ile ła- 
twiej rozstrzygnęłoby się wszystko. — 
Nie taiłaby nic przed swoim papusiem i 
nie byłoby trzeba ważyć ostrożnie każdą 
radę, każde zapytanie... 

Wołłowicź poczuł jak mu serce kur- 
czy się w piersiach, jak go dławi bezmier 
ny. żal i poczucie rozpaczliwej bezsil- 
ności... Gdybyż choć matka żyła.. ona by 
umiała rozpytać.. pocieszyć... może na- 
wet wyperswadować dziewczynie. — A 
tak.. | 

Noc kwietniowa mijała zamglony 
świat, przyćmiły się do reszty blade gwia 
zdy, a Wołłowicz wciąż siedział w fe- 
telu i pytał o coś milczącej, roześmia- 
nej fotogratji.. 

D. C. N. 

  

Redaktor w/z Witold Tatarzyństi 
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