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M SPRAWIE UGODY Z NIEŃCĄNI 
Qdpowiedź Gazecie Warszawskiej: 

Przed dziesięciu niemal laty o jedny:n 
dygnitarzu polskim pisały Sowiety: „On, eho- 
ciaż konserwatysta, lecz dla nas najbardziej 

odpowiedni, gdyż do tego stopnia jest za Ro- 
sją, że i w nas czci Rosję'*. To samo dałoby 

się powiedzieć 0 czołowym przedstawicielu 

N-deeji p. S.K. (Koziekim), który w Gazecie 
Warszawskiej 11 września wypowiada się za 

Rosją, chociażby sowiecką, byle przeciw Niem- 

com, przeciw porozumieniu z Niemcami. 

„Stosunek Polski do Niemiec i do Ro- 
sji — pisze p. S. K. jest wynikiem układu 

sił politycznych w obecnym momencie dziejo- 

wym. Siły te działają stale i konsekwentnie. 
W latach przedwojennych, w czasie wojny i 

w czasie powojennym kierunek tego działania 

jest ten sam. Dlatego to, kto w Polsce polity- 

kę bierze na serjo, ten w kreśleniu „orjenta- 

eji* tej polityki musi się opierać na ocenie 

tych stałych danych układu politycznego w 
Europie wschodniej. Zdobyczą istotną my- 
Śli politycznej polskiej w pierwszem ćwier- 

wieczu XIX stulecia jest ustalenie dogmatu, 

że Polska musi się zwrócić frontem obronnym 

ku zachodowi, że jej przyszłość rozstrzygnie 

się w tragieznem starciu z dążeniami ekspan 
sywnemi narodu niemieckiego w kierunku 

wschodnim. Stąd wynika nasze stanowisko w 

sprawie stosunku do Rosji'*. 

wasze, n-deckie do Rosji 
przed wojną i w okresie wojny było uwarun- 
kowane zrzeczeniem się niepodległości. Tyl- 
ko przez rozbicie Rosji można było powoł: 

do życia Państwo Polskie, zdobyć teren dla 

tego Państwa, Rosja bowiem dzierżyła 80 pro- 

cent naszego terytorjum dziejowego - kadłub 

ziem polskich, jej stolicę — Warszawę. Pol- 

skie Państwo powstało dzięki oderwaniu od 
Rosji znacznej części zaboru rosyjskiego i 

dzis przeszło 68 proc. jego terytorjum stano- 
wi dawny zabór rosyjski. Rosja historycznie 
pretenduje do naszych województw  wschod- 

niech 124,7 km. i do wschodniej. Małopolski 

ebszarem 61,6 tys. klm., czyli do 186 tys. kra., 

t.j. do przeszło 48 proc. terytorjum obecnego 
Państwa Polskiego. To są te pretensje, które 

wysuwa prasa emigracyjna, znajdowały one 

oddźwięk w prasie sowieckiej.. Na tym tere- 
nie Sowiety stale popierają wszelką akcję au- 

typolską. Nie dość na tem, czy publicysta en- 
decki już zapomniał, że Polska w pierwszych 

miesiącach i latach swej niepodległości mu- 
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„siała stoczyć walkę orężną z Rosją sowiecką. 
Dziwną konsekwencją odznaczają się N-decy, 
ale nietylko N-decy. Z jednej strony nie chcą 
legalizacji partji komunistycznej, przyklasku- 

ją surowym wyrokom sądowym za akcję rewo- 

lueyjną prosowiecką w Polsce, z drugiej stro- 
ny pragną zbliżenia się z Sowietami i do- 
świadezają iluzji, że Sowiety będą nas broni- 
ły w razie konfliktu z Niemcami. 

Teraz co do ugody z Niemcami. Skąd 

publicysta N-decki twierdzi, „że warunkiem 
ugody z Niemcami jest dla Polski odsunięcie 
gd Bałtyku, oddanie Pomorza'', Poucza go o 

dem Karol Radek, Rzecz charakterystyczna, 
publicysta sowiecki, popierający wszelkie 

akcje rozkładowe w państwach burżuazyjnych, 
jest dla nich autorytetem politycznym. Nawet 

e swym antysemityzmie zapomina publicysta 
n-decki, gdy chodzi o pisarza sowieckiego. 
Wszak. Radek jest z przeproszeniem Żyd. „U- 
goda z Niemcami — to strata oparcia o Bał. 

ziem zachodnich Polski'* — woła pu- 
ysta n-decki, » 

Sprawa „korytarza'* wysunęła się na czo- 

ło politycznych dążeń Niemiec w okresie, gdy 
wskutek przegranej wojny znajdowały się je- 
szeze w siłnej depresji. Wówczas to  wielki 

naród, zamiast iść ku realizacji wielkich idei, 
wysunął ideę małą, drobną, dla potęgi Nie- 

miec obojętną — ideę „Korytarza Pomorskie- 
go*'. Dziś na porządek dzienny w Niemczech 
występuje wielka idea — „Ansehluss““. Polą- 

czenie Austrji z Niemcami, to nietylko wklu- 

czenie do Rzeszy sześciu i pół miljona Niem 

ców austrjackich, lecz wzmocnienie ich stano- 
wiska w państwach dunajskich. Od lat kilku 

Niemcy rozbudowują kanał Ren-Men-Dunaj. 

Jest to objaw ich ekspansji w kierunku nad- 

dunajskim. Tę ekspansję zwiększa posiada- 
nie naturalnej stolicy całego kompleksu nad- 

dunajskiego — Wiednia. -Podczas Konsty- 
tuanty czeskiej szereg posłów niemieckich, 
protestowało przeciwko przyłączeniu do Czech 

okręgów olbrzymiej większości niemieckiej 
ludności. W Konstytuancie austrjackiej pod- 

    

noszono, że w nowopowstającem państwie 

czechosłowackiem około 2 tys. km., z ludno- 

ścią przeszło 3 milj., są kraje niemieckie o 
małym procencie Czechów. Dziś kwestja tych 

ziem: północnych Czech i południowych Mo- 
raw nie jest aktualną, gdyż Austrja jest sła- 
bą. Natomiast po połączenia Austrji z Niem- 

cami sprawa niemieckich Czech wypłynie na 
porządek dzienny. Będzie to sprawa dla Nie- 

miec bardziej pociągająca od sprawy Pomorza. 

Po połączeniu Austrji z Niemcami wystą- 
" pi na porządek „dzienny sprawa Trjestu, geo- 
graficznie niezrównanie bardziej złączona z 
poładniowemi Niemcami i Austrją, niż Gdańsk 
geograficznie odosobniony od Rzeszy Niemiec- 
kiej, leżącej na głównej arterji Polski. 

PRENUMERATA miesięczna z odaiesienien: 

przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO 

W sprzedaży detal. cena jednego numeru 20 gr. 
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Austrja i Niemcy są głównym 2 

zbytu na produkty rolne Węgier, Rumurji i 
  Jugosławji. Trzy te państwa współzawodni- 

czą z sobą o rynki niemiecko-austrjackie. 

Niech jedno z nich pójdzie na  zblokowanie 

się gospodarcze za pomocą ceł. preferencyj- 
nych z Rzeszą, inne będą musiałby to uczy- 

nić. Cały blok agrarny jest zainteresowany w 

rynku niemiecko-austrjackim. Polska nie sta- 

nowi wyjątku. Gdy nastąpi zblokowanie się 
gospodarcze środkowej Europy, nie będziemy 

mogli pozostać za nawiasem, gdyż środkowa 
Europa — to w latach normalnych 70 proc. na 
szego wywozu. lm wcześniej wejdziemy do 

bloku, tem w lepszych będziemy warunkach. 

Polska mo ię obawiać sam na sam z 

Rzeszą niemi , lecz w bloku, w którym bę- 
dzie po Niemczech największem państwem i 

        

będzie miała oparcie w państwach mniejszych, 
"żących do bloku, będzie się czuła bezpiecz 

rą i znajdzie pomyślne warunki rozwoju. 

Publicysta n-decki twierdzi, że przez u- 
godę Polska utraci Pomorze. Daleko słusz- 

szem byłoby twierdzenie, że Polska 

wojnę z Niemcami utraci Pomorze i 

je tym bytem politycznym. Ugoda zrobiona 

na szerokich podstawach bloku środkowo-eu- 

ego będzie ugodą na zasadach  „sta- 

tus guo“ ** terytorjalnego. 

Generał Pr iski pisał po powstaniu 
1831 r.: „Geograficzne warunki Polski i Prus 
zmuszają te dwa kompleksy polityczne do wej 

ścia w ściślejszy zwią Mybyśmy powie- 

dzieli: „Warunki geograficzne Polski i Nie- 
miec stawiają aylemat: albo zblokowanie się, 

albo walki, która dla Polski byłaby walką nie 

na życie, a na śmierć, 

Władysław Studnicki. 
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Wilno, Zamkowa 2. Gtwarta ed godz, 8 do 4. Telefony: Recakcji—17-52, Administracji —225. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- o o 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. ° 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

KLECK — Skiep „Jednošė“. 
LIDA — ul, 5uwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch*. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-SWIĘCIANY — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. į 

iczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń Н 

& 

Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ш. Wiłeńska 15 I. Gurwicz 
PIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* - 

SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3-hiaje . 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte ny. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk 
WARSZAWA 

S-ej 

  

| Uroczystości ku czci Stefana Batorego 
Owacyjne powitanie delegacji polskiej w Budapeszcie 

WIEDEŃ PAT. — Prymas Polski, ks. kar 
dynał dr. Hlond we czwartek rano pociągiem 

specjalnym wyjechał do Budapesztu na uro- 

czystości Stefana Batorego. Na dworcu byli 
obecni przedstawiciele władz i społeczeństwa 

polskiego w Wiedniu. 

BUDAPESZT PAT. — Pociąg specjałiy, 
wiozący delegację polską z kardynałem pry- 

masem Hlondem, przybył do Gycer o godzinis 

10-ej. Na dworcu oczekiwali przedstawicieic 
władz i duchowieństwa, organizacyj oraz za 

stępy skautów. 

W chwili nadejścia pociągu publiczność 
zgromadzona na peronie zgotowała burzliwą 

cwącję. — Wiceminister dr. Hoefer wygłosił 
przemówienie powitalne, na które odpowie- 

dział kardynał prymas Hlond, wznosząc о- 
krzyk: „Niech żyją Węgry, niech żyje naród 

węgierski!''. Publiczność zasypała kardynaża 

i członków delegacji polskiej kwiatami. Po 

10-minutowym postoju pociąg wśród głośnych 

okrzyków publiczności ruszył do Budapesztu. 

BUDAPESZT PAT. — Dziś przybyła do 
Budapesztu delegacja polska pod przewodnic- 

twem b. min. Janta - Połczyńskiego, która 

ma wziąć udział w uroczystościach ku czci 
króla Stefana Batorego, Gości polskich powi 

tano najpierw na granicy węgierskiej, a na- 
stępnie po przybyciu do Budapesztu spot! 
delegację polską na dworcu komitet przyjęcia 
z węgierskim ministrem  Kallayem na czeie. 

Na dworcu obecny był poseł Rzeczypospolitej 

w Budapeszcie min. Łepkowski. 

BUDAPESZT PAT. — Cała prasa wita z 
największą serdecznością gości przybyłych na 

Eksportacja zwłok śp. 
MOSKWA. PAT. Eksportacja zwłok kpt. 

Lewoniewskiego miała charakter masowej ma- 

niiestacji, Zgromadziły się tysiące mieszkańców 

zarówno z Jagrina, jak i okołicznych wsi i kot- 
chozów. ; 

O godz. 10 rano zwłoki przewieziono aero- 

planem z Jargina do Kazania. W chwili odłotu 
aeroplanu żałobnego, oddział jargiński Osso- 
awjachimu oddał sałwę honorową. Na lotni- 
sku w Kazaniu oczekiwał przedstawiciele tatar- 
skiej rady komisarzy ludowych Oraz warta ho- 
norowa z orkiestrą. Przybycie zwłok do Mo- 
skwy oczekiwane jest w piątek w południe. 

WARSZAWA. PAT. Z powodu tragicznego 

zgonu Ś. p. kpt, Lewoniewskiego minister ko- 
munikacji Butkiewicz wysłał na ręce wdowy 
po zmarłym lotniku depeszę kondolencyjną. 

JAGRIN. PAT. Komisja badająca przy- 

kpt. Lewoniewskiego 
czyny katastrofy w której zginął š. p. kpt. Le- 
woniewski, stwierdziła uderzenie samolotu o 
ziemię po wyjściu z korkociągu. Zastępca prem 

jera czuwaskiej republiki Szewle oraz czuwa- 
ski komisarz sprawiedliwości wyrazili kondo- 
lencje dyr. Filipowiczowi, oraz sekretarzowi 
polskiego poselstwa w Moskwie, Złożyli oni 

też imieniem rządu sowieckiego wieniec na 
trumnie ś. p. Lewoniewskiego i prosili o przeka- 
zanie wyrazów współczucia zaprzyjažnionemu 

narodowi i rządowi polskiemu. U zwłok š. p. 
Lewoniewskiego wystawiono” wartę honorową. 

Na przyjęciu w mieśce |Jagrin miejscowi przed- 
stawiciele władz cywilnych Oraz lotnictwa 
wymienili z przedstawicielami polskimi naj- 
bardziej serdeczne oświadczenia. Zwłoki Le- 
woniewskiego eskortowane będą koleją z 
Kazania do Moskwy. 4 

  

Proces o podpalenie Reichstagu... © Londynie 
Zaimpbrowizewany przewód sądowy 

LONDYN PAT. — W Londynie rozpoczy- 
na się dziś zaimprowizowany przez międzyna- 
rodowy specjalny komitet przewód sądowy, 

który przeprowadzić ma śledztwo celem uste- 
lenia odpowiedzialności za podpalenie gmachu 
Reichstagu. 

W skład tego sądu wchodzi wielu wybit- 
nych prawników całego świata, m. in. znako- 
mici adwokaci francuscy Moro Giafferi i 
Bergery, adwokat angielski Pritt, który bę- 

dzie przewodniczył sądowi, adwokat amerykań 

ski Garfield Hays, odwakaci ze Szwecji Brau 
ting, z Belgji Vermeylen, z Danji Haydt i z 
Holandji adwokatka Bakker Nort. 

Śledztwo prowadzone będzie w dna: z 
sali gmachu trybunału, udzielonej do dyspo- 

zycji za pośrednictwem angielskiej izby ad- 
wokackiej. Przewód potrwa około 4 dni. Sąd 
rozpatrzy szereg dokumentów i przesłucha 
świadków. Niektórzy z nich przybyli z Nie- 
niiec. Ze względu na zachowanie tajemnicy 
rozprawa toczyć się będzie przy drzwiach za- 
mkniętych. 

Z bardziej znanych nazwisk niemieckich 
składać będą zeznania przywódca frakcji so- 
cjalno - demokratycznej Niemiec Breitscheidt, 
b. prezydent policji i socjalistyczny minister 
spraw wewnętrznych Grzesińsky i znany pu- 
blicysta b. redaktor naczelny „Vossische Zei- 
tvng'' Georg Bernhard. 

Po ukończeniu śledztwa ogłoszony zostanie 
raport, który będzie niejako przeciwstawie- 
niem ewentualnemu wyrokowi sądu Rzeszy w 
Lipsku. - 

LONDYN PAT. — W dn. 13 bm. o godz. 

11 w jednej z sal Związku Adwokackiego w 
Londynie rozpoczęła swe prace międzynarodo- 
wa komisja Śledcza, która przeprowadza bu 
dania celem ustalenia odpowiedzialności za 
podpalenie Reichstagu. 

Przewodniczący komisji adw. Pritt odczy- 
tał list prezesa Izby Adwokackiej, wyjaśnia- 
jący, że sala oddana została do dyspozycji ko 
misji, jako akt kurtuazji międzynarodowej.— 
Nie wynika jednak z tego faktu, że komisja 

prowadzi swe prace oficjalnie pod auspicjami 

Związku Adwokatów Angielskich. 
Przemówienie powitalne, a równocześnie 

wyjaśniające moralne znaczenie prowadzone- 
go śledztwa, wygłosił jeden z przywódców 

Labour Party w Izbie Gmin, były członek ga- 
binetu w rządzie Labour Party oraz jeden z 
nejznakomitszych prawników angielskich sir 
iaffort Gripps. 
Zkolei przystąpiono do odczytania szeregu 

oficjalnych dokumentów, przedstawiających 
stan faktyczny podpalenia Reichstagu w in- 
terpretacji oficjalnych czynników rządu nie- 
raieckiego. Odczytano również wyjątki ze spra 
wozdań korespondentów zagranicznych w Ber 
linie na temat okoliczności, związanych ż pod 
paleniem. 

Następnie przystąpiono do  przesłuchiwa- 
ria świadków. Zbadano tylko jednego świad- 
ka, członka frakcji socjalistycznej Reichsta- 
gi. dra Hertza, który od roku 1922 pełnił fun 

kcje sekretarza frakcji socjal - demokratycz- 
nej w Reichstagu. Zeznania Hertza dotyczą 
planów głównego gmachu Reichstagu i przy- 
legego do nich domu prezydenta Reichstagu. 

Hertz dokładnie wyjaśnił formalności, związa 
ne z wejściem i wyjściem z Reichstagu, przeł 
stawił kwestję podziemnego przejścia, łączące 
go dom prezydenta Reichstagu z gmachem 

rarlamentu, czynności służby i straży made: 

mentarnej oraz szereg innych ókoliczności, 
które miały na celu ułatwienie członkom ko- 
misji zorjentowanie się w rozkładzie lokalu 
podpalonego parlamentu. 

Specjalnie ciekawy był moment zeznań 
Hertza, gdy oświadczył, że podpalenie niogło 
nastąpić dopiero po opróżnieniu przez listeno 

sza skrzynki do listów, mieszczącej się w gma 
chu Reichstagu. Ponieważ listonosz opróżnił 
skrzynkę o godz. 8.50 wiecz., a pożar — we 

dług oficjalnego komunikatu xairważony 

był o 9.15, więc na przeprowadzenie podpale 

    

nia nie pozostało więcej, niż 20 min. Zezna- 
nie to wywarło wielkie wrażenie, albowiem 
jasne jest, że podpalenie musiało być odpowie 
ciio przygotowane, aby w ciągu tak krotkie- 

go czasu można kyło wzniecić taki pzżar. 

LONDYN PAT. — W związku z zaimpio 
wizowanym przez międzynarodowy  Moinitet 

Jazewodem sądowym, który przeprowadzić ma 

śledztwo w sprawie podpalenia Reichstagu, 
Poreign Office, odpowiadając rządowi niemičc 
kicmu, stwierdza, že proces ten nie ma by- 

zajmniej charakteru urzędowego. 

Grecko-turecki 
ANKARA. PAT. Podpisany w dniu dzisiej- 

szym pakt grecko - turecki stwierdza, że oba 
kraje, wierne swej polityce przyjaźni, porozu- 
mienia i serdecznej współpracy i zdecydowane 
prowadzić nadal tę politykę, której rezultaty 
dają się odczuwać we wszystkich dziedzinach 
ich aktywności narodowej i międzynarodowej, 
zgodnie z duchem paktu Briand - Keliog, i in- 
nych aktów międzynarodowych, których są 
sygnatarjuszami, postanawiają: 

Art. 1. Oba kraje gwarantują sobie wza- 

jemnie nienaruszalność ich wspólnych granic. 
Art. 2. Oba kraje ustalają. że we wszy- 

stkich kwestjach o charakterze międzynarodo- 
wym, mogących je interesować, nastąpi mię- 

dzy niemi wstępna narada, zgodnie z ogólnemi 

dyrektywami ich polityki porozumienia i w har- 
monji z ich wspólnemi lub indywidualnemi in- 

teresami, 

pakt przylaźni 
Art. 3. Na wszystkich zjazdach międzyna 

rodowyci: o reprezentacji ograniczonej Grecja i 
Turcja zobowiązują się do tego, że delegat jed- 
nego z tych państw mieć będzie za zadanie o0- 
bronę interesów wspólnych i indywidualnych 
Obu stron Oraz zobowiązują się zjednoczyć 

swe wysiłki, aby ta wspólna reprezentacja na- 
stępowała kolejno, z wyjątkiem wypadków 
specjałnycn, w których przypadać będzie kra- 
jowi bardziej zainteresowanemu. 

Art. 4. Pakt zawarty będzie na okres 10 

lat i pozostanie w mocy przez następnych 10 

lat jeżełi nie będzie wypowiedziany przez jed- 
nę ze stron na rok przed upływem terminu. 

Art. 5. Po ratyfikacji paktu przez obie 
strony nastąpi w Atenach wymiana  instru- 
mentow ratyfikacyjnych. Wejdzie on w życie 
z dniem ostatniej ratyfikacji, która notyfikowa- 
na będzie niezwłoczniet drugiej stronie. 
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Pan Prezydent Rzeczypospolitej na wystawie w Poznaniu 

  Pan Prezydent Rzeczypospolitej na otwarciu wystawy „Przyroda, zdrowie i 
łeczna'*, urządzonej w ramach obradującego tam zjazdu leka 
p. wojewoda Raczyński i gen. dr. Rouppert 

Żongołłowicz i dowódea OK w Poznaniu gen. 

= 2 

opieka spo- 
przyrodników. Na lewa 

OP ks. 

  

AE i 

na prawo — wiceminister WR i 
Frank. 

< świadczył, że 

uroczystości z Polski ku czci króla Stefana 
Batorego. 

„Pesty Hirlap'' pisze o serdecznych uczn- 

ciach. jakie Węgrzy żywią do rycerskiego na- 

rodu polskiego. „Budapesty Hirlap'' zazna- 

cza z ubolewaniem, że fatalnem zrządzeniem 
lesu dwa tak doskonale rozumiejące się naro- 
dy nie posiadają wspólnej granicy. ,Pesty 
Naplo''* pisze o wielkich czynach Batoregc 1 

oświadcza, że przeszłość stanowi obietnicę lep 
szej przyszłości. 

BUDAPESZT PAT. - Przybyła tu dele- 

gacja polska, mająca wziąć udział w ureczy- 
stościach ku czci Batorego. Na dworcu na jo 
witanie gości polskich zgsomadziiy się tłumy 
publiczności. Na peronie obecni byli kard. 
Seredyi, minister rolnictvą Kallay, poseł R. 
P. Łepkowski, Łurmistrz miasta, konsul Rze- 
czypospolitej Chełmicki i szereg in osobisto- 
ści. 

'W chwili u z delegacją 

polską orkiestra zaintonowała polszi hyrua 
narodowy. Kardynał pryinas Hlond, któzy 
pierwszy wysiadł z pociągu, powirany został 

przez kardynała prymasa Seredyi 1 mainist- 
ra rolnictwa Kallaya. 

Goście udali się do salonów dwo:ca, gdzie 
powitał ich burmistrz Budapesztu, który 0- 

„nie konwercjonalna  uprzej- 
mość, lecz prawdziwie serdeczne przyjęcie о- 
czekuje gości połskich. Między oba narodami 
— mówił burmistrz — istnieją węzty pokre- 
wieństwa, lecz naród węgierski uważał zawsze 
Polaków za braci, Bliskie porozumienie i 
serdeczna przyjaźń uczyniły ich naprawdę 
braćmi przez okres niemal tysiącletni, gdy 

oba kraje miały jeszcze wspólną granice, О- 
becnie, choć jesteśmy pokrzywdzeni przez los i 
pozbawieni wspólnych granie, sądzę, że naród 
polski nie zapomni, że wśród wszystkich są- 
siadów tylko jedne Węsry były mu zawsze 
przyjaciółmi, a nigdy nieprzyjaciółmi. Wielu 
bohaterów polskich znalazło na W:zgrzech 
miejsce ostatniego spoczynku, oddając swe ży 
sie za wolność. węgierską, łecz także w va- 
szym pięknym kraju rozsiane są groby Węg- 
rów, którzy polegli za wolność Polski. Koń- 
cząc, burmistrz wyraził życzenie, by przyjaźń 

uświęcona przez tradycję i krew, odezwała 
się również i we współczesnych pokoleniach. 

Zkolei powitał gości wiceprzewodniczacy 
Izby Deputowanych Czettłer, wyrażając wdzię 
czność za przyjęcie delegacji węgierskiej w 
Warszawie i podkreślając, że to serdeczne 

przyjęcie, jak również uroczystości ku czci Ba 
torego wzmocniły uczucia przyjaźni wobec 
Polski. Naród węgierski ceni nader wysoko 
przyjaźń Polski i pragnie ją zachować na- 
zawsze. Narodowy hymn polski stał się nia- 
jako drugim hymnem węgierskim, a naród wę 
gierski uważał zawsze Polaków: za najszczer- 
szych przyjaciół, 

Kard. Hlond podziękował mówcom, ро- 
czem goście polscy, entuzjastycznie witani 
przez zgromadzoną publiczność, odjechali do 
zamówionych dla nich apartamentów. 

Wieczorem poseł Rzeczypospolitej Łepkow 

ski wydał obiad na cześć kard. Hlonda i Se- 
redyiego. W obiedzie, oprócz członków delega 
cji polskiej, wzięli udział minister rolnictwa 
Kallay, poseł węgierski w Warszawie Matou- 
ska i in. 

WYSTAWA „BATORY I SORIESKI'' 

BUDAPESZT PAT. —. Minister rolnict- 
wa Kallay dokonał we czwartek po poł dni: 
w gmachn Muzeum Narodowego otwarciżź wy 

suawy pod nazwą: „Batory i Sobieski''. — 
Ghbecni byli, prócz przedstawicieli władz i spo 
łoczeństwa węgierskiego, wszyscy bzwiący w 

Budapeszcie delegaci polscy na czele z ks. 

kard. Hlondem. 

  

gazetowy 
— Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz. 

co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

TELEGRAMY 
FUNDACJA „DOMY AKADEMICKIE IM. 

PREZYDENTA NARUTOWICZA '''* 

WARSZAWA PAT. — 14 bm. w mieszka- 
niu marszałka Senatu Raczkiewicza odby 
się posiedzenie komitetu organizacyjnego za- 
łożycieli fundacji pod nazwą „Domy Akade- 
mickie im. Prezydenta Gabrjela Narutowi - 

cza'*, w osobach marsz. Raczkiewicza, wie*- 

min. Kozłowskiego, prezesa Banku Polskiego, 
Wróblewskiego, inż. Tołłoezki, mec. Wóycie- | 
kiego, radcy prawnego BGK. W trakcie po- 
siedzenia został zeznany akt fundacyjny w 

obecności zastępcy notarjusza. 

Do grona założycieli należą obecnie 153 о- 
soby. Nazwiska ich figurują w wieczystym ak 
cie fundacyjnym, który w sobotę zostanie zło 
żony do zatwierdzenia ministrowi WR i OP. 

PARLAMENTARZYŚCI POLSCY 
W JUGOSŁAWII “a 

BIAŁOGRÓD PAT. — Wycieczka paria- 
mentarzystów polskich przybyła wczoraj wie- 
czorem do Serajewa, gdzie na dworcu powitał 
ją ban Popovie w otoczeniu wyższych urzęd- 
ników, przedstawicieli związków  patrjotycz- 
nych, korporacyj, i licznie zgromadzonej Na- 
bliczności, która zgotowała polskim gościom 
gorącą owację. "Parlamentarzyści polscy wita- 
ni byli z wielką serdecznością na wszystkich 
stacjach w drodze do Serajewa. Specjalnie go 
rące przyjęcie zgotowano gościam polskim w 
Czaczaku. 

BUNTY WOJSKOWE NA KUBIE 

HAWANA PAT. — Według informaeyj, 
pochodzących od jednego z oficerów, któ. zy 
zabarykadowali się w hotelu „National* zban 
tował się szwadron kawalerji w miejscowości 
Matuzas, wypowiadając posłuszeństwo rządo- 
wi. 

Podobne zajścia miały rzekomo powtórzyć 
się w Santa Clara. Dotychczas wiadomości te 
nie zostały potwierdzone. 

PROTEST POLSKI ODNIÓSŁ SKUTEK 
LIPSK PAT. — Protest, złożony przez 

konsula Rzeczypospolitej w Łipsku p. B 
zińskiego przeciwko zarządzeniu turyngijskie 
go ministerstwa oświaty, odniósł skutek. Mi- 
nisterstwo cofnęło swe zarządzenie, na mocy 
którego wydalono Z gimnazjum realnego w 
Matsetyitz ucznia III klasy Henryka Bejn- 
cika, narodowości polskiej, za to, że tenże 
wraz. z iinemi dziećmi polskiemi spędził waka 
cje na kolonjach letnich w Polsce. 

„ICH BIN DER HUNGERLEIDER 
HIRTSIEFER“' 

ESSEN PAT. — Były minister pruski 
Hirtsiefer aresztowany został przez oddziuł 
hitlerowców. Przed odprowadzeniem Hirtsie- 
Tera do więzienia hitlerowej ywiesili mu na 
piersiach drewnianą tablicę z napisem : „teh 
bin der. Hungerleider Hirtsiefer* i kazali mu 
otworzyć parasol, poczem oprowadzali go 
wśród wrzasku gawiedzi przez główne ulice 
miasta. 

CODOS I ROSSI LECĄ DO MOSKWY 

PARYŻ PAT. — Znani lotnicy francuscy 
Codos i Rossi wystartowali w dnin 14 bm. 
rano o godz. 7,37 z lotniska Le Bourget do 
Warszawy, skąd odlecą do Moskwy. Lotnicy 
franeusey lecą na samolocie „Joseph de Brix** 
na którym ustanowili niedawno rekord długo 
ści lotu, dokonawszy przelotu z N. Yorku do 
Paryża. ч 

WARSZAWA РАТ. — Rośsi i Codos po 

otrzymaniu wiadomości o niepogodzie w Pol- 
see około godziny 11 wylądowali w Strassbur 

> Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. — W dzisiejszem cią- 

gnieniu 5-ej klasy 27 Loterji Państwowej wy 
losowano następujące wygrane: 

po 15000 zł. — 6900, 31246 105417 58627. 
po 10.000 zł. — 21127. 

  

   

            

  

Narady gabinetu francuskiego 
Polityka zagraniczna na porządku dziennym 

PARYŻ PAT. — W dn. 14 bm, obradowa- 

ła pod przewodnictwem premjera Daladier Ra 
da Gabinetowa. 

Debaty — jak twierdzi prasa — poświęco- 
ne były niemal wyłącznie polityce zagranicz- 

n*j, a przedewszystkieim zagadnieniom rozbro 
jenia ovaz odhadowie ekonomicznej Europy 
naddunajskiej. 

W sprawach rozbrojenia prace gabinetu 
zmierzac mają do przygotowania wniosku, ktu 

ry mógłhy być przedstawiony konferencji roz 

brojeniowej jako projekt, uzgodniony pzziz 
Francję, Anglję, Stany Zjednoczone i ew 

Włochy. 2 
Problem odbudowy ekonomicznej Europy 

Centralnej rozważany był w związku z zapo- 
wiedzianą na jutro wizytą wegierskiego mini- 
stra spraw zagranicznych Kanyi oraz w zwią 

zku z konferencją Małej Ententy, zwst4ńą sa 
dzień 22 bm. do Siuaia. 

  

Wizyta węgierska w Paryżu 
BUDAPESZT PAT. — Węgierski minisżer 

spraw zagranicznych Kanya wyjechał dzis ra 

no do Paryża celem złożenia wizyty ministro- 
wi Paul - Boncourowi. 

Agencja węgierska otrzymała w tej spra- 

wie następujące wyjaśnienie. Początkowo wi- 
zy ta miała mieć jedynie charakter kurtuazyj 
ny. Ponieważ szef rządu węgierskiego i mi- 

nister spraw zagranicznych w ostatnich cza- 

sach złożyli szereg wizyt w rozmaitych stuli- 

cach Europy, jest przeto rzeczą naturalną, ze 

węgierski minister spraw zagranicznych od - 

wiedzi teraz również i Paryż. 
Przy tej okazji minister węgierski będzie 

mógł zorjentować się osobiście w zagranicz- 
nej polityce Francji, Obaj ministrowie omó- 
wią prawdopodobnie ogólną sytuację europej 
ską, w szczególności zaś kwestję interesują- 
ce specjalnie oba kraje. 

D 

Austria zabiegae miejsce w Radzie L. Narodów 
LONDYN PAT. — Jak słychać, rządy lon 

dyński, paryski i rzymski rozpatrują obecnie 

prośbę Austrji o przyznanie jej jednego z 

trzech niestałych miejsc w Radzie Ligi Naro- 
dów. 

Estonia a Stelica Apostelska 
PARYŻ PAT. — Z Watykanu donoszą, że delegacja apostolska przekształcona będzie na 

republika estońska zdecydowała nawiązać sto 

sunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską, 

na skutek czego istniejąca obecnie w Tallinie 

nuncjaturę, a rząd estoński utworzy stanowi- 

sko posła przy Watykanie. 
—-0-—



SILVA | RERUM 
„DYPLOMOWANI LITERACI ''. 

W okresie dokonywania największych o- 
szezędności w dobie zwijania katedr uniwer- 
syteckich i likwidowania całych wydziałów, 
Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literac- 
kie (76) wystąpiły z projektem zorganizowa- 

nia „Szkoły literatów'* albo też wydziału - 
terackiego na jednym z naszych uniwersyte- 
tów. Myśl nie nowa. W swoim czasie na ła- 
mach nieboszezki „Kultury'* wysuwał ją Jan 
Parandowski. . Dziś walkę rozpoczyna lwow- 
skie pismo literackie. Musi być wyższa szkoła 
dla literatów i muszą być dyplomy. 

Dyplomy są konieczne. Rodzice czy krew 
ni, rujnujący się nieraz na to, aby młodemu 
człowiekowi umożliwić zdobycie t. zw. wyższe- 

go wykształcenia, chcą widzieć jakiś papier, 
jakieś czarne na białem, jakieś łatwo namacal 

ne korzyści ich poświęcenia się, bo inaczej 
— nie dadzą pieniędzy. To trudno. 

Taki papierek z okrągłą pieczątką i nie- 
czytelnym podpisem, nie może być również о- 
bojętnym dla wspomnianego młodego człowie- 
ka. Umożliwi on mu bowiem znośniejszą egzy 
stencję, stwarzając szanse ubiegania się o po- 

sadę na poczcie, w izbie skarbowej, monopo- 
lu spirytusowym, w dziennikarstwie, czy in- 
nym fachu, szanse, równe tym, jakie dziś po- 

siadają ukończeni prawnicy, poloniści, czy hi- 
storycy. 

O, słodkie złudzenia !... Ani polonista, ani 
historyk, dziś nie dostaną posady nawet w 
szkolnictwie (o poczcie, czy izbie skarbowej 
— ani marzyć!..), w dziennikarstwie zaś są 
tak nieograniczone „pięciogroszowe'*  możli- 

wości, że wogóle wykształcenie często jest tyl 
ko przeszkodą !... 

Projektodawcy 
ną szcze: aby pr 
nie przeciążali swych um 
balastem wiedzy 

  

szkoły literatow““ praj:- 
genjusze broń Boże 
łów niepotrzebnym 

uniwersyteckiej. 

Zaczynają się studja. Nasz polonista lub 

prawnik, obija się po uniwersytecie, — lub 

raczej — po mieście uniwersyteckiem, chodzi 
wszędzie, gdzie nie trzeba, a niema go tam, 
gdzie powinien być, t. zn. na wykładach. Eigza- 
minów oczywiście nie zdaje, bo ciągle martwi 

się, ciągle wisi między młotem a kowadłem... 
między gramatyką starocerkiewna, lub pra- 

wem kościelnem a najnowszym tomem poezyj, 
czy prozy modnego autora. Jeżeli weźmie się 

do czytania interesującej go książki — grama- 
tyka cerkiewna utkwi mu w mózgu nieprzyje- 

mnym wyrzutem sumienia, jeżeli weźmie się 
do nauki to i tak niewiele będzie miał z tego 
korzyści, bo wykuwając napamięć nudne fox- 
mułki, ciągle będzie myślał o książce, której 
niedoczytał, o swoim wspaniałym  (napewuo 
wspaniałym!) pomyśle sztuki scenicznej, wier- 

sza (jakiego dotychczas nikt nie napisał!...) 

lub powieści (jakiej nigdy nie napisze!..) Wo 
bec tego przeważnie nie robi nic, wogóle — 

nie! i zaczyna chorować na niebezpieczną 
chorobę chronicznego braku czasu!... 

  

    

  

  

Właśnie dla takich młodzieńców potrzeb- 

ny jest specjalny wydział literacki, na którym 
nie wykładanoby gramatyki! 

Zdaje mi się, że najlepszem  rozwiąza- 

niem sprawy, byłoby stworzenie wydziału li- 
terackiego przy jednym z naszych uniwersy- 

tetów, lub też stworzenie zupełnie samoistnej 
„Szkoły** literackiej, czy raczej literatów. 
Przyznaję, że organizacja takiej szkoły na- 

stręczałaby wiele trudności. Nie możnaby tu 
przecież mianować stałych profesorów, gdyż 
toby się mijało z celem szkoły; również wie- 
le trudności byłoby z egzaminami, — a one 
być muszą, jeżeli ma być „Szkoła '', jeżeli ma- 
ią być dyplomy. Są to jednak kwestje, które 
dałoby się pomyślnie rozwiązać, gdyby projekt 
stworzenia takiej instytucji wszedł w sta- 
djum realizacji. 

Pomysł świetny!.. Płynny skład profeso- 
rów pozwoliłby każdemu starszemu literato- 
wi chwilowo się podreperować pensją profe- 
sorską i na stałe ozdobić się profesorski 
tytułem. Z egzaminami mały kłopot. Zamiast. 
prae seminaryjnych — parę wierszy. Rozpia- 
wa magisterstka. — powieść lub zbiór nowel. 
Od doktorów literatury można już żądać epo- 
pei, lub cyklu dramatów !.. 

Głównym plusem „Szk , której zary- 
sy organizacyjne powyżej pokrótce podałem, 

jest to, iż pozwoliłaby ona swym uczniom na 
zupełne oddanie się studjom literackim, — w 
tym okresie ich życia, w którym normalnie 
kształtuje się „pełny człowiek'', w którym 
zdobywamy intelektualne podstawy naszej 

przyszłej pracy. Zdobywanie tych podstaw 

odbywałoby się bez szkody dla ich przyszłej 
pracy zarówno literackiej, jak nieliterackiej, 
oprócz bowiem podstaw intelektualnych, ab- 
solwent „Szkoły'* uzyskałby możność ubiega- 
nia się o zajęcie mniej ogłupiające, bo kiero- 
wnicze—a więc stwarzające lepsze możliwości 
dla rozwinięcia talentu. 

„Stanowisko kierownicze *... 

  

Ach, absol- 

  

WARSZAWA. PAT. Wobec stale napływa- 
jących zgłoszeń ze strony instytucyj kredyto- 

wych o'upoważnienie do przyjmowania sub- 
skrypcji pożyczki narodowej komisarz general- 
ny Starżyński podaje do wiadomości, że lista 
placówek została definitywnie zamknięta i po- 
dania w powyższej sprawie nie będą mogły być 
uwzględniane. 

WARSZAWA, PAT. Z całego kraju napły- 
wają liczne doniesienia 0 uchwałach urzędni- 
ków państwowych i pracowników różnych in- 
stytucyj w sprawie zadeklarowania udziału w 

pożyczce narodowej. 
Uchwały tej treści zapadły w Grudziądzu na 

nadzwyczajnem zebraniu urzędników miejskich 
miasta Grudziądza (auchwatono subskrypcję po- 
życzki w wysokości 50 — 75 proc. poborów 
miesięcznych), w Piotrkowie na posiedzeniu 
Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych (75 — 

100 proc. poborów miesięcznych). 
W Warszawie na zebraniu urzędników i 

robotników Drukarni Państwowej (drukarnie 
państwowe na prowincji zgłosiły również swój 
udział w pozyczce), w Związku Peowiaków 

okr. Warszawa - Miasto, - Koto Praskie, na ze- 

branu pracowników Unji Polskiego Przemysłu 
Gėrniczo - Hutniczego (75 — 100 proc. pobo- 
rów miesięcznych), w zarządzie okr. Śląskie- 

go Związku Rezerwistów, na posiedzeniu Za- 
rządu Głównego Związku Drużyn Konduktor- 
skich (ucirwaiono zakupić obligacyj pożyczki 
na 5,000 zi., zaś wszyscy członkowie Zarządu 
Głównego zadeklarowali na ten cel swe mie- 

sięczne pobory), w Stowarzyszeniu Pracowni- 

ków Polskiego Monopolu Solnego (75 — 100 
proc. miesięcznego uposażenia), na posiedze- 
niu Zarządu Głównego T. N. S. W., w Związ- 

ku Komunalnych Kas Oszczędności Woj. Ślą- 
skiego, w Stowarzyszeniu Urzędników Skar- 

bowych w Sosnowcu (w wysokości jednomie- 
sięcznego uposażenia), w Radzie Pedagogicznej 
Gimnazjum Miejskiego im. Wyspiańskiego w 
Sosnowcu (od 50 do 100 proc.), na zebraniu 

urzędników Starostwa Cieszyńskiego i w wiełu 
innych instytucjach i związkach na terenie całej 

Polski, : 
W poszczególnych m/ejscowościach pow- 

stają komitety obywatelskie pożyczki narodo- 
wej. Ostatnio powstał komitet na terenie m. 
Łodzi, dzieląc się na 12 sekcyj terenowych. Po- 

nadto zorganizował się w Łodzi wojewódzki 

komitet pracowniczy. 

WARSZAWA. PAT. Komisarz generalny 

pożyczki narodowej minister Starżyński dnia 
14 b, m. przyjął następujące delegacje, które 
zgłosiiy swój akces do pożyczki narodowej: 

1) Prezydjum komitetu propagandy po- 
życzki narodowej korpusu Policji Państwowej, 
2) Giełdy Mięsnej, 3) Związku Miast, 4) Na- 

czelnej Rady Adwokackiej, 5) Związku Spół- 
dzielni Rzeczypospolitej „Społem”, 6) Związku 
Hut żelaznych, 7) Zarządu Głównego Związku 
Pracowników P. K. P., 8) Zarządu Głównego 
Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospo- 
litej, 9) Prezesa Powszechnego Zakładu Ubez- 
pieczeń Wzajemnych, 10) prezesa Andrzeja 

Wierzbickiego, który zawiadomił, że T-wo O- 
strowieckich zakładów subskrybowało pożycz- 
ki na sumę 300 tys, zł, to jest ponad normę, 
ustaloną przez przemysł, pracownicy zaś łącz- 
nie z władzami przedsiębiorstwa  subskrybo- 

wali na 225.300 złotych. Pierwszą ratę tych sum 
już złożono w Banku Polskim. 

Na ręce komisarza generalnego nadeszły 
dalsze depesze deklarujące akces do pożyczki 
narodowej. Między innemi komisarz general- 
ny otrzymał następującą depeszę: 

„W zrozumieniu doniosłości chwili mło- 
dzież VIII klasy Gimnazjum Koedukacyjnego 
im. Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Ignacego 
Mościckiego w Sierpcu, w poczuciu obowięz- 
ku moralnego współpracy z państwem, chcąc 
dołożyć cegiełkę do budowy jego, powołało do 

życia komitet, mający się zająć propagandą po 
życzki narodowej wśród młodzieży  tutejsze- 
go gimnazjum. W wyniku apelu młodzież zło- 
żyła 200 złotych na zakup pożyczki narodowej. 

Rada Giełdy Zbożowo - Towarowej w 

Poznaniu w depeszy przesłanej na ręce min. 
Starzyńskiego zadeklarowała subskrypcję po- 
życzki na sumę 150 tysięcy złotych, 

Nadeszły również depesze: od pracowni- 
ków umysłowych Warsz. Fabryki Sztucznego 
jedwabiu w Tomaszowie Mazowieckim, od 
pracowników Izby Rzemieślniczej w Lublinie, od 
przemysłu zawierciańskiego okręgu, od urzęd- 
ników skarbowych i przedstawicieli wszystkich 

RETRO TDS D ARRAS NA 

wenci uniwersytetu nie gardzą nawet stanowi 
skiem urzędnika XI kategorji... 

Nietylko literaci pragnęliby zdobyć 
„lepsze możliwości dla rozwinięcia talentu'* 

ale , kiedy pragnienia zostają tylko prag- 

nieniami... Lector.. 

    

W Litewskiem T-wie Naukowem 
Zaszedłem do Litewskiego Towarzystwa 

Naukowego bynajmniej nie w celu opracowa- 

nia działałności Towarzystwa, ani też napi- 
sania pewnego rodzaju monografji. Zastrzeg- 

łem to sobie nieomal jeszcze na tarasie do- 

mu Wiłejszysów przy ul. Antokolskiej. Po- 
prostu chciałem zobaczyć. U nas, w Wilnie, 
nie wie się wielu rzeczy o Wilnie. — Owszem 
słyszałem piąte przez dziesiąte, ale nadtoż 
niedokładnie. — My w polityce tyłko biegli 
jesteśmy, jak średniowieczni zakonnicy w Piś 

mie Świętem, stąd ta jednostronnošč. 
Na Antokolu stoi gmach, a raczej pałac, 

oznaczony numerem 6-ym, dawna posiadłość 
Wiłejszysów, obecnie nabyta przez Litewskie 
Towarzystwo Oświatowe „Rytas'*. Wcale nie 
reprezentacyjne, boczne sehodki prowadzą do 
siedziby Litewskiego Towarzystwa Naukowe- 

go, które jest lokatorem w tym domu. Staro- 
drzewie parku otacza białe mury. Z tarasu 
cudowny widok na rzekę i miasto. Pozwalam 

sobie zadzwonić i wejść. 4 
— Proszę, proszę bardzo. 

Chciałem obejrzeć tylko salę, bibljoteki, 

muzeum, ale że to wszystko ma swoją histo- 
rję, więc nolens - volens zahaczyć muszę o 
rok 1882-gi. Przed pięćdziesięciu i jeden la- 
ty ukazał się w wychodzącem w Prusach 

Wschodnich piśmie, czcionkami gotyckiemi tło 

czonem, artykuł dr. Bassanowicza o potrzebie 

stworzenia naukowej placówki litewskiej. Dr. 
Bassanowicz powoływał się na opinję znane- 

go lituanisty dr. Sauerveina. Pismo to nazy- 

wało się „Łietuviskoji Ceitunga''. Oczywiś- 

cie znamy historję tych lat. Istniały placówki, 
badające przeszłość kraju, mimo ucisku rzą- 
du carskiego, istniały ogniska naukowe. Dr. 
Bassanowicz twierdził wszelako, iż to, co czy- 

ni się w kierunku poznania przeszłości kraju 

i języka litewskiego, jest sui generis archeo- 
logją, mającą za skutek zachowanie dla po- 
tomności charakteru badanych objektów. Oso 
biscie zaś wychodził z założenia, że objekty 
te żyją i, co więcej, żyć będą. Przeto nie ka 
talogowač ich trzeba i przysypywać naftali- 

ną, a przeciwnie, pobudzać w rozwoju i za- 
strzykiwać życiodajne substancje. W tym du- 
chu pisali też inni, jak dr. Szlupas, jak... Zre 
sztą łączyły się te enuncjacje z ogólnym od- 
rodzeńczym prądem politycznym, więc, aby 
nie zagubić wątku myśli przeskoczmy do 20- 
ku 1905-go. Otóż dnia 10-go września, w mie- 

szkaniu adwokata Jana Wiłejszysa, zgromadzi 
ło się dwudziestu ludzi, którzy postanowili 
powołać do życia Litewskie Towarzystwo Nau 
kowe. Nazwiska tych dwudziestu nie są zna- 

ne, natomiast Komitet składał się z panów: 
dr. Bassanowicz, Paweł Matulonis, Jan Jab- 

łoński, Jan Wiłejszys, ks. dr. Józef Stankie- 
wież. 

Po dwóch latach, w roku 1907 powstaje 

istotnie Litewskie Towarzystwo Naukowe, do 
zarządu którego, prócz oczywiście Bassanowi 
cza, wchodzili tacy ludzie, jak obecny Pre- 
zydent Republiki Smetona, ś. p. ks. Tumas, 
trzech Wiłejszysów, dr. Bochdanowicz, dr. Ma 

tułajtis i inni. Smetona-był księgarzem w 0- 
we lata, w jego też mieszkaniu odbywały się 

„, prefektur apostolskich i 

  

SŁOWO 

Akcja na rzecz Pożyczki Narodowej 
organizacyj pracowników umysłowych w Gdyni 
iŁ dit d. 

WARSZAWA, PAT. Jednym z pierwszych 
przemysłów, który stanął na apel do subskryp- 
cji pożyczki narodowej, był polski przemysł be- 
konowy, który zadeklarował swój udział w po- 

życzce na 600 tysięcy złotych. W tej sumie u- 
dział fabryk bekonowych wynosi 500 tysięcy 
złotych, sekcji eksportowej żywca przy P. Z. 
B. — 40 tysięcy a na resztę sumy, t.j. па 60 
tysięcy złoży się udział procowników Polskiego 
Związku Bekonowego i pracowników, zatrud- 
nionych w przemyśle bekonowym. W subsktyp 
cji pożyczki narodowej wzięty również udział 
gdańskie iabryki bekonów, należące do 
Gdańskiego Związku Bekonowego. z 

GZW 

WIL. WOJ. KOMITET OBYWATELSKI 
POŻYCZKI NARODOWEJ 

Wojewoda wileński p. Władysław Jaszczołt 
zwołuje na sobotę dnia 16 bm. godz. 18 (6 po 

poł.) zebranie konstytuujące wojew. komita- 

tu obywat. poż. narod. Na zebranie to zostali 
zaproszeni przedstawiciele duchowieństwa, 
nauki, wojska, samorządu, organizacyj gospo- 

darczych, instytucyj społecznych itd. Posiedze 

nie odbędzie się w wielkiej sali konferencyj- 
nej Urzędu Wojewódzkiego. 

WOJEWÓDZKI KOMITET PRACOWNICZY 
POŻYCZKI NARODOWEJ 

urzęduje w gmachu Izby Przemysłowo - Han 
dlowej, ul. Mickiewicza 32, tel. 116, w godzi- 

nach od 9 do 15. Na piątkowem posiedzeniu 
komitetu wykonawczego powołano na sekreta- 
rza komitetu p. dyr. Eljasza Jutkiewicza. 

Komitet wykonawczy pracowników wzywa 

wszystkie instytucje prywatne do zwoły- 

wania zebrań swych funkcjonarjuszy celcm 
przedstawienia im konieczności subskrypcji 

pożyczki narodowej oraz do nadsyłania po- 
wziętych na tych posiedzeniach uchwał do sek 

retarjatu komitetu. 
+ .. 

W dn. 14 bm. odbylo się posiedzenie Okrę 
gowego Zarządu Stowarzyszenia Urzędników 
Skarbowych, na którem uchwalono przystąpić 

do subskrypcji pożyczki narodowej, w wysoko 
ści 75 proc. poborów miesięcznych do 7-go 
stopnia i 100 proc. ponad 7-my stopień. Pc- 
stanowiono również wezwać wszystkich skar- 

bowców na terenie Okręgu, by przystąpili do 
subskrybowania pożyczki. 

* * * 

— Pracownicy Kuratorjum a požyczka we- 
wnętrzna. Dnia 14 września b. r. w sali kon- 
ferencyjnej Kuratorjium Okręgu Szkolnego Wi- 
leńskiego o godzinie 12-tej odbyło się walne 
zebranie urzędników  Kuratorjum na  którem 
po przemówieniu p. Kuratora i krótkiej dysku- 
sji powzięto następującą rezolucję: 

Świadomi wielkich korzyści wynikających 
dla życia gospodarczego Polski z szybkiego po- 
krycia wewnętrznej pożyczki narodowej, my, 
urzędnicy i funkcjonarjusze Kuratorjum  Ok- 
ręgu Szkolnego Wileńskiego, uchwalamy grem- 
jalnie wzięcie udziału w subskrybowaniu 
wyższej pożyczki. 

po- 

  

W sali konferency. 
słu i. handlu Zarzyckiego zabranie 
statni. Se usta p. 
or: 
akcji na rzecz po: 
p. minister Zarzyeki 

     

     
  

   Wierz biekiego, preze: a Zi 
. Henryka Bruna — w imieniu kupiectwa MolBEiego zadel klarowali pr: 

„ki narodowej. Na zdjęciu fragment z posiedzenia. 
(X), komisarz generalny pożyczki narodowej p. Stefan Starzy 

emysłu i handlu, na którem ci 0- 
. Związku Przemysłu Polskiego 

ystąpienie do 
Z lewej p 

   

   
  

Misje Katolickie w Azji 
Niedawna uroczystość udzielenia przez Oj | 

ca święceń biskupich czterem księżom 
chińskim i jednemu indochińskiemu skiero- 
wała uwagę całego świata katolickiego na da- 
lękie kraje wschodniej i południowej Azji, 

gdzie liczba duchowieństwa  tubylczego stale 

wzrasta. Według ogłoszonych ostatnio danych 
statystycznych, Chiny posiadają obecnie jed- 
ną diecezję, 78 wikarjatów apostolskich, 23 

12 m sui gene 

ris. Z tych 120 okręgów kościelnych 19 pod- 
lega duchowieństwu. krajowego pochodzeniu, 

a mianowicie 12 wikarjatów i 7 prefektur. 

Pozatem asystentem wikarjusza apostolskiego 
w Kantonie jest biskup tubylczego pochodze 

nia. 

Ogółem Chiny liczą 1.420 księży krajow- 
ców i 1.980 misjonarzy cudzoziemców. Ź po 
śród dwu i pół miljonów katolików chińskich 
na misjonarzy - Pw przypada około 1ai 
Цопа wiernych. * 

Ww Indjach łącznie z "Bir i  Cejlonem 
istnieje BT O. misy, zdać W 11 archidie- 

    

  

    

  

fekturach, a próc 
11 okręgów powierzonych zostało duchowisń- 
stwu krajowemu: 
łacińskiego, 4 do asyryjsko - malabarskiego i 

2 do syryjsko - malankarskiego. Duchowień- 
stwo składa się z 2000 księży krajowców, i 

1500 eudzoziemców, razem więc 3.500 misjona 
rzy, którzy obsługują okrągło biorąc 3500000 

  

te zebrania i tam zgrupowano pierwsze 990 
tomów bibljoteki, pochodzącej z darowizn. 
Tak się zaczęło. 

Towarzystwo Naukowe, raz po vaz lado- | 

wało paki z książkami na platformy, jak to 
się wtedy mówiło, „łomowikow**, i Roa 

dżało do innego lokalu. Zmuszał do tego brak 
pieniędzy i rozrastająca się bibljoteka. W 

ten sposób gościło ono i w domu paratjalnym 
św. Mikołaja, i w murach  po-Franciszkań- 
skich, i na Ostrobramskiej, i na Gimnazjal 
nej w domu dr. Domaszewicza, więzionego о- 
statnio przez władze litewskie w Poniewieżu 
za przekonania komunistyczne. Wreszcie dnia 
12 stycznia 32 roku przejechało do obecnegc, 
który jest szóstym zkolei lokalem Towarzyst- 
wa. Rozrosło się znacznie, napęczniało księ- 
gumi i  eksponatami muzealnemi, ale wciąż 
nie może się rozwinąć, wciąż brak mu pienię- 
dzy i odpo'viedniego pomieszczenia. To, 20 
jest teraz — to jest prowizorjum, podobnie, 
jak przed dwudziestu pięciu laty. W między- 
czasie dr. Bassanowicz rozpoczął był akcję 
Ameryce zbierania składek. Zamierzano ufun 

dować Dom ludowy w Wilnie i tam umieś 

cić Towarzystwo. Zakupiono plac na Górze 

Bouffałowej. Zebrano 20 tysięcy dolarów u- 
mieszezając je w rosyjskich bankach państwo 
wych. Przyszła wojna, dewaluacja. Pozostuł 
tylko plac, a pieniądze zginęły. Obraczno 
więc skromnemi funduszami składek członkow 

skich, które przed wojną wsnosijy 3 rb. racz 
nie, a dziś 6 zł, i darowiznami. W r. 1997 
hudżet Towarzystwa wvrosił ccś około 1000 
rubli, dziś do 25 tysięcy zioiych rocznie. — 

Mato. 
— C6ž mamy robič? --- 10zklada ręce p. 

  

5 należących do obrządku j 

w wiozłem do Kowna 

    

  

     

ków. Z tej liczby mniej więcej jedna 

a podlega biskupom tubylezego pocho- 

dzenia, a aa miljon wiernych znajduje się 
- krajowców w diec i 

zchników mają biskupów - cu- 

    

które za 
dzoziemców. 

Indochiny pozyskały obecnie w osobie bi- 
skupa Tonga pierwszego krajowego arcypas 

rza. Wprawdzie ; on obecnie asystentem 
wikarjusza apostolskiego z Phat-Diem, ale ca 

ła, diecezja ma za duszpasterzy prawie wyłącz 
nie księży tubylców. Indochiny i Siam mają 
1300000 katolików, podzielonych na 17 okrę- 

5 wikarjatami, jedną prefekturą i je 
ą sui juris. Z tej liczy prawie 800000 

wiernych przypada na duchowieństwo tubyl- 
cze. 

W Japonji dopiero jeden okrąg misyjny 
powierzony został klerowi tubylczemu, pod- 
czas gdy innych znajduje się pod kierowni 
ctwem biskupów cudzoziemskich. Ale biskup 

Hayasaka ma pod swym zarządem dwie trze- 

cie ogólnej liczby stu tysięcy katolików, któ- 
rzy obsługiwani są prz 2 kapłanów cudzo 
ziemców i 62 krajowych. 

Na Korei wszystkie okręgi misyjne znajdu 
ją się jeszcze pod kierownictwem duchowień- 
stwa obcego. 115 misjonarzy pracuje wśród 

stu tysięcy katolików, z których tylko 40000 
znajduje się pod zarządem kościelnym 64-ch 
księży krajowego pochodzenia. 

    

      

        

    
   

      

Aut ni Wałajtis, kierownis i bibljotekarz i, 
i Bie: to mówi, a jednoczenie wyczuwa — 

„dusza całej instytucji. — Biak pieuiędzy 

„st przekleństwem w nas”=j pracy. Jak zoba 

; pan składy muzeum... zresztą o tem po- 

tem. Pokażę panu Boko 

Litewskie Towarzystwo  Nausows posiada 

obecnie ponad 30 tysięcy tomów 1 nadwyraz 
cenny zbiór starych litewskich petj>dyków. 
Najstarszy oryginał ma już lat sto i jeden, 
czyli wydany w 1832 roku. Komplety perzody 

ków przenoszą cyfrę 2 tysięcy. Ponadto sta- 
re rękopisy, i zbiory archiwalne Towarzyst- 

wo ogłaszą rezultaty swych prav w roczniku 
„Lietuviu Tauta““, ktorych to roczników uka- 
zało się już 14, o treści Ściśle naukowej. Księ- 

gozbiór zwiększa się z rokiem każdym. Książ 
ki wpływają z darowizn, z zapisów, z wymia- 
ny wreszcie duplikatów. 

— Utrzymujemy — mówi p. Wałajtis — 

ścisły kontakt nietylko z naukowemi instytu- 
cjami w Wilnie. W tym roku naprzykład za- 

duży zbiór ofiarowany 

przez Krakowską Akademję Umiejętności dla 

Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Wzamian 
zmuszony byłem transportować przez Zawia- 
sy kilkanaście pudów książek ofiarowanych 
w Kownie zarówno dla Krakowskiej Akade- 

mji, jak też dla nas tu w Wilnie i bibljo- 
teee Wróblewskich, oraz Uniwersyteckiej Ste- 
fana Batorego. Mojem zdaniem, nasza bibljo- 

teka stanowi największy na Świecie zbiór 
dzieł odnoszących się do terenów b. W. Ks. 

Litewskiego we wszystkich językach. Mamy 
też kruki co się zowie. 

Patrzę, jak p. Wałajtis wyjmuje ze skryt- 
ki dużą książkę i dotyka jej niby relikwji. 

     

    

  

Najmłodszy legjonista składa 
hałd swemu Komendantowi 

Specjalne piętno nadał Zaleszczykom przy 

jazd Marszałka Piłsudskiego. . W spokojnem 

miasteczku zahuczało jak w ulu. Po raz pier 
wszy wybrał Dostojny Gość to letnisko dla 
spędzenia swego urlopu jesiennego. Gorączko- 
we przygotowania trwały kilka dni. Pędziły 
auta do Kołomyi i Tarnopola, przywożąc naj 
rozmaitsze sprzęty, ruchomości, i utensylja 
do willi zarządu drogowego, którą przeznaczo 

no dla Gościa. Miasteczko zmieniło się nie 
do poznania, — tak czysty i schludny przy 
jęło wygląd, że z satysfakcją odbywało się po 
niem spacery. I dziś, gdy od kilku dni bawi 

już tu na wywczasach Marszałek Piłsudski, 

widać te dobroczynne zmiany, jakie zaszły w 
Zaleszczykach. 

Gdy wypływa się kajakami na Dniestr co- 
dziennie o wczesnej godzinie można już tj- 

rzeć Marszałka Piłsudskiego, spacerującego 

po plaży, i po wielkim nadbrzeżnym parku 
baronów Turnau'ów, który oddano mu na 
czas pobytu do dyspozycji, 

Współpracownik jednego z pism miał oka- 
zję rozmawiania z lekarzem i przyjacielem 

Marszałka Piłsudskiego, jego nieodłącznym 

towarzyszem płk, dr. Woyczyńskim. Jak wy- 
nikało z rozmowy naszej — Marszałek Piłsud 

ski jest zachwycony Zaleszczykami. Interesuje 

się żywo uprawą drzew i krzewów szlachet- 
nych, morelowych, brzoskwiniowych i wino- 
gronowych i zapowiada, że po powrocie swym 

do stolicy przyczyni się do rozwoju Zalesz 

czy, jako uzdrowiska. 

Marszałek czuje się bardzo dobrze. Jest 
wesoły, w dobrym humorze, spędza czas na 

spacerach, wygrzewaniu się na słońcu, i ukła 

daniu ulubionych pasjansów. Stałe otoczenie 

Marszałka stanowią: płk. dr. Woyczyński i 

adjutant płk. Glabisz, ppłk. Bussler oraz kpt. 

Lepecki, 

Marszałek nie przyjmuje nikogo. Zapowie- 

dział swym adjutantom, by mu nikogo nie 

meldowali, gdyż pragnie wypocząć. I tylko je 

den jedyny wyjątek zrobił w sobotę rano. 

  

Przyjął swego najmłodszego żołnierza z I Bry 

gady Legjonów. 

Było to w roku 1914, przed bitwą pod 
Łowczówkiem. Komendant sam obchodził 

wszystkie posterunki. W siwej burce, z ręko- 

ma wsuniętemi w kieszenie, szedł zwolna, od 
czaty do czaty. Obchodził jak ojciec te posto- 

runki, na których jego dzieci walczyły. 

Stanął przed jednym. A na warcie stał 
młody chłopiec. Miał czternaście lat i już pa 
szedł do Legjonu. Najmłodszy żołnierz I Brv- 

gady. Ujrzał komendanta. Trzasnął nogami. 
Zerwał z ramienia karabin, by zasalutować i 
wtem karabin wypadł mu ze zgrabiałych rak 

i potoczył się pod nagi Komendanta. 
— (o się wam stało? — padło pytanie. 

— Obywatelu Komendancie, miałem stać 
na warcie półtorej godziny. Zapomnieli mnie 
zmienić. Stoję już dwie i pół godziny. Zmarz 
łem, obywatelu Komendancie, i nie mogł:n 

karabinu utrzymać... 
Odwrócił się Komendant Piłsudski, by г- 

kryć uśmiech pięknego zakłopotania, który 

mn wykwitł pod wąsem. I poszedł, by wydać 
rvzkaz zmiany warty. 

Wiele, wiele lat później, na zjeździe legio- 

nistów w Wilnie przemawiał Marszałek Pit- 
ki. Opowiadał swym towarzyszom broni 

we wspomniunia z owych pięknych, romanty 

cznych dni walk 1 Brygady. I wspomniał 2 

swym najmłodszym żołnierzyku, który kara- 
bin ze zerabiałych rąk wypuścił. 

„„gdy tak patrzałem w jego oczy, gorzkie 

lejące lzy, zrozumiałem waitość naszego c 

nu. Czy żyje on jeszcze, ten mój najmłodsze 
żołnierzyk? 

Żył Przetrwał wojnę. Dziś jest komendan 

tem straży granicznej w Horodence. Nazy a 
się Kazimierz Janicki. W sobotę rano przyie 

chał zameldować się do Zaleszczyk. I dla nie 

go jednego Marszałek uczynił wyjątek. Przy 
jął swego najmłodszego żołnierza z I Bryga- 

dy, który rdakał ze wstydu, że karabinn nie 
mógł w zgrabiałych rękach utrzymać... 

  

    

   

y 

  

  

Przed procesam sambarskim 
Echa Sądu Doražnego nad Danytyszynem 

WARSZAWA, Z Samdora donoszą: Czynio- 

ne są tu przygotowania do wielkiego procesu 
przed sądem przysięgłych o mord dokonany w 
swoim czasie w pensjonacie SS. Służebniczek 
w Truskawcu na osobie śp. Tadeusza Hołów- 

ki, o czem szczegółowo relacjonowane było 
podczas sądu doraźnego nad Danyłyszynem, 
Biłasem, Żurakowskim i Kossakiem. Tym ra- 

"zem na ławie oskarżonych zasiądą znani z 
tego samego procesu i innych rozpraw OUN 

przed sądami przysięgłych we Lwowie i odsia- 
dujący obecnie karę dwuletniego więzienia 
za przynależność do OUN, b. portjer pensjonatu 
SS Służebniczek w Truskawcu, Burij i skazany 

już w swoim czasie za udział w napadzie te- 
rorystycznym na karjolkę pocztową pod Kału- 
szem, student politechniki Roman Baranowski, 

w innym czasie aresztowany pod zarzutem za- 
strzelenia b. kierownika policyjnej brygady po- 
fitycznej dła spraw ukraińskich we Lwowie Ś. 
p. podkomisarza Czechowskiego. 

Wygotowany przeciwko nim akt oskarże- 
nia w objętości ponad 100 stronic bitego pi- 
sma maszynowego — do czasu odczytania na 

publicznej rozprawie tajny i nie mogący być 

opublikowany — ma zawierać szereg sensacyj- 

nych momentów. 
Jak wiadomo z poprzednich rełacyj, tajem- 

nica tragicznej Śmierci š. p. Hołówki była już 
raz przedmiotem rozpoznawania sądowego i 

w związku ze zbliżającym się procesem sam- 

borskim ma wreszcie doznać definitywnego 
wyjaśnienia. 

Rozprawa, która została wyznaczona na 
19 b. m. i potrwa 8 do 12 dni a której będzie 
przewodniczył prezes S. O. w Samborze, b. 

wiceprokurator we Lwowie Vondrausch, wywo 

łała wielkie zainteresowanie w świecie poli- 
tycznym. 

Oskaržonych będą bronili z wyboru osk. 
Burija adwokaci Rogucki (Sambor) i Szuche- 
wicz ze Lwowa, zaś osk. Baranowskiego i 

Motyki z urzędu adwokaci Kreuzenauer į Ki- 

cuła z Sambora, 
Do prezydjum miejscowego sądu wpłynęły 

już zgłoszenia ze strony przedstawicieli prasy 
krajowej i zagranicznej. 

  

Odnalezienie balonu pelskiego 
LAC ST. JOSEPH. PAT (Stan Quebeck). — 

Balon polski „Kościuszko* odnaleziony dziś 

został w odległości 30 mil na północny zachód 
od Riviere a Pierre, Bałon zawieszony był na 
drzewach. Z Lac St. joseph wyruszy specjalna 
ekspedycja dla przewiezienia balonu do naj- 
bliższej stacji kolejowej. 

LAC ST. JOSEPH. PAT. Lotnicy połscy 
kpt. Hynek i por. Burzyński, badając możliwo- 
ści przetransportowania bałomu, doszli do prze- 
konania, że balon będzie można rozdzielić na 

dwie części, mniej więcej po 150 kg. każdą, 
Lotnicy spodziewają się, że uda im się prze- 
wieźć balon bez uszkodzeń na aeropłanie. 

$trajk górników w Fensylwanji 
PRICDALE. PAT. (Pensyiwanja), Przed- 

stawiciele 30.000 przeszło górników wypowie- 
dzieli się jednogłośnie za strajkiem do czasu 
podpisania umowy w przemyśle węglowym. 

UNION TOWN. (Pensylwanja). PAT. — 
W czasie rozruchów jakie wybuchły w 3-ch 

kopalniach ogarniętych strajkiem w południo- 

owy mimister spraw 
LONDYN PAT. — Donoszą z Tokjo, że 

dawny ambasador japoński w Moskwie Hi- 
rota mianowany został ministrem spraw zagra 
nicznych Japonji na miejsce hr. Uszidy, któ- 
ry ustępuje ze swego stanowiska, rzekomo z 

  

O, widzę, że książki kocha! — To jest „Po-- 
stilla*', zbiór kazań w języku litewskim, dru- 

kowanych gotykiem, pastora Bretkuna, wyda- 

ny w Królewcu w r. 1591. Charakterystyez- 
nem jest, że książka oprawna, widocznie po 
zniszczeniu pierwotnej okładki, w stary perga 

min Tory żydowskiej. — A oto „Postilla'* 

Daukszy, również w języku litewskim, acz z 

przedmową polską, wydana nakładem drukar- 
ni Akademji Wileńskiej w r. 1599. Tu znów 

„Punkty Kazan od Adwentu do Postu, litew- 
skim językiem z wytłumaczeniem na Polski, 
ks. Konstantego Szyrwida'', rok 1629. 

Zapadał zmierzch i w salach bibljotecz- 

nych zajaśniały pojedyńcze lampki.. Przy sto 

le siedzi jakiś młody człowiek całkowicie po- 
chłonięty lekturą. Wysoko ponad Wilnem о- 

twarte okno; idzie zeń ciepło wrześniowego 
wieczoru od sadu i trochę wilgoci z nad rze- 
ki. Hen, w dole, wstęga Wilji zatacza łuk, a 
w dali, wśród drzew nikną budowle miasta. 

— Piękny stąd widok macie, — powiadam. 
— A, jak się pracuje, to niema czasu na 

ładne widoki — odpowiada z uśmiechem p. 

Wałajtis. — Zejdźmy na dół, pokażę panu za 

czątki naszego muzeum. 
W wysokiej suterynie leżą paki drewnia- 

ne, gablotki oszklone, kufry. Wielkie bogact- 
wo, zbierane żmudną pracą wśród ziem na- 

szych. Zabytki archeologiczne i nawet pałe- 
ontologiczne, jak kości mamuta, numizmaty- 
czne, etnograficzne. Do uporządkowania i 
opracowania znacznej części zbiorów przyczy- 
nił się w wysokim stopniu p. Karazja, wielki 
znawca numizmatyki i zapalony pracownik 

na tem polu, członek zarządu T-wa. Leżą tam 

zabytki z epoki kamiennej i następnych, bran 

   

wo-zachodniej części Pensylwanji 6 ludzi 
odniosło rany od kul rewotwerowych, zaś około 
20 zostało pobitych pałkami. Rozruchy wyni- 
kły przy zetknięciu się patroli policyjnych ze 
strajkującymi, Te akty gwałtu stanowią oiic- 
jalny wstęp do strajku w przemyśle węglowym. 

okręgu. 

zagranicznych Japonji 
powodu złego stanu zdrowia. W kołach poli- 
tycznych krążą jednak pogłoski, o różnicy po- 
lądów na zagadnienia polityki zagran aż] 

w łonie gabinetu, eo nie pozostało bez wpływt 
na zachodzącą zmianę. 

  

  

    

solety, toporki, naczynia gliniane, ozdoby, 
późniejsze monety, wyroby z drzewa, statuje, 
krzyże dzisiaj wyrabiane po wsiach, różne 

przedmioty codziennego użytku, stare portre- 

ty, obrazy, gipsowe figurki. Zwłaszcza impo- 
nujący jest zbiór numizmatyczny. Broń, zbro- 
je z epoki krzyżackiej. Eksponaty etnografi- 

czne. Jednych ubrań ludowych, makat, kili- 

mów jest około 700 numerów. Wszystko złożo 
ne w skrzyniach, w pakach, prowizorycznie, 
bez dostępu dla szerszej publiczności. A szko 
da, szkoda wielka. Przecież są tam rzeczy o 
wielkiej wartości naukowej i poglądowej. 

Dlaczego, na miły Bóg! czy nie mogliście te- 
go jakoś urządzić? — Brak pieniędzy, brak 
lokalu, — słyszę odpowiedź. 

— Wielu ozłonków liczy obecnie Towarzy 
stwo? 

— Teraz niedużo, zaledwie 70 i kilku. Je- 

szcze w roku 1926 mieliśmy 855-ciu. Wielu z 
nich jednak nie płaciło składek, wielu zamie- 
szkiwało poza granicami Wilna, utrudniałe 

poprostu quorum. Skreśliliśmy tych, którzy 

nie płacili. Na czele Towarzystwa stoi zarząd, 

a prezesem jego jest dr. Szyksznis. W bibljo 

tece zaś praeuję ja, oraz dwóch jeszcze pra- 
cowników — mówi p. Wałajtis, — Pozatem 
muszę nadmienić, że nasze Towarzystwo jest 

członkiem T-wa Przyjaciół Nauk w Wilnie i 
wice - versa, T-wo Przyjaciół Nauk jest człon 
kiem naszego Towarzystwa, 

Serdecznie podziękowałem za zezwolenie 

obejrzenia tej instytucji, która wydaje mi się 
zewszechmiar ciekawą, poważną i godną po- 

parcia placówką naukową w Wilnie. aż.



J3ŁOÓW 
  

LIST P. L. CHOMINSKIEGO 

Bardzo lubię i cenię temperament pisar- 
ski p. W. Charkiewicza, czy to gdy walczy 
przeciwko forytowaniu obrządku wschodniego, 
w czem się z nim zgadzam — czy znów 
kiedy kruszy kopję w trosce o psią dolę swem 
ciętem piórem. W tym wypadku zamiłowa- 
nia mamy wspólne, leez wnioski nieraz różne. 
Wydaje mi się, że ostanio nie był p. Redaktor 
dobrze poinformowany, z czego wynikają pew 
ue niedociągnięcia i przeciągnięcia. 

P. W. Ch. z racji ostatniej wystawy rzu- 
cił również kamnszek i w mój ogródek, praw 
da, że ga przez kurtuazję uprzednio w watę 

  

owinął. Temperament poniósł go jednak dalej! 
Qd psów do drobiu i zwierząt futerkowyea, 
gdzie widząe wśród organizatorów wystawy, 
czerwoną płachtę w postaci por. Christa i p. 
Badrewieza, którzy go przed rokiem skrzyw- 
dzi przy wystawie psów, przeniósł swą fu- 
rję na eaży dział drobiowy Targów  Półnoe- 
uyeh w ezambuł potępiając ich organizację. 
Uezynił te niesłusznie, a że jako prezes tego 
działu. ponosić zań muszę odpowiedzialność, 
zobowiązuje mnie to do dania śni 

Mam śmiałość twierdzić, że z 
kich działów hodowlanych, prócz może ko 
wystawa. drobiarstwa na Targach stała na wca 
te poważnym poziomie, ząrówno pod wzglę- 
dem reprezentacji czołowej dorobku hodowła- 
uego, jak eelów propagandowych, pokazo- 
wości, rozplanowania i obrotów sprzedaž- 
ayeh, a naweż obesłania, jeśli wziąć pod uwa- 
gę krótki ezas, nikłe środki, zubożenie kraju 
i miestesowną porę roku. 

Do sędziowania i jako przewodniczący 
Keoanisji rzeczoznawców całego działu został 
specjalnie zaproszony z Warszawy prof. M. 
Trybulski, największa polska powaga w tej 
dziedzinie, autor wielu pierwszorzędnych dzieł, 
propagator, wielokrotny sędzia i ekspert na 
wszelkich wystawach drobiu i zwierząt fut. 
w Polsee. Jest on prezesem Centralnego Ko- 
miteta do Spraw Hodowli Drobiu i Zwierząt 
Futerkowyeh w Polsce i posiada olbrzymie 
doświadczenie w tej dziedzinie. Do pomocy 
miał b. inspektora hodowli drobiu przy Wil. 

    

   

  

  

  

     Tow.i Org. Roln., p. Budrewicza, kt wą 
specjalność posiadł w St. Zjedn. Amer Pół- 

  

—ńócnej, przodujących światu w dziedzinie in- 
tensyfikacji drobiarstwa, oraz p. Korusa z 
Inowrocławia, specjalisty królikarza, a także 

|| p. inž. Mikulieza — Radeckiego, asystenta w 
| dziale hodowli drobiu przy katedrze hodowli 

ma wydziałe Rolnym USB. 
Tyle o organizacji Targów — Wystawy 

drobiu i zw. fut. niesłusznie przez „Słowo** 
pomniejszonej. 

3 Przejdźmy do psów, nad któremi tyle lez 
wyłano- 

ŹZwigzku hodowców psów w kraju brak. 
Żadnych norm ustalonych niema. Organizowa- 
łe się nie wystawę psów, ale Targi — Wysta- 
wę. Stąd niemożność odrzucania eksponatów 
wystawianych na odpowiedzialność właścicieli, 
pragnących sprzedać swoje psy. Stąd obec- 
ność inkryminowanych suk ze szczeniętami, 
t.j. najpokupniejszym materjałem. Stąd na- 
zwy ras psów podawane przez właścicieli przy 
zamawianiu stoisk, automatycznie przecho- 
dzące do katalogu, który musiał być wydru- 
kowany na otwarcie wystawy, a więć przed- 
tem, nim psy zostały przyprowadzone. 

Znacznie łatwiejsze zadanie będą mieli 
organizatorzy przyszłych wystaw psów u nas, 
gdy powstanie związek hodowców i właści- 
<ieli psów, do czego, sądząe z przejęcia się 
psiemi sprawami p. red. Charkiewicz walnie 
się przyczyni, (a 1 mnie tam chyba nie za- 
braknie). Związek ten będzie organizował 
stawy psów, a nie będzie organizacja 
ta podrzucana  drobiarzom, czy futerka- 
rzoem, jak to obecnie się dzieje. Zwią- 
zek będzie miał _ ustalone -wzorce, usta- 
łone normy, a przedewszystkiem będzie 
wiedział, gdzie i u kogo najlepszych okazów 
sznkač bez potrzeby zdawania się na traf przy 
padkowych zgłoszeń. ° 

Sądzę, że powinna być przytem wyko- 
rzystana obeeność w Wilnie p. pułk. Błockie- 

"go, który się psami bardzo interesuje i może 
stać się bodźcem i wielką pomocą przy orgo- 
mizaeji związku. Niestety obecnie p. pułx. 
Błoeki, powałany na mój wniosek przez Sąd 
Konkursowy Targów na rzeczoznawcę dla 
ekspertyzy w dziale psów nie reagował na za- 
proszenie | na organizacyjne zebranie rzeczo- 

© znawców hodowlanych nie przybył. Po przy- 
jeździe prot. Trybulskiego do Wilna, już w 
dniu ekspertyzy na wysłane w jego imienia 
powtórne zaproszenie odpowiedział pan put- 

  

    

  

        

kownik odmownie, powołując się zresztą na 
fakt, że zaproszenie to trafiło do rąk jego 
zbyt późne. 

Ekspertyzę więc w dziale psów przepro- 
wadził prof. Trybulski jedynie przy pomocy 
p. Cz. Wierusza-Kowalskiego, który juź daw= 
niej. z prof. Trybulskim sędziował a znany 
był jeszeze przed wojną, raczej w Warszawie 
4i w Monaehjum) niż w Wilnie z prowadzonej 
kodowli psów i usiłowań odtworzenia rasy 
polskiego owezarka, oraz przy udziale p. pułk, 
Dr. Zajączkowskiego. Nagrody, jak wiadomo 
z*ogłoszonych wyników nie wypadły zbyt im- 
ponująco. A że będą rozdane Ściśle wedle pro- 
tokułu podpisanego przez prof. Trybulskiezo 
to nie niega dla mnie, jako prezesa organiza- 
eji, najmniejszej wątpliwości. 

A teraz sanitarja i humanitarja. Jeśli 
chodzi e samopoczucie psa — najlepiejby by- 
ło nigdy wystaw nie urządzać, choćby dlate- 
go, że przywiązywanie i zamknięcie w stoi- 
sku, przeciwne jest ruchliwej psiej naturze. 

© komforcie stoisk przy szezupłych środ- 
kach, asygnowanych przez KomitetTargów nie 
było mowy. Podwójne płótno zgóry chroniło 
jedynie od deszczu, a druciana siatka 6d... 
publiczności, eo do zachowania się której ma- 
my ełryba wszyscy jednakowe zdanie. Stoiska 
ma otwartym terenie stawiane były bez prze- 
widywania nagłych chłodów, niezwykłych na- 
wet a nas w początkach jesieni, natomiast re- 
gulamin przewidywał zabieranie psów na noc, 
z ezego olbrzymia większość właścicieli korzy- 
stała. Dozwołone również było ze względu xa 
zdrowie i samopoczucie psów, wyprowadza- 
nie tychże na spacer i porę obiadową. Stąd 
przypadkowy widz mógł nie zastać wszystkich 
psów jednocześnie na miejscu. Z wyjątkiem 

3-eh psów, niedostarczonych wcale va 
wystawę i jednego, którego wycofał właści- 
ciel obrażony na jury, że mu nie przyznano 
żadnej nagrody — wszystkie psy, czasem zre- 
szłą z epóźnieniem, były na wystawę przypro- 
wadzane. 

     

      

_ Steisk pilnowali w nocy specjalnie przez 
Komitet Targów angażowani dozorcy z orga- 
nixacji „Klucze'*, urzędujący zresztą bez klu- 
ezy. Przytoczony w „Słowie'* fakt uderzenia 
w noey jedynej pozostałej suki wilczycy klu- 
ezem po nosie mógł być dziełem -przypadko- 

- łego noenego wagabundy na terenie Targów 
i załować tylko wypada, że noeny widz te- 
go zajścia natychmiast nie wskazał winowaj- 
€y upoważnionemu dozorcy, lub zaraz naza- 
jutrz nie zameldował w Dyrekcji Targó 

awianie jednak z tego tytułu „organiza- 
rów wystawy** o „barbarzyūstwo““ jest c0- 

majmniej pochopnym sądem pod niewłaściwym 
adresem. 
„ Sądzę również, że droga posądzania tych- 
że organizatorów o cały szereg niepopełnio- 
nych czynów, imputowanie wykroczeń, ironicz 

   

   

ne, us: liwe i dokuczliwe docinki na te- 
mat poszczególnych osób zatrudnionych przy 
epanizacji obeenej wystawy nie prowadzi do 
eel. 

2 Gorzej, że w ferworze polemiki zjawiły 
się uogólnienia w ten sposób ujęte, że czytel- 
nik wynosi wrażenie, iż sprawa się tyczy wy- 
stawy obecnej, podczas gdy znaczna ilość 
przytoczonych faktów odnosiła się do daw- 

0 PSACH i O LUDZIACH 
nych wystaw.. Ponieważ są to moi współ- 
pracownicy, których wytężonej pracy przy 
dałem się niejednokrotnie zbliska, mus 
wziąć w obronę. 

Sądzę jednak, że p. redaktor Charkie- 
wiez, którego nie mogę posądzić o złą wolę, 
poznawszy przytoczone fakty, w imię sprawie- 
dliwości ikuje swój sąd, opierając go 
na rzeczowych podstawach, które uprzednio 
mogły mu nie być znane, i naprawi krzywdę, 
którą mimowoli wyrządził w opinji niektórym 
z organizatorów wystawy obecnej. 

Dzień ten będzie zaiste dniem poczęcia w 
Wiłnie Związku powstającego z istotną my- 

     

  

     

    

| ślą o psach, a nie o ludziach. 
Ludwik Chomiński 

  

Słówko wyjaśnienia. Nie o panów Christę 
i Budrewicza mi chodziło, lecz o sposób or- 
ganizacji wystaw, który oni reprezentowali. 

Wystawy drobiu nie krytykowałem i ża- 
dnych zastrzeżeń co do niej nie miałem i nie 
mam. Jeżeli ktoś źle mnie zrozumiał, prze- 
praszam bardzo. Również szczerze przepra- 

. szam wszystkich współpracowników p. L. Ch., 
którzy poczuli się dotknięci mojemi uwagami: 
chodziło mi nie o panów Iks lub Ygrek, któ- 
rych w wielu wypadkach nie znam nawet z 
widzenia, lecz o organizatorów i 
sędziów wystawy. Pan L. Ch. dzielnie 
bierze w obronę poszczególnych panów, ale 

jeżeli chodzi o zespół takich niemal abstrak- 
cyjnych kierowników i sędziów, oskarża ich 
o wiele stanowczej, niż ja. : 

Psia wystawa nie była wystawą, lecz tar- 
gami. Zgoda. Ale temi targami był cały dział 
drobiu i zwierząt futerkowych. Czy jednak 
mogłyby być przyjęte na targi — wystawę, 

dajmy na to pospolite kury pod nazwą kur 
australijskich? Nie, bo do tego nie dopuściłby 

Zw. Hodowców drobiu. Zw. Hodowców psów 
rasowych brak, a więc na organizatorów i sę- 

dziów spada tylko większa odpowiedzialność! 
Sędziowie natomiast zrozumieli swe zadanie 
wręcz odwrotnie i ograniczyli się do firmo- 
wania wybryków wystawców. Z pewitym W7- 
siłkiem można jeszcze usprawiedliwić sporzą- 
dzanie katalogu przez człowieka, nie mające- 
go pojęcia o psach, oraz przyjmowanie na Wy- 
stawę-targi byle mieszańca, — ale całkiem 
niezrozumiałe jest postępowanie komisji sę- 
dziowskiej, która nie sprostowywała wprowa- 

dzających w błąd napisów, dotyczących ras i 

cen psów.-Twierdzi p. L. Ch., że sędziowie do- 
skonale orjentowali się w sytuacji, a więc, 
jeżeli tak, — świadomie tolerowali uprawiane 
przez wystawców „nabieranie'* publiczności ? 
W jakim celu? I czy takie postępowanie moż- 
na nazwać poważnem?.. I gdyby ktoś kupił 
mieszańca, wierząc, że to jest pies rasowy, 
czy nie mógłby później mieć słusznej preten- 
sji do panów sędziów i wogóle do dyrekcji 
Targów Półmocnych?.. Ale wystawa „psia pod 
psem '', już się skończyła, Razem z p. L. Ch. 
pragnę, aby następna wyglądała inaczej. Wie- 
rzę nawet, że tak będzie. W. CH. 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze. 

Na okazany mi list p. Chomińskiego „O 

psach i ludziach* oświadczam: 

Zaproszenie w sprawie wzięcia udziału w 
pracach komisji rzeczoznawców „otrzymałem 

raz jeden, a mianowicie dn. 6 września o godz. 
13 m. 30, przyczem zaproszono mię na po- 

s'edzenie, które już się oaoyło, gdyż zostało wy- 

znaczone na godz. 11-tą tegoż dnia. 
Stanowisko moje, jak pojmować rolę sę- 

' dziego, opublikowane w warszawskiem  czaso- 

pismie „Mój Pies*, było dobrze znane p. Dy- 
rektorowi inż. Łuczkowskiemu, z którym na 

temat wystawy wiele rozmawiałem. To też 

dla nikogo nie powinno było być niespodzianką, 
iż, nie znając zasad organizacji, nie mogłem 
wziąć udziału w pracach. 

List p. Chomińskiego odkrywa mi obecnie 

pewne tajniki zasad organizacyjnych „Psich 
Targów*; przychodzę więc do przekonania, iż 

niemógłbym wziąć udziału w podobnej imprezie. 
Nie uchylając się od każdej pozytywnej i 

bezinteresownej pracy w tym dziale, zazna- 
czam, że zawsze chętnie służę pomocą, by po- 

łożyć podwaliny pod przyszły związek hodow- 

ców psów rasowych, * 
Z powažaniem 

(—) Stefan Błocki. 

t> 

KRONIKA 
© 

and 
PIĄTEK 

Dziś 1 5 

NMP.Bolesn. 
Jutro 

Korneljusza 
TIK IA 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

£ dnia 14 września 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 750. 

Temperatura średnia: + 16. 

Temperatura najwyższa: + 20 

Temperatura najniższa: 12. 

Opad: ślad. 
Wiatr: połudn. zachodn. 

-- Tendencja: spadek. 
Uwagi: dość pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-2 

na dzień dzisiejszy: 
Pochmurno, z opadami, Nieco chłodniej. — 

Umiarkowane wiatry południowo - zachodnie. 

Wschód słońca g, 4,52 

Zachód słońca g. 5,37 

  

  

MIEJSKA. 
— Chodnik na ul. Wileńskiej, Chodnik na ul. 

Wileńskiej od placyku Orzeszkowej do ul. 
Mostowej jest w takim stanie że należy go bez- 
względnie naprawić, 

Obecnie na uł. Wiłeńskiej prowadzone są 
roboty wodociągowe, więc akurat nadaża się 

okazja do odremontowania chodnika na tym od- 

cinku. 

— Usuwanie stoisk. Likwidacja stoisk po- 
wystawowych w ogrodzie Bernardyńskim szyb- 
ko posuwa się naprzód. Zarazem nastąpi upo- 
rządkowanie ogrodu. 

— walka z bezdomnością. Zbliżające się 

chłody czynią aktualną sprawę walki z bez- 

domnością. 

Władze administracyjne 

gadniają akcję w tej mierze. : 

Chodzi o zabezpieczenie bezdomnym kto- 

rych liczba zwiększy się zimą, dachu nad gło- 

wą przez organizowanie odpowiednich schro- 

nisk. 

i magistrat uz- 

WOJSKOWA 

— Rocznik 1913. Ukazało się obwieszczenie 

magistratu wzywające rocznik 1913 do ponow- 

nej rejestracji przedpoborowej. 

SKARBOWA 

— wyjeżdżający podatnicy. Urzędy skat- 

bowe otrzymały polecenie ikwidowania* akt 

podatników którzy wyjechali w niewiadomym 

kierunku i pozostawili zaległości z tytułu róż- 

nych podatków. + 

Przedtem jednak należy przeprowadzić po- 

szukiwania adresata. 

KOLEJOWA 
— Inwestycje kołejowe. W dniu 16 b. m. 

wraca z Warszawy gdzie omawiał sprawę in- 

westycji kolejowych na najbliższą przyszłość 

dyrektor PKP inż. Falkowski. e 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

Zarząd Koła Romanistów zawiadamia, 

że z powodów od zarządu niezależnych, zebra 

nie dnia 15 bm. nie odbędzie się. 

-_ Klub Włóczęgów. W piątek dnia 15 b. 

m. w lokalu przy ul. Przejazd 12, odbędzie się 

pierwsze powakacyjne zebranie Klubu Włó- 

częgów. Początek o godz. 19 m, 30. Na po- 

rządku dziennym: 1) Wybory władz klubu, 2) 

Nr. łi „Włóczęgi* i 3) Sprawy bieżące klubu. 

Wstęp tylko dla członków klubu i kandydatów. 

AKADEMICKA. 

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akade- 

miczek U.S.B. podaje do wiadomości, że w 

dniu 15 września r.b. będzie otwarte „Ognt- 

  

Ogólne zebranie kała BBWR. 
Dzielnicy 

Dnia 13 bm. w lokalu sekretarjatu woje- 
wódzkiego BBWR odbyło się ogólne zebranie 
Koła BBWR dzielniey Antokol. 

Zebraniu przewodniczył prezes Rady Gro- 
dzkiej BBWR p. inż. Henryk Jensz, sekreta- 
rzował mgr. Stanisław Wankiewie: 

Po omówieniu spraw organizacyjnych 

dzielnicy antoko ‚ zastępca kierownika 
sekretarjatu grodzkiego p. Al. Budrys - Bnd- 

rewicz wygłosił referat o zasadach organiz 
cyjnych, celach i zadaniach  Bezpartyjnezo 

Bloku Współpracy z Rządem. 

    

    

    

fntokol 
Następnie odbyły się wybory władz Kola. 

Przewodniczący podał do wiadomości człon - 
ków, że na prezesa zarządu Koła został mia- 
nowany p. inż. Stanisław Tyszka, resztę człon 
ków zarządu wybrano przez aklamację w 
stępującym składzie: na wiceprezesa p. inż. 
Justyna Cywińskiego, na skarbnika — p. An 

  

na 

    

toninę Wojciechowską, na sekretarza — p. 

mgr. Stanisława Wankiewicza, a na człou- 
ków zarządu — p. inż. Jana Kiewlicza i p. 

Jana Alubowicza. 

Dzielnicy Nowy Świat 
Dziś o godz. 19 w lokalu Ogniska Kolejo 

wego przy ul. Kolejowej nr 19 odbędzie się 

ogólne zebranie członków BBWR dzielnicy Х. 

Świat. 

Wejście: za okazaniem legitymacji ezłonko- 
wskiej. 

Odczyt p. Pedoskiego © projekcie zm. Konstytucji 
Z Klubu Społecznego komunikują nam, iż 

zapowiedziana „Czarna kawa'* na dzień 16 b. 
m. (o godz. 18.30) odbędzie się nieodwoła!- 
nie w lokalu sekretarjatn wojewódzkiego BR 
WR przy ul. Św. Anny 2—4. 

Przypomnieć należy, iż w 'czasie 
kawy** wygłosi odczyt o projekcie nowej k 

stytucji współautor tego projektu sekretarz 

  

czarnej 

a 

  

generalny Klubu Parlamentarnego BBWR po 
seł Bohdan Podoski. 

W myśl wprowadzonego zwyczaju na „czar 
ną kawę** zaproszenia nie będą rozsyłane, ul 
bowiem u wejścia uprawnia stała karta wstę 
pu w swoim czasie rozdana wśród przedsta- 
wicieli elity społeczeństwa wileńskiego. 

  

  

Aresztowanie zbiegłych z Polski 
posłów hromadowskich 

Dworczanin i Wołoszyn narazili się bolszewikom 
WILNO. „Bietaruskaja Krynica“ 

wiadomość, że w Mińsku zostali aresztowani 
podaje wicza, Barana, Wołoszyna i Pobiedzińskiego. 

Zarzuca się im sympatyzowanie z kierun- 
byli komunizujący posłowie z terenu woje. kiem nacjonał - białoruskim, traktowanym w 
wództw północno - wschodnich. Rosji na równi z „Kontrrewolucyjnym. 

Represje dotknęły Dworczanina, Kochano-   

Rzekomy misjonarz anglikański 
WILNO. Na terenie miasta ukazał się ja- 

kiś osobnik podający się za misjonarza angli- 

kańskiego. 

Oszust wyłudza datki na fundusz akcji na- 

wracania żydów i zdołał oszukać szereg osób, 

Policja wszczęła poszukiwania za  fałszy- 

wym misjonarzem, który jak się okazuje gra- 

sował przedtem w Sosnowcu. 

Fałszerstwo książeczek P.K.0. 
WILNO. Na siałszowaną książeczkę P. K. O. 

wystawioną na nazwisko Piotra Szymańskiego 

z Wiłna, jakiś osobnik podjął na poczcie w 

Podbrodziu przeszło 100 złotych. 
Książeczka miała na koncie zaledwie 1 

złoty. 

   

sko sodalicyjne codziennie w godz. 19,15 do 
20,30, ul. Uniwersytecka 9 — 9. 

Od poniedziałku dnia 18 b.m. będzie czyn 

ne Informatorjum dla nowowstępujących w 
Ognisku sodalicyjnem eodziennie od godz. 
11 — 12. 

ROŽNE 
— Wyjazd Kuratora. Kurator Okręgu Szkol- 

nego p. Kazimierz Szelągowski odleciał samo- 
lotem w dniu wczorajszym do Warszawy w 
sprawach służbowych. 

Zapalniczki nieostempiowane. Na żądanie 
monopolu zapałczanego policja wszczęła akcję 
zwalczania przemytu zapalniczek, oraz wy- 
rób tak zwanych zapalniczek domowych. 

Handel temi zapalniczkami odbywa się 
przeważnie na rynkach. 
— Komitet Rodzicielski szkoły powszechnej 

Nr. 30 w Wilnie, podaje do wiadomości publi- 
cznej wynik zbiórki ulicznej na kisążki dla nie- 
zamożnej dziatwy szkoły Nr. 30, która odbyła 
się w dniu 20 sierpnia 1933 r. 

Ogółem zebranó na ceł wspomniany 265 
zł. i 85 gr. Jednocześnie Kierownictwo szkoły 
i Komitet. Rodzicielski tą drogą w imieniu dziat- 
wy składają  najserdeczniejsze podziękowanie 
tym wszystkim, którzy skromne datki ofiaro- 
wali na cel dobroczynny, jak i tym którzy brali 
czynny udział w kweście i tym sposobem przy- 
czynili się do zebrania tak pokaźnej sumy. 

— Sekcja Kulturalno-Oświatowa Rodziny 
Wojskowej zawiadamia, że z dniem 1-X r.b. 
wznawia wykłady języków obeych (franeuski, 
niemiecki, angielski). Zapisy eodziennie w se- 

kretarjacie R. W. w godz. 5 — 6. 
— Eksport do Sowietów. Olbrzymi tran- 

sport słoniny odszedł przez Stołpce do Sowie- 
tów. 

  

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim — 
daje dziś 15 b. m. o godz. 8 m. 30 wiecz. po raz 
trzedh arcyzabawną niefrasobliwą krotochwilę 
amerykańską, pełną zabawnych sytuacyj i nie- 
prawdopodobieństw możliwych tyltko w amery- 
ce p. t. „Mąż z loterji*, w przeróbce Mieczysła- 
wa Węgrzyna, w doskonałej obsadzie w 080- 
bach: M. Grelichowskiej, H. Rychłowskiej, M. 
Szpakiewiczowej, J, Jasińskiej - Detkowskiej, 
M. Pawłowskiej. M. Węgrzyna, J. Kersena, W. 
Pawłowskego i St. Skolimowskiego. 

Jest to ostatnia sztuka w sezonie letnim. 
Teatr Muzyczny „Lutnia* — Występy Olgi 

Olginy. Dziś, czarować będzie prześlicznym 
swym głosem świetna śpiewaczka, artystka ope- 
ry warszawskiej Olga Olgina, w ogólnie lubia- 
nej, pełnej nastroju egzotycznego,  melodyjnej 
operetce Jonesa „Gejsza”. W wykonaniu ról gł. 
biorą udział najwybitniejsze siły zespołu: Hal- 
mirska, Dembowski, - Szczawiński i Wyrwicz - 
Wichrowski. Opracowanie reżyserskie K. Dem- 
bowskiego, Dekoracje, oparte na motywach 
japońskich pomysłu J. Hawryłkiewicza, — wy- 
wołują ogólny zachwyt. Ceny miejsc od 25 
gr. Początek o godz. 8-ej wecz. Wystawie- 
niem „Gejszy” — Teatr Muzyczny „Lutnia* za- 
kończy sezon bieżący. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

CASINO — 6 godzin życia. 

HELIOS — Uśmiech szczęścia. 

PAN — Król cyganów. 

ROXY — Romeo i Jauleia. 

LUX — Syn Indyj. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

—-.Skradł dwa młoty. 2 młoty Magistratu 
m. Wilna, wartości 30 złotych, z robót ziemnych 
na ulicy Sołtańskiej, ukradł Paweł Karpowicz, 
mieszkaniec wsi Polskie Wierzby gminy mic- 
kuńskiej. Karpowicza ze skradzionymi młotami 
zatrzymano, & 

—Podrzutki. W klatce schodowej domu 
Nr. 21 przy ul. W. Pohulanka znaleziono pod- 
rzutka, płci żeńskiej w wieku około 2 tygodni 
przy którym była kartka z napisem: „Ta dziew- 
czynka jest żydówką'. Dziewczynkę  umiesz- 
czono w przytułku „Toz*. Tego samego dnia 
na ulicy Smoleńskiej znaleziono jednomiesięczne 
go chłopaka, zaniesiono go do przytułku Dzie- 
ciątka Jezus. 

Zamach samobójczy. Kwasu siarczane- 
go napił się w zamiarach samobójczych Te- 
wel Grodzieński, zamieszkały przy ul. Kałwa- 
ryjskiej 42. Pogotowie Ratunkowe odwiozło go 
do szpitala żydowskiego. Przyczyna nie usta- 
łona. * 

— Dolary w piecu. Jan Krupko z ul. Ostro- 
bramskiej miał ukryte w przenośnym piecyku 
650 dolarów. 

Onegdaj żona Krupki, ustawiwszy piecyk 
koło mokrej ściany, podpaliła go niewiedziąc co 
zawiera. 

Gdy Krupko wrócił do domu omal nie za- 
bił żonę, i pochwyciwszy nóż uganiał się za 
wystraszoną kobietą po całem podwórku. Po 
wyjściu z domu Krupko przez dwa dni gdzieś 
się błąkał i zachodziła obawa, że popełnił sa- 
mobójstwo. Znaleziono go wczoraj na Lipówce 
w trzeciorzędnej piwiarni całkiem pijanego. 

WILNO — TROK? 

— SPALIŁ SIĘ DOM MIESZKALNY. W 
zaścianku Pawłowskie Pasieki, gminy turgiel- 
skiej spalił się dom mieszkalny i chlew  Stani- 
sława Grucukiewicza. Staty wynoszą 2.000 zł. 
Pożar powstał wskutek nadmiernego napalenia 
w piecu chlebowym. 

MOŁODECZNO 
— SAMOBÓJSTWO. Ubiegłej nocy we wsi 

Kowalce, gminy lebiedziewskiej zastrzelił się 
z rewolweru mieszkaniec tej wsi Michał Posipo- 
wicz. Przyczyną samobójstwa był rozstrój ner- 

wowy na tle niesnasek rodzinnych. 

WILEJKA 

— NIEOSTROŻNY STRZAŁ. We wsi Ho- 
rodziłowy Bór, gminy kołowickiej 14-letni pa- 
stuch Jerzy Syrokwasz, pasząc owce na łące, 
manipulował karabinem obcietym tak niezrę- 
cznie, iż spowodował 'wystrzał Kula ugodzita 
drugiego pastucha  13-letniego . Wincentego 

Zielonko z tej samej gm'ny. Rannego umiesz- 
czono w szpitalu w Wiłejce. Karabin odebrano. 

— POŻAR W MAJĄTKU. Wnocy z 11 
na 12 b. m. około godz, 24 wybuchł pożar 
w majątku Szypki, gminy chocieńczyckiej. —- 
Spalił się dom mieszkałny właściciela tegoż 
majątku d-ra Witolda Kopcia. Straty wynoszą 
około 10.000 złotych. Przyczyną pożaru była 
wadliwa budowa komina. 

ZĄWAJCIE 
składach aptecznych znane 

średka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 

     

       

   
   

   
Sprostowanie 

We we 

  

ajszym artykule 0 sytnacji, szkol 

ego na Łotwie wkradł się błą 
który częściowo zniekształcił sens artykułu. 
Zarówno w tytule, jak treści winno być oczy- 
wiście „Likwidacja polskości na Łotwie*', nie 

zaš na „Litwie““, jak wydrukowano, co zre- 

sztą wynika z dalszego ciągu artykułu. 

    

   

. stów, oraz 

  

Wyszła z druku i jest do nabycia 
we wszystkich księgarniach 

Wyprawa Wileńska 
r. 1919 

we wspomnieniach cywila 
przez ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 

Cena zł. 1. :     

Z SADÓW 
  

SEKWESTRATOR I KANAPA 

82-letnia mieszkanka Wilna Krejna Luba- 
cka odsiadywała pokutę po zmarłym ojcu, 

gdy do mieszkania jej zajrzał sekwestrator 
Radzikowski celem zabrania opisanej kanapy. 

Lubacka siedziała akurat na owej kanapie. 
— Jestem  sekwestrator—przedstawia się 

grzecznie urzędnik izby skarbowej. 
Milczenie. 
— Przybyłem zabrać kanapę. 

Lubacka milczy dalej. 

— Qzy pani głucha? — nalega urzędnik, 

ale i ta otolaryngologiczna uwaga nie pomo- 
gła. 

Pobożna żydówka siedziała na kanapie jak 
urzeczona i tylko szeptała jakieś modlitwy. 

Dopiero, gdy wyprowadzony z równowagi 

sekwestrator usiłował ściągnąć ją stamtąd si- 
ła, powstał rwetes. | 

Lubacka skoczyła jak oparzona, chwyciła 

zdumionego sekwestratora za połę marynarki 

i z krzykiem: bandyta, złodziej, nachalnik; 

chciała go usunąć z mieszkania. 
Zajście zlikwidował ostatecznie zaalarmo- 

wany krzykami policjant, wczoraj zaś Sąd O- 

kręgowy skazał Lubacką za czynne znieważe- 
nie urzędnika podczas pełnienia. przezeń obo- 
wiązków służbowych na 2 miesiące więzienia. 

(w). 

WPŁYWOWY CZŁOWIEK Z PIŃSKA 

W swoim czasie w Pińsku miała miejsce 
następująca historja. Mieszkanka tego miasta 

Wera Sadowska sfałszowała testament za co 
pociągnięto ja do odpowiedzialności sądowej. 

Trzeba atoli trafu, że znała ona niejakiego 

Antoniego Wołodźkę. Ten zapewnił ją, iż ma 

wpływy w sądzie. 
Jako wynagrodzenie dla siebie, kazał wy- 

płacić określoną sumę. — Zagrożona karą 
Sadowska uwierzyła i wręczyła mu 50 rubli w 
złocie oraz 200 dolarów. Jakież jednak było 

jej rozczarowanie, gdy na rozprawie Sąd Ok- 
ręgowy wbrew wszelkim „wpływom* Wołodź- 

ki skazał ją na 1 rok więzienia, 
Pomiędzy skazaną kobietą a Wołodźką na- 

stąpiła wówczas niezbyt parlamentarna wymia- 

na słów, zakończona żądaniem zwrotu pie- 
niędzy. 

Nie speszyło to jednak Wołodżki, Począł 

zapewniać ją, że o iłe przegrali teraz, to nape- 

wno wygrają sprawę w Sądzie Apelacyjnym. 
W parę dni potem Sadowska spotkała go 

na ulicy, spacerującego w towarzystwie jakie- 

goś eleganckiego pana. 
Wołodźko pożegnał wówczas nieznajome- 

go i podchodząc do niej rzekł. 
— 0! to jest właśnie ten pan, który pomo- 

że pani w Wilnie. Nie nałeży go tylko prosić 
— sam omówiłem wszystko. 

I rzeczywiście na rozprawie w Wilnie — 

pierwotną karę 12 miesięcy zmniejszono Sa- 
dowskiej do 6 miesięcy więzienia. Zadowolona 
wraca tedy do Pińska i tam spotkawszy przy- 
padkowo owego  „eleganckiego“ pana, omal 
ze łzami w oczach poczyna mu dziękować. 

Rzekomy dobroczyńca był zaskoczony. 
Odniósł narazie wrażenie, że nieznajoma jest 
warjatką, Dopiero po dłuższej rozmowie pan 

ów, którym okazał się niejaki Brzozowski, zro- 

zumiał, że Sadowska padła ofiarą jakiegoś 

niecnego kawału ze strony Wołodżki. 
Sadowska o wszystkiem powiadomiła po- 

licję, Wołodźką zainteresował się Sąd Okręgo- 

wy w Pińsku 
miesięcy więzienia. 

Onegdaj sprawa powyższa znalazła się na 
wokandzie Sądu Apelacyjnego w Wilnie. Bro- 
nił oskarżonego adw. Petrusewicz. Tym razem 

Wołodźkę uratował 22-dolarowy, przedstawio- 

ny sądowi przez jego obrońcę weksel. Weksel 

ów wystawiła w swoim czasie córce jego za 

pożyczone pieniądze Sadowska. Zdaniem zatem 

obrońcy, Sadowska nie mogła wypłacić aż 200 
dolarów, jeżeli sama pien'ądze pożyczała, ca- 
ła zaś historja mogła być poprostu wymyślona 
przez nią z zemsty. 

Po krótkiej naradzie sąd Wołodźkę uniewin- 
nił (w). 

=-"OB— 

Teatr Letni 
„MĄŻ Z LOTERJI'' —KROTOCHWILA 

AMERYKAŃSKA W 3-CH AKTACH 

R. JOHNSON YOUNG'A 

w przeróbce Mieczysława Węgrzyna. 

Kończący się sezon w Teatrze Letnim, 
jasne, słoneczne dni  dogorywającego lata, 
bliski początek pracy w teatrze na Pohulan- 
ce, — wszystko to wymagało jakiegoś mocne- 
go akcentu na pożegnanie ogrodu po-Bernsr- 
dyńskiego. „Mąż z loterji'* jest takim akcen- 
tem. Krotochwila, aczkolwiek amerykańska, a 
więc odznaczająca się pewnym  prymitywiz- 
mem humoru, jest niesłychanie zabawna wsku 

też przedewszystkiem doskonałej gry wyko- 
nawców głównych ról. 

Treść nieskomplikowana. Pewien pomy- 
słowy młodzieniec, dostarczający  dziennikom 
sensacyjnych wiadomości, wpadł na pomysł 

wystawienia siebie na loterję w charakterze 
wspaniałego kandydata do stanu małżeń- 
kiego. Chodziło o zarobienie kilkuset tysięcy 
dolarów. Ale kiedy już się rozpoczęła akcja 
reklamowa, Jack (M. Węgrzyn) poznał uro- 
czą Helenę Heyer (M. Grelichowska). Natu- 
ralnie, natychmiast, już w pierwszy akcie, zro 
dziła się gorąca miłość, — i nie mniej natu- 
ralnie zjawiły się niesamowite przeszkody i 
komplikacje, które (jeszeze raz: było to do 
przewidzenia!) zostały jak najszezęśliwiej zli- 
kwidowane. 

Właśnie te przygody i zawiłe sytuacje, 
które raz po raz się wytwarzały, wciągając w 
wir akcji szereg przezabawnych postaci, -— 
stanowią zaletę krotochwili. Uśmiać się moż- 
na; więcej: nie można się nie uśmiać, obser- 
wująe doskonałą grę już wymienionych arty- 

nadzwyczajne typy stworzone 
przez panie: Rychłowską (Pani Peyton), Pa- 
włowską ( ie Roberts) i Jasińską Detkow 
ską (Jadwiga Jensen). 

P. M. Szpakiewiczowa zbyt dużo wyma- 
gała od suflera, który przecież robił, co mógł. 

W. Ch. 
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i skazał go za oszustwo na 10 * 

NOTATKI MUZYCZNE 
GEJSZA. 

W ostatniem ćwierówieczu stulecia dzie- 
więtnastego niezwykle się ożywiło w Europie, 
zainteresowanie Japonją, z bezprzykładną e- 

nergją wprowadzającą u siebie zdobycze cy- 
wilizacji europejskiej. Pojawiły się bardzo li- 
czne opowiadania, opisy podróżnicze itp., za- 
znajamiające z tym mało dotąd znanym kra- 
jem, zupełnie egzotycznym. 

Sprytnie wyczuwając „konjunkturę““ kom- 
pozytor wówczas tylko w Anglji i to mało 
znanych operetek, kapelmistrz wojskowy Sid- 
ney Jones, wpadł na pomysł napisania. operet- 

ki, posługując się cudzemi pomysłami muzycz 
nemi rozmaitych uzdolnionych amatorów, prze 
ważnie oficerów floty angielskiej, którzy do- 
starezyli mu także i kilku melodyj narodo- 
wych, zanotowanych w Japonji. 

W ten sposób powstała operetka „Gejsz 
odznaczająca się wielką melodyjnością i ż 
wą rytmiką, chwilami — jakby — zapowia- 
dającą teraźniejszą muzykę taneczną. Sympa 
tyczne te zalety muzyczne w połączeniu ze 
wdzięcznem librettem, były tak życzliwie przy 
jęte w swoim czasie, że popularność  „Gej- 
szy““ rosła z dnia na dzień, a Jones zręcznie 
wyzyskując obce pomysły twórcze, za swoją 
czysto muzyczno - techniczną pracę, zdobył 
rozgłos powszechny, zagranicą, jako rzekomy 
jej kompozytor, gdyż tylko w oryginalnem 
wydaniu angielskiem nut „Gejszy““, poszeze- 
gólne numery muzyczne oznaczone są nazwi- ^ 
skami ich autorów, niewiadomo dlaczego -— 
opuszczonemi w wydaniach przethimaczo- 
nych na inne języki. 

Powodzenie „Gejszy* uwarunkowane jest 

  

   
   

   

odpowiedniem wykonaniem  śpiewaczem, w 
przeciwieństwie do operetek teraźniejszych, 
zasadzających się — głównie — na ewolu - 
cjach i tańcach. Można tylko z prawdziwem 
zadowoleniem zaznaczyć, że partję główną 

wykonała znana artystką operowa Olga Olgi- 
na, uwydatniając jej walory wokalną swoją 
nieprzeciętną muzykalnością, ładnym i wy-- 
bornie wykształconym głosem, traktując po- 
stać Mimozy — według dawnego zwyczaju— 
więcej w charakterze operowym, niżeli lekkim 
operetkowym. \ 

B. Halmirska ze zwykłem sobie powodze- 
niem wykonała.rolę Molly, a jej kuzynką, do 
stojną Lady, była Zofja Molska. 

Zalotną i przebiegłą Zoe należycie przed 
stawiła D. Lubowska. Skutecznie bawili w ka 
rykaturalnych rolach L. Detkowski (prefekt 
polieji) i K. Wyrwicez - Wichrowski (Chiń- 
czyk), którego kuplety okolicznościowe cieszy 
ły się szezególnem powodzeniem. W niedużej 
roli, ale wdzięcznej wokalnie, K. Dembowski 
wybornie się przedstawił głosowo. 

Oficer marynarki należy do rodzaju, któ 
ry najzupełniej odpowiada talentowi W. 
Szczawińskiego. *а 

Tańce, w akcie pierwszym i trzecim, R. 
Goreckiej i W. Szezawińskiego z rdziałem 
zespołu baletowego były gorąco oklaskiwane. 

Dekoracje (J. Hawryłkiewiecz), reżyserja 

(K. Dembowski) i kostjumy dały całość 
bardzo ożywioną i efektowną, nagrodzoną 
wielokrotnemi oklaskami. 

Powiększone chóry i orkiestra dzielnie 
się spisywały pod kierownictwem A. Wiliń- 
skiego. 

Nieodłączna trema premjerowa, zwłaszcza 

w tak truduej operetce, przyczyniła się do po 
ważnych nierówności wykonania, ale z pew- 

     

  

  

nością miną na dalszych przedstawieniach, 
których odwiedzenie należy szczerze polecić. 

SERGJUSZ BENONI I i 

Z ciekawością śledziłem stale postępy Ser 
gjusza Benoniego, który z obdarzonego pięk- 
nym głosem i bardzo muzykalnego amatora 
— w ciągu lat gorliwych studjów, ostatnio w 
Medjolanie — stał się artystą wybitnym, naj 
zupełniej usprawiedliwiającym zaszczytne po- 
wodzenie artystyczne, jakie zdobył w wiełu 
miastach europejskich i w operze w Chica- 
go. 

    

  

Już przed rokiem przedstawił się Benoni, 
jako, artysta poważny; wszakże obecnie tak je 

szcze dojrzał, że bez obawy może współza 
niczyć z najwybitniejszymi, co stwierdził wy 
konaniem olbrzymiego 1 nader urozmaieone- 

go programń, przyjmowanego przez słuchaczy 

wprost owacyjnie. 
Doskonałego akompanjatora miał konce"- 

tant w dyrektorze Rafale Rubinsztejnie. 
Biorąca udział w koncercie, znana już tn 

taj śpiewaczka Helena Dal ponownie wyk>za 
ła ładny i równy w emisji, bardzo dobrze 
wykształcony głos, muzykalność frazowania i 
wyraźną dykcję oraz charakterystyczńe uję- 
cie utworów, zwłaszcza cygańskich roman: 
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W, 
które jednak niezupełnie były dostosowane 
do całości poważnego programu i niemniej 
poważnej skali artyzmu cenionej wykonawczy 

ni, czego dowodem była część pierwsza koa- 

certu. Zupełnie dobrze towarzyszył śpiewacz- 
ce S. Konter, dyskretnie akompanjując na 
fortepianie. Michał Józefowicz. 

—0—000—0— 

KĄ FILMOWEJ TAŚMIE 
  

„UŚMIECH SZCZĘŚCIA'* — HELIOS. © 

Tytuł banalny. Treść zalatuje tanim ro- 
mansem a fa Mniszkówna. Natomiast na szeze 
gólną uwagę zasługuje wykonanie aktorskie. 

Wystarczy wymienić same nazwiska. Nor- 

my Shearer i Fryderyka Marcha, by nabrać 
zaufania do filmu. Na tem też oparta jest ka 
sowość słabego z gruntu obrazu. 

Norma Shearer należy do najlepszych ak- 
torek amerykańskich. Ma obok wielkiego uro- 
ku osobistego przedziwną prostotę gry i swe 
bodę ruchów. Jest zawsze prawdziwa i szcze 
ra, a jednocześnie doskonale opanowana w 
najdrobniejszych szezegółach. Patrzeć na grę 
Normy Shearer jest rzetelna jsrzyjemnością. 

Fryderyk March, pamiętny dr. Jekyll i 
Marcus, umie zmieniać twarz nietylko na kon 
trasty, ale też potrafi w swych rysach stop 

niować subtelne odcienie od beztroski, przez 
powagę do nieszczęścia i tragedji. 

Tych dwoje — Norma Shearer i 
ryk March — zastępuje cały film. 

Dobry skądinąd Leslie Howard nie nadaje 
się weale do roli starca. 

Fabuła, jak zaznaczyłem, obliczona jest 
na sentyment z łezką. Montaż nieco przypad- 
kowy, zresztą, jak na film aktorski, wystar- 
czająeo logiczny. 

Dodatki przeciętne. 

  

Fryde- 

  

Tad. C. 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 

BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA- 

ŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO LNU. 
    



  

  

Turniej tenisawy 
Jutro o godz. 1-ej rozpoczynamy nasz turniej 

tenisowy. O godz, 12-tej zamknięta zostanie 
lista zgłoszeń i rozpocznie się losowanie po- 
czem hendicap'er, — którym, jak wiadomo, zgo- 

<dził się łaskawie być p. Jan Grabowiecki — wy- 
znaczy wyrównania. 

lie osób weźmie udział w turnieju przed- 
wcześnie byłoby mówić, gdyż zgłoszenia na- 

pływają w dalszym ciągu, przypuszczać jed- 
nak można, że ilość uczestników będzie zna- 
cznie większa niż w latach ubiegłych. 

Kto w piątym roku turnieju zdobędzie pu- 

har „Słowa”, niewiadomo. Na nic zdadzą się 

Polsnia i jej 
Mamy obecnie jeszeze jeden dowód więczj 

że Polonia warszawska gwałtem chce d 

się do ligi, (co jest zrozumiałe) a najwyższe 

» pchają swego pupila 

   

  

     
   

      

swój początek od 

sędziowanych przez 
arbitrów tworzących dobraną parę Glinkę i 

Laskowskiego. Później nałożono  drakońskie 
kary na Turystów, by zdekompletowany prze 

ciwnik nie mógł być groźnym w meczu rewan- 
żowym. Wreszcie ostatnim etapem tych za- 
biegów był wniosek wydziału gier i dyscypli- 
ny, zmierzający do zmiany dotychczasowych 

rozgrywek półfinałowych i finałowych. 
Lecz okręgi powiedziały — nie, trzeba 

grać tak, jak dotychczas. A więc wzorem iat 
ubiegłychmistrz grnpy północno - zachodniej 
„winien się w półfinałach zmierzyć z mistrzem 

Jedźcie z wiarą 
Dziś wieczorem drużyna mistrzowska Wil 

na — WKS - Śmigły wyjeżdża do Katowic, 

celem rozegrania na gorącym gruncie Śląsza 
meczu piłki nożnej o wejście do Ligi, z silną 
drużyną „Naprzód - Lipiny. 

Uzyskanie zwycięstwa w Katowicach bę- 
dzie nadzwyczaj trudne, lecz nie niemożliwe. 
Wiemy doskonałe, ile nerwów i wysiłków "a 

sztować będzie naszych reprezentantów to sgo 
tkanie. 

Wszystko należy położyć na jedną kartę. 
Dziś albo nigdy — musi być hasłem każde- 

Popierajmy Budowę Publicz- 
nych Szkół Powszechnych 
Pamiętajmy, że szkoły te, jako powszech- 

ne i dlawszystkich, spełniają w Państwie i je- 
go Narodzie, pierwsze posłannictwo wychowaw 
cze, że wywierają one jako takie, nietylko 

wpływ na intellekt ich wychowanków, ale tak- 

że urabiają ich dusze i serca, dla umiłowania 

swej ziemi i ukochania swej ojczyzny. 
Pamiętajmy, że pochodnie światła niesione 

w pocie czoła przez nauczycielstwo polskie, 
powinny znajdować coraz liczniejsze placówki 

dla skonsolidowania ich pracy. 

j W najdalszym zakątku kraju naszego nie 
może zabraknąć szkoły powszechnej! 

Nie szczędźmy grosza na polskie szkolni- 

ctwo powszechne!!! 
Celem urzeczywistnienia tych haseł, pow- 

stało w Polsce stowarzyszenie pod nazwą: 
„Towarzystwo Popierania Budowy Szkół 

powszechnych“, 
Terenem działalności Towarzystwa jest 

Rzeczpospolita Polska, siedziba Towarzystwa 
m. st. Warszawa. 

Pod względem terytorjalnym,  Towarzy- 

stwo dzieli się na okręgi, obwody i koła. 

Celem Towarzystwa jest działalność w za- 
kresie budownictwa publicznych szkół powsze- 

chnych i zaopatrywanie ich w niezbędne urzą- 

dzienia i pomoce naukowe. 
Na terenie m. Wilna działać będzie kilka- 

dziesiąt szkół tego Towarzystwa. 
Podając powyższe do wiadomości szersze- 

mu ogółowi P. T. Publiczności zwracam się z 
gorącym apelem do Was Rodacy, byście nie 

szczędziłi grosza na ten szczytny i zbożny cel. 
Ofiarowany przez Was nawet najdrobniej- 

szy grosz, przyczyni się do wzmożenia oświaty 

w Polsce, a temsamem stanie się cementem 

naszej siły. 
Kupujmy więc wszędzie sprzedawane ce- 

giełki „Towarzystwa Popierania budowy Szkół 
Powszechnych" w cenie 5, 10, 20, 56 groszy, 
11 zł. 

Prezes Koła przy Szkole Powszechnej Nr. 2. 
(—) Siemiejski. 
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JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
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6 puhar „Słowa" 
przewidywania i obliczania. System wyrównań 
równa szanse wszystkich zawodników, czego 
dowodem, że w ub. roku zwyciężył młody 
niemal początkujący, choć niewątpliwie uzdol- 
n'ony zawodnik — Puszkarzewicz. 

Dotychczas puhar nasz adobyty był: w roku 

1929 przez p. Mokrzeckiego, 1930 — R, Jankow- 
skiego, 1931 — j. Grabowieckiego i 1932 — Pu- 
szkarzewicza, 

W turnieju pań zwyciężyły dotychczas pa- 
nie: Piekarska (1929), Hohendlingerówna — 
(1930), Grabowiecka (1931) i Monwid - Gle- 
chnowiczowa. 

protekturzy 
grupy południowo - zachodniej, a mistrz grupy 

4 półnoeno -wschodniej z mistrzem grupy połud 
niowo - wschodniej. Według tego kłucza Polo 
nia społeczna 'winna grać z Nadrzodem śląsk. 
a Polonia (Przemyśl) z W.K.S,em wileńskim 

Tymczasem ten porządek rzeczy przew 'ó- 
cono —jak się to mówi: do góry nogami 
Nagle Polońja warszawska otrzymała za prze 

ciwnika Polonię przemyską, Naprzód walczyć 
będzie z WKS,em Wilno. Tak przynajmniej 
rozlosował półfinały wydział gier i dyseypii- 

ny. 
Jest te jeszcze jeden dowód więcej, iż dra 

žyna stołeczna panicznie lęka się spotkania 
z Naprzodem i ten przykry moment odkłada 
możliwie najdalej. 

  

     

Jak na tych kombinacjach wyjdzie nasz 
WKS- pokaże najbliższa przyszłość. 

we własne siły! 
go z graczy. Musimy pamiętać, że walczymy 
nietylko o podniesienie wartości barw klubo- 
wych, lecz także o utorowanie drogi do dal- 
szego rozwoju piłkarstwa wileńskiego. 

Z tego też powodu życzą drużynie WKS-u 
zwycięstwa wszyscy, którym dobro sportu wi- 
leńskiego leży na sercu. 

Za mało jest nawet życzyć. Wilno popzo- 
stu żąda walki pełnej poświęcenia się, lecz 
walki fair play, aby dżentelmeński sposób 
gry i zachowania się pozostał miłem wspom- 
nieniem ślązaków, 

® Kemunikat zrzeszenia 
hodowców keni 

Zrzeszenie Stowarzyszeń Hodowców Koni 
Remontowych w Warszawie jednoczące Koła i 

Związki Hodowców, Koni wśród małorolnych 
zorganizowało na Ill-cich Targach Północnych 

w Wilnie wystawę koni połączoną z zakupem 

koni do wojska. Zakup koni do wójska i pre- 
mjowanie materjałów hodowlanego i remontowe 

go odbywało się w obecności i pod przewod- 
nietwem Kierownika Remontu Koni Min. Spraw 
Wojskowych płk. Stefana Dembińskiego. 

Komisja Remontowa Nr. 1 Warszawa z płk. 

Stanisławem Babińskim na czele zakupiła do woj 
ska 35 koni na ogólną sumę 26,840 zł. 

KomisjaSędziów w dziale remontowym pod 

przewodnictwem płk. S Dembińskiego oraz człon 
ków płk. W. Kuleszy( przew. Komisji Remonto- 

wej Nr. 3 Kraków )i Inspektora chowu koni na 

województwo wileńskie i nowogródzkie mjr. w 

stanie spoczynku Jerzego Steckiewicza, z liczby 
35 zakupionych remontu nagrodziła 13 koni z 
funduszu Min. Spraw Wojsk . na łączną sumę 

2.000 zł. Z nagrodzonej grupy remontu wyróż- 
niała się stawka pp. Skinderów z maj. Lebiodka 
składająca się z 4-ch koni pół krwi angielskiej 

typu kawaleryjskiego, oraz stawka p. Józefa Bo 

rowskiego z Trybańc złożona z 2-ch koni pół 
krwi angielskiej. 

Komisja sędziów w Dziale Hodowlanym w 

składzie: przewodniczący dyrektor Państwowe- 
go Stada Ogierów w Janowie Podlaskim p. Z. 

Poklewsk- Koziełł, członkowie: pp.Roth z Kopył 
prezes Stowarzyszenia Hodowców Konia Remo- 

ntowego w Warszawie, oraz rejonowy inspektor 

Koni Postawy mjr.T. Zieliński wyróżniła w tym 

dziale klaczy-24, ogierów-11, grup hodowlanych 

4, przyznając nagród pieniężnych z funduszów 

Min. Roln. i Reform Roln. oraz Zrzeszenia Sto- 
warzyszeń Hodowców Konia Remontowego na 

łączną sumę 2,420 zł. Prócz tego Komisja przyz- 

nała pięć medali bronzowych i 3 listy pochwalne 

od Ministerstwa Roln'ctwa wybitniejszym osob- 

nikom śród ogierów i klaczy. 

Wręczanie wszystkich nagród honorowych i 

pieniężnych dokonał Kierownik Remontu Koni 

Min. Spraw Wojsk. płk. S, Dembiński śród tłum 
nie zebranej publiczności zwiedzającej Targi. 

19) 

Wspólna tajemnica 
(.+.. ROZDZIAL XXV 

OSTATNI AKT DRAMATU 
Alfred Wrangling czytał gazety poobied- 

nie z uczuciem jakiegoś niezadowolenia, za 
którem krył się głęboko niepokój. Sprawa mor 
derstwa Pearsona nabrała tak wielkiego 102- 
głosu, śledztwo prowadzone było tak energicz 
nie... ale najgorsze było aresztowanie Jerry'e- 
go. Coprawda ten nie wiele wiedział, ale po 
nitee.. 

W tej chwili do «pokoju zapukano i 
wszedł cicho lokaj: ‚ 
e  — Jakaś młoda panienka. chee się z Ta- 
neni widzieć. В 

—- Nazwisko? 
— Nie chciała powiedzieć, mówi. że 

sprawie osobistej. 
Wrangling nie był zdziwiony tem, raczej 

zaniepokojony. ‚ 
— Poproś ją do salonu. 
Wchodząe do salonu dostrzegł drobną po- 

stać młodej panienki. Przyglądała się obrazom 

i nie słyszała jego kocich kroków — odwró- 
ciła się, gdy był blisko. 

— Ach! — wyrwał mu się okrzyk niemi- 
łego zdziwienia, ale zaraz się opanował: — 

czego pani sobie życzy ? 
— Pan mnie nie zna, — zaczęła — nazy- 

w 

  

wam się Mabel Clive. Znam pana trochę z wi- 
dzenia, spotykałam u mecenasa Pearsona. By- 
łam wychowawczynią jego córeczki... — й 
towała jednym tchem. Teraz, po tych v Es 

  

kich oskarženiach i  podejrzeniach, zostałam 
w takiej sytuacji... — w oczach jej błysnęły 
łzy — nie chce mnie nikt zaufać. Muszę się 
chwytać ostatniej deski ratunku: obchodzę 
znajomych p. Pearsona i proszę o pomoc, o 

zaświadczenie, że.. nie byłam złą wychowaw- 
czynią... Przypomniałam sobie o panu i na 
szczęście znalazłam adres... Czy pan” zechce 
coś dla mnie zrobić?.. 

> Alfred Wrangling nie był wcale zachwy- 
cony tą wizytą. 

— Skądże pani znała moje nazwisko? 

— Mam dobrą pamięć, a Mr. Pearson po- 

wiedział kiedyś przy mnie pańskie nazwisko. 

— Dobrze, — mruknął w odpowiedzi, — 
poszukam jakiejś posady dla pani. Ale niech 

pani czeka cierpliwie. Proszę mi dać swój 
adres. Czy pani pisze na maszynie? 

— Tak. Oto mój adres. 

Podała mu kartkę z adresem i ukłoni- 
ła się. : 

Gdy wyszła, Wrangling podszedł do okna 
i wyjrzał z poza firanki. Na ulicy nie było 

      

ka 
— Rocznica 250-lecia odsieczy Wiednia 

w Słonimie. W ubiegłą niedzielę w Słonimie 

z okazji 250 rocznicy odsieczy wiedeńskiej odby 

ło się uroczyste nabożeństwo odprawione przez 

ks. dziek. R. Świrkowskiego, na które przy- 
byli liczni przedstawiciele: władz państwowych 

i samorządowych, organizacyj społecznych oraz 

delegacje wszystkich szkół z gronem nauczyciel 

kim i liczne rzesze wiernych. 

Podczas Mszy Św. ks. R. Świrkowski wyg- 
łosił podniosłe kazanie, w którem naszkicował 

położenie Środkowej Europy w końcu 18-go 

rieku i zobrazował świetny sukces oręża pol- 

skiego rycerstwa pod Wiedniem oraz znaczenie 

jego dla chrześcijaństwa. 

— Pożar. W nocy na 12 września 1933 r. 
w osadzie Ladzi gminy Rehoteńskiej, po 
Yiatu Słonim: go, spalił się dom mieszkalny 

1 stodoła zbiorami na szkodę Dorofiejczy= 
ka Mikołaja. Budynki i zbiory ubezpieczone 

y przed miesiącem czasu przez właścicie- 
P.Z.U.W. na 4170 zł. Faktyczna wysokość 

strat nie przekracza 2200 zł. W akcji ratow- 
niczej brała udział miejscowa ludność i str 
pożarna z Rohotnej. Dochodzenie prowadzi 
Komendant Posterunku P.P. w Rohotnej. 

lidžka 
— Nabożeństwo za Żwirkę i Wigurę. W 

rocznicę tragicznego zgonu lotników polskich š. 

p. Żwirki i Wigury odbyło się w Lidzie na- 

  

    

  

   

  

   

  

bożeństwo żałobne, na  którem byli obecni 
przedstawiciele władz na czele z p. starostą 

Bogatkowskim, organizacyj społecznych, mia- 

sta, młodzież szkolna, 

— Rocznica Wiednia, W 250-tą rocznicę 
odsieczy. Wiednia odbyło się staraniem  lidz- 

kiego komitetu powiatowego uroczyste nabo- 

żeństwo w kościele parafjalnym, w obecności 

przedstawicieli władz, młodzieży szkołnej, or- 
ganizacyj i społeczeństwa. Nabożeństwo od- 

prawił ks. dziekan Bojaruniec,  okolicznościo- 
we kazanie wygłosił ks. prefekt Nielubowicz. 

Z okazji wiekopomnej rocznicy odbyły się 

okolicznościowe akademje i odczyty w szkołach 

średnich i powszechnych w mieście Lidzie i na 

terenie powiatu. Komitet powiatowy rozpow- 

szechnił broszury o królu Sobieskim i odsieczy 

Wiednia oraz karty pocztowe, ilustrujące życie 

króła Jana Sobieskiego; dochód z tego źródła 

przekazany zostanie naczelnemu Komitetowi. 

cka 
—Uroczystošci 250-Iecia Odsieczy Wie- 

deńskiej. W Stołpcach uroczystości rozpoczęły 
się capstrzykiem orkiestry wojskowej. W cza- 

sie capstrzyku wykonała orkiestra na rynku 2 

utwory. * 

Następnego dnia odbyly się .nabožeistwa w 

kościele i cerkwi, na które udała się młodzież 

  

tutejszych szkół, kompanja honorowa wojska 

i społeczeństwo. 

Po mieście krążyli « kwestarze,  sprzeda- 

jąc odznaki, pocztówki i książeczki. « Społeczeń- 

stwo ołiar nie skąpiło, Nabożeństwo celebro- 
wał ks, Koziołł kończąc je podniosłem kaza- 

niem. 
Podkreślić należy przy kweście ofiarność 

poszczegółnych pań z Komitetu z p. starościną 

Kulwieciową i p. płk. Bezegową na czele. 

Wieczorem 0 godz. 19-tej odbyła się uro- 
czysta akademja w sali „Ogniska“ kolejowe- 
go. Program w całości wypełniło Gimnazjum 
i KOP. 

Uroczystośći poprzedził słowem wstępnem 

p. płk. Bezeg, podkreślając genialną strategikę 
Jana Sobieskiego i uwypuklając jego czyn jako 
jeden z etapów żołnierskiej tradycji „Polski, 
nigdy nie przerwanej, żywej po dzień dzisiejszy, 

Pan prof. Kobylański w przystępnym — о4- 

czycie scharakteryzował postać Jana* Sobies- 
kiego na tle epoki, zatrzymując się najobszerniej 

nad samą odsieczą Wiednia. 
Wojskowa orkiestra następnie odegrała dw . 

utwory, z których pierwszy (uwertura węgie - 
ska) uzyskał gorący aplauz publiczności, 

rozsiewając po sali czar muzyki węgierskiej. 

Rzecz technicznie trudna do wykonania przez 
orkiestrę w całości została opanowana i z od- 

powiedniem cieniowaniem odtworzona. 
Resztę programu wykonała młodzież Gimna- 

zjum. Występował chór. Piękny wiersz Ko- 

nopnickiej o Janie Sobieskim  zaprodukowała 

z odpowiedniem wczuciem się uczenica, poza- 

tem były recytacje i deklamacja chóralna. 
Miłą niespodzianką była sztuka „O pacholę- 

ciu - Sobieskim* odegrana przez uczniów naj- 

młodszych klas, w oryginałnych  kostjumach 

staropolskich. Podkreślić należy zapał, z jakim 
ci mali te swoje role przeżywali. 

widać nikogo podejrzanego. Po chwili Mabel 
Clive wyszła z bramy i szybko ruszyła ku wy- 
lotowi ulicy — stanowczo nie było nie podej- 
rzanego w jej wizycie! 

x * * 

Przy Bishop'sRoad, Mabel Clive obejrza- 
ła się za siebie i wskoczyła do przejeżdżają- 
cej obok taksówki. Za firaneczkami widać by- 

ło rondo kapelusza męskiego. 
— A co? — zapytał John Brown. 
— To on, — odpowiedziała Mabel. — Był 

bardzo zaskoczony i niezadowolony, obiecał 
mi pomóc, dla odczepnego...— zdawała szybko 
relację. 

—Zuch z ciebie, — uśmiechnął się do 
niej serdecznie, Kiedy będziesz moją żoną, 

będziemy pracowali razem, prawda? 
Objęła go, ucieszona pochwałą. 

* * * 

Alfred Wrangling nie tracił czasu, gdy 
dwadzieścia minut, po wyjściu Mabel Clive, 
zapukano do drzwi, już połowa papierów pło- 

nęła na kominku. 

— (zęgo tam, — zapytał ze złością, s 
dzge, že to lekaj przynosi spóźniony pod 
ezorek — ale drzwi się otwarły nagle i 
nęli w nich dwaj policjanci 

cywilnego jegomościa. ; 

Krew zaczęła bębnić w skroniach oficera 
i zdawało mu się, że poprzez jej kołatanie 

nie będzie mógł nie słyszeć, — ale zanim odez- 
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Dla młodzieży aozwolone. 

myśl:ć? Jak ma spędzić czas? 
Człowiek któremu zostało 

Nowy ciekawy problem! 
J“ RDAM i JOKHNBOLES. — Nad program: Dodatek rysunkowy Flejszera oraz Paia. 

Arcydzieło odznaczone złotym medalem. — 
w ramionach FREDRICA MARCHA (Mr. Jakyl i Dr. Heyde) w najpiękn. filmie miłosnym, jaki kie- 

dykolwiek wywrodukowano u $ 34 E g € EB $ z € ż Ę $ € E A 
Nad program: Najnowsze atrakcje. Seanse o g. 4, 6, 8 i 10,20 w niedz, od 2-e4 

Dziś! 

O palmę pierwszeństwa w grze 

Rewelacyjna atrakcja filmowa! 

»© GODZIN ŻYCIA” 
Co ma czynić? O czem wpierw | 

walczą; WARNER BAXTER, MIRJAM 

Czarująca królowa ekra.ów NORMA SHEARER 
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DR. JULJUSZ BRAUN, adwokat, radca 
prawny lzby Przemysłowo-Handlowej w So0s- 
nowcu. — „Ustawa kartelowa z rozporządze- 
niami wykonawczemi''. — (Tekst z komen- 

tarzem, poprzedzony wstępem hist zno-po 
równawczym, oraz przedmową mini prze- 
mysłu i handlu dr. Zarzyekiego). Wydawni- 
ctwo Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnow- 
eu z zasiłkiem Ministerstwa Przemysła i Han 
dlu, Warszawa 1933, Bibljoteka Prawnicza, 
stron 156 i VI ndl. 

Wobec wejścia w życie ustawy kartelo- 
wej wraz z rozporządzeniami wykonawczemi 
do niej, sfery gospodarcze oraz koła prawni- 
cze odczuły natychmiast potrzebę zbioru, któ 
ryby zawierał komplet obowiązujących przepi- 
sów prawa kartelowego, jak również komen- 
tarza, wyjaśniającego szereg watpliwości, na- 
suwających się na tle przepisów howej usta- 
wy. 

Książka adw. Brauna, która ukazała się 
zaledwie w parę tygodni po ogłoszeniu odnoś- 
nych przepisów, czyni zadość tej potrzebie. 

Komentarz poprzedzony jest  wstępnemi 
rozdziałami, z których pierwszy zawiera sze- 
reg interesujących szczegółów, dotyczących 
historji kodyfikacji prawa kartelowego w Pol 
see, drugi — charakteryzuje ogólnie ustawę 
pod względem prawniczym 1 ekonomicznym, 
trzeci — podaje doświadczenia zagraniczne 
na tle praktycznego stosowania prawa karte- 
lowego z uwzględnieniem w szczególności Nie- 
miec, Węgier i Norwegji, a ostatni — zesta- 
wia szereg definicyj pojęcia karteli. 

Zamykają książkę załączniki, a mianowi- 
cie uzasadnienie rządowego projektu ustawy о 

kartelach, dokładny tekst niemieckiego rozpo- 
rządzenia kartelowego ze wszystkiemi nowela- 
mi, oraz tekst uchwał Kongresu prawników 
niemieckich w Salzburgu. 

JAN SOKOŁOWSKI. Odrabianie lekcyj 
w szkole powszechnej (Na podstawie ankiety). 
Poznań, 1933. Nakładem „Przyjaciela Szko- 
ły, Dwutygodnika Nauczycielstwa Polskiego, 
Stron 47. Cena 1,20. 

Ruchliwy dwutygodnik nauczycielski 
„Przyjaciel Szkoły'* rozpoczął wydawanie ob- 
szerniejszych referatów z dziedziny wychowa- 
niai nauczania w osobnej serji broszur pod- 
nazwą „Bibljoteka Pedagogiczna Przyjaciela 
Szkoły''. 

W tej bibljotece będzie Redakcja ogłasza- 
ła przedewszystkiem te prace, które jedy 
ze względu na znaczną objętość nie mogą się 
ukazać w czasopismie o ustalonej liczbie stro 
nie. Zamiast więc rozdzielać dłuższe rozpraw- 
ki na kilka numerów, jak się to często prak- 
tykuje, chce Redakcja „Przyjaciela Szkoly““ 
wydać cenniejsze wypracowania w formie bro 
szuv. : 

Pierwszy taki tomik ukazał się właśnie. 
Jest to monograficzne ujęcie sprawy odrabia- 

    

      

      

  

   

nia lekcyj, zagadnienia, które zainteresuje i . 
nauczycieli i rodziców. Cena broszury, obję- 
tości 47 stronie, 1,20 zł. 

  

„ROLNICTWO'', sierpień. >5 
tym zamieszczone są następujące artykuły: 
dyr. dr. Adama Rose — „Rolnietwo na kon- 
ferencji Londyńskiej'*, p. radey Józefa Woj- 
tyny — „O szersze podstawy polityki rolai- 
czej'* oraz p. inż. Bolesława Powierzy — Ža- 
gadnienie meljoracji Polesia'*. 

Dział „Konjunktury rolniczej* zawiera 
„Metody regulowania rynku mleczarskiego, 
oraz „Rynki rolne**. 

Ponadto zeszyt sierpniowy obejmuje sta- 
łe rubryki: „Kronika'*, „Przegląd Piśmien- 
nietwa““, „A j А e, oraz N 
8 „Dziennika Urzędowego M-stwa Rolnictwa 
i reform Rolnych““, jako dodatek. 

Zeszyt ten zawiera 123 stron druku. 
RENEE "W TOWOEZTWIOOWWAROZZZA POD 

WĘGIEL Górnosiąsk. Konc. 
„Progress“ 

poleca A+ DEW Ś E 
Jagiellońska 3, tel. 8-11, 

   

       
  

    

wał się, do uszu jego doleciały drewniane 
dźwięki słów: 

— Mamy rozkaz przeprowadzenia rewi- 

zji w pana mieszkaniu, panie majorze Wran- 
gling. 

Usunął się od biurka i usiadł. Spokojnie 

przyglądał się „węszącym** po pokoju — - 

dziom. 
— (zy pan znał dobrze mecenasa Pear- 

sona? — znów ten sam głos. 

— Pearsona? Znałem trochę. 

— Pan był u niego w dniu jego śmierci? 

Nie zdążył odpowiedzieć. 

John Brown zadając to pytanie, przeglą- 

dał przy biurku, wyjęte z szuflady papiery. 
Nie mógł powstrzymać nagłego wzruszenia, 

jakie go opanowało, na widok papierów, któ- 
re miał w ręku. 

Jeden z policjantów wygrzebywał papie- 

ry z węgli, usiłując zgasić je. Wkrótce zakoń- 
czono rewizję. John Brown uznał ją za wy- 
starczającą: miał aż nadto materjału obcią- 

  

— Mam rozkaz aresztowania pana! 

Wrangling wstał i roześmiał się. Odzy- 
skał zimną krew i znikqął gdzieś jego cało- 

dzienny niepokój. 

— Wszystko się kończy na świecie! — 
mruknął ironicznie. — O cóż jestem oskar- 

żony ? я 
— O szpiegostwo i o morderstwo, — 

REECE 

KRÓL CYGAUÓW " 
JO$E AOJICA 

  

   

Dziś! Cudowny przebój śpiewno-dźwiękowy 

Nad 
  

Tzw 

LECZNICA 
LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 

POMOCY SANITARNEJ 
przy al. Miekiewieza Nr. 

(dawniej Wileńska 28) wz. 

cia chorych ambulato 

rzy specjalistów w godzinach w dzień od 

9 i WIECZOREM 5—7. oraz oblož- 
nie chorych o każdej porze dnia i nocy. 
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Radje wiieńskie 
Piątek dnia 15 września 

1.00 — Czas, Gimnastyka, Muzyka, Dzien- 

nik poranny, Muzyka, Chwiłka gospodarcza 
11.57. — Czas. 12.05 Muzyka, 12.25 Przegl. pra- 

sy. 12.35 Muzyka. 12.55 Dziennik połudn. 14.50 

Program dzienny. 14.55 Muzyka baletowa. 

15.25 Giełda roln. 15.35 Muzyka  organowa. 
16.00 Muzyka lekka. 17.00 „Mała skrzyneczka, 

17.15 Koncert 18.15 Gospodarka drogowa w 
Polsce Niepodległej" odczyt wygł. M. Nestoro- 

wicz. 18.35 Wywiad z Werey'em mistrzem wio- 

ślarskim jedynek w Budapeszcie. 18.45 Muzy- 
ka taneczna (płyty). 19.10 Rozmait. 19.20 Ze 

spraw litewskich. 19.35 Program na sobotę. 
19.40 Na widnokręgu. 20.00 Koncert poświęcony 

twórczości Ludomira Różyckiego. 20.50 Dzien- 
nik wieczorny. 21.00 Wekkend (Dokąd jechać w 

niedzielę). 21.10 D. c. koncertu, 22.00 Muzyka 

taneczna z Ciechocinka.. 22.25 Wiad. sport. 

Kom. meteor. 22.40 Muzyka taneczna. 

  

Giełda warszawska 
Z DNIA 14 WRZEŚNIA 

Dewizy i waluty. 

Holandja 360.77 — 361.67 — 3: 

Londyn 28.50 — 28.49 — 28,64 — 
Nowy York 6.20 — 6.24 — 6.16. 
Nowy York kabel 6.21 — 6.25— 6.17. 
Paryż 35.01 — 35.10 — 34.92. 

Praga. 26.50 — 26.56 — 26.44. 
Szwajcarja 173,10 — 173,53 — 172,67. 

Włochy 47,18 — 47,41 — 46.95. i 
Berlin 213.20. 
Tendencja niejednolita. 

Papiery procentowe 

Pożyczka inwestycyjna seryjna 110.25. 
6 proc. dolarowa 60.50. 
4 proc. premjowa dolarowa 48.25 — 48.40 
Stabilizacyjna 52 — 52,50 — 52.13. 

7 proe. T. K. Przemysłu Polskiego 38.3 

    

  

        

i, owocowym 

rol. gł. rozkoszna, urocza ROSITA M: RENO orze 
najpiękniejszy amant filmowy bożyszcze kobiet -‹ 

iśjysjq isouedko Kioqo jerąsueB8Ao osueuos aufodfy 
program: dodatki dźwiękowe. 
  

DZIAŁKI BUDOWLANE | 
w aajładuiejszym punkcie Antckcie 

przy ul. Tatrzańskiej róg Semato:skież 

sprzedaje 
za gotówkę lub na raty 

Chrzościjsński Bink Spółdzielczy 
na Antokola, Wilno, ZAMKOWA 18, tel. 5881 | 
ziemia własna (nie czynszowa) całość ua 

się dla zorganizowania Spėldzielai 
budowlano-mieszkaniowej.   

LEKBTZE „Na Kursy Krojn 
1 szycia przyjmję u- 

A cnc, 1 destępną @- 
tą. Nauka  selidna 

Ds Ginsberg Króle po 

  

Choroby skórne, wene-  — — — — 
ryczne i moczopłciowe. LEKCJE 
Wileńska 3, od 8 — 1 francuskiego za pok i 4 — 8. Tel. 567. udzieli kSRO 

    

AR Paryżu nauczycielka — 
Wileńska 30 — 17 оё 

KuPuo 2 К 
i SPRZEDA NASA AAA AA nec, 

RĘGTFFPTNWYPPPYYPE TO" 

"PIANINO 
w dcb ym sianie sprze- 
dam niedrogo. Oglądsć 

  

  

od 3 do 6 gopoł. Wi- : 
leńska 57 m. 3 wrak 

z. "" poszukuje posedy — 
chętnie wyjedzie na 

Lokale Wieś. Zarieczna 16 m. 
24 od 3 40 6 

MIESZKANIE Osoba 
$ - pokojowe, śwież 
odremontowane, — ze inteligentna 
wszelkiemi wygodami 7 samotna poszskaje miej 

    

   

sca gospodyni. @ 
A darstwo wiejskie ś do. 
mowe zua dostozsie— 
Wilno, Witofdowe 55 
m. 8 (od godz, 8 do 10 
Tano 1 od 7—8 wiecz.) 

POSZUKUJĘ 
за® ejkelwick praeg —- 
znam się częściowe za 
gospodarce wiejskiej, | 
znam dobrze kuchnię | 

— mogę  samedzielnie 
JRE sie ai u sa- 

2 POKOJE  Motnych, albo chorych. 
umebłowane Śoleczne Wymagania skram - 
z balkonem dla kułtn "> Poważne šwiadeci- 

Ul. Kalwaryjska 
(vis a vis koszar). — 
„niermacje na mie 
ub rtewa J IA 
15; 

Szešciopokojowe 
MIESZKANIE 
ze wszelkiemi wygoda- 
mi do wynajęcia. Zyg- 
muntowska 20. — Wia 
domość u dozorcy. 
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* 3 . „wo i refer. Ul. Baksx © 45 proe. L. Z. ziemskie 44,50. o R Ma KA 
8 proc. warszawskie 44 — 4400.00, S 21 „0 0Ę 1012 — — т — — — — 

Tendencja przeważnie mocniejsza. — — Ochmi: 
Ake e sns Szuka pracy.. 

rabia = 
Bank Polski 82 — 81,50 — 81.75. Lekcje Dd Sia wę; a 
Tendencja słabsza. | po piozejczzjćcih Gr Z prz 
Dolar w obr. pryw. 6.19 — 6.18. ь cowita, Nieświ 16 
Rubel złoty 4.72 — 4.74. aa sziaci m. 8, e 
POŻYCZKI POLSKIE W N. YORKU uego.— Wiek 7—8 st, S E U ž АСА 4 3 

Dolarowa 59.25 (kupno). 
Dillonowska 71. 
Stabilizacyjna 
Warszawska 45. 
Śląska 47 (tranzakeje). 

73. 

BOCA draglego Od: do wszystki 
ziału. ki Pe 

Mickiewicza 48 m. 6. ae: 6 а = 

lęńska 37 m. 21. 

  

Rožnė 

BRZEWO OPAŁOWE, 
brzozowe, sosnowe 

oraz 

węgiel górnośląski 
poleca 

: „SKLAD DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel, 751. 

Dostarcza rūwniež &а urzędów i instytucyj. 
Dla P. P. Urzędników na raty. 

brzmiała krótka odpowiedź. 
Zaśmiał się krótko. 
— Tylko tyłe? A cóż mi grozi? 

— „Kara główna''! 
— Ta mała była przysłana przez was? 
-— Jaka „mala““? — John Brown гару- 
tonem obrażonym. 

— Ta, Mabel Clive! Widzę, że teraz nau- 
czyła się prędzej ruszać, niż wtedy: miałem 

o zbiedz ze sehodėw, zanim ona się poru- 
szyła ! ° 

— Więc pan się przyznaje do tego mor- 

derstwa ? Е 
— Macie dosyć dowodów. Byłem nieo- 

strożny. Ufałem własnemu szczęściu... i Le- 

mu, że nikt, prócz dwóch ludzi mnie nie znał. 

— Dlaczego pan go zabił? 

— Bo chciał nas zdradzić, nie chciał wy- 
dać papierów, które miał w ręku. 

— Planu manewrów marynarki? 

— Już i o tem wiecie! 
— Znaleźliśmy ten plan w skrytce, razem 

z listem Millera... 

tał 

  

  — Więc i Miller? Cha-cha-cha, — to i 

on się nie wywinął? 

— Mamy go. 

— Mogę panu opowiedzieć wszystko. Mil- 
ler był po południu i chciał Pearsonowi wszy 

stko wytłumaczyć, ale tamten odmówił. Przy- 
szedłem więć sam. Klucz do mieszkania wła- 

Śnie dorobiłem sobie. Parę dni przedtem wy- 

  

  

p 

2 uczenice (6w) 
przyjmę ua mieszkanie 
z całodziennem 
miniem 75 zł mies, — 
Opiska dobra — Pilar 
Met opolitalcy 3 m. B. 

` 

tODZIMNA 
zyedukowanęge  urzę- 

    

    
   
   

  

dnika, pozostająca w 
ostatecznej nędzy, pre- 

o si 
Ta 

„ pomoc.  Paless 
' Św. Wincentego.. 

Ofiary przyjmuje Ste-. 
wo dla K. G. 

  

POPIERAJŚCIE 

L.0.P.P 
syłałem Metę Miller, (przez męża naturalnie, 
ona mnie nie znała), żeby znałazła w biurku 

Pearsona klucz zapasowy i ten plan „mer- 
ski““, 

о wtedy otworzyła jej Mabei Ove... 

— Tak, zrozumiałem, że muszę mieć 

klucz, na wypadek ostatecznej  rezprzwy. 
Wszedłem cicho, strzeliłem celnie i,  zanine 
w domu się ktoś poruszył, zgasiłem światło £ 
uciekłem. Byłem naturalnie w rękawiczkach 
i dlatego nie mogliście znaleźć żadnych Śt:- 
dów rąk. Niestety Meta Miller nie znalazis 
planu, o który nam tak.chodziło! A teraz me- 

że mnie pan stąd zabrać. 

I zanim John Brown i dwaj peliejans 
zdąžyli zarcagowač, Wrangling siegną! do ©- 

twartej szuflady, w której leżał rewolwer —R- 

strzelił sobie w usta. | 

Sędzia Ransom przybył, wezwany tełefa. 

nieznie. Długie formalności, w pokoju, w któ 
rym krew i mózg tworzyły potworne płamy 

na dywanie i skórzanym fotelu; znużyły ze 
hezgranieznie. Chwilami opuszczał zmęczone 
powieki i przywoływał obr częśliwej ks- 
biety, która poprzez Śmierć i więzienia, оф 

zyskała dziecko. 
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L k lik im ‚ 
Redaktor w.-z. Witold Tatarzyūski. 
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