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Między przedstawicielami rolnict- 

wa a przedstawicielami przemysłu i 

handlu od lat kilku toczy się zawzięty 

spór teoretyczny o supremację w pol- 

skiej polityce gospodarczej. Rolnicy, 

opierając się na mocnych argumen- 

tach, że wartość majątków rolniczych 

stanowi największą część całego na- 

szego majątku narodowego i że war- 

tość produkcji rolniczej przewyższa 

wartość pracy innych dziedzin gospo 

darczych, dowodzą konieczności cał- 

kowitej supremacji rolnictwa w na- 

szem życiu gospodarczem. Wywody 

swe wzamcniają rolnicy jeszcze jedną 

liczbą statystyczną, a mianowicie przy 

pominają o tem, że z rolnictwa czer- 

pie swe utrzymanie w Polsce blisko 

70 proc. ludności. Ostatnio do arsena- 

łu swych argumentów, przedstawicie 

le rolnictwa dodali obliczenia dotyczą 

ee wielkości zakupów wyrobów prze- 

mysłowych, czynionych przez wieś. Z 

ozliczenia tego wynika. że ludność rol 

nicza w Polsce zakupuje rocznie 

wszystkich towarów przemysłowych, 

a więc towarów poza artykułami czy- 

stej produkcji rolnej, na olbrzymią su 

mę, wahającą się zależnie od kon- 

junktury gospodarczej w granicach 

od 1 do 5 miljardów złotych. Waha- 

nia te zależne są od stanu finansowe- 

go polskiego rolnictwa. Zwiększony 

dochód rolnictwa zwiększa wprost 
proporcjonalnie rynek zbytu dla pro- 
dukcji przemysłowej na wsi. Okazuje 
się z tych obliczeń, że nasz wewnętrz- 

ny rynek zbytu jest olbrzymi, chodzi 
tylko o stworzenie odpowiednich wa- 
runków, aby mógł być on w całej peł- 
ni wykorzystany dla rozwoju naszego 

przemysłu i handlu. Sprawa ta po- 
siada niezmiernie ważne znaczenie 
zwłaszcza w obecnym okresie wiel- 
kich trudności, jakie przeżywają pol- 
ski przemysł i handel. Skurczenie się 
obrotów handlowych zgniotło cięża- 
rem swym niemal zupełnie polskie ku 
piectwo. Również spadek siły nabyw- 

czej społeczeństwa, powstały jako sku 

tek światowego kryzysu gospodarcze- 
go, zmniejsza pojemność rynku wew- 

nętrznego i przyczynił się do ogromne 

go skurczenia naszej produkcji prze- 

mysłowej. Przemysł polski stanął 

wobec groźby unieruchomienia znacz- 

nej części swych warsztatów. Jedy- 

nem wyjściem z tej sytuacji gospo- 

darczej jest, zdaniem przedstawicieli 

rolnictwa, podniesienie stanu finan- 
sowego wsi polskiej. Jedynie tylko 
tą drogą — twierdzą rolnicy — oży- 

wić można nasze obroty gospodarcze, 

a tem samem przyczynić się do wzro- 

stu wpływów podatkowych do kas 

skarbowych. Tego rodzaju ożywienie 
życia gospodarczego leży więc w inte- 
resie nietylko rolnictwa ale i pozosta- 
łych dziedzin życia gospodarczego, a 
także głęboko sięga w najžywotniejsze 

interesy gospodarcze państwa. 

W tym też sensie wypowiada się 

ostatnio publicznie *) generał Lucjan 

Żeligowski, który osiadł po trudach 

wojennych na roli, i który należy do 

zwolenników supremacji gospodar- 

czej rolnictwa. Dowodzi on zupełnie 

słusznie, że tak zwana preferencja 

wewnętrzna dla rolnictwa jest dowo- 

dem niedoceniania dotychczas zna- 

czenia gospodarczego naszego rolnict- 

wa. Co bowiem oznacza ta preferen- 

cja. Chodzi tu o nic innego jak właś- 

nie o to, aby zastąpić obce surowce 

pochodzenia rolniczego surowcami 

krajowemi. Oznacza to, że o prawo 
obywatelstwa ubiegać się muszą u nas 

w Polsce nie zagraniczne surowce rol- 

nicze, lecz surowce krajowe, Przemysł 

> = i w artykule drukowanym w Nr. 
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polski, mimo wykazywanego w wiełu 

zagadnieniach gospodarczych patrjo- 

tyzmu. pierwszeństwa udzielił surow- 

com zagranicznym. Wytworzyła się 

paradoksalna sytuacja, w której na- 

sze krajowe produkty rolnicze legity- 

mować się muszą, że nie są gorsze od 

zagranicznych i że nabywanie ich leży 

w interesie gospodarczym całego kra- 

ju. Zdawałoby się, że te towary za- 

graniczne powinny ubiegać się o zbyt 

w naszym kraju. Coby powiedział 

przemysł, gdyby na naszym rynku 

wewnętrznym kupowało całe społe- 

czeństwo niemal wyłącznie produkty 
zagranicznego wyrobu i gdyby zmu- 
szony był polski przemysł udawad- 
niać, że towary jego nie są w niczem 
gorsze od produkcji zagranicznej i że 
kupowanie ich leży w interesie całego 
kraju. 

Z argumentami przedstawicieli 

rolnictwa trudno się nie zgodzić. Struk 

tura gospodarki Polski stawia, jeśli 

nie na pierwszym planie, to conaj- 

mniej na równorzędnych miejscach 

rolnictwo z polskim przemysłem. Pre- 

ferencja wewnętrzna dla surowców rol 

niczych powinna być więc jak naj- 

szybciej wprowadzona w życie, abyś- 

my nie potrzebowali wstydzić się, że 

przez niezrozumienie grzebiemy włas- 

ne swoje interesy gospodarcze. 

Wczoraj w Ministerstwie Rolnict- 

wa rozpoczęła się doroczna konferen- 

cja sfer rządowych z przedstawiciela- 

mi rolnictwa. Konferencja ta omówi 

"wytyczne polityki rolnej na rok go- 

spodarczy 1932-33. Nie ulega wątpli- 

wości, że poza wszystkiemi zagadnie- 

niami podniesienia stanu finansowe- 

go polskiego rolnictwa, a więc polity- 

ki zbożowej, polityki cen i środków, 

prowadzących do utrzymania tych cen 

na opłacalnym poziomie, konferencja 

zabierze głos w sprawie wprowadze- 

nia preferencji dla krajowych surow- 

ców rolniczych. Byłoby pożądane, aby 

przedstawiciele przemysłu i handlu 

wzięli żywy bezpośredni, bądź po- 

średni udział w tej konferencji dla u- 

jednostajnienia polityki gospodarczej 

i działalności praktycznej między te- 

mi trzema największemi w Polsce ga- 

łęziami życia ekonomicznego. Bieg 

życia wymaga, aby to porozumienie 

nastąpiło jak najszybciej. 

Azet. 

Postulaty rolnictwa 
na Zjezdzie wojewodów. 

WARSZAWA, 10. 6. (Pat). W dniu 
9 b. m. odbył się zjazd wojewodów i 
sekretarzy komitetów wojewódzkich 
do spraw finansowo-solnych. 

Zjazd zagaił p. minister Sewerya 

Ludkiewicz, poczem p. wiceminister 
Karwacki przedstawił dotychczasowy 
przebieg prac Centralnego Biura do 
Spraw Finansowo-rolnych, wskazując 

na trzy działy tych prac mianowicie, 
organizacyjny, spraw bieżących i pro- 
jektodawczy. 

Zasadniczą częścią zjazdu było 
sprawozdanie p. wojewodów, wykazu 

jące projekty dotyczące sanacji sto- 
sunków rolnych na terenie poszczegół 

nych województw. 

Z przebiegu zjazdu wynika, że 

wszyscy p. wojewodowie uznają zna- 

czenie wojewódzkich О l 

spraw finansowo-rolnych i przyznają 

im poważną rolę do spełnienia Przy 

pracy nad uzdrowieniem poszczegól- 

nych warsztatów rolnych. ° 

Jednakowóż wszystkie przemówie- 

nia stwierdziły, że dotychczasowe pod 

stawy ustawowe, na których może 

rozwijać się działalność wojewódz- 

kich komitetów, są niewystarczające 

i że niezbędne są w najkrótszym cza- 

sie przynajmniej następujące ustawy: 

o nadzorze w rolnictwie, o segregacji 

wierzytelności hipotecznych i o walce 

z lichwą. 

Ponadto wskazano na potrzebę 

komitetów do“ 

LONDYN, 10. 6. (Pat). De Valera 
wraz ze swymi towarzyszami przybył 

dziś do Londynu. i 
LONDYN, 10. 6. (Pat). Narady Mac 

Donalda z de Valerą rozpoczęły się w 
dniu 10 b. m. o 11 min. 30 i trwały do 

Układ agisszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

TRZERĄ ZAPEWNIĆ ZAYT ROLNIAONI. 2* 
13.20, poczem obaj mężowie stanu 

udali się razem na śniadanie. Narady 
będą podjęte w godzinach popołudnio 
wych. Osoba de Valery strzeżona jest 
w.dnie i noce przez detektywów. 

Fiasco rokowań. 
LONDYN, 10. 6. (Pt). Rokowania 

z de Valerą zakończyły się negatyw- 
nie. Nie osiągnięto żadnego porozu- 
mienia. Minister dominjów Thomas 
zapewnił, eoprawda przedstawicieli 
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prasy, że rokowania odbywały się w 

przyjaznej i serdecznej atmosferze, 
ale gdy jeden z przybyłych dziennika- 
rzy irlandzkich zapytał, czy można 
się spodziewać, że rokowania zostaną 

Zaniepokojenie 
w krajach związkowych Rzeszy 

w związku z posunięciami rządu von Papena. 
BERLIN, 10. 6. (Pat). W związku 

z wystosowanym wczoraj przez prem- 

jerów krajów południowych Niemiec 
do prezydenta Rzeszy telegramem, za 
wierającym prośbę o przyjęcie ich na 

specjalnej audjencji prasa bawarska 
daje wyraz poważnym obawom, ja- 
kie w tamtejszych kołach politycz- 
nych wzbudza projekt mianowania 
rządowego komisarza Rzeszy w Pru: 

sach. 
„Miinchener Neuster Nachrich- 

ten* wskazują, że na konferencji 7 
prezydentem Rzeszy premjerzy zamie 
rzają poruszyć przedewszystkiem kwe 

stję stosunku Rzeszy, do krajów związ 
kowych i przedstawią stanowisko kra 
jów południowych w tych sprawach. 
Sposób w jaki kanclerz Papen przy- 
stępuje do uregulowania stosunków 
w Prusach przez mianowanie Komi- 

sarza Rzeszy, śledzą kraje południo- 
*wo-niemieckie z dużem zaniepokoje- 
niem. 

Wielkie obawy wzbudzają pozatem 
plany nowego gabinetu Rzeszy doty- 

czące nowego ustroju Rzeszy. Według 
doniesień prasy berlińskiej premjerzy 
krajów południowych, przedstawia - 
jąc swe zastrzeżenia w związku z gro- 
żącem naruszeniem autonomji krajów 
związkowych, zechcą wskazać na fakt 

że nowy gabinet Rzeszy składa się z 
samych przedstawicieli czysto pru- 
skich kół politycznych. W takim sta- 
nie rzeczy połączenie rządu w Rzeszy 

i w Prusach w jednych rękach względ- 
nie powołanie rządowego komisarza 

Rzeszy w Prusach wytworzy przewa- 

gę Rzeszy nad interesami krajów 
związkowych co zagraża ich samo- 
dzielności. 

Przeciwko centralistycznym planom 
von Papena. 

BERLIN, 10. 6. (Pat). Prezydent 
Hindenburg zgodził się przyjąć prem- 
jerów Bawarji, Wirtembergji i Ba- 
denji, oświadczając, że audjencja od- 
będzie się w niedzielę przed połud- 
niem, w obecności von Papena. 

Ogólnie stwierdzają, że premjero- 
wie południowych krajów związko- 
wych wysuną kardynalne zastrzeże- 
nia przeciwko polityce gabinetu Rze- 
szy. Przedewszystkiem  zaprotestują 
oni przeciwko planom centralistycz- 

nym rządu kanclerza Papena oraz za- 
miarowi powołania komisarza dla 
Prus, w którym widzą zamach na au- 

tonomję krajów związkowych. 
Wystąpienie krajów związkowych 

krytykuje ostro prasa nacjonalistycz- 
na, nazywając je „sprzysiężeniem czar 
nego gabinetu* i sugerując inicjatywę 
całej akcji katolickiemu centrum, któ 

remu wręcz zarzuca tendencje sepa- 
ratystyczne. 

  

Stanowisko Herriota 
LONDYN, 10. 6. (Pat). „Daily Mail'* 

informuje, że Mac Donald zapropo- 

nuje w Genewie na konferencji roz- 

brojeniowej przerwę w zbrojeniach 

na okres 10—12 lub nawet 15 lat. 

„Daily Telegraph“ twierdzi, że Her- 
riot zgodzi się na żądania angielskie 

całkowitej anulacji odszkodowań, o 
ile Ameryka zgodzi się równocześnie 
na skreślenie długów wojennych, al- 
bo też Wielka Brytanja zgodzi się we- 

wobec odszkodowań. 
spół z Francją, Belgją i Włochami i 
innemi państwami oświadczyć Ame- 
ryce, że ministerstwa są wolne od 
spłaty długów wobec nieotrzymywa- 
nia odszkodowań niemieckich. Naogół 
mgliste te i sprzeczne infomacje pra- 
sy angielskiej wskazują na stan chao- 

su, jaki w sprawie Lozanny i rozbro- 
jenia panuje w umysłach społeczeń- 
stwa. 

TE PREPPSOJ 

ostrzenie stosunków anglo-irlandzkich. 
Narady Mac Donalda z de Valerą. niedługo podjęte, Thomas z typowym 

dla niego sarkazmem odpowiedział: 
„Lepiej odjeżdżaj pan tym pocią- 
giem*, mająe na myśli pociąg o 18-ej, 
którym odjeżdżał de Valera, 

Z kół delegacji irlandzkiej odnosi 
się wrażenie, że Irlandja wobec niepo 
wodzenia dzisiejszych rokowań i trwa 
nia rządu angielskiego na odmownem 
stanowiska zamierza zrezygnować z 
udziału w konfereneji w Ottawie. 
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Związki zawodowe przeciwko 
rządowi Papena. 

BERLIN, +0. VI. (Pat). Przedstawiciele 
chrześcijańskich związków zawodowych, na 
zgramadzeniu w Deussełdorfie, uchwalili re- 
zolucję, występującą ostro przeciwko gabi- 
netewi kanclerza ven Papena, Rezolucja 
stwierdza, że powołanie tego rządu o chara 
kterze feudalnym i antyspołecznym wzbudza 
pewaźną troskę o przyszły rozwój socjalny, 
gcspodarczy i państwowy Niemiec. 

Żądają wstrzymania importu 
zooża sowieckiego. 

BERLIN, . VI. (Pat). Naczelne kierow- 
nietwa Landbundu wystosowało list do mi- 
nistra wyżywienia Rzeszy von Brauna, do- 
magający się eałkowitego zaprzestania dal 
szych zakupów i importu żyta sowieckiego 
Graz znacznego ograniczenia importu psze- 
niey. 

Barykady. 
„ESSEN, 10. VL (Pat). W Duisburg Laar 

doszło do prywatnych rozruchów bezrobot- 
nych. Grupa demonstrantów usiłowała we- 
drzeć się do ratusza, wznosząc okrzyki: „Je- 
steśmy głodni, chcemy pracy*. Policjantów, 
usiłujących rozpędzić demonstrantów, ob- 
rzucono kamieniami. Na jednej z ulie de- 
menstranei zabarykadowali się i stawili opór 

policji. Barykady zbudowano z kamieni, la- 
tarni ulicznych, beezek i koszów na odpadki 
Policja z trudem zdołała opanować sytuację 
i zaprowadzić porządek. 

Pobicie dziennikarza fran- 
cuskiego przez hitlerowców. 

GDAŃSK, 10. VI. (Pat). Jak się dziś wy- 
jaśniłe, w zeszły piątek w sali stoczni gdań 
skiej, podczas. zebrania hitlerowców, grupa 
16 hitleroweów pobiła w bestjalski sposób 
dziennikarza francuskiego, niejakiego Aigner 
redaktora tygodnika paryskiego „Le Miroir 
du Monde*. 

Pan Aigner uzyskał pozwolenie hitlerow- 
eów na wzięcie udziału w tem zebraniu i na 
dckcnanie zdjęć fotograficznych. W. chwili 
dckonywania zdjęć napadła na niego grupa 
hitlerowców i pobiła go krzesłami i kijami. 
Odniósł оп rany na głewie, na twarzy, ma 
złamany nos, jak również odniósł szereg ob 
rażeń na calem ciele. Przewieziono go do 
szpitala, w którym przehywał cały tydzień i 
dopiero dzisiaj wyszedł na miasto, aby do- 
kenać ankiety dziennikarskiej, dla której 
specjalnie przybył do Gdańska. 

Jet rzeczą eharakterystyczną, że na dru- 
gi dzień nazwiska poranionych podczas ze- 
brania hitlerowskiego były opublikowane, 
natemiast pobicie dziennikarza francuskiego 
władze gdańskie przemilczały. 

Ograniczenia dewizowe 
w Danji. 

KOPENHAGA, 10. VI. (Pat). Rząd duński 
ogłosił oficjalnie, że ilość dewiz, przeznaczo 
nych do dyspozycji handłu na czerwiec i li- 
piec r. b. wynosi 150 miljonów koron, pod- 
czas gdy zapotrzebowanie wynosi 500 miljo 
nów koron. Enuncjacja ta wywołała kon- 
sternację w duńskich kołach przemysłowych 
które w związku z tem oświadczyły, iż wiele 
fabryk będzie musiało przerwać pracę, nie 
mając możności pokrycia zapotrzebowania 
na surowce. 

EEST EI ISTAT TT RTN MEI EST 

Przed wizytą angielską w Paryżu. 
Ustaianie stanowiska Francji. 

konwersji kredytów  krėtkotermi- 
nowych, oraz wypuszczenie listów 

parcelacyjnych, którcby ułatwiły zu- 
bożałym włościanom nabywanie zie- 
mi. 

Doroczna konferencja 
rolnicza. 

WARSZAWA, 10. 6. (Pat). W dniu 
10 b. m. rozpoczęły się w Ministerst- 
wie Rolnietwa obrady dorocznej kon- 
ferencji rolniczej, której zadaniem 
jest ustalenie poglądów sfer rolni- 

czych w stosunku do polityki rolni- 
czej w roku gospodarczym 1932-38. 

Konferencję zagaił p. minister 

Ludkiewicz, podkreś!ając znaczenie, 

jakie przywiązuje do programowej 

współpracy ze społeczeństwem rolni- 

czem. Nadto p. minister scharaktery- 

zował najważniejsze zadania polityki 

gospodarczej w zakresie rolnictwa, 

wskazując w szczególności na koniecz 
ność opracowania ścisłego programu 
polityki państwowej w zakresie zbytu 
artykułów hodowlanych. 

Po przemówieniu ministra rolnict- 
wa dłuższe przemówienie wygłosił wi- 

ceminister spraw wewnętrznych Kor- 
sak, charakteryzując poglądy ministra 
spraw wewnętrznych i stwierdzając 
pełne zrozumienie dla postulatów 
sfer rolniczych w sprawie jak najszyb 

szego powrotu do cen opłacalnych. 

PARYŻ. 10.VI. Wczorajsze wie- 
czorne posiedzenie rady ministrów 
poświęcone było w znacznej części po 
lityce zagranicznej Premjer Herriot 
referował stanowisko, jakie zamierza 
zająć rząd francuski na konferencji 

rozbrojeniowej w Genewie i podczas 

konferencji reparacyjnej. 

Mac Donald i sir John Simon przy- 
będą w sobotę po południu. Niedziela 
poświęcona będzie całkowicie rozmo- 
wom politycznym. Angielscy mężowie 
stanu opuszczą Paryż w poniedzałek 

rano i udadzą się do Genewy. Wyjazd 
Herriota nie jest jeszcze ostatecznie 

zdecydowany. 

Nieszczęśliwy wypadek w czasie 
ćwiczeń 22 p. p. 

Tragiczna śmierć dowódcy pułku. 
SIEDLCE, 10.VI. (Pat). Wezoraj wieczo- 

rem w czasie ćwiczeń aplikacyjnych 22 p. p. 

przeprowadzanych w obecności generała Dąb 

Biernackiego w okolicy Siedlec spłoszony 

keń poniósł dowódcę pułku pułkownika Ka- 

zimierza Hozera. Pułkownik Hozer uderzyw 

szy głową o drzewo doznał złamania czaszki. 

Ciężko rannego pułkownika Hozera przewie- 

ziono samochodem do Siedlec, gdzie stwier- 

dzono konieczność natychmiastowej operacji 

Samolotem wezwanym z Whrszawy odtran- 

* * 

Ś. p. pułkownik Hozer urodził się 2 gru- 
dnia 1890 r. w Bochni, ukończył szkołę šre- 
dnią w Krakowie. Jako student agronomji, 
w oddziale Józefa Piłsudskiego wyruszył w 
pole 6 sierpnia 1914 r., biorąc następnie u- 

dział we wszystkich walkach pierwszej bry- 
gady, gdzie dnia 2 listopada 1914 r. miano 

spertowano ciężko rannego do szpitala Mo- 

kctowskiego w Warszawie. : 

WIARSZAWA, 10. VI. (Pat), Pułkownik 
Kazimierz Hozer dawódea 22 p. p., który 

uległ wezoraj w czasie ćwiczeń wypadkowi 

w okolicy Siedłee i przewieziony został sa- 

molotem do Whrszawy, celem przeprowa- 

dzenia operacji zmarł wczoraj wieczorem 

w ezasie przewożenia go z lotniska do szpi- 

tala. 

* 

wany zostaje podporucznikiem. Następnie 
pracuje w P. O. W., jako dowódca okręgu 
karpackiego. 

Do wojsk połskich zgłasza się do 5 p. p. 
Leg. dnia 2 listopada 1918 r. Bierze udział 
we wszystkich walkach tego pułku i miano 
wany zostaje kolejno porucznikiem 1918 r., 

* 

  

Z Rady Ministrėw. 
WARSZAWA, 10. 6. (Pat). W pią- 

tek dnia 10 b. m. odbyło się pod prze- 
wodnictwem premjera Prystora po- 

siedzenie Rady Ministrów. Rada Mi- 
nistrów przyjęła projekty rozporzą- 

dzeń Prezydenta Rzeczypospolitej o 
ograniczeniu nadmiernych wynagro- 
dzeń w przedsiębiorstwach, o zniesie- 

niu urzędu emigracyjnego przekaza- 
niu zakresu działania w sprawach e- 
migracyjnych ministrowi spraw zagra 
nicznych, o unormowaniu właściwoś- 
ci władz i trybu postępowania w zakre 
sie administracji rolnictwa i reformy 
rolnej, © przedsiębiorstwie Polski 
Monopol Solny o ulgach przy spłaci 
należności byłych rosyjskich państwo- 
wych banków ziemskich włościańskie 
go i szlacheckiego. Wreszcie Rada Mi- 
nistrów, poza załatwieniem szeregu 
spraw bieżących, powzięła uchwałę o 
zaliczeniu gminy Siemianowice Ślą- 
skie w pow. katowickim do rzędu 
miast i zatwierdziła fundację pomocy 
naukowej Walerjana Kwileckiego. 

Min. Kiihn do Wilna 
nie przybędzie. 

WARSZAWIA, 10. VI. (Pat). Pan minister 
komunikacji inż. Kiihn zmienił płan swojej 
podróży inspekcyjnej i wyjechał w piątek 
wieczorem do Bydgoszczy zamiast do Wilna 
Natomiast podsekretarz stanu w Minister- 
stwie Komunikacji inż. Galłot udaje się w 
podróż inspekcyjną na teren okręgu wileń- 
skiego. 

Curtis powołał na świadka... 
Lindbergha. 

NOWY YORK, 10. VI. (Pat). Curtis, który 
stanie przed sądem za wprowadzenie w błąd 
władz wymiaru sprawiedliwości w związku 
ze sprawą porwania dziecka Lindbergha, 
wywcłał nową sensację. powołując na świad 
ka w swoim procesie płk. Lindbergha. ų 

Rząd Saito zagrożeny? 
TOKJO, 10. FL. (Pat). W niektóryen ko- 

łach rozpowszechniano alarmującą wiado- 
mość, jakcby gabinet Saito był zagrożony i 
istniała możliwość scysji w łonie partji Sei- 
ukai na tle zagadnienia rewaloryzacji yena. 
W! kołach dobrze poinformowanych uważają 
że propozycja ta jest nierealna i że rząd 
nie jest zagrożony. 1 

Samobėįstwo 
słynnej lotniczki. 

PARYŻ, 10. VI. (Pat), Słynna lotniczka 
Lena Bernstein przybyła niedawno do Bi- 
skry, ażeby pobić rekord lotu na linji pro- 
stej, zdobyty w roku 1930 przez Marise Ma- 
stie. Ponieważ lotniczka nie wypełniła for 
malności obowiązujących do lotu w Saha- 
rze, władze miejscowe nałożyły sekwestr na 
aparat. Pilotka mimo to czyniła wszystkie 
przygotowania do lotu. Dnia 2 czerwca u- 
dała się ona samochodem do odległej o 8 
klm. od miasta miejscowości i od tej chwili 
nie widziano jej więcej. Przypuszczano, że 
lotniczka opuściła miasto. Wczoraj rano 
znaleziono zwłoki Leny Bernstein na lotnis 
ku w Biskrze. Prawdopodobnie lotniczka 

popełniła samobójstwo, którego przyczyny 
są jeszcze nieznane. 

PARYŻ, 10. VI. (Pat). Dochodzenie w 
sprawie śmierci lotnieczki Leny Bernstein us 
taliło, że przyczyną Śmierci było spożycie 
trzech buteleczek gardenalu, rozpuszczonego 

w winie szampańskiem. Samobójstwo to, któ 
rego przyczyny są w dalszym ciągu nieznane 
wywołało wielkie wrażenie. 

ROWNIEZ TS 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 
LS 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Pieniężna. 

WALUTY: Londyn 32,80 — 32,96 — 
32,64. Nowy York 8,905 — 8,925 — 8,885. 

Paryż 35,12 i pół — 35,21 — 35,04. Szwaj- 
carja 174,35 — 174,78 -— 173,92. Berlin w 
obrotach nieoficjalnych 211,40. Tendencja 
słabsza. 

PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc. po- 
życzka budowlana 32,25. 4 proc. dolarowa 

47,50. 7 proc. stabilizacyjna 46—45—45,38. 
8 proc. L. Z. BGK i BR. obligacje BGK 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 4 i pół proc. L Z. ziem 

  

AKCJE: Bank Polski 70. Tendencja utrzy- 
mana. 

Zbożowa. 
WARSZAWA, 10. VI. (Pat). Na giełdzie 

zbożowej w Włarszawie notowano za 100 kg: 
żyto 30—30.25, pszenica 31 i pół — 32, 
zbier. 30 i pół — 31, owies 25 i pół — 26 
i pół, zbier. 23 i pół — 24, jęczmień na ka- 
626 22—22 i pół, groch 30—33. 

kapitanem 1919 r., wreszcie majorem 1920 r. 
Dnia 20 wrżeśnia 1920 r. obejmuje do- 

wództwo 41 p. p., mianowany zostaje pod 
pułkownikiem 1 lipca 1923 r., w 1924 r. 
przechodzi do Ministerstwa Spraw Wojsk. 
zaś dnia 2 2sierpnia 1926 r. obejmuje do- 
wództwo 22 p. p. którym dowodzi do końca 
i gdzie mianowany zostaje pułkownikiem 
dnia 22 stycznia 1929 r. 

Ś. p. pułkownik Hozer odznaczony był 
orderem wojskowym Virtuti Militari klasy 
V, krzyżem niepodległości, krzyżem walecz- 
nych czterokrotnie, orderem odrodzenia Pol 
ki klasy 4, orderem legji honorowej, i t. d.



"W LEONISZKACH. 
Leoniszki, folwark naležący do 

miasta, ležą nad rzeką Wilenką, pra- 
wie na przedmiešciu, a schowane 
wśród gajów i wzgórz. Są w tej chwili 
schroniskiem dziecięcej radości i ku- 
czą jak złoty ul. 

Z inicjatywy i pod opieką dr. Bro- 
kowskiego mieszczą się w nich letnie 
kolonje wypoczynkowe dla dziatwy 
szkół powszechnych. Dzieci są już tam 
od 22 maja. Jest ich aż trzysta, a 
wszystkie z najmłodszych oddziałów, 
zwolnione wcześniej od zajęć, aby mo 
gły wypocząć w ciągu sześciu tygodni 
W lipcu te wrócą do domów, a przy- 
będą starsze. 

Gdyśmy doježdžali do Lenniszek, 
zdaleka słyszałam już coś niby brzę- 
czenie... niby szemranie srebrnej wo- 
dy wśród kamieni — to grały dziecię- 
ce głosy w Leoniszkach. Ale nikogo 
widać nie było. 

— Są w jadalni — wyjaśnił nam 
doktor, wskazując najbliższy budynek 
rozdygotany, jak śpiewna harfa 

O tej porze obiadowej naokół było 
pusto, tylko wiatr swawolił po dzie- 
dzińcu, chwiejąc białemi firankami w 
szeregach okien, patrzących na wjaz- 
dową bramę. 

Te szerokie okna wdvchały oż 
cze powietrze. a za wzdętemi lekkc ża 
glami firanek widać było szeregi ma- 
łych łóżeczek. 

— To są sypia!nie: -- wyjaśnił o- 
piekun tego ustronia. Pójdziemy je 
zwiedzić. 

Sypialnie pachną lasem i ieinim 
wiatrem, co w oknach łopoce białemi 
skrzydłami. Pięćdziesiąt łóżeczek w 
każdej sali. Posłane równiutko, przy- 
gładzone troskliwą ręką. Obok za pa- 
rawanem łóżko wychowawczyni ilub 
wychowawcy). 

Dziewczynki mają barwne kołderki 
a w sali chłopców jest bardziej szaro 
i po spartańsku. Między sypialniami 
specjalne pox»je z urządzeniem do 
mycia nóg przed spaniem. Na półkach 
niezliczona ilość szklaneczek ze szczo 
teczkami do zębów. 

Teraz zwiedzamy osobny budynek 
ze szpitalikiemi (na wszelki wypadek) 
i gabinetem lekarza. Potem udajemy 
się do kuchni, która mi zaimpenowa- 

ła czystością i ogromnemi kotłami z 
jadłem. 

W «ah jadalnej dzieci powitały do 
ktora wybuchem entuzjazmu. Zresztą 
już to mię nie zdziwiła Spodizewałam 
się tego. P., drodze bowiem do l.enni- 
szek z chatek i z za jłotów co chwila 
wyskakiwały jakieś Lerbccie 1 wołały 
w naszą strone: 

— Dzia dobry panu' 
— Widzę, że pan zna cały świat 

dziecięcy na przednueścin -- zauwa- 
żyłam z zachwytem. 

    

  

  

    

— Coś koło tegu — uśmiechnął się * 
doktor. 

Ale wracam do sali jadalnej 

i dały z apetylem zdrowe po 
az któreś proso o» jeszcze. 

Obchodziłam stoły, próbując zpoczą 

tku rozmowy z dziewczynkami Nie. 
które e'etnie dawały się wciągnąć w 
pogawędkę, inne się „wstydziły” 

— Taka szkoda, že nie masz języ- 
czka —- zażartowałam w stronę jednej 
„niemow '. 

Wtedy mała Janka unlcząc 1 z wiet 
ką pow4zą pokazała mi różowy języ- 
czek, żebym nie mała wąpliwości. 

Chło) nie pozostawali dłużni w 
odpowiedźi, a i sami zaczynali że mną 
rozmowę. Wyznali mi. że kochają pa- 
ma doktora, że tu niema wilków, że 

grają w „dwa ognie* i że lepiej Śpie- 
wają od dziswczynek. 

Zašpiewali „mi o księciu Józefie, a 

WEBER 

WŁADYSŁAW ABRAMOWICZ. 

      

   

dziewczynki dały im oklaski. Chłopcy 
wywdzięczyli się im rzęsistem klaska- 
niem, gdy przyszła kolej śpiewu na 
dziewczątka. i 

Po tej wymianie grzecznošci towa- 
rzystwo się uspokoiło. Obiad się skoń- 
czył. Dzieci uklękły i zwróciły twa- 
rzyczki w*stronę ładnie przystrojonego 
ołtarzyka. Szmer modlitewny chwycił 
mię za serce nagłem wzruszeniem. 

Najczystsza radość na widok ludz- 
kiej dobroci owionęła mię niby skrzy 
dłami pachnącego wiatru, co wtargnął 
do przewiewnej jadalni. 

Nie chcieliśmy dłużej przeszkadzać 
dzieciom w zabawie, do której się wy 
rywały po obiedzie, więc odjechaliśmy 
żegnani zgodnym okrzykiem, niby ra- 
dosną fanfarą. Zresztą fanfara była 
na cześć „kochanego doktora, a że 
się przy niej rozradowały i inne serca 
to dlatego że szczęście dziecięce zaraź. 
liwe jest i każdy kto zechce, czerpać 

z niego może do końca. 

Eugenja Masiejewska. 

"K UR TE R 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Rewolta nieletnich ehłopeów. 

Dnia 7 b. m. w domu poprawczym w 
Ślepianee pod Mińskiem wybuchła rewolta 
odbywających tam karę nieletnich chłopców 
Młodzi kryminaliści związali kilku dozorc6w 
i komendanta domu poprawczego, a następ 
nie zaopatrzywszy ię w artykuły pierwszej 
potrzeby ze spiżarni komendanta rozbiegli 
się. 

Związani dozorcy i komendant dopiero 
po kilku godzinach zdołali wyswobodzić się 
z więzów i zaalarmować milicję i władze 
mińskie, W  zarządzonej obławie 65 chłop- 
ców ujęto nazajutrz. 50 ehłopców dotąd się 
ukrywa. 

„Centrum republikańskie" 
Tardieu. 

PARYŻ, 10. 6. (Pat). Naskutek różnicy 
zdań, jaka zaznaczyła się w łonie grupy 
republikanów lewicy podczae. głosowania w 
Izbie nad votum zaufania dła rządu; Tar- 
dieu powołał do życia nową grupę pod naz 
wą „oentrum republikańskie". Nowa grupa 
będzie stosowała surową dyscyplinę w kwe 
stjach polityki ogólnej, specjalnie zaś w kwe 
stjach polityki zagranicznej. 

 ERENZECITTYCOZEREZZ R ZORDZZOGREASRZWAZDESZE 

Popierzjele Przemysł Krałowy 
    

  

Krwawe starcie hitlerowców z komunistami. 
BERLIN, 10. Vi. (Pat). Ubiegłej nocy da 

szło we Frankfurcie n. Odrą kiłkakrotnie do 
krwawych starć pomiędzy hitlerowcami i 
komunistami. Obie strony obrzucały się naw 
zajem porywanemi z chodnika kamieniami. 
Hitlerowcy powybijałi wszystkie szyby w 
siedzibie związku zawodowego i usiłowali 
wedrzeć się do wnętrza domu. Interwenju 

jącą policję hitlerowey przyjęli salwą strza- 
łów rewołwerowych. Jeden z policjantów zo 
stał przytem ciężko pobity. Zaalarmowanym 
oddziałom pogotowia policyjnego udało się 
z wiełką trudnością rozpędzić tłum. Nadbur 
mistrz miasta wydał do ludności odezwę, za 
powiadającą ogłoszenie stanu wyjątkowego. 

  

Zmiana rządu w Rumuniji. 
Z uwagi na duże zainteresowanie 

polskich kół politycznych wypadka- 
mi rozgrywającemi się w życiu poli- 
tycznem sprzymierzonej z nami Ru“ 
munji, zwróciła się ajencja „ISKRA*% 
do poselstwa rumuńskiego w War- 
szawie z prośbą o garść komentarzy 
do przebiegu zakończonego wczoraj 
przesilenia gabinetowego. 

— Minister Titulecscu po otrzyma- 
niu od króla Karola misji stworzenia 
nowego rządu zwrócił się do przed- 
stawiciel wszystkich partyj politycz- 

nych, przedkładając im swój zamiar 
utworzenia rządu koncentracji naro- 
dowej, gdyż w jego przekonaniu tylka 
taki rząd, reprezentujący wsżystkie 
czynniki Rumunji, mógłby sprostać 
stojącym przed nim zagadnieniom i 
położyć kres walkom pomiędzy par- 
tjami — brzmią udziełone nam wy- 
jaśnienia. ! 

Ciężki przebieg kryzysu finanso- 
wego i gospodarczego przeżywanego 
przez Rumunję w równej mierze, jak 
przez Świat cały, a z drugiej strony 
niepewna i w wysokim stopniu nie- 
pokojąca sytuacja polityczna między- 
narodowa — zmuszają Rumunję do 
wytężenia wszystkich sił, ażeby zna- 
leźć przy wspólnym wysiłku całego 
narodu szczęśliwe wyjście ze skompli 
kowanego położenia. 

Misja min. Titulescu nie powiodła 
się jednak, głównie z powodu różnic 
zdań pomiędzy przywódcami partyj, 
a przedewszystkiem z powodu partji 
liberalnej, na czele której stoi b. min. 
Duca. Król Karol zwrócił się wów- 
czas do min. Titulescu z propozycją 
utworzenia rządu z wyłączeniem 

stronnictw politycznych, które nie wy 
raziły zgody na powołanie gabinetu 
koncentracji narodowej. Dwa stron- 
nictwa zachęcały nawet min. Titule- 
scu do utworzenia takiego rządu, ale 
on sam — jako osobistość bezpartyj- 
na — nie uważał się za powołanego 
do stawania na czele rządu partyjne- 

  

OBRAZ WSPÓŁCZESNEJ POEZJI 
| LITEWSKIEJ. 

Kilkumiesięczny pobyt w Kowień- 
szezyźnie dał mi okazję zetknięeia się 
z miejscowym ruchem literackim. 

Słyszałem gdzieś, wśród wiejskich 
domków, jakieś przytłumione echo 
pieśni ludowej. Cichy szmer Niemna 
i rzeki Świętej. Łany szumiącego zbo- 
ża, Wykwitająca woń drzew przydro- 
żnych.—Asfaltowane ulice miasta sto 
łecznego. Aktualny humor w „Pale— 
Ale*.. Ruch. Werwa. Kilka słów o 
literaturze polskiej. Dyskusja. Wresz- 
cie chęć poznania piśmiennictwa li- 
tewskiego. 

Niebawem doszedłem do przekona 
nia, że jest w tem piśmiennictwie 
wiele rzeczy ciekawych,  zasługują- 
cych na uwagę ogólną, a zwłaszcza 
na uwagę tych, którzy są najbliższy- 
mi Litwy sąsiadami. 

W ciągu ostatnich lat dziesięciu, 
literatura litewska bardzo obficie 
wzbogaciła się w szczególny sobie 
gatunek poezji. Wielka wojna odła- 
mała w sposób gwałtowny i wyraźny 
pierwsze lata XX stulecia od lat na- 
stęnpych. 

Chwilę przełomową piśmiennictwa | 
litewskiego datuje się rokiem 1921-m. 
Rok 1921 zgotował znamienny wy- 
buch dynamiki społecznej. Na ile bo” 
wiem przedtem wyraziciele dawniej: 
szej literatury trwali w swych kryjów 
kach, niepokaźnie, pełni apatji i de- 
presji duchowej, na tyle teraz wysy- 
pały się liczne jednostki, jak grzyby 
po deszczu, śmiało propagujące nowy 
kierunek, — i głoszące rozbrat z prze 
szłością. 

Niepohamowany pęd młodych 
wolontarjuszów zdetronizował natych 
miast „rym* na korzyść ekspresjoni- 
stów, futurystów, forinistów, — i wy- 
kręcił kulasy gramatyce, składni i 
pisowni. 

Wszczynane wówczas bunty lite- 
rackie miały charakter gwałtownych, 
lecz rozsianych i niezlokalizowanych 

pożarów. Z początku nikt nie mógł 
się w tem wszystkiem połapać. Acz: 
kolwiek poszczególne utwory druko- 
wano w aktualnych czasopismach, 
jak: „Auszrinie“, „Varpas“, „Lietuva“, 
to jednak poezja tego czasu szerszemu 
ogółowi, a zwłaszcza mieszkańcom 
prowincyj, była prąwie nieznana. 

Zaszła więc potrzeba przyjścia 7 
pomocą przedewszystkiem, pragnącej 
wydostać się z dezorjentacji młodzie- 
ży gimnazjalnej i akademickiej, po- 
grążonej dotąd w dysonansach gwał: 
townego popędu. Dlatego też pod 
koniec tego samego roku, staraniem 
K.Binkis'a, ukazała się pierwsza an- 
tologja litewska p. t. „Vainykai“ '), 
w skład której wchodziło 14-tu poe- 
tów, hołdujących nowemu kierunko- 
wi piśmiennictwa. 

W tej liczbie, zdaniem Ludas'a 
Gira, znajdowali się trzej już nieży- 
jący: Stepanajtis, Gajdamowiczus i 

Janonis. Faktycznie ż tych 14-tu po- 
zostawało tylko dziesięciu, gdyż je- 

den, a raczej jedna była zaledwie o- 
biecującą, młodziutką dzieweczka, 
którą redaktor Binkis wpisał widocz- 

1) Wieńce. 

go. któryby musiał stoczyć ostrą wal 
kę wyborczą ze stronnictwami opozy- 
cyjnemi. ' 

W tym stanie rzeczy min. Titule- 
scu misję swoją złożył, a rząd utwo- 
rzył min. Vaida-Voevod, znany dzia 
łacz transylwański. 

Nowy gabinet rumuński musi przy 
stąpić natychmiast do rozwiązania 
wielkich problemów. które stawia 
przed nim położenie gospodarcze i 
finansowe. Stronnictwa opozycyjne 
zapowiadają stnowczą walkę przeciw 
ko rządowi, a walka ta wróży ostry 

przebieg kampanji wyborczej. 

Można wyrazić ubolewanie z po- 

wodu zapowiadania przez opozycję 

tak nieprzejednanej walki z rządem, 

gdyż ani obecna sytuacja gospodar- 
cza i polityczna Rumunji, ani stano- 
wisko zajęte przez czynnik konstytu- 
cyjny, który powierzył utworzenie 
rządu przedstawicielowi najsilniejsze- 
go stronnictwa dawnej opozycji—nie 
upoważniają przywódców obecnej 
opozycji rumuńskiej do występowa- 
nia w sposób bezwzględny przeciwko 
nowemu gabinetowi. 

Wolno jeszcze podkreślić, że nowy 

gabinet utworzono przy zachowaniu 
wszystkich przepisów prawnych o od: 
powiedzialności konstytucyjnej jak to 
zapowiedział zresztą król Karol w о- 
statniem przemówieniu swojem na 
posiedzeniu ustępującego gabinetu 
premjera prof. dr. Jorgi. (Iskra). 

TAU INS RE 

WŚRÓD PISM. 
— „Wiadomości Literackie* w numerze 

24 przynoszą artykuł Wiasylewskiego o Zyg- 
muncie Noskowskim jako towiańczyku, ar- 
tykuł Boya-Zeleńskiego „Po lwowskim wy 
roku“, „Zaulki paragrafów przewietrzone“, 
„Trykot i infuga“, jinteresującą rozmowę 
Stalina z Emilem Ludwigiem, całą stronę re_ 
cenzyj z książek pióra Własowskiego, Mor- 
stina, Hulki-Laskowskiego, recenzje plastycz 
ne (Sterling), teatralne (Krzywicka), sporto- 
we (Rytard), aktualności. 

nie dla zwiększenia ilości, lub też dla 
upiększenia antologji imieniem kobie 
cem. 

Jednostką reprezentującą współ- 
czesny kierunek literacki na parnasie 
kowieńskim, jest Petras Vajeziunas, 
cieszący się największem uznaniem 
wśród swego społeczeństwa. Nikt bo- 
wiem tak głęboko, jak on, nie potra- 
fił przemówić do duszy Litwina. Pod 
każdym względem zdobył największe 

laury, prowadząc ze sobą całe grono 
młodych talentów: 

„Myśmy marzeniem skrzydlaci, 

Pełni wiekowej tęsknoty 
Idziemy, šni o przedświcie, 
Krzepi nas ń hożo-złoty*. 

Tak oto mówi — i nikt mu nie 
zaprzecza. Vajcziunas należy do tych, 
którzy największym plonem z pośród 
współczesnych poetów się wykazali. 
Wydał bowiem 18 dzieł. W tej liczbie 
14 dramatów scenicznych rozmaitego 
gatunku, zaś pozostałe cztery, to po- 
ezje dowolne, napiętnowane właści- 
wym jemu liryzmem. 

Teatr kowieński, stojący dziś na 
wysokim poziomie artystycznym, pod 

waliny swoje zawdzięcza przedewszy 
stkiem Vajcziunasowi, który wprowa 
dził na scenę dramat oryginalny, od- 
powiadający ideowym dążeniom Lit- 
wy współczesnej, Doskonałym dra: 
maturgiem jest jeszcze i Wineenty 
Krevć, od którego wywodzi się ro- 
mantyzm seenieczny, pozostający w 

ścisłym, kontakcie z misterjum. 
Ale to już ludzie starsi, o sile twór 

czej. gruntownie skrystalizowanej. 
Czoło, jak jednego, tak i drugiego 
laurowane siwizną. 

Przyjrzyjmy się lepiej tym mło- 
dym, chwytającym się chętnie pióra, 

których nie zmęczyło jeszcze życie, 
ani praca twórcza. A jest ich wielu, 

może nawet zi: wielu na takie państ- 
wo, jak Litwa... 

    

   

‚ 

WwILENSKI 

* WYSTAWA MONIUSZKOWSKA. 
Pokaz pamiątek po naszym wiel: 

kim mistrzu zostanie otwarty dopiero 
w następną niedzielę. * 

Należy przypomnieć wilnianom, że 
pierwszą moniuszkowską wystawę 
urządził p. L. Uziębło w roku 1902 
w Warszawie jako dział Wystawy 
Teatralnej, zorganizowanej przez ad- 
wokata Leona Papieskiego. Dział wi- 
leński był tam obficie reprezento- 
wany. 

Go do obecnej wystawy możemy 
już dziś podzielić się z naszymi czy- 
telnikami wiadomością, że zawierać 
będzie niezwykle ciekawe rzeczy i 
doskonale zilustruje historję muzyki 
i jej amatorów w Wilnie. Będzie dob- 
rym pokazem dla młodzieży szkolnej, 
którejby warto wygłaszać małe od- 
czyty przy takich pamiątkach z wi- 
leńskiej przeszłości. Będzie tam cała 
kolekcja portretów ludzi związanych 
z kulturą muzyczną w Wilnie, aktu- 
alja moniuszkowskie, np. rysunek 
Wincentego Ślendzińskiego, malarza, 
ucznia twórcy Halki, przedstawiający 
Moniuszkę w otoczeniu artystów ope 
ry i amatorów, ze zbiorów p. Ł. Uzię- 
bły afisze, ulotki, duże zbiory p. Ed- 
warda Wrockiego, o którego Muzeum 
muzycznem napiszemy obszerniej, a 
tkóry łaskawie organizuje obecną wy- 
stawę, powtarzając poniekąd tę, którą 
zainicjował dwa lata temu w Katowi 
cach, przy odsłonięciu pomnika na- 
szego wieszcza. Obaj powyżej wymie 
nieni panowie nie szczędzą trudów, 
bypokaz wypadłinteresującoiz ko- 
rzyścią dla zwiedzających. Jubileusz 
moniuszkowski ożywi może kult mi- 
strza, wydobędzie z zapomnienia me 
lodyjne piosnki, mało lub wcale nie 

"znane, a które warte są, by je špie- 
wać na popisach, gdzie nie mogą wy- 
brnąć dalej jak Pieśń Wieczorna i 
Sokół. 

Moniuszko, to jeszcze jeden liść 
wawrzynu z niw litewskich do wieńca 
chwały Najjaśniejszej Rzeczypospoli- 
stej Polskiej. To jeszcze jeden prezent 

  

z Wilna kulturze Warszawy, to nasza 
przeszłość, nasze świadectwo, że na- 
wet w dobie najcięższego ucisku; prze 
śladowań, wywożenia na wygnanie, 
kwitło i płomieniło się nieśmiertelne 
piękno tonów, wysnute z poetycznej 
duszy skromnego organisty od Świę- 
tego Jana, Pana Stanisława Moniusz- 
ki, kochanego przez wszystkich, któ- 
rego piosenki śpiewała cała Litwa. 

Rzec można, iż całe starsze poko: 
lenie wyrosło u nas na Śpiewnikach 
Moniuszki, nasze matki, ciotki, wu- 
jowie i ojcowie, wychowywali nas z 
temi nutami w rękach, śpiewając nam 
od kołyski śliczne, rzewne i łatwo 
wpadające do ucha melodje. Niejeden 
z nas, gdy usłyszy nutę moniuszkow- 
ską, rozlewną, tęskną, taką tutejszą, 
choć się często nazywała krakowia- 
kiem, gdy przypomni wesołe historje 
o Karczmarce, o Babie i Dziadzie lub 
o kochanym Dziaduniu co to mu 
usnąć nie było wolno, a spał „choć 
doktór zakazał”, przy pięknej bajecz- 
ce wnuka, albo o Matysku, na którego 
przyszła kryska, o niemiłych darach 
pana, co brzydki i stary i tyle innych, 
powracają wspomnienia dzieciństwa, 
tych prywatnych koncertów np. w do 
mu Karłowiczów, gdzie Jan (ojciec 
muzyka Mieczysława) zdolny wiolon- 
czelista i twórca paru piosenek, jego 
żona Irena z Sulistrowskich jej sio- 
stra, Wanda Romerowa, (kontralto i 
sopran), śpiewały tercety z wielbicie- 
lem i uczniem Moniuszki Iwaszkiewi 
czem. Piosnki Moniuszki były domo- 
wemi melodjami ziemiańskich domów 
Litwy. Kiel. Rom.    

i i i i 

Druga Środa hiszpańska. 
Szczęśliwie się złożyło, że dr. Boye został 

dłużej w Winie i mógł drugi wieczór wypeł- 
nić swojemi refleksjami o Hiszpanji, tym 
razem już tylko współczesnej. Tak niewiele 
o niej wiemy, poza don Richotem i walkami 
byków, a Pireneje wydają się jakąś nieprze- 
kraczalną zatawą, że każdy błysk światła 
wiadomości o tym odosobnionym na wiel- 
kim półwyspie, kraju — jest cenny, zwłasz- 
cza od takiego znawcy tematu, jak dr. Boye. 

Miguel Unamuno i Pio Baroja — oto dwie 
postacie syntetyzujące współczesn. Hiszpanję 
Spirytualista mistyk nawet, umysł kontem- 
placyjny — oraz ostry ironista, siekący w 
swoich dziełach współrodaków, pragnący, 
mniejsza o to, serjo, czy żartem — angielskie 
go gubernatora dla Hiszpanji — oto te dwie 
uzupełniające się wzajemnie, mimo kontro- 
wersyj w życiu, indywidualności reprezenta- 
cyjne duchowego życia Hiszpanji. 

Jest ona węzłem takich najrozmaitszych 
sprzeczności i paradoksów. jakich my z na- 
szemi skromnemi wiadomościami o tym kra- 
ju, nie podejrzewamy. Ostatnia rewolucja w 
nim jest czemś najlogiczniej wypływającem 
z nagromadzenia zapalnego materjału do niej 
wieków ubiegłych, aż do ostatnich lat pano- 
wania Alfonsa XIII, który niemało do obale- 
nia monarchji się przyczynił. 

Po prelekcji, a raczej odczytaniu swego, 
jak i na tamtej Środzie essay'u, dr. Boye prze- 
czytał dwa piękne wiersze w oryginale i swo- 
ich przekładach, poczem p. Halina Hohendlin 
ger czytała szereg utworów poetyckich w 
tłumaczeniach prelegenta, 

Po przerwie, p. Sergjusz Konter śpiewał 
pieśni ludowe, hiszpańskie, w oryginale i prze 
kładach p. Boye, oraz po francusku, piosenki 
z repertuaru słynnej Raguel Meller. Śpiewał 
jak zwykle z właściwą sobie subtelnością i 
kulturą, stylizując je odpowiednio i nastra- 

jając na charakterystyczny, bardzo ton, z 
odrobiną groteskowości. Bisował wielokrot- 

Mam wrażenie, że tam wieś każda 
ma swego poetę, Jednak oni o swojej 
wiosce mało wspominają. Garną się 
wszyscy w miarę możności do mia- 
sta — do stolicy. Atmosfera wiejska 
sprzykrzyła im się. Rzucają się w wir 
życia urbanistycznego, opiewając tę- 
chłe, cuchnące zaułki i reklamowe 
światła elektryczne. 

W rocznicę obchodu dziesięciole- 
cia niepodłegłości, wydano dugą an- 
tologję p. L. „Pirmas Deszimtmetis“ *), 
redagowaną przez P. Kubilewiczius'a; 
zawiera ona znacznie więcej poetów. 
niżeli pierv „bo až 18-tu, z których 
prawie każdy jest autorem kilku dzie- 
łek drukowanych osobno. Ilość tę 
podzielić można na dwie grupy: liry* 
ków młodszych i najmłodszych '). 

W skład grupy pierwszej wchodzi 
Petras Vajcziunas, dalej Augustajtyte 
Vajeziuniene, Butku Józć, 'Tysłava, 
Budritis, Santvaras i Żenge. 

Do drugiej, czyli najmłodszej, 
wszyscy pozostali z P. Kubileviezius* 
em na czele. Z tych ostatnich na szcze 
gólniejszą uwagę zasluguje, Bernard 
Brazdžionis oraz Salomea Neris. Bra- 

zdżionis z pośród licznego grona rów- 
nych jemu wiekiem, poetów, wy- 

pływa na powierzchnię akcentem, 
opartym nie na efekiowności słowa, 
jak to. zauważyłem u innych, lecz 
na sile i szczerości, wyrażającej duszę 
ludzką w jej najiniensywniejszem na- 
sileniu. Neris natomiast hołduje in- 
nego rodzaju myśleniom, mianowicie: 
przedostającym się przez Łotwę prą- 
dom komunistycznym, Reszta pozo- 
stałych postępuje mniejwięcej jedno- 
myślnie. 

O korzyściach, jakie przyniosło 
ostanie dziesięciolecie można powie- 

   

          

*) Pierwsze dziesięciolecie. 

%) Łudas Gira — Ižango žodis. 

nie, tak się to podobało słuchaczom tej przed- 
ostatniej w tym sezonie, a znów jak na o- 
górki. bardzo łicznej Środy. s. z. kl. 

Nasz Głos. 
Młodzież gimnazjum państwowego w Dzi- 

śnie wydaje szkolne czasopismo miesięczne 
pod nazwą „Nasz Glos“. Pismo to jest wy- 
razem życia szkolnego, erganizacji i zainte- 
resowań młodzieży, oraz drukuje próbki 
wierszowania i nowelkopisarstwa młodocia- 
nych szkolnych talentów. Na uwagę zasługują 
wzmianki etnograficzne zaczerpnięte z terenu 
przez młodych badaczy życia regjonu za- 
mieszkiwanego. Poziom pisemka jest stosun- 
kowo dobry. Dowodem poważnego ustosun 
kowania się do życia i jego zjawisk młodych 
autorów jest urzeczywistniona chęć nawią- 
zania stosunków ze starszymi kolegami z 
Koła Akademików Dziśnian U. S. B. wWilnie. 
Starsi koledzy akademicy informują młod- 
szych o życiu organizacji. Redaktorem jest 
uczeń kl. VII Piotr Pupin. Numerów ukazało 
się 6. 

Nawiasem wypada zaznaczyć, że pisemko 
gimnazjalne może być niezmiernie poważnym 
czynnikiem wychowawczym, na co należy 
zwrócić nuwagę wobec objawów nieodżało- 
wanej ignorancji maturzystów w zakresie 
życia społecznego, często wykorzystywanych 
deinagogicznemi hasłami, jakiem z ostatniego 
doświadczenia smutnego, było hasło zielonej 
wstążeczki antysemickiej. 

„Naszemu Głosowi'* z nad Dźwiny życzy- 
my pomyślnej pracy. B. 

Wykradzenie obrazów 
z pałacu królewskiego. 
BUDAPESZT, 10. VI. (Pat). Władze ru- 

muńskie powiadomiły władze węgierskie 6 

fakeie wykradzenia z pałacu królewskiego w 
Sinaja dwóch bardzo cennych obrazów, z 
których jeden jest oryginałem Rembrandta. 
Sprawca kradzieży zbiegł do Budapesztu. 

          

dzieć wiele, lecz uważam, że najlepiej 
będzie, jeśli podam tu kilka tłuma- 
czonych przezemnie wierszy, z któ- 
rych szanowny czytelnik oceni je 
samodzielnie. Oto w 2-gim numerze 
czasopisma 1930 r., wychodzącego co 

10 dni p. t. „Meno Kultura* *), znaj- 
duje się następujący wiersz pióra P. 
Kubilevicziusa. Mojem zdaniem wiersz 
ten odzwierciadla ideologię ogólną 
współczesnych. najmłodszej grupy, 
poetów litewskich. 

ALLEGRO 

Ir 

Niby łza spadająca, 
lak ktoś wciąż sercs 
pali i pali: 

Sekundy, godziny i dnie 
pogrążają w głuchotętną 
bezczynność. 

  

II. 

Teraz nie powstrzymać młodości 
mojej, 
jak pędzącego granatu — naboju, 
jak bezpowrotnej, iegoletniej 
serca miłości 
z ukochaną Leofkonją. 

IK. 

Wszyscy chcemy się unieść ekspresem 

ponad mgły, 
wyżej nad słońce 

Czasami płaczem 
szalejem, 

lub z pędem wpade«myv w wóz 
= ogniem płonący. 

Iv. ; 

Tylko szkoda, że nikt 
nie wie 

kiedy część swoją przebrniemy: 
dziś wieczorem, czy jeszcze 
przed słońcem, 

lub jutro o świcie — — 
A może o północy, 
podczas psów wiejskich 
wycia... 

Wyrazicielami krańcowych kierun 
ków, jak: Dudaizm, Surrealizm i Fu- 

śmiejemy się, 

  

*) Menas = sztuka. 

Nr. 131 (2373) 

° Во mego kolegi ze „Słowa*, 
Wi każdej redakcji siedzi taki typ, «o 

pracuje nożycami. Wycina się z innych pism 
„kawałki* albo dla przeglądu prasy, albo 
dla zasilenia materjału jakąś morową, gdzieś 
wyciętą sensacją. Publika senacje lubi — 
wyciąć niewielki wysiłek — za wycięte wier- 
szowego się nie zapłaci... 

Jasny więc pożytek z takich, jak my, 
Kolego, „ludzi z nożycami*. Tem większa 
boleść w razie niedocenienia, skrępowania, 
że tak powiem, indywidualności. Mnie ta, 
niestety spotyka na każdym kroku: „Ciąć 
bez powołania się na źródło nie wolno i 
basta“ — mówi redaktor. Zawsze. ma jakieś 
skrupuły. to moralność, to prawo autorskie. 
— Niema to jak Wam, Kolego! Pryneypał 
Wasz — człek z fantazją — ma gest. Co 
drugi dzień artykulik o „mechanicznem pla- 
gjatowaniu* kropnie, hałasu narobi, fason 
utrzyma, a Wy u niego jak u Pana Boga 
za piecem! 

Tydzień 

2 czerwca 

temu, jakże Wam zazdrościłem: 

na drugiej kolumnie „Słowa* 
rozpiera się pryncypalnie taka fajna sensa- 
cja, prawdziwa ozdoba numeru: „Zdemasko 
wanie „psychokryminologa“ Langsnera*! Aż 
mnie zatkało! — toż ja sam już dwa dni 
temu dosłownie to samo czytałem w „Kur- 
jerze Porannym* z dnia 31 maja! Byłbym 
wyciął, ale cóż począć z redaktorem. — Zbe- 
sztal mnie, že Kurjer bez mechanicznych. 
plagjatów obejdzie się i tyle... 

I jak tu żyć, — pytam się Was, Kolego? 
Więc już tylko z głuchą goryczą w sercu 

czytałem nazajutrz, 3 czerwca, jakešcie sta 
wo w słowo zerżnęli dla „Słowa* tę praw- 
dziwą frajdę o podpalaczu z „Kurjera Pol- 
skiego” z dn. 1 czerwca! Tylko koleżeńska 
uwaga Kolego: Zmieniajcie tytuł! — w 
„Kurjerze P.“ „Cheialem mieč silne przežy- 
cia“ į u Włas w „Słowie* „Chciałem mieć 
silne przeżycia”! Może być czasem jeszcze 
jaka przykrość — zawsze lepiej trochę zmie 
nić. Nic Wam redaktor nie mówił? 

A już całkiem paskudnie toście zrobili 
z zakończeniem! Oni w „K. P.* mogli za 
kończyć słowami „wyrok zapadnie w dniu 
dzisiejszym”, ale toż wy piszecie w parę 
dni później — trzebaż było to zdanie opuś- 

ić! Niech kto przeczyta „Kur. P.* i „Sło- 
wo* — śmiać się będzie... Pilnujcie się na 
przyszłość! 

   

    

  

  

Ale to głupstwo — każdy potknąć się 

może. Zdarza się. Grunt, że można praeo- 

wać, że się „żyje i rozwija”. Niema to jak 

atmosfera wolności i swobód, na „pakta 
conventa" zagwarantowanych. Jesteście szczę 
ściarz, Kolego! 

Powiem wam coś. Mnie i tak nic z tego, 

bo redaktor nie pozwoli, więc skorzytajcie 

Wy przynajmniej: — W' piątkowym nume- 

rze „Gazety Porannej* jest coś akurat dla 

Was. Taki kawałek o Marji Calergis p. t. 

„Polska „dypłomatka w krynolinie*, Rypnij- 

cie tąk na poniedziałek, wtorek — powia- 

dam Wam: zaczytywać się będą! 

  A więc śmiało do zbożnej pracy ja- 

koś tam będzie! Krzepcie_ się. Koleżeńskie 

pozdrowienie zasyłam. jim. 

    

We wczorajszem „Słowie* p. redaktor te- 
go pisma kontynuuje we właściwym mu stylu 
i tonie „polemikę*, tym razem z listami ot- 

wartemi i oświadczeniami osób lub instytu- 
cyj, które w sprawie kampanji „Słowa* prze- 
ciwko „Kurj. Wil." i jego współpracownikom 
zechciały zająć publicznie określone stanowi- 
sko łub stwierdzić fakty. Jednakże i przy tej 
sposobności p. Mackiewicz kieruje w moją 
stronę nową serję inwektyw, mimo, iż wie, że 
sprawa dotychczasowej jego „polemiki* ze 
mną i jej metod znajduje się w rękach odpo- 
wiednich władz Bloku Bezp. 

Ocena tego sposobu postępowania oraz 
moralnej wartości inwektyw już nie do mnie 
w tem stadjum sprawy, lecz do owych władz 
należy. Odpowiadanie na te napastliwe wy- 
cieczki uważałbym za sprzeczne z poczuciem. 
godności osobistej. 

K. O. 
EE 05 
sa IAA IUI ONE EPEA ATOM 

turyzm, są wlašnie ci ostatni mlodzie- 
niaszkowie. Jednak ich cechę zna- 
mienną stanowi chęć odseparowania 
się od futurystów zachodnich. Najle- 
piej to uwydatnia się w twórczości 
Tilvytis'a. 

Śpiewaj 
Danjo, 3 

špiewaj Brytanjo, 

ciebie 
dziś wie- SW 
czorem w ojczystej ziemi 
z naszemi brzozy ożenię 

Śpiewaj, jak u was wyrosły 
kominy, 
dymiące statki, 
i — jak rozbrzmiewa radjo. 
U nas jesień 
jesienieć zaczyna, 
Świerki śpiewają arje. 

Śpiewaj Danjo, 
śpiewaj Brytanjo, 
o ukraszonych alejach — 
ty sobie o łacińskich lit 

ja — o ojczystych wiatr 
które co wieczór 
inne melodje w uszach mi wydzwaniają. 

    

Lecz jeszcze na tem się nie koń- 
czy. Poszczególni autorowie posiadają 
właściwą sobie odrębność formy. 
Między innemi niemniejszą budzi cie- 
kawość twórczość Józefa Żłabis'a 
(Żengć), który pomimo poważnego 
wieku nie oddał dotąd swej pracy 
na półki księgarskie, ale zaproszony 
do wzięcia udziału w ostatniej anto- 
logji, umieścił wśród wielu innych 
naprawdę oryginalnych wierszy, ut- 
wór następujący, p. t. „Wiosenna 
Gramatyka. 

Opadły, 
opadły z głowy 
rzeczowniki. 
Dosyć. 

Wiosna odmienia kwiaty: 
kwiaty, 
kwiatów, 
kwiatom. 

Oto przekwilla jabłoń: I 
Rygiszka Jan, <w (4  
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
9-ciokrotny samobójca. 

Ustalenie tożsamości zwłok znalezionych wpobliżu 
wsi Siemaszki. 

W. „Kurjerze Wiłeńskim* donosiliśmy 
przed kilku dniami, iż w lesie wpobliżu ko- 
$onji Siemaszki gminy orańskiej, ujawniono 
zwłoki nieznanego mężczyzny, będące już w 
stanie rozkładu. Na drzewie, pod którem 
zwłoki leżały, wisiał kawał sznura, eo na- 
„sunęło podejrzenie, iż nieznany osobnik po- 
pełnił samobójstwo. 

Wadrožone dochodzenie policyjne dopro- 
wadziło w dniu wczorajszym do ustalenia 

tożsamości samobójey. Okazał się nim nie- 
jaki Wincenty Jakowicki, mieszkaniec wsi 
Siemaszki, który już ośmiokrotnie usiłował 

pozbawić się życia, lecz zawsze w ostatniej 
niemal chwili bywał uratowany. 

Jakowicki nie zaniechał jednak swego 
desperackiego zamiaru i po raz dziewiąty 
targnął się na życie. Obawiając się, iż i tym 
razem ktoś mu przeszkodzi, uparty samo- 
bėjea zaszył się wgłąb lasu i tam powiesił 
się na drzewie. Samobójea przewisiał praw- 
dopodobnie przez kilka dni, później pękł 
sznur i zwłoki spadły na ziemię, gdzie zaczę 
ły się szybko rozkładać. 

Powodem samobójstwa był brak praey i 
silny rozstrój nerwowy. (e) 

  

Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogrėdku   
> MAROKKO 

W rol. gł.: MARLENA DIETRICH, Gary Cooper i A. Menjou 

====== WKRÓTCE: „10-ciu Z PAWIAKA"“ 

SE НННЕНнЕЬ 
kowo - śpiewny. 

  

  

Głębokie. 
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 

w Głębokiem, 

Oto bilans pracy Zrzeszenia Powiatowe- 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w 

ębokiem. 
Są 3 referaty: 
1) Referat Opieki nad Matką i Dzieckiem, 
2) Referat Wychowania Obywatelskiego, 
3) Referat Wytwórczości Gospodarczej. 
Placówkami referatu Opieki nad Matką 

4 Dieckiem ва: 
Stacja Opieki nad Matką i 

0 
   

Dzieckiem, 

    

Kropla Mleka. Świetlica Szkoły Powszechnej. 
Staej 
Dzieci pozostają pod opieką Stacji do 

sakończeniu 3 lat — po przekroczeniu tego 
wieku są wypisywane. 

Liczba zarejestrowanych dzieci na Stacji 
wynosi 43: 

Porad lekarskich w okresie sprawozdaw- 
<czym udzielono 1968. 

Ilość zarejestrowanych matek 107. 
Liczba dokonanych przez hygjenistkę wy- 

«%iadów domowych 1476. 
Wywiady domowe mają bardzo duże zna 

<zenie, gdyż dają możność kontrolowania 
<zystości i porządku w rodzinach odwiedza- 
nych co wpływa dodatnio na podniesienie 

«stanu higjeny. 
Kropla Mleka: 
Akcja mleczna prowadzona była przez 13 

miesięcy. 

Ilość wydanego mleka w litrach wyno- 
si 6.340. 

W! marcu 1931 r. był przeprowadzony na 
terenie Stacji konkurs najstaranniej i najle- 

piej utrzymanego pod względem wymagań 
zdrowia i higjeny — dziecka. Matka wyróż- 
«nionego dziecka została hojnie wynagrodzo- 
ną. otrzymując wyprawkę dziecięcą. Poza- 
tem wyróżniono 35 matek. 

Świetlica dla dzieci: 
Dzieci przyjmowane są do Świetlicy włącz- 

mie do 3-ch oddziałów Szkoły Powszechnej. 
jmuj dynie dizeci najbiedniejszych 

Dzieci, pozbawione odpo- 
wiednich warunków w domu, odrabiają za 
„Фате lekcje w świetlicy, posiłkując się świet. 
licowemi podręczn. Po odrobieniu lekcyj 

r<dzieci spędzają czas na zabawie p. dozorem 
*kierowniczki. Dzieciom wydawane są pod- 
-wieczorki: herbata i chleb. Pozatem w ok- 
resie sprawozdawczym dzieci otrzymały po- 
<darki: wojłoki z kaloszami, ciepłe sukienki 
a garnitury, ciepłe palta, koszulki. Zwykle. 
kilka razy do roku, przy różnych uroczystoś. 
«ciach, czy to kościelnych, czy narodowych, 
dzieci otrzymują lepsze jedzenie, jak bułki, 
masło, kakao i cukierki. 

„Sprawozdanie z referatu wychowania 
obywatelskiego. 

W' początkach okresu sprawozdawczego 
"Ref. Wych. Obyw. urządził parę zebrań 
«dyskusyjnych dla członkiń i zaproszonych 
<gości. Na zebraniach tych miały miejsce 
„odczyty, a w następstwie rozważanie tema- 
tu, oraz ożywione dyskusje. Z końcem lutego 
1932 r. została otworzona świetlica niedziel- 
ma dla kobiet, która cieszyła się ogromnem 
„powodzeniem. 

Sprawozdanie z referatu Wytwór- 
czości Gospodarczej: 

Jeszcze mamy jeden czynny referat, to 

weferat, to referat Wytwórczości, placówką, 

którego są warsztaty tkackie. Pomimo licz- 
mych zamówień na płótno i kilimy, dotych- 
«czas nie dało się ustalić, czy warsztaty tkac. 
Mie w obecnych warunkach na naszym tere- 

  

    

    

  

    

nie mogą być placówką dochodową, czy też 
traktowane mają być jedynie jako placów- 
ka propagandowa wyrobów na szerokim 
warsztacie, oraz wyszkolenia dziewcząt wiej. 
skich na dobre tkaczki. 

Powyższe dane dotyczą miasta Głębokie- 
go, mamy jednak na terenie powiatu trzy 
nasze oddziały 

1) w, Dziśnie, 
2) w Mikołajewie, 
3) w Dokszycach, 

które pracują wydajnie, zwłaszcza Oddział 
w Dziśnie, prowadzący akcję dożywiania 
biednej ludności Dzisny w ilości 200 osób. 

Na zakończenie sprawozdania z działal- 
ności Zarządu dodać należy, że Z. P. O. K. 
brał zawsze czynny udział we wszystkich 
przejawach # społecznego na terenie 
Głębokiego i Dzisny. W obchodach i akadem. 
jach Związek współpracował z innemi orga- 
nizacjami. 

Sprawozdanie kasowe przedstawia się w 

sposób następujący: 
Przychód miał pozycję ogólną zł. 11406.57 
Rozchód wyniósł 

Saldo na 1 k 

Kleck. 
Wieczór pieśni. 

W; dniu 4 czerwca r. b. dzięki inicjatywie 
i staraniom kapelmistrza 9 baonu K. O. P. 
p. Józefa Sokołowskiego, Polskie Gimnaz- 
jum Koedukacyjne w Klecku urządziło w sa- 
li Banku Chr jańskiego wieczór wokalno_ 
muzykalny na który złożyły się: 1) śpiewy 
chóru gimnazjalnego, któr vał utwo- 
ry „Rozprószone po wszechświeci i „Hej 
koledzy”, 2) Marsz „Gimnazista* w wyko- 
naniu orkiestry mandolinowej gimnazjalnej, 
3) „Polska wiązanka* wykonanie orkiestry 
mandolinowej ze śpiewem chóru, 4) jedno- 
aktówka p. t. „Coś nowego* i 5) obrazek 
sceniczny „Nasze harce* ze śpiewem chóru 

    

   

133.44. 
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"przy akompanjamencie orkiestry mandoli- 
nowej — pod abtutą p. Sokołowskiego. 

Wobec tego, że w dniu 4 czerwca przy- 
padała 60-ta rocznica zgonu znakomitego 
kompozytora pol kiego Stanisława Moniusz- 
ki, wieczór został poprzedzony uroczystą 
akademją ku czci Jego. 

Na akademję złożyło się słowo wstępne, 
"wygłoszone przez p. Sokołowskiego, w któ- 
rem prelegent pokrótce scharakteryzował 
życie i działalność znakomitego kompozytora 
i chór gimnazjalny odśpiewał „Ojcze ż Nie- 

ba* z opery „Halka* —, Moniuszki. 
Całość wypadła bardzo dobrze, a wyko- 

nawcy zostali nagrodzeni burzą oklasków 
licznie zebranej publiczności. 

Dyrekcji Gimnazjum należy się szczere 
uznanie za urządzenie tak miłej atrakcji i 
poniesione przy tem trudy, gdyż gimnazjum 
istnieje tu dopiero niespełna od roku'i jest 
jeszcze jakoby w stadjum *organizacyjnem, 
zaś p. kapelmistrzowi Sokołowskiemu słowa 
podzięki za jego niezmordowaną działalność 
muzyczną na tut. terenie w ciągu dwulet- 
niego pobytu, bo dzięki jego staraniom i 
wytrawnej pracy mamy możność spędzenia 
niejednokrotnie tak mile wieczoru. 

Nowa Wilejka. 
Dzień Propagandy Polsk. T-stwa 

Czerw. Krzyża. 

Z okazji Tygodnia P. T. Cz. K. zwołał 
Magistrat m. N. Wilejki na dzień 9 b. m. 
zebranie przedstawicieli obywatełstwa, na 
którem jednogłośnie uchwalono utworzenie 
Miejscowego Koła P. T. Cz. K. Jako przewo- 

Kazimierz Buga 5), 
«w kwiatowy słownik. 
1 ja wiosennej gramatyce 
mazbierałem kwiatów. 
1 oto 
pełna gramatyka 
przemiłych słów, 
jak naprzykład jeden: 
«droga Marysiu. 
'Pełna gramatyka 
takich rzeczowników, 
jak naprzykład drugi: 
błękitne oczy. 
Pełna gramatyka 
i przymiotników 
1 liczebników 
a zaimków — 
zaś jeden zaimek tc — ona. 

i tysiące zaimków to — jej. 
Jej, 
«oto wytrysły 
światłowłose rzeczowniki, 
jak powiewny wiatr. 
„Jakgdyby świadomość pogubiwszy 
"Wszystkie wczuwania 
mówiła 
wiosenne czuciosłowy. 

*Cdzie ty obecnie 
wiosenna gramatyko, 
może daleko, 

«może dziesięć lat?.. 

Czy pamiętasz jeszcze, 

gdy raz : 
spadł wielki 
+, wielki rzeczownik, 

= przysłaniając połowę zachodniego pod- 
A niebia? 

«Czy pamiętasz 
jeszcze, gdy raz 
były w rzeczowniku gwiazdy? 
Gdy raz był wiatr” 
Ze światłości były gwiazdy! 
<zy pamiętasz jeszcze 
wiosenna gramatyko, 
że był taki rzeczownik, 
jak: poeta! 
Czy pamiętasz? 
Czy „pamiętasz wiosennej nocy sonety 
z trjoletami śmiechów poranka? 
Gdzie ty obecnie 

wiosenna gramatyko? 

może daleko, 
może dziesięć łat? .. 
A może 

  

*) Zmawey języka lilewskiege. 

е 

wiosny pełna gramatyka 
i przymiotników 
i liczebników 
i czasowników 
i zaimków, 

jak naprzykład jeden — 

to „ty“? 

Z przedstawicieli piewców przyro- 
dy litewskiej, najbardziej wyróżnia 
się Stanisław Santvaras. Podczas po- 
dróży zapoczątkowanej w r. 1930 po 
Europie południowej, której gorący 
klimat zmusza go częstokroć do zwra 
cania swych utęsknionych oczu ku 
stronie północnej, — woła z Medjo- 
lanu: 

Za sinemi górami, za stuwiežowemi 
jest kraj cudny, jak w maju sad rozkwitający 
bez którego nie wytrwam w tej odległej ziemi, 
bez którego nie uschni twarz ma łzami 

Išniąca. 

Litwa moja jest tym olśniewającym krajem. 
Naprawdę, z najpiękniejszych najpiękniejszą 

stroną, 

drogą, jako ślepcowi oczy utracone, 
lub jak światło nadbrzeżne żeglarzom zbłą- 

kanym. 
Podczas dnia, czy wśród nocy, jak w zgonu 

н ciemnošci, 
świeci mi, na mej drogi zaplątanej wstędze— 
i — jak słowo odwieczne w Wiecznotrwałej 

Księdze, 

  

ona mi zezwoliła marzyć o wieczności. 

Za sinemi górami, za stuwieżowemi, 

jest kraj cudny, jak sady pachnące zielenią — 
Szukam go, jako dziecko oczyma tęsknemi 
i nie nęci mię nawet spoczynek w palm cieniu. 

  

Przypisek redakcji. Feljeton powyższy 
drukujemy jako informacyjny, pragnąc za- 
znajomić czytelników z najmłodszą poezją 
litewską. Dlatego też zustrzegamy. że nie 
bierzemy odpowiedzialność: na siebie za ite- 
racko-artystyczną wartość przekładów, za- 
mieszczonych w tekście i nie czynimy w tych 
przekładach poprawek, któreby się mogły 
z tego slanowiska nasunąć. 

MAR po 

      

dniczącego wybrano przez aklamację p. dr. 
Beniasza Włacława, który wybór przyjmuje 
i proponuje urządzenie Dnia Propagandy w 
Nowej Wilejce, na co zebrani się zgodzili. 

Na program złożą się: Wymarsz Drużyny 
Ratowniczej o godz. 8,30 rano z Magistratu 
do Kościoła parafjalnego na nabożeństwo, 
po którem odbędzie się propagandowy po- 
chód przez miasto, dalej kwesta uliczna, 
oraz w sali Ogniska Kolejowego o godz. 4 
po poł. Odczyt połączony z deklamacjami i 
koncertem orkiestry. 

Nadmienić nał 
cza Przeciwgazowa 

    „ że Drużyna Ratowni- 
istnieje już od szeregu 

     
miesięcy, przeszła już całkowite wyszkole- 
nie, liczy około 2. u członków, której ko- 
mendantem jest p. Stanisław Łada. — Pożą. 
danemby było, ażeby jak najwięcej osób 
zgłaszało się na członków Koła, którego 
zadania są przecież wszystkim znane. — W 
projekc urządzenie kursów udzielania 

  

pierwszej pomocy przy nieszczęśliwych wy- 
padakch, dalej kursów przeciwgazowych i 
top. 

Zgłoszenia na członków przyjmować bę- 
dzie narazie Magistrat m. Nowej Wilejki. 

(w. j.) 

Olkieniki. 
Z życia Związku Srzeleckiego 

w Olkienikach. 

Staraniem zespołu amatorskiego tut. Od- 
działu Związku Strzeleckiego urządzono 
na cele uruchomienia świetlicy przedstawie- 
nie w dniu 4 b. m. 

Na program przedstawienia złożyły się 
dwie sztuczki p. t. „Posiew Wolności* i 
„Chrapanie z rozkazu ięki 

  

u'. Obie sztuki dz 
dobrej grze Leonowicza, Korsaka i Pawiukie_ 
wicza wypadły nadspodziewanie. 

Po przedstawieniu odbyła się zabawa ta- 
neczna, która w miłym nastroju przeciągnę- 
ła się do białego ranka. 

Wypada nadmienić, że na tul. terenie 
praca społeczna jest dość trudna, to jednak 
dzięki staraniom tut. Związku praca kultu- 
ralno oświatowa z każdym dniem robi 
większe postępy. 

Postawy. 
Duży pożar wpobliżu Postaw. 

W. dniu wezorajszym we wsi Werejcie, 
gminy Kezłewszczyzna, powiatu postawskie- 

    

LISTY DO 
Szanowny Panie Redaktorze 

Uprzejmie prosimy Sz Pana Redaktora o 
umieszczenie niniejszego oświadczenia: 

W związku z notatką p. Mackiewicza w. 

numerze „Słowa* z dnia 10 b. m. jako uczest- 
nicy zebrania dyskusyjnego w dn. 27 maja 

1932 r., uważamy za konieczne wyrazić pro- 
test i najwyższe oburzenie z powodu metod 

stosowanych przez p. Mackiewicza w wymie- 
nionej notatce. 

Przewodniczący zebrania p. Witold Ru- 
dziński w liście umieszczcnym w „Kurjerze 
*Wileńskim* z dnia 9 b. m sprostował 2 bez- 
podstawne zarzuty p. Mackiewicza. W odpo- 
wiedzi zamiast merytorycznej polemiki spot- 

kał się jedynie z obelżywemi inwektywami, 
popartemi nowemi fałszami. 

. Niestety stwierdzamy z przykrością, że 
tego rodzaju metody stały się już codzienną 
bronią p. Mackiewicza i wobec tego dalsze 
prowadzenie merytorycznej, polemiki byłoby 
bezcelowe. i 

Uczestnicy zebrania: 
Jan Pacuk, Józej Maśliński, Henryk Dem- 

biński, Leon Szreder, Marja Dziewicka, Irena 

Gajdowska, Stefan Jędrychowski, W. Około- 

wicz, Henryk Karaś, Stanisław Kuroczycki, 
Edmund Zdanowski, Władysław Ryńca, Hen- 

ryk Chmielewski, Jerzy Zagórski, Je rzy Pu- 

trament, Wanda Piłsudska, Gertruda Sawicka, 
Anna Kompielska, Jan Kapała, Kazimierz An- 
toniewicz, Józej Święcicki. 

  

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o u- 

mieszczenie w Pańskiem poczytnem piśmie 

następującego oświadczenia. 

Radykalny społecznie Katolicyzm S. K. 

M. A. „Odrodzenia*, ujawniony w szeregu 

artykułów odrodzeniowców wywołał ze stro. 

ny „Słowa od dłuższego czasu trwającą 

kampanję prasową. 

Dopóki zarzuty stawiane zabieraojącym 

głos w prasie odrodzeniowcom, a w szczegól. 

ności kol. H. Dembińskiemu, dotyczyły wy- 

łącznie zagadnień gospodarczych i nie nosi- 

ły cech insynuacyj, nie zabieraliśmy głosu, 

gdyż pomysłów poszczególnych członków nie 

uważamy za rzecz skończoną. Próby jednak 

nowego programu społecznego, stanowiące 

przedmiot dyskusji były najpierw wypra- 

cowywane w ,„Odrodzeniu'*; były treścią kil. 

kuletnich prac jednej z sekcyj. Są one wy- 

razem dążenia do przebudowy ustroju w 

ducha jak najgłębiej pojętej doktryny chrze- 

Ścijańskiej. 

Dlatego też zrozumiałem jest, że zasad- 

niczą linję i szczerość motywacji katolickiej 

w wystąpieniach swych członków S. K. M. A. 

„Odrodzenie bierze na siebie odpowiedzial. 

ność. Ostatnie ataki godzą w „Odrodzenie*, 

jako całość, Zarzucono nam utylitarny sto- 

sunek do religji, wykorzystywanie idei ka- 

tolickiej do celów ubocznych. Dowodzi to 

nieznajomości współczesnej myśli katolic- 

kiej, gdyż dla człow'eka znającego ją, radyka 

lizm katolicki nie jest niedorzecznością, ani 

rewelacją. Nie będziemy się legitymować z 

naszych przekonań katolickich. 

Atak ten zastaje nas w jednolitej i zde- 

cydowanej postawie. 

Domagamy się odwołania ze strony „Sło- 

wa* zarzutu nieszczerości przekonań katoli- 

ckich oraz bolszewizmu. 

Racz przyjąć. Panie Redaktorze, wyrazy 

prawdziwego szacunku 

Za S. K. M. A. „Odrodzenie“ 

Prezes Nowodworski Gustaw 

I w. prezes Marja Żeromska 

II w. prezes Władysław Kwieciński 

Szanowny Panie Redaktorze 

Proszę uprzejmie o umieszczenie następu- 
jącego oświadczenia: : 

W związku z odpowiedzią red. Mackie- 

wieza na mój list do Redakcji „Kurjera Wi- 
leńskiego* z dnia 9 czerwca r. b., umieszczo- 

ną w Nr. 132 „Slowa“ 7 dnia 10 czerwca r. b. 
oświadczam, co następuje: 

Wobec tego, że p. Mackiewicz w swej od- 
powiedzi z dnia 10 czerwca r. b. używa słów 
zniesławiających mnie — sprawę przeciwko 

red. Mackiewiczowi skierowuję na drogę są- 
dową. PSL 

W. Rudziński. 

go wybuchł nagłe groźny pożar. Ogień pow 
stał w zabudowaniach Tomasza Olsiewicza 
i Antoniny Olsiewiczowej z nieustalonej na- 
razie przyczyny i zaczął się szerzyć z niez 
wykią sybkością, prerzucając się również i 
na sąsiednie budynki. Wzmagający się po- 
żar zagroził poważnie całej wsi. Na szczęście 
dzięki szybkiej akcji ratunkowej oehotni- 
czych straży ognicewych z pobliskich miejs 
cowości i wszystkich mieszkańców wsi, zdo- 
łano ogień umiejscowić. Pastwą płomieni 
padły trzy domy mieszkalne oraz kilka bu- 

dynków gospodarskieh. Straty sięgają 50 tys. 
złotych. 

Dochodzenie prowadzi policja, (e) 

Wołożyn. 
Katastrofa samochodowa. 

W dniu onegdajszym wpobliżu Wołożyna 
uległ katastrofie samochód przemysłowca 
warszawskiego Wiładysława Kozłowskiego. 

Samochód prowadzony przez kierowcę 
Józefa Maślaka wskutek zepsucia się kiero- 
wniey wpadł na przydrożne drzewo. Przód 
samochodu wraz z metorem uległ rozbiciu, 
zaś znajdujący się w samochodzie Wł. Ko- 
złewski z małżonką Marją Jadwigą wyrzu- 
eeni zostali na ziemię. Odnieśli oni ciężkie 
obrażenia twarzy i nóg. Kierowca Maślak 
uległ złamaniu prawej ręki i ogólnemu po- 
tłuczeniu. 

Rannych skierowano do najbliższego szpi 
tała. (e) 

Z pagranicza. 
Przemytnicy w opałach 

Qnegdaj wieczorem na odcinku graniez- 
nym Kołtyniany patrol KOP. zauważył 3-ch 
podejrzanych osebników skradających się z 
workami na plecach. Osobniecy ci jak się 
później okazało nieśli przemyt w postaci 
«koło 50 klg tytoniu litewskiego, manufak- 
tury i jedwabnej gałanterji. Na widok pa- 
trolu przemytnicy rzucili się do ueieczki. 
Dwóch z nich wpadło do pobliskiego jeziora 
wraz z przemytem. Za uciekająeęymi oddano 
strzały, dzięki którym jeden z przemytników 
począł płynąć w kierunku żołnierzy, drugi 
zaś w dalszym ciągu począł oddalać się do 
brzegu litewskiego. Jednak ciążący na płe- 
each przemyt utrudniał płynięcie i gdy prze 
mytnik znajdował się na Środku jeziora 
utonął,   

  

REDAKCJI. 
Wielce Szanowny 3 

Panie Redakiorze, 

W? „Kurjerze Wileńskim* z 9 czerwca 

1932 r. (Nr. 129] ukazał się list otwarty 

przedstawici „młodego Wilna*. Piętnuje 

zdecydowany sposób metodę, jakiej 

chwyciło się „Słowo przy zwalczaniu Pań- 

skiej Osoby i Pańskiego organu prasowego. 

Wyrażam na tem miejscu całkowitą 60- 

lidarnoś 

  

  

on w 

   z powyższym listem i proszę o za- 

mieszczenie niniejszego w Pańskiem poczyt- 

nem piśnnie. 

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego sza- 

cunku i poważania 

Władysław Wielhorski. 

1932 r. 

   

Wilno, 9 czerwca 

Do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego*. 

Komunikujemy, że zgłaszamy akces do 
listu otwartego, adresowanego przez człon- 
ków Klubu Włóczęgów Senjorów do Pana 
Redaktora „Kurjera Wileńskiego* i ogło- 
szonego w numerze Pisma z dnia 9 b. m. 

Członkowie Klubu Włóczęgów Senjorów 

Jan Kruszyński 
Kazimierz Zwierko 

ATI AIK LT I R STR 

Głos rozpaczy z ulicy 
Safjanej. 

Otrzymujemy od jednej z matek tamtej 

szej dzielnicy prawdziwy głos rozpaczy. W 

imieniu rodziców tej ulicy i okolicznych. 

skarży się na jawnie uprawiany nierząd i 

demoralizujące się zachowanie prostytutek. 

Nietylko w nocy, ale i w dzień, mimo że 

przecież młodzież przechodzi tamtędy, stają 

we drzwiach i napraszają przechodniów nie- 

dwuznacznemi słowami, umawiają się i tar- 

gują, głośno, otwarcie. 

Odpowiednie władze powinny wejrzeć w 

te stosunki na Safjanikach, skąd nie po raz 

pierwszy dochodzą nas takie głosy. Ohyda 

całego procederu prostytucji powiększa się 

jeszcze jawnością postępowania, gorszącego 

rodziny tam zamieszkałe. 

Podróż dookoła Polski. 
W” dniu 9 czerwca r. b. członek Oddziału 

Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej i Prze 
myslowej im. Gabrjela Narutowicza, p. 
Grejc Jan wyjechał rowerem z ramienia Od- 
działa w podróż turystyczno krajoznawczą 
dookoła Polski. Celem podróży jest nawią- 
zanie bliższego kontaktu z bratniemi orga 
nizacjami młodzieży” rzemieślniczej i prze 
mysłowej na terenie Rzeczypospolitej, jak 
również p. Grejc zwiedzi pokrewne organi- 
zacje w Rumunji i Czechosłowacji. Czas pod 
róży jest określony na 4 miesiące. 

Uzupełnienie 
do sprawozdania z koncertu 

moniuszkowskiego. 
WI 128 numerze „Kurjera Wileńskiego 

z dnia 8 czerwca r. b. nkazało się sprawoz- 

danie z uroczystości Moniuszkowskich, w 
którem znalazło się parę nieścisłości, a mia- 
nowicie — na występie wieczornym w Parku. 

im. Gen. Żeligowskiego w wykonaniu zbio- 
rowem „Mildy* pomiędzy innemi wziął też 

udział i Okręgowy Chór Nauczycielski, li- 
czący 122 członków. wśród których 40 proc. 
przyjeżdżających na próby i występy z po- 

wiatów. 
Członkowie Okr. Chóru Naucz. w występie 

w dniu 5 b. m. wzięli udział w bardzo licz- 
nym komplecie. 

Biorąc powyższe pod uwagę, oraz w wy- 
sokim stopniu doniosłą i często wprost ofiar 
ną pracę nauczycielstwa na polu umuzykał 
nienia młodzieży miejskiej i wiejskej nie 
można pominąć milczeniem udziału tego 

chóru w występie. 
Pozatem nadmienić też muszę. że Moniu- 

szko napisał kantatę mitologiczną „Mildę* 

do słów Kraszewskiego, a nie operę. 

Bronisława Gawrońska 

Instruktorka K. Okr. Szk. Nr. 1. 

Od redakcji. Proszeni też jesieśmy o za- 
znaczenie, że śpiewał pod dyrekcją p. Kasz- 
telana chór Twa. Muz. „Lutnia* przy współ- 
udziale Chóru Akademickiego. 
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OLEJ OLIWNY 
jestnieodzownym czynnikiem współczes- 

Napewnoocenia ani oibrzymnieznacze- 
ie świeżej, pięknej cery dla kobiety, 

miewątpliwie też nie obcy jest Jej nie- 
zrównany wpływ oleju oliwnego na 
naskórek. Prosimy spojrzeć na tę pro- 
bówkę. Zawiera ona dokładnie taką 
ilość oleju oliwnego, jaka zużyta zostaje 
do wyrobu każdego poszczególnego ka- 
wałka mydła Palmolive. Dałszymi jego 
składnikami są oleje palm, które mięsza 
się z sobą wediug słynnej recepty Palm- 
olive. Niech Pani też pielęgnuje cerę 
mydłem Palmolive, niech Pani pójdzie 
za przykładem najbardziej dbałych o 

| utrzymanieswej urody kobietnaświecie. 

Prosimy żądać zawsze prawdziwego mydła Pałmolive, 
zwracając uwagę na jego charakterystyczne cechy: zielone 

yapókowanie — czarną opaskę — zioty stapis Palrzolioe. 

       

    

          

15 cm. probówka, 
wierająca faktyczną 
ilość oleju oliwnego, 
jaka zużyte zostaje do 
wyrobu każdego 90 
groszowego kawaika | 
mydła Palmolive. 

U 

    
  

    

    

    

/ 

  

  

    
   SK 

  

Rozstrzelanie szpiega na wzgórzach 
antokolskich. 

Wczoraj o godzinie trzeciej nad 
ranem na wzgórzach za szpitalem 
wojskowym rozstrzelany został na 
mocy wyroku Wojskowego Sądu w 
Wilnie szeregowiec 3 Dywizjonu Ar- 
tylerji Konnej Litwinow, skazany ns 
karę Śmierci przez rozstrzelanie za 

Szpiegostwo na rzecz Rosji Sowiee- 

kiej. 
Wyrok wykonał pluton egzekueyj- 

ny w obecnošci prokuratora wojsko- 
wego, przedstawicieli policji i żandar- 
merji. (e) 

Trup młodej dziewczyny w ogrodzie. 
Zabójstwo czy samobójstwo? 

Wezeraj późnym wieczorem w ogrodzie 
przy ul. Kałwaryjskiej 55 znaleziono trupa 
młodej dziewczyny, która jak się potem oka 
zało zmarła wskutek ciężkiego postrzału w 
okolicę serea. 

  = ais: Barnaby. 

  

Sobota Jutro: Onufrego. 

Ti Wschód słońca — g. 2 m. 44 
Czerwiec Zachód ‚ —& 19 м 51 

Boestrzszosie Zakładu Betezediogii М. & 9. 

w Simłę 7 ae 10 М1 842 nw 

Ciśnienie środaia w milimetrach: 764 

Temperstura śradaia + 12° С. 

© uajwyświe: + 174 0 

у <ajxrżeszn: T 6 — 

Osad: ślad. 

Wiatr: półn.-zach. 

Tendencja: wzrost. _ 

Uwagi przelotny drobny deszcz. 

MIEJSKA. 

— Plan dodatkowej elektryfikacji mia- 
sta. Jak się dowiadujemy. elektrownia miej 

ska przystąpiła do opracowania szczegółowe. 
ga planu elektryfikacji wszystkich dzielnie 
zaniedbanych pod tym względem. Kredyty 
na ten cel przewidziane są w ramach bud- 
żetu. 

— Magistrat szuka sposobów podniesie- 
nia  dochodowości elektrowni miejskiej. 
Zgodnie z uchwałą ostatniego posiedzenia 
Rady Miejskiej, Magistrat w najbliższym 
czasie zamierza nawiązać pertraktacje z kil 
ku wybitnymi specjalistami w dziedzinie 
elektryczności, w celu zasięgnięcia ich © 

pinji w sprawie organizacji pracy i gospodar 
ki elektrowni miejskiej, Władze miejskie 
spodziewają się ewent. pobyt w Wilnie 
któregoś ze „speców* zużytkować dla prze 
prowadzenia reorganiza któraby pozwa 
liła podnieść dochodowość elektrowni miej 
skiej. 

— Oszezędność... Sekcja Zdrowia Magi- 
stratu m. Wilna poleciła podległym sobie 
instytucjom sanitarnym zachować jak najda- 
lej idące oszczędności nawet przy zakupie 
lekarstw i Ł p. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Bratniej Pomocy P. M. A. U. S. B. 

Bibljoteka Bratniej Pomocy P. M. A. U. S. B. 
podaje do wiadomości korzystającym z niej. 
że kiążki przed wakacjami należy zwracać 
w terminie od 15 do 23 b. m. włącznie. Od 
dn. 24 b. m. Bibljoteka książek wypożyczać 
nie będzie. 

— Z Koła Historyków U. S. B. Na ostat- 
niem Walnem Zgromadzeniu Koła History- 
ków, wybrano Zarząd, który ukonstytuował 
się w sposób następujący: 

Prezes — kol. Deruga Aleksy, vicepre- 
zes—Odlanicki Poczobuta Henryk, sekretarz 

Szkop Jan, zastępca sekretarza — Kosiń- 
ski Zygmunt, skarbnik — Bieniecki Tytus, 
zast. skarbnika — Szwedt Antoni, bibljote- 
karz — Krakowski Stefan, gospodyni lokalu 
— Makarewiczówna Nina, kierownicy agend: 
towarzyskiej — Kordowicz Wiktor i pracy 
zbiorowej — Żytkowicz Leonid. 

Komisja Rewizyjna: przewodnicząca: kol. 
Burbianka Marta, członkowie — Kruszew- 
ska Stanisława i Stankiewiczówna Irena. 

Zastępcy — Łakowiczówna Janina i Sa- 
mowiez Władysław. Р 

— S. K. M. A. „Odrodzenie“. Dnia 12 
b. m. w kościele św. Jana o godz. 9 min. 15 

odbędzie się zwykła msza św. recytowana, 
poczem agapa i zebranie z referatem kol. 
H. Dembińskiego. 

Wstęp na zebranie tylko dła członków. 
— Klub Błękitnych podaje do wiadomoś- 

ci, że w dniu 12 b. m. (niedziela) o godz. 10 

rano, odbędzie się w Opiekuńczej Radzie 

Kresowej (Zygmunłowska 22%; parter prawe 
skrzydło) ostatnie przedwakacyjne dyskusyj 

  

   

  

  

Tożsamość zmarłej nie jest ustalona z u 
wagi na to, że nie znaleziono przy niej 
żadnych dokumentów. Zachodzi uzasadnione 
przypuszczenie, że nieznajoma została przez 
kogoś zastrzelona. 

  

NIKA 

  

ne zebranie Kłubu z porządkiem obrad na- 
stępującym: 

i) Referaty z cyklu „Wi pogoni za pew- 
nem*; a) kol. Antoniego Snarskiego p. t. 
„Zagadnienie wołi*, b) kol. Józefa Bujnow- 
skiego p. t. „Prognostyki nowej etyki*; 

2) Dyskusja; 
3) Winioski. 
Obecność członków obowiązująca. Goście 

mile widziani. 

  

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dyrekeja gimn. Hum, Koed. z oddz. 

mai.-przyrodn. dla Dorosłych im. ks. Piotra 
Skargi w Wilnie przy ul. Mickiewicza Nr. 22, 
podaje do wiadomości, iż przyjmuje wpisy 
do kl. TV—VII włącznie. 

Wszelkie informa 
gimn. w godz. 16.30- 
kiem świąt. 

— Dyrekcja Gimnazjum Połskiego im. kr. 
St. Batorego w Drui podaje do wiadomości, 
że egzaminy wstępne do klas od 3 do 4 
włącznie odbędą się w dniach 27 i 28 czer- 
wca r. b. Podania należy składać do dnia 
25 rwca w kancelarji gimnazjum. 3 

Liceum im. Filomatów w Wilnie (z 
prawami szkół państwowych) przyjmuje za- 
pisy codziennie od 10 do 2 (Żeligowskiego 
1—2). Egzamina do klas wstępnej i I można 
składać od 1 czerwca, do wszystkich klas 
od 21—25 czerwca. W kl. 1, 2 i 3 program 
gimnazjalny. Opłata w kl. wstępnej i 1 20 
zł, miesięcznie. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Oddział Zrzesz. Młodz. Rzem.'i Przem. 

„VYTA*%, od kilku tygodni intensywnie pra- 
cuje, nad zorganizowaniem wycieczki kaj 
kami do morza. To też w dniu 8 b. m. Se- 
kretarz Zarządu Centralnego Z. M. R. i P. 
p. Antoni Anforowicz — zwiedził pracownię 
Oddz. w której pod kierownictwem p. Pusz- 
waszkisa Edmunda członkowie Oddziału wy_ 
konują własnoręcznie kajaki, na których 
mają wyruszyć w początkach miesiąca lip- 
ca do morza. Kajaki są zrobione w sposób 
b. oryginalny i starannie. 

Organizowanie wycieczki przez młodzież 
rzemieślniczą i przemysłową kajakami de 
Gdańska i Gdyni, w celu bliższego zapozna- 
nia się z pracą bratniej młodzieży na Po- 
morzu — wzbudziło wśród starszego społe- 
czeństwa ogromne zainteresowanie. 

— Wałne Zebranie Z. M. Rz. Wi dniu 
7 m. b. w lokalu własnym, przy ul. Mickie- 
wieza Nr. 11 m. 9, odbyło się Walne Ze- 
branie Oddziału Zrzeszenia Młodzieży Rze- 
mieślniczej i Przemysłowej im. Szymona 
Konarskiego przy udziale przeszło 30 czion- 
ków. 

Na zebraniu sprawozdanie ź działalności 
Oddziału, w imieniu Zarządu złożył vicepre- 
zes B. Sakowicz, z którego wynikało, że Od 
dział w ciągu kilkumiesięcznej swej dzia- 
łalności — wykazał się ogromną pracą z 
dziedziny: samokształceniowej. kulturałno- 
oświatowej, sportowej i organizacyjnej, a 
mianowicie: sekcja dramatyczna urządziła 

15 przedstawień, — przeznaczając dochód 
na cel dobroczynny, sekcja sportowa zorga- 
nizowała: turniej gier sportowych w Ośrod- 
ku W. F. pomiędzy Oddz. Z. M. R. P. m. 
Wiilna, bieg naprzełaj w Zakrecie, oraz w 
sztafecie zorganizowanej przez Klub Spor- 
towy Z, M. R. i P. 10 X 1000 mtr. zdobyła 
1-sze miejsce. 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej, ustępu- 
jącemu Zarządowi udziełono absolutorjum 
oraz za owocną pracę złożono podziękowa- 

nie 

udziela kancelarja 
codziennie z wyjąt- 

    

      

  

   

   

Uchwałono Budżet i wybrano nowy Za- 
rząd w osobach: pp. Sakowicz B., C. Sien- 
kiewicz, Pietkiewicz, Świetlikowski P., Sta- 
cewicz, Sudnikowiczówna, Chmielewski i Ke 
walewski, oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Ko_ 
leżeński na czele z p. Koszubską Jadwigą i 
Anforowiczem Antonim. 

   



} ‚ WOJSKOWA. 
— Rejestracja rocznika 1914-go. W naj 

bliższej przyszłości rozpoczną się przygoto- 
wania do rejestracji rocznika 1914. Rejest 
racja tegoroczna nie przewiduje żadnych 
źmian i rozpocznie się jak zwykle х dniem 
1 września. 

— Kto staje przed koimsją poborową? 
Na dzień 13 b. m. wyznaczony został prze- 
gląd mężczyzn urodzonych w roku 1910-ym 
z nazwiskami rozpoczynającemi się na lite- 
ry: A, С, G, którzy podczas poboru w roku 
ubiegłym uznani zostali za czasowo niezdol. 
nych do służby wojskowej (kat. B). 

Z POCZTY. 
— Zmiany w godzinach urzędowania 

U. P. Wiilno 1. Z dniem 10 czerwca r. b. urz 
pocztowy Wilno 1 (ul. Wielka) zmienił do- 
tychczasowe godziny urzędowe w niektórych 
działach na godziny od 8--15-ej. Ograniczenie 
godzin urzędowych obejmuje następujące 
czynnoś į 

a) wypłata przekazów pocztowych i cze- 
kowych KOP (z wyjątkiem wypłat doraż- 
nych z książeczek wkładhowych PKO i prze- 
kazów pocztowych poste restante), 

b) wydawanie paczek, listów wartościo- 
wych, przesyłek listowych, pobraniowych i 
oclonych, 

c) wydawanie urzędowych i prywatnych, 
zwykłych i poleconych przesyłek listowych i 

d) przyjmowanie opłat radjofonicznych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Ze Stowarzyszenia Kupców i Przemy- 

słoweów Chrześcijan w Walnie. W| ubiegły 
wtorek odbyło się poisedzenie Sekcji bran- 
ży winno-spożywczej, na którem dokonano 
wyboru władz Sekcji. Na miejsce dotychcza_ 
«owego przewodniczącego p. W. Gołębiow- 
skiego, który z mandatu zrezygnował, wy- 
brano p. F. Żebrowskiego, na zastępcę prze- 
wodniczącego p. J. Zwiedryńskiego, i na 
sekretarza p. Bukowskiego, 

RÓŻNE. 
— Mełdunki na letniskach. Często się 

zdarza, że osoby przebywające na letnisku 
utrzymują wezwanie tamtejszej gminy, któ- 
ra żąda od letnika przedstawienia wymel- 
dunku z Wilna. Żądanie takie jest niesłusz- 
me. Wyjazd na letnisko traktowany jest ja- 
ko wyjazd czasowy, nie wymagający żadne- 
go wymeldowania w miejscu stałego pobytu. 
W związku z tem miarodajne władze wyjaś. 
niły istotny stan rzeczy, by na przyszłość 
unikać tego rodzaju nieporozumień. 

— Podziękowanie. Magistrat miasta Wil- 
ma składa podziękowanie Ofiarodawcom 
książek na rzecz Miejskiej Bibljoteki Nr. 1, 
a w szczególności p. Edwardowi Arcichow- 
skiemu, p. kpt. Janowi Wojciechowskiemu, 
p. Anastazji Krupskiej, p. Bronisławowi Jan- 
kowskiemu, p. J. Borysewiczowej, p. Połoń- 
skiej, p. Kotowiczównie, p. Pimpickiej za o- 
fiarawanie cennych egzemplarzy dzieł na- 
szych autorów i obcych. Na szczególną 
wdzięczność zasługuje Centralna Bibljoteka 
Pedagogiczna za ofiarowanie 187 książek i 
broszur. Obywatelski czyn  Ofiarodawców 
znakomicie przyczynił się do wzmdżenia 
zasobności Bibljoteki i szerzenia w ten spo- 
®6 czytelnictwa wśród mieszkańców miasta. 

— Dyrekcja Kolei Państwowych komuni- 
knje, że Towarzystwo krzewienia narciar- 
stwa urządza przy poparciu Ministerstwa 

  

  

     

Dziś premiera! 
Bźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
siena Wieika 42. 

Wielki film najnowszej 

prod. Paramountu p. t. 

Režyserja genjalnego E. D. Wenturini. 

NAD PROGRAM: Dodaiki džwiekowe. 

Komunikacji w dniach od 20 do 28 ezerwca 
r. b. 9-dniowy raid po Podkarpaciu, uzdrowi 
skach i letniskach. Przejazd odbędzie się w 

miękkich wagonach raidowych P. K. P. za- 
opatrzonych w pościel. 

Opłata za udział w raidzie, zawierająca 
koszta przejazdu z miejsca zamieszkania do 
Lwowa, przejazdu pociągiem raidowym, oraz 
pełne utrzymanie w czasie raidu wynosi 
240 zł., dla członków Towarzystwa organi- 
zującego 220 zł. 

Uczestnicy raidu mogą przewozić w bran. 
kardzie pociągu raidowego bagaż potrzebny 
w czasie trwania raidu i brać udział we 
wszystkich imprezach towarzyskich. 

Zgłoszenia przyjmuje Centralny Komitet 
Organizacyjny w Krakowie ul. Studencka 27 
m. 1 do dnia 15 czerwca r. b. Szczegółowych 
informacyj udziela Dyrekcja P. K. P. ul. 
Słowackiego 2, piętro III, pokėj Nr. 33. 

— Wystawa Szkół zawodowych „Pomoce 
Pracy* w pawilonie Targów Północnych w 
Bernardynce otwarta od godz. 11 dzisiaj, ju- 
tro i w poniedziałek. X 

Na wytawie znajduje się b. dużo przed- 
miotów z mębli, ubrania, bielizny, wyrobów 
trykotarskich, chemiko-technicznych i rzeczy 
artystycznych z 14 oddziałów bardzo dobrze 
znanych na gruncie wileńskim szkół zawo- 
dowych „Pomoc Pracy*. 

Wistęp wolny. 

ZABAWY. 
— Wielka Zabawa Lešnia na Zakrecie. 

W niedzielę dnia 12 czerwca r. b. staraniem 
Ogniska podoficerów zaw. Garnizonu Wiilna 
odbędzie się w lasku U. S. B. na Zakrecie 
Wielka Zabawa, połączona z niebywałemi 
dotychczas atrakcjami, przyczem ruchome 
bufety przy najniższych cenach kryzysowych 
— nie dadzą uczestnikom zabawy powodu 
do zmartwienia, lub troski. 

Wierwa, wesołość, uciecha — zapewnione. 
Wejšcie dla dorosłych 30 gr., dla szere- 

gowców i dzieci gr. 10. Dochód przeznacza 
się częściowo na „Fundusz Kolonjalny* i 
wycieczkę krajoznawczą. 

TEATR | MUZYKA 
— „Połacy w Ameryce* w Bernardynce. 

Dziś, sobotę 11 cezrwca o godz. 8 m. 15 — 
pełna humoru i wesołości operetka — wo- 
dewil Danilewskiego p. t. „Polacy w Ame- 
tyce". 

Jutro w niedziełę 12 b. m. o godz. 8 
m. 15 „Polacy w Ameryce". 

— Warszawska „Rewja Mody* w Lutni. 
Baczność piękne wilnianki! Czeka was rzad. 
ka atrakcja, bo oto dziś w sobotę 11 czerw- 

ca o godz. 8 m. 15 w. i jutro w niedzielę 
12 czerwca o gdz. 4 pp. odbędą się tylko 
dwa występy uroczej artystki teatrów war- 
szawskich p. M. Balcerkiewiczówny i zna- 
nej feljetonistki p. Well w wielkiej „Rewji 
Mody“. PP. Balcerkiewiczówna i Well za- 
demonstrują szereg eleganckich toalet i do- 
datków do nich, pouczając zarazem gdzie, 
jak i kiedy nosić je należy, oraz jak połą- 
czyć piękne z pożytecznem. Ceny miejsce 
specjalne. 

Jutro, w niedzięlę 12 b. m. o godz. 8 
m. 15 wiecz. „Nieuchwytny*. 

— Niedzielna popołudniówka „Awantura 
w raju* w Bernardynce. Jutro, w niedzielę 
12 czerwca o godz. 4-ej pp. po raz pierwszy 
po cenach zniżonych ukaże się świetna Раг- 
sa Arnolda i Bacha p. t. „Awantura w raju". 

  

W rolach 
głównych 

KU RI E R 

RADJO 
SOBOTA, dn. 1t czerwca. 

11.58: Sygnał ezasu, 12.10: Audycja dla po 
borowych (muz. i pog.). Kom. meteor. 
12.45: Poranek szkolny. 15.35: Progr. dzien- 
ny. 15.40: Audycja dla dzieci. 16.05: Kon- 
cert dla młodzieży (płyty) 16.40: Przegląd 
wyd. perjod. 17.00: Muz. lekka. 18.00: „W 
morelowej stolicy“ odcz, 18.20: Muz. tanecz- 
na. 19.156: Tygodnik litewski. 19.30: Progr. 
na niedzielę. 19.35: Pras. dzien. radj, 19.45: 
Kom. Wil. Tow. Org. i K. R. 19.25: Rozmai 
tości. 20.00: Koncert życzeń (płytyj. 20.15: 
Transmisja z Warszawy. 21.10: Uroczysty 
apel. 21.30: Komunikaty. 22.05: Koncert 
Szopenowski. 22.40: Kom. i muz. tan. 

NIEDZIELA, dnia 12 czerwca 1932 r. 

10.15: Nabożeństwo z Poznania. 11.58: 
Sygnał czasu. 12.10: Kom. met. 12.15: Pora- 
nek muzyczny. 12.35: „Znaczenie przerw w 
czasie pracy i urlopów'* — odczyt. 13.10: 
Dalszy ciąg koncertu. 145.00: „Wtyprawa k 
jowska* — pogadanka. 14.15: Muzyka. 14.3 
„Łapmy roje“ — odezyt. 14.50: Muzyka. 
15.05: Zawody strzeleckie o mistrzostwo Wil 
na. 15.30: Muzyka.15.40: Audycja dla dzieci. 
16.05: Audycja dla wszystkich Nr. 11. 16.55: 
Pogadanka z cyklu „Kobieta ma głos* 17.00: 
Koncert. 19.15: Litewska audycja literacka. 
19.30: Program na poniedziałek. 19.35: Skrz. 
techniczna. 19.50: Pogadanka o Czerwonym 
Krzyżu. 20.00: Pogadanka. 20.15: Koncert 
wieczorny. 21.15: Kwadrans literacki. 21.35: 
Przemówienie ks. prymasa Hlonda. 21.55: 
Komunikaty i muzyka taneczna. 22.40: Wi- 
leński Komunikat sportowy. 22.45: Komauni- 
katy i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
0 PEN-CLUBACH. 

Dn. 11 czerwca o godz. 20.15 feljeton 
Witoda Hulewicza p. t. „Na widnokręgu”. 
Będą to wyczerpujące infermacje o przebiegu 
obrad Pen Clubów w Budapeszcie, o sensa- 
cyjnym incydencie z pisarzem węgierskim 

Pekkarem i replice, danej Węgrowi przez 
Kaden-Bandrowskiego, o audjencji u regenta 

Horthyego, wreszcie o postulatach, które 
wysunęła delegacja polska a które w skut- 

kach swych pociągną zasadniczą reorganiza- 
cję zarządu Pen-Clubów. 

RONDO ES-DUR I MAZURKI. 

O godz. 22.05 odtwórcą dzieł Chopina bę- 
dzie prof. Józef Smidowicz. Program roz- 
pocznie Rondo Es-dur op. 16, kompozycja, 
którą Chopin zaczął zapewne jeszcze w cza- 

sach warszawskich, na c» wskazuje wczesna 
liczba opusowa. Wydane w trzecim roku po- 
bytu paryskiego (1834), należy stylistycznie 
rondo Es-dur przecież do młodzieńczych kom 
pozycyj Chopina. Poprzedzone dłuższym wstę 
pem, rondo właściwe płynie gładko, śpiewny 
temat czaruje polskością inwencji. Poza tem 
wykona p. Smidowicz trzy mazurki i dwa 

Od Redakcji. 
Wczorajszy feljeton p. Wandy Pełczyń- 

skiej miał w porozumieniu z autorką ukazać 
się jednocześnie w „Gazecie Poskiej“ i „Kurj. 

Wil.* Jednakże wskutek przeszkód technicz- 
nych ukazał się u nas z 3-dniowem opóźnie- 
niem. 

Ww 

   

   
  

   
   

  

  

Mąż swojej żony 
ROSITA MORENO i R. Rey. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15 
w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

  

Dziś wyświetl. 
Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

monum. przeb. 

BE 

„MonteSanto“ 
W roli glėwnej bohaterka filmu 

czarująco-urocza 

Tragedja na Mont-Blanc 
Reni Riefensthol --: Seff Rist i Ernest Udet. 

NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatk! džwiekowe. 

I L E-N “8 K-1 

SPORT. 
Mecz tenisowy o puhar Davisa. 

Polska — Anglja. 
WARSZAWA, 10. VI. (Pat). W pierwszym 

dniu meczu tenisowego Połska—Anglja © 
puhar Davisa prowadzi Anglja w stosunku 
2:0. 

Odbyły się dwa spotkania w grze poje- 
dyńczej panów: Lee przeciwko Maks Stola- 
row 6:4, 6:8, 6:3 i spotkanie Perry przeciwko 
Tłoezyński 7:5, 8:6, 6:2, W obu meczach gra 
zupełnie równorzędna, na tym samym pozio 
mie klasy. Wi pierwszym Maks przeważa mo 
спа grą góruje nad przeciwnikiem wspania 
łemi drive'ami, Lee iet lepszym taktykiem, 

BOKSERZY NASI NIE JADĄ DO LOS 
ANGELOS. 

Jak się dowiadujemy, Polski Związek 
Bokserski zdecydował wobec słabej formy 
zawodników naszych i absolutnej niemoż- 
ności liczenia na jakiekolwiek ich sukcesy w 
Los Angelos, zrezygnować z udziału polskich 
pięściarzy w tegorocznych igrzyskach olim- 
pijskich. 

ZAKAZANIE MCZU RAN-VOLKMAR, 

KATOWICE, 10. VI. (Pat). Polski Zwią- 
zek Bokserów Zawodowych uchwalił zaka- 

    

posiada większą różnorodność uderzeń i po- 
pełnia mniej błędów. 

Drugi mecz należał do kategorji niezwy- 
kle pięknych spotkań. Zwycięstwo swe za 
wdzięcza Perry wyłącznie znakomitej grze 
przy siatce, w czem jest niepokonany W. grze 
« głębi kortu wyraźnie górował Połak, który 
dysponował także znacznie silniejszym i bar 
dziej skutecznym serwisem. W. grze z głębi 
kertu Perry zbyt wiele piłek pakował w siat 
kę. Wł serwisie popełnił kilka double faulėw. 

zač urządzenia meczu Ran-Volkmar, oraz 
meczów dodatkowych wskutek niewypełnie- 
nia przez organizatorów formalności przewi 
dzianych statutem tego związku. 

43 8 

Dowiadujemy się, że mimo takiego stano 
wiska Związku zapowiedziane spotkania 
Ran-Volkmar Oraz Kantor Eder i Cziron 
Goworek dojdą do skutku. Zawodniey nie- 
mieccy przybyli już do Warszawy. Zgodnie 
% zapowiedzią, ensacyjny ten turniej bok 

serski edbędzie się w sobotę na stadjonie 
Legji. 

  

Młodociani działacze komunistyczni 
z Nowogródka 

skazani na więzienie. 
Od dłuższego czasu władze bezpieczeńst- 

wa zwróciły uwagę na niejakiego J. Lub 
czańskiego, który mimo swego młodzieńcze 
go wieku, liczył bowiem zaledwie lat 17, pro 
wadził intensywną agitację komunistyczną 
wśród Żydów, zamieszkałych w Nowogród- 
ku. Jak stwierdzono, zorganizował on na 
tym terenie 5 komórek komunistycznych. 

Zarządzona obserwacja wywrotowca uja 
wniła, że specjalnie zażyły kontakt utrzy 

muje on z rówieśniczką swą Reginą Żu- 
kówną, techniczką dentystyczną. 

W; końcu listopada ub. r. para ta wyje- 
chała z Nowogródka do Wiilna. Ze względu 
na to, iż całokształt materjału zebranego 
przez policję bardzo obciążał ową młodą 
parę. przeto nie spuszczano ją z oka. 

Kiedy oboje w dniu 28 listopada znaleźli 
się na dworcu kolejowym w Wilnie, by stąd 
powrócić do Nowogródka, zostali zatrzymani 
wraz ze swym bagażem. 

Przeprowadzona rewizja w koszu pod 
warstwą jabłek i grochu ujawniła stos odezw 
i różnych wydawnictw wywrotowych. 

Znaleziony tak bardzo obciążający ma- 
terjał skłonił urząd prokuratorski do po- 

stawienia zarówno Lubczańskiego jak też 
Żukównę w stan oskarżenia o należenie do 
spiku p. n. „Komun. Partja Zach. Białorusi" 
i wczoraj znaleźli się oni na ławie oskarżo- 
nych przed III wydziałem karnym sądu ok 
ręgowego. 

Rozprawie przewodniczył wiceprezes p. 
W. Brzozowski przy udziale pp. sędziów: 
Cz. Sienkiewicza i J. Zaniewskiego. 

Oskarżeni do winy nie przyznali się. Żu- 
' kėwna twierdziła, że w trakcie czynienia za 

NAJTAŃSZE ŹRÓDŁO ZAKUPÓW! 
kosmetyczne, perfumeryjne, go- 
spodarstwa domow., spożywcze 
dla chorych na cukrzycę, po 
dróżne: walizki, nesesery, tecz- 
ki skórzane etc., po faktycznie 
najniższych cenach p>leca 

Skł Apt. „ARX” (a T-wo I. B. Sogall) 
WILNO, MICKIEWICZA 5, teł. 8-73. 

Irijkuky 
2 Duży wybór czepków kąpielowych. 
Zamówienia na prowincję załatwiamy odwr. pocztą. 

kupów, w jednym ze sklepów w Wilnie po 
zostawiła chwilowo swój koszyk i w tym 
trakcie bez jej wiedzy ktoś wyjął towar, 
stanowiący jej własność, a załadował litera- 
turę wywrot. Lubczański zał oświadczył, że 
w pociągu między Nowojelnią i Lidą niejaki 
Dawidson wręczył mu paczkę, która miała 
zawierać lekarstwa na chorą rękę i prosił 

by on przewiózł do Nowogródka, za co о- 
trzymał 5 zł. 

Oczywiście twierdzeń tych nie można by 
ło ustalić. Żukówna nie umiała wskazać, 
gdzie jej jakoby spłatano figla, zaś przygod 
nego znajomego Lubczańskiego — Dawid- 
sona — nie udało się odnaleźć. 

Natomiast opinja biegłego w sprawach 
komunistycznych oświetliła dosadnie całą 
sprawę. Działający podówczas w Nowogród 
ku Okręgowy Komitet KPZB posiadał t. zw. 
technikę, dla której literaturę wywrotową 
dostarczał skład centralnej techniki KPZB. 
w Wilnie, dokąd trzeba było przyjeżdżać i 
odbierać przydzieloną bibułę. 

W. danym wypadku, funkcję kurjerów, 
którą zazwyczaj obarczają najbardzićj zau- 

fanych, powierzono Lubczańskiemu i Żu- 
kównie. 

Po zbadaniu świadków i zapoznaniu się 
z dowodami rzeczowemi oraz po wysłucha 
niu przemówień oskarżyciela publicznego 
wiceprokuratora p. D. Piotrowskiego oraz 
obrońców z urzędu apł. adw. pp. Ciozdy i 
GChilla, sąd, uznając, iż wina oskarżonym zo 
stała udowodniona, skazał ich na oadzenie 
w więzieniu (d. p.) przez trzy lata. 

Kaer. 

  

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne | moczopłoiowa 

Wileńska 3 
od godz. 8—] 1 4—5, 

tel. 567, 6677 

li. Biumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

  

Akuszerka 

Maria Laefefeee 
przyjmuje od 9 do 7 wiec: 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 

  

Akuszerka 

Hr. 13! (2373) 

Obfity połów ryb. 
W ostatnich dniach w jeziorach: 

Wileńszczyzny rybacy mieli niezwy- 
kły połów, bowiem w 23 jeziorach ryb: 
nych Wileńszczyzny złowiono prze- 
szło 1000 klg. różnego rodzaju ryb. 
Największy połów był w pow. brasław 
skim i wileńsko-trockim. 

Jednemu z rybaków udało się w 
jeziorze Narocz złapać do sieci szczu 
paka ważącego zgórą 20 klg. 

Dzięki tej obfitości ryb, cena na 
nie uległa znacznej zniżce. 

Rozkład jazdy statków 
Wilno — Werki 

W: dnie powszednie odjazd z Wilna do 
Werek o godz. 8, 10, 12, 16, 18, 19 i 20 m. 
30. 

   

"Odjazd z Werck do Wilna 7, 8, 9 m. 30, 
, 18 m. 30, 17 m. 30i 19 m. 30. 

V, niedziele i dnie świąteczne co pół go-     
NA WILEŃSKIM PPC 

ZAMACH SAMOBÓJCZY MŁODEJ 
MĘŻATKI. 

Wtezeraj w godzinach porannych targnę- 
ła się na życie zażywająe większej dawki 
eseneji oetowej 23-łetnia Zofja Bicinkowska 
— żena sierżanta zamieszakła przy ul. Ro 
sa Nr. 23. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe prze- 
wiczło ją w stanie ciężkim do szpitala Sa- 
wiez. 

Powód zamachu samobójczego nieustalo- 
ny. (e) 

POBITA PRZEZ LOKATORA. 

Da ambulatorjum pogotowia ratunkowe- 
go zgłosiła się w dniu wczorajszym Józefa 
Kusielińska dozorczyni domu Nr. 2 przy 
Trakcie Batorego, z oznakami silnego po- 

tłuczenia, Kusielińska oświadczyła, iż zosta-. 
ła pobitą przez lokatora Jankowskiego, od. 
którego żądała jakiejś należności. 

Policja spisała o wypadku protokół. 

POŻAR TARTAKU PRZY ULICY 
ANTOKOLSKIEJ. 

W dniu wczorajszym w tartaku Gerza- 
tera przy ul. Antokolskiej Nr. 116 od iskier 
z komina zapalił się dach tartaku. Pożar 

został szybko zauważony przez robotników 
i zawezwana straż ogniowa ogień szybko 
zlikwidowała. Straty wyrządzene przez ogień 
są nieznaczne, (e) 

SAMOBÓJCA ZMARŁ. 

Gobis Stanisław, lat 25, zawodowy złodziej 
(Turgielska 16) w celu samobójczym zranił 

  

«się nożem w okolicę serca. Gobisa odwiet 
ziono do szpitala Żydowskiego, gdzie po 
chwili zmarł. Przyczyna samobójstwa —- 
gružHca pluc. 

KRADZIEŻE. 
Służąca Milewska Elżbieta skradła w dniu 

9 b. m. u swego pracodawcy Drabkina Lejby- 
(ul. Węglowa 23) obuwia i innych drobnych 
rzeczy na 150 zł. 

Sprawczynię kradzieży zatrzymano, lecz 
skradzionych rzeczy nie odnaleziono. я 

Mieszkanie 
3-pokojowe z kuchnię 
ze wszelkiemi wygodami 

DO WYNAJĘCIA 
od zaraz b. tanio. 
Arsenalska 6. m. 10 

Do września r. b. 

20, zniżki 
za robotę damskich futer.. 
palt oraz wszelkie prze- 

852! 

  

  

TANIO! 
Tamże wanny gazowe. 

Z powodu kryzysu zniżamy ceny 
biletów do łaźni, tuszów i wanien 

ŁAŹNIA STRAUSSA — Popławska 3 (Zarzecze). 

  Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, w dnie świąteczne o godz 2-ej 
  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX rewiru 

Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- 
nazjalnej Nr 6 m. 14 na zasadzie art. 1030 U.P. €. po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 16 czerwca 
1932 r., o godz. I0-ej rano w Wilnie, przy ul. Kalwa- 
ryjskiej 85, odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej 
majątku ruchomego, należącego do Feliksa Hryniewi- 
ста na rzecz Zjedn. T-wa Elektr. i innych wierzycieli 
składającego się z silnika i młota mechanicznego, 

Ceny na |-szy seans zniżone. 

ekranów, Eustące unodziecie. LILI DAMITA gto: Gdy kcbieta jest p ękną 
życia kobi lekkich ob: jó i 5 5 jA soki dja. P k dz. 4, 6,8i 1015, Paa taa pot, PI Pp aa kratami Sg tęnztą Poncha, aja 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Nie zważając na sezon letni, wkrótce będą demonstrowane dwa super przeboje: 
Purpurowa gondola Koncertow” zespół „Cygańskich rom. w” Józef | „M. Joky) | li. iyde" 

Shildkraut, Dorothy Bouchler i orkiestra Alfr. 
Rodego. Film, o którym mówi cały świat. 
  

  
  

  

  

Dszwięk. Kino - Teatr | Dziśl Po raz pierwszy w Wil- W rolach główn.: Domeniko | ©5zscowanych na sumę 900 zł. Holi wood nie 100% dźwiękowiec polski BURZA NAD ZAKOPANE Gambino i Jerzy Marr. 409/V1 Komornik Sądowy K. Karmelitow. V W filmie bierze udział chór i orkiestra góralskie ze słynnym kobziarzem MRAZEM na czele Miekiew. 22, tel. 15-28 Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Peczątek o godz. 4-ej, w dnie świąt, o godz. 2-ej ь ZDROJOWISKO 

KINO KOLEJOWE B. K DLA OZIECI 
= otężny dramat w 10 aktach, osnuty na tle powieści OGNISKO! ** U progu szczęścia O Kas sienai Wha co 1 DOROSEYCH 

Ewelina Holt, Elza Temary i Kował-Gamborski. 
Początek o godz. Ó-ej, w niedziele i święta o godz. 4-ej pp. SOLANKI JODO-BROMOWE, BOROWINA, 

INHALACJE, HYDROPATJA. 

Ceny bardzo umiarkowane. Wszelkich infor- 
,„ macyj udziela KOMISJA ZDROJOWA w RABCE. 

fokok dworca kolejow.) 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dziśl Najnowszy superszlagier 100% al (czyli Gdy wybiła północ) Niesamowity dźwięk. po „az pierwszy w Wilnie Kochanka szatana dramat io Š z Si K eiik skinas w rolach główn.: Neil Hamilton i Liljana Gisch. — Nad program: Arcyzsbawne awantury nowoczesnych cza- rowników Pat i Patachon jako przedsiębiorcy zwaiczania kryzysu. Bemba humoru i śmiechu w 14 aktach 

       

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—7, 

niedziela 9—1. 
W. Z. P. 29. 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

Przyjmuje od 9—] i 4—8 
ZW: 8400 

Dr. £. KUDREWIGZ 
Zamkowa 15 

Choroby skórne i wener, 
Ejo E |0:4-6 

Kobiety 3—4 

Mierniczy - taksator 
dyplomowany, 12 lat prak- 
tyki, specjalność scalenie, 
poszukuje pracy. Oferty 
pod „scalenie“ do Adm. 
„Kurjera Wileńskiego" 

        

gub. numer rowerowy 
wydany przez Magis- 

trat m Wilna za Nr 1479 
na rok 1932 na imię Be- 

Mana Brzezia 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tom. Zans 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

róbki kuśnierskie. Na raty 
Królewska 3, m. 3 

Poszukuję posady 

    

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. lt 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz' 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry 
W. Z. P. 48. 

Poszakiję posady 
mamki 

  

Zawalna 40—31 

Letnisko - pensjonat 
rzeka, las sosnowy, 

poczta i maj. Daniuszew, 
stacja Smorgonie, 

  

  
SYDNEY HORLER. 46) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

34. BISAOP OPOWIADA. 
— Trochę niezwkłe jest to wszyst- 

ko, co mam ci powiedzieć, — ciągnął 

dalej Bishop, pykając z krótkiej fa- 
jeczki. —- Ześrodkowuje się to dokoła 
najohydniejszych morderstw. wymu- 

szeń, szantaży, jakie w ostatnich cza- 
sach rozkiełznały się u nas, 

„Szantaż — to oczywiście jedna 
z najdawniejszych postaci zbrodni, 
lecz i dotychczas nie utracił on swej 
mocy. Człowiek będący w posiadaniu 
jakichś sromotnych wiadomości, jest 
zawsze groźny, zwłaszcza jeśli prze- 
šladowany jest wybitną osobistością. 

„Uważałbym Hektora Pandervella 
za jednego z najwybitniejszych zbrod 
niarzy naszych czasów. W każdym 
razie jest to skończony artysta. Bar 
dzo rzadko ukazuje się na scenie we 
własnej osobie, potrafił opanować 
całą londyńską sosjetę, a przynaj- 
mniej znaczną jej część, i trzymać ją 
żelazną ręką w jedwabnej rękawiczce. 

— Ale w jaki sposób? —- zagadnął 
Holiday. 

    

I I S I TDS YO 

Przełożył Czesław Kozłowski. 

Bishop uśmiechnął się, jak profe- 
sor się uśmiecha do ulubionego ucz- 
nia. 

— Nietrudno to zrozumieć — od- 
parł, — jeśli sięgniemy pamięcią do 
lat wojennych. Przypominasz sobie 
zapewne bajecznie sensacyjną cause 
cćlebre w związku z ohydną sprawą 
tak zwanej „Czarnej Księgi*. Mówio- 
no, że to wywiad niemiecki zebrał 
w tej księdze najbardziej kompromi 
tujące szczegóły o szeregu wybitnych 
osób Anglji. Przypuszczano, że wróg 
pragnie wywierać w ten sposób na- 
cisk moralny na tych ludzi, aby ich 
zmusić do zdrady własnego kraju. 

— Ależ to były bajki, i głupie baj- 
ki przytem — zaoponował Holiday, 

— A ja ci mówię, że to odpowia- 
dało ścisłej prawdzie — brzmiała po- 
ważna odpowiedź, 

— Jakto? 
— Na własne oczy widziałem Czar 

ną Księgę, która jest obecnie w po- 
siadaniu Wywiadu Brytyjskiego. . 
Czy mam mówić dalej o Pandervellu? 

„ Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp, ' 

Zawstydzony Holiday kiwnął gło- 
wą. 

— Pomysł Pandervella nie był 
więc oryginalny. Naśladował on po- 
prostu niemieckiego szubrawca, któ- 
rego brudny umysł zrodził tę ideę. 
Obracając się w sferach najwyższych, 
miał oczywiście ułatwiony dostęp do 
żywotów prywatnych wielu osób. Im 
lepsza rasa, tem więcej też słabostek, 
którym arystokraci bodaj łatwiej od 
innych ulegają; a występki ludzi sła- 
wnych — to właśnie woda na młyn 
takich wykształconych nieponiów jak 
nasz przyjaciel Pandervell. Te tajem 
nice stanowiły jego kapitał zakłado- 
wy. 

— Wielki Boże! co za ohyda! 
— Że ohyda, to ohyda, ale możesz 

być pewien, że Pandervell, który po- 
chodzi z jednego z najstarszych w 
Anglji rodów i który sam otrzymał 
edukację w Eton i Christchurch, dzia- 
łał oględnie. Duszę ma do szpiku ze- 
psutą, a przecież nigdy nie zapominał, 
że jest bene natus,.. Ileż zagrabił pie- 
niędzy! Sam to sobie wyobraź: dzie- 
siątki i dziesiątki ludzi bogatych, 
płacących mu stały haracz za milcze 
nie... 

‚ — I czyż nikt nie wiedział, kto 
mianowicie kryje się za tem? 

Bishop roześmiał się. 

    

   

Drukarnia „Źnicz' Wilno, ml. Ś-to Jańska 1, tel. 8-40, 

— Ależ wszyscy wiedzieli, lecz 
wszyscy się bali zrzucić go ze scho- 
dów. Przecież trzymał ich w ręku. 

— Rozumiem. Słuchać ciebie, Bi- 
shop, to tak jakby się znajdować w 
zatrutej atmosferze. Więc i tę kobie- 
tę, panią Craig, szantażował on? 

— Tak jest. Była doskonałą kli- 
jentką Pandervella -- bodaj że jedną 
z najlepszych. Bo uważasz, nasz zac- 

ny Hektor pracował w wielu rozmai- 
tych dziedzinach, między innemi inte 

resując się również międzynarodowe 
mi dyplomatecznemi  tajemnicami. 
Skoro trafiła w jego szpony małżonka 
jednego z najwybitniejszych dostojni 
ków M. S. Z., potratił to wyzyskać 
aż miło. Przedewszystkiem więc @0` 
starczał jej narkotyków; te były po 
większej części syntetyczne, sporzą- 
dzone przez eks-lekarza, Merritta, w 

domu na Edgware; ale z dodatkiem 
autentycznej kokainy wystarczały one 
jako tako. A teraz zbliżam się do se- 
dna historji, mianowicie do punktu, 
gdzie się zaczyna rola Walerji Insall. 

Holiday nachylił się w fotelu i nie 
spuszczał oka z mówiącego, 

— Mów! — prosił skwapliwie. 
— Walecja Insall miała brata. Ke- 

ith Insall pracował w M. S. Z. Był 
to bardzo zdolny młody człowiek i 

  

  

awansował tak szybko, jak tylko po- 
zwala na to pragmatyka. Przed pół 
rokiem wszczął się: skandal. Zauwa- 
żono kradzież niezwykle ważnych do- 
kumentów, o których wiedziano na- 
pewno, że je zostawiono w departa- 
mencie. Podejrzenie padło na Insalla; 
podówczas wyszło najaw parę szcze” 
gółów, wyglądających na poszlaki; i 
oto młody człowiek inusiał się podać 
do dymisji, aczkolwiek nie przestawał 
utrzymywać, że jest niewinny. 

„Rozgoryczony na Anglję, opuścił 
kraj i udał się do Ameryki, gdzię wstą 
pił do redakcji wielkiego dziennika 
nowojorskiego, The Times Bulletin; 
pobory miał fantastyczne i wkrótce 
zdobył sobie szeroką sławę, jako autor 
artykułów wstępnych na tematy poli- 
tyki międzynarodowej. 

„W przeddzień wyjazdu z Anglji, 
przysiągł w mojej obecności, że nie- 
zależnie od tego, czy zdoła oczyścić 
imię swe czy nie, do kraju nie wróci 
nigdy. Mówił jak człowiek głęboko 
urażony i niezdolny w danej chwili 
zastanowić się na trzeźwo; ale świeżo 
depeszowałem do niego, łącząc włas- 
ne prośby do błagań jego siostry i— 
hm, nie dziwiłbym się wcale, gdyby 
teraz cofnął swe słowo. List, który 
pani Laidleyowa Craig zostawiła 
wczoraj przed popełnieniem samobój 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkia, 

wożnego, posiadam dobre 
świadectwa 

Koszykowa 39—3 

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma-- 

tury. Specjalność: polski 
rutynowany i łacina, pe- 
dagog—Bakszta 17, m. 4. 

„SZOPENA"” 
Piwo beczkowe dla sma-- 
koszów, proszę odwiedzić 

i przekonać się. 
Nowootwarta reprezenta- 
cja przy ul. Wileńskiej 42 
(Dom Oficera Polskiego- 
v.a-v pl. Orzeszkowej) 

Marja Dyllowa. 

  

  8325 

do dzieci. 

  

терегс о, Pianina zz 
wynaimuję — Mickiewicza. 
37—32, Wiejście z ulicy   rela Lewina. uniew. się. Kiersnowska Ciasnej, p. Estko. 7702: 

stwa, niedwuznacznie ustala jego nie- 
winność; na siebie samą bierze ona. 
odpowiedzialność za wszystko. 

— A więc było w niej przecież: 
coś szlachetnego — zauważył Holi- 
day. 

Bishop potwierdził kiwnięciem. 
— Ale spowodowała niemało: za 

mętu, nim się wreszcie zdecydowała 
wyciągnąć rękę po szklankę z truciz- 
ną — dodał. — Biedny stary Laidley 
Craig! Nie dziwię się, że nieborak: 
wniósł prośbę o dymisję. Prośba oczy- 
wiście nie zostanie przyjęta; mimo. 
bowiem całej tej obrzydliwej sprawy, 
osobista jego reputacja została niepo-- 
szlakowana, nadto zaś żaden inny 
Anglik nie potrafi zastąpić Laidleya 
Craiga. 

— No, świeć Panie nad duszą pani 
Laidleyowej Craig, — rzekł Holiday. 
— Otóż miałeś mi opowiedzieć o Wa* 
lerji Insall? 

Bishop uśmiechnął się: 
— Czyż nie potrafisz sam wypełnić: 

luk w mej powieści, stary? 
— Kilka luk, owszem; ale chcę się: 

dowiedzieć wszystkiego bez wyjątku.. 

(D. c. n.) 

   


