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Nowy rząd w Rumunii. 
(Koresp. własna „Kurjera Wil.*). 

Bukareszt, w ezerweu. 

Od czasu nagłego powrotu przed 
dwoma laty króla Karola II do ojczy- 
zny i wstąpienia jego na tron życi 
polityczne Rumunj ztałtowało się 
pod znakiem ścierania się, potężnych 
za panowania króla Ferdynanda, a 
zwłaszcza regencji, wpływów partyj- 
nych z silną i przekonaną o swem 
posłannictwie indywidualnością króla 
nie kryjącego się z tendencjami do 
ukrócenia tak szerokich uprzednio 
wpływów partyj politycznych z libe- 
ralami i nacjonal-zaranistami czyli 
narodowymi ludowcami na czele. 

Objawem przewagi króla w tej 
walce o wpływy było mianowanie w 
kwietniu 1931 r. rządu prof. Jorgi, 
złożonego z zaufanych królowi wy- 
bitnych osobistości pozapartyjnych. 

Aczkolwiek rząd prof. Jorgi prze- 
prowadził w roku ubiegłym wybory 
do parlamentu i uzyskał tam  bez- 
względną większość, to jednak nie po- 
wstrzymało to opozycji od ostrego 
atakowania go, zarzucając mu nie 
konstytucyjność, brak oparcia w spo- 
łeczeństwie i użycie nacisku admini- 
stracyjnego przy wyborach. Wynikłe 
na tem Ile naprężenie między królem 
i rządem z jednej strony, a partjami 
opozycyjnemi z drugiej stawało się 
coraz silniejsze, i wzrastało w miarę 
pogłębiania się kryzysu gospodarcze- 
go, czyniącego położenie rządu coraz 
bardziej trudnem. Partje polityczne 
wykorzystywały w sposób zręczny 
trudności finansowe rządu, który, nie 
mogąc uzyskać nowej pożyczki za- 
granicznej, zalegał coraz bardziej v' 
spłacie swych zobowiązań wewnętrz 
nych. Krytyczne uwagi francuskich 
doradców finansowych na temat ru- 
muūskiej gospodarki skarbowej za 
ostatnie trzy lata zwaliła opozycja tez 
całkowicie na karb ostatniego gabi- 
netu, wytwarzając w społeczeństwie 
przekonanie, że rząd prof. Jorgi i 
związany z nim system rządzenia 
krajem przez ludzi bliskich krėlowi 
jako niedemokratyczny nie cieszy się 
zaufaniem zagranicy i utrudnia na- 
dejście stamtąd pomocy. 

Trudności w zaspokojeniu najpi!- 
niejszych potrzeb finansowych, na 
które rozagitowane społeczeństwo co- 
raz silniej nalegało, skłoniły wreszcie 
nerwowego i działającego pod wra- 
żeniem chwili premjera Jorgę do na- 
głego zgłoszenia dymisji całego ga- 
binetu bez uprzedniego porozumienia 
się z radą ministrów. 

Król uznał za stosowne dymisję 
rządu przyjąć i stanął wobec dyle- 
matu, który zadecydować miał o przy- 
szłych losach i ustroju Rumunii. 

Nasuwały się bowiem dwie możli 
wości rozwiązania przesilenia rządo- 
wego: 

1) Powołanie nowego rządu złożo- 
nego z ludzi pozapartyjnych, silnej 
ręki i bliskich królowi, którzyby byli 
w dalszym ciągu wykładnikiem prze 
wagi wpływów korony w państwie 
i prowadzili z partjami politycznemi 
walkę nieprzejednaną. 

2) Uczynienie koncesji stronnic- 
twom politycznym i oddanie w ich 
ręce trudnego zadania walki z kry- 
zysem - gospodarczym. 

Jak już wspomnieliśmy, wybór 
między temi dwoma  alternatywami 
był dla przyszłych losów Rumunii 
pierwszorzędnej doniosłości. O ile bo- 
wiem drugie wyjście stanowiło zwret 
w polityce króla, stosowanej od ро- 
czątku jego panowania, a zmierzają- 
cej dotąd konsekwentnie do ograni- 
czenia wpływu i władzy stronnictw 
politycznych, o tyle pierwszy sposól) 
rozwiązania przesilenia rokował nie- 
bywałe dotąd żaostrzenie stosunków 
między królem i zorganizowanem po- 
litycznie społeczeństwem i w dalszych 
swych konsekwencjach spowodować 
mógł nieobliczalne dla państwa i ko- 
rony następstwa. 

Powołując do kraju posła Titule- 
seu i proponując mu misję utworze- 
mia rządu jedności narodowej, po- 
szedł król zdecydowanie po linji kon 

stytucyjnej, dając partjom politycz- 
nym, które zwałczały rząd prof. Jorgi 
pełne pole działania. 

iestety koncepcja ta nie dała się 
zrealizować skutkiem kategorycznej 
odmowy liberałów, domagających się 
powierzenia rządu wyłącznie ' ich 
stronnictwu. Wobec tego uznał p 
Titulescu, jako człowiek bezpartyjny 
za niemożliwe dla siebie stawanie 
na czele rządu koncentracyjnego, nie 

    

   

  

  

    

   

   

   

      

  

    

    

obejmującego wszystkich stronnictw 
i zrezygnował z uezyinionej mu przez 
króla propozycji. 

Wobec takiego stanu rzeczy król 
powierzył misję tworzenia rządu jed- 
nemu z przywódców grupy transy|l- 
wańskiej stronnictwa nacjonal-zara- 
nistów, sędziwemu i  zasłużonemu 
przed wojną na polu narodowem w 
walkach przeciw madziaryzacji Tran 
sylwanji patrjocie, p. Aleksandrowi 
Vaida-Voevod. P. Vaida-Voevod, sto- 

jąc konsekwentnie na stanowisku 
swej partji, twierdzącej, że wybory 
zeszłoroczne nie odpowiadają konfi. 
guracji politycznej społeczeństwa, 
podjął się tworzenia rządu przejścio- 
wego, mającego za zadanie przepro: 
wadzenie nowych wyborów — раг!а- 
mentarnych, które mają się odbyć 
według zapowiedzi w lipeu. 

Zawiść partyjna. czy też względy 
taktyczne spowodowały, że do misji 
p. Vaida-Voevod  ustosunkowały się 
wszystkie stronnictwa rumuńskie ne- 
gatywnie, tak że gabinet swój skom- 
pletował on wyłącznie z członków 
stronnietwa nacjonal-zaranistycznego 
powierzając trudną tekę skarbu czło- 
wiekowi o tak znanem w Rumunji i 
zagranieą nazwisku, jak były premjer 
i minister spraw zagranicznych Jerzy 
Mironescu, 

Należy jednak podkreślić, że sze- 
reg wybitnych członków stronnictwa, 
jako to były premjer Juljusz Maniu, 
Pp. Madgearu, Mihalache, Iunian i tp. 
nie weszli w skład rządu obecnego, 
który traktowany jest jako krótko- 
trwały gabinet wyborczy, mający być 
zastąpionym po wyborach przez rząd 
oparty na większości parłamentarnej. 

J. Gr—ski. 

PSAS IT NES MNTNESTIS 

Zjazd posłów i senatorów 
w Druskienikach. 

W piątek dnia 17 b. m. odbędzie 

się w Druskienikach naskutek zapro - 

    

szenia prezesa 

BBWR. sen. Witołda Abramowicza 

zjazd członków Grupy Regjonalnej po 

słów i senatorów z. Wileńskiej. Na 

porządku dziennym sprawy organi- 

zacyjne. 

  

Popierajele Przemysł Krałowy 

Ukted egioszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciolamowy. 

Rady Wojewódzkiej 
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HITLEROWCY W MARSZU. 
Uchylenie zakazu istnienia 
szturmówek hitlerowskich. 

Dekret prezydenta Rzeszy. 
BERLIN. 15.VI. (Pat.) Prezydent 

Rzeszy podpisał dziś dekret politycz. 

ny, uchylający zakaz istnienia naro- 

dowo-soejalistyecznych oddziałów sztu 

rmowych. Według informacji biura 
„Conti* dekret uchyla również zakaz 

noszenia mundurów przez oddziały 

szturmowe. Utrzyntany ma być 

tylke w mocy zakaz urządzania de- 

monstracyj i masowych wymarszów 

przez szturmowceów. 

Bojówki hitlerowskie w mundurach. 
BERLIN, 15. VI. (Pat). W oczekiwaniu 

uehylenia zakazu istnienia szturmówek na- 
rodowc-socjalistycznych hitlerowcy  wystą- 
pili wezoraj wieczorem na ulicach Berlina 
w nowem umundurowaniu. Wj centralnej 
siedzibie partji narodowo-soejalistycznej od- 

był się zlot komendantów oddziałów satur- 
mowych okręgu Berlin—Brandenkurgja. Na 
ułiecach w śródmieściu gromadziły się w go 
dzinach wieczornych tłumy widzów, oczeku 
jący samochodów, wiezących umundarowa- 
nych komendantów bojówek hitlerowskich. 

Fragmenty programu hitlerowców. 
BERLIN. 15.VI. (Pat.) Przywódca 

narodowych. socjalistów Strasser wy- 
głosił przed mikrofonem mowę pro- 
gramową, w której m. in. oświadczył, 
że partja hitlerowska nie uważa za- 
gadnienia ustroju państwa za pierw- 
szorzędne. Hitlerowcy wychodzą z za 
łożenia, że naród niemiecki dopiero 
po odzyskaniu wolności zadecyduje, 

jaka forma ustroju najbardziej mu 
odpowiada. Narodowi socjaliści nie 
chcą. wojny, ale nie odrzucą jej, o 
ileby rozprawa orężna miała dopro- 
wądzić do odzyskania wolności pałi- 
tycznej. 

Radjostacje południowych krajów 
niemieckich odmówiły transmitowa- 
nia mowy. 

Wydalenie prezydenta policji 
"berlińskiej. 

Uchwała sejmu pruskiego. 

BERLIN. 15.V1I. (Pat). Sejm prus- 
ki przyjął w dniu 15 b. m. głosami 
hitlerowców i komunistów wniosek 
frakcji narodowo - socjalistycznej o 
niezwłoczne wydalenie ze służby 
prezydenta policji berlińskiej Grze- 
sinsky ego. я at Agi 

Hitlerowcy uważają Grzesinsky'e- 
go za odpowiedzialnego za wystą- 
pienie policji przeciwko demonstru- 

jącym oddziałom szturmowym w 
czasie zmiany warty przed pałacem 
prezadenta Rzeszy w rocznicę bit- 
wy pod Skagerakiem. Wniosek hit- 
lerawców o wytoczenie socjał demo- 
kratycznym i demokratycznym człon- 
kor urzędującego gabinetu Brauna | 
skargi przed Trybunałem Staau zo- 
stał odrzucony 204 głosami przeciw 
195 na 399 oddanych głosów. 

Bawarja burzy się. | 
BERLIN, 15. 6. (Pat). Uchylenie 

rozporządzenia, rozwiązującego od- 
działy szturmowe wywołało w Bawa- 
rji wiełkie niezadowolenie, które 
znalazło między innemi wyraz w ko- 
munikacie oficjalnym bawarskiej par- 
tji ludowej, stwierdzającym zupełną 
kapitulację gabinetu von Papena 
przed narodowymi socjalistami. 

Zniesienie zakazu istnienia sztur- 
mówek — podkreśla komunikat — 
stanowi eenę, za którą von Papen о- 

kupił tolerowanie ge przez hitlerow- 
ców. ża 

W lewicowych kołach peli 
nych liczą się jeszeze z możliwością 
utrzymania wydanych w swoim cza- 
sie w trzech południowych krajach 
Niemiee zakazów noszenia munda- 
rów. Sprawa ta rozważana była na 
zwołanej dziś po południu konferencji 
przedstawicieli krajów związkowych 
w ministerstwie finansów Rzeszy. 

  

Otwarcie konferencji w Lozannie. 
wstępne posiedzenie. 

LOZANNA, 15. VI. (Pat). W dniu 
15 b. m. po południu w siedzibie kon- 
ferencji reparacyjnej w Uchy odbyło 
się wstępne zebranie mocarstw t. zw. 
zapraszających, poświęcone ustaleniu 
programu czwartkowego posiedzenia. 
Francję reprezentował Herriot, Wiel- 
ką Brytanję Mac Donald i Simon, 
Włochy — Grandi, Niemcy — von Pa 
pen i Neurath, Belgję Hymans i Japo- 
nję ambasador Uszida. 

Na posiedzeniu tem zdecydowano, 
że czwartkowe posiedzenie będzie for 
malne i bardzo krótkie. Wypełni je 
przemówienie powitalne prezydenta 
konfederacji szwajcarskiej Motty oraz 

przewodniczącego konferencji. Ustalo 
no, że na przewodniczącego wybrany 
będzie Mac Donald. W' posiedzeniu 
tem wezmą udział delegaci wszystkich 
państw. We czwartek po południu 
odbędzie się ponowne posiedeznie po- 
ufne mocarstw zapraszających, celem 
ustalenia dalszego programu prac. 

Publiczne posiedzenia konferencji 
nie są przewidziane w przeciwieńst- 
wie do konferencji rozbrojeniowej i 
do prac Ligi. Prace konferencji repa- 
racyjnej będą prowadzone poufnie i 
przewidziane jest, że nawet komuni- 
katy będą wydawane tylko sporady- 
cznie. 

Niemcy płacić nie będą. 
To ma zakomunikować konferencji von Papen. 

LOZANNA, 15. 6. (Pat). Czołowi 
delegaci niemieccy z von Papenem na 
czele, przyjmując w dniu 15 b. m. wie 
czorem przedstawicieli prasy niemiec 
kiej, przedstawili im punkt widzenia 
Niemiec na konferencję. Z deklaracji 

Francja nie 

    

ich wynika, że von Papen reprezentu- 
je tę samą tezę, która wysunął Brue- 
ning, że Niemcy nie megą płacić, wo- 
bee czego domagają się definitywne- 
go załatwienia sprawy odszkodowań. 

zgadza się 
na anulowanie odszkodowań. 

LOZANNA, 15. 6. (Pat). W prze: 
dedniu rozpoczęcia konferencji lozań 
skiej sytuacja polityczna, jakkolwiek 
wyjaśniona przez rozmowy Herriota 
z Mac Donaldem nie pozwala na cał- 
kowicie pewne horoskopy co do re- 
zultatów. Niemniej uchodzi za niemal 
pewne istnienie porozumienia fran- 
cusko-brytyjskiego co do tymezaso: 
wego załatwienia sprawy odszkodo- 
wań. 

Wprawdzie w teorji Wielka Bry- 
tanja wolałaby definitywnie anulować 
odszkodowania w nadziei, że krok te- 

go rodzaju ze strony wierzycieli Nie- 

miec skłoniłby Stany Zjednoczone do 
uczynienia analogicznego gestu w sto- 
sunku do długów wojennych, jednak- 
że na takie załatwienie sprawy nie go 
dzi się Francja, ponieważ przedewszy 
stkiem niema pewności, że gest. taki 
zostanie przez Stany Zjednoczone u- 
czyniony, a pozatem uważa za nie- 
sprawiedliwe, by cały ciężar odbudo- 

wy zniszczonych prowincyj francu- 
skich ponosiła Francja i ażeby Niem- 
cy zostały całkowicie uwolnione od 
długów, przez co wzmocniona byłaby 

ich siła gospodareza. Ponieważ co do 
stanowiska Stanów Zjednoczonych nie 
nie będzie wiadome przed wyborami 
prezydenta i ponieważ niema żadnych 
spłat z tytułu reparacyj przed 15 gru- 
dnia, uchodzi niemal za pewne, że 
Francja i Wielka Brytanja zdążać bę- 
dą do przedłużenia moratorjum, u- 
pływającego 1 lipea na 5 miesięcy, 
przy jednoczesnem utworzeniu komi- 
tetu, mającego zbadać warunki defi 
nitywnego załatwienia sprawy odszko 
dowań. Nie przewiduje się, by takie 
prowizoryczne załatwienie natrafiło 
na sprzeciw innych członków konfe- 
rencji. 

Oibrzymie zainteresowanie. 
LOZANNA, 15. VI. (Pat). W cią- 

gu dnia 15 b. m. przybyli do Łozanny 

niemal wszyscy delegaci na konferen- 

cję reparacyjną. Zjazd jest b. wielki. 

Niektóre delegacje liczą po 50—60 о- 

sób. Bardzo licznie obesłana jest kon- 

ferencja przez prasę. Przybyło do Lo- 

zanny około 300 dziennikarzy. 

Moraterium do grudnia? 

BERLIN. 15 VI. (Pat). Prasa po-- 
daje z Genewy, že w kolach mię- 
dzynarodowych utrwala się coraz 
bardziej pogląd, że Anglja i Francja 
zaproponują krótkoterminowe mora- 
torjum do grudnia 1932r. Specjalna 
komisja miałaby przytem zająć się 
przygotowaniami do ostatecznego 
załatwienia problemu reparacyj. W 
sprawie rozbrojenia oczekują tu po- 
wszechnie, że Niemcy zostaną we- 
zwane do przyjęcia moratorjum po- 
litycznego, „oznaczałoby to zrzeczenie 
sę przez nie żądań równouprawnie- 
nia oraz rewizji traktatów pokojo- 
wych. 

  

Szturmowcy hulają. 
BERLIN, 15. VI. (Pat). Według donie- 

sień prasy, członkowie oddziałów szturme- 

wych urządzili na prowineji szereg manife- 

staeyj, przyczem doszło do zaburzeń. W 

Moguncji ukazały się już oddziały szturmo- 

we w pełnem umundurowaniu. 

Na zgremadzeniu chłopskiem w Darm- 

sztacie mówea narodowo-socjalistyczny na- 

woływać miał do ostrzenia kos, do walki z 

obecnymi przedstawicielami władzy. Grupy 

narodowych socjalistów rozbiły wiele zgro- 

madzeń politycznych, przyezem doszło do 

starć, w których kilkanaście osób odniosło 

rany. Do akcji używane były samochody 

ciężarowe, na których policja znalazła wie- 

le rewolwerów systemu wojskowego. 

Ubiegłej nocy grupa hitlerowców urządzi 

ła demonstrację przed domem premjera ha- 

warskiego Heldta w związku z nietransmito- 

waniem przez radje monachijskie przemó- 

wienia Strassera. Demonstranci obrzucili 0- 

kna kamieniami, poczem zbiegli przed na- 

dejściem policji. 

W. Brunšwiku hitlerowcy urządzili strze 

Janinę przed lokalem, w którym odbywało 

się zebranie socjal-iemokratów. Kilka osób 

zostało rannych. Wezwane pogotowie  poli- 

cyjne nie zdołało schwytać żadnego z ucze- 

stników napadu. 

W rynsztunku bojowym 
przed Hitlerem. 

BERLIN, 15. VI. (Pat). Pomimo zakazów 
urządzania zgromadzeń publicznych pod ge- 
łem niebem partja. Narodowo-Soejalistyczna 
przygotowuje na niedzielę wielką defiladę 
oddziałów szturmowych i sztatetowych w 
Berlinie na placu wpoliżu łotniska Tempei- 
hof. Formacje hitlerowskie mają przema- 
szerować w mundurach, w pełnym ekwipun- 
ku przed Hitlerem, który następnie wygłosi 
#6 zgromadzonych przemówienie. 

„Precz ze sztuką 
--cudzoziemca“.--. 

BERLIN, 15. VI. (Pat). Podezas przedsta- i 
wienia sztuki autora angielskiego „Water- 
lee* w Cassel narodowi socjaliści urządzili 
burzliwą manifestację, protestującą przeci- 
wke graniu sztuki, napisanej przez cudzo- 
ziemea. Przedstawienie zostało przerwane. 
Znajdujący się na widowni hitlerowey opu- 
šeili salę, śpiewając patrjotyezne pieśni nie- 
mieckie. 

Krwawe walki z policją. 
BERLIN, 11. VI. (Pat). W ciągu ubiegłej 

dchy w Zabrzu wydarzyło się szereg wykro 
ezeń przyczem doszło do burzliwych starć 
z pełicją, Jeden z poliejantów został napa- 
dnięty przez tłum i pekłóty nożami. Wez- 
wane na pomoc pogotowie policyjne dało sał 
wę do tłumu, który usiłował wedrzeć się do 
lckalu komisarjatu polieji. Ilość rannych jak 
dotąd jest nieustalona, zaburzenia trwały do 
późnej noey. Tłum obrzucał policję. kamie- 
niami, jeden z połiejantów jest ciężko ranny 

Samobójstwo 
w sejmie pruskim. 

BERLIN. 15.VI (Pat.) W kulua- 
rach sejmu popełnił wczoraj samobój- 
stwo były członek pruskiej rady pań- 
stwa la Grange, należący do partji 
soejaldemokratycznej, Zamach samo- 
bójczy przedstawiciela partji socjal- 
demokratycznej wywołał wielkie wra 
żenie. 

Mac Donald zaprzecza. 

LONDYN. 15.VI (Pat). W związ- 
ku z wiadomościami prasy angiel- 
skiej, jakoby Mac Donald omawiał 
i zamierzał zaproponować utrzyma- 
nie zbrojeń na kilkanaście lat na 
poziomie obecnych zbrojeń, agencja 
Reutera dowiaduje się z Genewy, 
że Mac Donald zaprzeczył stanow- 
czo tym wiadomościom, oświadcza- 
jąc: „Ani słowa prawdy niema w 
tem, jakobym chociażby tylko oma- 
wiał z jakimkolwiek innym premje- 
rem, ani zastanawiał się nawet nad 
stabilizacją sił zbrojnych na obec- 
nym poziomie". 

Bohatera „na gapę* skazano 
na 8 dni kozy. 

PARYŻ, 15. VI. (Pat). Polak Marjan Ole- 
wski, który odbył w ukryciu podróż na ok- 
ręcie „Georges Phillippart*, był uprzednio 
mechanikiem na jednym ze szwedzkich pa- 
rówców, płynącym na Daleki Wschód. Ole- 
wski po wyjściu pewnego dnia na ląd spóź- 
nił się na okręt. Nie mając pieniędzy na po 
wrotną podróż, tułał się od, parowca do pa- 
rowca. Wreszcie udało mu się w Cołombo 
dostać się na pokład „Georges Phillippart" 
bez biletu. Przyłapany w czasie podróży miał 
być oddany władzom podczas zatrzymania 
się okrętu w jednym z najbliższych portów. 
'Tymczasem nastąpiła na okręcie katastrofa. 
Olewski zachowywał się po bohatersku. Dla 
uratowania tonących rzucał się kilkakrotnie 
do morza, które roiło się od rekinów. Wraz 
2 towarzyszami niedoli przewieziono go do 
Marsylji, gdzie stanął przed sądem, oskarżo- 
my o podróż bez biletu. Trybunał w dniu 
wezorajszym skazał go na 8 dni więzienia. 

kronika redakc., kornunikaty-—70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia 
zamiejscowe 25%. Dia poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 20 ga, 

„Tautinincy“ — 
sympatykami faszyzmu 

Mowa prezyd. Smetony 
na zjeździe w Kownie. 

Na odbytem przed kilku dniami 
zjeździe .„„tautininków* prez. Smetona 
wygłosił przemówienie (podaliśmy o 
tem w Nr. wczorajszym), z którego 
wyjmujemy w streszczeniu kilka cie- 
kawych ustępów, określających kie- 
runek myśli rządzącej grupy w Litwie 
P. Smetona powiedział m. in.: 

„Wyczekiwany na Litwie w roku 
ubiegłym kryzys już przyszedł, dając 
znać o sobie zmniejszeniem dochodów 
państwa, redukcją płac urzędniczych, 
słabszym obrotem w gospodarce pry- 
watnej, obniżeniem cen na produkty 
rolne, zmniejszeniem się obiegu pie- 
niężnego. 

_ Kryzys dotknął wszystkie kraje. 
Środki zaradcze na kryzys muszą być 
przeto powszechne. Winę za kryzys 
ponosi polityka. Zrozumiały to pier- 
wsze Włochy Mussolini zajął się ener 
gieznie zwalczaniem zła. Za przykła- 
dem faszystów włoskich idą narodo- 
wi socjaliści niemieccy. Jednak na- 
śladowanie faszyzmu tak, jak kopjo- 
wanie parlamentaryzmu angielskiego 
byłoby rzeczą błędną. Faszyzm jest 
Sprawą narodową. 

Nie jest tajemnicą, że litewskiemu 

związkowi tautininków odpowiada 
obecny ustrój polityczny Włoch. Lit- 
wa sparzyła się na liberałiźmie i win- 
na szukać nowych dróg ustroju poli- 
tycznego. Powrót do liberalizmu był- 
by powrotem do tego, co było w 1926 
r. czyli byłby recydywą choroby po- 
litycznej. Z drugiej strony jednak nie 
podobna sobie wyobrażać na Litwie 
pogodnego nieba włoskiego. Litwini 
powinni stworzyć swoisty system rzą- 
dowy, system narodowy, t. zn. system 
wypływający z warunków życia litew- 
skiego.  Łitwinom - należy także. wy- 
chować swe społeczeństwo, by się o- 
trząsnąć z przestarzałych tradycyj li- 
beralizmiu i stanąć na własnych pod- 
stawach. Zasady mogą być włoskie. 
lecz twór litewski. Od Włoch można 
wiele się nauezyć, lecz ślepo iść za nie 
mi niepodobna. 

Potrzebny jest dla związku tauti- 
ninków poważnie przemyślany pro- 
gram. Nie jest to, jednak praca jedne- 
go roku. Program taki wymaga wie- 
le czasu, a jeszcze więcej pracy. Pro- 
gram nie jest sprawą jednostki, a tył- 
ko zbiorowości.  Przedewszystkiemn | 
trzeba wytknąć ogólne zasadnicze 
punkty programu. Tautininkowie li- 
сга dzisiaj więcej inteligentów niż 
przed kiłku łaty. Niech ci inteligenci 
pracują, myślą, niech więcej czytają 
i więcej piszą w teoretycznych spra- 
wach polityki, na których Litwie za- 
leży, jednocześnie narodowe organi- 
zacje litewskie wychowują się same i 
wychowują innych pod względem po- 
litycznym, wykonując pracę, której 
się podjęły. Więcej pracy*. 

Szajka bandycka pod kluczem 
GRUDZIĄDZ, 11. VI. (Pat). Policja zlik- 

widowała wezoraj groźną szajkę bandycką, 
która od szeregu tygodni dokonywała Śmia- 
łych napadów rabunkowych, włamań i kra- 
dzieży na terenie powiatu i miasta Grudzią- 
dza. Szajkę, składającą się z 18 mężczyzn i 
jednej kobiety, oddane do dyspozycji władz 
sądowych. Ponieważ bandyci dokonywali na 
padów z bronią w ręku, staną prawdopodoh- 
nie przed sądem doraźnym. 

Sztekker mistrzem świata. 
WIEDEŃ, 11. VI. (Pat). W: cyrku Renza 

odbył się wczoraj mecz finałowy o mistrzo- 
stwo świata w wadze ciężkiej pomiędzy 
Sztekkerem a Niemcem Schwarzem junjo- 
rem. Po walce, która trwała 1 godz. 20 min. 
zwyciężył Sztekker, któremu publiczność zgo 
towała burzliwą. owację. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
Pieniężna. 

WARSZAWA, 15. VI. (Pat). Londyn 32,65 
— 82,80 — 32,45. Nowy York 8,916 — 8.936 

  

— 8,896. Szwajcarja 174,00 — 174,43 — 
174,57. — Berlin w obrotach nieoficjalnych 

211,10. — Tendencja na dewizy europejskie 
słabsza. 

PAPIERY PROCENTOWIE: 4 proc. po- 
życzka inwestycyjna seryjna 94,50. 4 proc. 
dolarowa 47,25. 7 proc. stabilizacyjna 44 — 
43,50 — 43,75. 10 proc. kolejowa 101. 4 i pół 
proc. L. Z. ziemskie 32.25 — 33. 8 proc. 
warszawskie 51,75 — 54,50 (drobne) — 58. 
8 proc. Łodzi 51,25. 8 proc. Piotrkowa 50. 
6 proc. obl. Warsz. 1726 VI em. 28. — 
Tendencja mocniejsza. 

Zbożowa. 
WiARSZAWA, 15. VI. Na dzisiejszem ze- 

braniu giełdy zbożowo-towarowej w War- 
szawie notowano za 100 klg parytet wagon 
Warszawa w handlu hurtowym, w ładunkach 
wagonowych: żyto 29—30, pszenica jedn. 
30 i pół — 31; zbierana 29 i pół — 30; 
owies jedn. 25 i pół — 26 i pół; zbierany 
23 i pół — 24 i pół; jęczmień na kaszę 
22 — 22 i pół, groch polny jadalny 30—33 
siemie lniane bazis 90 proc. 38 i pół — 40.



LOT HAUSNERA. 
W światowym wyścigu powietrz- 

nym. o zdobycie Atlantyku nie zbrakło 
też Polaków. Wśród nazwisk amery- 
kańskich, angielskich, niemieckich, 
francuskich, włoskich — widnieją na- 
zwiska polskie: Kubali, Idzikowskie- 
go, Hausnera. 

Wprawdzie dotychczas pech prze- 
śladuje naszych lotników. Znamy tra 
giczny dla Idzikowskiego finał próby 
łotu. Jednak Kubala wyszedł z tego 
totu naogół obronną ręką. Wiemy z 
depesz, że lot Hausnera właściwie 
się nie udał. Jednak lotnik w cudowny 
niemal sposób ocalał. Skoro już prze- 
to mówić o pechu naszych lotników. 
niepodobna przytem pominąć milcze 
miem ich sui generis szczęścia w nie- 
szczęściach. Ta okoliczność niewątpli 
wie zachęci naszych ,.asów* powietrz 
nych do dalszych prób przebycia tru 
dnej trasy. 

Niemal wszystkie szczegóły šmia- 
łego przedsięwzięcia, które się omal 
nie zakończyło śmiercią z głodu i 
pragnienia dzielnego lotnika są zna- 
me z depesz agencyj telegraficznych. 
Depesze te naogół brzmią jednozgod- 
mie: 7—8 dni przymusowego pływa: 
nia w nieuszkodzonym na szczęście 
samolocie i wynikłe stąd wielkie wy- 
czerpanie Hausnera, Ten ostatni szcze 
gół jest szczególnie ważny, gdyż lot- 
nik dotychczas nie może udzielić wy- 
czerpującej relacji z przebiegu swcj 
nieudanej podróży. Relacja taka po- 
łożyłaby kres domysłom i wyjaśniła 
iejeden ciewawy szczegół, mający 

wartość nietylko w danym wypadku 
    

dia Hausnera, lecz mogący posłużyć 
jako wskazówka dla tych, co będą 
po Hausnerze próbować dalszych lo- 
tów iransatlantyckich. 

Mamy już relację kapitana statku 
„Circeshell*, który uratował lotnika. 
Mamy też wywiad z żoną Hausnera, 
dzielną kobietą, która ani na chwilę 
nie zwątpiła w to, że mąż jej żyje i 
zostanie uratowany. A przecież moż: 
liwości uratowania się były tak zni- 
kome: burza nad Atlantykiem, sto- 
sunkowo mały zapas benzyny (na 50 
godzin, podczas gdy lot miał trwać 
40 godzin), kruchy aparat, kołysan: 
przez 8 dni na morskich odmętach, 
brak żywności i słodkiej wody Wresz 
<ie mały, ale wstrząsający szczegół: 
kapitan „Circeshell* oświadczył w 
swej relacji, że w dwie godziny po 
uratowaniu Hausnera zapadła na oce 
anie niesłychanie gęsta mgła, która 
uniemożliwiłaby zauważenie samolo- 
tu. Pomyśleć tylko: dwie godzinv 
spóźnienia, a Hausner pozosłałby na 
swym pływającym aparacie. 

W oczekiwaniu na relację Haus- 

  

nera, poświęćmy parę słów  lotom 
transoceanicznym. 

Lotów transatlantyckich odbyło 
się dotychczas aż 109, jak to w tych 
dniach oświadczył na odbywającym 
się w Rzymie zjeździe lotników trans- 
oceanicznych lotnik szwajcarski Ar- 
łur Fleuri. 109 lotów, to cyfra bardzo 
<«luża, zwłaszcza gdy sobie przypom- 
nimy, że przecież parę lat zaledwie 
upływa od chwili, kiedy Charlie Lind- 
bergh pierwszy zaryzykował szczęśli 
wy przelot z Ameryki do Europy. 
W liczbie lotników, którzy puszczali 
się w podróż nad Atlantykiem byli. 
jak to już wspomnieliśmy na począt- 
ku, przedstawiciele różnych narodo- 
wości. Byli wśród nich mężczyźni i 
kobiety. Byli szczęśliwcy, którym u: 
<dało się Atlantyk przelecieć i swe 
imiona zapisać złotemi zgłoskami w 
dziejach lotnictwa, lecz byli również 
dacy, którzy życiem przypłacili ryzy- 
kowne próby. Tych ostatnich było 
niestety aż 17. Niezależnie od tego mia 
ło miejsce 35 katastrof, w których 
ucierpiały tylko samoloty, podczas, 
gdy lotnicy wyszli cało, 

Wśród tych, co lecieli przez ocean 
Atlantycki byli lotnicy światowej 
sławy, asy lotnicze, a byli też skromni 
pionkowie aeronautyki, którzy dopie- 
ro tym szałeńczym lotniczym wyczy- 
nem pragnęli zdobyć dla siebie sławę. 

_ Loty transatlantvckie nie mają 

tyłko znaczenia śmiałych indywidu- 
alnych czynów, mających na cełu 
bądź zwrócenie na siebie uwagi przez 
danego lotnika, bądź też wyładowa- 
nie przezeń nadmiaru energji. Nie sę 
to zwykłe eskapady, dokonywane 
przez ludzi, 
wrażeń, czy też rzucających wyzwa- 
nie Śmierci. Loty  transatlantyckie 
mają inną stronę olbrzymiej doniosło 
Ści praktycznej. Mają mianowicie na 
celu wykazanie, że odwieczne marze 
nie ludzkości o całkowitem opanowa- 
niu przestrzeni nie jest tak dalekie 
od realizacji. Istotnie, gdyby się 
wreszcie udało nawiązać między Ame 
ryką a Europą stałą komunikację 
lotniczą, byłby to olbrzymi krok na 
przód na drodze wzajemnego zbłiże- 
nia narodów. Komunikacja między 
Ameryką a Azją oraz między innemi 
częściami świata byłaby również tylke 
kwestją czasu. EW 

Glob ziemski kurczy się w naszych 
oczach. W kilkadziesiąt godzin prze- 
bywamy przestrzeń, na którą niegdyś 
trzeba było całych miesięcy. Zostawi- 
liśmy już dałeko za sobą fantazje Ju- 
les Verne'a o podróży naokoło świata 
w 80 dniach. Z chwilą uruchomienia 
stałych linij łotniczych transóceanicz 
nych i.międzykontynentalnych zosta- 
wimy daleko w tyle nasze dzisiejsze 
rekordy szybkości osiągane przez pa- 
rowce i ekspresy kolejowe. 

T. J—ski. 
APS V O I INIT 

„Piony“ a krajowošč. 
- Od redakcji „Pionów*  otrzymu- 

jemy następujące wyjaśnienie: 

W związku z brakiem sprecyżowa 
nia niektórych pojęć w art. Czesława 
Miłosza p. t. „Sens regjonalizmu* i 
powstałemi stąd możliwościami opacz 
nego rozumienia stanowiska  ,Pio- 
nów* w sprawie krajowości i federa- 
lizmu, wyjaśniamy co następuje: 

Rozróżniamy ideołogję krajową, 
wyrażającą się politycznie w takich 
lub innych programach federalistycz- 
nych i regjonalizm jako pewną Spe? 
cyficzną odmianę nacjonalizmu bądź 
ciasnego partykularyzmu. 

Federalizm jest dążeniem do zastą 
pienia suwerennych  nacjonalistycz- 
nych państw przez hierarchicznie żbu 
dowane bloki państwowe organizują- 
ce planowe współżycie narodów i ich 
kultur w ramach jednego porządku 
prawnego. ! 

Ideologja krajowa jest dia has 
konkretnem dążeniem do współpracy 
narodów polskiego, litewskiego i bia- 
łoruskiego pod jednym dachem auto- 
nomicznie rozbudowanej państwowo 
ści. 

Regjonalizm zaś jest wyrazem na- 
cjonalizmu bądź płytkiego partyku 
laryzmu. Miejscowe obyczaje, kultu- 
rę a nieraz i jej zacofanie bierze regio 
nalizm jako momenty. dekoracyjne i 
sentymentalne, redukuje zagadnienie 
współżycia kultur narodowych do 
pewnych nastrojów i sentymentów, 
dążąc pośrednio do większego zespo- 
lenia peryferyj narodowościowych z 
ideą scentralizowanego państwa naro 
dowego. 

Jesteśmy gorącymi wyznawcami 
krajowości i federalizmu. Wiedząc 
jednakże, że każda kultura narodowa 
nie jest czemś jednolitem, uważamy, 
iż jedyną twórczą postawą krajowości 
jest przymierze połskiego, litewskie- 
go i białoruskiego świata pracy. Idea 
krajowości nabiera krwi i życia do- 
piero w oparciu o radykałny program 
społeczny sprzymierzonego świata pra 
cy wszystkich trzech narodów. 

Jesteśmy zdecydowanymi wroga- 
mi regjonalizmu jako nacjonalistycz- 
nego i płytkiego zniekształcenia idei 
krajowej i federalizmu. Artykuł Cze- 
sława Miłosza należy rozumieć wy- 
łącznie jako walkę z tak pojętym 
regjonalizmem. 

Redakcja „Pionów*. © 

Listy z Warszawy. 
Przykład idzie z... dołu. 

Wszyscy czujemy. że między 
dniem. wczorajszym (dawnemi, do- 
bremi sczasami, do których wzdy: 
chają wymierający sklerotycy), a dzi 

zym utworzyła się jakaś prze- 
na czem ona jednak polega — 

mie każdy się orjentuje. 
Otóż przypomnijmy sobie starą 

maksymę: „przykład idzie z góry 
i spróbujmy sprawdzić jej trafn 
obecnie... Okaże się, że to nieprawda: 
wierzchołki społeczne przestały nizi- 
nom imponować, przestały być dla 
nich wzorem, godnym naśladowania. 

A zresztą, gdzie ich szukać?... Kto 
dziś wierzy w przewodnictwo sukce- 
sorów tytułów rodowych, nazwisk hi- 
storycznych? Wystarczyło porozbie- 
rać kniaziów i grafów rosyjskich z 
ich złotem haftowanych fraków, a 
okazali się ludzkim szmelcem. Do- 
brze, jeżeli który nadaje się na kelne- 
ra lub tancerza... Ale nawet i arysto- 
kracja, dokąd niezdeklasowana, ni- 
komu przykładem nie świeci. Jej 
tony, jej zbytki dawno zakasowali 
potentąci nowocześni — królowie gieł 
dy, węgla, ropy naftowej etc 

Gi wszakże również masowo że 
swych piedestałów spadają. Pertur- 
bacje, spowodowane wielką wojna, 

   

  

  

   

tak zaśmieciły finansjerę hołotą no- 
wobogacką, często kryminalną. że 
mo należenie do tej sfery stało się 
czemś kompromitującem, 

'Walą się dawne szczyty. Historję 
robi szara, przyziemna masa. I nie- 
tylko historję! Coś stokroć ważniej- 
szego: nadaje ton. tworzy modę. 

Nowoczesny Wokulski nie szuka 
lalek w salonach. To raczej owe lałki 
polują nań w dancingu, gdzie spotkać 
się mogą z własną krawcową lub maż 
nicurzystką. 

Idąc za przykładem gminu, sfery 
„wyższe” rewidują swe przekonania 
i tworzą instytucje, dotąd jedynie 
Humowi służące. Wprawdzie projekt 
biura pośrednictwa pracy dla bezro- 
botnych monarchów był tyłko zabaw- 
nym konceptem, ale od aktualnej rze 
czywistości nie odbiegał on znów tak 
bardzo, jak się na pierwszy rzut oka 
wydaje. Niedawne „abu* kapitali- 
stów — wolna konkurencja — w kąt 
idzie. Wzorem dozorców domowych, 
łączą się w związek „zawodowy ka- 
mienicznicy; obok związków robolni- 
czych, powstają związki (ew. kartele 
lub syndykaty) fabrykantów. 

Nawet krańcowi indywidualiści 
niesforna muz dziatwa — idąc śła: 

  

poszukujących silnych 

K U RJ E R W_I LE Ń S K.1I 

Zaniepokojenie w Genewie 
działalnością hitlerowców w Gdańsku. 

PARYŻ. 15.VI. (Pat). „Echode 
Paris" w depeszy z Genewy dono- 

si. że działalność hitlerowców w 
Gdańsku budzi poważne obawy w 

kołach genewskich. Sekretarjat Ligi 

-Narodów jest bezustannie absorbo- 

wany tą sprawą, przyczem rozważa 
się możliwość wprowadzenia środ- 

ków prewencyjnych w Gdańsku, 

opierając się na pewnych faktach, 

jakie miały miejsce w wolnem mie- 

ście jak naprzykład zamordowanie 

Polaka w roku 1934. Sekretarjat 

Ligi Narodów 'rozważa możliwość 

utworzenia neutralnych i bezstron- 

nych komitetów, które w razie po- 
trzeby miałyby możność interwenjo- 

wania na miejscu. е 

Wizyta floty angielskiej w Gdańsku. 
GDAŃSK, 15. 6. (Pat). W nocy z 

dnia 14 na 15 b. m. przybyła do Gdań 
ska z nieoficjalną wizytą eskadra an- 
gielska: W godzinach przedpołudnio- 
wych odbyła się przewidziana w ta- 
kich wypadkach wymiana wizyt kur- 
tuazyjnych pomiędzy dowódcą eska- 
dry a czynnikami polskiemi. W tym 
samym czasie druga część eskadry 
angielskiej przybywająca z taką nie- 
oficjalną wizytą, wpłynęła na redę 
portu w Gdańsku, gdzie zgodnie z do- 
tychczasowym zwyczajem O. R. P. 
„Wicher* spotkał na redzie gdańskiej 
okręty celem ich powitania. Po pod- 
niesieniu bander oficerowie komple- 

mentacyjni polski i angielski wymie- 
nili wizyty, poczem nastąpiła wymia 
na wizyt dowódców okrętów angiel- 
skich i okrętu polskiego. Po wymia- 
nie wizyt O. R. P. „Wicher* powrócił 
do Gdyni. 

GDYNIA, 15. VI. (Pat). Dywizjon 
4 kontrtorpedowców angielskich, przy 
były tu z półoficjalną wizytą, zawinął 
do portu wojennego w Oksywji dnia 
15 b. m. o godz. 10 rano. Dowódca 
dywizjonu kom. Boyd złożył wizytę 
dowódcy floty kom. Unrugowi, po- 
czem komendor Unrug rewizytował 
go na kontrtorpedowcu „Vivian. 

Jędrzejowska zwycięża w Londynie. 
LONDYN, 15. VI. (Pat). Na kortach Ku- 

ens-Clubu w Londynie rozgrywane są obec- 
nie mistrzostwa tenisowe Londynu, w któ- 
rych bierze m. in. udział polska tenisistka 
Jadwiga Jędrzejowska. W. dniu wezoraj- 
szym Jędrzejowska zwyciężyła w trzech se- 
tach Angielkę Wfheateroft w stosunku 6:4, 
4:6, 6:3, dziś zaś w brawurowy wprost spo- 
sób zwyciężyła w dwóch setach 6:3 i 7:5 
Niemkę Horn, której przed dwoma tygod- 

niami uległa w Warszawie. 
Jutro Jedrzejowska będzie grała z An- 

gielką Webb. O ile ją pokona, to w piątek 
rozegra mecz z mistrzynią niemiecką Krah- 
winkel. W! grze mieszanej Jędrzejowska z 
Holendrem Jacobsem przegrała dziś do pa- 
ry niemieckiej Horn von Crama 3:6, 0:6. 
W. grze podwójnej pań para Jędrzejowska 
Edington przegrała do pary Cavell, York 
6:2, 3:6 i 6:0. 

  

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
„O tyle — o ile*. 

„| „Giekawie jest czasem czytać „Kur. 
jee Polski“. Gdy na konferencji rolni- 
czej wicepremjer prof. Zawadzki mó- 
wił o konieczności „wydatnego obni- 
żenia kosztów produkcji rolniczej i 
produkcji wogóle* to. „Kurjer P.* 
entuzjazmuje się -— też wogóle i „o 

„ tyle, o iłe*. 

„.Aliści na tej samej stronie dziennika. 
będącego wyrazem opinji rządu, na której 
znajduje się to mądre oświadczenie p. wice- 
premjera został podany przez półoficjalny 
ajeneję prasową „projekt rozporządzenia o 
ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeń w 
przemyśle... 

„„Nie wchodzimy tutuj w motywy tego 
projektu, który jeszcze nie został zadekreto- 
wany, zauważamy tyko skromnie. że pomię- 
dzy oświadczeniem p. wicepremjera, dotyczą - 
cem dróg obniżenia wydatnego kosztu „pro- 
dukcji wogółe* przy zasadniczem odrzuceniu 
drógi „radykalnej ustawowej ingerencji w 
stosunki prywatno-prawn a treścią wymie 
nionego projektu rozporządzenia istni ре- 
wna i to dość zasadnicza sprzeczność”... 

          

   
I dalej w tym skromnie minoro- 

wym tonie. „Pewna sprzeczność...* 
— Gdy się pomyśli o sprzecznościach 
i paradoksach życiowych na tle upo- 
sażeń panów z grubego przemysłu, to 
czytać potem podobne „skromne ża- 
le“ jest przykro. 

    

Q rzeczowy stosunek. 

Częste zatargi między duchowień- 
stwem a Strzeleem, oraz ostatnią u- 
chwałę Rady Wojewódzkiej BBWR,, 
wzywającą władze Bloku do zażegna- 
nia sytuacji, wykorzystuje prasa en- 
decki. Odpowiada. jej „Dzień Polski“: 

+ „Skoro jest faktem niewątpliwym, że w 
posżczególnych miejscowościach z tych, czy 
innych względów, nieraz z pewnością z winy 
miejscowego kierownictwa „Strzelca”, a + 
innych wypadkach z powódu osobistych. czy 
politycznych uprzedzeń poszczególnych księ- 
ży, —- dochodzi do niepożądanych konflik- 
tów między organizacją strzelecką, a ducho- 
wieństwem, dążenie, do zasadniczego wyjaś- 
nięnia sytuacji w celu usunięcia zatargów mu- 
si leżeć w interesie i Kościoła i Państwa. 

    

Strzelec jest bowiem. przedszkolem 
dla armji polskiej, która podkreśla 
przęcie wyraźnie znaczenie życia re- 
ligi jnego. Na rozwichrzone często gło- 
wy młodzieży właśnie należy wpływać 
a nie ciskać gromy. Zrozumiało to 

wielu z działaczy społecznych. — 
osiągnęło rezultaty pozytywne 

to samo dałoby się uzyskać, gdyby 
w stosunku do Strzelca duchowieństwo zaję- 
ło stanowisko zasadniczo życzliwe. Bo tylko 
pod tym warunkiem mogłoby ono zdobyć 
wpływy na młodzież strzelecką i pozyskać 
sobie jej serca. | 
В Jest rzeczą umiaru i taktu, a  przede- 

w: kiem wielkiem zadaniem apostolskiem, 
te bujne masy strzeleckie, nieraz może nie- 
sforne, a religijnie obojętne do Kościoła zbli- 
żyć i dła niego pozyskać. 

    

  

  

Kogo się hoi p. Rybarski et comp.? 

„Słowo Polskie* zabiera głos w spra- 
wie jakoby zarażonej komunizmem 
młodzieży państwowej: 

-„Szpalty pism opozycyjnych a. zwłaszcza 
endecji, przepełnione są w ostatnich czasach 
artykułami o prądach ideowych wśród mło- 
dzieży, pozostającej w zasięgu ideologji obo- 
zu państwowego. Góż to się dzieje? 

Przecie dołąd w „imponującej licz- 
bie narodowców* ginęły niezauważo- 
ne przez starszych panów z „Obozu 
wszelkie poczynania, grupek niewier- 
nych*. A teraz nagle raban i „wstęp- 
niaki“ w prasie. 

To chyba coś znaczy.To znaczy, że może 
być „masówka”, kłóra jest pozycją ideowo 
martwą i to znaczy, że ośrodkiem prawdzi- 
wego zainteresowania jest i będzie zawsze ży- 
wy, samodzielny ruch i ferment ideowo-umy- 
słowy, chociażby pionierami jego były tylko 
organizacje elitarne, nie mogące się „chłubić* 
posiadaniem rozdętej pusto cyfry. 

Oto młodzież zdaje sobie sprawę, 
zew: 

nietylko w Polsce, ale na całym świecie: 
że czy to się p. Rybarskiemu i Lewiatanowi 
podoba czy nie, zaprzeczanie temu żywioło- 
„wemu procesowi jest postawą konia w okula- 
rach, który przyzwyczajony iść wyżłobioną 
od lat koleina, nie widzi, iż naokoło niej pow 
stają nowe gościńce, nowe, niepowstrzymane 
już przez nikogo szlaki rozwojowe nowego 
ustroju przyszłości.. których... niepodobna 
sobie wyobrazić, jeśli nie zostanie przezwy- 
ciężony denioliberalny ustrój kapitalistyczny, 
jeśli nie zostanie przebudowana psychika i 
moralność społeczeństwa, wyrosła z tęgo n- 
stroju 

Elementy tej żywej ideołogji ustrojowej 
ujawniają sie coraz widoczniej w poszczegól- 
nych odłamach młodzieży państwowej i one 
to sprawiają, że pod tym zasadniczym wzglę- 

dem odnajduje się Młodzież Demokratyczna, 
Legjon Młodych i katolicka grupa wileńskich 
„Pionów* przy jednym warsztacie i kuźni 
nowoczesnej polskiej myśli państwowej. 

Radykalizm społeczny”, który do głębi 
prz a p. Rybarskiego i jego komilitonó 
ž obozu baronów węglowych, saletry chilij- 

     

        

     

Pogrzeb 
płk. Barthla de Weydentkal. 

WŁÓGŁAWEK, 15. VI. (Pat). W 
dniu dzisiejszym odbył się tu uroczy- 

te pogrzeb płk. Barthla de Weydent- 
hala. 

Rano z dworca wyruszył kondukt 
do kościoła garnizonowego, gdzie uro 
czyste nabożeństwo odprawił ks. ka- 
pelan Wiśniewski. Następnie ks. Woj 
sa wygłosił podniosłe przemówienie o 
życiu i czynach zmarłego. Z kościoła 
kondukt wyruszył na plac Wolności. 
gdzie przemawiali gen. Pasławski, do 
wódca okręgu korpusu torunńskiego. 
Artur Rutkowski, dalej imieniem Zw. 
Legjonistów płk. Stażak i płk. Głazek 
Następnie kondukt przeszedł ulicami 
miasta, na szosę Nieszawską, gdzie ro- 
związał się. 

Trumnę ustawiono na samochodzie 
ciężarowym i przewieziono ją do ro- 
dzinnego grobu w Dąbkowie. Pogrzeb 
na cmentarzu w Dąbkowie odbył się 
po południu, przy udziale władz cy- 
wilnych i wojskowych. Przy skladaniu 
zwlok bohaterskiego pulkownika na 
wieczny spoczynek oddano 9 strza- 
łów armatnich. 

Podniesienie cła na drzewo. 
BERLIN, 15. 6. (Pat), Dziennik u- 

staw Rzeszy z dnia 14 b. m. ogłasza 
szereg podwyższeń niemieckich sta- 
wek celnych na drzewo i wyroby drze 
wne wchodzących w życie z dn. 1 lipca 
r. b. Między innemi stawki na pewne 
gatunki nieobrobionego drzewa mięk- 
kiego podniesione zostały z 12 na 14 
fenigów za centnar metryczny. Staw- 
ki na podkłady kolejowe z drzewa 
twardego podniesiono z 80 fenigów 
do 1 marki, na podkłady z drzewa 
miękkiego z 40 fenigów na 1 markę. 
Stawki na drzewo opałowe, które do- 
tychczas było wolne od cła wynosić 
będą obecnie 40 fenigów od centna- 
ra metrycznego. Stawka na węgiel 
drzewny podniesiona została z 2 ma- 
rek 50 fenigów na 4 mk., na trociny z 
2.40 marek na 4 marki. Cło na for- 
niery podniesione zostało z 15 na 18 
marek, cło na meble i częście meblo- 
we fornirowane z 10 na 15 mk. w sta- 
nie surowym, a wykończone z 16 na 
20 mk. 

Stan Banku Polskiego. 
WARSZAWIA, 15. VI. (Pat), W ubiegłej 

dekadzie Bank Polski celem uzupełnienia 
zapasu dewiz wymienił około 30 miljonów 
złota na dewizy, wobec czego zapas złota 
zmniejszył się o wymienioną sumę i wynosi 
obecnie 524.031 tys. zł. Równocześnie zapas 
dewiz zaliczonych do pokrycia zwiększył się 
o 6.797 tys. zł. do sumy 45.245 tys. zł. 

Pieniądze i należności zagraniczne nie- 
zaliczone do pokrycia wykazują spadek o 
4.421 tys. zł. t. j. sumę 112.780 tys. zł. Pori- 
tel wekslowy zmniejszył się o 1.321 tys. zł. 
i wynosi 636.209 tys. zł. Stan pożyczek za- 
stawowych spadł o 2.654 tys zł. do 114.731 
tys zł. Inne aktywa wynoszą kwotę 135.375 
tys. zł, t. j. o 3.594 tys. zł. mniej miż w po- 
przedniej dekadzie. W* pasywach pozycja na 
tychmiast płatnych zobowiązań zmniejszyła 
się o 8.824 tys. zł. dó 152.242 tys. zł. Rów- 
nocześnie obieg biletów bankowych spdał o 
26.280 tys. zł. i wynosi 1.076.628 tys. zł. 
Stosunek procentowy pokrycia obiegu bile- 
tów i natychmiast płatnych zobowiązań Ban 
ku wyłącznie złotem wynosi 42.64 proc., po- 
krycia kruszcowo-walutowego — 46.33 proc. 
Wreszcie pokrycie złotem samego tylko obie 
gu biletów bankowych wynosi 48.54 proc. 
Stopa dyskontowa Banku ——- 7 į pół proc 

    

  

  

   

    

'lombardowa — 8 i pół proc. 

Czy wiecie, że... 
— Jad pszczoły jest odtrutką przeciw ja- 

dowi Żmii, jak: dowiodły doświadczenia, po- 
czynione przez p. Phisalix. 

— Nowy rekord szybkości w jeździe au- 
tomobiłowej ustalił w Indianopolis (U.S. A) 
Fred Fram, osiągając szybkość 105 mil an- 
gielskich na godzinę podczas wyścigu na au- 
tostradzie na dystansie 500 — milowym. 

— Kolejowe kompanje angielskie wprowa 
dziły na okres letni dla wygody podróżnych 
bilety okrężne turystyczne, kótre mogą być 
spłacane w ratach miesięcznych. 

skiej i karteli naftowych, (ale) głosił przed 
wiekiem Adam Czartoryski: „Kto zamłodu nie 
był rewoluejonistą. ten na starość będzie łaj. 
dakiem*. | 

., Taka odpowiedź p. p. przyjacielom 
młodzieży może w końcu zniechęci ich 
do beznadziejnych wysiłków w celu 
zagarnięcia „rządu dusz* — tak uprag 
nionego, a tak wymykającego się z 

rąk... jim. 

Nr. 135 (2377) 

LORNETUJEMY ŚWIAT. 
KRAJ INTERESU I TRZEŹWOŚCI, 

Czarny Jim rozbudził się o północy. U- 
mył się i włączył kontakt elektrycznego ko 
ciołka, by przygotować sobie śniadanie. Śpie 
szył. Miał dzisiaj punkt o pierwszej spotka 
nie i „sprawę“. 

Poszedł do okna i uchylił firanki. Widział 
gwiazdzisty firmament miasta. Lśniły słoń 
ca lamp, mgławice reklam świetlnych. Mięk- 
ko szeptały po asfalcie auta. Powietrze 
drżało. 

Czarny Jim objął oczyma granice swego 
państwa. Nad 12 kwartałami panuje niepo- 
dzielnie, o 10 toczy wojnę. Lśni na zachodzie 
granica... na wschodzie... na południu. Bły- 
skają wstęgi reklam. 

MYDŁO — 

WINA — 
SAMOCHODY — 

Czarny Jim śpieszy. O pierwszej czeka 
go, „sprawa*. Ostatni rzut oka: 

— Chicago 

Czarny Jim zginął w mroku — wśród 
gwiazd. 

    

Aparat telegraficzny nadaje. Urzedniez- 
ka obojętnie wystukuje depeszę. Korespon- 
dentka stoi z notesem w ręku. Sekrełarze 
redakcyj urzędują. Świat Nowy dyktuje Sta- 
remu najnow. ację. 

Nazajutrz wczesnym rankiem tysiące ga- 
zeciarzy biegnie przez. ulice Europy. Najci 
kawszy numer! Centralny Bank okradziony! 
Dziecko Lindberga porwane! Na jeziorze Mi- 
chigan przemytnicy rozbili policję 

  

  

Polskie' Radjo. Feljeton o stosunkach a- 
merykańskich. Megafon skanduje: 

— Nie wierzyliśmy doniedawna w zorga- 
nizowany bandytyzm Ameryki. Yankesi przy 
zwyczaili nas do sceptycyzmu, jeżeli chodzi 
o ich: rekordy. Lecz teraz oczywistość naz- 
byt bije w oczy. Ostatnie depesze amerykań- 
skie malują nam stosunki codzienne nowe- 
go świata. Nad jego życiem rozpościera się 
siatka grozy. Poszczególni przywódcy band, 
prowadzą ze sobą wojny, zawierają sojusze, 
zdobywają terytorja. Państwo jest zupełnie 
bezsilne, walczy, lecz nie zwycięża. Jednost- 
ka musi opierać się na własnych siłach, na 
własnej przedsiębiorczości, wchodzić 
w układy z bandami, opłacać się, a obok 
tego wstawiać kraty w okna swego domu 
i trzymać broń na pogotowiu. Ameryka, kraj 
interesu i trzeźwości... 

musi 

  

Megafon skanduje dalej o stosunkach a- 
merykańskich. Biorę odłożoną przed chwilą 
książkę, czytam. Jest to zbiór artykułów 
Wippera pod tytułem „Karuzela historji”. 
Autor przeprowadza nieuzasadnione na pierw 
Szy rzut oka twierdzenie o konieczności na- 
dejścia epoki, którą nazywa nowem średnio- 
wieczem. Stara się udowodnić, że struktura 
Świata zniszczyła samą siebie, że dotychcza- 
sowe formy życia społecznego są zrujnowa- 
ne i muszą ustąpi ćnowym. Wielkie imper- 
jalizmy się kończą, miasto zostanie już 
wkrótce rozbite i rozsiane na małe osady, 
grozi powszechne zdziczenie, państwo traeż 

całkowicie swój autorytet. 

I czytam dalej: : 

— Wi przyszłości zjawią się sekty, druży- 
ny, drobne korporacje. Wzmocni się zooło- 
giczna strona życia: ludzie się zwrócą do 
ziemi, do gospodarki naturalnej, schronią 
się do rodziny, do bytu rodowego. do pracy 
fizycznej; zjawi się zanikła dzielność 0s0- 
bista i śmiałość. Dopóki istniała powszechna 
służba wojskowa, wszyscy od niej stronik;   
teraz należy oczekiwać ciążenia do pow- 

szechnego zbrojenia się, gdyż każdy osa- 

biście będzie musiał bromić swych praw 

i wyćwiczać swe zdolności. 

Odłożyłem książkę. Megafon groził @а- 
lej: 

— .„więc strzeżmy się. Ameryka dowiod- 

ła, że najnowocześniej zorganizowane pań- 
stwo nie może spełnić swych celów, gdy 
wśród obywateli zanika poczucie moralne. 
Zbytnia swoboda zawsze prowadziła do roz- 
kiełznania. 

— Strzeżmy się. 

Czarny Jim wrócił do domu o czwartej 

rano. Brzask już zaglądał przez okno. Firę- 

mament wielkiego miasta gasł w walce ze 

słońcem. > 

Gzarny Jim wybrał paczkę banknotów i 

zaczął liczyć. 

W. Tollinek. 

(LSAS IN POZAEAOCCY OOOO OOOO EET PROROK OPEC 
dem. prołełacjałau, w kolektywiźmie 
iekarstwa: szuka: na swą tradycyjną 
biedę. Rzecz ciekawa iednak. że i tu: 
taj przodują nie szeż: nie talenty, 
ale. — z nielicznemi wyjątkami—-s; 
regowcy. W organizacjach aktor: 
rej wodzą t. zw. „użyleczni*; w dzien 
nikarskich — reporterzy... Przykła- 
dem dla artystów-malarzy byli mala- 
rze pokojowi, dła rzeźbiarzy — sztu- 
katorzy. dla muzyków — muzykanci 
i td. 

Przytem — rzecz charakterystycz- 
na. — im skromniejsze stanowisko 
w sztuce, łem związek połężniejszy 
i tem silniej podkreślona jego rola-- 
roła obrońcy kies stowarzyszo - 
nych. 

     

    

      

    
    

Znamienny na tem polu przykład 
stanowi ewolucja zrzeszeń  literac 
kich. Wegetująca dotąd w zapomnie- 
niu, Kasa Literacka była instytucją 
o charakterze niezdecydowanym: po- 
Życzki, zasiłki, wstydliwa filantropja 
i rozdawnictwo tytułów honorowych. 
oto, co stanowiło program niemrawej 
jej działalności. 

Potem zjawiło się nieco bardziej 
nowoczesne Towarzystwo Literatów i 
Dziennikarzy. Ponieważ należenie 
doń dawało korzyść minimalną, a og- 
gromnie dużo zaszczytu i prawo no- 
szenia w klapie aluminjowego piórka, 

‘с nawaliła tu masa członków, któ 
rych powinowactwo z literaturą i 

    

ziennikarstwem da się określić „dzie 
siąłą wodą po kisielu". 

Abv odczepić się od tego tłumu 
intruzów i miłośników  grafomaniji. 
założono Związek Zawodowy Litera- 
tów i oddzielnie Syndykat Dzienni- 
karski. O ile ten ostatni zgromadził 

istotnie zarobkujących piórem fa- 
chowców, o tyle pierwszy dalej ma 
oblicze niewyraźne I nie może 
być inaczej. Ludzi, żyjących z lite- 
raturv, na palcach u nas policzyć da 
się; nie brak zato piszących (i to czę- 
sto bardzo dobrze piszących) lekarzy, 
adwokatów, urzędników. nauczycieli 
etc. Obecność ich w związku ..zawo 
dowym“ nie daje oparcia zdecydowa- 
nej polityce i ostatecznie najenergicz 
niejsze zabiegi instytucji sprowadzają 
sie do wyjednywania subsydjów dia 
poszczególnych szcześliwców, do zdo 
bywania paszbortów ulgowycłi. 
ustępstw w miejscowościach kuracyj 
nych i £ p. korzyści. nie trafiających 
w sedno sprawy. 

Lecz oto pojawił się nowv. daw- 
niej prawie nieznany. gatunek fachn- 
wców pisarskich. Stworzyły go t. zw. 
„kabarety, konsumujące en mas 
tandetę literacką. Dowcip gruby. ob- 
liczony na szeroki śmiech  galerji. 
sketch z nieoczekiwanem zakończe- 
niem, monolog naszpikowany „szmon 
cesami“ z żydowskiego ghetia, pio- 
senka z gwarowym vefrenem, podle- 
żona pod łatwą dla ucha melodję — 

  

  

  

      

  

    

wszystko to stało się towarem cou- 
lant. 

Do produkowania tego nie potrze 
ba talentu, a tem bardziej ambicyj 
literackich; wystarcza wprawa i spryt. 
Ruszył tedy ławą tłum. żądny nie- 
trudnego, a porządnego zarobku: po- 
wstała zupełnie nowa kasta „twór- 

ców*, „robiących w przemyśle pisar- 
skim* tak, jak inni, ..robią* w cukrze, 
spirytusie lub używanej garderobie. 
Obok paru jednostek utalentowa- 
nych, które rzemiosłem tem nie po- 
gardziły, spotyka się tu ludzi. niezdol 
nych napisać dziesięciu słów do dru- 
ku. „Pan mnie buja — alleluja"... 
rym pierwszy lepszy, sensu ani na 
grosz — oto, eo w produkcji tej prze- 
waża, Ratuje ją melodja, kostjum ak- 
tora czy aktorki, dekoracje, ewolucje 
—wszystko, tylko nie tekst, który na- 
wet nie bardzo dochodzi do uszu słu- 
chacza. ; 

Choć „twórczość* ta irytuje kry 
tyków, choć jej producentów ignoruj 
dotychczasowe organizacje literack 
—mimo wszystko, odegrali oni waż- 
ną rolę. Stworzywszy przemysł pisar 
ski, dali podstawę pierwszemu, praw- 
dziwie zawodowemu, związkowi lu- 
dzi pióra. Na nich to przedewszyst- 
kiem oparł się t. zw. ZAIKS (Związek 
Autorów i Kompozytorów  Ścenicz- 
nych), prowadzony sprężyście, han- 
dłowo i dający istotne korzyści swo- 
im członkom. ZAIKS dopiero nauczył 

     

przedsiębiorców, ciągnących zyski z 
produkcji artystycznej, że i za to 
trzeba płacić, a nietylko za papier, 
druk, światło etec.; że majster. który 
sfabrykował (a bodaj tylko świsnął 

  

zagranicznemu koledze) piosenkę, 
sketch lub coś podobnego. nie jest 
niczem gorszy od elektrotechnika, 
który zmontował reflektory, lub woź 
nego, ustawiającego krzesła. Akcja 
była tak skuteczna, że c niektórzy 
płodniejsi i sprytniejsi wytwórcy lite 
ratury i muzyki kabaretowej jeżdżą 
własnemi samochodami. Każde bo- 
wiem publiczne wykonanie ich wy- 
robu, każda reprodukująca go płyta 

  

gramofonowa przynosi honorarjum 
autorowi. 

Te sukcesy ZAIKS'u dały bardzo 
znamienny skutek. Oto, coraz więcej 
firm literackich zrzuca pychę z serca, 
przeprasza się z pogardzoną instytu- 
cją i zapisuje się do niej. Na odbytem 
niedawno ogólnem zebraniu człon- 
ków widziało się, obok sprytnych 
przemysłowców, ..robiących** w scen- 
kopisarstwie rzetelnych poetów i 
kompozytorów. zajmujących poważne 
stanowiska w sztuce 

I tu więc szczyty idą za przykła- 
dem nizin, szukając u nich wzorów 
w dalszej walce o byt. Signum tem- 
poris godne podkreślenia. 

Benedykt Hertz. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Zuchwały napad bandycki 

na pograniczu. 
Bandytów ujęto. 

Z Wiłożyna donoszą, iż dniu onegdaj- 
szym do mieszkania A. Lencewicza mieszkań 
ca wsi Leśniewieze wdarło się 5 uzbrojonych 
bandytów, którzy pod groźbą luf rewolwe- 
rowych i karabinowych zażądali wydania 
gotówki. Gdy gospodarz począł protestować 
i tłamaezyć się, iż jest biednym włościani- 
nem i nie posiada żadnych pieniędzy, ban- 

-dyci pobili kolbami rodzinę Leneewicza, a 
następnie przystąpili do rabunku. Połamali 
szafę, komodę i kufry szukając wszędzie pie- 

niędzy. Na dnie kutra znaleźli 515 zł., nie- 
eo biżuterji oraz zabrali najcenniejszą gar- 
dercbę, poczem zamknęli Lenecewiczów w 

mieszkaniu i zbiegli. 
Pewiadomione władze policyjne zarządzi- 

ły natychmiastowy pościg. Wpobližu gra- 
niey sowieckiej wszystkich bandytów ujęto. 
Jeden z nich jest znanym i poszukiwanym 
bandytą b. dywersantem. Zakutych w kaj- 
danki bandytów przywieziono do Włołożyna 
Staną oni niebawem przed sądem doraźnym. 

Skutki onegdajszej burzy. 
W. dniu 14 b. m. na terenie gmin powia- 

łu wilensko-trocikego szałała burza połączo- 
na z piorunami. Silna wichura w Szeregu 
miejscowościach powywracała kilkanaście 

starych drzew, zerwała z 11 budynków da- 
chy, zaś od uderzeń piorunów spaliły się 
trzy domy i 2 chlewy. Najtragiezniej skutki 
burzy odczuli mieszkańcy majątku Pawłowo 
gm. turgielskiej, bowiem od uderzeń piaru- 

Skazanie na śmierć 
BRZEŚĆ n. B. 15. 6. (Pat). Sąd Okręgowy 

w Grodnie na sesji wyjazdowej w Prużanie 
rozpatrywał sprawę mieszkańca wsi Zadzia- 
ry. pew. prużańskiego, Józefa Koła, oskar- 

nów zestali zabici rcbotniey: Stanisław Szper 
i Kazimierz Stankiewiez. Pozatem trzy 0so- 
by odniosły siłne poparzenia. 

Wipebližu Rudziszek na pograniczu po- 
sko-litewskiem piorun uderzył w drzewo, 
pod którem schronił się przemytnik Adam 
Koleśniew. Skutkiem uderzenia Koleśniew 
został zabity, zaś drzewo spłonęło. 

matko- i bratobójcy. 
žonego 0 zamordowanie swej matki i brata 
celem zawładniecia ich majątkiem. Po krót- 
kiej naradzie Kot skazany został na karę 
śmierei przez powieszenie. 

Pożar we wsi Worobje. 
Z Głęhokiego donoszą, iż we wsi We- 

rsbje gm. zaleskiej w zabudowaniach Zofji 
Orzeszkowej wybuehł groźny pożar. Ogień 
szybko objął dwa budynki, poczem przerzu- 
rił się na sąsiednie zabudowania, zagrażające 
pożogą całej wsi. Zarządzona natychmiasto- 
wa akcja ratunkowa zdołała ogień powsirzy- 
mać. 

Mimo to pastwą pożaru padłó 5 domów 
mieszkalnych, kilka budynków gospodarskich 
wraz z inwetarzem i zbożem. Straty znaczne. 

W: wyniku dochodzenia policyjnego ustalono, 
iż pożar powstał skutkiem wadliwej budowy 
kominów w zabudowaniach Orzeszkowej. 

(e) 

Śmierć pod kołami pociągu. 
Onegdaj rano koło stacji Mołczadź po- 

«iąg osobowy zdążający z Wilna najechał 
ma przechodzącego przez tor J. Wróblews- 

kiego, którego koła lokomotywy przecięły 
na połowę. Zwłoki Wróblewskiego zabezpie- 
czono do przybycia władz śledczych. 

  

Miejski 
Kine -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku w 

Dziśl Wzruszający dramat w 10 aktąch wytwórni First National 
w Ameryce, ilustrujący dzieje młodzieńca, który dla pozyskania 

miłości ukochanej kobiew MIŁOŚĆ dziewczyny 
roli główne: Billie Bore. 
  

Smorgonie. 
Poświęcenie sztandaru szkoły 
handlowej w Smorgoniach. 

WĄ dniu 11-go czerwca r. b. nasze miasto 
miało zaszczyt gościć w swych murach ks. 
arcybiskupa Jałbrzykowskiego. 

O godzinie 11.30 zgromadził się tłum 
pubłiczności przy bramie triumfałnej. : 
cybiskup przybyt х sąsiedniej parafji Bieni- 
<y i zostal przy bramie powitany przez miej- 
scowe wladze, delegacje stowarzyszeū, mto- 
dzież i duchowieństwo. Poczem udał się do 
miejscowego kościoła, gdzie ks. proboszcz 
Czerniak złożył wyczerpujące sprawozdanie, 
po którem odbyło się nabożeństwo. 

Q godz. 14-ej Jego Excelencja ks. arcy- 
biskup przybył do Szkoły Handlowej, gdzie 
imieniem Szkoły i zgromadzonych powitał 
p. dyr. Malicki, poczem w obecności dele- 
gata Kńratorjum Jana Ożyńskiego starosty 
powiatowego p. Wiktora Suszyńskiego, przed 
stawicieli duchowieństwa, władz miejscowych 
władz szkolnych, rodziców i młodzieży szkol 
nej dokonał aktu poświęcenia Sztandaru 
3-chklasowej Koedukacyjnej Średniej Szkoły 
tlandlowej w Smorgoniach. Po dokonaniu 
poświęcenia J. E. ks. arcybiskup przemówił 
do zebranych i błogosławił w dalszej pracy 
nad wychowywaniem młodzieży. 

Z grona chrzestnych sztandaru przemówił 
p. starosta Suszyński, życząc Szkole jak 
najpomyślniejszego rozwoju dła chwały Bo- 
ga i Ojczyzny. Ro przemówieniach p. dyr. 
4. Malicki odczytał akt erekcyjny treści na- 

. stępującej: „Działo się w Smorgoniach po- 
wiału oszmiańskiego woj. wileńskiego w 
dniu 1l-go czerwca 1932 r. za czasów urzę- 
dowania Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- 
skiej Ignacego Mościckiego, Pierwszego Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego, Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego Jana 
Jedrzėjewicza, Kuratora Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego Kazimierza Szelągowskiego. W 
dniu tym Jego Excelencj: arcybiskup 
Romuald Jałbrzykowski Metropolita r il. 
w obecności: chrzestnych Ireny Mali : 
Wandy Suszyūskiej, Marji Sadows! 

nislawy Wysockiej, Kuratora Szelągow 
Wizytatora K. asnopolskiego, Ao 
łora Suszyńskiego i Proboszcza ks. Cz 
ka, duchowieństwa, przedstawiojcii władz 

szkolnych i terytorjalnych, rodziców i mło- 
dzieży szkolnej dokonał aktu poświęcenia 
sztandaru 3-klasowej Koedukacy jnej Śred- 
riej Szkoły Handłowej w Smorgoniach u- 
fundowanego z iniejaty: y Dyrektora Szkoły 
Jakóba Malickiego przez Komitet Rodziciel- 
ski i społeczeństwo". 

Nastąpiło wbijanie pamiątkowych gwoź- 
dzi w drzewce sztandaru i podpisanie aktu. 
Wkpólna fotografja z J. E. ke. arcybisku- 
pem zakończyła tę doniosłą dla Szkoły Han 
dlowej w Smorgoniach uroczystość. W czasie 

„całej uroczystości przygrywała orkiestra 
smyczkowa szkoły. 

Mełodeczno. 
Poniższy artykuł drukujemy jako 

wyraz osobistego poglądu na poru- 

szene sprawy autora. Red. 

Kilka uwag. 
Wprowadzenie w życie powszechności i 

"obowiązku siedmiołetniego nauczania, wy- 
maga stworzenia odpowiednich warunk 
by umożliwić szerokim warstwom społeczeń, 
stwa posyłanie dzieci do szkoły. 

Informacje o istotnym stanie szkolnictwa 
"powszechnego znalazły wyraz na łamach 
„Kurjera Wiileńskiego*, w szeregu artyku- 
łów Głosu Nauczycielskiego oraz publika- 

«cjach innych pism i czasopism. 
Kryzys gospodarczy zachmurzył mocno 

horyzont szkoły powszechnej i wy na 
czoło zagadnienie jej bytu. To niebezpie- 
<czeństwo szkoły powszechnej w odrodzonej 
Ojczyźnie winno obudzić wszystkich óbywa- 
teli zdrowomyślących. 

Należy wobec realności niebezpieczeństwa 
przestać łudzić się, i prawdę ujrzeć bez ob- 
słonek. 

     

   

      

  

  

  

    

      

   

  

nota w obecnych budynkach szkol- 
nych, ich stan higjeniczny, nowe fale p 
rostu dzieci w wieku szkolnym obrazują ja- 
skrawo zarysowujący się proces załamania 
powszechnego nauczania. 

Jesteśmy obecnię w punkcie na 
napięcia kryzysu szkolnego. Rozumieja е 
sytuację szkoły powszechnej, która powsta- 
ła na tle ciężkich warunków gospodarczych 
naszego państwa — trzeba natychmiast roz- 
począć kroki w kierunku zapobieżtnia sze- 
rzącemu się złu. 

Na gruncie mołodeczańskim, zawdzięcza- 
jąc panu staroście Stefanusowi, podjęto ży- 
wą akcję w sprawie rozbudowy i i 

-szkoły powszechnej Nr. 2. Spra 

      

   

    

  

   

jest obojętna społeczeństwu. Miejscowa opi- 

nja publiczna oddawna domaga się u decy- 
dujących czynników posławienia tej sprawy 
na właś j drodze. 

Posyłanie dzieci do niskich, ciasnych i 
dusznych izdebek, a jednak sowicie opłaca- 
nych przez miejscowy samorząd, nasuwa 
każdemu, kto posiada choć trochę rozumu, 
że kosztem mienia publicznego dzieje się 
krzywda dla dobra szkoły polskiej. 

Należy podkreślić, iż poziom szkół w 
Mołodecznie stoi wysoko i że te szkoły zy- 
skują coraz to większe uznanie. Czynniki 

zainteresowane i odpowiedzialne chyba nie 
mogą pozwolić, by wkradła się dezorgani- 
zacja do aparatu produkcyjnego tych szkół. 

Szczególnie w marnych warunkach lokal 
nych znajduje się 7-klasowa szkoła, położo- 
na wpobliżu starostwa, której poszczególne 
oddziały sa rozmieszczone w 4-ch budynkach 
— odległych od siebie niemał w promieniu 
kilometra. 
Miejscowy inspektor szkolny p. Romuald 

Szepietowski podczas wizytacyj niejednokro- 
tnie skonsłatował napotykane trudności w 
administrowaniu tej szkoły, tudizeż w na- 
uczaniu i wychowaniu młodzieży. 

Zjawisko to wyraźnie uwypuklił w szer 
regu sprawozdaniach, podkreślając dobitnie 
nieodpowiednie warunki pomieszczeń, w do- 
datku niezmiernie zimnych (zimowe mie- 
siące + 39). 

Ponadto jasno ujął dążenia miejscowego 
społeczeństwa. Szkoła dla tut. ludności nie 
jest gołosłownym wyrazem, za tem przema- 
wiają: głębokie zainteresowanie, oraz ro- 
zumne i szczere ustosunkowanie się do spraw 
szkolnictwa. Rozumiejąc ważność rozwoju 
szkolnictwa, tu na rubieżach Rzeczypospo- 
litej mieszkańcy miasta przeznaczyli na 
rzecz szkoły posiadłość — w postaci placu 
powierzchni około 20.000 m*. 

Budowa szkoły powszechnej w Mołodecz- 
nie zdawiendawna jest kwestją pałącą i 
wżartą głęboko w myśl i krew społeczeńst- 
wa. Analizując precyzyjnie lokalny ruch go- 
spodarczy, daje się zauważyć, że nie była tu 
opracowana rozumnie linja, po której miały 
toczyć się interesy o wyraźnych cechach ku 
ugruntowaniu i polepszeniu gospodarczego 
zrębu. 

W. okresie dwunastolecia samorząd wprost 
niesłychanie zaniedbał  kwestję budowy 
szkół, poświęcając zbyt dużo czasu i pienię- 
dzy na własny rozwój i utrzymanie siebie, 

wskutek czego powstały, jako zupełnie zby- 
teczne, magistraty w Mołodecznie i Radosz+ 
kowiczach. Wi dobie przeżywanego kryzysu. 
którego dokuczliwe i złośliwe objawy dają 
się odczuwać większości społeczeństwa nale- 
żałoby zlikwidować wyżej wymienione in- 
stytucje, jako przynoszące zbyt mało pozy- 
tywnych korzyści, zaś kaszty ich utrzymania 
przelać na budowę szkół. JM 

Święciany. 
Konkursy czystości. 

W: dniu 10 b. m. w Daugieliszkach, pow. 
święciańskiego odbył się konkurs czystości, 
zorganizowany staraniem Oddziału Święciań 
skiego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. 
Wi konkursie powyższym brały udział wieś 

niaczki dziewięcu okolicznych osiedli w 0- 
gólnej liczbie 92 gospodynie. 

Wyścig pracy w konkursie polegał na 
skrzętnem i sanitarnem utrzymaniu domów 
mieszkalnych. Wyniki pracy biorących u- 
dział w konkursie lustrowane były w ciągu 

ciu miesięcy sześciokrotnie. Na uroczy- 
konkursu czystości przybyli do Świę- 

cian słarosta powiatowy Stefan Mydlarz i 
prezeska powiatowego zarządu ZPOK. p. Ire 
na Mydlarzowa. 

Przed rozdaniem nagród w postaci sprzę 

          

    

  

      

    

   

   
tów gospodarczych, związanych z higjeną 
domów mieszkalnych na wsi. przemawiali do 
zebranych prezeska Koła ZPOK dr. Mosk- 
wina, prezeska powiatowego zarządu p. Ire- 
na Mydlarzowa i starosta powiatowy Myd- 
larz. Nagrodzono 34 gospodynie. 

W tym samym dniu w Ignalinie, pow. 
święciańskiego, odbył się taki sam konkurs 
czystości. W konkursie wzięło udział 98 go- 
spodyń wiejskich z 8 okolicznych osiedli. 
Nagrodzone zostały 32 gospodynie. Przed 
rozdaniem nagród przemawiały p. Bratkow- 
ska prezeska Koła ZPOK i p. Irena My- 
dlarzowa, prezeska powiatowego Zarządu. 

Na uroczysłości obecny był p. slarosta po 
wiatowy . Mydlarz. 

Włościanie przeciwko agita- 
torom komunistycznym. 
Mieszkańcy wsi Hrudźki i Posiejne, gm. 

przewłockiej ujęli trzech agitatorów komu- 
mistycznych, którzy wśród młodzieży i nie- 
letnich rozpowszechniali szkodliwą literatu- 
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Wznowienie robót 
przy budowie stacji autobusów dalekobieżnych. 

Przed kilku dniami Magistrat 
wznowił roboty przy budowie stacji 
autobusów dalekobieżnych, zatrud- 
niając na robotach tych przeszło 100 
robotników. Stacja ina stanąć u wy- 
lotu ul. J. Jasińskiego i podług płanu 
Magistratu ma być całkowicie wykoń 
czona do dnia 15 sierpnia r. b. 

Stacja autobusów dalekobieżnych 
ma być wybudowans podług ostat- 
nich wymogów techniki. Po zniwelło- 
waniu. teren przeznaczony na budo 

  

wę zostanie obficie zadrzewiony, do- 
okoła zostąną urządzone taras 
wpobliżu postoju autobuszów wybu- 
dowana zostanie poczekalnia dla pu- 
bliczności. 

Roboty przy budowie stacji Ma- 
gistrat postanowił prowadzić w przy 
śpieszonem tempie i w związku z 
tem, poczynając od dnia dzisiejszego 
zostanie tam dodatkowo zatrudnio- 
nych 80 bezrobotnych. : 

  

Pierwsza prėba. 
Kostka kamienna na ul. Wileńskiej. 

Jak się dowiadujemy. jeszcze w 
ciągu bieżącego miesiąca Magistrat 
zamierza ułożyć kostkę kamienną na 
części ul. Wileńskiej na odcinku od 
Starostwa Grodzkiego do ul. Trockiej. 

    

Podając powyższą wzmiankę mu- 
simy się zastrzec, że jest to tylko 
zamiar Magistratu. Czy zostanie zrea 
lizowany już wkrótce zobaczymy. 

    

Tragedja porzuconej kobiety. 
Pada na ulicy z głodu i wycieńczenia. 

Wezcraj z rana wpobliżu hal miejskich 
znalezicno leżącą na ziemi młodą kobietę z 
dwcjgiem małych dzieci. Zawezwane pogolo- 
wie ratunkowe przewiozło kobietę do ambu- 
latoriam pogotowia, gdzie stwierdzono, iż 
jest ona ciężko chora i upadła z wycieńcze- 
nia i głodu. 

Na pytanie lekarza opowiedziała, iż na- 
zywa się Jadwiga Szyszko, ma lat 27. Mąż, 
który pracuje w skłepie Geiena, przed ezte- 
rema tygodniami porzucił ją wraz z dwoj- 
giem małych dzieci na pastwę losu. Pierw- 
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Jutro: Innocentego. 

a "1 Wschód słońca — g. 2 m. 43 

FE 1 Zachód „ —g.7 m.55 o 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wilaie z dnia 15/Vl — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 

Temperstura średnia -- 18° С. 

najwyższa -|- 22” C. 

+ PE. » najnižsza 

Opad: 0,3 

Wiatr: północny. 

Tendencja: stan stały, pot. spadek. 

Uwa rano deszcz. 

  

OSOBISTA 

— Urłop prezesa Sądu Apelaeyjnego. Dn. 

16 b. m. p. prezes Sądu Apelacyjnego w Wa 

nie Waetaw Wyszyūski rozpoczyna urlop 

wypoczynkowy. Zasłępować go będzie p. 

wiceprezes Sądu Apelacyjnego Władysław 

Dmochowski. 

ARTYSTYCZNA. 

— Wysława rzeźby L. Szezepanowiezo- 

wej z powodu zwiększonej frekwencji i w 

celu zaznajomienia szerszej publiczności z 

rzeźbą w drzewie, została przedłużoną do 

dnia 20 czerwca r. b. 

SPRAWY SZKOL 

— Państwowe Seminaripum Nauczyciels- 

skie Żeńskie im. Królowej Jadwigi (przy ul. 

ś-go Filipa 3) podaje do wiadomości, że w 

Szkole Ćwiczeń zostaje uruchomiony oddział 

5-ty. 

Zapisy do wszystkich odziałów do dnia 

28 czerwca. 

— Ferje letnie w szkołach. Ferje szkol- 

ne we wszystkich szkołach państwowych i 

publicznych rozpoczynają się z dniem 28 
czerwca r. b. 8 

Początek roku szkolnego rozpocznie z 

dniem 1 września r. b. 

   

   

WOJSKOWA. 

— Zasiłki za ćwiczenia nie będą obniżone. 

Przed kilku dniami podaliśmy wiadomość o 

projekcie obniżenia dotychczasowych stawek 

wypłacanych rodzinom rezerwistów. Obecnie 

wyjaśniło się, że projekt ten został zanie- 

chany. Wł związku z tem wypłata zasiłków 

odbywać się będzie w tych samych normach 

i w ten sim sposób jak i w roku ubiegłym. 

Sprawy związane z wypłatą zasiłków usku- 

tecznia i załatwia referat wojskowy Magistra- 

tu m. Wiilna. 

— Kto staje przed komisją poborową? 

W dniu dzisiesjzym plan poborowy obejmu- 

je mężczyzn urodzonych w roku 1910-ym z 

nazwiskami na litery: M, N i O, którzy pod- 

czas poboru w roku ubiegłym zakwalifiko 

wani zostali jako czasowo niezdolni do służ- 

by wojskowej (kat. B). Komisja poborowa 
urzęduje w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2 
od godz. 8-j rano. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Z życia Oddziału Grodzkiego Związku 
Pol. Nauczycielstwa w Wilnie. W dniu 10 
czerwca 1932 r. odbyło się walne zebranie 
oddz. Grodzkiego Z. P. N. na którem do- 
konano wyboru nowego przewodniczącego 

i członków zarządu. Wybory zainteresowały 
dużą ilość członków organizacji, ponieważ 

na sali w chwili rozpoczęcia zebrania była 

tak duża ilość osób jakiej poprzednie ze- 

brania nie miały. 

Przewodniczył wiceprezes p. Kutyło. Po 
załatwieniu punktu pierwszego przystąpiono 
zaraz do wyborów. W drugiem głosowaniu 

wybrano na przewodniczącego p. Tracza Fer- 

dynanda. 

Do Zarządu weszli: pp. Jastrzebska, Woj- 
cikowa, Hajmanowa, Karpowiczowna, Kra- 
wiec, Łucznik, Kondratowicz, Kapp, Hynek, 
Kacprowicz, Kutyłło i Kozioł. 

Wniosków na walny zjazd do Warsza- 
wy nie zgłoszono. Postanowiono, aby wszyś- 
cy ci z pośród członków Oddziału któr: 

rę. Podezas odbierania literatury jeden z ko- 
munistów począł stawiać opór wiešniakom, 
skutkiem czego włościanie dotkliwie go po- 
bili. Dwaj inni dobrowolnie oddali bibułę 
komunistyczną. Całą trójkę włościanie prze- 
kazali policji. (e) 

Głuchoniema podpala przez 
zemstę stodołę swej matki. 

Wezoraj wieczorem we wsi Dajnówce, 
pow. wileńsko-troekiego spaliła się stodoła 
ze zbożem Anny Klimaszewskiej. Jak usta- 
lono, stodcła spaliła się z podpalenia, któ- 
rego dokonała jej eórka Zofja, głuchoniema. 
Powód podpalenia — zemsta osobista, 

. Ba) 

  

      

   

  

sze dni dawała sobie jakoś radę. Ostatnio 
jednak zachorowała i ona tak jak i dzieci 
pozostawały przez całe dni bez jedzenia. 
Wczoraj nad ranem resztkami sił wyszła z 
domu wraz z dziećmi szukać jakiegoś poży- 
wienia. 

Na uliey jednak naskutek wycieńczenia 
i głodu upadła. 

Nieszezęśliwą  kcbietę przewieziono do 
szpitala, zaś dzieci skierowano do Opieki 
Społecznej przy magistracie. 10) 

mają zgłosić wnioski na walny zjazd do War 
szawy, nadesłali je do Oddziału Grodzkiego 

  

ful. 3-go Maja 13—7) do dnia 20 czerwca 
1932 r. 

Bezpośrednio po zebraniu ukonstytuował 
się nowy zarząd w skład którego weszli: 
przewodnie p. Tracz, w. przewodniczą- 

ekretarz p. Kondratowicz, 
anowa, skarbnik p. Woj- 

karbnika p. Kacprowicz. Po 
ukonstytuo iu się zarządu ustalono odra- 
zu dyżury, które będą odbywały każde- 

godzinach popołudniowych w lo- 
az przy ul. 3-go Maja 13—7. 

i działek 4—6 p. Kondrs atowicz, wtorek 
od 5—7 p. Hajmanowa, środa od 5 — 7p. 
Wojeikowa, czwartek od 4 — 6 p. Kondra- 
towiez, piątek od 5 — 7 p. Hynek, sobota od 
3—7 p. Krawiec. W. Z. 

— Towarzystwo Bibliofilėw. Polskieh w 
Wilnie odbędzie w piątek, dnia 17 czerwca 

1932 r. o godz. 8 wiecz. wycieczkę do pry- 
watnych zbiorów wschodnich Eks. Seraja 
Chan. Szapsz: który na wstępie wygłosi 
krótki referat „O znaczeniu ozdobnego pis- 
ma u muzułman*. 

Wistęp tylko dla członków za zaprosze- 
niami. 

  

     

      

   

  

    

    

  

   

  

   

  

    

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Tow. Opieki nad Dziewćzęta- 

mi (dawniej ochrony Kobiet). Zarząd Pol.- 
Iš Tow. Opieki nad Dziewczętami — poda- 

» do wiadomości, że doroczne Walne Zgro- 
madzenie Tow. odbędzie się dn. 20 czerwca 
„b, o godz. 18-tej w Małej RA „Konferen- 

aa Wiojewództwa. 
Następny termin prawomocny o 'gódz. 18 

i pół. 
ch Baezność podoficerowie rezerwy! Dn. 

19 czerwca 1932 r. o godz. 16-tej w pierw- 
szym terminie i 17-tej w drugim, w lokalu 
przy ul. Żeligowskiego 4 odbędzie się Nad- 
zwyczajne Walne Zebranie członków Koła 
Wileńskiego O. Z. P. R. Porządek dzienny 
w komunikatach 

Z uwagi na ważność spraw, jakie będą 
poruszane na Zebraniu obecność każdego 
członka jest obowiązkową. 

Jednocześnie, ze względu na aktualność 
niektórych uchwał które mogą zmienić kie- 
runek pracy n. Koła, Zarząd prosi Kolegów 
— członków © przygotowanie na powyższe 
Zebranie swoich uwag i wniosków odpowied 
nio umotywowanych. 

Sławiennictwo każdego członka koniecz- 
ne! 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Кага za zatrudnianie personelu w dni 

świąteczne. Inspektor Pracy ukarał czterech 
właścicieli zakładów fryzjerskich grzywną po 
dwieście złotych każdego za zatrudnianie 
pracowników w dni świąteczne i niedziele. 

— Piekarze grożą strajkiem. Inspektor 
Pracy, odroczył konferencję w sprawie pod- 
pisania umowy zbiorowej w piekarnictwie 
do przyszłego tygodnia. Decyzja ta spotka- 
ła się z wiełkiem niezadowoleniem wśród 
piekarzy, którzy grożą strajkiem, o ile w naj 
bliższym czasie umowa źbiorowa nie zosta- 
nie podpisana. 

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. Zarząd Zrzeszenia Wp 

jewódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet w Wilnie niniejszem składa serdecz- 
ne podziękowanie na ręce Prezydenta Izby 
Rzemieślniczej p. Władysława Szumańsk 
go za ofiarowane 195 zł. przez Chrześcijań- 
skie Cechy Rzemieślnicze na Ochronkę Dzien 
ną im. ks. b-pa W. Bandurskiego w Wil- 
nie. 

— Zarząd Schroniska Sierot im. Marszał- 
szałka J. Piłsudskiego wyraża serdeczne po- 
dziękowanie uczniom 1 klasy gimnazjum J. 
Słowackiego z ks. prof. Żełudziewiczem na 
czele za odwiedzanie wychowanków oraz 
za ofiarowane pisemko i piłkę. 

WYCIECZKI. 
— Zarząd Związku Rezerwistów R. P. w 

Wilnie organizuje w dniu 19 b. m. dla człon 
ków Związku i ich rodzin wycieczkę do Włe- 

rek statkiem „Wyjlja”. 
Cena biletów tam i zpowrotem 50 gr. 

dla. członków. 
Członkowie pokrewnych związków mile 

widziani. Zapisy przyjmuje sekretarjat Związ 
ku, ul. Żeligowskiego 4. 

  

ZABAWY 
- Noe Kupały — Sobótki. 235 czerwca w 

ogrodzie po-Bernardyńskim, zwyczajem do- 

   

rocznym, odbędzie się wielkie tradycyjne 
święto ognia — noc pełna czaru i piękna — 
program artystyczny — tanie bilety wstępu 
dają nadzieję Komitetowi T-wa „P. Ž. P.“, 
iż Wiilnianie i tym razem fłumnie pośpieszą 

na popułarną zabawę. 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

WAKT AEO W ODALIOOIOAA CE TA 

TEATR I MUZYKA 
— „Polaey w Ameryce* w Bernardyńce. 

Dziś, we czwartek 16 czerwca o godz. 8 m. 
15 pełna humoru operetka Daniełewskiego 
ze Śpie'rami i tańcami p. t. „Polacy w Ame- 
ryce“, która cieszy się fenomenałnem powo- 
dzeniem. 

Jutro, w piątek 17 b. m. o godz. 8 m. 
15 — „Polacy w Ameryce". 

„Nienchwytny*  Wallaee'a w Lutni. 
w, czwartek 16 czerwca o godz. 8 m. 

15 — fascynująca sztuka Edgara Wallace'a 
p. t. „Nieuchwytny*. Autor w mistrzowski 
sposób odtworzył walkę najlepszych detekty 
wów angielskich z tajemniczym „Nieuchw 
nym*. Interesująca treść sztuki i świe 
gra artystów, czynią wieczór spędzony w 
Lutni niezmiernie atrakcyjnym i interesu- 
jącym. Zaciekawienie sztuką wzrasta. Powo- 
dzenie wyjątkowe. 

Jutro, w piątek 17 b. m. o godz. 8 m. 15 
wiecz. „Nieuchwytny“. 

— „Rewja dla dzieci* w Bernardynec. 
W: sobotę, 18 czerwca o godz. 4-ej pp. i w 
niedzielę 19 czerwca o godz. 12-ej w poł. 
odbędą się tylko dwa przedstawienia wesn- 
łej „Rewji dla dzieci*. W; programie tańce, 
śpiewy i bajeczki. Udział biorą: Artyści Te- 
atrów Miejskich, chór Reweliersów, zespół 
taneczny Reizer - Kapłan. Kierownictwo 
Karol Wyrwicz-Wichrowski. Ceny miejsc od 
a0 gr. do 2.80 gr. 

— „Awantura w raju* w Bernardynce. 
W! niedziełę 19 czerwca o godz. 4-ej pp. ar- 
cywesoła farsa Arnolda i Bacha p. t. „Awan 
tura w raju”. Ceny miejsc popołudniowe. 

RADJO 
CZWARTEK, dnia 16 czerwca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 

  

  

   

  

    

poborowych (pogadanka i muzyka). 12.40: 
Kom. met. 15.35: Program dzienny. 15.40: 
Muzyka operowa i taneczna (płyty). 16.35: 
Kom. Zw 
ręcznem 

Młodz. Polsk. 16.45: „O tkactwie 
— odczyt. 17.00: Koncert w wyko- 

naniu ociemniałych. 18.00: „Mahomet a kul- 
tura europejska” — odczyt. 18.20: 
taneczna. 19.15: kr: zynka pocztowa 
205. 19.35: Prasowy dziennik radjowy. 19.45: 
„Ciotka. Albinowa mó 20.00: Muzyka 
lekka. 21.20: Słuchowisko. 21.50: Komuni- 
katy i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 

» NIEZWYKA AUDYCJA. 

Dnia 16 czerwca o godz. 17.00 usłyszą 
radjosłuchacze koncert w wykonaniu ociem- 

wychowańców Instytutu Głuchonie- 
mych i Ociemniałych w Warszawie. Koncert 
poprzedzi słowem wstępnem dyrektor insty 
tutu wicewojewoda St. Łopatto, 

słąpi orkiestra, po której u У 
torlepianowe Br. Aksdmiskie о, 1е 
Taniec kieletów Saint - Saensa. Audycja 
ta, poza mi wałorami artystycznemi, wy- 

każe radjosłuchaczom wzorową ipiekę spo- 
łeczeństwa nad ułomnymi. 
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TYSIĄC TRZYSTA LAT. 

W. roku bieżącym upływa 1300 lat od 
śmierci Mahometa. Wielki ten twórca religii 
i organizator bliskiego Wschodu nauką swo- 

ja obudził długotrwały imperjalizm Arabów, 
którzy, nąrzuciwszy Hiszpanji i Sycylji swo- 
ja przewagę polityczną, wywarli jednocześ- 
nie na nie i stopniowo na Europę duży 
wpływ kulturalny. Na czem ten wpływ pole- 
gał i jakie wzajemne stosunki kulturalne za- 
wiązały się pomiędzy Islamem a Europą, о- 
powie radjosłuchaczom prof. M. Sobieski we 
czwartek o godz. 18.00. 

SPORT 
INAUGURACJA SEZONU PŁYWACKIEGO. 

Wileński Okręgowy Związek Pływacki 
organizuje w najbliższą niedzielę wielkie za- 
wody pływackie na basenie w N. Wi 3 
Zawody te zakrojone na szeroką skalę będa 
inauguracją sezonu pływackiego w  Witnie. 
Program zawodów przew iduje szereg konku- 
rencyj dla pań i panów. Ponadto jako ino- 
waeję wprowadzono konkurencję dla niesto- 

warzyszonych. 

        

  

  

SIDOROWICZ WYJEŻDŻA DO ANTWERPJI 

W dniu 19 b. m. w Antwerpji odbedą się 
zakrojone na szeroką skai» międzynarodowe 
zawody lekkoatletyczne z udziałem państw 

przodujących w lekkiej atletyce. M. in. do 
wzięcia udziału w zawodach zaproszona z0- 
stała i reprezentacja Polski, w której bar- 
wach wysłąpi znany lekkoatleta wileński Si 
dorowicz. Ząwodnik wileński wespół z Kuź- 
mickim bronić będzie barw polskich w biegu 
na 1500 metrów. 

„ Sidorowicz w dniu dzisiejszym wyjeżdża 
z Wilna do Warszawy, skąd łącznie z repre- 
zeniacją Polski wyj żdża do Antwerpii. 

   

   

KOŃCOWA TURA ROZGRYWEK O MI- 
STRZOSTWO PIŁKARSKIE OKRĘGU 

WILEŃSKIEGO. 

W sobotę i niedzielę odbędą się dwa dal- 

sze mecze z cyklu mistrzostw piłkarskich 
Wilna. Mecz rozegrają między sobą Lauda 
i Ognisko, które wystąpi bez zdeskwalifiko- 
wanego Lepiarskiego oruz Makabi i ŻAKS. 
Spotkania te zakończą pierwszą turę rozgry- 
wek. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
SKRADZIONA POPELINA Z PRZESYŁEK 

Wi wydziale śledczym znajduje się obec- 
nie popelina pochodząca najprawdopodob- 
niej z kradzieży z przesyłek bagażowych. 
które mogły mieć miejsce w 1931 lub 1932 
roku 

Poszkodowani mogą się zgłosić do wy- 
działu śledczego (brygada IV) celem odebra- 
nia swej własności. (c) 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Nowakowska Emilja (Obozowa 16) w ce- 
lu pozbawienia się życia wypiła esencji oc- 
towej. Desperatkę odwieziono do szpitala 

Sawicz w nie nie budzącym obaw. Przy- 
czyna — ciężkie warunki materjalne. 

ARBON ZNÓW! NAJECHAŁ. 

Szofer Dziczkowicz Stanisław (Popławska 
8) w dniu 14 b. m. o godz. 7.30, prowadząc 
autobus firmy „Arbon* 38487), przy 
zbiegu ulic Niemieckiej i Trockiej najechał 
na dorożkę konną, powożoną przez Ignato- 
wicza Jana (Chocimska 43). Został nieznacz 
nie uszkodzony bok karoserji autobusu i po- 
wybijane szyby. 

Wypadków z ludźmi nie było. 

KRADZIEŻE. 

W dniu 14 b. m. nieznani sprawcy dostali 
się do mieszkania Michowicza Feliksa (św. 
Jańska 4) i skradłi różną bieliznę oraz na- 
czynia stołowe łącznej wartości 407 zł. 

# 
Z niezamkniętego mieszkania domu Nr. + 

przy ul. Szkłanej na szkodę Lewin Malki 
służąca jej Gołębiowska Stefanja skradła 
90 zł. gotówką. Złodziejkę zatrzymano, pie- 
niędzy nie odnaleziono. 

+ 
Z bramy ekspedycji pośpiesznej st. oso- 

bowej Wiilno Poletacikemu Jakóbowi (Sado- 
wa 4) skradziono dzban .z mlekiem, wart. 
66 zł. Sprawcę kradzieży Falkiewicza Kazi- 

mierza (Starogrodzieńska 4) ze skradzionym 
dzbanem zatrzymano. 

    

          

  

WYSTAWA 
MONIUSZKOWSKA 

Nieefetowna nabozór, bG  prze- 
ważnie składa się z totografij, nut, ry- 
sunków i innych tego rodzaju drob 
nych rzeczy, ale treścią swoją ja 
bogaty przedstawia materjał do hi- 
storji naszego kraju, do obrazu twór- 
czości i rozwoju artystycznej karjery 
naszego muzyka. -Przedewszystkiem 
powinny ją zwiedzać jak najliczniej 
Szkoły, dla których nietyłko widok 
bogatej spuścizny muzycznej Moniu- 

     

szki, nietylko jego sława, uie jego 
wytrwałość. jego pogodne znoszenie 
długich lat niepowodzeń, i cierpliwa 
dążność do celu, powinna stać się lek 
ceją wytrwałości i miłości sztuki. 

Doskonale zredagowany przez p. 
Wrockiego katalog zaopatrzony zaj- 
mującym wstępem objaśnia ryciny, 
mówi nam o osobach związanych z 
twórczością Moniuszki, o fazach je- 
go pobytu w Wilnie, i sukcesach Haf- 
ki w Warszawie, 

Wystawa traktowana jest chrono 
logicznie: Echa Ubicelskie, Wilno a 
Moniuszko, Porterety. Autografy, Wy- 
dania nut. Libretta. Otoczenie. Wy 
konawcy oper, Programy i afisze, Li- 
teratura o Moniuszce, 335 przedmio- 
tów. w tem ze 30 porteretów Moniusz 
ki, ciekawe afisze, unikaty. 

Przeważna część zbiorów pocho- 
dzi od zasłużonego zbieracza p. L. U- 
ziębły. a ogromna większość zebrana 
staraniem właściciela „nieznanego 
skarbu w Połsce*. jak pisze p.Szarliti 
o zbiorach p. Wrockiego, Muzykolog 
ten rodem z Wilna, potrafił niestru- 
dzoną pracą zgromadzić ogromne Mu 
zeum muzyczne, zawierające 6000 
portretów, kilkanaście tomów dzieł 
muzycznych. wśród których są białe 
kruki. Aułograty nut i listów, zbiór 
instrumentów muzycznych i wiełe in- 
nych skarbów potrafił p. Wrocki wy- 

częściowo sam Z Petersburga, 
częściowo, w dwóch wagonach prze- 
szło przywiozła Delegacja Reewaku- 

P. Wrocki opracował pro- 
gram Akademji Wiedzy. Muzycznej, 
gdzieby się i te zbiory mogły pomieś- 
cić. Dziś leżą one w pakach w War- 
szawie i marnują się, niewidzialne dła 
oczu ludzkich. 

Że też nikt w sferach ministerjał- 
nych nie weźmie do serca tej sprawy. 
Mielibyśmy Muzeum muzyczne jakie - 
go drugiego bodaj niema w Europie. 
Ale cóż. P. Wrocki jest człowiek „tu 
tejszy”, mało gada, nie hałasuje, nie 
opowiada z wrzaskiem o powołaniu 
Sztuki przez wiełkie S, tylko myśli. 
że czyny mówią za człowieka, i że ta- 
ki trud, jak jego powinien znaleźć u- 
znanie i pomoc. Szczerze życzymy ide 

    

      

   

owemu zbieraczowi i znawcy, by dą- , 
żenia jego zostały ku ogólnemu pożyt 
kowi zrealizowane. 

W każdym razie już dziś p. Wroc- 
ki zasługuje na wdzięczność rodaków, 
że dla Polski tak cenny zbiór potrafił 
ocalić; a po Katowickiej, Wiłeńską 
wystawę tak starannie zorganizował. 

Hel. Romer. 

Nad Naroczą. 
Przed kilku dniami odbyła się wycieczka 

Wyższego Kursu Nauczycjelskiego w Wilnie 
nad Narocz, która trwała 5 dni. 

Celem wycieczki było zapoznanie się sła 
kursu z warunkami pracy nauczy- 

ciełskiej na wsi, oraz praktyczne zastosow4- 
nie nowych metod nauczania a mianowicie 
naucza nia łącznego w szkołe wiejskiej. 

ała się w schronisku 
roczy, obecni prowa 

zek Obywatelskiej Pracy 
. W schronisku tem wycie- 

  

    

  

   
    

            

a i db wyży ‹ 
Tu chciałem przy biome a wspomnieč 

o jednej sprawie. 
Oto nadchodzi okres wycieczek, 

czynkowych urlopów. wakacyj i ileż to pa- 
nów i ileż to pań myśli gdzieby wyjechać, 
aby, korzystając z pięknej pogody pokrzepić 
zdrowie i nabrać nowych sił do tak bardzo 
trudnej dziś pracy, przyczem myśl ich błą- 
dzi gdzieś hen daleko po zagranicznych miej 
ścowościach, a w najgorszym razie Krynicy, 
Zakopanem, Gdyni. — Zrozumiałą jednak 
jest rzeczą, że bardzo mało jest takich, któ- 
rzy przychodzą do pozytywnych rezultatów 
w swych rozmyślaniach — bo brak dziś na 
to pieniędzy. 

A mnie nasuwa się tu zaraz powiedzenie: 
„Cudze chwalicie. swego nie znacie, sami 
nie wiecie, co posiadacie". 

"Tak, bo czyż może być gdzieś piękniej- 
Sza i zdrowsza miejscowość, jak Narocz i łą- 
czące się z nią okolice licznych jezior, — 
czyż znajdzie kto gdziekołwiek wygodniej- 
sze kwatery, lepsze a przytem tańsze wyży- 
wienie, jak we wspomnianem schronisku. 

A w dodatku dosłownie e 20 kroków je- 
zioro — płaże, kajaki, łodzie i mnóstwo in- 
nych przyjemności letniska tego rodzaju. 

I to wszystko nie gdzieś dałeko ale u nas 
na Wileńszczyźnie. 

Doprawdy warto, by 
miejscem narówni licznie odwiedzanem przez 
letników i wycieczkowiczów, jak i inne siųs 
wne już dziś miejscowości w Polsce czy na- 
wet zagranicą. Wit. 

Siostrzenica. 
Okradła dczorczynię z Niemieckiej, co to 

w te kryzysowe czasy 25 tysięcy zł. miała 
jej siostrzenica Brenisława Krasnodębsku. 
Tak przynajmniej twierdzi poszkodowana 
i policja, 

Brenia mieszkała u cioci. Gdy po «wej 
pamiętnej „bibee* wrócono do domu, Misiu- 
lańcowa (dozorczyni) powieśiła garderobę 
w szafie, a że miała niezgorzej „w czubie*, 
ewą część ubrania w której były pieniądze 
zapomniała podłożyć pod poduszkę, jak to 
zwykle robiła. Na to tylko Brońcia i cze- 
kala. Ciocia zachrapala, a siostrzenica łap 

za pieniądze i narzeczonemu (który też eze- 
kał). 

Krasnodębską i narzeczonego (Jurewieza) 
aresztowano. Ale pieniędzy niema. 

I wierz tu krewniakom.., (el 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—3 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

wypo- 

      

     
    

  

Narocz stała ©ę 

    

p



Małachowski za kratami. 
Kryjówki w tłasach i melinach. — Planowanie jeszcze 
jednego zabójstwa. — Ujęcie bandyty przez opance- 

rzonych policjantów. 
W! nocy z 14 na 15 b. m. po ustawicz- 

mych obławach został nareszcie zatrzymany 
przez wywiadowców wydziału Śledczego po- 
szukiwany od dwóch tygodni niebezpieczny 
włamywaez i bandyta Stanisław Małachow- 
ski, który w dniu 2 ezerwca b. r. na ulicy 
Horodelskiej trzema wystrzałami z rewofiwe- 
ru w plecy zamordował Kwiatkowskiego, 
również zawodowego włamywacza. W. ten 
sposób zemścił się on na nim, jak te sam 
zeznaje, za napad i porźnięcie Miszki Greka 
oraz za utrzymywanie stosunków miłosnych 
z jego żoną podczas pobytu jego w więzie- 
niu Łukiskiem. 

Po dokonaniu zabójstwa Małachowski 
zbiegł do lasu, kryjąc się przez cały czas na 
peryferjach miasta w melinach złodziejskich 
codzień zmieniająe swoje miejsce pobytu, co 
znaeznie utrudniało prowadzone przez polie 
ję poszukiwania. Ukrywający się Małachow- 
ski odgrażał się przez jednego napotkanego 
złodzieja, iż nie da się aresztować wcześniej 
niż zakatrupi jeszcze jednego złodzieja, któ- 
remu również zaprzysiągł zemstę. 

Jak się obecnie wyjaśniło, Małachowski 
ukrywał się na początku przy ulicy Ponar- 
skiej w melinach złodziejskich i u członków 
bandy, de której należał. Następnie prze- 
miósł sie na Dolnię, zaś ostatnio krył się w 
lasach Burbiskich. Czując jednak, iż tropią- 
«a go polieja jest na tropie, Małachowski 
zbiegł z lasu do pobliskiej wsi Kropiwnicy 
położonej na terenie 2 komisarjatu policji, 

gdzie ukrył się w mieszkaniu niejakiej Ste- 
tanji Miehajłowskiej — żony swego kolegi 
po fachu, odsiadującego obeenie karę wię- 
zienia na Lukiszkach. 

Po ustaleniu kryjówki niebezpiecznego 
bandyty agenci wydziału śledezego otoczyli 
późno w nocy dom Michajłowskiej. Wiedząe 
iż Małachowski ma przy sobie broń, agenci 
pelicji przedsięwzieli wszelkie środki ostroż- 
ności i zacpatrzyli się w pancerze i granaty 
z gazem łzawiąeym. Otoczywszy dom dwóch 
agentów zaipatrzonych w pancerze z re- 
wolwerami w ręku wkroczyło ostrożnie do 
mieszkania. Na widok niemiłych dla siebie 
gości Małachowski narazie się zmieszał, lecz 
szybko odzyskał przytomność i zerwawszy 
się z łóżka, na którem leżał, usiłował po- 
chwycić rewolwer, który leżał na krześle 
wpobliżu. Manewr jednak nie udał się, gdyż 
wywiadowey szybko go obezwładnili i za- 
kuli w kajdanki. 

Małachowskiego odstawiono do Wilna i 
osadzono w areszeie centralnym. W dniu 
wczorajszym został on zbadany przez władze 
polieyjno-śledcze. Podczas badania Małachow 
ski przyznał się do winy, oświadczając, iż 
ukrywał się, gdyż cheiał doprowadzić do koń 
ea swoje mścicielskie plany. 

W tymże dniu Małachowskiego osadzono 
w więzieniu na Łukiszkach. Dochodzenie pro 
wadzone jest w trybie doraźnym. Ze względu 
jednak na charakter zbrodni nie stanie on 
przed sądem doraźnym. (e) 

  

Samobójstwo studenta U.S.B. 
W pozostawionym liście prosi, by zwłoki oddano 

do prosektorjum. 
W. dniu wezorajszym w godzinach pp. w 

«wcim pokoju przy ulicy Zawalnej Nr. 14 
wystrzałem z rewolweru w usta popełnił sa- 
mobójstwo student U. S. B. Tadeusz Pie- 
tron. 

Gdy gospodyni mieszkania posłyszała huk 
wystrzału rewolwerowego i chciała zajrzeć 
do pokoju drzwi były zamknięte na klucz 
z wewnątrz. Podejrzewając iż stało się ja- 
kieś nieszczęście natychmiast zaalarmowała 
przechodzącego wpobliżu  posterunkowego, 
który drzwi wyważył. Pietron leżał na podło- 
dze twarzą zwróconą do ziemi już bez 0z- 
nak życia. Około głowy widniała kałuża za- 
stygłej już prawie krwi. Był prawie nagi, 

ubrany jedynie w spodenki kąpielowe. 
Samobójea pozostawił na stole dwa li- 

sty: jeden zaadresowany do Komendy Po- 
licji, drugi do kolegi, który wspólnie z nim 

mieszkał. S 
Wi lišcie adresowanym do polieji młody 

samobójca pisze, iż cdbiera życie z własnej 
woli bez czyjejkolwiek bądź winy. Ujawnia- 
nie przyczyny kroku, który już dawno po- 

stanewił dokonać uważa za zbyteczne. Na- 
tomiast ma ostatnią i jedyną prośbę, hy 

zwłoki jego oddano do prosektorjum USB. 
W, liście pozostawionym do przyjaciela 

samobójca przeprasza go za przykrości, któ- 
re niewątpliwie sprawi mu jego samobój- 

KURJER W 

Rejestracja dostarczanego 
do Wilna mleka. 

W związku z kontynuowaniem rejestracji 
dostarczonego do Wilna ialeka dla określenia 
wysokości podaży i wahań dostawy do miasta 
w zależności od rozmaitych okoliczności, w 
pewnych dniach tygodnia w różnych porach 
roku, oraz ustalenia ilości przeciętnego dzien- 
nego spożycia, Centralne Biuro Statystyczne 
Magistratu m. Wilna przeprowadziło w dn. 
od 18 do 24 maja 1932 r. dalszy, tygodniowy 
(w godz. od 4—12 w dnie zwykłe i w godz. 
od 4—16 w dnie targowe) spis dowozu do 
m. Wilna mleka. 

W tym celu rejestracja dokonaną z 
w 4-ch punktach, a mianowicie: 1. na 
żowaniu traktów Lidzkiego z Oszmiańs " 
2. przy zbiegu ul. Wilkomierskiej i Granicz- 
nej, 3. przy zbiegu ul. Legjonowej i Wilezej 
Łapy i 4. dostarczone koleją — przesyłką 
bagażową, przyczem na st. Wilno—Os 
zarejestrowano mleko sprowadzone koleją w 
ciągu 24 godzin. Przy wyznaczeniu wspom- 
nianych punktów dla rejestracji Centralne 
Biuro Statystyczne powodowało się tem, że 
przez te punkty przechodzą większe partje 
mleka, w czasie poprzedniej kontroli w dn. 
13 i 14 IV b. r. zarejestrowano na tych punk- 
tach 52,95 proc. całej ilości dostarczonego 
mleka, oraz żeby punkty rejestracji były roz- 
mieszczone w różnych stronach miasta i w 
warunkach topograficznych uniemożliwiają- 
cych ich ominięcie. Na powyższych punktach 

zatrudnionych 20 osób dziennie, zaan- 
żowanych z pośród bezrobotnych pracow- 

ników umysłowych. 
Rejestracja dała następujące wy ogó- 

łem w ciągu wspomnianego tygodnia przez 

   

    

    

      

  

  

5.274 jednostki dostarczono do m. Wilna 
125.671,37 litr., z któ 629,00 litr. pocho- 
dzi od krów znajdujących się na terenie 
miasta, 65.168,00 litr. z gospodarstw dwor- 
skich. 58.495,37 z gospodarstw włościańskic1 
i 1.379 litr. od pachciarzy. 

Mleko to zostało dostarczone pieszo w 
iości 30.159,67. litr., wozami — 66.595,70 litr. 

przyczem stwierdzono największą odległość 
od miasta — 40 klm. i koleją 28.916 litr. 

przyczem zostało ustalone, że najbliższą sta- 
cją nadania były Jaszuny w odległości 27 
klm. — iłość mleka 1.886 litr., najdalszą— 
Warszawa w odległości 412 klm. — litr. 50 

  

   
  

   

stwo i oddaje do jego dyspozycji szereg rze- 
czy, oraz 50 zł. getówką, które pozostawił 

na stele wpobliżu listu. 
Wieczorem zwłoki samobójcy przywiezio-. 

no do kostnicy przy szpitalu św. Jakóba. 
(e) 

4-Б ВЙ F 

i Biskupiec Pomorski w odległości 686 kim. 
ilość mleka — 100 litr, 

Zarejestrowane mleko zostało dostarczone 
do mieszkań prywatnych — 13.802,56 litr., 
do sklepów spożywczych—16.911,65 litr., do 
mleczarń — 20.866,50 litr., do instytucyj — 
8.278 litr, do pośredni + 25.487litr. i roż- 
sprzedane na ulicach i rynakch w iłości — 
40.325,66 litr 

Przy porównaniu  iłości dostarczonego 
mleka przez 4 badane punkty w okresie 
13—14 IV z okresem 18—24 V zostało usta- 
lone, że w Il-gim okresie dostawa młeka 
powiększyła się o 26,36 proc. Przyjmując 
pod uwagę, że podobne zwiększenie w do 
starczaniu mleka musiało nastąpić i dla ca- 
łego miasta nałeży wywnioskow. że o taki 
sam procent wzrosła konsumcja. Konsumcja 
w dn. 13—14 IV wynosiła na głowę—90,16 litr. 
Aziennie, w okresie 18—:4 V wynosiła 0,20 
litr. 

Zapisy dzieci do szkół. 
Pierwsze klasy gimnazjów 

istnieć przestają. 
Z dniem 1 ipca r. b. wchodzi w 

nowa ustawa o ustroju szkolnym. W zw 

z tem przestaną istnieć w roku szkol 

1932/33 pierwsze klasy w gimnazjach państ 
wowych. Dzieci, które dotychczas były pr: 
mowane do klasy pierwszej, mają w prz 
szłym roku szkolnym wstępować do public 
nych szkół powszechnych do oddziału pią- 
tego. Oddziały te według programu szkolnego 

odpowiadać będą ściśle pierwszej klasie gim- 
nazjalnej 

Kuratorjum Okręgu Szkolnego komuniku- 

je, że przy publicznych szkołach powszech- 
nych organizowane są dodatkowe oddziały 

piąte. ! 
Do kłas pierwszych w roku przyszłym 

szkolnym dzieci już przyjmowane nie będą 
a zapisy przyjmowane będą do następnych 
szkół publicznych: Publiczna Szkoła Powszech 
na Nr. 1 — Żeligowskiego, Publiczna Szkoła 
Powsz. Nr. 28 — Antokol--Piaski, Publ. 
Szkoła Powsz. Żeńska Nr 3 
Publ Szk Powsz. Żeńska 
Piaski, Publ. Szk. 
Szeptyckiego 9. 

Do szkół tych będą przyjmowane dzieci 
bez różnicy narodowości i wyznania. 

            

  

  

    
    

    

   

   

        

Zapisy dzieci do szkół publicznych powsze- 
chnych świętujących szabat. 

1) Szkoła Publiczna Powszechna 
koedukacyjna (W. Pohulanka 15). 

2) Szkoła Publiczna Powszechna Nr. 38 
koedukacyjna (Wielka 15). ‹ 

Zapisy dzieci do wszystkich tych szkół 

NS 

przyjmowane będą przez kierownictwo szkoł 
od 20 do 25 lipca i 27 i 28 czerwca r. b. 
od godz. 12—14. 

Przyjmowane również 
ś-oddziałowych szkół ćwiczeniowych przy 
Państwowem  Nauczycieiskiem  Seminacjum 

iem (św. Filipa 3). Zapisy odbywać się 
ędą dnia 27 i 28 czerwca r. b. od g. 10—i4 

Syzyfowe prace Magistratu. 

Jeszcze w ciągu bieżącego tygod- 
nia Magistrat zamierza przystąpić do 
regulacji brzegów Wilji na ul. Zyg- 
muntowskiej, Roboty te zostały prze- 
rwane naskutek wysokiego stanu 
wody, który uniemożliwiał umocnie- 
nie brzegów. 

Roboty rozpoczynane są obecnie 
od nowa ponieważ wezbrane wody 
Wilji na wiosnę roku bieżącego znisz- 
czyły całkowicie to, co w roku ub. 
zrobiono. 

Sądząc więc z dotychczasowej pra 
ktyki należy obawiać się, że na wio- 
snę roku przyszłego stanie się to sa- 

MODA. 
Zapomniane melodje. 

W] życie pełne zgiełku, pośpiechu, nerwo. 
wości, wkroczyła — jak kaprys, pełen Копу 
trastu — moda romantyczna. Długie, powiew 
ne suknie — niewygodne, ale urocze. Ol- 
brzymie kapelusze, prześlicznie ocieniające 
twarz, wysubiełniające rysy. Wreszcie — 
stare, zapomniane połączenia kolorów, od- 
dawna uznane za banalne, za trącące mysz- 
ką. Staroświeckie, naiwne zestawienia: żółte 
z lila, blado-różowe z bladoniebieskiem, z 
białem... To, do czego nas zawsze zachęcały 
babcie: 

— To takie gustowne: pamiętam na mo- 
im pierwszym balu miałam białą. sukienkę 
z niebieską szarfą. Wszyscy mówili mi, że 

wyglądałam jak strokrotka... 

Tak! Kto dziś mówi takie komplementy 
młodym pannom? 

Ale babcie mają rację: dziś uważamy już 
znowu za gustowne to, na co krzywiłyśmy 
się pogardliwie trzy lata temu. Nosimy su- 
kienki z batystu w jednym kolorze, w sub- 
telnych odcieniach, przepasując je aksami- 
ikami, spiętemi bukiecikiem kwiatków lub 
przewiązując szarfami. Ogromne, przezro- 

będą dzieci do 
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czyste kapelusze przybrane są kwiatkami. 
Młodzieńczo, naiwnie, i — co najważniejsze 
— do twarzy. 

Wddzięk dzisiejszej mody polega na tem. 
że nie tłumaczy się ona żadną utylitarnoś- 
cią. Kiedy były modne krótkie suknie, mó- 
wiło się, że „ła moda musi się utrzymać, bo 
w dzisiejszych czasach kobieta nie da sobie 
rądy z trenem. tempo życia tego wymaga" 
it. di Ł d. Tymczasem kobieta da sobie 
radę ze iem, jeżeli ma na to ochotę. 
I poradziła sobie w ten sposób, że do pracy, 
biura. sportów i t. p. nosi suknie krótsze, a 
wtedy, kiedy chce. by piękną, czaro 
używ dzin wypoczynku — wraca do cza 
ów romantyzinu, kiedy kobieta poza obo- 
wiązkami bony, matki i gospodyni, miała 
za jedyne zadanie być ozdobą życia i nat- 
chnieniem poetów. 

Ostatnim krzykiem mody są więc staro-* 
świeckie reminiscencje w nowoczesnych to 
ale! Jaskrawości? duże desenie? krzy- 
czące barwy? Proń Boże! Modę ubiegłej zi- 
my cechow antyczna prostota i surowość 
fałd. opadających od obciśniętych bioder i 
ramion. Wzór ten zachował się w lecie, jeś- 
li chodzi o suknie wybitnie wieczorowe, © 
galowym charakterze — ale typowe sukien- 
ki letnie, w sezen kiedy niema wielkich: 
przyjęć w lokalach zamkniętych, są naiwne, 
dziewicze i jakby niewspółczesne. 
W] każdym r „ odgrzewana staroświecz- 

   

    

      

    

  

        

  
    

    

   

  

     

      

            

  

    

czyzna w modzie - st dziś modna i ma 
posmaczek pikante. Krochmałone batysty, 
organdir Aksamitki, pęczki fiołków, szar- 

Tak nie spółczesne, tak zapomniane, że 
nowe. Bo przecie nic bezwzględnie no. 

go niema pod słońcem. Amita. 

TTT TSKKK TNS | 

Humor. 
PROSTY SPOSÓB. 

Głos w telefoni 

Ty. 

a 

        

- lak brzmi pana nazwisko, nie dosły— 
szałem? 

Profesor 
— В jak brontozaurus, R jak Ramayana, 

A jak Athanasius, U jak Usumbara. jak 
Neptunizm. (Judge) 

  

   

PRZECZUCIE. 

Kompozytor wyszedł na spacer za swoim 
przyjacielem. Przez otwarte okna willi do- 
chodzi do ich uszu melodja jakiegoś przę- 

boju tanecznego. ‚ 

— Czy to twoja kompozycja? — pyta 
przypochlebnie przyjaciel kompozytora. 

— Jeszcze nie! — brzmi prorocza odpo— 
wiedź. (Le Rire) 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Dziś! Najwspanialsze 
arcydzieło doby obecnejl PURPUROWA GONDOL 
skich romansów* Józef Shildkraut, Dorothy Bouchier i orkiestra Alfreda Rodego. 

Porywzjący dramat miłosny. W rol. 
głównych koncertowy zespół „Cygań* 

Początek o godz. 4, 6, 

NAJTAŃSZE ŹRÓDŁO ZAKUPÓWI 
kosmetyczne, perfumeryjne, go- 

  

Qa roku 1923 tetuieje 

Doa wynajęcia Dr. GINSBERG 
ehoroby skórne, wene 

  
2 pokoje Wileńska 38, tel. 9-26 |; 8i10'15, w dnie świąteczne o godz. 2 Wkrótce! Film, o którym mówi cały świat Dr. Jekyll i Mr. Hyde. spodarstwa domowego, podróż- ryczne 1 moczopłciowe wiienkin   ПУНО 

Sk. Apt. „ARX“ (d. T-wo I. B. Sogall) 
WILNO, UL. MICKIEWICZA Nr. 5, tel. 8-73. 

Duży wybór czepków kąpielowych. 
Artykuły spożywcze dla chorych na cukrzycę, 

Zamówienia na prowincję załatwiamy odwr. pocztą. 

ne: walizki, nesesery, teczki , z osobnem wejściem Wilenska 3 tal. 567. 
: Dziśl Największy śpiewak I oraz | w filmie dźwię- skórzane etc, po faktycznie Św. Ignacego 5, m.6 I a 

MS | Slub Gabliczności JAN KIEPURA słynna BRYGIDA HELM kowo-śpiewnym najniższych cenach poleca ul. TATARSKA 20 6 E 08,gqdz Arni.) —. 
  Tamże sprzedaje się 

nowy rower. 

Do wynajęcia 

Koncert wok. w wyk. Jana Kiepury. e-+ Neapol, Śpiewające miasto Owaca 
tości artystycznej za minimalną opłatą: 

Nad program: Bkodatek dźwiękowy. 
Walczymy z kryzysem! Rzeczą naszą dać obraz o wysokiej war- 
Balkon 30 gr. Parter 60 gr. — na wszystkie seanse. 

U STÓP KOBIETY (Znójćma z wagonu sypialnego) 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. Na |-szy seans ceny 

Hollywood 
Miekiew, 22, tel. 15-28 Akuszerka 

Maja Latnorowe 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

Mebie 
jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredenay, 

sioły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Мосте, 

  

Dziś! Wielki erotyczny film najnowszej 
produkcji osnuty na tle poczytnej pow. 

z udziałem 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 

  

gwiazdy gwiazd Wielka 47, tel. 15-41. 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
dohsk dworca kolejow.) 

Dziś! Wielkie 
arcydzieło 

filmowe p. t.   
Ladię ogłoszenie 

skuteczne jest tylko 

„Kurjerze Wileńskim" 

  

Marleny Dietrich. 

Dziś! Najpotężn. romans wschodu 
POST vas 

znižone. Początek o godz 4, w dnie šwiąteczne o g. 2-ej. 

Маз!ерпу program: 10004 džwiekowy film „„KROL WEOCZĘGOW" 

dźwiękowy 

wal 

     
     

оАЛА 

  

    

  

Przekłady z literatury żydowskiej, 
W jednym z artykułów poruszy- 

łem już sprawę przekładów z litera- 
tury hebrajskiej i żydowskiej na ję- 
zyk polski. Przekłady stojące na od- 
powiednim poziomie. są niezmiernie 
pożądane, wprowadzają bowiem spo- 
łeczeństwo polskie w dziedzinę, z kró- 
rą ono sąsiaduje codziennie, a zna ją 
pod niejednym wzgłędem mniej ani- 
żeli bardzo odległe i egzotyczne spra- 
wy. Bo ile przenika z ulic, zamiesz- 
kałych przez Żydów do wiadomości 
ogółu w Polsce? 

Znaczenie przekładów z literatury 
żydowskiej polega zresztą nietvlko na 
tem. Swoista twórczość artystyczna Ży 

dów. która wyraża się coraz powsze- 
chniej w ich narodowym języku. po- 
siada niesporne wartości estetyczne i 
duchowe, które wzrasłając w Polsce 
i czerpiąc soki z gruntu polskiego, 
winny być ujęłe w ramy  ogólno- 
polskiej twórczości. jak literatura u- 
kraińska, litewska czy białoruska w 
Polsce. 

Przekłady z literatury ż "dowskiej. 

choč 7 pewnością niedość liczne, nie 

należą jednak do rzadkich zjawisk. 

Z uznaniem zaś należy powitać ini- 

ejatywę redakcji „Trybuny Akademic 

kiej”, która w ubiegłym roku wydała 

Almanach Literacki *) pod redakcją 

E. Lewina i Sz. L. Sznajdermana 
Bardzo trafnie postąpili redaktorzy, 
skupiając w swej książce wiersze i 
utwory prozą, wybrane z dzieł dwu- 
dziestu kilku autorów. Uwzględnili 
przytem zarówno poetów i prozaików 
hebrajskich jak żydowskich, wyod- 

    

  

*, Almanach Liferacki 1931, nakładem 
Trybuny Akademickiej, Warszawa, str. 191. 

rębniając ich w osobne dwa działy. 
Nadewszystko zaś szczęśliwie uczy: 
niono, uwzględniając najnowsze kie- 
runki literatury żydowskiej i hebraj 
skiej z zupełnem pominięciem klasy- 
ków i starszego pokolenia pisarzy. 

Niezwykła zwartość języka hebraj 
skiego—czytamy w słowie wstępnem. 
—przy wielkiem bogactwie wysłowie- 
nia, sprawia, że najlepsze nawet prze 
kłady nie potrafią oddać wielkiej eks- 
presji i piękna tego języka... Język 
żydowski, posiadając wybitnie ludowy 
koloryt, przepojony właściwościami 
ekspresji semickiej i wschodniego 
temperamentu, nasuwa również tłu. 
maczowi  charakterystyczne trudno- 

_Śel. 
Trzeba przyznać. że tłumacze wy- 

szli z nich naogół obronną ręką, dając 
czasem przekłady wyjątkowo udatne, 
chociaż tu i ówdzie zamierzenie i wy- 
siłek nie sprostały trudności. . 

Rzecz bardzo charakterystyczna: 
gdy utwory hebrajskie wprowadzają 
nas w odległe regjony palestyńskie, 
żydowskie wiążą się z Polską. Tak 
więc Abraham Brande opiewa prace 
młodych pionierów, borykających się 
z niewdzięczną przyrodą palestyńską: 

„Patrzcie: 
„Hartuje się ramię dziewczęce, 
dziecinna ręka w stał się nienia — 
rozwalim skały, ziemię oczyścim, 
ciszę pustyni przerwiemy 
pracą i pieśnią przy pracy”. 

Młodzi wierzą nieugięcie w zwy- 

wo swej myśli: 
„Wiemy: i 
jutro spłynie płodności 
błogosławieństwo na przeklęte moczary, 
jutro rozebrzmi pieśń oraczy 
nad naszą skibą hebrajską; 
i jutro, jutro już zapachną 

  

   

    

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

  

Z KOGUTKIEM) 

USUWAJĄ BÓL, KRWAWIENIE. 
SWĘDZENIE. PIECZENIE. 

am IDALNE „VARICOL“ STOSUJE SIĘ 

EMEYRIAE AŚ GUŁY MEMOROMDALNE VA 
BE LECTY MAŻŁ POPOW SKIEGO. (6 

k Az APTEKI AŽ 

  

KRÓLOWA POŁUDNIA (Eśzot. romans mórz połudn.) 
Akcja rozgrywa się na słonecznych wyspach koralowych, na Rivierze i w Paryżu С 

Egzotyczna piękność KAISS ROBBA w roli tytuł — NAD PROGRAM: AKTUALNE DODATKI DŹWIĘKOWE. 
W kinie scale funkcjonuje udoskonalona w/g najnowszej konstrukcji wentylacja Początek o godz. <, 6, 8 i 1015 

Błekitny 
Rzecz dzieje się w Wiedniu. Początek seansów o godz. 6-ej, w niedzielę i swięta o godz. 4-ej po poł. 

HEMOROIDY 
CZOPKI HEMOROIDALNE GĄSECKIEGO 

„VARICOL 

Olśniewające balety! 

Wspan. dram. erotyczno-mił. w 10 akt. 

wek Vera Veronina. główni: 

Pierwszorzędny 

salon gorsetów, 
pasów  lecznicz. 

i bielizny 

З; Sznejderowej 
PRZEPROWADZIŁ SIĘ 
z ulicy Szopenowskiej Il 

na Mickiewicza 46—19. 

Zaciągnę 

1000 dolar. 
pożyczkę pod pierwszą 
hipotekę. Pośrednictwo 

wykluczone. 
Grodzka 27, m. | 

  

  

   

  

po całej ziemi naszej 
paki kwitnące. 

Ta sama struna drga w wierszu 
Jehudy Karui „Synowie Chuldy*, ko- 
lonji żydowskiej, pamiętnej z okresu 
walk arabsko-żydowskich. Smutne t2 
wypadki odbiły się żywem echem w 
literaturze młodo-hebrajskiej. .Abra- 
ham Szlionski pała gniewem na tych 

„co władzę mają w swem ręku, 
kłamstwem potwornem nas oszukali, 
wydali kraj nasz na łup drapieżcom...* 

Jest to przejrzysta aluzja do An- 
glików, po której wylewa się głęboka 
uraza do Arabów, co jak 

„drapieżce gnieżdżą . się 'w skalnych 

ы szczelinach“. 

Gromi ich Szlionski na sposób 
proroków i — jak kiedyś oni — boleje 
nad nieszczęściem: 

„Biada! przeklęte zostało Hebrou; 
na słarożytny gród padła klątwa; 
przeklęto Hebrou 
i jego mieszkańców; 
w Sodomę zmienił się gród prastary, 
w mieście, gdzie leżą groby praojców 
tak hulał pogrom, jak w Proskurowie. 

W szczerej i pełnej prostoty i mo- 

ralnego zdrowia „Modlitwie kobiety“ 

wznosi się Estera Raw na szczyty 

liryki: 
„Postanowiliśmy drogie ciężary 

nieść za życia W 2 
Niechaj nam wierność światłem będzie 

przydrożnem, 

niechaj nam rzewna i czysta 

dniem i nocą przyświeca; 
i niechaj dzieci nasze wyrosną 
na ludzi dobrych i ludzi pięknych; 

by burz nie zaznały, 
ni krętych šeiežyn. 
Spraw, by tak stało się — Panie! 

W bledszym znacznie dziale prozy 
hebrajskiej przeważa pierwiastek ero 
tyczny. Sz. I. Agnon budzi współczu- 
cie dla „kaleki“ Obadji, woziwody, 
który traci Szajnę Serył na rzecz ru- 
dego Rubena. Subtelnie rysuje się u- 
czucie. Barucha dła Frani Końskiej 
w „Pierwszem spotkaniu”, fragmen- 

   

  
PROSZEK 

„KOGUTEK: 
| OLA DOROSŁYCH | DOROSŁYCH 

I >USUWA NAJUPORCZYWSZY, 

) BÓL GŁOWY... 
OSTRZEŻENIE. Pszy KUPNIĘ NALEŻY 
AMCENTOWAĆ / WYRAŻNIE ŻĄDAĆ TYLKO 
RYGI PROSZKÓW z.KOGUTKIEM" 
4 SECAWGEQ, IRAMYCH OD LAT TRZYDZIESTU 
„warez 216 NAŚLADOWNICTW, UPOR= 
cIivwre POLECANYCH, W PODOBNEM DO 

NASZEGO OBAKOWANIU. 

  

  

O warunkach dowiedzieć się:   

DUŻY PLAC 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 

ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

NIEDROGO, 

ta dogodnych wateskach 
Е МА RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

    

państwowego gimnazjum 

poszukuje kondycji 
lub lekcyj. Włada języ- 
kiem francueckim. Oferty 
składać: Apteczny Skład 
Frydmana, Bazyljańska 13 

Zakład Krawiecki 
B. WAJNER 

Trocka 8 
Przyjmuje zamówienia 

na roboty męskie. 

I drzewo 
Wegie opalowe 

poleca firma 
„CENTROOPAL“ 

Zamkowa 18, tel. 17-90 

  

Uczenica8kl.. 

"Piłsudskiego 

pokój 
w najlepszym punkcie 

miasta—Zamkowa 3—3. 
Dowiedzieć się w godzi- 

nach urzędowych. 

  

Do wynajęcia 
od20 czerwca mieszkanie 
4-pokojowe z przedpoko- 
jem, kuchnią, pokoikiem 
dla służącej. Wiadomość 
u dozorcy i w mieszkaniu 
Nr. 4, ul. Antokolska 14. 
"Tamże mieszkanie 3-pok. 
z przedpokojem i kuchnią 

od | lipca. 

Mieszkanie 
z 4 pokoi z kuchnią ze 
wszelk. wygod. (łazienka, 

water) do wynajęcia 
Plac Metropolitalny 3 

Mieszkania 
do wynajęcia z wygodami 

6, 5, 3-pokojowe 
13, dowie- 

dzieć się u dozorcy 

      

  

Urządzenie Sklepowe 
sprzedam b. ta Adres 

  

W domu doktorskim, 
Portowa 10. do wy- 
najęcia MIESZKANIE 
z 6-u pokoi, 3 piętro. 

W. Z. P. Nr. 69. 8520 
  

Akuszerka 

Marja Arziką 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zanm 
na lewo Gedeminowskm, 

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

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m 16 
rog Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz* 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

    

  

gub. numer „od roweru 
wydany przez Magistat: 

m Wilna, za Nr. 746 ns. 
1932r. na im. Kazimierza. 
Żmigrodzkiego, uniew. się-     w Administracji. 

  

  

cie z powieści Aszera Barasza. Ten sam 
motyw wprowadza Jehuda Burla w 
noweli p. t. Jałmużna Sinjora Forillo. 
Roza, wnuczka lekarza, Żydówka i 
Tewfik Effendi al Adali, wytworny 
Arab, miną się może wbrew porywowi 
młodych dusz, tyłko dlatego, że dzielą 
ich różnice dwu społeczeństw, do któ 
rych należą. 

Tylko Uri Cwi Grynberg, Ilwowianin 
z pochodzenia, jeden z czołowych po- 
etów młodohebrajskich i Ch. Hazaz 
wnoszą w dziale tłumaczeń z hebraj- 
skiego motywy społeczne, co zresztą 
wcale nie jest szczególnem znamie- 
niem twórczości Gryhberga. 

* ® * 

Pierwiastek spoleczny dominuje w 

dziale przekładów z języka żydow- 

skiego. Józet Kirman („Gdy twarz 

mojej matki...“), Icek Manger („Bal- 

lada o biatym chlebie“), Sz. L. Sznaj- 

derman („Zaglębie“, Zecer Grysza“) 
reprezentują go w sposób dość do- 
sadny. Znamienne są aż trzy wiersze 

o chorych na gruźlicę (Kadja Moło 
dowska „Otwock“ i Sz. L, Sznajder- 
man „Chory w kwietniu”, Isroel Stern 

„Wiosna w szpitalu*). 

Odprężająco działa A. Lejelesa 

poemat „Zamki*, w którym dawnym, 

kamiennym, bronzowym. stałowym, 

przeciwstawia swoje śnione, lecz nie- 
zniszczalne: 

Lecz moje zamki 
kowane ze śnienia — 

łaknienia — pragnienia — 
odlane księgi, 
z. dziennej łazęgi, 
z nocnej włóczęgi, 
z rojeń, 
upojeń — 
wzniesiony kamień 
mych omamień, 
strzelisty płomień ь 
mych oszołomień. 
Me widziadłą 
senne, marzenne, 

Drukarnia „Znicz”%, Wilno, ml. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40, 

dzierzgane, 

tkane 
z miesięcznej pobiały, z słonecznej pozłoty, 
z serdecznej tęsknoty, 
co loty { 
opromienia krwi łuną — 
moje zamki į 4 
nie runą — nie runą -— nie runą. 

Ekspresjonistyczny wiersz tegoż 
autora p. t. Nowy York jest niezrów- 
nany ze względu na onomatopeje 
i nadaje się znakomicie do recytacji. 

I tu, jak poprzednio, wnoszą pióra 
kobiece świeżość i życie w atmosferę 
przeładowaną brzemieniem zagadnień 
społecznych, wielkiego napięcia sił, 
grożących zerwaniem się z uwięzi, 
schorzenia i wiekuistej troski: Racheli 
H. Korn, Kwitną me wargi jest per: 
łą liryki miłosnej. 

Z urywków prozy najudatniejsze 
są: nowela leka Kifnisa „Co ra ra- 
dość, wyśniona miłość Żyda i chłop- 
ki, przelewająca się bujnem gorącem 
życiem, obrazek A. M. Fuksa „Zima*, 
z życia przemytników Abrahama 
Zaka „Pod skrzydłami śmierci* frag- 
ment z powieści z zakresu literatury 
wojennej, która u Żydów przedstawia 
się bardzo pokaźnie i Dawida Miema- 
ehera „Dwa portrety”. Boruch Glaz- 
man przenosi czytelnika do redakcji 
żydowskiego dziennika w Nowym 
Yorku (.,Mojżesz Rambam''). 

Najbardziej jednak ujmuje serce 
przywiązanie do ziemi polskiej, od- 
czuwanie piękna jej krajobrazu, ra- 
dość patrzenia, zdolność widzenia oj- 
czystej przyrody i ukochanie kraju 
rodzimego. Gdy I. Papiernikow ma- 
rzy o żydowskim pasterzu. którego 
pamięta 

gdym widział ogorzałych brunatnych 
gdym widział ogorzołach brunatnych 

pasterzy“. 

a Eliszewa patrząc na świerki 
wspomina „„wysokie Libanonn“. 

  EIFIEJEJFIFIFIE oz 

Kałmen Lis 
swoim Wołyniu: 

Jak błękitna niezabudka 

jest rozkochany w 

na zielonych» 
: Ę oczeretach, 
jak zazula roziskrzona słońcem swoich: 

žmiw najpierwszych, 
zakochanym jest w Wolyniu, tak jak. 

i može byč poeta 
w rzewnych, śpiewnych dźwiękach mowy, 

w snach ujętych kształtem wierszy. 
W wierzbach zakochany trakt jest, duma- 

е jący na uboczu, 
mała jodła kocha Sosnę, co wysoko trąca: 

: у mgły, a ja kocham Wołyń mój całem światłerm 
EA > moich oczu, ak jak przestrzeń kocha czas, jak poeta— 

swoje sny. 

„Już samą forma wiersza, którą 
obiera Kałmen Lis i rzewny rytm 
ludowej piosenki, harmonizuje dosk 
nale z tematem. 

Na Wołyniu moim miłym i jedynym 
rosną smukłe drzewa i wikliny — 
rosną smukłe drzewa 1 wikliny 
na Wołyniu mym serdecznym i jedynynz. 

Na Wołyniu moim miłym i wspaniałym 
rosną mgły dmuchawcow sino-bialych, 
rosną mgły dmuchawców sino-białych, 
na Wołyniu moim miłym i wspaniałym. 

Na serdecznym i jasnym mym Wołyniw 
żarem złoci słońce krew dziewczynom, 

złoci słońce żarem krew dziewczynom 
na jedynym i najdroższym mi Wołyniu. 
Więc nie odległe Hebron ukochał 

Kalmen Lis, lecz Wołyń miły i wspa- 
niały, serdeczny i najdroższy, jasny: 
i jedyny. Ten żydowski regjonalista 
z Wołynia umie dostrzec uroki swej: 
ziemi rodzinnej, odtworzyć je w wy- 
obraźni, owiać najserdeczniejszem u- 
czuciem. Jest ono pozbawione egzo- 
tyzmu ale o ileż naturalniejsze i jak 
elementarne w swej sile! Kałmen Lis- 
nie jest jedynym, który tak czuje. 

Tłumaczami utworów poetyckich 
są Maurycy Szymel. Saul Wagman i. 
Szymon Wolf. Pisują oni sami wiersze: 
w języku polskim. 

Dr. Adolt Hirschberg. 

Redaktor odpowiedzialny Witołd' Kiszkig,


