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W artykule p. t. „Montowanie mo- 

stów (Kurj. Wil. z 15. V. r. b.) wy- 

mieniłem powody, które skłoniły nas 

do nawiązania współpracy z najsil- 

niejszą, najbardziej aktywną grupą 

młodzieży prorządowej w Wilnie 

Upłynęło od owej chwili przeszło mie 

siąc. Czas zbyt krótki, aby wyniki tej 

współpracy można było poddać choć- 

jszej ocenie, zwłaszcza 

praca „pokojowa 

musiała się zamienić na walkę obron 

  

   
by najogólnie 

że projektowa 

ną wobec wypowiedzianej nam zacie- 

kłej wojny. Każde wypowiedzenie 

wojny jest autoreklamą, a zarazem 

reklamą przeciwnika — mniejsza o 

to ujemną, czy dodatnią. Dzięki tej 

„žyczliwej“ reklamie zrobiło się o nas 

głośno w prasie. 

Oczywiście, najsampierw zaczęto 

w prasie opozycyjnej wygrywać fakt 

walki wewnątrz jednego obozu poli- 

tycznego. Gaudium było głośne: „pa- 

trzcie, oto ich „jednolitość'* — woła- 

no triumfalnie. Składamy z siebie 

wszelką odpowiedzialność za tę stro- 

nę zaaranżowanego widowiska. й: 

Nacieszywszy się niem poddostat- 

kiem, zaczęła prasa powoli dochodzić 

do istoty sporu, tej mianowicie istoty, 

która za taką mogła zdaleka ucho- 

dzić: do zagadnień ideologicznych. 

Ostatnio ukazało się w różnych pis- 

mach sporo artykułów poważniej uj- 

mujących „wojnę prasową” w Wilnie 

Przyjmuję więc dla ułatwienia po- 

lemiki założenie, że istotnie chodzi 

tu wyłącznie o spór ideowy. Usuwam 

zarazem na bok te wystąpienia, któ- 

rych ani forma, ani dość przejrzyste 

pobudki do tej kategorji zaliczyć nie 

pozwalają. 
sk * * 

W glosach prasy, dotyczących 

„sensacji'* wileńskiej uderza przede- 

wszystkiem moment zdziwienia, czy 

nawet zaskoczenia. Niedobrze to 

świadczy o związku publicystów pol- 

skich z życiem, o ich wrażliwości na 

nurtujące to życie prądy społeczne i 

ideowe. Wygląda to tak, jakgdyby na 

pewne istniejące zjawiska otwarły się 

im oczy dopiero dzisiaj! jakgdyby ca- 

ła literatura obca i polska, wskazują- 

ea na wielkie przemiany w umysłach 

i psychice nowego powojennego po- 

kolenia, była im dotąd obca. Dziwne, 

fatalne zasklepienie się w aktualnoś- 

ciach codziennego życia politycznego, 

nieusprawiedliwiony brak wniknięcia 

w przyczyny tego bezspornego faktu, 

że w powojennem pokoleniu przewa- 

ża całkowicie element, okazujący 

wyraźną niechęć do pojścia w życie 

śladem utartym przez ojców. 

Kto miał oczy otwarte, ten odda- 

wna mógł dojrzeć, że przed nami do- 

konywa się zwrot o 180° w poję- 

ciach i dążeniach młodzieży. Czemże 

zresztą jest w istocie swej przewrót 

majowy, jak nie złamaniem panującej 

przedtem zasady liberalizmu polity- 

cznego i wyrosłego na nim systemu? 

    

Inna rzecz, że to złamanie było raczej 

intuicyjnym, niż świadomym celem 

przewrotu — ta okoliczność nie zmie- 

nia oceny jego istotnych przyczyn i 

skutków. e 

Przewrót majowy musiał dać po- 

czątek ideologicznej pracy nad roz- 

winięciem wynikających z niego wnio 

sków. Najpierw były to wnioski poli- 

tyczne i moralne. W pierwszych la- 

  

latach po przewrocie oznaki kryzysu 

ekonomiczn. były prawie niewido- 

czne. Odnoszono je zresztą na karb 

wstrząśnień powojennych i w regu- 

łacji powstałych w ich wyniku skut- 

ków doszukiwano się lekarstwa. Tyl-, 

ko umysły, zdolne do głębszej analizy 

rzeczywistości przewidywały  zbliża- 
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Źródła postawy ideowej. 
nie się zasadniczego przełomu w stru- 

kturze stosunków ludzkich. Ekspery- 

menty bolszewicki i faszystowski wy- 

dawały się tylko protuberancjami w 

niezmiennym systemie naszego globu. 

Krytyka lub negacja optymistycznego 

racjonalizmu dopiero kiełkowała w 

dziełach Sorela, Poreto, Spenglera, 

Bierdiajewa, Keyserlingha, Massis, 

Ferraro, Brzozowskiego. Delektowali 

się niemi uczeni intelektualiści. Nurt 

powszedniego życia przelewał się mi 

mo tych nowych myśli. 

Lecz nadchodzila era „lat chudych“ 

niosąc zaostrzenie się antagonizmów 

społeczno - gospodarczych. Kryzysy 

konjunkturalne nie były zjawiskiem 

nieznanem, a przejściowość ich przez 

naukę ekonomji tłumaczona i uzasa- 

dniona nie wzbudzała trwogi. Przetr- 

wać — ta recepta dotychczas skutko- 

wała. Zwiększono jej dawki, gdyż 

kryzys przedłużał się i pogłębiał. Tym 

razem lekarstwo przestało działać. 

Chory zaczął się niecierpliwić. Doko- 

ła widział rosnący chaos, rażące ab- 

surdy, w najwyższym stopniu drażnią 

ce paradoksy i potworne przykłady 

niesprawiedliwości społecznej: gro- 

madzenie się bogactw w rękach jed- 

nostek — i straszliwą nędzę mas рга- 

cujących; „klęskę* urodzaju i nadpro 

dukcji — i miljony ludzi przymiera- 

jących głodem: jarzące światłem wiel 

komiejskie lokale zabawy — i pogrą- 

żone w mroku i smrodzie przedmieś- 

cia: niszczenie zboża, kawy, cukru — 

i wielkie rzesze, ostatnim wysiłkiem 

mięśni zdobywające okruchy tych pro 

duktów dla swoich dzieci; szybkie 

doskonalenie się techniki produkcji 

— i gromady bezrobotnych, zastąpio- 

nych przez maszynę, Widział niemoc 

istniejących systemów politycznych 

przywrócenia równowagi, zależność 

parlamentarzystów od czynnika ka- 

pitału. decydującą przewagę pienią- 

dza w stosunkach ludzkich. Choremu 

zaczęła burzyć się krew. Zaczął się 

miotać, zwątpił w swoich lekarzy i 

stosowane przez nich metody. 
* k * 

„Alež te kontrasty istnieją odda- 

wna, C6ž sie stalo nowego? — powie 

ktoś. 

Tak, to prawda, nie są to zjawiska 

nowe i nieznane. Nowem w nich jest 

jednak tempo wzrostu kontrastów, ich 

epidemiczne rozszerzanie się, dosię- 

gające rozmiarów niebywałych, no- 

wym jest potencjał reakcji i protestu 

zagrożonych w egzystencji 

warstw społeczn. Nowym elementem 

jest domimanta nastrojów zbiorowych 

wyrażająca się.w przekonaniu, że nie- 

ma już powrotu do tego co minęło, że 
klęska jest nieunikniona, że dotych- 

swej 

czasowy porządek rzeczy musi być 

zastąpiony przez inny, nowy. 

Tak jest, znaliśmy i przeżywaliś- 

my kryzysy gospodarcze, a nędza lu- 

dzka istniała zawsze, Ale istniała ona 

tam gdzie wogóle innego stanu nie- 

mal nie znano. Nędzarze byli drob- 

nym odsetkiem w społeczeństwach 

cywilizowanych. Dziś dotknęła ona 

tych, którzy znali względny przynaj- 

mniej dobrobyt. Ich odczuwalność a 

więc i reakcja jest nieporównanie sil- 

niejsza. a liczebność powiększa się z 

dniem każdym. Bezrobotnych rodzin 

jest w świecie cywilizowanym kilka- 

dziesiąt miljonów, Nawet uczeń szko 

ły powszechnej może zrozumieć, że 

żadne państwo nie będzie w stanie za 

pewnić im minimalnego zasiłku z 

chwilą kiedy liczba bezrobotnych prze 

kroczy pewne maximum, a zdolność 

podatkowa pozostałych obywateli 

spadnie poniżej pewnego minimum. 

Cóż dziwnego, że chaos sprzecznych 

tendencyj politycznych, wojna ekono 

miczna wszystkich przeciwko wszyst- 

kim i ciasny egoizm najpotężniej- 

szych państw nie mogą wzbudzić w 

społeczeństwach wiary w zdolność 

kłócących się znachorów do pokona- 

nia choroby ustroju. Przeciwnie, wszy 

„ stka zdaje się przemawiać za tem, że 

choroba jest śmiertelna. 

ko X ® 

Apologeci kapitalizmu mylą się, 

sądząc, że głównym ich przeciwni- 

kiem są nowe doktryny społeczne. 

Największym, najgroźniejszym wro- 

giem kapitalizmu są jego dzisiejsi 

przedstawieiele. Stracili oni poczucie 

solidarności z ustrojem, który ich wy 

karmił i wyniósł na szczyty społeczne 

Są żarłocznymi konsumentami na- 

gromadzonych przez swoich poprzed 

ników wartości, Hasłem ich jest zysk 

doraźny, zysk za wszełką cenę, a cho- 

ćby za cenę zniszczenia źródeł, z któ- 

rych go czerpią. 

Przeczytajcie reportaże Knikebocke- 

ra o wyścigu kapitałistycznej Euro- 

py za zyskiem na budownictwie s0- 

wieckiem, przeczytajcie Chadourne'a 

„L'U. S. S. R.“ sans passion“. Czy nie 

doznacie -obrzydzenia na widok za- 

chodnio-europejskiego i amerykańs- 

kiego fabrykanta i handlarza, ubiega 

jącego się o dostawę Sowietom środ- 

ków, za których pomocą mają one roz 

począć zaborczą ekspansję na resztę 

świata? Ale tym zdeprawowanym 

schyłkowcom naszej ery chodzi wyłą- 

cznie o profit na dzisiaj. Byle zerwać 

natychmiast jak najwięcej. Jest to 

psychika człowieka, który, przeczu- 

wając jakąś katastrofę, wyprzedaje 

swój warsztat i swe fachowe tajemni- 

ce konkurentowi, byle tylko uciułać 

zapasik gotówki na ucieczkę w. spo- 

| Nowe propozycje rozbrojeniowe. 
Projekt St. Zjednoczonych. 

GENEWA. 22. 6. (Pat). Dzień dzi- 
siejszy przyniósł nową niespodziankę 
w dziedzinie prac rozbrojeniowych. 
Podczas gdy jeszcze wczoraj przewo- 
dniczący Henderson oświadczył, że ko- 
misja główna zbierze się dopiero oko- 
ło lipca, o godzinie 1 w nocy delegacje 
zostały zawiadomione, że komisja 
główna zbierze się w dniu dzisiejszym. 
Nagłe zwołanie komisji głównej nastą 
piło na żądanie delegacji amerykań- 
skiej, która pragnie wystąpić publicz- 

nie ze swym projektem rozbrojenio- 
wym. : 

Wiadomość o zwołaniu komisji 
głównej. która rozeszła się w ciągu 
dzisiejszego przedpołudnia po Lozan- 
nie, spowodowała pośpieszny wyjazd 
prawie wszystkich dziennikarzy do 
Genewy. Także wielu delegatów, m. 
in. Grandi udało się do Genewy, aże- 
by uczestniczyć w posiedzeniu. Nato- 
miast Herriot, Mac Donald i delegaci 
niemieccy pozostali w Lozannie. 

  

Treść projektu. 
GENEWA. 22. 6. (Pat). Na posiedzeniu 

komisji głównej konferencji rozbrojeniowej 

delegat amerykański Gibson odczytał dekla- 

rację amerykańską. 

Deklaracja ta zawiera nowe instrukcje 

dla delegacji amerykańskiej na konferencję 

rozbrojeniową. 

Opublikowanie jej nastąpiło — oświad- 

cza deklaracja — celem poinformowania na- 

rodu amerykańskiego w sposób jak najpeł- 

niejszy. Nadeszła chwila — oświadeza de- 

klaraeja — skończenia ze szczegółami i przy. 

jęcia szerokiej i konkretnej metody dla re- 

dukeji przygniatających ciężarów zbrojeń. 

Byłby to donioślejszy krok ku poprawie sy- 

tuaeji gospodarczej Świata. Zsumowawszy 

dawne zasady ogólne, deklaracja Hoovera 

zawiera konkretne propozycje, zmniejszają- 

ce wszystkie zbrojenia Świata o jedną trze- 

cią. 

W| dziedzinie zbrejeń lądowych Hoover 

domaga się zniesienia czołgów, zakazu woj- 

ny chemicznej, zniesienia ciężkiej artylerji. 

Dalej Hoover proponuje redukcję e jedną 

trzecią wszystkich armij lądowych, wykracza 

jących poza eyfrę t. zw. sił policyjnych. Pod 

„siłą policyjną* Ameryka rozumie siłę, po- 

trzebną do utrzymania porządku wewnętrz- 

nego. Dotychezasewe traktaty pokojowe — 

powiada deklaracja —. zmniejszyły armje 

Niemiec, Więgier i Bulgarji do wysokości, 

potrzebnej dla utrzymania porządku . we- 

wnętrznego. Siły polieyjne innych państw 

winny być obliczone proporcjonałnie do sił 

tych państw. Inne siły, potrzebne dla cbrony 

przed napaścią z zewnątrz, byłyby zmniej- 

szone o jedną trzecią. 

* WI dziedzinie lotnictwa Hoover preponu- 

je zupełne zniesienie lotnictwa bombardu- 

jącego. W' dziedzinie morskiej Hoover pro- 

ponuje zmniejszenie © jedną trzecią liczby i 

tonażu pancerników, ustalonych przez trak- 

taty. Tonaż awionetek, krążowników i torpe. 

doweów miałby zostać zmniejszony o jedną 

czwartą, a tonaż łodzi podwodnych o jedną 

trzecią. Pozatem Hoover proponuje, ażeby 

żadne państwo nie zachowało ogólnego to- 

nażu łodzi podwodnych powyżej 35 tysięcy 

ton. 

Po przedstawieniu deklaracji prezyden- 

ta Hoovera Gibson złożył krótkie oświad- 

czenie, w którem wyraził nadzieję, że propo- 

zyeje amerykańskie zostaną życzliwie przy- 

jęte. Stany Zjednoczone przedstawiły swą 

propozycję pomimo ofiar jakie jej reali- 

zacja pociągnęłaby za sobą dla własnego 

państwa, gdyż zmuszone byłyby zniszezyć 

tysiące sztuk ciężkiej artyłerji, 900 ezołgów., 

300 tysięcy ton okrętów i wielką liczbę sa- 

molotów. 

Propozycja rozbrojeniówa Francji. 
GENEWA. 22. 6. (Pat). W komisji 

lotniczej komferćneji _rozbrojeniowej 

delegacja francuska złożyła w dniu 

22 b. m. nową propozycję, zawierają- 

cą 6 następujących punktów: 

1) Całkowity zakaz wojny po- 

wietrznej, chemicznej i bakterjołogicz 

nej, 2) zakaz bombardowania  po- 

wietrznego poza polem bitwy lub ba- 

zami powietrznemi oraz pozycjami 

ciężkiej artylerji, 3) ustalenie mak- 

symalnego tonażu samolotów wojsko- 

wych i skontyngentowanie samolotów 

powyżej tego tonażu, niezbędnych dla 

celów wyłącznie obronnych oraz od- 

danie tych aparatów do dyspozycji 

Ligi Naredów, 4) kontynentalne umię- 

dzynarodowienie lotnictwa handlowo- 

transportowego, 5) ustalenie maksy- 

malnego tonażu dla samolotów cywil- 

nych , nieumiędzynarodowionych, 6) 

zarządzenia, dotyczące handlu i pry- 

watnej fabrykacj broni. 

Punkt ciężkości przenosi się do rozmów 
między delegacjami. 

Po dyskusji, która ujawniła zna- 

czną rozbieżność. zdań przewodniczą- 

Rząd Rzplitej wobec wizyty 
niemieckiej eskadry wojennej w Gdańsku. 

WARSZAWA. 22. 6. (Telegram własny). 

Rząd niemiecki zawiadomił w maju rząd 

polski o zamiarze niemieckiej eskadry wo- 

jennej złożenia wizyty Gdańskowi. Rząd 

polski oświadezył wówczas, że uważa poda- 

ny przez rząd niemiecki termin drugiej po- 

łowy czerwea za niewskazany z uwagi na 

podniecenie umysłów, panujące u części lud- 

ności gdańskiej i ze względu na nieuregulo- 

wanie gdańskich przepisów portowych. W 

rczmowach prowadzonych w tej sprawie z 

rządem niemieckim ze strony niemieckiej 

podano jako jedną z głównych trudności 

odroczenia terminu wizyty, że Senat Gdań- ' 

ski już w lutym zaprosił eskadrę niemiecką. 

Wobec tego rząd polski zwrócił się do Sena. 

tu gdańskiego w celu wyjaśnienia sprawy. 

Dopiero 20 czerwca rząd polski otrzymał 

od Senatu gdańskiego definitywną wyjaśnia- 

jącą odpowiedź, w kótrej Senat gdański о- 

fiejalnie zaprzeczył wiadomości jakoby był 

zaprosił eskadrę niemiecką. W/ związku z 

tem rząd polski zwrócił rządowi niemieckie- 

mu uwagę, że odpadła główna trudność, na 

którą rząd niemiecki powoływał się eelem 

uzasadnienia niemożności odroczenia wizy- 

ty. Dnia 21 czerwca rząd niemiecki zawiado. 

mił rząd połski, że niemożliwe jest dla nie- 

go odroczenie wizyty z różnych przyczyn 

natury teehnieznej. Dnia 22 ezerwea przed- 

stawiciel komisarjatu generalnego R. P. w 

Gdańsku zawiacomił Senat gdański o mają- 

cej nastąpić wizycie niemieekiej, wyjaśnia- 

jąc równocześnie stanowisko rządu połskie- 

go w tej sprawie. Z uwagi na nieżyczliwe 

stanowisko, zajęte przez rząd niemiecki wo- 

bec sugestyj polskich w sprawie terminu wi- 

zyty niemieckiej, rząd połski nie poczuwa 

się do obowiązku stosowania zwyczajowych 

aktów kurtuazji, przyjętych od lat 10, w ra- 

zie przyjazdu obeych flot do Gdańska. Rząd 

polski nie będzie posyłał swych statków na 

przywitanie eskadry niemieckiej i nie wež- 

mie udziału w jej przyjęciu w Gdańsku. 

Przygotowania w Gdańsku. 
GDAŃSK. 22. 6. (Pat). Prasa dzisiejsza 

podaje obszernie program gdański, eo — jak 

było de przewidzenia — ma posłużyć do 

urządzenia szeregu manifestacyį nacjonali- 

styczne-militarnych. Przyjazd okrętów ma 

nastąpić już we czwartek. Podając program, 

prasa wzywa ludność do dania wyrazu ra- 

dości z powodu przybycia okrętów niemiee- 

kich przez jak najliczniejsze udekorowanie 

miasta flagami. Specjalną uwagę zwraca ro- 

la, jaką w tych manifestacjach odegrywa 

Kurhaus i kasyno sopoctkie, które tak za- 

biegało o polskich gości. Również rzuca się 

w cczy manifestacyjny przemarsz marynarzy 

niemieckich przez miasto do 4 kościołów 

polskich w środku Gdańska. 

cy zapowiedział, że zwoła komisję po 
nownie, gdy rozmowy między delega- 
cjami zostaną zakończone. 

Propozycja amerykańska  bę- 
dzie odtąd zasadniczym elementem 
tych rozmów. Tak więc, po dzisiej- 
szem sensacyjnem posiedzeniu komisji 
głównej punkt ciężkości przenosi się 
do rozmów między delegacjami. Jeżeli 
osiągnięte zostanie w tych rozmowach 
porozumienie, przynajmniej między 
Francją, Stanami  Zjednoczonemi i 
Wielką Brytanją, do czego jest jeszcze 
daleko, zainteresowanie skoncentruje 
się ponownie na pracach, konferencji 
lozanskiej. 

Konferencja min. Zaleskiego 
z min. Titulescu. 

GENEWA. 22. 6. (Pat). Minister 
Zaleski odbył w dniu 22 b. m. konfe- 
rencję z delegatem rumuńskim Titu- 
JESC. wy” ай : 

LDAA ITC 

Kronika telegraficzna. 
— Wiezoraj przybyła do Grudziądza wy- 

cieczka wyższych oficerów armji meksykań- 
skiej. 

— Olbrzymi pożar zniszczył znaczną część 
miasteczka Timberyard w Finlandji północ- 
nej, powodując straty na blisko 16 milj. 
mar. fin. 

— Wybór premjera pruskiego odroczono 
na wniosek narodowych socjalistów. 

— Głód w Chinach. Wskutek suszy w 
92 prowincjach Szan - Tsu, powstał głód 
Miljon.mieszkańców wyemigrował do in- 

nych okręgów.   

od godz. 1 — 3 ppoł. Administracja czynna ed godz. 9—3 ppoł, Rękopisów Redakcja nie zwraca, 
80.750. Drukarnia — ul, Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

kojny kąt Świata przed nadchodzącą 

katastrofą. 
# о* * 

Dzisiaj już nietylko uczeni i intelek- 

tualiści rozprawiają w ciszy gabine- 

tów lub przy czarnej kawie o groź- 

nych ułomnościach obecnego porząd- 

ku rzeczy. Te ułomności, te jaskrawe 

sprzeczności widzi już. każdy kto czy 

ta gazety. Mało tego. Widzi on coraz 

wyraźniej ich gwałtowny wzrost, a 

zarazem kompletną niezdolność wła- 

dzę mających do odwrócenia kata- 

strofy. 

Stąd powstaje kryzys groźniejszy, niż 

wszystkie dotychczasowe kryzysy go- 

spodarcze: kryzys psychiczny, kryzys 

moralny, załamianie się optymistycz- 

nego racjonalizmu w masach ludz- 

kich. Słusznie zaznacza p. Aleksander 

Hertz w „Drodze* (Nr. 6 „Duch ka- 

tastrofizmu a nacjonalizmy*), że „na- 

stroje katastrofizmu wtargnęły do od 

czuwań najszerszych środowisk spo- 

łecznych we wszystkich prawie kra- 

jach Europy i Ameryki". 
* * & 

Nastrój paniki starszego pokole- 

nia musiał oddziałać na duszę mło- 

dżieży. Ale natrafił na normalną dla 

każdej młodzieży postawę czynną wo- 

bec życia. Nie kontentuje. się ona 

stwierdzeniem, że nadchodzi katastro 

fa. Szuka wyjścia z niej do lepszych 

form życia. Gotowa jest walczyć o no- 

we prawdy. Czuje instynktowną nie- 

chęć do rozkładających się form sta- 

rego porządku rzeczy, do zdeprymo- 

wanych, lecz zrośniętych z nim psy- 

chieznie, niezdolnych do radykalnej 

odmiany jego przedstawicieli. Mło- 

dzież zbudowała swą czynną postawę 

wobec rzeczywistości na tej całej li- 

teraturze ostatnich lat 30-tu, którą 

konsumowali tylko, jak egzotyczny 

smakołyk, intelektualiści starszego 

pokolenia. Wrócę jeszcze do tej lite- 

ratury, do źródeł dzisiejszych prób 

programowych młodzieży. 
* * * 

Przewrót majowy nastąpił w wy- 

niku gromadzących się reakcyj uje- 

mnych przeciwko systemowi politycz 

nemu, który przed nim istniał w Pol- 

see. Moralne i polityczne przyczyny 

przewrotu zrodziły dążenie do zasad- 

niczej reformy politycznego ustroju. 

Z konieczności analogiczne zjawisko: 

musi nastąpić w dziedzinie społeczno 

gospodarczej z chwilą kiedy te zaga- 

dnienia wysunęły się na plan pierw- 

szy. Istnieje tu związek niewątpliwy. 

Filozoficzne — jeżeli tak można je 

określić — przesłanki przewrotu ma- 

jowego są w sprzeczności z ustrojem 

kapitalistycznym w jego dzisiejszej 

fazie. Słusznem, konsekwentnem jest 

stanowisko tych, którzy z istoty prze 

wrotu majowego chcą wypracować e- 

lementy przyszłej reformy społecznej 

Praca ta odbywa się po różnych, ale 

zbieżnych torach. Prowadzą ją: gru- 

pa „Przełomu, grupa „Słowa Pol- 

skiego*, „Front robotniczy”, „Legjon 

Młodych'*, w pewnej mierze miesięcz- 

nik „Droga i katolickie „Odrodze- 

nie“. Odcinek wileński zajmuje gru- 

pa młodzieży, obejmująca szersze ra- 

my, niż poszczególnych organizacyj 

akademickich, grupa, uznająca prze- 

wodnictwo p. Dembińskiego. 

Taki jest faktyczny stan rzeczy i 

takie są jego źródła. Przestańmy więc 

grać w ciuciubabkę i postarajmy się 

go zrozumieć. Nie wolno odgradzać 

się murem przeżytych formułek od 

żywego i czystego nurtu życia. Nie 

wolno zatruwać go jadem nieufności 

i podejrzeń.. Nurtem tym płynie bo- 

wiem przyszłość  Rzeczypospołitej. 

Nie można i nie należy go zwracać 

wstecz. Testis.



  

NIEPOROZUMIENIE 
W SPRAWIE REGJONALIZMU. 

Stało się już komunałem powiedze 
nie, że 99 proc. sporów toczy się nie 
© zasady, lecz o słowa. Na tle niezro- 
zumienia właściwego sensu danego 
terminu, albo gorzej danego pojęcia, 
powstają zapalczywe spory, gromkie 
ataki, polemiki etc. Można byłoby te- 
go wszystkiego z łatwością uniknąć, 
gdyby ta czy inna strona zechciała 
zapoznać się z atakowaną przez się i- 
deą, przemyśleć wytyczne powodują- 
cego się nią ruchu. Sądzę, że tylko to 
jest przyczyną gwałtownego .,]Drang 
und Sturm“ redakcji „Pionów*, a 
ściślej p. Miłosza, na regjonalizm. 

„Pionierzy** mają u nas autonom- 
ję ideową i nie są ograniczani w wy- 
powiadaniu swoich idej, skoro jednak 
mylą się czasem w szczegółach, w wy 
konaniu, co się zresztą i najzdolniej- 
szym nierzadko zdarza nie trzeba tej 
omyłki pomijać milczeniem Do ta- 
kich właśnie omyłek w sprawach bar- 
dziej szczegółowych zaliczam ostatnie 
dwie enuncjacje „Pionów* w sprawie 

regjonalizmu. Znając dużą swobodę 
panującą w „Pionach*, sądziłem, że 
artykuł p: Czesława Miłosza jest głó- 
wnie wyrazem jego osobistych przeko 
mań, artykułem raczej dyskusyjnym. 
Moje osobiste lenistwo wstrzymywa- 
ło mnie od reagowania nań. Z wygo- 
dnego milczenia ruszyła mnie dopiero 
ostatnia już zupełnie oficjalna enun- 
jacja redakcji „Pionów*, umieszczo- 

na w naszem piśmie w dn. 16 b. m. 

   

  

„Kurjer Wileński" jest pierwszym 
pionierem idei najszerzej pojętego re- 
gjonalizmu na gruncie wileńskim, re- 
gjonalizmu jako punktu wyjściowego 
do federalizmu. Pierwsza w Wilnie 
pisała o tem na jego łamach p. Hele- 
na Romer, pisali inni, dorzucałem i 
ja od czasu do czasu swoje skromne 
uwagi, przy różnych okazjach. 

Zacznijmy od 
przedmiotu. Regjonalizm jest poję- 
ciem tak rozległem, że je najłatwiej 
określić negatywnie. Jest przeciwsta- 
wieniem się innemu, wątpię czy przez 
p. Miłosza adorowanemu pojęciu — 
centralizmu. Pomijając tak łatwą dro 
24 jak powoływanie się na autorytety, 
przez stwierdzenie, że jednak coś mu- 
si być w idei, której współtwórcą u 
nas był Żeromski, (już w Polsce odro 
dzonej, nie w czasach niewoli), wy- 
starczy uczynić powyższe przeciwsta- 
wienie, aby rzucić bardzo mocne pod 
waliny pod dalszą wyłącznie rzeczo- 
wą argumentację. Patrzę pisząc to 
na artykuł p. Miłosza i bawi mnie je- 
jego sympatyczna pasja. skierowana 
niestety w taką próżnię jak przeciw- 
stawianie kosmopolityzmu regjona- 
lizmowi. Te pojęcia nie mają ze sobą 
nic wspólnego. Ich linje są zupełnie 
wobec siebie „wichrowate*. Mogą 
istnieć jedno obok drugiego, w ni- 
czem sobie nie przeszkadzając. To sa 
mo tyczy się, już może w odrobinę 
mniejszym stopniu, t. zw. uniwersa 
lizmu. 

„wyklarowania“ 

Zupelnie co innego centralizm. 
Kierunek  administracyjno-paūstwo- 
wy, gospodarczy, kulturalnie, zamiast 
programu — banał. 

Ciasnemu szablonowi, drobiazgo- 
wej wszechwładzy centralistycznej 
biurokracji, podciągającej pod jeden 
sztywny, bezduszny, wypracowany te 
oretycznie i na najfałszywszych czę- 
sto przesłankach, strychulec, niez- 
miernie różnorodne życie poszczegól- 
nych dzielnic całego państwa: Uspraw 
nienie tej administracji, usprawnie- 
nie prawodawstwa, w celu dostosowa 
nia jednej i drugiego do swoistych 
form życia każdego regjonu, zrozu- 
mienie potrzeb jego ludności, tak. od- 
miennych u nas w porównaniu z wo- 
jewództwem warszawskiem, choćby 
i t d. stosowanie odrębnej polityki 
gospodarczej, przez popieranie jednej 
produkcji tu, drugiej gdzieindziej 
(kwestja Iniarska, przemysł drzewny 
u nas, pszenica w sandomierskiem 
np. ete), zupełnie inna polityka po- 
datkowa—ba zupełnie odmienne me- 
tody postępowania z ludnością 7 
wzięciem pod uwagę jej psychiki, oby 
czajowości i t. d. — to są wszystko 
bardzo zgrubsza wymienione cele po- 
czątkowe o które walczy regjonalizm, 
w wymienionych materjalnych dzie- 

  

dzinach życia państwa. Temat jest 
niesłychanie bogaty, mógłbym tu przy 
toczyć jeszcze setki argumentów. 

A teraz dziedzina kulturalna. Są- 
dzę, że p. Miłosz uznałby za nonsens, 
gdyby naraz wszystkie uniwersytety, 
cały ruch wydawniczy (dzienniki też), 
wszelkie stowarzyszenia, instytucje 
kulturalne przeniesiono do stolicy. 
Sądzę, że nie ma nic przeciwko temu, 

aby każdy historyczny ośrodek kul- 
tury nietylko zachował swój kultural 
ny dorobek nienaruszony, ale podno- 
sił się coraz wyżej, ba nawet — zamie- 
niał się w niezależne od łatwo kost- 
niejących szabłonizujących się centra 
li — ognisko kulturalne, płonące swo- 
im własnym oryginalnym ogniem i— 
światłem. Dążenie do tego w sposób 
naturalny odpowiadający istniejącym 
tendencjom i potrzebom jest zasadą 
regjonalizmu, wyzyskującego inten- 
sywnie wszelkie walory przyrodzone, 
czy dziedziczne (jakieś wiełkie trady- 
cje) danego ośrodka, co bynajmniej 
nie grozi prowincjonalizmem, i nie 
przeszkadza  czerpaniu  ożywczych 
natchnien nawet — z „kosmosu“... 

Nie przeszkadzają temu bynaj- 
mniej „Środy”, ani samodziały, czy 
jak je Pan zwie — „kilimy*. Nie zna 
Pan, Panie kolego właściwie ani pier- 
wszych, bo Pan na nich nigdy nie by- 
wa (moje skromne sprawozdania je- 
šli Pan je czyta, tego: niestety, nie za 
stąpią...), ani — podejrzewam—dru- 
gich. Co do znaczenia ich, oraz wogó. 
le twórczości ludowej dla kultury, tak 
że'i współczesnej mogą Pana poinfor: 
mować: Stryjeńska, Skoczylas, Bartło 
miejczyk i inni; jeśli Pan już nikomu 
regjonalnemu t. j. z Wilna nie dowie- 
rza. 

Artykuł p. Miłosza jest troszkę — 
przepraszam — bezladny. Regjona- 
lizm nie jest nieporozumieniem, jak 
Pan słusznie w nim zaznaczył, ale są 
niem w dużym stopniu Pana wywody: 
Przypisuje Pan w nich regjonalizmo- 
wi pewne obce mu tendencje polity- 
czne, politykę narodowościową, pew- 
ną metodę „zespolenia dzielnic* czy 
unifikacji. Prawdziwy regjonalizm 
nie ma z tem nic wspólnego. Nie jego 
jest wina, że termin „regjonalny* jest 
czasem używany do pewnych działań 
lub celów zgoła mu obcych. To jest 
nadużywanie idei regjonalizmu, a nie 
prawdziwy regjonalizm. 

Krajowość jest rozwinięciem idei 
regjonalizmu na specyficznym grun- 
cie przeszłości dziejowej Ziem b. W. 
Ks. Litewskiego. Jest więc zagadnie- 
niem wyższego rzędu. Gdyby nie ty- 
tuł omawianego artykułu , możnaby 
czasem pomyśleć, że autor tegoż, naj- 
niesłuszniej zaczepia i krajowość. Sło- 
wem — całe nieporozumienie. Aż za- 
niepokoiła się redakcja „Pionów* i 
wydała wspomniane już, specjalne 
oświadczenie. 

Prowinejonalizm. To, przeciwko 
czemu, jeśli o dziedzinę kulturalną 
chodzi, głównie walczy p. Miłosz w 
swoim artykule, bynajmniej nie jest 
prawdziwym regjonalizmem, a o ja- 
kieś jego surogaty bynajmniej nie 
mam zamiaru się śpierać. Ten stary, 
cuchnący grzyb, który Pan niesłusz- 
nie nazwał regjonalizmem, tępiony i 
odrastający ciągle — prowincjona- 
lizm jest równie nielubiany przezem- 
nie jak i przez Pana i przez wszyst- 
kich świadomych regjonalistów. Wyj 
dźmy przez te otwarte drzwi na sze- 
roki świat razem i zobaczmy jak na 
nim, choćby w takiej, słonecznej 
Francji (a i nietyłko w niej), w at- 
mosferze jej niewyczerpanego „esprit 
gaulois* wygląda, a nawet kwitnie... 
regjonalizm. 

  

  

S. Z, Klaczyński. 
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Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój, Warszawa 

Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
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Chomiński. Wiłno. 

Wilja u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurakcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 
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W niemieckim kotle. 
Opór krajów związkowych Rzeszy. 

BERLIN. 22. 6. (Pat). Pod przewod- 
nictwem ministra spraw wewnętrz - 
nych Rzeszy von Gayla obradowała w 
dniu 22 b. m. konferencja przedstawi- 
cieli krajów związkowych. Rządy kra- 
jów reprezentowane były przez mini- 
strów spraw wewnętrznych. 

Minister Gayl oświadczył, że rząd 
Rzeszy nie zamierza wprowadzać sta- 
nu wyjątkowego, niemniej jednak do- 
magać się musi od krajów związko- 
wych uchylenia zakazu noszenia mun- 
durów przez członków partyj. Prze- 
ciwko temu żądaniu wystąpił bawar- 
ski minister Stuetzel. Stanowisko przed 
stawiciela Bawarji, zastrzegającego rzą 
dom krajowym wyłączną kompetenc- 

  

ję w sprawie wydawania zakazów, zna 
lazło poparcie u ministrów  Wirtem- 
bergji. Badenji i Saksonji. W razie na 
rzucenia przez rząd Rzeszy krajom 
związkowym innej decyzji w tej spra- 
wie, rząd bawarski ma odwołać się do 
Trybunału Rzeszy. 

Według komunikatu urzędowego, 
minister Gayl zwrócił się do minist- 
rów krajów związkowych z prośbą, 
aby obowiązujące w republikach prze- 
pisy, oparte na ustawodawstwie krajo- 
wem, zastosowały do ogólnej polityki 
rządu Rzeszy. Ministrowie krajów po- 
łudniowych przyrzekli w najbliższym 
czasie na to wezwanie odpowiedzieć. 

  

Przywódcy niemieckich formacyj wojskowych 
przyrzekają posłuszeństwo. 

BERLIN. 22. 6. (Pat). Minister 
spraw wewnętrznych przyjął wczoraj 
przywódców partji narodowo-socjali- 
stycznej, Stahlhelmu, Reichsbanneru, 
Zakonu Młodoniemieckiego i Bractwa 

  

Krzyżowego, którzy go zapewnili. że 
związki przez nich reprezentowane za- 
stosują się do przepisów wydanych na 
podstawie dekretu prezydenta Rzeszy 
z dnia 14 b. m. 

Krew się leje. 
Krwawe zaburzenia w 

BERLIN. 22. 6. (Pat). Ubiegła doba miała 
przebieg niezwykle burzliwy. W. wyniku licz- 
nych starć w różnych dzielnicach Berlina 
jeden hitlerowiec został zabity, a kilku cięż- 
ko rannych. Aresztowano 42 osoby, przeważ. 
nie z pośród komunistów i narodowych 5ос- 
jalistów, zamieszanych w bójki uliczne. Rów- 
nież z całej prowincji nadchodzą wiadomoś- 
ei o zaburzeniach, wywołanych przez naro- 
dowych scejalistów i komunistów. W: Ki- 
lonji i okolicy, gdize oddziały hitlerowców 
urządziły prowokacyjne pochody przez mia- 
sto, powtarzały się również, całą noc bójki. 
Ostre starcie wywiązało się z członkami re- 
publikańskiego Reichsbanneru, przyczem 10 
osób zostało ciężko rannych tak, że musia- 
no je przewieźć do szpitala. 

W, Szezecinie grupa hitlerowców napad- 
ła na komunistów raniąc strzałami z rewolwe 

rów 2 osoby. W, Altonie komuniści ostrzeli- 
wali wczoraj z ukrycia maszerujący oddział 
szturmowców, raniąe ciężko trzech hitlerow- 
ców i jednego przechodnia. Do podobnych 
zajść doszło w Hamburgu. Pomiędzy komu- 
nistami a hitlerowcami wywiązała się strze- 
lanina, której ofiarą padło kilkanaście osób 
rannych, w tem jeden narodowy socjalista 
— radny miejski i pewien przechodzień, nie 
biorący udziału w słarciu. 

W: Essen dokonano skrytobójczego zama- 
chu na członka związku antyfaszystowskiego, 

miastach niemieckich. 
który naskutek odniesionych ran, zadanych 
nożem, zmarł w szpitalu. W. Kilonji hitlero- 
wiec napadł na dwóch komisarzy policji, 0- 
balując jednego z nich na ziemię, drugiemu 

zaś wybijając kilka zębów. Po ostrej walce 
udało się napastnika obezwładnić i odpro- 
wadzić na posterunek policyjny. W Bruń- 
świku komuniści urządzają pod gołem nie- 
bem pochody. We środę w czasie rozwiązy- 
wania jednego z zebrań doszło do starcia 
między tłumem a policją, która użyła broni 
palnej. Jeden z demonstrantów został ran- 
ny. 

Rząd heski z powodu licznych zajść w 
Moguncji, Wermacji i innych miejseowoś- 
ciach wydał bezwzględny zakaz urządzania 
demonstracyj politycznych. 

BERLIN. 22. 6. (Pat). Uniwersytet we 
Frankfureie n/Menem był w dniu 22 czerwca 
widewnią gwałtownych zaburzeń. Stu kil- 
kudziesięciu studentów  narodowo-socjali- 
stycznych zjawiło się w gmachu uniwersy- 
tetu w mundurach, wbrew wydanemu zaka- 
zowi rektora. Doszło przytem do zajść mię- 
dzy studentami hitlerowcami i komunista- 
mi, w wyniku których dwóch studentów 

ciężko rannych odwieziono do szpitala. Wez 
wana przez rektora policja z trudem zdoła- 
ła przywrócić porządek. Uniwersytet został 
zamknięty na czas nieograniczony. 

Hitlerowcy prowokują. 
Strzały do marynarzy polskich w Gdańsku. 

GDAŃSK, 22-VI. (Pat). Wczoraj na dworcu głównym w Gdańsku 
zaszedł poważny incydent Świaądczący 0 zupełnym braku bezpieczeństwa 
na terenie w. m. Gdańska, oraz 0 planowej akcji prowokacyjnej hitle- 
rowców. W chwili ruszenia pociągu osobowego w kierunku Tczewa 
o godz. 22.09 z grupy kilkunastu osób, znajdujących się koło ekspedycji 
towarowej, złożonych w połowie z umundurowanych hitlerowców padły 
trzy strzały w kierunku oświetlonego przedziału, w którym jechało 
6 marynarzy polskich w mundurach marynarki wojennej, co było wi- 
doczne z peronu. Dwie kule wybiły szyby w przedziale, trzecia ugrzęzła 
w ramie nad oknem. 

W czasie odjazdu pociągu pośpiesznego Gdynia — Warszawa ze st 
Gdańsk o godz. 23.16 grupa umundurowanych hitlerowców, znajdująca 
się w tej chwili 
okrzyki przeciwko Polsce. 

na moście nad torem kolejowym poczęła wznosić 

  

Niemiecki projekt odszkodowań. 
LONDYN, 22-VI. (Pat). Według 

iniormacyj, otrzymanych dzisiaj w 
nocy z Lozanny niemiecki projekt 
odszkodowań, przedstawiony Mac 
Donaldowi zawierać ma następujące 
propozycje: 1) moratorjam dla Nie- 
miec na okres jednego do 2 lat, 
2, świadczenia nie ulegną przerwie, 
3) po upływie moratorjum Niemcy 
zapłacą pewną sumę globalną, któ- 
rą należy ustalić. Zapłata nastąpi 

w formie przekazania przez Rzeszę 
Niemiecką bonów kolei niemieckich 
lub przemysłowych. Z sumy uisz- 
czonej w ten sposób 2/3 przekazano 
Stanom Zjednoczonym, 1/3 uległaby 
podziałowi pomiędzy wierzycieli 
europejskich. Wzamian za to Stany 
Zjednoczone miałyby poczynić da- 
leko idące ustępstwa w zakresie 
długów wojennych. 

  

Turniej tenisowy w Wimbledon. 
' Jędrzejowska zwyciężyła, Tłoczyński przegrał. 

LONDYN. 22. 6. (Pat). We środę, w dal- 
szym ciągu turnieju tenisowego w Wimble- 
don, grałi zarówno Tłoczyński, jak i Jędrze- 
jowska. Tłoczyński miał za przeciwnika zna- 
komitego Amerykanina Allisona i spotkanie 
przegrał w trzech sełach 6:8, 3:6, 2:6. Zwy- 
cięzea górował nad mistrzem Polski rutyną, 
Tioezynski wykazał jednak tak piękny stył 

gry, że wywołał entuzjazm publiczności. 
Wskutek dzisiejszej klęski Tłoczyński odpadł 
od dalszych rozgrywek. Jędrzejowska wal- 
czyła z doskonałą tenisistką angielską Ridley 
odneszac piękne zwycięstwo w 2 sełach 6:2, 
6:4, Wwbee dalszego zwycięstwa Jędrzejow- 
ska dochodzi do finału w swej ósemce i 
jutro rozgrywa mecz z Niemką Krahwinkel. 

Shakesy pokonał Schmelinga. 
NOWY YORK, 22. 6. (Pat). W, meczu bok. 

serskim zwyciężył Shakey Schmełinga na 
punkty w 15 rundach. Większość widzów u- 

  

ważała iż Schmeling górował nad Shakey'em. 
Zarówno Szmeling jak i widzowie są niez- 
wykle zaskoczeni tem, iż tak się nie stało. 

Hitlerowiec Kerri 
przewodniczącym sejmu pruskiego. 

BERLIN. 22. 6. (Pat). Na šrodo- 
wem posiedzeniu sejmu pruskiego po- 
set narodowo-socjalistyczny Kerrl z0- 
stał ostatecznie wybrany na przewod- 
niczącego sejmu 197 głosami narod. - 
socjalistów i niemiecko-narodowych, 
przy 64 głosach centrowych wstrzy- 
mujących się od głosowania. Kandy- 
dat komunistyczny Kasper otrzymał 
58 głosy, kandydat socjalistyczny Wit- 
tmak — 91 głosów. 
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Godzina wśród żubrów. 
Białowieża, w czerwcu 1932. 

Na jednej ze lśniącobiałych ścian schlud- 
nego schroniska białowieskiego wisi tablica 
z wykresemi, ilustrującemi rozwój ruchu tu. 
rystycznego w Białowieży w ciągu kilku lat 
ostatnich. Trzy tysiące, później 7, w trzy 
lata potem — 9 i 12. Rok ubiegły wykazał 
16.000. To już pokaźna cyfra. 

Co sprowadziło tu tak liczną rzeszę zwie. 
dzających ? 

Białowieża posiada przewspaniały Park 
Narodowy — knieję, zachowaną w całej 
krasie dziewiczej z potężnemi świerkami 
pięćdziesięciometrowej wysokości, z wielo- 

wiekowemi dębami — olbrzymami i uro- 
czyskami, w których wywroty drzew, powalo 
nych niegdyś siłą wichrów, porośniętych zie 
loną runią paproci, czynią wrażenie miejsce, 
nawiedzonych przez jakiś legendarny kata- 
klizm geologiczny. Białowieża ma pałac, a 
w nim muzeum regjonalne, pełne wszela- 
kich okazów fauny puszczańskiej. Białowie- 
ża wreszcie — to najwieks: na naszych 
ziemiach ośrodek eksploatacji naturalnych 
bogactw leśnych. Tu przecież warczą bez 
przerwy piły tartaków, a w pobliskiej Haj- 
nówce dymią retorty, destylujące miazgę 
drzewną na terpentynę, węgiel i smołę. 

Wszakże magnesem, pociągającym do Bia 
łowieży tysiące turystów z najdalszych za- 
kątków Polski — ba! nawet z zagranicy — 
jest niewielki, dwudziestohektarowy zaled- 
wie rezerwat, gdzie w warunkach zbliżonych 
do wolności żyją żubry. 

Żubry, które w okresie wielkiej wojny 
żyły na całym rozległym obszarze Puszczy, 
licząc wówczas około tysiąca sztuk, wytę- 
piła doszczętnie broń grasujących po Biało- 
wieży wojsk  nieprzyjacielskich pospołu z 
fuzjami kłusowników. W chwili objęcia tej 
połaci kraju przez odradzającą się Rzecz- 
pospolitą, żubr w Puszczy był już tylko le- 
gendą, w której wspomnienia z czasów niep 
dawnych zdążyły przepleść się z dostojną 
tradycją łowów jagiellońskich. W: r. 1929 
dopiero gdy zapadło postanowienie przywró- 
cenia Białowieży tego wspaniałego zwierzę- 
cia, przywieziono dwie pary i osadzono je 
w t zw. Zwierzyńcu, obecnym rezerwacie 
žybrzym. Szczupłe stadkć przyzwyczaiło się 
szybko do nowych warunków i wykazało 
dużą zdolność rozrodczą. Dziś rezerwat po: 
siada już dziesięć sztuk żubrów, a przychó- 
wek naturalny i nadal zapowiada się nader 
pomyślnie. 

— Obliczamy, że za dwadzieścia lat bę- 
dzie ich sto zgórą — wyjaśnia towarzyszący 
naszej wycieczce leśniczy. 

Stadko potężnych zwierząt ma swe sied- 
lisko w odległości kilkunastu kiłometrów 
od Białowieży, w głębi Puszczy, zdała od du. 
dniących pociągów i ziejących dymem par 
rowozów. Cały rezerwat otoczony jest wyso- 
kim drewnianym płotem. Żubr nie wyrwie 
się stąd na wolność niepożądaną, bo grożą- 
cą wielu niebezpieczeństwami, wśród których 
głównie stanowiłoby zapewne człowiek — 
kłusownik, 

Znajdujemy się na terenie oddanym w 
pełne władanie żubrzemu stadku. W każdej 
chwili z gęstych zarośli może się, wychylić 
olbrzymi łeb, zaopatrzony w parę kórtkich 
ostrych rogów, otoczonych kudłami brunat- 
nej grzywy. I nigdy niewiadomo, co nastąpi 
potem. Żubr przecież, mimo tylu lat sąsiado- 
wania z człowiekiem, zachował dziki, nico- 
krzesany charakter. Jest przytem pewny sie. 
bie. Ma poczucie własnej mocy i chełpi się 
nią wyraźnie. 

ie uwierzy pan, jak one lubia się 
wać przed człowiekiem swą siłą — 

i mi leśniczy w chwili, gdy całe towa- 
rzystwo, oczekując na pojawienie się stadka 
żubórw, staje w obrębie bezpiecznego schro- 
nu, zbudowanego dla widzów z grubych bali. 
— Żubr w obecności człowieka z prawdzi- 
wem zamiłowaniem demonstruje potęgę 
swych mięśni. Łamie zazwyczaj najbliższe 
drzewko, lub wykopuje z ziemi jakiś stary 
pniak. Tratuje go następnie racicami i roz- 
gląda się zwycięsko, jakby pragnąc się prze. 
konać, jakie to zrobi wrażenie na widzu. 

Ałe rozmowa urywa się. Któryś z gajor 
wych, czuwających poza bezpiecznem ogro- 
dzeniem, sygnalizuje zbliżanie się stadka. Z 
zarośli wynurzają sie wspaniałe zwierzęta. 
Idą lekko i pewnie. Widać, że zżyły się już 
z tym terenem i znają tu każdą ścieżkę, 
Od czasu do czasu któryś przystaje, wydając 
krótki przygłuszony ryk. Jeden zawraca 
nagle, i, zniżywszy głowę, podbiega ku nam 
wolnym truchtem. Chwila emocji. Wszyscy 
cofają się mimowoli. Nawet odważni gajowi 
przy ją się do naszego towarzystwa, 
chroniąc się za ogrodzenie, które może nie 
zdołałoby się oprzeć jakiemuś silniejszemu 
natarciu dwóch, czy trzech zwierząt naraz. 
Ale żubr nie myśli o ataku. Czarne chrapy, 
rozdymaj. 
Kilka uderzeń przedniemi nogami o ziemię. 
Potem parsknięcie ni to groźne ni to po- 
gardliwe i potomek władców puszczy biało- 
wieskiej odchodzi wślad za swymi współbrać 
mi, niknąc w gęstwinie. J. T. 

          

   

  

     

  

  

  

      

  

   

    

się szeroko, wciągając powietrze,    
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NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

Wydawnictwo „Służba 
Obywatelska”. 

— Życiorysy zasłużonych kobiet: Jadwiga 
Tejszerska „Dziuńka*, Harcerka. Napisała 
Ewa Gulbinowa. Kraków 1932. Mała to 
broszurka, 27 stronic, a jaki szmat historji 
w niej zawarty... Ofiarne, bohaterskie życie 
młodej dziewczyny, wyrosłej tu, wśród nas, 
takiej bardzo tutejszej w swej spokojnej 
wytrwałości, w nieugiętej sile charakteru, 
które pozwoliły jej znosić męki czerezwy- 

jki, tortury śledztwa bolszewickiego, wię- 
zienie, głodówki i etapy, i najstraszniejsze 
ze wszystkiego: powrót, szpiegowanie przez 
agenta bolszewickiego, który chciał jej šla- 
dem na innych natrafić, i wreszcie wywiezie 
nie bohaterskiego dziewczęcia w 1920 r. 
pod Mołodeczno i tam rozstrzelanie jej nad 
grobem, który sama musiała sobie wyko- 
pać Żegnał się z życiem mając lat 20 
i tyle miłości Ojczyzny w sercu, że jej była 
całe swe krótkie istnienie oddała. Wi zae- 
nej, średnio zamożnej rodzinie ziemiańskiej, 
wyrósł ten śliczny kwiat, złożony na roz- 
wartej mogile zmartwychwstającej Polski. 
Jak rycerz, myślała w ostatnich miesiącach, 
kiedy śmierć k : koło niej. „Byle um- 

r: godnie by myślał, widząc ją 
dzieckiem biegaj nukłą i hożą w gro- 
nie rodzeństwa, w wiejskiej siedzibie rodzi- 
ców, (Mackowicze w Święciańskem), że oto 
rośnie bohaterka, ie położy za nie- 

kra Przeż у ziw- 

stowarzyszenia 

       

   

      

           
    

                

bibljotekach polskieh 
ład nieugiętej woli i miło- 

  

W, wydawnictwie powyżej wymienionem 
znalazła też sv ei żona wil-     

   
     

  

nianka, Emma | ka-Dmochowska, na- 
zwana w tytule strażniczką kresową bez 
słusznego powodu. Nie kresom bowiem. 
stróżowała, jeno była jakby ministrem 
oświecenia na Litv 
nie była, ale m 

Słowo „kresy 

  

którą kresami nigdy 
swoje kresy, białoruskie. 
myślone zostało po włą- 

czeniu Wiileńszczyzny do Polski, kiedy tem 
mianem obdarzyli nas przybywający war- 
szawiacy, dla których byliśmy kresem świa- 

vilizacji. Przypominać to nieznośne 
enie w łączności z p. E. Dmochowską, 

która nie znała tej nazwy, jest beztaktem. 
H. R. 

   
    

    

— Boy-Żeleński. Nasi Okupanci. Warsza- 
wa. Bibljoteka Boya. Że oprawna jest czar- 
no, to chyba symboliczne. Znak to, że sam 
autor uważa sprawę którą porusza za ža- 
łobną i jakże żałosną. Wychowanym na 
kulturze chrze ństwa rzymsko - katolie- 
kiego, gorzko i straszno się robi czytając 
le autentyczne, na dokumentch  oparfe 
świadectwa o tem, jak daleko jesteśmy od 
nauki Chrystusa, jak interpretowane są 
słowa boskiego Nauczyciela. Książki Boya 
są bojowe, wywołują burze protestów i po- 
lemik, tem samem niema bardziej poczyt- 
nych książek. Wulczą z jego rewelacjami, 
ale ci, którzy walczą, powinni pamiętać o 
tem, że broń jest tylko wtedy skuteczna, 
gdy cel walki jest bezinteresowny i gdy 
argumenty są rzeczowe, oparte na dokumen. 
tach. A tego nie brakuje Boyowi. Przytem 
tematy jego są t. zw. pałące w obecnej 
dobie, i mówią o zagrażających ludzkości 
sprawach. H. R. 

и 
— Karol Košmiūski. Oueretaro. Warsza- 

wa. Nakł. Księgarni Wojskowej. Autor, żoł- 
nierz, Legjonista, który przeszedł wszystkie 
walki orężne i duchowe w dobie tworzenia 
szablą ułańską Niepodległości. człowiek my 
ślący głęboko, wykazuje w tej pięknej opo- 
wieści o ostatnich tygodniach panowania 
Maxymiljana cesarza Meksyku, talent nara- 
cyjny. bardzo dobrą znajomość terenu. oraz 
historji tego tragicznego epizodu. z którego 
pozostała piękna, obłąkana młoda wdowa, 
cesarzowa Meksyku i trup jej męża: Maxa 
Austrjackiego w dalekiem Queretaro. Zdra- 
dzony przez Francję, która go tam wysłała, 
opuszczony przez nieszczerego Napoleona 
małego, zdradzony przez swego oficera Lo- 
peza, Hiszpana, zostaje rozstrzelany. Koło 
tej sprawy. przelewając tradycyjnie krew 
za cudze sprawy bije się tam, kocha, ro- 
mansuje i ginie Stefan, bez nazwiska, ksią- 
żę polski, arystokrata, co z Małogoszczy 
uszedł ledwie z życiem, a teraz szuka Polski 
po świecie i znajduje jej dziwne odpryski 
tajemniczo rozsiane za Atlantykiem. 

    

  

  

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! : 

RST USM 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
Pieniężna. 

GIEŁDA: Londyn  32,45—32,29. Nowy 
York 8,916 — 8,896. Paryż 35,08 — 34,99. 
Szwajcarja 173,80 — 173,37. Berlin w ob- 
rotach nieofic. 212,10. Tendencja niejednoli- 
ta. 

PAPIERY PROCENTOWE: 5 proc. po- 
życzka konwersyjna 35 — 35,50. 4 proc. po- 

zka dolarowa 47,75 — 47,90. 7 proc. sta- 
yjna 44,25 — 43,88 — 44,00. 4 i pół 

proe. Z, ziemskie 32,50 — 32, (drobnej. 
8 proc. warszawskie 53 — 52,25 — 53 (drob- 
ne) — 53,50 — 58,38. 8 proc. Częstochowy 
50,50. 

Pożyczki mocniejsze, listy słabsze. 

AKCJE: Bank Połski 70. Tendencja utrzy- 
mana. 

  

    

     

Zbożowa. 
WARSZAWA, 22. 6, — Na dzisiejszem 

zebraniu giełdy zbożowo-towarowej w War- 
szawie notowano za 100 klg. parytet wagon 
Warszawa, w handlu hurtowym, w ładun- 
kach wagonowych: żyto 26—27, pszenica 
jednolita 28—28,50, pszenica zbierana 27— 
27,50, owies jednolity 25,50—26, owies zbie- 
rany 23,50—24,50, jęczmień na kaszę 21,50— 
22. groch polny jadalny 30—33. 
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Kółka uczniowskie 
przed przeszło dwudziestu laty. 

Wileńskie kółka uczniowskie mia- 
ły, podobnie jak i w innych środowis- 
kach młodzieży, swoje przypływy, od- 
pływy, momenty większego ożywienia 
i zastoju. 

Kółka te, w okresie po wojnie ja- 
pońskiej, objęły taką masę młodzieży 
polskiej, że mogły sobie pozwolić na 
różniczkowanie się według kierunków 
politycznych. Proces różniczkowania 
się kół uczniowskich został wywoła- 
ny kontaktem ich ze starszem społe- 
czeństwem i ze studentami wyższych 
zakładów naukowych, którzy podczas 
licznych feryj i zaburzeń uniwersytec 
kich przebywali w Wilnie. 

W osłatniem dziesięcioleciu rządów 
rosyjskich w Polsce wśród wileńskiej 
młodzieży szkolnej istniejące Kółka 
dzieliły się na: narodowe, młodzieży 
postępowej i socjalistyczne. Najlicz- 

niejsze były Kółka narodowe, a naj- 
mniej liczne wyraźnie socjalistyczne, 
środkowe miejsce zajmowały Kółka 
Młodzieży postępowej. 

Młodzież zaczynała swoje prace 
samokształceniowe najczęściej w kół- 
kach narodowych, które w swoich sze 
regach miały największy procent ucz- 
niów z klas niższych (od 4—%6-ejj, zaś 
w wyższych kłasach szkół Średnich 
wzrastał procent młodzieży postępn- 
wej o wyraźnym kierunku niepodle- 
głościowym- 

Kółka narodowe znajdowały się w 
przededniu wojny rosyjsko-japon. 
skiej pod silnym wpływem Ligi Na- 
rodowej, w miarę jednak wytwarza- 
nia się wśród „wszechpolaków* kie- 
runku wyraźnie antypowstaniowego i 
zwalczania przez narodową demokra- 
cję ruchu strzeleckiego w Galicji, co- 

  

raz mnićj wywierali wpływ na mło- 
dzież kół narodowych ludzie o ideolo- 
gji Dmowskiego; p. Jarocki delegowa 
ny z ramienia Ligi do pracy wśród 
młodzieży przeszedł do secesji n.-d.. 
zaś gorętsza młodzież w miarę budze- 
nia się wśród niej większego zaintere- 
sowania się do spraw politycznych z 
uczniowskich kół narodowych pr: 
chodziła do kół (również uczniow- 

skich) postępowych o kierunku bez- 
wzgłędnie niepodłegłościowym uzr 
jącym konieczność wałki zbrojnej z 
zaborcą rosyjskim. 

Obecny profesor wileńskiego U- 
niwersytełu Witold Staniewiez (b. mi 
nister ref. roln.) jest jednym z typo- 
wych z okresu po wojnie japońskiej 
przedstawicieli  wiłeńskiej ideowej 
młodzieży, jedną z bardzo licznych je 
dnostek rozpoczynających w, niższych 
czy średnich klasach gimnazjum swo 
ją pracę samokształceniową w ko- 
łach młodzieży narodowej, które na- 
stępnie się porzucało dla pracy w ko- 
łach młodzieży postępowej, czyli właś 
ciwie postępowo-niepodległościowej. 

    

Mniej liczne jednostki po przejs- 
ciu kół postępowych, będących pod 
wpływem działaczy P. P. S., wyrabia- 
jących w tych kołach dla swojej ide- 
ologji sympatyków, zostawały zde- 
klarowanymi działaczami partyjny- 
mi. Było zasługą wileńskich P. P. 5. 
że się nie starali wciągać młodzi 
ze szkół średnich do roboty partyjne 
wystarczało dla P, P. S$. werbowanie 
młodzieży szkolnej na swoich sympa- 
tyków i pobudzanie jej do samo- 
kształcenia. ы 

Obecny redaktor „Robotnika“ i je 
den z najmłodszych wiekiem działa- 
czy P, P. S. poseł p, Mieczysław Nie- 
działkowski należał do wyjątków 
wśród prezesów uczniowskich kół po 
stępowych w Wilnie, że z sympatyka 
P. P. $. został już na ławie uniwersv- 
teckiej zdeklarowanym działaczem tej 
partji. 

Wszystkie uczniowskie koła samo- 
kształceniowe w Wilnie miały swoje 
pisemka łokałne — efemerydy: poza- 
tem rozchodziły się wśród młodzieży 
szkolnej w Wilnie i na prowincji pi- 

     

   
      

      

semka uczniowskie drukowane w Ga- 
licji: „Teka (w duchu narodowym) i 
równocześnie z nią powstały „Pro- 
mien“ zaś w r- 1910 „Jutro* (organy 
młodzieży postępowo-niepodległościc- 
wej). 

Od r. 1906 bibljoteki uczniowskie 
zanikają, bo po zniesieniu zakazu 
utrzymywania w Wilnie bibljotek i 
czytelni „publicznych powstała w 
Wilnie bibljoteka p. Jahołkowskiej, 
która przy sprowadzaniu książek i 
pism starała się zaspakajać potrzeby 
samokształceniowych kół uczniow- 
skich i była w kontakcie z kierowni- 
Kami tych kół. 

Wielkie zasługi przy przechowy- 
waniu pism i książek zakazanych 
przez cenzurę rosyjską położyła śp. 
p. Bouffałowa nazywana, może nieco 
patetycznie, ale serdecznie lubiana 
przez młodzież, „matką ojezyzny*. 

Ściśle trzymając się ram szkicu 
pomijamy wszystkie szczegóły co do 
historji i rozwoju samokształcenio- 
wych kół młodzieży w Mińsku, w 
Kownie i Grodnie. Wystarczy wie- 

dzieć, że istniały i że były przytem i 
w innych miastach, prawie wszędzie 

gdzie istniała szkoła rosyjska i w tej 
szkole młodzież polska. Wszędzie, w 
całym wileńskim okręgu szkolnym 
młodzież polska dążyła do zrzeszenia 
się i samoobrony duchowej przeciw- 
ko rusyfikacyjnym wpływom szkoły 
rosyjskiej. 

Kółka samokształceniowe młodzie 
ży polskiej szkół średnich w wileń- 
skim okręgu szkolnym były suroga- 
tem polskiej szkoły prywatnej albo 
kursów dokształcających, w których 
się uczono języka, historji i literatu 
ry polskiej. 

Pomimo swego patrjotyzmu, mło- 
dzież w wileńskim okręgu szkolnyts 
nawet w drodze najbezwzględniejsze- 
go bojkotu szkoły rosyjskiej nie mogła 
zdobyć szkoły polskiej, bo była w każ 
dej szkole średniej nawet w Wilnie, 
mniejszością, ponieważ ме wszyst- 
kich miastach wśród inteligencji prze 
ważał napływowy ełement -— biuro- 
kracji rosyjskiej. 

Wacław Gizbert-Studnicki 
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU © * 
Burza gradowa nad gminą bienicką. 

Zasiewy żyta w 60%, zostały zniszczone. 
W dniu wczorajszym nad gminą bienieką 

przeszła burza z deszczem ułewnym i tra- 
dem wielkości gołębiego jaja. Grad w 11 
wsiach powyhijał szyby w domach oraz do 
slńców poranił czworo dzieci wracaj: h ze 
szkoły. Pozatem od gradobicia ulegio znisz- 

  

    

czeniu 60 proc. zasiewów w następujących 
miejscowościach: 

Ww Ojenicach, Amelinie, Załesiu, Wiotrze- 
wie, Koroicwiezach, Janiewiezach i Zahorzu 
pow. mołodeczeńskiego. 

Straty dochodzą do 60 tys. zł. 

Samobójstwa na wsi. 
70-letnia Dorota Wasilewska, mieszkanka 

wsi Mejłuny gm. mejszagolskiej rzue się 
w nocy do studni, gdzie poniosła śmierć na 

i u, Trupa wydobyto w dnia 22 b. m. 
samobójstwa ciężkie warunki mater- 

  

   
jalne. 

Mieszkanka wsi Łast 
'Wiktorja Zawadzka, iat 
zamiarem popełnienia samobójstwa. 

vice gm. glębockiej 
yszła z domu z 

Zwłok 

    

młedej kobiety dotychczas nie odnaleziono. 
Powód samobójstwa nieznany. 

38-letni rolnik Władysław Ciechanowicz 

mieszkaniec zaścianka Darniewy gm. wiś- 
niewskiej odebrał sobie życie przez udusze- 
nie się na pułapie sufitu mieszkania. Powo- 
dem łego tragicznego kroku — były ciężkie 
warunki materjałne. (e). 

  

Duża pożoga we wsi Tabuły. 
Z Dzisny donoszą, iż wezoraj rano we wsi 

Tabuły gm. szarkowskiej w domu Juljana 
Rajdzionka wybuchł peżar. Ogień momenial 
nie przy sprzyjającym wietrze cbjął sąsied- 
nie zabudowania gospodarskie i budynki 
mieszkalne. We wsi powstał alarm. Ludność 
przcbudzona poczęła w panicznym strachu 
wynusić meble i wszystkie rzeczy z miesz- 
kań, zamiast przystąpić 'euergieznie do gasze 

nia ogniu. Po przybyciu na miejsce pożaru 
straży ogniowej z sąsiedniego miasteczka 

ogień po dwóch godzinach zdołano umiejsco- 
wić. Pastwą płomieni padło 8 budynków go- 
spodarskich i kilka domów mieszkalnych. 

  

Straty sięgają przeszło 50 tys. zl. 

Powód pożaru—wadliwa budowa komina 
w domu Rajdzionka. 

  

Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk 

w Nowogródku 

Nowogródek. 
Migawki Nowogródzkie. 

«sto słyszymy narzekania i szemrania 
Žudzi nie mogących podołać różnym zarzą- 
dzeniom władz ministerjalnych. Jednym z 
dych zarządzeń jest przymus meldunkowy, 
będący dła mieszkańców Nowogródka ist- 

nem utrapieniem 
Iednakże okazuje się, że przepisy te, by- 

Zyby bardzo łatwe do przestrzegania, gdyby 
instytucje powołane do wykonywania tych 
«czynności wkładały w to więcej zrozumienia 

i dobrej woli. 
Bo jakże nie szemrać ji 

Nowogródka zamiast tego aby ułatwić miesz 
kańcom miasta dokonywanie meldunków 
sutrudnia im to na każdym kroku. 

Przedewszystkiem, w książkach mełdun- 
kowych, sprzedawanych przez Magistrat po 

trzy złote — niema żadnych wskazówek, 
pouczeń ani notatek o sposobie meldowa- 
ma. 

Odbywa się więc to w Nowogródku mniej 
więcej w ten sposób: 

©o p. X przyjechała w gościnę kuzynka. 
"Wpisuje on jej nazwisko do księżki meldun- 
kowej i idzie z tem do Magistratu. Zaraz 
na lewo jest tam pokoik o jednem oknie i 

przestrzeni około 3 metrów. W? tej klatce 

stoją cztery biurka i szafa; pracuje trzech 
urzędników, dła licznych interesantów prze- 

znacza się wszystkie wolne miejsca L. j. 
przed drzwiami, w drzwiach na progu, przed 
"biurkiem na i pod. Interesanci popychani z 
tyłu oblegają te biurka ze wszystkich stron, 
popychająę raz po raz pracujących urzędni- 
ków. 

Czeka więc p. X w tem kłębowisku ludzi, 

przyjmując mimowoli od różnych sąsiadów 
różne insekta, poci się i, gdy wreszcie po- 
pchuięty zostaje w objęcia urzędnika, poda- 
je mu nieszczęsną książkę meldunkową. Tu 
następuje indagacja: skąd, na jak długo i 
gdzie kartka meldunkowa? P. X udziela 
możliwych informacyj, — o kartce nie nie 

wie. Następuje dyskusja między urzędn:ka- 
uni: jaką kartkę należy wypełnić, czy białą 

czy zieloną? (Z tyłu ludzie popychają aż za 
biurko — niecierpliwią się). Wreszcie p. X 
„otrzymuje odpowiedź: Proszę iść z tą 
motatką do kasy, gdzie sprzedadzą panu do 
wypełnienia białe blankiety — Może u pa- 
та mógłbym je nabyć? — pyta się ni sało 
p. X — Nie. P. wiceburmistrz Ostaszyński za 
brał te błankiety do kasy. 

Przeciska się więc p. X zpowrotem i 
:zaczerpnąwszy na dworze świeżego po- 
"wietrza, idzie do kasy. Tu jeszcze większy 
tłok. W! ciasnym do niemożliwości koryta- 
rzyku, przez który przechodzą interesanci 
«do biura magistrackiego, znowu ceka 
„swojej kolei, potrącany i spychany we w 
stkie strony. Wreszcie docisnął się do lil 
-«ciego okienka. Lecz akurat p. kasjer zajęty 
jest z p. wiceburmistrzem. Czeka dalej. 
Wkońcu dostaje za 20 groszy parę blankie- 

"tów (mógłby dostać i więcej, bo kasjer nie 
wiedział ile ma sprzedać) i, przeklinając 

©biura i kuzynki, wychodzi zgrzany na ulicę. 
Nazajutrz znowu powtarza się to samo. bo 
nie wszystko przyniósł i nie tak wype!nił. 
1 tak p. X chodził przez kilka dni. A gdy 

się posk jł z tego powodu, pocieszono g0, 
Że sę zdarzają tam rzeczy o wiele gorsze. 

A wszystko zawdzięczająe tylko wadliwej 
administracji Magistratu. 

O tem wspominało się już niejednokrot- 
mie. lecz niestety, dotychczas bez skutku. 

"Mo jednak władze nadzorcze wnikna na- 
reszcie w te auomalja magisctrackie, 

Hoduciszki. 
"Rejonowe Święto Sportu Przysp. 

Wojskowego. 
W; dniu 12 czarwca 1932 r. odbyło się 

«x Hoduciszkach święto sportu. Spokojne zaz 
wyczaj miasteczko od samego rana przybra- 
-p inny wygląd. Od czasu do czasu słyszeć 
się dają wesołe piosenki strzeleckie, to od- 
«działy Zw. Strzeleckiego przychodzą na za- 
"wody. Słońce mile przygrzewa, wszystko wy- 
«chodzi na ulice zaciekawione temi niezw 
demi i rzadkiemi dla tut. miasteczka gwara- 
mi o tak wczesnej porze. 

Na zawody sportowe stawiły się Oddz.: 
Zw. Strzeleckiego z Hoduciszek, Komaj, Jan 
Kkiszek, Bojar, Trapsewicz, Filepowiec, oraz 
"Oddz. P. W. K. z Hoduciszek i niestowarzy- 
szeni. 

O godziny 6 rano rozpoczęły się strzela- 
sia na 25 i 50 mtr. a jednocześnie na boisku 
sportowem przerabiane były konkurencje w 
biegach na 60 i 100 mtr.; rzuty granatem, 
skoki wdal i wzwyż. oraz skoki o tyczce. 

O godz. 9 nastąpiła krótka przerwa na na 
fbcżeństwo, na które udają się Strzelcy i Od 

„działy P. W. K. w szyku zwartym. 
Po nabożeństwie wszystko wraca na boi- 

-sbo sportowe, gdzie w dalszym ciągu przep- 
wowadzano zawody, Nadchodzi wreszcie po- 
ma obiadowa zawodnicy udają się na wspól- 
my obiad „Strzelecki* urządzony staraniem 
Kom. Org. Zawodów. Orkiestra przygrywa 
anelodyjne walczyki i skoczne fokstroty, w 

takt tkórych brzęczą łyżki zawodników o ta, 
lerze. Obiad był smaczny, gwaru i śmiechu 
«dużo i szkoda tylko, że wszystko tak szybko 
mija. 

Po przerwie obiadowej następuje dalszy 
<iąg zawodów. Mają odbyć się pływania i 
marsze, Wszyscy spieszą na most by stąd 
przyglądać się zawodom pływackim. Cc za 
зара! Пе chętnych do pływania wszystko lo 
świadczy, że młodzież nasza rozumie dobrze 

«naczenie rozwoju fizycznego. Zawodom pły 

W rol. 
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z YARIETE 
gł: EMIL JANNINS, Lya de Putti i Warwick Ward. 

WKRÓTCE Klątwa rodu mandarynów. 

wackim przyglądał się p. starosta St. Myd- 
larz. 

Następują marsze, które wypadają pomy- 
ślnie. 

Na zakończenie dnia złożyły się rozgryw- 
ki piłki koszykowej i siatkowej, po których 
ogłoszono wyniki zawodów. Do zgromadzo- 
nych Strzelców i P. W. K. przemawiał p. 
Starosta podkreśla j, znaczenie rozwoju 
sportu wśród młodzieży następnie kierownik 
Zarz. Pow. Zw. Strzeleckiego p. Oberlejtner 
w imieniu Zarz. Pow. Z. S. złożył podzięko. 
wanie Zarz. Oddz. w Hoduciszkach za pełne 
ziozumienie pracy. 

ia zawodach obecni byli Kom. Pow. Zw. 
rojnicki i Kom. Pow. PW. por. Czar- 

O godz. 9,30 odegraną została przez 
członków Oddz. Z. S. w Hoduciszkach sztu 
ka „Więzień z Magdeburga* poczem odbyła 
się zabawa taneczna Sirzelecka. 

Tak upłynął pamiętny dla 
dzień. 

   

   

   

Hoduciszek 

Šwieciany. 
Podziękowanie. 

Zarząd Zrzeszenia Powiatowego Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w Święcianach 
składa niniejszem wyrazy serdecznego po- 
dziękowania p. Gorskiej za umiejętną reży- 
serję utworów dramatycznych, odegranych 
na rzecz Z. P. O. K. w Święcianch w dniu 
18 b. m., p. dyrektorowi Seminarjum Naucz. 
D. Motylewskiemu za bezinteresowne udzie 
lenie sali, uczniom Seminarjum za pomoc w 

dekorowaniu sceny, a wszystkim amatorom 
(t. j. p. p. Polkowskiej, Marszaikownie, Kli 
kowiczównie, Jonakowi, Świderskiemu oraz 
Strycharzewskiemu) za poświęcenie wielu 
chwil drogiego czasu oraz za bardzo dobre 
wykonanie tych utworów, 

Oikieniki. 
Tragiczny wypadek na staeji 

kolejowej. 
Na staeji w Olkienikach do zdažajacego 

pociągu usiłował wskoezyć Stanisław ik, 
robotnik budowlany. Żbruk tak nieszezęśli- 
wie wskoczył na stopnie pociągu, iż zacze- 
pił się ręką o żelazną paręcz i skutkiem szar 
pnięcia złamał prawą rękę. 

Żbruka w stanie ciężkim przewiezione do 
szpitala żydowskiego w Wilnie, (e). 

Z pogranicza, 
u 

  

tieczka z Sowdepji. 
Na odcinku granieznym Suehodowszczyz- 

na w rejonie Domaniewiez na teren polski 
szezęśliwie przedstał się duchowny prawo- 
sławny z Mohylowskiego Paweł — Iwan Kre 
šcieūski z żoną i djakonem Bazylim Czer- 
niakowym. 

Zbiegłi są b. wynędzniali i ledwo trzy- 
mali się na nogach. Udzielono im niezwłocz 
nie pomiocy. Ks. Kreścieński przeszedł w So- 
wietach istną gehennę. Za rzekomą antyko- 
munistyczną działalność przesiedział 3 i pół 
lata w więzieniu, syna jego 21-letniego Łuka 
sza GPU. rozstrzelało, żenę natomiast bolsze 
wiey dręczyli i szykanowali. Była ona w cią 
gu roku w sanaterjum dla umysłowo-cho- 
rych i dzięki tylko silnej strukturze fizycz- 
nej nie skeńczyła w domu warjatów. 

Kreścieński w dniu jutrzejszym wyjedzie 
na Wołyń, gdzie posiada krewnych. 

    

Jasnowidz naiwnych myśli. 
W; Kinie Helios, w czasie antraktów nie- 

samowitego, wspaniałego filmu Dr. Jekyll, 
produkuje się znany już Wiilnu Władzio. 
(już cały Władysław) Zwirliez! Jak przed 
paru laty, podziwiać trzeba naiwność pu- 
bliczności i powolność z jaką daje sobą po- 
wodować. Że starszy towarzysz Władzia cho- 
dząc po sali i zbierając pytania, sugestjo- 
nuje chłopeu odpowiedzi, to jest w porząd- 
ku. Ale jakież dziwne są te odpowiedzi, a 
więc i pytanid? Słyszymy wciąż sztuczny 
głos medjum: „Pani pyta czy syn żyje? Nie, 
on nie żyje, zginął w Sowietach, trzy, dwa 
10 lat temu". Dalej: wciąż odpowiedzi co 
do wyjścia zamąż i ożenku, parę o wygna- 
niu na loterji. Wkzystko to rzeczy, których 

nie można sprawdzić. A' jeśli się zwrócić do 
chodzącego pana z pytaniem „Ile ja mam w 
torebce  pieniędy*? albo „dokąd mam za 
miar jutro jechać?" to jegomość udaje, 
nie sły: y pytania i wędruje do KE 
szych i zwraca się ze stereotypowem: 
pani pyta kiedy wyjdzie zamąż, ten 

pyta kiedy wygra na loterji?" 

Wszystko to, zwłaszcza dła ludzi, którzy 
wi li prawdziwe medja, robi wrażenie 
wielkiej naiwności z jednej, a śmiałego spo- 
sobu zarobkowania z drugiej strony. Traf- 
nie naogół zgaduje Władzio imiona, o które 
pyta zawsze starszy pan, dowiedziawszy się 
o nich uprzednio od pytającego. Za ostat- 
nią bytnością było to samo, z wielkim tru- 
dem zdołałam, po kilkakrotnem dopominaniu 
się otrzymać zgodę na zadanie pytania: „Ko- 
go zostawiłam w domu?" Chodzący pan nie 
chciał tego pytania zadać Władziowi, dopy- 
tywał potem kogo zostawiłam, ua gdy mu 
powiedziałem że psa, poszedł dalej nie chcą 
się tem zająć — jednak pod naciskiem za- 
dał to pytanie Władziowi, który dał trafną 
odpowiedź, ale po dłuższym namyśle i wa- 
hająco. 

Takie odpowiedzi jakie słyszeliśmy we 
wtorek — mógł dawać każdy z publiczności. 

r. 
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K UK JE R 

Jak wiadomo umowa T-wa Arbon 
z Magistratem ustaliła, że wymienio- 
ne T-wo może pobierać za odległość 
2 klm nie więcej jak 20 groszy. Nie 
były również przewidziane specjalne 
dopłaty za przesiadki. 

Jak się jednak okazało dotychcza- 
sowa taryfa „Arbonu“ w 127 wypad- 
kach przewyższała o 10 gr. ustalone 
w umowie maximum. Prócz tego są 
pobierane wbrew umowie 10 groszowe 
specjalne dopłaty za przesiadkę. 

Nie dotrzymał też .„Arbon** umowy 
i co do pobierania opłaty 20-lo gro- 

   

        

szowej. Przed 1 stycznia zapewniał. 
że za przejazd do 1 kilometra 290 
metrów pobierana będzie opłata 20- 

Wyniki 

WIDENŃSKI 

amierza uczynić Rada Miejska 
z obdzieraniem ludności przez „Arbon*? 

groszy. dziś zaś za trochę ponad pół 
kilometra trzeba płacić 30 groszy. 

A gdzie jest ta ilość wozów. którą 
też obiecano w Wilnie uruchomić, 
żeby jadący nie potrzebowali kwadran 
sami wystawać na przystankach? 

  

° 
Tego rodzaju wykroczenia były to- 

lerowane dotychczas przez Wydział 
Techniczny Magistratu i obywatele 
miasta od 6 miesięcy płacą nieuza- 
sadniony haracz „Arbonowi* i znoszą 

inne braki. 

Zapytujemy jak długo tego rodzaju 
słan ma trwać i kto jest nareszcie od- 
powiedzialny za faworyzowanie „Ar- 
bonu*? 

rewizji 
gospodarki kina miejskiego. 

Na dzisiejsze posiedzenie Rady 
Miejskiej wpłynie m. in. sprawozda- 
nie specjalnie powołanej komisji re- 
wizyjnej dla zbadania zarzałów sta 
wianych ówczesnemu ławnikomi p. 
Łokucjewskiemu w związku z g0spo- 
darką jego w kinie miejskiem. Prace 
komisji trwały zgórą 6 miesięcy, gdyż 
astalenie faktycznych cen za posz- 
czególne filmy nasuwało wiele trud- 
ności wobee bardzo znacznej ich ro2- 
piętości. Komisja na wstępie stwier- 
dza, że nie udało się jej uzyskać in- 
formaeyj o cenach jakie płaciły inne 
kinematograiy za te same filmy, któ- 
re były wyświetłane w kinie miej- 
skiem. jaskrawe 

  

Natomiast bardzo 
Światło rzuca na całą sprawę fakt, że 
przy iranzakejach z Magistratem 
leńskim pośrednicy, a tymi przeważ- 
nie posługiwał się p. Łokuejewski mie 
li dochód w fantastycznej wprost wy- 
sokości 389 procent w stosunku do 
kwoty, którą za dany tilm otrzymywa 
ło biuro filmowe. Rolę głównych do 

  

staweów kinematografu miejskiego 
odegrywali niejacy: Olomucki i Šle- 
pian nie posiadający pośród dostaw- 
ców filmowych opinji pierwszorzęd - 
nej firmy. 

Komisja stwierdza również brak 
kontorii ze strony Magistratu, który 
również ponosi przez to winę za na- 
rażenie miasta na straty- 

Kwestja ewentualnej złej woli ze 
strony kierownictwa kinematografu. 
jako będąca przedmiotem postępowa- 
nia sądowego nie była brana poń uwa 
gę przez komisję. 

Wynik swoich dochodzeń komi- 
sja konkluduje w ten sposób: „Kie- 
rownietwo dotychczasowe kinemato- 
grafu miejskiego w ciągu kilkuletnie- 
go okresu stosująe te metody, nie wy 
kazało należytej dbałości o interesy 
miasta, co jednak nie przesądza kwe- 
stji czy nastąpiło to wskutek lekko- 
myślności, niedbalstwa, czy też ztej 
woli*, 

Nadużycia w miejscowej partii 
Komunistycznej. 

Po ujawnieniu nadużyć w miejscowym 
Moprze i po ukazaniu się o tem wiedemości 

w prasie Okręgowy Komitet K. P. Z. B. wy- 
dał specjalną odezwę, w której zaprzecza, 
oczywiście przed mało uświadomionymi swo 
imi ezłonkami, podanym przez prasę wiado- 
mościom. Tymczasem fakt jest faktem i wie- 
dzą o tem dobrze przywódcy partji. Wo Wił 
na Centrałny Komitet Mopru wydełegował 
specjalnego wysłannika, który miał napra- 
wić panujące w miejscowym Moprze stosun 
ki. 

W sprawozdaniu swojem do C. K., które 
też wpadło w ręce władz bezpieczeństwa, 
instruktor moprowski stwierdza, iż ostatnio 
w więzieniu łukiskiem pomiędzy więźniami 
politycznymi wynikło niezadowolenie na tle 
niesprawiedliwego podziału pożywienia przy 
syłanego przez Mopr. Okazało się, żć z tego 
pożywienia korzystają jedynie członkowie 
miejskiego komitetu partji, natomiast więž- 
niowie z prowineji nie nie otrzymują. Głów- 
nym opozycjonista okazał się były członek 

  

komitetu więziennego Berko, który zorgani- 
zewał z chłopów większość opozycyjną, opo- 
zyeja zażądała dymisji całego komitetu wię- 
ziennego. W. rezultacie cały komitet podał 
się do dymisji. Pczostał jedynie starosta 
Kostańczuk. 

Dalej instruktor stwierdza w  swojem 
sprawczdaniu, iż od trzech miesięcy w Wil- 
nie wogóle nie było pracy moprowskiej, wo- 
bec czego przystąpił on do utworzenia no- 
wego komitetu Mopru. W! skład nowego komi 
tetu weszli: sekretarz z zawodu krawiec, 
jeden członek — rzeźnik, przedstawiciel 
Kom. Związku Młodzieży — pracowniea han 
dlowa i jedna studentka. Po trzech posiedze 
niach komitet rozleciał się. 

Identyczny wypadek miał ostatnio miej 
sec w lidzkiem więzieniu, gdzie więźniowie 
również wystąpili przeciwko miejscowemu 
Meprowi zarzucając mu niesprawiedliwy po 
dział pożywienia, protekcjonizm i naduży- 
cia. 

DEM 

KRONIKA 
aa Dziś: Zenona. 

| Czwartek | Jutro: Jana Chrzeiciela, 

23 STALA 
kę ia Wschód słońca — g. 2 m. 44 

m Zachód "ej =. 7 m. 57   
- Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 22/VI — 1932 roku. 

Ciśnienie órednie w milimetrach: 758 

Temperatura średnia + 16 C. 

. najwyžsza -- 17° С. 

” najniższa Ą- 9° С. 

Opad: 1 

Wiatr: półn.-wsch. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: przelotny deszcz. 

MIEJSKA. 
— Komisja Finansowa radzi nad budże- 

tem. W! dniach 21 i 22 b, m. odbyły się pier. 
wsze budżetowe posiedzenia komisji finanso- 
wej. W] pierwszym dniu posiedzenia omówio 
no stronę dochodową nowego budżetu, przy 
czem mimo i tak daleko zastosowej kompre- 
sji budżetu ze strony Magistratu, Komisja 
Finansowa poczyniła skreśleń na ogólną su- 
mę 72000 zł. 

Na Radę Miejską nowy preliminarz bud- 
żetowy wniesiony zostanie w pierwszych dn. 
lipca. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Akademiekiego Oddziału Zw. Strze- 

leckiego. Komenda Akademickiego Oddziału 
Zw. Strzełeckiego USB. w Wilnie niniejszem 
podaje do wiadomości, że zebranie AOZS. 
odbędzie się w dniu 25 czerwca r. b. (sobo- 
ta) o godz. 17 (5 p. p.) w lokalu Komendy 
Podokręgu Z. Ś. przy ulicy Żel ligowskiego 
Nr. 4. 

Obecność wszystkich członków AOZS. — 
obowiązkowa. В 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Popis publiczny uczniów Konserwator- 
jum. W nadchodzącą niedzielę dnia 26 b. 
m. o godz. 12 w poł. odbędzie się doroczny 
Popis Publiczny Uczniów i Uczenic Konser- 
watorjum. W; roku bieżącym oprócz popisu- 
jących się klas fortepianu, skrzypiec, śpie- 
wu sol., wiolonczeli i orkiestrowej, wystąpi 
z produkcjami 5 osób, kończących w b. r. 
słudja w Konserwatorjum. Karty wstępu 
zawczasu nabywać można w sekrelarjacie 
Konserawtorjum (Wielka 47 wejście od uli- 
cy Końskiej) od godz. 4—7 wiecz. 

— Sprostowanie. W; związku z ukazaniem 
się w dziennikach wileńskich z dnia 22 czerw 
ca zawiadomienia Kuratorjum Okręgu Szkol 
nego w sprawie zapisów do szkół powszech- 
nych, komunikujemy, iż w notatce powyż- 
szej zaszedł błąd: mianowicie, chodzi tu o 
zapisy do oddziału 5-go szkoły powszech- 
nej, a nie, jak mylnie było podane, do od- 
działu 1-go. 

HARCERSKA. 
— Wszysey na Ziot Hareerzy i Haree- 

rek, — Takie napisy widzieliśmy wczoraj 
niesione przez brać harcerską, która w skła 

dzie kilkunastu drużyn harcerek i harcerzy 
przy dźwiękach orkiestry 1 p. a. l. przema- 
szerowała przez miasto. 

Prawdziwą sensacją pochodu była kawa 
lerja wystawioana przez 4 Wil. Druż. Harce 
rzy, Oraz auto na którem dowcipni Trzyna- 
stacy zbudowali nieomal cały obóz z namio- 
tem, masztem i imitacją lasu. 

Wieczorem na górze Trzykrzyskiej zapło_ 
nęło ognisko. Ogniska takie zapłonęły tego 
dnia we wszystkich miejscowościach, gdzie 
tyłko istnieją drużyny harcerskie. W. ten 
sposób brać harcerska zwoływała się na 
swój Zlot. 

W) czasie przemarszu rozdawano ulotki 
propagandowe z których dowiedzieliśmy się 
że „cukier krzepi*, a „harcerstwo odmładza”, 
że wstęp do obozów „za okazaniem uśmiech 
niętej twarzy”, i że obozy będą otwarte dla 
publiczności w dniu 26 i 29 czerwca r. b. 

WOJSKOWA. 
-- Kto dziś staje przed komisją poboro- 

wą? Wi dniu dzisiejszym stają przed komi- 
sją poborową ochotnicy urodzeni. w 1912, 
1913 i 1914 r. oraz poborowi rocznika 1910 
i 1909, którzy z jakichkolwiek powodów nie 
uregulowali dotychczas swego stosunku do 
wojska. 

Komisja urzęduje od godz. 8 rano w lo- 
kalu przy ulicy Bazyljańskiej 2. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Koła Absolwentów Państwowej 

Średniej Szkoły Ogrodniczej podaje do wia 
demości Agrotechników (Meljoratorów, Leś- 
ników, Rolników, Ogrodników, Mierników i 
* р.), \% dnia 25 czerwca 1932 r. w lokalu 
P. Ś. Szkoły Ogrodniczej w Wilnie przy uli- 
cy Sołtaniszki 50 o godz. 18 w pierwszym, a 
o godz. 19 w drugim terminie odbędzie się 
Organizacyjne Walne Zebranie Agrotechni- 
ków. 

RÓŻNE. 

— Wilno w hołdzie wiełkiemu pieśnia- 
rzowi Moniuszee. Wystawa Moniuszkowska, 
zawierająca kilkaset przedmiotów  związa- 
nych z twórczością i pobytem Moniuszki w 
Wilnie, mieści się w głównym pawilonie wy 
stawowym w ogrodzie po-Bernardyńskim i 
otwarta jest codziennie od 11 rano do 8 wie 
czór. 

Wiejście na wystawę — 45 gr., ulgowe — 
20 gr. zbiorowe (od 10 osób) — 10 gr. od 
osoby. 

— Podziękowanie T-wa Opieki nad Zwie- 
rzętami w Wiilnie. Zarząd F-wa Opieki nad 
Zwierzętami w Wilnie składa tą drogą naj- 
serdeczniejsze podziękowanie wszystkim, 
którzy przyczynili się do poparcia i uświet- 
nienia „Dnia dobroci dla zwierząt i ochro- 
ny przyrody* urządzonego staraniem T-wa 
w dniu 19 czerwca r. b., a przedewszystkiem 
Panu Wojewodzie Wileńskiemu i Pani Woje 
wodzinie, Panu Staroście Grodzkiemu, Wła- 
dzom Wojskowym w osobach p. Komendan_ 
ta Placu, p. Dowódcy Brygady Kakalerji i 
p. Dowódcy 3 Baonu Soperów, Panu Preze- 
sowi Dyrekcji Poczt i Telegrafów, Władzom 
Szkolnym w osobach: Pana Kuratora Okrę- 
gu i Panu Inspektora Szkół Średnich, Panu 
Prezydentowi Miasta Wiilna, Panu Komen- 
dantowi Policji P. m. Wilna, Dyrekcji Pol- 
skiego Radja, a w szczególności „Ciotce Al- 

binrowej', Państwowemu Prawosławnemu Se 

minarjum Duchownemu, a w szczególno: 
Panu Profesorowi Michałowi Telmaszewskie 
mu, Panu Dyrektorowi Gimn. im. Lelewela, 
Miejscowej Prasie, pani Stefanji Slizień z 
Lubowa ci pięknego pawia 
oraz za ł iteresowny udział Ar- 
lystow T kich w produkcjach 
artystycznych. 

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

Dziś, w czwartek dnia 23 czerwca o godz. 
8 min. 15 pełna wesołych nastrojów i humo- 
ru operetka Danielewskiego „Polacy w Ame 
гусе“. 

Jutro w piątek dnia 24 b. m. 
m. 15 „Polacy w Ameryce". 

— Koneert Lidji Winogradzkiej w Lutni. 
Lidja Winogradzka ukaże się dziś w czwar- 
tek 23 b. m. o godz. 8 min. 15 w szeregu 
nowych kompozycyj tanecznych. 

Ceny miejsc od 30 gr. do 3 zł. 

— W). niedziełę po południu „Awantura w 
raju* w Bernardynee. W: niedzielę dnia 26 
b. m. o godz. 4 p. p. wesoła farsa Arnolda i 
Bacha p. t. „Awantura w raju*. obfitująca 
w szereg przezabawnych qui pro quo. 

Geny miejsc zniżone. 

— Premjera „Chaty za wsią* w Bernar- 
dynce. W' najbliższy wtorek dnia 28 b. m. 
w Teatrze Letnim w Bernardynce odbędzie 
się premjera PDA sztuki Kraszewskiego 

udziałem licznej or- 
kiestry, chórów cygańskich i statystów. 

  

     
   

    

   

      

o godz. 8 

      

— Opera „Faust* — w sobotę 25 b. m. 

Z powodu niesprzyjającej pogody wczoraj- 
sze przedstawienie opery .Faust* zostało 
odwołane i przeniesione na sobotę 25 czerw- 
ca r. b. Bilety nabyte są ważne. 

RADJO 
CZWARTEK, dnia 23-go czerwca 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 12,10: Audycja dla 
poborowych (muz. i pog). 12,40: Kom. met. 
15,30: Program dzienny. 15,40: Rachma 
now jako kompozytor i wykonawca (płyty). 
16,05: Audycja. 16. Kom. Tow. Gimn. ..3 
kół”. 16,45: .,2000 lat muzyki* dokończeme 
17,45: Nowe wiersze Botesława Leśmiana. — 

18,00: O wyborze szkoły zawodowej — odcz. 
15,20: Muz. taneczna. 19.15: Skrzynka poczto 
wa Nr. 206. 1 : Prasowy dziennik radjo- 
wy. 19,45: Hl-ci Zjazd Ogólnopolski Bibłjo- 
tekarzów w Wilnie — odcz. 20,00: Muzyka 

+20: Transmisja wianków na Wiśle. 

Rom. i muz. tan. 

PIĄTEK, dnia 24-go czerwca 1932 roku. 

: Audycja dla 
'ch (muz, i pog. 9: Kom. inet. 

Program dzienny, 15,40: Muzyka z 
Audycja dla chorych. 16,35: Kom. 
Org. i Kół Roln. 16,45: Rezerwa. 

lekka. 18,00: Ogień i woda w 
eętojańskich — odcz. 18,20: 

5: Z zagadnień litewskich. 
Kap * na sobotę. 19,35: Prasawy 

dziennik _radjowy. 19,45: Przegląd prasy 
wej i zagranicznej. 20,00: Koncert 

Kwadr. literacki. 21,10: Tr. kon 
Kom. i muz. tan. 

  

     

              

   

  

Sygnał czasu.    

  

ad t. 16,05: 
WZ. Tow. 
17,00: A 
    

  

    

      

certu. 21 

NOWINKI RADJOWE. 

ZNACZENIE ZJAZDU BIBLIOTEKARZY. 
W dniach od 26 do 29 czerwca odbędzie, 

się w Wilnie trzeci ogólne-polski zjazd bibl- 
jotekarzy. Pogłębienie wiedzy bibljołogicz- 
nej, propaganda kultury książki, postępy w 

organiz: naszego bibljotekarstwa — oto 
zagadnienia, nad któremi zjazd będzie się 
zasłanawiał, a które niewątpliwie interesują 

o specjalistów, ale i szersze koła inte 
„ Na 10 powszechne znaczenie obrad 
karzy zwróci uwagę radjosłuchaczów 

„ swym dzisiejszym odczycie dyr. Adam 

Łysakowski o godz. 19,45. 

  

   
    

  

WIANKI NA WIŚLĘ. 

Wianki na Wiśle... gwar i śmiech rozba- 
wionych rzesz ludzkich, syk rac i ogni sztu- 
cznych, plusk fal wiślanych —  pochwycą 
mikrofony Polskiego Radja i rozniosą po 
całej Polsce w noc świętojańską dnia 23 czer 
wca o godz, 21.20. 

  

KINA I FILMY 

„TAJNY DETEKTYW" 

(Pan). 

Stany Zjednoczone ratują się jak mogą 
przed zalewem przestępczości. M. in. zabro- 
niły produkcji i wyświetlania filmów krymi 
nalnych. Jednak pozostałości z dawnej „kam 
panji* jeszcze ciągle dochodzą do nas, to 
lepsze, to gorsze artystycznie. Co do pierw- 
szych, lakich jak „Wielkomiejskie ulice“ — 
nie mam nie przeciwko temu, aby je wyświet 
lać, oczywiście nie dla młodzieży. Ale drugie 
pomińmy eliminowane już przez cenzurę. 
Nie rozum dlaczego nasze biedne grosze 
mamy pchać w gardło amerykańskim reki- 
nom filmowym i takimże niemieckim poś- 
rednikom za świństwa, za byłejaką tandetę. 
Płacimy i mamy prawo żądać conajmniej 
„dobrego towaru". 

Do tych drugich L. 

    

     

    

zn. gorszych należy 

                

kryminał, co si wietlany obec- 
nie w kinie „Pan“. 5 awantur, tłuczenia 
się, wściekłych gonitw popisów akrobatycz- 
nych, wprowadze nie wszystkich, możliwych 
mechanicznych środków lokomocji, rewolwe 
ry, bandyci, boks, spelunki, porwania, oszu- 
stwa, posklejane byle jak, naiwnie, niekon- 
sekwentnie, we wściekłem tempie dla iem 
większego oszołomienia widza, tylko jednak 
naiwniejszego. Mniej naiwny czasami po 
wa, tak ten galimatjas wydaje się nie 
nudny. Typowe na martwy sezon, czego nie 
można powiedzieć o uroczej „Krółowej po- 
łudnia*, ściślej -— Kaissie Robba, w poprzed 
nim programie. 

Nad program doskonała groteska rysun- 
kowa Lantza „Bajka o Czerwonym Kaptur- 

"SPORT. 
DRUKARZ — MAKABI 

Z powodu odbywającego się w dniach 

24, 25 i 26 czerwca jubileuszu 10-lecia istnie- 

nia Ż. T. G. Makabi w piątek dnia 24 b. m. 
na boisku Makabi (ulica Wiwulskiego) od- 

będzie się towarzyskie spotkanie piłkarskie 

pomiędzy K. S$. Drukarzem —  Makabią. 

Początek meczu o godz. 5 p. p. 

Pozdrowienie wycieczki kajakowej 
do Gdańska. 

Wycieczka absołwentów i ucznió% Pań- 
stwowego Semin. Nauczycielskiego Męskiego 
im. Т. Zana w Wilnie, która wyruszyła kaja- 
kami z Wilna do Gdańska nadsyła nam na- 
stępujące pismo: 

„Żegnając Czarną Heńczę i Kanał Augu- 
stowski — z drogi do Gdańska — moc naj- 
serdeczniejszych pozdrowień śle wycieczka 
wodna Państw. Semin. Naucz. Męsk. im. T. 
Zana w Wilnie. 

Trasę 270 klm. poprzez Niemen, Czarną 
Heńczę i Kanał Augustowski przebiliśmy w 
ciągu 6 i pół dnia. Obeenie najbliższym ce- 
lem wycieczki jest Łomża, gdzie staniemy za 
my, dni. 
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„Wianki“ dzisiejsze, 
a działałność oświatowa przed 

35 laty w Wilnie. 

Zapowiedziana na dziś uroczystość 
„Wiankowa” w mieście naszem, nale- 
ży już od lat 35 do rzędu tradycyj- 
nych obchodów narodowych. a rok 
obecny — przypomnieć tu wypada, 
jest poniekąd jubileuszowym dla sze- 
regu przedsięwzięć oświatowych na te- 
renie wileńskim. p 

Jeszcze przed 10 laty „„Wianki* 
e zostały uczczone przez gro- 

no osób z pierwszego Komitetu tej an- 
trepryzy, za pomocą wydania ozdobnej 
csiążeczki okolicznościowej, ułożonej 

N. Roubę i niżej podpisanego. 

  

     

    

  

Zapełniły ją przedew tkiem wier- 
sze; W. Dobaczewskiej, W. Stanisław- 
skiej, J. Batorowicza i kilku innych. 

W tem wydawnietwie zbiorowem 
pamiętano i o zasługach kierownika 
pierwszego, większego choru „Lutni“ 
Joachima Glińskiego.. Wówczas to 
główny inicjator obchodu „Wianków* 
na Wilji, niestrudzony działacz oświa 
towy, Zygmunt Nagrodzki podał o 
nim relację we współczesnej .,Gazecie 
Wileńskiej". 

Skromne narazie święto .„Wian- 
ków* na Wilji, stało się z czasem ma- 
sowem świętem i najulubieńszą zaba- 
wą na łodziach w ogrodach i gaikach 
Antokolskich. 

Czerwcowe „Wianki* poprzedzone 
były w r. 1897 wielką wystawą wio- 
senną obrazów. malarzy polskich, któ 
ra trwała przeszło miesiąc i cieszyła 
się znaczną frekwencją, jako pierwsza 

mianowicie w Wilnie ekspozycja dzięł 
sztuki ojczystej, w której zakres szczę 
śliwie weszła i znaczna kolekcja prac 
dawnych artystów wileńskich (od 
Smuglewicza aż po Romerów i Ślen- 
dzińskich). 

Działalność sprężysta oświatow- 
ców wileńskich obejmowała nietyłko 
szerzenie tanich wydawnietw  ludo- 
wych wśród mieszczaństwa wileńskie 
go i ludu na kresach naszych, lecz i 
poznawania tego ludu za pomocą wy- 
cieczek krajoznawczych. a w Wilnie 
samem pr konspiracyjne organize* 
wanie wieczarków / rzemieślniczych 
tanecznych urozmaiconych  widowis- 
kami scenicznemi, deklamacją i mu- 
zyką. 

Już przedtem w domu państwa 
Piłsudskich, synowie ich Józef i Bro- 
nisław urządzili pierwszy teatrzyk a= 
matorski. 

W tymże roku uczczeni zostali 
przez społeczników wileńskich Włady 
sław Syrokomla w 35 rocznicę jego 
śmierci, oraz zgaśli w tymże 1897 r. 
Adam Asnyk i Kornel Ujejski, Kondra 
towicz za pomocą tablicy pamiątkowej 
w Wilnie i stołu kamiennego w Воге} 
kowszczyźnie, zaś autor hymnu „Z 
dymem pożarów* i twórca przepysz- 
nych liryków uroczystem nabożeńst- 
wem żałobnem w kościele św. Jana. 
Śpiewała wówczas przy organach Ju- 
styna Machwicówna. 

Jesienią owego roku zainaugurowa- 
no w mieście naszem zbożny obchód 
święta umarłych przez praktykowane 

    

   

  

   

  

   

w całej Polsce, iluminowanie i dekoro: 
wanie wieńcami mogił w dzień Za- 
duszek. 

Oświatowcy nasi pamiętali oczy=. 
wiście przedewszystkiem 0 grobach 
Ludwika Kondratowicza i Euzebjusza 
Słowackiego. niezbyt dawno przed 
tem uzupełnionego pięknem ogrodze-* 
niem. 

23-go czerwca w ogrodzie po-Ber= 
m i Parku in. gen. Żeligowskiege 

NOC KUPAŁY — SOBÓTKI* 
przy padającego 35-lecia obchodu 

„Wiianków i Sobótek* — żabawa tegorocz- 
na odbędzie się z wielką okazałością: Kon- 
cert Symfoniczny, Balet na estradzie i na tle 
gór, 2 orkiestry dęte, występy Artystów Te- 

   
   

  

Diaulos.: 

atru, Chór Rewellersów, Efekty Świetlne, Ko” 
rowód ż pochodniami, Ognie sztuczne. ..$0- 
bótki”, tańce i 4. d. 

* Wstęp 60 gr. ulgowe 40 gr. 
Wi razie niepogody zabawa przesunięta 

zostanie na dzień 24 czerwea. 

  

  

„Nasza Dola“ 
nowy zbiór poezyj 

WANDY DOBACZEWSKIEJ 
„Lik“ 

nabycia we wszystkich księgarniach. 

wyszedł z drukarni i jest do 

Skład główny: księgarnia św. Wojciecha 

OSI R SAARE AIROTROWPOCOCZZTZWCE. WOZECZUZYSYOKENOĄ 

Wystawa Szkół Zawodowych. 
(Uzupełnienie), 

W opisie wczorajszym szkół zawo- 
dowych, które przedstawiają owoce 
swej pracy w Pawilonie Bernardynki, 
pominiętą została przypadkowo jedna 
z najracjonalniej postawionych. a mia 
nowicie: 3 - kłasowa Męska Szkoła 
Handlowa im. Staszica p. Marji Land- 
sbergowej z 4-1ą klasą specjalną w kie- 
runku spółdzielezo-handłowym, z pra- 
wami 4-roletnich szkół państwowych 
Istnieje ona od dwóch lat, uczniów ma 
104 wykłady ogólno-kształcące, hand- 
lowe. ekonomiczne i prawne. Nado- 
bowiązkowo język ankielski i rosyj- 
ski. 

Widzimy na wystawie wzory prac 
uczniów: wykresy, księgi buchalteryj- 
ne, kasowe, wykresy z dziedziny towa- 
roznawstwa i geografji gospodarczej. 
Szkoła ta posiada swoją Świetlicę, 
gdzie pod kierunkiem ideowych prze- 
wodniczek ehłopcy zdobywają wycha- 
wanie obywatelskie i fachową wiedzę. 
Redagują też Żywą Gazetkę, umiesz- 
czając tam swoje prace. 

Widzimy też plastycznie ujęte. b. 
słarannie wykonane tablice towaro- 
znawstwa. dzieło rąk uczniów. 

    

Iš. RES
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„Šakio do historji walki o szkołę pol- 
ska na terenie b. Litwy Historycznej”. 

Tak zatytułował p. dyr. Wacław Studuic_ 
ki swoją pracę o szkolnictwie polskiem na 
naszych ziemiach, referując ją na sobotniem 
posiedzeniu Wkdz. Ill Tow. Prz Nauk, w 
Seminarjum Historycznem. Proszony o skre 
šlenie kunastostronicowego szkicu do pew 
nego dzieła zbiorowego, zabarał się w swoim 

sie p. dyr. do. gromadzenia materjału i 
zebrawszy go znacznie więcej niż mu było 
do danego szkicu potrzeba, tak się rozsma- 
kował w tem, że począł zbierać dalej i tak 
powstała ok. dwustustronicowa praca pod 
wymienionym w nagłówku tytułem. 

Spoczywające w 
storji szkolnictwa 

    

  

  

  

        

archiwach źródła do hi- 
naszych ziemiach były 

    

przez długie dziesiątki lat niedostępne dla 
badaczów polskich, nietknięte zaś przez ro- 
syjskich. Dopiero upadek rządów rosy kich 

  

je udostępnił. Materjał niezmiernie bogaty. 
Praca dyr. Studnickiego tyczy 4 wyłącznie     

    

    

walki społ ziem naszych bez 
względu na jego sfe walki o szkołę pol- 
ską. Zaczyna się ona już w r. 1794 wraz z 

  

dekretem Katarzyny Il, wymierzonym prze- 
ciwko szkołom pijarskim. Prelegent dzieli tę 
walkę na szereg głównych momentów i faz, 
wśród których szczególnie się wybijają: ok- 
res 63 i 1905. Temu drugiemu autor poś- 
więca cały rozdział (jeden z kilku w pracy), 
który przeczytał po ogólnej, zasadniczej czę, 
ści swego odczytu. 

Praca p. dyr. Studnickiego ma zatem cha 
rakter nieco bardziej specjalny, tyczące się 
samego zagadnienia walki, a nie będąc hi- 

storją szkolnictwa polskiego na ziemiach 
Mihilewszczyzny, Witebszczyzny, Mińszczyz. 
ny, Nowogródczyzu eńszczyzny, Kowień 
szczyzny i Grodzie ny. Toruje drogę 
dla, następnych badaczów, czy to dla dzieł 
mniej, więcej, czy równie monograficznych, 
czy też obejmujących całość dziejów szkol- 
nictwa polskiego w naszym kraju. Bogact- 
wo zawariego w archiwach b. gen. guberna- 
torstwa, b. kuragtorjum okr, nauk. a nawet 
w archiwum żandarmerji, mimo, że niekom- 
pletnem, aż prosi o badaczów, którzyby z 
niego skorzystali, a nietyłko oni. 

$korzystać może bardzo dużo całe nasze 
inteligentne społeczeństwo. z «wielkiej, nauki, 
która stąd bije. Szczególnie dużo mogliby 
"SBC 1 WOTÓLNIOŁI O 

    

  

   

  

   

    

  

  

Bźwięk. Kino-Teatr 

RELI0S 
Wlieńska 38. tel. 9-26 

Film, o którym 
mówi cały świat! 

  

emocji i techniki. 

Występ jasnowidra-telepaty 

  

się nauczyć ci, którzy taką niewiarą w siłę 
polskości się odnoszą, krzycząc ustawicznie 
o koniecznoś obrony. Ciasnem kółkiem 

nalistyczny -h płotków chcieliby ją oto 
czyć, stosując mocne restrykcje przeciwko 
wszełkim elementom  niepolskim. . Gdybyż 
mogli się czegokolwiek wogóle nauczyć, to- 
by wielką z tych 120-tu paru lat w pożółk- 
łych, zszarzałych ascykułach, zawartych, 
wyciągnęli mądrość. Nie potrzebuje płotków 
i drutów kultura, co gnębiona, przy całkowi 
tem nieprzebieraniu w środkach, przez wro- 

z największą perfidją i okrucieństwem, 
lko nie uległa gnębieniu, ale przeciwnie 

! („\іь ostatnie dziesięciolecie rzą- 

szeregiem 
k pitulacyj względem polskości w szkol 

które przekreślają wreszcie wszelkie 
zarządzenia, zakazujące nauczania 

a polskiego. Rozsadziło te ukazy tajne 
czanie języka polskiego, rozlewające się 

szeroką falą po całym kraju, rozsadził spon 
taniczny bojkot rosyjskich szkół powszech- 

nych. Wkruszające są zwłaszcza te przyk- 
łady przywiązania do polskości, wśród ludu 

ego, gdzie jej propagatorami są .czę- 
sto byli żołnierze rosyjscy nawet, przywią- 
zania, które raz o mało nie doprowadziło do 
„łynczu* nadto powolnego „władzom* księ- 
dza przez ludność pewnej parafji, gdy ksiądz 
ten kazanie zaczął mówić po rosyjsku... 

Dyr. Studnicki ujmuje swój przedmiot z 
wielkim spokojem i czysto naukowym objek 
tywizmem, nie atakując nikogo, a podkreśla 
jąc zasługi wiełu np. ke. ks. biskupów Kwie_ 
rowicza i Roppa z powodu ich wystąpień 
przeciwko rosyjskim szkołom cerkiewnym. 

szk. 

Na marginesie ustawy 
o palestrze. 

Znowu stała się aktualna kwestja wejś- 
cia w życie ustawy o ustroju adwokatury, 
która ma — między innemi — uregulować, a 
właściwie przeobrazić, instytucję aplikacji są- 
dowej. 

Już czas najw, . Aplikacja sądowa 
ma na eelu przygotowanie młodych sił pra- 
wniczych do wykonywania zawodu, do u- 
miejętności konkretyzacji pojęć teoretycz 
nych w życiu praktycznem. 

Wiprawdzie ustawa lutowa 1928 roku o 
ustroju. Sądów. . Powszechnych. w. art., 257, 

  

    
  

  

         

       

    

    

    

  

  

  

      

*XURIER У 

dość sołennie się wyraża, że „aplikacja 
dowa polega na zaznajomieniu się ze ws 
stkiemi działami czynności sędziego i proku- 
ratora oraz z czynnościami sękr. sądowych 

i prokuratorskich*, ale interpretacja tego 
przepisu w świetle praktycznego zastosowa- 
nia spacza intencję prawodawcy. Może jest 
to sui generis komentowanie „ukrytego*, 
powłoką mroku otoczonego, du ustaw 
Owe zaznajomienie się z czynnościami zw 
zanemi z ferowaniem pra 

sprawiedliwości, sprowadza 
ci do studjów sekretarjató 

Studja są nader poważne i 
zdolności, pomysłowości inteligencj pra- 
wniczej. Bo czy nie jest ważnem jurydycz- 
nem zagadnieniem dla początkuj: ao 
dego prawnika, ile można wezw 
w ciągu dnia, tygodsia, miesiąca lub dobie? 
Ile wysiłku mózgowego musi położ apli- 
kant sądowy, gdy stoi przed nim zagadnie- 
nie wpisywania spraw do repertorjum, śŚlę- 
czenia nad numeracją wykazów, zaprowa- 
dzania okładek lub szycie akt przy zasto- 
sowaniu najnowszych wynalazków Singera? 
Musi on posiadać nietylko wykształcenie 
mydyczne, musi mieć nietylko znajomo 
wa, lecz wyższe czteroklasowe wyk 
powszechne, 

  

   

   
  

   

   

  

  

   

    

   

  

    
pra 

łcenie 
rutynę pisarza gminnego zabo- 

ru austrjackiego, elementarne pojęcie o szy- 

  

   

ciu o modzie i... kroju Bóg wie, jeszcze co. 
Przyszłość chyba zajmie się regulacją po- 
trzebnych dodatkowych kwalifikacyj dla ich 
ujednostajnienia. 

Praktyka tego rodzaju mechanizuje umy- 
sły. wpaja niejako przekonanie, że podsta- 
wą bytowania w naszej współczesności jest 
praca mechaniczna. 

To przekonanie urąga napozór prawdzie, 
tworzy paradoks. Na nieszczęście tylko na- 
pozór, skoro rzeczywistość rozprasza chmu- 
rę złudzenia, utwierdza przekonania. 

Zadanie aplikacji sądowej jest dość po- 
ważne, jej realizacja dotychczas niefortun- 
na, a w skutkach swoich słabo owocodajna. 
Źródło zła leży w art. 258: aplikacja sądo- 
wa trwa trzy łata. Drugie studja. Poco? 
Czy owe zaznajomienie się z czynnościami 
wymiaru sprawiedliw , 0 których mówi 
art. 257, musi trwać aż trzy lata? Na zacho- 

dzie osiąga się ten cel w roku, a o 
dojrzałości piastowania godności w zawo- 
dzie prawniczym decyduje jakość wiedzy, 
walory umysłowe, wykazane podczas egza- 
minu konkursowego, rodzącego ambicję 

      

            

    

Dziś niebywała sensacja! Władzia Zwiplicza Odgadywanie myśli. Daje trafne odpowiedzi na pytania. Wy- 
czuwanie faktów życia i śmierci. 

Dr. JEKYLL I Mr. Hayde 
mouliana. W rol. gł.: gen. mistrz maski Frideric March i Miriam Hopkins. Szczyt napięcia dramatycznego, 

Ceny miejsc nie podwyższone. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i10'15 

Odszukiw. zaginionych ete. 

Na tle głośnej powieści L. Stewensona. 
Podwójne życie człowieka. Realiz. R. Ma- 

  

Dfwięk. Kino - Teatr | Dziś! Nowa 

Hollywood wersja dźwięk. 
Miekiew. 22, tel. 15-28 UWAGAI 

Kult ciała 
Walczymy z kryzysem! 

Walka dwóch serdeczn. 
największe gwiazdy ekr. 
Kryst. Ankwicz, M. W. Varconyi, Eug. Bodo i Paweł Owerło. 

Ceny miejsc na wszystkie seanse: 

Frzyjaciół o ukochaną kobietę. W rol. gł 
AGNES PETERSEN-MOZŻUCHINOWA, 

Balkon 30 gr. Parter 60 gr. 
  

Džūlėkowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

dżwiękowa. 

Śmiech! 

Dziś! 100%/, komedja 

Humor! 

Podziw! 

CENY na K seanse od 25 gr. Parter 60 gr. 

KANDAL PAPY 
Najzabawniejsza w Ameryce para artystów WILLY ROGERS i FIFI DORSAY. 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. Początek o g. 4, 6, 8 i 10:15, w święta o Ż-ej 
  

    BAN 
Geny na wszystkie seanśe od ż0 

TAJNY DETEKTYW (Walka a miłość dziewczyny) 
Najnowsze triki detekcywów. ujrzym 

gr. Parter od 60 gr. DZIŚ! aks film kryminalny świata p. t. 

w tym najlepszym filmie senescyjnym. Niebywała gra artystów i reżyserja! 

  

  

  

dhoa Wielka 42. W roli tytułowej słynny KENNETH HARLAN. Ścinające krew w żyłach zmagania z bandą szantażystów. 

OLEJOWE 2 ‚ A 

0EŃ ISKO| gości o Kopeztedze > i OSTATNI UŚMIECH BŁAZNA (Tańciący błazen) 
Wielki dramat z życia cyrkow, м 10 aktach W roll gł.: Karina Bell, Gósta Ekman i Maurice de Ferandy. 

febek dworca kolejow.) Początek seansów o godz. 6-ej, w niedzielę i swięta o godz. 4-ej po poł. 

SEACOOGECCECECECCEGOGGOGEE     

  

         

    

   

DRUSKIENIKI 

   

WANDA DOBACZEWSKA. 

KRÓLEWSKA MiŁOŚĆ. 

  

W połowie listopada Król Młody 
wybiera się więc w podróż daleką. A 
Rarbara? Zostać w Wilnie — nijako. 
Giekawe oczy ludzkie... natrętne szep- 
ty, a może, nawet, niebezpieczeństwo? 
Zygmunt zbyt dobrze znał swoją mat- 
kę. Renesansowa księżniczka, Sforza 
z Medjolanu, aż nadto przyzwyczajo- 
ną była do mordów politycznych we 
własnej rodzinie. Wszakże mówionv 
sobie w Wilnie na ucho, że królowa 

Elżbieta nie własną śmiercią umarła. 
Więc jeśli Habsburżanki nie ocalił 
przed Włoszką prestige stryja-cesarza 
ojca potrójnego króla... cóż dopiero 
mówić o kasztelance Wileńskiej? Zyg- 
munt postanowił schować Barbarc, 
nim burza rozpęta się i przeminie. Wy 
słał ją do Dubinek, dokąd towarz у 
HK chwilowej wygnance: rodzony, M 
kołaj Rudy, podczaszy litewski i, nic- 
zmęczenie gorliwy, starosta Merecki, 
Dowojno. Tu, w zamku nadjeziornym 
tylko dziewięć mil od Wilna, ale jal:- 
by o tysiące mil od ówczesnego żywe- 
go świata miała Barbara zaczekać lep 
szych czasów. Wesołe to nie było. #, 
€o gorsza, zanosiło się na długo. Li- 
łewska jesień na nic osmęciła piękny 
widok z okien zamkowych, deszcz 
pluskał beznadziejnie o bydlęce pę- 
cherze, miejsce szyb zajmujące; w 
sklepionych komnatach panował cią- 
gły mrok. Brat podczaszy pił całemi 
dniami z Dowojną.. Barbara dniami 
eałemi wyglądała przez okno na goś 

  

   

    

    

4 Wydawnictwo „Kurjer Wileński 

  

WILLA „JASNA” 
BYŁA WP. MALINOWSKICH 

UL. Dr. LEWICKIEJ (dawn. Jasna) Nr. 10, tel. 7 

PENSJONAT MARJI ODYŃCOWEJ 
Obok kąpieli słoneczno-powietrznych — pokoje komfortowe, suche, 
słoneczne z pełnem utrzymaniem po cenach umiarkowanych. Kuchnia 
wykwintna dietetyczna, w pokojach woda bieżąca zimna i ciepła. 

Telefon Nr. 7 międzymiastowy i garaż na miejscu. 
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(Dokończenie). 

ciniec, ku Wilnu biegnący. Z począt- 
ku modliła się i rozdawała jałmużny, 
nawet, na czas swego Dubińskiego sie 
roctwa, przyjęła regułę bernardyńską, 
to znaczy, zapewne habit i tryb życiu, 
co zresztą, w tej przeraźliwej samot- 
ności, nie wymagało zbyt wielkiego 
poświęcenia. Wprędce jednak zaczę- 
ła Barbara denerwować się i niecier- 
pliwić. Król pisał często, ale nie in- 
nego w tych listach nie było, jedno 
troskliwość o zdrowie Barbary, spra- 
wa uznania małżeństwa nie posunęła 
się ani o krok. Nadomiar złego, nie- 
wiadomo skąd, chyba z temi wronami 
co o zachodzie słońca drzewa na gó- 
rze zamkowej obsiadały —— poczęły 
do Dubinek nadlatywać plotki. Były 
bardzo złośliwe, a dotyczyły wiernoś- 
ci Zygmunta. Rozsiewały je bardzo 
gorliwie zazdrosne panie litewskie, a 
szczególniej pani Janowa Hornosta- 
jowa, Podskarbina Litewska. Barba- 
ra przejmowała się temi gawądami, 
co gorsza, dręczyła niemi nietylko sie 
bie, lecz i męża. W czułe lis które 
i ona pisywała za każdą okazją, wpla 
tało się od czasu do czasu gorzkie sło 
wo. Pan podczaszy nie mógł sobie ra- 
dy dać z siostrą... A Zygmunt siedział 
w Piotrkowie i nie śmiał przyznać się 
Ichmość Rodzicom. Zwlekał z dnia na 
dzień, zdecydował się dopiero w wil;ę 
swojego wyjazdu: zpowrotem do Wil- 
na, Zygmunt Stary i Bona oświadczy - 
li synowi: „że to jest rzecz niesłuszna 

  

    

     

    

S-ka z ogr. odp. 

HEMOROIDY 

  

   
   

  

CZOPKI HEMOROIDALNE GĄSECKIEGO 

„VARICOL 
(z KOGUTKIEM) 

USUWAJĄ BÓL, KRWAWIENIE, 
SWĘDZENIE . PIECZENIE. 
MRMGAOIGALNE „VARICOL STOSUJL SIĘ 

KANALE OBCHODOWYM, 
L 

DRA SLS ARE 'w SKIEGO 

   

     
i być nie może”. Zygmunt Stary tak 
bardzo wziął tę rzecz do serca, że, 
raz po wyjeździe syna, zapadł ci 
na zdrowiu i umarł w kilka dni po: 
tem. Bona tę śmierć przypisała zmart 
wieniu, jakie spowodował niesłycha : 
ny wybryk synowski. Starzec miał 
ośmdziesiąt kilka lat i mógł nie prze- 
ŻYĆ silniejszego wzruszenia; ale król 
syn, żyjący tylko swoją wielką miłos- 
cią, chyba nie wziął tego, jak należy, 
do serca, jeżeli natychmiast po śmier- 
ci ojcowskiej, jeszcze zanim się wia- 
domość żałobna po Wilnie rozeszła, 
sprowadził Barbarę z Dubinek do 
Wilna. Przywitał ją na Dolnym Zam- 
ku z całym ceremon jałem i przedsta - 
wił „Panom Radom Litewskim”, jako 
ich Wielką Księżnę. Panowie Rada 
przyjęli to dosyć potulnie, bo nie przy 
wykli trzęšė tronem, jak ich koledzy 
Małopolscy. Bardziej opornie zacho- 
wały się niewiasty. Tym nie chodziło 
o żadną rację stanu, tylko o absolut- 
ną niemożliwość czołobitnego pokło- 
nienia się wczorajszej towarzyszce i 
przyjaciółce, albo, zgoła, tej małej Ba 
siuni, która dzieckiem plątała się u 
ich nóg. Barbara nie poto przesie- 
działa w Dubinkach pięć długich zi- 
mowych miesięcy, nie poto przeżyła 
tyle nudy, niepokoju i udręki, by te- 
raz wyrzec się przyjemności, należ- 
nych jej nowemu stanowisku, które 
się nareszcie zaczynały. Niedość nis- 
kie ukłony, a może i przymówki sta- 
rych matron rozdrażniły ją tak dalece 
że skarżyła się na nie królowi. Mo- 
gła to robić tylko listownie. Zygmunt 
opuścił ją znowu; pojechał do Kra- 
kowa, objąć władzę, a jej przygoto- 
wać drogę do tronu. Na jej listy ża- 
łasne odpisywał mądrze i politycznie, 
radził cierpliwość i umiarkowanie. 
Martwił się tem, że ją pocieszyć nie 

   

  

   

   

   

   

  

Drukarnia „Zniex', Wilno, ul. $-to Jačska 1, tel. 3-40. 

I EE Ń S.K I 

współzawodnictwa, tworzącego zarazem ele- 
ment prawniczy o wiele wyższy, niż u nas. 

Nie chcemy wchodzić w motywy, które 
przyświecały prawoda przy murowaniu 
trzech lat aplik St garantų 
tylko smutne 
nem. To też z zadowoleniem n y stwier- 
dzić, że nowy projekt ustawy o palestrze ma 
znieś dową dla tych, którzy prze 
chodzą do adwokatury. Bardzo byłoby po- 
żądanem, gdyby ustawa skróciła znacznie 

  

    

    

  

   

  

aplikację tym, którzy pozostają w sądowni- 
a wprowadziwszy egzamin konkurso- 

Poby 
ctwie, 

trzyletni jest mało potrzebny i 
vy. Prawodawcy nasi chyba we- 

zmą to pod uwagę. 
   

Józef Churgin. 

Ostatnia ambasada 
carska. 

W Bukareszcie rezyduje jeszcze 
przedstawiciel b. rządu carskiego. 

Na Calea Vietorici, w sercu Bukaresztu, 
w niewielikm, zaniedbanym budynku, o pod- 
wórzu zarośniętem dzikiemi zielskami, re- 
zyduje ostatnia w Europie ambasada cesar- 
sko-rosyjska. 

Personel ambasady w Bukareszcie składa 
ch osób. Ambasada rep 

dalej Rosję, ponieważ ukaz carski, 

y ambasadora w stolicy Rumunji, 
nie został dotychczas — odwołany. Podobno 
car Mikołaj nie żyje — cóż to jednak ob- 
chodzi ambasadora? odwołać go może tylko 
oficjalny ukaz, a „pogłoski* 
mają znaczenia prawnego dla : 

Dawniej w gmachu ambz 
panował niebywały luksus, @: j złocone 
sztachety przed ambasadą poczerniały ze sta 
rości, tynk odpada całemi płatami z frontu, 
orzeł dwugłowy nad portalem wejściowym 
chwieje się za każdym podmuchem wiatru 
i łada dzień spadnie na bruk uliczny. 

Z czego żyje i utrzymuje się  personeł 
ambas: i sam ambasador, hr. Poklewski- 
Kozieli? Nikt nie potrafi odpowiedzieć w 
Bukareszcie na to pytanie. Do dzisiaj jesz 
cze otrzymuje b. ambasador zaproszenia ofic 
jalne na zebrania ciała dyplomatycznego lub 
na przyjęcia w M. S. Z. bukareszteńskiem. 
Ale od piętnastu lat ambasador jest niewi- 
dzialny, nie pokazuje się nigdzie, nie przyj- 

      

rezentuje 

    

   
    

  

   

   
   

   

ES AKA A L K HE B 

Po faktycznie najniższych cenach 

   
poleca Skład Apteczny 

WALIZKI, WORKI DO POŚCIELI, 

NAJWIĘKSZY WYBÓR. - 

I A ii | ad 

  

66 (dawn. „I. B, SEGALL'') 
= MICKIEWICZA 5, tel. 8-73 

NESE- 

SERY, TECZKI SKÓRZANE, TERMOSY 
iinne ARTYKUŁY PODRÓŻNE — 

muje nikogo, choć dziesiątki dziennikarzy 
starało się sforsować przeszkody i otrzymać 
interview u hr. Poklewskiego. Od czasu. do 
czasu w ambasadzie jakiś Rosja- 
nin, każdy śli przekonał ambasa 
   

  

     

  

    

wierności swej dla dynastji carski: 
wia hr. Poklewski paszport — oczyw 

  

asu do czasu zagląda ktoś z 
wych lub z prasy do konsulatu, który mi 

ew tym samym gmachu. W! konsula 
eduje dr. Milukow, konsul J. C. Mości. 

o ambasadora odpowiada stale i 
„Widzenie z ambasadorem? 
sam nie widziałem go już od 
Lokal konsulatu przedstawia 

> BE kairį pajęczy- 

    

        

niezmiennie: 
Niemożliwe, 

    

   

    
   

  

na, w k 

nie. W 
por 
WROGA do sklepów i antykwa у 
Zė sprzedaży tych rzeczy utrzymywał sie i 
Żył konsuł i kilka osób, stanow 
nie personeł ambasady. Szesnaści 
czył jeszcze w r. 1918 personel 
dzi t ich tylko cztery: ambasador. 
sul, I sekretarz i 

Co robią ci ludzie, trwając 
sterunku? Trudno odpowiedzi 
nie. Jeden z dziennikarzy węgierskich. któ- 
ry złożył wizytę w konsulacie, opisuje niez- 
wykłą scenę, jakiej był świadkiem. W. poko- 
ju zgromadzeni byli przy stole konsul, ja- 
kiś kisążę rosyjski i generał dawnej armji. 
Przygłądali się czemuś i debatowali gorąco. 
Na stole leżało... żelazko do prasowania. 

— Żelazko ambasadora — rzekł generał. 
Rączka żelazka była złamana; trzej pa- 

nowie naradzali się nad tem, w jaki sposób 
ją naprawić, nie uciekając się do pomocy 
ślusarza. 

— Tak, proszę pana 
—trzeba slosow 

   

osób li- 
mbasady, 

kon-        

   
   

  

na swym po- 
na to pyta- 

  

— dorzucił konsul 
ać wszelkie możliwe oszczęd   

  

  

ności. Or. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZLIKWIDOWANIE SZAJKI PRZEMYTNI- 

CZEJ. 

Ostatnio władze wpadły na trop szeroko 
rozyałęzionej bandy  przemytniezej, która 
trudniła się przemycaniem podejrzanych 
osób do Rosji Sowieckiej. Centrala szajki 
miaściła stę przy zaułku Lidzkim 11 i przy- 

ZDOLNYCH 
zastępców losowych 

  

Poszukuję 
PRACY w zakresie 
domowym, może być 
przy gospodarstwie, 
zgodzę się też pilno- 

    

OKAZJA! a 

Rower damski 

  

W Smorgoniach 
przy ul. Garbarskiej 

około Sądu Grodzkiego 

sprzedaje się PLAC 
Cena | zł. 50 gr. 
Na placu znajdują się 3 
fundamenty od zniszczo- 

  

Mx 14! (2383 

wódeą jej był J. Galpern, znany policji z 
szeregu przestępstw natury kryminalnej. Po 
aresztowaniu Gałperna śledztwo potoczyło 
się dość szybko i obeenie w areszcie osa- 
dzone przeszło 20 osób zamieszanych w tę 
aterę. Dochodzenie prowadzone jest przez 
władze w Głęhokiem dokąd też i wszystkich 
aresztowanych skierowano. (e). 

GOŁĘBIE KOMUNISTYCZNE. 

kilku dniami pisaliśmy, iż komuni 
ści używają ostatnio gołębi, które puszczają 
nad miastem z przywiązanemi do nóżek 
wstążkami z napisami komunistycznemi. Ró 
wnież w dniu wezorajszym zjawiła się nad 
miastem para takich gołębi. 

W związku z tem połieja przeprow 
w mieście szereg rewizyj. 

3 osoby zostały zairzymane. 

   

  

Prz 

  На 

  

(e). 

DOCHODZENIE PRZECIWKO GÓRSKIEMU 

PROWADZONE JEST W. TRYBIE 

DORAŽNYM. 

Wę wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 
donasiliśmy © wypadku jaki 

te przy uliey Marcowej 17, 
zamieszkały przy tej ulicy Górski 5 

wystrzała! z rewolweru usiłował zastrzelić 
swego sasiada Spirydowieza, który szezęśli- 
wym trafem doznał jedynie lekkiego zadra- 
Śnięcia skóry na czaszec. 

Sprawca postrzełenia został aresztowany. 
Jak się dowiadujemy sprawa przeciwko 

niemu wytoczona została w trybie doraźnym. 

     

    

PODRZUTKI. 

W. ogrodzie posesji domu Nr. 20 przy 
ulicy Słomianka znałeziono  2-miesięcznego- 
podrzutka płci męskiej i umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. W* tym samym 
dniu na ulicy Piastowej około domu Nr. 10 
został znaleziony podrzutek płci męskiej w 
wieku około 3 tygodni, przy którym była. 

z napisem: „Niechrzczony*. Podrzut- 
czono w przytułku im. Marji. 

   

KRADZIEŻE. 

Na szkodę Rodźkówny Marjanny (Ske- 
pówka 6j dokonano kradzieży gotówki w su 
mie 40 zł. Ustalono, że dopuścił się tej kra- 
dzieży 'Wjeremiej Antoni, bez stałego iniej- 

mieszkania, za którym wszczęto poszu. 
kiwania. 

  

  

Dr. Ł. KUDREWICZ 
Zamkowa 15 

  

* > firmy „Wauderer“ 5 8 a poszukuje poważna | DO ŠPRZEDANIA, | Pnyjmujeodb-=10 4-6 
instytucja. Najwyż | Biuro podróży Wagon: Kobiety 3—4 
sza prowizja. Zgłosz.: | Lits Cook, Mickiewicza 6 
Wilno, Subocz 9 - 8. Akusżerka 

Maja Latnorowa 
przyjmuje od 9 do 7 wieea. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
w. Z. P. Nr. 69. 8520 

mtr kw. 

  

4 И : ych domėw i piwnica, 
ZoROJOwIsKO | wač mieszkanie. Re- | powiedzieć sig: Wilno, ‚ Акизгегка 

R A R K A DLA DZIECI AE i IE Jagiellońska 3/5, m. 42. 
ne. gioszenia © 

uonazzmiwna owane | DOROSŁYCH | Administr. Ra Do wynajęcia kara Angin 
SOLANKI JODO-BROMOWE, BOROWINA, Wil.“ Jagiellońska 3 przyjmuje od 9 r, do 7 w. 

INHALACJE, HYDROPATJA. 

Ceny bardzo umiarkowane. Wszelkich infor- 

macyj udziela KOMISJA ZDROJOWA w RABCE 
"M ы į z 

  

NIEBYWALE TANIO! 

poleca 
firma 

WhHno, Wielka 21, tel. 12-83. 

Duży wybór PŁYT i PATEFONÓW. 

Reperacje wykonuje się we własn. pracowniąch 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. M.Pohu- 
obwieszcza, iż 

28 czerwca 1932 r. od godz. 10-ej rano w Wilnie przy 
uł. Niemieckiej 22, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej, w drugim terminie, majątku ruchomego, 

należącego do firmy „Sz. Akselrod i R. Szwarc, skła- 

Janka 13, na zasadzie art. 1030 U.P.C. 

dającego się z 64 butelek wina Tokay, 
na sumę zł. 575, na zaspokojenie preten 

%% 1 kosztami. 
470/V1 

  

może, ani natchnąć lepszą myślą. O- 
na ciskała się i gryzła naprzemian, 
bodaj pozwalała sobie nawet na wy- 
mówki, jeżeli bracia upominali ją, by 
na przyszłość „inak głowę schylała 
przed królem... by potem Bóg nie 
skarał za niewdzięczność... Gdzież się 
podział księżycowy romans z Radzi- 
wiłłowskiego ogrodu? Dla Zygmunta 
— zawsze był żywy, sercu i myślom 
przytomny. On ryzykował koroną, 
dobro państwa, miłość i ufność pod- 
danych: Dla niej korona zrosła się w 
jedno z Zygmuntem, nie mogła już 
króla od kochanka oddzielić. Może 
samo życie spowodowało ten nieroz- 
dzielny splot ambicji i miłości... Jak- 
że zapomnieć, że ukochany mąż -— 
królem, kiedy rozdzielał ich ciągle 
nieubłagany  ceremonjał dworski... 
kiedy tak niesłychanie rzadko mogli 
być ze sobą bez świadków... kiedy za 
każdem serdecznem słowem wlokla 
się ciężka, zimna formuła etykietalna 
Wasza Królewska Mość, mój miłoś- 
ciwy pan. Nawet.w najpoufniejszych 
listach żony do męża... To pewna, że 
tam, gdzie chodziło o koronę — Bar- 
bara była aż bezdzględną. Kiedy król 
walczył o nią z sejmem w Piotrkowie, 
a ona, w Radomiu, na wynik walki 
czekała, zdarzyło się że przyszedł na 
króla moment znużenia. Nasłuchał się 
już dosyta impertynencyj Kmity, hi- 
storycznych odezwań się Tęczyńskie- 
go o Solimanie w Krakowie, nacier- 
piał się od braci—szlachty, podżega- 
nej przez Boratyńskiego. Już nie 
mógł dłużej. Wzamian za uznane mał 
żeństwo, gotów był odstąpić korona- 
cji. Umęczony i stargany, zwrócił się 
z tem do Barbary. Barbara odpowie- 
działa: nie. Przyglądała się walce mę- 
ża i ..niecierpliwiła się. Wyrzucała 
mu że jest zą mało energiczny, że so- 

  

  

„UNIWERSAL“ 

    firmy Dom 
Handlowy Henryk Messing i S-ka w sumie 484 zł. z 

Komorvik Sądowy W. Leśniewski. 

  

od od g 9—3, dla K.W. 

OFICER. 
emerytowany, 

lat 40, zdrowy, dobry ad- 
mninistrator, organizator, 
handlowiec, buchalter, 
kasjer, sekretarz, gospo- 
darz — poszukuje jakiej- 
kolwiek posady Łaskawe 

zgłoszenia: Wołożyn, skrz. 
pocztowa 54. 

Polecam 
bezwzględnie uczciwą о- 
sobę do doglądania mie- 
Szkania na czas wakacyj 
Adrea: zeczna 30—11 

Uczėnica 8kl. 
panstwowego gimnazjum 

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

Nowe magie 
DO SPRZEDANIA 

Wielka Pohulanka 20 
zapytać u dozorcy. 

  

miasta: 

  

    
   

    

ode 

  

owanego     

  

bie nie może dać rady. Nareszcie sejm 
się skończył. Król postawił na swo- 
jem. Małżeństwo było uznane, kwe- 
stja koronacyjna odłożona do następ 
nego sejmu. 

Królestwo młodzi zjechali się w 
Nowem-Mieście — Korczynie, skąd 
już droga otworem stała do Krakowa. 

Królowa Bona z córkami ostenta- 
cyjnie wyjechała na Mazowsze, gdzie 
miała swoją oprawę. Odjeżdżając, 
rzuciła za siebie dwuznacznie groźną 
zapowiedź: „Mamy nadzieję w Panu 
Boże.. iż tej rzeczy (królewskiemu 
małżeństwu), nie długo trwać dopuś- 
cić będzie raczył*. Potem wyszukała 
sobie parę bab-czarownic i trzymała 
je u swego boku, w Warszawie. Mu- 
siała coś knuć niedobrego, ale ją los 
wyprzedził w złych zamysłach. Tym- 
czasem Barbara wjeżdżała do Krako- 
wa we środę, 13-go lutego 1549 r. Wi- 

tały ją rajce krakowskie u bram mia- 
sta i duchowieństwo u wrót Wawel- 
skiej Katedry, ceremonjalnie,, a god- 
nie, jak przysługuje królewskiej mał- 
żonce. Nie obyło się jednak bez zgrzy 
tu. Oto, witający od kapituły ksiądz 
Piotr Myszkowski porównał, w swojej 
oracji, oboje Królewstwo do Aleksan- 
dra Macedońskiego i jego małżonki, 
wyniesionej na tron — niewolnicy... 
Na szczęście Barbara nie rozumiała 
po łacinie. 

Teraz nareszcie zaczęły się dni 
szczęścia i spokoju. Spędzane naprze 
mian w Krakowie i Niepołomicach, 
przetrwały dwa lata... ale już znacz- 
nie wcześniej horyzont zaczął się 
chmurzyć. Pierwszą, przejrzyście nie- 
dostrzegalną chmureczką, w której 
nikt jeszcze nie dopatrzył się zwia 
stunki — ciężko sinej chmury grado- 
wej, było usposobienie Barbary. Daw- 
niej pogodna i łatwa w pożyciu, zrobi 

   

       

  

pokój 
w najlepszym punkcie 

  

Dowiedzieć się w godzi- 
nach urzędowych. 
  

LABORATORJUM 
chemiczno-bakterjolog. 

(analizy lekarskie) 

d-ra G. Gelmana 
Zawalna 17, 

Or. Zeldówicz 
Choroby skórne, węner. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr, Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 

12—2 i 4-—6 wiecz 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. GINSBERG 
ehoroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 tel. 567. 
1 godz. 8—1 1 4—5, 

  

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiazkis, 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

u]. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

Akuszerka 
Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
róg Mickiewicza 

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

mkowa 3—3. 
   

  

tel. 13-94 

  

gubioną dn. 10:V1.1932, 
w Lidzie legit. urzęd. 

wydaną przez Kuraterjum. 
Wileńskie w r. 1929 na 
imię naucz, Jadwigi "= 
łończówny, unie' 

BU UE 
ne, ustawienie aparatów 

radjowych i tslefonėw 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ul. Ofiarna Nr. 4, m. 3, 

  

  

      

  

ła się teraz kapryśną i trwożnie zaz-. 
drosną o swój królewski prestige. Za- 
rzucano jej, że króla od swojego bo- 
ku nie puszcza, aż go tem do zanied- 
bywania państwowych spraw przy- 
musza. Że stroni od ludzi, własnych: 
dworzan do siebie nie dopuszcza i sie- 
dzieć w swojej obecności nie pozwala 
tym, co najgorętszymi byli jej stron 
nikami. Że jest przykrą dla swoich 
dam,. nieuczynną dawnym znajomym 
chłodną i obojętną na zanoszone do 
niej prośby. Zapewne było w tem tro 
chę duchowego dorobkiewiczostwa,. 

ale, przedewszystkiem, była ciężka 
choroba, której nikt nie widział i wi- 
dzieć nie mógł. Ludzie drażnili Bar-- 
barę, chciała być sama z Zygmuntem; 
poprostu żal jej było każdej chwili,. 
spędzonej zdala od niego. Teraz, kie- 
dy już zdobyła upragnioną koronę, 
nie umiała być królową. Nie obcho- 
dziły ją sprawy Państwa, ani dobro 
Rzeczypospolitej. Niebardzo nawet 
troszczyła się o splendor domu Radzi- 
wiłłów. Nosiła w sobie śmierć i chcia: 
ła wyzyskać wszystek: czas, co jej po- 
został jeszcze dla miłości. Teraz do- 
piero Zygmunt stał się dla niej na- 
prawdę i wyłącznie kochankiem i te- 
raz właśnie było już za późno. Tra- 
gizm losu, czy powracająca fala, od- 
bita gdzieś, na tamtym świecie, © 
gniew umarłego króla — ojca? Kara 
Boża? Jakkolwiek bylo, dzieki tej 
śmierci przedwczesnej, wzięła Barba- 
rę Radziwiłłównę w swoją opiekę — 
legenda. Zrobiła z niej postać cudną 
— jak kwiat. I to jest rewanż Barba- 
ry Radziwiłłówny za ciężkie, bądź co 
bądź życie. 

   

  

      
  


