
  

    

RTK XL сВ 

L 
118 (925 

   
Ww
 

O 

  

“ LNG Czwariek 26 ms]a 1932 r. 
Reduscia Administracja, Wilno, Zamkowa 2, 

HW 

PRENUMERATA mięsjęczna z odniesieniem do domu, lub z 

przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł, Konto czekowe P,K,O, 

Wr, 88258, W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

  

Boże 
Święto radosne. Święto przebudzo- 

nej, triumfującej wiosny... 

Święto wielkie, bo poświęcone 

czci Najświętszego Sakramentu. 

Ustanowił je papież Urban IV w r. 

1264, ale upłynęło prawie trzysta lat, 

nim zostało ono wprowadzone do 
Polski i Litwy. 

Dopiero w r. 1559 Synod Piotrkow= 
ski wprowadził to święto do Rzeczy- 

pospolitej i tu na naszym gruncie za- 

szczepiło się ono, rozrosło i rozkwit- 
ło wspaniałe. 

Naród polski szczególnie się przy- 

wiązał do święta Bożego Ciała, wy- 

dobywając ze siebie religijny patos i 
twórczą myśl, które sprawiły, iż w 
związku z uroczystościami zaczęły po 
wstawać swoiste, piękne obyczaje, za- 
częła się tworzyć tradycja. 

Urok święta Bożego Ciała był tak 

wielki, iż zaczął oddziaływać i na gre 

ko - katolików, którzy wreszcie w r. 

1720 na Soborze Zamojskim wprowa- 
dzili je do swego Kościoła. 

Od tego czasu święto Bożego Cia- 
ła na ziemiach b. W. Ks. Litewskiego 

stało się potężną manifestacją głębo- 
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Ciało 
kich uczuć katolików różnych obrząd 

ków, którzy w radosnej pokorze, pełni 

czci bezgranicznej, korzą się przed 

Najświętszym Sakramentem. 

Siła tradycji była tak wielka, że 

po likwidacji Unji duchowieństwo pra 

wosławne było bezsilne wobec ex-uni- 
tów, którzy gromadnie brali udział w 
procesjach katolickich na Boże Ciało 
i zgłaszali się do spowiedzi do księ 
ży katolickich. 

Wówczas Cerkiew prawosławna 
wprowadziła nowe święto ku upamięt 

nieniu likwidacji unji i dzień tego 

święta związała z dniem Bożego Cia- 

ła. W ten sposób ex-unici, myśląc o 
czci Najświętszego Sakramentu, za- 
częli czcić potęgę prawosławia, które 

zniweczyło Kościół grecko - katolicki. 
Dziś już się zagoiły dawne, krwa- 

wiące rany, wywołane upadkiem Unii. 
Potęga świętej Eucharystji wskazu 

je prostą drogę, prowadzącą do zwy- 
cięstwa: drogę miłości i przebacze- 

Wiosenne, radosne święto Bożego 
Ciała budzi wiarę i nadzieję..... 

P. B. 
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Ewakuacja wojsk japońskich z Szanghaju 
DOBIEGA 

PARYŻ (PAT). — Dzienniki dono 
szą: Ewakuacja oddziałów jopońskicn 
z okolicy Szanghaju jest prawie ukoń- 
czona. Strefa ewakuacji pozostaje pod 
nadzorem policji chińskiej, sprowadzo 
nej z Pekinu. 19-ta armja kantońska 
opuści również niebawem okolice 
Szanghaju. — Zostanie ona zastąpiona 
przez oddział Czang - Kai - Szeka, 

Wewnętrzna sytuacja w Chinach po 
zostaje nadał niejasna. Rząd wciąż je- 
szcze nie posiada dość autorytetu i 
Kanton pozostaje faktycznie niezalež- 
ny. Strajk pocztowy, rozpoczęty w nie 
dzielę w Szanghaju, trwa w dałszym 
ciagu i przerzuca się na inne miasta. 

STAN ZDROWIA 
GENERAŁA SZIROKAWA 
PARYŻ. PAT. — Gen. Szirokawa, 

ranny podczas zamachu w Szanghaju, 

KOŃCA 
o którego śmierci podano przed cza- 
sem, poddany został operacji przez słyn 
nego chirurga armji japońskiej dr. Mi- 
ki, sprowadzonego z wielkim pośpie- 
chem z Tokjo. Stan chorego jest jednak 

krytyczny. * 
* 

SZANGHAJ. (PŁAT. — Tajemnica о- 
tacza jeszcze sprawę Śmierci Sziraka- 
wy, aczkolwiek o zgonie jego dowiedzia- 
no się z miarodajnych źródeł i chociaż 
dzienniki w Szanghaju i Tokjo zamieś- 
ciły już nekrologi. W szpitalu oświad- 
czono. iż Szirakawa żyje jeszcze, gdyż 
dokonana w ostatniej chwili operacja 
brzucha przedłużyła gen. Szirakawie 
życie. Lekarze jednak, nie mając na- 
dziei ocalenia Szirakawy nie uważali za 
stosowne ogłaszać biuletynów  lekar- 
skich. 

Emir Faisal u Prezydenta Rzeczypospolitej 
WARSZAWA (PAT) — W dniu 

25 maja -1932 roku o godzinie 1-szej 
w południe Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej przyjął na uroczystej audjencji 
Jego Królewską Wysokość emira Fai- 
sala Abd - El - Azisa, wicekróla He- 
uzasu, który wręczył Panu Prezyden- 
towi pismo swego ojca, ktėla Ibn - 
Sauda. Po tej audjencji nastąpiło pry 
watne posłuchanie w sali Marmurowej 

O godzinie 1 min. 30 w sali Czwart 
kowych Obiadów odbyło się śniadanie 
—w którem uczestniczyli również pre 
zes Rady Ministrów p. Prystor, gen. 
Składkowski, drugi wiceminister 
spraw wojskowych, szef sztabu gene- 
ralnego Gąsiorowski, gen. Kasprzycki, 
gen. Zamorski, minister Schaetzel oraz 
szef lotnictwa płk. Rayski. 

  

DOKOŁA AFERY KREUGERA 
NOWE ARESZTOWANIA W STOKHOLMIE 

LONDYN (PAT). — Donoszą ze Sztok 
hołmu o dalszych sensacyjnych aresztowa- 
niach w związku z bankructwem Kreugera. 
Wczoraj aresztowano Sioestrema, jednego z 
głównych dyrektorów towarzystwa i naj- 
bliższego przyjaciela Kreugera. Lliczba aresz 

ARABOWIE BIJĄ ŻYDÓ 

towanych współpracowników Kreugera do- 
szła do 7. Pozatem szwagra Kreugera, jed- 
nego z dyrektorów koncernu, Ahstroenia— 
poddano pod nadzór poiicyjny I zagrożono 

aresztowanien:. / 

PROFANACJA MECZETU POWODEM WALKI 
PARYŻ, (Pat). Donoszą z Ade- 

nu o wałce między arabami i 
żydami, w wyniku Której odnio- 
Sło rany 16 żydów 3 arabów. 
$B Z powodu rzucenia śmieci na 
podwórze meczetu. Arabowie ob- 
winili żydów, zamiesżkujących 
tę dzielnicę 0 profanację tej 

świątyni i rozpoczęli szturm do 
domów żydowskich przy użyciu 
gradu kamieni. Żydzi bronili się 
butelkami. Spokój zaprowadzony 
został zpowrotem dopiero po 
przybyciu świeżo powstałego 
oddziału arabskiej policji, która 
rozproszyła awanturników. 

prowokacyjne Wnioski 
hitlerowców 

BERLIN (PAT). — Komisja spraw 
zagranicznych Reichstagu _ przyjęła 
wszystkiemi głosami przeciwko gło- 
som komunistów wniosek posła hitle 
rowskiego Fricka, wzywający rząd 
Rzeszy do podjęcia kroków, aby kon- 
ierencja rozbrojeniowa uznała tezę 
równouprawnienia Niemiec za wiążą- 
cą we wszystkich naradach w sprawie 
rozbrojenia 11 głosami przeciwko 10. 

Uchwalony został wniosek narodo 
RESIZE TRZY R TTT SSRS 

sejmu pruskiego 

  

Zaciekła bójka hitlerowców z komunistami 
BERLIN (PAT). — W czasie dzi- 

siejszych obrad sejmu pruskiego do- 
szło do krwawej bójki pomiędzy po- 
słami narodowo - socjałistycznymi a 
komunistami. Bójka przybrała rozmia- 
ry, nienotowane dotychczas w histor- 
£ji parlamentaryzmu niemieckiego. 

Na zarzut komunisty Piecka, że na 
ławach narodowych socjalistów zasia- 

dają notoryczni mordercy, posłowie 
hitlerowscy hurmem rzucili się na try 
burę. Na pomoc zagrożonemu mówcy 
pospieszyli komuniści. 

Wśród zamieszania narodowy S0- 
cjalista Hincler został spoliczkowany. 
Dało to hasło do ogólnej bójki. Posło- 
wie obu stron, z niezwykłą zaciekłoś 
cią, okładając się pięściami, zaczęli rzu 
cač na siebie kałamarzami, karafkamį 
z wodą i powyrywanemi  pulpitami, 

W kilka minut narodowi socjaliści 
wyparli z sali komunistów, rzucając w 
nich krzesłami.. Sala przedstawiała wi 
dok pobojowiska, Wśród pogruchota- 
nych ław i stołów pozostało wielu 

posłów, broczących krwią. 
tych służba wynosiła z sali. 

Pozostali w komplecie narodowi so 
cjaliści zaintonowali bojową pieśń hit- 
lerowską, podchwyconą przez więk- 
szość zebranych na galerji. Niezwłocz- 
nie po rozpoczęciu bójki przewodniczą 
cy posiedzenie przerwał. Niezwłocznie 
zostały zwołane również posiedzenia 
poszczególnych irakcyj. 

o zaciekłości walki świadczy spu- 
stoszenie, wyrządzone w umeblowaniu 
sali. Lampy elektryczne na stołach ste 
nografów znaleziono zrzucone na od- 
legtošė kilkudziesięciu metrów. Ciężkie 
rany odnieśli sekretarz frakcji socjal - 
demokratycznej Jurgensen, którego nie 
przytomnego wyniesiono z sali. Dalej 
poranieni są komuniści: Kremer, Kuntz 
i Goehlke. 

WYBORY PREZYDJUM 
° BERLIN. (PAT. — Na środowem po 

siedzeniu sejmu pruskiego dokonano 
wyboru prezydjum. 

Posłów Na przewodniczącego obrano Ker- 
la, narodowego socjalistę, 269 tysięcy 
głosów na 416 tysięcy oddanych. — 
Pierwszym wiceprezesem wybrano Dos. 
Wittmacka, socjal-demokratę, 167 gło- 
sami na 263. Drugi wiceprezesem został 
Baumhoff, centrowiec, 354 na 410 - 
sięcy oddanych. Trzecim wiceprezesem 
został von Kries, niemiecko-narodowy, 
254 głosami na 306. Zaznaczyć należy, 
że na Kerrla głosowali prócz hitlerow- 
ców i niemiecko-narodowych, centrow- 
cy. Soejal-demokraci oddali swe glosy 
na wiasnego kandydata Wittmacka— 
Przy wyborze Wittmacka na pierwsze- 
go wiceprezesa, hitlerowcy wstrzymali 
się od glosowania, umożliwiając w ten 
sposób przejście tej kandydatury. 

BRAUN POZOSTAJE 
BERLIN (PAT). — Z kół parlamentar- 

nych donoszą, że premjer Braun, który za- 
mierzał w dniu 25 bm. złożyć swoją rezy- 
gnację na skutek wyrażonego życzenia 50- 
cjal - demokratów, zdecydował pozostać na czele urzędującego gabinetu w Prusach aż do wyboru nowego premjera. Socjal - demo kraci chcą w ten sposób sparaliżować plany 

wych socjalistów, wzywający rząd 
Rzeszy, aby Polsce dano do zrozumie 
nia, — że kazdy zamach na w. m. 
Gdańsk będzie uważany i traktowa- 
ny przez cały naród niemiecki jako za 
mach na interesy żywotne Niemiec.-— 
Wszystkiemi głosami przeciwko gło- 
som komunistów przyjęty został w 
końcu następujący wniosek centrum: 

1) Komisja spraw zagranicznych 
Reichstagu przyjmuje do wiadomości, 
oświadczenie kanclerza, że uzasadnio- 
ne interesy rodaków niemieckich w 
Kiajpedzie i Gdańsku będą chronione 
przed wszelkim dopuszczalnym zama- 
chem, 

2) Że względu na oburzające naród 
niemiecki wydarzenia w Kłajpedzie i 
Gdańsku, komisja spraw zagranicz- 
nych oczekuje, że rząd Rzeszy podej- 
mie stosowne kroki, mające nie dopuś- 
cić do ponownego pogwałcenia tych 
praw i interesów. 

„Vorwaerts'* potępia ostro uchwa- 
ty komisji zwłaszcza w sprawie Gdań- 
ska. nazywając je nonsensem. Mimo 
stwierdzenia przez kanclerza Bruenin- 
ga, że pogłoski o rzekomem zagrożeniu 
Gdańska przez Polskę, pobawione są 
wszelkich podstaw, komisja uważa za 
wskazane żądać od gabinetu Rzeszy 
postawienia rządowi polskiemu warun 
kowego ultimatum. Rządowi Rzeszy 
należy pozostawić wybór — pisze 
dziennik — czy chce się sam ošmie- 
szyć, czy też zbagatelizować uchwały 
komisji. 
TEST TS TSS TE TESEESTBTSI 

narodowych socjalistów, zmierzające do zdo 
bycia władzy. jutro rozpoczną się pierwsze 
pertraktacje między centrum a narodowymi 
socjalistami w sprawie utworzenia koalicji 
rządowej w Prusach. Centrowcy zastrzegają 
sobie teki premjera i ministra spraw we- 
wnętrznych.. O ile dojdzie do porozumienia 
na tej platiormie, zdaniem wspomnianych 

io — rozstrzygnięcie zostanie odłożone do 
jesieni. 

"z powierzchni 

BJO 
A jednak Witte był przeciwnikiem 

traktatu w Bjorke. Co więcej zorga- 
nizował komplet, który akt ten zgładził 

świata. Hr. Lansdorii, 
był wielbicielem  Wittego. Obydwaj 
zwrócili się do W. Ks. Mikołaja Miko- 
łajewicza o pomoc. Wielki książę był 
słowianofilem i jego polityczne nastro- 
je szły zawsze w kierunku antyniemiec 
kim, który w Rosji posiadał odcień pe- 
wnego liberalizmu. Skrajna prawica 
rosyjska, była zawsze  filoniemiecka, 
to, co nie było skrajną prawicą, aie 
tkwiło jeszcze w kołach wyższej biuro 
kracji i nastrojach patrjotycznych, tak 
pogardliwie traktowanych przez rosyj - 
ską inteligencję — to wszystko Dyło 
filoirancuskie, słowiańskie i antynie- 
mieckie. Wielki Książę Mikołaj Miko- 
łajewicz ulegał tej atmosierze. Formal- 
nie, uczestnicy kompletu nie mieli racji. 
Mianowicie, odwołali się oni do hono- 
ru Mikołaja twierdząc, iż traktat w Bjor 
ke, jest sprzeczny z zobowiązaniami 
wobec Francji. Według zwyczajów dzi- 
siejszych, powojennych, sprzeczość ta 
zupełnie pewną nie jest. Traktat rosyj- 
sko-francuski był tylko obronny. Ro- 
sja miała Francję bronić w razie napa- 
ści ze strony trzeciej i traktat w Bjoi- 
ke był również tylko obronny, pozatem 
w traktacie w Bjorke użyte były zwro- 
ty, świadczące, że jako o tym napastni 
ku, nie myślano o Francji. Ale oczywi- 
ście, to porozumienie było czysto for- 
malne i Witte, Lansdorff, Wielki Ksią- 
żę mieli dość łatwą argumentację do- 
wodząc, że tego rodzaju traktatu bez 
zgody swego sojusznika, t. j. Francji, 
nie powinien był Mikołaj II podpisy- 
wać. Przecież te same argumenty wy- 
łuszczał w swych listach sam Cesarz ro 
syjski do swego niemieckiego kuzyna. 
Ale pułkownik Mikołaj Romanow, jak 
go nazwała rewolucja rosyjska boleje 
teraz nad koniecznością rozerwania 
traktatu, anulowania swego podpisu. 
Gdyby nie to, że go przekonano, iż u- 
trzymanie traktatu niezgodne jest z je- 
go honorem wobec zobowiązań francu- 
skich, nigdyby tego nie czynił. Oto po- 
wiedzieliśmy, że styl Wilhelma, to jak- 
by gipsowe naśladownictwo gotyku. 
Wilhelm II, to bohatersko-rycerski gest, 

to poza średniowiecznego rycerza. Mi- 
kołaj II jest to człowiek skryty, niena- 
widzący wszystkiego, co teatralne, nie- 
nawidzący zresztą zarówno przez wro- 
dzoną niechęć do pozy, jak przez osobi 
stą nieśmiałość, przez tremę, którą ma 
przed każdem najmniejszem wystąpie- 
niem publicznem. Ale tę średniowiecz- 
ność, którą Wilhelm II z możliwą aiek- 
tacją kopjuje i uzewnętrznia, Mikołaj I] 
ma głęboko zaszytą w sobie. Mikołaj II, 
to umysł bez polotu, bez horyzontów, 
lecz umysł katechizmowy. Wierność 
dla danego słowa stanowi dla niego ka- 
non, którego nie złamie nigdy. Lojai- 
ność jest jego drugą naturą, będzie 
później lojalny nawet wobec Kiereń- 
skiego. I Mikołaj II ańuluje traktat w 
Bjorke w poczuciu własnej winy, lecz 
anuluje go z uczuciem upokorzenia i 
wstydu. Czy Witte będąc spiritus mo- 
vens obalenia traktatu w Bjorke, był 
konsekwentny wobec własnych zapa- 

trywań? Odpowiedź jest dość trudna. 
Widzieliśmy, że Witte i Wilhelm w 
sposób prawie identyczny uważali za 
konieczne zbliżenie pomiędzy Rosją, 
Francją a Niemcami. Przekonanie to 
wypowiadać będzie Witte także po wy 
buchu wojny 1914 r., kiedy nazywa 
wojnę rosyjsko-niemiecką „,durną awan 
turą“, (une stupide aventure). Wtedy 
stanowi on orjentacyjny odpowiednik 
rosyjski do p.p. Caillaux, a po części 

Brianda we Francji. Oczywiście, że tra 
ktat w Bjorke był ze strony Wilhelma 
jakgdyby dojściem do upragnionej po- 
zycji za pomocą szarży kawalerji, za 
pomocą jakgdyby ataku jednego szwa- 
dronu konnicy. Wilhelm chciał powie- 
dzieć, veni, vici, chciał odmienić bieg 
historji za pomocą półgodzinnej rozmo 
wy. Oczywiście, że Bjorke były rodza- 
jem zamachu stanu, były rewolucją w 
stosunkach międzynarodowych, były 
próbą zmienienia istniejących stosun- 
ków przez próbę siły monarszego auto 
rytetu dwóch panujących. Ale mimo to 
wszystko, jeżeli zważymy, że ideą Wit- 
tego, że programem Wittego, było 
zbliżenie / rosyjsko-niemiecko-francu- 
skie, to jeszcze pozostaje pytanie, czy 
dla tej idei nie można było, nie powin- 
no się było wykorzystać Bjorke, jako 
pożytecznej dźwigni. Bo przecież jeże- 
li Bjorke nie załatwiało jeszcze przy- 
stąpienia Francji, to jednak strona ro- 
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A 
syjsko-niemieckiego porozumienia, a 
więc połowa drogi byłaby załatwiona, 
gdyby podpis Mikołaja II nie był zde- 
zawuowany. Traktat w Bjorke miał 
być tajnym, nic nie przeszkadzało Wit- 
temu, zająć się teraz propagandą wśród 
Francuzów, za tą kombinacją, która by 
ła przedmiotem często przez niego sa- 
mego wypowiadanych poglądów i na- 
woływań. 

Witte tego nie uczynił. Może miał 
rację. To rzecz oczywista, że traktat w 
Bjorke był posunięciem zapewniającem 
zbyt dogodną pozycję Niemcom w ma- 
jących się rozpocząć rokowaniach © 
zjednocznie trzech państw. Może więc 
— powtórzmy — Witte, w swym upo- 
rze miał rację, tak jak nie miał i nie 
mógł mieć żadnej racji Biilow w swej 
nonsensownej opozycji. Ale niewątpli- 
wie, aby wszystkiemu się przyjrzeć i 
nic w tym dramacie nie zapoznać, trze- 
ba także wspomnieć o personalnych 
imotywach, które Wittem kierowały. 
Kto to jest hr. Sergjusz Witte? Jest to 
genjusz. jest to genjalny mąż stanu. 
Ale jednocześnie mąż stanu myślący 
autokratycznie, działający autokratycz- 
nie, umiejący narzucać swą wolę, nie u- 
miejący jej podporządkowywać  niko- 
mu. Nazwisko jego złączone zostało Z 
ogłoszeniem w Rosji konstytucji. Był 
to jednak w początkach wieku XX je- 
dyny może człowiek, który do głębi po- 
tężnego, inteligentnego mózgu, był 
przejęty wyższością autokratyczno-mo- 
narchicznej formy rządzenia. Rozumiał 
on republiki: Francję, Stany Zjedno- 
czone, rozumiał psychikę zachodnio- 
europejskiego robociarza, doskonale 
zdawał sobie sprawę z dobrych stron 
ruchu socjalistycznego. Ale jednocze- 
śnie nie spotkamy już zapewne mini- 
stra, któryby tak; inteligentnie i z.taką 
mocą bronit „samodzieržawja“. Zresztą 
proroctwo jego, że bez Cesarza, nawet 
takiego, jak Mikołaj II, którego Witte 
całym swym potężnym temperamentem 
nienawidził i którym pogardzał, Rosję 
djabli wezmą, nie okazało się całkiem 
fałszywe. Obrońca autokratyzmu z 
przekonania Witte był autokratą w spo 
sobie pracy, w stosunku do innych lu- 
dzi. Specjalnie nie znosił jak jego kon- 
cepcje wykonywał kto inny. Cała dzia- 
łalność Wittego dowodzi, że w takich 
wypadkach  Wittego ogarniał parok- 
syzm wściekłości. Bjorke były bez nie- 
go, nikt go o radę nie pytał. Jak byk 
potężnem uderzeniem rogów, Witte u- 
derzył w te papierowe załatwienie trud 
nego problemu politycznego. 

BUELOW SANS EXCUSES 
Mogą się nam motywy Wittego wy 

dawać niedostateczne, ale one były i 
były ważkie, (nie mówimy oczywiście 
o motywach personalnych). Natomiast 
Biilow jest zupełnie „sans excuses*. Ja 
ko kanclerz niemiecki mógł Biilow po- 
wątpiewać, czy traktat w Bjorke się u- 
da, czy da się go wcielić w życie, ałe on 
oświadczył, że z punktu widzenia Nie- 
miec tenor traktatu w Bjorke, jest szko 
dliwy. To było oczywistym nonsensem. 

Jakie były motywy, argumenty Bū- 
lowa? 

Powiada on: przez dodatek „w Eu- 
ropie* zniszczony został cały pożytek, 
który traktat nam miał przynieść. Stał 
się szkodliwy, obraca się przeciwko in- 
teresom Niemiec. —Dlaczego, z jakiego 
powodu? — Dlatego, bo Rosja w ra- 
zie wojny z Anglją nie może uderzyć 
Anglji w jej czułe miejsce, to jest nie 
może zaatakować Anglików na froncie 
Afganistan, Indje brytyjskie. Rosja w 
Europie nie posiada floty. Cały więc 
ciężar wojny z Anglją w Europie spad- 
nie na Niemcy. 

To strategiczne 
powodem dlaczego Biilow zażądał anu- 
lacji traktatu w Bjorke i na triumfalny,. 
radosny list Cesarza, który najserdecz- - 
niej chciał się z nim podzielić radością | 
swego sukcesu — odpowiedział demona 
stracyjną prośbą o dymisję. . 

Najsłuszniejszemi argumentami od- 
powiada mu Cesarz: 

„Car oświadczył mi uroczyście, że 
kwestję Alzacji i Lotaryngji uważa za 7 
incydent zamknięty. Car -wzią! mnie 
za rękę i obiecał, że nigdy nie zawrze 
żadnej konwencji z Anglją, zwróconej 
przeciwko nam. Gdyby Bismark uzy- 
skał tego rodzaju zapewnienia od Ałek- 
sandra II, czy Aleksandra III, nie po- 
siadałby się z radości”. 3 

Biilow w 1aszych oczach jest sans 
€XCUSES. 

(Dokończenie artykułu na stronie drugiej). 

rozważanie było



BJO RKE 
(Początek artykułu na stronie pierwszei) 

Pomijamy oczywiście całą zagadkę 
z temi wyrazami „en Europe“ z powo- 
du których lamentuje Biilow, a któ- 
rych niema w traktacie, a tylko jest o- 
kreślenie „państw europejskich", które 
jak wynika z ogłoszonych dokumentów 
sam Biilow wpisał do projektowanego 
układu. Pomujamy tę zagadkę, przeci- 
wnie, uważajmy, że jakimś cudem praw 
dą jest, że wyrazy „europejskie* zna- 
lazły się wbrew woli Biilowa w trakta- 
cie. 

To wtedy: 
Dlaczego Biilow wyłazi ze strate- 

gicznemi względami. Czy Delcasse my- 
śli o strategicznych względach, gdy 
projektuje sojusz Francji, Anglji i Ro- 
sji przeciw Niemcom. Czy Delcasse w 
jego pro-angielskiej polityce powstrzy 
muje wzgląd, że Anglja nie posiada ar- 
mji lądowej, dostatecznie silnej. Są to 
dla dyplomaty rzeczypóźniejsze.Narazie 
traktat jest tajny, nie stanowi jeszcze 
wypowiedzenia wojny Anglji, zresztą 
nie jest wcale tak zdecydowanie w tym 
kierunku pomyślany, aby Biilow mu- 
siał się zastanawiać nad tem, gdzie 
wojska należy wysyłać. Traktat w Bjor 
ke, gdyby się utrzymał, spowodowaćby 
mógł rozwój wypadków w dwóch kie- 
runkach: 

1) Francja nie dałaby się nakłonić 
do zjednoczenia. Wtedy Niemcy nie 
wiele tracą. Francja i Anglja i tak są 
przeciwnikami Niemiec. Wtedy Niem- 
cy prócz Austrji i Włoch, otrzymują je- 
szcze jednego sojusznika, to jest Rosję. 

2) Francja daje się nakłonić do so- 
juszu trzech. Wtedy wspaniały sen Wil 
helma o przewodnictwie Niemiec w 
Europie jest bliski do zrealizowania. 

Sam fakt podpisania Bjorke już 
przyniósł Niemcom korzyści. Siał on 
podejrzenia pomiędzy Francją, a Rosją, 
osłabiał sojuszniczą więź pomiędzy te- 
mi dwoma państwami. 

Sądzimy, że względy personalne 5- 
degrywały u Biilowa o wiele większą 
rolę, niż u Wittego. Biilow, to gładki, 
świetny feljetonista, doskonały salono- 
wiec, polityk płytki i powierzchowny; 
pozbawiony głębszych zasad i senty- 
mentów. Z jego pamiętników wycho- 
dzi ku nam postać salonowego egoisty, 
ten pamiętnik w sposób aż nadto jaskra 
wy, nawet czasamii szczerze-naiwny, ta 
kiego Biiłowa odtwarza. Wpływ Bii- 
łow na Cesarza miał duży. Odczuwa 
wobec Bjorke nędzną złość mentora, 
którego uczeń odniósł sukces bez jego 
pomocy, przeciwnie, wbrew jego Tan- 
gerom, które daleko gorszy dały do- 
tychczas rezultat. 

To tłumaczenie jest bardzo sympli- 
cystyczne, lecz doprawdy wydaje się 
nam jedyne. 

A Cesarz? 
Wilhelm okazał się godnym panem 

takiego sługi. Zamiast objektywnie u- 
stosunkować się do własnego * dzieła. 
odpowiada Biilowowi, że ze wszystkie 
go rezygnuje, byleby Biilow nie odcho- 
dził, bo on Wilhelm sobie w łeb pal- 
nie. „Pomyśl o mojej żonie i dzieciach '. 

2 ANALOGJA 

Przejdźmy teraz do naszych ana- 
logij. 

1) Przy zawieraniu sojuszu w Bjor 
ke, gra pewną rolę niebezpieczeństwo, 
grożące Europie, które wymaga pokoju 
wewnątrz naszego kontynentu. Dziś to 
niebezpieczeństwo jest aż nadto wi- 
doczne, a słowa Wittego o Europie, ja- 
ko zgrzybiałej staruszce, dla wszy- 
stkich zrozumiałe. 

2) jako podstawę utrzymania po- 
koju wskazywano na sojusz trzech 
państw: Francji, Niemiec i Rosji. Z 
tych trzech państw, Rosji dziś niema, 
bo przedewszystkiem Rosji niema w 
Europie, gdyż SSSR przeniosło się psy- 
chicznie wgłąb euroazjatyckiego kon- 
tynentu, po drugie SSSR nie jest pań- 
stwem, lecz związkiem religijnym, ce- 
lem którego jest wywołanie rewolucji 
na globie. Jako uczestnik planowej po- 
lityki międzynarodowej SSSR w grę 
wchodzić nie może. 

Lecz zamiast Rosji wchodzi Polska. 
Rozumiemy różnicę, poznajmy podo- 
bieństwa. Polska jest mała w porówna- 
niu do przedwojennej Rosji, lecz Pol- 
ska odegrywa tę samą w Europie rolę, 
co przedwojenna Rosja, oczywiście w 
zmniejszonej skali. jest - dostarczycie- 
lem rekruta, którego można posłać prze 
ciwko Niemcom. 

Powie ktoś: Dlaczego mamy się kło- 
potać o pokój w Europie, kiedy system 
obecny, system Ligi Narodów, wyślnie- 
nicie ten pokój zabezpiecza? — Zgoda. 
System Ligi Narodów jest także poro- 
zumieniem trzech najsilniejszych 
państw w Europie, t.j. Anglji, Francji 
i Niemiec. Porozumienie to jednak głó 
wnie polega na utrzymywaniu mniej- 

sżych państw europejskich w zależno- 
ści od tego porozumienia. Stąd obra- 
ca się przeciwko swobodzie naszych 
ruchów, stąd utrzymuje nas, Polskę, w 
charakterze państwa małego. Pomimo 
podpisanego w 192! r. na prawach pa- 
rytetu sojuszu z Francją, Polska ani ra- 
zu w tym dziesięcioleciu nie uczestni- 
czyła w załatwieniu jakiejś kwestji, ob- 
chodzącej całą Europę. Nie mówię, 
oczywiście, o uczestnictwie formalnem. 
Nawet, gdy nasz sojusznik zaczął pro- 
wadzić politykę zbliżenia pokojowego 
doNiemiec i zaczął ciągnąć z tego wszy 
stkie korzyści, które dają pokojowe sto 
sunki z sąsiadem, myśmy w tej polity- 
ce nie uczestniczyli, przeciwnie, w mia- 
rę polepszania się stosunków niemiec- 
ko-francuskich, pogarszały się stosun- 
ki niemiecko-polskie. 

3) Muszę zwrócić także uwagę, że 
w historji trwalsze okazały się sojusze, 
oparte także na podobieństwie ustro- 
jów politycznych, niż sojusze państw, 
o całkiem odrębnej strukturze wewnę- 
trznej. Takie sojusze, jak swego cza- 
su podsuwana nam przez Francję 
współpraca Rzeczpospolitej katolickiej 
Sobieskiego z Cesarstwem tureckiem, 
nie wytrzymują próby historycznej. W 
sojuszu francusko-rosyjskim obie stro- 
ny chciały się nawzajem wyzyskać, 
skończyło się dobrze dla Francji, źle — 
dla Rosji. Sojusz niemiecko-rosyjski 
byłby sojuszem normalnym, dwa kon- 
serwatywne cesarstwa mogłyby się na- 
wzajem popierać, byłoby to coś w ro- 
dzaju Świętego Przymierza, lub też w 
rodzaju Ligi Narodów, łączącej w 
swem łonie szereg burżuazyjnych re- 
publik, broniących nietylko burżuazji 
przed bolszewizmem, lecz i pewnych 
pojęć XIX w. przed ich dekadencją, bę- 
dąca skutkiem zbytniego rozszerzenia 
prawa udziału w wyborach  politycz- 
nych. 

Sojusz w Bjorke, był to sojusz skie- 
rowany przeciwko niebezpieczeństwom 
czychającym na Europę z zewnątrz, 
oraz przeciw Anglji. Dziś, nikt nie bę- 
dzie propagował w Europie myśli bu- 
dowania sojuszu przeciwko Anglii. Na- 
tomiast porozumienie  francusko-nie- 
miecko-polskie byłoby aktualne, właś- 
nie ze względu na niebezpieczeństwa, 
grożące z zewnątrz europejskiej cywili 

zacji. Stanisław Mackiewicz. 
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Porozumienie angla - amerykańskie 
W SPRAWIE SPŁATY TEGOROCZNEJ RATY DŁUGU WOJENNEGO 

LONDYN. PA'[. — „Times“ donosi, 

że w najbliższych dniach nastąpi w Wa 
szyngtonie podpisanie porozumienia 
pomiędzy Anglją a Stanami Zjednoczo- 
nemi w sprawie dokonania w Ameryce 
splaty tegorocznej długu wojennego, za 
wieszonej na mocy moratorjum Hoovera 

Spłata będzie uiszczona w 10 ratach 
rocznych i będzie doatkiem do przypa- 
dających regularnie spłat rocznych z 
doliczeniem 4 procent. Dziennik: podkre 
śla, że porozumienie to, mające charak- 
ter zasadniczy i techniczny, nie przesą- 
dza jeszcze sprawy, czy Anglja będzie 

istotnie mogła dokonać następnej płat- 
ności, przypadającej 15 grudnia. 

(Skala spłat angielskich wzrasta w 

roku obecnym z 161.100 tys. dolarów do 
183.900 tys. dol. Do sumy tej doszłaby 
dziś jeszcze jedna dziesiąta część ze- 
szłorocznej, zawieszonej spłaty, co stano 
wiłoby razem 200 milj. dol., czyli 55 

mailj. f. papierowych, licząc według kur 
su dnia. 

W artykule wstępnym „Times* wy- 

raża żal, iż Ameryka nie zaczekała z tą 
sprawą jeszcze trzy tygodnie, do czasu 
spotkania się mocarstw europejskich w 
Lozannie w celu rozważenia sprawy od 

szikodowań. — Nie stanowi to wielkiej 
pomocy, jeżeli w wilję tej konferencji 
żąda się od dłużników Ameryki, którzy 

są jednocześnie wierzycielami niemiec- 

kimi, aby zgodzili się na powiększenie 

swych spłat „Ameryce. [Wskazuje to na 
fakt, iż rząd angielski pragnie nalegać 
na ścisłe wykonanie zobowiązań swych 
dłużników, nie biorąc pod uwagę ani 

kłopotu, jaki wyrządzi niektórym z nich 
ani wpływu na sytuację ekonomiczną 
na całym świecie. 

W tych warunkach podkreśla 
dziennik — dłużnikom będzie bardzo 
trudno uczynić gest szczodrości, wobec 

dłużnika niemieckiego. 

LONDYN (PAT). — Koła polityczne i 
finansowe Londynu są poruszone wiadomo- 
šciami prasy angielskiej, jakoby Wielka Bry 
tanja zdecydowana była uiścić ratę długu a- 
merykańskiego, przypadającą w dniu 15 
grudnia, bez wzgłędu na to, czy Niemcy za- 
płacą odszkodowanie, czy nie. W kołach Ci- 
ty, reprezentujących świat finansowy, wia- 
domości te nie są komentowane przychylnie 
— Natomiast w kołach przemysłowo - hand- 
lowych wiadomości te wywołują surową 
krytykę, obawiają się bowiem dalszego przy 
ciśnięcia Śruby podatkowej, cełem wyrów- 
nania budżetu, o ile przyjdzie do zapłacenia 
w grudniu około 28 miljonów funtów. 

  

„ROZBROJENIOWY” PROGRAM NIEMIECKI 
Reichswehra rozpoczyna budowę fortyfikacyj 

na granicy polskiej 
KRÓLEWIEC. (PAT). Prasa 

wschodnio - pruska zamieszcza komu 
nikat władz wojskowych, stwierdzaja- 
c., że ministerstwo Reichswehry przy 
stąpi w najbliższym czasie dc budowy 
wielkich fortyfikacy( w okolicy Licbur 
ku na Warmji (Heilsberg), gdzie zo- 
stanie utworzony t. zw. „trójkąt heils- 
berski“. 

Powodem, dia Itórego Reichsweh- 
ra założy te fortysikacie, mają być rze 
kome prowokacje ze strony Polski. — 
Jako te prowokacie, prasa wymienia 
przemówienia, wygłoszone na zjeździe 
Bratniej Pomocy w Gdańsku, oraz „re 
welacje', opublikowane ostatnio przez 
niektóre dzienniki angielskie. 

Dzienniki zaznaczają, że „minister 
stwo Reichswehry może swe zarządze 
nie uzasadnić nietylko żądaniami Prus 
Wschodnich, lecz także części opinii 
šwiatowej““. Następnie dzienniki pod- 
kreślają, że budowa zamierzonych 
twierdz, będzie zgodna z przepisami 
traktatu wersalskiego. Należy jednak 
zauważyć, że system pozycyj obron- 
nych na południu i wschodzie Nie- 
miec winien być utrzymany w stanie z 
roku 1919, t. zn. że tworzenie nowych 
fortyfikacyj jest niedozwolone. 

'Frwająca od kilku miesięcy kampa 
nją przeciwko urojonym niebezpieczeń 
stwom Niemiec rozpoczęła się od wy- 

    

dania słynnej już dziś książki Hansa 
Nitrama, pod tytułem „Napad Polski 
na Prusy Wschodnie”, o której sądzą 
że była inspirowana przez Reichsweh- 
rę. 

W kołach politycznych Królewca 
niedwuznacznie daje się do poznania, 
że trójkąt heilsberski będzie miał do- 
niosłe znaczenie, jako punkt operacyj- 
ny, jako też punkt obronny wobec Poi 
ski, nie należy bowiem zapominać, że 
granica Heilsbergu znajduje się zaled- 
wie o 120 km. od Warszawy. 

Z tych względów tworzenie w Pru 
sach Wschodnich twierdz i punktów 
wypadowych oraz oczywiste narusze- 
nie postanowień traktatowych, należa- 
io poprzedzić odpowiednią propagan- 
dą, która się starała wmawiać w opi- 
nję świata, że chodzi tu jedynie o za- 
rządzenia obronne. 

„SPRAWIEDLIWOŚĆ 
DLA WĘGIER" 

RZYM (PAT). — Mussolini postanowii 
ofiarować Węgrom nowy samolot pod na- 
zwą „Sprawiedłiwość dla Węgier", mający 
zastąpić samolot, zniszczony w ostatniej ka 
tastrofie. oraz polecii posłowi włoskiemi w 
Budapeszcie wręczyć rodzinie lotnika End- 
resa — 100 tysięcy lirów, zaś rodzinie totni 
ka Bittay'a 50 tysięcy lirów. 

Mileńszczym 
  

  

9 OSÓB ZABITYCH.—5 RANNYCH.—BYDŁO PORAŻONE NA PASTWISKU 
PIORUN W KOLONJI KOLEJOWEJ.—TRAGICZNY WYPADEK NA DWORCU 

WILNO. — Podczas burzy, jaka 
przeszła nad miastem w nocy z wtor- 
ku na środę, zanotowano kilka ude- 
rzeń piorunów. 

M. in. piorun uderzył w dom Mar 
cinionków w pobliskiej kolonji kolejo- 
wej. 

Wpadając przez przewody komino 
we do mieszkania, piorun poraził śpią 
cą w pierwszym pokoju córkę Marci- 
nionków, 17-letnią Malwinę. 

Dziewczynę w stanie groźnym prze 

wieziono do szpitala Sawicz. Pożar, 
który wybuchł w mieszkaniu, w za- 
rodku stłumiono. 

  

Bardziej tragiczny wypadek zdarzył 
się wczoraj w dzień na dworcu kole- 
įowym, 

Najprawdopodobniej silny wiatr 
zerwał jeden z przewodów elektrycz- 
nych, biegnących nad stacją. O taki 

  

Lokujcie kapitały 
w nieruchomošciachs 

DOMY w rėžnych dzielnicach 
miasta od 6000 zi. i wyžej. 

PLACE na Zwierzyńcu działki 
po 150 — 200 sążni i większe, 

FOLWARKI poleca 

Dział Pośrednictwa 
Handiowego 
Garbarska 1, tel, 82, 

gl   
  

ZOSTAŁO OTWARTE 

„WILNIANKA” 
wszelkiej garderoby. Na miejscu poczekalnia, 

Na telełoniczne wezwanie wysyłamy gońca, który zabiera i odwozi garderobę. 
  

  

UWADZE GOSPODYŃ! 
Najlepiej zabezpiecza na lato futra I inne ubrani. MOLI 'ób: oszek kys aaa tait ten, Iš poderus į Rej ОВ Е, 

re byly ргтезу) 
sprowadzone 
zapach nie plami ubrania. 

KATOL tępi również radykalnie robactwo: pchły, pluskwy. prusak! karalu- 
chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatach it.- p. W Polsce Katol jest zba- 
dany przez siły naukowe l uznauy jsko środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwo 
I owadów. Katol sprzedaje się w składach aptecznych I aptekach. 

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21. 

ne proszkiem Kato! I został 
lo Polski, okazały się całe it 

KRAWIECKIE POGOTOWIE 

UL. PORTOWA 10. TEL. 19-12. 
Przylmujs reperacje, odświeżanie, czyszczenie, prasowanie, pranie chem. 

| - 

1ż podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ- 
w Rosji, dopiero po upływie długich Ist 

letkniete przez mole. Katol ma przyjemny 

    

właśnie zerwany przewód potrącił no 
gą niosący paczki tragarz Sylwester 
Wasilewski. 

Napięcie prądu było silne i Wasi- 
lewski uległ śmiertelnemu porażeniu. * 
Wezwany lekarz stwierdził już zgon 
nieszczęśliwca. 

BURZA NAD POWIATAMI 

Wczoraj na terenie całego wojewó 
dztwa szalała burza, połączona z pio 
runami. Wielka ulewa w szeregu miej 
scowości podmyła kilkadziesiąt ha 
gruntów wraz z zasiewami. 

Od uderzeń piorunów spaliło się 11 
budynków (w pow. wileńsko - troc- 
kim, oszmiańskim, święciańskim, mo- 
Iodeczanskim, wileįskim, brasławskim, 
i postawskim). 

W pow. wileńsko - trockim piorun 
zabił na drodze w pobliżu Olkienik jó 
zefa Steszewicza, oraz poraził dwóch 
wieśniaków. Pozatem na polu w po- 
bliżu wsi Gierajce w rejonie Oran pio 
run uderzył w stado owiec, zabijając 
14 sztuk. W pow. oszmiańskim na pa 
stwisku, należącem do wsi Zańkowi- 
cze, piorun zabił dwie krowy, należą- 
ce do Wacława Michniewicza i To- 
masza Łukaszewicza. W pow. šwię- 
ciańskim piorun zabił pastacha Gie- 
raszkę Józefa, w pow. mołodeczań- 
skim od uderzeń piorunów zabici z0- 
stali dwaj włościanie i porażone 3 
kobiety. 

Niebywałych rozmiarów nawałni- 
ca przeciągnęła nad powiatem wołe- 
żyńskim, gdzie burza poczyniła znacz 
ne szkody w dobytku ludzkim. Od u- 
derzeń piorunów zabite zostały 3 0- 
soby. Podobnie było na pograniczu 
polsko - sowieckim. Koło Kojdanowa 
i Zasławia od uderzeń piorunów spa 
lito sie kilkanaście budynków miesz- 
kalnych i kołchozów. 

Na odcinku Zasław w pobliżu wsi 
Lichacze piorun uderzył w sowiecką 
strażnicę graniczną, podczas gdy w 
budynku tym odbywała się odprawa 
wojskowa. 

OSKALPOWANI KOMUNIŚCI 

Podczas burzy piorun uderzył w budy- 
nek zamkniętego przed tygodniem tartaku 

Harniewiczą w Michniewiczach, powodując 
pożar. 

W chwilę potem z plenącego budynku 
wybiegło kilku osobników, dźwigając dwu 
rannych kolegów. Nieznajomi ku zdziwieniu 
obecnych usiłowali zbiec, lecz zostali zatrzy 
mani. Zatrzymanymi okazali się komuniści, 
którzy w budynku, gdzie zastała ich burza, 
urządziłi masówkę młodzieży KPZB. Piorun 
oskaipował dwu z nich i ich to właśnie 
wyniesiono z szopy. Stan ich jest ciężki. 

    

ORGAN, ALE CZY „LITERACKI” 
Wychodzi od paru miesięcy w Bydgo- 

szczy dwutygodnik pod niewinnym tytule 

„Ze Świata”. Na karcie tytułowej czytamy, 

że czasopismo poświęcone jest „literater:e, 

nauce i sprawom społecznym”. Sądząc z na- 

zwy i zadań, którym ma służyć dwutygud- 
nik, trudno się domyśleć, że jest to 100-pro- 
centowa komunistyczno-sowiecka propagan- 
da, przemycarła za parawanem „literatury, 
nauki i spraw społecznych”. Zresztą bezczel- 
ność rodzimych adoratorów Miarxa, Lenina, 
Stalina, czerpiąca natchnienie i środki niate- 
rjalne z Moskwy, dochodzi do tego stopnia, 
że redaktorzy „literackiego“ czasvytznia nie 
uważają za potrzebne nawet słówkiem 

jaknąć się o literaturze, lub nauce. 

Oto np. ostatni (Nr. 8) tego „literackiego 
organi przynosi artykuł wstępny „W otwar- 
te karty", omawiający sprawy  Daleviego 
Wschodu, a zwłaszcza „impecjalistyczną „po- 
litykę Japonji i Mandżurji. Tezy artykułu i 
„Obszczaja ustanowka“, jak mówią w Boisze- 
wji, jakby żywcem wzięta 4 wstepniakow 
„Prawdy”. Jest więc i powołane się na ame 
rykańskiego speca, gen. Graves'a i gen. Wey 
gand'a, którzy twierdzą o zbliz uu się mo- 
mentu bezpośredniej waiki pon.iędzy kapita- 
lizmem a Z.S.S.R., jest kilka ostrych słów 
dla tych, co „węszą agresywność czerwonc- 
go imperjalizmu — słowem wszystko, co 
powinno być w prawomyślnym organie so- 
wieckim. 

Dalej rzuca się w oczy krzyczący, bojo- 
wo-agitacyjny tytuł: „Hjeny żerują”. — „Moc 
derstwo — czytamy — dokonane przez ent'- 
granta rosyjskiego w Paryżu na osobie pre- 
zydenta Francji, raz jeszcze ukazało nam w 
całej potworności obiicze białogwardyjskiej 
emigracji, która w swem dążeniu do przy- 
śpieszenia zbrojnego starcia poszczególnych 
państw ze Związkiem Radzieckim nie cofa 
się przed żadnemi środkami”, 

   

Za= 

Mamy właśnie pod ręką kilka numerów 
„Prawdy* moskiewskiej z ostatnich dni. Bie 
rzemy do ręki pierwszy z brzegu i czytamy 

w artykule o Gorgułowie taki passus: 

— „Wreszcie ujawnia się to, co jest naj- 

ważąjejsze, a mianowicie, że wysoko posta- 

wieni obrońcy rosyjskiej „bialogwardziej- 

szczyny*, zajmujący © dostatecznie poważne 

i odpowiedzialne stanowiska we Francji, nie 

mogą obalić tego niezbitego i stwierdzone- 

go faktu, iż w cieniu francuskich władz, ro- 

ryjska „biełogwardiejszczyna* przygotowała 

zamach na Doumera w celu sprowokowania 

antysowieckiej wojny”. 

Pokrewieństwo ideowe bardzo wyrażne. 

Czytajmy dalej „Ze świata” i zachwycajmy 
się literackością tematów. Oto zagadnienie 
Paneuropy, lub sytuacja w Niemczech po wy 

borach Hindenburga i do Sejmu Pruskiego, 

oświetlone są w ten sposób, jakby autorzy 

artykułów nie mieszkali ww Bydgoszczy, 

lecz rezydowali conajmniej przy ulicy Twer- 

skiej pod Nr. 48 z widokiem na mury Kremlu. 

Prasa sowiecka bardzo lubi powoływać się 

na cytaty z „Gazety Warszawskiej". Czyta- 

ше tego pisma narodowego w redakcjach 

sowieckich, uważane jest za oznakę dobrego 

tonu. „Ze świata” nie pozostaje w tyle i ar- 

tykuły swe również przeplata powoływania- 

mi się na p. Kozickiego. 

Krótko mówiąc pod niewinnym tytulem 

„Ze świata”, kryje się nic innego, jak pol- 

skie wydanie sowieckiej „Prawdy* i „Izwie- 

stij', przystosowane do naszych warunków 

t. zn. z pominięciem, ze względu na wiasną 

skórę, redaktorów i wydawców, ordynar- 

nych nfapaści na „faszystowski rząd jaśnie- 

pańskiej Polski”, w których celują te dwa o- 

statnie organy sowieckie. 

Życie i stosunki polskie na łamach „Ze 

Świata”, omawiane są w bardziej kunsztow 

ny sposób. W Polsce więc istnieją tylko: 

„Żyrardów — wymierające miasto i Stolica 

nędzy — Warszawa”, pozatem nie ma wy- 

darzeń godnych uwagi „Ze Świata”. Ten- 
dencyjność artykułów podkreślona jest od- 

powiedniemi ilustracjami i spreparowanemi 

w. demagogicząp-krzykliwy sposób tytułami. 

  

Kto zabił lorda Kitchnera 
Tajemnica torpedy niemieckiej z dmia5 czerwca 1916 т. — Senscyjne areszto- 

wane w Stanach Zjednoczonych. 

Policja amerykańska aresztowała 

mężczyznę, występującego pod mazwi- 
skiem Trafford-Graven, który podawał 
się za obywatela amgielskiego, a w rze- 

czywistości okazał się kupcem z Trans- 
walu. Prawdziwe jego nazwisko brzmi 
|Joubert-Duquesnes. Znaleziono przy 
nim mapę wysp Orkney w oznaczonem 

krzyżykiem miejscem, gdzie w dniu 26 
czerwca 1916 r. zatonął, storpedowany 
przez niemiecką łódź podwodną, krążo- 

wnik „Hampshire*. Na krążowniku tym 
zginął m. in. lord Kitchner. Obok krzy- 

żyka widniał przypisek, skreślony ręką 

Jouberta: „Tu zabiłem lorda Kitche- 

nera“. 

Joubert został aresztowany w Ame- 
ryce, na żądanie władz angielskich, któ- 
re poszukiwały go w związku z zupeł- 
nie inną sprawą. Mianowicie ciąży na 

nim podejrzenie wywołania wybuchu 
na parowcu „Tennison“ w roku 1914, 
kiedy to zginęło trzech marynarzy an- 
gielskich. Joubert, szpieg międzynaro- 
dowy, był uwięziony w roku 1919 przez 
władze amerykańskie, lecz zdołał zbiec 
z. więzienia. 

Pewien oficer rosyjski, który miał 
towarzyszyć Kitchenerow: w jego po- 
dróży do Rosji, był schwytany przez 
Niemców.  Joubert skorzystał z tego 
(wypadku, iprzebrał się w mundur ro- 
syjski, i zaopatrzywszy się w dowody 
osobiste jeńca, wyjechał do Anglji. 

Udało mu się dotrzeć do lorda Kit- 
chenera. Wsiadłszy wraz z nim na krą- 
żownik „Hampshire, Joubert porozu- 
miewał się z łodziami niemieckiemi 

przy pomocy sygnałów, co umożliwiło 
zatopienie okrętu w dniu 5 czerwca 

1916 r. 
Po wybuchu torpedy Joubert wsko- 

czył do wody i przy pomocy pasa ra- 
tunkowego unosił się przez kilka go- 

dzin na falach. Uratowała go od śmier- 
ci niemiecka łódź podwodna. 

Wszystkie te szczegóły znaleziono 
w pamiętniku Joubert'a. Sensacyjne a- 
resztowanie rzuca zupełnie mowe światło 
ma tajemniczą sprawę storpedowania 
krążownika „Hampshire. 

Powrót do wolnego 
handlu w Z.S.S.R. 

W prasie sowieckiej ukazało się no- 
we zarządzenie, podpisane przez prze- 
wodniczącego CIK'a Kalinina i prezesa (.. 
rady komisarzy ludowych Mołotowa o , 
wprowadzeniu wolnego handlu artyku- 
łami żywnościowemi. 

Według dekretu, członkowie kolek- 

tywów rolnych, jak równiez włościanie, 
mogą sprzedawać artykuy żywnościowe 

bez żadnych: ograniczeń w wolnym ob- 
*ocie. Dekret zabrania władzom miej- 

scowym czynić przeszkody lub też na- 
kładać podatki na wolny obrót handlo- 
wy włościan. Wydany dekret jest dal- 

szem uzupełnieniem ji rozszerzeniem do 

tychczasowych zarządzeń w sprawie 
wolnego handlu artykułami żywnościo- 
wemi. Zarądzenia te mają na celu zła- 
godzenie przesilenia aprowizacyjnego, 
które w ostatnim czasie przybrało nie- 

Obok zaś, dla uwypuklenia kontrastu z pol- 

ską nędzą drukuje się olbrzymi artykuł „Dru- 

ga piatiletka“. | 

Numer dopełnia reportaż Ilji Erenburga p. 

t. „Miasto Kseres*, gdzie mniej jest o wi- 

nie, a więcej o uposażeniach republikańskich 

dygnitarzy w Hiszpanji i artykuł o Rumunii, 

zatytułowany obiecująco: „W kraju bojarów 

i Siguranzy*. Myliłby się ten, ktoby sądził, 

że artykuł poświęcony jest opisowi ostatnich 
krwawych wypadków na Dniestrze, gdzie 
bolszewicy rozstrzeliwali masowo chłopów 
mołdawskich, uciekających od rajskiego ży- 
cia w Bolszewji do Rumuriji. O tem wyda- 
rzeniu ani słowa, natomiast plastycznie opi- 

sany jest głód i terror bojarów i siguranzy. 

Kilka karykatur na temat rozbiojenia, о- 
czywiście w duchu deklaracyj p. Litwinowa, 
zamyka ciekawy „literacki* numer „Ze świa- 
ta“. 

Jeżeli chodzi o pismo propagandowe —- 
trzeba przyznać, że dwutygodnik, preparowa 
ny jest pierwszorzędnie. Artykuły dobrane 
celowo, napisane żywo, ilustracje dobre, ka- 
rykatury przejrzyste — dają gwarantję pe 
czytności. W odróżnieniu od pism sowiec- 

kich „Ze świata" pozbawione jest nudnego 

balastu, którym w 80 proc. przepełniona jest 
prasa sowiecka, drukująca najnudniejsze spra 

wozdania o „partijnoj żyźni i partijom stroi- 
tielstwie“. Lecz to właśnie, że pismo to jest 
wyrażając się po dziennikarsku, dobrze re- 

bione, sprawia, iż jest ono bardziej szkodliwe, 

niż wszelka potajemnie kolportowana bibuła 

komunistyczna. 

Dziwna pobłażliwość władz miejscowych, 
tolerująca podobny dwutygodnik, powinna 
raż wreszcie się skończyć. Zamknąć należy 
czemprędzej do „literacko-naukowe* pismo, 

a szanownym panom redaktorom i wydaw- 

com zaproponować bezpłatny przejazd do 
Bolszewji, gdzie spotkają ich niewątpliwie 
szeroko otwarte ramiona Dębala, Łańcuckie- 

go i całej ciepłej kompanji renegatów. Sz. 

Kontralerze, czuwajł 
Jedni mówą: 

— Proszę o bilety. 
Inni: 
— Proszę bilety. 
Jeszcze inni: 
— Prosza bilety. 

Ale wszyscy proszą. Na rzmaity spo 
sób i różnemi głosami. Ledwie ezłowiek 
usiądzie, kupi bilet, wetknie go do kie- 
szeni lub za rękawiczkę, ledwie rozłoży 
gazetę, już się rozlega (głos, przypomi- 
mający dawne,dobre czasy, kiedy to 
mówiono tak: 

—Waszi biletiki, gaspada. 
Arbon tymczasem podskakuje, ktoś 

Się z kimś zderza kolanami czy głową, 
paniusia naprzeciwko obładowana ko- 
szyczkami szuka usilnie, ale bilet właś 
nie gdzieś się zapodział; przystanek 
wchodzą, wychodzą... A on mie, tylko 

— proszę bilety. 
W tych dwóch słowach, powtarza 

nych jednostajnie, jest cała otchłań nu 

dy, ugrzecznionej matarczywości i na- 
moln; Ckliwe są one i mdłe, i akom 
panjuje im znakomicie odtylcowy.gaz 
arbonów. 

fPoeo to robią ci biedni ludzie? Po- 

co przeskakują z arbonu do arbonu, od 

rana do wieczora, aż do zawrotu głowy ? 
Poco paręset razy dziennie powta- 

rzają: 

— Proszę bilety. 

Ach, omi kontrolują. Konitrolują, 

czy każdy pasażer ma bilet, czy odpo- 
wiednio opłacony, czy konduktor sprze- 
dał każdemu pasażerowi bilet, czy ścią- 

gnął zań odpowiednią kwotę... 

Kontrolują, albowiem nie mają za- 
ufania, oczywiście do konduktorów, te 
jak konduktor nie ma zaufania, oczy- 

wiście do pasażerów, tak jak pasażer 
nie ma zaufania do konduktora, tak 
jak konduktor nie ma zaufania do kon- 
trolera, tak jak kontroler... 

Oto jest punkt wyjścia. Brak zaufa- 

nia. Ktoś przecie musi kogoś mabijać. 
Inaczej być nie może. Więc trzeba się 

wciąż wzajemnie kontrolować. Czuwaj, 
że tak powiem, na każdym kroku. Czu- 

waj, albowiem nie wiesz dnia ani go- 

dziny. 

Cóż z tego, że maprzykład w Niem- 
czech możesz przejechać od granicy 
polskiej do belgijskiej niekontrolowa- 
ny. Przedziurawiają ci bilet tylko w 
tych dwóch krańcowych punktach. Spró 
buj tylko, czyci się tak uda odpoczty 
do Łukiszek. Cóż z tego, że po jakimś 
Berlinie czy Paryżu możesz jeżdzić au- 
tobusem godzinami i nikt cię o biłet 
nie zapyta. Spróbuj tylko, czy ei się 
tak uda od Łukiszek do Witoldowej. 

A dlaczego nikt cię nie zagabnie w 

(Paryżu iczy Berlinie. Wiadomo. Po 

pierwsze, musiałeś przecie kupić bilet 

wsi dając. Bez biletu nie mógłbyś prze 

cie jechać. Po drugie, po djabła ludziom 
przeszkadzać, a robić zamęt a roz- 
gardjasz? Nie jeżdżą wszak dla przy- 

j Po trzecie, poco niby treno- 
kontrolerów w skokach na 

Nóg na loterji nie wygrali. 
gzcie, w jakim celu utrzymywać 

armię młodych dryblasów? Żeby 
akali? Czyż nie szko- 

ż nie lepiej czuliby 
się, gdyby ich w trzech czwartych zre- 
dukować, a jednej czwartej kazać wie- 

i przy biurku zrobić 
ontrolę ? 

Е e. Tylko ktoby tam miał do 
kiej roboty baufanie dox. 

      

    

  

   

   

  

      

    

pokojące rozmiary. Jednocześnie wpro- 
wadzenie wolnego handlu artykułami 
żywnościowemi komentowane jest jako 
częściowe przywrócenie tzw. NEP'u.



  

KATEERTETEO 
CZWARTEK 

Dziś 26 

Boże Ciało 
jatro 
Bedy 

E i 

spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 25 1932 roku 
Ciśnienie średnie: 754. 
Temperatura średnia: - 18. 

Temperatura najwyższa: -r26. 

Temperatura najniższa: +12. 

Opad: 9,0. 

Wiatr: północny. 

Tendencja: nierównomierny spadek. 

Wscnód słońca g. 3.50 

Zachód słończ g. 2005 

Uwagi: chmurno, w nocy i po południu 

burza. 

MIEJSKA 
— Dojazd w czasie procesji Bo- 

żego Ciała. — W dniu 26 maja w 
związku z procesjami, przeciągające- 
mi ulicami miasta z powodu święta 
Bożego Ciała, niektóre ulice, jako to: 
Wielka i Zamkowa będą zamknięte 
dla ruchu kołowego. 

Osoby, które chciałyby przejechać 
samochodami lub powozami do koś- 
cioła św. Kazimierza, proszone są O 
przejazd ulicami: Hetmańską lub Nie- 
miecką. 

— Podatkowa komisja odwoławcza. — 
Rozpoczęła swe prace komisja odwoławcza 
od wymiaru podatku obrotowego za rok 
1931. Z uwagi na znaczną liczbę odwołań, 
komisja będzie pracowała. przez czas dłuż- 
szy. 

+ O tereny na górze Boufałłowej. 

Magistrat zwrócił się do min. robót publicz 

nych z prośbą o odstąpienie terenów na gó 

rze Boufałłowej, a to 

ich organizacjom akademickim pod budowę 

dalszych objektów budowlanych. 

— Redukcja płac w magistracie. 
— W myśl zarządzenia władz nadzor 
czych płace członków prezydjum mia 
sta mają ulec znacznej zniżce przez 
zniesienie dotychczasowych ryczałtów 
i zastosowanie uposażenia według 
szczebli. Prezydent miasta będzie po- 
bierał pobory według 4-go stopnia, t. 
j. około 750 zł. (dotychczas 1400), — 
wiceprezydent według 5-go stopnia, — 
zaś ławnicy według 6-go stopnia służ 
bowego. 

Odciąży to nieco budżet,, tembar- 
dziej, że projektowana jest obniżka 
pensji wyższych urzędników, szczegól 
nie w przedsiębiorstwach miejskici 

— Oczyszczanie kanałów elektrowni. — 
Zainicjowane po powodzi oczyszcza 
mulonych kanałów doprowadzając, 

  

    

  

objawach przeziębienia 
umatycznych bólach. 
Do nabycia w aplekach 

SPROSTOWANIE I GRATULACJE 

Parę dni temu podaliśmy wiado- 
mość o panu Stefanie Pażusisie i pan 
nie Anastazji Urbanównie. Że p. Ste- 
fan wziął od p. Anastazji kilkaset zło 
tych a conto małżeństwa i zwial.— 
Dziś p. Anastazja i p. Stefan proszą 
o sprostowanie.. Powiadają, że „wia 
domość owa polegała na nieporozu- 
mieniu“. Nie wchodzimy w to, na 
czem polegało nieporozumienie. Cie- 
szymy się natomiast, że pomiędzy p. 
Anastazją i p. Stefanem zapanowało 
porozumienie. A więc ślub odbędzie 
się? — Serdeczne gratulacje... 

w celu przekazania 

do elektrowni, posuwa się naprzód z dobrym 
wynikiem. Prace będą wykończone w czer 
WCu. 

— Strajk w gminie żydowskiej. — Za- 
targ w gminie żydowskiej rozszerza się na 
pracowników różnych instytucyj społecz- 
nych. Konferencje dotychczas odbyte nie da 
ły wyników. 

Strony zainteresowane były na konferen 
cji w Starostwie, zwołanej w celach infor- 
macyjnych. 

WOJSKOWĄ 
— Komunikat zarządu Okręgu Wileńskie- 

go ZOR. — Na zebraniu w dniu 14 maja r. 
b. ukonstytuował się zarząd Okręgu Wileń 
skiego ZÓR., obrany na posiedzeniu w dn. 
24 kwietnia 32 roku, jak następuje: prezes 
— dr. Edward Góra, kpt. K. S. rez., Wice- 
prezesi—hr. Jan Tyszkiewicz, por. rez. mgr. 
Kazimierz Młynarczyk, por. rez., i Tadeusz 
Michaluk ppor. rez., Sekretarz —Karol Foss 
ppor. rez. Skarbnik — Kazimierz Požary- 
ski, por. p r. Członkowie zarządu: — Ka- 
zimierz Hertel, płk. w st. sp., Michal Obie- 
zierski kpt. rez., Walerjan Charkiewicz, por. 
rez., Mikołaj Kondratowicz, por. rez., Ol- 
gierd Stetkiewicz, kpt. K. S., rez., Witold 
Mirski ppłk. rez., Władysław Sokołowski, 
mjr. w St. sp., Kazimierz Hajdul, por. rez. 
Waclaw Kowalski, por. rez., Eugenjusz Koz 
łowski mjr. em., józef Szmidt, por. rez. 
Juljusz Glatman, por. rez., Stanisław Profic, 
mjr. w st. sp., Wacław Walczykowski, ppor. 
rez. Bolesław Łucznik, ppor. rez. Stefan Ła- 
pinski, por. rez., Janusz  Balde, ppor. rez. 
Kazimierz Jobeli, b. urz. wojsk., Józef Dąb 
rowo kpt. rez., Fryderyk Krasicki, por. rez. 
Aleksander Achmatowicz, por. rez., Piotr 
Gulewicz, ppor. rez., Komisja rewizyjna: — 
Bronisław Domański, pik. em., Tadeusz 
Młodkowski, kpt. rez., Feliks Rynkiewicz, 
ppor. rez., Witold Paszyc, por. rez., Edward 
Woynicki, por. rez., Sąd koleżeński: — Mie 
czysław Pluciński, kpt. K. S., rez, Woj- 
ciech Wierzbiński, por. rez., Jarosław Mar- 
tyszewski, ppor. rez., Edward Przybylski, 
por. rez. Witold Sielicki, por. rez., Antoni 
Erdman por. rez. 

Przy niedostatecznej funkcji przewodu po- 
karmowego, katarze żołądka i kiszek, opuch 
linie i stanach zapalnych kiszki grubej, skłon 
ności do zapalenia ślepej kiszki, naturalna 
woda gorzka „Franciszka- Józefa" szybko usu 
wa objawy zastoinowe i bóle w podbrzuszu. 

AKADEMICKA 
— Zebranie Akad. Koła Misyjnego. 

Porządek następujący: 9 godz. rano msza 
św. misyjna w kaplicy (Wielka 64), Kaza- 
nie wygłosi ks. dr. Kazimierz Kucharski, 1. 
J. Po mszy św. śniadanie, współna fotogra- 
ijai zebranie Z ACR o > 

— Chór akademicki. — Dnia 27 maja 
1932 roku t. j. w piątek punktualnie o godz. 
20-ej w Ognisku Akademickiem przy ul. 
Wielkiej nr. 24 odbędzie się próba Chóru 
Akademickiego. 

Obecność wszystkich członków. koniecz- 
na. 

SZKOLNA 
— Zapisy dzieci do szkół powszechnych. 

—Zgodnie z przepisami o obowiązku szkol- 
nym, zapisy dzieci do publicznych szkół po 
wszechnych m. Wilna odbędą się w bieżą 
cym roku nie w sierpniu, jak to miaio miej 
sce lat ubiegłych, lecz w dniach 28 i 29 ma 
ja 1932 roku w kancelarjach szkół od godz. 
9 do 12 i od 15 do 18. a) wobec ws t 
kich dzieci, urodzonych w latach -— 1925, 
1924, 1923 1922 i 1921; b) oraz dzieci rocz 
ników 1920 i 1919, które w roku szkolnym 
uczęszczały już do szkoły. 

Zapisy dzieci żydów, Świętujących sza- 
bat, odbywać się będą 29 i 30 maja. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów. — W piątek dnia 

27 bm. w lokalu przy ul. Przyjazd 12 od- 
będzie się 83-cie zebranie Klubu Włóczę- 
gów Senjorów. Początek o godz. 19 min. 
30. Na porządku dziennym sprawy admini- 
stracyjne Klubu, oraz referat aktualny. O- 
becność wszystkich członków niezbędna. 

— Odczyt o „Decameronie* — Zapowie- 
dziany na sobotę 28 bm. odczyt (w sali 
Konserwatorjum Muzycznego — ul. Wiel- 
ka) dra Edwarda Boye wzbudził w naszem 
mieście ogromne zainteresowanie, sądząc ze 
sprzedaży biletów w biurze podróży „Or- 
bis* (Mickiewicza 11 a). 

Dr. Edward Boye znany jest jako wybit 
ny tłumacz dzieł Aretina, Unamuny, a w 
szczególności wydawanego obecnia przez fir 
mę wydawniczą J. Mortkowicza „Don Ki- 
chota“ Cenwantesa. Odczyt o „Decamero- 
nie“ bęedzie ilustrowany recytacjami nowel 

   

w przekładzie prelegenta. Bilety w cenie 3 
do 1 zł. nabywać można w „Orbisie*. 
Początek o godz. 20-ej. 

— Z T-wa Lekarskiego. W sobotę dn. 
28 maja 1932 roku o godz. 19-ej min. 30 
w lokalu Wileńskiego Towarzystwa Lekai- 
skiego odbędzie się posiedzenie naukowe 

YA SEKE, 

WILNO. — W związku z powzietą 
przed tygodniem uchwałą uruchomienia linji 
powietrzaej na szlaku Mińsk — Moskwa, — 
władze sowieckie w dniu 29 bm. przeprowa 
dzą pierwszy próbny lot trzech samolotów 
pasażerskich na tej linji. 

Jak już donosiliśmy, linja ta zostanie u- 

w ь 

ruchomiona w końcu czerwca rb. Początko 
wo na linji tej będzie kursowało 3 wieikie 
„Statki powietrzne”. Również władze sowie- 
ckie projektują, by linję Moskwa — Mińsk 
przedłużyć na linję Warszawa — Berlin — 
Paryż. 

  

ECHA WIELKIEGO POŻARU 
WILNO. — Zbadane zostały już 

książki olejarni kurlandzkiej zakwestjo 
nowane w czasie pożaru. 

Wynika z nich, że sytuacja finan- 
sowa zakładów była naogół pomyślna 
przy jednoczesrem posiadaniu zamó- 
wień, zapewniających  olejarni pracę 

BAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AS AAA ф 
> 

Ё 
1GNAC 

gry odłożone z dnia wczorajszego z powodu niepogody, a 

wchodzące w program meczu Legia 7858 A.Z.S. (Wilno) 

SV VVVVVVYVYVVYYVYVYVYVYVYVVVVVYVVYVYVYVVVVVVVSTYVTYVVTVVVVTYYTVYYVYT! 

Oddziału Wileńskiego Polskiego Towarzy- 
stwa Przyrodników im. Kopernika, na któ- 
rem p. mgr. W. Adolph wygłosi odczyt p. 
t. „Z zagadnień ochronnego naśladownictwa 
mrówek* (nowe poszukiwania z dziedziny 
mirmeko - mimezji) Wstęp wolny. 

OŽNE 
— II Wystawa obrazow „Niezaležnych“ 

mieszcząca się w ogrodzie po - Bernardyri- 
skim, otwarta codziennie w godz. 10—18. 
Wystawa potrwa jeszcze kilka dni. 

— Poświęcenie pomnika Joachima Le- 
lewela. — W niedzielę dnia 29 bm. o godzi- 
nie 13-ej odbędzie się na cmentarzu Rossa 
poświęcenie pomnika, na grobie joachima Le 
lewela, którego dokona ks. prorektor dr. 
Czesław Falkowski i wygłosi przemówie- 
nie, a orkiestra gimnazjum im. Lelewela i 
chór akademicki wykonają utwory religiine 
Zaprasza się wszystkich do wzięcia jak naj- 
liczniejszego udziału w tym akcie hołdu cla 
Joachima Lelewela. Osobne zaproszenia .roz 
syłane nie będą. 
— Pokaz motyli egzotycznych. — W cza- 

sie od soboty 28 maja do niedzieli 5 czer- 
wca włącznie w godzinach od 11—14 zo- 
staną wystawione na pokaz publiczny w 
Uniwersyteckiem Muzeum Przyrodniczem — 
(ul. Zakretowa 23, Il wejście) motyle cgzo 
tyczne, złożone w postaci depozytu przez 
"Pow. Przyjaciół Nauk w Wilnie. Wejście 
dla dorosłych 50 gr., dla młodzieży szkoliej 
20 gr., dla wycieczek po 10 gr. od osoby. 

— Zarząd Cechu Rzeźników i Wędli- 
niarzy w Wilnie wzywa wszystkich swych 
członków do stawienia się wraz z rodzina- 
mi i czeladzią w sekretarjacie Czchu.w dn. 
26 maja rb. (we czwartęk) na godz. 8,30 
rano punktualnie — celem wzięcia udzia'u 
pod sztandarem cechu w uroczystej proce- 
sji Bożego Ciała. 

TEATR I MUZYKA 
— „Awantura w raju* w Bernadynce.— 

Dziś we czwartek 26-g0 maja o godz. 8 m. 
15 wiecz. po raz trzeci świetna iarsa Arno! 

  

    

da i Bacha, p.t. „Awantura w raju". — 
Jutro w piątek 27-go maja o godz. 8 m. 

15 wiecz. „Aw Kra w raju" 
— „Szczęś od jutra" — premjea w 

Lutni. — Dziś, we czwartek, 26-g0 maja— 
przedstawienie zawieszone. 

Jutro w piątek 1/-go maja o godz. S m. 
15 wiecz. premiera wesołej, pełnej pogody 

i słońca komedji Kiedrzvńskiego .,Szczę- 
ście od jutra", która obecnie jest naiwięk- 
szą atrakcją Warszawy. Obsadę tej sztuki 
stanowią: p. p.: Szpakiewiczowa, Wyrwicz 
Wichrowski, Kamińska, Milecki, Jasińska - 
Detkowska, Wołłejko, Bielecki, Wasi'ewski, 
Pawłowska, i inni. Reżyserja — Karol Wy- 
rwicz - Wichrowski. Oprawa sceniczna — 
W. Makojnika. 

— Popołudniówka niedzielna. — W nie 
dzielę 29-go maja po południu o godz. 4-€j 
—arcyucieszna krotochwila Moncey'a „Pan 
naczelnik to ja”, ukaże się po raz pierwszy 
po cenach zniżonych. 

UWAGA: Podajemy do wiadomości, iż 
w najbliższych dniach przybywa do Wilna 
świetna tragiczka polska p. Śtanisiawa Wy 
socka, aby 2—3 razy ukazac się jeszcze w 
„Niespodziance* Rostworowskiego. 
— Park sportowy im. gen. Żeligowskiego. 

    

— —We czwartek- 26 maja 1932 roku odbę- 
dą się: 1) Wielki koncert Wil. Orkiestry 
Symfonicznej pod batutą solisty Opery War 
szawskiej M. Małachowskiego. W progra- 
mie: Moniuszko, Strauss, Chopin i in. 2) 
Balet (studja) Anety Rejzer wykona — 

  

KOCHANKA BANDYTY 

na czele szajki terrorystów z ul. Subocz. 
ARESZTOWANIE SIEDMIU CZŁONKÓW BANDY 

WILNO. — Podobnie, jak to ma 
miejsce w Warszawie, i u nas istnia 
ła banda bezczelnych rzezimieszków - 
terrorystów, rekrutujących się Zz mę- 
tów społecznych. Obrali oni sobie sie 
dlisko w okolicy ul. Subocz, w zaka- 
markach i melinach, gdzie policja z 
trudem docierała. 

Banda „pracowala“ szantažem, u- 
prawiała terror w stosunku do okoli- 
cznych sklepikarzy, żądając statych о- 
kupów lub datków w naturze. 

Nikt się opryszkom nie przeciwsta 
wiał. Ktoby tam ze spokojnych skiepi 
karzy chciał się narażać na niebezpie- 
czeństwo dostania nożem w plecy ai- 
bo zniszczenia warsztatu pracy! Tak 
więc żyło się jakoś Landytom, na cze 
le których.... 

Najcharakterystyczniejszem jest, że 
przywódczynią szajki była kobi:ta na Ё 
zwiskiem  Kistecka, eks-prostytuika, 
eks-złodziejka i eks-kochanka znane- 

go bandyty Kwietkowskiego. Siedem 
Gsób było pod jej iozkazami, a kiero- 
wałą ona niemi jakoby lepiei niż naj 
wytrawniejszy w swym fachu rzezimie 
szek. 

Ona to wyznaczała haracz i wy- 
mierzała doraźne kary za upór. Jej też 
należy przypisać, że sprawki bandy 

tak długo uchodziły bezkarnie, mimo, 
że wiedziano o tem w okolicy bardzo 
dobrze, a akty terroru miały niejsce 
nieraz w biały dzień. 

Kistecka umiała wzbudzić respekt 
wśród obdzieranych ze skóry handla- 
rzy i żaden z pokrzywdzonych nit 
skarżył się policji. 

Wreszcie jednak noga się babie po 
winęła, dzięki zdecydowanemu stano- 
wisku właściciela piwiarni przy ul. 
Subocz Araksimowicza. 

Uchylił się on stanowczo od wszel 

kich pertraktacyj z bandą, w odpo- 
wiedzi na co zdemolowano mu one- 
gdaj zakład. Przytem Kistecka odgra- 
żała się, że przy pierwszej nadarzają- 
cej się okazji rozprawi się z nim „na 
mokro“.. - 

Araksimowicz nie uląkł się jednak 
tych gróźb i bez ogródek powiado- 
mił o wszystkiem policję. 

Dochodzenie nie trwało długo i 
właśnie wczoraj siedmiu członków te- 
go dobranego towarzystwa znalazło 
się w areszcie. 
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SZCZAWNICA 
Zdrojowisko i' stacja klimatyczna o klimacie podalpejskim 
(500 m. p. n. p. m.) z dojazdem autobusami ze stacji kolejowej 

Nowy Sącz, Stary Sącz i Nowy Targ. 
Szczawy alkaliczno-słone, leczące najlepiej i najskuteczniej choroby: 

dróg oddechowych, narządów trawienia, narządów krążenia, 
dróg moczowych, przemiany materji, choroby krwi i nerwów. 

Siedem źródeł wody kruszcowej: Józefina, Stefan, 
Walerja, 

Ceny pobytu znacznie zniżone. 

Magdalena, Wanda, 

Sezon letni trwa od 1 

Informacyj udziela: 
/ Komisja Zdrojowa w Szczawnicy 
( iDyrekcja Zakładu Zdrojowego w Szczawnicy 
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Szymon i Jan. 

maja do 30 września. 
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Y TŁOCZYŃSKI 
mistrz tennisowy Polski 

rozegra na kortach parku im. gen. Żeligowskiego wszystkie 

de późnej jesieni. 
Jak się zdaje, olejarnia będzie w 

prędkim czasie odbudowana. 

Wczorajsza ulewa całkowicie uga- 
Siła tlejące się dotąd odpadki siemie- 
nia, tak, że pogotowie strażackie zo- 
stała odwołane. 

AAAAAAAAA, 

    

POCIESZAJĄCE 
BANKRUCTWA 

Czy opłaci się iabrykowač samo- 
gonkę? Gdyby mieć zupełną gwaran- 
cję bezpieczeństwa i bezkarności — 
tak, opłaci się. Ale wobec nowej u- 
stawy „o tajnem gorzelnictwie“ —nie 
ma sensu narażać się na nadludzkie 
grzywny i więzienia. 

Pieniądze, przeznaczone na zakup 
aparatów i „sprzętu* gorzelnianego, 
stokroć lepiej wydać odrazu na czystą. 
I smak niegorszy i strachu niema. — 
Do takich wniosków doszli widocznie 
tajni fabrykanci, gdyż ilość ujawnio- 
nych samogonnych gorzelni spadła w 
województwie wileńskiem do niepraw 
dopodobnej liczby trzech! Tak niskiej 
cyfry nigdy dotychczas nie notowano! 
Mało tego. W lasach znaleziono kilka 
porzuconych urządzeń tajnogorzelnia- 
nych. Właściciele, nie wytrzymując 
ciężaru kar,, bankrutują i likwidują 
nagwałt swoje przedsiębiorstwa. Jedy- 
ne to w dzisiejszych czasach bankruc- 
two, które staje się pomyślnym obja- 
wem ekonomicznym. 
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Da trzej kl. Gimnazjalnej 
Starsz. oddz. pryw. Powsz. Szkoły 

„DZIECKO POLSKIE" 
pod kier, STEFANJI ŚWIDA 
Mickiewicza 11—11 (gdzie kino „Lrx*) 
i do innych klas przyjmują się zapisy 

i podania w godz, 1 — 3 pp. 
Języki obce nadprogramowo. 

Tamże zapisy kandydatów na 
naucz. wykwalif. i ideowych — 

pożądane muzykain. ы 
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obeska, tango, mazura i groteskę, 3) Wa 
lentyna Komarowska (śpiew): Casanowa, 
—kRóżyckiego, Butterfly — Puccini, Poranek 
Leoncavallo, i inne. Poczatek o godz. 8 m. 

15, wiecz. Ceny: wejściowe — 30 gr., ul- 
gowę — 20 gr., krzesła 60 gr. — - 

CO GRAJĄ w KIRĄCH2 
Pan — Żółta maska. 
Heijos — czarujący chłopiec. 

Casino — Pod kuratelą. 

Hollywood — Kurjer carski. 
Światowid — Okowy małżeństwa. 
Stylowy—Ułani, uiatni, chłopcy malowani. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
.— W ataku furji. — Wczoraj ra- 

no pod wpływem nagłego ataku sza- 
łu wyskoczył z okna 2 piętra student 
Adam Fidrocki (Kościuszki 14), dopu 
ściwszy się przedtem zdemolowania 
mieszkania. 

Uległ on złamaniu nóg i ogólne- 
mu potłuczeniu. Rannego przewiezio- 
no do kliniki psychjatrycznej. 

— MIŁA SUBLOKATORKA. —Z miesz 
kania Jana Piotrowskiego (Poleska 22) skra 
dziono garderobę. 

Kradzieży tej dokonała sublokatorka. Pio 
trowskiego, Anastazja Awiżynowa, która po 
kradzieży zbiegła. Poszukiwanie zarządzo- 
no. 

— Znowu wypadek z wagonetkami. — 
Przy zbiegu ulic Mickiewicza i 3-go Maja 
Pędzące od strony góry Bouffałowej nałado 
wane ziemią wagonetki wpadły na samo- 
chód. „Jedna osoba uległa poszwankowaniu. 

Najwyższy czas położyć kres lekkomyśl 
nemu niedbalstwu robotników, pracujących 
przy robotach ziemnych. 

— Skradzione szyny. — Z podwórza do 
mu nr. 12 przy ul. Holendernia na szkodę 
Dyrekcji Robót Publicznych została dokona 
na kradzież szyn wąskotorowej  koiejki, o 
wartości nieustalonej. 

Kradzieży tej dokonali: Kazimierz Baka 
Szyn, (Filarecka 49) i Feliks Sambor bez 
stałego miejsca zamieszkania, których ze 
skradzionemi szynami zatrzymano. 

— ŻYWA POCHODNIA. — Wczo- 
raj w godzinach popołudniowych przy 
ul. Kalwaryjskiej 13 zdarzył się ciężki 
wypadek poparzenia. 

W czasie, gdy 50-letnia julja Za- 
sztowtowa usiłowała rozpalić maszyn- 
kę spirytusową, nastąpił wybuch, po- 
wodując zajęcie się ubrania na Zasz- 
towtowej. 

Nieszczęśliwa uległa niezwykle 
ciężkiemu poparzeniu. Odwieziono ja 
de szpitala św. Jakóba. 

— Kradł węgiel. — Z wagonu na stacji 
towarowej Wilno na szkodę Dyrekcji P.K. 
P. skradziono zapas węgla kamiennego 0 
wartości nieustalonej. 

Ustalono, że kradzieży tej dokonai Jul- 
jan Klimaszewski (Prosta 16), ktorego ze 
skradzionym węglem zatrzymano. 

— WYPADEK SAMOCHODOWY— Szo 
fer Wincenty Leśkowicz (Szyszkińska 10)— 

We środę 25-go b.m. wieczorem lud- 

no i gwarno było w lokalu akademic- 
kiego stowarzyszenia „Odrodzenie*. 

Małe, sklepione pokoiki, przy ul. Uni 
wersyteckiej zapełnione były doszczęt- 
nie przez młodzież akademicką należą- 
cą do „Odrodzenia*, oraz przez sympaty 

ków tego stowarzyszenia. 

Zegnano wyježdžającego do Rzymu 
na stanowisko radcy Ambasady Ро!- 
skiej przy Watykanie x. prof. dr. Wa- 
lerjana Meysztowicza, kapelana „Odro- 
dzenia“. * 

We wtorek 24 b.m. žegnano ks. prof. 
Meysztowicza oficjalnie w Ognisku aka 
demickiem z inicjatywy P.(orozumie- 

PIĘKNA „ŚRODA" 
Dziwna rzecz... Kiedy niejaki prof. Mir- 

ski wygłasza kilkanaście banałów o Marii 
Szymanowskiej, jako „ostatniej miłości Goe- 

tego", a p. Mirska zabrzdąka coś na forte- 

pianie — cela Konrada jest zapchana i her- 

batki z ciasteczkami zabraknie. Trzeba na- 

gwałt posyłać Bazylego, aby dokupił: tak 

dalece publiczność łaknie strawy duchowej. 

Kiedy przyjeżdża profesor z odczytem o 

pochodzeniu języka literackiego —— pustki. 

Ostatecznie, uczony profesor, który zaopa- 

truje się w wielką czarną tablicę i pisze na 

niej kredą nosowe samogłoski — ostatecz- 
nie, może odstaraszyć. 

*Ale dlaczego na wczorajszej Środzie lite- 

rackiej nie było tylu mile widzianych gości, 

ilu się ich zazwyczaj widzi? Załemmy 

dłonie. Młodzieży, studenci romaniści, nau- 

czyciele wszelkiej branży, elito kulturalna — 

gdzież jesteście? 

Świetny romanista, literat i tłumacz mó 

wi o Don Kichocie, który dla najgłębszego 

umysłu współczesnej Hiszpanii — Miguela 

de Unamuno — staje się dziś palącym pro- 

blematem filozoficznym „społecznym i  reli- 

gijnym; o Don Kichocie, który dziś w lite- 

raturze polskiej powrócił dwukrotnie jako 

motyw w sztukach Miłaszewskiego i Łopa 

lewskiego... 
Wszystko jedno. Nie żalujmy tych, któ- 

rzy na to nie zasługują. 

Odczyt Edwarda Boyć był przedewszy- 

stkiem majstersztykiem literackim. Kompozy 

cja, styl, obrazowanie poetyckie, oryginalne 

przejścia i wiązania myśli — złożyły się na 

doskonałą formę. Pod względem treści dał 

ram w ciągu godziny, pogłębiając wciąż 
zainteresowanie słuchacza, maximum tego, 

czego moglibyśmy się wogóle o Don Kicho 

cie i jego twórcy — z dłuższej nawet lek 

tury — dowiedzieć. Edward Boyć skonden- 

sował umiejętnie w syntetycznym skrócie 

wysiłki swych paroletnich studjów i pracy 

nad arcydziełem Cenvantesa. I ani na chwi- 

lę nie był zdawkowym lub powierzchow- 

nym. Umiał jednem słowem, jedną metaforą 

trafiać w sedno i w wyobraźni słuchacza 

rekonstruować całą epokę. 

— Gdy Hiszpanie się śmieją, w uśmie- 

chu pokazują zęby. Mroczne ich dusze przy 

pominają piwnice, w których tłuką się na- 

miętności, podobne do zwierząt w klatce. 

— Skala powieści została rozpięta mię- 

dzy dwoma biegunami: między mistykiem a 

bandytą. Nie dziw więc, że można tam kłaść 

wszystko. Nie dlatego, by wszystko tam 

właśnie było, tylko dłatego, że między ta- 

kiemi biegunami nie wiem, co się pomieści. 

Takie, dła przykładu, wydarte na chybił- 

trafił z odczytu, zdania niech potwierdzą, 

jak umie Boyć kilkoma rzutami charaktery- 

zować. 

A co się złożyło na treść odczytu? Naj- 

przód podmalowanie tia historyczno - Кк;-- 

turalnego, na którem mógł powstać Don Ki 

chot. Fanatyzm hiszpański. Panowanie nad 

światem. Upojenie się potęgą. Katastrofa r. 

1588 niezwycieżonej armady. Osłupienie. U- 

padek sił. Znużenie. W takim momencie wy 

biła godzina Don Kichota. 

1 dalej usłyszeliśmy przejmujący życio- 

rys jego twórcy, którego życie doliną !ez 

było. 

A potem wszelkie możliwe wyjaśnienia 

zjawiska, które trzeba nazwać Kichotyzmem. 

Od literainej interpretacji dzieła, w którem 

można widzieć tylko fabułę, najbardziej a- 

wanturniczą i nieprawdopodobną — aż do 

głębokiej symboliki. Miguela Unamuno, któ- 

ry przeprowadza analogię pomiędzy Don Ki 

chotem św. Ignacym Loyolą; który w 

walce z wiatrakami widzi symbol idealisty, 

buntującego się odwiecznie przeciwko tyra- 

nji złej, materjalnej pseudocywilizacji.... 

Między dwoma biegunami , zakreślonemi 

przez genjusz Cervantesa, myśl ludzka wie- 

le pomieścić może. w. 

ULE, MIODARKI 
Węzę sztuczną, 

różne narzędzia i przybory pszczelarskie 

poleca 

ZYGMUNT RAGRGODZKI 
Wilno, Zawalna Nr. 11-a. 
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prowadząc auto na ul. Wszystkich Świętych 
najechał na przechodzącego przez jeźdnię 
Wincentego Sylwanowicza (ze wsi Słobnisz 
ki gminy szumskiej), który doznał ogóle- 
go potłuczenia ciała. Lekarz Pogotowia Ra 
tunkowego, po udzieleniu pomocy odwiózł, 
Sylwanowicza do szpitala žydowskiego W 
stanie ciężkim, lecz niezagrażającym życiu. 

— ARESZTOWANY NĄ GRANI- 
CY. — Onegdaj w czasie przekracza- 
nia granicy do Litwy na podstawie 
przepustki rolnej został zatrzymany 
przez straż litewską —— rolnik Piotr 
Wiśniewski. Osadzono go w strażnicy 
Trakiszki, dokąd przybył komendant 
odcinka i agent policji politycznej. — 
Litwini wypytywali o stosunki na gra 
nicy, nastroje wśród ludności itp.. 

Po jednodniowem więzieniu Wiś- 
niewskiego wypuszczono z aresztu.. 

3 

'Linja powietrzna Paryż-Moskwa „ ODRODZENIE” ŻEGNA X. MEYSZTOWICZA 
nia)  A.(kademickich, 

S.(towaryszen). 

MWezorajszy wieczor šrodowy byl in- 
ny. Ani śladu nastroju oficjalnego. Pa- 

mowalo niepodzielnie uczucie: trochę 

melancholji, trochę smutu, osładzanegu 
poczuciem ważności misjii i szerszych 
dróg pracy kochanego Kapelana, naj- 

więcej zaś serdecznej miłości, łączącej 
Odrodzeniowców z ks. prof. Meysztowi- 
czem. Mówiono niewiele, ale jakże głę- 
iboko, z serca. Jak na dłoni widniała nie 
zmierzona wartość posiewu, rzuconego 
przez Kapelana ,Odrodzenia* na niwę 
młodych dusz. 

Tych rzeczy nie można opowiedzieć, 
trzeba je czuć i widzieć w twarzach 
wojujących o żywy katolicyzm Odrodze 

niowców... 
Rozłączenie z ks. prof. Meysztowi- 

wiczem, aczkolwiek niewątpliwie cięż- 

kie i mocno przez młodzież odczute, 

jest jednocześnie podkreśleniem potęż- 

nej łączności między „Odrodzeniem a 
jego kapelanem. 

Odległość Wilno — Rzym, gdy się 
pomyśli, jak wiele z siebie zostawia tu 
w Wilnie ks. prof. Meysztowicz. 

Smutek pożegnania ustępuje, żal zni 
ka, bo stworzona w gorących sercach 

idea miłości chrześcijańskiej daje otu- 
chę i krzepi w rozłące. 

Ks. prof. Meysztowiczowi niech bę 
dzie pociechą myśl, iż jego praca dała 
już teraz plony obfite, które rozwijać 
się będą i do dalekiej Italji Odrodze- 
niowe pozdroweinie przyniosą nieba- 
wem. 

Na zakończenie ostatniego wieczoru 
pożegnalnego, młodzież odrodzeniowa 
w liczbie kilkudziesięciu osób odprowa 
dziła ks. prof. Meysztowicza tradycyj- 
nym wężykiem do jego mieszkania, 
owacyjniet żegnając i! wznosząc długo 
niemilknące okrzyki „niech żyje”. 

Jesteśmy proszeni o zakomunikowa- 
nie, iż dziś t. zn. we czwartek 26 b.m. 
© godz. 20 m. 45 odjeżdża ks. prof. Mey 
sztowicz pociągiem warszawskim. 

S. K. M.A. „Odrodzenie' zaprasza 0- 
gół młodzieży akademickiej do przyby- 

cia dzi$ na dworzec o godz. 20. T. С. 

NA „ŠMIGLYM“ 
DO WEREK 

Słońce grzeje jak się patrzy, maj 
zieleni się aż miło, ludziska więc w. ka- 
żdej wolnej chwili robią wypady na 
łono przyrody. 

Komunikacja modna po Wilji od- 
bywa się w kierunku Werek па dziel- 
nie huczących „okrętach* o zachęcają- 
cych mazwach:  .Knurjer*, „Sokėl“ 
„Śmigły* lub z pod strzech wieśniar 
czych ma szybkie wody Wilji zabłąka- 
ny „Pan Tadeusz“. 
„Nad brzegiem ruch i tłam, jak na 

solidriy port przystało. 

— Proszę bilet do Werek. 
— Czy i z powrotiem ? 

—A eóż. nocować tam będę, czy jak? 

— Ostrożnie, uważaj. pam na kosz, 
nie ciśnij się tak! 

— Panie Witku, gdzie korbka od pa 

tefonu? 
Ryk syreny ucisza na chwile gwar. 

Pasažerowie Tozlokowują sie па gór- 

nym pokladzie. 
„Šmigly“; Žomocge kolami o wodę, 

rwsza. Patefon gra rumbę, Ludzie z 
brzegu powiewają chusteczkami. Pły- 
niemy. 

Kaziuk, a może ty na morską cho- 
robę słaby? Tak ty lepiej wysiadagj 

póki płytko przy brzegu. A uważaj, 
bo krawnt zamoczysz. 

Z pod pokładu wysuwa się orkie- 
stra. Konkmrencyjny patefon zagłu- 
szają tony walca. - 

Za kwartet płaci się osobno. Pierw- 
szy skrzypek zgrabnie zbiera podałtek 
muzyczny. Wszyscy jadący są wrażli- 
wi ms piękno nabury i muzyki, więe 
płacą groszaki .Żeby niby już więcej 
nie grali. Niech już lepiej ten patefom... 

Słońce dogrzewa. . Można dobitnie 

przekonać się. że latem źle jest nosić 
ciemne ubrania. Raz, że gorąco. Powkó 
re wideć białe pręgi od niedawno ma- 

lomamydh ławek, Komu się to nie po- 
doba, może zejść pod pokład. Tam zim- 

niej i najwyżej trochę wody przeleje 
się po nogach. 

Ktoś zgłodniały dobiera się do wik- 
*tuałów. Objętościowa dema łagodnemi 

słowy wzywa łakomczucha do wstrze- 
miežlimiošei: 

Ci ty studnia bezdenina, ci solitra 
hodujesz, że opychasz się tak bez żad- 

nego pojęcią? 
Dalszy ciąg wzniosiej przemowy £i- 

nie w przeraźliwym okrzyku. 

A to co? A idź żeż ty siła nieczysta! 
Okazuje się, że na statku wiezie ktoś 

małpkę. SŚwawolny ten Morye wyczy- 
nał różne łądme i mieładne brewerje 
ku uciesze publiczności. 

Właśnie dostał się pod salopę owej 
objętościomej damy, skąd wypłoszono 
go z niemałym trudem, 

Nowe atrakcje odwracają uwateę. 
Na brzegu, wśród zieleni i piasku 

ie i wesoło igrają urocze nim- 
fy. Widząc statek, płyną ku niemu i 

kołysząc się na falach, wabią żegla- 

K.(atolickich) 

   

  

   ta rogpusta — mruczy odwra- 
cając się, objętościowa dama. 

Tymczasem zbliża się koniec po- 
dróży. Jeszcze kilka uderzeń koła i 

„Smigly“, sapiac ze zmęczenia. dobija 
do brzegu. 
Obładowama pakunksmi czereda Wy 

sypuje się na brzeg. 
Las szumi żałośnie na myśl o sto- 

sach papieru, jakie po używających 
przyrody mieszczuchach pozstaną. T.C.
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DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE 

Z powodu deszczu, pierwsza część me- 
czu tenisowego Legja (Warszawa) — AZS 
(Wilno) z udziałem mistrza Polski Tłoczyń- 
skiego nie mogła się wczoraj odbyć. 

Wszystkie gry odbędą się dziś w ten spo- 
sób, że: pierwsza część meczu (dwie gry 
pojedyńcze i jedna mięszana) rozpocznie się 
09 rano, a druga — o 4 po południu. 

Dla wygody publiczności wybudowano 
trybuny. 

2 LEJ 

Mecz piłkarski z cyklu rozgrywek o mi- 
strzostwo kl. A, okręgu drużyn Lauda — 6 
p.p. Leg. odbędzie się na boisku 6 p.p. Leg. 
Początek o godz. 4 po poł. 

WIL. ODDZIAŁ P.Z.W. I P.S. 

Na zebraniu konstytucyjnem dzienni- 
karzy sportowych został wyłoniony zarząd 
oddziału wileńskiego w składzie następują- 
cym: prezes — Witold Tatarzyński (Sto- 
wo), wiceprezes — Józef Vewon (Glos 
Wilna), sekretarz — Feliks Malanowski (ko 
resp. „Przeglądu Sportowego“) i skarbnik 
— M. Wiguszyn (Wilner Radio). 

Powstanie w Wilnie Oddziału Polskiego 
Związku Dziennikarzy _ Publicystów Spor- 
towych powitać należy z uznaniem, gdyż 
pozwoli ono na uregulowanie całego szeregu 
niedociągnięć, jakie w dziedzinie propagan- 
dy sportu i wychowania fizycznego, do- 

“ tychczas dało się zaobserwować.. 

POSIEDZENIE W SPRAWIE ZAWO- 
DÓW STRZELECKO-MARSZOWYCH 

W dniu 27 bm. o godz. 14 min. 30 od- 
będzie się (lokal Starostwa Grodzkiego) ze 
branie sekcji propagandowej zawodów strze 

  

lecko - marszowych o mistrzostwo m. Wil- 
na. 

JAKI BĘDZIE SKŁAD REPREZENTACJI 
NA MECZ Z DRUŻYNĄ LIGOWĄ. 

W dniu P.Z.P.N-u t. j. 5 czerwca gościć 
będziemy w Wilnie drużynę ligową — naj- 
prawdopodobniej 22 p.p. z Siedlec. Będzie to 
atrakcja niemała, to też skiad reprezentacji 
Wilna wyznaczonej do walki z ligowcami 
jest obecnie tematem rozmów wszystkich in- 
teresujących się piłkarstwem. 

Nie wiemy jeszcze jak zadecydował ka- 
pitan związkowy p. Kostanowski, my ze swej 
strony proponowalibyśmy skład następujący. 

Bramka — Rogow; obrona — Chowaniec, 
Lepiarski; pomoc — Wysocki, Birnbach, W. 
Wasilewski; — Szwarc I, Godlewski, Hajdul, 
Pawłowski, Naczułski. Ewentualnie Naczuł- 
ski na centrze, a Hajdul na pr. skrzydle. 

Wydaje nam się, że ten skład, po przepro 
wadzeniu kilku bodaj treningów, mógłby 
być groźny dla najsilniejszego przeciwnika, 
a przynajmniej zdecydowanie wygrać z 22 
pułkiem. | (t) 

PIŁKARZE 6 P.P. LEG. W BARANOWI- 
CZACH. 

z wolnego terminu wyjechała na dwa dni — 
sobota i niedzieła — do Baranowicz, na za- 
proszenie Makabi. 

W obydwóch spotkaniach uzyskano wy- 
niki remisowe: w sobotę 5:5, niedzielę — 

Bramki dia wojskowych zdobyli: pier- 
wszego dnia — Hajdul 4 i Birenbaum 1, dru 
giego — Hajdul 2 i Birenbaum 1. 

Makabi zaprezentowała się jako zespół b. 
silny, ambitny i— niestety — brutalny. 

Z drużyny wojskowych wyróżnił się spe- 
cjałnie Hajdul, który stanowczo powinien być 
wstawiony do reprezentacji, mającej grać w 
w dniu P.Z.P. N-u z drużyną ligową. (t) 

  

Z SĄDÓW 
PRZEMYTNICY PRZED SĄDEM 

iPodobno (przemyt jest (w: dzisiejszych 
czastch najbardziej inttratną rzeczą. Te 
$2 przymajiuniej Zdania byli Mowsza 
anczum i Symel Kagamow, pierwszy 

zwykły woźnica, drugi wiłaścieiel ren- 
towmej piwiarni i parterowego domku 
w o 

$ porozumeniu przeto z Dočou:ie 
myślącymi niacieremi z za kordonu, w 
tym wypadka z Litwy, uplanowałi 
przemycić do Polski większą ilość sa- 

* charymy. 
Nieszczęście jednak chciało, że w 

chwili gdy towar został już szczęśli- 
wie przeniesiony przez (granicę i Jan- 
czun aczkolwiek pełen jeszcze strachu 
wziął go do Wilna, na 12 kilometrze 
przed miastem zastąpił mu drogę po 
liejomei i cały interes plajtnął, 

Amesztowłanego odstawiono wraz z 
sacharyną do Wilna, gdzie niezadługo 

- już ał się z Kaganowym, zatrzy- 
mznym w tymże dniu podczas podró- 
ży autobusem. 

Wczoraj obaj znaleźli się na ławie 
oskarżonyłch w. Sądzie Okręgowym, 
gdzie pomimo świetnych iprzemówień 
obrony 'w osobach adwokatów Petru- 
szewicza i Sopoćki, sąd skazał każde- 
'0 2 nich na grzywne 16,240 7. uzupeł 
miając to Kagemowi 6-ma a Janezuko- 
wi 3-ma miesiącami bezwzelęduego a- 
resztu. p. w. 

„TO JEST BEZPRAWIE!* 

i dwa tygodnie aresztu. 

: Czy można głośno wyrażać swoje 
niezadowolenie z wyroku sądowego i 
jakie stął wynikają konsekwencje? 

Oto pydanie, o którem rozstrzygał 
w dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w 

Wilnie. 
, Na ławie oskarżonych zasiadł 28- 
letni funkcjonarjusz pocztowy Józef 
Tarajło (zaułek Portowy 10), któremu 
akt oskorżenia zarzucał, że w dniu 17 
października r. ub. w tymże Sądzie O- 
kręgowym, po odezytaniu wyroku, ska 

 zującego go na 1 rok więzienia za 
przywiaszczenie cudzych przedmiotów, 
krzyknął: „To jest bezprawie, Bóg was 
ukarze"! 

'W! międzyczasie jednak, skazany 0- 
kazal się rzeczywiście niewinnym przy 

  

   

  

     

  

„Tygodnik Ilustrowany* Nr. 2l-szy 
cigflasza: cbiszemey: artykuł Alekisamidra 
Bruecknera „Powieść czeska, 'w kitó- 
rym znekomity slawista odsłania nie- 
znane czytelnikom polskim zalety zna- 
komitej i wybijającej się ws: pierwszy 

m w. IKurcipie powieści czeskiej, Ju- 
eusz Weyssenhoffa znajduje wytraz 

w głebokiem studium krytycznem 
E, Skiwskiego o twórcy iPodfilipskie- 
go. Żywo redagowenty, [poruszający za 
Węze aktuallmiejsze zagadnienia 
dział „Idee i zdawzemia* recenzje tea- 
tralne. sportowe, aktuaija polityez2no- 
społeczne, zawierają fachową chara- 
kterystykę i ocene ostłałinidh wydarzeń 
w tych dziedzinach życia. W. Husar- 
ski daje sv ę E. Maneta. 
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. zazmajsimia 5 
w Palestynie. Wyjątek 
studium A, Byszewskiego. Prozę be- 

p olim- 

  

   

    

  

denitem Fram ‚ В. Ратее! па 
polsko-litewskiej ej.5 Angielek w namio- 

  

cie, sto tysięcy kaktusów mu p. inż. 
Fuchsa w Warszawie. panowie w ko- 
zieteryjnych sz] pamie m 
priamezch — 1 fwejpują- 
ceveh zdarzeń meru. 
FOPASY"TRSPEMNITRZOCEA TESS WY" TOFERCAY * TT OEYTRPSZCYEESCYC 

stawił się sam. bez adwoxaia, No py- 
tanie sędziego, czy przyznaje się do wi 

ny odpowiada że ists*ne pulobny «- 
krzyk wznėosl. 1442 wzyri te w przy- 

stępie wielkiego zdenenwowania. 
Prosi o uniewinnienie. 
Głos zabiera prokurator. zaznacza- 

jąc że aczkolwiek Tarajto tlumaczy sie 
iż jest człowiekiem nerwowym, to jed- 
nak jest również ns tyle initeligemt- 

nym, że wydając podobrty okrzyk zda- 
wał sobie sprawę, że obraża nim nie- 
tylko Sąd, lecz i Mujesfatt Rzeczpospo- 

  

ЗОО О 

NA FILMOWEJ TAŠMIE 
„CZARUJACY CHLOPIEC“ 

„Heljos“ 

Wszystko śpiewa, tańczy i 
tym filmie. 

Razem z rozbawioną studenterja śpiewać 
zaczyna dobroduszny 
patką dyryguje nie gorzej od zawodowego 
kapelmistrza. 

W tej tańczącej i śpiewającej atmosie- 
rze niebardzo jest czas i ochota do nauki! 
To też student prawa (Henry Garat) przy- 
pomina o egzaminie na parę godzin przed 
terminem. 

Zabiera się wprawdzie do roboty, ale 
zamiast paragrafów prawa rzymskiego Z 
grubego tomu zjawiają się bardzo eiektow- 
ne i ponętne figurynki, zlekka tylko przy- 
pominające starożytny Rzym resztkami stro 
ju. 

Egzamin, ściąganie, 
sali żywiołowa radość wśród świeżo upie- 
czonych maturzystek i maturzystów, którzy 
do kina chodzą już „na całego*!) — lecz 
wszystkie środki zawodzą. 

Chociaż bohater jest czarujący, -— to jed 
nak robi klapę przy egzaminie. Zdaje go na 
tomiast miła i sympatyczna studentka — 
(Aleg Lemmonier). 

Niezbyt mocny w prawie student posia- 

dokazuje w 

podpowiadanie (na 

da niezłą znajomość sztuki miłości, to też 
wszyscy wkoło są nim oczarowani i po- 
wtarzają w takt mełodji — „il est char- 
mant“.... 

Bogaty wuj kupuje siostrzeńcowi kance- 
larję adwokacką na prowincji. Czarujący 
chłopiec urządza to wszystko po swojemu, 
wyrzuca stare, zakurzone księgi, instaluje 
radjo, bar, i megafony, a na pomocnicę 
sprowadza ową zdolną studentkę z Pary- 
ża.. Naturalnie cała sprawa kończy się szczę 
śliwem małżeństwem. 

Film jest bez najmniejszej pretensji do ja 
kiejkolwiek myśli. Raczej jest błaznowaniem 
ciągłym kawalem, zaczętym w zaułku pary 
skim, a skończonym w prowincjonalnym par 
tykularzu. Mało to wszystko jest realne, aie 
takie pogodne i beztroskie, że bawi znako- 

micie. 
Fiłmowo obraz jest doskonały, ma sze- 

reg bardzo dobrych przejść i chwytów. — 
Niezbyt rozsądna jest treść, szczególnie w 
zestawieniu „zakutych łbów* profesorskich, 
i mocno wątpliwej wartości bawiącego się 
bubka. 

Na treść wszakże nikt nie zwraca uwagi. 
Grunt to zabawa, która jest tem milsza, że 
nikomu właściwie nie szkodzi. 

Nadprogramowy dodatek to stary, dzie- 
siątki razy wyświetlany przegląd polski. Głu 
cha pasja porywa na widok tego tasiemca. 
Lepiej nic nie dawać, niż takie dodatki. 

Tad. C. 

Radlo wileńskie 
PIĄTEK, DNIA 27 MAJA 

11,58 Sygnał czasu. 
12,10 Audycja dla poborowych (pogad. 

i muzyka). 
13,20 Kom. meteor. z Warsz. 
14,15 Muzyka z płyt. 
15,25 „Wilno, jako centrum gospodar- 

cze" — odczyt wygł. Teodor Nazurski. 
15,45 Koncert dla młodzieży z plyt. — 

Objaśnia Zofja Ławęska. Utwory Francisz- 
ka Liszta. 

16,20 „Czy można zmierzyć prawdopodo 
biefstwo“ — odczyt wygłosi proś. W. Wil- 
kosz. 

16.40 Codzienny odcinek powieściowy 
16.35 Lekcja angielskiego. 
17.10 „W arabskiej pustyni” — odczyt. 

     

   

  

a wygł. prof. B. Richter. 
17,35 Koncert. 
18,50 Komunikat 

Misvinego. 
19,00 7 zagadnień litewskich. 
19,25 Feljeton humorystyczny w wyk. 

Leona Wolleiki. 
20,15 Koncert symfoniczny z Vilhamonji 

Warszawskiej. 
22.40 Dod. do prasowego dziernika. 
23,00 Muzyka taneczna. 

CZWARTEK, 26 MAJA 1932 R. 
10.00: Nabożeństwo 
12.10: Komunikat meteorolog. 
12.15: Poranek z Filh. Warszawskiej. 
14.00: Audycja roln. z Warszawy (odczy 

ty i muzyka). 
15.55: Audycja dla dzieci. 
16.20: Wielcy śpiewacy na płytach. 
16.40: „Boże Ciało w zwyczajach i obrzę 

dach'* — odczyt z Warszawy. 
16.55: Piosenki kabaretowe (płytv). 
17.15. „Parki przyrody w Polsce" — od- 

czyt z Krakowa. 
17,40: Kącik językowy. 
17.50: Transm. z teatru miejskiego w Gro 

dnie. Koncert muzyki polskiej. 
19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 203“ — 

listy radjosłuchaczów omówi Witold Hule- 

Kola 

  

Akademiekiezo 

  

  

policjant, który swą, 

  

Dźwiękowe kino 

$5 PAN“ W rol. gł. 
mist'z maski 

Dziś! Wielka melodyjna 
przepyszna operetka filmowa. 

nadzwyczaj komicznych sytuacji, lekkiej rytmiki akcji olśniswającej wystawy i fascynującej treści, 

Warwick *ard 

ŻÓŁTA MASKA Uosjaj 

Zuary komik, psrtner Cheva- 
liera w „Paradzie Milošui“ 

w-g łascynującej powieści EDGARA WALLACE'A 
ący kokteil czarującej muzyki, pieśni, tańca, 

Lupino Lane 
iprześ.iczna Dorothy Seacomba Dodatki dźwięk. Na 1-szy seans cery zniżene. Pocz, e godz. 2, 4, 6, 8 i 17.15 

UWAGA: Na widowni kina funkcjonuje nowo ainstalowana udrskonslona wentylacj:. Następny crogrsm „U 13" 

  

Dźwiękowe 

Kiuo 

HELIOS 

Nareszcie coś nowego. Zagomnisz o troska. hi, kłopotsch, zmart wieaiach, ogląd ją: dżiś 
szampańską, pełaą humoru operetkę paryską 

GSZĄRUJĄCY <HMEGBEEC 0! est charmant) 
W rol. gł. ulub, piosenkarz, bohater flmu „Kongres Teńczy* Herry Garet craz gwiacda Paryża MegLemenn'er 

Nad program: Afrakcie dźwiękowe. Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 1015,w nie świąt o godz. Żej Na 1-szy Seans ceny ZuiŹcŁe. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

C8/INS 
ul. Wielka 47. Tel. 15-41. 

Dziśł 
„C K. F.ldmarszałek* 
i „On i jego siostra* 

Wyświetlsmy perłę humoru i wesołości Z 

6, 8i 10.15 w dnie św'ąt o godz. 2-*1 

udziałem znanego wszy teim z firm ów 

VLASTA BURJANA Liusi 

„POD KURATELĄ" N-d program: F=scynujące dodatki 
dźwiękowe. Początek o godz. Ż-ej 4, 

Ceny na Szy Seans zniżcne. 

  

Dźwiękowe kino Dźsiękowo śpiewny pczebćj 

KURIER CARSKI 

  

  

HOLLYWOÓGO z zycia > 4 M ż hi i N + Ij K k 

Indie wro.g. lWan Mozżuchin i Natalja Kowanko . gł 
tel. 15-28 Rosvjsk'e Śpiewy, Muzyka i tańce Dla dzieci dozwolone. Pocz o godz. 4, 6. 8 i1015.Na 1-s7v Ssesrsceny zniżone 

Kino=1erir Dziś w Wilni 66 Scena:jusz LUICI = PIRANDELLO 
„ŠWIATOWID“ EZ dep diieto „OKOWY MAŁŻEŃ STWA w oówwych rolach iwan Możuchin 

Mickiewicza 9 Marcella Pradot, Lois Moran Nad program wesoła komesija. 
  

EGiełda Warszawska. 
z dvia 25 maja 1932 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolarv 886 — 8,88 — 8,84 
Holsndia 361,60 — 311,90 — 366,10 
Londvn 33,00 — 33,16 -- 32.84 
N=w York 8,10 — 892 — 8 88 
Nowy Y>rk k»b-1 8,904—5,974 — 8,804 
Paryż 35,14 — 35,23 — 35,05 
Praga 26,38 — 26,44 — 26.32 
Szwajcarja 174,35 — 174,78 — 173,92 
Włochy 45,70 — 45.93 — 45.47 
Be'ln w obr tach nim ficjalnych 211 40 
Tenden:ja niejedaclita, 

APk 4765 

Bink Pciski 70,00 

Pożyczki p Iskie w Nowym Yorku: 

Dolsrowa 50,00 
Dilfonowska 47 37 i pół 
Statilizacyjna 56.00 
Warszawska 28,75 
Słąska 32,75 
OSB LD 

CUKIER W WORKACH LNIANYCH 
OSŁODZI DOLĘ ROLNIKA. 

*; Ubżwietro Na dłoniach m sz od 
urrdzenia  vypisany 

Horosko” -całego Życis Twego O 
ASTROLOG WASILEWSKI 

co do rrku Ceny od półtora zł. 
oóc yta los twój z dokładnoścą 

Wilno, Wileńste 6 m 7 (z frontr) 

  

  

PRZETARG 
Ministerstwo Komunikacji zawiadamia o 

przetargu ofertowym, który odbędzie się 
dnia 21 czerwca o godz. ll-ej na zawarcie 
umowy na roczną sprzedaż przepalonych ża 
rówek. 

Szczegółowe ogłoszenia zamieszczone są 
w Monitorze Polskim nr. 116 z dnia 23/V 
bież. roku. 

  2 
pp. wyna' mujących 

Uwzdze łatniste, pensja 
nety, poksła | t. p. 

ooo 2 SŁOWA” 
i do innych pism bardzo tenio 

*słatui 

Biuro Rzklamowe. 

St. Grabowskiego 
u. vzrbarska 1. iel. 82 

  

OBWIESZCZENIE 
374/V1 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 
wiru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ulicy 
Bernardyńskiej Nr. 3 m. 3, zgodnie z art. 
1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiadomości 
ogólnej, że w dniu 2 (drugiego) czerwca 
1932 r., o godzinie 10 rano w Wilnie, przy 
ulicy Święto-Michalskiej Nr. 8, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji należącego do Abrama 
Wajnsztejna majątku ruchomego, składające 
go się z samochodu — limuzyny „Renault“ 
oszacowanego na sumę zł. 6,000. 

Komornik. 
(—) RUBOM. 

LECZNICA LITEWSKIEGO 

  

  

Wiieńskia prywatne 

K Urs y samochodowe 
i motocyklowe 

Grupy aratorskie i zaw:dowe. Urzędnikom 
państwowymi wojskowym zniżka, Zabisy 
i iaformacje Micki-wicza 24 m. 10 w godz. 

10—13 i 16—20. 

  

ŻĄDBAJCIE 
we wszystkich aptekach I 

składach aptecznych znanego 

Średka od odcisków # 

@ Ргом. А. РАКА. ® 
       

  

ROZNICE 

Konkurs 
Biuro Pośrednictwa Pracy przy Wileńsko- 

Nowogródzkiej Izbie Lekarskiej ogłasza kon- 

kurs na stanowisko  Lekarza-Kierownika 
Ośrodka Zdrowia w Święcianach. Bliższe in- 

formacje w kancelarji lzby (Mostowa 8), 

gdzie też należy składać podania w terminie 

dnia 9 czerwca 1932 r. do 

   
WAŻĄA A 4. 

  

AAAA 
ZET 

Kasmetuka Lekarze 
ТМНТНЕСОСЛННИ 

GABiųgT Dr.Ginsberg 
ы Choroby skórne, we- 

Rącjunsine! „neryczne I moczopłcio- 
kos me ty K|!we, Wileńska 3, — od 

łerzniczz! 8—1 1 1—8. Tel. 567 
WILNO, z > 

DOKTOR Mickiew Iczz F1—4 

Zeldowicz sobiecę 

chor. skórne, wene- 
rod kanserwa- 

k je, dosk 
ь iyczne, rerządów mo- i 

uali, cdówisże, qtzwe 
Jel tysz thraki, Macze czowych, od 9-—do 1, 
ze metyczny i 22 3—R ciecz. 
Ms aż ciała, elektrycy= DOKTÓR 

plsjsew fna> __ 

ud. Nstyski Rome. ZELOOWICZOWA 
WENE- na* według prnf, Serh- KOSTECE 

2МЕ N+ZZĄDÓW la. Wypadzule w. usów, „., 
łapież. Indywidnsre ** 

MOCZOWYCH 
172—7 | od 4—8 

dobiersnie kosmetysów 

nie zdobycie kosmetje „s %iękizwicze 2e. 

"WPTETEYPYTYPPYTEYY: 

  

  

    

do każdej cery. Ostsi- od 

  

ki racjopa'nej tei TT, 
Codziennie oć g.10—% 4 apażakAM AA kAA A 

W. Z. P. ść 

      
Е Posady 

GABINET 
Kosmeiyki 
Leczniczeł 

„Cedib“ 

FWĘT+VYYTYPYYYYYYYYY: 

Gaspodyni 
Mitoda, energ'czna, zna* 
jąca się na cg'odni- T 

JF aiedcówej | SE: mleczarstwie Z 
A wybornemi Świsde- 
(Wielka 18 m. 9) |ciwami i wjejołetnią 

został przeniesiony | powa?ną fraktyką po- 

  

  

  

  

: odwołań, listów hand 

j referatów, umów. 

  

Potrzebna LETNISKO 
gospodyni do majątku —ren"jorat od czerw- 
30 zł. miasięcznie. S0- ca Las, rzeka, łaćna 
ły, maj, Zacisze. zdrow: t ;a miejscowość 

    

  

o pov Świę.i ński maj. 
Lekcje Stracza Mała. Sprudi- 

francuskiego 70% 
dla starszych dzieci 
lab osób dorosłych ra RE 
1a'o. Ołerty w redakcji 
„Słosa'* pod Z, H. Lokale 

1 ———— 

Przepisywanie MIESZKANIE 
na maszynie podań, 

DO WYNAJĘCIA 

lowych, dokumentów, 4 pskoje i kuchnia, ul. 
no- Nowoświecka 9, Do- 

tstex _ skademi:kich, wiedz'eć się u dozorcy. 
cenników, artykułów — _ —н — 

do drutu zawiadcmień, Duży pokój 
wykszów, kosztorysów z używalnością wszel- 
i rachunków uskutecz-sich wygód do wyna- 
niam szybko, tanio ijęcia Wileńska 32 m. 5. 
dokładnie Ul. Orzesz- Od 3 — 7 w. 
kowej 3 m. 16 w po- 
dwórzu z lewej st ony. Mieszkanią 

ts AKANAŁAAAAAbABAAAŁ 7 iš 4 SE) ze 
a aa wszelkiemi wygodami 

Letniska Aaaa aidas 
пннБстЕЗнщеилиея склоичсненсю с niejscu do wy- 
TYVYYYYYYYYWYYYYYVYY najęcia, Wilno, ul. 

LETNISKA Słowackiego 17 
do wynajęcia w pięk- —— RE = 
nej, suchej m ejscowc- POKÓJ 
ści p. n. „Lirówka* w umeblowsny do wzna- 
odległości 13 klm Gdjęcia Osobue wejście, 
Wilua w stronę Nie- ns piętrze, Artyleryj 
menczynz, w SOSGO- ska 1 m. 3. 
wym lesie na wysokim m 
brzegu Wilji. Infcrma- DO WYNAJĘCIA 
cje na miejscu, albo , dook6i 
też ul Mickiewi za Ee DACIE 

m 6, tel. 12.12. Ceny syą 1 m.5. Dowiedzieć 
znacznie zniżone. się?a dozorcy. 

PE m a 

Szukam 
mieszkania 5 pok. na 
1 piętrze, z wygodami, 
niedsieko Katedry. 

* Wiadomość proszę zło- 
żyć w sklepie Węce- 

, wicza Mickiewicza 7, 
Dwór wiejski dia Solidego Lokatcra 

przyjmie letników po jo 
5 sł driennie. Wiado- 
mość Taterska 17 m.3 

  

  

Dwór 
w sosnowym lesie 

przyimie letników ta- 
nio. Poczta Prudy maj, 
Wysokowszczyzna Ol 
szyta, 

  

MAS ASAAAK AS Ma 

od 1—5 pp. Kupno 

Letnisko- | SPRZEDAŻ 
pensjonat FPTSWYPTTYTYYNYYYT* 

z dniem 1 czerwca, — ° 
20 klm. оё %1 па, —  $Sienniki 
przystanek sutobuso- bardzo tanio p leca 

w. Mołodacki 
Wileńsza 26. 

wy ns miejscu. Miej 
scowość sucha, 1a5, je- 

ziora, + dzie Au k 
i k'ne wierz howe я 
do dyspozyci. "Ceny —. Kawiarnia 
przystępne. Maj. Powi Z pierwszorzędną ku- 
dzki poczta Mejszego. Chrią cał:m arządze- 
ła, niem,  zaprowzdzoną 

klijentelą z powcdu 
choroby do sprzedaaia 
"tarty Biuro ogłoszeń 
S bola Wileńska 22 
ela „Wilna“. 

    

  

Letnisko 
we dworza od 1-go 
czerwca, dobre utrzy 
manie, las, lezicr , 
dojazd końri 3 = RE 
metry od stacji оК- 
піу—у— przystanek ws7- Różne E 
kotorówki pod *ogro- SZYRRREWYSUK WORECZKI 

  

_ właszczenia, co stwierdził Sąd Apela- litej. w imieniu której wyrok sądowy wicz. dyr. progr. na ul. Kłckia- | czukuje posady na wieśdem, piękna ckolica, PYyvywyvyvvwyvvv*" 
cyjny, który go uwolnił od winy i kary jest ogłaszawy. W konklirzji A 19.20: Ucieczka z 1001 nocv* — felje- STOW. POMOCY SANIT. a AAA, а: KA 1 P B i ty: "Jegiel- ВЙ das 

Pozosteł atoli... okrzyk. Tym okrzy- ciel publiczny: pirosi sąd o wymierzenie ton wygłosi Elžbieta Minkiewiczowna. Wilno, ul. Wileńska 28, tel. 846 skris — lońska 7 m. 3, cd S=B kogokciwiek Sa: 
kiem zainteresował się podprokurator oskrrżonemu przykładnej kary. ZĘ: CCA, owi Przyjęcia 10—3 pp. | tie SE” Kucharka popcł. ków rodziny Stefana 

_ Jecuński, który postawił Tarajłę w Po dłuższej naradzie sąd wydaje 21.45: Kwadrans liter. (P. Cazin). GABINET RENTGENOWSKI POPIERAJCIE potrzebna na okres LETNISKO s. Symeona Gorbikowa 
"stan oskarżenia za obrazę sądu, czyli wyrok, mocą Kktómegia, usrlędniająe 0- 22.00: Recital skrzypcowy. czynny 11—6 pp. L 0 p p Bilo EE 6 Wilna lės, Wiiś any me o ze 

| Za przestępsówo przewidziane w art. koliczności łagodzące. skazał Tarajłe 22-40: Komunikaty Opłata za leczenie i utrzymanie w ałhać z mio relė 42 Nmleczar-1642 Siócza pełośedie kiesiicze i Wildo: = WZ 
° 154/ez, III K. K. na 2 tygodnie aresztu, z zawieszeniem RCW Ai I Eu- M jecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- td): fife w rel „SiūGa“ Polinidaka 39 

` — № wczorajszą rozprawę oskarżony tej kary na przeciąg lat trzech. Mw.skh V em low sklei renigenowskie została obniżona 
AE PEEP TTEDOZETOROP OREW BEWZEDRO CIO ARZEWA, 000 SO ROOZKZ) WORRY ZZO ZAD OZ ZSROEWZTOZEOE NOT O O TSRS III INIT 

>. BEREZOWSKI. 

„Partbilet ar. 77777. 
Dostrzegła napis: „Jadłodajnia jar- 

ska'. Weszła. Znów winegret, fasola, 
kasza, jeszcze oładki. 

— Proszę: fasoli, oładków i gorą- 
cej kawy. 

Kawa była naturalnie tylko z jęcz- 
mienia, żołędzi i winogron. Ałe Ola się 
ogrzała trochę i posiliła. 

"W Odesie nie było tak zimno. Tam 
tylko wiatry mroźne, ale domy zasła- 
niają od nich. 

„Trudno, trzeba tu trochę pomar- 
znąć! Za tydzień egzaminy... Ale ja zda 
je się, nie podziękowałam nawet temu 
obywatelowi z Rabkopu, który mnie 
przywiózł do szpitala. Musiał widzieć, 

"że byłam nawpół przytomna. Dziś już 
wzięłam się w ręce. Borys ma się tro- 
chę lepiej. Chociaż kryzys jeszcze trwa, 
tylko osłabł trochę. Ależ mam apetyt! 

- Muszę wziąć jeszcze chleba do kawy... 
Oho wydałam 95 gr. jeżeli będę tak ja- 
dła, pójdę do Odesy piechotą! Dzisiaj 

- wyjątkowo mogę sobie na to pozwolić: 
jem za dwa dni. No, teraz do szpitala. 
Jak dużo śniegu! Tutaj i narty by się 

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

przydały — dobrzeby było przebiec 
się po polach! A w Odesie nie można; 
próbowałam nart w „fizkulturnem kół- 
ku', ale gdzie tam: śniegu niema... Ach 
jakaż ja jestem podła: Borys leży cho- 
ty, a ja myślę o przyjemnościach! Jaka 
ja jestem egoistka — Ida miała rację*. 

Borysa znalazła w tym samym sta- 
nie. Po obiedzie badali go znowu star- 
szy doktór i doktorka. Długo potem na 
radzali się, a Ola myślała z żalem: 

„Dziwne, żeby doktorzy nie mogli 
nic pomóc choremu — postawić — @а- 
gnozę, ustalić sposób leczenia i chory 
byłby zdrów! Czyż nie mogą przerwać 
cierpień Borysa? Już jedenasty dzień 
choroby, a ja przyjechałam dopiero na 
10-ty — to okropne! Gdybym była do- 
ktorem, zarazbym go wyleczyła. To 
wszystko tak jest dlatego, że oni my- 
ślą o chorobie, a nie o chorym. 

— Wy pielęgnujecie chorego? — 
zapytał starszy doktór. 

— Tak. 

— A więc koleżanko, zwróćcie uwa 
gę na chorego pomiędzy godziną 6,30 
a 7 wieczór. Gdyby temperatura pod- 
niosła się choć o dwie dziesiąte, dajcie 
mi znać natychmiast. 

—Dobrze. 

Potem kołopiątej dacie choremu łyż 
kę tego lekarstwa. Jeżeli to nie wywo- 
ła potu, dacie o 6-ej drugą łyżkę. Mierz 
cie temperaturę co godzinę, a od 6-ej 
co pół godziny. Ja tu wstąpię jeszcze 
wieczorem. 

Odszedł, mówiąc coś półgłosem do 
doktorki. Ola posłyszała tylko: „Z Ode- 
sy.. medyczka... żona'.... Więcej nic 
nie słyszała. Stary profesor kiwał 
głową, poprawiając złote okulary. Do- 
ktorka zachowywała się przy nim, jak 
żołnierz przed dowódcą. > 

Ola zabrała się energicznie do wy- 
konywania wszystkich obowiązków pie 
lęgniarki. Mierzyła temperaturę, tętno. 
Najpierw nie czuła nic szczególnego, 
ale potem tętno zaczęło słabnąć trochę. 
O godzinie oznaczonej nałała do łyżki 
żółtawego płynu z butelki i delikatnie 
podnosząc rozpaloną głowę Borysa, 
włlała mu do ust lekarstwo. Ale chory 
zdawało się, nic nie czuł. Głowa jego 
opadła ciężko na poduszkę. Ani pierw- 
sza, ani druga doza lekarstwa nie wy- 
wołały potu. 

Zaniepokoiło to bardzo Olę. Niepo- 
kój jej rósł razem z temperaturą cho- 
rego. O 5-ej było 38,6, a o szóstej już 
38,9 i wkrótce doszło do 39. Ola za- 
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wiadomiła o tem natychmiast doktor- 
kę, która długo przyglądała się Bory- 
sowej gorączce, badała puls i poszła 

do profesora. Potem wróciła, by zrobić 

nowy zastrzyk. Ale zastrzyk nie po- 
mógł. Temperatura podnosiła się „tęt- 
no było nierówne, chory zaczął znowu 
bredzić, rzucać się, jęczeć. 

Ola była w rozpaczy: stan Borysa 
pogarszał się widocznie z każdą chwi- 
lą. Powracał wczorajszy koszmar tylko 
jeszcze straszniejszy. Łzy zaczęły ją 
dusić i uniemożliwiały zajęcie się cho 
rym. 

Znów zapadła straszna noc. Zastrzy 
ki, lód, tlen... oczekiwanie śmierci. Ner 
wy Oli były tak naprężone, że każdy 
jęk Borysa uderzał w nie bólem niezno- 
śnym. Cierpienia jego udzieliły się Oli. 
Doktorka prawie nie odchodziła do świ 
tu od łóżka chorego. 

Rano temperatura zaczęła opadać i 
nastąpiła ulga w chorobie. Profesor u- 
śmiechnął się przyjaźnie do Oli: 

— No, teraz wszystko dobrze: kry- 
zys minął, zwyciężyliśmy chorobę. Te- 
raz już nasz chory zacznie się popra- 
wiać. Za trzy dni odzyska przytom- 
ność, a za dziesięć może już opuścić 
szpital. 

  

Ola uśmiechnęła się po przez łzy. 

XV 
Następnego dnia temperatura za- 

częła opadać i chory wpadł w głęboki 
sen, niosący zdrowie. Nie budząc się 
całkowicie, wypił kilka łyżek 
który Ola wlewała mu do ust i zasnął 
znowu. Pod wieczór oczy jego wydały 
się Oli przytomniejsze i nawet przyglą 

dał się jej dziwnie jakoś, ale zaraz spoj 
rzenie zmętniało i powieki opadły cięż 
ko. Wieczorem doktorka poprosiła Olę 
do gabinetu i powiedziała: 

— Zabronione jest w naszym szpi-- 
talu, żeby obce osoby  pielęgnowały 
chorych, ale zrobiliśmy wyjątek dla 
was, jako dla żony tow. Nikolskiego i 
przyszłej koleżanki po fachu. 

Uśmiechnęła się, ukazując białe, pię- 
kne zęby. 

— Ale nie o to chodzi, chciałam 
pomówić z wami o czem innem. 

— Chodzi o to, że chory jest bar- 

dzo osłabiony. Kryzys był wyjątkowo 

ciężki i miał dwa nawroty. Nerwy je- 

go i mózg są bardzo osłabione i wy- 

czerpane. Wszelkie wzruszenie, gwał- 

towniejszy ruch, odbije się na nim fatal 

nie. Wobec tego muszę zabronić wam 
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odwiedzać chorego — przynajmniej w 
ciągu dziesięciu dni. Dopóki nie po- 
stawimy go na nogi. Rozumiem, że to 
są bardzo ciężkie dla was warunki. Aie 
jeżeli kochacie go i życzycie mu zdro- 
wia, musicie mnie posłuchać. 

Ola patrzała bezmyślnie przez okno 
na kołyszące się, okryte szronem gałę- 
zie. jak puszyste pasma, wełny, snuły 
się na tle czerwono-liljowego nieba. 
Czarne plamy wron poruszały się wy- 
żej, pod chmurami. 

„Jakto, mam odejść od Borysa? Te 
raz, kiedy on zaczyna powracać do 
zdrowia? Kiedy można z nim porozma 
wiać, powiedzieć mu... 

— Mam nadzieję, że zrozumiecie 
mnie? To nie kaprys, ani przyczepka, 
ale medycyna tego żąda. Choremu już 
nic nie grozi, ręczę za to. Przecież tyl- 
ko dziesięć dni nie będziecie się wi- 
dzieć z mężem! A to dla jego dobra! 
W ciszy, spokoju, bez wzruszeń i nie- 
pokojów, powróci do zdrowia prędzej 
i lepiej... No, nie trzeba płakać... Bę- 
dziecie przecież też kiedyś doktorem... 
musicie to zrozumieć! 

(D.C. N.) 
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