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Uczucie symaptji dla Węgier po- 
winnoby być wrodzone każdemu Pola 
kowi, w myśl. znanego przysłowia. Hi 
storja nieraź Ściśle nas spajała. Lud- 
wik Wielki, król węgierski, był także 
królem polskim; serc polskich zdobyć 
nie umiał, ale córkę jego Jadwigę czci 
my, jako świętą, jedną z najpięknie;- 
szych postaci w dziejach naszych. — 
Później Węgry dały nam największe- 
go obok Kazimierza Wielkiego, z mo- 
narchów naszych, Steiana Batorego. 
Władysław Warneńczyk, ginąc pod 
Warną na czele hutców polskich i 
węgierskich, dał wyraz wspólnej misji 
obu narodów w obronie Europy prze 
ciw barbarzyństwu. W roku 1490 Wła 
dysław syn Kazimierza Jagiellończyka 
zostaje obrany królem węgierskim. — 
Syn jego Ludwik II ginie w r. 1526, 
pod Mohaczem; najstraszliwsza to kię 
ska, jaką Węgry w walkach z Turka- 
mi ponieśli. Część kraju z Budapesz- 
tem przechodzi wówczas pod panowa 
nie tureckie; Siedmiogród staje się 
księstwem odrębnem pod protektora- 
tem tureckim; na północy rządzą Habs 
burgowie. Stosunki z Polską rozluźnia 

"ją sie, ale tradycja pozostaje żywa i 
w 1849 roku Polacy masowo walczą 
w obronie. węgierskiej niepodległości 
z generałami: Dembińskim, Wysockim 
i Bemem na czele. W wojnie tej wy- 
jawił się genjusz wojskowy Bema i 
Węgry zaliczyli go do swoich bohate- 
rów. 

Przetworzenie monarchji Habsbui- 
gów w dualistyczne Austro - Węgry, 
w r. 1867 „oddaliło nas od Wegier.-- 
Węgry głównego wroga widzieli w 
Rosji i w panslawizmie: oparcia szu- 
kali w Niemczech i dążenia swoje z 
dążeniami polityki złewali. W społe- 
czeństwie węgierskiem  utrwalało się 
przekonanie, że skoro państwo polskie 
nie istniało, nie było potrzeby brać w 
rachubę narodu polskiego. 

Zwrot nastąpił w. czasie wojny 
światowej: Węgry žrozumieli, że w 
razie zwycięstwa Austrja. stanie się 
państwem niemal wasalnem w stosun 
ku do Niemiec. Trudno to było znieść 
dumnym potomkom  Arpada; musieli 
pomyśleć o wzmocnieniu stanowiska 
swojego, oraz państwa, którego część 
stanowili. 

Widząc w Legjonach wymowne 
„świadectwo energji i żywotności pa- 
trjotyzmu naszego, Węgrzy poczuli 
wówczas w Polsce sprzymierzeńca, z 
którego pomocą mogli w „przyszłości 
przeciwważyć nacisk germanizmu. 

« „Prawie cały czas wojny przeby- 
łem na wsi pod Mińskiem. Wiadomo- 
ści ze świata, zwłaszcza z państw 
centralnych, a tembardziej z Warsza- 
wy i Krakowa, przechodząc przez si- 
to cenzury wojskowej, były więcej, niż 
skąpe; wyczuwałem jednak ewolucję. 
odbywającą się na Węgrzech, rozumia 
łem, że w Europie Madjarzy byli je- 
dynym narodem, dla którego wskrze- 
szenie Polski, czy to niepodległej zu- 
pełnie, czy za własną jej zgodą, złą- 
czonej z Austrją i Węgrami, stanowi 
ło bezpośredni, najżywotniejszy inte- 
Tes Ę 

I rzeczywiście hr. Juljusz Andrassy 
(syn) poruszał wtedy kwestję polską 
w prasie, a potem w sejmie — i wy- 
wody jego stawały się podstawą pro- 
gramu, głoszącego niepodzielność Kró 
lestwa Polskiego i utworzenia z nie- 
go i z Galicji osobnego organizmu 
państwowego w obrębie monarchii 
Habsburgów. Dalej jeszcze szli opozy 
cjoniści H. Ugrou i hr. Teodor Battia- 
nyi; ten ostatni kładł kropkę nad i, ob 
nażał w Sejmie groźne dla Węgier dą 
żenia pangermanizmu i żądał stworze 
nia w stosunku do Polski fait aceom- 
pli jeszcze przed końcem wojny. Chce 
on Polski niepodległej i zjednoczonej. 
„Państwo polskie — wołał — z 20 mi 
ljonami ludności, zawdzięczając naszej 
pomocy wolność, będzie chyba stało 
przy nas, jako wierny sprzymierze- 
niec. Równocześnie szerokie warstwy 
narodu węgierskiego dawały przezo u- 
chwały komitetów (sejmików) wyraz 
woli odbudowania niepodległej Pol- 
ski, parlament zaś węgierski był jedy 
ny w Europie, z którego trybuny roz- 
legały się o sprawie polskiej głosy 
życzliwe i szczere.. . 

Po ogloszeniu przez cesarza Wil- 
helma i ces. Franciszka - J6zefa aktu 
o niepodległości, radość ogarnęła Wę- 
gry. W przepełnionej po brzegi bazyli 
ce św. Stefana w Budapeszcie odbyłą 
się uroczyste nabożeństwo dziekczyn= 
ne; celebrował kardynał prymas ks. 

. Do przyjaciół Wegier 
Czernoch. Był głęboko wzruszony; ni- 
gdy w życiu — opowiadał on Ś.p. bi- 
skupowi Bandurskiemu, z którego ust 
to słyszałem — nie czuł się tak ser- 
decznie spojony z modlącym się tłu- 
mem; wszyscy stanowili jakby jedną 
duszę, wznoszącą modły za Polskę; 
nie było to nabożeństwem oficjalnem, 
na które chodzi się z musu, ale wiel- 
kim aktem entuzjazmu narodowego.. 

Koszty przegranej wojny zapłacili 
Węgrzy w rozmiarach największych. 
Warunki Traktatu w Trianon przeszły 
wszystkie oczekiwania najczarniej- 
szych pesymistów.. 

Terytorjum państwa zredukowano 
do jednej trzeciej dawnego obszaru — 
Państewko to odgraniczono od świata 
—zamykając je między trzema mocar 
stwami, którym oddano do podziału 
dwie trzecie ziem korony św. Stefana. 
Sprawy narodu swego i kraju bronił 
przed arbitrami losów Europy najwięk 
szy z mówców węgierskich Albert hr. 
Apponyi. Zaimponował im znajomo- 
ścią języków, wiedzą polityczną, by- 
strością, wymową wreszcie, czerpiącą 
moc swoją w wielkiej miłości, ale da- 
remnie zadawał im pytanie, czy napra 
wdę są skłonni uważać, że przez ty- 
siąc lat światem rządziły obłęd i głup 
stwo, skoroo tysiąc lat istniało to, co 
oni w tej chwili uważają za niedo- 
rzeczne i szkodliwe, mianowicie pa- 
stwo węgierskie? Wielcy arbitrowie 
byli. niewzruszeni: ich organy: — 
„Temps* (z 13 marca) krzyczały o 

intolćrabies prótentions des Magyares 
i wtórowały im niektóre znasze gaze- 
ty. 

Ta niechęć do Węgier w chwili, w 
której walczyły z bolszewizmem wra- 
cając do dziejowej swej. roli przedmu 
rza chrześcijaństwa, wydaje się zagad 
ką. Wszak podtrzymywanie ich leżało 
w interesie i Europy i Polski. Za- 
gadka jednak rozwiązuje się łatwo:— 
Węgry stały i stoją siłą przywiąza- 
nia do odziedziczonej po przodkach 
tradycji religijnej i monarchicznej. Z 
tego powodu mieli i mają przeciw 
sobie loże masońskie całej Europy. — 
Wiemy zaś, że wpływ ich jest znacz- 
ny. : 

Tradycjonalizm węgierski korzyst- 
nie wyróżnia ich od nas. Naród nasz 
dorwawszy się do niepodległości, nic 
pilniejszego nie widział, jak tradycji 
się wyrzec i odrzucić daleko od sie- 
bie ową ideę majestatu królewskiego, 
symbolizującego majestat Rzeczypo- 
spolitej, którą natchnionemi słowami 
wysławiał Mickiewicz w  Prelekcjach 
Paryskich, — U Węgrów przeciwnie. 
Naczelnik państwa węgierskiego adm. 
Horthy jest w oczach każdego Węgra 
stróżem korony św. Stefana, strzegą- 
cym jej aż do chwili, w której włożo- 
na zostanie na głowę prawowitego 
władcy, a posłowie jego w państwach 
europejskich występowali i występu- 
ją dotąd, jako delegaci królewskiego 
rządu węgierskiego. 

W zrozumieniu, że Węgry są na- 
Szym  przyrodzonym  sprzymierzen- 
cem i w tym kierunku powinna iść 
polityka nasza, udałem się w pierw- 
szych jeszcze miesiącach niepodległej * 
Polski do posła węgierskiego w War- 
szawie hr. Ivana Czeconicsa. Z roz- 
mowy z nim wnioskowałem, że Wę- 
gry także uważają ścisłą łączność z 
Polską i że ich posterunek za jeden 
z naczelnych postulatów polityki swej 
i latego ich posterunek dyplomatycz- 
ny w Warszawie mieli za szczególnie 
ważny. Zdaniem hr. Czekonicsa nale- 
żało niezwłocznie przystąpić do two- 
rzenia w obu krajach Towarzystw 
Polsko - Węgierskich. Zacząć wypada 
ło od Krakowa, gdzie myśl ta znalazła 
by szczególnie podatny grunt. Uprze- 
dziliśmy jednak Kraków i Warszawę, 
zakładając tu Towarzystwo Przyjaciół 
Węgier w Wilnie. 

W chwili obecnej sprawa polsko - 
węgierska, wydaje się rzeczą mniej- 
szej wagi wobec coraz gwałtowniej 
zalewającej nas propagandy sowiec- 
kiej i wobec gróźb niemieckich, któ- 
re Z „dniem każdym coraz grožniej 

grzmią. Niemniej jednak sprawa istnie 
je i jest sprawą poważną. Politycy 
francuscy zrozumieli nareszcie, jakiem 
zbrodniczem głupstwem było zniszcze 
nie monarchji Habsburgów. Tardieu 
chciałby naprawić błąd przez utwo- 
rzenie kooperacji naddunajskiej gospo 
darczej któraby zastąpiła dawną mo- 
narchję,. 

Bezskuteczność jego usiłowań wy 
kazała że nie może być mowy o koo- 

: Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Adminjstra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

(ontrrm niemieckie przeciwka 
  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesje) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kołejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

— Dworzec Kolejewy — K, Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
HORODZIEJ 

KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia Т-а ‚ 

BIZZPDZESZEADPA TWO OZ A ROPY SIA TNN LIZZIE PORE) AAA DADZA Y PORADA 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milinietrowy jednoszpalitowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 46, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 

T-wa „Lot“, NIEŚWIEŻ — uł, Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiegw, 
NOWOGRÓDEK — Kłosk St, Michalskiego, 

ОЗЕМТАМА — 

ST. ŚWIĘCIANY 

Ruch“, WARSZAWA — 

N..ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
„ Naucz. Spółdz, 

PIŃSK — Ksjęgamia Połska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoinej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa_„Ruch*, 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskjego, ui, Mickiewicza 13, 

— M, Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 

WIŁEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 

ław, Ńsięgarn; Kol, „Rech” 

* 

nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika rekłamowa miłimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc, drożej, 
Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia 

  

ZNAMIENNA UCHWAŁA. — BRUENING NIE PRZYJĄŁ VON РАРЕМА.— 
OSTATECZNE SKOMPLETOWANIE GABINETU. 

BERLIN (PAT). — O godz. 13,30 
ogłoszony został następujący komuni- 
kat: Prezydent Rzeszy ma wniosek 
kanclerza von Papena zamianował:— 
ministrem spraw zagranicznych —am 
basadora von Neuratha, ministrem fi- 
nansów — hr. Schweringa von Kroes- 
siga, ministrem sprawiedliwości 
dr. Guertnera. Minister gospodarki dr. 
Warmbold objął tymczasowe kierowni 
ctwo ministerstwa pracy. Tem samem 
lista nowego rządu została skompleto 
wana. 

„NIEDYSPOZYCJA BRUENINGA“ 

BERLIN (PAT). — Wielkie wraže 
nie wywołała w kołach politycznych 
wiadomość, że były kanclerz Bruening 
nie przyjął wczoraj desygnowanego 
na stanowisko szefa rządu Rzeszy voa 
Fapena, tłumacząc się niedyspozycją. 
W zastępstwie Brueninga konierował 
z von Papenem sekretarz stanu von 
Punder. . 

REZOLUCJA FRAKCJI CENTROWEJ 
BERLIN (PAT) — Po całodziennych 0b 

radach frakcja centrowa Reichstagu uuchwa 

liła następującą rezolucję: 

Wypadki ostatnich dni, które doprowa- 
dziły do dymisji gabinetu Brueninga i wy 
wołały jak największe zdumienie, spotkały 
się z jednomyślnem i najostrzejszem potę 
pieniem. 

Ponieważ obóz opozycji wzbrania się 
przyjąć odpowiedzialność, szuka się wyjścia 
tymczasowego, Takie kłopotliwe rozwiąza= 

  

nie sytuacji nie może oznaczać koncentracji 
narodowej. Nie daje ono również gwaran- 
cji kontynuowania polityki zagranicznej i 

wewnętrznej, jakiej bezwarunkowo wymaga 

obecna sytuacja. W obliczu jak największe- 
go zaniepokojenia politycznego i najbar- 

dziej nieodpowiedzialnycu z punktu widże- 

nia politycznego prób trakcja centrowa, u- 
waża za swoj obowiązek wystąpić z żąda- 

niem poutyki, której istomnym  składunuiem 

są: woiność narodowa i równouprawnienie, 

zdecydowana walka z bezrobociem, zabez- 

pieczenie wałuty, zagwarantowanie samo- 

dzielności istnienia klubom rzemieślniczym i 

handlowym, zapewnienie podstaw prac so- 

cjalnych i opieki społecznej oraz odpowied 

nia polityka osiedleńcza,, W tem przeświad 

czeniu frakcja centrowa odrzuca tymczaso 

we rozwiązanie kłopotliwej sytuacji. 

BEzu tyłtułu 

BERLIN (PAT). — Uchwała frak 
cji centrowej komentowana jest przez 
prasę zgodnie jako zapowiedź bez- 
względnej opozycji parlamentarnej 
stronnictwa w stosunku do rządu von 
Papena. Dzienniki przewidują, że w 
tych warunkach rząd von Papena nie 
stanie przed parlamentem i że już w 
następnym tygodniu oczekiwać nałeży 
rozwiązania Reichstagu. Nowe wybo- 
ry — zdaniem prasy — rozpisane ma- 
ja być na koniec lipca. 

NOWI MINISTROWIE 

BERLIN (PAT). — Ambasador niemie- 

cki w Londynie baron von Neurath ma lat 

Skargi i wykroczenia Gdańska 
GDANSK. PAT. -— Odpowiadając na 

pismo Senatu z dnia 23 maja, skarżące 
się na akcję bojkotową społeczeństwa 
polskiego przeciwko Sopotom i sopoc- 
kiemu kasynu gry, w dniu dzisiejszym 
komisarz generalny Rzeczypospolitej w 
Gdańsku wysłał do Senatu list, w któ- 
rym stwierdza, że nie jest mu wiado- 
me, aby wymienione w piśmie Senatu 
ulotki były rozpowszechniane w pocią- 

gach na obszarze w.m . Gdańska. — O 
ile — jak to Senat wspomina — jedna 

z takich ulotek była wywieszona na u- 
rzędowej tablicy informacyjnej na głó- 
wnym dworcu kolejowym w Gdańsku, 
to stało się to bez wiedzy właściwych 
czynników: kolejowych. 

Natomiast na terenie wolnego mia- 

sta prowadzona jest od szeregu miesię- 

cy przez hitlerowców karygodna akcja 

Ibojkotowa przeciwko osobom narodo- 
wości polskiej i żydowskiej. Organ hit- 
lerowców gdańsk, oraz wydana przezeń 
broszura głosi bezkarnie hasło bojko- 
ku Polski i Polaków i wzywa do omi- 
jania sklepów polskich i żydowskich, 
nie spotykając się z przeciwdziałaniem 
władz państwowych. 

Przechodząc następnie do skargi Se 
natu, że personel kolejowy sprzeciwił 
się wkroczeniu do pociągu gdańskich u 
rzędników kontroli paszportowej, mini- 
ster Papee wskazuje, że wkroczenie do 
pociągu jest naruszeniem kompetencji 
polskiej policji kolejowej i wzywa Se- 
nat do wydania zarządzenia, aby na 

przyszłość nie powtarzały się wypadki 
przekraczania przez gdańskich urzęd- 
ników kontroli paszportowej ich ujraw. 

nień. 
— 

Zjazd Legjonistów zwołany do Gdyni 
NA 14-go i 15-go SIERPNIA 

WARSZAWA 2. Vi. (tel. wł.). 
Jak się dowiadujemy ną odby- 
tem we wtorek dnia 31-go maja 
posiedzeniu Zarządu Głównego 
Związku Legjonistów pod prze- 
wodnictwem posła gen. Galicy 
postanowiono tegoroczny Zjazd 
w dniąch 14-g0 i 15-g0 sierpnia 
r, b. zwołać do Gdyni. Kierow- 
nictwo pracami przygotowawcze- 
mi złożone zostało w ręce vice- 

  

prezesa | kierownika wydziału 
Grganizącyjnego dr. Dziadosza 
oraz prezydjum gdyńskiego od- 
działu Zw. Legjonistów Polskich. 

Zjazd  Legjonistów będzie 
Szczególnie uroczysty a to dla- 
tego, że przypada w 10:tą rocz- 
nicę pierwszego zjazdu inaugu- 
racyjnego, który odbył się w 
roku 1922 w Krakowie. 

  

59. — Po wstąpieniu do służby konsulac- 

nej zostaje w czasie wojny radcą ambasa- 

dy w Konstantynopolu. W roku 1917 mia- 

nowany jest szefem gabinetu króla wurtem 

berskiego. Od roku 1919 wraca do służby 

dypłomatycznej, obejmując stanowisko po- 

sła w Kopenhadze. Od roku 1922 do 1930 
jest ambasadorem niemieckim przy Kwiry- 

nale, poczem wyjeżdża do Londynu na do- 

tychcząs zajmowane stanowisko ambasado- 

ra. 

Dyrektor ministerjalny w ministerstwie 

finansów hr Schwering von Kroessig wstę- 
puje do tego ministerstwa w roku 1920 do 
wydziału traktatowego, od roku 1925 pracu- 

je w wydziale budżetowym, którego kierow 

nictwo obejmuje w roku 1920. W. grudniu 

1931 roku bierze udział jako delegat Nie- 

miec w nadzwyczajnej komisji doradczej w 

Bazylei. 

BERLIN (PAT). — Baron von Braun, 
nowomianowany minister wyżywienia, po- 

chodzi z rodziny wielkich posiadaczy ziem 

skich w Prusaca Wschodnich. Przed wojną 

był on landratem w Poznańskiem. Po prze- 

wrocie objął stanowisko prezydenta rządo- 

wego w Gąbinie. Podczas puczu Kappa 0- 
głosił on odezwę ówczesnego nadprezyden 

ta prowincji Winniga, opowiadając się za 

monarchistycznym przewrotem i z tego po 

wodu zawieszony był przez rząd pruski w 

urzędowaniu. 

ŻADNYCH EKSPERYMENTÓW 
WALUTOWYCH 

BERLIN (PAT). — Kanclerz Pa- 
pen przyjął w dniu 2 bm. na dłuższej 
audjencji pry teae Banku. Rzeszy 
dr. Luthera. Po ończeniu swej roz- 
mowy wydano komunikat, podkreśla- 
jący zupełną zgodność poglądów obu 
mężów stanu. 

Stwierdzono, że nie może być mo 
wy o żadnych eksperymentach w po- 
lityce walutowej i emisyjnej, które za- 
groziłyby walucie niemieckiej. 

„ZAGRANICĄ MUSI WIEDZIEĆ, 
KTO REPREZENTUJE NIEMCY* 

BERLIN (PAT). — W pałacu kancler- 
skim odbyło się wieczorem przyjęcie przed 
stawicieli prasy zagranicznej. Kanclerz von 
Papen w krótkiem przemówieniu oświadczył 
—że w zakresie polityki zagranicznej nowy 
rząd kontynuować będzie plany Brueninga, 
zmierzające do zabezpieczenia podstaw go- 
spodarki narodowej. W dążeniach tych 
współdziałać będą Niemcy z innemi naroda 
mi. Powołanie naszego rządu jest koniecz- 
ne — oświadczył kanclerz — bowiem za- 
granica musi wiedzieć, kto reprezentuje po 
litykę zagraniczną Nietniec. Polityka wewnę 
trzna musi też opierać się na wyraźnej sy- 
tuacji wewnętrznej. 

RSDREG PORZE UTT ROZA AERO 

PROCES 13-tu W CARYCYNIE 

MOSKWA (PAT). — W Stalińgrodzie 
(dawny Carycyn) odbywa się proces 13 pra 
cowników wielkich tartaków „Elektroles", 
oskarżonych o szereg fałszerstw, kłamliwe 
raporty i niewykonanie planu. Na ławie o- 
skarżonych zasiada m. in. dawny dyrektor 
iabryki Szelechow i prezes fabrycznego ko 
mitetu partji komunistycznej Kolkawow, 
który w pierwszym dniu rozprawy przyznał 
się do składania fałszywych raportów. O- 

skarża zastępca prokuratora republiki Fili- 
pow. 

AS EEA TROW ROWC ZZ O - Żeleński? 

Mrożąca krew tragedja naczelnika urzędu skarb. 
Zamordował żonę i dwie córeczki. — Wspólne porozumienie samo- 

bójstwa. — Notatki z „ostatniej chwili". 
KIELCE. (PAT) — Dziś w nocy 

naczelnik urzędu skarbowego w Bu- 
DIRK EZZDEZZZZTO RETK SOSW UDE SK SSES 
peracji gospodarczej bez mocnego pod 
kładu politycznego, Rozwiązaniem 
kwestji byłaby Polska, oparta o silne 
Węgry, połączone z Austrją, i pojedna 
ne? Rumunja naturalnie pod warun- 
kiem rektyfikacji granic na korzyść 
Węgier. Do tego bloku przystąpiłaby 
Bułgarja. Do tego nawołujemy my, pol 
scy przyjaciele Węgier, od wielu lat, 
niestety, z bardzo małym skutkiem. 

Byłoby to zadaniem, ponętnem dla 
mężów stanu o szerokim widnokręgu i 
patrzących w przyszłość — i daj Bo- 
że, zadaniem nie spóźnionem. Groma- 
dzą się bowiem chmury i każdej chwili 
wybuchnąć może katastrofa, która 
wszystkie plany rozwieje. 

Marjan Zdziechowski. 

sku Jan Kowalski popełnił wraz z ca- 

łą rodziną samobójstwo. Żona Kowal- 

skiego została otruta. Kowalski zabił 

pozostawili list, wyjaśniający, iż za 
wspólnem porozumieniem odbierają 
sobie życie. Przyczyną tragedji były 

e į tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ce 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie niuneru dowodowego 20 gr. 

PIRTIS TE KSS MNT AKSA TIESTO UTI 

ПОМЕ TZĄÓOW SILVA RERUM 
Najpierw o pięknych paniach. (› 

bardzo pięknych. O warszawiankach. 
(Niech się nie gniewają piękne wil- 
nianki, szczególnie — „pracujące '*'!..). 
Biedne warszawianki podczas upałów 
stały się ofiarami... mody. O tem do- 
nosi Il. Kurjer Codzienny (144). 

PANIE W PIŻAMACH NA BALKONIE. 
Upały ostatnich dni wywołały w Warszawie 
niebywałe tam jeszcze awantury i scysje 
„moralistów* z liberałami stroju kobiecego. 
Oto wśród dam warszawskich powstała no 
wa moda, a mianowicie w czasie ubiegłych 
dni upalnych wiele pań pojawiło się na bal- 
konach domów — w piżamach. Znałazło się 
jednak wielu przeciwników tego spodenko- 
wego stroju kobiecego i powstało szereg 
nieporozumień sąsiedzkich, z których jedno, 
wynikłe przy ul. Sienkiewicza wywołało wię 
kszą awanturę i uwiecznione zostało w pro 
tokóle policyjnyri. 

Biedne niewiasty! Nawet z powo- 
du piżam muszą mieć  nieprzyjemne- 
ści! 

O tych piżamach fachowo mówi 
naczelny organ pogrzebowy — „Ku- 
rjer Warszawski“ (149): 

No a piżamy? Te stanowią niejako iet- 
ni mundur. Plażowy, uzdrowiskowy... wogó 
le wakacyjny. Spodnie są szerokie jak spód 
niczka. Wkłada się je zaraz po wyjściu z 
wody i już można tańczyć. Czemu nie? 

A same spodnie z jumper'em trykoto- 
wym będą wyglądały sportowo. A z wy- 
ciętą jasną błuzeczką z crepe romain, na- 
biorą charakteru strojnego, niemal wieczo- 
rowego. Krótkie brokatowe bolerko odegra 
w tym przypadku rołę sortie. . 

„Letni mundur“ — i letnie awan- 
tury z powodu tych mundurów! Cóż 
za niesprawiedliwość panuje na šwie- 

cie!... ` 
Ježeli mėwič o pieknych. paniach, 

niesposób pominąć milczeniem bardzo 
poważnej dziedziny sztuki stosowanej, 
mianowicie tej, gdzie się operuje pu 
drem i różem. 

Dobrze wtajemniczony: w arkana 
sztuki - „„poprawiania * urody* Kurjer 
Łódzki (147) daje prawdziwy wykład, 
z którego urywek przytaczamy: 

.„d.starsze nieco panie, powinny  umie- 
szczać róż bardzo 'wysoko, tuż pod ocza- 
mi, cieniując naturalnie w ten sposób, żeby 
więcej różu było na policzku, mniej pod о- 
czami, ale łuna różowa powinna dochodzić 

prawie do dolnej powieki. Oko wtedy na- | 
iera blasku, a twarz wydaje się młodszą, 

Gdyż właśnie naturałnem zjawiskiem wieku 
jest zanikanie rumieńców na korzyść 0- 
wych naturalnych, niestety, cierlów! 

Panie, mające: pełną twarz, powinny ro- 
bić maleńki i delikatny rumieniec na policz 
ku, blisko nosa, osoby obdarzone chudą i 
długą twarzą malują rumieńce idące w kie- 
runku skroni i ucha, troszeczkę różu na 
brodzie skraca twarz. 

Nie należy używać pudrów białych, ale 
cielistych, żółtawych lub różowawych, za- 
leżnie od karnacji. Pudrów tłustych używa 
się tylko na wieczór, w dzień nieładnie wy- 
glądają, nadając nienaturalną białość i za- 
sługują na niepochlebne określenie, że się 
jest „umączoną*. 

Od pań i mody kobiecej — zapo- 
mocą jakiejś asocjacji myśli można 
przejść do niepokojących wiadomości 
z Równego?... x 

Dziwne žjawisko zaobserwowali miesz- 
kańcy gminy tesluchowskiėj. Oto w całej 
tej okolicy bociany po złożeniu jaj, przerwa 

„ły ich wysiadywanie i poczęły je wyrzu- 
cač z gniazd, które następnie opuściły, prze 
nosząc się gromadnie na łąki, jak gdyby 
szykowały się do odlotu. 

To niezwykłe zachowywanie się bocia- 
nów zaniepokoiło miejscową ludność, która 
w tem widzi przepowiednię jakiejś klęski, 
mającej okolicę tę niedługo nawiedzić. 

Zbliża się jakaś klęska, którą prze 
czuwają właśnie bociany. Jaka to ma 
być klęska?.. Czyżby do Równego wy 
brał się z aktualnym odczytem sam 

Lector. 

WYBORY REKTORA 
UNIWERSYTETU WARSZ. 

WARSZAWA (PAT). — W dniu 
2 czerwca w sali posiedzeń Senatu a- 
kademickiego odbyło się zebranie o- 
gólne profesorów Uniwersytetu War- 
szawskiego w celu wyboru rektora na 
nowy rok akademicki. Rektorem wy- 
brano zwyczajnego profesora historji 

następnie dwie córeczki: 6-letnią An- nieporozumienia małżeńskie. W chwili literatury polskiej dr. Józefa Ujejskie- 
nę i 7-letnią Zofję, poczem odebrał dokonywania zbrodni Kowalski pisał 59 
sobie życie wystrzałem z rewolweru. 

Kowalscy przed samobójstwem u- 
regulowali wszelkie zobowiązania i 

notatki, w których dokładnie zobrazo- 
wał ostatnie chwile, podając moment 

śmierci żony i córek. 

— — — ннн 

Bank Polski nie będzie sprzedawał dolarów 
WARSZAWA 2. VI. (tel. własny). Jak 

się dowiadujemy Bank Polski postano- 
wił nie sprzedawać na giełdzie bank- 
notów dolarowych utrzymując Ich skup. 
Zmiana dotychczasowej polityki walu- 
towaj Banku w tej dziedzinie jest na- 
stępstwem przyjętej przez Bank zasady 

aby nabytych w obecnej sytuacji bank- 
notów nie zatrzymywać w kraju lecz 
wysłać je do New Yorku dla zamiany 
na złoto. Bank Poiski będzie więc po- 
stępował z banknotami dolarowemi 
tak samo |Jak z banknotami innych 
państw. 

WŁAMYWACZ Z ŁODZI ARESZTOWANY 
W BERLINIE 

WARSZAWA (PAT). — Na skutek za- 
wiadomienia głównej komendy policji pań- 
stwowej przez berlińskie prezydjum policji 
© zatrzymaniu w więzieniu berlińskiem w 

Moabicie włamywacza, który brał udział w 
rozbiciu skarbca Banku Handlowego w Ło 
dzi, główna komenda pilicji państwowej w 
Warszawie prowadzi dochodzenia, mające 
na celu ustalenie, czy istotnie aresztowany 
przestępca brał udział w tem włamaniu. — 

Główna komenda utrzymuje w dalszym cią 
gu w tej sprawie kontakt z prezydjum po- 
licji w Berlińie.



SŁ O wu 

Aktualne nalskie zagadnienia gospodarcze II zjazd uczestników walk o Wilno odroczony 
Naczelny Redaktor Polski Gospo- 

darczej, znany ekonomista Dr. Edward 

Rose rozpoczął swój wykład podaniem 
szeregu cyfr z biuletynu Instytutu Ba- 
dania Konjunktur, charakteryzujących 
jaskrawo współczesny kryzys gospodar 
czy, przeżywany przez Polskę. 

№ 1927 r. po otrzymaniu pożyczki 
stabilizacyjnej, rezerwy dewizowe i 
kruszczowe Banku Polskiego wynosiły 
1,4 miljarda złotych. Było to maksi- 
mum. W 1928 r. rezerwy te spadły do 

1355 miljonów, w końcu 1929 r. do 
1226 miljonów złotych. Rok 1928 był 
rokiem wysokiej konjunktury, w roku 
1929 rozpoczyna się kryzys, coraz to 
Ibardziej zaostrzający się w następnych 
datach i w grudniu 1930 r. rezerwy Ban 

ku Polskiego spadają do 975 miljonów, 

w 1931 r. do 813 miljonów złotych. W 
marcu 1932 r. wynoszą 730, w maju 700 

miljonów. Mamy więc rezerwę dwukrot 

nie mniejsą, niż w 1927 r., a co najgor- 
sze, silną tendencję spadkową. Lokaty 

skarbowe w 1930 r. wynosiły 1,9 miljar 

da, w 1931 r. 1,6. W bankach prywat- 

nych akcyjnych nastąpił spadek lokat 

o 30 proc., spadek kredytów był jeszcze 

zmaczniejszy. 
Wskaźnik produkcji przemysłowej: 

wyraża się 68 przy przyjęciu za sto 

wskaźnika 1928 r., przyczem znaczniej- 

szy spadek przejawia przemysł wytwa- 

rzający środki produkcyjne nieco mniej 

szy pzemysł środków spożywczych. Jest 

to objaw naturalny, charakteryzujący 

kryzys. 
Jeżelibyśmy wzięli szereg wskaźni- 

ków, to niemal wszystkie, wyrażające 

postęp gospodarczy, szłyby w dół, na- 

tomiast wskaźniki objawów niepomyśl- 

mych, jak liczba protestowamych wek- 

sli, upadłości, szłyby w górę. 
Pomimo zmniejszenia penji urzęd- 

niczej, aż do zmniejszenia, które nastą- 

(pi od 1 lipca 1932 r., realna płaca u- 

»zędników w porównaniu z 1927 r. wzro 

sła o 11 procent. Spadek cen był znacz- 

niejszy od redukcji płac. 
Powyższe niepomyślne objawy mie 

są objawami dotyczącemi wyłącznie 

Polski. Są one dziś objawami świato- 

wemi. _ 
Nad Polską ciąży ogólno-Światowy 

kryzys, a zwłaszcza kryzys Środkowej 

Europy, głównego rynku zbytu Polski, 

głównego źródła kredytów kirótkotermi 

nowych. 
Upadek Kredit Anstalt'u w Austrji 

rozpoczął kryzys bankowy Środkowej 

Europy i wycofywanie kredytów. Z Pol 

ski została wycofana suma kredytów о- 

kolo 500 miljonów złotych. Nasze banki 

przejawiły dużą żywotność i sprawność 

że ostały się pomimo tak znacznego wy Ё 
cofywania kredytów. 

© Państwa środko - europejskie, jed- 
ne zupełnie pozbawiły się rezerw dewi- 

zowych i kruszczowych, jak Austrja, 
mw innych mezerwy doszły do nieznacz- 
nego procentu, jak na (Węgrzech i w 
Rumunji, a nawet w Niemczech rezer- 
wy spadły o 20 pocent. 

Przy tym stanie rzeczy wiele państw 
okazało się niezdolnemi do płacenia nie 
tylko długów politycznych, ale i poży- 
czek gospodarczych. Delegat Austrji o- 
świadczył w Genewie, że Austrja obec- 
nie nie może płacić ani odsetek, ani rat 
amortyzacyjnych; niewypłacalnemi są 
też Węgry i Rumunja. Polska dotych- 
czas płaci akuratnie procenty i raty a- 
mortyzacyjne swych pożyczek. Dzięki 
moratorjjam Hoovera została nam za- 
wieszona na rok zapłata 100 miljonów 
zł. długu politycznego, suma ta została 
wstawiona do bieżącego budżetu, lecz 
prawdopodobnie zostanie też odro- 

czona. 
Nasze długi prywatne wymagają 

rocznych spłat 350 miljonów: zł. Jest to 
sztywna pozycja naszego budżetu. Pre- 
legent wważa, że nie powinnikmy iść za 
przykładem Austrji, Węgier i Rumunji 
i zawieszać wypłaty tych długów, lecz 
potrzebny jest układ międzynarodowy 
= wierzycielami, zmniejszający oprocen- 
towanie pożyczek wobec deflacji, idą- 
cej w parze ze spadkiem cen. 

'Tu musimy zaznaczyć, że nasze ро- 

życzki mimo akuratności w uiszczaniu 
rat, stoją na giełdach światowych ni- 

żej od innych. Jest to wynik nie naszej 
sytuacji gospodarczej, lecz nieszczęślii 
wego układu polityki zewnętrznej. Bez 
odpowiednich posunięć w polityce zew- 
nętrznej, zlikwidowania antagonizmu 
polsko - niemieckiego a: przynajmniej o- 
słabienia jego objawów, Polska nie u- 
zyska zdolności kredytowej. 

Bilans hadłowy Polski w okresie wy 
sokiej konjunktury, przypływu kredy- 
tów był (bierny. Od końca 1929 r. stał 
się czynnym, lecz czyniność jego nastą- 
piła wskutek znaczniejszego spadku 
przywozu, niż wzrostu wywozu. Jest to 

wynik zmniejszonej konsumcji, zmniej- 
szonych inwestycyj, słowem zamierania 

życia gospodarczego. 
Prelegent nie dość silnie zaakcento- 

wał ów: objaw. Wskazał na to, że dzięki 
pożyczce zapałczanej i pierwszej tracie 
pożyczki kolejowej nie jestesmy ogoło- 
ceni z rezerw, bez tych pożyczek rezer- 
wy Banku Polskiego spadłyby do 200 
miljonów złotych. Prelegent zatrzymuje 
się nad kwestją kompresji budżetu. — 

Wspomniał o dążności do skurczenia 
go do 1,9 miljarda. Byłoby to zmniejsze 

nie o 30 kilka procent w porównaniu z 
budżetem 1929 r. Osiągnięcie pożyczki 
zewnętrznej we Francji uważał za wska 
zane. Wszystkie zalecenia prelegenta 
były skierowane ku temu, aby prze- 
trwać kryzys, nie naruszając waluty. 
Prelegent zarysował objawy cierpienia 
gospodarczego i finansowego Polski, 

wykazując, że nie jest to tylko klęska, 
która nawiedziła wyłącznie Polskę, 
lecz że jest to klęska Światowa. 

) Władysław Studnicki. 

Podaje się do wiadomości, że termin 
H-go Zjazdu b. uczestników walk o Wil 

no, który miał się odbyć w dniach 4 i 
5-go czerwca, z przyczyn od Komitetu 
Organizacyjnego niezależnych, został 
przesunięty na dzień 8 i 9 października 
bė r. 

Prezydjum Zarządu Związku jedno- 
ПУ 

  

cześnie komunikuje, że biuro zjazdu о- 
raz Sekretarjat Zarządu Gińwnego Zw. 
Obrońców Wilna i b. Żolnierzy Litwy 
Środkowej, mieści się w ogrodzie po- 
Bernardyńskim, 2-gi pawilon główny. 
2-gie wejście i czynne są ой godziny 

17-tej do 20-tej codziennie i od 12-tej 
do 13-tej w dni świąteczne. 

WYYTYYYYYYYYFYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYN 
NIECH WRACA ZYWA, ZDROWA KREW W ZYŁY OJ- 
CZYZNY, NIE DAJMY SIĘ WYNARODAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJI Ь 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranica“, 
na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Połską. 
AAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 
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„CHCIAŁEM MIEĆ MOCNE PRZEŽYCIA“ 
70-LETNI LITERAT BERLIŃSKI PODPALACZEM 

Sąd przysięgłych w Poczdamie, rozpatru- 
je obecnie niezwykle sensacyjną sprawę © 
podpalenie, której bohaterem jest 70-letni 
pisarz berliński i krytyk teatrainy Karol Ste- 
cker. Podłoże procesu, przypominającego 
powieść kryminalną, jest następujące: 

W sierpniu r. ub. wybuchł w willi Stec- 
kera pod Berlinem pożar.Przybyła na miej- 
sce straż ogniowa stwierdziła odrazu, na 
podstawie tego rodzaju dowodów, jak poroz 
rzucane flaszki z benzyną, że chodzi tu o 
podpalenie. «rzewód śledczy wykazał, że 
podpalaczem jest sam Stecker, który doko- 
nał zbrodniczego czynu, by uzyskać od To- 
warzystwa znaczną premję. 

Podczas procesu, który toczył się w listo 
padzie r. ub. przed sądem przysięgłych, Stec 
ker przyznał się do zarzucanego mu czynu. 
Biorąc pod uwagę nienaganną przeszłość pi- 
sarza i jego wiek, sąd wymierzył mu najła- 
godniejsza karę: rok więzienia.  Bezpośre- 
dnio przed zapadnięciem wyroku oskarżony, 
który jest sercowo chory, dostał ataku i 
zemdlał. Gdy odzyskał przytomność, sąd 
udał się na naradę w sprawie wyroku, nie 

EB "DO NABYCIA W KSIĘGARNI JOZEFA ZAWADZKIEGO a 

Aktualne książki Władysława Studnickiego 

„Rosja sowiecka w polityce Światowej sze. 

zdaleki Bochód w polityce Światowej s z. 
  

„DAMY i HUZARY" w PODBRODZIU 
NA RZECZ BEZROBOTNYCH 

Zespół amatorski, skladający Się z 
oficerów i podoficerów: 23 (p. uł. i częś- 
ciowo miejscowego społeczeństwa, z i- 
nicjatywy mjr. Eugenjusza Święciekie- 
go, odegrał w Podbrodziu уу dniach 30 

  

Dobre i to w tak ciężkich czasach! 
Artystki i artyści, oraz kierownik 

artystyczny p. kpt. Godfreyów, mieli 
pełłne zadowolenie, ponieważ sala tea- 
tralna w nowowybudowanej szkole pow 

  

"Grupa zespołu amatorskiego, któraodegrała ostatnio „Damy i Huzary“ 
Al. hr. Fredry. 

marca, 1 maja i 2 maja (br. komedję A. 
Fredry „Damy i huzary". 

Wi pierwszych dwóch dniach przed- 
stawienia tej arcywesołej i pełnej hu- 
moru sztuki odbyły się bezpłatnie dla 
dziatwy szkolnej miasta Podbrodzia i 
okolicznych wsi, oraz dla ułanów 23 p. 
ułanów, mając na wtzględzie wyłącznie 
cele kulturalno-oświatowe. 

W dniu 2 maja br. odbyło się przed- 
stawienie za opłatą na rzecz bezrobot- 

nych. 

szechnej w Podbrodziu była szczelnie 
zapełnioną przez dobrych paręset osób, 
a publiczność gorąco i głośno oklaski- 
'wała występy zespołu amatorskiego, 
który zdobył się na doskonałe przygo- 
towanie sztuki i odtworzenie scen, peł- 
mych Fredrowskiego humoru i dow- 
cipu. 

Po przedstawieniu odbyło się przy- 
jęcie w kasynie oficerskiem 23 p. uł. 
gdzie podejmowano przybyłe na przed- 
stawienie okoliczne ziemiaństwo. 

dopełniając koniecznej formalności w formie 
zapytania, czy oskarżony życzy sobie złożyć 
ie jakieś wyjaśnienia w ostatniem sło- 
wie. 

Nieformalność ta 
wznowienia procesu 

Karol Stecker wygłąda obecnie znacznie 
lepiej i zdrowiej, niż przy pierwszej rozpra- 
wie. 

stała się przyczyną 

Oświadcza on co następuje: Moja sytua- 
cja finansowa była w roku 1931 katastrofal- 
na. Postanowiłem za wszelką cenę napisać 
znowu coś, coby przyniosło pieniądze. Swe- 
go czasu wielkie powodzenie zdobyła jedna 
z moich powieści kryminalnych, postanowi- 
łem więc napisać znowu jakiś romans awan- 
turniczy. Przy tej sposobności uświadomiłem 
sobie, że dzieło autora, tylko wtedy może 
być doskonałe, gdy oparte zostanie o rze- 
czywiste przeżycia. Przecie miałem zamiar 
napisać powieść współczesną, charakteryzu- 
jącą wszystkie nasze nędze, rozpacze i bó- 
le.W tym celu postanowiłem podpalić dom, 
gdyż chodziło mi o to, by stanąć oko w oko 
z czemiś istotnie żywiołowem. Gdyby cho- 
dziło o zdobycie premii asekuracyjnej, to 

chyba nie przypuszczacie panowie — koń- 
czy Strecker pod adresem przysięgłych — 

bym pozostawił w podpalonym domu flaszki 
z benzyną i inne przedmioty wskazujące na 

to, że dokonano podpalenia. 

„Spowiedž“ Streckera przerywana była 
częstemi uwagami i pytaniami przewodniczą 
cego. Zwrócił on między innemi uwagę na 
to, że Strecker oświadczył jakoby miał za- 
miar w więzieniu śledczem pisać swą wiel- 

ką powieść. Jakże to pogodzić z tem, że 
dostawszy się do tego więzienia, zasypywał 

władze śledcze prośbami o wypuszczenie na 
wolność? 

Na to oskarżony: Nie przypuszczałem, 

że więzienie jest czemś tak okropnem. Noce 
spędzane w samotnej celi doprowadzały 

mnie do obłędu. 

Świadkowie obrony, koledzy oskarżone- 

go charakteryzują Streckera jako człowieka 

niezwykle sziachetnego i prawego, który ni- 

gdy nie dopuścił się żadnego wykroczenia. 

W ostatnich czasach dała się u niego zau- 

ważyć silna depresja. Bardzo interesujące 

były zeznania pewnego świadka, który od- 
bywał ze Streckerem służbę wojskową. Cha- 

rakteryzuje 'on oskarżonego jako człowieka 

o łatwo pobudliwej fantazji, nerwowego i 

dziecinnego, nie zdającego sobie sprawy ze 

swych czynów. ki 
Wyrok zapadnie w dniu dzisiejszym. 

GŁOSY CZYTELNIKÓW 

  

MOJE REFLEKSJE NAD BROSZURĄ „PRAWDA 0 ALBER- 
TYNIE" 
Na półkach księgarń bialostockich 

w dużej ilości pojawiła się niedawno 
broszura O. Piątkiewicza S. I. p. t.: 
„Prawda o l(Albertynie'. Broszura ta, 

starannie wydana i z taleniem napisa- 

na, zawiera dość ostrą krytykę na arty- 
kuły w sprawie unijnej, skreślone przez 
ks. kam A. Abramowicza w październi- 
kowym zeszycie „Jutrzenki Biaicstoc- 

kiej*, oraz przez p. Jesmana z Berdo- 
wiez, drukowane w „Gazecie Warszaw- 

skiej, a następnie przedrukowane przez 
szereg innych pism. 

Korzystając ze szpalt „Słowa', oraz 
wiedząc, że ks. Abramowicz nie będzie 

reagował па wywody O. Piątkiewicza, 
gdyż idzie mu nie o wlasne „ja“, lecz 

o dobro i powodzenie sprawy Bożej — 
postanowiłem zrobić kilka uwag pod a- 
dresem Przew. autora broszury „Praw- 

da o -Albertynie't 
Przedewszystkiem ks. Abramowicz 

w swoim artykule „W jakim celu?“, nie 
krytykuje idei Unji, lecz dowodzi, „że 
środki jakiemi posługują się Ojcowie z 
Albertyna, w celu zrealizowania swych 
wzniosłych zadań, nie zawsze są traf- 
ne". Czyżby O. Piątkiewicz uważał sie- 
bie za nieomylngo, a środki, jakiemi 

posługuje się, nie podlegające krytyce? 
Przecież i tak prasa milczała o „Alber- 
tyńskiej obitieli* prze cały szereg lat, 
a wielu napróżno wyczekiwało i wycze- 
kuje rezultatów tej pracy, by nareszcie 
nowemi siłami zamienić tych nawróco- 
nych z prawosławia popów, którzy z 
malemi wyjątkami, nie za wiele jak 
wiadomo przynoszą sławy Sprawie u- 
nijnej. 

Następnie O. Piątkiewicz,  jakkol- 
wiek zgadza się z ks. Abramowiczem, 

Że Słonimskie, to nie Rosja, to jednak 
w swej broszurce z uporem godnym lep 

szej sprawy, stara się dowodzić, że więk 
szość prawosławnej ludności to rosja- 
nie. Zaite! albo O „Piątkiewiez nie roz- 
różnia języka rosyjskiego od „tntejsze- 
igo“ — białoruskiego, albo popów i ży- 
dów-litwaków „rozmawiających naprze- 
kór wszystkim po rosyjsku, uważa za 
autochtonów Słonimszczyzny. 

Dlaczego ostrze swej krytyki O. Piąt 
kiewicz skierował li tylko w stronę p. 
Jesmana i ks. iAbramowicza, a nie w 
stronę wielu innych, którzy swemi za- 
patrywaniami na taktykę Ojców z Al- 
bertyna niczem prawie się nie różmą 

— pozostanie tajemnicą. | . 
Ze zdumieniem oglądam wydany 

przez ojców z Albertyna religijny bia- 
łoruski miesięcznik p. t. „Da słuczeni- 
ja" drukowany czcionkami rosyjskiemi 
t. zw. „graždanka“. Czyżby i to nowy 
i dobrze pomyślany sposób do nawraca- 
nia prawosławnych? Wątpię. Starsze 
pokolenie w większości  analfabeci, 

(SESI ESET TS TNS RKS TSS SIT L R TRS EITI 

Pierwszy samolot pasażerski nad Wilnem 
PRZED OTWARCIEM KOMUNIKACJI: WARSZAWA — RYGA — TALLIN 

WILNO. — Wczoraj w południe 

przeleciał nad miastem, kierując się 

ku granicy litewskiej pierwszy samo- 

lot pasażerski, odbywający próbny 

lot na szlaku Warszawa — Ryga — 

Tallin. 
W samolocie znajdował się poseł 

polski w Rydze p. Arciszewski i ko- 
misja tow. „Lot. W godzinach popo 
łudniowych samolot wracał tą samą 
drogą do Warszawy. Próba lotu udała 
się całkowicie. 

Otwarcie stałej komunikacji lotni- 
czej na szlaku Warszawa — Ryga — 
Tallin nastąpi nieodwołalnie w dniu 
15 bm. 

W związku z tem dowiadujemy się 
że w Wilnie bawiła komisja minister- 
stwa komunikacji, która prowadziła z 
magistratem narady w sprawie udzie- 
lenia odpowiednich terenów na uży- 
tek „Lotu* i radjostacji. — Podczas 
przelotu nad Lidą, aeroplan, w któ- 

rym znajdował się poseł Arciszewski, 
był obserwowany z zainteresowaniem 
przez bawiących na święcie pułkowem 
5 p. lotniczego oficerów armji rumuń- 
skiej, finladzkiej, łotewskiej i estoń- 
skiej. 

* * * 

O godzinie 15 min. 30 samolot wy 

lądował na lotnisku Spilve pod Rygą 
Samolotem tym przybyli : minister 
Arciszewski, dyrektor techniczny lotu 
inż. Kurmański, radca prawny lotu 
dyr. Górecki i naczelnik wydziału tra 
fiki Krzyczkowski. Na lotnisku spot- 

kali przybyłych sekretarz poselstwa 
Łąski, dyrektor departamentu minister 
stwa komunikacji inż. Ejnberg, szef 
lotnictwa wojskowego inż. Jerin oraz 
dowódca pułku lotniczego płk. Skur- 
be i jego zastępca. Trasę Warszawa 
— Ryga przebył samolot w ciągu 5 
godzin. . 

  

ORAZ MAD M:MYRJALEM 47 ZEMIAMN ZE SŁONIM, 
miłodsze i najmłodsze używają aifabetu 

łacińskiego. Japończycy u sielie wnro= 
wadzają alfabet łaciński, chińczycy idą 
za ich przykład:w, a zresztą szowinis- 
tyczna białoruska .,/Krynica'* drukuje 
się czcionkami łacińskiemi, a tu wbrew 
wszelkiej logice, drukują Ojcowie „gra- 

żdanką'. Chyba przez kurtuazję dła 
sąsiedniej Rosji. 

Nie wiem jak dla kogo, lecz na mnie 

robi przykre ogromnie wrażciie, zdy 
widzę w Małopolsce wschodniej luh w 
Bułgarji szyldy lub inne uadpisy wy- 
pisane literami rosyjskiemi Zdaje mi 

się wówczas, że tu kończy się Europa, 

kultura łacińska, a rozpoczyna się A- 
zja — wschód. Czem to tłumaczyć? — 

Chyba tem, że nas starsze pokolenie za 
moskala ogromnie wynarodowiano i po 
prostu zamęczano w szkołach literatu- 

rą rosyjską oraz bezczelnie okiamywa- 
no, gdy sziło o historję narodu naszego 

i historję Unii. 
To też nie zdziwiłem się, gdy prze- 

czytałem w „Słowie* z iria 12 maja 

memorjal, podpisany przez 47 obywa- 
teli ziemskich ze Słonimszczyzny i wy- 
Slany na ręce J. E. Metropo' ty Wil>4- 
skiego. Memorja! jest pelen troski, by 
Ojcowie z Albertyna, mówiąc kazania 
po rosyjsku, nie ruszczyli i tak już zru 

syfikowanej Słonimszczyzny. Sądzę .e- 

dnak, że w tym memorjale jest spora 
doza przesady. Zresztą i sami autoro- 
wie memorjału stwierdzają, że wpływ 

Ojców z Albertyna na ludność miejseo- 
wą jest naogół nikły, to też wątpię, czy 
przy dotychczasowej metodzie nawraca 
mia, pomimo świątobliwego życia i gor- 
liwości, ojcowie potrafią powiększyć 
swe wpływy na przyszłość. 

Nie idea jest przeto mylna, lecz nie— 
toda. Tdeę rzucił Wielki Papież Misji 
Pius XI: za wszelką cenę znaleźć dro- 
gę do serc i mózgu rosyjskich i biało- 
ruskich schyzmatyków, aby jedna stała 
się owczarnia i jeden Pasterz i powie- 
rzył cząstkę tej Misji tu na naszyche 
kresach o. Piątkiewiczowi i sześciu ej- 
eom Jezuitom, którzy dostają dziś „cię- 
gi“ właśnie za swoje mylne metady, 
przyczem o. Piątkiewicz i za zbyt wiel- 
ką pewność siebie... A.A. 

  

STATYSTYKA P. K. P. 

WARSkA'WA. PAT. — Ostatnia sta. 
tystyka polskich kolei państwowych za 
miesiąc kwiecień br. wykazuje, że ko- 
leje polskie w tym miesiącu przewiozły 
8,722.715 podróżnych i 3,797.047 ton. 

Towarów przewieziono więcej w kwiet- 

niu niż w marcu o 2,1. Wpływy kolei 
polskich z przewozu wyniosły w mie- 

siącu kwietniu 74,173.861 zł. 

Katastrofa pociągu 
warszawskiego 

POD DYNEBURGIEM 

DYNEBURG. (PAT) — Niedaleko Krej- 
cburga wydarzyła się katastrofa kolejowa z 
pociagiem pośredniegc połączenia Warsza- 
wa — Zemgale — Ryga. Z niewiadomych 
jeszcze przyczyn na zwrotnicy przed sta- 
cją lokomotywa zła po torze głównym, 
natomiast węglarka/ i reszta wagonów za- 
wróciła na tor boczny. Pociąg szedł z szyb 
kością 35 km. na godzinę. Wstrząs przy ka 
tastrofie był tak siłny, że pomocnik maszyni 
sty, stojący przy oknie lokomotywy, został 
wyrzucony na tor kolejowy. Na szczęście, 
żaden z pasażerów nie dniósł cięższych ob- 
rażeń ciała. Tor kolejowy został uszkodzo- 
ny na przestrzeni przeszło 100 metrów. 

ŽNIWIARKI 
MASSEY — HARRIS 

oraz 

systemu DEERINGA 
grabie konne, wypielacze i 

obsypniki poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna Il-a. 

  

      
U S.S. Felicjanek w Żółkwi 

* Na ciekawej wystawie obrazów 
Wileńskiego Towarzystwa Niezalež- 
nych, zobaczyłem „Wjazd do Żółkwi* 
Bronisława Kopczyńskiego. 

Nie wiem doprawdy, czy jest to 0- 
braz dobry, czy jest arcydziełem, czy 
też posiada jakie usterki, ale on wła- 
śnie najmocniej utkwił mi w pamięci, 
budząc wspomnienia z przed dwóch 
łat; 

Ta brama żółkiewska, wymowna 
brama, łącząca przeszłość z przyszło- 
ścią. 

Nie bez wzruszenia przekraczałem 
ją przed dwoma laty, uciekając do Żół 
kwi ze Lwowa, w którym drgały echa 
krwawej akcji sabotażowej, uprawia- 
nej przez Ukraińców... 

Tak mi się zdawało, że właśnie w 

Żółkwi, w mieście, ściśle związanem 

ze wspomnieniami dwóch najwięk- 
szych, najbardziej szlachetnych chrze- 
ściańskich rycerzy — hetmana Stani- 
sława Żółkiewskiego i króla Jana So- 
bieskiego, że w tem mieście nie wy- 
schło jeszcze źródło miłości i brater- 
skiej zgody... 

Ze szczególnem zaciekawieniem 
myślałem o klasztorze o. o. Bazylja- 
nów, przy którym się mieści wielka, 
nowocześnie urządzona drukarnia i 
gdzie się koncentruje bazyljański ruch 
wydawniczy. 

Zakon św. Bazylego Wielkiego, ma 

jący w swym herbie płonącą kolumnę, 
jako symbol ognistej, płomiennej wia- 
ry i pragnienia, aby się stał filarem 
Kościoła katolickiego, zakon ten jakże 
świetne ma tradycje działalności na 
Litwie i Białorusi. 

Byli niegdyś Bazyljanie przewod- 
nikami nietylko szerokich mas ludu, 
ale i warstw oświeconych, — nietylko 
greko-katolików, ale i łacinników. 

Zdawało mi.się więc, że w Żółkwi, 
w murach klasztoru bazyljańskiego, 
znajdę tę dawną siłę bazyljańską, któ- 
ra pozwalała im wznosić się ponad ob- 
rządki i różnice stanowe i narodowe. 

Ale czasy się zmieniły... Milczą mu- 
ry bazyljańskie o jasnych rycerzach — 
już nie polskich, lecz ogólno-chrześci- 
jańskich — o żółkiewskim i Sobie- 
skim. Mówią natomiast cicho, niepew- 
nie — o innych bohaterach, których 
imiona dopiero w ostatnich czasach za 
częto łączyć z prastarą Żółkwią. 

W broszurce, poświęconej przeszło- 
ści Żółkwi i wydanej przez o. o. Ba- 
zyłjanów, pewien historyk ukraiński 
ani razu nie wspomina króla Jana 
Sobieskiego, i tylko mimochodem 
wymienia Żółkiewskiego; natomiast 
usilnie zaznacza, iż około r. 1620, „jak 
głosi podanie*, Bohdan Chmielnicki po 
dobno bronił Żółkwi przed Tatarami!.. 

„Podobno*... Ale przecież całkiem 

skich, puszczonych na Polskę przez 
bohatera legendarnych walk z Tatara- 
mi; całkiem pewne są mordy i pastwie 
nie się kozaków „Chmiela* nad du- 
chowieństwem katolickiem, a przede- 
wszystkiem nad Bazyljanami!... 

Nawet Żydzi zdobywają się na ob- 
jektywizm i część dla istotnych boha- 
terów. W starej bożnicy, budowanej za 
czasów króla Jana III, wewnątrz, na 
ścianie dwukrotnie jest powtórzony 
wizerunek orła bialego i herb „Janina“ 
— pancerz na tarczy. 

Stary Żyd. — przewodnik, z dumą 
wskazuje na herb królewski: 

— To kamizelka, którą nosił król 
Jan Sobieski!... 

Echa dalekie minionej, —świetnej 
przeszłości, ślady pamiątek olbrzymich 
zmagań w imię najwznioślejszych ha- 
seł — są w Żółkwi na każdym kroku.. 
Grobowce matki i brata króla Jana Til 
oraz rodziny Żółkiewskich, obrazy, od- 
twarzające bitwy pod Wiedniem i Par- 
kanami, architektura gmachów, 
wszystko skierowuje myśl ku czasom 
przełomowym w naszych dziejach 

Na ruinach minionej przeszłości no- 
we wytryska życie. W odrestaurowa- 
nym po strasznych wojennych zniszcze 
niach zamku żółkiewskim, mieści się 
gimnazjum państwowe... W jednej z 
narożnych baszt muru obronnego, gdzie 
nieraz broniło się rycerstwo polskie, 
mają internat uczenice senimarjum na- 
uczycielskiego... Wychowują się zastę- 

pewny jest krwawy zalew hord tatar-py młodych rycerzy, mających przed 

sobą ciężką walkę z ciemnotą ludzką, 
z ńienawiścią, z brakiem wiary... Prze- 
mawiają tradycje niezłomnych rycerzy, 
którzy do walki wychodzili z tych wła 
śnie murów. 

Przeszłość się łączy z przyszłością, 
przesłaniając sobą dzień dzisiejszy, ma 
ły wobec wielkości dni minionych i dni 
nadchodzących.... 

Pod przewodnictwem księdza S. B., 
Bazyljanina, doskonale znającego prze 
szłość Żółkwi i głęboko odczuwające- 
go siłę i piękno * tradycyj, zwiedzam 
miasto, szukając czynu dnia dzisiejsze- 
go, któryby był drogowskazem na przy 
szłość. . 

Przechodzimy ulicą koło jakiegoś 
dużego gmachu, ozdobionego szyldem: 
„Szkoła powszechna im. królowej Jad- 
wigi*. Rozlega się dzwonek i na plac 
przed gmachem wysypuje się rój dziew 
cząt — rozbawionych, hałaśliwych, 
śmiejących się. Uwagę zwracają iskrzą 
ce się oczęta i czarne główki dziewczy 
nek wybitnie semickiego typu. Dziw- 
ne: żydowska szkoła imienia królowej 
Jadwigi! 

— Ależ to nie żydowska szkoła — 
informuje mój ofiarny przewodnik: — 
Jest to szkoła polska, prowadzona 
przez zakonnice!... 

— Niemożliwe!.. Cóż to za zakonni 
ce, do których nawet Żydzi mają tak 
wielkie zaufanie, że im powierzają wy- 

chowywanie swych dziewczynek? 
— Siostry Felicjanki!... 

Jestem kompletnie zdezorjentowa-. 

ny... Zgromadzenie s. s. Felicjanek od- 
znacza się przecież nietylko żarliwo- 
ścią katolicką i ofiarną, intensywną 
pracą na polu wychowania i opieki 

nad dziećmi i staruszkami, ale i zupeł 
nie wyraźnym kierunkem  patrjotycz- 
nym polskim. Zgromadzenie, założone 
w r. 1855 przez matkę Truszkowską, 
już w r. 1864 zostało na terenie zabo- 
ru rosyjskiego zlikwidowane wskutek 
właśnie patriotycznego ducha, opro- 
mieniającego siostry zakonnice. i gdy 
w okresie najcięższym na czele Zgro- 
madzenia stanęła świątobliwa przeło- 
żona generalna, matka Marja Magdale- 
na Borowska, jej troską bylo m. in. 
podtrzymywanie ognia najszlachetniej 
pojętego patrjotyzmu, — tej wielkiej 
miłości Ojczyzny, która człowieka 
wzmacnia i uskrzydla. Dlatego też, 
gdy zakon Felicjanek zaczął tworzyć 
coraz więcej placówek w Ameryce, mat 
ka Borowska wysyłała najwybtniej- 
sze siostry z Ameryki do Krakowa, aby 
w atmosferze domiu rodzinnego, ma- 
cierzystego, odświeżały się w duchu 
Zgromadzeniu właściwymw —i w tym 
duchu mogły potem utrzymywać w 
Ameryce inne siostry, pozbawione mo- 
żności bezpośredniego żetknięcia się z 

ziemią ojczystą. I te więc zakonnice, 

w okresie rozpętanych  szowinizmów 
narodowych i fanatyzmu religijnego — 

prowadzą szkołę, gdzie wychowują 
dziewczęta polskie i żydowskie!.... 

Mój przewodnik się uśmiecha: 

"nik, tak teraz uśmiecha 

— Niech pan doda jeszcze: i dzie- 

wczynki ukraińskie.! 
— Nie uwierzę! Bo to w chwili o- 

becnej jest bodaj jeszcze bardziej nie- 
móżliwe! 

— Pan łatwo się przekona sam, je- 
żeli zechce poznać siostrę Dyrektorkę. 

I oto za chwilę jesteśmy w gabi- 
necie Siostry Dyrektorki. Przedsta- 
wiam się i szczerze opowiadam, iż je- 
stem zaskoczony tak dziwnem dla mnie 
— wilnianina — zjawiskiem obecności 
dziewczynek żydowskich w szkołe za- 
konnej i obecnością Ukrainek w szko- 
le polskiej — i to w okresie najbrutal- 
niejszych, najzażartszych walk. 

Jak przedtem mój zacny przewod- 
się Siostra 

Dyrektorka: 
— Czy pan nie wie, że miłość jest 

silniejsza od nienawiści? 
— Wiem, ale... 
— Do naszego zgromadzenia — in- 

formuje Siostra, — mają zaufanie lu- 
dzie różnych narodowości i wyznań. 
W postępowaniu naszem niema ani tro 
chę nieszczerości, nasze suknie wyraźni 
mówią, że jesteśmy katolickiemi zakon 
nicami; nasze czyny i słowa świadczą 
o naszej narodowości. Nie kryjemy się 
wcale ani z wyznaniem, ani z narodo- 
wością; kochamy dzieci serdecznie i 
gorąco, wszystkie bez wyjątku, i re- 
dzce o tem wiedzą i dlatego obdarza- 
ją nas zaufaniem. Mamy przeszło 30% 
Żydóweczek... 

— Trzydzieści procent?!.. 
— No tak! Pana to dziwi? Mamy  



WIELKĄ JEST RASA HISZPAŃSKA 
ROZMOWĄ Z EDWARDEM BQ0YE 

Edward Boye dał się poznać publicz- 
ności wileńskiej osobiście: wygłosił dwa 
interesujące odczyty — na Środzie Li- 
terackiej o Don Kichocie i w Konser- 
watorjum o Boccaccio — przemówił do 
mikrofonu wileńskiego. Zmajomość tę 

uzupełnijmy rozmową ze znakomitym 
tłumaczm. Zwrócimy się do niego z kil- 
ku pytaniami. 

— Jakie przekłady z literatur ro- 
mańskich opublikował pan dotychczas? 

— Zacząłem od Boccaccia... Po ałuż- 
szym pobycie we Włoszech zrozumia- 
łem, jak wielkim wkładem kulturalnym 
dla nas może być literatura włoska. Po- 
stamowiłem stworzyć bibljotekę przekła 
dów... Całkiem planowo. począwszy od 
pierwocin tego piśmiennictwa, na wzór 

ь bibljoteki francuskiej Воуа. Zacząłem 
od Boccaccia, tłumacząc jego Vita di 
Dante, pierwszą monografję Dantego. 

— Wybór piękny, ale zgoła płato- 

niczny. Któż w: Polsce czyta życie Dan- 
tego? * 

— Oczywiście. Literat musi myśleć 
również o dochodach. I trzeba było na 
moment zrezygnować @ pierwotnego 

planu. Dla zachęty publiczności sięg- 
nąłem do Aretina. Efekt był nadzwy- 
czajny. 6 tysięcy egzemplarzy dwóch 
książek tego pisarza rozeszło się w 3 

miesiące. 

— Rozeszło się, lecz — jak wiemy 
— nie bez burzy, aczkolwiek Aretina 

niesposób przecie uważać za demorali- 
zatora. й 

— (Dzieła Aretina są dokumentem 
obyczajowym wielkiej wagi i nie rozu- 
miemy bez nich renesansu włoskiego... 
Ale prokur. krakowski był innego zda- 
nia. Prokurator przysłał list adresowa- 
ny do mnie, w którym zawiadomił, że 

* obłożył Żywoty kurtyzami konfiskatą, al- 
bowiem autor ich zachęca do nierządu. 
Autor zachęca... To brzmi [bardzo pięk- 

nie w stosunku do klasyka włoskiego z 
XVI wieku. Trzeba jednak stwierdzić, 
że zarządzenie prokuratora miało wręcz 
przeciwny skutek: wpłynęło na pokup- 
ność książki. 

—Zdobył pan| w ten sposób publicz- 

ność i cóż otrzymała ona od pana w 
dalszym ciągu ? 

— Macchiavella. Jego komedję rene 

sansową Mamdragola. Następnie Goldo- 
niego Sługę dwóch panów, wystawioną _ 
w Teatrze Polskim. Na zamówienie Те- 
atru Bogusławskiego przełożyłem Kró- 
la Jelenia Gozzi'ego, lecz nim doszło do 
wystawienia sztuki, teatr upadł. Potem 
tłumaczyłem Pirandella i Marinettiego, 
ale prawdziwem mojem i jedynem ma- 
rzeniem jest pełny przekład Macchia- 

_ vellego, który coraz bardziej zaczyna 
być modny jako teoretyk silnej wiładzy. 

_ Jesteśmy wyjątkowym krajem w Euro- 
-pie, albowiem prócz Księcia i mojej 
 Mandragoli, nie posiadamy nic z dzieł 

ą wielkiego polityka i historyka. 
—Jakiemi drogami doszedł pan do 

„Don Kichota? 
— Stało się to w Paryżu, gdzie, ra- 

czej dla przyjemności, poznałem w In- 
stytucie hiszpanologicznym —— język 
hiszpański... Odkrył się wówczas prze- 
de mną nowy świat, o olbrzymiej war- 
tości kulturalnej. Zacząłem od Caldero- 
na, przełożywszy wierszem na zamówie 

_ nie Teatru Narodowego Czyściec św. 
Patryka, który wszakże do dziś dnia 
nadaremnie czeka na wystawienie. Po- 
tem tłumaczyłem współczesnych pisa- 
rzy hiszpańskich: Miguela de Unamuno 
Mgłę, Jarmark głupców i Perwersyjną 

-zmysłowość, Pio Baroja oraz Katedrę 
_ Ibameza. Wychodząc z założenia, że li- 

teratura hiszpańska — jedna z najbo- 
gatszych na świecie jest u 
nas prawie nieznana, poprzedzałem ka- 
Żdy z. przekładów wyczerpującemi stu- 
djami krytycznemi. 

— A teraz trochę szczegółów o Don 
Kichocie... 

— Materjał do pracy nad nim za- 
tząłem gromadzić w Paryżu, sam zaś 
przekład i skomentowanie dzieła zajęły 

› 

mi dwa lata. Praca biegia po dwóch li- 
njach: filologji i archaizacji języka o- 
raz zaopatrzenia tej biblji narodowej 
Hiszpanów w drobiazgowe i wycze:pu- 
jące przypisy, których celem jest obja- 
śnić życie obyczajowe, kulturalne i po- 
lityczne ówczesnej Hiszpanji. Bez ta- 
kich przypisów Don Kichot, podobnie 
jak Boska Komedja, staje się w poło- 

wie nizrozumiały. 

— Qzy istniejące w naszej literatu- 
rze przeróbki Don Kichota nie były pa- 
nu pomocą ? 

— Niestety. Wręcz przeciwnie. —- 

Dwaj polscy tłumacze Cervantesa wy- 
świadczyli mu zaiste niedźwiedzią przy 
sługę. Ale można ich „przekłady od- 

czytać sobie, jeśli się chce mieć nieje- 
dną chwilę dobrego humoru. i is"wszym 
z tłumaczy był Podoski w r. 1786. Wy- 

Szedł on widać z założenia, że Don Ki- 

chot jest za krótki: dodał więc do nie- 

go z własnej inicjatywy dwa grube to- 
my, pełne nieprawdopodobnych awan- 

tur. Następny — Zakrzewski w r. 1856 
stanął na odwiecmem stanowisku: 
Don Kichot wydał mu się za długi: skró 

cit go więc do połowy. Cetvantes nie 
miał w Polsce szczęścia... 

— (Coś podobnego było i z Decame- 
ronem? 

— Decameron... Z nim załatwiono 
się u nas jeszcze osobliwiej Sprowa- 
dzono go odrazu do rodzaju literatury 

rynsztokowej, czyniąc z niego dobry żer 
dla spryciarzy wydawniczych. 

— W jakiem stadjun: znajduje się 
pańska praca nad przekładem Decame- 
rona ? 

— Dobiega końca. Ukazało się już 

dziewięć zeszytów nakładem Bibljoteki 
Arcydzieł Literatury. Pozostaje jesz- 
cze trzy. Będzie to duży tom ze stylo- 
wemi ilustracjami Marji Berezowskiej. 

— A pańskie dalsze zamiary? 
— Wrócę do literatury hiszpańskiej. 

Nietylko dlatego, że jest wspaniałą i 
bogatą. Ale... Czy pan wie, co powie- 
dział Romain Rolland?  Odrodze. 

nie Europy zacznie się na 
półwyspie pirenejskim. Jest to rasa, w 
której drzemią wielkie możliwości, któ- 

та objęła wszak całą iAmerykę Połud- 
niową. Dzisiaj związek pomiędzy Hisz- 
panją a jej dawnemi kolonjami zazna- 
cza się coraz silniej... Shi. 

PORYBIJMJCIE SIĘ COPRĘDZEJ 
Oto krótki konspekt wielce prze- 

raźliwej historji Miszki Greka, i wiel 
kich perypetyj, związanych z nią. 

Miszkę Greka podziurawił nożem 
Jatkowski. Dlaczego?. 

Było to tak. Jatkowski siedział ną 
Łukiszkach. Miszka Grek uwodził tym 
czasem jego żonę. Uwodzenie cudzej 
żony jest świństwem już w obecności 
męża, cóż dopiero, gdy męża dłuższy 
czas niema w domu? jest to bezkarne 
świństwo. Chyba, że życzliwi powie- 
dzą powracającemu mężowi, jak tam 
i co tam było . Powiedzieli. Więc Jat 
kowski oznajmił, że tego drania Misz- 
kę wyprawi na tamten świat. 

Miszka był odważny. Spotkał ro- 
gacza. 

— Będziesz rozpuszczał pysk? — 
zapytał. 

Jatkowski go nożem. I spokój. 
Natychmiast odbyła się konferen- 

cja bandy Miszki Greka. Jatkowskie- 
go trzeba sprzątnąć. Losowanie. Szczę 
śliwym wyrańcem okazał się Mała- 
chowski. Tegoż wieczora bęc-bęc w 
Jatkowskiego. Trup. I spokój. 

Obecnie odbywa się konferencja 
bandy Jatkowskiego. Losowanie  je- 
szcze nie zakończone.. Ale podobno 
Małachowski zwiał. Utrudnia to nie- 
zmiernie jatkowszczykom wykonanie 
wyroku. Miejmy jednak nadzieję, że 
energja ich i sprężystość wytropią 
zuchwałego bandytę, którego nie minie 
karząca ręka jatkowskiej sprawiedli- 
wošci. 

  

Sporo Ukrainek... Ale niech pan lepiej 
sam zobaczy — i uprzejma Siostra Dy 
rektorka prowadzi nas do klasy, bo le- 
kcje już się znów rozpoczęły. 

Na widok wchodzącej Dyrektorki, 
księdza i przygodnego gościa, dziew- 
czynki zrywają się z miejsca... — Oczę 
ta — duże, zaciekawione — badają 
nas. Głosiki — dźwięczne, jasne — re- 
cytują: „Niech bę-dzie  po-chwa-lo- 
ny“... Nie wszystkie dziewczynki mó- 
wią. Część milczy, ale z pogodną ży- 
czliwością dla wyznawców innej wiary. 

Siostra — nauczycielka jest nieco 
zaskoczona nieoczekiwaną wizytą, 
więc Dyrektorka tłumaczy przyczynę 
naszego przyjścia. Później demonstru- 

s je przedemną skład uczenic. 
— Polki niech wstaną! — Podno- 

Szą się przeważnie jasne główki. 
— Siadajcie. A teraz Ukrainki niech 

wstaną. 

Pokaźna gromadka... 
— A teraz Żydóweczki... 
Niemal połowa klasy!... Ale niema 

_ odrębnych grup, jakiegoś nawpół świa- 
domego wzajemnego odsuwania się. 
Jest to przeplatanka — swobodna, pię- 
na.. To samo widzimy w następnej kla 
Sie, w trzeciej... 

Wychodziłem ze szkoły oszołomio- 
ny wrażeniami. Miałem w sobie echa 
brutalnej, bezwzględnej nienawiści na- 
rodowej, która wówczas zatruwała at- 
mosferę, poddawałem się biernie od- 
dziąływaniu ogólnej niewiary i oto 

` Nagle w zacisznej Żółkwi, w szkole 

powszechnej, zetknąłem się oko w oko 
ze zjawiskiem, zaprzeczającem wszyst- 
kiemu, co rodzi niewiara i' nienawiść.. 

Szkoła. Może dość pospolita szko- 
ła. Z pewnością są inne, do niej podob 
ne. Ale przecież w takiej szkole nietyl- 
ko kształtuje się jasna przyszłość, ale 
jest zaklęty najpiękniejszy, najcudow- 
niejszy dzień dzisiejszy! Nietylko two- 
rzy się bajka tajemniczego dnia ju- 
trzejszego, ale już się staje cud rzeczy- 
wistości. Bo cóż jest w życiu bardziej 
cudownego, niż miłość i wiara, we 
wzniosłym zrealizowane czynie?... 

Jakaż należy się wdzięczność Sio- 
strom Felicjankom, cichym  pracowni- 
com na polu oświaty, iż budzą one nie- 
złomną wiarę w potęgę szlachetnych 

uczuć, że jasnym ogniem  rozpalają 
dziewczęce oczęta, w których można 
wyczytać, iż Polska romantyków, Pol- 
ską marzycieli nie jest jednak tylko 
złudą, fata — morganą.. 

Więc gdy poddaję się chwilom 
zwątpienia i niewiary, gdy czuję w so- 

bie brak sił, — uciekam myślą hen — 
daleko, do cichej Żółkwi, i odtwarzam 
w pamięci iskrzące się oczęta małych 
dziewczynek i nową zasilam się wiarą, 
słysząc ich dziecięce, dźwięczne gło- 
siki: 

—Niech bę-dzie po-chwa-lo-ny... 

Takie wspomnienia zbudził we 
mnie obraz Bronisława Kopczyńskiego 
„Wjazd do Żółkwi"... 

Walerjan Charkiewicz. 
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Spostrzeženia Zakładu Meteorolog'cz- 
eego U.S.B. w Wiinie. 

Z dnia 2 czerwca 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 756. 

Temperatur a średnia: +18.. 

Temperatura średnia: -- 15. 

Temperatura najwyższa: +18. 

Temperatura najniższa: +11. 

Opad: 1 
Wiatr: przelotny. 

Tendencja: słaby wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 
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Zachód słońce g. 20.15 

  

MIEJSKA 
— Projekt nowych obciążeń podat 

kowych na rzecz miasta. — Na ostat- 
niem zjeździe związku miast polskich 
—w którym m. in. brali udział delega- 
ci samorządu wileńskiego, omawiano 
projekt wprowadzenia nowego podat- 
ku t. zw. komunalnego, którego ce- 
lem byłoby zasilenie kas miejskich i 
uchronienie całego szeregu miast, a w 
liczbie ich także i Wilna od cał- 
kowitego bankructwa. 

Podatek komunalny uiszczany był- 
by przez osoby fizyczne, które ukoń- 
czyły 21 rok życia i prowadzą włas- 
ne gospodarstwa, t. j. mają mieszka- 
nia na swe nazwisko, lub też opłaca- 
1а państwowy podatek dochodowy.— 
Wysokość podatku ustalońa będzie za 
leżnie od dochodu płatnika. Przy do- 
chodzie od 1500 zł. do 3000 zł. —po- 
datek wynosiłby 6 zł. rocznie, przy 
dochodzie 3600 do- 4800 zł. — 8 zł., 
przy dochodzie 4500 do 6000 zł. 
10 zł., od 6000 do 7,800 zł. — 12 zł., 
od 5 Otys. do 100 tys. zł. — 100 zł. 

KU 
Wolni od podatku będą bezrobotni 

jak również osoby niepłacące podatku 
uochodowego i nieposiadające ma- 
jatku ponad 2 tys. zł. 

Wilno zyskałoby z tego podatku 
600 — 700 tys. zł. rocznie. 

Podatek ten po uzyskaniu zgody 
władz nadzorczych mogłby być wpro- 
wadzony już od jesieni. 

— Pożyczka na regulację Wilji. — Ma- 

gistrat zwrócił się do władz centralnych © 

przyznanie Wilnu pożyczki w wysokości 
160 tysięcy złotych, potrzebnych dla pro- 
wadzenia robót regulacyjnych nad Wilją. 

Plan regulacyjny poza naprawą licznych 

szkód wyrządzonych przez powódź przewi 

duje budowę bulwarów nadbrzeżnych - od 

mostu Zwierzynieckiego aż do więzienia na 
Antokolu. 

W razie otrzymania potrzebnych fundu- 

szów prace rozpoczęłyby się niebawem, — 

gdyż plan robót został już zatwierdzony. 

— Pożyczki na budownictwo drew 
niane. — Wczorajsze posiedzenie ko: 
mitetu Rozbudowy wypełni.o całkow1- 
mitctu Rozbudowy wypeinita całkowi - 
cie sprawa podziału kontyrgentu po- 
życzkowego na bi'downictwa drewniz 
ne. Wraz z popzzednio ućzielonemi 
pożyczkami cały pizyznany kredyt w 
wytokości 150 tysięcy ziotych został 
wyczerpany. 

M. in. przyznano pożyczkę spół- 
dzie:ni pracownikow _pocziowych n. 

tudowę 10 domków na pcryferjach 
miasta. 

* 
Ze względów  oszczęInošciowych 

skreślone zostało stanowisko płatnego 
sekretarza Komitetu Rozbudowy zaj- 
imowane dotychczas przez p. Kabacz- 
nika. Funkcje sekretarza ©! jął człone”: 
Komitetu inż. Struniewicz. 

SZKOLNA 
—Abiturjenci gimnazjum im. J. Le- 

lewela. Egzamina maturalne w gimna- 
ajum im. Lelewela w roku bieżącym 
złożyli następujący uczniowie: 

Bagienski Aleksander, Bańkowski 
Bohdan, Bekisz Witold, Ciechanowicz 
Wiktor, Diemienijew Michal, Ijewlew 
Aleksy, Jakubowski Westyn, Kazenas 
Jerzy, Kontrymov.:: Stanislaw, Kor- 
sak Edmund, Matuszewski Władysław, 

Moczyński Zdzisław, Nekanda-Trepka 
Jerzy, Osoliński Władysław,  Petruse- 
wicz Władysław, Ptawiński Wiktor, Po- 
lanowski Eugenjusz, Suchocki Leon, 

Urban Mieczysław, Wierciński Witold, 
Wałejko Władys!aw. 

Uroczyste rozdanie matur odbędzie 
się w dniu 4-g? czerwca o godz. 11.2z. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów. — 83-cie zebranie 

Klubu Włóczęgów Senjorów w piątek dnia 
3 bm. nie odbędzie się — zostaje przenie- 
sione na piątek 10 bm. 

    

AKADEMICKA 
— Akademicka drużyna harcerska. —W 

sobotę 4 czerwca 1932 roku odbędz i 
zb. a drużyny przy ul. Zygniuntows 
16 o godz. 20. 

— Zarząd Kola Medyków USB urządza 
dnia 3 czerwca rb., wycieczkę do elektrow- 

i mi ej. Dzięki uprzejmości dyr. inż. 
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NIKA 
Glatmana członkowie Koła Medyków zapo- 
znają się z najnowszemi urządzeniami elek- 
trowni. Zbiórka o godz. 16 punktualnie ko- 
ło elektrowni. 

WOJSKOWA 
— Baczność Podoficerowie Rezerwy! W 

dniu 5 czerwca r.b. o godz. 14-ej odbędzie 
się zebranie informacyjne dla członków Ko- 
ła Wileńskiego O.Z.P.R., na którem kol. pre- 
zes Okręgu zda sprawozdanie z odbytych w 
dniu 29 maja r.b. ćwiczeń terenowych. 

Ze względów na aktualność spraw — 0- 
becność Kolegów obowiązkowa. 

OŽNĖ 
— Pożegnanie p. Foiejowskiego. — W 

dniu dzisiejszym (piątek — dnia 3 czerwca 
rb.) o godz. 9 wiecz. odbędzie się w gór- 
nych sałonach hotelu Georges'a raut na 
cześć b. prezydenta m. Wilna p. Józefa Fo 
lejewskiego. ° 

Pozostałe zaproszenia i bilety w cenie 
3 zł. są jeszcze do nabycia w cukierni Cze: 
wonego Satralla (Mickiewicza 12). 

— Prace w Bazylice. — Nowy kie 
rownik robót technicznych w Bazyli- 
ce inż. Wąsowicz obejmie dziś swe 
funkcje. 

Długotrwałe i kosztowne badanie 
kierunku wód podskórnych, przepływa 
jących pod Bazyliką, nie dało — jak 
się okazuje — rezultatów. 

— Podziękowanie. Komitety Rodzicielskie 
szkół powszechnych m. Wilna na zasadzie je 
dnomyślnej uchwały z dnia 28 ub. m. 1932 r. 
niniejszem wyrażają swe podziękowanie za 
przychylną pomoc w urządzeniu imprezy p.t. 
„Powitanie wiosny*. 

1) Redakcjom pism za umieszczenie ko- 
munikatów: 

2) Firmom handlowym za złożenie ofiar 
w naturze i gotówce, 

3 Chėrowi „Pocztowcėw“ pod batutą p. 
Dołęgi Szczepańskiego za przybycie i od- 
śpiewanie szeregu piosenek, 

4) Orkiestrze zakładu O. O. Salezjanów 
pod batutą ks. Słodczyka, 

5i wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do powodzenia imprezy swym udziałem 
i współpracą. 

— Pielgrzymka rzemieślnicza do Kalwa- 
rji. W niedzielę 5-go czerwca Zw. Cechów 
organizuje Wielką Pielgrzymkę do Kalwarji. 
Prócz cechów, tą drogą wzywaniy szersze 
masy rzemieślników niezrzeszonych, by ca- 
łe wiłeńskie rzemiosło stawiło się z rodzina- 
mi i czeladzią na Mszę św., która odbędzie 
się o godz. 6 m. 30 w kaplicy Ostrobramskiej 
ipo wysłuchaniu kazania pod przewodn. 
kapłana ze sztandarami i orkiestrą wyruszyć 
do Kalwarii. 

— Wystawa Moniuszkowska. 
Sekcja wystawowa obchodu jubileuszo 
wego St. Moniuszki zwraca się do 0- 
sób, które posiadają jakiekolwiek pa- 
miątki po twórcy „Halki* i które przy 
rzekły swą pomoc w urządzeniu wy- 
stawy — o natychmiastowe — w go- 
dzinach biurowych — złożenie ekspo- 
'natów na ręce sekretarki sekcji wy- 
stawowej. Adres: ul. św. Anny nr. 4— 
gmach Wydziału Sztuk Pięknych U.S. 
B. pokój nr. 9. (obok gabinetu prof. 
J. Kłosa). Dzień dzisiejszy — "3 czer- 
wca — jest ostatnim dniem przyjmo- 
wania eksponatów. 

— Cech Rzeźników i Wędliniarzy za- 
wiadamia, iż rozporządzenie o dozorze nad 
mięsem i przetworami mięsnemi, które win 
ny być wywieszone w każdem przedsiębior 
stwie rzeźnicko - wędliniarskiem są do na- 
bycia w sekretarjacie Cechu (Niemiecka 25) 
i wzywa p.p. mistrzów do zaopatrzenią 
się w nie. 

— Ciekawy wynalazek. — Mieszkaniec 
Wilna p. D. Žamsztejgman (Sofjaniki, 4, m. 
12) wynalazł ciekawy przyrząd, pozwalają 
cy odkorkowywać butelki bez żadnego wy- 
siłku i nie uszkadzając korków. Wynala- 
zek nie został jeszcze opatentowany, lecz 
już zbudził wielkie zaciekawienie w kołach 
handlowych i przemysłowych. 

— Konkurs szachowy. — Wiłeńskie To 
warzystwo Szachowe podaje do wiadomo- 
ści członków i sympatyków, że w sobotę 
dnia 4 czerwca rb. w lokalu T-wa (ul. Mic 
kiewicza 11) 0 godz. 19,30 odbędzie się 
konkurs rozwiązywania zadań szachowych. 
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody. 

WŁA AAAA AAAA AAAA DAK AAA AAA AAA AAAA AAA CDA BAŁA 

Związek Oficerów Rezerwy 
Zwraca się z garącym apelem do wszy- 

stkich kolegów jak również — tych, którym 
bliski jest los bezrobotnych obrońców Ojczy- 
zny i ochotników Wojska Polskiego o zawia- 

domienie o każdej woluej posadzie, zajęciu 

nie wykluczając pracy fizycznej w Wilnie lub 
na prowincji. ы 

Sekretarjat nl, Wileńska Nr. 33, tel, 75 
Z.O.R. czynny od g. 18.ej do 20-ej oprócz 
niedziel i świąt. 
YTYTYTYYTYYYYYYYYYYYYYYVYYYVYYYYYYYYYYYYYYY 

TEATR I MUZYKA 
— „Awantura w raju* — w Bernardyn- 

ce. — Dziś w piątek 3 czerwca o godz. 
8,15 szampańska farsa Arnolda i Bacha p. 
t „Awantura w raju". 

Jutro w sobotę 4 bm. o godz. 8,15 w. 
„Awantura w raju. 

„— Komedja Kiedrzyńskiego w Lutni— 
Dziś w piątek 3 czerwca o godz. 8,15 w. 
doskonała i wesoła komedja Kiedrzyńskie- 
go „Szczęście od jutra”. 

Jutro w sobotę 4 bm. o godz. 8,15 w. 
„Szczęście od jutra". z 

— Odwołanie popołudniówki niedzielnej 
w Bernardynce. —Uprzejmie zawiadamia- 
my, iż mająca się odbyć w niedzielę 5 czer 
wca o godz. 4-ej p.p. popołudniówka „Pan 
naczelnik to ja'*—została odwołana z powo 
du uroczystości Moniuszkowskich. 

— Park imienia gen. Żeligowskiego. — 
Sobota 4 czerwca 1932 roku: 1) Koncert 
Wil. Orkiestry Symonicznej pod batutą M. 
Małachowskiego. W programie Moniuszko: 
2) Ignacy Dygas. odšpiewa: „Halkę“, „Ver 
bum nobile“, „Maura“, „Damę Pikową“ 1 
„Žydėwkę“ oraz piešii Moniuszki, Karlowi- 
cza i innych. Przy fortepianie . Sołomo- 
nówna.. Początek o godz. 8,15 wiecz. 

— Koncert pieśni białoruskiej. Staraniem 
Zw. Akad. Białor. U.S.B. odbędzie się w so- 
botę, dnia 4 czerwca r.b. w sali Klubu Przem. 
Handlowego (Mickiewicza 33-a) „Koncert 
białoruskiej peśni", na który się złożą: sze- 
reg niesłyszanych w Wilnie pieśni ludowych 
harmonizacji prof. Gałkowskiego,  Hrynie- 
wieckiego, Szyrmy i inn. i kilka kompozy- 
cyj Ancewa w wykonaniu Chóru Biał. Zw. 

DBAJ © WYGODĘ 
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KIE BIERZ Z$0BĄ G9TOWV KI, 
WYJEŻDŻAJĄC Na LATO 

KAŻDY URZĄD POCZTOWY WYPŁACA PIEN ĄDZE 
z KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNO CIOWEJ P. K. 0. 
  

DWA PROCESY DORAŹNE W WILNIE 
MALKO SKAZ%NY NA KARĘ ŚMIERCI I POWIESZONY 

WILNO. — Jak już podawaliśmy 
—w dniu wczorajszym w wileńskim 
Sądzie Okręgowym odbyły się w try 
bie doraźnym dwa procesy © szpiego- 
stwo. 

Mimo, że oba procesy odbywały 
się przy drzwiach zamkniętych, wywo 
łały jednak powszechne zainteresowa- 
nie. Nic dziwnego — dwa pierwsze 
procesy doraźne w Wilnie, od czasu 
ostatniego wprowadzenia tychże na te 
renie Polski. 

Pierwszy proces rozpoczął się pun 
ktualnie o godz. 10. Na 2 jednak go- 
dziny przedtem, oskarżeni w liczbie 
3-ch osób zostali przewiezieni samo- 
chodem policyjnym do gmachu Sądów 
— gdzie zajęli miejsca w pokoju, prze 
znaczonym dla oskarżonych. 

Na kiiką minut przed rozpoczę- 
ciem się procesu jeden z nich Andrzej 
Mmalko zajmuje ławę oskarżonych na 
sali. 

Wszystkie oczy skierowują się w 
stronę oskarżonego. 

Malko zajął miejsce na ławie spo 
kojnie. Ubrany jest w zwykłą kurtkę z 
odpiętym kołnierzem. Robi wrażenie 
człowieka inteligentnego, zdającego 
sobie doskonale sprawę z popełnione 
go przezeń przestępstwa. i kary, ja- 
ka za to go spotka. 

Za chwilę po wejściu sądu, któremi 
przewodniczy sędzia Zaniewski, w a- 
syście sędziów Szpakowskiego i Gó- 
ry — dowiadujemy się, ze oskarżony 
liczy lat 37, kawaler, wyznania prawo 
sławnego, posiada 20 dziesięcin ziemi, 
sądownie karany nie był, Oskarżony 
jest o działalność szpiegowską na 
rzecz Rosji sowieckiej. 

W tem miejscu przewodniczący 
przerywa i zarządza opróżnienie sali 
od pubłiczności. Rozprawa odbyła się 
przy drzwiach zamkniętych i trwała 
de godz. 4-ej po południu — poczem 
został odczytany wyrok, mocą którego 
sąd uznał Malkę za winnego inkrymi- 
nowańej.mu zbrodni szpiegostwa i ja 
ko takiego zasądził na karę śmierci 
przez powieszenie.. 

Maiko przyjmuje wyrok spokojnie, 
słychać tyłko na sali spazmatyczny 
płacz jego matki. 

Bezpośrednio po odczytaniu wy- 
KURSAI BI RAESE STS 

Akad. pod batutą znanego kierowcy chórów 
p. Szyrmy, oraz solo p. Sosnowskiej. Przy 
akompaniamencie p. A. Stepowicz. Początek 
o godz. 8 m. 30 w. Ceny biletów od 1 zł. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Pan — Książę Dracula. 

Heljos — Dwa serca biją w walca takt. 
Casino — Monte Carlo. 

Holiywood — Małżeństwo. 

Światowid — „iGilotyna“. 
Stylowy — Trucicieł. 

Lux — Droga do raju. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Potrącona przez dorożkę, — Doroż- 

karz, którego nazwiska narazie nie ustalo- 
noi, najechał na przechodzącą przez. jeźdnię 
Kazimierę Cyrinowicz (Wiłkomierska 5), któ 
ra doznała potłuczenia ciała. Lekarz pogo- 
towia ratunkowego odwiózł Cyrinowicz do 
inieszkania. 

— ZATRUCIE. — W celu pozbawienia 
się życia Witold Sienkiewicz (Nowoświec- 
ka 18) wypił roztworu sublimatu. Pogoto- 
wie ratunkowe po udzieleniu pomocy od- 
wiozio desperata do szpitala żydowskiego 
w Stanie ciężkim. 

— TAKSÓWKA WPADŁA NA 
DOROŻKĘ. — Wczoraj w godzinach 
popołudniowych przy zbiegu ulic Fa- 
tarskiej i Mickiewicza taksówka wpa 
dła na dorożkę konną, uszkadzając ją 
dość poważnie. Tak dorożkarz jak i 
koń nie doznali szwanku. 

— Wściekły pies w Mołodecznie. 
— W Mołodecznie na ul. Zamkowej 
ukazał się onegdaj wściekły pies, któ 
ry, napadając na przechodniów, poką 
sał kilka osób. Z pośród poszkodowa 
nych najbardziej ucierpiał 6-letni M. 
Borkowski. Pies obalił go na ziemię i 
wpił się kłami w ramię. Chłopca urato 
wano, zaś wściekłego psa ustrzelił po- 
licjant. 

Z POGRANICZA 
— PRZEMYT W MAJU. — W maja na 

pograniczu polsko - litewskiem zatrzymano 
22 przemytników i skonfiskowano kiłka- 
dziesiąt kg. tytoniu litewskiego. kilka wo- 
reczków sacharyny, przeszło 3 tys. papiero 
sów pochodzenia litewskiego, dużo gałante- 
rji, jedwabiu, przyrządów chirurgicznych, 
organków i innych towarów ogólnej warto 
ści przeszło 65 tys. zł. 

Na odcinku Rubieżewicze podczas 
ucieczki grupy włościan na teren pol- 
ski, dwóch zbiegów zatrzymało sowie 
ckiego strażnika i rozbroiło go. Ści - 

gając zbiegów rozbrojony strażnik zna 
luzł się na naszem terytorium i 20- 
stał zatrzymany przez KOP. е 

— Zatrzymani na granicy. — W ubieg- 
łym miesiącu na pograniczu polsko - so- 

  
  

  

RESTAURACJA Wy ST 

Og jj 

Mickiewicza 11. Tel. 5-93 

    

CODZIENNIE OD 10 WIECZ. 

ĘPY ARTYSTYCZNE 

DANCING TOWARZYSKI 

+ 

Od 1 czerwca r. b. 

Znaczna : 

REDUKCJA CEN! 

UWAGA! „Polonje* nie jest droższą od innych restauracyj, 

  

  

  

roku obrońca skazanego adw. Czerni- 
chow wysłał telegraficznie do Pana 
Prezydenta prośbę c ułaskawienie. — 

Q ile ułaskawienie nie nadejdzie— 
wyrok będzie wykonany w przeciągu 
24 godzin. 

Bezpośrednio po zakończenia pro- 
cesu Malki sąd w tymże składzie przy 
stąpił do rozpatrzenia sprawy dwóch 
innych szpiegów , działających na 
rzecz Litwy: 20-letniego Juljana Kałan 
ty i 24-letniego Piotra Czepulisa.— 

W wyniku również długiego posie- 
dzenia Sąd ogłosił wyrok, skazujący 
obu szpiegów na bezterminowe cięż- 
kie więzienie. 

* 

Pėžnym wieczorem nadeszia tele- 
graficznie odpowiedž Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej na prośbę obroń- 
cy o ułaskawienie. Pan Prezydent z 
prawa łaski nie skorzystał. Wobec po 
wyzszego  Malko został dziś 

nad гапет powieszony na podwórku 
wiziennem w więzieniu na Łukiszkach 

LOSY 
  

dk 
2-ej KLASY 

są Już u nas de nabycia 
1! dla posiadacza losu 

14 Li klasy poprredniej 10 zł, 
EEE dla newonabywcy 202: 

Ciąguienie 16 go i 17 go czerwca. 
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KOLEKTURA LOTERJI PAŃSTWOWEJ 

„LIEHTLOS“ 
EOM Ų 

Ad. Mickiewicza 10 wielka 44, 

Zabił się dwą razy 
i żyje 

Jan Radosz, stuprocentowy młodzie 
miec lat 29, sprzedał przed kilku mie- 
siącami cudzy dom jprzy ul. Jasnej 49. 
Jak to się stało — trudno dociec. W 
każdym razie zgrabnie. Uzyskaug 26 
sprzedaży gotówkę Jan Radoss prie- 
hulalt 

Potem Jan Radosz mia! w Wilnie na 
rzeczoną, śmiertelnie w nim zakochaną. 
I znowu uzyskał od niej gotówkę, Uzy- 
skał i napisał do narzeczonej list: 

— Nie szukaj mnie. Kończę pora- 
chunki z życiem. Jutro nia będzia mię 
ma świecie, ale pamiętaj, że i za gro- 
bem kochać cię będę wiecznie. 

Ale narzeczoną na wszelki wypadek 
dała znać policji. 

Okazało się, że zupełnie to samo u- 
czyniła druga narzeczona w Bakopa- 
mem, otrzymawszy przed paru tygod- 
niami identycznie brzmiący list. Dwu- 
krotne samobójstwo o zdobyciu pie- 
niędzy i sprzedaż cudzego domu — to 
zbyt doniosłe wyczyny, by pozostały 
długo w ukrycin. To też wczoraj ро- 
wracający z Zakopanego Jan Radesa 
został nai dworcu wileńskim - powita! 

przez policję., ; : 
— 

WALKA Z TYFUSEM 
PLAMISTYM 

WILNO — Akcja przeciwtyfusowa w 
pow. mołodeczańskim trwa bez przerwy. — 
Dzięki natychmiastowej akcji zapobiegaw- 
czej, epidemję zdołano zlokalizować. iW 
chwikh obecnej na terenie powiatu choruje 
13 osób, których natychmiast izolowano, — 
mieszkania ich zaś odkażono,. 

W pow. dziśnieńskim, Święciańskim i 
oszmiańskim epidemja tyfusu wygasa. 
W powiatach tych choruje obecnie załed- 
wie 10 osób, zaś na tyfus brzuszny 3 oso- 
by. Pozatem w innych powiatach wojewó- 
dztwa zanotowano 152 wypadki jaglicy, 53 
odry (1 śmiertelny), 17 gruźlicy (6 Śmies- 
telnych) i płonicy 11 (1 śmiertelny). 

  

Podstępne zranienie 
OFIARA K.O.P.-u 

ŁUNINIEC. — Koło miejscowości 
Łanowce patrol oficerski natknął się 
na dwóch osobników, myszkujących 
na naszem terytorjum. 

W odpowiedzi na żądanie okazania 
dokumentów, jeden z zatrzymanych 
wyciągnął z bocznej kieszeni rewol- 
wer, i strzelił, raniąc legitymującego 
go oficera w ramię. Strzał oddany 
przez drugiego osobnika chybił. 

Sprawcy zdołali ukryć się. Pościg 
ga nimi zarządzono. 

CUKIER W WORKACH JUTOWYCH 
KRZEPI PLANTATORA JUTY. 

 OODWRZ TKE RTDEZRSOZE WORD SCE ZOE EOZECOZE 

wieckiem zatrzymano 117. podejrzanych ©- 

sobników, którzy bez określonego zajęcia 

znajdowali się w pasie pogranicznym. 

Wśród zatrzymanych wyłowiono 18 wywro 
towców komunistycznych, 3 szpiegów 50- 

wieckich, 3 bandytów, 6 koniokradów i 7 

oszustów i złodziei. 

(Dokończenie kroniki wileńskiej na str. 4-ej)
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OSTATNIA ODPOWIEDŹ 
„KUR. WIL.“ 

„ТО МА УООБ . 
GEORGES DANDIN“ 

Można sobie wyobrazić sytuację, w któ- 
rej siedzisz przy śniadaniu i prowadzisz z 
kimś dysputę, tymczasem ciągle ci ją prze- 
rywa źle wychowana służba, wtrącając swo 
je uwagi. W takiej teraz jestem  sytuacii 
prowadząc dyskusję z p. Dembińskim. Wal- 
ka z bolszewizmem jest moim obowiązkiem. 
Dyskusja z p. Dembińskim jest ciekawa. 
Przerywa ją jednak ciągle pewien grafoman 
i redakcyjny plagjator, przerywa ją metodą 
wszystkich grafomanów i impotentów pióra, 
t.j. siląc się na coraz bardziej ordynarne, co- 
raz jaskrawsze obelgi. Pierwiej pisał o pępku, 
we wczorajszym entrefilecie pisze już, a ra- 
czej nie pisze wyraźnie, tylko sugeruje, że 
moja działalność ideowa, to jest nie służba 
publiczna, tylko służba prywatna. Mógł- 
bym tę obelgę tragizować, czynić z tego 
sprawę honorową i t.d. i t.d. Nie robię tego 
z dwóch powodów. Raz, że choć „nemo ju- 
dex in causa sua', to jednak uważam, że 
jestem wyższy ponad tego rodzaju obelgi, 
dwa—że sama moralna 'wartość tej obełgi 
wskazuje, że rzucona była ona przez na- 
miętnego grafomana, który od chwili, kiedy 
elukubruje swoje urzędówki, dwóch zdań nie 
napisał oryginalnych i że stąd rzucona była 
w stanie półpoczytalności, wywołanej bezsil 
ną irytacją. I ten stan półpoczytalności mu- 
si wywołać pobłażanie. 

Przecież o co chodzi? Dlaczego moje 
komplementy co do stylu p. Dembińskiego 
wywołały wymysły pod moim adresem. Prze 
cież normalnie postępuje się inaczej. Oto 
dlatego, że komplementując p. Dembińskie- 
go, popełniliśmy ten nietakt, że nie pochwa- 
liliśmy patrona, któremu kurtuazyjni przyja- 
ciele, (lecz i oni przez kurtuazję tylko) przy 
znają, że jest dziennikarzem. 

Ale grafoman nietylko się wtrąca do mo- 
ich sporów z p. Dembińskim. Jego zaintere- 
sowania są szersze. On musi wypowiedzieć 
się także w sprawie, dlaczego wytoczyliśmy 
proces „Dzien. Wil.* o zniesławienie. Za- 
czyna nam dawać techniczne wskazówki, 
kiedy nie można „wypraszać” pieniędzy od 
rządu. (Używa wyrazu „wypraszać”. Boże! 
już jedno użycie tego wyrazu w tej 
właśnie polemice, cóż to za nietakt!) 
"Otóż nam są te techniczne wskazówki nie- 
potrzebne. Dziennikarz popierający rząd imie 
niem własnem i grupy swoich przyjaciół po- 
litycznych, nie może brać za to od rzą- 
du pieniędzy, bo to nie będzie poparcie po- 
lityczne, czy obywatelskie, lecz poparcie 
płatne. Dziennikarz, udający  publicystę 
niezależnego, a pocichu biorący pieniądze 
od rządu, jest tylko pajacem. Dlatego też 
wytoczyliśmy „Dzien Wil.* proces o znie- 
sławienie i pouczenia „Kur. Wil.*, co ma- 
„my czynić, są zupełnie zbyteczne. 

„Kur. Wil.* stawia mnie poza nawias obo- 
zu rządowego. Chciałbym wiedzieć, kto go 
do tego upoważnił. Skąd ten tytuł rozporzą- 
dzania się w obozie rządowym? Cóż to za 
kino takie? — O tem, że „Kur. Wil." jest 
redagowany przez byłego posła z Bloku, o 
tem wiemy dobrze wszyscy. Ale czy z tego 
powodu ma prawo decydować, kto jest w 
Bloku, a kto w nim nie jest?—Dziękujemy 
uprzejmie za dymisję nam udzieloną, ale 
zwracamy skromną uwagę, że są w bloku 
władze bardziej kompetentne. 

Przykro mi, że przemawiam w tym tonie. 
„ Spotkał mnie jednak „pępek*, potem „inte- 

resy wydawcy”, wreszcie „służba prywatna”. 
jestem w tych warunkach, że muszę, że je- 
stem zmuszony, odpowiedzieć na te obelgi. 
Ale dalej takiej polemiki prowadzić nie my- 
ślę. Wszystkie dalsze obelgi mnie nie intere- 
sują, mogą sobie w „Kur. Wil.* dziesięć 
razy większe wypisywać, odpowiadać na 
nie nie będę. Nie znaczy to oczywiście, 
abym zaniedbał walki z bolszewizmem i 
"bolszewickiemi pojęciami.  Deklaruję tylko, 
"žė na argumenty o charakterze osobistym, 

odpowiadać nie będę, zwłaszcza, jeżeli bę- 
dą pochodzić nie od utalentowanych publi- 

cystów, jak p.p. Staniewicz,  Świaniewicz, 

Jędrychowski, Dembiński, Gołubiew, lecz od 
grafomana, zaciekle coprawda przez kilka 

lat plagjatującego wszystkie nasze koa- 

cepcje redakcyjne, lecz | nieprawdopo- 
dobnie zarozumiałego, z którym polemika 
żadnej rozrywki umysłowej przynieść nie 
może, a przeistacza się natychmiast w ob- 

'ronę czci osobistej, od przekupkarskich о- 

belg i insynuacyj. Oczywiście, że w następ- 

"nym „Kur. Wil.” wyczytamy majestatyczne 

zdanie: „I my również zakańczamy polemi- 

kę' — i parę insynuacyj. No to oczywi- 
ЫОр St. M. 

  

Gietda warszawska 
z dnia 2 czerwca 1982 r. 

Waluty i dewizy: 
' Dolary 8,87 — 8,89 — 8,85 

Holandja 361,40 — 352,30 — 360,50 
Londyn 32,95 — 32,92 — 33.10 — 32.78 
New York 8,899 — 8819 — 8,879 
Nowy York kabel 8,903—8,923— 8,883 
Paryż 35,13 — 35,23 — 35,04 
Praga 26,38 — 26,44 — 26,32 
Szwajcarja 174,40 — 174,83 — 173,93 
Włochy 45,75 — 45,98 — 45,53 
Berlin w obrotach niecficjalnych 210,85 
Tendencja przeważnie słabsze, 
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„Partbilet nr. 77777. 
Z tłumu czekających na egzamin, 

wyskoczyła Ida. 
: — No, jak tam poszedt egzamin? 

— Bardzo dobrze... 
— Šwietnie, bo ja wczoraj go u- 

przedziłam, że masz chorego męża, któ 
rego jeździłaś pielęgnować. Staruszek 
bardzo ciebie żałował. 

— Ida, kto ciebie o to prosił? 
— To już do ciebie nie należy, idź 

do domu i odpoczywaj. Wyciągnęłaś 
się i pozieleniałaś, jak śledź. 

‚ О1а uśmiechnęła się i paszła do 
domu. 

Egzaminy piśmienne z geometrji i 

algebry przeszły szczęśliwie, a i ustne 
nie gorzej od pierwszego. Coraz to 
nowe „wlisy* (bardzo dobrze) uka- 
„zywaly się w jej „indeksie“. 

Ola nie była zarozumiała. Powtarza 
ła sobie, że zawdzięcza to powodze- 
nie jedynie swemu stypendjum, dzięki 
któremu nie potrzebowała. pracować 
zarobkowo. Żal jej było ldy, która. 
zapracowywała się, i gdyby nie zdol- 
ności, nie mogłaby zdawać egzaminów. 

"Po skończonych egzaminach, Ola 
odetchnęła z ulgą. Teraz miała spokój 

Wydawca: Stanisław. Mackiewicz. 

Dookoła rewizji w zakładach Mozera 
CZTEREJ EKSPERCI BADAJĄ ĘGI I KORESPONDENCJĘ ZAKŁADU 

WILNO. — Jak już notowaliśmy, w wyni 
ku rewizji w zakładach Mozera w N. Wi- 
lejce zakwestjonowano znaczną ilość ksiąg 
i dokumentów w celu poddania ich eksper 
tyzie buchalteryjnej. 

Ponadto dochodzi do tego różna kores- 
spondencjai zakwestjonowana już w Wilnie 
w mieszkaniach kierowników zakładów, a 
m. in. u dyrektora Afanasjewa. 

Jaka tego jest mnogość, może świadczyć 
fakt, że policja udzieliła na przewiezienie 
papierów cały samochód ciężarowy, na któ 
ry załadowano kilkanaście skrzyń, pełnych 

różnych materjałów. i 
Do pracy zaangażowano 4 ekspertów, 

przydzielając im specjalny lokal przy -rezer 
wie policji m. Wilna na ul. Gaona. 

Księgi są specjalnie schowane, tak, że 
nikt nie ma do nich dostępu. Prace ekspert 
tów wobec ogromu materjału potrwają co 
najmniej dwa do trzech miesięcy i dopie- 
ro wówczas nastąpi decyzja władz prokura 
torskich co do wszczęcia dochodzenia w 
kierunku ustalenia winnych nadużyć lub 
sprawa zostanie umorzona. 

  

Tragiczna śmierć pocztmistrzyni 
WILNO. — W pobliżu majątku 

Szemietowszczyzna (Święciany) z je- 
ziora wydobyto zwłoki Kułakowskiej 
Apolonji, kierowniczki agencji poczto- 
wej w Szemietowszczyźnie. Kułakow- 
ską w przeddzień wydaliła się z u- 

  

rzędu i więcej nie powróciła. Powia 
domione władze śledcze zarządziły do 
chodzenie w kierunku ustalenia, czy 
Kułakowska popełniła samobójstwo— 
czy też padła ofiarą morderstwa. 

BEZ TYTUŁU 
Bez tytułu — bo doznaję pewnego 

zawstydzenia, że mam wymówić słowo 
—. „jubileusz, 

Słusznie bardzo pisało niedawno 
„Słowo, że się tak roi od tych jubile- 
uszów, że omal człowieka, abominacja 
ogarnia, na myśl, o jeszcze jednym ju- 
bileuszu. 

Tak jest, — niewątpliwie; w dobie 
tego ciężkiego kryzysu, (znowu zawsty 
dzenie, słowa tego chciałam uniknąć) i 
depresji moralnej, uroczystości zbyt o- 
Ikazate, nie tylko wywołują niesmak, 

lecz są ciężkiem brzemieniem dla dusz 
mocno stroskanych ludzi. 

Z drugiej strony nie mamy rawa 
pomijać milczeniem lub lekceważeniem 
momentu, gdy chodzi o to, by złożyć 
haię -osłndzo, bchaterstwu, ofiarności 
bezgranicznej, lub najszczytniejszym i- 
deom. 

A więc nie trzeba się wstydzić ju- 
bileuszu, tyliko rozsądnie i godnie je u- 
rządzać. Precz ze zbytkiem, trwonie- 
miem. grosza i czasu, odrywaniem od pra 
cy normalnej, a czcić serdecznem, go- 
rącem wspomnieniem i czynem ofiar- 

nym, społecznym. 
W ten sposób sprawę ujmując, ma- 

tutkie Koło  Kuźniczanek Wileńskich 
wraz z gronem sympatyków, chcąc ucz- 

cić jubileusz 50-lecia szkoły gospodar- 
stwa domowego  generałowej Jadwigi 

Zamoyskiej, projektuje zorganizować 
„Ognisko dla inteligentnych, samot- 
niych (kobiet imienia gen. J. Zamoyskiej 

Szkoła gen. J. Zamoyskiej wydała 
9000 uczenic. Ba, — dziewięć tysięcy 
panien » arystokracji, ziemiaństwa, 'in- 
teligencji zawodowej i dziewcząt wiej- 
skich poszło w świat z olbrzymim do- 
robkiem: umiłowania pracy, oszczęd- 

mości, wytrwałości, rzetelnej miłości Oj 
czyzmy i wielkiem uspołecznieniem. 

Dzilś zdaje się nowemu pokoleniu to 
niemożliwe, ale przed 50 laty w całej 
Polsce, w lirzech zaborach były tylko, 2 

szkoły gospodarstwa domowego, gen. 

Jadwigi Zamoyskiej w Kuźnicach i tro- 

chę już później, w kilkanaście lat, hr. 

Platerówny w Chyliszkach. 
Włówczas, gdy w takiej Belgji, któ- 

ra do wojny światowej była kwiatem 
kultury domowego życia, która co do 
obszaru odpowiadała mniej więcej po- 

łowie naszej dawnej mińskiej gubernji, 
w tej Belgji przed wojną światową ist- 
niały 272 szkoły gospodarstwa domo- 
wego dla kobiet, najrozmaitszego typu; 
zaczynając od córek małych farmerów, 

aż do |Ibogatych dziedziczek, córek 

skromnych rzemieślników do bogatych 

przemysłowców. 
W Belgji, Niemczech, Holandji, by- 

ło i jest do niepomyślenia, by młoda 
kobieta, obejmując ster domu, czy wiej- 
skiej chaty, — rozpoczynała od impro- 
wizacji kosziiem budżetu, własnego ma- 
jątku, kosztem mdrowia męża i dzieci. 

Tam oddawna są metody, są prawi- 
dła, jest teorja, jest praktyka: jak trze- 
ba zabierać się do domowego gospo- 
darstwa — by osiągnąć maksimum hi- 
gjeny, czystości, ładu, porządku, este- 

    

do maja. Tylko z pieniędzmi miała kło 
pot, bo stypendjum nadejdzie dopiero. 

za tydzień, a podróż do Kijowa nadszar 
pnęła budżet jej tak, że już teraz nie 
miała nawet rubla. Ila była jej winna 
trochę, ałe siedziała też bez pieniędzy. 

Olę trapiła również myśl o tem, że 
dawno już nie miała wiadomości od 
ojca, a czas by już posłać mu trochę 
pieniędzy! Postanowiła przy pierwszej 
przetwie w wykładach, która miała być 
wkrótce, wyjechać do ojca wieczornym 
pociągiem. 
„Tak, żeby mnie nikt nie widział, 

— myślała — bo jak się dowiedzą, że 
stuchaczka „rabifaku“ odwiedza księ- 
dza, gotowi są mnie wyrzucić, — a 
fakt, że to mój ojciec zaszkodzić tylko 
może, a nie pomóc! Gdyby tak ktoś 
doniósł o tem do „Medinu'*, skończyła 
by się moja karjera! A jednak nie mo- 
gę zerwać z ojcem, muszę pojechać do 
niego! 

Ale narazie krucho było z pieniędz 
mi i trzeba było się porządnie nagło- 
wić, aby wybrnąć z ciężkiej sytuacji. 
Próba zaciągnięcia pożyczki w studen- 
ckiej kasie spełzła na niczem, w kasie 
leżały tylko pokwitowania studentów 
— pieniędzy nie było wcale. 

— Jeżeli chcecie, dam wam kartkę 
do przewodniczącego „„Medykonsantru 

  

tyki i dobrobytu przy najmniejszym wy 
siłku finansowym i fizycznym. 

Tego przed 50 laty zaczęła nas Pol- 
ki uczyć gen. J. Zamoyska w swojej 
Szkole gospodarstwa domowego. 

Przez ręce kobiety przechodzą mi- 
ljony dobra krajowego, te ręce muszą 
być umiejętne i kierowane bardzo 0- 
twartą głową. 

Genjalna kobieta — gen. J. Zamoy- 
ska ofiarowała pracę całego swego ży- 
cia i miljonowy majątek tej arcyważ- 
nej idei. = 

Przy niej grupował się cały szereg 
wybitnych, zdolnych, zacnych i samot- 

wych kobiet, które pomagały w prowa- 

dzeniu tego dzieła, (tworząc jakby ©- 
gnisko, ożywione wielką wspólną ideą. 

W Wilnie projektuję zacząć od „O- 
gniska”, które ma być samowystarczal- 
nem, bez obcych funduszów i bez ofiar- 
ności publicznej w tej sprawie. 

| Szczęść Boże wszelkim zamierzeniom. 
zacnych ludzi! 

Każda wspólna praca, każde współ- 
życie, owiane duchem altruizmu, już 
mocno podnosi psyche naszą, a jest 
tem ważkiem ogniwem, które dźwiga 
mas w momencie tego zgnębienia ma- 
terjalnego i moralnego. 

'Nam się tirzeba oprzeć mocno, o nas 
samych. 

Zwalczać kryzys musimy, sami u sie 

bie, nie wyglądając upokarzaiacych po- 
życzek u obcych, własną pracą, włas- 

nym wysiłkiem, zabiegliwością, stara- 
niem, powściągliwością, wzajemną życz- 
liwością, przyjaźnią, nie mówiąc już, 
ce grand mot: „miłość blizniego'. 

(tak przetrwamy kryzys. Jeżeli prze 
trwaliśmy wielką wojnę światową, je- 
steśmy świetnie zahartowani, tylko trze 
ba. nam teraz zmienić „nastawienie*, to 
znaczy, nie trzeba mieć zbytniego ape- 
tytu na t. zw. „używanie”, a rzetelną 
chęć do pracy, zapomnieć o pasztetach, 
ananasach, nie mieć dla siebie za dużo 
wymagań, ale wymagać od siebie. 

Jamina Falewicz. 

SPORT 
ZAWODY O ODZNAKĘ P.Z L. A. 

W sobotę o godz. 4 popoł. i niedzielę o 
godz. ll-ej odbędą się na Pióromoncie za- 
wody na odznakę P. Z. L. A. organizowane 
przez P.T.G. „Sokół, dokąd należy nadsyłać 
zgłoszenia do nia 3 czerwca r.b. Zawody są 
dostępne dla stowarzyszonych i niestowa- 
rzyszonych. Zgłaszający się winni posiadać 
karty zdrowia, wydane przez poradnię lekar 
sko-sportową. Wyniki uzyskane w tych za- 
wodach, będą jednocześnie zaliczone na 
P.O.S. 

Sekretarjat P.T.G. „Sokół* 
dziennie od godz. 19 do 21. (t) 

ROGOW I POLACZEK POWAŻNIE 
'CHORZY. 

Ostatnie mecze piłkarskie zakończy- 
ły się fatalnie. W dwóch spotkaniach za 
wodnicy odnieśli poważne kontuzje. 
Mowa o doskonałym obrońcy Makabi 
Polaczku, który ma złamaną nogę i 

czynny со- 

du“ może oni będą mogli pożyczyćwam 
10 rb. na nasz rachunek, a my potem 
ten dług przyjmiemy. Czasem robią 
nam tę uprzejmość. 

Ola podziękowała sekretarzowi ka- 
sy studenckiej i udała się do związku 
Medyków. Prezes był na zebraniu, Ola 
usiadła więc w poczekalni i wzięła ga- 
zetę. Nagle ktoś podszedł do niej: 

— Towarzyszka Wierszynina, jeśli 
się nie mylę? 

Był to doktór, sąsiad 
Skrylew. 

— Dzień dobry, Pawle Stefanowi- 
czu, — powitała go z uśmiechem. 

— (Cieszę się, że was spotykam, 
powiedźcie mi, czy wasz mąż jest teraz 
w Moskwie? 

— Nie, w Kijowie, jest chory, w 

szpitalu po zapaleniu płuc. 
— A któż to jest wMoskwie? 
— Jego starszy brat, Aleksy... 
— Ach tak, — w głosie młodego 

doktora brzmiała nuta rozczarowania. 
A ja właśnie chciałem prosić o pomoc.. 
Związek zgadza się wydelegować mnie 
do jakiej kliniki chirurgicznej, chcia- 
łem więc prosić o protekcję, żeby do- 
stać się do Moskwy. 

Poproście męża, żeby polecił mnie 
bratu. 

— Dobrze, ja napiszę, —odpowie- 

„sowchozu““ 

Drukarnia „Słowa* 

į* ( м Wilnie. » J 

O 
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Dziś Premjera! Wiedeński przebój! Warsja Polska! Upojna historja miłosna! 
Džwiekowy 

KINO TEATR | 

„HELIOS“ 
DWA SERCA BIJĄ W WALCA TAKT 

W zystkie djalogi i piosenki w polskim języku, wykonane przez polskich artystów. 

Seanse od godz. 4, 6, 8 i 1015. w dnie świąt. ogodz. 2:ej. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

(bramkarzu 1 pp. Leg. Rogowie (były 

kracz ZAKS'u). Obaj leżą w szpitalu i 

obaj zapewne nie będą mogli grać w 

tym. sezonie. 
Pamiętamy wszyscy, że obaj wspom- 

niani są ofiarami brutalnej gry, nale- 

żałoby 'więc, aby pp. sędziowie baczniej 

szą zwracali uwagę i w sposób stanow- 

czy przeciwstawiali się temu. Usunię- 

cie z boiska jednego, drugiego faulisty 

będzie przestrogą dla innych. 

(Nie można dopuszczać do katastrof. 

: (t) 

SZERMIERCZA: REPREZENTACJA 
SZKÓŁ GRA W WARSZAWIE. 
Szermiercza reprezentacja  wileń- 

skich szkół średnich wyjechała do War- 

szawy, gdzie w dniu 5 bm. spotka się z 
reprezentacją szkół średnich: Warsza- 
wy. Nasi uczniowie będą gośćmi swych 

kolegów i wyjazd do stolicy ma, prócz 

sportowego, charakter towarzyski. — 

Przewidziane jest spotkanie rewanżowe 

w Wilnie. (t.) 

MAMY TREK KOLARSKI. 
Obecny komendant Ośrodka W. F. 

kpt. Ostrowski ziści! marzenia licznych 
kolarzy. Mamy już trek kolarski na 

Stadjonie Ośrodka. 
Nie jest to trek, w całem tego słowa 

znaczeniu, taki, jakiego musimy się do- 
czekać, ale jest. W niedzielę odbędzie 
się uroczyste otwarcie tego — tymcza- 
scwego — treku i z tej okazji zawody 

kolarskie. 
Pierwsze zawody kolarskie na torze, 

jeżeli nie liczyć urządzanych na bieżni 

6 pp. Leg. 
Dokładny program tych zawodów 

podamy. (t) 

NA FILMOWEJ TAŠMIE 
TA INNA — „HELJOS“, 

Obraa ten! w zasadzie nie jest fil- 

mem. 
Jest to dobrze sfilmowana sztuka 

teatralna Savoire'a p. t. „Szwaczka z 
Luneville". Lecz reżyser — Harry Lack 
man potrafił zachować kinowy punkt 
widzenia. Wszystko, aczkolwiek teatral 
ne i dość naciągane, jest mimo to inte- 
resujące i peline nerwu kinowego. 

Aktorzy są doskonali dramatycz- 
nie, choć nie odpowiadają przeciętnym. 

gustom publiczności kinowej. Bohater- 
ka — Madeleine Renaud — nie ma wa- 
runków na „piękność srebrnego ekra- 
nu“, ale z taką precyzją wnika w swą 
podwójną rolą — |biednej szwaczki i 
sławnej gwiazdy kinowej, że z przy= 
jemnością się jej grę Śledzi. — Boha- 
ter — Pierre Blanchar jest opanowany 
i choć nie stwarza kreacji wyjątkowej, 

lecz daleki jest od papierowości. 

Węzeł intrygi jest dość oryginalny 

(no i nieprawdopodobny trochę!) — 
Wesoły porucznik uwodzi i porzuca 
szwaczkę w małlem miasteczkiu Tune- 
ville. |Po dziesięciu latach spotykają 

się znów. Ona. jest: sławną gwiazdą (ma- 
quillage i kosmetyka czynią cuda!) — 
on bankierem z pustą kasą. Ona ipo- 

znaje dawnego kochanka, on natomiast 

nie. Dlaczego ? Dlatego, że ma przed So- 

bą piękną kobietę, która nie przypomi- 
na w niczem szarej postaci szwaczki z 
przed dziesięciu lat (wiek dziś nie gra 

Zresztą nie byłoby filmu, gdyby nie 
to qui pro quo. 

Zranione ongiś uczucie kobiece mu- 
si znaleźć zadośćuczynienie. Bankier 
kocha się po uszy w pięknej Irenie Sal- 
vago, która doprowadza go do odkupie- 
mia dawnych win wobec szwaczki. W 
nagrodę otrzymuje bankier ukochaną i 
sporą sumkę do kasy. 

Cały ten igalimatjas szybko byłby 
zmużyłł widza, gdyby treżyser nie dał na 
okrasę doskonałych chwytów fotogra- 
ficznych i pomysłowo wyzyskanych 
'wmętnz. (Kabaret, ulice Luneville, wnę- 
trze banku, są zrobione na zdjęciach z 
wyjątkowem znawstwem. 

Film nakręcano w paryskiej filji Pa 
ramountu. | Tad. C. 

działa zmieszana, nie widząc już żad- 
nego innego sposobu wykręcenia się. 

— Będę wam bardzo wdzięczny... 
bo bez praktyki, sami rozumiecie... Wi- 
działem w tych dniach waszego ojca, 
rzeźki jeszcze z niego staruszek. Twarz 
ma taką jasną.. 

Nie bójcie się, dodał żywo,widząc 
niepewny ruch Oli, jakby prosiła, by 
zamilkł, — nie mam żadnych przesą- 
dów tego rodzaju i nienawiści. Dla 
mnie wszyscy ludzie są tacy sami: obje 
kty badań medycznych — nic więcej! 
— roześmiał się wesoło. — Czy mam 
zawieźć ojcu pozdrowienia od was, 
powiedzieć, że widziałem was w do- 
dobrem zdrowiu... Ale schudliście. Pew 
nie, Odesa to nie „sowchoz*! No do- 
widzenia. Pędzę do „zdrawoddziału'” 
— szkodniki znowu lekarstw nie przy- 

Przewodniczący koła medyków za- 
powiedział zgóry, że proponowana 
przez sekretarza „kasy“ tranzakcja 
jest przeciwko ustawie, ale po namy- 
śle, wydał rozporządzenie, dotyczące 
pożyczki. 

Uszczęśliwiona Ola dostała 10 ru- 
bli i pobiegła do studenckiej stołówki, 
kupić kartki na obiady. Myślała przy- 
tem nietylko o sobie, ale i o Idzie, któ 
ra nie miała już też na obiady. 

Zamkowa 2. 

Nr 

Й 

2О7    

  

   

‚ #4 

KALENDARZYK ŁO%IECKI 
NA CZERWIEC 

Na podstawie obowiązujących przepisów 
łowieckich w czerwcu, przypada na terenie 
całego państwa, oprócz województwa  ślą- 
skiego, czas ochoronny na następującą zwie- 
rzynę i ptactwo: Łosie-byki, jelenie-byki, da- 
niele-rogacze, jarząbki, pardwy, kuropatwy, 
zające-szaraki, zające-bielaki, niedźwiedzie, 
rysie, borsuki, wiewiórki, głuszce-koguty, cie 
trzewie-koguty, cietrzewie-kury (w woj. wi- 
leńskiem,  białostockiem,  nowogródzkiem, 
poleskiem i wołyńskiem), bażanty-koguty, 
przepiórki, słomki, bataljony, dzikie kaczory, 
dzikie kaczki (samice i młode), oraz inne 
ptactwo wodne i błotne, dropie, dzikie gołę- 
bie, drozdy, kwiczoły, paszkoty, dzikie łabę- 
dzie i dzikie gęsi, dzikie indyki — samce, dzi 
kie indyki — samice, oraz ptaki krukowate 
i drapieżne z wyjątkiem jastrzębi-gołębiarzy, 
krogulców, wron i srok. 

= s 
Radjo wileńskie 

PIĄTEK, DNIA 3-go CZERWCA 
11.58: Sygnał czasu, 12.10: Audycja dla 

poborowych (pogad. i muzyka) 13.10: Ko- 
munikat meterolog. 14.45: Program dzienny. 
14.50: Muzyka z płyt. 15.25: „Polska wypra- 
wa w Alpy francuskie" — odczyt 15.45: Kon 
cert dla młodzieży (płyty). 16.20: „Samo- 
bójstwa młodzieży* — odczyt. 16.40: Kwa- 
drans Schuberta (płyty), 16.55: Lekcja an- 
gielskiego. 17.10: „Fantastyczny świat auto- 
matów* — odczyt. 17.35: Muzyka lekka. 
18.30: Komun. L.O.P.P. 19.00 Z zagadnień 
litewskich. 19.15: Przegląd prasy rolniczej 
krajowej i zagranicznej, 19.25: „Na srebr- 
nym ekranie* premjery filmowe. 19.35: Pro- 
gram na sobotę i rozm. 19.45: Prasowy dzien 
nik radjowy. 20.00: Pogadanka muzyczna. 

4 MAMA 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkicgo w Wilnie, 
rewiru 8 go z siedzibą w Wilnie, przy ulicy 
B-rnardynskiej Nr. 3 m. 3, zgodnie z art 
1030$U. P. C. ogłssza, ze w dniu 10 czerwca 
1932 r. od godz. 10 rano w majątku Turgie- 
lach, gminy Turgielskiej odbędzie się sprze- 
daż z licytscji powtórnej należącego do 
Wagnera Witolda majątku ruchomego skła 
dającego się z trzynastu koni i czterech 
krów, oszacowanego na sumę zł.3.400. 

  

„. Komornik A. Rubom - 

Li i T domów buduje z 

  

    

    

  

ŻĄDAJCIE | 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
  

  

DOKTOR DST D RASA 

Zeldowicz _ Lekcje 
chor. зКбгпе,  тепе- ИОННИЖЕНННИЯ БИНЛЕСЛИИЯЙ 
ryczne, narządow mo- 

  

ciowych, nd 5—do 1, | Institutrics 
5—8 wiecz. francsise 

cherche candition pour 
DOKTOR Vėtė Possėde de bon 

ZELDOWICZOWA nes rec mmandations. 
Oferty w Redakcji. M.S, 

  

KOBIECE, | WENE- „„AAnAAAaAAAdAA 
RYCZNE NARZĄDÓW ALB 

MOCZOWYCH PoSZUKUJĄ 
od i2—21 ed 4—-6 
ut. Mickiewicza 24. PRACY 

iei 277, 

Osoba 
УР w šrednim wieku po- 

szukuje jakiejkolwiek ES 
Kosmetyka pracy może samodziel- 
EEDEEEZEBEZNSZZEZEĄ UC) na. małą gospodar- 

kę domową lub na 
a wieś, albo pilnowanie 

6 A B į R ET mieszkania a b. a 
ne wynagrodzenie. Ja 

Racjonalnej — gieońska 5-38. J. A. 
kosmetyki — -- —-——— 

iecznicze! Panienka 
WILNO, skromnych wymagań 

Bilckiewicze 81—-4 przyjmie pracę w cha- 
kobjecz Takterze ekspedjentki 

ryą. w Sklepie, — Posiada 

rodeo: zi: świadectwa i 
* aszws polecenia. Subocz 90 nali, odświeża. 

jej skazy I braki, Masaż LŽ Klimaszewska 
kosmetyczny twarzy. 
Masa? cisła, elektrycz- _- 
uy, wyszczeplający (pa- 510 5Ёга pielęgniarka 
mie). Natryski „Fiormo- poszukuje posady pizy 
na* według proł. Spak- chorych, może na wy- 
15. Wypadsnie wiosów, jazd posiada dobre re- 
łapież.  indywidnalne ferencje. Zgłoszenia do 
dobieranie kosmetyków Administracji pod W.H, 
do każdej cery. Ostei- 17 m rara 
nie zdobycie kosmeiys Įpirolidator poszuku- 

ki racjonsinej. je pracy. Wielka 28 
Cedziennie od g. 1C—% m. 6, Zubaczyk Wło- 

W. Z. P: 43 dzimierz, 
7 

  

  

  

Pierwszy raz znalazta się Ola w kto 
potliwej sytuacji, z powodu braku pie- 
niędzy. Miała dotąd zawsze dodatkowe 
czerwońce, przysyłane przez Borysa. 
Mogła więc kupować bilety do kina i 
teatru i wszystkie drobiazgi, które mo- 
żna było dostać w studenckiej koope- 
ratywie: a więc nici, cukier, pończochy 
chałwę i zeszyty, a nawet i książki. 
q'eraz musiała się ograniczyć ściśle do 
zakresu swego stypendjum. Z 50-ciu 
rubli posyłała ojcu 15, pozostałe więc 
35 rubli musiały wystarczył na wszy- 
stko! 

„Niedawno musiałam zapłacić za 
reperację, pantofli 3 ruble, — oblicza- 
ła, — niema rady, trzeba się nauczyć 
oszczędzać. Inne i tego nie mają, ma- 
ło jest takich szczęśliwych, jak ja! To 
szczęście, że w ostatniej kartce doktor- 
ka napisała, że Borys już wstaje i 
wkrótce sam będzie mógł napisać. 

XVIII 
Ida była już w łóżku, gdy Ola wró- 

ciła z jakiegoś odczytu propagandowe- 
go. Światło jeszcze się paliło w poko- 
jach. Medyczek nie było w domu: je- 
dna wyjechała do krewnych, a druga 

była w teatrze. Ola ujrzała na swem łóż 

żu dwie paczuszki. Zdziwienie jej nie 
miało granic. 

— Co to jest? — zapytała —skąd 

4 kiero:ač al. 

  

Sc poszukuje pra- Teokarz, gruntownie 
cy przy warsztacie obeznany ze swymi 

czy też samodzielnie, zawodem, Zdolny ta- 
Może wyjechać nachowiec. — p: szukuje 
prowincję. Sokola 16. pracy. Kouowski Jan, 
Hurczyn Stanisław. Bystrzycka 11 m. 5. 

  

    

ukłernik specjalista Sz "podejmujący 
od cizstek Zdolny, «=» się każdej roboty 

pracowity. Z powodu — znający gruntownie 
kryzysu chwilowo bez swój tach, trzeźwy, — 
zajęcis. Śniegowy 4,uczciwy, prosi o jakie- 
Kisilewski Stanisław. kolwiek zajęcie. Lwow- 

- ska 30 m. 3. Zarakow- 
Ww cegielni pod Wil- ski Rajmand. 

nem lab na Wi- 
leńszczyżnie pr:yjmię fdobotnik tartaczny 
pracę ns sezon Kalwa (t, zw. ramszczyk) 
ryjska 135. Wodejko dobry fachowiec, ze 

  

  

    

Adolf. świadectwami. poszu- 
- — kuje pracy, najlepiej w 

łekarz  chwilowoswej specjalności. — 
bez pracy, przyj- Wincenty Stankiewicz 

mie posadę  Wymaga- Mejszagolska 26 m. 3, 
nia skromie. Szeptyc- 

Letniska 
kiego 10. Szyszkiewicz 

BETSZRERZYPIKWZZA > SERRA 

Michał. 

ieśla prosi o udzie- TYYYWYVYYYYYYYYYYYYY 

lenie jakiejkolwiek Letnisko 

pracy. Może wyjechać pensjonat, lasy Sosn. 
na prowincję. Kijow- Rzeka. Tenis. Akade- 
ska 4. Kowalewski Ja- mikom zniżka. Zgłosz. 
kób. do 26 go czerwca, godz. 

R” 3—5 Zarzecze 16—17. 
KS znający swój 

łach — poszukuje 
pracy najchętniej do 
majątku, spokojny, pra- 

      

Pensjonat 
(11 kim. od Wilna, ko- 

cowity, Nowogródzka munikacja antobusowa) 
Ais w ładnej, zdrowej 

ię Marciniak Konstan- miejscowości, Sosnowy 
las, rzeczka. Warunki: 

Kucharka > dobremi Mo i 
rekomendacjami, 3 5 5opol 

czysta. N-wog:6dzka 8.7" R p 
Kopciuch Darja, я 

  

LETNISKO 

zeladnik szewcki,  Petsjonat. Las, rze- | 
dobry fachowiec, ka, ładna Zdrowotna — 

ze skromuemi wyma: miejscowość, p. Świr, | 
ganiami sznka zajęcia POW Święcisński maj. 3 
od zaraz, solidny, nie Stracza Mała, Sprudi- 
pije. Żórawia 6 m. 3— nowa. Cena 4 zł. dzien- 
Aleksandrowicz  Kazi- Bie. 

mk LETNISKO 
utrzymaniem 4 zł. 

w Wilnie, czyż dziennie w majątku 
przy żadnym z nich Mnrowana Oszmi:nka, 
nie znajdzie się praca Kąpiel, las. Dowie- 
dla wykwalifikowanego dzieć się; Uniwersytec- 
cieśli, solidnego czło ka 2 Zahorska. 

      

wieka pozostającego — sr mra 
bez pracy? — Łaskswe Leiniska 
zsofiarowania W, utrzymaniem w ma* 

° " jątku przy wodzie po- 
cego 12 — 27, Balińsk szykuje A e 
Michal. tesor gimnazjaluy. — 

Spieszne łaskawe ofe'= 
Ea „zdolny, — ty proszę nadesłać do 

pracowity poleca Redakcji „Słowa* 7dla 
się. Bakszta 14. Janu-q B. : 
szkiewicz Witold. PASE 

rodnik kwelifiko= 
= z praktyką. Lokale. 

Legionowa 43. СМ Тр am 
Kosaki Antoni, Mieszkanie | 
poszukuję pracy 3 pokojowe 

biurowej, mam ze wszelkiemi wygoda- 
poważne referencje. — mi do wynajęcia w 
Fabryczna 3 m. 14.ładnej dzielnicy, Do- 
Jan Wierciński. wiedzieć się Białostec- 

Lo mms» Ka 6—1 0d 3—5. 
Ci wykwalitiko“ 

wany, z polecenia- 2 pokoje 

mi podejmie się pracy umeblowane z wygoda: 
w swojej specjalności, mni » do wynajęcia, ule 
tanio. Robotę wykona Portowa 23—21, oglą* 
solidnie, Tartaki 27 — dać od 4—6 pp. 
Rajchinbach Józef. Ra 
peer DO WYNAJĘCIA 

pokojowe mieszka* 
nie z wszelkiemi wy* 
godami. Zwierzyniec, 
Sosnowa 9 a m. 2, 

        

przylmie pracę na, 
najskromniejszych 

warunkach w zakładzie 
piekarskim wykwaliti- 

    

kowany lachowiec-pie- В 

kara, Lipowa 26" — sid owsa 
Liksza Jan. Kupno 

lusarz - mechanik į SPRZEDAŻ 
pozostający bez pra” 

cy przyjmie posadę na Yyy 
skromuych warunkach. Sprzedam 
— Pracowity, soldny. 
uczciwy. Dobry robot. niedr 
nik, Tokarska 6 m. 6. 
Zaulewicz Władysław 

ogo w dobre ręce 
psa—wyżła dlugosier 
sinego. Królewska 3 
m. 13, Od godz. 2 — 3. 

Sprzedam zgawę 
niedrogo. Do obejrze” 
nia codziennie od g- 
2-ej — 4'tej. Białostoc- 

(Od zaulks) 

maris стар ыы 
Kowar dobry robot- 

nik, pracowity, Su- 
mienny, — w ciężkich 
warunkach znajdujący 
się, szuka pracy od 
a: Zgadza > na ka 6 — 6. 
każds warunki Óra- ^^ 
wia 9 m. 1. Żyźniew- 
ski Jan. 

  

Rasowy wilk 
samica, do sprzedaniś. 
Ludwisarska 11 m. 17. 

  

się to wzięło? 
—Przyniėst to wszystko jakiś oby 

watel, a pod poduszką macie dwa li-- 
sty, podobno z Kijowa — a więc od 
męża! 

Ola rzuciła się na listy, spragniona 
widoku ukochanego pisma. Na pierw- 
szej kopercie widniał znajomy charak- 
ter pisma Borysa, na drugiej — jakieś 
nieznajome pismo. 

Zaintrygowana, rozdarła najpierw 
kopertę od nieznanej osoby. 3 

„Zachwycony waszą energją i sil4 
charakteru, korzystam ze sposobności, 
by przesłać wam pozdrowienie, jako 
przyjaciel waszego męża. Pozwalam 
sobie też ofiarować w skromnym darz 
trochę produktów wiejskich. Proszę 
starać się odzysykać siły, stracone W 
czasie podróży i choroby waszego mę 
ża: Oddany Naum Ginzburg“ 

— Słuchaj Olu, listy możesz prze 
czytać potem. Czy ja ciebie nie znamy 
jak tylko dostaniesz list od męża, za* 
siadasz zaraz w kącie, naburmuszona 
jak sowa, i już niczego nie można się 
od ciebie dowiedzieć, więc rozpakuj | - 
wpierw paczki, bo ja nie mogę zasną 
z ciekawości. Co tam może być? Chci2 
łam już sama zabrać się do tego, ale 
się zawstydziłam 2 

D. C. N. 

     

  

   
    

   

  

    
   

   

  
Redaktor w z.: Witold Tai 

 


