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VON PAPPEN 
i przymierze francusko-niemiecko-polskie 

Powstanie nowego rządu von Pa- 

pena wywołało ogromne niezadowole- 

nie prasy sowieckiej. Gabinet von Pa- 

pena „Izwiestja* nazywają otwartem 

zerwaniem z Rapallo. „Izwiestja” przy 

pominają, że von Pappen był autorem 

projektu trój-przymierza francusko - 

niemiecko - polskiego, które nie do- 

szło do skutku, a miało na celu obro- 

nę zachodniej kultury przeciwko Zwią 

zkowi Sowieckiemu. 

Plany von Pappena w dziedzinie po 

lityki zagranicznej podaje „Berliner 

Volkszeitung", publikując protokół z 

posiedzenia klubu szlacheckiego 

(„Herren-Klub*) z dnia 27 lutego 

1931 roku w Berlinie, na którem von 

Pappen, ówczesny poseł centrowy na 

Sejm Pruski, zreferował przebieg kon- 

ierencyj, odbytych w Paryżu między 

przedstawicielami niemieckich i tran- 

cuskich kół katolickich. 

Na konierencjach omawiane były 

kwestje gospodarcze. Kapitał francu- 

ski zdaje się z jednej strony szukać 

pola dla swej działalności, aby prze- 

ciwdziałać gromadzeniu się złota 

kraju, z drugiej. strony — francuscy 

drobni rentjerzy nie są skłonni przyjąć 

na siebie ryzyka za kredyty agrarne i 

samorządowe w Niemczech. Rozważa- 

na była natomiast możliwość skorzy - 

stania z pośrednictwa Międzynaro'o- 

wego Banku Kredytowego, któryby 

mógł ze swej strony lokować pożycz- 

ki na rynku irancuskim. Uważano za 

możliwe zatrudnienie wielkiego kapita 

iu finansowaniem rozb'w.owy Europy 

południowej i wschodniej. Powsta- 

wan» przeciwko kredy,owaniu Rosqi 

sowieckiej. Musiały wejść na porzą- 

dek ©: ćnny stosunki polsko - nienie 

kie wędące dziś przeszzadą znacerie; 

szych kredytów międzynarodowy.n 

dia Połski. Wystąpił pro.ekt przymie- 

rza niemiecko - francusko - polskiego 

Niemcy mają przytem oi“: nąč na buk 

swe życzenia,  dotyczą.e granic 

wschodnich, gdyż pokojowe rozwiąze 

ie tego zagadnienia < uwagi na na- 

stroje w Polsce uznać należy za nie- 

„.ożliwe. fo przymierz:, zwane „ac- 

‹о1@ 4 ti: is“, ma na Ce 4 sojusz ga- 

s; odarczy przeciwko zo'ieckiej pati- 

ietce. W iz:nach tego ;rzymierza na- 

ieżałoby przyskać Franc: w dia 5.2 

leżałoby pozyskać Francuzów dla spra 

nia bowiem Niemiec nie można zacho 

wać zbrojenia się Francji i Polski. W 

dyskusji, podanej w „Berliner Volks- 

zeitung* jest także głos von Jansona, 
który twierdzi, że “accord trois“ ma 

vlko wtedy strs, jeże wszyscy trzej 

sojusznicy i:'.tnie stanow» tamę prze 

ciwko bolszewizmowi. Nie zachodzi 

to w wypadku napół zbolszewizowa- 
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"ej Polski. 
Myśl uowa—przymnierze francusko- 

niemiecko - 1 ctskie — nasiała spot- 

kać na konferencji sprawodawczej w 

„Herren-Hausie* pewne opozycje. — 
rrof. Fre 1 twierdził, że sojusz z Pol 
ską przy uiizy maniu obeciych g:eric, 

jest dla Niemiec niemożliwy do przy- 

jęcia. Rechberg dowodził, że przez 

skartelizowanie ciężkiego przemysłu 

niemieckiego z francuskim oba pań- 

stwa są już gospodarczo związane, po 

zostaje tylko porozumienie polityczne 

i wojskowe. Gdy to nastąpi, Francja 

wywrze nacisk na Polskę, aby spe n'- 

ta uprawnione życzenia Niemiec. 

Współczesny kryzys gospodarczy, 

jak zostało stwierdzone wielokrotnie, 

jest przedewszystkiem kryzysem zau- 

fania; brak -zaufania uniemożliwia 

Polsce otrzymawynie kredytów fran- 

cuskich i w ciągu ostatnich lat kilku 

stale czynił nasze pożyczki najwyżej 

oprocentowanemi i _ posiadającemi 

najniższy kurs. Brak zautania wywo- 

łało wycofanie kredytów krótkotermi- 
nowych z Niemiec na pół miljarda 'na 
rek, zaraz po pierwszem zwycięstwie 

hitlerowców. Następnie wywołał wy- 

coianie kredytów z Austrji upadek .0- 

esterrische Kredit - Anstalt'u“, co po- 

ciągnęło za sobą krach instytucyj kre- 

dytowych środkowej Europy i olbrzy 

mie wycofywanie kredytów krótkoter- 

minowych z Polski. Trzeba pamiętać, 
że banki austrjackie operowały kapi- 

tałami anglo - saskiemi i francuskie- 

mi, wykorzystując swą znajomość sto 

sunków środkowej i wschodniej Eu- 

ropy. Dwa główne banki w Warsza- 

wie są właściwie filjami banków wie- 

deńskich, trzeci opiera się na kredy- 

tach, za pośrednictwem tych banków 

otrzymywanych. 

W Polsce, w Rumunji, Turcji i 

Bulgarji mogą być podjęte olbrzymie 

rentowne inwestycje, któreby w wyso 

kim stopniu podniosły stopień zatrud- 

nienia robotników nietylko w tych kra 

jach, lecz w Niemczech i Austrji i da 

łyby korzystną i bezpieczną lokatę 

kapitału francuskiego, gdy polityczne 

bezpieczeństwo tych państw byłoby za 

gwarantowane przez Niemcy. 

Kredytowanie t. zw. „piatiletki'— 

to kredytowanie środków, mających 

służyć dla rewolucji socjalnej i skru- 

szenia Polski i Rumunji przedewszy- 

stkiem, jako barjery, oddzielającej Ro 

sję sowiecką od Europy. Przymierze 

trancusko - niemiecko - polskie wzmoc 

niłoby tę barjerę, zabezpieczając po- 

kój Europie. 

Władysiaw Studnicki. 

  

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Adminjstra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

WYBORY 90 REKCHSTAGU ODREDĄ SĘ 3I CDI. 
(WNWZENZZZNO RENEE ———————— 

  

PRZE э Е 
* &> В» 

BRASŁAW -— Ksiegarnja T-wa „Lot 

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 

BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego —- A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Połesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Koiejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa ,. 

  

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — -K, Smarzyństi, 

IWIENIEC —- Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 

KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S 3 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

    

Zagraniczne 50 proc, drożej, 
do miejsca, Terminy druku mogą 
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ST. ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

< 
& 
® WA: 

= ; NIEŚWIEŻ — pl Ratuszowa — Księgarnia jażwińsześm, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk Si, Michalskjego, 
N.-SWIECIANY — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
“SZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksjęgamiia Polska — St, Bednerski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch*, 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui, Mickjewiczs 13, 

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

WILEJKA POWIATOWA — uł, Mickiewicza 24, F, Juczewsia 
tow, Ks;czarm Kai, „Roch”, 

  

Zniesienie zakazu istnienia oddziałów szturmowych Hitlera 
DEKRET HINDENBURGA 

BERLIN (PAT). — Termin wybo- 
rów do Reichstagu wyznaczony zo- 
stał przez prezydenta Hindenburga na 
dzień 31 lipca rb. 2 

KONCESJE RZADU DLA NARODO- 
WYCH SOSJALISTÓW 

BERLIN (PAT). — Ministerstwo 
spraw wewnętrznych Rzeszy opracowa 
to— według doniesień prasy— nowy 
projekt dekretu, który ma zastąpić wy 
dane poprzednio rozporządzenie o wy 
kroczeniach politycznych i zakazie ist 
nienia hitlerowskich oddziałów sztur- 
mowych. 

Gabinet Rzeszy obradować będzie 
prawdopodobnie już we wtorek nad 
tym projektem. Między innemi prze- 
widuje ion zniesienie zakazu istnienia 
hitlerowskich oddziałów szturmowych. 
i noszenia mundurów. Zachowana 
ma być natomiast nadal kontrola rzą- 
dowa nad organizacjami 0 charakte- 
rze wojskowy. Nadzór nad niemi któ 
ry sprawować miało według dotych- 
czasowego dekretu, _ ministerstwo 
spraw wewnętrznych, będzie przekaza 
my prawdopodobnie ministerstwu 
Reichswehry. 

Prasa narodowo - socjalistyczna 
zapowiada już na najbliższą niedzielę 
wielkie defilady oddziałów  szturmo- 
wych w całych Niemczech, mające 
zamaniiestować „niewzruszoną dyscy- 
plinę formacyj hitlerowskich". 

wrócić ma swobodę zgromadzeń i 
zmodyfikować ograniczenia prasowe. 
Ostre przepisy przeciwko atakom pra 
sowym, jak również przeciwko zgro- 
madzeniom na wykroczeniach publicz- 
nych mają być utrzymane. Przepisy 0 
posiadaniu i noszeniu broni nie uleg 
ną zmianom. 

NOWE ZWYCIĘSTWO 

HITLEROWCÓW 

BERLIN ,(PAT). — Wyniki wy- 
borów do sejmu krajowego w Meklem 
burgji i Szwerinie przedstawiają się 
następująco: socjal-demokraci otrzy- 
mali 18 mandatów (dawniej 20), ko- 
muniści 4 (3), narodowi socjaliści 29 
(2), niemiecko - narodowi 1 mandat. 

LODR ROTHEMERE 
© POWROCIE HOHENZOLLERNA 

LONDYN (PAT). — „Daily Mail“ 
zamieszcza korespondencję lorda Ro- 
themere z Berlina, przepowiadającą 
powrót Hohenzollernów i ustanowie- 

nie monarchji w Niemczech za 18 mie 
sięcy. Staty korespondent berliński te- 
go dziennika twierdzi że von Pappen 
dążyć będzie do bloku niemiecko - 
francusko - polskiego przeciwko bol- 
szewikom. 

VON PAPPEN CZŁONKIEM KOMI- 

TETU ZBLIŻENIA Z FRANCJĄ 

PARYŻ (PAT). — Prasa francu- 
ska, podając charakterystykę kanckle- 
rza von Pappena podkreśla, że włada 

BERLIN (PAT). — Według obie-<on doskonale językiem francuskim i 

gających pogiosek, nowy rząd przy- często gości u siebie Francuzów. By- 

amist reparacyj — umiędzynarodowienie koleji 
BERLIN. PAT. — Francuski mini- 

ster lotnictwa i prezes rady obrony na- 

rodowej Painleve udzielił przedstawicie 
lowi „Frakfurter General Anzeiger" 

wywiadu na temat kwestji reparacyj. 
Francja — oświadczył Painleve — 

ma prawo domagać się od Niemiec 
spłat reparacyjnych, Niemcy jednakże 

obecnie nie mogą płacić. Dalsze istnie- 

nie tych roszczeń zatruwa wzajemne 
stosunki niemiecko - francuskie, wobec 
czego koniecznem jest oczyszczenie a- 
łamosfery między obu narodami. Gdyby 

Francja raz ma zawsze zrezygnowała 
bez zastrzeżeń ze spłat, możliwe jest, a 
nawet prawdopodobne, że Niemcy, roz- 

porządzające lepszym aparatem techni- 

cznym, uwolniwszy się od wszelkich cię 

Żarów, wystąpią do walki konkurencyj- 

mej w dziedzinie gospodarczej, która dla 
obecnych ich wierzycieli stanowiłaby 
poważne niebezpieczeństwo. 

O ile ma już dojść do zrzeczenia się 
przez wierzycieli swych roszczeń repa- 
racyjnych, to należy stworzyć ochronę 
przeciwko możliwości konkurencji te- 

go rodzaju. ° 
Wychodząc z założenia, że stan komu 

nikacji w danym kraju stanowi najlep- 

szy wykładnik jego rozwoju gospodar- 
czego, Painleve projektuje umiędzyna- 
nodowienie niemieckich środków komu- 
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acyjnych — kolei i żeglugi handlo- 
wej. Wciągnięcie komunikacji niemiec 
kiej w orbiię systemu międzynarodowe- 

go umożliwi regulowanie stosunków w 

zakresie gospodarki społecznej Niemiec 
a jednocześnie słabszych od nich jedno- 
stek gospodarczych. Jako wzór Painle- 

   

żliwe jest, by Francja zrzekła się zgó- 
ry warunkowych i bezwarunkowych rat 
Painleve oświadczył: „Tak, to jest mo- 
żliwe pod dwoma warunkami: 1) o ile 

Ameryka zgodzi się na skreślenie dłu- 

gów i 2) jeśli stiworzy się jakiś wyrów- 
nawczy system rozrachunkowy,  zabez- 

ve przytacza organizację kolei francus- pieczający wierzycieli przeciwko zbyt- 
kich. niemu rozwojowi gospodarki niemiec- 

Na zapytanie korespondenta, czy mo kiej. 

— 2 

BRAK WIADOMOŚCI O HAUSNERZE 
ZAPAS BENZYNY JUŻ 

NOWY YORK (PAT). — Dotych- 
czas brak wszelkiej wiadomości o Ha- 
usnerze. Pogłoski, jakoby Hausner 
przełeciał nad miastem Cork w Irlan- 
dji, okazały się bezpodstawne, oparte 
tylko na opowiadaniach jednej osoby. 

DAWNO WYCZERPANY 

która rzekomo miała słyszeć hałas mo 
toru. 

Oficjalne wiadomości z Irlandji i 
Anglji nie wskazują na żaden Ślad ae- 
roplanu. Zapas benzyny, jaki zabrał 
ze sobą Hausner, w obecnej chwili był 
by już dawno wyczerpany.. 

  

ZAMACH NA MUSSOLINIEGO 
PRZYGOTOWYWALI ANTYFASZYŚCI Z BELGJI I FRANCJI 

RZYM (PAT).—Aresztowany w 

dniu 4 bm. w okolicach placu Wenecji 
  

Wyjaśnienie Ministerstwa Rolnictwa 
W SPRAWIE OSADNICTWA WOJSKOWEGO 

WARSZAWA, (tel. własny). W 
związku z ogłoszeniem ustawy z dn. 
14. til. 1932 o przepisach regulują- 
cych nadział ziemi b. uczestnikom 
walk o niepodległość, zarówno do 
Ministerstwa Reform Rolcych jak do 
Ministerstwa Wojny napływają liczne 
podania b. ochotników z prośbą o 
nadzielenie ich ziemią. W związku 
z powyższym ministerstwo wyjaśnia: 

1) Zapas ziemi przeznaczony na 

osadnictwo wojskowe jest już zupeł- 
nie wyczerpany. Nowe podania roz= 
patrywane nie będą. 

2) Nieznaczne obszary jakie w 
w przyszłości ewentualnie uda się 
uzyskać na podstawie ustawy z dn. 
14. ill. 32. będą przeznaczone na 
cele związane z ostatecznem uregulo- 
waniem obecnego stanu osadnictwa. 

3) Wszelkie podania w tej materji 
pozostaną bez odpowiedzi. 

ZJ8ZD POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ 
WARSZAWA. PAT. — w dniu 5 

bm. rozpoczął się w Warszawie zjazd 

członków Polskiej Macierzy Szkolnej. 
Po mszy św., odprawionej w kościele 
św. Krzyża, rozpoczęły się obrady w sa- 
li Towarzystwa Kredytowego. 

Po wysłuchaniu sprawozdania wy- 

głoszono szereg referatów, poczem wy- 
brano mowy zarząd P. M. S. w składzie 
prezes Władysław Sołtan, wiceprezes 

Reiter, członkowie zarządu Andrzejow- 
ski, Baliński, Jankowski, Kaczyńska, 
Kornecki, Michałowicz, Nowicki i Rząd. 
Po wyborach odbyła się uroczystość 
uczczenia długoletniego prezesa Macie- 

rzy p. Józefa Świeżyńskiego. Przemó- 
wienie okolicznościowe wygłosił p. Soł- 
tam, poczem walne zebranie mianowało 
p. Świeżyńskiego w dowód uznania ho- 
norowym członkiem (P. M. S. 

Sbardelotto został przesłuchany przez 
władze śledcze. Z przesłuchania tego 
wynika, że Sbardelotto powziął już 
dawno swój zbrodniczy zamiar doko- 
nania zamachu na Mussoliniego w po 
rozumieniu z grupą emigrantów anty- 
faszystów w Belgji i Francji, którzy 
dostarczyli mu bomb, rewolwerów, fał 
szywego paszportu szwajcarskiego 0- 
*az pieniędzy. Sbardelotto przybył na 
isrytorjum Włoch w _ pierwszych 
antach czerwca, przez Brenner, zaopa 
trzony w fałszywy paszport, wystawio 
ny na nazwisko Galvini Angelo. Udat 
się on naprzód do Civita Vecchia, a 
stamtąd do Tivoli, wreszcie 4 czerwca 
do Rzymu, gdzie tegoż dnia został a- 
resztowany. 
BARI PROROK: ADO ETA ZA LOEB ZRZEC 

Na hoiskach Europy 
Rozegrany mecz międzypaństwowy 

pomiędzy Francją a Jugosławją zakoń- 
czył się wycięstwem Jugosławji w sto 
sunkų 2:1. 

LOPSK. PAT. — W Lipsku odbyl 
się wobec 25 tysięcy widzów mecz po- 
między reprezentacją Niemiec północ- 
nych a osławioną reprezentacją połud- 
niową. Zwyciężyły Niemcy Północne, w 

stosunku 2:1, zdobywając puhar Rzeszy 

ły minister Paul Reynaud złożył mu w 
roku 1930 wizytę w Berlinie. V. Pap- 
pen jest członkiem komitetu zbliżenia 
francusko - niemieckiego i posiada 
w Wallendengen w okolicach Saare- 
louis pałac, w którym spędza część 
roku. Tam też przedstawiciele przemy 
słu francuskiego spotkali się z Arnoi- 
dem Rechbergiem. 

KRWAWA PRZESYŁKĄ DLA AMBA- 
SADORA FRANCJI 

BERLIN (PAT). — Portjerowi ambasa- 
dy francuskiej w Berlinie wręczył w ponie- 
działek nieznany osobnik list wraz z pacz- 
ką, owiniętą w niebieski papier i zaadreso- 
waną na ręce ambasadora Francji p. Fran- 
couis - Ponceta. 

Gdy sekretarz prywatny ambasadora 
przystąpił do rozwijania pakietu, okazało 
się, że zawierał on dwie odcięte ręce ko- 
biece. Na jednym z palców znajdowała się 
podwójna obrączka wdowia. Wypadek ten 
wywałał w ambasadzie niezwykle przykre 
wrażenie. Natychmiast zawiadomiono o tem 
policję kryminalną, która przysłała do amba 
sady kilku urzędników, celem przejęcia 
krwawego pakunku. i 

Według przypuszczeń, — oddawcą paczki 
był 25-letni rolnik Ludwik Schoeff, który za 
mordował przed kilku dniami swą 60-letnią 
matkę, odcinając jej przytem ręce. Podejrze 
wają, że Schoeiff jest umysłowo chory. W 
liście, dołączonym do paczki, wymienione 
było jego nazwisko. 
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DELEGACJA POLSKA 
NA KONFERENCJĘ w LOZANNIE 

WARSZAWA, (tel. wł.). Dowiadu- 
jemy się, że na konferencję repara- 
cyjną, która ma się odbyć dnia 15 
b. m. w Lozannie pierwszym dele- 
gatem Rzeczypospolitej Polskiej mia- 
nowany został minister Zaleski, dru- 
gim zaś dr. Mrozowski, który repre- 
zentował interesy Polski w Hadze. 

PROTESTY WYBORCZE 
WARSZAWA. PAT. — Sąd Najwyż 

szy w dniu 6 bm. rozpatrywał 8 prote- 
stów przeciwko wyborom do Sejmu w 

okręgu Nr. 53 (Stanisławów). Sąd po- 
nia wsprawie protestów do dnia 20-go 

czerwca br. 

ZNIŻKI KOLEJOWE DLA WY- 
CIECZEK SZKOLNYCH 

WARSZAWA. PAT. — Ministerst- 
wo WR. i OP. komunikuje, że Minister- 
stwo Komunikacji wprowadziło па о- 
kres od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia 
br. 75 procentową zniżkę mormalnej o- 

płaty taryfowej dla zbiorowych wycie- 

czek szkolnych, zamiast obowiązującej 

dotąd 50 procentowej zniżki. 

ODROCZENIE ZEBRANIA PRZED- 
SOBOROWIEGO, 

J. E. Ks. Metropolita Djonizy otrzy- 
mal od Patrjarchy Ekumenicznego tele 

graficzne zawiadomienie, że niektóre 

Cerkwie Prawosławne z rozmaitych po- 
wodów, nie bacząc na szczerą chęć, nie 
mogą wziąć udziału w Zebraniu Przed- 
soborowem,  zwoływanem na Górze 
Athos. Z tego powodu zwołanie tego 
Zebrania zostaje odroczone. 

  

NOWY RZĄD W RUMUNII 
BUKARESZT (PAT). — Vaida 

Voevod utworzył gabinet. — 
BUKARESZT (PAT). — Gabinet 

Vaidy ukonstytuował się jak następu- 

je: prezes rady ministrów i minister 

spraw wewnętrznych — Vaida, finan- 

se, — Mironescu, obrona narodowa — 

gen. Stefanesco, sprawiedliwość —Pe- 

tarca, przemysł i handel — Lugosia- 

nu. Wszystkie wyżej wymienione teki 

obsadzone są przez członków partji na 

rodowo - chłopskiej. Inne teki zostaną 

obsadzone po zakończeniu toczących 

się obecnie narad między Vaidą a je- 
rzym Bratianu. 

TRAGICZNY FINAŁ STRZELANIA 
NĄ WIWAT 

NEAPCL, (pzt) W czasie strzelania 
na wiwat ślepzmi nabolami armztniemi 
poniosło śmie'ć 6 n<ób. 

W OBRONIE PRZED SEKWE- 
STRATORAMI 

KROŁ: WIEC, (Pat.). W okolicy Tylży 
policja zresztowała 5 chłcpów, u Kktó- 
rych znaleziono większą iiość ukrytej 
breni | amunicji. Materjały te miały 
służyć do zamachów, urządzanych 
przez rewcitulących chłopów, zdecydo- 
wanych do stawiania czynnego oporu 
przy licytacji ich gospodarstw. 

  

Opozycja delegacji sowieckiej 
uniemożiiwia prace konierencji 

rozbrejeniowej 
GENEWA. PAT. — Komitet stanów 

liczebnych konferencji rozbrojeniowej 
stwiereził dziś definitywnie mniemożli- 

wtsć dojścia do porozumienia co do de- 
finicj. stanów liczebnych i wynikającą 

stąd miemożliwość misji, powierzonej 
mu przez komisję główną, t. j. opraco- 

wania cyfr, przedstawionych przez rzą- 
dy, w sposób, umożliwiający porówna- 
mie sił zbrojnych poszczey ych państw 

Jak wiadomo, prace itetu rozbiły 

się o opozycję delegacji sowieckiej, wło- 

ROZWIĄZANIE KONGRESU CHILIJSKIEGO 
VALPARAISO (PAT). — Kongres chi- 

lijski został rozwiązany przez nowy rząd, 
jako nieodpowiadający już stosunkom spo- 
łecznym w kraju. i 

NOWY YORK (PAT). Donoszą z 
Santiago de Chile, jakoby w południowem 
Chile powstał nagły ruch przeciwko nowe- 
mu regimowi socjalistycznemu. Donoszą, że 
do ruchu tego miały się przyłączyć garni- 
zony wojskowe w Conception i Talcagua- 
no. 

SANTIAGO de CHILE (PAT). — Rzą- 
dząca junta ogłosiła dekret 0 rozwiązaniu 
kongresu. Rząd oświadczył, że zapewni ro- 
botnikom rolnym mieszkanie i żywność-— 
Ogłoszono m. in. amnestję ogólną dła więź- 
niów politycznych. Towarzystwo Cosach któ 
rego większość kapitału wynoszącego 375 
milj. dol. jest pochouzenia zagranicznego — 
ma być niezwłocznie znacjonalizowane. 
Przynajmniej narazie, Davilla nie projektuje 
konfiskaty mienia cudzoziemskiego. 

LONDYN (PAT). — Decyzja nowego 
rządu chilijskiego w sprawie nacjonalizacji 
wielkiego koncernu saletry chilijskiej Cosach 
uderzyła dotkliwie w kapitał brytyjski, po- 
ważnie zaangażowany w tym koncernie. — 

Szef nowego rządu chilijskiego Davila 
oświadczył, coprawda, dzisiaj, że rząd nie 
hołduje poglądom sowieckim i nie ma za- 
miaru znacjonalizować prywatnej własności. 
oraz że kontrakty pożyczkowe będą utrzy- 
mane, lecz przyznał zarazem, że rząd zdecy 
dowany jest wejść na drogę socjalizmu pań 
stwowego, celem uratowania kraju od ban- 
kructwa i że przedewszystkiem przystąpi 
do nacjonalizacji przemysłu saletry. 

Z powodu wypadków chilijskich i ostat 

skiej i niemieckiej, które domagały się 
wyłączenia z obliczeń liczebnych pew- 

nych kategoryj osób, otrzymujących 
wyszkolenie wojskowe, przez co otrzy- 

manoby fałszywy, bo niekompletny, ale 
dla tych państw korzystny, obraz liczeb 
mości armji poszczególnych krajów. — 
Wobec niedojścia do porozumienia ko- 
mitet zdecydował, na wniosek delegata 

brytyjskiego, przekazać całą sprawę ko- 
misji głównej. 

nich posunięć rządu, na giełdzie londyńskiej 
zapanowała panika. 

KONFLIKT ANGIELSKOQ- 
IRLANDZKI 

LONDYN. PAT. — Ogłoszona dziś 
w Izbie Gmin decyzja gabinetu brytyj- 
skiego delegowania ministra dominjów 
Thomasa i ministra wojny lodrą Hail- 

shama do Dublina na pertraktacje z de 
Valerą, wywołała w Londynie wielkie 
poruszenie $ 

Rząd brytyjski — jak mogło się wy 
dawać z rozmaitych oświadczeń Tho- 
masa — zdawał się zajmować stanowi- 
sko mieprzejednane co do tego, że uchy- 
lenie przez de Valerę przysięgi na wier * 
ność królowi stanowi złamanie traktatu 
brytyjsko - irlandzkiego. 

W! Londynie łudzono się, że senat ir- 
landzki odrzuci projekt de Valery, u- 
chwalony już przez sejm. Gdy jednak 

senat irlandzki przyjął w drugiem czy- 
taniu projekt de Valery i gdy stalo się 
jasnem, że projekt przejdzie również i 
w trzeciem czytaniu i stanie się pra- 
wem obowiązującem, w gabinecie bry- 
tyjskim zaczęto zastanawiać się nad 
zmianą  mieprzejednanego stanowiska. 
Nie bez znaczenia są audjencje, udzie- 

lone przez króla zarówno Thomasowi, 
jak i Hailshamowi. . ;. 
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nazpoczęcie prac nad pomnikiem Mirkiewicza 
ROZMOWA Z HENRYKIEM KUNĄ 

Wczorajszy oficjalny komunikat 
Komitetu Budowy Pomnika Mickiewi- 
cza w Wilnie brzmi jak następuje: 
'—'W poniedziałek dnia 6 czerwca 

1932 r. została podpisana umowa mię- 
dzy komitetem a p. Henrykiem Kuną w 
sprawie budowy pomnika Mickiewicza. 
według projektu, odznaczonego przez 
jury i zaaprobowanego do wykonania 
przez zgromadzenie ogólne Komitetu 
w marcu r. b. Pomnik gotów będzie w 
kwietniu roku 1935 i ustawiony zosta- 
wie w ciągu kwietnia i maja, poczem w 

czerwcu tegoż roku przewidywane jest 

jego odsłonięcie. Do budowy pomnika 

użyty będzie krajowy granit wołyński; 
bronzowy odlew figury wykona się rów 

nież w kraju. Całość pracy jest podzie- 
łona na kilka etapów, przyczem pierw- 
szym etapem będzie wykonanie trzy- 
krotnego powiększenia projektu kon- 
kursowego. Nastąpi to nie później, niż 
na początku października rb. Ogólne 

koszty pomnika łącznie z materjałem, 

—# j. odlewem w bronzie i gramitem, o- 
raz ustawienie pomnika wynosić będą 

okolo 540 tysięcy złotych. Kontrolę nad 

biegiem prac będzie sprawowała komi- 

sja wykonawcza komitetu, w osobach 

prof. F. Ruszczyca, dyr. J. Korolca i 

konserwatora dra: St. Lorentza. 
Do powyższego oficjalnego komuni- 

katu dodajmy coś niecoś. 
Jeśli chodzi o szczegóły, związane z 

samym pomnikiem i jego wykonaniem, 

Henryk Kuna porusza w rozmowie tyl- 

ko kwestje rzeczowe, fachowe. O in- 

nych zresztą niesposób mówić. Artysta 

nie potrafi i nie potrzebuje wyrazić sło- 

wami tego, co zostanie przezeń wykute 

i wyrzeźbione. Om widzi to i czuje — 

ale jakżeż to opowiedzieć? Wystarczy: 

zrobić ów jeden i drugi wymowny ruch 

ręką, ekspresywne poruszenie palcami, 

które przywykły dotykać marmuru, gip 

sn, gliny i drzewa — tych materjalów 

rzeźbiarza. 
Czujne i ruchliwe, chwytlne i silne 

palce Henryka Kuny, mocne dłonie rzeź 

biarza, który wykonywa ciężką pracę 

duchową i fizyczną— te palce w swej 

wyrazistej mimice są nad wszelkie sło- 
wa wymowniejsze. Palce i ręce świado- 

me, wiedne i niezawodne. Można im 

wierzyć i ufać. 
A co się tyczy szczegółów rzeczo- 

wych— proszę: oto kilka: 

— Więc naprzód będzie wykonany 

ów model, o którym wspomina komuni- 

„kat. Będzie to postać poety, jak ją wi- 

dzieliśmy na wystawie projektów i na 

reprodukcjach, wysokości 180 cm. A 

więc postać człowieka słusznego wzro- 
stu. W takim modelu da się wydobyć 

wszystkie szczegóły, których niepodobna 
było uwydatnić w niewielkim projekcie, 

madesłanym na konkurs. 

"W samej postaci mastąpią lekkie 
zmiany. Głowa, która, jak pamiętamy, 

była mieeo wzniesiona, będzie osadzona 

mocno i prosto. Spojrzenie poety pobie- 
gnie więc wdal, bardziej wdal, niż — 
jak pierwotnie — ku górze. Oczywiście, 

postać zyska na tem. (Prócz tego, fałdy 
długiej szaty zrobi się sutsze i bogat- 

SZ... 
Kuna powiada z naciskiem: 

‚ — Proszę pamiętać, że mój Mickie- 
wiez, to nie żaden pielgrzym, nie żaden 

człowiek, który idzie. To człowiek, któ- 
ry stanął i widzi. Wieszcz... naturalnie. 
lAle powiedziałbym raczej— rapsod. 

Czy jeszcze coś o wykonaniu pom- 
nika ? ; 

A więc... może wymiary? Figura 
będzie liczyła 5 m. 60 cm. Światowid 11 
m .40 cm. Razem metrów 17. Proszę sta 

nąć sobie na skwerze Orzeszkowej, 
wzniešč głowę, popatrzeć na dom Jabł- 

kowskich, zestawić... 
Na skwerze Orzeszkowej. siadywał 

Kuna niemal codziennie zrana w ciągu 

  

swego paroiygodniowego pobytu w Wil 
nie. Przyglądał się miejscu, gdzie wy- 
marzony przez niego pomnik stanie. 

Skwer Orzeszkowej... Dziwnym zbiegiem 

okoliczności opieka i — powiedziałbym 
— błogosławieństwo Orzeszkowej towa 
rzyszyły młodziutkiemu chłopcu Henry- 
kowi Kunie, gdy w roku 1908—1909 by 
wał w Grodnie. Gdy otrzymywał stąd 
potem listy, pelne zachęty do pracy. 
Listy Orzeszkowej, serdeczne i opiekuń- 
cze, do młodego rzeźbiarza Henryka Ku 
my, który w wiele lat później przy pla- 
cu jej imienia wystawi pomnik Mickie- 
wieza. Wszystiko się w życiu wiąże. I 

kto wie, czy długie rozmowy z Elizą O- 
rzeszkową nie kształtowały ducha Hen- 
ryka Kuny, czy echa tych rozmów nie 
dosłyszymy w tych jego prostych sło- 
wach, które wypowiada dźwięcznym a 
wzruszonym głosem: 

— Jestem do głębi przejęty życzli- 

wością Wilnian i ich wiarą w moje mo- 
żliwości. Z serca im dziękuję. Będę się 
starał z całych sił, aby się nie zawiedli 
ma mnie. Jestem dumny i szeżęśliwy, że 
dane mi jest pracować nad pomnikiem 
Mickiewicza w Wilnie, które pamiętam 

jeszce : czasów, gdym jako uczeń aka- 
demji krakowskiej przyjeżdżał tu pod- 
czas wakacyj. Już wówczas oddawałem 
się marzeniom o tej wielkiej i świętej 
pracy, która teraz oto urzeczywistnia 
się... Może mówię zbyt pompatycznie... 
zbyt głośno... '0 wielkich sprawach, o 
wić pocichu, albo milczeniem je głosić... 
szczytnych zamierzeniach należy mó- 

I Kuna, uśmiechając się na uspra- 

wiedliwienie, dodaje: 
— Ale to pan mnie zmusza do głoś- 

nego gadania... 
A po chwili kończy: 
— Przystępuję do pracy z wiarą, że 

przypadło mi w: udziale powiem 
śmiało — posłannictwo, posłannictwo 
stworzenia długowiecznego monumentu 

dla uczczenia jednego z największych 

synów marodu. Mam tę głęboką świado 
mość. Zdaję sobie z tego sprawę. I to 
będzie moją dewizą przez cały czas pra- 

cy. Henryk Kuna jest, proszę państwa, 
małomówny i w słowach bardzo pow- 
ciągliwy. W tej krótkiej rozmowie po- 
wiedział dużo. I czy trzeba coś jeszcze 
do tych pięknych jego słów dodawać? 

w. 

Herolczne człowieczeństwo 
AKBDEMJA KU UCZCZENIU WOLFGANGA V. GOETHE 

Wczorajsza akademja ku czci Goe- 

ikego w Auli Kolumnowej była o trzy 
miesiące spóźniona. Goethe umarł w 
marcu. Uniwersytet wileński rocznicę 
jego śmierci uczcił w czerwcu. Wten- 
czas, gdy „tempo naszej epoki" zdołało 
w ciągu trzech miesięcy przynieść wie- 

le rozmaitych „sensacyj'. 

„Ale zato uniwersytet wileński uczceil 

Goethego przemówieniem prof. M. 

Zdziechowskiego, które zawierało rze- 

czy zawsze aktualne i nigdy nieprzemi- 

jające. k 
Po wstępnem słowie prof. Glixelle- 

go, prof. M. Zdziechowski pzzedstawił 

zasłuchanemu audytorjum, jak różni 

badacze i imterpretatorzy poety rozu- 

mieli go i co w nim dostrzegali. Czem 

był Goethe dla Wielanda, dla Chamber- 

laina, Kayserlinga, dla Grendolfa, Baum 

gartena, dla jezuity Miuckermanna i in- 
nych. A z tego wszechstronnego i prze- 
mikliwego zestawienia wnioski wypły- 

nęły same. 

I jeśli określenie Gundolfa, że Goe- 
the — to selbstindliche Naturkrajt — 
samoistna potęga natury — jest nie- 
wątpliwie przesadą, że wyolbrzymianie 

wielkiego poety do wyżyn mitu jest mo 
że również przebraniem miary —to je- 
dnak pewne absolutnie jest to, że ten 

Olimpijczyk pozostanie zawsze niezgłę- 
bionym, najpełniejszym wyrazem czło- 

wieczeństwa. Człowiek, który umiał 

wszystko przeżyć, odczuć i zrozumieć, 
człowiek, przez całe swoje długie życie 
w trudzie wielkim dążący do prawdy, 

do harmonji i doskonalenia się — oto 
Goethe. |I heroiczne człowieczeństwo 
Goethego wyniosło go do tej wysokoś- 
ci, na której staje się dla ludzi mitem 
i samoistną potęgą natury. 

Przemówienie swe zakończył prof. 
Zdziechowski wezwaniem, które słucha- 

cze odczuli żywo i odpowiedzieli nań 
długiemi oklaskami. Skoro Goethe jest 
przecie wyrazicielem gemjuszu i ducha 
narodu niemieckiego, bo z niego pow- 
stał — naród ten musi posiadać wiel- 
kie i ludzkie wartości. Porozumienie się 
tedy z takim narodem jest nietylko mo- 
żliwe „ale konieczne. 

Mowę prof. Zdziechiowskiego uzupeł- 
nił dłuższy referat senaliora Romana 
Skirmuntta. 

Po ogólnych uwagach nad losami 
wielkich duchów ludzkości i stosunkiem 

Pigoń i pigoniści 
Na półkach księgarskich ukazał się 

pokaźny tom, ujmujący już swym ze- 
wnętrznym wyglądem (okładka pomy- 
słu dr. Kruszyńskiego) i zaciekawiają- 
cy tirmą wydawniczą: „Alma Mater Vil 
_nensis — Bibljoteka — zeszyt II". 

Bibljotekę tę poznaliśmy przed dwo 
ma laty, kiedy nawiązując do jubileu- 
szu Wergiljuszowego, Koło Filologów 
U.S.B. zaznaczyło swój udział we 

: wszechświatowym obchodzie wyda- 
niem „Księgi Wergiljuszowej”. 

Księga ta, redagowana przez dr. 
J. Rybickiego, zawierała prace profe- 
sorów i studentów USB. ze zrozumiałą 
i całkiem uzasadnioną przewagą prac 
profesorskich. 

Tom drugi Bibljoteki A.M.V. - jest 

Księgą Pamiątkową jednego z najruch- 
liwszych i bezsprzecznie najwydajniej 
naukowo pracującego Koła Naukowego 
USB — Koła Polonistów. 

Koło to zamknęło pierwsze dziesię- 
ciolecie swego istnienia przegłądem 
dokonanych wysiłków i demonstracją 

" szeregu młodych sił, twórczo pracują- 
cych w dziedzinie nauki. Księga Pamią 
tkowa Koła Polonistów ma dedykację: 

„Twórcy i Kuratorowi Kota, proie- 

sorowi Stanisławowi Pigoniowi, prote- 
ktorowi naszych poczynań — w hoł- 
dzie““. 

Księgę redagowała dr. Helena Hleb- 
Koszańska. 

Ta dedykacja i podpis redaktorki 

sprawiają, iż każdy, znający wileńskie 
stosunki naukowe, z całkowitem zaufa- 
niem weźmie księgę do ręki. P. dr. H. 
Hieb-Koszańska, już jako autorka grun 
townej rozprawy o Michale Grabow- 
skim, wykazała wielką erudycję i zdol- 
ność do ścisłego myślenia i głębokie- 
go, wnikliwego ujmowania zjawisk hi- 
storyczno-literackich. Łatwo więc by- 
ło przewidzieć, iż jako redaktorka, o- 
głosi tylko prace, stojące na wysokim 
poziomie naukowym, — i że tępić bę- 
dzie zbytnią literackość. Osoba twórcy 
i opiekuna Koła tem bardziej obowią- 
zywała. 

I rzeczywiście: pani Redaktorce mo- 
żna tylko złożyć serdeczne gratulacje, 
— „Księga Pamiątkowa” udała się pod 
każdym względem. 

Otwiera ją sam mistrz: proi. St. 
Pigoń, dając „Corollaria mickiewiczow 
skie”. W tej wiązance drobnych przy- 
czynków do twórczości A. Mickiewicza 
prof. St. Pigoń daje szereg nowych ia- 
któw, oświetlających genezę niektó- 
rych utworów poety. Uwagę zwraca 
pierwszy rozdziałek, omawiający sto- 
sunek Mickiewicza do Konstantego 
Rdułtowskiego, pierwszego tłumacza 
na język angielski „Sonetów Krym- 
skich“. 

„ Nazwisko Rdułtowskich figuruje 
więc już na pierwszej stronicy Księgi 
i powtarza się na ostatnich — w roz- 
prawce p. Czesława Bobolewskiego, 

do nich potomnych, po analogjach z 
Byronem, Shelleyem, Wrdsworthem i 
Słowackim, po przeprowadzeniu para- 
leli pomiędzy Goethem a: Schillerem— 
senator Skirmuntt zajął się omówie- 
niem poszczególnych dzieł poety. Uwy- 
datnił zaaczenie Wilhelma Meister, 
Cierpień młodego Werthera, Ifigenji, 
Fausta etc., przechodząc ostatecznie do 
wniosków, identycznych z tem, со po- 

wiedział prof. Zdziechowski. 
Tę ostatnią okoliczność zaznaczył 

zwesztą mówca ma wstępie swego refe- 
ratu. 

Jeśli przemówienie prof. Zdziechow- 
skiego nazwalibyśmy treściwą syntezą 
tego zjawiska, któremu na imię Goethe 
— to przemówienie senatora Skirmuntta 
określić należy jako jego analizę. w. 

  

ow a 

20-letnie moratorium i zniesienie prohibicji 
ZAPOWIADA KANDYDAT DEMOKRATÓW NA PREZYDENTA AMERYKI 

AL, SMITH 

PARYŻ (PAT). — Przywódcą par 
tji demokratycznej, a zarazem  przy- 
szły kandydat na prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Smith oświadczył 
przedstawicielowi Paris Soir, že stron 
nictwo jego, z chwilą, gdy dojdzie do 
władzy, zaproponuje 20-letnie mora- 
torjum dla długów zagranicznych oraz 
anulowanie dłużnikom zagranicznym 
25 proc. wartości zakupionych w Sta- 
nach towarów. Wreszcie uważa, że le- 
piej zastosować taką metodę, aniżeli 
poprzestać na wzajemnem obwinianiu 
się za niemożność płacenia. 

W kwestji prohibicji Smith wypo- 
wiada się za polityką „realistyczną. 
Włościanie tracą miljony dolarów, nie 
mogąc sprzedać zboża na wyrób aiko- 
holu. Robotnicy, zatrudnieni w tej ga- 

łęzi przemysłu, są obecnie bez pracy. 
Są to miljardy dolarów, które mogły- 
by wpłynąć do kas państwowych. 

Zadaniem demokratów z chwilą 
dojścia ich do władzy, będzie zmiana 
tej sytuacji, która dła Stanów Zjedno- 
czonych jest pod każdym względem 
prawdziwą raną. Do zwalczenia kryzy 
su gospodarczego i iinansowego, ja- 
ki obecnie Stany Zjednoczone przeży 
wają, Smith widzi dwojaki sposób: — 
przedewszystkiem współpracę wszy- 
stkich państw w polityce międzynaro- 
dowej, zmierzającą do przywrócenia 
zaufania oraz emisję obligacyj celem 
sfinansowania robót publicznych, co 
miałoby według Smitha, podwójny re 
zultat: zatrudnienie robotników i uru 
chomienie pieniędzy tezauryzowanych. 

SKŁAD DYREKTORJATU KŁAJPEDZKIEGO 
RYGA. PAT. — Z Kłajpedy donc- 

szą, iż gubernator Kłajpedy Gilis za- 
twierdził nowy dyrektorjat w składzie 
mastępującym: prezes dyrektorjatu lea- 
der partji ludowej Schreiber, członko- 

wie Walgan i Zigau. Pierwszy z nich 

jest członkiem partji ludowej, drugi zaś 
— niemieckiej partji gospodarczej. Wia 
domošė o utworzeniu dyrektorjatu w 
powyższym składzie wywołała duże za- 
dowolenie wśród ludności Kłajpedy. 

  

Olbrzymi przypływ zalał wybrzeża Meksyku 
NOWY YORK (PAT). — Szereg 

miejscowości nadbrzeżnych Meksyku 
zostało zalanych potężnym  przypły- 
wem morza, wywołanym wybuchem 
wulkanów, które od dłuższego czasu 
nie były czynne. Brzegi są zasłane ty- 
siącami martwych ryb. zabitych praw 
dopodobnie jakiemiś potężnemi wstrzą 

sami morskiego dna. Komunikacja, 
która na znacznej przestrzeni uległa 
przerwie, zostaje powoli przywracana 
do stanu normalnego. Licba ofiar, — 
według oficjalnych danych —— prze- 
wyższa 400 zabitych, rannych i po- 
zbawionych dachu — tysiące. 

Rozbitki 2 „Georgessa Phillipparda“ 
PRZYGODY POLAKA OLEWSKIEGO 

MARSYLJA (PAT). — Do Marsylji przy 
była ostatnia partja rozbitków, uratowanych 
z katastrofy okrętu „Georges Phillippard". 

Wśród rozbitków znajdował się jeden o0- 
bywatel polski, niejaki Mieczysiaw Olewski. 
Olewski jechał na okręcie jako więzień, a- 
p nę za jazdę na parowcu bez bile- 
UL 

Po przybyciu do Francji miał być prze- 
kazany władzom sądowym, jednakże pod- 
czas katastrofy Olewski odznaczył się taką 
odwagą i brawurą przy ratowaniu z pło- 
mieni kobiet i dzieci, że po przybyciu do 

Marsylji, dzięki świadectwom uratowanych 
przez niego pasażerów, został on zwolniony 
przez prokuratora od jakiejkotwiek odpowie 
dzialności karnej i w najbliższych dniach 
będzie repatrjowany z wolnej stopy do Poł 
ski. 
  

MATOUSZKA 
BUDAPESZT, (Pat). Dzienniki do- 

noszą, iż zamachowiec MMatouszka bę- 
dzis wydany Węgrem przez Austrję 
bez względu na wynia jego procesu 
w Wiedniu. 

  

Proces ks. Woronieckiej o zabójstwo 
Podłoże psychologiczne procesu ks. Zyty. 

Woronieckiej, należy do jednego z najciekaw 

szych. Księżna po rozejściu się z mężem, in* 

żynierem Toepierem, gdy okazało się, że 0- 

boje nie pasują do siebie, zamieszkała u ro- 
dziców. Traf sprawił, że wracając z podró- 

ży, poznała w pociągu pracownika firmy 

Boya. 

Gdy ks. Woroniecka zamieszkała u Boya 
w Warszawie, znalazła się w nowem środo- 

wisku mieszczańskiem. Księżna stara się 

przez pewien czas przystosować do nowych 

warunków i zabiega nawet o stanowisko ka- 

sjerki. 

Pierwszy rozdzwięk wynika, ponieważ 

księżna nie nadaje się na kasjerkę i nie pe- 

trafi opanować rachunków. 

Dalsze ochłodzenie stosunków  wzajem- 

nych źle świadczy o Boyu. Widzi, że nie то- 
że liczyć ze strony księżnej na posag. 

Do ochłodzenia stosunków przyczynia się 

również zmienność usposobienia Boya. Przy- 
padek zrządza, że Boy poznaje w czasie po- 

dróży przystojną „Dzidzię“. Nawiązuje z nią 

flirt, kończący się nowemi zaręczynami. 

Dwulicowošė gry Boya występuje w od- 

rażającej formie. Nie ukrywa przed księżną 
zdrady. Przeciwnie, informuje ją © wszyst- 

kich spotkaniach z nową znajomą. Woro- 

niecka notuje sobie te daty. 

Cóż robi księżna w chwilach załamania 
psychicznego pod wpływem zdrady Boya, 

Znaleziony projekt listu do rywalki świetnie 

który zestawił i omówił spuściznę rę- 
kopiśmienną Ludwika — Władysława 
Spitznagla, nieszczęśliwie się kochaja- 
cego w Anieli Rdułtowskiej, siostrze 
Konstantego. : 

W ten sposób nazwisko starej na- 
szej ziemiańskiej rodziny, związane z 
dziejami narodzin polskiego romantyz- 
mu, jakby w klamry wzięło treść Księ- 
gi. 

Na treść księgi poza artykułem prof. 
St. Pigonia, składają się pięć rozpraw 
jego uczniów. Rozprawy te są ułożone 
w porządku chronologicznym ich tre- 
ści i obejmują cały okres naszego ro- 
mantyzmu. 

P. Marja Dunajówna, która dała 
się poznać jako autorka gruntownego 
studjum o Staszicu i wydawczyni 
Dziennika podróży Tomasza Zana, skre 
śliła obraz dzieciństwa i lat szkolnych 
Tomasza Zana. Autorka doskonale wy- 
zyskała istniejącą — ubogą — litera- 
turę na ten temat i podała cały szereg 
nowych taktów, wydobytych z akt ar- 
chiwalnych. 

P. Tadeusz Cieszewski dał rozpra- 
wę o Biirgerze w Polsce, wykazując 
wpływy tego niemieckiego poety na 
naszą poezję, preromantyczną i roman- 
tyczną. 

Redaktorka Księgi, dr. Helena Hieb- 
Koszańska z właściwą sobie erudycją 
i sumiennością analizy omówiła „Let- 
ters literary and political on Poland“, 
Krystyna Lacha-Szyrmy. Rzecz ta za- 
sługuje na szczególną uwagę tak ze 
względu na nowe zdobycze naukowe, 

charakteryzuje stan księżnej, 

wówczas znajdowała. 
„ale na przyszłość proszę nie dzwonić, 

gdyż ja jestem narzeczoną i ja mam pierw- 

szeństwo. Będąc porządną, pani to zrozumie 

i zaprzestanie telefonować i wieczory razem 

z nim spędzać. Przynajmniej jabym tak po- 

stąpiła w tym wypadku. 

Woroniecka w tymi okresie skarży się na 

swój los przed otoczeniem, starannie wyno- 

towując w notesie każdy wieczór, spędzo- 

ny przez Boya do późnej nocy z „Dzidzią”. 

A czego tam nie było? Dalsze wyjażdżki po- 

za miasto, częste wizyty w knajpie pod Wi- 

lanowem, nocnym przybytku hulanek! Por- 
tjer szynku podmiejskiego „Hrabina* mógłby 

dużo powiedzieć o ekstrawagancjach Boya z 

„Dzidzią*. 

Następuje wreszcie dzień tragiczny, dzień 
siedmiu strzałów do Boya. Bardzo cenne u- 

wagi o tem znajdują się w pamiętniku księż 

nej Woronieckiej, jaki pisała podczas swego 

kilkomiesięcznego pobytu w więzieniu 

„Była to chwiła straszliwej i wyjątkowej 
tragedji. Wszystkie hamulce w jednej chwili 
w szalonej i bezgranicznej rozpaczy zerwa- 
ły się. Cierpienie moralne coraz więcej spo 
tęgowane, doszło do napięcia i sparaliżowało 

duszę moją i rozegrało się to, czego nigdy 
nie mogłam przewidzieć, bo zamiast mej 0so- 
by, padł ten, który był mi wszystkiem. I to 
było tem straszniejsze, że padła ofiarą czło- 

wieka, któremu bezgranicznie ufałam, a któ- 

w jakim się 

które przynosi, jak i ze względu na 
warunki pracy. Przypisy wymownie 
wskazują, iż praca została oparta na 
całkiem niewyzyskanych źródłach, któ 
rych w Wilnie niema. 

Podstawowe materjały do tej roz- 
prawy autorka musiała sprowadzać z 
innych miast polskich, oraz z zagra- 
nicy. 

P. Zygmunt Falkowski, pisarz, le- 
piej znany poza Wilnem, niż w samem 
Wilnie, zestawił „Elegje rzymskie* Go- 
ethego z „Sonetami Krzymskiemi* Mic- 
kiewicza. 

P. Czesław Zgorzelski omówił mo- 
tywy przyrody w opisach wędrówek 
po kraju w okresie romantyzmu a p. 
Władysław Arcimowicz zarysował syl 
wetkę Antoniego Marcinkowskiego, ja- 
ko krytyka literackiego. 

Na zakończenie p. Stanisław Stup- 
kiewicz dał sprawozdanie z dziesięcio- 
letniej działalności Koła  Polonistów 
U.S.B. 

Casne ramy feljetonu nie pozwałają 
na szczegółowe omówienie wszystkich 
tych ciekawych prac; ograniczyć się 
więc należy do stwierdzenia, iż prace 
te stoją na wysokim poziomie i odzna- 
czają się barwnością stylu (każdy au- 
tor ma swój własny styl,) oraz — co 
wszystkich łączy — konsekwentną bu- 
dową i dobrze opanowaną metodą ba- 
dań naukowych. 

Ta metoda jest najgłówniejszym 
dorobkiem szkoły Pigonia. Właśnie w 
sposobie podejścia do tematu, w ar- 
gumentacji naukowej, w logicznej i 

ry, nie mogąc się zwałczyć, przysięgę złamał 

i mój honor podeptał bez zastanowienia, dia 

jakiejś awanturnicy, wiedząc o tem, że wszy 

stko zniosę z poświęcenia dla niego, prócz 

kompromitacji i ujmy na honorze". 

Istnieje wersja, że Woroniecka zamierzaia 

popełnić samobójstwo. Samobójstwo popeł- 

nił jej brat i też na tle zawiedzionej miłości. 

Dudziński, który odegrał w poznaniu 

księżnej z Boyem niejako rolę swata, obec- 

nie przedstawia się w dość ciemnem šwie- 

tle. Podobno p. Boyowa oskarżyła go przed 

władzami prokuratorskiemi o zatrzymanie u 
siebie brylantów, czy też kwitow Iombardo- 

wych. Miało to być w okresie zabicia Boya. 

Jest już ponoć sporządzony przeciwko niemu 

aki oskarżenia. 

Proces księżnej Woronieckiej według opi 
nji przedstawicieli Urzędu prokuratorskiego, 
tylko częściowo odbywać się będzie przy 

drzwiach zamkniętych. 

Z liczby 14 świadków, uznano zeznania 
niektórych osób za niebudzące zastrzeżeń z 

punktu widzenia obyczajności publicznej. 

Obronę wnosi adw. Wł. Sobotkowski, sam 

jeden. 

PIERWSZY DZIEŃ ROZPRAWY 

PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH 

WARSZAWA (PAT). — W dniu 6 bm. 
rozpoczęła się o godz. 10-ej rano w Sądzie 
Okręgowym rozprawa przeciwko Zycie Ko 
rybut - Woronieckiej, zabójczyni przemys- 
łowca Boya. 

Rozprawie przewodniczy prezes Duda, 

przezroczystej budowie prac — znać 
wpływy prof. Pigonia — nieubłagane- 
go wroga „bujania*, blagi i chaosu 
myślowego. 

Księga Koła Polonistów, będąca 
przeglądem sił grona młodych history- 
ków literatury, jest jednocześnie naj- 
większą pochwałą prof. Pigonia i... 
czemś w rodzaju skargi. 

Pochwałą, bo nie każdy 'proiesor 
jest zdolny do wytworzenia własnej 
„Szkoly“; skargą czy żalem — dlate- 
go, że ta powstająca „pigoniowska 
szkoła* w Wilnie, została nagle zlikwi- 
dowana wskutek wyjazdu profesora do 
Krakowa. 

Poloniści, a raczej — nietylko po- 
loniści, lecz wogóle studenci i absol- 
wenci Wszechnicy Batorowej wykazali 
iż grunt wileński nie jest jałowy, potrze 
bni tylko ofiarni i doświadczeni siew- 
cy. Ale właśnie tych twórczych siew- 
ców na naszym uniwersytecie jest co- 
raz mniej, bo niemal każda wybitniej- 
$га jednostka z grona  profesorskiego 
traktuje pracę w Wilnie, jako jeden z 
etapów w karjerze naukowej. 

Nie dziwimy się temu: grunt wileń- 
ski jest ciężki, zachwaszczony, wyma- 
gający wielkiej pracy; warunki zaś pra 
cy naukowej w Wilnie są najfatalniej- 
sze, ale właśnie dlatego Wilno musia- 
łoby jak Poznań, otoczyć każdą wy- 
bitniejszą indywidualność,  jaknajtro- 
skliwszą opieką, stworzyć warunki, któ 
reby przyciągały do Wilna, a nie od- 
pychały od niego, jak niestety, jest do- 
tychczas. 

    

W związku z konkursem na najlepsze od 

powiedzi z dziedziny oszczędności, ogłoszo- 

nym w r. b. przez P.K.O., nadesłano prze- 
szło 4000 odpowiedzi. 

Prace te zostały szczegółowo zbadane 

przez specjalną komisję. Za najlepsze odpo 
wiedzi nagrody przyznano, jak następuje: 

zł. 500 — p. M. Dziubanówna — Rybnik. 

szawa, E. Pirecki — Myślenice, L. 

po zł. 250 — p.p.: M. Kostryńska—War 

szawa i J. Ružycki — Lwów. 
po zł. 200 — p. p. A. P. Habina — War 

szawa, E. Piórecki — Myślenice, L. Łuka= 

sewycz — Warszawa, j. Pelczar — Wrób- 

lik - Szlachecki, M. Tomaszewski — Borki- 

Wielkie. 

pozł. 100 — p.p. T. Pytrus — Łazy,, T. 

Wielobób — Ulanów, j. Puchacz — Biała - 

Podlaska, J. Wojtyna — Warszawa, J. Mach 

nikowski — Warszawa, S. Mitkowski 

Kraków, H. Szejnbaum — Warszawa, S. 

Zyber —Leszno, J. Ryt — Libiąż - Mały, M. 
Maslow — Oždziutycze. 

po zł. 50 —p.p. A. Gruza — Brzeziny, J. 
Nyka —Poznań, T. Reroń — Warszawa, W. 

Rydzkowski — Lubichowo, J. Skiba — Ma- 

koszowy, $. Cichała — Puck, S. Stokowski 

—janków, A. Tychowski — Gdynia, W. 

Płotnicki — Bereżne, R. Lorens — Radom. 
W. Nagel — Gdynia, A. Wardeński — Bi- 

skupice, Z. Bieliński — Koło, W. Konopa- 

cki —Białystok, M. Dubrowski — Nieśwież, 

M. Ferber — Bełchatów, J. Varzecha 

Równe, R. Stemlerówna — Warszawa, S. 

Grabński — Pszów, L. Makrocki — Wilno. 

Wymienione nagrody zostaną: dopisane 

do książeczek oszczędnościowych osób na- 

grodzonych. 

RER DW KORWETOZOWZRZWCACNI 

SENATOR 

Roman Skirmuntt 

  

  

przybył w dniu wczorajszym do Wil 
na na zaproszenie Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego, aby wygłosić mrze- 
mówienie ma uroczystej akademii 
ku uczczeniu setmej rocznicy zgonu 

J. W. Goethego. 

WATYKAŃSKIE ROZPORZĄDZENIE 
O RUCHU AUTOMOBILOWYM 

Wydane zostało rozporządzenie normu- 

jące ruch samochodowy na terenie Miasta 

Watykańskiego. Największa szybkość dopa- 

szczalna w granicach tego miasta wynosi 
30 klm., podczas gdy up. w Rzymie wynosi 

ona 60 klm. Międzynarodowe znaki dla ru- 

chu automobilowego, które ustawiono na ob- 

szarze Miasta Watykańskiego, są dostosowa- 

ne do wąskich granic małego państwa papie- 

skiego. 

RES IM SAS ISSN 

w imieniu pani Eugenji Boyowejęmbmpom 
oskarża prokurator Siewierski, broni adwo- 
kat Sobotkowski. Powództwo cywilne w 
imieniu pani Eugenji Boyowej, działającej w 
interesie dwóch małych córeczek, reprezen- 
tują adwokaci Gutman i Zyiberbiatt. 

Skarga powodowa wnosi o zasądzenie 
od oskarżonej na rzecz dzieci po zmar- 
łym alimentów w wysokości 200 zł. mie- 
sięcznie aż do dojścia ich do pełnoletności. 
Sad po krótkiej naradzie postanowił odczy- 
tać akt oskarżenia przy drzwiach zamknię- 
tych oraz zarządził tajną rozprawę na czas 
wyjaśnień pani Zofji Woronieckiej oraz ze- 
znań kilku innych Świadków. 
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Połoniści wileńscy, składając w dniu 
dziesięciolecia Koła hołd swemu prze- 
wodnikowi, nietylko pokazali, co umie- 
ją, lecz i—jak należy opracowywać 
materjał naukowy. 8 

Pod tym względem zbiorowa praca 
wileńskich polonistów ma cechy aktuał 
ności. 

Jesteśmy przecie pod świeżem wra 
żeniem wystąpień niedawno przyby- 
łych do Wilna dwóch panów profeso- 
rów i doktorów, którzy z podziwu go- 
dnem poświęceniem, na łamach czaso- 
pism szkolnego i akademickiego, dali 
przykład jak nie należy pisać poważ- 
nych artykułów. | 

Jeden w rozprawie, składającej się 
z trzydziestu sześciu wierszy, rozwią- 
zał bardzo zawiłe i niezwykle intrygu- 
jące zagadnienie na temat „Mandżurja 
a my“. 

Drugi, mówiąc o „odkryciach wi- 
lenskich“ dal parę słów (tak — z do- 
bre tysiąc wierszy!) wstępu i wreszcie 
stwierdził, że na temat, zaznaczony w 
tytule, pisać wogóle nie będzie, bo 
brak mu miejsca, czasu i chęci, a zresz 
tą — każdy może przejrzeć piękne о- 
brazki, więc pocóż zbyteczne słowa?.. 

Za to, że skromni wileńscy poloni- 
ści, a ściślej — „pigoniści'* dowiedli, iż 
umieją wybierać wzory do naśladowa- 
nia, że naśladując, nie zatracają swej 
indywidualności; że naukę traktują po- 
ważnie i nie zrywają z nią po opuszcze 
niu Uniwersytetu, — należy się im 
szczera wdzięczność!... W. Ch.  
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"Współczesny kryzys 
gospodarczy” 

42 POWODU ODCZYTU BARONA 
ROGERA BATAGLJI 

Wykład barona Bataglji z serji od- 
czytów, urządzanych przez lzbę Han- 
dłową, nosił tytuł „stan gospodarczy 
Polski na tle rozwoju historycznego 
położenia międzynarodowego”, właści 
wie był poświęcony współczesnemu 
światowemu kryzysowi gospodarcze- 
mu ze specjalnem uwzględnieniem Pol- 
ski. 

Prelegent wypowiadał opinję, że 
niema objawów, zwiastujących zakon- 
czenie kryzysu. Spadek cen trwa w dal 
szym ciągu, giełdy wykazują spadek 
kursów i zmniejszenie obrotów giełdo- 
wych. Nastąpił upadek potężnego kon 
cernu Kreugera i chodzą pogłoski o 
zachwianiu takich potęg finansowo-go 
spodarczych, jak Deterlinga, twórca i 
kierownik Royal Dutsch Shell Compa- 
ny. Mówią też o niepewnej sytuacji 
American Oeil Company, a nawet po- 
tężnego domu finansowego Morgana. 
Obroty handlu światowego uległy w 
1931 r. zmniejszeniu w porównaniu z 
1930 r. i wynoszą 41 miljardów dola- 
sów gdy w 1930 r. 68. Pamiętać nale- 
ży, że obroty 1930 r. były mniejsze, niż 
w 1929 r. 

Tu zaznaczyć musimy, że ostatnie- 
mi czasy spadek cen zatrzymał się, sta- 
bilizował się, ułega nieznacznym fluk- 
tuacjom. Nie nastąpiło jednak uzdro- 
wienie stosunków gospodarczych, gdyż 
przy obecnych cenach znaczna ilość 
warsztatów pracy nie opłaca się. Jest 
jednak jeden objaw polepszenia, nie- 
uwzgjędniony przez szan. prelegenta, 
mianowicie: rozpiętość cen produktów 
agrarnych i surowców w porównaniu 
ze środkami produkcji i dobrami kon- 
sumcyjnemi jest w maju 1932 r. mniej- 
szą, niż w maju 1931 r. 

1913 r. =100 Prod. surowce Środki dobra 

rolne prod. konsm. 

13 maj 1931 109.5 103,5 131,1 141,8 
11 maj 1932 948 88,0 118 119,0 

Zmniejszenie rozpięcia t. zw. nożyc 
nastąpiło nieznacznie, nieco znaczniej- 
sze dla produktów agrarnych niż dla 
surowców. 

Niepokojącym objawem, potęgują- 
cym kryzys, jest wzrost protekcjonali- 
zmu celnego t.j. wzrost stawek celnych, 
ustanowienie nieznacznych kontygen- 
tó przywozowych, a nawet prohibicja 
przywozu wiełu artykułów przy jedno- 
czesnem dumpingu towarowym. Objaw 
ten jest wywołany brakiem przypływu 
kredytów, wobec czego wszystkie pań 
stwa dążą do bilansów handlowych 
dodatnich i w rzeczy samej w wielu 
państwach dłużniczych w Europie na- 
stąpiły Dilanse handlowe dodatnie 
wskutek skurczenia się importu. Objaw 
ów jaskrawo występuje w Polsce. Nie 
jest to jednak ratunek dia państw dłuż- 
niczych; następuje bowiem wymawia- 
nie im kredytów  krótkoterminowych, 
muszą one opłacać raty amortyzacyjne 
i procenty, w rezultacie następuje od- 
pływ złota z krajów, posiadających 
nieznaczną jego ilość do krajów  wie- 
rzycielskich, które nagromadzity znacz- 
ne zapasy złota. Następuje niewypłacal 
ność długów w wielu krajach, co wy- 
wołuje niepokój w krajach wierzyciel- 
skich, i one jak np. Szwajcarja dla 
zapewnienia sobie bilansu płatniczego 
wprowadzają też utrudnienia przewo- 
zowe, z systenu wolnego handlu prze- 
chodzą do protekcjonizmu, a nawet 
prohibicji. Według barona Bataglji naj- 
cięższe położenie posiadają obecnie te 
kraje, które korzystały ze znaczniej- 
szych kredytów. Węgry o 9 miljonaci 
ludności korzystały ze znaczniejszych 
kredytów, niż 32 miljonowa Polska, i 
dziś są w stanie finansowym gorszym 
od Polski. To twierdzenie wymaga pe- 
wnego zastrzeżenia. Węgry w więk- 
szym stopniu niż Polska .są krajem, 
którego handel wewnętrzny oparty jest 
© wywóz produktów agrarnych i zna- 
czny upadek cen na nie wywołuje tam 
trudności finansowe. Trudności finan 
sowe jednak nie są termometrem do- 
kładnym stanu gospodarczego. Żnacz- 
mejszy procent pokrycia złotem, który 
posiada nasza waluta od walut wszyst- 
kich państw  środkowo-europejskicn 
rie wywołuje jednak lepszego kursu 
pożyczek polskich na rynkach Świa- 
towych. 
Baron Bataglja przedstawiał uobitnie 
i jasno objawy chorobowe współcze- 
suego kryzysu. Będąc umystr:m pra- 
kiycznym, zajął się terapją. Uzarowie 

— mie — zdaniem jego — imoże nastąpić 
1:zy rozejmie celnym, polegaj4cyim na 

_ zbiorowej umowiż co do stopniowego 
obniżania stawek celnych. Roze,my cel 
ne, proponowane swojego czasu przez 
Ligę Narodów, dały tylko negatywne 

, rezultaty. Baron Bataglja uświadamia 
to sobie i dlatego zaleca związk: re- 

' gionalne, oparte na cłach preferency|- 
nych. Zmniejszenie długów przez zbio- 
rową umowę krajów dłużniczych z kra 
jami wierzycielskiemi, uwaža za wska- 
zaną, gdyż wobec spadku cen, dawne 

  

_ długi wyrażają się w daleko znaczinej- 
szej ilości produktów i są częstokroć 
nad siły. O skreśleniu długów poli:ycz- 

| nych, baron Bataglja nie mówił szczegó 
łowo, lecz jasnem było, że uważa to za 
czynnik bardzo ważny dla uzdrowienia 
stosunków gospodarczych świata. 

W stosunku do Polski, baiva Ba-. 
 taglja przejawiał dużo optyniizmu, 
twierdząc, że u nas jest jeszcze lepiej, 

 miż w wielu krajach, wspominając, że 
Płacimy dotąd nasze długi, że rozpię- 
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IKS 6 
Spostrzeżenia Zakładu Mieteorołogicz- 

mego U.S$.B. w Wilnie. 
Z dn. 6 czerwca 1932r. 

Ciśnienie średnie: 757. 

"Temperatura średnia: + 15. 

"Temperatura najwyższa: + 18. 

Temperatura najniższa: +9. 

Opad: 1,0. 

Wiatr: północno - zachodni. 

'Tendencja: słaby spadek. 

Uwagi: pochmurno, deszcz przerwami. 

„Wscnód słonca g 339 

Zschóć słańce g. 20.18 

— Odjazd premjera. — Pułk. Pry- 
stor po krótkim pobycie w Borkach, 
odjechał w niedzielę w nocy do War- 
szawy. 

MIEJSKA 
— Podatek wojskowy. — Że względów 

technicznych rozsyłanie nakazów na poda- 
tek wojskowy uległo nieznacznej zwłoce— 
W najbliższych jednak dniach nakazy te zo- 
staną doręczone. Podatek dotyczy lat 1930 i 
1931 i obejmuje 10 tysięcy osób. 

— Budżet miejski zredukowano— 
W wyniku całego szeregu konferencyj 
i narad nad preliminarzem, zdołano 
wreszcie opracować projekt nowego 
budżetu. 

Stronę dochodową budżetu okreś- 
lono na blisko 10 miljonów złotych, 
które magistrat ma nadzieję uzyskać 
dzięki różnym wpływom z tytułu po- 
datków i z przedsiębiorstw miejskich 
Zredukowany o blisko 30 proc. preli- 
minarz będzie w tych dniach skiero- 
wany do komisji finansowej dla omó- 
wienia. 

Na radę miejską budżet wpłynie 
najprawdopodobniej aż w przyszłym 
miesiącu. 

— Zachorowania zakaźne. — W ubieg- 
łym tygodniu na terenie Wilna zanotowano 
60 wypadków zasłabnięć na choroby 
ne. W tej liczbie było: 20 zachorowań 
gruźlicę i 14 na odrę. 

— Redukcje w magistracie. —Pra 
ce komisji redukcyjnej magistratu po- 
stępują naprzód. Rozpatrywane są 
wnioski napływające z poszczegól- 
nych wydziałów, oraz koncepcje, co 
do sposobów przeprowadzenia reduk- 
cji. 
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W lzbie Skarbowej również ma 
być przeprowadzona redukcja perso- 
nelu. Wymówienie ma otrzymać prze- 
szło 20 osób. 

SKARBOWA 
— Lustracja powiatowych urzędów skar- 

bowych. — W dniu 7 czerwca rb. prezes 

  

Wileńskiej Izby Skarbowej E. Ratyńs 
daje się na kiikodniową lustrację po 
wych urzędów skarbowych. Obowiązki pre 
zesa zastępczo pełnić będzie naczelnik Wy- 
działu 4-ej Izby Skarbowej p. Adolf Žongoi- 
łowicz. 

SZKOLNA 
Dyrekcja gimnazjum Zgromadzenia 

Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w 

  

Wilnie — Piaskowa 3, przyjmuje zapisy na 
rok szkolny 1932 — 33 codziennie od 9 —14 
godziny. 

Egzamina wstępne od klasy I do VI za- 
czynają się dnia 10 czerwca o godz. 9 rano. 

— Niniejszem powiadamiamy, że od dn. 
6 czerwca rb. w lokału Instytutu Pielęgnia- 
rek i Wychowawczyń Społ. (ul. Mickiewi- 
cza 22—5) rozpoczął się dla absolwentek 
żeńskich szkół dwutygodniowy kurs wykła- 
dów z dziedziny pielęgnowania dziecka, hi- 
gjeny kobiecej i ratownictwa, połączony 
praktycznemi zajęciami. Zapisy od godz. 
— 6 w lokalu Instytutu. Opłata za kurs 3 
złote. 

WOJSKOWA 
— Obrońcy Wilna! W związku z praca- 

mi przygotowawczemi do Il Zjazdu, kt :r 
odbędzie w dniach 8 i9 paździeratka r.b. w 
interesie uczestników tego Zjazdu, Zarząd 
Główny Związku Obrońców Wilna i b. Żoł- 
nierzy Litwy Środkowej wzywa wszystkich 
zarejestrowanych do sprawdzenia swych s'a 
rych, lub podawania nowych adresw miej- 
sca zamieszkania. 

Byłych uczestników walk o W.lm, z tat 
1918 — 1923, którzy dotychczas si: nie za- 
rejestrowali, wzywamy do zgłas si 
biurze Zjazdu (ogrod po-Bernardyi li va- 
wilon po-wystawowy), w celu w-jtgniecia 
ich do ewidencji organizacji. 

„ Sekretarjat czynny jest codziennie od go 
dziny 17 do 20-ej, a w dnie świąteczne od 

12 do 13-ej. 
ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Hiszpańska Środa Literacka. Po 
Środzie węgierskiej, która wzbudziła wiel- 
kie zainteresowanie, najbliższa Środa Lite- 
racka poświęcona będzie Hiszpanji. Korzy- 
Stając z pobytu w Wilnie wybitnego hiszpa 
nisty, dr. Edwarda Boye, Związek Literatów 
zaprosił go do wygłoszenia prelekcji p.t. 
„Św. Jan od Krzyża i ostrygi z Arcachon* 
Będzie to barwny ieljeton literacki o źród- 

łach i ujściach współczesnej myśli hiszpań 
skiej, o uwspółcześnionym Don Kichocie i o 
przyczynach rewolucji hiszpańskiej. Znana 
art. dram. Halina Hohendlingerówna wygło- 

BRETZZ ERO WOSEZTREESZA CZORT 

tość cen produktów przemysłowych i 
handlowych u nas się zmniejsza. ©- 

szczędność budżetowa, oszczędność w 
świadczeniach społecznych, oto jedy- 
ne środki, jakie zaleca dla przetrwania 
kryzysu. : 

Baron Bataglja, jak i uprzedni pre 
legent Rose, stawiają program prze- 
trwania, lecz jest to program zbyt ma- 
ło aktywny, potrzebne są znaczniejsze 
posunięcia polityczne i gospodarcze 
dla wydźwignięcia się z obecnego sta- 
nu, który jest zamieraniem życia go- 
spodarczego. Do sprawy tej wrócimy 
wkrótce. Władysław Studnicki 

z 
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si Klika utworów poezji hiszpańskiej w 
wietnym przekładzie Boyego, a na zakoń- 

czenie subtelny piosenkarz Sergjusz Konter 
śpiewać będzie oryginalne hiszpańskie pieś-- 
ni ludowe, po polsku i po hiszpańsku. Śro- 
da więc zapowiada się bogato i ciekawie. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. — 
20-te Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 8 lipca 1932 roku o godz. 20-ej 

v sali własnej przy ulicy Zamkowej nr. 24 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) odczytanie protokułu ostatniego po- 
siedzenia, 2) dr. N. Wołkowy: — Staty- 
styka zapaleń ucha środkowego u dzieci. 
(z kliniki otołaryngologicznej USB), 3) dr. 

L. Achmatowicz: — Analiza 32 przypadków 
przedziurawienia wrzodu żołądka i dwuna- 
stnicy. 

— Z Tow. Eugenicznego. — (Walki ze 
zwyrodnieniem rasy). — 29 maja odbył się 
zjazd delegatów P. T-wa Eugenicznego z 
całej Polski, w którym wzięło udział, oprócz 
przedstawicieli władz wyższych, — p. woje- 
wody, p. Rektora Uniwersyteu S. B. i in- 
nych, wiełu profesorów, lekarzy i ludności, 
sympatyzującej idei eugeniki, wypełniając po 
brzegi salę. Wileńskiego Towarzystwa Lekar 
skiego. Zjazd zagaił prezes Oddziału Wileń- 
skiego dr. H. Rudziński. Dr. L. Wernic, pre 
zes Kasy Głównej wygłosił dłuższe przemó- 
mienie programowe. Z referatami naukowe- 
mi wystąpili: prof. Wilczyński  „Mendelizm 
a przyszłość ludzkości*, prof. Schilling - 
Siengalewicz — „Typy krwi i związek ich 
z dziedzicznością*, dr. Morawski — „Porad- 
nictwo przedślubne w związku z klasyfika- 
cją jednostek na więcej i mniej wartościo- 
wych*. Do zarządu Kasy Głównej w War- 
szawie weszli — na prezesa — dr. Wernic, 
wiceprezes prof. Hirszield i dr. Rudziński, 
sekretarzem został dr. Welile, skarbnikiem— 
dr. Szewczykowski. 

RÓŻNE 
— Plac Metropolitalny. — Ciągle się coś 

u nas robi na wielką i mniejszą skalę.— 

Nawet w dziedzinie uporządkowania ze- 

wnętrznego miasta zrobiło się dość dużo. A- 

le czasem, bezhołowie w tym kierunku jest 

tragiczne. Każdego obywatela „prywatnego 

pociągniętąby za to do odpowiedzialności. 

Naprzykład co jest z tym Placem Metropo- 

litalnym?! Zrobiono  chodniczki, — bardzo 

pięknie, sztachety od strony Wilenki—słusz- 

nie. Ale miał być zdaje się skwerek? No, 

tak, czy nie? — Miał. Nasadzono nawet kil 

ka drzewek. Pozatem nic. Różnorodna hała- 

stra hasa sobie po placyku i zaśmieca nie 

doszie trawniki. Naraz przyjeżdża kilka wo- 

zów magistrackich, zsypuje górę czarnej zie 

mi na ulicę, zaśmieca całą dzielnicę i od- 

jeżdża. Rozsypana ziemia leży i leży, rozno 

szona, brudna, niechlujna. Dlaczego nie za- 

interesuje się tem ройса? Gdzie jest kie- 

rownik robót magistrackich? 

w 

      

— Wystawa rzeżby. — Podajemy do 
wiadom ‚ 2е wkrótce zostanie zamknię- 
ta 1-S stawa Rzeżby w Wilnie Leony 
Szczepanowiczowej, mieszcząca się w ogro 
dzie Bernardyńskim (pawilon Poczt i Tele- 
grafów). otwarta codziennie od godz. 9do 
19. Wstęp 50 gr. ulgowy 30, wycieczki 10 
groszy. 

— Likwidacja wystawy „Niezależnych. 
—Zarząd T-wa „Niezależnych Artystów 
Sztuk Plastycznych* komunikuje, że rozło- 
sowanie premij, zgodnie z zapowiedzeniem, 
odbyło się w dniu 5 czerwca rb. o godz. 
19—20. W tym celu została zorganizowana 
specjalna komisja i o przebiegu i o wy= 
niku roziosowania — został spisany proto- 
kół przez mecenasa p. J. Matyasza. 

Wynik rozlosowania jest następujący: — 
i premia padła na bilet wstępu nr. 46, 2-ga 
— na bilet nr. 264, 3-cia — na bilet nr. 498 

Zarząd prosi posiadaczy wymienionych 
nr. nr. biletów zgłosić się po odbiór premij, 
do prezesa T-wa p. Kuleszy — W. Pohulan 
ka 37—15. do dnia 18 czerwca rb. (włącz- 
nie) do godz. 19. Po tym terminie premie 
wydane nie będą i przejdą na własność 
"Towarzystwa. 

TEATR I MUZYKA 
— jedyny koncert Wandy  Wermińskiej 

w Lutni. — Po sukcesach Wandy Wermiń- 
skiej zagranicą, oraz w Warszawie, Lwo- 
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Stanisława Wysocka 
W. SZTUCE ROSTWOROWSKIEGO 

Na przedstawieniu środowem 
odegra pani Wysocka rolę Matki w 
„Niespodziance*. Zwracamy uwagę, 
że rola ta jest arcydziełem naszej 
wielkiej tragiczki, 

Sądzimy, że młodzież akade- 
micka — jako elita przyszła narodu 
to zrozumie i nie zrobi wstydu Wilnu. 
Poloniści, wogóle humaniści, adepci 
sztuk pięknych, prawa, przyrody i 
medycyny nie mogą przecież przejść 
do porządku nad manifestacją poi- 
skiege duchz, którego Świadectwem 
jest sztuka krakowskiego dramaturga 
i genialna gra Wysockiej. 

O wileńskiej kreacji Wysockiej 
jest głośno w sferach artystycznych 
Krakowa, Lwowa i Warszawy. Na 
linji genialnej sztuki Wyspiańskiego 
jest Niespodzianka i otwięra drogę 
do wielkich wzlotów tragedji polskiej 
własnej, nie wziętej i pożyczonej od 
obcych narodów. Sądzimy, że prze- 
dewszystkiem młodzież narodu, jako 
najsilniej reagująca i najbezpośred- 
niej na wszystko co Poska w swej 
twórczość wyłania wypełni środowe 
przedstawienie i odpowiednio potrafi 
zareagować jak młodzieży przystoi. 
Tem więcej, że cała ta linia głębokiej 
i arcypolskiej sztuki urodziła się prze- 
cież kiedyś w Wilnie w krzykach 
Gustawa Konrada, u którego zbu. 
dziła się też dusza. 

wie, Krakowie i Poznaniu, gdzie była en- 
tuzjastycznie przyjmowana przez  publicz- 
ność —- wielka artystka przybywa do Wil- 
na. Dziś we wtorek dnia 7 czerwca o godz. 5,15 w teatrze Lutnia jedyny koncert wirtuo zowski, który będzie powtórzeniem progra- mu wiedeńskiego. 2 

— „Premjera „Polaków w Ameryce“ — w. Bernarynce. Dziś we wtorek o Rodz 6 15 wiecz. premjera arcywesołego wodewilu Cy tylą Danielewskiego p.t. „Polacy w Amery- ce”. Na tle wesołych śpiewów i tańców — toczy Się przezabawna akcja. W sztuce u- dział biorą liczne chóry, Orkiestra i staty- šci. Grają P.p.: Gliński, Domański, Lubow- ska, Moranowicz, Budzyński, Szpakiewiczo- wa, Zelwerowiczėwna, Brusikiewicz, Det- kowski, Stanisławska, Zastrzeżyńska, Zieliń- ska, Karpiński, Ładosiówna, Borski, Loedli inni. Reżyserja dyr. M. Szpakiewicza. Orkie- stra pod. kier. p. Hermana. 
Jutro we środę 8 bm. o godz. 8,15 w. po raz drugi „Polacy w Ameryce". : 
— Ostatni występ Stanisiawy W: sockiej w Lutni. — We środę 8 bm. OGAE. 8, 15 wiecz. odbędzie się nieodwołalnie ostatni występ wielkiej tragiczki p. Stanisławy Wy- sockej w sztuce Rostworowskiego „Niespo- dzianka”. P. Wysocka wystąpi w roli „Mat ki". Ceny miejsc zwyczajne, zniżki ważne. 
— Prenmijera „Nieuchwytnego* w Łutni. —WE «czwartek dnia 9 czerwca o godz. 8 

min. 15 wiecz. odbędzie się premjera niesa- 
mowitej sztuki Edgara Wallace'a p.t. „Nie- uchwytny“. Próby pod kier. Wacława Ra- dulskiego dobiegają konca.. Premjera. praso- 
wa odbędzie się w piątek 10 lipca. 
— Park im. Żeligowskiego. -- Wtorek 7 

czerwca 1932 roku. Koncert Wil. Or ieskos 
Symfonicznej pod batutą Michała Małachow 
skiego.'2-gi i ostatni Koncert Ignacego Dy- 
gasa z nowym zupelnie programem. Szcze- 
góły w programach. Początek o godz. 8,15 
wiecz. 

ы Ca GRAJĄ W KINACH? 
PAN — Trzej przyjaciele. 
HELIOS — Gdy kobieta jest piękną... 
Casino — Faworyty Maharadžy. 
Hollywood — Wyspa Iez (S.0.S.). 
Šwiatowid — „iGilotyna“. 
STYLOWY — Pan i Patachon. 
Lux — Droga do raju. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Qkradzione mieszxania. — Dnia 5 b. 

m. nieznani sprawcy dostali się do mieszka 
na Benjamina Gordona (Bobrowa 14) i rzu kościoła św. Jerzego 

  

_ Wszystkim, którzy raczyli oddać ostainą posługę 

+ 
tmowi Dzierżyńdkiemi 

žom Prałatowi Chaleckiemu, Józefowi Zawadzkiemu, W. Panom Pre- 

zesom i Prokuratorom oraz Sędziom Sądów Apelacyjnego i Okręgo- 

i złożyli wyrazy współczucia, a w szczególności 

wych w Wilnie, Grodnie i Lidzie, Dziekanowi Rady Adwokackiej i 

Członkom Palestry i Notarjatu Wileńskiego, Słaroście Grodzkiemu, 

specjalnie zaś Panu Mecenasowi Janowi Łuczywkowi za troskliwe 

zajęcie się pogrzebem, jak również Krewnym, Kolegom i Zaajomym 

składają serdeczne „Bóg zapłać” pozostali w głębokim. smutku 

fżona, córka, brat i rodzina 

samobójczy skok do rzeki 
Z MIESIĘCZNEM DZIECKIEM NA RĘKU 

WILNO. — W dniu wczorajszym 
w Wilence w pobliżu wsi Mickuny 
pow. Wiłeńsko - Trockiego utopiła się 
Antonina Geriotwiedzinowa wraz z 

POŻARY NISZCZĄ 
WILNO. — W dniu 4 bm. wieczorem 

we wsi Ratany gm. łyntupskicj (Święciany) 
powstai pożar w domu Szatkowskiego Win- 
centego. Ogień zniszczył 15 budynków go- 
spodarskich wraz z żywym i martwym iu- 
wentarzem. Straty sięgają zgórą 60 zi. 

WSZYSCY 
= 

  

  

miesięcznem dzieckiem. 
Powodem rozpaczliwego kroku by- 

ły ciężkie warunki materjalne. 

OSIEDLA LUDZKIE 
WILNO. — We wsi Kałoski gminy lub- 

czańskiej w domu Z. Wójtowicza wybuchł 
pożar,, który strawił 7. gospodarstw bied- 
nych włościan. Straty sięgają do 33 tys. zł. 
Pożar powstał wskutek  nieostrożnego ob- 
chodzenia się z ogniem. 

NA PLAŻE 
     

Mamy wyjątkowo piękne lato .Lato?.. Wprawdzie dopiero 
schylek wiosny, ale maj był jak jaki lipiec! Sezon w całej 
pełni już od miesiąca. Wszyscy, doslownie wszyscy Śpieszą 

na plażę... 

Niniejszem powiadamiamy, že od dnia 6 czerwca b. r. w lokalu Iaztytutu Pielęg- 

niarek i Wychowswczyń Społ, uł. Mickiewicza 22 — 5. rozpoczął się dla absol- 

wentek żeń. szkół dwytygodniowy kurs wykładów 

z dziedziny pielęgnowania dziecka, higjeny kobiecej i 
ratownictwa połączony z praktycznemi zajęciami, Zapisy od godz,5 — 6:ej 

w lokalu Instytutu. Opłata za kurs 3 zł, 

skradli garderobę męską i damską wartoś- 
ci 350 zł. 

Zapomocą wybicia szyby w oknie zło- 
dzieje dostali się do mieszkania Jana Bory 
sowskiego (Złoty Róg 10) i skradli garni- 
tur męski oraz zegarek wartośc 350 zł. 

— ZATRUŁA SIĘ ALKOHOLEM. —An- 
tonina Nagórska (Garbarska 11) wskutek 
nadmiernego zużycia alkoholu zatrula się— 
Pogotowie ratunkowe po udzieleniu pomocy 
odwiozło Nagorską do szpitala żydwskiego. 

— Złodzieje w Kuźni. — W nocy z dnia 
3 na 4 bm. okradziono kuźnię Aleksandra 
Ilinicza ,(Trakt Batorego 38) gdzie skra- 
dziono różne narzędzia kowalskie oraz. inne 
drobne rzeczy. 

Kradzieży tej dokonalii: Ignacy Królikow- 
ski i Jan Jankowski bez stałego miejsca 
zamieszkania, Jednego z nich, a mianowicie 
Królikowskiego zatrzymano, ze skradzione- 
mi narzędziami, jankowski zaś zbiegł. Po- 
szukiwanie zarządzono. 

— Podrzutek w koścele. — W  koryta- 
został znaleziony 

jensaryjny protas fałszywego sędziego Śledczego 
Sprawa aresztowanego w swoim czasie 

fałszywego sędziego Bronisława Piotrowi- 

cza veł Butryma odbiła się głośnem echem 

„, w całej Polsce, wywołując wszędzie zroza- 

miałą sensację. 

Nic przeto dziwnego, że również wczo- 

rajsza rozprawa w Sądzie Okręgowym ścią 
gnęła na salę sądową tłumy publiczności. — 

Widzimy dużo adwokatów i aplikantów są 
dowych. 

Ci,którzy nie zdążyli zająć miejsca na 

, Sali, czekają na ogłoszenie wyroku w przy- 

ległych kuluarach. 

Stó: prasowy w obiężeniu. 

$ D 
Punktualnie o godz. 9,25 wchodzi Sąd w 

składzie: przewodniczącego - wiceprezesa 

Brzozowskiego oraz sędziów Sienkiewicza i 
Góry. 

Fotel oskarżyciela publicznego zajmuje 

p.prokurator Achmatowicz. - 

Wszystkie jednak oczy skierowane są 
na ławę oskarżonych, gdzie siedzi Piotro- 

wicz — człowiek, który niedawno jeszcze 

sam piastował godność sędziego śledczego 
i od którego decyzji zależały niejednokrot 
nie losy innych. 

Następuje odczytanie aktu oskarżenia, u- 
jctego w formę grubego zeszytu zapisanych 

na maszynie arkuszów. 

Dowiadujemy się zeń rzeczy wprost nie 

wiarygodnych, mogących służyć za scena- 

rjusz najsensacyjniejszego nawet filmu ame- 

rykańskiego. 

W streszczeniu szczegóły te, wraz z u- 

zupełnieniem, jakie na przewodzie sądowym 
ziožyi sam oskarżony są następujące: 

PIOTROWICZ, URODZONY W SZA- 
DOWIE NA LITWIE 

Bronisław Piotrowicz urodził się w roku 

1890 na Litwie w miasteczku Szadów. — 
Uczęszczał przez pewien czas do klasycz- 
nego gimnazjum w Kownie, poczem wyje- 
żdża do Rosji. Ścisłych wiadomości o jego 
pobycie w Rosji dotychczas jednak niema. 

Faktem natomiast jest, że wraca do Polski 

w roku 1918. Będąc człowiekiem biednym, 

stara się tu o jakieśkolwiek zajęcie, któreby 

pozwoliło mu zarabiać na życie. Po dłuż- 
szych staraniach uzyskuje posadę kierowni- 

ka szkoły powszechnej w Horolczycy pow. 

rówieńskiego. 

Przewlekła jednak choroba płuc oraz 

rzadko spotykana chęć wybicia się na lep- 

sze stanowisko, dyktują mu Śmiałe plany, 
które niezadługo już zaczął realizować. 

PIERWSZE PODROBIONE 
DOKUMENTY 

Oto podrabia na swoje imię książeczkę 
paszportową, stwierdzającą wbrew rzeczy- 
wistości, ukończenie _ przezeń klasycznego 

gimnazjum w Kownie. Następnie fabrykuje 
rosyjski wykaz stanu służby również na imię 

i nazwisko Bronisława Piotrowicza — na- 
czelnika wydziału Tomskiego Gubernjalnego 
Zarządu, z treści którego wynikało, że u- 
kończył Wydział Prawny Uniwersytetu w 

Tomsku. 

Dodaje do tego świadectwo, że był ro- 
syjskim urzędnikiem w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych orąz kawalerem orderu św. 

Stanisława — wszystko to wraz z poda- 

niem wysyła 9 lipca 1923 roku do Minister 
stwa Sprawiedliwości w Warszawie. 

W podaniu tem powołując się jeszcze 
na uzyskaną uprzednio opinję sędziego śled 
czego Romanowskiego — Piotrowicz prosi 

o wyznaczenie mu stanowiska sędziego 

śledczego w okręgu nowogródzkim. Prośba 

jego zostaje uwzględniona i niezadługo już, 
bo oto dekretem z dnia 28 sierpnia tegoż 
roku Ministerstwo Sprawiedliwości mianuje 
go sędzią śledczym w Iwieńcu. 

SĘDZIA ŚLEDCZY 
ZWOLNIONY SŁUŻBOWO 

Odtąd karjera Piotrowicza zdawałoby 

się została już ugruntowana. # 
Traf jednak zrządził, że po upływie 2-ch 

zaledwie lat zostaje on za jakieś przekrocze 

nia natury służbowej ze stanowiskai swego 

zwolniony i ponownie znajduje się w trud- 
nem. położenu materjalaem.  Kombinacyjny 
atoli jego umysł nie daje za wygraną. 

HENRYK BUTRYM 
I WŁASNE AUTO ZA 18,000 ZŁ. 
Nie mogąc figurować nadal jako skom- 

promitowany sędzia Piotrowicz, były kawa- 

ler orderu św. Stanisława podrabia dokumen 
ty i staje się Henrykiem Butrymem. Pod 

tem nowem już nazwiskiem i przy pomo- 

cy odpowiednio spreparowanych dokurmeń- 

tów, Piotrowicz uzyskuje stanowisko Komi- 

sarza Ziemskiego w Pszczynie. 
Los uśmiecha się mu ponownie. 

Nabywa za 18000 złotych auto, rozbija 
się niem po rozmaitych uzdrowiskach, — 

słowem, pędzi tryb życia człowieka zamoż- 

nego. 

WYCHOWANKA Z ŁUNIŃCA 
Ostatnią jego funkcją urzędowa było sta 

nowisko sędziego śledczego w Łunińcu, — 
skąd w dniu 18 października 1928 roku z0- 

staje wydalony za nieetyczne — jak głosi 

akt oskarżenia — póstępowanie względem 
wychowanki jednego ze swych sędziów - 
kolegów. 

O fałszerstwach jednak Piotrowicza vel 
Butryma dowiedziały się władze śledcze do 
piero przypadkowo w roku 1931 i terhu tyl 

ko należy przypisać, że przez tak długi czas 
fałszywy sędzia pozostawał na wolności. 

SKAZANY NA 4 LATA 
W wyniku wczorajszego procesu i dłu- 

giej, bo aż dwie godziny trwającej narady, 
Sąd ogłosił wyrok, mocą którego uznał Pio- 
trowicza winnym inkryminowanych mu prze 
stępstw i skazał go na osadzenie w wię- 

zieniu, zamieniającem dom poprawy przez 
lat 4, którą to karę— na skutek amnestji— 

zmniejszył oskarżonemu _ do lat 3 takiegoż 
więzienia. 

Jednocześnie tytułem kosztów sądowych 
zostało zasądzonych od skazanego 160 zł. 

Obrońca oskarżonego adw. Kulikowski 
zapowiedział apelację. 

podrzutek Dlci męskiej w. wieku około 4 mie 
Sięcy, przy którym była kartka: „Ochrzczo- 
ny, Jan Niewiadomski* Podrzutka umieszczo 
ne w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Poszukują zabójcy Jatkowskie- 
go. — Nocy wczorajszej policja prze- 
prowadziła obławę w lasach okalają- 
cych miasto, a będących — jak wiado 
mo — niejednokrotnie siedliskiem róż 
nych mętów społecznych. 

Obława miała na celu natrafienie 
na ślad zabójcy Jatkowskiego, zbiegie 
go rzezimieszka Małachowskiego. 

WILEJKA 
— POBITY NA ZABAWIE. — We wsi 

Drozdy giminy wojstomskiej (Wiłejka) na 
zabawie weselnej wynikła bójka, w czasie 
której został ciężko poraniony Arkadjusz Ta 
berka, którego odwieziono do szpitala w Wi 
lejce. 

MOŁODECZNO 
— BÓJKA NA SIERPY. —Na polu wpo 

biižu wsi Sieńkowicze między kilku chłopka 
mi wynikał bójka na sierpy. W wynika Loj 
ki Antonina Sykowoszowa zadała ciężką ra- 
nę w szyję Zofji Łatwinównie, którą tumie- 
szczono w szpitalu, 

Z POGRANICZA 
— WISIELEC W LESIE. — W lesie ko 

ło kolonji Siemaki gm. orańskiej znaleziono 
przywiązanego do drzewa trupa mężczyzny 
Zwłoki były już w stanie rozkładu. Nazwi- 
ska zamordowanego, czy też samobójcy nie 
ustalono, 

z SĄDÓW 
PROCES DORAŹNY 

Jak już zapowiadaliśmy, dziś w 
wileńskim sądzie Okręgowym rozpo- 
cznie się proces doraźny przeciwko 
sprawcy napadu na listonosza Nurkow 
skiego. 

Proces ten w przeciwieństwie do 
dwóch poprzednich procesów © szpie- 
gostwo, odbędzie się przy drzwiach 
otwartych. 

Niedoszły zabójca listonosza od 
czasu aresztowania przebywa w wię- 
zieniu na Łukiszkach, skąd dziś bezpo 
średnio przed rozpoczęciem procesu 
zostanie przewieziony pod silną eskor- 
tą do gmachu sądów. jednocześnie 
przez czas trwania procesu porządku 
na korytarzach sądowych będą pilno- 
wały zdrowojone posteruki policyjne. 
Nadmienić także należy, że wbrew 
pierwotnym przypuszczeniom, iż Nur- 
kowskiego czeka najwyższy wymiar 
kary, to znaczy śmierć, spodziewany 
jest obecnie wyrok łagodniejszy, a to 
ze względu na cały szereg okołiczno- 
ści łagodzących, jakie ujawnione zosta 
ły w ostatniem stadjum śledztwa. | 
K ETTIKIS STN SNAKES OSRAM ZIP 

SPRAWA WOŁEJSZY ODROCZONA 
Bezpośrednio po zakończeniu pro- 

cesu Piotrowicza Sąd — przystąpił. dy 
rozpatrzenia drugiej, niemniej sensa- 
cyjnej sprawy sprytnego podjęcia z 
Wileńskiej Kasy Komunalnej 5000 do 
larów. Wobec tego jednak, że na roz 
prawę nie stawiło się aż dwóch oskai- 
żonych, Sąd po wysłuchaniu wnio- 
sków obrony i prokuratora postano- 
wił całą sprawę odroczyć. z
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Strajk ua budowie kolei Druja-Woropajewa 
WILNO. — W daniu wczorajszym zastraj 

zkowali robotnicy w liczbie około 250 osób, 
zatrudnieni przy budowie linji kolejowej Wo 

ropajewo --- Druja. żądając podwyższenia 
płacy.. Na ianych odcinkach robotnicy pra- 

cwją. : 

  

SPORT 
Na kortach AŻ5-u 

" AZS BIJE PODCHORĄŻYCH 8 : 5 

"W miedzielę na kortach AZS'u roze- 
grany był mecz tenisowy pomiędzy re- 
prezentacją Szkoły Podchorążych rezer 
wy Zembrów (szkoła jest obecnie na 
ćwiczeniach w okolicy Wilna), a repre- 

zentacją AZS'u. 

Rozegrano dziesięć gier pojedyń- 
czych i trzy podwójne. Zwyciężyli gra- 
cze AZS'u, wygrywając osiem. 

Z naszych zawodników najgorzej 

spisał się Turczyński, który nie może 

jeszcze powrócić do zeszłorocznej. for- 

my. Pozatem po jednej walce — z Zyg- 
imanowskim, przegrali prof. Weyssen- 

hoff i L. Pimonow, a Grabowiecki od- 

dał punkt bez walki, nie mogąc z racji 

niedyspozycji stawić czoła por. Burzyń- 

skiemu. 

Z gości najlepszym był st. strz. pch. 
Matuszewski (b. gracz AZS. Poznań). 

grający agresywnie i rozporządzający 

ładnym serwisem. Równie podobała się 
miękka gra st. strz. pch. Zygmanow- 
skiego. Gracz ten bierze każdą piłkę i 
jakkolwiek widoczny jest brak trenin- 
gu, zaprezentował się dobrze. Reszta-— 
„ot, taka sobie. 

Wyniki poszczególnych spotkań by- 
ły następujące: 

Grabowiecki — Matuszewski 6:2, 6:1 
Matuszewski — Turczyński 6:1, 6:3. 
Por. Burzyński wygrał z Turczyń- 

skimi 6:3, 3:6, 6:4 i valc'overem z Gra- 

bowieckim. 
Por. Moszner przegrał z pof. Weys- 

senhoffem 3:6, 4:6 i z L. Pimonowym 

1:6, 3:6. 
St. strz. pch. Zygmanowski pokonał 

prof. Weyssenhoffa 6:4, 6:4 i L. Pimo- 

nowa 0:6, 6:4, 6:4. 
Kpr. pch. Herhold (brat b. Kom. О- 

środka WF), przegrał z Wenkiem 0:6, 
3:6, oraz z Piotrowiczem 6:1, 2:6, 3:6. 

Gry podwójne przyniosły zwycię- 
"stwo wilnianom. Grabowiecki-Weyssen 
hoff contra Matuszewski-Zygmanowski 

6:2, 6:8, 6:2. 

Turczyński-L. Pimonow contra Ma- 
duszewski-Zygmanowski 7:5, 6:4 i 

Grabowiecki-L. |Pimonow contra 
Matuszewski - Burzyński 6:2, 7:5 (t 
AZS jedzie do Warszawy. ‚ 

(W ubiegłym roku odbył się w Wil- 

nie mecz tenisowy AZS - Warszawa, 
AZS - Wilno. W tym roku tenisiści wi- 

leńscy wyjeżdżają do Warszawy na spot 
kanie rewanżowe. Odbędzie się ono w 
dniach-11 i 12 bm. 

Skład stanowić będą: panie Hohen- 
dlingerówna, Grabowiecka, oraz pano- 
wijef: prof. "Weyssenihoff, Gniabowiecki, 

L. Pimonow i Turczyński. [42] 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„FAWORYTA MAHARADŽY“ Casino. 

W oryginale nazywa się ta historja 

„Kobiety wszystkich narodów'.—Polski $ 
tytuł nie zmienia w niczem treści obra- 
zu, kitóry jest szeregiem zlepionych w 
jedną całość przygód dwóch wiecznie 
%łócących się przyjaciół Flagga i Quirta 

Przygody ich dzieją się na lądzie i 
na morzu. Początek filmu jest nawiąza- 
niem do poprzedniego obrazu o tem sa- 
mem założeniu, do „Świata w Płomie- 
mniach“. 

Po wojnie Flagg i Quirt wstąpili do 
marynarki amerykańskiej. I tu oczy- 
wiście nadarza się moc okazyj do starć. 

Jak zwykle, kością niezgody są ko- 
biety. Czy to będzie biala czy kolorowa, 
zawsze mają obaj biedę, Jeden puxazu- 
je sztuki magiczne, drugi się złości, bo 
skutek tych sztuk odbija się na nim. 

Najbardziej efektowną przygodę 

zmaleźli obaj w Szwecji, gdzie zgrabna 
i figlarna dlzieweczka (Greta N.ssen). 

  

S. BEREZOWSKI. 

„Partbilet ar. 77777. 
Borys nie wątpit juž prawie w mi- 

łość Oli. Nagły przyjazd do Kijowa, 
niepokój i oddanie, z jakiem go pielę- 
gnowała, świadczyły jasno o głębszem 
uczuciu. 

„W naszych rękach jest teraz na- 
sze szczęście. Życie okazało się szczo 
drem dla nas i otworzyło szeroko 
drzwi ku szczęściu. Muszę tylko odzy- 
skać własne nazwisko i prawa do ży- 
cia. O to muszę jeszcze walczyć i za- 
biegać”. 

Ola napisała, że jeździła do ojca, 
że znalazła go w lepszych warunkach, 
niż dawniej, że jest zdrów i pogodny, 
jak zawsze. „Pewnie posyła mu poło- 

wę stypendjum, a sama się zagładza!* 
— przemknęło w myśli Borysa. 

Borys odebrał właśnie niespodzie- 
wanie opłatę 250 rubli za sporządzenie 
planów i tablic z wykresami. Z tych 
pieniędzy, sto rubli oddał do rabkopu 
za palto Oli, a drugie sto wysłał jej do 
Odesy. 

  

wydawca, Sianizław Matkiewicz. 

  

zawraca im porządnie w głowach. 
Przygoda znajduje zakończenie... w 

haremie sułtana, gdzie piękna dziewoja 

dostała się dzięki swym zdolnościom u- 
wodziciełskim. > 

Od surowej kary za bałamucenie 

żoni sułtańskich ratują się nasi bohate- 
rowie skokiem z minahetu do sadzawki. 
Obraz kończy się odmarszem wojska, 
czyli nie wykluczone są dalsza przy- 

gody. 
Film jest dość mocno pocięty. Cen- 

zura wyrzuciła sporo scen pikantnych, 
z „Salonu kosmetycznego” . z harimu. 

Ale i bez teg» dość pozostało nóżek i e- 
iektownych dwuznaczników. 

iPod względ:«m filmowym obraz jest 
dość nierówny. Dowcipy z małpką — 
dla galerji. Dosk msio natomiast jest 
wyzyskany motyw miauczenia, co dźwię 

kowo daje niezastąpione efekty. 

Zdjęcia plenerowe słabe. Wnętrza są 
zrobione lesiej. 

Wykonawcy ról głównych: Wiktor 
Mac Laglen i Edmund Love, są znani 
publiczności wileūskiej. Greta Nissen 
(podobno Szwedka), ma swoisty wdzięk 
i zgrabne móżki, któremi nieogiędnie 
szafuje. 

Dodatek: tygodnik „Fox'a* —- cie- 
kawy i urozmaicony. Tad, C. 

PIEŻANOW UMARŁ ZE STRACHU 

Cmentarz prawosławny w Drycz- 
kach gminy janowskiej. Noc. Pusto. 
Głucho. 

Bazyli Kojranow i Stefan Pieža- 
now pracują w pocie czoła. Rozkopują 
mogiłę zmarłego przed paru dniami 
Piotra Mienkowa. Zamożny był to go 
spodarz, z całej gminy najbogatszy. 
Przykazał przecie, aby go z całą 
skrzynką złotych carskich pięciorubló 
wek pochowano. Skarb swój zabrał ze 
sobą. 

Więc Kojranow i 
a kopią z wiarą gorącą, 
się skrzynki. 

Aż do tej chwili możemy  uśmie- 
chać się nad wiekuistą głupotą czło- 
wieka i ewentualnie oburzać się na 
jego świętokradczą chciwość.. Lecz te 
raz musimy zmienić nastrój. Dwaj zło 
dzieje cmentarni usłyszeli nagle prze- 
ciągłe, przeszywające ich mózgi wy- 
cie, Z za sąsiedniego grobu wysko- 
czył wielki, czarny pies. Mściwy, wie- 
trzący krew wilkołak... 

Krzyk strachu, którego człowiek, 
gdy go raz usłyszy, nie zapomni ni- 
gdy... Nocny stróż zastał już trupa Pie 
żanowa. Kojranow nie mógł słowa wy 
krztusić. 

Pieżanow kopią 
że dokopią 

  

@ WiLNO —TROKI 
— Zabity przez konia. — Na pastwisku 

wsi Koniawa gminy orańskiej koń zabił Ka 
jetana Światłonicza lat 66. Zwłoki zabezpie 
czono do przybycia policji. 

Porażony piorunem. — Od uderzenia 
ał zabity na polu Piotr Molis 

i i Bućwidańce gminy 
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į 
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stkijch księgarniach 
'broszura, poświęcona sprawie obrzę: 

ku wschodniego p.t. 

NOWE FORMY 
UNJI KOŚCIELNEJ 

W POLSCE 

k 
> & 
> 
p 
p 

Ę 
(DYSKUSJA W „SLOWIE“) 

Broszura ta zawiera głosy: księży —- 

  

  ybiskupa E, Roppa, J.E, Bp, 
omyszyna, kan, A. Abramawi- 

„tektora A, Dabrowskiego, T. J. 
|. Marcjnowskjego, prof, dr. W, 

i „J. Urbana, T, ], 
;p.p. dr, W, Char- 

kiewicza, M, Gołubiewa, posła St, 
Mackiewicza, Sz. Meysztowiczą, se- 
natora R, Skirmunta j posła S, Stroń- 

skjego 

Skład główny w Księgarni św, Woj- 
ciecha w Wilnie. Cena zł, 1,80, 

+ 

     

  

         
0, Żelłeżniakowie: 

   

  

„„Jedzenie w stołówkach, jest bar- 
dzo niedostateczne, a ona jeszcze 0- 
szczędza! — myślał z niepokojem. — 
Taka ekonomja może doprowadzić do 
suchot, a to już niezawsze da się ule- 
czyć. * ь 

I na samą myśl, że mógłby utracić 
Olę, ogarniało go przerażenie. 

„Już lepiej ja na sobie oszczędzę, 
byleby ona nie odczuwała braków, jej 
zdrowie jest dła nas najważniejsze. 
jak to słusznie pisze Ida: 
: „Ježeli macie w głowie tylko wiatr 
i nie możecie pomyśleć o sobie, to 
myślcie przynajmniej o swojej żonie, 
która was tak kocha i tęskni do was! 
Jeżeli kochacie ją choć trochę, to nie 
będziecie narażać swego zdrowia, tak 
bezmyślnie, bo to mogłoby złamać 
szczęście obojgu was“. 

XX 

4-go marca Borys, Ginsburg i pre- 
zes zarządu Szarików, wyjechali do 
Moskwy: na zjazd. Był to ważny fakt w 
życiu „rabkopu*. Ginsbirg zjawił się 
na dworcu, otoczony tłumem krewnych, 
dzieci i zasmuconej żony. Możnaby po 

DRT SEA ARO PAE I ROSE PROJ 

Radjo wileńskie 
Dnia 7 czerwca 1932 r. 

1158 Sygnał czasu — 12,10 Audycja dia 
poborowych (pogadanki i muzyka). — 12,40 
Komunikat meteorologiczny — 15,30 Prog- 
ram dzienny. 1540 Muzyka z płyt. — 
16,30 Komunikat Wileńskiego Aeroklubu — 
16,40 „Turystyka zbiorowa" — odczyt. — 
17,00 Koncert symłoniczny (płyty) Słowo 
wstępne wygł. prof. M. J6zelowicz. — 18,00 
„Wielki Post w ojczyźnie proroka* odczyt 
wygł. proł. B Richter.— 18,20 Muzyka lekka. 
19,15 przegląd litewski — 19,30 program na 
srodę — 19,35 Prasowy dziennik radjowy — 
19,45 „Nieskończoność w kropli śluzn* od: 
czyt wygłosi mgr. Witold Adolph, — 20.00 
„Książka jako panaceum* felieton wygłosi 
Leon Rygier. — 20,15 „O duchu muzyki 
francuskiej* wygłosi K. Stromenger. — 20,30 
Koncert europejski z Paryża. — 22,40 Ko- 
muniksty i muzyka taneczna. 

Giełda Warszawska 
z dnia 6 czerwca 1932 r. 

Waluty i dewizy: 
Holsndja 361,40 — 3582,30 — 350,60 
Londyn 32,95 — 32,11 — 33.79 
New York 8,90 — 892 — 8.88 
Nowy York kab:l 8,904—8,924—8,884 
Paryż 35,14 — 35,23 — 35,05 
Praga 26,39 — 26,45 — 26.33 
Szwajcarja 174,45 — 174,88 — 173,92 
Berlin w obrotach uiecficjalnych 211,25 
Tendencja przeważnie utrzymana. 

Papiery procentowe: 

3 proc. pożyczka badowlana 3500 — 
4 proc. inwestycyjna 88.75 — 4 proc. dola- 
rowa 47,50 — 47,75. — 7 proc stabilizacyjna 
45,75 — 43,75 — 45,75.— 10 proc. kolejowa 
100 00. — 8 proc. L. Z. BGK i BR., obligacje 
BGK 9400. — Te same 7 proc. 83,25 — 
8 proc. ziemskie dol. 48.00. — 8 proc. war- 
szawkkie 55,25 — 59,00—57,25. — Tendencja 
na pozyczki mocniejsza na Iisty słabsza 

AKCJ: 

Bank Polski 70,00 
L'lpop 10,50 

Pożyczki polskie w Nowym Yorku: 

Do.arowa 49.87 i pół, 
Dillonowska 46,00 
Stabilizacyjna 44,50 

LEN WZBOGACA KRAJ, JUTA | 
I BAWEŁNA UBOŻĄ ROLNIKA. 

OFIARY 
W dniu imienin JM. Rektora A. Janusz- 

kiewicza dyrektora Il Kliniki Ch. Wewnętrz 
nych USB., lekarze - asystenci Kliniki skła- 
dają 60 zł. na rzecz odbudowy Bazyliki. 

Zdresjowiskz 

dla DZIEŻI 
i dorasłych 

SOLANKI JODO-RROMOWE, BORO- 
WINA, INHALACJE, RYDROPATJA. 

Ceny bardzo umiarkowane. 

| Wszelkich informscvj udziela 
KOMISJA ZDROJOWA w RABCE 

RABKA. 
   
   

Znana wypożyczalnia z 

RoweRów dPÓRI 
ułica Królewska Nr. 4 

powiadamia, iż ceny zostały znacznie 
zniżone: doba — 3zł., za godzinę — 

70 i 50 gr. | 

4 J V UA K АНИ НН 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

3go rewiru Wacław Leśniewski zam. w Wil- 
nie przy uł M, Pohulanka 13 m. 2, na zasa- 
dzie art 1030 U. P. Č, ozłasza, iż w dniu 
18 czerwca 1932 r. o godzinie 10 rano w 
Wilnie przy ul. Wielkiej 66 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej ma:ątku rucha- 
mego, należącego do Szmuela Karkliństiego 
składającego się z 10 bel papieru rysunkowe- 
go, stalówek i innych przyborów piśmien- 
nych, oszacowanych na sumę 1062 zł. a za- 
spokojenie pretensji Górnośląskisj Fabryki 
Papieru i Celulozy w sumie 2000 zł. z proc. 
i kosztami 

Komornik sądowy [(—) W. Łeśniewski 

M A OOOO 

  

i 

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
neryczne i moczopłcio- 

"we, Wileńska 3, — od 
8—1 1 4—8. Tel. 567 

Dr.Wolfson 

VALAABAAAAAAARAA ASA! 

Lekarze 

DOKTOR 
Zeldowicz 

chor. skórne, wene- 

    

  

TYCZNE, NATZĄdÓW M0- weneryczne, moczopł y dów : pł. czowych, Aa do L skėrne, ul.Wileńska 7, 

DOKTOR Dr. Kenigsberg 
ZELBOWICZOWA choroby skórne, wene- 
KOBIECE, WEZNZ- ryczne i moczoplciowe 
RYCZNE NARZĄDÓW Mickiewicza 4 

MOCZOWYCH tel. 10-90. 
od 13—2 i ad4—6 Przyjm. od3—12i4—8 
ut Kiekiewicza 24. a> 

i tel 277, 

myśleć, że nie wyjeżdżał do Moskwy 
na 10 dni, ale na biegun północny, al- 
bo na pustynie Afryki, krewni znieśli 
mu na drogę ciastka, pierożki, jabłka. 
Cały przedział „miękkiego* wagonu na 
pełnił się momentalnie zawiniątkami i 
paczuszkami. Ginsburg był w nastroju 
uroczystym, mówił podniesionym gło- 
sem chcąc zwrócić uwagę wszystkich 
jadących i obecnych na dworcu niezna 
jomych, że oto on, Ginsburg jedzie nie 
do Białej Cerkwi, czy jakiegoś tam Mo- 
hylowa, ale do Moskwy, na zjazd! Nie 
w odwiedziny do cioci Małki, a na 
zjazd! 

Szarikowa odprowadzali pracowni- 
cy i członkowie zarządu, przypomina- 
jąc mu, jeden przez drugiego o tem, 
co ma powiedzieć, o co zapytać, czego 
się dowiedzieć, o co poprosić!.. Szari- 
kow kiwał głową, zapisywał coś na- 
wet w notesie, ale zapewne niedużo 
mógł zrozumieć z tego różnorodnego 
chóru głosów. 

Tylko Borysa nikt nie odprowa- 
dzał, czuł się więc nieco obco, jak 
widz, nie biorący udziału w uroczysto- 
Ści. 

Drukarnia „Słowa 

    

O w © 

Rekordowy program! B glni ekranów, kusząca uwodzicicika LILI DAMITA w przebojowym dźw.ękowcu 
Dźwięk. 

KINO-TEATR GD Y, KO B i E T A J E S T P ł Ę K N A z życia kobiety lekkich obyczajów. 
1 królowie i — - 

„HELIOS“ ulubieńcy publiczności Flip i Fiap z A K R A T A M i arcywesoła komedja 
Seanse od go dz. 4, 6, 8 i 10.15. w dnie świąt. o godz. 2 ej. Na pierwszy seans ceny znižone. 

  

Dziś! Cudowny przebój śpiewno-dźwiękowy! Wielka epcpea braterstwa narodów w supesfiimie 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Począjek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt, o godz. 2 ej. 

TRZEJ PRZYJACIELE 
Potężny dramat Miłości, Przyjaźni, Bobaterstwa i Poświęcenia, Koncertowa gra! Wstrząsające sceny. Olśniewa« 
jąco-wspaniałe zdjęcia. Niezwykłe nepięcie, tempo, fascynująca treść, Przepyszra muzyke £i śpiew, Akcja toczy 

się podcz+s-przewrotu bolszewickiego. 

Uwaga: Nad program; Menuuzt Mozarta i aktuslne dodatki dźwiękowe. 
Na 1 szy seans ceny zniżone. 

  

Dzwiękowy 

Kinc-Teatr 

„STYLCWY" 
Wielka 36 

LAkaikė ės >++AA54AK64. AAAAAAASAMAAAALAA AAS 
| CEZEDREĆ POTRSAISES TI SARAS 

Kosmetyka Poszuxują 
ATR ESEŲ PRACY 

6 B B I N E T Poszukuje pracy 

Pat i Patachon 
„x PRZEDSIĘBIORCY ZWALCZANIA KR* ZYSU ŚWIATOWEGO 

Dziś! Zupełnie nowe arcydzieło awantury nowoczesnych czarowników z 
najpopularniejsi blagierzy Świata 

w najnowszej kreacji p.t. 

Bomba humoru i śmiechu w 

= Se   

  

Szofer z dobremi 
świadectwami, trze- 

  

FZ w Wilnie, czyż 
žwy, uczciwy, poszu- przy żadnym z nichswój fach, trzeźwy, — 

Wymaga-nie znajdzie się praca uczciwy, prosi o jakie- 
nia skromue. Wasilew= dla wykwaliłikowanego kolwiek zajęcie. Lwow: 
ski Antoni — Ostro-cieśli, solidnego czło- ska 30 m. 3. Zarakow: 

kuje pracy. 

  

R S t 

ie domėw buduje $ 

„LEGJONU ULICY* 

PAT i PATACHON, 

14 akt. 

oiarz podejmujący 
się każdej roboty 

— znający gruntownie 

Dwa duże 
oleandry 

do sprzedania niedrcgo 
Obejrzeć, ul. Królew- 
ska 3 m 18 od godzi» 
ny 2—3-ej w poł. 

  

  

g  wykwaliłikowana po bramska 25. wiska pozostającego ski Rajmand. ь Насё;;п:!{пеёй „kojowa z szyciem. Do- m biz Rie? — Šo е ; Dom 
a y bre Świadectwa i re- Stolarz, dobry facho- zsofiarowania _ proszę [pobotnik tartaczny drewniany z sadem 
jeczniczej komendacje. Mogę wy: sb wiec ze Świade- kierować nl. Św. Igna- (t. zw. ramszczyk) owocowym sprzedaje 
WILNO, jechsć. Tatsrska 5 m.7. ctwami przyjmie pracę cego 12 — 27, Baliński dobry fachowiec, zeSię niedrogo przy ul. 

  

Mickiewicza 51—4 — 
kobiecę Siostra pielęgniarka 

rod kon: e-W8- poszukuje posady p:zy 
je, doske chorych, może na wy- 

nali, odświeża, ©snwź jązd posiada dobre re- 
łej skazy i braki, Masaż ferencje. Zgłoszenia do 
kosmetyczny twarzy. Administracji pod W.H. 
Mazzż ciała, elektrycz» | 
uy, wyżzczsgiający (pae 
ni:). Natryski „Horme- 
na” wedłng orot. Sash. 
la. Wypadanie wscsów, 
łapież.  Indywióczine 
dobiersnie kosmetyków 
do każdej cery. Ostsi- 
nie zdobycie kosmetys 

ži racioneinėį. 
Cadsiesnie od g, 10—% 

W. ZP. 64 

Współpracowni 
ka (czkę) ns pensji 

  

Panienka 
skromnych wymagań 
przyjmie pracę w cha- 
rakterze ckspedjantki 
w sklepie, — Posiada 
dobre Świadectwa i 
polecenia. 
m, 2 — Klimaszewska 
Józeta. 

Mioda kobieta 
pracowita, uczciwa — 
przyjmie jakąkolwiek 

i prėc. Z udziałem w Pracę (pranir, sprząła- 
gotówce od 3000 71, nie, opieka nad mie- 
przyjmie istniejące da.Szkaniem w czasie lata) 

chodowe przedsiębior - 
stwo Handlowe w Wi!- 
mia. Informacje listow- 
ne: Post Restante sub. 
WOW 

  

  

Popławsta 
Hryhorowiczowa, 

уе L ai eina 

Osoba 

pracy może samodziel- 

Lekcie 
PETERA EEEE sieć, albo pilnowanie 

TYYYVYYVYYYVYTYVYYYYY 
Institutrice 
frangoise 

cherche condition gour 
W'ėtė. Possede de bon- 
nes rec' mmandations. 

ue wynsgrodzenie. Ja- 
giellońska 5—38. J. A. 
  

posiadająca dobrze — 
francuski i mnzykę (n- 
kończyła od, konserw. 

botarunas Wiktor Wo- 
docisgowa 14. | 
  

40m, 6. 

w średnim wieku po- 
AAŁAŁAAŁAŁAAA AAAA A: SZUkuje jakiejkolwiek prowincję. Sokola 16. 

nej na małą gospodar» 
kę domową lub na 

mieszkania za b, skrofa- pracowity. Z powodu 

zawe dobry robot* 
nik, bardzo potrze« 

Oferty w Redakcji. M.S bujący pracy, "zgadza« 
"rowami JĄCY SIĘ UB KAZGE WA- 

runki wynagrodzenia, pracę na sezon. Kalwa: = 
a. poszukuje zajęcia. Cze-ryjska 135. Wodejko ud 

na skromnych warun- Michal. 
kach. —;Naruniec Kle- 
mens — Zaułek Lidz- 
ki 13. 

  

Szer: - mechanik 

dzielenie jakiejkol- — Pracowity, sol dny, 
wiek pracy, najchętniej uczciwy. Dobry robot- 
we własnym łachu. — nik, Tokarska 6 m. 6. 

  

pozostający bez pra- Wincenty Stankiewicz 
cy przyjmie posadę na Mejszagolska 26 m, 3. »+AAAAAAAAAAA4A44A4A/ 

B'leerz prosi o u skromnych warunkach. 

У. świadectwami. poszu- Krzywe Koło Nr. : 
ul, kuje pracy, najlepiej w Dowiedzieć się 

swej specjsiności. — Kalwaryjska 23—6 

  

PZ O i 

rawcowa, szyjedo-  loKale 
bize i niedrogo.— mmuzanzananE gaus: 

Wykonanie staranne. VVYVYSYYYYYYCYTYYYY" 

  

Pieślak Jau, Malinowa 7 Zaulewicz Władysław, Zawadzka Brygida. — Mieszkanie 

łułąca do wszyst £tolarz.  Sumieny, a R z. użąca do wszys : = rade : > 
5 E Bo pracowity prosi o [Elektromenter zna- s Ši ania 
uczciwa — poszukūje udzielenie 

ska Emilja, Chocimska Czywilis Michal, 
75, narska 40. 

  

S tužara spokojns,— 
lubiąca dzieci po- 

  

szukuja 
wyjechać na wieś, —53, 
Awsiukiewicz Emilja —- 
Zaułek Betlejemski 8, 

sex poszukuje pra- przcowity. 

Może wyjechać namel Ernest, Pańska 7. 

  

Hurczyn Stanisław. See prosi o u 
E MS dzialenie jakisįkol 

ukiernik specjsiista wie 
od cisstek. Zdolny, Andrzejewski. Pokój 6. 

я Z 

kryzysu chwilowo bez 4fucharka, uczciwa 
zzjęcia. Śniegowy 4, 
Kisilawski Stanisław. 

zielenie 
Adolt. 

= PE iekerz chwilowo 82 
EL ma A g!usarz, gruntownie f bez pracy, przyj- 

3 : т obeznany ze SWĄmie posadę Wymaga- wyjazd, Hryniewiczo 
wa, Miła 3 m. 4. 

Studentka 
romanistyki 

posiadająca dobrze 
francuski — poszukaje 

Rozbrat 5. 

  

tów 

specjalnością przyjmie nia skromse. Szeptyc- 
pracę z wdzięcznością. kiego 10. Szyszkiewicz się. Bakszta 14. Janu- 
Radziński Wincenty — Michał. 

  

sezeR a remon- 

pracowity 

szkiewicz Witold. 

eśla prosi o udzie- 
lenie jakiejkolwiek c 0 wany, z praktyką 

domowych pracy. Może wyjechać Legionowa 43, Chle- 
kondycji ma lato, Wy-i odświeżania miesz-na prowincję. Kijow-bowski Antoni. 
magania sksomne. Zgło* kań tanio wszelką pra 
szenia do adm. „Sło*cę z tem związaną wy 
wa”. 

Poszukuję 
ubiadów 

wzamian za lekcje ję: msze 

    

1 torego 

  

marne e 

saa. nuje tanio i sclidnie 10, Marciniak Konstan- $e wany, z polecenia- 
SIA 06 redzkcji ocd Wygsnowski  Michałty, 

M "72 Bukowa 12% Ы na - = w swojeį specjaluošci, Wšrod je] Sp » 

  

M P 

    

ži STS R bažy stolarskis i 
R: meblarskie wyko* 

nuje solidnie, žtanio i 

      

  

„| nisław 

5 

solidiie szybko 
wykwalifikowany ślu 

Chełmska 47, 

  

nie 

speruje zamki 

Saraceńska   

kons malarz pokojowy „== 
Borejko Jan, Trakt Ba- 

szybko Piotrowski Stz- 

dorabia klucze, ta-od zaraz, solidny, nie karz. 

sarz Bruzga Stanisław mierz. 
14 m. 12. 

poszukuję pracy 
biurowej, 

| Gz znający swój poważne referencje, 
łach — poszukuje Fabryczna 3 m. 

pracy najchętniej do Jan Wierciński, 

„ska 4. Kowalewski Ja- 
kób. 

  

roboty majątku, spokojny, pra: "=armaseireunoannnczcm MA 6. 

drucierskie wyko: cowity, Nowogródzka grieśle, wykwaliliko: 777% 

  

KS z dobremi 
rėkomendacjaini, 

czysta. Nowogródzka 8, Rajchinbach Józef, 
Kopciuch Darja.   

    EB zeladnik szew 
dobry 

ze skromnemi 
gaaismi szuka 

wyma - piekarskim 

Lipowa 26 
piie. Żórawia 6 m. 3— Liksza Jan. 
Aleksandrowicz 

  

  

ĘW z dobry fzcho- 
wiec, solidny, 

  

Pensjonat 
J. Cywińskiej 

poleca pokoje, wydaje skowicz ' Antoni Wię- 
obiady przychodzącym zienna 2 m. 3. 
i na miasto, 

kuje pracy 'w zakresie 

LA Si 

  

Rozlegt się drugi dzwonek i wszy- 
scy zaczęli się żegnać. Zagwizdał star- 
szy konduktor i odpowiedział mu gru- 
by bas lokomotywy. Popłynęły zwolna 
przed oknami domy stacyjne, postacie, 
odprowadzających, którzy powiewali 
chusteczkami i kapeluszami... 

Wzruszony Ginsburg stał przy ok- 
nie dopóki nie stracił z oczu ostatnich 
budynków. Osiężałym ruchem opadł 
na jedno z pudełek z ciastkami. Szari- 
kow usiłował doprowadzić do porząd- 
ku porozrzucane drobiazgi, a Borys za- 
brał się do czytania gazęty. 

Tak wyjechali delegaci Kijowa na 
zjazd! Ale, gdy minęły pierwsze chwi- 
le wzruszenia, Ginsburg przypomniał 
sobie, że miał przygotować i obmyśleć 
jeszcze w drodze pewne tematy, które 
chciał poruszyć na zjezdzie. Wydostał 
więc z teki plikę papierów i zaczął 
przeglądać je, notować coś i podkre- 
ślać. Chwilami rozpoczynał dyskusję z 
towarzyszami podróży. Borys znalazł 
też w swej dziedzinie szereg słabych 
miejsc, które należało wypełnić, Sza- 
rikow najmniej przejmował się zjaz- 
dem, leżał wygodnie na kanapce, pa- 

Zamkowa 2. 

o" świadectwami, , postu* 

swej specjalności. Sia- zaraz. 

Kosai dobry robot- zawodem, 

warunkach znajdujący Bystrzycka 11 m. 5. 
się, szuka pracy od B= 

Zgadza się, ia ia S 
każde warunki. óra- |] 
wia 9 m. 1. Żyźniew- 
ski Jan. dzimierz. 

łąc papierosy „Salve i drzemiąc, lub 
czytając gazety. 

Na większych statkach odbywali 
kolejno spacery po gotującą się wodę 
i popijali herbatę, która zastąpić mia- 
ła śniadanie, obiad i kolację. Zawiniąt 
ka Ginsburga odegrywały przy tem 
główną rolę. 

W Moskwie zatrzymali się w „rab- 
kopie'* w ciasnym, wspólnym dla przy- 
jezdnych lokalu, ciasno tam było i nie- 
wygodnie, ale od wygód odzwyczajono 
się już dawno! Z wielkim trudem i kło- 
potem uzyskano mandaty na komisje; 
bilety na obiady do specjalnie dla de- 
legatów otwartej stołówki; wreszcie 
uzyskali tezy i spis prac i referatów, 
rozkład prac zjazdu i komisyj. 

Borys był nieco przygnębiony za- 
mieszaniem i ciasnotą, panującą w lo- 
kalu „rabkopu'. Sybiracy, Kirgizi, Kau- 

kazczycy, Niemcy, Ukraińcy, Tatarzy, 
nikórzy nie umieli prawie mówić po 
rosyjsku. 

Uroczyste otwarcie zjazdu odbyło 
się w teatrze oper. W prezydjum zasie 
dli: Kalinin, Ordżonakidze, Tomski. 
Scena udrapowana była czerwonemi 
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jakiejkol- 
pracy, Może wyjechać wiek pracy. Može wy-lach, poszukuje pracy. 

Subocs m prowiucję Stryczyń jechać na prowincję.— Zygmuntowicz Stelan, 
Po- Mostowa 3. 

zofer solidny po- 
szuūkuje pracy.Blnm 

pracy, Može Stetan, Gedyminowska mu pracy. 

ukiarnik. Znający Babkin Antoni, Smo @ dozorcy domu. 
dobrze swój „fach, leńska, 13. — ZZOZ 

Przyjmie 
cy przy warsztacie posadę — za skromne 

czy też samodzielnie. wyrag:odzenie. - Tum- 

-go 2. 

k pracy. _ Stanisław i 

  

Em zdolny, — 
poleca 

grodnik kwelifiko= 

m am tanie 1, 2 pokoje do2 godz. 30 m. do 4-ej 
14. 

tanio. Robotę wykona Tenis, Zarzecze 16 
soliduie. Tartaki 27 — godz. 2 —5, 

rzyjmie pracę na 
majskromasjejszych 

fachowiec, wzrunksch w zakładzie 
wykwalti- 

zajęcia kowany łachowiec-pie- 

Kazi: ———-—0 mm 
ekarz, gruntownie Oak awiza AAAAAAAAAAAAAAAAASA 

E 1 obeznany ze awyim EE Li — 
zdoiny la- Zguby 

nik, pracowity, su: chowiec. — paszukuje REEWRERNANI (1 5 
zemienny, — w ciężkich pracy. Kosowski Jan, YYYYYYYYVYVYVYYYYYVYT! 

ntroligator poszuku- 
je pracy. Wielka 28 nia 

m. 6. Zubaczyk Wło-2-ej — 4-tej. Białostoc- Przyr, U.S.B. Fuaiewa* 

jący dobrze swój ładnej dzielnicy, Do- 
wiedzieć się Białostec- 
ka 6—1 cd 3—5. 

Gtolarz meblowy, 5 Klep 
znający dobrze swój do wynajęia  dyży, 

fach prosi o udzielenie ładny (może być z po- 
Przyjmie kojem na mieszkanie). 

również zamówienia. Bl Dominikańska 14. 
Wykonanie solidne. __Dowiedzieć się tamże 

Mieszkanią 
Ei“ prosi o udzie-z 3 i 4 pokoi ze 

lenie jakiejkolwiek wszelkiemi wygodami 
„pracy. Zsrakowski Sta- towoczesnemi, wanna 
nisław Trakt Batore-na  miejsćcn do wy- 

najęcie, Wilno, nl. 
Slowackiego 17 
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Sslidnym 
lokatorom, wydaje się 

ładne pokoje z 

Ph 
" iLetniska 
| вевлениБиНчянЦ чысоииникца Ча 

pracowita przyjmie "VYTYVYVYYVYVYVYVYVY* balkonem ze wszyst- 
posadę, — wymsgania 
skromne. Pietkiewiczlešna stacja klimatycz-krępującem wejściem, 

OTWOCK kiemi wygodami i nie- 

w cegieini pod Wił- Michalina. Sotjaniki 7.na leczy skutecznie Adres w Redakcji, 
nem Inb na Wi- mmm choroby pluc, SETCca, —0001 

leńszczyżnie przyjmię £zewc pozostający nerwów, . niedokrwi- DO WYNAJĘCIA 
bsz pracy prosi O stość, wyczerpanie zoł- mieszania 3 i 2 poko: 

‹ jakiejkol- zy, krzywicę. — Licz=jowe z wygodami. — 
wiek posady. Kozyrskine sanatorja, komfor- Wiłkomierska 5a. 
Leon. Trakt Batorego, tewe pensjonaty. Ce: men | 

2 pokoje | 
ameblowzue z wygo* 

ny umiarkowane. 

  

Pensjonat 

munikacja autobusowa) dać od 
w ładnej, zdrowej 
miejscowości, sosnowy 
las, rzeczka. Warunki: p 
Mickiewicza 62-a m.5, 
Godz. 9 — 11 rano i 
3—5 popot. 

"LETNISKO 

4 — 6 pp. 

Dam spółdzielczy 
osiada wcine 2 udzia- 

woczesne luksusowe 
mieszkania. Informacje 
w Zarządzie nt, Mes- 
towa Nr 3-a m, 26'od 

wynajęcia w  Kolonji popołudniu. 
Wileńskiej,  Ktynicz- ADA A RAAAAAAAAARAADŁ 
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Różne 

  

Letnisko 
mi podejmie się przcy pensjonst 4 zł.ę dzien. EE REECE 

lasów, Rzeka. <4, Póleczna 

zniżka, <centego rodzina, skła- 
o As kirinių Gai ai a i A JOKE: Z AIRA GO 

= chotnicy, ojca bezro- 
Letnisko botnego Ą trojga wat 
pensjonat łych i głodnych dzieci 

rzeka, las sosnowy, — prosj o pomoc w odzie- 
poczta i majątek De-ży [ub groszach. Of'a- 
ninszew stacja Smor-ry gia rodziny B., — 

Kiersnowska. przyjmuje Administra= 
m cja „Sł WA”. 

goni    
  

Kupno 
i SPRZEDAŻ 

TYYVYTYCYYVYYYYYYRTY ód. Zgubion 
"S$przedzm sG3WĘ indck g 3 s wydan; na imię 
niedrogo, Do obejrze Kleckinówny Kejli — 

codziennie od g.przez Wydz. Mat. 

ka 6 —6. (Od zaałke) żnia się. 

chorągwiami. Wzdłuż lóż ciągnęły się 
plakaty z hasłami. Na białem płótnie 
odbijały wyraźnie czerwone, olbrzymie 
litery. Takież plakaty wisiały nad salą, 
jak olbrzymie biało-czerwone ptaki, 
rozpięte na drutach. 

Podniosła się kurtyna... orkiestra 
zagrała międzynarodówkę, zaskrzypia 
ły krzesła, stuknęły blaty podnoszo- 
nych foteli... Rozpoczęły się długie prze 

Witały Zjazd | mówienia, powitania. 
związki robotnicze, studenci, członko- 
wie prezydjum. 

Wieczorem odbyło się przedstawie- 
nie. Pracę rozpoczęto dopiero następ- 
nego dnia. Borys miał wygłosić swój 
referat w sekcji gospodarstwa wiejskie 

go, na trzeci, czy czwarty dzień. Bory- 
sa nie interesowały referaty wygłasza- 
ne na zjeździe — były to wszystko 
przeważnie ideowe deklaracje, lub te- 
maty, nie mające nic wspólnego z jego 
pracą. Korzystał więc z wolnego cza- 
su, by odwiedzać znane mu zakątki 
Moskwy, błądzić po ulicach i wspomi- 
nać dawne czasy. 

BEN 

Redaktos w 2. Witold Tatarzyńskie 

  

dami do wynajęcia, ul. 
(11 kim. od Wilna, ko- Portowa 23—21, oglą- 

ły na 3-pckojowe no* 

Akad, Przez Tow. Św, Win- 
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