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CHCEMY POKOJU W EUROPIE, 
CHCEMY POKOJU Z NIEMCAMI. 

Pani Pannenkowa twierdzi, iż wo- 

bec rządu v. Pappena wszyscy są jed- 

nakowego zdania. Wszyscy! Francuzi, 

Anglicy, Amerykanie, Polacy. Powia- 

da pani Pannenkowa, że tylko ja „je- 

dyny'' wypowiadam swe „veto“. 

Mamy tu do czynienia z bardzo 

symplicystycznym poglądem, przyjmu- 

jącym pewne objawy zewnętrzne za 

treść polityczną. Szanowna Pani! 

Pamięta Pani zapewne, jak jedna mo- 

wa Brianda wypowiedziana w mo- 

mencie chwilowego zadrażnienia sto- 

sunków pomiędzy nim, a Stressema- 

nem, obudziła taki „jubel* w Polsce. 

Myślano powszechnie, że się skończy- 

ła pro-niemiecka _ polityka Francji. 

Wtedy także ja „jedyny'* wzruszałem 

na tę radość ramionami, wskazywa- 

łem, że to jest nic nieznaczący incy- 

dent, a nie zmiana kierunku. Otóż 

istotnie, p. Gustaw Stresseman umarł 

opłakiwany przez Brianda, a p. Briand 

umarł bez zmiany swej linji. Czy pa- 

mięta Pani, że pierwsze wybory Hin- 

denburga były o wiele gorzej przyjęte 

przez Francję, niż teraz gabinet v. 

Pappena? Hindenburg znajdował się 

na liście oskarżonych, ułożonej w Pa- 

ryżu w 1919 r. Bardzo wierzę, że 

irancuscy socjaliści, jak i socjaliści 

całego Świata, woleliby, aby zamiast 

v. Pappena był jakiś socjalista, że bol- 

szewicy woleliby, aby tam był ktoś 

o spartakusowskich tradycjach 1918 r. 

Gdy czytam „Robotnika, 

rażnie, że dbałość o Pomorze ' miesza 

się z dbałością o instytucję Il między- 

narodówki i to naszych socjalistów 

popycha w jednej linji z endekami, z 

prasą czerwoną i „Kurjerkiem* do 
ataku przeciwko v. Pappenowi. 

Ale to są wszystko rzeczy powierz- 

<howne, zewnętrzne, nieistotne. Praw- 

dziwy publicysta, tak, jak poważniej- 

szy dyplomata, musi sięgać nieco 

głębiej, musi badać, w którym kierun- 
ku biegnie nurt historji, którego za- 

wrócić się nie da. Żałuję bardzo, że 

nie miała Szanowna Pani zapewne о- 

choty ani czasu przeczytać moje nie- 

udolne studjum historyczne p.t. „Bjor- 

xe“. Przypomniatoby się Pani, że 

już w 1904 i 1905 r. byli w Euro- 

pie ludzie, jak hr. Witte, jak jeszcze 

inni, których tu dlatego nie wymienię, 

aby Pani nie drażnić, którzy mówili o 

konieczności pokojowej polityki mo- 

_ carstw europejskich między sobą, a- 

by nie osłabiać naszego kontynentu 
europejskiego. Jeśli wtedy takie prze- 

konanie było tylko trafnem spostrzeże- 

niem, niezdolnem do powstrzymania 

iatalnego biegu historji, to teraz po 

przeżytej wielkiej wojnie europejskiej 

staje się linją kierowniczą polityki 

państw. To nie propaganda p. Cou- 

denhove Calergi, to prawdziwy, istot- 

ny nurt historji! — Europejski pacy- 

fizm, to nic innego,, jak pokój w Eu- 

ropie. Każde nowe wybory we Francji, 

to nowe wołanie o pokój. O nie!—nie 
jestem „jedyny*. Prasa  endecka 

chętnie powołuje się na głosy prawicy 

francuskiej, gotowa jest cytować po- 

glądy moich najbliższych kuzynów 
ideowych, rojalistów z pod znaku 

„L'Action Francaise, które chcą poli- 

tykę Francji nastawić na konflikt z 

Niemcami. Ale trzeba się liczyć z rze- 
czywistością! Ci ludzie są zwyciężani 

we własnem społeczeństwie. Ci ludzie 

są bici przy każdej okazji. Ostatnie 
wybory we Francji? — Cóż one zna- 

czą? Pokój, pokój, i pokój, pomimo 
zwycięstwa hitlerowców, pomimo 

wszystkich straszaków niemieckich, 
które przekładali, któremi straszyli, 
przekonywali Francuzów ich niektó- 

rzy publicyści. 

KTO STAWIA NA KONFLIKT, 
TEN PRZEGRA 

Kto stawia na konflikty w Europie, 
ten przegra. Nie żaden idealizm przeze 

widzę wy-. 

mnie przemawia, ani ukochanie poko- 

ju, bo nie jestem pacyfistą, ani deno- 

kratą, tylko militarystą, monarchistą, 

imperjalistą. Ale kto stawia na kon- 

tlikty w Europie, ktoby polską polity- 

kę zagraniczną bazował na przek ma- 

niu, że specjalnie pomiędzy Francją a 

Niemcami uda się wywołać kon'likt, 

ten przegra. Nie trzeba bać się słów, 

przeciwnie każdą rzecz trzeba prze- 

myśleć do końca, a potem nazwać 

imieniem, na które zasługuje. |est to 

czasami przykre, czasami niebezpiecz- 

ne. Jest to nieodzowne dla polityka, 

który kwestje zawiłe ma rozpatrywać 

poważnie. Tak poważnie rzesz bi)- 

rąc, polityka naszej narodowej de':i0-- 

kracji jest to polityka, spekuiująca na 

to, że pomiędzy Francją, a Nizncami 

albo wręcz zaistnieje wojaa, a!bv dhi- 

żyć się będą w nieskończoność stosun- 

ki, podobne do wojny. W r. 1925 wo- 

łałem w „Słowie*: „nie chcemy woj- 
ny domowej. Teraz  zawołam:— 
„Nie chcemy polityki, obliczonej 
na wojnę pomiędzy Francją a 
Niemcami! Chcę pokoju między 
Francją, a Niemcami, między Niemca- 

mi, a Polską. Polska nic-nie ma do 

zyskania na wojnie, a ponosi ry yko, 

że straci wszystko”. 

Wróćmy jeszcze do sprawy wojny. 

Narzuca się może mojemu czytelniko- 

wi kontrargument, mówi on:—,,pisze 

pan, że nurt historji płynie w 

kierunku pokoju, jednak zgodzi się 

Pan, "że Niemcy są  wojennie 

nastrojeni'. — Otóż wojenne na- 

stroje w Niemczech są, ale wymagają 

jednak inteligentniejszego zdefinjowa- 

nia. Nie są to nastroje wojny, dla woj 

ny. Są to naturalne — może nie używaj 

my wyrazu: naturalne, bo jest on draż 

liwy — a więc dające się przewidzieć 

odruchy wielkiego narodu, którego 

zwyciężono, któremu narzucono pew- 

ne klauzule pokoju, wchodzące w jego 

życie wewnętrzne, i który oczywiście 

będzie się z nich starał wyswobodzić. 

Uważam ża nierealne, aby w Niem- 

czech zwyciężały „nastroje pokojowe 

w tym kierunku, aby Niemcy sobie 

powtarzali: „wyrzeknijmy się marzeń 

o większej armji, o zmianie traktatu 

wersalskiego* — Sądzę, że i niebo- 

szczyk Briand, polityk tak znający się 

na ludzkich namiętnościach nie 

miał na względzie w swoich stosun- 

kach z Niemcami powstrzymania ich 

ekonomicznej i politycznej powojen- 

nej rezurekcji, lecz tylko skierowanie 

tych sił w stronę, któraby interesom 

Francji nie szkodziła. My, Polska, ma- 

my mniejszą, niż Francja z Niemcami 

płaszczyznę tarcia, mniej mamy 

sprzecznych interesów, mniej nas 

dzieli antagonizmów.  Dlaczegobyśmy 

mieli się wyrzekać nadziei, że i stó- 

sunki niemiecko - polskie dadzą się 

pokojowo uregulować. 

Byłem rzeczywiście „jedynym“, 

który w Polsce mówił i pisał o fran- 

cusko - niemiecko - polskiem porozu- 

mieniu, który je uzasadniał politycznie 

i historycznie. Czytelnicy rozumieją 

moje uczucie, gdy wyczytałem one- 

gdaj, że w r. 1931 referat na ten sam 

temat miał rok temu obecny kanclerz 
Rzeszy, pan v. Pappen. 

„lzwiestja* oświadczały, że „rząd 
Pappena, to zerwanie traktatu w Ra- 

pallo“. To oświadczenie powinno nas 
więcej interesować, niż poszukiwanie 
wiadomości, czem się von Pappen zaj- 

mował podczas wojny.Cat. 

CURIE -SKŁODOWSKA 
odjechała do Paryża 

WARSZAIWA. PAT. — W dniu dzi- 

siejszym o godz. 12,30 odjechała do Pa- 

ryża p. Curie - Skłodowska w towarzy- 

stwie dyrektora Instytutu Radowego w 

Paryżu, p. Renaud. 
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PREMJER NA TRYBUNIE 
PARYŻ. PAT. — O godzinie 14,45 

wszystkie trybuny i galerje parlamen- 
tu były już przepełnione. Członkowie 
rządu i Herriot zjawili się dopiero, gdy 
Izba była w komplecie. 

Przemówienie prezydenta Izby Bouis 
sona oklaskiwane było bardzo gorąco. 
Gdy padło nazwisko Brianda, rozległa 
się burza oklasków, zwłaszcza na lewi- 
cy. Hołdu, oddanego prezydentowi Dou- 
merowi, wysłuchał parlament, z wyjąt- 
kiem kilku komunistów, stojąc. 

MW chwili, kiedy Herriot wstąpił na 
trybunę, celem odczytania deklaracji 
rządowej, komuniści krzyczą: „Uwolnić 
z więzień posłów komunistycznych !* 
Po przywróceniu spokoju premjer Her- 
riot w dalszym ciągu odczytywał dekla- 
rację. 

Po pierwszych zdaniach, odnoszą- 

cych się do tradycyj pokojowych, zry- 
wają się oklaski na lewicy i w centrum. 
Socjaliści i radykałowie oklaskiwali go 
celem zwalczenia trudności gospodar- 
czych. Prawica i prawe centrum zacho- 
wują milczenie. Podkreślenie koniecz- 
ności współpracy międzynarodowej, wy 
wołuje w całym parlamencie żywe 
brawa. 

Zdania w. kwestji ubezpieczeń społecz 
nych, oraz ustęp, poświęcony robotni- 
kom i byłym kombatantom, oklaskiwa- 
ne są na wielu ławach. Lewica okłasku- 
je gorąco ustęp o laicyzmie oraz o bez- 
płatnej nauce w szkołach średnich. 

Jeden z komunistów atakuje ustęp, 
dotyczący amnestji, na co przewodni- 
czący oświadcza: „Ma pan 4 lata do 
przerywania”. (Po zakończeniu odczy- 
tywania deklaracji rządowej, zrywa się 

na sali burza. oklasków. 14 

Były premier Tardieu pierwszy osten 
tacyjnie bije brawo. Cała lewica, cen- 
trum i prawica oklaskują żywo oświad- 
czenie, dotyczące reparacyj. Wezwanie 
do udzielenia zaufania nowemu rządo- 
wi oklaskują socjaliści, radykałowie 
społeczni oraz centrum. 

DEKLARACJA RZĄDOWA 
PARYŻ, (Pat). Deklaracja rządowa 

odczytana została we wtorek po po- 
łudniu w Izbie Deputowanych przez 
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HERRIOT PRZED PARLAMENTEM 
VOTUM ZAUFANIA UCHWALONO 390 GŁOSAMI 

  

premjera Herriota, a w Senacie przez 
ministra sprawiedliwości Renoulta. 

Rząd — głosi deklaracja — w za- 
kresie polityki wewnętrznej dążyć 
będzie do szybkiej poprawy stosun- 
ków finansowych.  Przewidziany 
jeśt program wielkich robót. 
mających na celu zmniejszenie 
bezrobocia. Przewidziane są dalej 
organizacja środków transportowych 
oraz uzgodnienie środków ochrony 
gospodarczej z systemem wzmożo- 
nych wymian gospodarczych i ukła- 
dów międzynarodowych. 

Rząd zastosuje aktywną politykę 
w zakręsie rozwoju gospodarczego 
i socjalnego kolonji, dążyć będzie do 
reorganizacji ubezpieczeń społecznych, 
do rozszerzenia akcji pomocy dla 
bezrobotnych. Wreszcie projektuje 
wprowadzenie bezpłatnego nauczania 
w szkołach drugiego stopnia oraz 
przygotowuje projekt amnestji dla 
przestępców poiitycznych. 

Pod względem polityki zagranicz- 
nej rząd kierować się będzie koniecz- 
nością ugruntowania pokoju na ogól- 
nej organizacji Europy i całego 
Świata i dążyć będzie do odprężenia 
politycznego, do porozumienia go- 
spodarczego i rozbrojenia moralnego. 
W sprawie odszkodowań Francja 
nie pozwoli kwestjonewać swych 
praw do odszkodowań, praw, 
wynikających nis tylko z trak- 

  

tatów, lecz i z wzajemnych ukła 
dów w których zaangażowany 
jest honor sygnatarjuszy. Świat, 
któryby się oparł sile prawa, poddał- 
by się wcześniej czy później pod 
panowanie siły. Przedstawiając te za- 
sady, rząd, pragnąc bronić nie ego- 
istycznych przywilejów, lecz intere- 
sów powszechnych, skłonny jest 
przedyskutować każdy projekt względ- 
nie podjąć inicjatywę, która mogłaby 
spowodować większą stabilizację sto- 
sunków Światowych i powszechną 
zgodę z wiarą w pokój. 

W zgodzie -z paktem Ligi Naro- 
dów dążyć będziemy — głosi dekla- 
racja — do zapewnienia bezpieczeń- 
stwa nietylko naszego własnego, lecz 
również wszystkich narodów, zarówno 
wielkich, jak i małych. Akcja nasza 
będzie kierowana zasadami, których 
bronilišmy od roku 1924 i które 
stały się zasadniczym elementem po- 
lityki francuskiej. Świat cały pogrą- 
żony w chaosie. Spokój będzie przy- 
wrócony, jeżeli rządy porozumieją się 
między sobą i zechcą, podobnie jak 
uasz rząd, dążyć do tego, by zapa- 
nował duch pokoju, uważając tak jak 
my wojnę za zbrodnię, będącą poza 
prawem. 

PARYŻ (PAT). — Rząd Herriota 
otrzymał votum zaufania 390 głosami 

przeciwko 152. 

  

TAJEMNICZA ŁÓDŹ PODWODNA. 

LILLE. PAT. — W okolicach portu 
Boulogne ukazała się jakaś tajemnicza 
łódź podwodna, której przynależności 
dotychczas nie udało się stwierdzić. — 

Władze rozpoczęły poszukiwania za nie 
0Ф łodzią, trzymając wyniki akcji 

narazie w tajemnicy. 

MICHALAKOPOLUS DĄŻY DO 
ZMIANY KONSTYTUCJI. 

ATENY. (PAT, — Michalakopolus odczytał w parlamencie deklarację rzą- dową, oświadczając m. in; iž pragnie- 
niem rządu jest przeprowadzić zmianę konstytucji, któraby dała rządowi upra wnienia, podobne do (tych, jakie daje art. 48 konstytucji niemieckiej. 

SPOTKANIE DE VALBRY 
Z THOMSONEM, 

DUBLIN. PAT. — Dziś w południe 
odbyło się spotkanie de Valery z Thom- 
sonem i Hailshamem, którzy zamierza- 

ją powrócić dziś wieczorem do Londynu 

OLBRZYMI POŻAR HOTELU. 

CLEVELAND. PAT. — W jednym 
z tutejszych pierwszorzędnych hoteli 
wybuchł pożar. Gdy na miejsce wypad- 
ku przybyła sfiraż ogniowa, wiele gości, 
ratując się przed płomieniami, chwytali 

Się za ramy okienne i spadając odnosili 
ciężkie obrażenia. Według dotychczaso- 
wych obliczeń jedna osoba poniosła 
śmierć, 14 zaś z powodu ran musiało 
być umieszczonych w szpitalach. 

  

Warzededniw mianowania komisarza rządowego da br 
BERLIN. PAT. — Na czoło akiiual- 

nych zagadnień politycznych wysunęła 
się sprawa uregulowania stosunków w 
Prusach. 

Kanclerz Papen osobiście interwe- 
njował w tej sprawie u przewodniczą- 
cego sejmu pruskiego Kerrla, domaga- 

jąc się możliwie jak najszybszego zwo- 
łania posiedzenia sejmu pusrkiego. Ar- 
gumenty kanclerza Rzeszy w sprawie 
przyśpieszenia ukonstytuowania się rzą 
du pruskiego znalazły poparcie w trud- 
nościach finansowych, z jakiemi połą- 

  

Matkobójca Schoeff jest umysłowo chorym 
POLICJA SCHWYTAŁA SPRAWCĘ PRZASŁANIA NIESAMO- 

: WITEJ PPZESYEKI 
BERLIN. PAT. — Morderca swej 

matki Ludwik Schoeff, który wczoraj 
wręczył pakunek, zawierający dwie ob- 
cięte ręce ludzkie w ambasadzie fran- 
cuskiej, został dziś schwytany przez 

policję. 
W celu ujęcia go zmobilizowano 8 

tysięcy policjantów, którym zostały roz 
dane fotografje z podobizną zabójcy. 
Ubiegłej nocy dokonano rewizji prawie 
we wszysiikich hotelach, pensjonatach 

i parkach publicznych. Aresztowanie 
nastąpiło w mieszkaniu jednego z adwo- 
katów, do którego Schoeff przyszedł z 
wizytą. 

W czasie przesłuchiwania zabójcy 
stwierdzono, że istotnie ma się do czy- 

nienia z chorym umysłowo. Aresztowa- 
ny podczas zeznania utrzymywał, że za- 
bita przez niego osoba nie jest jego 
matką, gdyż jest on podrzutkiem. Ro- 
dzice Schoeffa zamieszkiwać mają w 
Medjolanie. Chcąc się do nich dostać, 
przybył on do ambasady francuskiej, 
rzekomo celem otrzymania niezbędnych 
papierów do podróży. Okazało się poza- 
tem, że Schoeff dopytywał się » adres 
prywatny prezydenta Hindenburga, 
gdzie również zamierzał zjawić się. —- 
Niebezpieczny obłąkaniec przekazany 
został władzom oldenburskim, które zde 
cydują, w jakim zakładzie dla umysło- 
wo chorych zostanie umieszczony. 

WYROK TRYBUNAŁU HASKIEGO 
w sprawie Sporu francusko - szwajcarskiego 
„GENEWA (PAT). — Ogłoszono 

tu wyrok Trybunału Haskiego w dłu- 
gotrwałym i pasjonującym | opinję 
publiczną Szwajcarji sporze  francu- 
sko - szwajcarskim o t. zw. strefy wol 
ne na pograniczu obu krajów, w oko- 
cach Genewy. Strefy te, wolne od ceł, 
stworzył kongres w roku 1815. 

Po ostatniej wojnie Francja, opie- 
rając się na art. 485 traktatu wersal- 
skiego, który stwierdza zmianę warun 
ków, w jakich stworzono te strefy, — 
zniosła strefy wolne i w roku 1923 
uczyniła z granic politycznych także 
granice celne. Obecnie Trybunał Ha- 
ski 6 głosami przeciwko 5 przyznał 
słuszność Szwajcarji, oświadczając, 
że strefy wolne powinny być utrzyma 
ne, oraz że Francja powinna znieść 
granice celne, zgodnie z postanowie- 
niami traktatu z 1815 roku. 

Zniesienie granic celnych winno 
nastąpić przed 1 stycznia 1934 roku. 
Trybunał dodaje, że Francja może po 
bierać na granicy opłaty fiskalne, któ- 
re jednak nie mogą stanowić opłat 
celnych. Trybunał uznał za konieczne, 

ażeby wytwory, pochodzące ze stref, 
były wywożone do Szwajcarji bez cła, 
lub przynajmniej na podstawie zmniej 
szonej taryfy. 

Wyrok Trybunału w sprawie która 
dla Genewy posiada poważne znacze- 
nie gospodarcze, wywołał tu wielkie 
zadowolenie. Komentuje się tu go, ja- 
ko silne podkreślenie przez Trybunał 
Haski świętości i nienatruszalnošci 
traktatów. 

  

czone jest wykonanie budżetu pruskiego 

W budżecie powstała luka, spowo- 
dowana niespłaceniem dotychczas przez 
skarb pruski 100 miljonów marek, na- 
leżnych od rządu Rzeszy z racji przeję- 
cia banku kolonizacyjnego. Żądanie 
kanclerza Papena zostało uwzględnione 
zwołał konwenit! senjorów na 10 bm., ce- 
lem ustalenia terminu zwołania sejmu 
pruskiego. 

Koła sejmowe komentują iniejatywę 

Papena w ten sposób, że kanclerz Rze- 
szy zdaje sobie dokładnie sprawę z bez- 
celowości prowadzonych z partjami sej 
mu pruskiego pertraktacyj co do utwo- 
rzenia rządu koalicyjnego. To tez z gó- 
ry liczą się z faktem, że w kansekwen- 
cji fiaska tych rokowań, nastąpić musi 

nominacja rządowego komisarza Rze- 
Szy dla Prus. Prasa niedyskretnie wy- 
mienia nawet kandydata na to stanowi- 
skoy w osobliie nadburmistrza m. Lipska 

Goerdelera. Sprawa powołania komisa- 

rza dla Prus była oddawna przedmio- 
tem ostrej dyskusji. Przeciwstawialy 

się takiej nominacji szczególnie kraje 
południowe Rzeszy, uważając ją za pre- 
cedens naruszenia autonomji krajów 
związkowych. Prasa bawarska w związ 
ku z tem ujawnia wielkie zaniepokoje- 
nie, zwracając uwagę, że podobne naru 
szenie autonomicznych praw krajów 
zwiiązkowych stwarza podatny grunt 
dla rozwoju tendencyj separatystycz- 

nych. 

BRAUN ZŁOŻYŁ SWÓJ URZAD 
BDRLIN. PAT. — Premjer pruski 

Braun złożył wczoraj swój urząd, po- 
wierzając kierowmictwo rzadu mini- 
strowi opieki społecznej Hirstsieferowi 
Trudności, na jakie napotyka utworze- 
nie nowego rządu w Prusach, spowodo- 
wały interwencję kanclerza vor Dana 

na, który rozpoczął konferencje z przed 
stawicielami poszczególnych  frakcyj 
parlamentarnych. Wczoraj wieczorera 
kanclerz von Papen przyjął w tej spra- 

wie przywódcę partji niemiecko-naro- 
dowej Hugenberga. 

W dalszym ciągu projektowane są 
rozmowy m przywódcami narodowych 
socjalistów, oraz frakcji centrowej. Do 

  

Strajk kinematografów w Wiedniu 
'WIEDEŃ. PAT. — Na znak protestu 

przeciwko wygórowanemu podatkowi 
miejskiemu, 92 kinoteatry wiedeńskie 
postanowiły zamknąć swe lokale z dn. 

17 czerwca. Wszyscy pracownicy tych 

przedsiębiorstw otrzymali już wypowie 

dzenia. 
  

Pogrzeb Dżewad - Beya 
STAMBUŁ. PAT. — W miejscowo- 

ści Beygoglu odbył się dziś uroczysty 

pogrzeb Dżewad Bey'a, ambasadora tu- 

reckiego w Warszawie, z udziałem 

przedstawicieli władz i: korpusu dyplo- 
matycznego. Polski charge d“ affaires 
złoży] na trumnie wieniec. 

  

interwencji miały skłonić von Papena 
m. in trudności finansowe rządu prus- 
kiego 

CO MÓWI NEURATH? 
LONDYN (PAT). — W rozmowie 

z przedstawicielem „Timesa'* , bawią- 
cy w Londynie niemiecki minister 
spraw zagranicznych von Neurath 0- 
świadczył, że rząd obecny został de- 
sygnowany przez prezydenta Hinden- 
burga, jako rząd ludzi z doświadcze- | 
niem administracyjnem, którzy byliby 
zdolni do kierowania krajem w specjał 
nie trudnym okresie. O przywróceniu 
monarchji niema mowy. 

Pogłoska o tem, jakoby prezydent 
Hindenburg ustąpi miejsce byłemu 
kionprinzowi, jako prezydentowi Rze- 
szy, jest czystym wymysłem. Neurath 
podkreśla, że zagraniczna polityka Nie 
miec nie ulegnie zmianom. 

HR. WESTARP NiE BĘDZIE 
KANDYDOWAŁ 

BERLIN. PAT. — Grupa konserwa- 
tystów, której przedstawicielami w 
Reichstagu byli posłowie hr. Westarp, | 
Treviranus, von Lindeiner i Lambach, 
uchwaliła nie brać oficjalnego udziału 
w wyborach parlamentarnych. Hr. 
Westarp oświadczył pozatem, że rów- 
nież osobiście bezwarunkowo nie bę- 
dzie kandydował na żadnej liście. 

 EMIRSTOSWE RSL TOI 

Francois Albert 
PRZEWODNICZĄCYM 

RADYKAŁÓW 
PARYŻ (PAT). — Na przewodniczące- 

go frakcji radykalno - społecznej jednogłoś 

nie wybrany został Malvy, który jednak z 
tego stanowiska zrezygnował, oświadczając 
—że pragnie zachować wszystkie swe siły, 
dla pracy w komisji finansowej Izby, której 
prawdopodobnie będzie przewodniczącym. 

  

Większością 62 głosów obrany został Fran- = 

cois Albert na przewodniczącego frakcji ra- | 
dykalno - społecznej. Jako kandydat nan wi 

ceprezydenta Izby Deputowanych na miej- | 
sce Dalimier wyznaczony został jednogłoś- | 
nie Delbes. 

  

NOWY REKTOR POLITECHNIKI 
LWOWSKIEJ. 

LWÓW. PAT. — Rektorem Poli- 
techniki Liwowskiej na rok 1932-33 wy- 
brany został po raz drugi prof. inż, Ka- | 
zimierz Zipser. 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAA A 
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SKŁADAJCIE OFIARY NA KOMITET 
RATOWANIA BAZYLIKI 

WILESKIEJ 
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TEN, KTÓRY WYKONA 
POMKIK MICKIEWICZA w WILNIE 
"Twórczość Henryka Kuny, jednego 

z najznakomitszych współczesnych rzeź 
biarzy polskich, odznacza się przede- 
wszystkiem szczęśliwem  syntetyzowa- 

niem pierwiastków antycznej rzeźby 
greckiej z tradycjami gotyku. Stąd za- 
Lpewne płynie — stwierdza to zgodnie 
fachowa krytyka — ów łagodny misty- 
cyzm, połączony z subitelna zmysłowoś- 

murze, budziła w swoim czasie sensację 
na wystawie sztuki dekoracyjnej w Pa- 

ryżu w r. 1925 i byla najwieksžą ozdo- 
bą pawilonu polskiego. Jej odlew bron- 
zowy znajduje się w Parku Paderew- 
skiego w Wawszawie. 

Z inaych wybitnych dzieł Henryka 
Kuny wymienić trzeba: Jutrzenkę — 
obnażoną, przyklękłą na jedno kolano, 

  
eią, cechujące większość jego kompozy- 
cyj. Te dwa elementy wypowiada arty- 
sta w szlachetnej i czystej, doskonale 
wykończonej, formie. 

— Potężną podstawą — powiada Wa 
cław Husarski — na której opiera się 
ujęcie formalne Kuny, jest głębokie od- 
czucie i zupełne opanowanie kształtu. 

Pozwala ono artyście na dowolną styli- 
zację, ma naginanie tego kształtu do wy 

magań układu i kompozycji, na wydo- 
bywanie zeń harmonji prawdziwie mu- 

zycznej. Istotą tego ujęcia jest u Kuny 

rytmika: rytmika linij, płaszczyzn i 
brył, złewających się w doskonały u- 

kład całości. 
Pod tym względem najbardziej mo- 

że charakterystyczną jest znana jego 

rzeźba Rytm, przedstawiająca postać 
kobiecą „Rzežba ta „wykonana w mar- 

  

postać kobiecą, wykonaną w różowym 
marmurze; kompozycję Zmierzch —rze- 
zaną w hebanie i hebanowego również 
Rybaka, stanowiącego własność lady 
Cużard w Londynie. 

Pełnym mistyki i cierpienia jest 
Chrystus, imponująca siłą wyrazu i głę 

bią religijnego ujęcia rzeźba w drze- 
wie, która znajduje się w Padwie. 

Ostatnio ' wielkie zainteresowanie 
wywołały trzy rzeźby portretowe Kuny, 
przedstawiające prof. W. Jastrzębow- 
skiego, Kazimierza Wierzyńskiego i ma 
larza Roma Witkowskiego. 

W ostatnich dniach swego pobytu 
wileńskiego otrzymal Henryk Kuna z 
Warszawy propozycję wykonania biu- 
stów marmurowych Prezydenta Rze- 
czypospolitej i Marszałka Piłsudskiego 

do wielkiej sali P. K. O. jw. 

  

Kajakiem z Wilna do Gdańska 
We środę 8 czerwca rb. opuszcza Wil- 

no wycieczka państwowego seminarjum nau 
czycielskiego męskiego im. T. Zana, udaja- 
ca się kajakami do Gdańska. Bezpośrednim 
celem wycieczki jest zamafestowanie uczuć 
młodzieży wileńskiej, łączących ja z pol- 
skiem morzem. 

Dziesięć dwuosobowych kajaków wyko- 
nali w szkolnej pracowni robót ręcznych 
własnoręcznie uczestnicy wycieczki. 

Przygotowania trwały już od. dłuższego 
czasu. Udział bierze w wycieczce 20 osób. 

Trasa, wynosząca 1082 km. prowadzi 
przez Niemen, kanał Augustowski, Biebrzę, 
Narew i Wisłę. Zamierza się ją przebyć w 
ciągu około 30 dni. Wycieczka zwiedzi wszy 
stkie po drodze leżące miasta, następnie pol 
skie wybrzeże, a w drodze powrotnej 
Warszawę. 

W jednym z kajaków została umieszczo 
na krótkofalowa stacja radjowa nadawczo- 
odbiorcza, zapomocą której będzie utrzymy- 
wany staty kontakt z Wilnem. 

Organizacja wewnętrzna wycieczki z0- 
stała już ukończona; każdy niemal z wy- 

  

W Warszawie, jak wiadomo, wy- 
chodzi dwutygodnik p.t. Współczesny 
Pan. Pismo poświęcone specjalnie i 
wyłącznie sprawom mężczyzny. Tak 
głosi podtytuł. 

Jeeżli może wychodzić Femina, Die 
Dame, Kobieta współczesna etc. —dla- 
czego nie ma ukazywać się Współczes- 
ny Pan? Panie mają swoje sprawy, od 
manicure do udziału w życiu politycz- 
nem — panowie mają swoje: od naj- 
modniejszych krawatów do... 

Otóż tem „do* jest ciekawa kwe- 
stja, poruszona w ostatnim numerze 
Współczesnego Pana. 

Naczelny artykuł nosi oryginalny ty- 
tuł: „Liga obrony spraw mężczyzny". 
Jakieś pięćdziesiąt lat temu, w epoce 
Madzi Brzeskiej, podobne tytuły 
czytało się w różnych pismach po- 
zytywistycznych. Walczyło się wów- 
czas о prawę kobiecą i głosiło 
się hasło emancypacji. Po latach 50-ciu 
takie samo hasło podnosi Współczesny 
Pan — w stosunku do mężczyzn. 

Mężczyzna jest dzisiaj zdeklasowa- 
ny. Zalew kobiet we wszystkich dzie- 
dzinach życia i pracy usunął mężczyz- 
nę z różnych placówek. Kobiety zwy- 
ciężają i wypychają mężczyzn. Wypy- 
chają, albowiem są tanie, dużo tańsze 
jako pracowniczki, niż mężczyzna. 
Mężczyzna ustępuje kobiecie na każ- 
dym kroku. Począwszy od miejsca w 
tramwaju, kończąc na stanowiskach 
ministerjalnych. Maluczko jeszcze — a 
kobiety zajmą wszystkie biura, posady 
i urzędy — a mężczyźni staną się bez- 

cieczkowiczów będzie wykonywał zgóry 
przeznaczoną sobie funkcję. Są więc wybra- 
ni i mianowani: gospodarz, kwatermistrz, 
sekretarz — referent prasowy, —- lektor, kro 
nikarz, technik, kucharze ietc. 

W celu wprawienia się do trudów podró 
ży — odbywają się intensywne  tereningi 
wioślarskie, które już są na ukończeniu. 

W dniu 8 mb. o godz. 17 odbędzie się 
na przystani wioślarskiej szkół zawodowych 
przy ul. Brzeg „Antokolski uroczysty chrzest 
oraz spuszczenie na wodę ruszających w 
drogę kajaków, defilada, pokaz  ratowni- 
twa, oraz pożegnanie uczestników wyciecz 
ki przez społeczeństwo i wileńską  mło- 
dzież szkolną. 

Wycieczka kajakowa Wilno — Gdańsk 
nad którą protektorat objął kurator Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego p. Kazimierz Szelą- 
gowski — będzie na terenie naszego miasta 
pierwszym tego rodzaju wyczynem sporto- 
wym w połączeniu ze wzniosłą ideą spo- 
łeczną. Witold: Zahorski. 

  

  

Pani i Pam współczesny 
robotni. Jak będzie wówczas świat 
wyglądał? Gdybyż odwróciły się osta- 
tecznie role, i mężczyzna mógłby ro- 
bić sceny o nowy kapelusz, lub modne 
buciki... Nie, tego nie będzie. Obok bo- 
wiem  pokrzywdzenia i upośledzenia 
mężczyzny, kobieta nie przestaje nakła 
dać na niego ciężkich obowiązków: 
wymaga, aby dawał na utrzymanie i 
zakładał ognisko rodzinne. Kobieta wła 
ściwie pragnie, aby zarabiał tylko mąż, 
ona zaś traktuje swoją pracę jako nad- 
programową. Kobieta żąda od mężczy- 
zny, aby zarobkował, i jednocześnie 
zagarniając coraz bardziej wszelakie 
iachy i zawody, uniemożliwia męż- 
czyźnie zarobkowanie. 

Jakie będą rezultaty takiego stanu 
rzeczy? — biada Współczesny Pan. 
Niewiadomo. W każdym razie sytuac- 
cja jest stanowczo zagrożona. i dlate- 
go Współczesny Pan nawołuje do na- 
tychmiastowego zorganizowania Ligi 
Obrony Spraw Mężczyzny — LOSM, 
przed którą stanie miłjon różnych kwe- 
styj do załatwienia, która wypowie 
stanowczą walkę istniejącemu porząd- 
kowi i t.d. i t.d. 

Czy Współczesay Pan przesadza, 
czy też ma rację — nie będziemy de- 
cydowali. W każdym razie, jeśli kto- 
kolwiek pragnie do wzmiankowanej Li- 
gi należeć i rozpocząć wojnęs© eman- 
cypację mężczyzn — niech zgłosi się 
do redakcji. tego. czasopisma. 

Ciekawe tylko, jakich środków 
chwyci się Liga Obrony Spraw Męż- 
czyzny w swoich dążeniach do celu. 

  

SE O w G 

W CHILE PANUJE SFOKÓJ Replika na odpowiedź Redaktora „Kur.Wil." 
SANTĘAGO DE CHILE. PAT. — W 

całym kraju panuje spokój. Junta do- 
konała zmian na stanowiskach wyż- 
szych funkcjonarjuszów oraz oficerów. 

Były prezydent Montero schronił się w 
ambasadzie argentyńskiej. 

Junta zażądała wydania byłego pre- 

zydenta. Ambasada zgodziła się na to 
pod warunkiem poszanowania osoby 

byłego prezydeniia. Rada ministrów za- 
przecza pogłoskom o rozwiązaniu kon- 

gregacji. Gen. Puga zrzekł się teki mi- 
nistra spraw wewnętrznych, pozostające 
członkiem junty. 

SANTIAGO DE OHILE. PAT.—No- 
wy rząd postanowił odroczyć nacjonali- 
zację towarzystwa Cosach. donóki spra 
wa nie zostanie *zbadana przez rzeczo- 
znawców. Według oświadczenia mini- 
stra skarbu rząd przewiduje, iż decyzja 
we wzmiankowanej sprawie będzie po- 

dama pod rozwagę nawemu kongresowi, 

który zbierze się w listopadzie. 
SANTIAGO DE CHILE. PAT.—Da- 

villa zaprzecza wiadomościom o ruchu 

kontrrewolucyjnym, który miał wybuch 

nąć w południowej części Chile. 

Gwałtowne deszcze i burze we Włoszech 
FLORENCJA. PAT. — Gwałtowne 

iburze deszczowe i gradowe przeciągnę- 
ły nad całą połacią Toscanji. 

W niektórych miejscowościach po- 
toki wystąpiły z brzegów, zalewając po- 

la okoliczne. Rzeczka Bisenzio osiąg- 

nęła poziom 7 metrów, powodując szko- 
dy, zwłaszcza w ogrodach warzywnych, 
położonych nad jej brzegami. — Peggio 
a Caiano na skutek wylewn res 1ešt 
odcięte od Florencji, P'rase i Campi. 

Hausner wylądował na odludziu w Kanadzie 
PRZYPUSZCZENIA METOROLOGÓW AMERYKAŃSKICH 
NOWY YORK, (Pat). Lotnik 

polski Hąusner, pochodzi z Jaśli- 
ska, pod Sanokiem. Rodzice jego 
mieszkają w Linden, w stanie 
New. Jersey. 

W „New Yark Times“ ukazato 
się oświadczenie jednego z me- 
teoroisgow, który twierdzi, że 

    

MMM. 

Hausner natychmiast po prze- 
locie nad Nową Funlandią musiał 
wpaść we mgły I w Śniegi i z 
tego powodu musiał zawrócić. 
Możliwe jest, że Hsusner wyią- 
dował gdzieś ną odiudziu w 

  

W GRODNIE 
ZAMORDOWANIE DYŻURNEGO URZĘDNIKA 

GRODNO. W nocy na 7 czerw- 

ea r. b. dokonano morderstwa,w 

loksiu Urzędu Pocztowego na 

osobie potzły!łjana Kononowicza 

Konstantego, podczas pełnienia 

przez niego dyżuru w ekspedy- 

ej: Sprawca oddał Kilka strza- 

łów, kładąc Komonowicza tru- 

pem. 

W czasie ucieczki zabójca Ło- 

patowski, urzędnik Urzędu Po- 

cztowege Grodno Il (dworzec) 

został zatrzymanyprzez policję. 

W czasie zatrzymywania go 

usiłował strzelić z rewoiweru w 

kierunku  zatrzymującego 99 

* % 

Jak ustalona zostało wstępnem do: 

chodzeniem morderstwo Kononowicza 
dokonana zesłało na tle rabunkowem. 

Wskazują na te śiady pozostawione na 

miejscu przestępstwa. * 

Zaznaczyć należy, że przed półtora roku 
popełniona została w urzędzie pocztowym 
Znaczna kradzież. W czasie przerwy obiado- 
wej zrabowano w urządzie pocztowym kilka- 
naście tysięcy złotych. Pieniądze zrabowane 
zostały z podręcznej kasy. Sprawca kradzie 

funktjenarjusza P. P.. 

bój nie wypalił. 
Łopatowski po odebraniu mu 

rewolweru został osadzeny w 

areszcie do dyspozycji władz 

sądowych. Morderstwa dckenat 
Łopatowsk, prawdopodobnie w 

celach rabunkowych. Jax stwier- 

dzono w ekspedycji nic nie zra- 

bowazo, gdyż Sprawca został 

spłoszony przez urzędniea po- 

cztowego Pawłowskiego, Który 

na odgłos strzału wszczął alarm. 

Kononowicz został zabity 

strzałami z których jeden trafił 

w serga. 

*> 

iecz na- 

Utiekajątego mordercę aresziowali 
funkejenarjusze Wydziału Siedczego w 
Grodnie Kotowski i Pludzicki, którzy 
patralowali wówczas miasta. 

tej sprawie zostało umorzone. Wszystkie po 
szlaki wskazywały wówczas, że rabunku do- 
konał ktoś obeznany z trybem urzędowania 
urzędu pocztowego. 

Kto wie, czy sprawa ta nie łączy się z 
obecnym napadem. 

żynie został wówczas wykryty i śledztwo w + 

Jak się w ostatniej chwili do- 
wiadujemy Łopatowski stanie 

prawdopodobnie przed Sądem 
doraźnym. 
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Sam autor projektu stwierdza, że urzą 
dzanie „tygodni ojca'* na wzór odby- 
wających się tygodni matek nie wy- 
starczy... 

* 

A może poprostu wystarczyłoby 
trochę siły? Tak rzekłszy — gwałtu i 
pięści? Raz, dwa — i zrobić porządek. 
Jakby zareagowały na to kobiety? Jak- 
by zareagowały, jeśli chodzi o zaga- 
dnienia ekonomiczne i zawodowe? Nie 
wiem. Nie mogę nawet nic przewidzieć. 
Wiem tylko, że jest jedna dziedzina ży- 
cia, w której gwałt i pięść będzie zaw 
sze przez kobietę pożądana. Dziedziną 
tą jest miłość. 

Lektura pewnej interesującej i ira- 
pująco-elektryzującej powieści, druko- 
wanej w bardzo narodowym i ultrapa- 
trjotycznym dzienniku, całkowicie po- 
twierdza ten aksjomat. 

Bohater tej powieści w taki naprzy- 
kład sposób postępuje z kobietą. 

— Zośka, czy ty wiesz, że jesteś 
ładna, psiakrew? — Chodź tu — dorzu 
cił ostro. Wyciągnął rękę i zagarnął 
ją sobie na kolana... 

Następują potem różne emocjonu- 
jące opisy rozmaitych jeszcze bardziej 
emocjonujących sytuacyj, a w każdej 
z nich tą najistotniejszą zaletą i warto- 
ścią mężczyzny, która budzi w Zośce 
miłość, przywiązanie i żądzę, jest siła 
i stuprocentowa brutalność, przy cią- 
głym akompanjamencie: 

— Psiakrew! | 
Albo: › 
— Ach ty gadzino!.. 
Finał jest taki, że ona „zwisa bez- 

władnie w jego rękach”, a on wali nią, 

  

  

  

DO NABYCIA W KSIĘGARNI JOZEFA ZAWADZKIEGO 

Bktualne książki Władysława Studnickiego 

„Rasja sowiecka w polityce Światowej sze. 

zdaleki Wschód w polityce Światowej s ze. 
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gdzie popadło: sofa, nie sofa, nisza nie 
nisza, psiakrew, do cholery ciężkiej! 

Oto niezawodny środek! 
Niech Współczesny Pan przeczy- 

ta sobie tę frapującą powieść, druko- 
waną w odcinkach patrjotyczn. dzien- 
nika — i przeniesie metody opisywane 
przez autora, z dziedziny miłości — w 
inne dziedziny życia. 

  

Więcej brutalności, panowie! Nie-* 
tylko nie ustępujmy miejsca w tramwa- 
ju, ale, jeśli miejsca są w nim zajęte, 
wyrzucić babę jedną i drugą — a zo- 
baczymy, jaki luz dookoła nas się zro- 
bi. I żadne Ligi, psiakrew, nie będą 
wówczas potrzebne. - 

* 

Czy taki typ męžczyzny zaimponuje 
kobiecie? 

Sądząc z owej frapującej powieści 
— tak. Tymczasem przewrotność ko- 
bieca nie ma granic. Zośka, która jest 
symbolem i ekstraktem kobiecości — 
kocha brutala. Każdy nowy szlagier, ka 
žna piosenka wielbi również  brutala. 
Tymczasem ankieta, rozpisana przez 
tegoż Współczesnego Pana śród kobiet 
na temat, jakim jest ich ideał mężczy- 
zny, przynosi odpowiedzi zgoła przeci- 
wne. Trzeba wszakże zaznaczyć, że 
ankieta rozpisana została wśród pew- 
nej tylko kategorji kobiet, mianowicie, 
artystek scenicznych. Może więc nie 
należy brać jej dosłownie. Może artyst- 

ki odpowiedzi swoje przygotowały, jak 
wyuczoną rolę. A może poprostu kła- 
mią. I chcą uchodzić za romantyczniej- 
sze, platoniczniejsze i idealniejsze, niż 

są niemi w istocie. 
Wszystkie bowiem, jak na urząd, 

piszą mniej więcej tak: 

  

Panie Redaktorze! 
Z najwyższem zdumieniem  odczytałem 

Pańską odpowiedź, w której przebija nie- 
słychane i niewłaściwe Panu podrażnienie, 
z którym Panu naprawdę nie do twarzy. 
W odpowiedzi tej czyni Pan, jak to robią 
trzecio- lub czwartorzędni publicyści, i wy- 
kręca Pań kota do góry nogami, robiąc z 
czarnego białe i przekręcając fakty, np. w 
artykule moim nie piętnowałem negatywne- 
go stosunku do zabójcy Prezydenta Francji, 
lecz pełen pogardy i naigrawający się sto- 
sunek do tych Rosjan, co walczą z bolsze- 
wickiemi rządami na terenie swej ojczyzny: 
A wszak i Panu wydają się one, jak Pan 
to sam wyraźnie zaznacza, strasznemi, po- 
nuremi. 

Jakimże więc czołem odmawia Pański or- 
gan tym nieszczęśnikom!i wśród których sq— 
jak Panu dobrze wiadomo — nietylko b. o- 
ficerowie rosyjscy, lecz i przedstawiciele 
b. radykalnych stronnictw, prawa walki 
czynnej z gnębicielami swej ojczyzny! 

  

Zapomina Pan, że znam 
łeczne i kierunki najnowsze społeczno - 
gospodarcze i dlatego właśnie rozumiem 
bardzo dobrze, o co idzie panu Dembińskie- 
mu et consortes; cytować nie potrzebowa- 
łem bo czas i papier jest drogi; reformo- 
wać obecny system społeczno - gospodar- 
czy, to jedno, a propagowanie komunizmu, 
to drugie. Co do faszyzmu i katolickiego 
radykalizmu, któryby Pan chciał też jakoś 
przytoczyć na usprawiedliwienie  tolerowa- 
nia komunistów, to zaiste Mussolini i Pa- 
pież zastrzegliby się napewno przeciw po- 
dobnego rodzaju eskontowaniu ich autory- 
tetuitakiemu  koleżeństwu. Zresztą wprost 
śmiać się można do rozpuku, gdy Pan po- 
wołuje się na Papieża; wiemy aż nadto do- 
brze, jaki jest stosunek Pański do ducho- 
wieństwa katolickiego. Dobre zewnętrzne 
fornty niewiele tu pomogą. Broń insynuacji 
jest ogólnie znana, lecz zwykle używana 
w brukowcach, a nie w poważnych  pis- 
mach, dlatego nie odpowiem Panu na insy- 
nuowanie mnie chęci uczestniczenia w po- 
lemice „Siowa“ z „Kurjerem“. Jest to mo- 
ja sprawa i nie chcę jej Panu wyjaśnić. 

Zastawianie się rządem „Puikow- 
ników”, którzy walczą z niezwyklą energją 
z komunizmem, jest _ chęcią onieśmielenia 
mnie; tej przyjemności nie będzie Pan mial; 
natomiast nie życzę Panu, aby Pan z po- 
wodu swoich nierozważnych posunięć zapo- 
znał się z ich silną ręką. 

Encykliki papieskie chce każdy przysto- 
sować lub nagiąć do swego programu; z 
enuncjacji Papieża proklamuje się miłość 
chrześcijańska, współczucie, miłosierdzie na- 
wołuje się do ofiar ze stanu posiadania. — 
Pan Dembiński natomiast i towarzysze zie- 
ją bezgraniczną pogardą i nienawiścią, — 
pomimo szyldziku katolicyzmu, którym żon- 
glują, bo wiedzą dobrze, że prawowierne 
Wilno trudno inaczej zdobyć. Jestem prze- 
konany, że ten leciutki pokościk katolicvz- 
mu, przyjęty ad usum Delphini, pryśnie ze 
skrzydeł młodych pionierów, gdy będą już 
silni i pewni —odrzucą go, jak niepotrzeb- 
ny łachman, jak krępujące ruchy więzy; bo 
gdyby nawet niektórzy nie chcieli, to znaj- 
dą się tacy, co ich zdystansują, Wiera, że i 
„Młodzież Demokratyczna” hołduje radykal- 
nym planom przebudowy społecznej, lecz tu 
właśnie jest sęk, do jakiego stopnia idzie 
ten radykalizm, Cała propaganda choćby 
pseudo-katolickiego komunizmu w pobliżu 
niemiłych i dla Pana, sąsiednich za kordo- 
nem czrezwyczajek —- to igranie z ogniem, 
tylko ślepy doktryner tego nie zrozumie. 

Zła wiarą przemawia przez Pana, gdy 
Pan ośmiela się 2 haut dc votre granccur 
imputować mnie, człowiekowi skromnemu, 
— chęć odegrania roli mentora. Czyjego' 
pytam? Pańskiego? O nie, mój Panie! Nie 
mógłbym przełamać Pańskiego oportunizmu 
i doktrynerstwa Pańskich pupilów? Tych 
nie przekonam; bo są zdecydowanie jawni i 
szczerzy, będzie to więc grochem o Ścianę. 
List pisałem do Pana z zapytaniem, a nie 
dla mentorskich uwag; dawno zdaje się wy 

doktryny spo- 

  

“ty, którym nie 

szedł Pan z chłopięcych 
potrzebne. 

Piętnowałem narowy szlachty lub at ;sto- 
kracji na łamach pism, lecz cytowałem 

Eiożna zaprzeczyć. Т 
jednak rozpoczyna <i> atak ua ziem 
sprawcy — tylko — ciury dają des 
de jarnac. Nigdy nie przerabiał Per 
moich feljetonów sam, lecz dro zimiany 
czynili Pańscy współpracowuicy, boś Pan za 
leniwy, by to czynić. 

Zaznaczyłem w moim liście, że nie je- 
stem apologetą szlachty, lecz w napaš- 
ciach musi być umiar; można  piztnow: 
fakty i ludzi — nawet zjadłiwie, bo to bcli 
—tak jak ojciec, co smaga cxO za wy- 
stępki, lecz beż nienawiści. 

Z artyżkułów p. Dembińskiego i tow 
rzyszy wyszczerza zęby wściexła nienawiść 
do bandy wyzyskiwaczy ziemuaa -- i tego 
wrażenia nie zatrą Pańskie obładae iraze- 
sy i reweransy — 0 13gi1C1 pożytecz- 
nych pracownikach wśryi klasy ziem: 
skiej. Przecież ci najtę iziej 
nawidzeni przez Pańsk 
bińskiego i towarzyszy, ciamajdy 

latek, gdy byiy 
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tracjusze okryci pogardą, lecz mniejszą nie- 
nawiścią.. 

P. Dembiński i towa.zysze przybliżają 

    tę chwilę, gdy trzeba bęl_:e się jasno w 
powiedzieć, po jakiej strou:: barjery stanąć; 
będąc demokratą szczerszy, niż chcę być, 
szczurem, uciekającym z tonacego lub ze- 
grożonego ziemianskiego okrętu + wolę 
wbrew przekonaniom ginąć razem ze skaza- 
nymi na zagładę. 

W końcu muszę zaznacześ, re mój list 
nacechowany był także „ewrą dozą obiud 
tak też należy pojmować słowa: й 
o nie! Panie Redaktorze; nie żalu: 
go, tylko tego, że tak długo w. Pańskiem 
piśmie współpracowałem, bo J dopiero 
zrozumiałem, kto stoi na czele „Karjera Wi- 

    
   

        

Komuniści podżegają 
bezrobotnych 

Próba wywołania zajść w 
Przemyślu spaliła na panewce 

PRZEMIYŚL .PAT. — We wtorek w 
południe zgromadziła się przed gma- 

chem starostwa w Przemyślu grupa bez 
robotnych w Hczbie około 150 osób, 

która wysłała delegację do starosty z 
prośbą o zatrudnienie. 

Starosta porczumiał się z burmist- 
rzem miasta, który przyrzekł zatrudnić 
dodatkowo oprócz już zajętych 100 bez- 
robotnych, jeszcze 40. Opłacani oni by- 
liby z funduszów miejskich, pracę zaś 
mieliby przy robotach kanalizacyjaych 
przy ul. Krasińskiego. Prace zostały po 

dzielone na dwie zmiany po 5 godzin 
dziennie, aby w len sposób uzyskać moż 
ność zatrudnienia jeszcze większej iloś- 
ci bezrobotnych. 

W czasie trwania konferencji między 
starostą a burmistrzem, komuniści po- 

częli rozrzucać wśród bezrobotnych u- 
lotki o treści antypaństwowej i niema- 
jącej żadnego związku ze sprawami bez 

robocia. 

Władze bezpieczeństwa aresztowały 
11 osobników i oddały ich do dyspozy- 
cji władz prokuratorskich. Delegacja 
bezrobotnych po otrzymaniu odpowie- 
dzi o wyniku konferencji, wezwała zgro 
madzonych do rozejścia się. 

  

  

Ks. Worsniecka skazana 
NA TRZY LATA TWIERDZY 

WARSZAWA, (Pat). Sąd Okrę= 
gowy ogłosił wczoraj роро!иа- 
niu wyrok na mocy którego 
Zofja Korybut-Woroniecka ska- 
zana została na trzy lata twier- 
dzy, zą zabójstwo Boya popeł- 
nione w stanie slinego wzbu- 
rzenia psychicznego, wywołanego 
ciężką zniewagą osobistą. 

Sąd zasądził powództwe cy- 

  

— Mój ideał mężczyzny? — Musi 
to być człowiek rozumny, subtelny, de- 
likatny, gentleman w każdym calu, mo 
ralny, prawy, szlachetny... 

Same subtelności, same moralności 
— oto zalety, jakich wymagają te pa- 
nie od mężczyzn. Ani słówka o bruta- 
lach i cavemanach. 

Jest jeszcze jedna cecha, która obo- 
wiązuje ideał mężczyzny. Te _ panie 
wszystkie mniej więcej żądają, aby ide- 
ał był zdolny do założenia ogniska do- 
mowego, aby byt dobrym „sternikiem“ 
życia kobiety, jej przewodnikiem i o- 
piekunem. 

Wymagania, jak widzimy, duże — 
i wobec tego może jest jednak racja 
w tem, że trzeba się mężczyznom zrze- 
szać i nagwałt tworzyć Ligę. 

* 

Wszystkie te skomplikowane za- 
gadnienia i wzajemne stosunki kobiety 
i mężczyzny, mógłby rozstrzygnąć nie- 
zawodnie jeden tylko czynnik... Oczy- 
wiście, miłość. Niema wówczas mowy 
o żadnych przewagach, czy słabo- 
ściach, żądaniach i pretensjach. Wszy 
stko się momentalnie reguluje. 

Z tego punktu widzenia ujmuje 
sprawę ciekawa amerykańska powieść, 
którą możnaby nazwać, jak to się mó- 
wi, przekrojem życia współczesnego i 
wykładem wzajemnego ustosunkowa- 
nia się obu płci. 

Autorem powieści jest Joseph Her- 
gesheimer. W niemieckiem tłumaczeniu 
nosi ona tytuł „Das pariser Abend- 
kleid'. — „Paryska suknia wieczoro- 
wa“. 

Jest to historja dojrzaleį czterdzie- 
stoletniej współczesnej kobiety. Nina 

wiine w wysokości 1.401 zł ty- 
tułem alimentu dla dzieci pe 200 
zł. miesięcznie za okres ubiegły 
od śmierci ojca i symbolicznie 
jeden złoty tla pierwszej żony 
Boya tytułem edszkadowanią za 
straty moralne. 

Ponądto zasądzeno alimenty 
dla dzłeci do czasu ich pełnoiet- 
ności po 200 zł. miesięcznie. 

  

Henry jest jeszcze bardzo piękna, peł- 
na sił i energji, nowocześnie zakonser- 
wowana, masowana, pielęgnowana ko- 
bieta. Ma męża, którego nie kocha, ma 
dwoje dorosłych dzieci — i pędzi ży- 
cie takie, jak wszystkie zamożne, dzi- 
siejsze kobiety. Używanie życia, roz- 
rywka, kino, dancing i t.p. — oto, co 
wypełnia jej czas, jej serce, głowę i 
zmysły. I naraz na drodze jej życia sta- 
je dziwny, obcy człowiek Chalke Er- 
win — tak, silny mężczyzna, stupro- 
centowy, ale stuprocentowość obejmu- 
je nietylko jego mięśnie: stuprocentowe 
jest również jego serce, świeże i wra- 
żliwe. 

Naturalnie, końca domyślamy się. 
Tych dwoje ludzi pokochało się — ale 
Chalke Erwin nie chce być jednym z 
wielu. Nie chce dzielić Ninę z jej me- 
żem, nie rozumie zdrady małżeńskiej. 
A Nina przyzwyczaiła się tak bardzo 
do swego dotychczasowego życia.. Ko- 
cha Erwina ponad wszystko, ale... 

Ale, czy warto porzucać to, co się 
posiada, czy nie lepiej podzielić się 
pomiędzy nim a mężem? Zresztą — 
męża nie kocha wcale, więc właściwie 
należeć będzie tylko do Erwina... 

Erwin nie uznaje kompromisów. О- 
dejdzie w takim razie — i cóż uczyni? 

Wielka miłość może się skoń- 
czyć tylko śmiercią. Samobójstwo... 

: * 

„Przekrój'* współczesnej kobiety i 
współczesnego mężczyzny w powieści 
wypadł na korzyść mężczyzny. Miłość 
mogłaby wszystko rozstrzygnąć. Ale 
czy dzisiejsza kobieta jest zdolna do 
miłości, pełnej poświęcenia się i olia- 
ry? dox. 
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ZJAZD WIL. T-WA O. i K. R. 
W dniu 7 b.m. w sali techników 

przy ul. Wileńskiej odbył się dorocz- 
ny Zjazd Wileńskiego T-wa Organiza- 
cji i Kółek Rolniczych przy licznym u- 
dziale tak delegatów z terenu, jak go- 
ści. 

Na zjezdzie obecni byli między in- 
nemi p. wojewoda Z. Beczkowicz, gen. 
L. Żeligowski, prof. Makowski, — poza 
tem widzieliśmy na sali przedstawicieli 
różnych instytucyj państwowych i sa- 

  

Gen. Lucjan Żeligowski. 

morządowych, banków, spółdzielczości 
itp) 

Zjazd zagaił prezes T-wa p. Karol 
Wagner przez powitanie zebranych, 
prosząc do honorowego prezydjum p.p. 
wojewodę Z. Beczkowicza, gen. L. Że- 
ligowskiego, prof. W. Makowskiego, 
prof. W. Staniewicza i prezesa Mal- 
skiego i oddając jednocześnie prze- 
wodnictwo w ręce gen. Żeligowskiego. 

Obejmując przewodnictwo, gen. Że- 
ligowski zwrócił się do obecnych z 
przemówieniem, które w streszczeniu 
poniżej podajemy: 

„W mojem przeświadczeniu Zjazd może 
mieć doniosie znaczenie nietylko dła Wilna, 
nietylko dla ziem, wschodnich, ale i dla ca- 
łej Polski. Opieram to na przekonaniu, że na- 
sza polityką ekonomiczna nie idzie dobrą dro 
ga, ponieważ już w zaraniu niepodległości 
rolnictwo zostało zbagatelizowane. Teraz 
widzimy, że stosując zasadę wolnego handlu 
rozminęliśmy się z celem. Życzę, by па- 
wrót do rolnictwa rozpoczął się z inicjatywy 
Wileńskiego T-wa O. i K.R. Czy jesteśmy do 
tego przygotowani, czy nie? Ten Zjazd wia: 
śnie to wykaże. Możemy zająć się naszemi 
drobnemi bolączkami, wypowiadać żale — 
wówczas to czas stracony i tej roli, do któ- 
rej jesteśrzy powołani — nie spełnimy. Albo 
też zechcemy spojrzeć w przyszłość, odwra- 
cając się od swych egoistycznych cełów, a 
dążąc do wytknięcia drogowskazów na przy 
szłość. Wówczas rolę naszą i zadania speł- 
nimy. życzę Panom, by tak się stało". 

Po przemówieniu gen. Żeligowskie 
go, który złozył przewodnictwo Zjaz- 
dem, w ręce prof. W. Staniewicza, za- 
brał głos p. wojewoda Z. Beczkowicz. 

— Chcę wykorzystać na chwilę Zjazd -— 
mówił p. wojewoda — by w krótkich  sło- 
wach jeszcze raz dać wyraz memu  stosun- 
kowi do T-wa. T-wo O. i KLR. traktuję ja- 
ko zastępczy organ samorządu rolniczego, z 
którym chcę  jaknajściślej współpracować. 
Dziś, gdy przed T-wem wyrastają nowe wiel 
kie zadania, związane z zainicjowaną przez 
Rząd akcją pomocy rolnictwu, tembardziej 
ważnem jest, by praca T-wa miała przebieg 
rokujący najlepsze wyniki. Życzę, by Zjazd 
ten przyczynił się do pogłębienia podjętej 
przez T-wo pracy, a jednocześnie do wytknię 
cia nowych dróg, które o efekcie tej pracy 
stanowić będą. 

Następnie w imieniu Izby Przemy- 
słowo-Handlowej w Wilnie przemawiał 

  

Minister prof. Witold Staniewicz 

p. L. Chomiński, zwracając uwagę na 
wspólne zadania w kraju rolniczym 
przemysłu i handlu, a rolnictwa i ży- 
cząc, by współpraca między lzbą a 
T-wem stale zacieśniała się, przyczy- 
niając się w ten sposób do rozwoju i 
postępu. 

Przewodniczący prof. Staniewicz w 
imieniu T-wa złożył p. wojewodzie po 
dziękowanie za wyjątkowo serdeczny i 
przychylny stosunek do T-wa. 

Po wyrażeniu na wniosek prof. 
Łastowskiego podziękowania zarządo- 
wi, dyrektorowi Cz. Makowskiemu i 
pracownikom T-wa za nacechowaną 
świadomością obywatelskiego obowią- 
zku dotychczasową pracę — i po 
odczytaniu  protokułu _ poprzednie- 
go zjazdu, następnie « sprawozdania 
z pracy T-wa O.i K. R. za ubiegły rok 
i planu pracy na rok bieżący, sprawo- 
zdania z działalności W-łu Koła Gospo 
dyń wiejskich (referowała p. I. Bort- 
kiewiczowa), budżetu T-wa na r. 1932 

— 1933 i wreszcie sprawozdania ko- 
misji rewizyjnej — zarządzona została 
kilkuminutowa przerwa, po której po 
Przyjęciu do wiadomości sprawozdań 
z działalności i udzieleniu absoluto- 
1jum zarządowi, wywiązała się ożywio- 

na dyskusja na temat planu prac T-wa 
na rok. 1932 — 33. Dyskusja, którą 
cechował bardzo wysoki poziom, tak 
pod względem rzeczowego ujmowania 
poszczególnych zagadnień, jak głębo- 
kiego opanowania treści poruszanych 
tematów, a w której m. in. udział przy- 
jęli: prez. Malski, dyr. Mazurkiewicz, 
prof. Staniewicz — dotyczyła przewaz- 
nie kwestji zbytu organizacji pracy, 
oraz ogólnych zadań T-wa. Podczas 
dłuższego przemówienia swego proi. 
Staniewicz poza sprawami zbytu pro- 
duktów rolnych, utworzenia giełdy zbo 
żowej, organizacji pracy w T-wie i t.p. 
poruszył zagadnienia, które miały sta- 
nowić treść jego referatu, przewidzia- 
nego w porządku dziennym po przerwie 
obiadowej, a które dotyczyły kryzysu 
finansowego, obiegu pieniężnego, oraz 
cen. W zakończeniu swego przemówie 
nia prof. Staniewicz mówił między in- 
nemi o konieczności połączenia w-wa 
wileńskiego w w-wem nowogródzkiem. 

Dalsza dyskusja została przerwana celem 
dokonania wyborów do Rady i komisji rewi- 
zyjnej, oraz wyznaczenia delegatów na wal- 
ny zjazd. Centr. T-wa O. i K. R. do Rady 
wybrani zostali (1/3 członków Rady): p. p. 
gen. Żeligowski, I. Houwald, A. Żyliński, ]. 
Strumiłło, ]. Bortkiewiczowa, R. Węckowicz, 
1. Burak, A. Iszanis, H. Jasiński, Massalski, S. 
Żukowski, Ostaszewski i 1. Polkowski. Jako 
delegaci na walny zjazd C. T. O.i K. R. wy 
brani zostali: p.p. gen. Żeligowski, I. Borow- 
ski, Z. Bortkiewicz, Z. Ruszczyc, A. Sołtan, 
1. Polkowski, R. Ślizień, W. Kwinto, B. Wę- 
dziagolski, A. Kokociński, I. Jeleniewski, Mia- 
sojed, Ostaszewski, E. Bukowski, Szyman- 
kiewicz, a jako ich zastępcy p.p. Hurczyn, 
Sieradzki, Żukowski i Rusiecki. Do komisji 
rewizyjnej: p.p. Seradzki i Turczynowicz. 

Następnie p. dyr. J. Borowski wy- 
głosił bardzo ciekawy referat na temat: 
„Jak gospodarować w obecnych warun 
kach', wysuwając jako naczelny postu 
lat gospodarowanie z ołówkiem w rę- 
ku i nawołując do utrzymania w gospo 
darstwie kierunku zbożowo-hodowla- 
nego. 

Dalsza dyskusja w związku z pia- 
nem prac T-wa, oraz referatami prof. 
W. Staniewicza i dyr. |]. Borowskiego 
wznowiona została po przerwie obia- 
dowej. 

  

Prezes Karol Wagner. 

O godz. 5 i pół po południu zo- 
stały wznowione obrady zjazdu pod 
przewodnictwem p. prezesa T-wa Ka- 
rola Wagnera, później prof. Stanie- 
wicza i w obecności p. wicewojewo- 
dy M. Jankowskiego, gen. Żeligow- 
ski wygłosił referat na temat Iniar- 
stwa, który w ogólnych zarysach za- 
wierał tezy i uwagi, znane już czy- 
telnikom z drukowanych w naszem 
piśmie „Myśli żołnierza i rolnika*, na- 
wołując do nawrotu do rolnictwa. 
„Ktoś w tej akcji nawrotu — mówił 
gen. Żeligowski — musi stanąć w a- 
wangardzie. Chcielibyśmy, by ta rola 
przypadła w udziale Wilnu. A jaką 
drogą? Przez Iniarstwo'* Przemówie- 
nie swe mówca zakończył efektowną 
parafrazą słów Archimedesa: „Musi- 
my stanąć jedną nogą na Iniarstwie, a 
wywrócimy fałszywą politykę ekono- 
miczną“. 

Prezes Z. Bortkiewicz 
wniosek wprowadzenia używania 
kwaśnego mleka przez wojsko na 
wzór Czechosłowacji, utworzenia chło 
dni w Wilnie, która umożliwiłaby m. 
in. magazynowanie masła latem i wre 
szcie stosowania ułatwień przy parce 
lacji w związku z akcją oddłużenia rol 
nictwa. 

Poseł Polkowski, po omėwieniū 
sprawy Iniarskiej, zbytu i parcelacji, 
uzasadniał celowość i potrzebę zało- 
żenia w interesach drobnej i więk- 
szej właśności „Centralnej Parowej 
Mleczarni w Wilnie", która obsługiwa 
łaby 4 powiaty: wileńsko - trocki, po- 
stawski, święciański i częściowo bra 
sławski. Koszty założenia mleczarni 
wynosiłyby około 150 tys. zł. 

Dyr. L. Maculewicz udzielił szereg 
informacyj dotyczących zdobyczy 
praktycznych, osiągniętych w dziedzi- 
nie lniarstwa. Pozatem podał do wia- 
domości o wydanem zarządzeniu co 

wysunął 

do udzielania pożyczek w listach za- 

stawowych na konwersję pożyczek 
krótko-terminowych oraz na kupno 
gruntów zadłużonych w Banku Rol- 
nym z tytułu pożyczek krótkotermino- 
wych. 

P. L. Chomiński poruszył sprawę 
budowy chłodni i rzeźni w Wilnie w 
związku z eksportem produktów ho- 
dowlanych do innych dzielnic i zagia 
nicę, a następnie sprawę parcelacji 
oddłużniowej oraz konieczności podję 

cia na nowo w szerokim zakresie akcji 
komasacyjnej. 

Poseł B. Wędziagolski uzasadniał 
wniosek domagania się od rządu, by 
poczynił kroki celem spowodowania 
przystosowania cen artykułów  prze- 
mysłu skartelizowanego do cen artyku ° 
łow rolnych. 

Zabierali głos pozatem p. p.: dr. Brynk, 
(projekt organizacji zbytu), prez. OUZ St. 
Łączyński (wyjaśnienia z działalności OUZ) 
prezes A. Żyliński (o wciągnięciu w orbitę 
działalności projektowanej Cenr. Par. Mle- 
czerni powiatu oszmiańskiego i mołodeczań 
skiego), prezes Pilecki (o kosztach komasa 
cji), instruktor rolny Smolenkow (sprawy 
rabiału), prezes Niewiarowicz (wnioski w 
sprawie Iniarskiej), W. Żebrowski (wniosek 
o ujednostajnieniu i obniżeniu składek do 
kółek rolniczych), prezes Karczewski (akcja 
finansowo - rolna i Świadczenia), dyr. Ma- 
zurkiewicz (giełda zbożowa), oraz dyr. Bo- 
rowski (głównie odpowiedź w związku z u- 
wagami mówców na temat jego referatu). 

Po wyczerpaniu tematów dyskusji 
zjazd T-wa powziął następujące u- 
chwały: 

1) Rolnictwo Wileńszczyzny stawia so- 
bie za zadanie nietylko prawnie, lecz morai 
nie zapłacić długi zaciągnięte w instytucjach 
państwowych. 

2) Podstawą gospodarki 
być rośliny włókniste i oleiste oraz 
przeróbka na warsztatach ręcznych. 

3) Zjazd zaleca jak najdalej idącą samo- 
wystarczalność i wzywa społeczeństwo do 
zaniechania kupna wyrobów z surowcow ob 
cyci:. 

4) Zjazd wzywa większą i mniejszą 
własność ziemską aby  dostosowała swoje 
warsztaty rolne do potrzeb wsi i rynków 
wewnętrznych (wymienione 4 wnioski wy- 
sunięte zostały przez gen Żeligowskiego). 

5) W obliczu kryzysu ekonomicznego u- 
znać należy za jedyne wyjście z obecnej sy 
tuacji oparcie caikowite przemysłu polskie- 
go na surowcach włóknistych pochodzenia 
krajowego (wniosek prezesa  Niewiarowi- 
cza).. 

6) Stwierdzając, że jednym z głównych 
elementów kryzysu w rolnictwie jest zjawi 
sko niewspółmierności cen szeregu artyku- 
łów przemysłu skartelizowanego, które n:a- 
ją szerokie spożycie w naszej wsi, Zjazd po 
stanawia domagać się od Rządu o jak naj- 
szybsze przyczynienie się do możliwego wy 
równania cen artykułów rolnych (wniosek 
posła B. Wędziagolskiego). 

7) Zjazd zwraca się do CTO i KR z 
prośbą o energiczną interwencję w celu przy 
spieszenia zunilikowania egzystujących 2-ch 
Związków Rewizyjnych (wniosek prezesa J. 

Karczewskiego). 2 
8) Zjazd, doceniając powagę zagadnie- 

nia mieczarni poleca zarządowi dążyć do zre 
alizowania projektu _„Centralnej Parowej 
Mleczarni w Wilnie", po szczegółowem prze 
pracowaniu już zebranego materjała (wnio- 
sek posła Polkowskiego). 

9) Zjazd podkreśla potrzebę budowy 
chłodni i rzeźni w Wilnie (wniosek p. L. 
Chomiskiego oraz prezesa Z. Bortkiewicza) 

10) Zjazd zwraca się do właściwych 
władz ziemskich o prowadzenie akcji koma 
sacyjnej bez żądania wpłat gotówkowych 
zgóry od komasantów (wniosek p. L. Cho- 
mińskiego). 

11) Z uwagi na wzrastającą z roku na 
rok produkcję mieka, zjazd uważa za ko- 
nieczne wprowadzenie konsumpcji mieka w 
armji (wniosek prezesa Z. Bortkiewicza). 

Pozatem uchwalono szereg wnio- 
sków, dotyczących: odraczania i roz- 
kładania na raty spłat pożyczek krótko 
terminowych, skonwertowania poży- 
czek, obniżenia procentów od poży- 
czek, obniżenia stawek świadczeń so- 
cjalnych, zaniechania ściągania w o- 
becnym okresie kosztów scaleniowych 
itp. 

Zjazd zamknął przewodniczący p. 
prof. Staniewicz. dziękując obecnym 
na czele z p. wojewodą i p. wicewo 
jewodą za udział w zjeździe i wyra- 
żając przeświadczenie, że przyszły 
zjazd będzie obradował przy lepszych 
konjunkturach ekonomicznych. 

* 

Po zakończeniu zjazdu natychmiast 
przystąpiła do obrad Rada T-wa w 
odnowionym częściowo składzie. Do- 
konano dodatkowych wyborów pre- 
zydjum. Na pierwszego wiceprezesa о- 
brano p. A. Sołtana, na drugiego wi- 
ceprezesa posła B. Wędziagolskiego. 

Na miejsce wylosowanych człon- 
ków zarządu wybrani zostali: p.p.: A. 
Sołtan, A. Kokociński, poseł Wł. Ka- 
miński, pos. B. Wędziagolski, prof. 
Wł. Łastowski i J. Pietraszewski. 

* 

rolnej winny 
ich 

Wrażenia ze zjazdu? Temi podzie- 
limy się wobec późnej pory i braku 
miejsca w następnym numerze. 

Z. Harski. 
 EERRAACZEZOKZZZD ZE PETE TEN TROSPZSZA WDERTKA 

I DRUGIE TEŻ... 
Wydarzenie, które miało miejsce we 

wsi Bobrowniki, pow.  wileńsko-troc- 
kiego, trzebaby właściwie opwiedzieć 

wiernie słowami p. B. M., członka tam- 

tejszego sejmiku.  Rozbłysnąłby wów- 
czas cały rabelaisowski wdzięk stylu i 
rzeczowości ludowej. Ale nie wypada. 
Złagodzić trzeba. 

Było więc tak. Antoni Kuranowicz, 
lat sześćdziesięciu paru, był „pomiesza- 
ny rozumem Któregoś dnia rankiem 

zamyślił się głęboko, potem wziął brzy- 
twę, naostrzył, siadł na ławie i rzekł do 
siebie ze smutkiem: 

— Na co mnie to staremu? żadnego 
już pożytku z tego nima... 

I ciach brzytwą, raz i drugi... Ni- 
czem kabana. Ale jedno zostało. 

Polecieli nagwałt po dochtora. Doch 
tor był kobieta. Odmówiła. 

— Do takich wypadków — powia- 

da — nie mam narzędzia odpowiedniego 
Przywieźli więc księdza. Ale stary 

wciąż odgraża się: 

— Poczekajcie: Poprawię się cał- 
kiem, to wraz i drugie wykroję. 

Członek sejmiku z podziwu wyjść 
nie może. 

— Niewidziany, niesłychany wypa- 

dek! — powtarza z przejęciem. 

wu 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteotologicz- 
uego U.3.B. w Wiłnie. 

Z dnia 7 czerwca 1932 r. 
Ciśnienie średnie: 761. 

Wscnód słońca g. 339 

Zachód słońca g. 20.18 

    

Temperatura najwyższa 

Temperatura najniższa: 

Opad: — 

Wiatr: południowo - zachodni. 

"Tendencja: wzrost. 5 

Uwagi: — 

+8. 

MIEJSKA 
— Zasiłki dla rezerwistów. 'Akitual- 

ną staje się sprawa zasiłków dla rodzin 
rezerwistów, powołanych w roku bie- 
żącym na ćwiczenia wojskowe. 

W latach ubiegłych magistrat wy- 
płacał powołanym w zależności od ro- 
dziny od 90 gr. do 1 zt. 30 gr. dziennie, 
obecnie zaś, stawki te mają być zniżo- 
ne. Jak dalece nastąpi umniejszenie, 
jeszcze nie zdecydowano. 

— Nieporządki na Wilji. Jak dotych 
czas, nic nie słychać, by magistrat za- 
interesował się wreszcie: sprawą unor- b 
mowania przejazdów łódkami na drugą 
stronę Wilji. Chodzi o tak niedużą 
rzecz, jak ustalenie cennika. Dotycu- 
czas przewoźniev żadali 20 sroszy „a 
jednorazowy przejazd, jest to jednak 
taksa zbyt: wysoka i wymaga rewizji. 

Również w miejscach zarezerwowa- 
nych dla kąpiących się, niema jeszcze 
tablic orjentacyjnych. 

— Ukarani rzemieśliicy. Urząd prze 
mysłowy I instancji, na skutek inter- 
BRSTENT ITS TAIKIA SS TSS SKRTS 

ZAMKU:ĘCIE MOSTU KOLEJ. 
na Niemnie koło Mostów 

KOMUNIKAT KOLEJOWY | 

Dyrekcja Orkęgowa Kolei Państwo- 
wych w Wilmie podaje do wiadomości: 
że z powodu zamknięcia dla ruchu po- 
ciągów mostu (wobec odbudowy) przez 
rzekę Niemen, między stacjami Mosty- 
JRoś, pociąg osobowy Nr. 822 odcho- 
dzący z Lidy o g. 9,25 w kierunku War 
szawy w dniu 10 czerwca rb., przejdzie 

bezpośrednio tylko do Mostów, skąd 
podróżni oraz bagaż i poczta zostaną 
przewiezieni bezpłatnie na drugą stro- 

nę rzeki Niemen specjalnie wynajętemi 
w tym celu autobusami do oczekującej 
tam drugiej części poe. Nr. 822. 

Wobec powyższego poc. Nr. 822 od- 
jedzie od miejsca przesiadania (most 
ma rz. Niemen) z opóźnieniem około 1 
godziny i przyjdzie do Warszawy Wsch. 
o czasie. 

    

RONIKA 
wencji Wileńskiej Izby Rzemieślniczej, 
ukarał Józefa Sienkiewicza ul. Sołta- 
mianą na 3 dni aresztu za prowadzenie 
niska Nr. 19, karą grzywny 50 zł. z za- 
warsztatu kowalskiego bez dowodów u- 
zdolnienia zawodowego oraz rejestracji 

Podając powyższe do wiadomości, 
Zarząd Izby Rzemieślniczej w Wilnie— 
uprzedza wszystkich rzemieślników o 

konieczności zarejestrowania warsztatu 
w Urzędzie Przemysłowym I instancji, 
oraz wybranie karty rzemieślniczej. 

— O Spokój w ogrodzie Bernardyń- 
skim. Z chwilą gdy zapadnie zmrok, do 
ogrodu Bernardyńskiego wdzierają się 
bandy łobuzów, którzy zachowaniem się 
swem zakłócają spokój i uniemożłiwia- 
ją spacerującym pobyt w ogrodzie. Nie 
rzadko daje się widzieć uczniów róż- 
nych szkół, którzy w bocznych alejach 
urządzają jakieś dzikie brewerje, prze- 
platane nieraz bójkami Ž 

WOJSKOWA 
— Peowiacy, którzy brali udział w 

walkach o Wołyń, lub ofenzywie kijow- 
skiej, „bez względu na szarże, stopnie i 
funkcje, mogą się zgłaszać z dokumen- 
tami, stwierdzającemi ich prawa do o- 
trzymania krzyża, dyplomu i legityma- 
cji za [Wołyń w Sekretarjacie Związku 
Obrońców Wilna (Biuro Zjazdu: Ogród 
PPE: w godzinach od 17 do 

-tej. 
Sekretarjat Wileūskiego Kola P. O. 

W. prosi członków, by zmiany miejsca 
zamieszkania (Nry domu i ulicy), zgła- 
Szałi w Sekretarjacie przy ul. Zaułek 
Bernardyński L. 10 (Lokal Związku Le 
gjonistów), celem ujęcia zmian w ewi- 
dencji. Sekretarjat! czynny we środy i 
czwartki cd godź. 18 do 20-tej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dzaisiejsza Środa Literacka, przed 

ostatnia przed wakacjami, poświęcona 
edzie Hiszpanji. Ziożą się na nią: refe- 

rat dr. Edwarda Boye o przyczynach 
duchowych rewolucji hiszpańskiej, recy 
tacje poezji hiszpańskiej w wyk. p. H. 
Hotendlingerówny i oryginalne ludowe 
piosenki hiszpańskie, śpiewane przez p. 
Sergjnsza Kontera. 

Początek o godz. 8,30 wiecz. Wstęp 
dla członków i sympatyków - bezpłatny, 
wprowadzeni goście płacą 1,50 zł., mło- 
dzież akademicka 1 zł. 

.— Zarząd Koła Z. U. K. Wilno po- 
daje do wiadomości swych członków, że 
w dniu 10 czerwca br. o godz. 17,30 od 
będzie się zebranie informacyjne na te- 
mat: „Zagadnienia Związku w dobie 
dzisiejszej". Informacyj tych _ udzieli 
członek Zarządu Głównego Z. U. K. — 
Zarząd Koła uprasza koleżanki i kole- 
gów o jaknajliczniejsze przybycie. 

„.—_Wileńskie Towarzystwo  Lekar- 
„skie. 20 posiedzenie naukowe odbędzie 
się we środę dnia 8 czerwca 1932 r. o 
godz. 20-tej w sali własnej przy ulicy 
Zamkowej Nr. 24 zm nast. porządkiem 
dziennym: 1) Odczytanie protokółu 0- 
statniego posiedzenia. 2) Dr. N. Wołko- 
wyski: Statystyka zapaleń ucha šrod- 
kowego u dzieci. Z klinki Otolaryngolo- 
gicznej USB. 3) Dr. L. Achmatowicz: 
Analiza 32 przypadków przedziurawie- 
nia wrzodu żołądka i dwunastnicy. 

— Odczyt „Zioła Lecznicze”. — We 
czwałrtek dnia 9 czerwca br. w lokalu Za 
kladu Farmakognozji U. S. B., (Objaz- 
dowa 2) odbędzie się naukowe posie- 
dzenie wileńskiego Oddziału Polskiego 
"Towarzystwa Przyrodników im. Kioper- 
nika, na którem prof. Mgr. Jan Mu- 
szyński wygłosi odczyt p. t. „Zioła lecz- 
micze'. — Początek odczytu o godz. 17. 
Po odczycie wycieczka do ogrodu Roś- 
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LIST 50 REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Upszejmie proszę o łaskawe umieszczeńi= 
w Swein poczyt pismie następującego 
oświadczenia: Rada Wileńs о Towarzy- 
stwa Organizacyj i Kółek Rolniczych na ze- 
braniu swem w dniu 6- go czerwca r.b., po 
zapoznaniu się z treścią notatki, która się u- 

  

      

  

   

    

kazała w „Expressie Wileńskim" z dnia 5-VI 
pod tytułem „Demaskujący dokument z Wie- 

dyrekt dnia — kto teraz będzie bronił 
Czesława Makowskiego“, uznai ; 
bowiązek oświadczył publicznie, niepraw 
dą jest, aby p. Czesław Makowski wpiow +- 
dzał kiedykolwiek w błąd Radę, iub poszcze 
gólnych jej członków, powołując się r.a ;0- 
siadanie tytułu naukowego. Кача |ейлосло 
nie stwierdziła, że do dyrektora C 
Makowskiego czuje nięzachwiane zau 
uznanie za jego pracę. 

Racz przyjąć Szanowny Panie Redaktv: te 
wyrazy głębokiego szacunku i poważania 

Karol Wagner. 
Prezes Wii. T-wa Org. i Kół. Roin. 

Obywatel i prawnik. 
w kolizji z prawem 

Otrzymaliśmy rewelacyjną wiado- 
mość, świadczącą o spaczeniu zasad 
moralnych i pojęć prawnych, występu- 
jących nawet u ludzi, stojącyći, zda- 
wałoby się na wyższym poziomie etycz 
nym, o ile w grę wchodzi możność zy- 
sku doraźnego. Oto Witold Zawistow- 
ski, obrońca sądowy w Druskienikach 
(równocześnie właściciel fołwarku i la 
sów) uruchomił do spółki z przedstawi 
cielem mniejszości nar. jankielem Le- 
winem potajemną gorzelnię w folwarku 
Aleksandrówek gm. Małe Soleczniki. 
Zakonspirowany zakład urządzony we- 
dług nowoczesnych wymogów techni- 
cznych, pracował i rozwijał się od lat 
kilku, przynosząc pokaźne zyski „Dy- 
rektorom“. W tych dniach jednak ucho 
dzbana urwało się. Oto inspektor Kon- 
troli Skarbowej, świetnie prosperujący, 
acz stojący w rażącej kolizji z prawem, 
interes wykrył i „nakryl“, konfiskując 
nowoczesne urządzenia (samych czę- 
ści miedzianych — 105 klg.) i kierując 
sprawę W. Zawistowskiego i L. Lewi- 
na według właściwości terytorjalnej do 
Urzędu Skarbowego Akcyz i Monopo- 
lów .Pafistwowych w Wilnie. ю 

Pomystowi „przemystowcy“ siedzą 
na Lukiszkach. 
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lin Lekarskich U. S. B. Goście mile wi- 
dziani. RE 

— Wileńskie Koło Związku Bibljo- 
tekarzy Polskich. Dnia 9 czerwca b. r. 
(czwartek) o godz. 8-mej wicz. odbę- 
dzie się w Uniwesdwyteckiej Bibljotece 
Publicznej 99 zebranie członków, na 
którem p. Włodzimierz Piotrowicz wy- 
głosi odczyt pt: „O książkach najwięk 
szych i najmniejszych". › 

Goście mile widziani 

    

KOLEJOWA 

—Bezpłatne przejazdy kolejowe. Ma- 
„gistrat upoważniony został do wydawa 
nia zaświadczeń na bezpłatny przejazd 
kolejami ittym chorym zamiejscowym, 
którzy przebywali w szpitalach na koszt 
zw. komunalnego. 

Posiadający takie zaświadczenia bę 
dą korzystali z przejazdów 3 kl. w po- 
ciągach osobowych. 

  

prawca zamachu na listonosza 
SKAZANY NA BEZTERMINOWE CĘŻKIE WIĘZIENIE 

Nie przebrzmiało jeszcze echo procesu 
doraźnego i stracenia w podziemiąca łu- 
kiszek szpiega Malki, gdy w dniu wczoraj- 

szym sala Sądu Okręgowego w Wilnie sta- 
ła się ponownie miejscem drugiej rozprawy 

w trybie doraźnym prowadzonej, tym ra- 

zem przeciwko Nurkowskiemu, sprawcy na 

padu na listonosza przy ul. Kalwaryjskiej. 
Ponownie tłumy ciekawych zaległy kułua 

ry sądowe, żądne emocji. 

Rozprawa była jawną.. 

Punktualnie o godz. 9-ej trzech policjaa 
tów wprowadza na salę oskarżonego Nur- 

kowskiego. 
Kim właściwie jest ten cziowiek? Czy 

rzeczywiście przedstawia typ groźnego ban 
dyty, wysyłającego przy pomocy rewolwe- 
ru-bez żadnych skrupułów swe ofiary w za- 

wiaty? 

z jak wygląda i czy będzie okazywał 
tchórzostwo wobec widma zbliżającej się 

śmierci? Takie pytania zadawało sobie łak- 
nące emocji publicum. 

Nurkowski zajął miejsce na ławie oskar- 
żonych i wszystkie spojrzenia zwracają się 
w jego stronę. 

. Nie robi on jednak wrażenia... „człowie- 
ka, który zabił”. 

„Niski brunet, o -twarzy zdradzającej cho 

robę płuc, wątła budowa ciała, co szczegól 

nie uwydatnia się przez jego strój aresztan 
cki, głowa schylona przez cały czas w dół, 

małe oczy utkwione w jeden punkt przed 

siebie, słowem — cały jego wygląd zewnę- 
trzny jak i zachowanie się wskazują, że 

na drogę zbrodni popchnął tego człowieka 

fatalny tylko dlań splot okoliczności. 

Za chwilę rozlega się dzwonek i miej- 

sca za zielonym stołem zajmuje Sąd w skła 
dzie: przewodniczący Zaniewski oraz sędzio 

fe: Sienkiewicz, Bobrowski. 
Na fotelu oskarżycela publicznego zasia- 

da p.prokurator Korkuć. 

Następuje odczytanie aktu oskarżenia: 
Z treści jego dowiadujemy się o zna- 

nych już z doniesień prasy szczegółach, ze 

w dnia 2 maja rb. Stanisław  Nurkowski, 

były funkcjonarjusz policji w Łodzi, ostatnio 

emeryt, dokonali na klatce scnodowej domu 

ar. 69 przy ul. Kalwaryjskiej napadu na 
tistonosza* Antoniego Cybulskiego. 

Wypadek miał miejsce o godz. 14-ej, w 
chwil, gdy listonosz Cybulski wychodził z 
tego domu po wręczeniu jednemu z zamiesz 

kałych tam lokatorów pieniędzy. Zamacho- 

wiec uderzył go siekierą z tyłu po głowie, 
jednakże cios się nie udał, i Cybułski 

wszczął walkę z napastnikiem na pięście.— 

W trakcie szamotania się siekiera upadła 
ną ziemię, co widząc, Nurkowski -zucił się 
do ucieczki. Wślad za nim pobiegi, wołając 
pomocy Cybulski, W rezultacie  nadbiegł 
właściciel pobliskiej fryzjerni Aronowicz i 
wraz z innymi przechodniami uciekającego 

zatrzymał. Całej sprawie ze względu na 0- 
bowiązujące obecnie przepisy nadano bieg 

doraźny. 

Na pytanie przewodniczącego, dłaczego 

oskarżony dokonał napadu na listonosza, — 

Nurkowski zeznaje, że sam nie wie, jak się to 
stało. Był pijany wówczas i nie zdaje so- 
bie doskonale sprawy z przebiegu napadu. 

Sąd przystępuje do badania Świadków — 
przyczem jako pierwszy zeznaje listonosz 

Cybuiski, Młody błondyn, czyni wrażenie 
człowieka znacznie silniejszego pod wzgię 
demi budowy fizycznej, niż Nurkowski, i 

zaczyna opowiadać o szczegółach napadu. 

Zeznania jego dążą wyraźnie do przed- 
stawienia napadu w  najkorzystniejszem 
świetle dla oskarżonego. Wywołuje to od- 
powiedni nastrój w przygnębionej ponurym 
procesem publiczności, a jednocześnie oskar 
żony zaczyna płakać. 

Bezpośrednio po Cybulskim zeznaje fry- 
zjer Aronowicz, poczem cały szereg innych 
świadków. . Między innymi, właścicielka pi 
wiarni przy zbiegu ulic Wiłeńskiejil Bate- 

rji Stanisława Stasińska. Stasińska miała 

zeznać, że w krytycznym dniu na parę go- 
Gzin przed dokonaniem napadu Nurkowski 
wraz z innym listonoszem, Stanisławem 

Drozdowiczem, który wręczył mu wówczas 
miesięczną emeryturę, pili u niej wódkę i 

piwo. Na pytanie jednak przewodniczącego 
—co pili, piwo czy wódkę, Stasińska się mie 
sza, rzuca błędne spojrzenia po sali — wre- 
szcie mówi, że piwo. Tymczasem w _piec- 
wotnem śledztwie, u prokuratora, zeznała, 

że wymienieni pili u niej wówczas wódkę. 
Na rozbieżność tych zeznań zwraca uwagę 
przewodniczący. 

Właścicielka piwiarni miesza się ponow- 
nie, co szczególnie wyraźnie uwydatnia się 
na jej tłustej twarzy. Ratuje sprawę adw. 

Andrejew, który zadaje pytanie czy świa- 
dek ma koncesję na sprzedaż wódki. Stasiń 
ska odpowiada, że nie. Sytuacja zostaje wy 

jaśniona. Na sali śmiech. į 

Po przesłuchaniu jeszcze paru Świadków 
przewodniczący zamyka przewód sądowy i 
rozpoczynają się przemówienia stron. iPpro- 

kurator Korkuć, który w konkluzji domaga 
się dla oskarżonego najwyższego wymiaru . 
kary, nie mówi coprawda wyražnie 0 Šmier 

ci, lecz każdy domyśla się, e co mu właści 

wie chodzi. Ga 

Tezy prokuratorskie stara się obalić w 
następnem przemówieniu obrońca oskarżone 

go adw. Andrejew. 
Sąd udaje się na naradę, poczem wśród 

niebywałego napięcia przewodniczący od- 

czytuje wyrok, mocą którego uznał Nurkow 
skiego winnym inkryminowanych mu czy- 
nów i jako takiego skazał na beztermino- 
we ciężkie więzienie. 

Za chwilę już karetka policyjna odwozi 
skazanego na Łukiszki, skąd prawdopodob- 

nie w najbliższym już czasie, zostanie prze- 
niesiony do najcięższegoi w Połsce więzie 
na w Górach Świętokrzyrkich. P. W.“ 

Samobójstwo 18-letniego ucznia 
FAŁSZYWE POGŁOSKI © ŚMIERCI BAND. MAŁACHOWSKIEGO 

WILNO. Wczara] rano władze 
policyjne w Wilnie otrzymały 
wiacamość, že w Iesie burbis- 
kim znaleziono wiszące na drze- 
wie zwłoki męłczyzny niewią- 
domego nazwiska. я 

-. Pierwsze relacje były nie- 
zwykle intrygujące, gdyż wyka” 
zały przypuszczenia, że zachodzi 
tu najprawdopodabniej wypadek 
mordu i że zmarłym jest jakoby 
wykanawca wyroku śmierci na 
osobie Jatkowskiege, tzionek 
konkurencyjnej bandy poszuki- 
wany przez policję bandyta Ma- 

łachowski. Przy bliższem zorien- 
towaniu się na miejscu wypadku, 
władze policyjne doszły do 
przekonanią, że niemoże tu być 
mowy © mordzie i źe zmarły 
popełnił szmobójstwo. Również 
ustalone ponad wszelką wątpii- 
wość, że te nie Małachowski lecz 
Jakiś Żyd w wieku lat 18-70, 

W prędkim jednak czasie 102- 
samość samobójcy  zdałano 
ustalić I skazał się nim uczeń 
gimnazium Żydowskiego p 
ulicy Piłsudskiego 13, 18 letni 
Aron Wirt. Powód nie jest znąny.
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Obtąkaniec więziony 
WILNO. — Niebywałe poruszenie wywo 

łuło wśróda mieszkańców miasta Stolina а- 
jawnienie przez policję w domu przy ul. 
Kościuszki 22 — komórki, gdzie był więzio 
my w ciągu 2-ch lat Icek Mocznik, umysło- 
wo chory. Nieszczęśliwy młodzieniec przez 
rodzinę w 1932 roku został zamknięty w 
komórce i przywiązany grubym łańcuchem 
do muru, by nie zbiegł. Mocznik, który za- 
ledwie zdradzał pomieszanie zmysłów — w 
ciągu 2-ch lat stał się kompletnym warja- 
tem. Gdy go wyprowadzono na Światło 
dzienne, począł się rzucać, gryźć i wrze- 
szczeć w niebogłosy. 

; KOLEJOWA 
— lmspekcja ministra komunikacji. — W 

sobotę ma przybyć do Wilna minister komu 

nikacji inž. Kuehn, w celu dokonania lustra- 

cji linji kolejowej Druja — Woropajewo. 

— Wyjazd dyrektora kolei. — Dyrektor 

Kolei Państwowych p. in. Kazimierz Falkow 

ski wyjechał dnia 7 bm. na kilka dni do 

Warszawy w sprawach służbowych. 

RÓŻNE 
Sprostowanie. W numerze z dnia 3 

czerwca w art. p. t. „Damy i huzary* 

wa rzecz bezrobotnych w Podbrodziu, 

przy łamaniu opuszczono wiersz, a mią- 

mowicie, że przedstawienie przyniosło 

czystego zysku 304 zł, co niniejszem 

prostujemy. 
TEATR I MUZYKA 

— „Polacy w Ameryce* w Ветпат- 

dynce. Dziś, w środę 8 czerwca o godz. 
8,15 po raz drugi arcywesoły wodewil- 
operetka pt. „Polacy w Ameryce". 

Jutro, w czwartek 9 bm. i codzien- 
mie o godz. 8,15 „Polacy w Ameryce". 

° — Ostatni występ Stanisławy Wy- 
sockiej w Wilnie. Dziś, w środę 8 czerw 
ca o godz. 8,15 w Teatrze Lutnia odbę- 
dzie się ostatni występ świetnej artyst- 
ki p. Stanisławy Wysockiej. P. Stani- 
sława Wysocka przed wyjazdem z Wil- 
ma wystąpi dziś w głośnej sztuce Ros- 
+worowskiego pt: „Niespodzianka”, w 
której kreuje role „Matki“. Przedsta- 
wvienie poprzedzi przemówienie prof. Li 
manowskiego. Ceny biletów zwyczajne, 
zmiżki ważne. 

— Premjera w Lutni. W czwartek 9 
czerwca © godz. 8,15 odbędzie się pierw 
sze przedstawienie _detektywistyczno- 
kryminałnej sztuki Wallace'a p. tyt.: 
„Nieuchwytny. A Z 

— Komcert Wermińskiej — odwo- 
tamy. P. Wermińska najnieoczekiwaniej 
dia Dyrekcji Teatru w dniu 7 czerwca 
odwołała swój koncert w Wilnie, pro- 
ponując inny termin. Nowy termin nie 
został jeszcze uzgodniony . 

— Park im. Żeligowskiego. Piątek 
10 czewrca 1932 r. wystąpi laureat kon 
kursu Chopina Imre Ungar z udziałem 

: S a e batu- 
dama Wyleżyńskiego. progra- 

mie E-mol Chopina, za który leureat 
został magrodzony w Wiraszawie. Począ- 
tek o godz. 8,15 wiecz. 

СО GRAJA W KINACH? 
PAN — Trzej przyjaciele. | 
HELIOS — Gdy kobieta jest piękną... 

Casino — Faworyty Maharadży. 

Hollywood — Wyspa łez (S.0.S.). 

Światowid — „iGilotyna“. 
STYŁOWY — Pan i Patachon. 

Lux — Droga do raju. 

: WYPADKI I KRADZIEŻE 
, — AUTOBUS WPADŁ NA FURMANKĘ. 
Autobus linji nr. 4 jadąc ulicą Wileńską— 
wpadł koło domu nr. 3 na furmankę chłop- 

_ ską. Siłą zderzenia wóz został odrzucony na 
chodnik i padając wybił szybę wystawo- 
wą w sklepie Kielica. 
aa = z ludźmi na iszczęście nie 

Utartym zwyczajem 
Stefan Puksztis (Wielka Pohulanka 

19), w październiku r. 1931 oświadczył 
pannie Antoninie Dowgiałło, że ożeni się 

"m mią mapewno. Nie robi się tego, rzecz 
prosta, dla pięknych oczu. Robi się to 

" w celach ściśle finansowych: żenię się, 
a ty na to konito forsę na stół. 

I panna Antonina, utartym zwycza- 
jem wszystkich dziewic, wyłożyła bez 

_ główka 600 zł. gotówką. (Prócz tego tro- 
chę rzeczy na sumę zł. 72. 

A pan Stefan, utartym zwyczajem 
wszystkich donżuanów, pieniądze wziął, 
obietnice czynił i męskiego słowa nie 
dotrzymał. Biedna ofiara swych żądz 
małżeńskich łudziła się do czerwca. — 
Wreszcie, utartym zwyczajem skrzyw- 

  

LEN WZBOGACA KRAJ, JUTA 
I BAWEŁNA UBOŻĄ ROLNIKA. 

S. BEREZOWSKI. 

 „Partbiłet nr. 77777. 
Pewnego dnia udał się Borys na 

taką bezcełową włóczęgę po ulicach. 
Nie zauważył sam jak znalazł się na 

dobrze mu znanej drodze, którą rok 
temu szedł codzień... Szedł znów machi 
nalnie w tę samą stronę i zatrzymał się 

" jak lunatyk przed drzwiami związku 
„sowrobotników*. Przychodził tutaj tak 
często na zebrania „profpełnomocni- 
ków* i na posiedzenia sekretarzy 
„grupkomów*. Dużo pracy włożył w 
to wszystko i lokal ten był mu bliski i 
drogi nawet. Teraz drzwi zdawały się 
spoglądać na niego wrogo, swemi ko- 
łorowemi ogłoszeniami. Sekretarzem 
tej instytucji był kiedyś bliski znajomy 
Borysa, Wiktor Michajłowicz. Nie był 
to przyjaciel, ale człowiek szczery. 
Spotykali się często na zebraniach, w 
klubie, grywali w szachy, popijając 
herbatę. 

„Możeby tak wstąpić do niego? — 
przemknęła nagła myśl. — Możebym 
się czegoś dowiedział od niego, co się 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. — 

  

dwa lata w komórce 
W wyniku pierwiastkowego dochodzenia 

zdołano ustalić, iż rodzina Mocznika z chwi 
łą skonstatowania ‚ @ zdradza on pewne 
skłonności i pomieszanie zmysłów, w nocy 
przenieśli chorego do komórki, przymoco- 
wali łańcuchem i trzymali go na uwięzi w 
ciągu dwóch łat. Żywność  przynoszono 
choremu do komórki. Gdy po roku uwięzio 
ny Mocznik począł łamać ścianę komórki, — 
rodzina w obawie ucieczki chorego wstawi- 
ła podwójne Ściany do komórki i bardziej 
przykuła go do Ściany. Mocznika skierowa- 
no do szpitala na obserwację. Policja win- 
nych aresztowała. 

  

SPORT 
MIĘDZYNARODOWE ZAWODY 
SAMOLOTÓW TURYSTYCZNYCH 
Najpopularniejszą iraprezą lotniczą, 

w której biorą udział asy polskiego lot- 
nietwa, są międzynarodowe zawody sa- 
molotów turystycznych. 'W tym roku 
rozpoczną się one 11 sierpnia, a udział 
w nich weźmie 67 samolotów — w tej 
liczbie kilka polskich: trzy R. W. D. 6 
i trzy P. Z. L. — 19. 

Polecą na nich rutynowani piloci: 
Bajan, Orliński, Giedgowd, por. Żwirko, 
Karpiński i (Płończyński. Nazwiska zna 
ne, firmy pewne. 

Pozatem zapowiedzieli swój udział: 

dwukrotny zwycięzca niemiec Morzik, 
japończyk Hachi-suka (w barwach Nie- 
miec), miss Spooner (w bar. Włoch), 
oraz włosi: Donati i Lombardi. 

„Trasa raidu prowadzi z Berlina przez 
Warszawę, Kraków, Pragę, Brno, Wie- 
deń, przez Adrjatyk do Rzymu ponad 
Alpami do Belinzomy, przez Turyn do 
Cannes, Lyon do Paryża, Rotterdamu, 
Hamburga, nad Bałtykiem da Kopenha- 
gi, Goeteborgu, Hambunga i Berlina.— 
Długość trasy 6.000 km. (t) 

TURNIEJ TENISOWY 
SZKÓŁ ŚREDNICH 

W dniach 10, 11 i 12 bm. odbędzie 
się na kortach , parku sportowego im. 
gen. Żeligowskiego turniej tenisowy 
szkół Średnich. 

Tenis gromadzi w swych szeregach 
coraz liczniejsze zastępy młodzieży 
szkolnej, to też turniej zapowiada się 
bardzo ciekawie. Zgłoszenia napływają 
już do kierownictwa parku i z ilości ich 

można sądzić, że impreza ta będzie się 
i liczebnie przedstawiać imponująco. 

(t) 

WYŚCIGI KONNE 
I KONKURSY HIPPICZNE 

Termin wyścigów konnych (z tota- 
lizatorem), i konkursów  hippicznych 
został już ostatecznie ustalony. Wyści- 
gi rozpoczną się 18 bm. i przewidziane 
jest sześć dni gonitw. Konkursy hippi- 
czne rozpoczną się w dniu 28 bm. i 
trwać będą przez pięć dni. Szczegółowy 
program podamy w mastępnym nume- 
rze. : (t) 

KRONIKA SPORTOWA 
P. Z. P. N. nadał z okazji dnia P. 2. 

P. N'u odznaczenia szeregu klubom i o- 
kręgom sportowym. Wśród odznaczo- 
nych jest W. K. S. 1 pp. Leg. Wilno. 

* * * 

Zestawienie reprezentacyj Anglji i 
Polski na mecz tenisowy o puhar Da- 

visa w dniu 11, 12 i 13 bm. jest nastę- 
pujące: Anglja — w grze pojedyńczej: 
"Perry i Lee, w doublu Perry - Huges; 
Polska — w grze pojedyńczej: Tłoczyń- 
<bi, M. Stołarow, w doublu Her 
'Wermiński. a 

* * * 

Jędrzejowska weźmie udział w tur- 
nieju Quenns Clubu w Londynie. Tur- 
niej odbędzie się w czasie 13—18 bm. 

* * * 

10-go lipca piłkarska reprezentacja 
Polski spotka się w Warszawie = renre- 
zentacją Szwecji. 

* * * 

Ran, czołowy boksei polski, bawią- 
cy na wywczasach w Warszawie, wal- 
czyć będzie 11 bm. z mistrzem Francji 
Raphaelem. 

W ramach tego meczu odbędą się 
walki eks-trenera pięściarzy warszaw- 
skich Czirsona z Goworkiem (Śląsk) i 
murzyna Dejamisa z Kantorem (Śląsk) 

(© 

będzie jakoś niezręcznie? Ależ głup- 
stwo! Nie jestem ani mordercą, ani zło- 
dziejem. On nie ma pojęcia co się ze 
mną działo. Powiem mu, że pracuję na 
południu — i koniec! Dowiem się kto 
jest teraz zarządzającym w truście... W 
wydziale sortowania tytoniu był spryt- 
ny chłopak, mógłby się wybić, ale nie 
dopuszczają go, bez protekcji nikt się 
tu nie wybije! Czego ja się boję?* 

Zdecydowanym ruchem otworzył 
drzwi. Znalazł się w dobrze znanej sa- 
li, obwieszonej deskami z ogłoszeniami 
i rozkazami, wzdłuż ścian stały ciem- 
ne, ceratowe kapany. 

Nawprost były szklane drzwi do 
klubu, nalewo sekretarjat i buchalterja. 

Przy stole sekretarza nie byto ni- 
kogo. 

—Tow. Michajtow jest w biurze? 
Zastępczyni sekretarza długo wpa- 

trywała się w Borysa. 
— Zaczekajcie obywatelu, tow. se- 

kretarz zaraz przyjdzie. Poszedł teraz 
ną konferencję do zarządzającego. 

Zajęła się swą pracą, ale co chwila 
spoglądała ciekawie na Borysa, jemu 

  

Na FILMOWEJ TAŚMIE 
PODWÓJNY PROGRAM w „Heljosie* 

Dla rekompensaty po słabej operet- 
ce „Dwa serca* dał ,„Heljos* powiększa 
ny program, który jest znacznie cie- 

kawszy od ckliwej operetki. 
W pierwszej części idzie mówiony 

po framcusku amerykański dźwiękowiec 
wytw. „Metro“ — „Gdy kobieta jest 
piekna...“ z dawno niewidzianą gwiazdą 

niemych ekranów Lili Damitą, która 
wównież i w' dźwiękowcu okazała się do- 

skonała. 
Odrazu jednak mależy zrobić zastrze 

żenie, iż obraz ten jest więcej teatrem 
miż kinem. Niema tu żadnego pociągnię 

cia filmowego, a dobre zresztą rozwi- 

mięcie akcji, pełne jest konwenansu te- 
atralnego. Obraz pochodzi z okresu, 
gdy zaczęto nakręcać sztuki teatralne 
dla djalogów. Stąd długie zdjęcia osób, 
ciasnota sceny i brak przestrzeni w ca- 

lości. 
Sam w sobie film jest niezły. Stu- 

djum obyczajowe, potraktowane reaii- 

stycznie, ma prawdziwe i naturalne ry- 

sy. Biedna dziewczyna, wyzyskiwana 

przez rodzinę i nie mogąca się docze- 

kać ukochanego, idzie ma utrzymanie 

do bogatego przemysłowca. Sercem je- 

dnak pozostaje wierna i czysta. Czy na- 

leży ją potępić? Zakończenie pozwala 

snuć domysły. 
Lili Damita, bardzo zgrabna i efek- 

towna w ruchu, mniej ma wyrazu w zbli 

żeniach i grze mimicznej, na której z 

musu film się opiera. Bardzo dobry 

wzrokowo i dźwiękowo jest Andre Lu- 

guet (bohater „Glorjo“). 

Część druga programu to udatna 

parodja „Szarego domu" z Flipem i Fla 

pem. 
W dekoracjach po „Szarym domu" 

nakręcono drugi film. 

Niepotrzebnie jednak rozcieńczono 

go wstawkami śpiewnemi (zresztą do- 

bremi) i przygodami dwóch przyjaciół 

poza więzieniem. Reszta jest świetna. 

Fabrykacja piwa i sprzedanie... poli- 

cjamtłowi prowadzi za kraty. Tu moc 

przygód, które wynikają po większej 

części z powodu „Świszczącego zęba” 

Flipa. 
Pomysły „Śmiechowe” lepsze niż w 

innych komedjach tej popularnej pary. 

Bardzo dobra była scena fotografji, w 

której szczególnie chudy Flip pokazał 

fenomenalną ruchliwość twarzy. — Pa- 

rodja buntu w więzieniu za wiele była 
przeładowana hałasem. — Tło utrzy- 

mane w kontrastowym nastroju, pod- 
kreślało komizm sytuacyj, z których bo 
haterowie wyszli obronną ręką, dzieki 
uratowaniu z pożaru córki maczelnika 

więzienia. 
Prócz tych dwóch filmów, idzie jsez 

cze reportaż z wycieczki na „Pulaskim“ 
do Szwecji. Może kto nabierze ochoty 
i pojedzie? Tad. C. 

  
Służba nauce — Nr. 1. We wstępie czy- 

tamy: „Służyć nauce — to poszukiwać praw 
dy nie jako Środka, jako czegoś potrzebnego 
do osiągnięcia celów innych, lecz dla niej 
samej. Służyć nauce można tylko dla niej 
samej, bez względu na to, czy takie lub inne 
prawdy są w pewnym czasie poszukiwane, 
czy się ta służba opłaci, czy się nie opłaci, 
czy się podoba komuś silniejszemu, czy też 
się nie podoba. Siużyć nauce — to dążyć do 
największego rozjaśnienia mroków, które o- 
taczają rozszerzający wciąż swój widnokrąg 
umysł ludzki... 

Pod takiem hasłem grupa uczonych roz- 
poczyna wydawanie nowego czasopisma. Re- 
daktorem jest p. Stanisław Małkowski (War- 
szawa, Rakowiecka 4). Pierwszy zeszyt zo- 
stał poświęcony sprawom muzealnictwa. 

— Gazeta Literacka — Nr. 9. Organ Kra- 
kowskiego Zw. Literatów przynosi szereg cie 
kawych artykułów. T. Szantroch kreśli syl- 
wetkę przedwcześnie zgasłego poety — Ka- 
zimierza Bereżyńskiego, dając parę urywków 
z jego prac. K. N. Rostworowski, mówiąc o 
kryzysie teatralnym, zastanawia się nad rolą 
recenzentów. D. Bochan omawia rosyjską 
literaturę emigracynją. Z Dunikowskim twór- 
cą Głów wawelskich, rozmowę prowadzi M. 
Niżyński. Z, Nowakowski daje fragment no- 
wej powieści, która będzie drukowana w 
„Czasie”. L. Płoszewski i Z. Grabowski po- 
ruszają aktualne zagadnienia. 

Jako dodatek numer zawiera wyjaśnienie 
zarządu Zw. Lit. w Krakowie w sprawie 
nieporozumień wśród literatów krakowskich. 

zaś twarz jej wydawała się również 
znajomą, ale nie mógł przypomnieć so 
bie nazwiska. 

— Tow. Ogniow, Borys Mikołaje- 
wicz! — rozległ się nagle wesoły głos 
przy drzwiach. Michajłow podszedł z 
wyciągniętą ręką. — Ileż to czasu już 
nie widzieliśmy się! Gdzie zginęliście? 
Czy byliście w Moskwie? 

— Nie, mieszkam teraz na po- 
łudniu, na Ukrainie. 
PE Rozumiem, rozumiem, przyszli- 
ście pewnie po zaświadczenie z komi- 
sji „czystki”. Dopóki nie było potrzeb- 
ne, nie dbaliście o nas: „niech ich tam 
djabli porwą, znać i słyszeć o was nie 
chcę!* a jak zaszła potrzeba — zjawia 
cie się do nas! — śmiał się dobrodusz- 
nie Michajłow. — Nie obrażajcie się, 
to ja tak po przyjacielsku mówię. Ro- 
zumiem was doskonale. Obrazili was 
ci durnie na komisji, a wy mądrze zro- 
biliście, że plunęliście na nich i wyje- 
chaliście. Dobry robotnik wszędzie się 
przyda! A my tu was szukaliśmy!... 

— Dlaczego, kto? — zdziwił się Bo 
rys. 

— Zarząd trustu... 

   

Drukarnia „Słowa*   Zamkowa 2. 
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BÓR Rekordowy program! Begini ekranów, kusząca uwodzicielska LiLi DAMITA w przebojowym dźwiękowcu 
W ow: 

ё 

KINO TE ATA GD Y, KO B I E T A J E $ T P I Ę K N A z życia kobiety lekkich cbyczajów 
wi e i ž 

„HELI 85“ SNS Rei Flip i Fiap Z A K R A T A M i arcywesoła kotmedja 
Seanse od godz. 4, 6, 8 i 10.15. w dnie Świąt. o godz. 2 ej. Na pierwszy seans ceny zniżone. 
  

  

Dźwiękowe kino 

BOLLYWOOD 

Mickiewicza 22.   
Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie 100 proc. uźwiękowiec Polski 

BURZĄ RAD ZAKOPAREĄ 
W rol. gł DOMENIKO GAMBINO i JERZY MARR. W filmie bierze udział chór i orkiestra góraiska ze słynnym 
kobziarzem MRAZEM na czele. Nad program dodatki dźwiękowe. 

Seanse od godz, 4, 6, 8 i 10.15. w dnie świąt. o godz 2-ej. 
Na pierwszy Srans ceny zniżone, 

  

DZWIĘKOWE KINO 

C86/INS 
mi. Wielka 47. Tel. 15-41. 

| Dziś Ratunkull[ Ratunkul! L Ratunku!!! dla Wiktoza Mac Lagiena | Edmunda Love ujętych 
w hase Faworyty Maharadży" 

1001 przygód i awantur miłosnych wieczna pogoń za szczęściem i przygcdą. Podziw! Zachwyt! Humorl 
By pojąć — trzeba ujrzeć! 

Nad program: Zachwycające dodatki dźwiękowe, 
By ujrzeć — trzeba pójść 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w d 

ć! Dziś do dźwiękowego kina „Casino* 
Na 1-szy seans ceny zniżone. 

nie świąt o godz. 2-ej, 
  

  

Dziś! Cudow: zebó| 
Dźwiękowe kino s W, 

„PAN“ 
Uwaga: Nad progra: 

Potężny dramat Miłości, 
jąco-wspaniałe zdjęcia. Niezwykłe napięcie, tempo, fascynująca treść, Pizepyszna muzyka ii Śpiew, 

  

śpiewno-dźwiękowy! Wiel- T XE 
ka epopea braterstwa narodów w superfilmie 

Przyjażai, Bohaterstwa i Poświęcenia, Koncertowa gra! Wstrząsające sceny. Olśniewa- 

się pod zas przewrotu bol:zewi 
Menuet Mozarta i aktuslne dodatki dźwiękowe. 

P-cząjek seansów o g dz. 4. 6, 8 i 1015, w daie świąt o godz. 2 ej. 

PRZYJACIELE 
Axcja toczy 

ckiego 

Nal szy sesns ceny zniżone, 

  

Dzwiękowy 

Kino-Teatr 

„STYLOWY" 
Wielka 36 

Czy potrzebna jest 
pomoc 

LUDNOŚCI PODCZAS AKCJI RA- 
TUNKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ? 

Podczas ostatnich większych po- 
żarów w Wilnie, dało się zauważyć, 
że na miejscu pożaru zbiera się duża 
ilość osób ludności, rwących się samo 
rzutnie do jakichbądź czynności, nie 
wnikając w ich celowość. 

Te samorzutne czynności ludności, 
nie zważając na to, że są może kiero 
wane dobremi intencjami, są jednak 
zarazem ogromnie szkodliwe dla ak- 
cji ratunkowej. 

Zgromadzońa ludność przy poża- 
rze tamuje prowadzenie ratownictwa, 
gdyż utrudnia straży pożarnej swobod 
ny dostęp do poszczególnych punk- 
tów zabudowań i terenu, a wskutek 
krzyków i hałasów uniemożliwia pro 
wadzenie rozkazodawnictwa. Samo- 
rzutna natomiast praca ludności, któ- 
ra zawsze się rozpoczyna od otwiera- 
nia okien i drzwi w celach rzekome- 
go ratowania ruchomości, podsyca 
tylko palenie się i przysparza straty 
pogorzelowe, do których to strat do- 
chodzą się jeszcze zniszczenia rucho- 
mości, wskutek połamania ich, pod- 
czas bezplanowego i często niepo- 
trzebnego wyrzucania z pomieszczeń. 

Pomoc zatem  ludnoścci, podczas 
akcji ratunkowej straży pożarnej, bar- 
do jest pożądana, lecz jedynie w for- 
mie pomocy w utrzymaniu porządku 
na terenie (stworzenie kordonu), oraz 
jako rezerwa rąk pracy w ten sposób, 
aby przy zachodzącej potrzebie zgło- 
siła się natychmiast na ochotnika Ści- 
śle określona ilość zapotrzebowanych 
osób, próbując wykonać jedynie tę 
pracę, względnie zadanie, do jakiej bę 
dzie rzucone wezwanie przez prowa- 
dzącego akcję. ‹ 

Wszelka inna pomoc jest bez- 
względnie przeszkadzającą, a nawet 
szkodliwą. „TEM“ 

— 

Radijo wileńskie 
ŚRODA, DNIA 8 CZERWCA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 
poborowych (Pogad. i muzyka) 12.40: Kom. 
meteor. 12.40: Audycja dla poborowych. 
15.35: Program dzienny. 15.40, Audycja dla 
dzieci. 16.05: Koncert dla młodzieży (płyty) 
16.40: Mikrofon w zakładzie szewekim. 17.00 
Muzyka lekka. 18.00: „Romantyzm na koniu” 
(zawarcie pokoju w Tylży w r. 1807) — od 
czyt wygł. prof. Marjan Zdziechowski. 18.20: 
Muzyka taneczna. 19.15: Przegląd prasy li- 
tewskiej. 19.30: Program na czwartek. 19.35: 
Prasowy dziennik radjowy. 19.45: „Co się 
dzieje w Wilnie'? — pogad. wygł. prof. M. 
Limanowski. 20.00: Koncert z Warszawy. 
20.35: Kwadr. literacki. 20.50: koncert soli- 
stów. 21.30: Komunikaty i muzyka taneczna 
22.25: Jazzowa muzyka fortepianowa (pły- 
ty) 22.40: Komunikaty i muzyka taneczna. 

— Ale poco szukaliście mnie? 
— Tego już wam nie powiem, do- 

wiecie się sami na miejscu. > 
— Cóż u was nowego słychać? 
— Wpierw musimy interes skoń- 

czyć! Towarzyszko Gorykowa, dajcie 
nam akta komisji „czystki“ — te w 
czerwonej teczce. Załatwimy tę spra- 
wę i wtedy sobie spokojnie pogadamy. 

Teczka była zakurzona porządnie— 
widać było, że dawno nikt, do niej nie 
zaglądał. Michajłow rozwiązał tasiem- 
ki, otworzył teczkę i zaczął przeglądać 
papiery. 

Borys patrzał zdziwiony, nie rozu- 
miejąc, dlaczego on to wszystko robi. 

— Oto wasze dokumenty! — wy- 
jał uroczyście papiery z nadpisem: „Bo 
rys Mikołajewicz Ogniow". 

— Oto zeznania robotnika Masali- 
tina, świadectwo zarządu związku o 
waszej pracy i działalności, oto chara- 
kterystyka wasza i opis pracy w za- 
rządzie trustu. Tu znowu informacje, 
zaczerpnięte z „wojennego komisarja- 
tu', o służbie waszej w czerwonej ar- 
mji, odpowiedzi z Moskiewskiego i Or- 
łowskiego G.P.U., że żadnych poszlak 

  

   

Jziśl Zupełnie nowe arcydzieło awantuiy nowoczesnych czarowników z 

Pat i Patachon ** 
ko PRZEDSIĘBIORCY ZWALCZANIA KRYZYSU ŚWIATOWEGO 

popularniejsi bisgierzy Świata 

Bomba humoru i śmiechu w i 

NYPYYYTCYTYTYYSZTCE Institutrice 

m. frangaise 
Lesarze cherche condition pour 

SEENENEREWIERZNNĄ L Possėde de bon- 
'weY* nes rec mmandations. 

Oferty w Redakcji. M.S 

Studentka 
romanistyki 

posiadająca dobrze 
auzuszi — poszuk cje 
ondycji na lato, Wy- 

magznia sk'omne. Zgło* 
szenia do sdm. „Sło- 
wa. 

  

DOKTOR 

Blumewicz 
choroby weneryczne, 
skórne i mo-zopłciowe 4 
Wiełka 21, tel 921,y 

od 9—113—7 
w niedzielę 9—1. 

WZ PS-28, 

Dr.Ginsberg osoba starsza 
Choroby skórne, we- posiadająca dobrze — 
neryczne | moczopłcio- francuski i muzykę (a- 
we. Wileńska 3, — od kończyła od. konserw. 

8—1 i 4—8. Tel. 567w Petersburgu), po- 
„. sznkpje kondycji 

wyjazd  Hryniewiczo- 
na 

  

Dr. Kenigsberg sa, Mila 3 m. 4. 
ohoreby: Skórne, weiss wt 

ryczne i moczopłciowe Kondycii 
па l:to poszukuje ru- 

Mickiewicza 4  tygowana ‘павстусте!» 
tel. 10-90. 

Przyjm. od3—12i4—8klego, angielskiego i 
ma niemieckiego.  Reter. 
sżańkskARAAKAŁAAŁAŁ A. PP. profesorów USB. 

Wilno, M. Pohulsnka 

Kosmetyka 11 m. 9. K. Kozakie- 

nunu AS 

  

wiczowa, Od g. 4—7 

6 A B 8 N E T : AKAAABAAAAAAAAAA
LAA/ 

Racjonalne : 

Коя;пмуів„ Pasady 
ieczniczeł EEEE 

WILNO, Potrzebny 
Mickłewicza 81—4 kucharz Jub kucharka 

kobiecą dla Kasyna Podoficer- 
Fade skiego 85 pp. w Nowo 

je, dosko Wilejce, 
mali, odświeża, usawa KAAKAABAAAAAAMAAA AAA 
jej skazy i braki, Masci U9———72—5 7 

koo ver POSZUKUJĄ Masaż ciałę, elekirycs- 
ny, vyszczarlajacy (ps PRACY 
mis). Natryski „Hormo- m———— 
na“ weding prol. Sszh- 
le. Wypadsnie weśów, Zredukowany 
łupież. Indywidsslaewožoy z instytucji 
dobierzuje kozmetyków ubezpieczeniowej, — z 
do każdej cery. Ostaw dobremi šwiedectwami, 
nie zdobycie kosmmety= młody, Żonaty poszu- 

ki recionelnej. kułje prscy PAdre|mias 
Codsieanie sd g. 1—łlgnacy Koszykowa 39 

w, 2. £'m,' 0: 

    

  

D w 

  

  

6 — 7 pakojowa mieszkania 
poszukiwane w centrum miasta ze 
wszystkiemi wygodami Pisemne lub tełe- 
ton. oferty pod adresem; Niemiecka 35 m. 

9, tel, 848, Edward Żylewicz. 

w najnowszej kreacji p.t. 

m. 6. Zubaczyk Wło- w; : dzialerz. Wilii. Fotogrstje i in. 

ka języków: fraucns- Hryhorowiczowa. 

„LEGJONU ULICY* 

PAT i PATACHON, 

4 akt. 

ntroligator poszuku- ź LETNISKO 
je pracy, Wielka 28 5 majątku na brzegu 

  

formacje w przedstawi- 
cielstwie tirmy „Essex“ 
Mickiewicza 23. Siostra pielęgniarka 

poszukuje posady p.zy 
chorych, może na wy- Poszukuję 
jazd posiada dobre re- łetniska- 
terencje. Zgłoszenia do pensjonatu 

RENE BoR NH. ga 2 osób z 2 dzieci | 
“ (li i 6 lai) w miejsco- 

Panienka ( o: - На „ wości suchej, požąda 
Wymagań ne ]ąs sosnowy i ką- 

przyjmie pracę w cha- piej, cłerty z opisem i 
rakterze ekspedjentki Ostatecznemi  waruu- 

w sklepie, — Posiada kami pod adresem ul. 
dobre świadectwa iAntokolska 26 W. S. 
polecenia. Subocz 90 

  

m. 2 — Klimaszewska was 
Józeta. Loksie 

Sz: к RESORT SDI 
Młoda kobieta "vyvvevevvrevvesvvev- 

pracowita, Pk = Mieszkanie 
przyjmie  jakąkciwiek 
pracę (pranie, sprząta- 3 PRO 5 
mie, opieka nad mie-7€ Wszelkiemi wygoda 
szkaniem w czasie lata) Mi do wynajęcia w 

ładnej dzielnicy, Do- | 
apys A: B wiedzieć się Białostec- | 

ka 6—1 od 3—5, 

“ "MIESZKANIE 
3-ch pokojowe w do- 

ie. bym stanie do wyna= pracy može sa modziel- D'Y 
nej na małą gospodar gcis, Łukista 14. 

rę domową lub na 7" MIESZKANIE 
wieś, albo pilnowanie * 
mieszkania zab. skrom- DO WYNAJĘCIA 
ne wynzgrodzenie. Ja-4 pokoje z wygodami 
giellońska 5—38. J. A. Kolon'a Montwiłłowska 

Pańska 17. 
ca: dobry robot» „ ZAeż х 

nik, bardzo potrze: gą A 

lo S 
Osoba 

w średnim wieku po- 
szukuje jskiejkolwiek 

    

bnjący pracy, 'zgadza- 

jący się na Każde wa- Kupno 
runki wynsgrodzenia, į SPRZEDAŻ 

poszukuje zajęcia. Cze- PRZNSZEDSRE OWEN 
botarnnas Wiktor Wo- "FYVYVYWYYVYYYYYYTY* 
dociągowa 14. Sprzedam sgąawę 
Mmm niedrogo, Do obejrze” 
sz gruutownie nia codziennie od g. 

obeznany ze SWĄ2.ej — 4-tej. Bialostoc- 
specjalnością przyjmie ką 6 — 6. (Od zanłks) 
pracę Z WdZIĘCZNOŚCIĄ. ——u-——m0 
Radziński Wincenty — Dwa duże 

RE eleandry 
й „do sprzedania niedrogo 

ik dodawyth Obejrzeć, ul. Krėlew- 

i odšwiežania miesz.SK2 3 ш. 13 od godzi» 
kań tanio wszelką pra. 1y 2—3-ej w poł. cę z tem žwlązaną vy. ———— 

kona malarz pokojowy 
Borejko Jan, Trakt Ba- 
torego 1. 

  

    

szełkłia — roboty 
druciar skie wyko- 

uuje tanio i selidnie 
Wygsnowski Michał 
Bukowa 17. 

Pianina 
zupełnie nowe (wielo* 
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OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

3-go rewiru Wacław Leśniewski zam, w Wil- 
nie przy al. M, Pohujanka 13 m, 2, na zasa- 
dzie art. 1030 U. P. Č., ozłasza, iż w dniu 
13 czerwca 1932 r. o godzinie 10 rano w 
Wilniežprzy ul. Wileńskiej Nr, 23, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji pu”licznej majątku ru- 
chomego, należącego do Domu Handlowo 
Przemysłowego W. Malinowskiego, składają- 
cego się z 2-ch samochodów tirmy „Ford* w 
tych jeden półciężarowy, oszacowanych na 
sum* 8.850 zł, na zaspoko!enie pretensji Ka- 
sy Chorych m. Wiina w sumie 7.303 zł. 60 
gr z proc i kosztami, 

Komornik sądowy F(—) W. Leśniewski 

  

przeciwko wam nie mają i wreszcie 
protokuł z sądu nad Masalitinym, któ- 
ry okazał się „wrieditielem* i został 
rozstrzelany. Towarzyszko Gorikowa, 
zaraz wam przedyktuję decyzję komisji 
„Czystki“. 

Sekretarka wyjęła papiery, które 
"miała na maszynie i przygotowała czy 
ste kartki, przekładając je kalką. 

— Komisja „czystki*, — dyktował 
Michajłow, — po rozpatrzeniu wszyst- 
kich danych i świadectw, dotyczących 
pięcioletniej pracy Borysa Ogniowa, 
uznaje oskarżenie, wysunięte przeciw 
niemu za niesprawiedliwe i nie oparte 
na niczem. Wobec tego komisja posta- 
nawia powrócić B.M. Ogniowowi wszy 
stkie prawa i pozwolić mu pracować 
nadal w instytucjach Związku Sosjali- 
stycznych Republik Rad. 

Maszynistka wystukiwała szybko, 
wprawnemi palcami litery, które wra- 
cały Borysowowi prawo do nazwiska. 
Sekretarz podpisał papier i wręczył go 
z uśmiechem maszynistce. 

— Zanieście to do podpisu Bazyle- 
mu Andrzejewiczowi i zanotujcie w 
księdze. 

= Jetnia arancja) zł. 
pęcbsty stolarskie i 1.290. S Yra H 

meblarskie wyko- Abelow, 
nuje solidnie, $tanio i 
szybko Piotrowski Sta- 
nisław Chełmska 47, 

YZNYTETYEZSĄLIA 

Różne 
DBRERYWIEZRZA SERPRASAA 
TYWYTYYYYYYYPYWTYYYYY e 

R dorsbia klucze, ta- Peleczna 
nio, sclidiie szybko przez Tow. Św. Win-- 
wykwalifikowany ślu- centego rodzina, isc 

  

peruja zamki 

sarz Bruzga Stanisław dzjąca się z matki su- 
14 m. 12.chotnicy, ojea bezro- 

ni i botnego i trojga wat 
(Ce prosi o udzie- łych i głodnych dzieci 

lenie jakiejkolwiek prosi o pomoc w odzie” 
pracy. Zarakowski Sta-ży lub groszach Ofia- 
uisław Trakt Batore-ry dla rodziny B. — 
go 2. przyjmuje Administrs= 

cja „Słowa*. 

Saraceńska 

  

. Pięć minut później, papierek zna- 
lazł się w ręku Borysa. Ze zdumieniem 
stwierdzić mógł, że od dziesięciu mie- 
sięcy ukrywał się pod cudzemi nazwi- 
skami, mając całkowite prawo używać 
własnego. | 

Borys nie pamiętał później, jak i 
kiedy wyszedł z urzędu, co mówił Mi-- 
chajłow. Jak nieprzytomny dowlókł się 
do tymczasowego swego mieszkania, 
upadł na łóżko i nie ruszył się do wie- 
czora. Nie poszedł nawet do teatru 
Meyerholda! Był ogłuszony ses |. 
wiadomością i nerwy odmówiły mu 
posłuszeństwa. Szarikow i Ginsburg | 
byli przerażeni tym jego dziwnym na- 
strojem. Może chory? Może się prze- 
ziębił? Przecież jutro właśnie musi wy 
powiedzieć swój referat na Zjezdzie! 

Borys uspakajał ich: zmęczył się 
bardzo chodząc po mieście. Nie odzy- 
skał jeszcze sił po chorobie. Podróż, 
zjazd, intensywna praca, to wszy- | 
stko poderwało jego wątłe siły... $ 

— Po powrocie do Kijowa damy 
wam urlop na dwa tygodnie, — obiecy | 
wał Szarikow. } 

—
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