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MAKI CZERWONE  Rewizje konstytucji wejmarskiej 
Znałem swego czasu profesora i 

polityka, posła na Sejm endeka. Nie 
pochodził z Wilna, lecz ze Lwowa, 
mandat miał z Poznania, był człowie- 
kiem poczciwym z kościami. Dużo 
miał do czynienia z Francuzami. Ob- 
jeżdżał polityków i generałów iran- 
cuskich: Miłleranda, Focha, Joffre'a, 

Weyganda, zdaje się, że Clemenceau 
go nie przyjał. Trzeba było słuchać, 
jak o nich mówił! — Zupełnie tak, jak 
jakaś nabożna kucharka wileńska o 
proboszczach. Z namaszczeniem i na- 
marszczeniem, z oczami, podniesione- 
mi w górę. — Mówienie o francuskich 
politykach nie było dla niego ani roz- 
mową, ani czynnością polityczną, ani 
niczem innem, tyłko wykonywaniem 
specjalnych jakichś dewocyj. Dlatego 
może tak dobrze, że literatura na za- 
chodzie przybrała tak biograticzny 
charakter, który cechuje półki księgar 
skie lat ostatnich. Nigdy tak dużo nie 
napisano biografij, jak przez ostatnie 

   

    

iat siedem! I to nam pozwala zbliżyć 
się do wielkich ludzi. Boy ma widać 
siuszność, gdy mówi 0 zdejmowaniu 
bronzu z ludzi żywych. Tylko, że ta 
odkłamywanie jest o wiele więcej po- 
trzebne w historji politycznej, niż li- 
terackiej. To układanie wielkich lu- 
dzi w jakieś nienaturalne pozy, tałszu- 
je historję, co gorsza, zniekształca sąd 
człowieka o wypadkach historycznych 
i politycznych, czyni go nierealnym, 
nierzeczywistym, iantastycznym, opar- 
tym na nieprawdzie, na konwencjo- 
nalnem kłamstwie. Biogratje, które za- 
Jewają rynek literacki, rozwijają w nas 
rozsmakowanie się w stylu i epoce, 
skracają nam epoki historji "i epoki 
stylu do łat 10, do łat 5, wciskają lu- 
dzi, ich czyny, ich gesty do porząd- 
ych, jak w muzeach, gablot ich epo 
ki. Małostkami wielkich ludzi bawią 
się i pysznią jak niegdyś Tołstoj w 
„Szkicach Sebastopolu* pokazywał, że 
wojna w małym, nędznym  czło- 
wieczku potraii wyssać nazewnątrz 

Nowy pomnik je- 
rzego Clemenceau na Polach  Elizej- 
skich w Paryżu wywołuje u mnie bieg 
myśli, zwróconej do tego wielkiego 
człowieka. Jest on wielki z wielkich, a 
przecież marmur i bronz jego życia 
spowity jest w ludzką,  arcyludzką 
siatkę nerwów ludzkich. Nie brakło 
kłamstw, obłudy, obrzydliwości, oimal, 

że nie brakło. nędznego kryminalnego 
przestępstwa. Wielki Clemenceau był 
zamieszany w panamie, otarł się o 
nią, a może nawet był jednym z tych, 

   
  

   
  

  

  

którzy pieniądze brali z przekupstwa. - 
Wszystkie poszlaki 
niemu. :- 

A znowuż Clemenceau i Foch. U 
lias opinja, a zwłaszcza konserwatyw- 

stanęła po stronie Focha. Foch wy 
się tu figurą absolutnie z bronzu, 

ycerzem bez zmazy. — Przeczytałem 
chyba wszystko, co się do sporu Cle- 
menceau — Foch stosuje i  wyrobi- 
łem sobie inne zdanie. Foch nie był 
najgenjalniejszym z olicerów  irancu- 
skich tej epoki. Byli o wiele zdolniejsi, 
jak Michel, jak Castelnau, byli ener- 
giczniejsi, jak Gallieni, byli więksi bo- 
haterowie iludzie bardziej prawego 
charakteru, jak Petain. W sporze Cle- 
menceau — Foch raczej Clemenceau 
odegrał rolę szlachetniejszą. On Fo- 
cha wysunął, on go osłaniał, bronił — 
dła dobra ojczyzny. Foch odpłacił mu 
się niewdzięcznością. Rozumiemy, że 
Foch, to piękny symboł, uderzenie lan- 
tetem historji jest tu przykre.. 

Nie mam dziś zamiaru pisać stu- 
djum. Chciałbym tylko zebrać parę ja- 
skrawych promieni, kilka kolorowych 
impresyj o życiu Jerzego Clemenceau. 

Clemenceau był przez pewien czas 
dla naszych endeków rodzajem półbo- 
ga. Clemenceau wyznawał antyklery- 
kalizm z taką samą namiętnością i 
żarliwością, z jaką jego przodkowie 
gnębili hugenotów. Taką wiarę w nie- 
wierzenie spotykamy wśród  Francu- 
zów bardzo często. Clemenceau był 
szlachcicem, a nie mieszczaninem, jak 
się może naszej publiczności wyda- 
wać ze względu na brak partykuły. je- 
go niewiara posuwała go czasami do 
niesniacznych bluźnierstw. Będąc w 

Karlsbadzie, zobaczył па podwórzu 
kościelnem pomnik z gołębiem.. 

— Oto jest „tir aux pigeons“. 

Oprowadzający go burmistrz —— 
Niemiec nie spostrzegł szyderstwa i 
zaczął tłumaczyć: 

— „To nie jest „tir aux pigeons. 
To jest Duch Św. w postaci gołębicy.. 

Kiedy indziej Clemenceau leżał w 
szpitalu zakonnym Lubił bardzo swą 
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siostrę miłosierdzia. Była dla starca 
bardzo dobra. Pewnego ranka otwo- 
rzył oczy i zaczął jej opowiadać: 

— Miałem zły sen, siostro. Stałem 
koło św. Piotra, a siostra przyszła i 
św. Piotr nie chciał siostry wpuścić, 
bo siostra umarła bez spowiedzie Za- 
cząłem się wstawiać, zapewniać, że 
siostra jest cnotliwą niewiastą, św. 
Piotr dał się przekonać i poszedł po 
księdza, aby siostrę przed wrotami ra- 
ju wyspowiadać. Ale wrócił zrozpa- 
czony. Ani jednego księdza nie znalazł 
w niebie. 

Clemenceau wywracał gabinety, 0- 
bierał prezydentów, trząsł parłamen- 
tem, odmawiał przyjęcia stanowiska 
prezydenta ministrów, aby tem lepiej 
rządzić Francją. Był to człowiek, po- 
trzebujący walki, fak inni potrzebują 
powietrza, wody, chleba i wina. 
Przyszła Panama, Okazało się, że pra- 
wie połowa parlamćntarzystów  fran- 
cuskich brała łapówki. Nigdy. system 
republikańsko - parlamentarny nie za- 
brudził się tak bardzo, nie upadł tak 
nisko. Tylko brakiem wybitnych ludzi 
w obozie monarchicznym tłumaczyć 
trzeba, że wtedy nie przyszedł Filip 
Villi, książę „menażka”. 

Dlaczego „„menažka“? 
Książę Orleanu, jak doszedł: do pet- 

noletności, to wbrew zakazowi przyje- 
chat do Paryża, zameldował się w biu- 
rze poborowem i oświadczył: chcę 
dzielić menażkę żołnierza. 

Kryzys Panamski Clemenceau zła- 
mał. Liczył on wtedy przeszło 50 lat. 
Przez wiele lat był dyktatorem życia 
politycznego Francji. Teraz jest odtr4- 
cony przez wszystkich. Przełamuje w 
sobie myśl o samobójstwie. Wraca do 
życia. Zaczyna je odnowa. Zostaje 
dziennikarzem, pisze artykuły - pod 
kontrolą innych. Powraca do życia zu- 
pełnie, jako nowy człowiek. Jego prze- 
szłość, jego sława jest mu tylko cięża- 
rem. Dźwiga się w karjerże politycz- 
nej nie dzięki im, lecz wbrew im. Po 
ośmiu latach pracy zostaje senatorem, 
potem ministrem spraw wewnętrznych, 
potem premjerem. Rządzi Francją 33 
iniesiące. Przejeżdżając przez Strass- 
burg sypialnym wagonem niemieckim, 
płacze konwułsyjnie. - 

Największy  rewanżysta osłabia 
budżet wojskowy. Francji. On, anglo- 
fil i anty-niemiec, bierze Caillaaux, 
filo-niemca, do gabinetu.  Upada w 
walce z Delcasse, głównym pracowni- 

nikiem rewanżu, tym, który: przygoto- 
wał sytuację 1914 roku. 

To życie przepołowione przeż prze 

stępstwo, to odrodzenie człowieka zła- 

manego i zwyciężonego, nie jest je- 
szcze najciekawszym ienonenėm za- 
gadki ludzkiej, którą nazywamy: Cie- 

menceau. 
Podczas wojny łamie sobie palce, 

że nie jest u: władzy. Niema. .stron- 
niet. niema przyjaciół.  .Wymyśla 
Poincaremu. Ałe wojna przyjmuje zły 

obrót. Energja Clemenceau promienie- 

je, narzuca się, zmusza do oddania 

mu władzy. Nie jest to człowiek, któ- 
reriu drzwi . otwierają, jest to czło- 
wiek, który drzwi rozbija. Bierze wła- 
dzę, bierze jakichkolwiek ministrów, 
sam jest wszędzie, straszna, niepoję- 

ta, nadludzka siła. 
P. Suarez, z którego książki biorę 

dużą część anegdotycznego  materja- 

łu do tego ieljetonu, opowiada dwie 
śliczne sceny. Jak starzec Clemenceau 
pełznął na brzuchu do rowu strzele- 
ckiego, oddałonego o 6 metrów od o- 
kopu niemieckiego. 

— Jak się masz, kolego! — zawo- 

łał do żołnierza. 
Ten chwycił palcami za twarz sta- 

rego cywila: 
— Milcz, durniu! Nie słyszysz, jak 

Szwab kaszle! 
Istotnie głos Clemenceau mógł 

ściągnął na obydwóch uderzenie gra- 

atu ręcznego. 
Clemenceau był zachwycony. 
I druga anegdota. Jak mu żołnierz 

na polu wałki zerwał i darował pęk 
czerwonych maków. Cłemenceau szar- 
pnęły nerwy. Żołnierz francuski w obli- 
czu śmierci był mu bratem. Wyrwał z 
kieszeni złoty zegarek i dał mu wza- 
mian za maki. 

Maki zasuszył przechowywał, ka- 

zał sobie położyć do trumny. 

Wielkość widać przez malostki, 

podłostki, grzechy, upodlenia, przestę- 
pstwa. Wojna! To wielkie zjawisko 
jest probieżem ludzi. Może na tem 
polega wielkość, świętość wojny, że 
oddziela w człowieku to, co jest ma- 
łe, i podkreśla, wywołuje to, co jest 

    

    

- załatwienie sprawy odszkodowań 

Zapowiada rząd Ven Fa 
MOWA PROGRAMOWA 

VON GAYLA 
BERLIN (PAT). —- Na posiedze- 

niu Rady Panstwa Rzeszy ministoi 
spraw wewnętrznych von Gayl wygio 
sił mowę programową, w której m. in. 
zapowiedział podjęcie w niedalekiej 
przyszłości prac nad reformą ustroju 
Rzeszy oraz nad rewizją konstytucji 
wejmarskiej. . 

Dwa monienty muszę w związku z 
tem szczegółnie podkreślić — inówił 
rninister. — Gadanina 0 rzekomych 
planach zmiany konstytucji w kierun- 
ku restaurowania monarchii jest nieod 
powiedziałna i szkodliwa. Uważał- 
bym się sam za goduego požalowa- 
nia, gdybym z chwilą objęcia siańo- 
wiska ministra próbował wyrzec się 
nietyłko wrodzonego i wpojonego— 
lecz również wyrobionego w ciągu 
lat przekowania osobistego, že monar- 
chja jest najodpowiedniejszą formą 
państwową dla narodu, żyjącego w 
sercu Europy i że oceniając sprawy z 

€ punktu widzenia historji, zawsze z u- 

-— RĘCE   

wdzięczności uświadamiam 
sobie zasługi, jakie dotychczasowy 
dom królewski i cesarski położył dła 
dobra narodu nieniieckiego. 

Przekonany jednak jestem, że w 
tych czasach, kiedy stajemy wobec za 
gadnienia: „być albo nie byč“ kwestja 
ustroju państwowego, t. zn. wybór mię 
dzy republiką i monarchją nie jest 
sprawą, której rozwiązania naiežato- 
by oczekiwać teraz, a w szczególno- 
ści od obecnego rządu Rzeszy. Wyżej 

czuciem 

od iorniy stawiam państwo niemieckie: 
jeko takie, którego ratunek 
szym jedynym obowiązkiem. 

Nie myślę o tem jako mints'ci, ma- 
jący za zadanie szuwanie naa konsty- 
+meja, ażeby wtrącać nasz nat.xl w no 
sy chaos, pr'cz wystiwańie Ga porzii- 
gek dzienny l.westji ustroju pamiwa i 
wypraszam sobie wyrażanie wszelkich 
powątpiewań co do dotrzymania prze 
'zemnie przysięgi, złożonej na wier- 
ność konstytucji . Podobnie jak i ja 
rozumuje . też kanclerz Rzeszy oraz 
pozostali członkowie rządu, šwiado- 

jest na- 

Konfiikt angielsko - irlandzki 
POJEDNAWCZA RELA SENATU IRLANDZKIEGO 

LONDYN, PAT. Senat Llilandii 
33 głosami przeciwko 24 postanowił, 
ż= uchylenie przysięgi nie może na- 
rrać mocy obowiązującej, dopóki łr- 
łandja nie osiągnie porozumienia z 
Wielką Brytanją. 

Senat chce tą drogą zmusić de 
Valerę do ustępstw w Londynie i do w życie, 

z rządem Wielkieś powszechne wybory, varozumienia się 
Brytanji. Mimo to istnieją minimalne 
+idoki tego porozumienia. 

W razie ujemnych rezultatów ju- 
trzejszych rokowsń londyńskich de 
Valerze pozostaną tylko dwie alter- 
'natywy: zaczekać 18 miesięcy, po 
których upływie każda „wstawa sej- 
"mowa, a więc i ustawa, t uchylająca 
rotę przysięg, automatycznie wchodzi 

albo też zarządzić nowe, 
które obecnie 

dałyby mu zapewne znaczną więk: 
szość absolutną. 

Międzynarodowa konferencja drzewna 
WIEDEŃ (PAT). — W obecności pre- 

zydenta republiki austrjackiej Mikłasa, kan - 
cierza Dolfussa, ministrów i przedstawicieli 
władz otwarta została w dn. 9 bm. między 
narodowa konferencja drzewna, przy udzia- 
lei delegacyj 30 państw. Polska rbwnież 
jest reprezentowana. Zadaniem  konierenėji 

jest zawarcie umowy międzynarodowej, re- 
gulującej produkcję drzewna. Ustalęnie cyi- 
ry produkcji poszczególnych państw powie- 
rzone będzie tmiędzynarodowemu iustytuto- 
wi rolniczemu w Rzymie. Obrady konieren- 
cji potrwają trzy dni. 

| _ PROBLEM ZŁOTA. 
Raport Komitetu Finansowego Ligi Narodów 

GENEWA (PAT). — Dziś. ogioszono 
raport delegacji komitetu tinansowego Ligi 
Narodów do rozważenia problemu ziota— 
Raport ten, owoc dwuletniej pracy, oczekiwa 
ny byi z wielkiem zainteresowaniem, ' że 
wzgłędu na poważny skład delegacji, w któ 
reį braio udziat 10 najwybitniejszych znaw 
ców zagadnienia złota. Z Polski w delega- 
cji brał udział prot. Młynarski. 

Raport, do którego niektórzy czionkowie 
deiegacji zgłosili zastrzeżenia, składa się z 
2 części. Pierwsza dotyczy waluiy złotej-— 
Delegacja zaleca przywrócenie waluty zło 
tej i oświadcza, że w obecnem  stadjum 
rczwoju gospodarczego świata waluta zło- 
ta stanowi najlepszy system inonetarny. 

Jeśli teoretycznie można przedstawić w 
innych systemach różne korzyści, to w prak 
tyce wprowadzenie nowych metod nastrę- 
cza bardzo wielkie trudności, a być może 
nawet nie do przezwyciężenia. 

Druga część raportu dotyczy iunkcjono 

  

„wania systemu wałuty złotej oraz koniecz-* 
ności unikania gwałtownych  iluktuacyj w 
sile nabywczej złota. Raport wypowiada 0- 
piaję, że pożądana jest pewna zwyżka cen, 
ale że przy wysiłku, zmierzającym do pod- 
niesienia poziomu cen, nie należy opierać się 
jedynie na polityce monetarnej, gdyż na 
kwestję tę wpływa szereg innych czynni- 

ków. Raport oświadcza dalej, że dopóki nie 

będzie wyjaśniona atmosiera międzynarodo- 

wej nieuiności i nie nastąpi zmiana w. prze 

szkodach miedzynarodowych, . hamujacych 

handel międzynarodowy, trudno będzie ocze 
kiwać poprawy położenia gospodarczego. 

Co się tyczy stabilizacji cen, to delegacja 

wierzy jedynie w możliwość względnej sta- 
bilizacj. Wśród załeceń,  siormutowanych 
przez *lelegację, najważniejsze dotyczą zmian 
systemu waiuty dewizowo - ziotowej w Spo 
sób, któryby go wzmocnii. Do raportu do 
łączona jest nota trzech członków komisji, 
wśród nich dwóch Anglików. Mniejszość « 
ni się od większości w poglądach na przy- 
czyny odejścia od waluty złotej. Twierdzą 
oni, że główną przyczyną jest wadliwy roz 
dział rezerw złota, który zaznaczył się od po 
czątku 1929 roku. Mniejszość wypowiada 
przekonanie co do możliwości doprowadze- 
nia cen do odpowiedniego poziomu i ustabi 
fizowania ich następnie na tym złomie.— 

Co się tyczy zaleceń, to mniejszość zgź 
dza się z większością, ażeby rekomendow 

długów 
oraz wprowadzić ułatwienia w handłu mię- 

    

dzynarodowym. Pozatem zalecają oni wspól. 

wielkie. Oddziela ludzi małych od 
wielkich. Oddziela heroizm i idealizim. 

Jest matką heroizmu i idealizmu. 
Wieėą, duchową siłą jest wojna. Bez 
wojen plemię ludzkie nie byłoby tem, 
czem jest.Cat. 

ny wysiłek państw, które zachowały walutę 
złotą, w kierunku doprowadzenia cen do 
wartości w złocie z r. 1928 oraz równoleg- 
ły wysiłek państw o walucie papierowej pod 
kierunkiem funta  szterlinga dla stabilizacji 
poziomu cen wewnętrznych. 

  

Przed konfer 

ж 

apoena 
mie rezygnujący z osobistych przeko 
nań. 

Przechodząc do Spraw bieżących, 
vena Gayi zapowiedział wydanie w naj 
bliższych dniach dekretu, zawierające- 
go zmiany dotychczasowych postano- 
wień o organizacjach wojskowych. 

„O METR PRZED METĄ" 

LIPSK (PAT). — Agitację przed- 
wyborczą rozpoczęli tu narodowi s0- 
cjaliści wiecem, na którym, wobec 30 
tysięcy osób, przemawiał dr. Goeb - 
bels. Mówca, rzucając hasła wybor- 
czę, oświadczyi m. in., że 31 dzień 
lipca będzie dniem wielkich przemian 
politycznych. Stoimy już o metr przed 
meiąa, Potępiamy zdradziecką politykę 
dotychczasowych rządów, wobec 0- 
becnego zaś, czekając na wyniki pra- 
cy, zachowujemy rezerwę. 

Omawiając następnie stosunki we- 
wnętrzne i politykę zagraniczną, — 
Goebbels z naciskiem podkreślił: „„Roz 
wiązanie bojówek szturmowych w 
przedzień narad genewskich było jed- 
nym z największych błędów taktycz- 
nych. Prawdziwy niemiecki minister 
spraw zagranicznych dumny byłby z 
400-iysięcznej armii wyborowego i 
wyćwiczonego żołnierza hitlerowskie- 
go i oświadczyłby Lidzie Narodów, 
bez ogródek: „Mogę podpisać narzu- 
cone zobowiązania, ale nie odpowia- 
dam za nie przed narodem*. Wów- 
czas z 400 tysięcy gotowych do wał 
ki powstałyby 4 miljony, które w ra- 
zie potrzeby czynnie zaprotestowałyby 
przeciwko dalszemu ciemiężeniu naro- 
du niemieckiego”. 

SYTUACJA W PRUSACH 
NIEWYJASNIONA 

BERLIN (PAT). — Pomimo inter- 
wencji kancłerza Pappena sytuacja po 
liiyczna w Prusach dotychczas pozo- 
staje niewyraźna i obecnie toczą się 
narady nad ustaleniem terminu zwoła 
nia sejmu. 

Powszechnie przypuszczają, że 
sejm pruski nie zbierze się wcześniej, 
niż 22 czerwca, bez wgłędu jednak na 
termin uchodzi za pewne, że konwent 
senjorów na porządku dziennym pierw 
szego posiedzenia sejmu postawi wy 
bór nowego premjera. | 

Krążą przytem pogłoski, jakoby 
uarodowi socjaliści, o iłe ich kandydat 
nie uzyska poparcia centrum, zamie- 
rzali głosować na komunistę Piecka, 
aby w ten sposób dać rządowi Rze- 
szy pretekst do wprowadzenia komi- 
sarza dla Prus. у 

    

ŚWIĘTO 30 P. STRZELCÓW 
KANIOWSKICH 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 9 b. 
m. rozpoczęły się urcczystości święta 
pułkowego 30 pułku strzelców ka- 
niowskich. Rano w kościele garnizo- 
nowym, zostało odprawicne nabożeń- 
stwo żałobne za połegźych i zmarłych 
olicerów i szeregowych pułku. Po 
nabożeństwie złożono wieniec na ta- 
blicy pamiątkowej. 

Na nabożeństwie cbecna była 
kompanja honorowa pulku ze sztan- 
darem, korpus oficerski z dowódcą 
pułku pułkownikiem inżynierem Grzę- 
dzińskim, oraz delegacje podoficerów 
i cficerów garnizonu warszawskiego. 

W godzinach popołudniowych od- 
były się zawody sportowe na płacu 
Gwardji w Cytadeli. 

BILANS HANDLU ZAGRANICZ- 
KEGO W KRAJU 

WARSZAWA, (Put), Bilans handlu za- 
graniaznego Rzeczypospolitej Polskiej i w. m. 
Gdańska w maju 1932 roku, wediug 
czascwych obliczeń Głównego Urzędn Sta- 
tystycznego, wykazuje w wywozie 976.932 
tonny wartości 78,062 tys. zł. w przywozie 
123,335 ton wartości 73,227 tys zł, wobec 
czego ssłdo dodatnie w majn r. b. wynosi 
4,835 tys. zł. 

GOŚCIE TURECCY 
w WARSZAWIE 

WARSRAWA, (Pat), Wczorai przybyli do 
Warszawy p. Atif Bey, wiceminister iurecki 
przemysła i handlu oraz dr. Dżemał-Bey 
dyrektor tureckiego instytutu eksportowi 
i były wiceminister przemystu i haudlu, 
Wysłanicy ci odwiedzili szereg stolic euco- 
pejskich bsdając możliwości intensyfikacji 
eksportu tureckiego. 

W duin 9 b. m, wice-ministrowie Atit- 
Bey i Dżemał Bey z2tozyli wizyte p. mini- 
strowi Zaleskiema, oraz wiceministrowi — 
spraw zag”aniczuych Beckowi. 3 

PODRÓŻ INSPEKCYJNA 
MIN. KUHNA 

WARSZAWA, (Pat). Pan minister ko- 
snunikacji inż Knhbn wyjezdza w piątek wie- 
czorem na dwudniową podróż juspekcyjną 
na teren okręgu wileńskiego. Podczes po- 
dróży p. minister zwieózi szareg obiektów 
należących do Ministerstwa Komunikacji 
i Ministerstwa Robót Publicznych. 

STRAJK DRUKARZY 
WE LWOWIE 

LWÓW (PAT). — W dniu 9 bm. o go- 
dzinie 6-ej rano. większość drukarni twow- 
skich rozpoczęła strajk, wskutek czego nie 
wyszedł w południe „Wiek Nowy”, którego 
redakcja jednak zapowiedziała normalne u- 
kazywanie się pisma od piątku. „„Ilustrowa- 
ny Express Wieczorny“ drukuje się od dzi 
siaj w Warszawie i dostarczany jest de 
Lwowa w godzinach popołudniowych spe- 
cjalnym samołotem. „Gezeta Lwowska u- 
kazała się dziś w zmniejszonej objętości, 
drukowana w innej niż zwykle drukarni. — 
„Gazeta Poranna“ i „Gazeta Wieczorna” 
podpisały z drukarzami tymczasową umo- 
wę, wobec czego oba te dzienniki wyszły 
normalnie. 

  

encją w Lozannie 
Stany Zjednoczone przeciwka skreśleniu długów 

LONDYN (PAT). — Prasa tutej- 

Sza potwierdza wiadomość, że Stim- 

son stanowczo wypowiedział się prze 

ciwko skreśleniu odszkodowań i dłu- 

gów wojennych.. 

Wyraźny sprzeciw Stanów Zjedno 

czonych przeciwko skreśleniu odszko- 

dowań jest szcezgólnie znamienny, -— 

gdyż Stany Zjednoczone niedwuznacz- 

nie podtrzymują pogląd francuski prze 

ciwko pogłądowi Wielkiej Brytanji. — 

Wobec tych warunków liczą się w Lon 

dynie z koniecznością modylikacji sta 

SBD RA SPE ANETTIAL 

W KANADZIE PŁONĄ LASY 
QUBBEC (Kanada). (Pat). W półnac- 

no -zachodniej części prowincji Quebec 
* wskułek niebywzłej suszy wybuchł na 

ułbrzymniei przestrzeni poełar lasów. 
tudseść w panica ucieka ze swych 
siedzib, szukając schronienia na |e- 

zicrath | rzekach. Zagrożonych jest 

równiaż kilka miejscowości Ww pro 

wincli Ontario. 

   
ORZEŁ PORWAŁ 4-LETNIĄ 

DZIEWCZYNKĘ 
OSLO, (Pat). W miejscowości Nord 

Triindeleg zdarzył sję niezwykły wy- 

padek. Mianowicie orzsł porwał 4 letnią 

dziewczynkę. Poniaważ jednak dziecko 

ważyło 18 klg. ptak nie zdołał prza- 

nieść je do gniazda | porzucił wsród 
skał, gdzie po długim szukaniu odna- 
lažii Ja rodzice. 

nowiska Wielkiej Brytanji w kwestji 

odszkodowań. O jakimkolwiek radykał 

nym planie Mac Degalda w Lozannie 

już się mimo acji min. von Neurafha, 

nie mówi: przeciwnie, podkreśla się 

dziś, że punkt ciężkości łeży w rozmo 
wach paryskich, które uzgodnić mają 

poglądy Mac Donałda i Herriota. 

Mac Donald udaje się z Paryża do 

Genewy w poniedziałek razem z Her- 

riotem. Pragnie on być obecnym we 

wtorek na konferencji, gdy zbierze się 

komisja główna. Zarówno w Paryżu, 

jak w Genewie Mac Donaldłowi towa 

szyszyć będzie min. Simon. 

MAC DONALD — HERRIOT 
PARYŻ. PAT. — Natychmiast po 

ustanowieniu się gabinetu, Herriot 

zwrócił się do Mac Donalda z propozy- 

cją zatrzymania się w Paryżu w sobotę 
lub niedzielę w przejeździe do Szwaj- 
carji. Wczoraj po południu ambasador 

angielski Tyrell przesłał premjerowi 

Herriotowi odpowiedź, jaką otrzymał 

od min. Simona, zapowiadającą przyjazd 

premjera Wielkiej Brytanji do Paryża. 

„Proszę zakomunikować Herriotowi, 

że zarówno premjer i ja z wielką rado- 

ścią przyjmujemy jęgo zaproszenie i z 

przyjemnością czytaliśmy jego deklara- 
cję w Izbie. Jesteśmy przekonani, że ma 

jąca mastąpić bezpośrednia wymiana 
pogłądów ułatwi w znacznym stopniu 
przygotowywanie drogi, zmierzającej de 
pomyślnego załatwienia kwestyj, które 

zannie.* Ponieważ Mac Donald zamie- 
rza opuścić Paryż dopiero w poniedzia- 
lek o godz. 11, obaj mężowie stanu, któ- 
rzy spotkają się w sobotę wieczorem, 
będą mieli całą niedzielę, ażeby wraz ze 
swymi _wispółpracownikami zbadać 
wszechstronnie sytuację. 

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA 
KONFERENCJI 

PARYŻ. PAT. — Donoszą z Lon- 
dynu, że wedlug krążących tam pogło- 

sek, Mac Donald ma zaproponować 
Herriotowi odłożenie konferencji. lozań- 
skiej do czasu uregulowania kwestyj 
reparacyjnych. — Zbadanie kwestyj re- 
paracyjnych powierzone zostałoby kor- 

ferencji międzynarodowej, w której 
zgodziłyby się również wziąć udział i 
Stany Zjednoczone. s 

GRAD TE GD EB WO ROOT TW U DOP 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAS AA AAASAAAAAAA AAA AA 

| žesezies Druskieniki nad Kiemnem 

Nowe źródło solankowe. 
KĄPIELE Kwasowęglowe. Borowinowe, 

Tlenowe i Piankowe. Gabinety ginekolo- 
giczne, wziewalnie, oddziały elektro i 

$ hydro-terapji, pijalnia wód, Zakład leczni= 
czego stosowania słońca, powietrza i ru- 

chu z basenami pływackiemi. Kaskadówki 
i płaża, 

Sezon ad 1 maja a 30 września. 
Ceny pobytu i leczenia bardzo niskie. 
Prospekiy wysyła i udziela intormacyj w. 

Druskienikach — Komisja Zdrojowa, w 

Warszawie — Związek Uzdrowisk Polskich, 
Ś to Krzyska 17, tel. 434 38 

mają być rozwiązane w Genewie i Lee: PB 
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Dziennik Lubelski (5) podaje wia- 
domość o wzmożonym ruchu wśród 
literatów lubelskich, którzy stworzyli 
Związek: 

Miasto nasze, choć obarczone pięknemi 
tradycjami literackiemi (Klonowicz, Kocha - 
nowski, Poł, Kraszewski, Prus, Świętochow 
ski, i tylu insych), w ostatnich latach by- 
ło dziwnie pozbawione ruchu w tej dziedzi- 
mie. Od czasu wystąpień  „Rellektora" nic 
się nie działo. 

. Dopiero teraz, gdy powołano do Życia 
Związek Literatów, konjunktura zmienia się 
+ otwierają się szerokie perspektywy. 

Zwiazek Literatów zorganizował się na 
posiedzeniu inauguracyjnem w dnin Zi ma- 
ja rb. i obiął zarówno literatów „pocho- 
dzacych z Lubelszczyzny, jak i pracujących 
ra naszy terenie. Program prac obejmuje 
odczyty, wieczory dyskusyjne, recitale poety 
ckie ece, co niewątpliwie wpłynie na ogólny 
peziom kultury w naszem mieście. W za- 
kresie prac Związku leży również działal- 
ność wydawnicza (publikowanie książek, za 
łażenie własnego organu oraz współpraca Z 
pismami Hterackiemi). 

Prezydjum Związku stanowią p. p.: Fr. 
Arnsztajnowa, ]. Czechowicz, W. Graiewski 
A. Madej, co daje pełną gwarancję jakości 
prac Związku Literatów w Lublinie. 

Odrobinkę komicznie wygląda to 
pewoływanie się na Kochanowskich i 
Kraszewskich, których spadkobiercami 
są ludzie o nieco mniej znanych na- 
zwiskach, ale powstanie nowej organi 
zacji literackiej należy przywitać życz 

liwie i serdecznie. 
Dzień Pomorski (130) na podstawie 

danych Głównego Urzędu Statystycz- 
nego stwierdza, iż najmniej ludności 
niepolskiej jest w województwach za- 
chodnich! 

NAJMNIEJ LUDNOŚCI NIEPOLSKIEJ 
WYKAZUJĄ WOJEWÓDZTWA ZACHAOD 
NIE, bo 9,1 proc. W województwie  ślą- 
skiem ludności niepolskiej jest 7,7 ргос., 5:. 
to bezsprzecznie w ogromnej większości 
Niemcy, nie licząc minimalnego odsetka ży 
dów. Na G. Ślłąsku język niepoiski zadekla 
rowato 6,6 proc., na Śląsku Cieszyńskim 
15,3 proc.. Wyższy odsetek na Śląsku Cie- 
szyńskim tłumaczy się skupienien: Nienrców 
w Bielsku, wyroszącem 56,5 proc. w wo- 
jewodztwie pomorskiem iudności niepolskiej 
jest 16,1 proc., poza Sepólnem, gdzie iest 
40,6 proc. ludności obcojęzycznej. W pozo 
stałych powiatacu województ pomorskie- 
go cyfra jest niejednolita, wynosząca od 2,9 
do 14,6 proc. 

Województwo poznańskie ludności z ie- 
zykiem niepolskim posiada 6,5 proc. Są to 
też przeważnie Niemcy. 

„ W świetle tych cyfr Wielkopołska 
jaki przystało na prastarą ziemię pol 
ską, wygląda bardzo ładnie. 

* Niestety, jakże różnią się nasze te- 
reny-od ziem zachodnich! 

Największy odsetek ludności obcojęzycz 
nej posiadają województwa wschodnie — 
57,1 proc. w tem. województwo poleskie — 
85,5 proc.wołyńskie—83,5 proć., nowogró- 
dzkie — 47,7 proc., wiłeńskie — 40,1 proc. 
Suład ludnóści obcojęzycznej « województw 
wschodnic« jest bardzo różnolity. Poza U- 
krałńcami: 1.  Białorusinami wchodzą tam ży- 
6zi, Rusini, Czesi, Rosjanie i Niemcy. 

Województwo poleskie, jak widzi- 
my, pobiłó rekord. Ogółem obcojęzycz 
nej ludności w Polsce jest 30,9 proc. 

      

   

  

   
  

  

Proces wdowy po W.Ks. Michale 
z Rządem Poiskim 

Onegdaj rozpoczął się przed Sądem O- 

kręgowiym w Częstochowie budzący żywe- 
zcinteresowanie proces Rosjanki, hr. Barsso- 
wej, morganatycznej żony wielkiego ks. Mi- 
chała Ałeksardrowicza, brata ostatniego cara 
Rosji, zamiordowanego na Kaukazie przez 

bolszewików w roku 1918. 
Hr. Barssowa dómaga się od rządu polskie 

g6 zwrotu kilku majątków pod Częstocho- 

  

  
wą. órgiź dwóch domów w _ Częstochowie, 
Niajatki te nabył swego czasu car Aleksań- 
der Ii! za sunię 1.7000.006 rubli od hr. Don- 
nersmarck, a domy wybudowane były przez 

cara Mikołaja Il. Car Mikolaj podarował 
wszystko brata _ Michałowi. 

Rzecznik Skarbu polskiego kwestjonował 
prawo hr. Barssowej do zwrotu w ten spo- 

* “'.'…У“Ч"“"'""""…т…" 

CIKIER W WORKACH LNIANYCH 
OSŁODZI DOLĘ ROLNIKA. 

AAAAARAAAAAAASAAAAAAAKARAADALALAKAAAAAA AAA 

      

  

   

CZARN 
A bylo to tak. 

+ W szeregach żołnierskich, szlakami 
bojowemi, zawędrował do Wilna mło- 
dy harcerz krakowski, noszący na pier 
si znak lilji, w piersi zaś gorące serce, 
pełne umiłowania Ojczyzny i pragnie- 
nią czynu. 

i Przyszedł do Wilna nie poto, aby 
doznać nowych wrażeń, lub szukać wię 
kszych dla siebie korzyści materjal- 
nych, iecz po to, aby bezwiednie pod- 
kreślić dziejową konieczność łączności 
Wilna z Krakowem, aby dokonać wy- 
miany sił i stwierdzić, że na Wawe- 
łu i pod stopami góry Zamkowej jed- 
nakowe jest tętno serca polskiego. 

I tak, jak przed wiekami, przy- 
bywali do Wilna krakowscy artyści i 
rzemieślnicy, aby tu budować to, co 
już był zbudował Kraków, aby tu ko- 
chać to, co dusza ukochała w Krako- 
wie, — aby twórczą miłością łączyć 
dwie stolice i zakreślać prostą drogą 
naprzód — tak ów harcerz — żołnierz, 
dwukrotnie za czyny żołnierskie Krzy- 
żem walecznych odznaczony, — przy- 
szedł: do Wilna z Krakowem w sercu. 

A że w Krakowie jego największem 
ukochaniem była „Czarna trzynastka” 
— drużyna, z której do szeregów żoł- 
nierskich poszedł, więc zechciał tę 
Trzynastkę mieć tu w Wilnie i stwo- 
rzył ją. 

  

  

TRZYNASTKA 

RZYM. W .ciągu dnia dzisiejszego 
ujawniono szereg nowych szczegółów w 
związyu z wykrytym w dniu wczoraj- 
szym plamem zamachu na szefa rządu 

Mussoliniego. УЮ ке władze bezpie- 
czeństwapilnie badają wszelkie ślady, 
mogące doprowadzić do ujawnenia wła- 
ścwych inspiratorów. 

Wedle zeznania aresztowanego, za- 

machowczy Bertelotto, plan zamachu 

powzięty został przez zagraniczne koła 
antyfaszystowskie. Zamachowiec liczy 
lat 25 i znamy jest polieji włoskiej, jako 
zagraniczny działacz antyfaszystowski, 

należący do t. zw. koncentarcji antyfa- 
szystowskiej w Paryżu. W ostatnim 
czasie podróżował on po Belgji i innych 
pństwach środkowej Furopy, gdzie sty- 
kał się z przywódcami włoskiej emigra- 
cji politycznej, nawiązując z niemi ści- 
sły kontakt. Od tych właśnie osobistoś- 
ci miał on otrzymać broń, paszport o0- 
raz środki pienężne dla wykonania za- 
machu. 

W pierwszych dniach czerwca Barte- 
lotti przekroczył! granicę włoską nu prze 
łęczy Brenneru i z okazji uroczystości, 
odbywających się w związku z rocznicą 
śmierci Garibaldiego udal się do Rzy- 

T 
fYLA 

KAZDEGO” 
ÓD PLAGI ietniej, 

in uchy, komaty, 
robactwo, 
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mu. Uroczystości te zamachowiec chciał 
wykorzystać dla, zbliżenia sia do Musso- 
liniego i wykonania zamachu. 

Przybywszy do Rzymu, Barielotti 
wałęsał się po dwircu Termini, ponie- 
waż wyczytał w dziennikach, że Musso- 
lini wraz ze swoim sztabem na tym 
właśnie dworeu miał być obecny pod- 
czas przybycia prochów Garibeldiego. 
Był on również obecny podczas odsło- 
nięcia pomnika, lecz ani w jednem, a- 
ni w drugim wypadku nie zdołał wyko- 
nać swego zamiaru. 

(Następnie udał się Bartelotii na 
Piazza Venezia, aby zapoznać się z tam 
tejszym terenem, gdyż miał zamiar tam 

przemaszerować w. niedzielę pułk strzel- 
ców i oddać hold Mussoliniemu. W tem 
właśnie miejscu został on przez agen- 
tów polieyjnych aresztowany. 

Wiadomość o planowanym zamachu 

na Musoliniego, opublikowana została w 
miedzielę wi godziniach wieczornych i lo- 

tem błyskawicy rozeszła się po całym 

kraju. (We wszystkich miastach orga- 
nizacje faszystowskie odbyły pochody, 
manifestując na cześć swego wodza. W 
późnych godzinach wieczornych rów- 
nież Ojciec św. zawiadomiony został o 

miedoszłym zamachu. Wyraził on serde- 
czne ubolewanie z tego powodu, a za- 

razem 2a pośrednictwem nuncjusza а- 
postolskiego złożył premjerowi gratu- 

lację z powodu uniknięcia zbrodniczego 
zamachu, 

Dziś przedpołudniem Duce pojawił 
się na t. zw. targowicy trajańskiej, 

zie zwiedziłł wystawę książki. Przy 
tej sposobności wszystkie organizacje 
faszystowskie stolicy urządziły na jego 
cześć burzliwe manifestacje. 

- 

  

Owo 

WILEŃSKA RADA MIEJSKA 
KINOWA PANAMI. 

(Otwierając wczorajsze posiedzenie 
Rady Miejskiej m. Wilna, przewodniczą 
cy p. prez. Maleszewski zakomunikował 
o spadnięciu z porządku dziennego sze- 
regu punktów, 'a wśród nich sprawo- 
zdania komisji do zbadania zarzutów 

z trybunostwa ludu wspominać nie war- 
te), dr. Rafes rywalizował ze swym 
przedmówcą w tej drugiej kategorji ar- 
gumentów (przecież i on także broni 
ludu), r. Zasztowt był niewyraźny. Z je 
dnej strony bronił interesów pracowni- 
ków, zdrugiej zdawał sobie sprawę z ko 
mieczmości oszczędności. 

przeciwkło gospodarce kinematografu 
A +3 Asi TRICK PROF. KOMARNICKIEGO. 

odzziił , że sprawozdanie do- sę. Е ь 
БШГСИЗШЁ a asi alnatowi w=osl . Sprawę z tego zdawali sobie wiaści- 

chwili, że nie zdążono go powielić i Wie wszyscy. Prof. Komarnicki zdobył    

  

że wreszcie magistrat nie zdążył się do 
niego ustosunkować. > 

Przyznać trzeba, że komisja kinowa 
nie wykazała się specjalną energją. 
Prace swe prowadziła w ciągu bezmała 
9-ciu miesięcy, była wiele razy moni- 
towana przez Radę, wiele wazy oznacza- 
ła terminy zakończenia swych badań i 
wiele razy ich nie dotrzymywała. : 

Jakże tak? pelna galerja (wszystkie 
wyloty drzwiowe z sali obrad doklad- 
mie zatkane) i nie poafiszować się dba- 
łością o interesy uciśnionych! ? 

i i jest wniosek Bundu, 

   rań o obniżenie podstawowych norm ko 
minowego. Mach... i jest. wniosek tegoż 
Bundu domagający się...urządzenia ką- 
pielisk na Wilji(lazienek). 1 mach.... 
jest wniosek PPS. naturalnie domaga- 
jący się zatrudnienia bezrobotnych. 

Niagłość uzyskały tylko drugie i trze 
«ie machnięcie. 

RADA A KONIECZNE RESTRYKCJE 
BUDŽETIOWE. 

Dłuższą dyskusję wywołały sprawy: 
a) zwiększenia opłat pracowników miej- 
skiich ma fundusz emerytalny, związane 
go ze zmmiejszeniem dopłat gminy m. 
Wilna (oszczędność dla miasta 40 ty- 
sięcy złotych), oraz b) przełożenie na 
pracowników ustawowej części składki 
do Kasy Chorych (oszczędność 120 ty- 
sięcy złotych). х : В 

Radny Stążowski siiił się na wygła- 
szanie teoryj ekoniomicznych, z ich punk 
tu widzenia zwalczając projekt (o zwy- 
Ełych argumentach p S. wynikających 

        

  

Autor scenariuszy filmooych mordercą Żony 
SENSACYJNY PROCES w GRODNIE. — IZAAK MILEJKOWSKI SKAZANY 

Proces Milejkowskiego wywołał w Grod 
nie duże zainteresowanie, o czem świadczy 
dość ficzna publiczność, która jaż z szme- 
$6 rana chciała się dostać do sali sądowej, 

Jak już wczoraj podawaliśmy, Sąd Okrę 
gowy w Grodnie, rozpoczął w dniu 8 bm. 
proces Milejkowskiego, oskarżonego o za- 
bójstwo swojej żony Frejdy. 

Oskarżony urodził się w 1898 roku, t- 
kończył wyższe kursy pedagogiczne. Od .o 

ku 1925 staje zamieszkuje w Grodnie. Nie 

karany, wdowiec, żadnego majątku nie po- 

siada. 

Na zapytanie przewodniczącego, czy 0- 

skarżony przyznaje się do winy, oskarżony 

odpowiada przecząco i składa obszerne wy 

jaśnienia, które trwaja ponad 3 godz. 

Jak widać z tego wyjaśnienia,, oskasrżo- 

ny w roku 1923 przesłał do Hollywood swój 

scenarjusz iilmowy, który został przyjęty i 

  

sób, iż były to własności państwa rosyj- 

skiego, a hr. Barssowa, jako żona morgana- 

tyczna nie może mieć uprawnień  spadko- 
wych, > 

Adwokat powódki dowodził, że i domy 

i majątki stanowiły własność prywatną W. 
Księcia Michała, a hr. Barssowa wzięła z nim 

faktyczny ślub według obrządku prawosław- 

nego, była więc istotną i pełnomocna żoną 
zamordowanego ks. Michała, 

Sąd odroczył rozprawę do ćzasu przed- 
stawienia dowodów prawdy przez powódkę. 

Jest to już trzecie, czy czwarte odroczenie. 

Historja małżeństwa hr. Barssoweį byla 

wysoce romantyczna. Mianowicie Ks. Micnat 

wykradł ją z domu męża, pułkownika gwar- 

dji cesarskiej w Petersburgu. Rozwodu u- 

dzielił patrjarcha cerkwi wschodniej w Kon- 

stantynopolu. Ślub istotnie odbył się według 
notm cerkiewnych, lecz ze względów polity- 

cznych nie był ujawniany. : 

Tak powstała wileńska Czarna 
Trzynastka, drużyna harcerska im. Za- 
wiszy Czarnego, której drużynowym 
dotychczas jest jej organizator, obec- 
nie już komendant wileńskiej chorąg- 
wi harcerskiej — druh Józef Grzesiak 
Czarny. 

Pod szczęśliwą gwiazdą narodziła 
się nowa drużyna harcerska w Wilnie. 
Już w pierwszym roku swego istnienia 
zdobyła uznanie komendy Chorągwi i 
tytul „orlej“, komenda zaś hufca uzna- 
ła ją Za „murowaną“. 

Mocna wewnętrzna spójnia, iście 
harcerski duch, pogodny humor, wiel- 
ka cnergja i wyjątkowa ruchliwość — 
oto cechy, które wyróżniały tę drużynę 
z pośród innych i przyciągały do jej 
szeregów jednostki, pełne zapału. 

Stąd też bogaty zasób przeżyć i do 
konanych czynów. 

Odbyła Czarna Trzynastka wielkie 
podróże na Pomorze, na Huculszczyz- 
nę, na Śląsk, poznała całą Polskę a i 
poza granice Polski wyszła, bo w roku 
zeszłym reprezentowała harcerstwo 
polskie na wszechświatowym zlocie 
skautów w Pradze, w bieżącym zaś 
wyjedzie na zlot do Estonii. 

Teren najbliższy, rzecz jasna, po- 

znała drużyna szczególnie dobrze, bo 
ma stałe obozy i może wykazać się 
niezmiernie ciekawą wyprawą wodną 

NA 3 LATA TWIERDZY. 
otrzymał honorarjum, w wysokości 1000 
dolarów. Po tym wypadku zaszła Кагбупа!- 

na zmiana w jego życiu. Zaczął on rria- 

rzyć o sławie światowej, napisał dużo sce- 

narjuszów fihnowych i kilka dzieł drama- 

tycznych.. 

Zwracał się niejednokrotnie do Holly- 

woodu, do wytwórni filmów we Francji, 

Niemczech, lecz bez żadnego skutku. Zwra- 

cał się także w Polsce do różnych dyrek- 

cyj teatralnych, jak do Teatru Narodowego 
w Warszawie, dyrekiora Stefana Jaracza i 

in. lecz i tu bez żadnego skutku. Diugo 
walczył o uznanie swego talentu, lecz nadav- 

mo. 

Bernarda Shawa — ošwiadcza uroczyś- 
cie oskarżony — kilkanaście lat nie uznawa 

no, a ja oświadczam, że mam talent więk 

szy od niego. 

Pisał on również do gwiazd filmowych, 

a Mary Piciord przysłała mu nawet swoją 

ictograiję. 

Omawiając swój stosunek do žony, — 
mówi, że w początku małżeństwa była ona 
dość łagodnego charakteru, obiecała nawet 

pomagać mu w jego pracy nad scenarjusza 

su. Od roku 1930 jednak zaczęła wykazy- 

wać objawy chorobliwej zazdrości. Podejrze 

wała go ciągłe o zdradę.. Wyrządzała mu. 
sceny z powodu każdej totogratji artystki 

liimowej. Chciał się z nią rozwieść, lecz jej 
krewni żądałi od niego 1000 doł., chciał a- 

dejść, lecz nie miał na to środków materjal 

nych, a nie chciał porzucać żonę. 

W krytycznym dnia wybuchła u nich 

gwałtowna scena, podczas której prawą. rę 

ką zamknął jej usta i odepchnął od siebie. 

Co było dalej — nie wie. 
Po tej scenie poszedł do pracy, na dwo 

rzec, a po powrocie do domu znalazł żonę 

swoją juź nieżywą. 
Na zapytanie stron, dlaczego o tem nie 

powiedział na śledztwie, — oskarżony odpo 
wiada, że z początku chciał* stanąć przed 

sądem doraźnym, lecz potem zmienił swoje 

postanowienie i o wszystkiem zeznał przed 

prokuratorem, gdyż nie chciał wimrzeć jako 

zbrodniarz. 

Po oświadczeniu oskarżonego Sąd przy- 

  

(jeziora: Miastra, Narocz, rzeki: 
rocz i Wilja, całość — 350 klm.). 

Na- 

Te wszystkie wycieczki znalazły 
odzwierciedlenie i utrwaliły się „dla 
przyszłych pokoleń* w kronikach obo- 
zowych i Pamiątniku Czarnej Trzyna- 
stki. 

Ciekawe to-są rękopisy. Kroniki o- 
bozowe to są duże zeszyty starannie i 
czysto zapisane, oraz ozdobione licz- 
nemi fotograijami i rysunkami. Pamięt 
nik, oprawny w wileński samodziałek, 
naśladuje kroniki średniowieczne i wy 
kazuje nieprzeciętną kulturę kronikarza 
i jego zdolności artystyczne. 

Treść tych rękopisów — tylko „dła 
siebie*. Bezpretensjonalność, prostota, 
humor cechują notatki kronikarskie, 
skreślone nieraz z prawdziwym  talen- 
tem literackim: nie dziw — -najpraco- 
witszym kronikarzem jest przecież Pro 
iesor (czy mam zdradzić pseudonim?) 
mający „iskrę bożą”, ai Longinus wy- 
kazuje nieprzeciętne zdolności. 

Jakaż to . wielka 
przeglądać starannie zapisane kartki 
kroniki, odbywać razem z chłopcami 
podróże po całej Polsce, razem z nimi 
się bawić i cieszyć — i razem z nimi 
narzekać na kłopoty i przykre przygo- 
dy, które zresztą zawsze się kończą ku 
ogólnemu zadowoleniu. 

Te kroniki — są to ciekawe i cen- 
ne dokumenty budzącej się i rwącej do 
lotu duszy młodzieńczej. Dlatego też 
znajdujemy w nich, poza opisami co- 

przyjemność — i“ 

stępuje de badania Świadków, których jest 

około 45-ciu. : 

Pierwszym: zeznaje świadek major Ryin- 

kiewicz, były sublokator Milejkowskich. 

Świadek pierwszy wykrył zabójstwo i o 

tem zameldowal do Urzędu Śledczego. — 

Oskarżonego charakteryzuje, jako człowie- 

ka spokojnego. O żadnych sprzeczkach nie 

wie. 

Zeznają też: matka, siostra i brat za- 

mordowarej. O oskarżonym nie są dobrego 

zdania. Žadai, aby żonę swoją zaasekuro- 

wać na wypadek Śmierci, za rozwód chciał 
30606 dolarów. 

P. janina Rogowska również była sub- 

lokatorką Miiejkowskich, musiała opuś i 

mieszkanie, gdyż zmaria podejrzewała ją, że 

jest w bliższych stosunkach z Gskarżenyin. 

Jako świadkowie, byli również badani !e 
karze: Sajet, Nejman, Lipnik i Altield, któ 

rzy w Swoim czasie leczyli Milejkowską.— 

Odzywają się o niej, jako o osobie nerwo- 

wej i chorej na chorobę Bazedowa. 

Niektórzy świadkowie odzywają się O 
denatce niepochiebnie. Fak na zapytanie о- 

brońcy p. mec. Firstenberga, świadek Der- 
nis zeznaje, że zmarła oblała wodą lokato- 

ra Tatarczyka. Świadek Starodub zeznaje, 

że kilkakrotnie wezwano go do Milejkow- 
skich, ażeby uspokoić  denatkę. Pewnego 

razu, była ona tak zdenerwowana, że po- 

rwała na nim marynarkę. Krewni zmarłej 

prosili go, by zeznał na niekorzyść oskarżo 

rego, lecz on kategorycznie odmówił. 

Po przesłuchaniu całego szeregu Świad- 

ków przewodniczący zarządził przerwe do 
godz. 10-ej dnia 10 czerwca. 

We czwartek od samego rana badano 

świadków w dalszym ciągu. r 

Ogodzinie 12-ej rozpoczęły się przemó- 
wienia stroń, 

Dłuższe przemówienie wygłosili: wicepro 
kurator Kożuchowski, rzecznik powództwa 

cywilnego adw. Terlikowski, obrońca oskar 
żenego adw. Firstenberg. 

Sąd skazał Milejkowskiego, biorąc pod 

Sąd skazał Milejkowskiego, biorąc pod 
uwagę okoliczności łagodzące na 3 lata 
twierdzy. 

  

    

   
dziennych zdarzeń i niecodziennych 
przygód, — pewne refleksje, zmierza- 
jace do większej uwagi. 

Raz po raz młodzież ' harcerska, bez 
pośrednio obcująca z przyrodą i zbli- 
ska przygłądająca się ludziom, spoty- 
ka zagadnienia, które rodzą pytania. 
„dlaczego, lub — „co dalej?*.. 

I wówczas rozszerzają się horyzon- 
ty, myśl leci wdal ... 

Zajrzyjmy do jednej ze starszych 
kronik harcerskich i zestawmy parę 
urywków, które będą świadczyć o my- 
ślach i nastrojach harcerzy wileńskich 
z przed kilku lat... 

Oto myśli harcerza nad 
Narocz. 

„Monotonny jakowyś gwar wokó! jezia- 
ra, miarowy, usypiający... jednak -—- złowro- 
gi i pełen siły niezna uroku.... 

łoskotem napływa nowa fala, zderza się 
„jakby w gniewie... cofa się,, roż- 

pędu nabiera i — znowu... A tuż zboku — 
druty kolczaste. Jak wąż pełzający, najeżo- 

Т swym otoczył 
. Tu gryzły się dwie wrogie nam po- 
fu z okrwawionemi pyskami i oczyma, 

    

    

    

    

   

  

   

ziejącemi nienawiścią, wydzierały sobie kęsy › 
„żywego cała... żywego ciała Polski... 

Tak... przeszłość niedawna, której au 
tor na własne oczy nie oglądał, lecz 
którą odczuł głęboko i trafnie. Zasłu- 
chany w szum fal wileńskiego morza, 
odtwarzał w swej wyobraźni obrazy 
krwawych walk, zdawało się, bezmyś!- 
nych, lecz które były dziejową koniecz- 
nością... ; 

Zgiełk bojowy i szczęk oręża ze 

jeziorem ; 

  

się jednak na kawał w stosunku do 
swych częstych sprzymierzeńców — pe- 
peesów. I ml także szaty rozdzierał nad 
dolą pracowniczą, chcąc być jednak 
całkiem w porządku z sumieniem, za- 

|| czy aby oszczędaości mia perso- 
jach są rzeczywistą koniecznością i 

o odpowiedź mia: to: pytanie poprosił sze- 
fa sekcji finansowej. 

„Tu dopiero na wierzch wyszła cala 
złośliwość tego skromnego zapytamia. 

„Szefem sekcji finansowej jest p. 
Žejmo. P. Žejmo jest pepesowcem i p. 
Zeįmo mial na serjo dač odpiowiedž.— 
Odpowiedž te dal. 

Dochody miasta optyrmistyczniepre- 
liminowane na rok 1932-33 wyniosą 9 
miij. złotych, wydatki przewidywane są 
mia sumę 10 mil]. - 

Sprawa jasna 
związać trzeba, 
kować. 

Oszczędności mia poborach pr: 
czych Magistrat uznaj 
powied; ławnsiki Žejma. 

— Czy jest (o opinja jednolita 
lego Magistratu? spytano. 

. z Tak, brzmiała odpowiedź szefa sek 
cji finansowej. 

Biedny p. Żejmo własnemi siowami 
musiał położyć demagogiczne stanowi= 
sko swego własnego klubu. Na tem po- 
legał trick, triek, doskonały. 

W głosowaniu przyjęto propozycje 
ekreśleniowe Magistratu z poprawą, że 
obowiązują one tylko da końca bież. o- 
kresu budżetowego. 

COFNIĘCIE DODATKU KOMUNAL- 
NEGO. 

    

      

  

  

Koniec z końcem 
trzeba wszystko redu- 

aco 

  

    

  

  

3 

Dalszy wniosek oszczędnościowy 
Magistratu domagał się  zmmiejszenia 
dodatku komun. do uposażeń pracowni- 
ków. Chodzi. o 260 tys. złotych. 

Rada postanowiła sprawę skierować 
do kiom. fin. w celu rozpatrzenia, jej lą- 
cznie z budżetem. | 

. Magistrat zaproponował zmauj 
nie dodatku © 5 proc. od; 1 8. i o da 
5 proc. od 1 10. W ten sposób osiatecz- 
nie po redukcjach. dodatek komun. w 
Wilnie wynosilby 5 proc. podstawowego 
uposażenia. 

BADANIE 

   

GOSPODARKI . 
PROÓWNI. 

„ Wynmikła jesienią r. ub. sprawa tzw. 
pionów, spowodowała zajęcie się cało- 
kształtem gospodarki Elektrowni przez 
Komisję Rewizyjną. 

, Komisja prace swe rozpoczęła w paź 
dzierniku r. ub., obecnie zaś wystąpił: 
z ieh owocami w postaci sprawozdania, 
obejmującego osiem stron gęstego pi- 
smą maszynowego. 

Trudno jest omówić całość kwes 
finansówych w sprawozdaniu. Ograni- 
czymy się do najważniejszych konklu- 
zyj. Otóż komisja stwierdzila, że: 

„ l-o Nadużyć personelu elektrowni 
nie ujawniono. 

2-0 Efektywnych strat miasto nie po 
niosło. 

3-0 Należy Elektrownię wyposażyć 
w miezbędne urządzenia pomiarowe dla 
badania materjałów. 

W: długiej dyskusji, która w związ- 
ku z tym punktem porządku dziernego 
uchwalono rezolucję, polecającą Magis- 
tratowi przedłożyć plan i porządek 
spłat za piony komisji finansowej. 

„ Ponadto postanowiono zaprosić wy- 
bitnego specjalistę w celu zbadaniia ca- 
łoksztaltu gospodarki elektrowni i opra 
cowanie projektów jej ewent. ulepszeń. 

ARBON NA WIDOWNI. 
Przygotowane 'wreszcie sprawozda- 

nie t. zw. komisji arbonowej nie do- 
czekało się dyskusji. 

, Magistrat otrzyma! w środę mciie- 
rjał Twa Miejsk. i Międzymiast. Kom. 
Autob. w sprawie modyfikacji pew- 
nych punktów umowy i wobec tego po- 
prosił o odłożenie sprawozd. komisji do 
najbliższego posiedzenia. с 

Wywołało to ostre sprzeciwy niektó- 
rych radnych, w rezultacie jednak no- 
wa. zwłoka żostała dokonana. 

Ktoś głośno wyraził się, że uajlep- 
Szym sposobem ma dalsze przewiekanie 
„tej sprawy jest składanie przez T-wo 
memorjałów w dniach posiedzeń Rady 
Miejskiej. 

SPRAWY DROBNE. WYBORY. 

Po załatwieniu szeregu drobnych 
spraw, a w śród nich po odesłamiu do 
kom .gosp. w celu ponownego zbadania 
sprawy obniżenia taryfy oplat rżeźnio- 
wych od bydła bitego dla potrzeb gar- 
nizonu wileńsk., dokonano wyborów. 

Do Rady KKO. na miejsce mec. Fo- 
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lejewskiego wybrańy został prez. Male- 

snu zbudził Polskę... I oto zrodziła się 

nowa rzeczywistoś 
..na wzgórku, gdzie rozb 
nych i w konwulsjach kon: 
gdzie trajkotały karabin 
a pieśń... ę pod niebi 

zną wolną zachowaj nam, Panie'"'!... 

    

  

      

    

ch im 

zmiewa     

    

    

To harcerze śpiewają... Harcerze. 
którzy wyrośli z tradycyj żołnierskich, 
bojowych, lecz niosą pokój i umiłowa- 

nie braterskie. 
Szeroko otwartemi oczami Spo- 

glądają na świat, a jednocześnie czu- 
ja na sobie wzrok pytający... 

- ć mieliśmy przy naszych ogni- 
yli to przeważnie chłopcy wio 

awością wielką przysłuchiwali 
się piosnkom i rozmowom! naszym, ogłądali 

;ch ludzi nieznanych, obeych.. 
iedzieć, co myślały te płowe 

w z ostrzyżonemi jak u kró- 
h pacholat włosami! Z twarzyczek ich 

wyczytać było można zdumienie, nawet za- 
y jaknajlepsze wrażenie wynieśli 

Dr: ciele o tych „ludziach dzi- 
ubrani jak żołnierze, nie 

jeden drugiego słucha; sami 
ją strawę, choć wyglądają, jak 

dą na łódce z czarną flagą, są 2 

    

    

    

    
   

     

   wnych, 
mają O 
sabie go 

    

     

  

weseii, ; < 

Nad jeziorem Narocz odczuł kroni- 
karz Trzynastki różnice dwu epok, Z 
których jedna się skończyła w krwawej 

zawierusze wojenne, druga Się naro- 

dziła pod huk armat... 

Przy ognisku spostrzegł dwa sta- 
ny, raczej dwie grupy obywateli, które 
mają decydować o przyszłości Polski. 

Po pewnym zaś czasie zastanowi 

WYSTAWA 

Leony Szczepanowicz 

  

Poriret dra Tymińskiego. 

Leona Szezepar z urządziła w 
Ogrodzie Bernardyńskim wystawę zbio- 
rową rzeźb i obrazów. Trzydzieści sie- 
dem rzeźb i osiemnaście malunków o- 

  

   

k lejnych i akwarelowych. Dorobek dlu- 
gich lat pracy i wysiłku. Tę ostatnią о- 
koliczność należy pod lić. Wysiłek 
więcej nawet: upór i zaciętość w dąże- 
niu do pewnych celów — rzuca się w 
oczy odrazu. Celem rzeźbiarki jest ni 

  

     

      
wątpliwie opanowanie materjału. Tr 

em. Leona Szcze- ba ito podnieść z uznani 

paniowicz nie + 

pieniera w gli 

je w drzewie. 
Aspiracje szlachetne i 

niki wszakże nie zawsze 

oda Szczepaniowicz ni 
nad kształtem. Gdzie 
to już zauważyć, naprz d w charak 
terystycznem studjum Głowy (Nr.32), 
ale ta Głowa stanowi raczej wyjątek. 

Ambicje tedy tyczne Leony 
Szczepanowicz mix i T szcze do- 
statecznego wyrazu. Twórczy wysilek 
artysty jest cenny i godzien pochwały. 
musi być jednak wstydliwy i ukryty. 
Widz nie powinien dostrzegać go. Wi- 
dzowi chodzi nie o ; ry i usiłowa- 
nia artysty. Widza int je i poryw: 
tylko rezultat. Rzežby Leony Szeze- 
panowicz świadczą o dysproporcji po- 
między usiłowaniem a rezultatem. 

Jedna z przyczyn tej dysprar 

ny  Szczepaniowicz. Niemal 
tkch góruje temat nad formą. Li- 

atura przytłacza 1 zabija w zh 
rzeźbę. Już tytuły poszczególnych dziej 

zują na to: óĆma. Marche funebre. 
Demon, Chimera, Zwiastuny burzy ete. 
To są tematy, nadające się raczej do 
sonetu lub poematu 

Leona Szczepanowicz winna uwolnić 
się od literackości i pracować zgodnie z 
wymaganiami, jakie stawia rzeźbiarze- 
wi materjał, ten wlaśnie materjał, kió- 
rym Leona Szczepanowicz pragule, jak 
widać, szczerze owładnąć, W. 

  

alnia twem 

ona. pracu- 

      

    

   
      iwalebne, wy 

adatnie: Le- 
uje jeszcze r 

i 

gdzie daje Sie 
    

  

   

    

  

  

  

   
   

  

   
  

  

   

  

  

      

   

    

  
  

SKŁADAJCIE OFIARY NA KOMITET 
RATOWANIA BAZYLIKI 

WILEŃSKIEJ 

szewski, który również wszedł do Rady 
Opieki Społ. 

Da Komitetu Rozbudowy wybrano r. 
Iżyckiego Hermana. 

"WNIOSKI NAGŁE, 
Dr. Rafes rozumował tak: па spo- 

denki kąpielowe części obywateli m. 
Wilma nie stać (kosztują 80 gr. do 1 zi) 
więc trzeba zbudować lazienki rzeczne. 
do których wstęp będzie płatny. 

Kalkulacja powyższa jest o tyle słu- 
szma, o ile obywatel przewiduje tylko 
jedną kąpiel rzeczną w ciągu lata. Tak 
mnie się wydaje .Co o tem sądzi szan. 
wmioskodawea — nie wiem. 

Krótko mówiąc, sprawę budowy ła- 
zienek odeslano do kom. sanit. i gosn. 

Pepeesi zostali ubiegnięci. Dbają o 
bezrobotnych, ale dba też o nich i Ma- 
gistrat sam — tak „ własnej inicja- 
tywy. : > 

Prez. Maleszewski, jako ref. wydz. 
op. społecznej wyjaśnił, że na czerwiec 
przewidziane jest dwadzieściakilka ty- 
sięcy zł na roboty publiczne i inwestyc.. 
bezrobotni więc pracę znajdą. 

Poco więc te wnioski i wnioseczki? 
Aso, z tego się chleb be 

M. 

  

  

  

     

  

się nad dwoma pokoleniami, budujące- 
mi Polskę. 

Nas, harcerzy, jest mało... Prawie 50 ty- 
sięcy na 30 miljonówiudności Polski! To 
kropla w morztt... 

Ale ta kropla jest świadoma swej 
siły, więc chce, aby była dostrzeżona 
przez wszystkich. Nie o laury chodzi. 
nie o rozgłos i tanią sławę. Harcerz 
pragnie, aby jego hasło: „czuwaj* by- 
ło słyszane w całej Polsce i żeby było 
dobrze rozumiane. 

A więc każdy nasz 

  

czyn, godny okąza-     

       

   

    
  

  

        
    

    

    

    

   

       

stwu, musimy — nie 
rozgi , wychwalać, reklamować, lecz 
„podać do wiadentości*. Niech wied: 
szych opisów ot i wiadomo: 
szego Ż 
klubem , 
innych po S 

  

dziej miło 
Oto już cały program i 

znanie wiary!.. Harcerskie, młodzień- 
cze słowa... 

Dziś, wobec zbliżającego się złotit 
harcerzy chorągwi wileńskiej, warto 

wy- 

przypomnieć te słowa i zastanowić sie 
rad znaczeniem młodej siły, która się 
kształtuje w szeregach harcerskich. 

| warto zaprzyjaźnić się szczerze, 
serdecznie — z harcerzami, tymi naj- 

bardziej pokojowymi w swej wojowni- 
czości i najbardziej bojowymi w swej 
pokojowości — najmłodszymi żołnie- 
rzami Rzeczypospolitej. 

w. Charkiewicz. 

  

 



TRS 

WŁASNEMI SIŁAMI 
I Z WIARĄ W NIE 

Wrażenia ze zjazdu rolni- 
czego w Wilnie 

Już w sprawozdaniu ze Zjazdu Wi- 
leńskiego T-wa Organizacyj i Kółek 
Rolniczych w Wilnie, który odbył się w 
dniu 7-go bm., podkreślaliśmy, że obra 
dy odznaczały się wysokim bardzo po- 
ziomem, tak pod względem rzeczowego 
podejścia do poszczególnych zagadnień, 
jak opanowania przez mówców treści 

ych s o było    

  

   
   

  

nywania rak z powodu SE 

j sytuacji. Nie było wreszcie wołań 

Zjezd miał taki przebieg, jaki mu 
życzyż w przemówieniu wstępnem. gene- 

raf L. Żeligowski: oderwano się calko- 
wicie od celów egoistycznych i szukano 

ryjścia w oparciu ma własnych siłach 

х możliwościach produkcyj- 

  

    

   

    

   

  

i YSRÓY ich tr 

Prof. W. Samtówicz dał trafną = „ę 
istoty obecnego kryzysu gospodarczego 
i finansowego, a następnie wyczerpują- 

eo omówi: szystkie te zadania, które 

  

w dobie kryżysu wyrastają przed rol- ) 

mictwem, a kiórych realizacja nietyl 
jest możliwa, ałe i konieczna w int 
sąch rolnictwa. 
nawołując do pówrótu do rolnictwa w 

e okonemicziej i Arokiecs u- 
w prog! amie r 

RB. t 
ai vie 

rał 

   

       
     

  

    

   

  

     owanycn, w 

panai wowego. 5pP0- 

Dy rektor: J. 

žycia 

gospodarczego. 

daj wsk 

p 

  

       

    

     

   

  

Т t 
wał je do warunków powsta 

niku i sa tle kryzysu ke rczego. 
fWszystkie trzy refe , eparte były 

     

      

na ście z sytu= 

byle tylko mieć wiarę we własne siły, 

wykorzystać należycie własne możliwoś- 

ci produkcyjne, osiągnąć najwyższy о- . 
ziom  samowystarczalności  gospodar- 

czej przy uniezależnieniu się od wwozu 

i wreszcie, licząc się poważnie z ewen- 

    

  

odpowiednio pow swe wysiłki z 

nieniem nowowj zonych na podlo- 

żu. kryzysu warunków. Takie prz 
wyraźnie wyczuć można | 

każdem niemal przemówieniu w każdem 

wystąpieniu długiego szeregu mówców. 

Idąc na Zjazd, przekonani byliśmy, 

żę usłyszymy utyskiwamia na ciężki 
zasy, że będą mieć miejsce prz 

zwiechęcenia. Nie podobnego. An 
mie padł nawet wyraz „złe warun! 

  

    

    
   

  

„katastrofalny stan(. «Mówiono: „stan 
abecny', ujmując w tem określeniu 
kompleks wszystkich tych warunków, 

które złożyły się na istniejącą sytuację. 
Doprawdy. byliśmy zdumie: Wszak 
iak dużo pisaqo i gadano o depresji psy 

hicznej, ogarniającej coraz | szersze 

warstwy rolni o zupelnym upadku 
wiary w możliwość wyjścia z sytuacji 
lub jej poprawy. Ani jeden rolnik, wy- 

sstępujący na Zjeździe, nie zdradził się 
z tem, by miał podlegać depresji psy- 
„chicznej „by miał nie wierzyć we wła- 

sne_siły. Odwrotnie ma tę okolicz- 
ność zwracamy uwagę — Wszyscy wy- 
chodzili jakby ze wspólnej przesłanki, 

potrafią, Że zdolni są stawić czoło 
szulejącej burzy kryzysowej i że posia- 
sdają wszelkie warunki do zwycięskiego 

   ni. 

  

       
      
   

2, 

    

4 

  

   

   

    

opanowamia. sytuacji. 
Jeszcze na jedną cechę obrad chcial- 

bym zwr uwagę. Oto nie stawiano 

żądań mierealnych,  niewykonalnych. 
Przypomnijmy chociażby konferencję 
lmiezą nia. Zamku z dnia 16 paździer- 

mika 1930 r. 

Wysunięto wówczas szereg postuła- 
1ów, których realizacja zaawansowałaby 
skarb państwa na zawrotne 
miezne sumy. Zjazd w W 
bie sprawę z konkretnych 

  

       

  

możliwości 
skarbu. Obradował, że tak powiem, z 0- 

  

lówkiem w ręku. To rzeczowe ustosun- 

kowawie się, niecglądanie się na pómoc 

se strony, uzależnienie programu prac 

od wlasnych sił | możliwości rozwojo- 
wych, w wybi sposób podnosi moral- 

me i praktyczne walery powziętych 

przez Zjazd uchwał. 

Na zakończenie podkreślić musimy 
jedną okoliczność, kióra ostatni Zjazd 
czyni: niepodobnym do poprzednich. Wią 
że się ona z brakiem zewnętrznych de- 

korów, jak wysyłanie depesz, zawraca- 

nie głowy zdawkowymi kompliementami 

itp. Zebrali się ludzie pracy, by omówić 
wyniki jej i zastanowić się nad metoda- 
mi, które tej pracy zabezpieczałyby op- 
timnm efektu. I wszystko. A więc kry- 
zys ma i dobre strony: jest dobrym wy- 
chowawcą. Har. ee 

            

    

      

General L. Żeligowski. į 

        

F"BIĄTEK | 
Dsiś 10 Wscnód słońca g. 8.38 

Małgorzaty = З 44: J9 
ste Zachėd siofc2 g. 2620 
WY 

Spodteżenia Zakładu Meteorolegicz- . 
sego U.5.8. w Wilnis, 

Ž dnia © 1932 r. 

         
rwca 

оспо - zachadni. 

iek, pótem wzrost. 

onywując 

t zwrócił się terminowo do władz 

nych z prośbą © przyznanie miastu 

ych oo па wznowienie robót 

  

Pan: adi w 
  

c. zapewni 

robót w budżetach miesię ę 

każdo:czawe specialne samy na :€ 

  

cel. 

  

— L przedsiębiorstw sezonowy! 
а sanitarne miasta przeprowadzają 

ych ch kontrolę sanitarną 
przedsiębiorstw, powstałych w 

e letnim, a w pierwszym rzędzie 
órmi napojów chłodzących i lodów. 

— Posiedzenie komi redukcyjnej. 
Wczoraj odbyło się posied komisji b 

redukcyjnej, na. którem omawiano spo- 

soby przeprowadzenia 

nela miejskiego. Ponadto rozpatrzono 

wykazy nadesłane przez poszczególne 
wydziały, m. i. i przez wydział elektry- 

cząy. W wydziale tym ma być zwolaio- 

nych do 20 pracowników. 
W związku z tem nastąpi reorgani- 

zacja pracy w elektrowni, przez skon- 

centrowanie jej w rękach pozostałego 
personelu. 

— © bezpieczną kąpiet nad Wilii —Ma 

gistrat rozpatruje obecnie projekt wybudo - 

wania na Wilji specjalnych kąpielisk. 

Będą to miejsca szczelnie odgrodzone— 

dające maksimum hezpieczeństwa i” 

datku bezpłatne. 

  

     

  

    

     

  

  

    

     

Roboty przy układaniu nowych jezdni 
w śródmieściu mają się rozpocząć, 

wiadomo już w bieżącym mix 

Magistrat czyni niezbędne pr 
nia. Zwioka z rozpoczęciem | 
nastąpić jedynie wrazie trudno 

wody podziemne na ulicach, 

  

redukcyj perso- < 

w do- 

SŁ 

ОМ КА ` 
— Przed ukladaniem nowych jezdni. 

   

    

      

   
   

  

    

  

konkursowym wyborze przedsię 

Przedtem wykańczane są różne 

na na asfaltowu- 

platne ie 
. chcą do 

ku w sekre 
widualne podania do Mi- 
OP. 

SZKOLNA 
„Polskiego          

    

   

      

  

do klas od 
odbędą się w 

dania należy 
25 czerwca w kancelarii 

  

dnia 
  

gimnazjum. 
— Komitet Rodzicielski Szkoły Koeduka- 

cyinej O 5-oddziaiowej przy „O- 
gniskų“ (ul. jowa 19). — podaje do 
wiadomošci je zapisy uczniów i 
uczenic do i u oddziałów na 
rok szkoiny 33. Zapisy rozpoczną się 
pi dnia S-go czerwca 1932 roku i tr 
ędą do 1-g0 lipca rb. w godzinach od 8. 

do i5-ej P- 

       

    

  

  

p I MUZYKA 
ryce* w B šernardynce.   

    

  

    

—bDziś w 10 wca o az: 8,15 
wesoła operetka-wode Daniele 0 
® „Polacy i „Polacy w Ame- 
ryce“ — # barwne, wesołe, 
przeplatane mi piosenkami i 
tańcami. 

jutro w sobotę il bm. o godz. 8,15 w. 
„Polacy w Ameryce". 

— Premjera prasowa „Nieuchwytnego' 
w Lutni. — Dziś w piątek 10 VI 0 g. 2 i 

    
i bm. o godz. 8,15 w. 

— Warszawska „Rewja Mód* w Lutni. 

    

о W. L 

p. Janina Dłuska 

  

    

            

   

  

   

    

   
    

      

    

   

  

eż W r. 
w czasie ofe 

  

   
       

› ki 
3 lata potem wyjeżdża na dalsze studja 
malarskie do Monachjum, aastępnie do 

ryża. Malowała szereg portretóww, 
nymi posie! b. min. sprawie- 

Specjalizo- 

   

   

      

   

   
nku posia- 

    

        
    

    

  

    

dala adi dar twórcz 

AW lecie ub. roku prz 
na, gdzie zami 
marzyła © 
jeździe nav 
bem Wileńsk 

a 5 

    
   

  

    
   

  

       

  

   

   

   

   

    

     

  

а oma, uj 
mującą w obej miłość i 
syrapatję kelegów. Śmierć odbiła się 
głębokim żalem u kolegów. 

    

  

W sob ę 11 .bm. 0 godz. 8,15 wi 
i 12 czerwc: 

w teatrze Lutnia odbędzie się = 
wja Mod“ Panie: Well, znana ieljetonistka 

i M. Balcerkiew zówna 

    

    

   
    

       
   

  

   JANINA 
7-ej wiecz. 

Msza święta będzie odprawiona 

zwiok na cmentarz po Beinardyūski. 

znajomych 

JANINA 
Kościoła Św, Piotra i Pawła odbędzie 
7-ej wiecz. 

Msza święta będzie odprawiona 

zwłok na cmentarz po-Bernardyński, 

O tych smutnych ebrządkach 
znajomych 

LUDWIK 
Wyprowadzenie zwłok z domu 

edbędzie się dnia li-go czerwca r, b. a godz. 4»ej po poł. 
cmentarzu Rossa, 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tejże ksplicy dn. 

Т ` 
DLUSKA 

Ertysia Malarz, Cztonek Zarzgdu A:roklubu Wileńskiego 
zmarła śmiercią tstnika dnia 8 czerwca 193: roku, 

Eksportacja zwłok z kaplicy Szpiteia 
kościcła św. Pi.tra i Pawła odbędzie się w piątek dnia 10 czerwca 

9 min 30 w koŚcicie św. Piotra i Pawła, po której 

O tych smutnych obrządks:h zewiadamiają krewnych, przyjaciał i 

Matka, sicstra, ciotka i wuj 

Т 
DLUSKA 

Artysia. Malarz, Czionek Zarząū“ Aerokluku WileAskiego 
Zimaria Smiercią loinika dnia 8 czerwca 1932 roku, w wieku lat 32, 

Eksportacja zwłok z kaplicy Szpitala Wojskowego na Anickolu do 

«o min. 30 w kościele św. Piotra i Pawła po kiórej nastąpi 

Zarząd i Członkowie Aeroklubu Wileńskiego 

   
    w wieku iat 32. 

na Antokolu do 
© godz. © 

    wojskowego 

  

    
    

  

w sobotę, dnia il czerwca o godz. 
nastąpi wyprowadzenie 

  

    
        

    

    

                    

się w piątek dnia 19 czerwca o godz, 

w sobotę,dnia 11 czerwca o godz. 
wyprowadzenie 

szawiadamisją krewnych, przyjaciół i    
TURAUŁŁ 

Opairzony, Św. Szkramentami, po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 
9-ga czerwca 1932 r, w wieku lat 64. 

żał by przy ul. Marji Magdaleny Nr. 4, 
do kaplicy ne 

13-80 
czerwca r.b. o godz. IOpoczem nastąpi złożenie zwłok do grobów rodzinny.h 

O czem zawiasdamiają pogrążeni w głębokim smutzu 

Żena, Córka, Syn, Brat, Zięć, Wnuki i 

rów zawskich zademonstrują dužą 
“Dr ch modeli, toalet, i dodat- 
; do nich. Toalety — Bogusław Herse, Symfonicznej pod batutą Adama Wyleżyń- Wilnie zwróciło się w swoim czasie do mo- 

obuwie -— Lucjan Leszczyński pozatem An skiego z udziałem Imre Ungara.. skiewskiego komitetu osadzania żydów na 
toine de Paris, Malinowski i inni, Upomin- , W programie koncert E-moll s roli o wystaranie się zezwolenia ną wiazą : 

   i pan m 
Pi 

niespodzianki dła pa 

— Park im. żeligowskiego. 
ca 1932 roku. Koncert wil. 

ki i 

iąte 10 
A у     

  

Po katastrofie w Porubanku 
Ce mów! prezes £ercklubu.—Ś. p. Janina Dłusks.—Moter był. 
w porządku. 

Tragiczna w skutkach katastrofa sa- 
molotowa. jaka miała miejsce w środe 
na, Porubanku, jest nadal tematem roz- 
mów calego Wilna. 

Wypadek okropny, ale — niestety- 
często zdarzający się na lotniskach ca- 
łego świata, komentowany jest rozma- 
ioie i nie brak głosów potępiających, 
jakoby „zły stan: aparatu" lub „niedo- 
ptateczne kwalifikacje pilota". Opinje 
tych niepowołanych ekspertów w wielu 
wypadkach spacz rzeczywistość i nie 
mają absolutaie żadnych realnych pod- 
staw. Możemy już o tem mówić śmiało, 
po uzyskaniu wyczerpujących wiado- 
mości u źródeł! miarodajnych. 

M. im. zainterpelowaliśmy w tej spra 
wie prezesa Wileńskiego Aeroklubu, 
por B. Zakrzewskiego, rutynowanego 
pilota i z uwagi na swój umząd osobę 
dobrze poinformowaną. 

Oto co nam wyjaśnił por. Zakrzew- 

ski: 
Tragiczny wypadek. 

dwójka maszych kolegów, 
ciosem okropnym. Straci 
rzalszą entuzjastkę i gorliwą pracow- 
micę, śp. koleżankę Janiaę Dluską. Zgi- 
nęła śmiercią lotnika w zaraniu swojej 

karjery spo: k 

wywala się 7 caiem O 

mem. 
Śp. Janina Dłuska była malarką — 

Kształcila się w Monachjum i Paryżu. 
W ub. roku przybyła do Wilna i od li- 
stopada była członkinią Aeroklubu i za- 

paloną entuzjastką lotnietwa. 
Pracowała w tym kierunku. Prze- 

szła, tu u mas, kurs teoretyczny i 
wkmwótce miała rozpocząć szkolenie si 
na sżyhoweach. Kursu pilotażu na samo 
lotach jeszcze nie rozpoczynała. pragnąc 
gruntownie przygotować się w dziedzi- 

nie teorji. 
Jako entuzjastka lotuietwa nie prze 

puszczałą żadnej okazji, aby latać jako 
pasażer. Jatała też często. 

  

   

  

jakiemu ulegia 

        

      
     

em i pietyz- 

        

Urzednik kolejawy—szpiegiem sowieckim 
Dziś w Sądzie Okręgowym w Wil- 

nie odbędzie się ciekawy proces 9 
szpiegostwo, w którym jako oskaržo- 
ny odpowiadać będzie były urzędnik 

Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej, Kon- 
stanty Kozłowski. 

Aresztowanie Kozłowskiego nastą- 
piło w lutym r. ub. na sali tegoż Są- 
cu Okręgowego podczas _tozprawy 
przeciwko: Dydzińskiej, Kozłowskiej i 
innym, odpowiadającym za dostażócać 
nie szkodliwych dła państwa wiadomo 
ści wywiadowi sowieckiemu. 

Kozłowski miał wówczas zeznawać 
jako świadek oskarżenia przeciwko 

Kozłowskiej, swojej szwagierce, która ». 
proponowała mu jakoby większe su- 
mmy za dostarczenie wiadoniości, aa- 
tyczących kolejnictwa. 

w. trakcie jednak przewodu sądo- 10: 
wego wyszło tia jaw, że nie był on je 
dynie biernym świadkiem zbrodniczej 
działalności Kozłowskiej, lecz brał ró- 
wriieżz czynny udział w szpiegostwie i 
między ianemi dostarczył jej pian jed 
nego z mostów kolejowych, za co 9- 
trzytnai 200 dolarów. 

Wobec tak sensacyjnego zwretu w 
procesie, Kozłowski z rozporządzenia 
prokuratora został z miejsca areszto- 

s nie lot, 

leński Aeroklub. 
w recznyma dniu wsiadła na. apa- 

rat, na kiórym nasz wypróbowany pi- 
lot Kwiatkowski miał odbyć łot trenin- 

    

  

- gowy. 
Zwykły treningowy lot pilota. 
Zły los chciał, że lot ten zakończył 

się katastrofą. Kwiatkowski, latający 

samodzielnie od 1929 roku, i mający za 
sobą wiele godzin! w powietrzu, nie mógł 
przypuszczać nawet, że na tak pewnej 
i bezpiecznej maszywie, jaką jest nasz 
Henriot, może ponieść awarję. 

— A może maszyna nie była w po- 
rządku. wtrącamy. 

— Ale eóż znewa. Każdy samolot 

przed oddaniem go do lotów, jest grun- 
townie badany przez specjalistę-eksper- 
ta z biura „Veritas“, a mastępnie do- 
piero po obłataniu go, oddany zostaje pa 
do użytku pilotów. 

Piloci poszczególnych  Aeroklubów 
mają stały trening dla utrzymania do- 
brej formy pilota. Zakończony tragicz- 

był właśnie takim lotem trenin- 
gowym. 

Odpowiadając na piamie: czy nie 
było defektu aparatu, nadmienić jeszcze 
muszę, że przed wypadkiem, nasz kierow 
mik latania p. Grzegorz Nielubszyc od- 
był lot, celem. sprawdzenia warunków 
latu. Po nim dopiero latali piloci: Orda, 
Giedroyć i ostatnia pani Borchardtowa 

Motor pracował bez zarzutu i rzecz 

aa, gdyby zauważono bodaj naj- 
mniejszą niedokladnošė w funkcjono- 
waniu, Kwiatkowski nie poleciałby. 

— Mówił pan, że iragicznie zakoń- 
czony lot by łzwykłym lotem treningo- 
wym. Czy duże bywa takich lotów ? 

Aby uzyskać prawo do samodziel- 

    

    

  

   

   

ch lotów zeba przedtem. po ukoń- 
czeniu ku teorji. odbyć około stu 

5—10 m wych lotów na dwusterze, 

rem. Wówczas dopiero uzy- 
skuje rawo lotów. 

W tym roku poczynając od kwietnia, 

było już 105 godzin lotów. a więc okolo 
600 a: *£) rund 5—10 min wutowych 

z instri 

  

    

    

rzają się osie. 

"w a: i osadzony na Łukiszkach. Jed 
cześnie przeprowadzono dochodze- 

nie, które potwierdziło w całej rozciąg 
głości jego winę, ujawniając, że acz- 
kolwiek był on tylko skromnym urzęd- 
nikiem, to įednak, za otrzymywane od 
Kozłowskiej pieniądze, prowadził bo- 
gaty i wystawny tryb życia. 

Dzisiejszy proces odbędzie się przy 
drzwiach zamkniętych. W obronie o- 
skaržonego występuje adw. Petruse- 
wicz. 

p. Stan jego 

—.Poślizg na wirażu”. — Pierwsza pomoc—Wi- 

Przed tygodniem ten sam Kwiatkow 
zmuszody był wylądować na polu. 

Usuaął brak i odlecia! z powrotem. Na 
tym samym samolocie niedawuo laia- 
iem z mechanikiem na pomoe sanitar- 

nemu szumolotowi z Lidy, który wioząe 

ciężko chorego, zmuszony był wyiąde- 

wać na polu. 
Dolecieliśmy, uszkodzenie zostało u- 

sunięte i pilot uszkodzonego samolotu 

mógł odwieźć chorego. Wtym wypadku 
zależało bardzo na czasie. 

Henwriot uważany jest powszechnie, 
jako najb. zy i najłatwiejszy 
do prowadzenia ze wszystkich aparatów 
lotniczych. Wypadki z Henriotami na- 
leżą do b. rzadkich. 

— Jak więc pan tłumaczy ten wy- 
deki? 
— Mojem zdaniem w tym wypadku 

było tak: na wirażu, podczas lądowania 
aparat porwany został przez silny pod- 

jatru. Pilot nie mial czasu wy- 
prowadzić maszyny z tego poślizgu.-— 
Gdyby stało się to na. większej wysokoś 
ci, niewątpliwie nie doszłoby do kata- 
strofy. 

— Мойе zechce nam pan opowiedzieć 
o samym wypadku, kto udzielił pierw- 
szej pómocy, jaki jest stan! zdrowia p. 

Kwiatkowskiego. 

— Pierwszej pomocy. udzielił ofia- 

rom katastrofy ogniomistrz Strzelczyk 
5 3-g0 Dyonu Art. przeciwlotniczej, któ- 

ry m kilkoma żolnierzami wydobył ran- 
vych z samolotu. : 

Następnie nadjechała pólciężarówka 
Dyonu % podoficerem sanitarnym. 

Udzielił on poszwankowanym pierw- 
szej pomocy i samochodem tym prze- 
wiózł Kwiatkowskiego do kliniki. USB., 
przyczem przez cały czas jazdy żołnie- 

rze trzymali nosze w rękach. 

Karetka  pegotowia ratunkowego 

przybyła po godzinie, a pierwiszem py- 

taniem jakiegoś pana z obsługi jej by- 
lo: a kto będzie płacić. 

Kwiatkowski ma pekniętą szcz 
wybite tr v i ogólne potłuczen 

jie jest groźny. 

— Prosimy o informacje, 
pogrzebu śp. Janiny Dluskiej. 

— Nie 

  

ski 
  

      

  

   

   

  

   

   
   

dotyczące 

ze nie wiadomo. Zwłoki 
zastały ione do Kaplicy pz 
szpitalu. Wieczorem przybywa dal- 
sza rodzina z Białegostoku, a jutro ra- 

no p. Wiem, że Zmarła 
by. „ Diuskiego, založyciela 

kliniki w Kpa 

Wypadek wczorajszy skierował uwa 

ge wszystkich na Aeroklub, możeby więc 

zechciał nam pani powiedzieć coś o pra 
cach Klubu. 

— Aeroklub, założony w. Wilnie, 

istnieje od 1929 raku. Liczy obecnie 80 

    
   
   

     

     

  

   ' sądzony przez dwie maszyny. 

  

inne. Początek o godz. 8,15 wiecz. Ceny— 
wejście 80 gr., ulg. 50 gr. i krzesła 2 zł. 

€© GRAJĄ W KINACH? 
„PAN — Trzej przyjaciele. 

HELIOS — Gdy kobieta jest piękną... 

Casino — Faworyty Maharadży. 
Hollywood — Wyspa łez (5.0.5.). 

STYLOWY — Pan i. Patachon. 
Lux — Droga do raju. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
Z POGRANICZA 

— Przygoda lotników bolszewickich 
Na polu koło miejscowości granicznej 
R opadł wojskowy samolot 

W chwili przybycia patrolu 
_ lot nicy zdołali uratować maszynę 

przesunąć ją na stronę sowiecką, u- 
nikając w tem! sposób aresztowania. 

Do Sowietów... — Osiemnastu absol 

wentów żydowskiej szkoły technicznej w 

PTS SEO T BIS 

członków, w tem 18 pilotów, z których 
15-tu wyszkolonych tu, na miejscu. 

Zadaniem naszem jest szerzenie za- 

miłowania do sportu lotniczego, przyspo 

sobienie wojskiowo, - lotnicze, i szkole- 
mie pilotów w wieku przedpoborowym. 
Piloci ci odbywają służbę wojskową w 
pulkach lotniczych, przez co wojsko ma 
zmaczne oszczędności. 

Prace prowadzone są w sposób na- 
stępujący: na miejscu przechodzi się 
kurs teoretyczny, poczem kandydaci na 
pilotów (w wieku przedpoborowym) ja- 
dą do Centrum PW. lotniczega na szko- 
lenie lotnicze. W tym reku wysyłamy 

mastu kandydatów, tj. więcej, niż 
wszystkie inne kluby. 

Piloci sportowi odbywają loty tre- 
ningowe na: Porubaniku. Dla tego celu 

mamy 8 aparatów. 
Równolegle prowadzimy na szeroką 

"skalę akcję propagandy szybownietwa. 
Szybowisko: udało się znaleźć w Grze 

gerzewie, gdzie odbyto już szereg lotów. 

Mamy dwa szybowce, a wkrótce będą 
gotowe dalsze dwa. Mamy już 6 pilo- 
tów szybowcowych. 

—- Jaki jest obecny skład 

Aeroklubu Wileńskiego? 

— iPrezes — por. B. Zakrzewski, wi- 
ceprezes — K. Markiewicz, sekretarz— 

E Szaławkówna, skarbnik — Cz. P 

piewski, kierownik latania — G. Nie 
lubszyc, a gospodarzem była śp. Janina 
Dłuska. 

Klub nasz już niejednokrotnie wystę 
pował na zewnątrz — mam ma Myšli 

większe imprezy sportowe. Krajowy kon 
kurs samolotów turystycznych był 0b- 

М. № 5 
pilotowałem ja, R W D 2 p. Nielubszyc. 

Wkrótce, bo 17 bm. znów będziemy 
startować — w międzynarodowych za- 

wodach. Startujemy ve trzech: Nielub- 
zyc — RWD 2, Giedroyć — Albatros 

B2i ja — M. N. 5. 
Re uzyskamiu tych informacyj opusz 

czamy przytulny lokat Aeroklubu w głę- 

bokiem przeświadczeniu, Że wypadek, 

jaki maiał miejsce, nie może być uwa- 

żany jako skutek jakiegoś organizacyjno 
technicznego niedopatrzenia, i w żadnym 

    

   

zarządu 

   

  

    

  

razie mie może pomniejszać zasług Klu- | : 

bu, położonych w dziele propagandy lot 
nictwa, jako jednej z gałęzi obromy na- 
rodowej. W. T. 

do Sowietow. Obecnie nadeszia odpowiedź 

  

Wymienieni technicy będą. . osiedłeni e 

Syberji w miejscowości Biro - Bidżan. $ 

— Zamach samobójczy zwólnionego 
i Wczoraj przy ulicy 'Turgiet- 

skiej 16 targnął się nażycie Stanisław 
Kobis, lat CJA miiedawno zwelniony 4 

й ia przestępca kryminalny. Zadał 
cm sobie ranę nożem w okolicę serca, 
powodując komplikacje wewnętrzne. - 

W agonji odwieziona go do szpitala: 
żydowskiego. 

      

   

  

Łełnierz — szpieg 
skazany na karę Śmierci 
WILNO. — Wczoraj sąd wojska- 

wy w Wilnie jako trybunał Goraźir;, 
skazał na karę Śmierci przez rozstrze- 
lanie bombardjera 3 D.A.K-u |. Lit- 
winkowicza lat 22, winnege szpiego- - 
stwa na rzecz ościennego państwa. 

Będąc rodem z nad granicy bołsze 
wickiej, dał się wciągnać do szajka 
szpiegowskiej, lecz niecną swą rebo- 
tę prowadził zbyt krótko, bowiem od-: 
razu został przez odnośne organy zde- 
maskowany i aresztowany. 2 

Podczas rozprawy Linwinkowicz 11- 
siłował wplątać w aferę osoby cal- 
kiem niewinne, a gdy mu! się to nie ir-* 
dało, arogancją usiłował ratować sie- 
bie od oczekującej go kary. 

Po odczytaniu wyroku, skazanego 
odwiezione do więzienia wojskowego 
na Antokolu i osadzono w osobnej 
celi, gdzie przebywał aż do rana. : 

Obrońca szpiega odwołał się wpraw 
czie do łaski p. Prezydenta, lecz w 
razie nieotrzymania na czas odpowie-: 
dzi, wyrok będzie wykonany dziś nad 
ranem: na stokach gór Antekolskich. 

ŚWIATOWEJ SŁAWY 

ży HERBATA LYGNS'A| 
jest do nabycia we wszystkich pierwszorz. | 

handlach kolonjalnych. 
Żółte opakowanie łagodna 

Czerwone Е cierpka 
Państwowy Zakład badania żywności 

za Nr. 3813/28 stwierdził w mieszance 

Lyons'*e obscność naturalnych, szlachei- į 

nych gatunków herbaty, 2В 

Przedstawiciel na Polskę: Teofil Marze:, 
Warszawa, Mazowiecka 5. 

  

  
      

    

Pizyroda i Technika. Maj. St. 
rozważa światła i cienie pierwsze 
pięcioletniego na obszarze Z.S.R. 
wiadomo, zbliża się w bieżącym roku ku ko 
cowi. A. Łastowiecki daje krótki. przegią 
RA - postępów technicznych. 

„a A. Malicki przeds 

Micew 

   

    

    

  

    

   

   osowanie 
spraw bieżących spotykamy m wskażów - 
t obchodzenia się z domowemi urządzebia- , 
mi elektrycznemi. 

  



  

JA SWOJE 
„ We wezoraįszym „Kur. Wil.” znajduję 

aż trzy wystąpienia, skierowane przeciwka 
mojej osobie i „Słowy”. 

Pierwszy, jest to „rozkaz* Legjonu Mło- 
dych, nakazujący bojkot „Slowa“ i popiera- 
mie „Kur. Wil, drugi jest to list S-miu przy: 
jąciół, jak się zdaje osobistych p. Kazimierza 
Jkulicza, trzecie wreszcie, to kłamliwe i bar 
dzo niesmaczne moralnie wykręty p. Witołda 
Rudzińskiego. 

Odpowiem na wszystko po kolei. 

LEGJON MŁODYCH 

& rozkazami nie mam zwyczaju połemi- 
zwać. Przypuszczam, że dla mnie „rozkaz* 
Legjonu Młodych nie jest żadnym rozkazem, 
a zwyczajną polemiką dzignnikarską. Ze 
wzgłędu jednak na autorytet wyrazu „roz- 
kaz”, lepiej było, aby członkowie „Legjonu 

   

  

    

  

    

Młodych" nie oparli go nawet w części 
ra nieprawdach. : 

Oto co piszą panowie z „Legionu Mło- 
dych ': e 

Redaktor Stanisław Mackiewicz na ty- 
dzień przed Walnem Zebraniem Bratniej Po- 
mocy Polskiej Młodzieży Akademicikej U. S. 
B.„ odmówii wydawania przy „Słowie” — 
„Wiłczych Zębów* — organu caiego obozu 
miodzieży akademickiej, walczącej z młodzie 
żą endecką — jedynie z tego wzgłędu, że 
jrukowano tam artykuły pióra kol. Hearyka 
Dembińskiego, i w dalszym ciągu nie .umie- 
Ścił ani jednego artykułu przedwyborczego 
naszego obozu, wskutek czego wobec obfitej 

  

agitacji prasowej strony przeciwnej, przy- 
czyni się pośrednio do przegranej wybor- 
czej. 

Otóż : nigdy nie odmawialem  wyda- 
wania „Wilczych Zębów*, które prze 
czas wyborów akademickich 
przy „Słowie. jak to można 
komplecie „„Słowa”. Jeśli powy 
uie było napisane z dobrą wia 
czy ono o krótkiej pamięci. 

Przyczyną zerwania „Słowa”* z grupą p. 
Dembińskiego, była następująca: Wydawali- 
śmy najspokojniej „Wiłcze Żęby” i mieliśmy 
Awydawać kolejny numer „Żagarów*. Wśród 
materjału dostarczanego mi do „Żagarów*, 
znajdował się artykuł p. Jjędrychowskiego 0 
charakterze politycznym, podezas gdy „Ża- 

cały 
wychodziły 
awdzić w 
e twierdze 

ą, to świad 

  

    

    

   

  

gary" na mocy ukladu miały by 
pismem wyłącznie artystycznem.  O- 

Świadczyłem więc p. Jędrychowskiemu, że 
sjakkolwiek artykuł ten jest doskonale napi 
Sany, (co było nie komplementem, lecz 
sprawdą), jednak iść w „Żagarach' nie mo- 

"P. Jędrychowski dat mi do zrozumienia, 
„że to jest ich ultimatum, albo ten artykuł pój 

ie, albo grupa młodych zerwie ze „Sło- 
*wem'*, 

"Odrazu zrozumiałem, że chodzi tu o prze- 
iesienie się do „Kur. Wil.*, gdyż oddawna 

yło mi znane mechaniczne plagjatowanie 
jez p.  Okulicza wszystkich  koncepcyj 
ennikarskich i redakcyjnych „Słowa” Mię. 

dzy innemi, gdy zaczęły wychodzić „Żagary” 
„fur Wił' zaczął wydawać „Smugę”. Oczy- 

le było nic w tem niespodziewanego, 
ci swoją „Smugę”, gdy będzie miał 

możność otrzymać „Żagary”. 
+" „Poniewaž nigdy nie ustępuję przed ulti- 
„matum, więc ponowiłem swoją odmowę. P. 
„Jędrychowski wrócił w towarzystwie p. p. 
tembińskiego i Zagórskiego. Przeszedł mi 
przez główę żart, że w czasie, gdy p. Jędry- 
chowski ze mną rozmawiał, p. Okulicz czę- 
stował.ich u Rudnickiego ciastkami z kre- 
siem, Istotnie panowie ci oświadczyli mi, że 
wobec tego współpracować nadal ze „Sło- 
wem nie mogą. Po wymianie wzajemnych 
grzeczności, rozstaliśmy się. 

Muszę tu dodać, że uważam za słuszne 
że „Żagary” opuściły „Słowo”. Jesteśmy pi 

    

   
   

    

  

   

  
  

  

smem o. wyrobionej i wyraźnej ideologji, 
* sprzecznej całkowicie z pogłądami tych pa- 
rów. Jako człowiek, szanujący własną 
ideologję, szanuję zawsze ideologię przeciw- 

„nika. Nie miałem do panów z „Żagarów*, za 
ich zerwanie ze „Słowem* najmniejszego u- 
czucia żalu, przeciwnie, raczej coś w rodzaju 
uznania. Natomiast postępowanie p. Okuli- 
cza przejęło mnie moralnym wstrętem. Jest 
to niby „demokrata, liberał i bezwyznanio- 
wiec. Ci panowie z „Žagarow“ są anty-de- 
snokratami, anty-liberałami i rzekomo gorą- 
cymi katolikami. Jednak p. Okulicz korzysta 
z tęgo, że „Słowo” zraża sobie tę młodzież 
"zakazem pisania artykułów komunistycznych, 
"aby inau siebie swobodę zapewnič, aby ich 
"przeciągnąć. Poza.tem p. Okulicz był kie- 
„dyś posłem B.B. a teraz jego dziennik ma 
wyrażać opinję jednej z części wchodzącej 
do BB. Jego więc stanowisko było w wyso- 
ce 'mieorganizacyjne i nieprzyzwoite. 

, Nietylko więc „nie odmawiałem* — jak 
«ci pisząs— wydawania „Wilczych Zębów”, 
łecz, po zerwaniu z „Żagarami* byłem prze- 
„konany, że „Wilcze Zęby” nadal przy „Sło- 
ade*' wychodzić będą. Potem  zakomuniko- 
wano mi, że w „Wilczych Zębach* pozosta- 
nie młodzież, a starsi mają zamiar wydawać 
coś przy „Kur. Wil.” Małeńka dygresja: — 
tytuł „Wilcze Zęby” był przezemnie wymy- 
šlony,; natomiast p. Dembiński wolał tytuł 
„Trybuna“. Jednak teraz w „Kur. Wil.“, uka- 

zały. się „Wileze Kły”, czyli splagjatowano 
tytuł używany przez „Słowo bez mojego ze- 
zwolenia..Są to rzeczy drobne, ałe Lenin 

© nie zaczynał swojej kampanii przeciwko wła- 
sności: od np.: kradzieży cudzego zegarka. 
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S. BEREZOWSKI. 

„Partbiiet nr. 77777 42 šm ь a 

SALSY: XXII 

2 W tem wszystkiem najwięcej cieszy 

10 Borysa nie to, że był tak ceniony 

w, truście; i nie wysokie wynagrodze- 

siie. Przejmowała go całego głęboka 

radość z powodu powrotu do własnego 

Hezwiska, „odzyskania prawa, być so- 

а“ — jak to w. myślach nazywał. Cie- 

szyły go przytem perspektywy przy- 

sziegó życia. Teraz chodziło mu rze- 

czywiście i o większe zarobki'i o mo- 
żność podniesienia stopy życiowej -— 

, przecież marzył teraz o wspólnem ży- 
ciu z Olą i dla niej chciał je urządzić 

3 jaknajwspaniałej, jaknajwygodniej. 
3 Rtferat udał mu się doskonale, je- 

go tablice z wykresami były: przyjęte 
2 uznaniem przez zjazd. Szarikow i 
Ginsburg winszowali mu i Borys po- 
stanowił wykorzystać stosowną chwi- 

ię, by uprzedzić o tem, 2 

Kijowa. Wolat uprzedzič 2а Mo- 

skwie było wielu agronomów, - mogli 

* więc zaangażować bez trudu kogoś na 

„jcgo miejsce. 
Jednak decyzja Borysa wywołała 

* niezadowolenie i żal szczegól 
"nie Ginsburg zmart 
"szczerze nad utratą ta 
Borys musiał powtórzyć Kili 

> że tyłko poważne okolicz! 
ne zmusiły go do zmiany posady chodzi 

"do inu bowiem o zamieszkanie z żoną 
„w jednem mieście. 
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Wydawca: Stanisław Mackie 

          

ZROBIŁEM 
Dlatego opisuję caty przebieg wydarzeń 

tak szczegółowo, aby panów z „Legionu Mło 
dych” przekonać, о йе пар!зай swe oskarże- 
nie w dobrej wierze, że są w błędzie: Osta- 
tni numer „Wilczych Zębów” wyszedł w nie- 
dzielę, dnia 6 marca, wybory były w sobo- 
tę 12 marca. Nigdy „Wilczym Zębom“ nie 
odmawiałem, zerwanie wyszło z tamtej stro- 
ny. 

Co zaś do innych zarzutów „Legjonu Mło- 
dych” to: — 1)nieumieszczenie wzmianek 
jest jakiemś nieporozumieniem, ponieważ wy 
dałem dyspozycję umieszczania wszystkich 
wzmianek „Leg. Młodych”, 2) krytyki p. Stu- 
dnickiego były krytyką, a nie zwałe 
3)prawdą jest, że w czasie wyborów 
łem artykuł przeciw ulotce p. Dembińskiego, 
bo ważniejsze było dla mnie zwalczanie ko- 
munizmu, niż zwycięstwo p. Dembińskiego 
przy wyborach do Bratniej Pomocy. 

LIST PRZYJACIÓŁ P. OKULICZA 
Ośmiu przyjaciół p. Okulicza wy: 

lo do niego list z wyrazami sza: 
patii. jest to odruch przyjac raczej 
zrozumiały, bo p. Okulicz po może zbyt 0- 
strem z mojej strony wytknięciu mu 'gr 
maństwa, istotnie pewnego gesiu litość 
go i pocieszającego bardzo potrzebuje. Gra- 
fomaństwo nie jest cechą niemoralną, lecz 
rodzajem niezdrowia, przykrem dla ótocze- 
nia. Chrześcijański gest 8-miu panów tem- 
bardziej zasługuje na pochw Osobiś 
dziwię się tylko, że ci panowie ani jednego 
słowa zastrzeżenia nie znaleźli й 
acyj i polajanek „Kur. Wil“. A 
mi solidaryizują. Może się 
twierdzeniem, że ja pełnia nie s 
ną. a służbę prywatną? 

LIST P. RUDZIŃSKIEGO 
Ni įni m poziomie тога!тут stoi 

list p. Rudzińskiego. Pan Rudz a- 
da co było na moim odczycie w Instytucie 
Europy Wschodniej, lecz przekręca w Spo- 

    

   
     

  

    

  

    

  

       

    

   

  

   
iżbę publicz 

  

      

    

       

sób nieprawdopodobny, przekręca zresztą 
nie w stosunku do mnie, lecz do 

si i swoich. Z tego, co napisał o m to 
widać, że-niczupełnie to co wykiadań 210 
žiniai, (mėwitein np. o francusko-niemiecko- 
polskiem porozumieniu, a nietylko o niemie- 
tko-polskiem) lecz z tem zastrzeżeniem od- 

«on mniej więcej dokładnie, to co mó- 
wiłem. С 

Natomiast to, co mówili, jego koledzy, 
przekręca w sposób obrzydliwy. Tak igać, 

k p. Rudziński, można dopiero wtedy, gdy 
się ma pewność zgranych Świadków. Otóż 
raz jeszcze powtórzę, że cała dyskusja ze 
strony przemawiających nosiła wyraźnie ko- 
munistyczny charakter, że sama definicja 
państwa była formułowana w sposób ko- 
nmiunistyczny, że o polityce państw europėj- 
skich i © stosunku tych państw do Azji i 
Afryki, młodzi ludzie powtarzali jako swoje 
to wszystko, co wyczytali w gazetach S0- 

ieckich, że wreszcie odrazu zaczęli mnie 
przypierać do muru zarzucając, że dlatego 
planuje traacusko-niemiecko-poiskie porozt- 
mienie, bo to jest myśl burżuazji zwałcza- 
jącej Sowiety. Jednem słowem broniono już 
nie komunizmu gospodarczego, lecz sowiety- 
zmu politycznego w najczystszej formie. 
Owszem, lojalność każe mi stwierdzić, że 
rzucono ta końcu zebrania myśl [V międzyna 
rodówki,k tóraby była i komunistyczna i nie- 
materjalistyczna, ale sposób, w który potrze- 
ba tej V międzynarodówki była motywowa- 
na kazał się domyślać, że zwrócona ona bę- 
dzie frontem przeciwko  „kapitalistycznym 
imperjalizmom, a. nie przeciw Sowietom. 

Kto wysłuchał przebiegu tego zebrania, a 
potem czyta wyłgujący się list p. Rudziń- 
skiego, ten ma wrażenie, czegoś obrzydliw- 

go, niż sam komunizm, bo całkowitej 
atrofji zmysłu, zwanego lojalnością, i atrofji 
uczucia, zwanego odwagą cywilną. 

SWOJE ZROBIŁEM 
wychodzę z tej polemiki całkiem zado- 

wolony. Oto z chwilą utokowania się w 
„Kur. Wif*, grupa p. Dembińskiego zaczęła 
drukować bez przeszkód, ze strony redakcji 
artykuły, propagujące sowiecki punkt widze- 
nia. Takim był artykuł o Japonji, o gen. 
von Schłeicher i dwa przeglądy prasy, o Mu- 
ssolinim“ i 0 emigracji rosyjskiej. Wszystko 
to w kiłku numerach. > a 

Nastąpiła nasza reakcja. 
Zamiast artykułów komunistycznych za- 

częły się pojawiać artykuły cofające się, 
ekskuzujące się, wreszcie wyłgujące się. 
Stwięrdzam nietyłko z lojalnością, lecz prze- 
dewszystkiem z dumą, z zadowoleniem — 7 
dobrze spełnionego obowiązku, że od chwili 
rozpoczęcia naszej kampanii, żaden artykui 
komunistyczny nie pojawił się w. „Kurjerze 

Wileńskim. Odwaga cywilna redaktora nie 

jest większa od odwagi cywilnej jego pupi- 

lów. 
"Co zaś do mnie to mam wielkie osobiste 

zadowolenie jeszcze z tego względu. Oto 
broniłem Brześcia. Broniłem w przekonaniu, 

że Brześć, to walka z rozkładem, z II i HI 
międzynarodówką. Byli pismacy, którzy о- 
skarżali mnie o serwilizm. Cieszę się, że zna- 
lazłem sposobność wykazania, że walczę z 
komunizmem i rozkładem zawsze, tak wte- 
dy, gdy to się nazywa: „obroną. katowni 
brzeskiej”, jak wtedy, gdy się to nazywa 
„napašcią“ na pismo „rządowe“ „Kurjer Wi- 

leński", St. M. 2 

    

   
  

        

— No, cóż robić! — wzdychał Gin- 

sburg. Įabym na waszem miejscu ni- 

gdy nie zgodził się mieszkać oddzielnie 

z Żoną! Cieszę się więc, że - możecie 

się jakoś razem urządzić, chociaż bę 

dzie ham brak takiego dzielnego i 
umiejętnego agronoma.: Trzeba szukać 
kogoś na wasze miejsce. 

Szarikow proponował nawet więk- 
szą pensję. 

Tego wieczoru Borys napisał 
Oli długi list. 

Pisał, że w życiu jego zaszła ta 
zmiana, która może przynieść szczęś 
dla nich obojga. Wypowiadał życzenie 

i nadzieję, że już nigdy się nie rozsia- 
ną na tak długo, że będzie mógł skoń- 
czyć życie, oparte na fałszu i obłudzie. 

      

do 

© 

Snuł plany na przyszłość, opisywał ©- nawiając działać na własn y ; Opisy 3 
statnie wydarzenia. 

A jednak nie mógł być szczerym 

całkowicie, nie imiał odwagi napisać o 

tem, że kocha ją i pragnie mieć za żo- 
nę, że ona jest celem i radością jego 
cia. Czuł jednak, że i bez tych słów 
ora go zrozumie iłość, jest jak 
gwiazda, która świeci w ciemności, jak 

     

   

   

  

„SŁOWO" 

z SĄDÓW. Dżwiękowy 
+ KINO TEATR 

MONTER, „HELIOS“ i królowie śmiechu, 

Przed Sądem Grodzkim staje w cha- 
raikterze oskarżonego 29-letni monter, 
Jam Janiszewski. 

Jamiiszewski w dniu 24 lutego r. b. 
zakradł się do kościołą ewangelicko-re- 
formowanego przy ul. Zawalnej i usi- 

łował dokonać kradzieży znajdujących 
śię tam lichtarzy oraz posrebrzanego 
krzyża. > 

Przyłapał go dozorca kościelny, któ- 
ry złodzieja zatrzymał i oddał w ręce 

policji. 
— Czy, oskarżony przyznaje się do 

winy? pada pytamie sędziego. — Chwi- 
14 namysłu, wreszcie odpowiedź: Nie. 

— No więc jak? Po co w takim ra- 
zie oskarżony wszedł do kościoła i wy- 
mosił lichtarze, i 

Jamiiszewski, który nie robi wrażenia 
złodzieja: zawodowego, miesza się, rzu- 

ca spojrzenie po sali, wreszcie mówi: 
— Wysoki! Sądzie! Jestem moniterem 

elekiirotechnikiem. Przez dłuższy czas 
chodziłem bez pracy, to też postanowi- 
łem użyć jakiegoś „podstępu'', żeby tę 

„pracę“ otrzymać. W. kiściele Kalwiń- 
skim są instalacje elektryczne. Posta- 
nowilem te instalacje zniszczyć, ażeby 
następuie zgłosić się i otrzymać prace 
przy ich maprawianiu. ' (W trakcie tej 

czynwiości zostałem przyłapany. 
'Na ustach sędziego niedostrzegalny 

uśmiech. Powaga musi być zachowana, 
lecz za to daje sobie upust w śmiechu 

zebrana na maleńkiej sali publiczność. 
Basowy głos wożmego przywołuje ze- 
branych do spokoju. 

          

    

  

Więc oskarżony powiada, że 

ł tylko zepsu talacje, a poc 

wynosił w takim razie lichtarze i 
krzyż ? 

Brak odpowiedzi. 

— Proszę siadać. 
Gios zabiera proboszcz wymienione- 

go kościała ks. IPawet Diliu. Zeznaje, że 
wartość zabranych wówczas przez Jani- 
pzewskiego przedmiotów wynosi prze- 
szło 500 zł W! .kościele jednak znajdo- 
wał się także drogocenny mszał, war- 

tości 8.000 zł. i całe szczęście, że oskat- 
żony wówczas go nie dostrzegł. 

Ze względu na to, że wartość skra- 

dziomych (chociaż niezupełnie) przed- 
miotów przekracza sumę 500 zł., sędzia 

grodzki przekazuje całą sprawę Sądowi 
Okręgowemu D. W. 

  

Radjo wileńskie 
PIĄTEK, DNIA 10 CZERWCA 1932 r. 
11.58: Sygnał czasu. 12,10: Audycja dla 

poborowych. 14.45: Komun. met. z Warsza- 
wy. 15.35: Program dzienny. 15.40: Muzy 
ka z płyt. 16.30: Komunikat L.O.P.P. 16.40: 
„Kamienie spadną z nieba* odczyt. 17.00: 
Koncert. 18.00: „Kułt Gdańska i wody”. 
18.20: Muzyka taneczna. 19.15: Z zagadnień 
litewskich. 19.30: Program na sobotę. 19.35: 
Prasowy dziennik radjowy. 19.45: Przegląd 
prasy rolniczej krajowej i zagranicznej. 19.50 
Rozmaitości. 20.00: Koncert. 20.55: „Przed 
premjera“ felį. 21.10: Koncert. 21.30. Ko- 
munikafy. 22.00: „O nowym zawodzie kobie 
сут“ odczyt. 22.10: Koncert życzeń w wyk. 
Krużanki (sopran). 22.40: Komunikaty i mu- 
zyka taneczna. 

  

Z daia 8 czerwcš 1932 r. 
Dołary 8,87 — 8,83 — 8,85 
Belgja 124,50 — 124,81 -—- 124,19 
Hotaadja. 361,25 — 362,'5 — 320,35 
Londyn 32,80 — 32,96 — 32,64. 
Nowy York 8,905 — 8,925 — 8,883 
Nowy York xzbel 8,910 — 8,930 — 8.5690 
Paryż 35,13 = 35,22 — 3504 - 
Praga 26,40 — 26,46 — 26,34 
Szwajcarja 174,40 — 174,83 173,97 
Berlin 211,30 w obrotach pryw. — Tenden- 
cja niejednolita. 

Papiery procentowe: 
5 proc, konwerszja 33. — 
6 proc. d larowa 49,50. 
4 proc, d>larowa 46,50 — 47,60 
7 proc, stabil:zacyjus 45,50 — 44.50 — 44,75 
8 proc. L Z. BGK 1 B. R, obligacje BGK 94 
Te same 7 proc, 83,25.— 
10 proc koiejcwa 100 
4 i pėl proc. L. Z ziemskie — 32,50 т 
8 oroc warszawskis 55,00— —53,00 — 53 50 
10 proc, Radomia 51,50 
Tendencja słabsza. 

: Akoeje: 
Bsnk Polski 70. 
Lilocp 10,50 
Cukier 16.— Tendencjs niejedzolita. 

tretu Van-Dycka, który ożył i wyszedł 
z ram. Przypominał malarza, poetę, 

ale nie komunistę, nie dyrektora fabry 
ki tytoniu. Energicznie uścisnął rękę 
Borysa, wyrażając swe zadowolenie z 
powodu współnej pracy. Po dłuższej 
rozmowie, okazało się, że nie był by- 
najmniej takim dyletaniem, za jakiego 
dnógłby uchodzić. Mimo swej teatral- 
ności wygłądu, podobał się bardzo Bo- 
rysowi i obaj poczuli odrazu syimpatję 
do siebie wzajemnie. 

Łiwszyc dał Matwiejewowi stos in- 

strukcyj, dodając jeszcze ustne wyjas- 
nienia i uwagi. 

Borys wysłuchał tych chaotycznych 
uwag z całym spokojem, odrzucając 
większość, jako bezużyteczne i posta 

rękę. 
u dostali 

  

  

     Wszyscy członkowie 
w prezencie talony na zakup w Rał 
pie materjału, lub gotowego ubra 

  

   

     
     

  

   
Bo skorzystał ze sposobności, by 
kupić materjału na kostjum damski 
ciemno-malinowego koloru — innego 

  

koloru nie było! Żakupił jeszcze w R 
kopie kilka niezbędnych drobiazgów 

LUMIERE 

płomyk, nie gasnący. Po wysłaniu listu, i w sobotę znalazł się z paczkami w 

Borys rzucił się w wir prac, związa- wagonie, idącym do Kijowa. Drogę po- 

nych z zakończeniem zjazdu. Zjazd wrotną odbyli trzej delegaci z mniej- 

zamknięto równie uroczyście, jak go szemi wygodami: brak zawiniątek i to- 
otwierano. Mowy, teatr, uroczyste po- rebek Ginsburga dawał się we znakii 
siedzenia... trzeba było się zadowolnić nieapetycz- 

W. piątek Borys odebrał wszystkie nemi i ubogieimi zapasami buietów na 
papiery, dwieście rubli na przenosiny stacjach. Ginsburg był zmartwiony wy- 

i poznał swego szela Matwiejewa. W jazdem Borysa, a Szarikow był zamy- 
ciemnej aksamitnej bluzie, z wąsami i Ślony i milczący. Zaproponowano mu 

długiemi włosami, robił wrażenie por- bowiem pracę w Moskwie i teraz obli 
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GDY KOBIETA JEST PIĘ 
ulubieńcy puoliczności Flip i Flap Z A K R A T A M i arcywesola komedja 

Seanse od godz. 4. 6, 8 i 10.15. w dnie świąt. ogodz. Żej. Na pierwszy sesūs ceny zniżone. 

K 
Rekordowy program! Begini ekranów, kusząca uwodzicielska LiLi DAMITA w przebojowym dźwiękowcnu 

N A z życia kobiety lekkich obyczajów 

  

Dźwiękowe kino 

NOLLYWOOD 
Mickiewicza 22.   

Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie 100 proc. aźwiękowiec Polski 

BURZA RAD ZAKOPAREĄ 
W rol. gł DOMEN!<0 GAMBINS I JERZY MARR. W filmie bierze udział chór i orkiest lsk ! 
kobziarzem MRAZEM na czele. Nad program dodztki dżwiękowe. и rkiestra góralska ze słynnym 

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

  

DZWIĘKOWE KINO 

CEJIN 
ml. Wielka 47, Tel. 15-41. 

  

  

Śl Dzałękówe kino Dziś! Cudowny przebój 

„PAN“ 
Uwaga: Nad program; 

By ujrzeć — trzeba pójść! 
Nad program: Za.hwycające dodatki dźwiękowe. 

Dziś Ratunku!!! Ratunku!!! Raiunsa!!! dla Wiktora Mac Legiena I Edmunda Lova ujetych 
w meme Faworyty Maharadży* 

1001 przygód i awantur miłosnych wieczna pogoń za szczęściem i przyg: dą. Podziw! Zachwyt! Humor! 
By pojąć — trzeba ujrzeć! ь Dziś do dźwiękowego kina „Casino“ 

Na 1-szy seans ceny zniżone, 
Początek o g dr. 4, 6, R i 16.15 w dnie świąt o godz. 2-ej. 

śpiewno-dzwiękowy! W iel- T 
ka epopea Draterstwa narodów w superfilmie 

Potężny dramat Miłości, Przyjaźni, Bobaterstwa i Poświęcenia. Koncertowa grz! Wstrząsające sceny. Olšniewa- 
jąto-wspaniałe zdjęcia. Niezwykłe napięcie, tempo, fascynująca treść, Przepyszna muzyka 11 Śpiew, 

PRZYJACIELE 
Akcja toczy 

się pod z:s przewrołu bol<zewiskiego 
Menuet Mozarta i zktu» 

Preząlek seansów o g: dz. 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąt. o godz. 7 ej, 
Ine dodatki dźwiękowe. 

Na l szy seans ceny zniżone, 

  

Dzw'ękowy 

Kiga-T 

2% 

Wieiua 36 
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OSTRZEŻENIE 

ТК 

  

  

Każda czekoladka w estetyczneį torebce, 

1 sztuka 15 groszy 
J:dyny prep-rat polski! 

W,strzegać sę bezwariościowych 
nsślądownictw. 

Či M AK A t i i AT 

6 — 7 pokojowe mieszkanie 
poszuxiwana w centrum miasta ze 
wszystkiemi wygodami Pisemne lub tele- 
fon. oferty pod zdresem; Niemiecka 25 m. 

9, tel. 848, Edward Žylewicz, 

V )U 
LEN WZBOGACA KRAJ, JUTA 

  
I BAWEŁNA UBOŻĄ ROLNIKA. 

Licytacja 
Kurator Masy Upadłościowej Wil. T-wa 
Handłowo Zastawoweg» (Lombard) w 
wilnie, ul. Biskupia 4 (tei. 1410), za- 
wiadamia, że w da. 22, 23124 czerwca 
b. r. w łokala lombardn przy ul. Bisku- 
piej 4, o godz. 5-tej pomoł. odbędzie 
się zwykła, miesięczua licytacja zasta- 
wów oń Nr. 68101 do Nr. 105804, 
prolongow nych do marca rb, włącznie 

  

  
NOWOŚĆ! 

BŁONA soroGRAFICZNA 

Glełda Warszawska | [JM] CHROME 
BARWOCZUŁA, PRZECIWODBLASKOWA, 

WYSOKOCZUŁA (1400 H 6 D)jzgieź. - Indywianalne 

DROBNOZIARNISTA 
zapewnia otrzymanie w zorowych negatywów 

przy KAŻDEJ POGODZIE. 

PAPIER L U GDA 
W CZTERECH GRADACJACH: NORMALNY, 
MIĘKKI, TWARDY, BARDZO TWARDY 

Zapewnia otrzymanie wzorówych odbite: 

   

z KAŻDEGO NEGATYWU. 

2 la m czai 
LA) DOKTÓR 

ekarze 
R IECE, WENE- 

ZEIGOWICZ „m2; ais 
chor, skórne, wene- wj, śdiekiawicza 24, 
ryczae, MAIZĄdÓW mo- tel «7. 
czowych, od 3—do 1, 

5—8 wiecz. 
  

  

czał w myśli, gdzie mu wygodniej by- 
ło mieszkać: w Kijowie, -: czy w Mo- 

skwie? 

XXIII 
— Wiesz łdo, — mówiła rozpromie 

niona Oła, — mąż pisze mi, że udało 
mu sie załatwić sprawy tak, że będzie- 
imy mogli mieszkać razem. On myśli, 
że tak będzie nam lepiej. — Myślałam, 
że to tylko kobieta głupieje, kiedy się 
zakocha, a okazuje się, że to los wszy 
stkich ludzi! Czyż teraz dopiero zrozu 
mieliście, że powinniście mieszkać ra- 
zem? Cały rok traciliście pieniądze na 
marki, żeby wkońcu zrozumieć, że trze 

zkać razem. Czyi ja tak zgłu- 
kiedy? Ciągle zastanawiam się, 
e się nie kochali żeniąc, czy mi- 
odebrała wam rozum? Bo takiej 

    

  

_ pary to jeszcze w życiu nie widziałam. 

  

— А1 Ido, wiesz prz sama, że 
dotąd to było niemożliwe. Męża posy- 
łali to tam, to ówdzie, a ja musiałam 
uczyć się. Przecież nie mogłam rzucić 
„Medina i jeżdzić na nim! — broni 
ła się Ola. 

— To nie moja rzecz uczyć 
Szczęście, że po roku domy ie 
się... Gdzie wy teraz będziecie miesz- 
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— W Symferopolu. 

— Będziesz tam miała niezły „Me 
din* szczególnie, jeżeli chodzi o о- 
gólną teoretyczną naukę... Więc za 
jakieś dwa miesiące wyjedziesz ż Ode- 
sy? Szkoda! Chociaż jesteś głupią i 
rozpieszczoną kobietą, która nie ma 

Dziś najnowzzy superszisg'er 100 proc. 
dźwiękowiec poraz pierwszy w Wilnie 

rg Nsd prodram: 

„о PRZEDSIĘBIOR 

ZELOBGWICZOWA nraneuski — poszusuje .-_—. 

  

2 

  

  

   
   

   
    

  

   

  

    
   

Miary 
SKALE 

  

  

Mieczysław 

A Osoba starsza 
posiadająca dobrze — 

KOSMETYKA oczski i muzykę (u- 
« kończyła od. konserw. 

6 A B i H ET w  Pstersburgu), 
szuknje kondycji 

  

na 

  

= wyjazd  Hryniewiczo- 
ь bis 75 Mila 3 m. 4. 

ieczniczej | "7 
VALNO, 

mickiewicza 81-—4 as Lokale 
Urode 

GG ZE OW AOPASOYTEZESDARCA 
konserwa- TPYVYYYYPYYPYCYYYGS 1 

usli,adówieżz, masa 
je, dóska: = 

jej skazy ibrasi, Masż 
kosmetyczny twarzy, 
besaż ciała, elektrycz 
13, wyszcznpiający (Da- 
1:e), Natryski „Porza- 
aa* według prot. Spui- 
ia. Wypadanie w:usów, 

Mieszkanie 
3 pokojowe 

ze wszelkiemi wygoda- 
mi do wynajęcia w 
ładnej dzielnicy, Da- 

ka 6—1 od 3—5. 

  

dobieranie kosmistyków 
1o każdej cery, Osizt 
ate zdobycie kosmety= 

£i racjonalnej. 
Zedziennie od g, i(—8 

w. Z. p. «8 

Lekcje 

wany, ż polecenia» 

w swojej specjalności, 
tanio. Rcbotę wykona 
solidnie. Tartski 27 — 
Rajchinbach Jėzel. 

przylmie Bracę na 
najskromniejszych 

TYPYYYYYYYYYYYVYYYYYY wzrunkach w zakładzie 
ё piekarskim wykwaliti- 

Soda kowany fachowiecepie- 
romaniztyki  karz. Lipowa 26 

posiadsjąca dobrze [iksza Jan. 

  

  

kondycji ms lato, Wy- 
magsnia sk:omne, Zgio- 
szenia do adm. „Sło 

Wwa". 

Piękny pokój 

  

nesu 

  

L.0.P.P 
pojęcia o życiu więcej, niż ten wróbel, 
jednak porządny z ciebie człowiek i 

nie zarozumiały. Więc szkoda, że wyjeż 

dżasz, ale też cieszę się, że ci będzie 

dobrze. 
Ola, jak zwykle, odczytała list kil- 

ka razy i zamyśliła się głęboko. Wszy 
stko teraz układało się tak, dobrze. Od 

Borysa dostała niedawno 100 rubii, 

trzydzieści odesłała ojcu, a z reszty od- 
dała dług w kasie i kupiła kapelusz. 
Fonieważ Borys pisał, że powinna się 

dobrze odżywiać, nie mogła nie usłu- 

chać rozkazu, codzień więc kupowała 

sobie na śniadanie jaja, słoninę, szma- 
lec, lub twaróg ze śmietaną. Wymawia 
ła sobie przytem, że tak dużo na sie- 
bie wydaje. Wszystko było dobze, 
tylko gnębiła ją myśl, że żyje w cią- 
łem kłamstwie, gdyż musi upozoro- 

swe fikcyjne małżeństwo, które u- 
możliwiało jej naukę. Musiała więc 

przyjmować od niego pieniądze i pre- 

zenty, jako rzecz naturalną, a jednak 

to nie było właściwe! Szczególnie 'e- 
raz, gdy w grę wchodziła miłość. 

Teorja oczekiwania szczęścia zawio 
dła ją teraz. Czekać na szczęście, kie- 

dy się je widzi tak blisko, nie jest ła- 
two. 

Ale rozpoczęły się właśnie dni in- 

tensywnej pracy: w związkach i ko- 

łach, których była członkiem obchodzo- 

no rozmaite rocznice i święta: 12-go 

marca — obalenie caratu, 15-go pary- 

ska komuna, referaty, koncerty, wie- 

czorki, przedstawienia — to wszystko 

trzeba było urządzić, zorganizować. 

  

   

    

  

KOCHANKA SZATANA ©" 
niesamowity dramat w 10 akt, z życia pozagrobowego. W rol. gł Neil Hamilson i Liljara Gisch. 

Arcyzabawne awentuiy nowoczesnych czerowników PAT i PATACHOM 

CY ZWALCZANIA KR* ZYSU ŚWIATOWEGO 
Bomba humoru w 10 akt Huragan śmiechu. 

MIARY ZWIJANE 
STALOWE i PARCIEFRE 
ODPORNE NA WILGOĆ 

TAŚMY ZAPASOWE 

PIONY 

dł. 20, 30, 50, 75 1100 cm. 
WSZYSTKO W/G NOWYCH WZORÓW 

Żejmo 
Wilno, Mickiewicza Nr. 24. 

LL) 

Zakretowa 7—8, 

O Sai 
Letniska 

wiedzieć się Białostec- w majątku z caiodzien- 
nym utrzymaniem po centego rodzina, skła- 
3 zł. dziennie. Piani- dzjąca się z matki su- 
uo, rado, bibljoteka, chotnicy, ojea bezro- 

(esi. wykwaliłiko-54 wolne pokoje odbotnego i trojga wąt 

mi podejmie się pracy niszki Polsny A. K, 

„ = dwa pokoje, lub je: 

GRE STA 

z baikonem, elegancko 
nmeblowany, odnajmę 
zaraz dobrze syteowa- 

sublckatorowi, 
POPIERZJCIE Osobny wchód, ła:ten= 

ka, Benedyktyńska 8 
m li. 

Gdy wybiła 
polso:) 

BSS TA ORIEPOCEARZKA 

PoSZUKUJĄ 
PRACY 
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Zredukowany 
wžay z instytucji 
ubezpieczeniowej, — z 
dobremi Świedectwami 
młody, żonaty poszu- 
kuje pracy Adrejmias 
Ignacy Koszykowa 39 
m 

sztywne 
  

Siostra pielęgniarka 
poszukuje posady pizy 
chorych, może ua wy- 
jazd posiada dobre re- 
łerencje. Zgłoszenia do 
Admiaistracji pod W.H. 

POZIOMNICE 

  

W DOKŁADNEM WYKONANIU Panienka 
POLECA skromnych wymagań 

przyjmie pracę w cha- 
rakterze ekspedjentki 
w sklepis. — Posiada 

    

dobre Świadectwa i 
polecenia. Subocz 90 
m. 2 — Klimaszewska 
Józeta, 

Młoda kob. 
pracowita, uczciwa — 

'"-———— Drzyjinie  jakąkclwiek 
pracę (pranie, sprząta- 
nie, opieka nad mie- 
"szkaniem w czasie lata) 
Popizwska 17 m. 8. 
Hryhorowiczowa, 

Mieszkanie 
6 pokoi do wynajęcia 
Zmierzyniec ul. Stara 
Nr. 12. 

  

  

  

Osoba 
w średnim wieku po- 
szukuje jskiejkolwiek 
pracy może samodziel- 
nej ca małą gospodar- 
kę domową lub na 
wieś, albo pilnowanie 
mieszkania za b. skrom- 
ne wynsgrodzenie. Ja: 
gielłońska 5—38. J. A. 
ALAAAKALAAALAS RAKA 

Różne 
w 

Psieczna 
grzez Tow. Św, Win- 

Pokój 
słoneczny z wygodami 
do wynajęcia, Oglądsć 
od goóz. 5 do 8 wiecz. 
Tam też do sprzedania 
używ. wózek dziec. — 

€YYPYWTYYYWYYYYTYTYW 

Letnisko 

  

10go. Poczta Niesta> tych i głodnych dzieci 
prosi o pomoc w odzie- 

Nm ŻY lub groszach Ofia- 
Poszukuję ry dla rodziny B., — 
tetniska przyjmuje Administra- 

cja „Sł wa“. 

den duży bez stoło- „AAAbAAAAAAMAAMAMAMA 
wania, Wymsgane — Zguby 
rzeka lub jezioro na 
miejscu, nieduża | od- prwwygywyew 
ległość | od poczty !7YTVYYYTVYTYYYYYWYYY| 
Kościoła, Ludwisarska : 

Ziubloną 
„e książeczką wojskową 

marzen nc nyn WYdANĄĘ pPrZEZ P. K. U. 
ETNISKO A na imię Andrze- 

w majątku na brzegu 4 Dapszewicza syna Je- 

Wilji. Fotogralje i in- rzego, a rocz- 
formacje w przedstawi- Se a ži 
cielstwie lirmy „Essex* gs S-Waksziy gminy 
Mickiewicza 23. 'Kobylnickiej pow. Po- 

stawskiego unieważnia 
"——-* 
LkAksiAkiikdiakkkkks —— 

  

PPP iii ii iii iii a i i i ii i ZZSK 
Ola biegała, szukała referentów, wy- 
siępowała jako delegatka w innych ko- 
łach i td. Wszyscy byli zapracowani, 
wszyscy odmawiali, trzeba było pra- 
wie namawiać. Obalenie caratu udało 
się dobrze: był referat, deklamacja, 

śpiewał chór... A paryska komuna nie- 

zbyt dobrze poszła: koło dramatyczne 
odegrało „Sąd nad paryską komuną“ 
sztukę w 3 aktach, a „Historja* prze- 
ziębiła się w czasie przygotowań i o 

omało wszystko nie skończyło się wieł 

kiem fiaskiem. Musiała Ola wziąć na 

siebie rołę „Historji*. Musiała zasiąść 

w iodze i peruce przy wielkim stole. 

Przed nią leżały grube księgi, w któ- 

rych miała zapisać swój wyrok gęsiem 

piórem. Komuna miała być wpisana do 
złotej. księgi bohaterskich czynów ludz 
kich. Prócz tego miała wygłosić dwa 

monologi i zadawać pytania stronóm. 
Nie więc dziwnego, że Ola była 

przejęta przedstawieniem.  „Historja* 

była śliczna i wywołała okólny zach- 
wyt, tylko zarzucano jej, że zbyt mło- 

do wyglądała, mimo siwej peruki. Ola 

zasnęła na laurach. Na drugi dzień obu 

dziła się wesoła, po śniadaniu przeczy 
tała kilka razy ostatni list Borysa, gdy 
nagle ktoś zapuka do drzwi. 

— Proszę wejść! — zawołała zdzi- 

wiona. 
Gdy drzwi się otworzyły, Ola krzy- 

knęła z radości i znieruchomiała: na 

progu stał Borys. 
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