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Jeżeli nazewnątrz wśród młodzieży 

ścierają się obecnie i dają znać o sobie 

przedewszystkiem dwa prądy: jeden-— 

„endecki, drugi — zapożyczający bar- 
dzo dużo z koncepcji: bolszewickiej, to 
nie dowodzi jednak, żeby te dwa prą 
dy ogarniały całą młodzież; są bo- 
wiem jeszcze kierunki, które nie wybi- 
ły się na powierzchnię życia akademi- 

ckiego, są zagadnienia wielkiej donio- 
słości, względem których każdy przed- 
stawiciel młodzieży akademickiej musi 
zająć stanowisko. Dla zebrania mate- 
rjału do charakterystyki naszej młodzie 
ży, kształcącej się na Uniwersytecie 
Stefana Batorego, „Słowo'*  urządziło 
ankietę, w której wzięła udział mło 

* .dzież wyłącznie chrześcijańska. Jedno 
koło żydowskie, do którego się zwróco 

no, odmówiło dania odpowiedzi. 
Ankieta była przeprowadzona w ten 

sposób, że zwrócono się po odpowiedź 
na pytania do prezesów i wice-preze- 
sów stowarzyszeń politycznych lub о- 
światowych, przyczem z każdego to- 
warzystwa brano dwie odpowiedzi: je- 
dną — od słuchacza, drugą — od słu- 
chaczki. Dało odpowiedź na ankietę 
28 osób płci obojga. 

Przeszło połowa zapytywanych — 
to młodzież biedna, sama zarabiająca 
na życie, kilku nawet pomaga  rodzi- 
com. Na utrzymaniu u rodziców — 6 
osób, ze stypendjów korzystały dwie 
osoby. 

Połowa zapytanych pochodziła ze 
ster inteligenckich, jedna piąta — z 
nieinteligenckich, sferę reszty nie da 
się określić na mocy ankiety. 

Na 28 zapytywanych oficjalnie do 
kościoła katolickiego należeli niemal 
wszyscy, jeden prawosławny, poczu- 
wający się do narodowości _ polskiej. 
Katolicyzm u większości zapytywanych 
nię jest tylko formalnością; spotykamy 
częstokroć w odpowiedziach: ,,Wierzą- 
cy i praktykujący katolik“ (męžczyz- 
na 24-letni); „jestem praktykującą ka- 
toliczką* (kobieta 21 r.). „Uważam ko 
ściół swego wyznania za autorytet we 
wszystkich sprawach, podpadających 
pod jego kompetencję i jego naukę chcę 
uczynić podstawą swego życia” (kobie 
ta 22 1.). — „Kościół rzymsko-katoli- 
cki jest szkołą najwyższej moralności 
— etyki Chrystusowej; w okresie nie- 
woli był ostoją polskości'* (mężczyzna 
lat 28). „Rzymski katolik, praktykują- 
cy nie na papierze“ (mężczyzna 26 
lat). 

Praktykujący katolicy stanowią bli 
sko 2/3 przepytpwanych, niepraktyku 
jących — około 1/5; co do reszty wia 
domości niema. 

Zachodzi teraz pytanie, jakie kon- 
sekwencje ta katolickość ma „mieć w 
sprawie  propagandowanego przez 
Boy'a neomaltuzjanizmu, a nawet spę- 
„dzania płodu. Statystyka wykazuje, że 
wśród naszej urzędniczej inteligencji 
przyrost naturalny jest mniejszy, niż 
w innych krajach o znacznie niższym 
przyroście naturalnych wśród ogółu 
ludności. Jest to objaw groźny, gdyż 
wartościowszą inteligencję naogół wy 
twarza się w rodzinach, w kilku pokole 
niach inteligenckich. 

jak członkowie ankiety zachowają 
się w późniejszych warunkach życio- 
wych, nie wiemy, lecz większość prak 
tykujących katolików odnosi się do pro 
pagandy Boy'a negatywnie; są jednak 
wyjątki, naprz. członek „Odrodzenia”,4 
niężczyzna sfery inteligenckiej z po- 
chodzenia, dający bardzo inteligentne 
odpowiedzi, pisze: „Reformy Boy'a 
mają pewną wartość dla higjeny spo- 
łecznej, ale stanowczo należy się wy- 
powiedzieć przeciwko spędzaniu pło- 
du“. 

Drugi wierzący praktykujący kato 
lik uważa, iż reforma Boy'a ma war- 
tość społeczną. Mężczyzna, urodzony 
w 1903 r., którego odpowiedzi wyróż- 
niają się wyższym poziomem inteligen 

ne Boy'a, jako prowadzące do depopu- 
lacji, winny być przez opinję publicz- 
ną potępione, a przez państwo udarem 
nione". 

Niechęć do poglądów Boy'a prze- 
jawiają niektórzy, stojący na niekato- 
lickim punkcie widzenia, naprz. jeden | 
niepraktykujący katolik pisze: „Nie po 
dzielając motywów pism katolickich, 
uważam Boy'a za wielkiego zbrodnia- 
rza, gdyż ośmielił się targnąć Swą bru- 
tałną ręką na kardynalne prawo natury, 
t. j. na fizjologiczny proces zachowania 
gatunku (lekarz 1930 r.). 

Jeden tylko z faktycznych niekato- 
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jątkiem jednej praktykującej katolicz- 
ki, która oświadcza się za Boy'em, 
wśród niewiast, biorących udział w 
ankiecie, Boy nie znajdywał zwolenni- 
ków. 

Stosunek biorących udział w ankie- 
cie do U. S. B.: Dużo odpowiedzi ta- 
kich, jak: „Pozoiom USB. jest mierny*, 
„Poziom niski*, „Obecny poziom bar- 
dzo niski, gdyż pracy naukowej we wła 
ściwem słowa znaczeniu niema', pisze 
medyk. Zdanie to nie jest słusznem w 
odniesieniu do fakultetu medycznego, 
który posiada tak znakomitą siłę nau- 
kową, jak prof. Rose, takiego wybitne- 
go uczonego, jak prof. Korybut-Dasz- 
kiewicz oraz paru innych. Zaznaczyć 

też należy, że medycyna zdobyła wię- 
cej środków na umożliwienie prac na- 
ukowych tak profesorom, jak i uczą- 
cym się. Cytowany uprzednio przez 
nas słuchacz, urodzony w 1903 roku, 
pisze: „Uniwersytet Stefina Batorego, 
jak każda uczelnia wyższa, ma dwa za- 
dania: praca naukowa, czyli powięk- 
szenie dorobku naukowego, i praca 
kształcąca, czyli kształcenie * młodych 
pokoleń. jako placówka naukowa, U. 
S. B. robi, co może, to jest mało (pra- 
wie nieistniejące kredyty naukowe, za- 
bieranie najlepszych sił naukowych). 
jako placówka kształcąca, najlepiej ob 
sadzonych wydziałach dochował się 
młodej generacji pracowników nauko- 
wych, jak naprz. na Wydziale Maie- 
matyczno - Przyrodniczym oraz Lekar- 
skim*. i 

Jeden ze słuchaczów, ganiąc wy- 
dział prawny, podnosi ogromne znacze 
nie pedagogiczne wykładów socjologji 

prof. Wróblewskiego, które dają wiele 
bodźców umysłowych; pozatem  przy- 
znaje, że zawdzięcza dużo wykładom 
ekonomji teoretycznej prof. Zawadz- 
kiego. 

Jeden ze słuchaczów humanistyki, 
też niezadowolony z poziomu fakulte- 
tu, podnosi wykłady prof. Otrębskie - 
go oraz prof. Koszmidera. Prawdopo- 
dobnie ma nastawienie przedewszyst- 
kiem filologiczne. 

Spotykamy w ankiecie kilka odpo- 
wiedzi, wyrażających zadowolenie z 
poziomu uniwersytetu. — Większość 
członków ankiety. wyraża niezado- 
wolenie nietylko z profesorów, a- 
le z umysłowego stanu słuchaczy. Ni- 
ski poziom naukowy U.S.B. według je- 
dnego z członków ankiety, pochodzi 
nietylko z winy profesorów, którzy nie 
bardzo starają się go podnieść, jak i 
młodzieży akademickiej, która studja 
traktuje, jako zło konieczne dlatego, 
by uzyskać dyplom uniwersytecki i 
móc dostać jakąś posadę. To samo wy 
powiada i słuchaczka: „Młodzież uczy 
się nie dla wiedzy, lecz dla zdobycia 
dyplomu, niema bowiem tu zapału do 
pracy”. Władysław Studnicki. 
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TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
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| KANCLERZ VON PAPPEN 

zapowiada zasadniczą zmianę polityki 
Pierwsze wystąpienie oficjalne nowego Kanclerza Niemiec 
BERLIN. PAT. — W dniu 11 bm. 

odby sij doroczny zjazd naczelnej rady 
rolniczej Rzeszy. 

Na zebraniu tem kanclerz zon Pa- 
pen wygłosił swe pierwsze przemówie- 
nie. Utworzenie nowego rządu, — mó- 
wił kanclerz — nie wiele ma wspólne- 
go ze zwykłą zmianą gabinetu. Chodzi 
tu o zakomentowanie zasadniczej zmia- 
ny kierunku polityki państwowej, oczy- 
wiście w ramach konstytucji niemiec- 
kiej. Niezwykłe położenie, w jakiem 
znajdują się Niemcy, wymaga, aby rząd 
uniezależnił się od doktryny partyj po- 
litycznych i skupił wszystkie swe siły, 
celem prowadzenia państwa. 

Przywrócenie normalnych warun- 
ków gospodarczych i politycznych wy- 
magać będzie, wielkich ofiar od spoet- 
czeństwa. Za te ofiary nie będzie mo- 
żna przyjąć odpowiedzialności, ani też 
z punktu widzenia psychologicznego 
żądać ich od społeczeństwa, o ile nie 
uda się w sposób widoczny skierować 
olbrzymiej siły moralnej narodu nie- 
mieckiego ku wielkiemu celowi, odzy- 
skania zewnętrznej i wewnętrznej wol- 
ności, oraz możności egzystencji naro- 

du i kraju. W tym celu rząd domagać 
się od prezydenta rozwiązania Reichs- 
tagu i oczekuje, że nowy Reichstag wy 
łoni większość, która umożliwi polity- 
kę duchowego i moralnego odrodzenia 
oraz oparcia życia gospodarczego na 
zasadach chrześcijańsko - narodowych. 

Następnie minister wyżywienia Rze 
szy Braun wygłosił długie przemówie- 
nie, zawierające program przyszej po- 
lityki agrarnej rządu Rzeszy. Na wstę- 
pie minister scharakteryował ciękie po 
łoenie rolnictwa. rechodąc do agadnie- 
nia samowystarczalności gospodarczej 
minister powołuje się na wielkie zmia- 
ny stosunków, jakie nastąpiły po woj- 
nie. Przedtem eksport Niemiec, finan- 
sując import, znajdował zbyt na całym 
świecie. Obecnie wszędzie istnieje ten- 
dencja do samowystarczalnošci gospo- 
darczej, do popierania własnego rynku 
wewnętrznego. Niemcy tej tendencji nie 
mogą się oprzeć. Nie oznacza to jednak 
oświadcza minister, uniezależnienia się 
od świata. Z tego wynika, że rolnic- 
two dołożyć musi wszelkich starań, a- 
żeby z własnej produkcji wyżywić kraj 
Zmniejszające się bowiem zasoby de- 

Mac Donald i sir 
PARYŻ (PAT) — Premjer Mac Do 

nald i minister spraw zagradicznych 
Simon przybyli do Paryża dnia 11 bm. 
o godz.. 17 min. 40. powitani przez pre 
mjera Herniota i wiele osobistości ze 
sfer urzędowych, Jest rzeczą wielce 
prawdopodobną, że w dniu 12 bm. po 
śniadaniu w ministerstwie spraw zagra 
nicznych Herriot zaprosi Mac Donalda 
i Simona do spędzenia popołudnia na 
wsi w okolicach Paryża, gdzie konty- 
nuowanoby wymianę zdań, która r.zpo 
czyna się w dn. 11 bm. wieczorem i 
byłaby prowadzona w niedzielę w go- 
dzinach rannych. 

PARYŻ (PAT). — „Echo de Paris“ 
utrzymuje, że Mac Donald przywozi do 
Paryża starowczą decyzję Anett: nie- 
prezcistawiania się Stanom Zjednoczo- 

  

ОЕ ОМО 
SKASOWANIE URZĘDU 

CZŁONKÓW 
WARSZAWA, (Pat). Rada Mini- 

strów uchwaliła na wczorajszem po- 
siedzeniu projekt rozporządzenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej o przeka- 
zaniu zakresu działania w sprawach 
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położone w miejscowości 
stacją kolejową i jeziorem z 

L   lików wymyśla poglądom katolickim, 
przeciwnym propagandzie Boy'a. Z wy ° 
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Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 
sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej pomiędzy 

į przeznaczoną dla ogólnego użytku 
publiczności plażą z piaszczystym 

brzegiem. 
Wiadomości udziela administracja majątku | 

andwarów 
i 

Pierwsza Wileńska Spółka 
Parcelacyjna 

WILNO, MICKIEWICZA 4. 
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Simon w Paryżu 
nym, utszymując, že Wielki Brytanja 
įpodpisala umowę «e Stanami Zjednoczo 
memi w sprawie spłacania długów 1 
przyrzeczenia swego musi dotrzymać — 
Nie przeszkodzi to jednak darować 
Mac Donald wychodzi z założenia, że 
Niemcom zaciągnięte przez nich długi. 
najlepszym sposobem aoprowadzenia do 
anulowania międzynarodowych długo .. 
jest (przedewszystkiem. skreślenie z0bo- 
wiązań Rzeszy. Stany Zjednoczone — 
wzruszone tą wspaniałomyślnością 
pisze z ironją dziennik, — nie będą dłu 
żej upierać się, aby Europa placila.-— 
'To samo dotyczy zbrojeń, O ile się Fran 
cja rozbroi — nie będzie więcej mowy 
o Reichswehrze lub o militaryzmie. — 
Jest to — zdaniem dziennika—gra wiel 
ce ryzykowna, Herriot nie powinien się 
dać odwieść od swego punkiu widzenia. 

  

wiz, muszą służyć  przedewszystkiem 
do siinansowania importu surowców. 

Dawne metody polityki hadlowej, 
stosujące klauzulę największego uprzy- 
wilejowania nie odpowiadają już obec- 
tie Niemcom . 

Następnie minister wymienia dalsze 
piany Niemiec w dziedzinie agrarnej, o 
raz zapowiada wydanie odpowiednich 
zarządzeń celnych w diedinie gospo- 
darki leśnej i produkcji drewnej. Mi- 
nister wspomina dalej o zarządzeniach 
standaryzacyjnych, związanych z kwe- 
stją stosowania bytu do konsumcji lud 
ności miejskiej. 

Sprawa wpłacania procentów roz- 
wiązywana będzie w bezpośrednim 
wiązku z kwestją kształtowania się 
cen produkteaów rolnych. Jest to jedno 
z najważniejszych zagadnień. 

W ramach tych zarządzeń akcja po 
iocy dła wschodnich obszarów Rzeszy 
będzie kontynuowana w  jaknajszyb- 
szem tempie. Sprawa kolonizacji nie- 
mieckich chłopów na wschodnich ob- 
szarach Niemiec uważana jest przez mi 
nistra za jedno z najtrudniejszych za- 
dań państwa z narodowych, społecz- 
czł gospodarczych i ludzkich wzglę- 

w. 

KAMPANJA WYBORCZA 
BERLIN PAT. Poseł centrum prałat 

dr. Sehraiber wygłosił na zgromadzeniu 
centrum w Hahmm mowę, w której 
zaatakował doradców polltycznych 
przezydenta Rzeszy. przypisując im 
winę obalenia rządu Brueninga. Winą 
ponosi również Hitler. Poseł uważa z 
tego względu, że należałoby już obe- 
enie zaprosić narodowych socjalistów 
do udziału w rządzie i tym sposobem 

ciągnąć iich do współodpowiedzial- po 
noš 

BERLIN, PAT. Kampanja wyborcza 
bawarskie| partji ludowe] rozpoczęła 
się meetingiem w Monachium, gdzie 
Jeden z przywódców Schzffer wygło- 
sił przemówienie niezwykle ostro ata- 
kując von PappenaW meetingu uczest- 
niczył premjer bawarski Held iinni mi- 
nistrowie kraju — Prezydent Hinden- 
burg oświadczył mówca — zdrje się 
nie rozumieć, że wybór jego na prezy- 
denta miał na calu ochronienie Rzeszy 
od grożących walk wewnetrz>ych. 

BERLIN, PAT Minister spraw we- 
wnętrznych vo" Gayl z»młanował ko- 
m'sarzem wyborczym dia Rzeszy prze- 
wodniczącego urzędu statystycznego 
prof. Jagemanna. 

KOTA MT RER BENEK YRWAOAETTZY WEZ POOWSDKZTOTZESENIE 

! НАО MIKKTROW 
EMIGRACYJNEGO0.—OBNIŻENIE WYNAGRODZEŃ ZARZĄDÓW i 
emigracyjnych ministrowi spraw ze- 
granicznych i o zniesieniu Urzędu 
Emigracyjnego, mocą którego do- 
tychczasowy zakres dzisłania ministra 
pracy i opieki społecznej w spra- 
wach emigracyjnych poza granicami 
kraju przekazany zostanie ministrowi 
Spraw zagranicznych. 
Sprawy emigracyjne w kraju i sprawy 
transportów emigrantów należeć będą 
dalej do zakresu działania ministra 
pracy i opieki społecznej. Projekt 
rozporządzenia przewiduje zniesienie 
z dniem 1 lipca r. b. 

Urzędu Emigracyjnego i jego eks- 
pozytur, jak również Państwowej Ra- 
dy Emigracyjnej i komisji do spraw 
podziału i użycia kredytów na cele 
opieki nad emigrantami, Dalsze utrzy- 
mywanie tych instytucyj okazało się 
niecelowe wobec całkowitego nibmal 
zaniku ruchu emigracyjnego. Za znie- 
sieniem przemawiały rėwniež?względy 
oszczędnościowe, 

, WARSZAWA. PAT. — Uchwalony 
wczoraj przez Radę Ministrów projekt 
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o 
ograniczeniu nadmiernych wynagro- 
azeri, ma na celu stworzenie podstaw 
prawnych dó zrewidowania uciążli- 
wych dla przedsiębiorstwa umcw o wy 
nagrodzeniu bez narażenia tych przed- 
siębiorstw na zapłatę poważnych od- 
szkodowań. Zawiera on cały szereg po- 
stanowień, które, nawet wbrew stano- 
wisku większości członków władz 
przedsiębiorstwa, umożliwią przepro- 
wadzenie tej rewizji. 

" "Rozporządzenie głosi, że wynagro- 
dzenia członków zarządu rad nadzor- 
czych, komisyj rewizyjnych oraz pra- 
cowników umysłowych „winny być 

Z prystosowane do zdolności zarobkowej 

RAD NADZORCZYCH. 
płatniczej i podatkowej, do zadłużenia, 
stanu zatrudnienia, jak również do wy- 
sokości płac ogóu pracowników, zatru- 
dnionych w danem przedsiębiorstwie”. 

Odnosi się to do wszystkich wyna- 
grodzeń, pobieranych pod różnemi po- 
staciami, które przekraczają 2500 zł. 
miesięcznie, względnie 30 tysięcy zło- 
tych rocznie. 

Prawo zgłaszania wniosków о zni- 
żenie nadmiernych wynagrodzeń przy- 
sługiwać będzie członkom władz przed 
siębiorstwa, Izbom Skarbowym, jeżeli 
przedsiębiorstwo zalega od roku z za- 
patą podatków i opłat publicznych, o- 
raz ministrowi pracy i opieki społecz- 
nej, w razie, jeżeli przedsiębiorstwo za 
lega z wypłatą zarobków pracowni- 
czych przez 30 dni. 

‚ Jeżeli osoba, o której wynagrodze- 
nie chodzi, nie zgodzi się na propono- 
waną zniżkę, sprawa rozstrzygnięta 

będzie przez Sąd Okręgowy, który u- 
stali wysokość wynagrodenia, kierując 
się zasadami, przyjętemi w rozporzą- 
dzeniu. 

  

Rozgrywki o puhar 
Davisa 

WARSZAWA (PAT). — 11 bm. w 
drugim dniu zawodów tenisowych Pol- 
ska — Anglja o puhar Davisa rozegra 
no grę podwójną, w której para angiel 
ska Perry—Hughes pokonała parę pol- 
ską Hebda — Warmiński w trzech se- 
tach 6:0, 6:2, 6:0. W meczu pokazo- 
wym  Hebda pokonał zdecydowanie 
czwartą rakietę Anglji Davida 6:3, 6:4 
6:2. Jest to pierwsze zwycięstwo Pola- 
ka nad Anglikiem, Po drugim dniu za 
wodó prowadzi Anglja w stosunku 3:0. 

N,-SWIECIANY — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
Naucz. 

PIŃSK — Ksjęgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macierzy Szkoinej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

SŁONIM — Księgarnia D, Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewina —Bjuro Gazetowe, ui, 3 Majn 4 

WILEJKA PZWIATOWA — ul, Mickjewicza 24, F, juczewska. 
WARSZAWA — Tow, księgarni Kol, „Ruch”, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na Stronie 2-ej i 3.ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W mumerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia cyfrowe j tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

DOKOŁA SPRAWY 
LINDBERGHA 

LONDYN. PAT. — Dzienniki lon- 
dyńskie podają obszerne sprawozdania 
o samobójstwie angielki Violetty Sharp, 
25-letniej służącej pani Morrow, matki 
żony Lindbergha. 

Pułkownik Schwarzkopf, szef poli- 
cji stanu New-]Jersey, który prowadzi 
śledztwo w sprawie porwania dizecka 
Lindbergha, oświadczył po samobój- 
stwie Violetty Sharp, że była ona sil- 
nie podejrzana o współudział w upro- 
wadzeniu maego Lindbergha. Nie chcia 
a ona początkowo wyjawiać nazwiska 
mężczyzny, w którego towarzystwie 
była tego wieczoru, gdy dziecko zosta- 
ło uprowadzone. Dopiero po nalega- 
niach Violetta Sharp wyjawiła, że jest 
to niejaki Brinkert. Gdy wewano po- 
nownie Violettę Sharp, w celu otrzy- 
mania dodatkowych wyjaśnień, popeł- 
niła ona samobójstwo. 

Brinkertą poszukują obecnie w ca- 
łej Ameryce. Schwarzkopf zwrócił się 
także do Scotland-Yardu w Londynie, 
prosząc o zbadanie siostry Violetty 
Sharp, która wkrótce po wpłaceniu 
przez Lindbergha tajemniczym osobam 
50.000 dolarów, odpłynęła do Anglji. 

HITLEROWCY ŻĄDAJĄ ROZ- . 
WIĄZANIA PARTJI KOMUNI- 

STYCZNEJ 
BERLIN, (Pat), Narodowo-socjali- 

styczny „Angriff* zreprodukuje dziś 
dokument, z którego wynka, że w 
domu Liebknechta, gdzie mieści się 
kierownictwo partji komunistycznej w 
Berlinie, istnieje centrala, która rzee 
komo zorganizowała i wykonała sy- 
stematycznie szereg morderstw poli- 
tycznych, napadów oraz wywołała 
wiele zaburzeń podczas zgromadzeń 
publicznych. „Angnif* domaga się 
od rządu Rzeszy natychmiastowego 
zakazu istnienia partji komunistycznej 
w Niemczech oraz aresztowania przy- 
wódców stronnictwa. Na podstawie 
tej publikacji berlińska policja poli- 
tyczna wszczęła dochodzenia w tej 
sprawie. 

KONTRTORPEDOWCE 
ANGIELSKIE W GDYNI 

Gdynia (Pat). Dywizja floty an- 
gielskiej, przybywający do Gdyni w © 
dn. 15 b. m., skłaoać się będzie 
z kontrtorpedowców „Wivien*, „Wes- 
sex“, „Westcott“ i „Wolfhound“. Na 
spotkanie angielskich kontrtorpedow- 
ców wyruszy statek Żeglugi Polskiej 
„Jadwiga*. Okręty angielskie zatrzy- 
mają się w porcie wojennym, przy- 
czem jeden z nich będzie dostępny 
dla zwiedzania przez publiczność. 

NZ NYCZ 

Już się ukazała w druku j jest do na- 4 
bycja we wszystkich  ksiegarnjach 

broszura, poświęcona sprawie obrząd- 
ku wschodniego p.t, 

NOWE FORMY 
UNJI KOŚCIELNEJ 

W POLSCE 
(DYSKUSJA w „SLOWIE“) 

Broszura ta zawiera głosy: ksi — 
J E. Arcybiskupa E, Roppa, JE. Bp, 
G. Chomyszyna, kan, A. Abramowį- 
cza, rektora A, Dąbrowskiego, T. j. 
prof, j, Marcjnowskjego, prof, dr. W, 
Meysztowjcza, red, J. Urbana, T, LA 
o, Zeležnjakowjcza; p.p, dr, W, Char- 
kiewicza, M, Gołubiewa, posła St, 
Mackiewicza, Sz. Meysztowicza, ве- 
natora R, Skjrmunta j posła S$, Stroń- 

skiego 
Skład główny w Ksjęgami św, Woj- 

Ę ciecha w Wilnie. Cena zł, 1,86, 
Bi ina Ga) 
  

KOŁNIERZE sztywne, półszty= 
wne, elastyczne 

ТОВ 
zawsze nejlepszel 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach.       

# 
Uwadze [ssie "Sch. 

naty, pokoje i t. p. 

as 4 „SHOWĄ“ 
i do innych pism bardzo tanio 

załatwia 

Biuro Reklamowe 

St. Grabowskiego 
ul. Garbarska 1. tel. 82.      
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SILVA RERUM 
„Gdynia — to cud powojenny“ — 

tak mówi b. minister czeski Najman, 
olśniony wysiłkiem pracy Polaków — 
„Dzień Pomorski* (130) daje przekład 
artykułu wybitnego polityka czechoslo- 
wackiego, który m .in. pisze tak: 

Port gdyński świadczy o wielkiej sile Po 
laków i o ich rozmacru gospodarczym. 

Miałem sposobność widzieć ten cud po 
wojenny, który z rybackiej wioski stworzył 
wielki, potężny port handlowy. Tak jak wy- 
rósł port gdyński i Gdynia, nie rosiy na- 
wet miasta amerykańskie. Cóż ważniejsze 
jednak, — polacy potrafili nietylko port wy 
budować, aie zdołali również postarać się o 
tonap dla okrętów, które zawijają do portu 
i w ten sposqb sprowadzić część swego 
liandiu do swego portu z nieprzyjaznego im 
i mawskroś przesiągnietego hitleryzmem 
Gdańska. 

To, co pozwala sobie w. m. Gdańsk w 
stosunku do Polski, która właściwie cuiy 

"port i miasto utrzymuje swym wywszem, 
"i przywożemi, przekracza wsecikie granice. 
30-miljonowe państwo polskie potrzebuje + 
musi mieć własny port, iadsi mieć uostęp 
do. morza, cóżby bowiem bez tego znaczy- 
to. Male okienko na morzu Battyckiem jest 
niezbędne dla państwa połskizgo i dle. 
tego musi ono zachow .ć swą pozycję cho- 
ciażby za cenę woju. 

Minister Najman dobrze ocenił zna- 
czenie morza dla Polski. Oby jak naj- 
więcej cudzoziemców zrozumiało wresz- 
cie, iż wszelkie zamachy na nasze mo- 
rze muszą skończyć się klęską, Jaki jest 
stosunek Polaków do własnego morza do 
wie się każdy kto będzie'śświadkiem wiel 
kiego zlotu harcerzy polskich nad je- 
siorem Garczyńskiem na Pomorzu, w 
pierwszych dniach sierpnia br. Wów- 
czas odbędzie się międzynarodowy zlot 
skautów wodnych, o którym pisze „Ga- 
zeta Warszawska” (174): 

Udział w międzynar «i»wym zlocie skau- 
tów wodnych zgłosiło dotąd około 70 za- 
stępów drużyn żegia”skicn związku harcer- 
stwa polskiego. Liczba ta znacznie się po- 
większy, gdyż termin zamknięcia listy zgło 
szeń jest jeszcze daleki. Komenda zlotu spo 
dziewa się około 20060 uczestników z sa 
mej Polski. 

Równocześnie z międzynarodowym zło- 
tem skautów polskich na Pomorzu, odbęę 
dzie się z początkiem sierpnia w okolicy je 
ziora Garczyńskiego zlot hars:rzy Chorąg- 
wi Pomorskiej. Lądowe drużyny pomorskie 
będa spełniały na międzynarodowym złocie 
skautów wodnych wszelkie funkcje pomoc- 
nicze, dzięki czemu zapewni się reprezenta 
cyjnej imprezie niezwykle sprawną organi- 
zację. IPozaten: cały szereg drużyn  lądo- 
wych z innych stron Polski rozbije obozy 
nad pobiiskiemi jeziorami m. in. w Wdzy- 
dzach, Ludomiu, Wierzycy etc. W ten spo- 
sób twórca skautingu Baden Poweli, który 
przybędzie na międzynarodowy zlot skau 
tów wodnych, będzie miał możność zoba 
czenia nietylko naszych drużyn żeglarskich, 
ale i cały szereg conajlepszych drużyn lą- 
dowych. 
‚ Z niecierpliwością należy oczekiwać 
tej wielkiej rewji naszych drużyn har- 

cerskich, reprezentujących mlode rycer- 

stwo polskie. Duch rycerski (czy też 

przezorność kryzysowa ?) wywołał nie- 

' zwykły pęd maturzystów w kierunku 
- szkół wojskowych. O tem „Il. Kurjer 

Codz* (161): 
Jak podnoszą w kołach wojskowych, w 

tym roku stwierdzono nienotowany jeszcze 
dotychczas napływ podań © przyjęcie do 
szkół wojskowych. Do szkoły podchorążych 
piechoty złożono już zgórą 2000 podań. Po 
dobnie licznie zgłaszają się kandydaaci do 
innych specjalnych szkół oficerskich, wsku- 
tek czego selekcja matur stała się nieunik- 

. niona. Również będą obostrzone warunki 

zdrowotne wymagane od kandydatów do 

wspomnianycu uczelni. 
Żeby być żoną oficera, trzeba mieć 

maturę; żeby zostać oficerem, nawet 

przeciętnej matury jest zamało, — 

gdzież tu jest sprawiedliwość? | 
Lector. 

  

SDH 
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DBAI O WYGODĘ, 
NIE BIERZ Z $OBĄ GOTÓWKI, 
WYJEŻDZAJĄC€ NA LATO 

KAŻDY URZĄD POCZTOWY WYPŁACA PIEN ĄDZE 
Z KSIĄŻ 

  

  

ECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWEJ P: K. 0. 

  

DO NABYCIA W KSIĘGARNI JOZEFA ZAWADZKIEGO 

Aktualne książki Władysława Studnickiego 4 

płasja sowiecka w polityce Światowej az. 

zdaleki Wschód w polityce Światowej s z. 
  

  

  

Z AKADEMICKIEGO RUCHU EmiGRACIJNEGU 
Podaje się do wiadomości wyjeżdżających na studja zagranicę, że zbliża się osta- 

tni termin egzaminów wstępnych na uczelnia h zagranicą w sesji letniej. 
odmowy przyjęcia zaleca się zainteresowanym dokonywanie zapisów 

Dla uniknięcia 
i rezerwowanie 

miejsc we wcześniejszym terminie. Studenci wyjeżdżający na studja otrzymywać będą 
na podstawie par. 4-a ulgowe paszporty zagraniczne po przedstawieniu * dokumentu, 
stwierdzającego formalny zapis na wyższą uczelnię zagr. na rok akad. 1932 — 33. Wy- 
jeżdżający winni zaopatrzyć się w dowody C. I. K., posiadaczom, których przysługuje 
prawo korzystania z ulgowych i bezpłatnych wiz,s oraz szeregu ulg w kraju i zagr. Po- 
moc w organizowanych wyjazdach grupowych studentów, przy których wyjeżdżający 
korzystają z 50 proc. ulgi na kolejach, udzielaną będzie przez Warszawskie Akademickie 
Biuro Informacyjno-Zapisowe Stud. Stud. Zagr. w Warszawie, ul. Mirowska Nr. 3—17. 
Biuro załatwia przyjęcia na wszystkie wyższe uczelnie zagr. udziela bezpłatnie wszeł 
kich informacyj, dotyczących studjów, kosztów utrzymania zagranicą i t.d. 

  

MAAAAAMAAAAAA2 I 

PGŁCH WKACA ŻYWA, LWRUWA KREW W ZYŁY 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ 

  

uj 

WYNARODAWIAC  NASZEj 
EMIORACJI 

Złóż grosz wa „Fundusz Połskiego Szkolnictwa zagranicą", 
na koato P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-iecia Waiki 

o Szkołę Połską. 
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KONCERT PADEREWSKIEGO 
BRUKSELA, (Pat). W dniu 11 b. m. 

pod protetorstem, królowej tiżbiety 
odbył się koncert Padarawskiago na 
cele dobroczynne. 3 tysą:e słucnaczy 
przyszło poaziwiać misirzowssą grz 
naszego rodana. Na koncercie obecni 
byli król i królowa belgįsty, przyb,li 
z Londynu na godzinę przed koncertem. 
W laży — posei Rzeczypospolitej Ja: 
kowski. Obok ioży królewsniaj zasiadł 
premier Renkin z małżonką Mistrz 
Paderawski przyjmowany był owa: 

  

KĄTASTROFA LOTNICZA 
w CIECHOCINKU 

CIECHOCINEK. (Pat). 11 b. m. 
o godz. 18 m. 15 wydarzyła się tu 
katastrofa lotnicza. Samolot Aeroklubu 
Warszawskiego RWD 4 przy lądo- 
waniu skapotował. Por. pilot Mieczy- 
sław Pronaszke został lekko ranny. 

inż. laż. Jerzy Wędrychowski doznał 

ogólnego potłuczemia i szoku nerwo- 

wego. Maszyna została zdruzgotana. 

„DAR POMORZA" 
GDYNIA, (Pat). 11 b. m. przed 

południem statek szkolny „Dar Po- 
morza* wyruszył z portu gdyńskiego 
na letnią trzymiesięczną podróż cwi- 
czebną, mając na swym pokładzie 
uczniów państwowej szkoły morskiej. 

Po nabożeństwie, odprawionem 
na pokładzie statku przez ks. Por- 
czyńskiego, przemówił do odjeżdża- 
jących naczelnik wydziału żeglugi w 

Ministerstwie Przemyslu i Handlu 
Rostkowski, życząc wyjeżdżającym 
szczęśliwej drogi i zachęcając ich do 
wytrwałej pracy dla dobra i rozwoju 
polskiej floty handlowej. 

  

Echa artykułu o „ubezpieczeniach 
Przed laty 10-ciu należałem do tej 

mniejszości naszych lekarzy, która szła 
Išiwmadomie na spotkanie wprowadza- 
nych przez Rząd ubezpieczeń społecz- 
mych. Wstydzić się naszych ówczesnych 
pobudek i dziś nie potrzebujemy — 
wydawało się nam rzeczą niemożliwą nie 

dać w wyzwolonej ojezyżnie warstwie 
roobtniczej omamianej nieziszezainemi 
ale jeszcze nie dość skompromitowane- 
mi wtenczas obiecankami bolszewizmu, 
tego, eo od dziesiątków lat dawały jej 
rządy zaborcze dzielnie zachodnich. 

W artykułach p. St. Wankowicza, 
dotyczących tejże sprawy, widziałem 
przesadnie pesymistyczny krytycyzm. 
Stopniowo, w miarę tego, jak wielki i 
bardzo kosztowny eksperyment ubez- 
pieczeniowy rozwijał się na tle wzrasta 
jącego kryzysu powszechnego, zacząłem 
w tychże artykułach znajdować coś in- 
nego — większe od mego dalekowidz- 
two, oparte na większej teoretycznej i 
praktycznej znajomości spraw finamso- 
wo-gospodarczych, czyli tego podłoża, 
na którem się eksperyment rozwijał, 

Bronilem Kasę Chorych w prasie i 

dyskusji ustnej przed drobmiemi, miefa- 
chowemi zarzutami, opartemi nieraz na 
mieścisłej pogłosce. I dziś to raz jeszcze 
zrobić to muszę od strony Autora kiedy 
pisze: „zaś, receptura polecająca wyłą- 
cznie najtańsze środki, odbiera mawet 
lekarzom możność dawania lekarstw 
niezbędnych". Czyż trzeba przypominać, 
że w gospodarce groszem społecznym 
oszczędność obowiązuje, że w dziedzinie 

  

  

  

- Poświęcenie obudowanego mostu kolej. 
NA NIEMNIE 

\ "<-—e. Dnia 12 bm. 
© godz. 9,15 rano odbędzie się poświęcenie 
i otwarcie mostu kolejowego na rzece Niem 
nie przy stacji Mosty. .W uroczystości tej 
weżmie udział wice-minister komunikacji 
inż. Józef Galot, dyr. departamentu inż Se- 
weryn Andrzejewski, dyr. PKP w Wilnie 
inż. Kaz. Falkowski, przedstawiciele władz 
kolejowych, cywilnych i wojskowych. 

Most, który dziś zostanie oddany do u- 

Dr. Krzemiański 
  

  

  

Chor.by wewnętrzne spec. żołądka 

i jelit przyjmuje od 12 — 3 
Kwiatowa 7, tal. 14 25. 

  

żytku publicznego, dwukrotnie byt doszczęt 
nie zniszczony podczas wojny światowej i 
bolszewickiej. Po zakończeniu wojny most 
ten był prowizorycznie odbudowany celem 
wznowienia ważnej linji kolejowej na szlaku 
Wilno —Warszawa. Od roku 1931 przystą- 
piono do gruntownej odbudowy tego mo- 
stu.. Prace nad odbudową trwały przeszło 
rok i w dniu 10 bm. zostały one zupełnie 
zakończone. Wczoraj została w obecności 
komisji wypróbowana konstrukcja mostu, — 
która zbudowana została w kraju i z mate 
rjałów krajowych. Konstrukcja okazała się 
silną i wytrzymałą, webec czego postano- 
wiono w dniu dzisiejszym most ten oddać 
do użytku. 

‚ Czy Hausner jeszcze żyje... 
  

' Katastrofa, która się zdarzyła na 
lotnisku w Porubaniku, dziwnie przygnę 
piające wywarła w Wilnie wrażenie — 
Wszystkie okoliczności towarzyszące 
wypadkowi, i wiek lotników, i fatalny 
przypadek, i ta myśl, że były to chwile 
zaledwie w: powietrzu, że... gdyby... nie 
ten wiraż,.. Taki sobie drobny przypa- 
dek, a tak tragiezny. Tak się zdaje nam 

z — dolu. O wielkich przelotach mówi 
się z zapartym tchem, oceniając ich od- 
ległość: „Już, już miał dolecieć do Ku- 
ropy”. Bagatela! Co znaczą setki kilo- 
metrów, tysiące kilometrów, wobee tych 
kiłkunastu metrów, dzielących nieraz 
aparat od ziemi. „Tak nisko"! wołamy 
nieraz, tu. w dole, To nisko jest naj- 
bardziej niebezpieczne. — Lotnicy pol- 

scy, którzy lecieli do Bagdadu, krwią 
przypieczętowali mie odległe pustynie 
Wschodu, nie fale morza Śródziemnego, 
a samo lotnisko w Bagdadzie! 

"Takich katastrof notują kroniki co- 
dzienne masami. SŚnać jeszcze lotnic- 
two w powijakach, pomimo wszystko. 
To, cośmy widzieli podczas wojny, co o- 
pisywali taki Richthofen i inni, zdawało 

się nam szczytem ideału, czemś nieosią- 
galnem, co też kilka lat wstecz rzeczy- 
wiście nieosiągalnem było. Dziś te wo- 
jenne Fokkery, te niemieckie iraponu- 
jące „Taube”, opancerzone, otoczone w 
lazurze nieba białemi obłoczkami wy- 
buchających gramatów, zdają się być 
starym szmelcem, pierwowzorem, proto- 
typem, A jednak, a jednak ciągle się 
słyszy o katastrofach, ciągle o tragicz- 
nych wypadkach. 

Teraz Hausner. Jeżeli zginął — to 
zginął śmiercią lotnika. Zginął jak ka- 
żdy inny lotnik na całym świecie, w 
przestrzeni tych kilkunastu metrów: spa 

dającego aparatu, tak samo, jak w Po- 
rubaniku. Średnica miejsca tej katastro- 
fy napewno nie była większa, Ale leciał 
nad oceanem. Nam imponuje przestrzeń, 
bo patrzymy na nią w dołu. Przestrzeń, 

tam, w górze, nie jest tak wielką, a wię- 
cej znaczy jakiś przykry wiaterek,. nie- 
spodziamy, jakaś usterka: atmosferycz- 
na „niż setki kilometrów przestrzeni. To 
się zdarzyć może wszędzie. 'A zdarza się 
tak często, że uwagi naszego wartkiego 
życia niepodobna zatrzymać na śmierci 

. 

lecznictwa raoda na rzeczy drogie, za- 
gramiczne, panuje niemal tak wszech- 
władnie, jaki w dziedzinie daraskich 

strojów? 
Nieograniczona swoboda zapisywa- 

nia drogich, jeszce nie dość wypróbowa 
nych środków zagranicznych, a chociaż 
by krajowych, zamiast równowarto- 
ściowych, lepiej wypróbowanych a zna- 
cznie tańszych, dawnoby doprowadziła 
Kasy Chorych do ruiny, odbijając się 
jednocześnie bardzo dotkliwie ma pań- 
stwowym bilansie handlowym. 

W tem, że „receptura (kasowa) po- 

leca wyłącznie najtańsze Środki" jest 
oczywista przesada: surowice, niektóre 
szczepionki, insulina przy cukrowej cho 
robie t. p. mależą do środków najdroż- 
szych, ale ponieważ mie dają się tań- 
szemi zastąpić, lekarz kasowy w użyciu 
ich nie jest ograniczony, 4 

Jest to jednak zarzut drobny, niefa- 
chową uwagą Autora wywołany. Drob- 

ny wobec tego, że już przed paru laty, 
pomimo różnicy naszych stanowisk spo 
lecznych, narzucił mi się, jako mieodpar 
ty, główny wniosek omawianego arty- 

kułu: „coraz jaskrawiej (z rozwojem 
kryzysu) zanacza się utopijność przy- 
musowych ubezpieczeń socjalnych i 
ani społeczeństwa, ani państwa przyję- 
tym na się obowiązkom podołać nie mo- 

gą". ‚ 
Jednym z niewielu cennych zabyt- 

ków moralnych, lat ostatnich u nas o- 
bok upadku partyjnictwa, jest wzrost 
tolerancji. Pogląd powyższy uzasadni- 
łem z większego w roku ubiegłym w 
Nr. 18 poważnego miesięcznika „Wia- 
domości Kas Chorych. ‚ 

Nieuzasadniony optymizm, gotowość 
do wytrwałego dźwigania kryzysu bez 
gruntownej przebudowy, trzyma się u 
nas obecnie przeważnie ludzi nieźle i 
regularnie płatnych z funduszów pań- 
stowych, lub społecznych. 

Od tego czasu, kiedy dojrzałem nie- 
bezpieczeństwo naszych „ubezpieczeń 
społecznych", awansowałem z dolnego 
piętra ich gmachu na średnie, a jednak 
mi tego optymizmu nie przybyło, Przy 
przeczytaniu w temże „Słowie”. Myśli 
żołnierza i rolmika'* jenerała Żeligow- 
skiegó. To już jest początek zielonego 
frontu, z którego się patrzy z dołu go- 
łemi oczama, po otrząśnięciu się z resz- 
tek złudzeń, utopij i doktryn gruntow- 

nie zbamkrutowanych mą otaczaiace nas 
niewesołe życie i zmierza zbiorowym 

jednego lotnika dłużej, ponad kilka dni. 
Co się więc dzieje ze Stanisławem 

Hausnerem ? żyje, czy nie żyje? — O- 
czekiwano go nad brzegami Irlandji O- 
czekiwano już nawet na lotnisku w War 
szawie, Co się działo w chwili tego о- 
czekiwania z samym lotnikiem. Jakaż 
fantazja nam na to odpowie?!... Weiąż 
jednak robione są nadzieje. Kula ziem- 
ska nie jest tak malą, Hausner mógł 
zawrócić. We mgle i burzy zmylić dro- 
gę, wylądować w pustynnych  pusz- 
czach Kanady, w tundrach Północnej A- 
meryki. Może go jakiś okręcik, nie po- 
siadający radja wylapął z fal atlantyc- 

kich i wiezie do brzegów starego lub 
nowego lądu? 

Prasa francuska przytacza właśnie 
sžereg przykładów, które pozwalają 
łudzić się trochę madzieją. Trzynaście 
lat temu dwaj lotnicy Choker i Graw 

wystartowali z New-Foundland, kieru- 
jąc się do Europy. Drugiego dnia obie- 
gła juź cały świat radosna wiadcmość, 
że lotnicy szczęśliwie przebyli 3000 ki- 
lometrów nad oceanem, że widziano ich 
w odległości 200 zaledwie... kilometrów 
od Irlandji. W Anglji aż się zakotłowało 
Na lotniska zbiegały się tlumy. Jakaż 
kobieta nie patrzała z zazdrością w ro- 

ześmiane oczy żony jednego .z lotników 

  

wysiłkiem do wypełniania jego luk naj- 

dotkliwszych. , 

Dyskutować muszę nie z Autorem 

omawianego artykulu, raczej z przypi- 

skiem do niego Redakcji. „Rząd pracu 

je nad ustawą scaleniową". Ta jej pró- 

ba, którą daje druk sejmowy Nr. 529, 

która już miała pójść pod dyskusję Sej- 

mu, została oceniona przez komitet ko- 

ordynacyjny maszej Izby Lekarskiej w 

całości, pomimo drobnych poprawek 

dodatnich, ostrożnie, jako  mieżyciowa. 

Na mnie wywiera oma wrażenie 

wręcz groźne: 

317 paragrafów — istna ich dżun- 

gla, przepleciona w przyszłości lianami 

okólmików, gdyż ikażdy niemal z tych 

paragrafów może być w miarę potrzeby 

wyjaśniany, rozszerzany, lub zwężany 

przez Ministra Pracy, i Opieki Spolecz- 

nej, Niepodobna uwierzyć w sprawne 

działanie takiej papierowej opatrzności. 

O ileby coś podobnego miało wejść w 

życie, to w sprawach zawilszych więk- 

szej wagi stosunek między odpowiedzial 

nym pracownikiem ubezpieczeniowym a 

samym ubezpieczonym tak sobie wyo- 

brażam: jeden i dmugi musi wezwać do 

pomocy po jednym juryskonsulcie grun 

townie z ustawą i okólnikami do niej 

obznajmionym, ci wybierają arbitra. 

Trzeba sporo czasu, żeby ta trójka do- 

szła do zgodnego wniosku, To tylko 

wyżej podniesie i tak zbyt wysoki koszt 

pośrednicta między lekarzem a pacjen- 

tem, między ubezpieczonym a podatni- 

kiem, tylko pogłębi i tak głęboki kry- 

zys zaufania pomiędzy temi stronami. 

Czytamy dalej w przypisku Redz. 

„Wreszcie połączenie ubezpieczeń 

osobisto-socjalmych % rzeczowo-gospo- 

darcžemi—oto jest naszem zdaniem — 

słuszna droga wyjścia". Byłaby to dro- 

ga bodaj całkiem mowa i nieznana. Re- 

dakcji należałaby się wdzięczność za 

rzucenie ma nią snopu światła, 

"""Jak sobie drogę wyjścia wyobrażam, 

ma: to odpowiedziałbym w kilku artyku- 

łach, o' ile Redakcja zaczętej dyskusji 

mie zamknie. Gotowy materjał czeka na 

nią w Izbie Lekarskiej. Przypuszczam, 

że nadchodzący sezon urlopowo-ogórko- 

wy: odsunie ją tam do jesieni. A słabną 

ce natężenie życia społecznego czeka u 

nas bezradnie na wyniki tylu dyskusyj 

i'projektów i reform  zaczętych i za- 

wieszonych. Wie Czarnocki. 
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świat ląda w tej chwili na jej 
męża - bohatera, Oto wraca pelen chwa 
ly, wraca zdrów i caiy! Przecież tylko 
200 kilometrów. Jeżeli już było 3000, 
więc czegóż się niepokoić! Radosna ©- 
czekiwała wraz z innymi na upragniony 
punkcik na horyzoncie — nadlatujący 
samolot. Tymczasem godziny mijały, 

zupelnie tak samo, jak przed kilku dnia 

mi na lotnisku warszawskiem. Aeropla- 

nu nie widać, jak nie widać Minął dzień 

a później noc, pełna trwogi i oczekiwa- 

nia. Jakaż kobieta nie patrzała wów- 

czas z,.. ze współczuciem na żonę jedne- 

go z lotników. 
Minęło kilka dni i minął cały tydzień 

Gazety zapomniały już prawie o śmia- 
łych lotnikach, a publiczność angielska 
kłębiła się na boiskach sportowych. — 
Jeszcze krążyty bezradne i bez przeko- 

nania kanonierki wojskowe angielskie. 

Poszukiwano bodaj szczątków, bodaj 

śladu napewno nie żyjących już lotni- 

ików. Gdy raptem... 
A było tak: aeroplan został uszko- 

dzony zupełnie niespodziewanie, rzeczy- 

wiście w „minimalnej* odległości od 

brzegów Irlandji.Lotnicy zdecydowali iż 

lecieć dalej niepodobna. Można się w 
każdej chwili zwalić do morza i pójść 
na dno, jako ten kamień. Z dwojga złe- 

  

   

      

Od poranka do nocy 
Marja Balcerkiewiczówna w stroju kobiecym 
Marja Balcerkiewiczówna w Wilnie! 
Po dwóch latach przybyła * znowu, 

tym razem, tylko na dwa dni, niestety! 
Pamiętamy ją w maju roku 1930 — 

By! to ów koncert w ogrodzie Bernar- 
dyńskim. Grała orkiestra symfoniczna 
pod dyrekcją Wiłkomirskiego. Cieply 
wieczór wiosenny. Księżyc na ciemnem 
niebie. Balcerkiewiczowna recytowała 

„Berghliot* — poemat Bjórnsona przy 

akompanjamencie jedynej muzyki Grie 
ga. Półgodzinna recytacja skarg i wy- 
znań starej Berghliot, skandynawskiej 

kobiety, której szczytowym momentem 
staje się marsz pogrzebowy, piękniej- 
szy może od marsza Chopina. 

Wspomnienia tego romantycznego 
wieczoru ożywają dziś, gdy Marja Bal- 
cerkiewiczówna chce nam znowu coś ze 
swego talentu ofiarować. 

Ale jest to zgoła inny temat. Świet- 
na recytatorka, artystka dramatyczna i 

filmowa (Tamten, O czem się nie mówi, 
Trędowata, Uśmiech losu, Trzy żądze, 
w reżyserji Rexa Ingrama — oto waż- 
niejsze jej filmy) — zjechała do Wil- 
na z niezwyłkłą imprezą. 

Rewja mody, pod charakterystycz- 
nym tytułem: 

— Koniec kryzysu! 
Taką jest niespodzianka, którą w so- 

botę zgotowała Marja Balcerkiewiczó- 

wna Wilnu, a którą dziś po południu 

raz jeszcze powtórzy. 
Czy zachodzi potrzeba zachęcać 

wszystkie pianie wileńskie, aby tę re- 

wję obejrzały i podziwiały? Aby zdoby- 
ły sekret komponowania wspaniałej 
sukni wieczorowej tylko za 39 złotych? 

Która z pań nie zdążyła doznać 
wczoraj stodkich wzruszeń, niech uczy- 
ni to dzisiaj. Tymczasem zaś niech po- 

słucha, co Marja Balcerkiewiczówna na 
ten temat opowie. 

Ale 'przedtem.. jeszcze kiika informa- 

cyj 

   
Od czterech lat Marja B: 

czówna prowadzi w Warsza: 
mody. Biały Krzyż, ZASP, czy inne in- 

stytucje organizują te imprezy w ele- 
ganckich lokalach warszawskich. Mo- 
delkami są znane aktorki, a M a Bal- 

cerkiewiezówna występuje jako confe- 

    

    

    

  

   
rensierka, i reżyserka. Jej smak nieo- 

mylny, wdzięk i urok osobisty, arysto- 

kratyczna uroda — czynią z tych rewij 
nietylko rewje m. alę i w: ale 
widowisko na najwyższym poziomie « 
tystycznym. K krotny tytuł królo- 
wej mody i najwytworniejszej pani w 
stolicy, zdobyty przez nią — oto dowód 
uznania i nagreda, jaka'jej złożyła War 

szawa. 
Rezultaty owych rewij, jeśli chodzi 

o ich oddziaływamie na płeć piękną, są 

     
         

  

   

  

"niezmiernie charakterystyczne. 

— Czy pan wie — powiada Marja 

Balcerkiewiczówna — że po każdej re- 

wji otrzymuję pliki listów od najrozma- 

itszych (kobiet? Listy ciekawe i zasłu- 

gujące na uwagę, jako poprostu przy- 
czynki do psychologji kobiecej wogóle, 

a współczesnej kobiety w  szczegól- 

ności... 
— Naprzyklad? 

— Naprzykład, młoda panna zapy- 

tuje: co mam czynić, jak się ubrać, jak 

wyglądać, aby zdobyć sympatję mego 

szefa? 

— Istotnie, ciekawe. Ale na niewi- 

dzianego trudno wszak: odpowiadać ? 

— "Trzeba. . Trzeba odczuć i zrozu- 

mieć Ikobietę. Albo ten list stroskanej 

żony, która zaczyna tracić miłość mę- 

ża W jaki sposób odzyskać ją? 

— Czyżby to było najważniejszem 

w życiu kobiety zagadnieniem? I czyż 

moda, czy piękna suknia albo niezwykła 

pyjama jest radykalnym środkiem na 

zdobycie miłości mężczyzny ? 

— To się wydaje błahe, ale jednak 

talk jest. Strój, uczesanie, odpowiednio 

użyte kosmetyki itp. — proszę wierzyć, 

to niezawodne drogi, wiodące do celu— 

zdobycia władzy nad mężczyzną. Gdy 

się potrafi niemi operować, dochodzi 

się do takich wyników, jak owa: moja 

korespondentka, która pisała. tak: mam 

lat 49, wychodzę zamąż ipo raz czwarty. 

Jestem szczęśliwa. Niech mi pani jpora- 

dzi, jak mam się ubrać na tę uroczys- 

tość. 

go lepiej samemu planować na wodę i 

czynić próby, aby się na miej możliwie 

dlugo utrzymać, Zmobione! A zrobione 

to było w szczęśliwych okolicznościach, 

w bezpośredniej blizkości małego sta- 

teczku „Marja”. Statek przyjął na po- 

klad niespodziewanych pasażerów. Sam 
jednak, skutkiem fatalnych warurków 

„atmosferycznych zabłądził. Nie posiadał 
przytem radja.. Dopiero po tygodniu 

przybił do brzegów angielskich, 

Czy można sobie wyobrazić radość 

żony tego lotnika?... 

Dnia 21 czerwca 1929 roku z Hisz- 

panji wystartował znany kataloński se- 

paratysta Mello-Franco, wraz z towa- 
rzyszami. Wzięli kierunek na New- 

York. Zamierzali jednak zatrzymać się 
ma wyspach azorskich, uzupełnić braki 
benzyny i łecieć dalej, Znów przeklęta 

mgła morska! Atlantyk spowity był ca- 

łunem tej nieprzeniknionej mgły. Aparat 

leciał tnąc propellerem odległą przes- 

trzeń, ale wysp Azorskich nie było wi- 

dać. Naturalnie zabłądzili. Dalej lecieć 

mie było sensu. Resztkę benzyny użyto 

raczej na podróż powrotną, ale zabrak- 

ło jej rychło zupełnie. Kompas się po- 

psuł, Sytuacja była groźna i zdawało 

się, bez wyjścia. Opuszczono się ha wo- 

dy oceanu. Nadzieja w Bogu! 

— Doprawdy? Strój więc w życiu 
kobiety jest aż tak dalece decydującym 
czynnikiem ? 

— Tak. I dlatego otrzymując p'do- 

bne listy, postanowiłam razem z pa- 
nią Well, która kieruje działem mody 

w kilku pismach kobiecych, „przyjść: 
wszystkim kobietom z pomocą. Objeż- 

dżamy Polskę z rewją mody. Chcemy 
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pokazać, jak powinna ubierać się kobie 
ta, aby podobać się mężczyznom, mę- 

žom... 

— I kochanikom ? 

— Niech będzie: i kochankom — 

śmieje się Marja Balcerkiewiczówna— 
otóż, jak powinna wyglądać kobieta.— 

Od poranka, od chwili przebudzenia się, 

do nocy. Jak musi ubierać się w róż- 

nych okolicznościach, zależnie od czasu, 
miejsca, pory dnia i pory roku — od 
zajęć gospodarskich, poprzez spacer, 
sport, dancing — do teatru, balu i tam 
dalej. Słowem — życie kobiety, ilustro- 
wane strojem i modą. 

— Więc jest to swego rodzaju lek- 
cja? 

— Tak, ale nie belferska. Nie — nu- 
dny wykład i suche uwagi. Przykład, 
żywy iwzór! ь 

Marja Balcerkiewiczówna mówi z 
prawdziwym zapalem. A 

I doprawdy, czyż nie ma racji? Czyż 

nie rozumiemy wszyscy, jak doniosłą 

rolę w naszem życiu wypełnia ubranie, 

które umieniy wybrać ze smakiem i no* 
sić z naturalnym wdziękiem i niewymu- 
szoną, opanowaną elegancją? Nie trze- 
ba się nad tem rozwodzić. Trzeba zoba- 
czyć Balcerkiewiczównę, aby całkowicie 
uznać racjonalność i konieczność rewji, 
którą nam zademonstrowała. 

Jakie prześliczne stroje (pokazała 

nam, przebierając się trzydzieści parę 

„razy niezmęczenie w ciągu wieczoru, jak 

udowodniła, że można je sporządzić mi- 
nimalnym kosztem — o tem przeczytają 
panie osobno. 

Ja dodam jedno tylko. Balcerkiewi- 

szówna godna jest podziwu! i. 

„Koniec kryzysu” 
REWJA MODY W LUTNI 

Wczoraj odbyła się rewja mody pod 
wielce optymistycznym tytułem „Kó- 
niec kryzysu'. Impreza, o której jutro 

obszerniej jpomówimy, po raz pierwszy 
w Wilnie oglądana, podobała się bar- 
dzo, zwłaszcza, iż obiedwie „wykonaw- 

czynie“ panna Marja Balcerkiewiczów- 

na i pani Well, wywiązały się dosko- 

nale ze swego zadania i napewnonie- 

jedną panią zachęciły do sprawienia 
sobie modnej szatki u Hersego . 

Dziś o 4-ej powtórzenie rewji. 
WWYYYYYYYVYYYVYVYYYYYYYYYYYYYTYVYVYVTYYVYT 

Dr. Józef Ł. Liebeskind 
MARIENBAD Dom Hungarja 
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Tymczasem w Madrycie niepokojo— 
no się bardzo. W morze wyszły statki 
na poszukiwania. Rząd hiszpański zwró 
cił się z prośbą do angielskiego o wy- 
słanie kilku morskich jednostek bojo- 
wych, celem spatrolowania morza, Ca- 

łe eskadry aeroplanów lustrowaly po- 

wierzchnię oceaniczną, poszukując za- 

ginionych lotników. Parowcom hiszpań- 

skim zdawało się, że każdy kilometr 

kwadratowy powierzchni morskiej z0- 
stał zbadany i przeszukany. Nie i ni- 

kogo! Trudno, zginęli 
śmiercią lotników... 

Aż tu nagle, młody porucznik awja- 

cji angielskiej, nadaje radjogram, że 
zmalazł lotników. Jeszcze żywi, jeszcze 

się trzymali, zagubieni gdzieś w bezkres 

nych obszarach wodnych. O tak, kula 
ziemska nie jest tak mala. Okazało 

się, że lotnicy opuścili się na wodę za- 
ledwie w odległości 50 mil morskich od 

bohaterską 

najbliższego portu na: Azorach. Prądy ‚ 

morskie i fale odrzuciły ich następnie 

od brzegów. 
A przecież w obydwu wypadkach czy 

telmicy wszystkich gazet przekonani by- 

Ji majzupełniej, że lotnicy zginęli. Może 

więc Bronisław Hausner jeszcze żyje. 
ać. 
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Wieża przy kościele 
Wilnianie! 
Wspaniały zabytek maszej prze- 

szłości, dzieło Jagiełły i Witolda, chlu 
ba Wilna i Litwy całej archiprezbiter 
jalny kościół św. Jana, skarbnica pa- 
miątek narodowych czasu niewoli, 
świątynia Kollegjum O.O. Jezuitów, 
Uniwersytetu Wileńskiego,  Akademji 
Wileńskiej, a obecnie Uniwersytetu Ste 
fama Batorego, przybytek dumań, 

wylewów duszy, i modłów gorących 
filomatów, filaretów,  wychowańców 

gimnazjów czasów niewoli, — wrazz 
przylegającą doń imponującą swemi 
rozmiarami, i strukturą, Wieżą 
Dzwonnicą i zdemolowanym“ 
Niemców organami, bodaj największy- 
mi w Polsce, potrzebują gruntownej 
restauracji, 

Na pierwsze miejsce wysuwa 
Wieża - Dzwonnica. 

Już od roku uderzają przechad- 

się 

niów daszki ochronne, gwarantujące 

bezpieczeństwo... Stoi ona mocno na 
swoich fundamentach — ale dach, 
pokrycie, gzymsy, tynki zaiszczyne,- 
odpadają i coraz głębiej kaleczą tę 
piękną budowlę, zagrażając samym 
ścianom, 

Już od kilku lat władze miejskie i 
państwowe naciskają mnie, bym przy- 
stąpił do remontu. Brak środków stoi 
na przeszkod:'2. Zwracałem się o po- 
moc do Magistratu i Województwa. 
—napróżno: brak środków — iedyna 
odpowiedź. 

Zwracam się więc w tym ucisku do 

was, Wilnianie! , 

Społeczeństwo wileńskie, wypróbo- 
wane wiekami w swojej ofiarności, nie 
da zginąć temu, co je wyróżnia, co jest 
jego dumą, chlubą. ; 

Prawda czasy ciežkie, brak pienię- 

dzy każdy odczuwa, Bieda i niedosta- 
tek: zagąda w oczy każdemu. Jedaakże 
póki żyjemy — nie możemy dać upaść 
dziełom kultury powszechnej i religij-- 
nej, które z takim nakładem pracy, u- 
miłowań, pietyzmu i poświęcenia — 

  

wznieśli, a następnie zachowywali nasi 
przodkowie. 

Wieża — dzwonnica świętojańska, 
to nietylko własność kościoła świętego 
Jana, — ta własność Wilna całego, 
właswość wszystkich jego mieszkańców 
bez różnicy wyznań i narodowości właś 

OBRAZKI! Z NATURY 
W dniach 29 maja i 5 czerwca w nie- 

dzelę wypadło mi przecrodzić około $7 12 
przez zadrzewiony placyk koło kościoła Ber 
nardynów w tym czasie, gdy w nim się od- 
bywało jeszcze nabożeństwo (suma). W obu 
tych dniach obserwowałem pewien obrazek 
z życia zbiorowego części naszego społeczeń 
stwa minoris gentium. 

Oto na wspomnianym placyku stała stło * 
czona gromada ludzi, przeważnie wyrostków, 
śród nich dostrzegłem kilkoro młodzieży szkol 
nej. Z tej gromady raz po raz odrywał się 
głos: „Kto jeszcze stawi? Czerwone zajęte, 
zielone wolne, 20 groszy!... Niema oszukań- 
stwa od szczęścia zależy! 
_  Zbliżam się i widzę w środku tiumu na 
stoliku ustawiony przyrząd, składający się 
z deski o kilku kolorowych nieco wgłębio- 
nych kółkach, prostopadle do tej deski usta 
wionego koła, które podzielone jest na kolo- 
rowe odcinki, odpowiadające kolorom owych 
kółek i ustawionego równolegle do stołu, a 
* prostopadle do koła karabinku, czy coś w 
tym rodzaju, w każdym razie to co strze- 
la. Zachęceni wezwaniem dyrektora antre- 
opryzy widzowie stają się osobami czynne- 
mi, rzucają do kolorowych kółek śwe 20-gro 
szówki. Dyrektor puszcza w ruch koło, strze 
la w nie z onego karabinka, poczem koto 
zatrzymuje i po skonstatowaniu przezeń w 

który odcinek trafiła ostra kula, zaczyna się 
zabieranie pieniędzy, raz przez kogoś z „pu- 
bliki* inny raz przez szarlatana. Hazard 
idzie na dobre, uwaga uczestników „zaba- 
wy” napięta, oczy rozgorzałe, najdziksze 
instynkty w robocie. 

Dzień świąteczny, pogoda sprzyja, tuż 
Wilenka szemrze odwieczną swą balladę, or 
$any grają... | 

„Proszę państwa, nie marnujcie cząsu, się 
gajcie po szczęście! Czarne wolne, żółte za- 
jete“. z 

W pobliżu na moście sam p. przodownik 
napawa się słodyczą letniego niedzielnego po 
łudnia i jednocześnie pilnie baczy, aby wszy- 
stko było w porządku... ` 

św. Jana zagrożona 
sność (Polaków, Litwinów, Białorusi 

nów, Żydów, Rosjan, których pod cie- 
niami wieży złączyła wspólna wiekowa 
dola i niedola... 

Dlatego, rozpoczynając niebawem 

remont tego drogiego naszemu sercu 

klejnotu z nikłemi środkami materjal- 
nemi, złożonemi przez parafjan, ale z 

wielką ufnością w pomoc Boską i spo 

łeczeństwa wileńskiego, wzywam wszy- 
stkich, by im dopomogli, choćby naj- 
mniejszym datkiem, ale wszyscy. Kto 
może dać pieniądz, niech da pieniądz. 
Kto nioże ofiarować jakąś rzecz, w po 
staci famtu na loterję, będę bardzo 
wdzięczny, Kto się ofiaruje jako kwe- 
starz, lub kwestarka, choćby na kilka 

godzim, pomoże sprawie. 

Niech każdy złoży choćby najmniej- 
szy datek, groszowy, a wieża będzie u- 

ratowana i radować będzie nasz wzrok 
i serce w smutkach ogólnych po wszy- 
stkie czasy. 

Nie zamykajcie drzwi i serca przed 
kwestarzami i kwestarkami, które tak 
łaskawie i wspaniałomyślnie podjęły 

się tej ciężkiej służby Bożej i społecz 
nej. Przyjmijcie je, jak na to zasługu- 
ją swojem poświęceniem dla sprawy о- 

gėlnej, 
W dniach od 19 do 26 czerwca od- 

będą się na ten cel loterja i kwesta 
uliczna. 

Wszystkie czasopisma proszę O о- 

twarcie rubryki ofiar na remont wieży 
Świętojańskiej. 

Zamiejscowi zechcą nadsyłać ofiary 
na konto czekowe w PKO.: proboszcz 
kościoła św Jana w .Wilnie nr. 81,652. 

Ksiądz Stanisław Miłkowski, 
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Barnaby    
Spostrzeżenia Zakładu Meteorołogicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia ti czerwca 1932 r. 
Ciśnienie średnie: 767. 

Temperatura średnia: + 16. 

"Temperatura najw + 18. 

Temperatura najniższa: +6. 

Opad: — 

Wiatr: północny. 

Tendencja: słaby wzrost. 

Uwagi: zachmurzenie zmienne. 

   

URZĘDOWA 
— Pan wojewoda Beczkowicz po 

kilkudniowym pobycie służbowym w 
Warszawie powrócił dziś w  niedzie- 
lę 12 bm. do Wilna, 

MIEJSKA 
— 0 zachowanie egzekucji miejskiej. — 

Na złożony do ministerstwa rekurs w spra- 
wie przekazania lzbie Skarbowej egzekutywy 
podatków miejsieich, magistrat nie otrzymał 
dotychczas odpowiedzi. W związku z tem 
zachodzi możliwość zwinięcia miejskiego 
wydziału egzekucyjnego, aniemniej jednak 
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Inż. Miecznikowski przed Sądem Apelacyjnym 
ROZPRAWĘ ODROCZONO DO JUTRA 

W dniu wczorajszym na wokandzie 
Sądu Apelacyjnego w Wilnie znalazła 
się głośna w swoim czasie sprawa inż. 
Stanisława- Miecznikowskiego, b. kie- 
rownika: robót wojskowych w rejonie 
Mołodeczna, oskarżonego o narażenie* 
Skarbu Państwa na straty koło - 870 
tys, mł. na skutek wadliwego przepro- 
wadzenia tychże robót. 

Sprawa ta była po raz ipierwszy'roz 
patrywana przez Sąd Okręgowy w 
grudniu r. ub., przyczem inż, Mieczni- 
kowski skazany został na 6 lat ciężkie 
go więzienia. 

L i SOO 

Echa tragicznej śmierci prof. Lewińskiego 
SĄD APELACYJNY ZATWIERDZĄ WYROK UWALNIAJĄCY 

SĄDU GKRĘGOWE6GS 
Sąd Apelacyjny przystąpił do roz- 

patrzenia sprawy, dotyczącej tragicz- 
nej śmiercii profesora ekonomji na 
Wyższej Szkole Gospodarstwa, Wiej- 
skiego i Wyższej Szkole Handlowej w 
Warszawie ś. p Stanisława Lewińskie- 
go, 

Jak wiadomo, w czerwcu r. ub prof, 
Lewiński przybył do do Wlina ma za- 
proszenie Instytutu Badań Europy 
Wschodniej celem wygłoszenia dla słu- 
chaczy tej uczelni paru odczytów. 

W trakcie udawania się do sali wy- 
kładowej w gmachu Bibljoteki im, 
Wróblewskich przy ul, Arsenalskiej — 
prof. Lewiński, nie znając rozkładu 
gmachu, otworzył drzwi, prowadzące 
do szybu nieczynnej obecnie windy i 
tracąc równowagę runął w dół, pono- 
sząc, śmierć. 

Wdowa po tragicznie zmarłym p. 
Marja Lewińska wytoczyła proces z 

KAT KAŻDEGO? 
Ob PLAGA ietniej, 

tępiąc radykalnie: muchy, komary, 
5 pluskwy i wszelkie! robactwo. 

Sprzedaż w składach apt. i aptekach. 

Przedst H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21. 

оАНЕИ 
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żądaniem ukarania, a _ jednocześnie 
zwrócenia kosztów pogrzebu przeciwko 
właśnie inż. Miecznikowskiemu, jako 
temu, który z ramienia Dyrekcji Ro- 
bót Publicznych prowadził w swoim 
czasie przebudowę gmachu i do które- 
go obowiązku należało między innemi, 
zabezpieczenie  zdradzieckich drzwi 
Przed dostępem znajdujących się w gma 
chu osób. ` 

Podczas rozprawy w Sądzie Okręgo- 
Wym wyszło jednak na jaw, że w kry- 
tycznym dniu jnż. Miecznikowski nie 
był juó kierownikiem dokonywanych w 
smachu przebudowań, ponieważ jeszcze 
w, kwietniu, a więc na dwa miesiące 
przed wypadkiem został z tego stanowi 
ska zwolniony, . 

W rezultacie rozpatrzenia całokształ 
tu sprawy Sąd Okręgowy wydał wy- 
rok uniewiniający. 

Wyrok ten pełnomocnik p. M. Le- 
wińskiej adw, Rundo zaskarżył go Są 
du. Apelacyjnego . a 

Ponieważ jednak i tym razem oka- 
zalo się, że oskarżony nie ponosi praw 
nej odpowiedzialności, za tragiczną 
śmierć prof. Lewińskiego, Sąd Apeła- 
cyjny wyrok uniewinniający pierwszej 
da w całej rozciągłości zatwier- 

  

  

Od wyroku tego obrona skazanego 
w osobie adw Petrusewicza odwołała 
się do wyższej instancji, wobec czego 
cała sprawa była wczoraj przedmiotem 
rozważań Sądu Apelacyjnego, 

Ciekawem jednak jest, że już w Są 
dzie Okręgowym powództwo Prokurato 
rji Generalnej w wysokości wspomnia- 
nej wyżej sumy zostało oddalone, 
przyczem jako (przyczynę tego Sąd: po 
dał brak dokładnych danych co do wy 
sokości wyrządzonych Skarbow i Pań- 
stwa szkód. A 

Niezależnie od prowadzonego  do- 

chodzenia przeciwko inż. Miecznikow- 
skiemu przez wladze sądowe, całą spra 
wą zainteresował się Związek Stowarzy 
szeń Architektów w Polsce, który po 
zbadaniu jej uznał za właściwe wystą- 
pić w obronie inż, Miecznikowskiego— 
swego członka, delegując do jego oVro 

ny przed Sądem Apelacyjnym, znane- 
go adwokata 'warszawskiego Szurleja, 

Po zreferowaniu sprawy przystąpio- 
no do zbadania świadków: b. technika 
budowy koszar w Mołodecznie Ludwi- 
ka Forblichera oraz b. magazyniera 
firmy „Biernacki, Rudnicki i Bud- 
kres", która prowadziła roboty , Alek- 
sandra Jodkowskiego, 

Zeznania tych świadków były nao- 
gół korzystne dla oskarżonego, albo- 
wiem stwierdzili oni między innemi, że 

materjał, który używano do budowy, 
objektów wojskowych, był pierwszonzę 
dnej jakości jak również to, że inż 
Miecznikowski dbał o dobre wykonanie 
ftobót, dając cały szereg odnośnych za 

Stwierdzili oni również, że na tere- 
nie omawianych objektów pozostała о- 

  

z rozmaitego rodzaju maszyny war- 
tości ponad 780 tys. zł., które to mate- 
rjały zostały po wylkryciu nadużyć za- 
Kkwestjonowane firmie „Biernacki, Rud 
niecki i Budkres* na rzecz Skarbu 
Państwa i z których to materjałów 
władze wojskowe. budowały mastępnie 
caly szereg koszar, nie ustępujących w 
niczem najściślejszym wymogom tech- 
nicznym, 

W wyniku złożonych jeszcze wyjaś 
nień przez samego oskarżonego Sąd za 

romna ilość materjałów budowlanych . 

magistrat czyni dalsze starania o pozosta- 
wienie egzekutywy w jego rękach. 

— Usprawnienie komunikacji ' autobuso- 
sowej. Komisja usprawnienia komunikacji 

kiej zapoznała się już z memorjałem, 

žonym on przez tow. „Arbon“ w 
sprawie niedotrzymania umowy z miastem. 

Komisja ała już swą opinję i prze- 
słała je magistratowi do zapoznania się. 

— Bto osób zredukuje magistrat.— 
Prace miejskiej komisji redukcyjnej po 
sunęły się już na tyle daleko, że obec- 

nie można już powiedzieć, że z różnych 

     

  

    
   

instytucyj magistrackich zostanie zwol + 
nionych bez mała 100 osób, czyli oko- 
ło 10 proc, ogółu pracowników i funk 

cjonarjuszów miejskich. 
Niewykluczone jest jednak że reduk 

cje obejmą jeszcze szersze koła pracow 
ników a uzależnione to będzie od efek- 
tów finansowych, jakie przyniosą pier 

wsze zwolnienia. 

ŻAŁOBNA 
— Za duszę ś. p. Karoliny z Woyniłowi- 

czów Mączyńskiej jako w 13-ą rocznicę jej 
śmierci odprawiona będzie Msza św. o go- 
dznie 8-ej w kościele Św. Kazimierza. 

Na które zaprasza krewnych, przyjaciół 
i znajomych rodzina. 

AKADEMICKA 
— Msza Św. za pomyślność egzaminów. 

Zarząd Sodalicji Marjańskiej  Akademiczek 
USB zawiadamia, że we wtorek, dn. 14-go 
czerwca, o g. 7 rano, w Ostrej Bramie bę- 
dzie odprawiona Msza Św. w intencji pomyśl 
nego złożenia egzaminów wszystkich aka- 
demiczek i akademików. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie Koła b. Wychowanej gim- 

nazjum S. S. Nazaretanek. z referatem kol. 
Janiny Zienowiczówny p.t. „Ideowa wartość 
donkichotyzmu* odbędzie się dziś o godz. 
4 p. p. w lokalu szkoły. 

— Posiedzenie Wileńskiego Oddziału Poi- 
skiego T-wa Historycznego odbędzie się dn. 

* 13 bm. w poniedziałek, o g. 7 wieczorem, w 
lokalu Seminarjum Historycznego USB (ul. 
Zamkowa. 11). Na porządku dziennym od- 
czyt p. dyr. FT. Turkowskiego pt. „Rzut oka 
na dzieje żki wileńskiej *. 

Pe odczycie posiedzenie Zarządu Oddzia 
AL 

— Walne Zebranie Cechu Kuchmistrzów 
w- Wilnie odbędzie się we wtorek, dnia 14-go 
czerwca 1932 r. o godz. 6 w pierwszym 
zaś o 7-ej wiecz. w drugim terminie, w lo- 
kalu przy yul. Bakszta 1. 

— Walne Zebranie Cechu Krawców - w 
Wilnie odbędzie się w czwartek dnia 16-g0 
czerwca 1932 r. o godzinie 7 w pierwszym, 
zaś o 8-ej wiecz. w drugim terminie, w loka- 
lu własnym przy ul. Bakszta 1. 

— Zrzeszenie Rzemieślnicze im. Konar- 
skiego. — W dn. 7 bm. w lokalu własnym 
pizy ul. Mickiewicza 11 m. 9 odbyło się 
walne zebranie oddziału Zrzeszenia Młodzie- 
ży Rzemieślniczej i Przemysłowej im. Szy- 
mona Konarskiego, przy udziale przeszło 30 
czionków i delegata zarządu centralnego 
ZMR i P. p. Antoniego Anforowicza. | 

Na zebraniu sprawozdanie z działalności 
oddziału w imieniu zarządu wygłosił kol. 
B. Sakowicz, z którego wynikało, że oddział 
w ciągu kilkomiesięcznej swej dzialalności— 
wykazał się ogromną pracą z dziedziny: Sa- 
mokształcenioweji, kulturalno - oświatowej, 
sportowej i organizacyjnej, a mianowicie, 
sekcja dramatyczna urządziła 15 przedsta- 
wień — przeznaczając dochód na cel dobro 
czynny, sekcja spartowa zorganizowała: — 
turniej gier sportowych w Ośrodku WF po 
między oddz. ZMPR m. Wilna, bieg naprze 
łaj w Zakrecie, oraz w sztafecie zorganizo- 
wanej przez Klub sportowy ZMR i P. 10 
ua 1000 m. zdobyła 1-sze miejsce. 

Uchwalno budżet i wybrano nowy za- 
rząd w osobach: kol. kol. Sakowicz B., C. 
Sienkiewicz, Pietkiewicz, Świetlikowski, P., 
Stacewicz, Sudnikowiczówna i  Chmielew- 
ski oraz Kowalewski, oraz komisję rewizyj 
ną i sąd koleżeński na czele z kol. Kaszub- 
ską Jadwigą i Anforowiczem Antonim. 

SZKOLNA 
— Arbiturjentki gimn. s.s. Nazaretanek 

w Wilnie. W roku bieżącym maturę otrzy- 
mały: Borowska Helena, Chićkówna Tamara, 
zarnocka Irena, Dmochowska Melania, 

Fostowicz-Zahorska Wanda, Grabowska Ha- 
lina, Hleb-Koszańska Beata, Houwaltówna 
Alina, Hryniewiczówna Janina, Jankowska ju 
lja, Jastrzębska Regina, Jantzenówna Janina, 
asińska Anna, Korzonówna Wanda, Markow 

ska Aleksandra, Massalska Alicja, Minczew- 
ska Marja, Niemirówna Wanda, Onoszków- 
na Wanda, Osobianka Irena, Osiecimska An- 
na, Poklewska-Koziełł Anna, Przybytkówna 
Halina, Rodziewiczówna Marja, Rymszanka 
Zofja, Rubiec-Massalska Halina, Sarosieków- 
na Helena, Stollówna Prymula, Suszyńska 
Jadwiga, Szwykowska Helena, Sleszyńska 
Emilja, Straszyńska Zofja, Szadziewiczówna 
Irena, Tocewiczówna Kamila, Tomaszewska 
Janina, Wimborówna Irena, Zarzecka Janina, 
Zawadzka Janina, Żylińska Halina. 

— Dyrekcja Gimnazjum Polskiego im. 
kr. St. Batorego w Drui podaje do wiado- 
niości, że egzaminy wstępne do klas od 
lil-ej do Vll-ej włącznie odbędą się w 
dniach 27 i 28 czerwca rb. Podania należy 

składać do dnia 25 czerwca w kancelarji 
gimnazjum. 

— Liceum im. Filomatów w Wilnie z 
prawami szkół państwowych przyjmuje za- 
pisy codziennie od g. 10-ej do 2-ej (Żeli- 
gowskiego 1—2). 

Egzamina do kl. wstępnej i |-szej moż- 
na składać od 1-go czerwca, do wszystkich 
klas od 21—25-go czerwca. 

W kl. I, II, III program gimnazjalny. 
Opłata w kl. wstępnej i I-ej—20 zł. mie 

sięcznie. 
— Dyrekcja Państwowego Gimnazjum 

żeńskiego im. ks. A. j. Czartoryskiego w 
Wilnie zawiadamia, że egzaminy wstępne do 
kl. łl-ej rozpoczną się dnia 24-go czerwca 
r. b., o godz. 9 rano. Podania należy skła- 
dać do dnia 20-go czerwca r. b. w kance- 
larji gimnazjum. 

   

    

  

Z dn 1 września b. r, 
w prywatnej powszechnej szkole 

В, Jaakowskiej - Mathceziczawej 
uł. Mickiewicza 7 — 2 otwiera się, 4 
oddział (I kl. gimnazjalnej) egzaminy 
wstępne do wszystkich klas w C'ąqga maja 
i czerwca, — Ilość miejsc w klasach og- 

faniczona. 
  

dał szereg pytań biegłermu inż. Miesz- 
kisowi z Warszawy, który nie mogąc 
udzielić na nie odpowiedzi zaraz, pro- 
sił o odroczenie sprawy na przeciąg jed 
nego dnia. * 

Prośbę sąd uwzględnił i 
sprawę do poniedziałku. 

odroczył 

   
JAN OLES 

Opatrzony Śr. Sskramentami; po 
zaśtął w Bogu 10 czerwca 1932 r. w wieku lat 66 

Wyprowadzenie załos z dumu żałoby przy ui. Nowy Świat 13 — 3 
do kap'i y na cmentarzu po-Berna dyńskim. odbędzie się 
popoł, pogrzeb zaś nastąpi 13 czerwca o godz. 9 rano po nuabożeń.twie 
załobnem. O czem zawiadamiają znajomych 

LUDWIK 

+ 

  

   
   

  

      

ZKIEWICZ 
krótkich lecz ciężki.h cierpieniach 

12 czerwca o g. 6 

ŻONA 1 5УМО М Е    

      
Уча 

TURKUŁŁ 
Opatrzony Św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 

9-go czerwca 1932 r., w wieku lat 64. 
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Marji Magdaleny Nr. 4, 

odbyło się dnia 1l-go czerwca r. b. o godz. 4*ej po poł. 
cmentarzu Rossa, 

Nabożeństwo żałobne zostanie cdprawione w tejże kaplicy dn. 

do 'kaplicy na 

13 go 
czerwca r.b. o godz. 10poczem nastąpi złożenie zwłok do grobów rodzinny. h 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 
Żona, Córka, Syn, Brat, Zięć, Wnuki i Rodzina 

_ Wiec wice-prezesa Rady Woj. B.B.W.R. 
p. posła Bronisława Wędziagolskiego 

W MAŁYCH-SOLECZNIKACH : 

W dniu 5 czerwca rb. odbył sie więc 
poselski BBWR w Małych - Soleczni- 
kach pow. wileńsko- trockiego. 

Na wiec przybyli: wiceprezes Rady 
Wojewódzkiej BBWR poseł Bronisław 
Wędziagolski i z ramienia sekretarja- 
tu powiatowego BB kierownik biu 

ra p, Andrzej Gawda. Przed wiecem 
p. Andrzej Gawda odbył posiedzenie z 
prezydjum komitetu gminnego BBWR 
w Małych Solecznikach celem omówie- 
nia spraw organizacyjnych. 

Na wiecu byłe przeszło 200 osób — 
Obecni byli w 99 ртос. rolnicy z oko- 
licznych wiosek gminy solecmickiej— 

Wiec zagaił prezes komitetu gminnego 
BBWR w M. Soolecznikach p, Skow- 
ron Antoni. Na przewodniczącego po- 
wołano jednogłośnie p .inż. Mianowskie 
go. Wicejprezes Rady Wojewódzkiej p. 
poseł. Bronisław Wędziagolski w blisiko 

3-godzinnem przemówieniu poruszył 
sprawy: 1) ustawy konstytutyjnej, 2) 
ustawy samorządowej i 3) ulg podat- 
kowych. 

Po przemówieniu p. posła Wędzia- 
golskiego wywiązała się dyskusja, w 

której zabierało glos cały sezreg mów 
ców w sprawie długów prywatnych, 
cen produktów skartelizowanych itp. 
Odpowiedzi i wyjaśnień udzielał p, po 
seł Wędziagolski. 

Na zakończenie zebra ni uchwalił: 
następujące rezolucje: 

Obywatele gminy solecznickiej pow. 
wileńsko - trockiego, zebrani na wiecu 
sprawozdawczym p. posła Br. Wędzia- 
golskiego, w dniu 5 czerwca br. w m. 
Solecznikach: | 

1) wyrażają hołd i uznanie Pierw- 
szemu Marszałkowi Polski Józefowi Pił 
sudskiemu za wyprowadzenie Polski z 
niewoli; 

2) uchwałają wyrazić pełne zauia- 
nie do poczynań Rządu dla dobra ca- 
łego Narodu; 

3) wobec wrogich nam peczynań 
sąsiada zachodniego oświadczamy, że 
na rozkaz Wodza Narodu Marszałka 
Piłsudskiego staniemy do jego dyspo- 
zycji, gotowi ponieść największą otia- 
rę — ofiarę mienia i krwi. 

4) doceniając pracę parlamentarne- 
go Klubu BBWR z Panem Sławkiem 
na czele, składamy podziękowanie za 
jego pracę dla dobra wszystkich oby- 
wąteli; " 

5) zebrani, wyrażając pełne uzna- 
nie i podziękowanie za pracę społecz- 
ną i polityczną Panu Posiowi Br. Wę- 
dziagolskiemu, proszą, by interwenjo- 
wał u miarodajnych czynników, żeby 
Rząd wpłynął na obniżenie cen produk= 
tów skartelizowanych. ik 

p 

! RÓŻNE 
— Z T-wa „Niezaležnycr“. W dniu 5 

czerwca rb. została zamknięta 2 doroczna 
wystawa prac „Wileńskiego T-wa Niezależ- 
nych Artystów Sztuk Plaastycznych*. Wy 
stawę zwiedziło około 7 tysięcy osób. —W 
porównaniu z zeszłoroczną wystawą T wa, 
którą zwiedziło około 4 tysięcy osób, staje 
się widocznem coraz większe zainteresowa 
nie się społeczeństwa wileńskiego wystawa 
mi „Niezaležnych“. 

Wystawy zwiedził p. minister Jan Pil- 
sudski, p. wojewoda Beczkowicz, JE. bi- 
skup Michalkiewicz, p. kurator Szelągowski 
i szereg innych wybitsych osobistości. 

Z wystawy zakupiono 23 obrazy. W tej 
liczbie został zakupiony przez „Koło Przyja 
ciół T-wa Niezależnych* — obraz C. Zna- 
mierowskiego p.t. „Wieczór zimowy” w ce 
lu rozlosowania pomiędzy członków Koła. — 
W ten sposób Koło Przyjaciół Niezależnych 
ujawniło swoją działalność w kierunku sze- 
rzenia kultury artystycznej na terenie Wilna. 

  

Przy braku apetytu, zepsutym żołądku, 
upośledzonem trawieniu, obstrukcji, « zabu- 
rzeniach przemiany materji, pokrzywce i 
swędzeniu, naturalna woda gorzka _„Fran- 
ciszka-Józefa" usuwa z organizmu substan- 
cje gnilne zatruwające organizm. Żądać w 

TEATR I MUZYKA 
— Wesoła operetka Danielewskiego w 

Bernardynce. Dziś w niedzielę -12 czerwca 
o godz. 8,15 wesoła operetka Danielewskie- 
go p.t. „Polacy w Ameryce". z 

utro w poniedziałek 13 bm. o godz. 5,15 
po cenach zniżonych „Awantura w raju". 

— „Nieuchwytny* w Lutni. Dziś w nie- 
dzielę o godz. 8,15 w. interesujca sztuka 
Wallace'a p.t. „Nieuchwytny“ : 

— „Awantura w raju* w  Bernardynce. 
Dziś w niedzielę 12 czerwca o godz. 4-ej p. 
p. arcywesoła farsa Arnolda i Bacha p.t. 
„Awantura w raaju*. Wesołość, humor i 
dowcip zmuszają widza do ciągłego śmiechu 
i oklaaskiwania świetnych wykonawców. 
Ceny miejsc zniżone. | 

Warszawska$Rewja Mody w Lutni. — 
Dziś w niedzielę 12 czerwca o. godzi. 4-ej 
р.р. drugi i ostatni występ art. teatrów 
warszawskich p. M. Balcerkiewiczówny i 
znanej feljetonistki p. Weli w „Wielkiej re- 
wji mody”, które zademonstrują szereg eie- 
ganckich toalet i dodatków do nich, рои- 
czając zarazem,, gdzie,' jak i kiedy nosić 
je nąleży, oraz jak połączyć piękno z poży 
tecznem. Ceny miejsc specjalne. 

CO GRAJA W KINACH? 
PAN — Trzej przyjaciele. 

HELIOS — Gdy kobieta jest piękną... 
CASINO — Faforyty maharadży. 

HOLLYWOOD — Burza nad Zakopanem 
STYLOWY — Pan i Patachon. 

WYPADKI I KRADZIEZS 
ZBIEGOWIE Z BOLSZEWJI .—Na po- 

graniczu połsko - sowieckiera zatrzymano 
ostatnio nowych zbiegów z Rosji Sowieckiej. 
Są to uciekinierzy z okręgu mińskiego, mo 
zyrskiego i połockiego. Wczoraj rano na 
odcinku granicznym Radoszkowicze i lwie 
niec na teren polski przedostało się 11 ucie- 
kinierów. Wśród zbiegów znajduje się 3 in- 
teligentów Białorusinów. 3 

Straszliwa tragedja' 
młode] dziewczyny 

Nie morderstwo lecz samo- 
bójstwo 

WILNO. — Zagadkowa śmierć mło- 
dej dziewczyny, której trupa znalezio- 
no w piątek przed północą na terenie 
posesji nr. 55 przy ulicy Kalwaryjskiej 
została całkowicie wyjaśniona. 
Zmarłą okazala się 18-letnia Nina Ro 

nierskiej 7 sprzedawczyni papierosów 
w budce inwalidzkiej koło mostu Zwie- 
rzynieckiego przy zbiegu ulic Katwaryj 
rzynieckiego przy zbiegu lie Kalwaryj- 
skiej i Wiłkomierskiej. 

Romusławska popełniła samobój - 
stwo, strzelając do siebie dwukrotnie: 
w żołądek i serce. 

Powodem rozpaczliwego kroku by- 
ło nieporozumienie z matką. Dziewczy- 
na chciała jakoby kształcić się, co po- 
ciągało za sobą wydatki, podczas, gdy 
pobierane przez nią wynagrodzenie za. 
ledwie wystarczało na utrzymanie, — 
Na tem tle dochodzi w rodzinie do spo 
rów, które w konsekwencji przynoszą 
tak tragiczne rozwiązanie. 

W chwili znalezienia trupa nasuwa- 
Ło się podejrzenie , że Romusławska 
zginęla od zbrodni. Wskazywało na to 
brak brak broni koło zabitej,ilość strza 
łów słyszanych > przez przygodnych 
świadków, oraz okoliczność, że ręce de 
natki były ubrane w rękawiczki . 

'Tymczasem nad ranem, gdy przystą 
piono do bliższych oględzin zwłok, — 
znaleziono w piasku rewolwer systemu 
„Buldog", będący własnością Romulew 
skiej. Liczba strzałów świadczy tylko 'o 
determinacji samobójczyni. : 

Z uwagi na kaliber broni, rekawiez 
ki wcale nie utrudniały manipulacji z 
rewolwerem, 

Wreszcie zeznania matki tragieznie 
zmarłej rozwiały wszelkie wątpliwości 
co do przyczyn zgonu jej córki. 

Rozszarpani przez 
byka 

„ WILNO. — Na polu w pobliżu wsi Ro- 
kitno Małe (pow. wileńsko - trocki) buhaj, 
własność Ludwika Krzeszewicza rzucił się 
niespodziewanie na pastuchów. Zwierzę po- 
rwało na rogi Józefa Antoniewskiego, rzu- 
cając go o drzewo, i rozbijając mu głowę. 
Następnie rozszałały byk rzucił się na pa 
stucha Katejewa Wiktora, rozszarpując mu 
brzuch. 

Buhaja zastrzelono, zaś rannych odwiezio- 
no do szpitala. 
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WYSTĘPY NOWEJ REWJI 
WILEŃSKIEJ w „LUTNi* 

Na parę dni przed występem ukazały się 
na mieście afisze pt. „20.000 dolarów", poda- 
jąc występ nowej rewji wileńskiej, z której 
tylki jednostki były znane ze swych wystę- 
pów. Zainteresowanie się dosyć duże: na- 
wet „ogonek* przy kasie. 

Doskonała orkiestra p. Jaszczyńskiego i 
Zyngiera rozpoczyna program, wreszcie u- 
kazuje się konferasjer p. Antoni Jaksztas- 
Ostoja, młody, pełen werwy i humoru, kie- 
rownik art.-lit. powitany przez publiczność 
brawami. Począątkowe nieopanowanie się 
w prologu nadrabia dosyć szybko swobodą 

i dowcipami, warunki na konferasjerę posiada 
dosyć duże, przy większem staraniu i pracy 
może się stac najlepszym w Wilnie, aczkol- 
wiek i teraz nie okazał się gorszym. Słabe 
nawiązywanie bliższego kontaktu z publicz- 
nością świadczy nieopanowanie samokryty- 
ki, za szybko mówił, nie zbyt przygotowa- 
na konierasjerka. 

W recytacji monologu „Klucznika“, byl- 
by świetny gdyby uniknął niepotrzebnych 
kilka powtarzań i lepszy folklor wiłeński. 

Para baletowa p. Rymkiewiczówna i p. 
R. Radwan dosyć w oryginalny sposób u- 
jęli swe koncepcje baletowe, dając obrazy 
pełne finezji i czaru. Mniej tylko podobnych 
figur — więcej duszy. 

Podbił publiczność całkiem p. Leon War- 
ski, świetny piosenkarz rewjowy („Jazda na 
Teściowej”, „A la Fuks*), gdzie wykazał du 
żo zdolności i pomysłu, za sztywny i za 
jednostajny w sketchach, które ogólnie były 
dobre, nawet miejscamii świetne wymagały 

, tylko tempa i lepszego zgrania. 

Panna Skorokówna w „Skrwawionem ser 
cu“ — dostateczna, ruchy i postawa za szty 
wnie, w „Waniuszy* dobra, w „Duni* b. 
dobra, wyglądała milutko, zyskała publicz- 
rość ładnym głosem. 

Panie: Szumańska i Mery Rymkiewiczów 
na, mają dużo, danych do rewji, a p. Szo- 
mańska, o ile nie opanowała swej roli w 
sketch'ach, o tyle zrobiła swoje w orygi- 
nainej pisance „Cylinder“... Pana A. Zynge- 
ra, jako piosenkarza nie należało ukazywać 
— mierny, dużo aktorstwa, mało duszy. Róż 
nobarwność programu, pomysłowe numery, 
młodzieńcza werwa młodych artystów, ba- 
wiły świetnie liczną publiczność, która nie 
szczędziła oklasków. Usterki językowe, wy- 
nikające nie tyle z tekstu ile z nieopanowa- 
nia jego; pewne wady artystyczne nie zmniej 
szyły wartości rewji, ani zadowolenia wi- 
dzów. Zespół pp. Żukowskiego stanął na cze- 
ie wileńskich rewji. 

Po finale ktoś krzyknął „Brawo Jaksztas" 
t. zn. „Brawo Nowej Rosji Wileńskiej. 

Życzymy dalszej owocnej pracy i powo- 
A. Be. dzenia. Czekamy dalej. 

  

  

- Wojewódzki Kom; 
P. P. w Wilnie urządza w niedzielę: i2-go 
czerwca 1932 r. od godziny 14 do 17-ej na 
lotnisku w Porubanku pokazy iotów szybow 
cowych oraz loty pasażerskie propagando- 
we (lot trwa około 10, minut). | 

‘ Po pokazach i lotach tj. od godz. 17-ej 
odbędzie się .na lotnisku zabawa taneczna, 
urozmaicona sztucznemi ogniami, rakietami 
i innemi niespodziankami. 

Tani bufet na miejscu. Podczas lotów i 
żabawy przygrywa orkiestra wojskowa. 

Wstęp na lotnsko 50 g., członkom L. 
©. P. P. i młodzieży szkolnej 20 gr. 

Każdy gość, który złoży ofiarę na L. O. 
©. P. uzyska prawo do lotu dziesięcio minuto 
wego. Członkowie Wojewódzkiego Komitetu 
Kolejowego LOPP uzyskują to prawo po zło 
żeniu ofiary w wysokości 3 zł. 

Komunikacja: koleją — pociągi z Wilna 
o godz. 14 m. 20, o godz. 15 m. 35 i o go- 
"dzinie 18 m. 50, pociągi z Porubanka o go- 
dzinie 20 m. 4 i o godz. 22 m. 58, autobu- 
sem —'z Placu Katedralnego. 

    

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„TMRAGEDJA NA MONT-BLANC“ 

„CASINO*. 
Leni Riefenstahl i Louis Trenkner 

są zmami jako „specjaliści* od filmów 
gónskich. 

Ich obraz „Monte Sant na długo 
pozostanie w pamięci każdego widza, 

Prócz filmów wspólnych, mają oni 
na rozkładzie również obrazy, w których 

grają osobno. 
'Trenknera oglądaliśmy ostatnio w o 

brazie „Góry w płomieniach”, Teraz 
przyszła kolej na samą tylko Leni Rie- 
fenstahl, która kreuje główną rolę w 
„Tragedji na „Mont-Blanc". 

Jednak sympatyczna i mila bohater- 
ka i treść (konflikt dramatyczny mię- 
dzy córką profesora i asystentem) nie 
stamowią wartości „Tragedji na. Mont- 
Blanc". 

Jest to film, 'w którym zaklęte jest 
piękno gór, Dla nas, ludzi dolin, mają 
te dzikie, ośnieżone szczyty alpejskie 
tem większy urok, że są nieznane. 

Góry i przyroda górska, szczególnie 
w zimie, to świetny objekt dla filmu. 

Gdyby każdy aktor był tak fotoge- 
miczny, jak te białe zbocza górskie i 
przepaście niezgłębione — to wychodzi 

łoby się z kina zawsze z uczuciem zado- 
wolenia estetycznego. 

Dla wzroku są w „Tragedji na Mont 

Blanc' przewspaniałe widoki. Oczywiś- 
cie, że: technika operatora dużo tu zro- 
biła, ale nikt o to mie pyta, olśniony mu- 
żyką przestrzeni. : 

iKto clice, ma ma dodatek emocje wy- 

nikające z treści, ale z pewnością będzie 
to tylko: wrażenie drugorzędne, 

сс 

Nasuwają się pewne refleksje. Prze- “ 
cież mamy u siebie wcale nie gorsze 

możliwości dla zrobienia filmu górskie- 
go. Widzieliśmy w „Burzy nad Zakopa- 
mem“, jak Tatr filmować mie należy, w 
filmach zaś alpejskich dużo razy oglą- 
daliśmy porządną robotę. 

Nasze Tatry są też fotogeniczne, na- 
leży tylko umieć na nie patrzeć przez 
objektyw. 

Białość śniegu i czerń wiszących 
nad przepaściami skał prosi się o schwy 
tamie na taśmię. 

Sportowcy mie gonsi od Trenknera, 

(który nie jest wcale aktorem fiimo- 
wym.) i piękne, wysportowane dziew- 
czątka w rodzaju Leni Riefenstahl — 
są u nas również Więc? Tad C, 

Radjo wileūskie 
Niedziela, 14 czerwca. 

10.15: Naboż. z Poznania. 11.30: Sygnał 
czasu. 12,10: Kom. met. 12,15: Poranek mu- 
zyczny. 12,55: „Znaczenie przerw w czasie 
pracy i urlopów*. 13,10: Dalszy ciąg kon- 
certu. 14,00: „Wyprawa kijowska“ pog. 
14.15: Muzyka. 14,30: „Łapny raje“, odcz. 
14,50: Muzyka. 15.05: Zawody strzeleckiie o 
mistrzostwo Wilna. 15,30: Muzyka. 15,40: 
Aud. dla dzieci. 16,05: Audycja dla wszyst- 
kich. 16,55: Pog. z cyklu „Kobieta ma głos”. 
17,00: Kóncert. 19,15: Litewska audycja li- 
teracka. 19,30: Progr. na poniedziałek. 19,35 
Skržynka techn. 19,50: Pog. o Czerwonym 
Krzyżu. 20,00: Pogadanka. 20,15: Koncert 
wieczorny. 21,15: Kwadr. literacki. 21,35: 
Przemówienie ks. Prymasa Hlonda. 21,55: 
Kom. i muz. tan. 22.15: Wileński Kom. spor 
towy. 23,40: Kom. i muz. tan. 

  

  

fa
ul
i 

sł,
 

Й r 
is
 Wyroby qrmowe 

POLECA 

wszelkiego 
rodzaju 

SŁOWO 

Giełda Warszawska 
Z daia 11 Czerwca 1932 r. 

Dolary 8,87 — 889 — 8,85 
Belgja 124,50 — 12481 — 124,19 
Holaadja 361,25 — 362,15 — 30,35 
Londyn 32,80 — 32,96 — 32,64. 
Nowy Y rk 8,905 — 8,925 — 8,885 
Nowy York kabel 8,910 — 8.930 — 8.890 
Paryż 35,13 — 35,22 — 35.04 
Praga 2640 — 26,46 — 26,34 
Szwajcarja 174,40 — 174,83 73,97 
Berlin 211,30 w obrotach pryw. — Tenden- 
cja niejednolita, 

Papiery procentowe: 

6 proc, konwersija 33.— 
4 proc, d larowa 49,50. 
7 proc. dołarowa 46,50 — 47,00 
4 proc. stabilizacyjna 45,50 — 44.50 — 44,75 
8 proc. L. Z. BGK i B. R, obligacje BGK 94 
Te same 7 proc. 83,25.— 
10 proc kolejcwa 100 
4 i pół proc. L. Z, ziemskie — 32,50 
8 proc warszawskie 55,00— —53,0) — 53,50 
10 proc, Radomia 51,50 
Tend:ncja słabsza. 

Akcje: 
Bank Polski 70. 
Lilpop 10,50 
Cukier 16 — Tendencja niej:dnolita. 

Po censch konkurencyjnych 

SKŁADNICA SPORTOWA 
Wileńska Nr. 10. 

Poleca Rakiety, siatki i piłki te- 
nisowe, piłki siatkówki, koszykowe, 
nożne, przybory do ryb.łóstwa, pieca- 
ki, meniżki harcerskie, pantofle i ko 
szulki gimnastyczne, trykoty kąpielo- 
we, pantofle sportowe, żetony na na- 

grody, cszczepy, tyki i dyski. 

Znaca wypoży:Zsinia s 

sowenowa Ut] 
ulica Królewska Nr. 4 

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

70 i 50 gr. | 

  

  

Kup ę mały folwark około 30 ha 
warunek dobra ziemia, ładue p*łożenie 
nad rzeką lub jezi»rem, lasek łączka, 3 
klm. od stacji kolejowej —- Oferty z do» 
kładnym opisem pod J Raue, Smoln 17, 

Warszawa, 

  

  

ABRYKA 
Fi SKŁAD M E BLI| 

A. KILENA a 
Spėlka z ogr. odp. 

Wlino, ul. Tatarska 20, 
dom yłasny. Istnieje od 1843, 

Jsdalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
argielsk'e, kredensy, stoły, 
Szafy, biurk», krzesła dębowe 

i t. p.Ceny znacznie znizone. 

       
  

LM. J A 

Poszukujemy 2 pokoje 

na buro 
reprezentacyjne 

bez mebl:, jedynie tylko duże, jasne, 
trontowe, połączone ze sobą, w lepszym 
domu, nie wyżej II iego piętra, w cen 

trum miast:, najchętniej wprost od go- 
spodarza. Z dokładnem opisem oferty 
składać do administracji pod „Dyrekcja* 

"L UA UA УНОННЫЫИЫ НЫ 

KT     
OGŁO 

Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg 
nieograniczony na budowę 30 kiosków ulicz- 
nych do sprzedaży gazet i wyrobów tyto- 
niowych. 

Projekt kiosków, opis techniczny i warun 
ki wykonania zamówienia są do nabycia w 
Magistracie (Sekcja Techniczna, pok. Nr 52) 
w godzinach urzędowych. 

Termin składania ofert upływa z dniem. 
20 czerwca 1932 r. o godz. 12. 

  „AŚ ostatui dzień! Bcegini exraaów, kusząca uwodzicielska LiLi DAMITA w przebojowym dźwiękowcu 

  

  

D 
Dźwięk: 
Ka bie 60 e KO B l E T A 4 E $ T P i Ę K N A z życia kobiety lekkich obyczajów i м = 
„HELIOS GIEDIEACY, Pankai Flip i Fizp Z A K R A T A M i arcywesoła komedj» 

Seanse od godz. 4. 6, 8 i 10.15. w dnie świąt. ogodz. 2ej. Na pierwszy seans ceny znižonė, 

Dźwiękowe Nie zważejąc na sezon lefni Jano super przeboj 

«  |PURPUROWA GONDOLA us wi Gus: 
HELIOS Dorothy Bouchier i orkiestr2 Alfr. R- k ies se wali 

i wkrótce film, o którym mówi cały świat „DOKTÓR JEKYE i MR. HEYDE“ 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 

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

BURZA RAD ZAKOPANEĄ 
W rol. gł DOMENIXO GAMBINO i JERZY MARR. W filmie bierze udział chór i orkiestra góralska ze słynnym 
kobziarzem MRAZEM na czele. Nad program dodatki dźwiękowe. Na pierwszy Seans ceny Znizone, 

Seanse od godz. 4, 6, 8 i 10.15. w dnie Świąt, o godz 2-ej. 

  DZWIĘKOWE KINO 

селме@ 
ul. Wielka 47. Tel. 15-41. 

Dziš wyšw 

W roli gt. 
nument. przenój p. t. 

ietlamy mo: 

bohaterks filmu „Monie-Santo* 
i Ernest Udet. Nad program: Urozm 

TRAGEDJA-ĄOKT-BLA NC: 
cCZarujaco-Drocza Reni Riefensthol or:z Sept Rist 

aicoae dodatki dźwiękowe. . 
Dla młodzieży dozwolone, Ceny na 1-szy seans zniżone, 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w dnie šw at o godz. 2-ej 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ МА 
Nad program dodatki dźwiękowe 

Dziś. wielki film najnowszej produkcji 

$WOCJEJ 
Reżyserji genj. E D. Westurini. W rol, gł. Rosita Moreno i R. Rey. 

Początek sesnsów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dni świąt o podz. 2-ej. 

„Paramouniu“ p. t. 

ŻONY 

  

  

  

от | kk ye nada Wi: KOCHANKA SZATANA ©5' °) 30% 
Kino-Teatr niesamowity dramat w 10 akt, z życia pozagrcbowego. W rol. gł. Neii Hamil'on i Liljara Gisth 

„STYLOWY Nad prodram: Arcyzabawne awzntury nowoczesnych czerowników PAT i PATACHON 

Wielka 36 | „x PRZEDSIĘBIORCY ZWALCZANIA KR” ZYSU ŚWIATGWEGO 
Bemba humoru w )0 akt Harsgan śmiechu. 

Kino-Teatr Dzis! Dwaj przezabawni komicy śmieszą wszystkich dc łez w świetnym fi mie p. t. m 

„świarowo-| „„PĄT | PATACHONŃ -- POLICJANCI** 
Mickiewicza 9.   

YYYYYYVYYYYYVYYYYYYYYYVYYYYVYVYYYVYYYYVYVT 
PRZEDWOJENNA, 

JEDNA Z NAJPOWAŻNIEJSZYCH FABRYK 
CUKRÓW I CZEKOLADY W POLSCE 

(z siedzibą w Warszawie). poszukuje poważ- 
nych reflektantów celem otwarcia 2 (dwu) 
sklepów fabrycznych w Wilnie, oraz wyłącz- 
nego przedstawicielstwa firmy na m. Wilno 
i woj. Wileńskie. 

Osobiście wszelke informacje otrzyma 
można w Wilnie tylko w dn. 21 i 22 czerw- 
ca r. b. Hotel Brystol, ul. Mickiewicza W. 

        

    

   
   

    
   

Moc przezsbwnych sytuacji. Najśmieszniejsze hisiorje ulubieńców Wilna. Nad prcgram! Wesoła komedjz. 
Dla młodzieży dozwolone. 

1 V A M i A A" 

OSTRZEŻENIEI 
Pewne Firmy w Wilnie roziewają swoje E 

* 
5 
Е 

nalowarlošciowe piwo W 

Patent" 

® # 7УМС!! 1 wprowadzają 

“o Kousumentow 

  

ARCYKSIĄŽECEGO BROWARU 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed talsyfikatami i 
prosimy nważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sław; 

  

Ei Mieszkania 
4—5 pokojowego z 
wygodami i łazienką 
poszukuje poważny po 
ważny bankowiec. Mo 
że zapłacic zgóry. Te 
lefon 13—28, od 12 co 
3 popoł. 

DO WYNAJĘCIA 
mieszkanie 4 p.kojov e 
ze wszelsiemi wygo- 

  

używane bntelki 

tem w błąd Sa. 

        

Terlecki, lub piśmienne oferty Warszawa, - 2 с Р З 
Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń, Senator- E Z 
ska 29, sub. „Przedstawicielstwo“. R 

PI ua oryginziną etykietę | kcrek z tirmą BA zed sł 
ALAŃA Aaa - T — 20 "TTT + DOKRÓR MED. Arc k i ż c B Ž c neazuy. Mostowa 5—7 Lecarze 3 2 yksiąžety Browar w Żywcu 

Е х М"Й Ш…П" Е Reprezentzcja: Wlino, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 KET ZEDASZKAKRA CT 

AN T eri оиии эа ее — 6. | KUO - 
Z idowi Ghotokynakórne; lecze- kona „- | 

nie włosów. kosmetyka "PARKEAAR NA h ramidakkw AA m a a AA As AA K AAA A = > 

w €ldowicz lekarska | operacje : Piękny pokój Studentka 
SA Rów S Kr LECZ Kupno Letniska z paonen, BS humanistyki, uczenica 

3 " Wilno Wileńska 33—1, —— ———— Uneblowany, odnajmę AJ 
czowych, od 9—do 1, UR EA RY i SPRZEDAŻ  "rrvvvr"vYYVYPYYYYY"" zaraz dobrze: sytnować zycznego — (lontepian) 

SRA. "r" A -- nemu  sublokatorowi. posznkrje kondycji na 
Aa оана ая Dio RAB KA Osobny wchód, łatien- jąto, Zgłoszenia do 

DOKTÓR Kosmetyka m Pensjonat „Helios* ka. Benedyktyńska 8 adm. „Słowa*. z do sprzedania muro- komtortowy Ceny przy m 11. $ 
ELDOWICZOWA wany osobniak w do- — — 

vovvvywi stępne. Ohktawja Pie. = AAAAKGaaAAhanka na dA 
KOBIECĖ, WENE- wać alei ea chocka. Teleton 70. Mieszkanie 8 
zYCZNE Nazząpów GABINET 5 Neska на 3 pokojowe Różne 

MOCZOWYCH Wi Ž e wszelkiemi wygoda- pywyyyyywwe wzw 
Rasjonaim) + wiigvos Meros letniska _ mi do wynajęcia w *"vvevvtvvvvvvvev""* od 13—21 ed+— kosmetyki 

ul. Mickiewicza 24. 
tel 277. poza 

se Micklewlcza 81—4 
OE й kobiecą 

Em. Cholem Urūde:::::> 
Urolog nali, odświeża, zsuwa 

Choroby nerek,  pę- 
cherza i dróg MOCZO- as zag 
x Nas a op r Ž Masaż ciała, elektrycz. 

. uy, wyszczuplający (pa- 
tel.10-63, nie), Natryski „Hormo- 

DOKTOR na“ wedlng prol. Spah- 
la. Wypadzuie w.usów. 

Blumowicz 2 

  

łupież. Indywidualne 

podatku na*15 lat. 
Dowiedzieć się Tatar. — dwa pokoje, lub je.ładnej dzielnicy. Do- 

  

ska 8 m 20 den duży bez stoło= 
wania. Wymagane — 

OkazyjnieH! rzeka lub jezioro na 
miejscu, nieduża od. 
ległość od poczty i 
Kościoła, Ludw sarska 

różne pozostałe z 
licytacji rzeszy oraz 

  

samochod 
Sp zedaje Gil 7 m. 7. 
LOMBARD LETNISKO 

ul. Biskupia 4, tel. 
14-10 od 9 — 2t|w majątku na brzegu       5—7 ppoł. Wilii. Fotogratje i in- 77 

formacje w przedstawi- 
cielstwie firmy „Essex“ 

Skiep Mickiewicza 23. 
do wynajęcia duży 

Polecana 
przez Tow. ow. Win- o 
centego rodzina, skis- 
d.jąca się z matki su- 
chotnicy, ojca bezro- 

z 3 i 4 pokoi ze botnego i trojga а! 
wszelkiemi wygodami łych i głodnych dzieci 
nowoczesnemi, wanna prosi o pomoc w odzie 
na  miejscn do wy- ży lub groszach Of'a- 
najęcia. Wilno, ul.ry dla rodziny Bi. — 

Słowackiego 17 przyjmuje Administras. 

POKOJ PE DY: 
duży słoneczny bez 
mebli z užywainošcią 
kuchni i łazienki Wi- 

wiedzieć się Białostec- 
ka 6—1 cd 3—5. 

Mieszkanią 

Magistrat Miasta Wilna. CENACH FABRYCZNYCH 
żę: J i dobiersnie kosmetykėw ludny (može byčz po- || LETNISKO 

do každeį cery. Osiai-kojem na mieszkanie) walskiego GE 5 w 

  

PA choroby weneryczne, 

     

  

  

  

  

  

dż 

Le
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е 

E 
EE
E,
 

  

  

  

  

     

    

     

    

    

  

    

Iiazna Chatka 27. Do-6 pokoi do wynajęciaze wszelkiemi 

> a ——————— —— skėrne i moczopiciowe byci tycól. inikańska 14 willa urocza w sosno- niedzielę do gogz. 12 

p EBSIA m fład Forepanów, Pania, Fistameon] Wiesz, 5,920 0, rzady. Dode się funte wym, lee adi sago godz fo EE w 
„ K BS s, — ” R * 

"E WICI ELSTWO , waniedaiee а: A M o dozorcy domu. ana mod aian : Pra Kia š 

"FE 33 browska WIZ 285 JĘ 41 ZES nie na miejscu krokiet, POKÓJ. -„ypelaje nowe (Wie 
[Е. wi! Gdańska 6. ° ą —— — 22 a. si śm, pačio, kons edakų do wynojęcia letnia gwarancja) zł. 

ła rocznego grytona DaT-kacja statkiem lub au- wygody łazienka. Wi- i 200. 5 no, ańska (F-ma istnieje od r. 1874) Dr. Wolfson \ ;:: PRA sienai a wulskiego 6 c m. 14. wz RA 
i . 31 weneryczne, moczop «m z bra olonja Zgoda P. Za. : 

yoyo dad da, е ва g kada LL go мН, …Е….__'е.с_к____. ® т. пеоше›:ы.\тммпт. tresowania 160 złotych ją:zkowska. DO WYNAJĘCIA MS TEORIE" 
® у 7 tel. 10 67,049—1 i 4--8 S Drewnicka 30 m. 1 — „„AAanAAAAAAAASAAAS pokėj Z wygodami ns | z i 

\ guby p ] 3 godz. 18 - 20  -——— m 1.:70m piętrze, Jagiel- f 

"AAS © ŽĄBDAJEIE 5 — —— — НМНЛОт — —. Lokale |. lotne.  mommezmówwe 
a - SUWAWAJSUNIEJSZE он | POPIERAJCIE Kd WREGIRE do sprzedana Plac 678 УОО МЕБЛКАМЕ — Uniewažnia się 
WNE = (u) SOA ZE A ; DEULL: sął, kw. przy ul. Že- Mieszkanie 4 pokojcwe z kuchrją książeczkę wojskową > PA składach aptecznych znanego ° U Ego legit"mację akide CN 
ъ A 
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S..BEREZOWSKI. 

- „Partbilet kr. 77777. 
— Posłuchaj mnie, Ido, jeżeli nie 

chcesz pokłócić się ze mną, to zostaw 
w -spokoju moje sprawy sercowe, już 
ja się w nich lepiej orjentuję! 

— Spójrzcie no na nią! Ja mam zo- 
- stawić ją w spokoju. Rozwodzi się jak 

4 Ё 

warjatka, a ja mam to znosič! Cieka- 
wa jestem, ilu będziesz miała mężów 
„w życiu, jeżeli zaczynasz w takiem tem 
pie, jakiego nasze sowieckie władze 
nawet nie widziały! 

Ola roześmiała się, słowa Idy były 
zbyt śmieszne i patetyczne, nie mogła 
dłużej zachować powagi. Ale to obu- 
rzyło Idę jeszcze bardziej. 

— Ach, ty, się jeszcze śmiejesz? 
Mogłabyś jeszcze lalkami, się bawić, a 
nie mężów zmieniać... głupia... własne 
życie psuje i śmieje cię, jak małpa! 
Zobaczysz, potem płakać będziesz, ale 
już zapóźno. Ty myślisz, że małżeń- 
stwo, to głupstwo? Nawet rozmawiać 
z tobą nie chcę. Kiedy jesteś taka lek- 
komyślna, to rób sobie, co chcesz. 
Mnie jest wszystko jedno! х 

Zmierzyta Olę piorunującem spoj- 
- rzeniem i wyszła. > będziesz milczała? da już od jesieni. On jest moim mężem 

| : Redaktor w z.: Witold Tatarzyūski. Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

OLEGŁOWY 
FABRYKA CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNĄ 
„AP.KOWALSK! wasRszawa. 

  

Ola zamyśliła się. Ida miała, oczy- 
wiście, ze swego punktu widzenia ra- 
cję, nie można więc było gniewać się 
na nią. Ale przykro było, że zasługuje 
sobie na. taką złą opinię. 

Ida odebrała swoje pieniądze i rzit- 
ciła dziesięć rubli na stół i powiedziała 
wyzywającym tonem: į 

— Zabieraj swoje pieniądze, które 
ci byłam winna i pamiętaj, Olu, że już 
nie jestem swoją przyjaciółką! 

Ola pożałowała Idy: wiedziała, że 
bardzo potrzebowała pieniędzy, że te 
dziesięć rubli stanowiły wyrwę w jej 
budżecie. Postanowiła więc wytłóma- 
czyć się przed nią. 

Wieczorem podeszła do łóżka Idy. 

— Słuchaj, Ido, chcę ci wytłuma- 
czyć dlaczego się rozwodzę i ty sama 
przyznasz, że mam rację. 

Wyobrażam — sobie, 
głupstw się nasłucham! 

No, jak nie chcesz, to nie trzeba. 

* — Dlaczego się ze mną drażnisz? 
Wiesz, że jestem ciekawa, że nie zno- 
szę, kiedy ktoś zaczyna i nie kończy. 

— Dobrze, ale dasz mi słowo, że 

jakich 

  

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 2 

    

— Daję słowo. 
łóżku. 

— A więc, Ido, wiesz o tem, że by- 
ło dwóch braci Wierszyninych? 

— No, więc cóż stąd? 
— To, że Wierszynin to pseudonim 

partyjny, a prawdziwe jego nazwisko 
Ogniow. Rozumiesz. Jasne jak dzień. 

— W partji uznano za niestosowne, 
żeby dwaj wybitni komuniści nosili je- 
dno nazwisko. Zaproponowano moje- 
mu mężowi, by zmienił nazwisko. Wra 
ca więc do swego nazwiska — Og- 
niow. ; 

— Dobrze, dobrze, zaczynam: już 
coś rozumieć. 

— Skoro mój mąż nazywa się te- 
raz Ogniow, to i ja muszę zmienić na- 
zwisko. Więc dla utrwalenia naszego 
małżeństwa muszę się rozwieść z Wier- 
szyninym i wyjść za Ogniowa. 

— Uwierzę ci wtedy, kiedy wytłu- 
maczysz mi, jaką rolę odegrał w tem 
wszystkiem ten młody żółtodziób, któ- 
rego zastałem z tobą w czułej pozie? 

— Bardzo proste rozwiązanie za- 
gadki: mój mąż dla odróżnienia z bra- 
tem, do którego jest bardzo podobny, 
zgolił brodę i wąsy, a to odmłodziło 
go bardzo. Masz fotografję, tak wyglą 

  

ERZRORSZECOCEYSTIENE В! 
Siadaj na mojemi pozostanie nim, a o nikim innym nie 

  

3 

  

myślę nawet! 
— Oj, Olu, jeżeli mnie nie okłamu- 

jesz, to miałaś rację! A ja postępo- 
wałam, jak gęś. Jak mogłam podejrze- 
wać ciebie o lekkomyślność i obłudę, 
znając twoją szczerość i uczciwość! 
Wybacz mi, proszę. 

Ida rozpłakała się ze wzruszenia. 

— No, dosyć tego, Ido. / Pocałuj 
mnie i zabieraj pieniądze, ale za karę 
musisz przyjechać do nas do Symfero- 
polu na wakacje. 

Pokój został zawarty i wróciła daw 
na zgoda. 

Uppływały tygodnie szybko, minął 
„antywielkanocny* tydzień z całą 
„bozbożnicką* agitacją, potem rozpo- 
czął się ciężki okres egzaminów. Ola 
pracowała z podwójną energją i pilno- 
ścią: przecież od tego, czy zda egzami- 
ny zależał jej wyjazd do Symieropola. 

Skończyły się egzaminy w połowie 
maja i jednocześnie prawie Ola „odzy 
skała wolność". 

A listy od Borysa były pełne miło- 
ści i zachwytu. 

XXVI. 
Przez kilka tygodni walczył Borys 

  

wiedzieć się w sklepie Zwierzyniec ul Stara 
Markuna, Zawalna 16. Nr. 12. 

wym stanem interesów w „tabak-tru- 
ście”, Nie mieli tu jeszcze pojęcia o no- 
wych systemach pracy i produkcji, któ 

re postanowił wprowadzić Borys. Ob- 
jeżdżając podległe mu „sowchozy* i 
„Kołchozy”, Ogniow wybrał jeden z 
nich, położony na małym półwyspie, 
tak pięknym, że wyda mu się rajem. 
Były tam brackie kolonie, tubylcze, ni- 
skie „sakle“ o płaskich dachach śred- 
niowieczne wieżyce... Sosnowy las są- 
siadował ze wspaniałemi winnicami, 
olbrzymie kwiaty magnolij rzecały pla 
my jaskrawe na zieleń... Pałac Rajew- 
skich, w którym mieszkał kiedyś Pu- 
szkin, był otoczony wysokiemi palma- 
mi. Malownicze skały zstępowały ku 
morzu, tocząc zaciekłą walkę z jego 
falami. W pałacu tym ' odnajmował 
„sowchoz'* pokoje na lato: Borys posta 
nowił zamieszkać tu z żoną. Odtąd go- 
dzinami przesiadywał nad morzem, 
wpatrywał się w śpienione fale i ma- 
rzył... marzył o Oli! 

W Symferopolu, Ogniow mieszkał 
dwa tygodnie w hotelu, zanim znalazł 
mieszkanie. Szukał codzień, robiąc dłu 
gie spacery po mieście, wybierał skru 

pulatnie, chcącą znaleźć piękne gniaz- 

dko dla swojej Oli. Symferopol jest po- 

i jego szet Matwiejew z « dotychczaso- łączeniem dwóch miast — dwóch świa 

Drukarnia „Słowa* Zamkowa 2. 

  

dami (water łazienka) micką USB wystswion* 
Pląc na nazwisko Krzywo d 2 błockiego Bronisław «. 

wynajęcia. 

Metropolitalny 3. 

tów. Oto ulice rozdzwonione, rozkleko 
tane pędzącemi tramwajami, samocho- 
dami. Duże domy piętrzą się po ich 
bokach, tłumy pieszych płyną szero- 
kiemi chodnikami... to stolica republi- 
ki Krymskiej. Nie trudno dowiedziec 
się o tem: Głoszą to bowiem olbrzy- | 
mie plakaty, wypisane w języku tatar | 
skim... Ale gdybyśmy minęli kilka kwar 
tałów, ujrzelibyśmy ciche, typowo-po- | 
łudniowe rosyjskie miasteczko. Ulice | 

/ 

  

— piękne aleje platanów, akacyj, 
klonów i topoli. Z okien drewnianych 
i kamiennych domków wychylają się 
barwne główki geranium i fuksyj z po- 
za białych firaneczek. Za zamkniętą 
furtką ogródka szczeka grubym głosem 
brytan podwórzowy. Z poza płotów 
zwieszają się ciężkie brzoskwinie, mo- 
rele. Oto „prowincja symferopolska*. 
Nie, można tu dostać mieszkania urzędo 
wego, ale można wejść w porozumie- 
nie z właścicielem i dostać prywatnie 
parę pokoików. Błądząc tak po mieście, 
wyszedł raz Borys na Bachczysarajską 
ulicę. W cieniu plaatanu, siedział na ła 
wie, przed uroczym domkiem, staru- 

szek, { й 

D. C. N. 

   

 


