
Rok Fi Nr 139 (2946) 

SŁOWO 
WILNO. Piątek 17 czerwca 13832 r. 

Redakcja i Administracja, Wilno, Zarakowa 2, Otwarta od g. 9 do 4, Tełeiony: Redakcił — 17-82, 

ES 

PRE'>UMERATA mięsięczna z odnjesjeniem do domu, lub z 

przesyłką pocztową 4 zł, zagranicę 7 zł, Konto czekowe P,K,O, 

Nr, ©6259, W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

  

  

Administraci — 228, 

Opłata pocztowa tższczona ryczałiein, 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Administra- 
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PRZEDSTAWI 
BRASLAW — Ksiegarnja T-wa „Lot“ 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego 
DABROWICA (Polesje) — Ksiezarnis 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Rach”, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — 3, Zwierzyński, 
KLECK — Skiep „Jednošč“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOLODECZNO — Księgarnja T-wa „Ruch“, 

— A, Laszuk, 

  

K, Malnowskiego, OSZMIANA — 

ST, ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

CIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul 
NYWOGRÓDEK — 
N..ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińsktego, 
Kiosk St, Michalskiego, 

„ Naucz. Spółdz, 
PIŃSK -—- Księgarnie Połska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Poiskjej Macierzy Szkołaej, 
$TOQOŁPCE — Ksłęgarnia T-wa „Ruch*, > 

SŁONIM — Księgarnia D. Łubowskiego, ul, Mickiewicza 134 

— M, Lewin —bBiuro Gazetowe, ul, 3 Maja 3 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickjewicza 24, F, Juczewska. 

łew  Ksitydraj Kol, „Nuca”, 
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W otwarte karty KONFERENCJA w LOZANNI 
ARESZTOWANIE p.SCHILLERA. 

We Lwowie aresztowano pod zarzu- 

tem komunizmu szereg osób, między 

innemi dwóch aktorów, a także znalko- 

mitego reżysera Leona Schillera, które- 

go po przesłuchaniu zwolniono. 

Zobaczmy, co pisze prasa o роуо- 

dach tego sensacyjnego aresztowania: 

Robotnik: 

Aresztowania nastąpiły z powodu 

podpisania przez nich wraz z szeregiem 

imnych osób odezwy, o której wspomi- 

naliśmy wczoraj w „Robotniku”, a któ 

ra była wymierzora przeciwko niebez- 

pieczeństwu wojny z Rosją. 

Odezwy tej nie zamieściliśmy w „Ro- 

botniku”, ponieważ sposób ujęcia spra- 

wy nie odpowiadał naszemu poglądowi. 

Musimy jednak stwierdzić, że naiwny 

entuzjazm tej odezwy w stosunku do 

Związku Republik Sowieckich wcale a 

wcale nie wykraczał poza granice en- 

tuzjazmu wileńskiej młodzieży sanacyj- 

nej... 

Więc odezwa była również skierowa 

ma z prośbą o umieszczenie do „Robot- 

mika“, organu II międzynmarodówki, co 

już wyklucza, aby była przejawem ofi- 

cjalnej działalności III międzynarodów- 

iki. A jednak słuszne, zdaniem naszem, 

aresztowania nastąpiły. 

Kurjer Polski, organ „Lewiatana* i 

jedynej w: Polsce grupy ludzi, którzy 

o sobie dziś mówić mogą „kapitaliści”, 

bez uśmiechu ironicznego, podobnie cha 

rakteryzuje przyczynę aresztowania: 

Wedle źródła, na jakie się powołuje- 

my, odezwa, o której mowa, nawołuje 

do akcji amtywojennej w obronie Sowie 

tów, ma które chcą napaść międzynaro- 

dowi imperjaliści. 

Nieco inaczej, lecz w sposób, który 

specjalnie podkreśliliśmy, wyraża się o 

calej „chryji” z p. Schillerem  Ilustr. 

Kurjer Codzienny: 

Lakierowano p. Schillera na biało, 

by zakryć ton czerwony... To mic stra- 

sznego. Taki benefis komunistyczny. 

Ot, dla odmiańy. Dla epatowania bur- 

żujów, dla zgorszenia kołtunów lwow- 

skich. Pisano nawet, że p. Schiller jest 

dziaciakiem, który strasznie lubi takie 

" kawały urządzać. 

Zabawa w bolszewizm p. Schillera 

powinna się skończyć zasadniczo cał- 
Iiem gdzieińdziej. Jeżeli dwóch czy 
trzech młodych ludzi rozwiesi jakąś 
czerwoną prowokacyjną mpłachtę, to się 
ich aresztuje.. Słusznie. 

Jeżeli p. Schiller podpisuje odezwy 
bolszewickie, zakłada jaczejki komuni- 
styczne — to się mówi o infantelizmie. 

Świetnie pisze /,K.C. Zupełną ma 
rację. To samo mówiłem w ostatniem 
słowie na swoim odczycie w Instytucie 
Wschodnim. Powiedziałem tym panom: 
„Widziałem pannę žydėwkę, skazaną 
na 6 lat więzienia za komunizm, dlate- 
go, iż była to żydówka, głosząca po- 
trzebę iwalki z „ustrojem ikapitalistycz- 

nym* bez tych glejtów bezpieczeństwa, 
któremi panowie wymachują. Jabym 
Panów wszystkich pozamykał*. Słowa 
te moje były wywołane charakterem 
dyskusji w, Instytucie, a głównie prze- 

mówieniami p. p. Dembińskiego i Ję- 

drychowiskiego, 

Nie znamy sprawy p . Schillera. Nie 

chcemy o niej nic więcej pisać. Cieszy- 
my się, że zostal wyłpuszczony.. Gdyby 

był trzykroć kcmunistą, to jeszczeby- 
śmy się cieszyli, że został wypuszczony. 

Jest znakomitym reżyserem, Posiada 

wspaniały talent. Jeśli bolszewicy trzy- 
mają u siebie speców, o których wie- 

dzą, że na dnie serca do całego SSSR. 

nie mogą mieć dobrych uczuć, to tem- 

bardziej my możemy sobie pozwolić na 
p. Schillera, Nie będziemy żądali od 
niego pokajamja, któregoby zażądali 
zaraz bolszewicy, depczący godność lu- 
dzką. Niech sobie będzie bolszewikiem, 
i pracuje w, teatrach polskich. Ale to 
aresztowanie z wypuszczeniem ma ol- 

brzymie znaczenie moralne, To jest to 

moralne piętno, które na ludziach, idą- 

ARTYKUŁ p. ŠWiANIEWICZA 

dówiką powiinno się u nas wyciskać. 

Zabawa w bolszewizm... pisze I.K.C, 

I ma rację. Tutaj w Wilnie mamy do 

czynienia akurat z takiem samem zjawi 

skiem: z zabawą w bolszewizm, 

Donosiliśmy już, że w, sobotę 'wje- 

czór p. prezes Abramowicz, działający 

z ramienia Bloku, prosił nas o zawie- 

szenie polemiki. Usłuchaliśmy tego we- 

zwania. „Kurjer Wileński* go nie wy- 

słuchał. Wprost przeciwnie — wydru- 

kował nowe listy i nowe napaści. Nie 

odpowiadaliśmy na nie, gdyż uważali- 

śmy, że dla spraw o zabarwieniu 

osobistym nie warto tej polemiki prze- 

ciągać, Dziś jest co innego. Oto „Ku- 

rjer Wileński'* wydrukował ideowy ar- 

tykuł p. Świanmiewicza, po którym musi- 

my powtórzyć oskarżenie o komunizm. 

z temi oczywiście zrozumiałemi zastrze 

żeniami, że nie uważamy nikogo za a- 

gentów TI międzynarodówki. Uważamy 

tylko, że ideclogja, głoszona przez gru- 

pe p. Dembińskiego w częściach  istot- 

nych pokrywa się z komunizmem, a 

różni się w częściach nieistotnych. O- 

skarženia o organizagyjną łączność ni- 

gdyśmy nie stawiali i nie stawiamy, 

Artykuł p. Świaniewicza zaopatrzy- 

ła redakcja dopiskiem. Nie ma to jed- 

nak najmniejszego znaczenia. I bez te- 

go dopiska wiemy, że p. redaktor Oku- 

licz nie ma nic, ale to nie wspólnego z 

ideologją grupy p. Dembińskiego, wie- 

my, że jego fuzja z tą młodą grupą nie 

nosi nawet Śladów jakiegoś ideowego 

pokrewieństwa. Ale różnica dziernikar- 

skiej wartości tego, co pisze p, Okulicz, 

a tego, co pisze p. Jędrychowski, Dem- 

biński, Miłosz, Świaniewicz etc, jest 

tak ogromna, że oczywiście „Kurjer 
Wileński' jest dziś organem p. Dem- 

bińskiego i jego grupy i inaczej trak- 
tować go nie sposób. 

O artykule p. świaniewicza zresztą 
długo pisać nie będziemy. Należy on do 

serji artykułów, wypierających się ko- 

munizmu, broniących się przed naszemi 

oskarżeniami, Ale broni się p. Świanie- 

wicz takiemi frazesami: 

Stąd rewolucyjność różniych elemen- 
tów szczerze antybolszewickich. Stąd u- 
jemny stosunek do całej kapitalistycz- 
nej gospodarki i kultury, dajacu chwi- 
lami akcenty, przypominające ocenę 
życia kapitalistyczniego w książkach so- 
wieckich. 

Zwiróćmy uwagę na określenie „ka- 
pitalistyczna kultura“. O czem tu, p. 
Świaniewicz Oczywiście, nie 
idzie drogą moją i pp. Bocheńskich i 
nie odróżnia kultury mieszczańskiej od 
kultury szlacheckiej. Oczywiste jest, że 
dia niego kultura kapitalistyczna, albo 
jak gdzieindziej mówi: „kultura 
wyrosła na podłożu kapitalistycznem“, 
to nie jest wyłącznie kultura „kapi- 
talistow“ w pojęciu ludzi, rozporządza- 
jących kapitałami. To nietylko kultura 
pożyczających pieniądze na procent, ale 
kultura malarzy,, mających tyle pienię- 
dzy, aby zapłacić jedną szklankę czar- 
nej kawy. Rzecz oczywista, że w poję- 
ciu p. Świaniewicza i p. Dembińskiego, 
pojęcie „kultura kapitalistyczna““ po- 
krywa się z pojęciem „kultura europej- 

ska“, 

mówi? 

A więc ci panowie przychodzą z 

krytyką „kultury europejskiej". Prze- 

ciwstajwiają jej pracę w kolektywie, pia 

tiletkę i jej tempy. 

Artykuł p. Świaniewicza podnosi 

ciągle, że ci Ikomsomolcy wileńscy to są 
katolicy. Nie chcemy sobie upraszczać 

polemiki, mie chcemy nawet przeciągać 

śmieszków: na swoją stronę, co uda się 
nam w zupełności , jeśli powiemy: 

„specjalnego nabożeństwa katolicy, któ 
rzy, aby pracować dla katolicyzmu, po- 

szli propagandować komunizm w bez- 

wyznaniowej gazecie". Ale zrzekamy się 

tego upraszczania, chociaż nie cofając 

się przed różnego rodzaju dyskusjami 
politycznemi, społecznemi, literackiemi, 

cych ma kompromisy z III międzynaro- trudno mi uważać siebie za zdolnego 

OTWARCIE KONFERENCJI 

LOZANNA. PAT. — Konferencja lozań- 
ska otwarta została dziś rano w sali hotelu 
„Beau Rivage" .Na posiedzenie dopuszczeni 
zostali oprócz delegatów tylko dzienpikarze. 
Na konferencji reprezentowanych jest ogółem 
16 państw, a mianowicie: Francja, Anglja, 
Italja, Niemcy japonja, Belgja, Polska, Cze- 
chosłowacja, Rumunja, Nowa Zelandja, Po- 
łudniowa Afryka, Australja, Kanada, Grecja, 
Portugaljaj i Jugosławia. 

Parę minut po godz. 10 delegaci są już 
w komplecie Gdy wchodzi prezydent konfe- 
aeracji szwajcarskiej, wszyscy wstają. Na 
stępnie Herriot imieniem sześciu mocarstw 
zapraszających proponuje kandydaturę Mac 
Donalda na przewodniczącego konferencji. 
Propozycja ta zostaje przyjęta, poczem pre- 
zydent Motta wygłasza przemówienie powi- 
taine imienem władz szwajcarskich, podkre- 
ślając doniosłość konferencji. 

Mac Donald krótko dziękuje poczem pre- 
zydent Motta opuszcza salę 

PRZEMÓWIENIE MAC DONALDA 

Głos zabiera Mac Donald, który na wstę 
pie omówił sytuację, w jakiej zbiera się kon 
ierencja, przypominając upadek handlu świa 
towego który wynosi dziś tylko połowę cy- 
fry z roku 1929. Liczba bezrobotnych osią- 
gnęła 25 miljonów. 

Mówca podkreśla dalej że konferencja ze 
brała się dła zbadania jednej z przyczyn kry 
zysu, mianowicie dziedzictwa finansowego 
wielkiej wojny. Załatwienie tej sprawy musi 
być wstępem do dalszych prac nad przywró 
ceniem dobrobytu. Koniecznem jest szybkie 
działanie. Układy zawarte szybko będa sto- 
kroć bardziej dobroczynne, aniżeli układy za 
wartee z trudem po niedokończonych tar- 
gach i dyskusjach. 

DALSZE PROWOKACYJNE 

wystąpienie hitlerowców w Gdańsku 
WARSZAWA 16 6 (tel. własny). — Do 

noszą z Gdańska, że dziś rano na wynajętym 
statku 300 hitlerowców w mundurach, urzą- 
dziło demonstrację antypolską w związku z 
wczorajszym pobytem kontrtorpedowca „Wi 
chru* w porcie gdańskim. 

Statek naładowany hitlerowcami przepły- 
nal przed półwyspem Weste-piatte, na kto- 
rym znadują się polskie składy aranicyjne. 
Hitlerowcy śpiewali bojowe pieśni niemiec- 
kie i wznosili okczyki antypolskie. Następnie 
tenże statek przedefilował przed iłotylla an- 
gielską, stojącą ićszcze w qiorcie gdańskim. 

Dzisiejsza prasa donosi, że Senat Wolnego 
Miasta zwrócił się ze skaczą Jizeciwko wpły 
nięciu „Wichru* na wody gdańskie do hr. 
Graviny, Wysokiego Kornisarza Ligi Naro- 

Problem nie jest tylko zagadnieniem 
szczegółów technicznych, ale i szerokich za- 
sad. Pierwsza zasada, która narzuca się kon 
ferencji to zasada, że żadne zobowiązania nie 
mogą być jednostronnie unieważnione. Uzu- 
pełnieniem tej zasady winno być, że zobowia 
zania niemożliwe do wykonania muszą być 
rewidowane. 

Mówca podkreślił dalej związek między 
konierencją lozańską a genewską. Podkre- 
Śli także z naciskem, że zadaniem mężów 
stanu jest nietylko przezwyciężenie trudności 
gospodarczych, ale i zapewnienie okresu po- 
koju politycznego podczas którego narody 
nie będą niepokojone obawą wojny i pogło- 
skami © wojnie. 

Kończąc swe przemówienie, Maco Donald 
wezwał konierencję by powzięła śmiałe de- 
cyzje, które przynosą ułgę całemu światu. 

KANCLERZ VON PAPEN 

LOZANNA PAT. — Na czwartkowem po- 
siedzeniu konierencji Mac Donald zapoznał 

* ministra Załeskiego z kanclerzem Rzeszy von 

dów w Gdańsku. Według iniormacyj dwóch 
dzienników gdańskich hr. Gravina porozumie 
wał się telefonicznie z Genewą, zapytując ge 
neralny sekretarjat Ligi o opinję na temat 
podstaw prawnych wpłynięcia „Wichra“ do 
portu gdańskiego. 

Koła rządowe polskie w Warszawie uwa 
żają całą sprawę za wyczerpina, twiei ūz4C 
że obowiązkiem polskiej flozy wnjenncj byłe 
wysłanie statku na powitante floty angielskiej 
i odprowadzenie 20 portu gdańskiego, gdyz 
Polska reprezentuje sprawy zagraniczne Gdań 
ska. „Wicher* spełnił tylko to co do niego 
należało i wedie opinji czyanikó v kie: owni- 
czych naszego Min. Spraw Zagranicznych 
obowiązujące prawa nie zostały w żadnej 
inierze przekroczone. 

  

HITLEROWCY I KOMUNIŚCI 
DOMAGAJĄ SIĘ WYSTĄPIENIA 

Z LIGI NARODÓW 

BERLIN. PAT. — Sejm pruski przy- 
jał głosami hitlerowców i komunistów 
wniosek frakcji komunistycznej. zwra- 
cający się do rządu Rzeszy z wezwa- 

niem, ażeby niezwłocznie zgłosił wy- 
stąpienie Niemiec z Ligi Narodów. 

DEKRET POLITYCZNY 

BERLIN (PAT). Dzisiaj w godzi- 

nach południowych ogłoszony został 

tekst nowego dekretu politycznego pre- 
zydenta Rzeszy. Składa się on z 5 czę- 
ści, obejmujących przepisy © zgroma- 
dzeniach publicznych i pochodach, wy 
dawnictwah perjodycznych, organiza - 
zacjaćh politycznyćh, Ikaračh, za prze- 
kroczenia i postanowienia końcowe. -— 
W zakresie zgłaszania zakazów zgroma 
dzeń publicznych, pochodów pieszych i 
na samochodach poszózególne zarządze- 
nia przewidują złagodzenie dotychcza- 
sowych przepisów. Na wypadek wykro- 

  

czeń minister spraw zagranicznych Rze 
szy upoważniony jest przywrócić na ca- 
iym obszarze lub poszczególnych częś- 
ściach obostrzone przepisy i meldowa- 
nie zgromadzeń, względnie całkowity za 
kaz. 

Wydany razem z tekstem dekretu ko 
mumikat Biura Wolffa zaznacza: że wy 
dając ten dekret, Prezydent! Rzeszy i 

rząd miał przedewszystkiem na oku zbli 
žające się decydujące wybory, przed 
któremi chciał przynajmniej w części 
przywrócić swobodę polityczną, ograni- 
czoną poprzedniemi dekretami. 

BURZLIWE POSIEDZENIE 

SEJMU PRUSKIEGO 

BERLIN (PAT), — Sejm pruski kon 
tymuował 16 bm. dyskusję w sprawie 
amnestji politycznej. Debata miała chwi 

lami przebieg bardzo burzliwy. Kiedy 

jeden z zposłów hitlerowskich ostro za- 
atakował socjal - demokratów — nie- 
mal nie doszło do bójki. 

  

UKŁAD HANDLOWY POLSKO - TURECKI 
WARSZAWA (PAT). — W dniu 16 

bm. w wyniku rokowań trwających od 

kilku dni, prowadzonych przez wicemi- 

nistra Doleżała z jednej strony, z dru- 

giej zaś przez delegatów rządu tureckie 

go: wiceministra przemysłu i handlu 

w Ankarze Atif Beja i dyrektora ture 

ckiego Instytutu Eksportowego Dżemad 

Beja, został podpisany przez podsekre- 

tarza stanu w MSZ Becka i wicemi- 

nistra przemysłu i handlu Doleżala о- 

raz przez wymienionych delegatów ture 

ckich układ handlowy, mający na celu 

uregulowanie pewnych kwestyj w obro- 

cie handlowym polsko - tureckim, 

Papenem. 

LOZANNA. PAT. — We czwartek w po- 
łudnie kanclerz von Papen złożył wizytę Her 
riotowi, z którym odbył dłuższą rozmowę. By 
ło to pierwsze spotkanie nowych szetów rzą 
dów Francji i Niemiec. W czasie rozmowy 
von Papen p<zedstawił swe stanowisko TAN 
sprawie stosunków farncusko - niemieckich. 
Herriot ze swej strony podkreślił z całym na 
ciskiem konieczność szczerej współpracy mię 
dzynarodowej. 

Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia cyfrowe j tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nje przyjmuje zastrzeżeń ce 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Adminjstrzcję zmieniane dowolnie, Za dostarczenie niuuneru dowodowego 26 gr, 
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Marszałek Piłsudski 
KCMANDOREM HONOROWYM 

©F. JACHT-KLUBU 
WARSZAWA. PAT. „Polska 

Zbrojna donosi, że p. Marszałek Pił- 
sudsi przyjął najwyższą godność Ofi- 
cerskiego |ach-Klubu Rzeczypospolitej 
— komandora honorowego. 

MOŻLIWOŚĆ STRAJKU PIEKARZY 
WARSZAWA, 16.6 (tel. wł.) W mieście 

rozeszły się pogłoski iż wśróJ robotników jie 
karskich lansowana jest myśl proklamowania 
strajku z powodu stanow's<a pracodawców 
w sprawie umowy zbiorowej. Myśl strajnu 
iorsują demagodzy zwią+kowi, kt i 
cząc na dzisiejszą ciężką sytuację gos, 
czą narażają robotników na utratę pracy. Dia 
każdego jest rzeczą jasną, iż przy panują- 
ce a obecnie bezrobociu znaj 1,2 sie rie mało 
chetnych do podjęcia pra:y, dła kiósych pa- 
pierowe spory i am x: ';xi mencrow związ- 
kowych nie będą miaiy znaczenia. 

KONCERT POLSKI W LONDYNIE 
LONDYN (PAT) — W ambasadzie 

polskiej odbył się wczoraj wieczór mu- 

zyczny, który zgromadził liczne grono 
osób z pośród konpusu dyplomatyczne- 
go i sfer politycznych oraz towarzy- 
skich Londynu. Obecne były także ku- 
zynki króla, księżniczki Helena Wikto- 

rja i Marja Luiza. Wykonawcami byli 
Artur Rubinstein i Paweł Kochański, 
którzy wykonali sonaty Brahmsą i 

Beethovena. 

      

Drogi porozumienia polsko - litewskiego 
ROZMOWA Z MEC. LEDNICKIM 

Po tygodniowym pobycie na Litwie po- 
wrócił do Warszawy mec. Aleksander Ledni- 
cki. W rozmowie z przedstawicielem jednej 
z agencyj prasowych podzielił się mec. Led- 
nicki wrażeniami, odniesionemi z pobytu na 
Litwie. 

— Podróż moja do Kowna — ośwadczył 
mec. Lednicki — miała charakter prywatny. 
Z prawdziwą ciekawością przyglądałem się 
miastu, którego nie widziałem od 20 lat. Ko- 
wno się rozrosło, liczy obecnie 110 tysięcy 
mieszkańców, na brzegu Niemna i pagórkach 
otaczających miasto powstały nowe dzielni- 
ce. Kowno nie robi wrażenia stolicy na wzór 
stolic europejskich, tempo życia ma bardzo 
powolne, co wypływa z charakteru narodo- 
wego Litwinów i gospodarczego życia, głów 
nie rolniczego — ale jest miastem czystem i 
przyzwoicie utrzymanem. 

Stanąłem w Kownie w tym samym hote- 
lu co przed dwudziestu laty. Dawniej był to 
hotel „Metropol“ dzisiaj się nazywa „Lithua- 
nia" i stanowi własność rządu litewskiego. 
Wiadze litewskie były dla mnie uprzedzająco 
grzeczne, ułatwiły mi pobyt w Kownie i u- 
możliwiły powrót do Polski bezpośrednio 
przez granicę polsko-litewską. 

STOSUNEK LITWY DO POLSKI 
Jak pan mecenas ocenia obecną fazę 

stosunków  polsko-litewskich? 
— W stosunku do Polski — odrzekł mec. 

Lednicki — należy ryzróżnić dwie strony tej 
kwestji, a mianowicie, stosunek państwa №- 
tewskiego do państwa polskiego,jako dwóch 
równych suwerenów, Oraz żenie mniej- 
szości polskiej na Litwie. Co do tej ostatniej 
kwestji, ze smutkiem muszę stwierdzić, że 
stan posiadania polskiego na Litwie ulegi 
bardzo poważnemu zmniejszeniu, Język pol- 
ski przestał być językiem znanym, wychodzi 
z użycia, staje się coraz bardziej językiem 
mniejszości polskięi, Starsze pokolenie įe- 
szcze zna język polski. Ci, co nasz język zna 
ją, chętnie się nim w rozmowach ze mną 
posługiwali. Nie mogę powiedzieć, czy rów- 
nież tak zachowują się Litwini wobec swoich 
obywateli — Polaków. Młode pokolenie litew 
skie nie zna zupełnie języka polskiego i mó- 
wi tylko po litewsku. Miałem trudności w po 
rozumieniu się z przedstawicielami młodej 
generacji. 

DUCHOWIEŃSTWO LITEWSKIE WOBEC 
POLAKÓW 

Litewskie duchowieństwo katolickie spe- 
cjalnie źle obsługuje potrzeby swoich wier- 

do podjęcia także dyskusji teologicz- 

nej, Chrześcijaństwo i katolicyzm, wy- 

dają mi się jednak bardzo mało z pia- 

tiletką wspólnego mającemi.. Dobro- 

wolność ofiary, sumiemje, oto są rze- 
czy istotne dła katolika. Św. Franci- 

szek propagował ubóstwo, ale burżuj, 

któremu bolszewicy wypatroszą sejfy, 

przez to samo 

Mniejszych. 

nie stanie się jeszcze 

członkiem zakonu Braci 

Ideowo i fonetycznie 

przez p. Dembińskiego „praca wielkich 

tempów*, „nowych wacht* j. t. d. tyl- 
ko z wielkim gwałtem da się wtłoczyć 
w chrześcijańską doktrynę miłości, mi- 
łosierdzia i przebaczenia, Szczerze mó- 
wiąe, nie bardziej naciąganego, nic bar- 

dziej humorystycznego, niż to kumowa- 
mie katolicyzmu z bolszewizmem 

gruncie wileńskim. Odpowiadają mi: 

„Pańska „Myśl w Obcęgach* była tego 

ojcem", Replikuję: „,„Karamazow był oj- 

cem.., Smierdiakowa“. 

Pan Swianiewicz zapewne uważał, że 
uczynił bardzo chytre posunięcie, sko- 
ro wytłumaczył, że właśnie katolicyzm 
był motorem, który popchnął tę młodą 

  

na 

naśladowana . 

grupę w ramiona krytyki kultury euro- 

pejskiej i „rewolucyjności* „przypomi 

mającej ocenę w książkach sowieckich”. 

Otóż, wyolbrzymiając ten motyw kato- 

lickości, jako motoru tego całego bol- 

szewizmu, p. świaniewiez, zamiast u- 

trudnić, ułatwił nam zadanie wprost w 

sposób znakomity. Jeżeli — zapytamy 

— katolicyzm był tym motorem, któ- 
ry wytwarzał takie właśnie poglądy, to 
skąd się w tej grupie znalazła ilościowa 
przewaga tych, którzy do katolicyzmu 

nigdy się nie przyznawali? Jeżeli to ka- 

tolicyzm ma być matką tej potrzeby po- 

wtarzamia frazesów, codzień  zreszią 

slyszanych prze radjo bolszewickie, to 

jakim sposobem ta matka morodzila 

także p.p, Jędrychowskiego, Miłosza, 

Zagórskiego, Radulskiego, 0 których 

wiadomo, że podkreślają .swój indyfe- 

rentyzm religijny ? 

W ten sposób demaskujemy doszczęt 

nie cały Ikunsztowny wysiłek p. Świanie 

wicza — rozrywamy ten glejt bezpie- 

czeństwa, z którym nasze bolszewicięta 

spacerują, ścieramy święte oleje z agit- 

aparatu ° 

Dosyć tych żartów! Na gruncie wi- 

leńskim uprawia się taką samą zabawę 

w bolszawizm, za którą we Lwowie od- 

prowadzili sporo osób wprost” do ciu- 

py. Każda zabawa staje się niemiła, jak 

jest niebezpieczna. O tem uczono w dzie 

ciństwie, cytując przykład Zosi z zapał- 

kami. Wśród naszej młodzieży uniwer- 

syteckiej zabawa ta doprowadziła do te 

go, że wyrazy '„bolszewizm*, „.komu- 

nizm“ wymawia się u nas bez tej odra- 

zy moralnej, która w naszej szerokości 

geograficznej jest nam koniecznie po- 

trzebna. Z odczytania odpowiedzi na an 

kietę wśród młodzieży uniwersyteckiej, 

wyniosłem pod tym względem jak naj- 

gorsze wrażenie.. Zabawę tę uważamy 

za niebezpieczną. Do Bloku Bezpartyj- 

mego weszliśmy nie dlatego, by komu- 

nizm tolerować, ale aby z nim walczyć, 

Marszałek Piłsudski dwa razy zbawił 

Polskę od komunizmu: w 1919-ym i 

1926-ym roku! Na zabawę w  komu- 

mizm w Wiilnie pod szyldami wileńskie- 

go BB. nie pozwalamy i nie pozwo- 

limy, Cat. 

nych Polaków. Tylko malutki kościołek Sza- 
rytek w Kownie oddany został do użytku Po 
laków, a i to tylko do godziny 9 rano. By- 
łem w niedzielę na mszy w tym kościele, śpie 
wy byli litewskie. Arcybiskup  kowieński, 
Skwireckis, nie jest widocznie bardzo wrażli- 
wy na potrzeby swoich polskich wiernych. A 
potrzeby religijne Polaków są wielkie, gdyż 
polski stan posiadania reprezentuje dziś w 
Kownie głównie proletarjat. Dla niego ko- 
Ściół jest podstawą życia duchowego. 

SZKOŁY POLSKIE 

Jest w Kownie bardzo ładne gimnazjum 
polskie, są inne szkoły polskie, ale do poł- 
skich szkół uczęszczać mogą tylko dzieci 
tych rodziców, którzy w paszportach wyraž- 
nie określeni są jako Polacy. Na tem tle by- 
ło i bywa dużo nieporozumień i niesprawie- 
dliwości. 

Robota polska mimo to nie ustaje na Lit 
wie. Jest w Kownie pismo polskie, są związ- 
ki akademickie, jest bank polski. Obawa 
przed wpływami kultury polskiej podyktowa- 
ła rządowi litewskiemu liczne niesprawiedli- 
wości wobec Polaków. Trzeba mieć nadzieję, 
że będą one wyrównane w marę' wzmacnia 
nia się siły narodowej litewskiej. 

NIEMA NAOGóŁ NIECHĘCI DO POLAKÓW 

W narodzie litewskim niema naogół nie- 
chęci do Polaków i do Polski. Jest rozdmu- 
chana przez celową propagandę sprawa Wil- 
na. Trzeba trochę czasu, wzajemnego kon- 
taktu i wzajemnych wpywów, by się rozrze- 
dziła duszna atmosfera, która panowała о- 
statnio na Litwie. Czas swoje robi, dziś jest 
znacznie lepiej. Stosunek Litwy do państwa 
polskiego może stać się normalnym, ale trze 
ba nad tem trochę popracować. Litwini mu- 
szą nabrać przekonania że niema i nie będzie 
rządu w Polsce, który mógłby przeprowadzić 
zmiany tęrytorjalnę i podarować komukol- 
wiek część swego terytorjum, a z drugiej stró 
ny, że Polska nie ma zamiarów zaborczych, 
że istnienie Litwy leży w interesie państwa 
polskego, że nie jest ona solą w oku Poła- 
ków, ale odwrotnie, faktem, który odpowiada 
głęboko naszemu sentymentowi narodowemu. i 

— Wracałem do Polski — mówił  dałej 
mec. Lednicki — przez mostek na malutkim 
ruczaju, któremu się nigdy nie śniło, że bę- 
dzie stanowił granicę między dwoma pań- 
stwami. Taksówką kowieńską w ciągu trzech 
godzin stanąłem pod gankiem własnego do- 
mu na pograniczu litewskiem. 

W dwa dni potem tą samą drogą przy- 
jechał do mnie z Kowna samochodem zasłu- 
żony działacz litewski p. Marcin Icas z żoną 
amerykańską Litwinką i z profesorem uni- 
wersytetu kowieńskiego, Kurnatowskim. Omó 
wiliśmy dużo kwestyj, interesujących nasze 
kraje. Wyniosłem głębokie przekonanie, że 
droga do porozumienia między obu państwa 
mi jest krótsza, aniżeli nam się wydaje. Po- 
trzeba tylko, by ludzie dobrej woli po obu 
stronach wzięli w swe ręce inacjatywę i pra 
cę nad zagadnieniem porozumienia poisko-li- 
tewskiegc. 

P. Marcin Icas ze swą małżonką i proie- 
sorem Kurnatowskim są teraz, korzystając z 
uprzejmości władz polskich, w Wilnie, a mam 
nadzieję, że trochę później, na jesieni, przy- 
będą do Warszawy. Umożliwi to dalsze roz- 
mowy nad zbliżeniem obu narodów. 

STOSUNKI WEWNĘTRZNE NA LITWIE. 

— A jak przedstawiają się stosunki wew- 
nętrzne na Litwie? 

— Litwa — odrzekł mec. Lednicki — ro- 
bi wrażenie poważne i pozytywne. Litwini 
nadali charakter narodowy swemu państwu. 
Jestto kraj chłopski, konserwatywny, przywia 
zany do prawa własności i do swych war- 
sztatów pracy. Z uwagi na swój charakter 
narodowy i strukturę społeczną, ogół litewski 
nie jest wraliwy na propagandę sowiecka, 
ale inteligencja litewska, uciekając od 
wpływów kultury polskiej weszła zapewne 
wbrew swej wiedzy i woli w orbitę wpły- 
wów rosyjskich przedwojennych, a może i 
dzisiejszych. 

Gospodarczo Litwa do ostatniego roku 
nie odczuwała kryzysu światowego. Dopiero 
rok obecny przyniósł pewne trudności, bud- 
żet państwa z 315 miljonów litów został zre- 
dukowany do 280 miljonów. 

 



JEDEN Z CZYNNIKÓW ||| 
upadku myśli politycznej wśród młodzieży — 

PODRĘCZNIK 
iPodstaiwą wykształcenia. polityczne- 

go jest wykształcenie historyczne, zwła- 

szcza historja czasów! najnowszych. 

Wykształcenie polityczne opiera się 

na trzeh podstawach: wykształcenie hi- 
storyczne, ekonomiczne ii z zakresu pra- 

wa publicznego, Przyczem zaznaczyć na 

ieży, że nie teoretyczna ekonomja, 

nie dogmaty prawa są pod- 
stawą wykształcenia politycznego, lecz 
znajomość rozwoju stosunków  gospo- 
darczych i form politycznych. Historja 

czasów najnowszych, syntetycznie ujmu 

jąca politykę zewinętrzną, stosunki go- 
spodarcze i sprawy ustrojowe daje wła- 

ściwie wykształcenie polityczne. Stąd 

należy zwrócić uwagę  szczególniejszą 

na nauczanie historji czasów najnowyr 

szych w) szkołach średnich; należałoby 

też odnośne wykłady wprowadzić pu- 

blieum na uniwersytetach, uczyniwszy 

je obowiązującemi dla słuchaczy fakul- 

tstu prawnego, humanistyki i przyszłyh 

nauczycieli geografji. 

Przed wojną Światową ogromny 

mipływ dodatni na poziom myślenia po- 

litycznego naszej młodzieży miały wy- 

klady prof. Szymona Askenazego „Eu- 

ropa a (Polska* od kongresu wiedeń- 

    
  

  

beenie niski stan wyrobienia poli- 

tycznego, niumiejętność myślenia kate- 

gorjami politycznemi naszej młodzieży 

akademickiej pochodzi ze zlego posta- 

wienia nauki historji czasów najnow- 

szych w szkołach średnich, Prawdziwą 

plagą umysłową jest niemal powszech- 

nie używamy podręcznik p. Czesława 

Nanke „Historja mowiożytna', część IL, 

od pierwszego rozbioru Polski i wybu- 

chu rewolucji francuskiej do czasów 

najnowszych (wyd, 5). 
Podręcznik p. Nanke'go roi się 

błędów historycznych. 

Rozpoczynamy przegląd od wypad- 

ków  mowszej doby — od Wie :* 

Wojny. P. Nanke pisze: 
„Potrzebując skutkiem znacznego wzro- 

stu ludności nowych obszarów osadniczych, 

nie mogąc myśleć o zyskaniu ich na Zacho- 
dzie, parły — podobnie, jak w średnich wie- 

kach — na Wschód z zamiarem  wydarcia 

Rosji części Królestwa Polskiego“ (Niemcy, 
str, 256). 

Od 1882 r. do wojny światowej przy 

znacznem zwiększaniu się ludności w 

Niemczech, ludność rolniczego państwa 

nie wzrastała absolutnie, oddając nietyl 

ko cały swój przyrost ludnościowy, 

i jeszcze pewną nadwyżkę miastom. 

Komisja Kolonizacyjna miała trudności 

wi zńmalezieniu odpowiedniej ilości kolo- 

nistów. Stosunek procentowy ludności 

polskiej i niemieckiej w Księstwie Po- 

znańskiem od 1815 r. do 1915 r. nie u- 

legł zmianie, ulegając iwi ciągu tego stu- 

lecia częstokroć fluktuacji, Zdobycz 

* Królestwa bynajmniej nie była celem 

wojny ze strony Niemiec. Antagonizm 

rosyjsko - niemiecki powstał na tle ek- 

spansji Niemiec do Azji Mniejszej, bu- 

dowy kolei Bagdadzkiej. Drugim waż- 

jego czynnikiem była ta okoliczność, że 

Niemcy, nie chcąc pogorszyć siwej mię- 

dzynarodowej pozycji, nie mogły do- 

puścić rozbicia Austrji przez Rosję 

Rosja zaś pożądała zdobyczy na Bałka- 

nach naruszając bezpieczeństwo Austro- 

Węgier, oraz od 1909 r, miała nasta- 

wioną opinję na zdobycie Galicji- 

Wschodniej. 
P. Nanke pisze, iż „celem zabor- 

czych dążeń Rosjii było poza Konstanty- 

nopolem — ujście Wisły”. 
Przed wojną ani w sferach oficjal- 

nych rosyjskich, ani w publicystyce ro- 
syjskiej nie występowała sprawa zdo- 
bycia ujścia Wisły. Zjednoczenie ziem 
polskich było rzucone na początku iwioj- 
ny przez Rosję, jako hasło, mające po- 
zyskać Polaków dla celów strategicz- 

nych, lecz bynajmniej nie było celem 

polityki rosyjskiej, 2 

Życie polityczne i gospodarcze róż- 

nych dzielnie Polski przed wojną świa- 
tową zostało fałszywie przedstawione 

przez p. Nanke. Oświadczenie sejmu ga- 
licyjskiego o początku, ery konstytucyj- 

nej: „Przy Tobie, Najjaśniejszy Panie, 
stoimy i stać zawsze chcemy', nie by- 

ło, jak twierdzi p. Nanke, zrzeczeniem 

od 

P. NANKEGO 
było to skojarzenie sprawy polskiej z 

dynastją Habsburgów. Oświadczenie to 

nastąpiło nie po wojnie pruskiej, lecz 

przed wojną pruską. Doktryna politycz- 

na eo do odbudowy Polski została sfor- 

mułowana we wstępnym artykule „Prze 

glądu Polskiego" 1866 r. Artykuł ów 

był pióra Florjana Ziemiałkowskiego. 

Przejawiając właściwe sobie nieu- 

ctwo, p. Nanke pisze o powstaniu kon- 

stytucjj austrjackiej co następuje: 

„Pierwszy krok w tym kierunku zrobiono 

już po przegraniu wojny w 1859 r., ale wy- 

dana wtedy przez cesarza konstytucja 1860 

r. nie weszła w życie skutkiem tego, że 0- 

parta była na zasadzie szerokiej „autonomii 

poszczególnych krajów, na co nie chcieli 

zgodzić się Niemcy austrjaccy w obawie o 

swą przewagę w państwie. Obecnie po dru- 

giej przegranej (1866 r.) sprawa ta stała się 

jeszcze bardziej piekącą, a szczególnie zacho 

dziła konieczność pogodzenia się z Węgra- 

mi, gdyż ci najwytrwalej umieli bronić wo- 

bec rządu wiedeńskiego swych praw рой- 

tycznych“ (str. 215). 

„Autor tu ignoruje bardzo ważny mo- 

ment, mianowicie konstytucję 1861 r., 

która weszła w życie, lecz została za- 

wieszoną, gdyż Węgrzy od początku nie 

obsylali porlamentu wiedeńskiego. W 

1863 r. przestali obsyłać parlament Cze 

si i od 1865 r. parlament nie funkejono- 

wal. W okresie iwiojny 1866 r. Węgrzy 

organizowali legjon Klapki przeciwiko 

Austrji, Otóż, aby Węgry przestały być 

czynnikiem słobości, a stały się czynni- 

kiem siły, monarchji Habsburgów, 

Franciszek Józef zrealizował . postulat 

Deaka unji realnej Węgier z Austrją. 

W ciągu pierwszych lat życia konsty- 

tucyjnego Sejm Galicyjski pragnął 

rozszerzenia zakresu swej samodzielno- 

ści. Tu odegrały historyczną rolę wnio- 

sek Smolki oraz rezolucje sejmowe. 

Rząd austrjacki poszedł na kompro- 

mis i w 1869 r. został wprowadzony do 
Galicji język polski, jako język wewmę- 

trzny — urzędowania. | 

Autor wspomina o ubóstwie Galicji 

lecz ignoruje, że w ostatnich dwóch 
dziesięcoleciah Galicja przejawiała zna 
czny postęp gospodarczy, a w ciągu ©- 

statnich lat sześćdziesięciu, poprzedza- 

jących wojnę Światową, była ucieczką 

dla naszej nauki przez dwa uniwersyte- 

ty, politechnikę, Akademję Umiejętno- 

ści i polskie szzolnichwo, Bez tych sił, 

które wytworzyła Galicja, nasze byto- 
wanie w Po!sce niepodległej napotkalo- 

by daleko więcej trudności. 

Zagęszczenie ludności rolnej w Gali- 

cji było w znacznej mierze wywołane 

nietylko trudnościami przemysłowego 

współzawodnictwa z krajami czeskiemi 

lecz i podzielmością gruntów chłopskich 

przy spadkach rodzinnych Jedno — 
dziedziczenie w Poznańskiem było w 
znacznej mierze czynnikiem emigracji 

na stałe do Stanów Zjednoczonych a na- 
stępnie do Westfalji, lecz zachowało w 
kraju żywotność gospodarstw włościań- 

skich, przeciwidzialając ich zbytecznemu 
rozdrobnieniu. Nanke wspomina o zna- 

cznej emigracji robotników polskich do 
zachodnich Niemiec, głównie do West- 
falji oraz do Ameryki. Tymczasem ist- 
niała najpierw emigracja do Amery]   ki i 

SŁ ow o 

KOMUNIKACJA LOTNICZA 
WARSZAWA — WILNO — RYGĄ — TALLIN 
©twarcie linji nastąpi dopiero w sierpniu 

WILNO. — W połowie bież. mie- 
siąca miała być otwarta stała linja lot- 
nicza na trasie Warszawa — Wilno — 
Ryga — Tallin. Z uwagi jednak na to, 
że tereny iotniskowe tak w Wilnie jak i 
w Tallinie nie są odpowiednio dosto- 
sowane do potrzeb lotnictwa cywilne- 
go otwarcie komunikacji na tej linji 
uległo zwłoce. 

Onegdaj samolot turystyczny tow. 
„Lot“ wraz z członkami komisji bawił 
w Tallinie, gdzie omówiono szereg 
spraw związanych z podjęciem komu- 
nikacji. Z uwagi na to, że w Taliinie 
niezbędne jest przydzielenie odpowied- 
nich terenów pod miastem, komisja za- 
proponowała władzom estońskim wy- 
znaczenie miejsca na lotnisko z tem, 
że budyni tam niezbędne będą wznie- 
sione kosztem „Lotu. 

Po pewnym jedna czasie Estończy- 

cy winni je nabyć na własność wypła- 
cając odpowiedni ekwiwalent. 

Propożycje te będą w najbliższym 
czasie omówione przez kompetentne 
czynniki w Tallinie i w razie pozytyw 
nego załatwienia, prace nad budową ło 
tewską zostaną niezwłocznię rozpoczę- 
ke 

Potrwa to jednak kiłka tygodni, tak 
że dopiero w połowie sierpnia można 
spodziewać się pierwszych lotów. 

Jeśli chodzi o stację lotniczą w Ry 
dze, to jest ona zupełnie dostosowana 
do potrzeb ciężkich aparatów pasażer- 
sich, tak ze drobne poprawki nie zajmą 
dużo czasu. 

Równieź w Wilnie, budowa lotniska 
na Porubanu postępuje naprzód. Aero- 
drom będzie znacznie rozszerzony i od 
powiednio zniwelowany. 

Nadużycia w P. K. U. w Prużanie 
BRZEŚĆ n.-Bugiem. W PKU Prużana z0- 

stały ujawnione nadużycia polegające na nie 
legalnem zwalnianiu poborowych od służby 
wojskowej. Naraze zatrzymany został star- 

szy sierżant Zgorzelski Zygmunt. Dalsze do- 
chodzenie w tej sprawie prowadzi specjalnie 
delegowany z DOK IX oficer. 

„Wsi spokojna"... 
BRZEŚĆ n-Bugiem. PAT. — We wsi 

Ogrodniki pow. kobryńskiego w czasie zaba- 
wy weselnej u Miedźwiedziuka Nikifora, obec 
na na zabawie Anna Glińska oblała Miedź- 
wiedziuka kwasem siarczanym. _ Miedźwie- 
dziuk doznat oparzenia głowy, twarzy i szyi. 
Czynu tego dokonała Glińska z zemsty gdyż 
Miedzwiedziuk od roku utrzymywał z nią bliż 
sze stosunki i obiecywał z nią się ożenić. 

Po dokonaniu zamachu Glińska pobiegła do 

  

domu, gdzie wkrtce potem znaleziono ją z 
pękniętą czaską. Porzątkowo podejrzewano, 
że to koledzy poparzonego zemścili się zkolei 
na Glińskiej, jednakże przeprowadzone docho 
dzenie wykazało, że Glińska, będąc w stanie 
silnej depresji wypiła esencji octowej, a na- 
stępnie rozbiła sobie głowę siekierą. Miedź- 
w Kobryniu, gdzie Glińska po upływie dwóch 
godzin zmarła. 

TYYYYYYYYYYYYTYYYYVYVYYYFYVYYYYYYYVVYY 

NIECH WRACA ZYWA, ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 
CZYZNY, NIE DAJMY 5Б WYNARODAWIAĆ NASZEJ 

EBUGRACJI 
ZłÓŁ grosz na „Fundusz Połskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
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PREGOEE 

Śmierć pułk. Barthela de Weydenthala 
W „Słowie” z dmia 15 czerwca 1932 

r. ukazała się notatka, zawierająca opó 

wiadanie rzekomo maocznego świadka 
p. Pozdrowskiego. Śmierć pułkownika 
nie nastąpiła tak na wózku, jak to opo 
wiada „naoczny* świadek, lecz była 
bohaterską. Pan, Pozdrowski, który pu- 
blicznie oświadczył, że był świadkiem 
śmierci ś.p. Pułkownika i. sam zamtósł 
rannego do popa, gdzie, po 10 minu- 
tach rankų zmart, wykazal więcej buj- 
nej wyobraźni, niž znajomošci faktycz- 
nego przebiegu tragicznego zdarzenia. 
W jakich warumikach zgimął ś.p. Puł- 
kownik, dowiedzą się czytelnicy z-nastę 
pującego opisu przebiegu zdarzeń. 

Dnia © kwietnia 1919 r, o godz. 6 

rano ś.p. Pułkownik rozkazał I-szej ba- 
terji, składającej się z dwu'armat, ża- 

jąć pozycję na górze Czumce, gdzie spę 
dziliśmy chwile do godz. 10-ej, ostrzeli 

wując dzielnice Odesy, najbardziej nie- 
spokojne (rewolucyjne). Po wymarsze- 

rowaniu wszystkich oddziałów z Ode- 
sy, $.p. Pułkownik rozkazał nim cofać 
się, zaznaczając, że jesteśmy odcięci i 
zupełnie osaczeni, 3 

„Ale, chtopcy, my przeciež  Polacy“ 
— „Bądźmy gotowi do boju — cała nii 
ca Wodoprowodnaja jest przepełniona 
bolszewikami”. Istotnie przemarsz przez 
wspomnianą ulicę dobrze się utrwalił w 
pamięci tej piętnastki, którą prowadził 
ś.p. Pułkownik, lrocząc na jej czele. 

Weględnie spokojmie doszliśmy do 

wiezienia i cmentarza prawosławnego, 

gdzie rozegrała się zacięta walka mię- 
dzy nami, a chmarą bolszewicką, napie- 
rającą ze wszystkich stron. Tę zaporę 
znieśliśmy, tracąc jednego konia. Od 
tego miejsca ujechaliśmy 200 — 300 m, 
kiedy ś.p. Pułkownik rozkazał armaty 
odprzodkować, t krzykttął: „wytnijcie 
im mażura!*, 

Ogień karabinowy ze strony przeciw- 

nika wzmagał się coraz bardziej, co 
wskazywało na rosnące siły nieprzyjaciel 

skie. Słaby nasz oddział stanął na sta- 

  

Największy zbrodniarz świata przed sqdem 
Proces Sylwestra Matouschki w Wiedniu — zbrodniarz” czy wariat? 

W Wiedniu rozpoczął się proces Sylwe- 
stra Matouschki którego nazwisko obiło się 
głośnem echem po strasznej katastrofie ko- 
lejowej na Węgrzech pod Bia-Torbay. Obec- 
ny proces Matouschki jest tylko epizodem 
otwierającym serję spraw sądowych tego 
największego zbrodniarza. 

Przed sądem austrjackim Matouschka od- 
powiada jedynie za usiłowanie dokonania za 
machu kolejowego pod Anzbach na teryto- 
rjumi austrjackiem, do czego zresztą oskarżo- 
ny nie przyznaje się, chociaż bynajmniej nie 
zaprzecza swegó autorstwa co do innych za- 
rzucanych mu zamachów. Warto riawet pod- 
kreślić, iż podczas śledztwa Matouschka sam 
chwalił się swojemi zamachami bombowemi 
na pociągi. 

Zamach pod Anzbach był pierwszym w 
długiej serji podobnych zamachów, jakie zda- 
rzyły się w ciągu pierwszych trzech kwarta- 
łów ub. r. na terenie kolei austrjackich, nie. 
mieckich, węgierskich. Zaczęło się to dokład- 
nie z dn. 1 stycznia 1931 r., ostatni zamach 
miał miejsce dnia 13 września tegoż roku. Od 
chwili pierwszego zamachu, który nie udał 
się dzięki przypadkowi, aż do zamachu pod 

Bia-Torbagy sprawca był całkowicie nieu- 
chwytny i władze śledcze trzech zaintere- 
sowanych państw nie mogły wpaść na żau: 
ne ślady, które mogłyby doprowadzić do 
wykrycia zbrodniarza. 

Zamachu kolejowego pod Anzbach doko- 
nywał nieznany wówczas sprawca dwukrot- 
nie: po raz pierwszy 1 stycznia 1931 r., po 
raz drugi zaś 30 stycznia tegoż roku. 

DWUKROTNY ZAMACH POD ANZBACH 

Pierwszego zamachu usiłowano dokonać 
przez rozkręcenie szyn kołejowych, co zosta- 
ło jednak wykryte przez straż kolejową 
przed nadejściem pociągu pośpiesznego Wie- 
deń—Passawa. Sprawca zamachu, który zre- 
sztą nie został wówczas wykryty, był do te- 
go stopnia nieostrożny i niedbały, że pozosta 
wił na miejscu wszystkie narzędzia, jakich u- 
żywał do rozkręcenia szyn. Jednakowoż w 

trzy dzieści dni później, zamach powtórzono 
dokładnie w tem samem miejscu.. Również 
niewykryty i nieuchwytny wówczas sprawca 
położył wpoprzek toru kolejowego prawie 
dwa metry długą trawersę żelazną. Wówczas 
pociąg pośpieszny Wiedeń—Passawa wyko- 

niemal zanikła w ostatnich latach dwu- TOZZNEOWOZZZZZEZZ ZZ ARZOZEZZCZZNCZA: OZZAOZOZRZEROOORZOOO DZ OWO ZS 
dziestu, poprzedzających wojnę Świato- 
wą, natomiast roziwinęła się emigracja 

do Westfalji. Nanke pisze: „na Śląsku 

przemysł wielki pochłaniał wiprawdzie 

w zupelności nadmiar ludności 'włościań 
skiej i zapewniał jej znaczne zarobki” 
(254 str.) Jest to błąd, Śląsk w ciągu 
ostatniego czterdziestolecia przed woj- 
ną znaczną część swego przyrostu na- 
turalnego oddawał innym prowincjom 
niemieckim, zwłaszcza na południu. Sto- 
sunki gospodarcze  Królestiwa zostały 
potraktowane pobieżnie i błędnie. Prze- 

mysł Królestwa nie pochłaniał malorol- 
nych i bezrolnych i jw: Królestwie rozwi- 

nęło się wychodźstwo zarobkowe t. zw. 
na „Saksy“. 

Wobec tego, że Rosja przed wojną 
ciążyła bezpośrednio na 80 proe, nasze- 
go terytorjum dziejowiego, 'wyywierając 
wpływ '. na życie sipołeczne i gospodar 
cze wobec tego bywała ważnym czynni- 

kiem polityki międzynarodowej, podrę- 

nowszych musi jej poświęcić znaczną 
swą część. 

O wojnie rosyjsko - japońskiej wspo- 
mina Nanke, lecz nie daje jej genezy, 

nie przedstalwiia ekspansji rosyjskiej na 
wschód, która w ciągu iwiieków była 
czynnikiem Rosji i dawała jej możność 
czynienia też zdobyczy ma zachodzie. 

Nie uwzględnia rozwoju ludnościowego 
i przemysłowego Japonji, solidarności 

interesów w sprawach azjatyckich 
między Japonją a Anglją przed wojną 
z Rosją. 

iAutor pisze o kryzysie państwowym 

w Rosji o wrzeniu rewolucyjnem 1904 

r. mie uwzględniając jej struktury spo- 

łecznej, jej form władania ziemią, i u- 
działu innoplemiennej ludności w ruchu 
rewolucyjnym Rosji. 

Pólkonstytucjonizm rosyjski znajdu- 

je wikrótce jako siłę motorową rosyj- 
ski nacjonalizm, W Polsce wytwarza on 

prąd ugodowy rozkładający nas polity- 
się madzieii na uzyskanie niepodległości, ezmik historji powszechnej czasów naj- cznie, obok słabego pradu miepodleglo- 

      

w CLUJ 
Nasz kolega redancyjny p, Karol zwykł 

sobie przemawiać w swoiet; zzkicach htimó 
rystycznych w tonie nieskomplikowańym, A 
rubasznym. Żart jest żarteni i swoją złotą 
wolność ceni, Ale gdy p. Karol pisze o Ru 
murach naszych sojusznikach, musimy się 
zastrzedz i powołać na wszystke jego arty 
kuliki, żenie pisze o nich gorzej, ani lepiej, 
niz o własnych rodakach. Poprostu nie wy 
chodzi ze swego stylu i na tem koniec. red. 

Marzenie kilkunastu dobrych Pola- 
ków nareszcie się spełniło: wyjechaliś- 
my do Rumunji .W Sniatynie granato- 
wi policjanci znikają — w Gregory Gi- 
ca Wóda są już tłuści, filuterni Rumuni. 

Kolejarzom podobno nie płaca od 
pół roku, mundury mają poniszczone, 
każdy inny; nasi gdy im wypłacą pen- 
się 15-tego, lub odleci guzik — jęczą 
smarkają, ryczą O strajku, ci są weseli 
jak grube wróbelki i z uśmiechem mó- 
wią: „dupa va me plati“, co oznacza, 
„potem mi zapłacą” ze stacjami bała- 
gan bo choć wszystkie jednakowo wy- 
glądają każda trochę inaczej się nazy- 
wa: Dornesti, Dormanesti, Fricesti, Ku- 

tacesti, a je šli nie „cesti“ to juž tak, 
żadna papuga nie wygdacze: Curahu- 
morului — wielka węzłowa stacja, wy- 
siadły dwie baby i wyrzucono jednego 

MUNJI 
dziadą, co jechał bez biletu nachalnie 
(-szą klasą. 

Pociąg wwierca się w sam środek 
Bukowiny — cudowne okolice! Góry, 
lasy liściaste, gęste jak czupryna шю- 
dego murzyna, strumienie Szybkie z 
szumem przewalające się po kamie- 
niach, dolinki pełne krótkonogich krów, 
hale z baranami... 

Ale dopiero gdy w Dorna zabrakło 
kolei i przegramoliliśmy się w auto- 
bus, zaczęła się feerja. Wąziutką szosą, 
po djabelskich serpentynach wspina 
się ciężko zgrzytając nasza Tatra cały 
czas na I-szym biegu. Walizki zsuwają 
się na łeb tym, co siedzą z tyłu pod Bu- 
łanem pękło oparcie; w domu łamie 
przeciętnie jeden mebel dziennie, tu 
trzasła poręcz, a przecie nie waży na- 
wet 120 kilo — gdzie tam, brak mu do 
tego (po najlepszym obiedzie) całych 
15 deka. 

Kmiotkowie w białych, obcisych 
porciętach — jak nasi górale — w dłu- 
gich, zgrzebnych koszulach, opuszczo- 
nych nazewnątrz do kolan, niczem spód 
nice, w kapeluszach wielkich jak kosze 
do sałaty, płatonicznie otaczają auto- 

bus co pół godziny — gdy kicha na- 
wali. Stoją tubylcy włochaci, cmoka- 
lą: „prost, prost", — wołają czasem 
do szofera. Ten nie jest zadowolony, 
bo prost, oznacza bałwań. 

Zresztą tubylcy są cywilizowani, 
Koc nastawia aparat, tylko w pierw- 
szej chwili się boją — potem pozują 
dzielnie. A warto ich fotografować — 
choćby na złość lekarzom higjenistom, 
co twierdzą, że woda, mydło, czystość, 
to konieczne warunki zdrowia. Tym- 
czasem te ciemne kwiotki, niechlujne 
brudasy, myte dwa razy — do chrziu 
i do trumny — zawszone, owłosione, 

żyją po sto lat i jeśli który wreszcie 
umrze, to chyba dlatego, że niebacznie 
nos w wodę wsadzi. 

Wioski podobne do naszych — ta- 
kież chałupki w stylu chlewikowatym, 
okna szczelnie pozamykane. Dziw, że 
się nie boją spać razem ze swemi wie- 
przkami, bo te świnie rumuńskie, to, 
złe, czarne jak miotła, kosmate zwie- 
rzęta. Bazyl podszedł do jednego z do- 
brem słowem — ten go ugryzł całą 
paszczą. Niektóre krowy są też czarne 
i byle im język i ogon siarką przysy- 
pać — smok gotowy. 

Z góry na dół, znów pod górę, je- 
szcze na dół — głucha noc zapadła. 

ściowego, Oświadczenie koła polskiego 
w trzeciej dumie było przejawem tego 
rozkładu ipolitycznego, który wywołał 
protesty ze strony koła polskiego w 
Petersburgu przeciiwko proklamowaniu 
niepodległości polskiej. 

„Szowinistyczny nastrój Rosji wzglę- 
dem Polski — pisze p. Nanke — był 
w! znacznej mierze wynikiem tajnego 
podżegania ze strony rządu pruskiego 

który wszelkiemi sposobami przeszka- 

dzał polsko - rosyjskiemu porozumie - 

niu“. (str. 244). To twierdzenie oparte 
jest na legendzie endeckiej, przedwojen- 
nej, — została tla legenda wytworzona 
na korzyść polityki ugodowej względem 
Rosji. Ale w listach Wilhelma II do 
Mikołaja I wydanych po wojnie, ani 
w innych dokumentach obecnie ujawnia- 
nych nie znajduje ona uzasadnienia, 

iPowtarza ją p. Nanke dla przystosowa- 

nia się do panujących nastrojów. 
Władysław Studnicki. 
  

Dopieroż szofer dał gazu. Za dnia brał 
wiraże ostrożnie, hamował przed każ- 
"dym słupem, teraz gdy ciemno jak w 
Egipcie, pędzi czwartym biegiem, 
łeb, na szyję, stacza się po 
nach. 

— Czego lecisz prost? 
— Banditul, banditul! i wyjaśnia, 

że tu często napadają na autobusy, roz 
bierają do naga. Pewnie, do czegoby 
siużyły takie lasy, gdyby nawet rabu- 
siów w nich nie było. Więc gazujemy 
co sił przez kwadrans, potem pół go- 
dziny stoimy reperując kichę, w gą- 
szczu, znów gazu. No i czas rekordo- 
„wy: 250 kilometrów przelecieliśmy w 
12 godzin. Szofer nie posiadał się z du- 
my — normalnie zużywa na tę trasę 
półtorej doby. 

Cłuj, to stu tysięczne miasto, gdzie 
mieszka: stara arystokracja węgierska, 
studenci i policja. Wszystkie mostki są 
drewniane — by turkot kół nie budził, 
policjanci ślepi i głuchoniemi — by 
nie przeszkadzali nikomu w niczem. 

Niema chyba wspanialszej postaci 
od rumuńskiego policjanta! Kapie zeń 
złoto, epolety jak patelnie, wstęgi na 
brzuchu, sznury na karku. Conajmniej 
generalul albo i marszalul. Ale też nie- 
ma poczciwszego stworzenia.Po środku 

na 
serpenty- 

leił się, katastrofa jednak skończyła się wzglę 
dnie szczęśliwe, albowiem zaledwie kiikana- 
ście osób doznało lekkich obrażeń. Znów wła 
dze rozpoczęty szczegółowe śledztwo, które 
jednak nie dało pożądanych wyników. Wpra 
wdzie dzięki zeznaniom szofera, który prze- 
woził z Wiednia do Neulengbach w pobliżu 
miiejsca katastrofy trawersę żelazną, znale- , 
ziorią później na torze kolejowym, udało sę 
otrzymać rysopis niezńanego sprawcy zama- 
chu, jednakowoż na tym punkcie skończyły 
się sukcesy Śledztwa. 

ZAMACH POD JUTERBORGIEM 

Drugiego z rzędu podobnego zamachu do 
konał również nieuchwytny wówczas spraw- 
ca na pociag pośpieszny Bazylea —Frankiurt 
n. M. — Berlin. Katastrofa, jaka wydarzyła 
się wówczas znana jest pod nazwą zamachu 
pod Jiiterbogiem. wydarzyła się ona bowiem 
między stacjami kolejowem Jiiterbog i Grii- 
nau. Czterech pasażerów zostało wówczas 
ciężko rannych, stu pięciu zaś lekko. 

Śledztwo prowadzone przez policję nie do 
prowadziło jednak do wykrycia sprawcy ża- 
macht. 

BIA-TORBAGY 
Nie przebrzmiaty jeszcze echa katastroty 

pod Jiiterborgiem gdy Europa wstrząśnięta zo 
stała wiadomoścami o nowym zamachu tym 
razem dokonanym na Węgrzech, pod wiadu- 
ktem Bia-Torbagy na pociąg pośpieszny Bu- 
dapeszt — Wedeń. Wskutek usunięcia szya 
przez wysadzenie ich w powietrze, pociąg 
wykoleił się i spadł z nasypu, wysokości ok. 
25 metrów. Śmierć na mejscu poniosły 22 
oseby, prawie wszyscy zaś pasażerowie z0- 
stali iżej, lub ciężej ranni. Na miejscu katastro 
fy znaleziono również do słupa telegraficzne 
go przymocowaną kartkę z następującym na 
pisem: — Robotnicy, nie macie żadnych 
praw. Dlatego prawa te trzeba dla was wy- 
walczyć. Każdego miesiąca usłyszycie o nas, 
albowiem wszędzie mamy sprzymierzeńców. 
Za wszystko zapłacą nam kapitaliści. 

WARJAT CZY ZBRODNIARZ. 
Ekspertyza psychjatryczna stwierdziła, że 

Matouschka nie jest umysłowo chory, zacho- 
wanie się jego jednak w więzieniu jak rów- 
nież podczas przesłuchiwań przez władze śle 
dcze, daje wieie do myślenia. Albo Matousch- 
ka jest zbrodniarzem, który genjalnie wprost 
symuluje, albo jest typem anormalnym, zbo- 
czonym na punkcie chęci stania się sławnym. 
Ekspertyzy psycnjatryczne często są obalane 

i dlatego niewątpliwie Matouschka jeszcze 
nie raz poddany zostanie badaniom. 

   

głównego placu stoi wielki pomnik Ma- 
cieja Korwina, jedynego bohatera sta- 
rej Transylwanji tolerowanego przez 

Rumunów. Zachciało się nam fotogra- 
fować na tym pomniku — ci wleźli 

na bronzowy zad konia Korwina, ci 
klapnęli na mocarnych ramionach ry- 
cerzy, co go otaczają. Wdrapywali się 
wszyscy, jak na drzewa. Zoczył to ster 
czący o 20 kroków policjant regulują- 
cy z namaszczeniem ruch wózków dzie- 
cinnych, zoczył i zbliżył się z .marsem 
na czole. 

— Kra, kwa, kra, bul, bul, bul... 

— Nie gniewul panul, fotopysiul z 
nami. 

Rzuciła się nań chmara naszych go- 
spodarzy, studentów, chłopców moro- 
wych, po minucie policjant siedział na 
końskim ogonie i troszczył tylko o to 
czy go dobrze widać. : 

Straszna męka dogadać się z kim- 
kolwiek. Mistrzem konwersacji okazał 

się Czaja. Zagabuje go ktoś: —schpre 
chen sie deutch? 

— Ja, ja! 

— Parler-vous francais? 

— Qui, oui! 

I wnet zaczyna: — ła, ła, ła, ła..... 

Wilno, Wileńska 6 m. 7 (z frontn). 
AEC a 

nowisku. Z jednej strony mur cmentar 

ny — dobra ochrona, ale na cmentarzu 

roje bolszewików, 
Obserwator nasz, kolega Szule, wdra 

pał się na mur i celnemi strzałami ra 
ził przeciwnika, bo co strzał, to trup— 

Wyczyn taki przyprowadził do wściekło 
ści wroga, który całym impetem ude- 
rzył mju nas, ale napróżno! 

Moment ten zawierał wszystko 

rozpacz obrony, i wysiłek bohaterstwa 

Praca szła wściekłem tempem — nikt 
nie był bezczynny. Jezdńi, obsługa spie 
szyli się i z karabinami w ręku stano- 
wili ochronę armat, a do działa stane- 
ło tylko po dwu artylerzystów. Pokazali 
Polacy, co umieją! 

Nieprzyjaciela rozpędeiliśmy, odnieś 
liśmy zwycięstwo, ale niestety, nagle 
zbląkana kula trafia ś.p. Pułkownika w 
brauch, Pułkownik zachwiał się, pod- 
biegli do niego kpt. Alikow, Dworzań- 
ski i Szulc — by podtrzymać ransiego. 

Pułkowńik osuwa się na ziemię. Wy 
mienieni składają z trudem Pułkownika 
na wozie. Wtem bolszewicy znpwu za- 
ceynają atakować. 

Wrócili wszyscy do pracy, bolszewi- 
ków znów rozproszyliśmy, poczem za- 
częliśmy się naradzać, ćo« robić z Puł 
kownikiem, Chcieliśmy zabrać ze sobą 
— nie pozwalał — zostawić — serce nie 
pozwalało. Po krótkiej waradzie prze- 

nieśli ciężko rannego pułkownika do po 
pa — Nowicki, Dworzański, Pawrochi, 

Skotnicki i Seule i 2-ch innych, któ- 
rych niiżwisk nie pamiętam. U popa do- 
stajemy ostatni rozkae.. 

— Zostawić mnie, nie zabierajcie 
ze sobą, niechaj cialo moje nie będzie 
wam ciężarem, — daję wam rozkaz, mo 

że ostatni — odmaszerować! — do wal- 
ki! — ojczyzna was woła! 

W końcu oddał plant operacyjny Dwo 
reańskiemu, zaniósł go kpt. Alikowowi 

Twardym wzrokiem spojrzał ostatni 

raz, pożegnał się — poczem ze łzami od 
maszerowališmų do dalszej pracy, 

Taki był koniec rozstania się Ś. p. 
Pułkownika z nami... 

Kiedy umarł? — ńie wiemy, bo gdy 
odchodziliśmy Pułkownił: jeszcze żył... 

Niech więc pan Pozdrowski nie wpro 
wadza w błąd społeczeństwa, że ranne- 
go sam zamiósł, bo nas sześciu ledwo da 
ło radę i ś.p. Pułkownkk był człowic- 
kiem barczystym, wysokim (ja mam 
wzrostu 1,64 m., lecz ledwie do ramienia 

mm sięgałem) i niezwykle silnym: ko- 
mia dyszlowego artyleryjskiego lekko 
podnosił do góry za przednie nogi. 

SKOTNICKI STEPAN 

b. kapral artylerji 4-ej Dywizji 
W. (P, na Wschodzie 

JACZEJKA KOMUNISTYCZNA 

Z SĄDU NAJWYŻSZEGO 

DRUGI DZIEŃ PROCESU 

Proces urzędnika Sądu Najwyższego St. 
Szczota i innych oskarżonych o działalność ko 
munistyczną zwolna posuwa się dalej. 

Sąd w dalszym ciągu przesłuchuje świad- 
ków, których zeznania monotonne i niemal 
jednobrzmiące nie wywołują zainteresowania 

W dniu wczorajszym między innymi ba- 
dano woźnego S$. N., któremu Szczot sam za 
dawał szereg pytań. 

Rzecz cała obracała się dokoła szaty... 
Chodziło o szafę znajdującą się w bibijo 

tece Sądu Najwyższego, w której zaleziono 
materjał obciążający. 

Szczot usiłował wykazać, że szafa ta w 
chwili dostarczenia do sądu była już przepeł 
niona rozmaitemi szpargałami woźny jednak 
zaprzeczał, przypominając, iż razem z oskar- 
żonym szaię tę porządkował. 

* 

Charakterystycznym epizodem było о- 
świadczenie oskarżonej Honoraty Szczot, któ 
rar ze łzami w oczach wypiera się wszelkiej 
winy, dowodząc iż nie może byč komunistka 
po tem wszystkiem co wycierpiała w Rosji od 
bolszewików. 

Miała za złe bratu jego radykalne poglądy, 
a zwłaszcza, że się ożenił z żydówką. 

® 

Zakończenie rozprawy oczekiwane jest w 
sobotę. 

Wyrok — w poniedziałek 

Na dłoniach mższ od 

*) (ubawiecze urodzenia wypisany 
Horoskop całego życia Twego 

ASTROLGG WASILEWSKI 
odczyta los twój z dokładnością 

co do roku. Ceny od półtora zł, 

  

  

Studenci Cluj tak fatalnie władają 
językami, że nie są pewni siebie. Czaja 
z miną lektora uniwersytetu klekocze 
swoje: ła, ła, ła, ła — tamci zawsty- 
dzeni i speszeni, że ani słowa nie poj- 

mują. Rozochocony Czaja wdaje się 

już w całe dysputy: — ła, ła, ła za- 

krzykuje wszystkich. Jego uproszczony 

perancko-głuchoniemy język, okazu- 

je się doskonały, po pół dnia ma naj- 

więcej przyjaciół, Aurica, co właśnie 

zdaje z dermatologji obiecuje go leczyć 

za darmo — byle się nadarzyła okazja. 

Byczy chłop z tego Aurici, oprowa 
dza nas po winiarniach i sklepikach, 

nie daje oszukać przy kupnie wina. A 
wino jest za bezcen — litr doskonałe- 

go, białego: 20 lei (17 lei=1 złoty), 

jest też wino tańsze, po 10, 5 lei za fitr. 
jak tu nie pić — u nas woda sodowa 
drożej kosztuje. 

Pozatem wszystko drożej, jak w 
Polsce. Pełna kieszeń lei, ale co się nie 
zapytać: una suta, tri suta; za 5 czy 15 
zł. można ogołocić sklep na Marszał- 
kowskiej, tu ciemny chłopek żąda za 
wyszywaną koszulinę 300 lei — nawet 
Czaja nie zdołał go przeonać, że dla 

reklamy, dla zacieśnienia stosunków z 

Polską winien taniej oddać. Karol. 
 



Na odcinku 
gospodarczym 

Odprężenie na rynku pracy — Z 
344 tysięcy w lutym, liczba bezrobot- 
nych wzrosła w marcu b.r. do 352 ty- 
sięcy. Od marca rozpoczyna się spa- 
dek bezrobocia. W kwietniu — o 23 ty 
sięcy w porówaniu do marca, w maju 
— o dalsze kilkanaście tysięcy. W ра- 
równaniu do r. 1928 obecna liczba bez 
robotnych jest prawie w trójnasób wię 
ksza. 

Ruch przewozowy. — Począwszy 
od roku 1926 przewóz towarów na ko- 
lejach polskich w obrocie wewnętrz- 
nym stale wzrastał do roku 1929 włą- 
cznie, wynosząc przeciętnie dziennie 
wagonów 15-tonnowych: w roku 1925 
— 12 tysięcy, w 1927 — 14, tys. w r. 
1925 — 15,6 tys. i w 1929 16,2 tys. 

* W roku 1930 ruch przewozowy spada 
do 13378 wag. dziennie, a w 1931 — 
12212 wag. 

Kierunki obrotu zagranicznego zbo- 
żem. — W okresie: sierpień — marzec 
1931 — 1932 obrót zbożem był nastę- 
pujący: Ogółem przywieźliśmy pszeni- 
cy (głównie z Niemiec — 14966 tonn, 
(z Kanady, Niemiec, Norwegji, Rumu- 
nji, St. Zjednoczonych). Wywieźliśmy 
pszenicy 31276 tonn — (do Anglji, Bel 
gji, Danji, Holandji, Litwy, Niemiec) ; 
głównym odbiorcą były Niemcy (20792 
tonn). Przywóz żyta wynosił 5579 (10 
z Rumunji, reszta — z Niemiec), wy- 
wóz zaś 85689 tonn (do Anglji, Belgji, 
Czechosowacji, Danji, Francji, Holan- 
dji, Łotwy, Niemiec, Szwajcarji i Szwe 
cji) ; głównymi importerami naszego ży 
ta była Czechosłowacja (43902 tonn) 
oraz Niemcy (21531 t.) Przywóz jęcz- 
mienia wynosił zaledwie 6 tonn, nato- 
miast wywóz — 127132 tonn, głównie 
do Belgji (86683 t.) i Holandji (12409) 

me pozatem eksport kierowany był do An- 
glji, Czechosłowacji, Danji, Francji, 
Niemiec (6249 t.) i szeregu innych 
państw. Obrót owsem po stronie przy- 
wozu wykazuje zero po stron. wywozu 
— 1098 tonn, wyłącznie do Niemiec. 

Jak widać z powyższego w rozwa- 
żanym okresie nadwyżka wywozu zbóż 
nad importem wynosiła: dla pszenicy— 
17310 tonn, dla żyta — 80110 t., dla 
jęczmienia — 127126 i dla owsa 1098 
tonn. 

Handel rolniczy z Sowietami — 
Przy ogólnym bilansie handlu z Rosją 
dodatnim, w obrocie artykułami rolni- 
ctwa bilans jest ujemny. W roku 1931 
sprowadziliśmy z Rosji znaczne ilości 
ryb, głównie sandaczy, oraz innych ryb 
słodkowodnych (83,4 proc. naszego 
przywozu tych ryb) w mniejszych ilo- 
ściach tytoniu (6.9 proc. ogólnego przy 
wozu tego towaru) i drewna nieobrobio 
nego dębowego, bardzo poważnej ilości 
nasiona oleiste, przeroby ich (oleje) i 
zwłaszcza odpadki (makuchy). W na- 

e szym wywozie figurują nieznaczne ilo- 
ści niektórych nasion, słoniny i smalcu. 

Relgamentacja cen. Na konieren- 
cji w Ministerstwie w dniu 10 czerwca 
w sprawie wytycznych polityki rolnej 
poruszana była między innemi sprawa 
reglamentacji cen artykułów pierwszej 
potrzeby. Wiceminister Korsak dał wy- 
raz stanowisku, zajmowanemu przez 
rząd. Mianowicie, sprawa ruchu cen 
artykułów pierwszej potrzeby, jak 
chleb, mięso i tłuszcze stanowi obec- 
nie, z uwagi na redukcję płac i zarob- 
ków, oraz ciągłe kurczenie się rynków 
pracy, jedno z najważniejszych zagad- 
nień współczesnej gospodarki narodo- 
wej i jako taka nie może być, ze 
względów socjalnych, pozostawiona 
wolnej grze podaży i popytu. Akcja 
regulowania tych cen nie jest wymie- 
rzona przeciwko rolnictwu, lecz spowo 
dowana względami socjalnemi. Ostat- 
nie zarządzenia ministra spraw wewnę- 
trznych ograniczyły ingerencję władz 
administracji ogólnej w dziedzinie re- 
gulowania cen wyłącznie do kilku naj- 
ważniejszych artykułów żywności, jak 
chleb, mięso, najniższe gatunki wędlin, 
oraz, tłuszcze jadalne zwierzęce. Tam, 
gdzie rozwijamy się, aparat gospodar- 
czy na to pozwala, jako podstawę do 
obliczania tych cen w detalu, połeco- 
no brać wyłącznie ceny hurtowe. 

KR 
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IRRVIRKEKTIS 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 
Z dnia 16 czerwca 1932 r. 

Ciśnienie średnie 757. 

Temperatura średnia +11. 

Temperatura najwyższa + 16. 

Temperatura najniższa +9. 

Opad: 0,9. 

Wiatr: północny. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: pochmurno przelotny deszcz. 

Wszcenód słońcs g. 3 36 

Zachód słońca g. 20.25 

MIEJSKA 
— Jakie są ceny na chleb. Ze Starostwa 

Grodzkiego dowiadujemy się, że ceny urzędo 

we chleba z dniem 16 czerwca r.b. ustalono 

następujące: 

Chleb żytni pytlowy 65 proc. — 45 gr. 

za kig. chleb żytni razowy 97 proc. — 34 gr. 

za klg. 

Winni żądania, lub pobierania wyższych 

cen od wyznaczonych, będą karani zgo- 

dnie z przepisami do 3000 zł. grzywny, lub 

6 tygodniami aresztu. 

Trzeba zaznaczyć, że większość piekarń 

w mieście pobiera wyższe ceny niż to określa 

cennik, który zdaniem zainteresowanych nie 

odpowiada kalkulacji. 

— Prace komisji redukcyjnej. Dal- 
szym etapem prac miejskiej komisji re- 
ducyjnej jest zapoznanie się z wnioska 
mi nadesłanemi przez poszczególne wy 
działy sekcji technicznej.  Utracić ma 
pracę 15 osób, przeważnie z pośród 
starych pracowników miejskich, którzy 
mają już wysługę lat i przejdą na eme 
ryturę. Podobnie a to ma miejsce w e- 
lektrowni, redukcja pociągnie za sobą 
reorganizację biurowości w całej sek- 
cji technicznej. 

— 0 rozszerzenie robót miejskich. Obec- 
nej chwili miasto zatrudnia przeszło 400 ro- 
botuików lecz mimo to stale zgłaszają się 

delegacje w sprawie dalszych robót. Wczo- 

raj odbyło się w magistracie narada wice- 

prezydenta z kierownikami poszczególnych 

działów w tej sprawie, lecz wobec braku kre 

dytów nie zdecydowano si na dalsze przyj 

mowanie robotników. 

— Porządkowanie plantacji miejskich. — 

Wszystkie plantacje miejskie będą w naj- 

ze skończoną 6 letnią 
Agrenom średnią szkołą rel 
niczą w Hory-Horkach w r, 1905 ро- 
szukuje posady administratorr w większym 
majątzu, Posiada gruntowną długoletnią 
praktykę we wszystkich gałęziach gospo- 
darki rolnej. Na żądanie słaży referen- 
cjsmi b. poważnych osób. Łaskawe oferty 
prosi kierować do redskcji „Słowa* w 

Wilnie pod S. K. 

Setka p. Zyskinda 
— Panie Zyskind, czy może mi pan 

zrobić wielką grzeczność ? 
Pan Zyskind, najznakomitszy na 

całe Wilno krawiec wojskowy... Solidne 

iwykonanie, najwyższej jakości materja 

ły, idealny krój... Ulica Zamkowa vis - 
а - vis poczty. (Pan Zyskind spojrzał tyl 
ko w oczy tej wspaniałej kobiety. Po- 

chylił nisko głowę. 
— Niech mi pan pożyczy do 

pięć złotych, 
Zaufanie pana Zyskinda do pięknych 

znajomych kobiet i gest pana Zyskin- 

da nie znają granie. 

— Mam tylko setkę w jednym pa- 
pierku. Proszę, zechce pani zmienić i 
przynieść mi natychmiast 95 złotych re 

sztły. IA te pięć złotych może pani zwró 
cić nawet pojutrze — dodał wytwornie. 

Jeszcze jedno spojrzenie tej cudownej 

kobiety, jeszcze jeden uśmiech. Ы 

Pojutrze dawno minęlo.. Piekna znaą 
joma nie wraca. Nie może zmienić do- 
tychczas setki: w okresie kryzysu nie 

sposób znaleźć drobnych na taką sumę. 
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    Wykłady wieczorowe. 

ROCZNE KURSY HANDLOWE 
M. PRZEWŁOCKIEJ w WILNIE 

Zarząd powyższych kursów, egzestujących od 1919 roku, zawiadamis, iż 
zapisy przyjmuje sekretarjat kursów codziennie 

Szkoły Pisania na Maszynie przy ni, Mickiewicza 22 — 5. £ 

BUCHALTERJA 
Arytmetyka Handlowa, Koresponden. i biurowość, Nanka o handlu. Steno- 

grałja. Nauka pisania na maszynach. 

Jako przedmioty dodatkowe będą wykładane języki: angielski frsncuski i 
niemiecki. 

o godz. 17 - 19 w lokalu 

Ogėino handiowa 
Bankowa 
Przemysłowa 

Wykłady wieczorowe. 
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Nieludzka masakra uciekinierów z Belszewji 
WILNO. — Na odcinku Chocieńczy 

ce koło Radoszkowicz na teren polski 
zbiegło trzech obywateli sowieckich 
(wśród nich student z Mińska). Ucie- 
kinierzy opowiadają. że dn. 15 bm. 
nad ranem z grupą włościan liczącą 11 
osób zamierzali przeroczyć granicę ko- 
ło wsi Suchnowicze. W trakcie gdy by 
li już niedaleko słupów granicznych zo 
stali nieoczekiwanie otoczeni przez pa 
trole sowieckie i ostrzelani ogniem z 

karabinu maszynowego. Podczas masa 
ry trzem zaledwie uciekinierom udało 

się ujść z życiem i przedostać się szczę 

śliwie na teren polski. 

* 

W związku ze stałem przedostawaniem się 
do Polski obywateli sowieckich straż bolsze- 
wicka otrzymała specjalne instrukcje, dotyczą 
ce traktowania uciekinierów. Pozatem ogło- 
szono we wszystkich wsiach nadgranicznych, 
że za każdego ujęteko zbiega będa wypła- 
cane nagrody pieniężne. 

SŁ O 

NIKA 
bliższym czasie doprowadzone do odpowied 

niego stanu. 

Miasto skierowało do robót partję robotnic 

i robotników zatrudniając ich przytem dniów 

kowo. 

— Kanalizowanie ulic — Rozpoczęte zo- 

stały roboty kanalizacyjne na ulicy Wingry 

i Lubelskiej w niedalekiej zaś przyszłości 

sieć kanalizacyjną rozszerzy się na ul. Naszą. 
— Pomór świń w dzielnicy Szeskinia Gó- 

ra wygasł. — Przed miesąciem wybuchł po- 
mór śwń na Szeskiniej Górze. Obecnie Sta- 
rostwo Grodzkie ogłasza, iż pomór świń w 
dzielnicy Szeskinia Góra został uznany za 
wygasły i wydane swego czasu zarządzenia 
ocrronne zostały uchylone. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Posiedzenie III Wydziału T-wa Przy- 

jaciół Nauk w Wilnie odbędzie się dnia 17 
czerwca r.b. w piątek o godz. 7 wiecz. w lo- 
kalu Seminarjum Historycznego (Zamkowa 
11). Na porządku dziennym referat dyr. Wa- 
cława Studnickiego p.t. Walka społeczeństwa 
polskiego na Litwie historycznej ze szkołą 
rosyjską. 

— Zarząd Oddziału Związku Legjonistek 
Polskich w Wilnie powiadamia niniejszem, że 
w dniu, 19 czerwca r.b. o gdoz. 12 w lokalu 
Federacji PZOO (ul. Żeligowskiego Nr 4) >d 
będzie się Walne Zgromadzenie Członkiń Od 
działu, na którem obecna będzie p. pułk. Za 
górska. Obecność wszystkich członków jest 
obowiązująca. 

SZKOLNA 
— Gimnazjum Państwowe im. Joachima 

Lelewela w Wilnie zawiadamia, że egzaminy 
wstępne do II-VII klas gimnazjum odbędą się 
po 23 czerwca b.r. Podania są przyjmowane 
do dnia 20-VI w kancelarji gimnazjalnej w 
godzinach urzędowych. 

URZĘDOWA 
— Prezes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Te- 

legrafów p. inż. Karol Żuchowicz w dniu 15 
czerwca r.b. wyjechał na kilka dni do Kato- 
wic. 

Kierownictwo Dyrekcji objął w zastęp- 
stwie naczelnik wydziału w V st. sł p. inż. 
Mieczysław Nowicki. 

Wyjazd p. prezesa Żuchowicza stoi w 
związku z mającym się odbyć w dniu 18i 19 
czerwca r.b. obchodem uroczystości 10-lecia 
Polskiej Poczty na Śląsku,pod  protektora- 
tem pana ministra Poczt i Telegrafów inż. 
Ignacego Boernera, organizowanym przez 
specjałnie w tym celu wyłoniony Komitet 
Uczczenia Rocznicy 10-lecia Polskiej Poczty 
na Śląsku w Katowicach. 

Do Katowic udają się również w dniu 
jutrzejszym przedstawiciele Pocztowych Zrze 
szeń i Związków Zawodowych Okręgu Wi- 
leńskiego, oraz drużyna Wileńskiego Poczto 
wego Związku Przysposobienia Wojskowego 
i Wychowania Fizycznego, które weźmie 
tam udział w marszu kadrowym driżyn po- 
cztowych P. W. i W. F. 

RÓŻNE 
— Uczniowska wystawa koszykarska. W 

dniu 18 i 19 b.m. w lokalu szkoły powszech 
nej Nr. 2 (Zwierzyniec, ul. Inflancka 9) Fi- 
lia Nr. 2 Centralnej Szk. Pracowni Robót Rę-- 
cznych urządza wystawę robót koszykarskich 
wykonanych przez uczniów szkół powszeci- 
nych. Wstęp bezpłatny. 

— Eha napadu na listonosza. — F. 
prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów w 
Wilnie wystosował do Szałona Arono- 

| wicza, zam. przy ul. Kalwąryjskiej 69 
następujący list: Za skuteczną pomoc, 
okazaną przy ujęciu sprawcy napadu ra 
bunowego dokonanego w dniu 2 maja 
1932 przez Stanisława Nurkowskiego 
na listonosza pieniężnego Antoniego 
Cybulskiego niniejszem wyrażam Panu 

moje gorąe podziękowanie oraz uzna- 
" nie za spełnienie obywatelskiego obo- 
wiązu. Prezes Dyrekcji Poczt i Telegra 
fów w Wilnie inż. Zuchowicz. 

— NIEPOKOJĄCY OBJAW. -— O- 
stainio ukazało się w, Wilnie w obiegu 
bardzo dużo '* podrobionych _ monet 
5-złotowych. 

Usilnie prowadzony kolportaż tych 

monet wskazuje, że działa tu jakaś do 

brze zorganiząwena szajka fałszerzy, 

— Kwesta na rzecz ratowania Ba- 
zyliki. — Przy ofiarnym i gorliwym 
współudziale Pań zrzeszonych w Komi- 
tet Stowarzyszeń Kobiecych dla Rato- 
wania Bazyliki Wileńskiej odbędzie się 
w piątek 17 bm. kwesta uliczna zorga- 
nizowana przez Komitet Ratowania Ba 
zyliki. 

Znamy wszyscy groźny stan na 
szej Świątyni i naglącą potrzebę uchro 
nienia jej przed ostateczną ruiną. 

Nie skąpmy datów na jej ratowa- 
nie! 

Niech nikt z nas nie omija Pań kwe 
stujących, nie złożywszy choćby drob- 
nej oiiary na ten ceł. 

TEATR I MUZYKA 
— „Połacy w Ameryce'* w  Bernardynce. 

Dziś, w pątek 17 b. m. o godz. 8 m. 15 w. 
pelna humoru i wesołości operetka-wodewil 
Danielewskiego p.t. „Polacy w Ameryce". 
Niezwykłe przygody naszych rodaków na ob- 
cym lądzie, oraz iście amerykańskie tempo w 
zdcbywaniu karjery i cywlizacji — wywołu- 
ja huragany śmechu i liczne brawa. Widowi- 
sko urozmaicają nastrojowe melodje, taniec 

je baletowe. Udział licznej orkestry, 
atystów. 

v sobotę 18 b.m. o godz. 8 m. 15 
„Polacy w Ameryce". 

— „Nieuchwytny w Lutni. Dziś, w pia 
tek, 17 czerwca o godz. 8 m. 15 — sensacyj 

na sztuka Edgara Wallace'a „Nieuchwytny“, 
z dzedziny życia detektywistyczno-kryminal- 
nego. Nezwykle emocjonująca treść sztuki 
zjednywa „Nieuchwytnemu'* coraz większe 
powodzenie i zainteresowanie. Wielbicielom 

twórczości Wallace'a sztuka ta da moc st- 
nych przeżyć i emocyj. 

Jutro w sobotę 18 b.m. o godz. 8 m. 1% 
„Nieuchwytny. 

— (Ciou sezonu letniego w Parku im. Że- 
ligowskiego. — Ladis Kepura wystąpi w naj 
bliższych dniach w operze „Faust*. Świet- 
nem uzupełnienem pomyślnego rozwoju or- 
kiestry symfonicznej —staraniem Wileńskie- 
go Towarzystwa Filharmonicznego wespół z 
Zarządem Wileńskej Orkiestry Symfonicznej 
zostaje uruchomiona opera której właśnie Wil 
nu dotychczas brakowało. Mowiadując się o 
tak wielkich zamiarach, możemy przyklasnąć 
tak doniosłej inicjatywie mającej na celu u- 
możliwenie najszerszym warstwom muzykal- 
nego Wina, rozkoszowanie się szeregiem 
przedstawień operowych. 

— „Wielka rewja dla dzieci* w Bernar- 
dynce. W sobotę, 18 czerwca o godz. 4 po 
poł. i w niedzielę 19 czerwca o godz. 12-ej 
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raczy 0 zwrol klagztora 4.4. Bernariynek 
PODŁOŻE SPRAWY, 

W marcu 1929 r. pełnomocnik Magistratu 
m. Wilna adwokat Stanisław Bagiński wystą 
pił do Sądu Grodzkiego przeciwko Wileńskiej 
Kurji Metropolitalnej z powództwem, w któ- 
rem wyjaśnił, że Magistrat posiada na pra- 
wie własności dom przy ul. Św. Anny pod 
Nr 11 do którego pe zwolnieniu jednego z 
mieszkań przez uprzednio zamieszkałą tam p. 
Łowczynowską, samowolnie wprowadził się 
kiasztor SS. Bernardynek i bez zgody Magi- 
statu dokonai tam remontu. W konkluzji 
adw. Bagiński żądał wyeksmitowania wspom 
nianego klasztoru SS. Bernardynek oraz zobo 
wiązania go w oznaczonym terminie do usu- 
nięcia samowolnie wzniesionej ściany. 

W odpowedzi na roszczenia Magistraiu 
Wieńska Kurja Metropolitalna przez rzecz- 
nika swego adw. Kamieńskiego złożyła ak- 
cję wzajemną w formie powództwa. 

Wobec tego jednak że ogólna wartość 
powództwa przewyższała kompetencje Sądu 
Grodzkiego, przekazano sprawę Sądowi Okrę 
gowemu. 

WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO 

Po rozpatrzeniu całokształtu sprawy Sąd 
Okręgowy uznał pretensje Magistatu za słu- 
szne i wyrokiem z dnia 21 stycznia 1931 r. 
postanowił wyeskmitować zakon SS. Bernar- 
dynek ze wspomnianego tokalu jak również 
zasądzić od Kurji Metropolitalnej koszty są- 
dowe. Jednocześnie tymmże wyrokiem zosta- 
ło oddalone powództwo wzajenine Kurji. 

w SĄDZIE APELACY JNYM 

Od wyroku tego Kurja Metropolitaina od- 
wołała się do Sądu Apelacyjnego, który w 
rezultacie przystąpił do ponownego rozpa- 
trzenia sprawy na wczorajszem posiedzeniu 
Wydziału Cywilnego. 

m. 30 po poł. odegrana będzię Wielka, rewja 
dla dzieci'*. W programie: Rumba dzieci, fox- 
trott zwierząt, bajki, Pat i Patachon, Jackie 
Coogan wiele innych. Udzał biorą: Artyści 
Teatrów Miejskich, szkoła baletowa Reizer- 
Kapłan i chór J. Świętochowskiego. Ceny 
miejsc od 30 gr. do 2 zł. 80 gr. 

— Popołudniówka niedzielna. „Awantura 
w Raju** w Berrardynce. W niedzielę 19 czer 
wca o godz. 4 po poł. w Featrze Letnim w 
Bernardynce odbędzie się popołudniówka 
Świetnej i wesołej farsy Arnolda i Bacha p.t. 
„Awantura w raju”, po cenach zniżonych. 
—Park im. Żeligowskiego. Piątek 17 czerw 

ca 1932 r. koncert Wi. Orkiestry Symfo- 
nicznej pod batutą Michała Małachowskiego, 
oraz wystąpi primabalerina Anna Zabojkina 
urocze tancerki solistki Halina Gorgi i Wie 

ra Surina Zabojkin. Tańce klasyczne, chara- 
kterystyczne i ekscentryczne. Początek o 
godz. 8.15 wiecz. ceny: wejście 30 gr. ulg. 
20 gr. i krzesła 60 gr. 

CO GRAJĄ W K:NACH? 
HELJOS — Purpurowa gondola. 
HOLLYWOOD — Neapol, śpiewające) 

miasto. 

CASINO — U stóp kobiety. 

PAN — Królowa południa. 

Stylowy — Czerwona zemsta. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— ZAMACH SAMOBÓJCZY. Z niezna- 

mych powodów zatruła się esencją Zofja Mu- 
raszko (Chocimska 71) Ulokowano ją w szpi 
tału Sawicz. : 

— Okradziony w synagodze. Berko Lam 
doniósł policji, że w dniu 10 b.m. podczas po 
bytu jego w synagodze przy ul. Niemieckiej, 
skradziono mu z kieszeni spodni przez nie 
znanych sprawców 1210 zł. gotówką, oraz 
dwa weksle na sumę 45 zł. 

— Symulował napad.—Wczorab do poli- 
cji zgłosi się kupiec Szmul Milejkowski ze 
wsi Popiszki gm. rudnickiej z powiadomie- 
niem, że kiedy przejeżdżał drogę Rudniki— 
Czarny Bór został napadnęty przez 2 uzbro- 
jonych osobników. którzy zrabowali mu 619 
zł. gotówką. Okazało się że Milejkowski na 
pad symulował, ponieważ nie posada! gotów 
ki na wykupienie weksli znajdujących się w 
proteście. A 

Za wprowadzenie w błąd wiadz pociągnię 
to go do odpowiedzialności sądowej. 

— FAŁSZYWY TELEFON DO STRAZŁ. 
Ktoś niewyśledzony powiadomił wczoraj 
straż ogniową że na ul. Końskiej komuniści 
wywiesili na drutach teleionicznych czerwo- 
ną szmatę. Wysłane na miejsce pogotowie z 
drabiną nic nie znalazło, co wskazuje, że był 
to głupi wybryk jakichś żartownisiów. 

WILŁNO—TROKI. 
— Skutki burzy. Z powiatu nadcho 

dzą dalsze wiadomości o skutkach bu- 
rzy onegdaszej, która przeszła nad kil 
u gminami. Od uderzeń piorunów spali 
ły się zabudowania gospodarcze i bu- 
dyni mieszkalne M. L. Tomacha we wsi 
Waroniszki gm. turgielskiej, dom mie- 
sękalny Tomasza Zawiadoły i chlew Z. 
Kosiana, budynek gospodarski i staj- 
nia W. Ludwińskiej i innych. Pozatem 
wicher powywracał na szosach i dro- 
gach przeszło 50 drzew oraz zniszczył 
szereg parkanów w ogrodach i sadach 
owocowych. 
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OSZMIANA. 
— SKUTKI PRZYGODNYCH ZNAJOMO 

ŚCi. — Mieszkanka wsi Kolonja gm. gier- 
wiackiej G. Bobrońska wracając pociągiem z 
Wilna do domu, poznała w wagonie osobni- 
ka podającego się za Władysława Turowi- 
czą który razem z nią wysiadi na stacji Gu 
dogaj. W odległości kiiku kim od stacji Tu- 
rowicz rzucił się na bezbronną kobietę po- 
walił ją na zemię związai ręce i usiiował 
zgwałcić. Na krzyk Bobrońskiej zwyrodnialec 
porzucił swą ofiarę, lecz porwał jej walizkę z 
ubraniem i zbiegł. Zarządzono za nim poszu- 
kiwania. 

POSTAWY 
— ULEWA, — Nad powiatem prze 

szła burza, połączona z ulewą, która 
trwała kilka godzin. Niektóre drogi u- 
legły podmyciu. Od uderzenia piorunów 
zginęło 2 chłopów. 

Zanotowano również kilka 
rów. 

poża- 

Z ramienia Kurji wystąpił tym razem bez 
interesownie znany adwokat warszawski Wła 
dysław Szyszkowski, Magistrat zaś reprezen 
tówał w dalszym ciągu adw. Bagiński oraz 
adw. Popiel. 

Niedużą sale zalegia szczelnie zaintereso 
wana tym procesem publiczność, wśród któ 
rej dało się także zauważyć kilku księży. 

Rozprawa rozpoczęła się  zreferowaniem 
całej sprawy przez sędziego Wereszczakę, po 
czem zabrali głos przedstawiciele stron. 

ADWOKAT BAGIŃSKI CONTRA 
ADWOKAT SZYSZKOWSKI 

Już na wstępie adw. Bagiński żąda odro- 
czenia sprawy ze wzgiędu па to, że przeciw 
ną stroną jest Kurja Metropolitalna gdy je- 
go zdaniem do wytoczenia powództwa wza- 
jemnego ma tylko prawo sam zakon SS. Ber 
natdynek. 

Żądaniu temu przeciwstawia się kategory 
cznie mecenas Szyszkowski, dowodząc, że 
na mocy konkordatu zawartego pomiędzy 
Rządem Polskim a Stolicą Apostoiską Kurja 
Metropolitalna jest zwierzchnią władzą wszy 
skich zakonów w obrębie danej djecezji, i 
dlatego w tymm wypadku prawnie reprezen- 
tuje przed Sądem zakon SS. Bernardynek. 

Sąd oddala żądani: przedstawiciela Magi- 
stratu. 

Następuje nazwyczaj ciekawa replika po- 
między adw. Syszkowskim a przedstawicie- 
lam Magistratu. 

KLASZTOR FUNDOWAŁ LEW SAPIEHA 

Dowiadujemy się z niej, że kościół św. Mi 
chała w Wilnie i znajdujący się przy nim kła 
sztor SS. Bernardynek został ufundowany w 
1594 roku przez kanclerza Wielkiego Księ- 
stwa Litewskiego — księcia Lwa Sapiehę. 

Odnošne akta fundacyjne zostały w mię 

  

Wszystkim, którzy złożyli wyrazy współczucia w ciężkich 

dla nas chwilach i oddali ostatnią posługę 
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składa serdeczne Bóg zapłać 
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Środa Moniuszkowska 
Środa ku czci Moniuszki zakończy- 

ła sezon roku bieżącego. Odczyt pana 
Wrockiego,, jakkolwiek trochę zadługi 
i zbyt powolnie wypowiedziany, był 
tem ciekawy że dał sporo materjału ane 
gdotycznego 0 prywatnem i osobi- 
stem życiu Moniuszki. Takie oświetłe- 
nie wielkiego, lub sławnego człowieka 
od strony jego powszednich trosk i КЮ 
potów sprawia zawsze wielką przyjem 
ność publiczności. Uwypukla bowiem i 
ożywia, robi naturalną i bliską po- 
stać zawsze poniekąd nabronzowaną; 
znanej ze sztychów i portretów twarzy 
nadaje ludzki wyraz. : 

Drugą połowę wieczoru wypełnił 
śpiew. Nazwiska śpiewaków komenta- 
rzy nie potrzebują, utwory wybrano 
jak najmniej znane, a bardzo piękne. 

Najpiękniejszą chyba była arja z Fli 
sa o których z pewnością dużo ludzi wy 
kształconych nie wie, że istnieje. Czar- 
ną stroną uroczych pieśni Moniuszkow 
sich są teksty, przez mizernych, przy- 
godnych poetów komponowane... szcze 
gólniej nieszczęsne libretta do oper, z 
których jedna, p.t. Parja położyła się w 
swoim czasie dzięki temu. w.n.d. 

  

  

ŚWIATOWEJ SŁAWY 

my. HERBATA LYONS'A 
jest do nabycia we wszystkich pierwszorz. 

handlach kolonjalnych. 
Żółte opakowanie łagodna 
Czerwone > cierpka 
Państwowy Zakład badania żywności 

za Nr. 3813/28 stwierdził w mieszance 
Lyons'a obscuość naturalnych, szlachet- 

nych gatunków herbaty, 
Przedstawiciel na Polskę: Teofil Msrzez, 

Warszawa, bazowiecka 5. 
  

WILEJKA 
— WYSPORTOWANI OSZUŚCI. — .Ko- 

ło Turkowicz zatrzymane dwóch osobników, 
podających się za sportowców  odbywają- 
cych pieszo podróż nackoło Poiski. Rzekomi 
sportowcy okazali się zwykłymi oszustami z 
Kieieckiego poszukiwanymi przez policję za 
różne oszustwa. Są to: Wiktor Chmajan i 
Andrzej Krajewicz. 

BRASŁAW 
— Niesłusznie podejrzany. — W zaśc. 

Bowhanastki pod Brasławiem strzelił do sie- 

bie z karabinu Józef Wróblewski, robotnik, 
niesłuszne posądzony o kradzież 

Z POGRANICZA 
— Manewry litewskie. — Na przedpolu ko 

ło Olity rozpoczęły się siedmodniowe manc- 
wry liewskich oddziałów straży  grancznej. 
W manewrach bierze udział 1500 polcijantów 

i 200 oticero Ido oddziałów stražy granicz 
ne została przydzielona baterja lekkiej i pół 
cężkiej artylerji polowej. 

dzyczasie odnalezione w Bibljotece im. Wró- 
blewskici:. 

Prawa Magistratu do wzmiankowanego 
gmachu opierają się tylko na fakcie, że w 
swoim: czasie rząd rosyjski zamienił ten dom 
z Maigistratem na plac przy ul. Mickiewicza 
38, gdzie wybudowano gimnazjum żeńskie 
im. cesarzowej Marji. 

JAK BYŁO W ROKU 1863? 

Zdaniem mec. Szyszkowskiego zamiany 
tej rząd rosyjski nie mógł wówczas  doXo-- 
nać. Klasztor bowiem SS. Bernardynek został 
nieprawnie im skonfiskowany przez Mura-, 
wjowa za niesioną przez nie pomoc powstań 
com r. 1863. Wszystkie akta władzy rosyj- 
skiej czy to ustawodawcze, czy też wykonaw ” 
cze, zapomocą których dokonane były takie 
koniiskaty nie były aktami prawa, lecz przė- 
jawami bezprawnia, wynikającemi z zaprze-. 
czenia narodowi polskiemu najistotniejszego 
jego prawa, jakiem jest prawo do samodzieł' 
nego bytu państwowego. 

Z chwilą przeto ustąpienia władzy rosyj- 
skiej i odzyskania przez Polskę niepodiegła. 
ści upadły również nielegalne stosunki pry- 
watno-prawne odżyły natomiast prawa i ty- 
tuły legalnych właścicieli majątków skonii- 
skowanych. 

ADWOKAT BAGIŃSKI REPLIX*;jE 

Adwokat Bagiński kwestjonuje jednak, czy 
wogóle SS. Bernardynki brały jakikolwiek 1- 
dział w powstaniu Styczniowem, następnie 
zaś na potwierdzenie swych słów wspomina 
6 jakimś liście, w którym przełożona Bernav 
dynek prosi Murawjewa o pozostawienie ich 
w zajmowanym przez nie klasztorze a jedno 
cześnie rzekomo się wyaża, iż będzie za nie 
go wznosić modły jako swego opiekuna. 

TESTAMENT LWA SAPIEHY 

Zarzuty te odpiera z kolei w šwietnem 
przemówieniu adwokat Szyszkowski dowo- 
dząc, że o ile podobny fist został wystosowa 
ny do Murawjewa, to było to jedynym środ 
kiem obronnym przed represjami carskiego 
satrapy, a nie rzeczywistym wyrazem jakiej 
kolwiek uległości. 

— Lew Sapieha — mówił adwokat Szysz 
kowski — trzysta trzydześci lat temu uiun- 
dował klasztor Bernardynek w Wilnie i w 
ostatnej swej woli polecił go szczególnej pie 
czy następnych pokoleń jako agnisko rzym- 
skej i łacińskiej kultury. Cesarz rosyjski ska- 
sował jego fundację.Ale sąd Rzeczypospolitej 
Polskiej stanie na straży ostatniej woli Lwa 
Sapiehy w imię prawa i słuszności. 

W konkluzji swego przemówienia mec. 
Szyszkowski prosi Sąd o uchylenie wyroku 
Sądu Okręgowego z dnia 21 stycznia r. ub., 
uwzględnienie akcji wzajemnej Kurii Metro 
politalnej odddalenie powództwa głównego 
gistratu m. Wilna oraz zasądzene od tegoż 
magistratu m. Wilna oraz zasądzenie od tegoż 
z obu instancyj. 

Przemówienie mec. Szyszkowskiego wywo 
łuje niebywałe wrażenie wśród publiczności. 

WYROK WE WTOREK 

Po zamknięciu przewodu sądowego Sąd 
oznajmia, iż wyrok w tej sprawie zostanie 
ogłoszony w najbliższy wtorek. p. w. 

ATOL 4 
OD PLAGI ietniej, 

tępiąc Park muchy, komary, 
pchły, pluskwy i wszelkie robactwo. 
Sprzedaż w składach apt. i aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21. 

       
    

Szeregowiec kezrodny 
Na posterunku żandarmerji zamel- 

dował się w bardzo kiepskiej tormie 
szeregowiec. : 

— Nazwisko? 
Bezrodny. 
A rodem skąd? 
Z pod Święcian: 

— Gdzie służy? 
W Pułtusku. 
Co tu robi? 

Szeregowiec Bezrodny otrzymał w 
Pułtusku wiadomość od żony z pod 
Święcian, że jeszcze jeden mały Bez- 
rodny ma wrychle przyjść na świat. 
Melduje się, gdzie trzeba i prosi o ur- 
lop. Na asystowanie przy rodzeniu dzie 
ci urlopów zasadniczo nie udziela się 
— powiedział pan sierżant. Szerego- 
wiec Bezrodny stoczył krótką walkę 
pomiędzy obowiązkiem i uczuciem.Obo 
wiązek ojcowski wzywał go do Świę- 
cian. I szeregowiec Bezrodny poszedł, 
albowiem nie miał dokumentów i pie- 
niędzy na bilet. Szedł dni trzynaście. 
Przyszedł. Chłopak już duży: tydzień 
przeszło sobie liczy. Szeregowiec Bez 
rodny uściskał syna, przygarnął żonę. 
powiedział: 

— Za późno ja przyszedł. 
I zabrał się z powrotem. Dwa dni 

szedł do Wilna. Ale już nogi zabolały: 
piętnaście dni piechotą. Więc zwrócił 
się do żandarmerii. 

— Szeregowiec Bezrodny jestem. 
Odeślijcie mię koleją do Pułtuska.. 

TYYTTTYTYTYWYWYYYYYTYYTYTYWYYYYYPYWYWYTZYNM — 

SKŁĄDAJCIE OFIARY NA KOMITET 
RATOWANIA BAZYLIKI | 
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Sprawca napadu naurzędpocztowy w Grodnie 
STANIE PRZED SĄDEM DORAŹNYM 

rozprawa odbędzie się 35-go czerwca. 

GRODNO. — Ja księ dowiadujemy, 
śledztwo w sprawie urzędnika pocz- 
towego Łopateckiego, oskarżonego © 
dokonanie w dniu 7 bm. napadu na u- 
rząd pocztowy w Grodnie i zamordo- 
wanie urzędn. Kononowicza, prowadzo 
ne pod osobistem kierownictwem wice 
prokuratora Kożuchowskiego zostało 

zakończone. ; 
Akt oskarżenia w tej sprawie został 

już złożony do Sądu. 

Rozprawa dorażna odbędzie się 23 
czerwca. 

Na zasadzie ustawy o Sądach doraž 
nych Łopateckiemu grozi kara Śmierci 
przez powieszenie. 

PROKURATOR APELUJE OD WYROKU W SPRAWIE MILEJKOWSKIEGO. 

GRODNO. — Prokuratura Sądu Okręgo- 
wego w Grodnie zapowiedziała apelację od 
wyroku Sądu Okręgowego, mocą którego 

Izaak Milekowski za zamordowanie żony, 
zosta skazany na 3 lata twierdzy.
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Wschodu”. (?) Więc południa, czy wschodu? 
Najlepiej i najsensowniej brzmi tytuł orygi- 
nalny „Kobieta -słowik*. Treścią filmu jest 
bowiem wyprawa zblazowanego  miljonera 
na wyspę oceaniczną po... miłość. Świat cy- 
wilizowany zraził bogatego młodzieńca oblu 
dą, więc wśród dzikich.szuka on szczę 
Po kilku próbach znajduje i zabiera 
sobą do Paryża. Tu ubiera dzikuskę w jed- 
wabie i każe jej koncertować. Klimat jednak 
zabija piękny głos. Wówczas wracają oboje 
na wyspę, gdzie kobieta-słowik znów śpiewa 
po dawnemu. ! 

Miał to być film w rodzaju „Kochanki z 
Tahiti" Van Dyka. Ale tylko miał. Reżyser 
zrobił zupełne pudło. Fragmentaryczność za- 

' stosował bardzo nieudolnie, środowisko dzi- 
kich odtworzył naiwnie i konwencjonalnie. 
Widać, że sceny są robione i naciągane. Sto 
sunkowo niezły był motyw z budzikiem. Po- 
zatem publiczność zbyt dobrze zna już kolo 
ryt egzotyczny z doskonałych filmów („Ta- 
bu”. „Trader Horn“ i in.) aby reagować na 
parę luźnie włączonych zdjęć z nosorożcami 

i malpami. 
Film niema žycia. Wszystko jest tu nie- 

 mirawe, ospałe. Zaczynając od mydełkowate- 
go bohatera, a kończąc na fenomenalnej zdol 
ności, która pozwala lekarzowi z pułsu stwier 
dzić, iż dzikuska.. straciła głos. Poto jest 

    

  

  

Radjo wileńskie 

Piatek dnia 17 czerwca 1932 r. 

11.50: Sygnał czasu. 
12.10: Audycja dla poborowych. 
15.55: Program dzienny. 

15.40: Muzyka rosyjska (płyty). 
15.55: Kom. LOPP. 
16.45: Pieśni hiszpańskie. 

17.15: Utwory Calderona i Marvantesa w 
przekł. polskim dr. Edwarda Beydge pzeczy- 
ta Halina Rahenlingerówna. 

17.30: Słynni skrzypkowie i 'wiołonczeli- 

ści (płyty). - 2 
18.00: O altyk jako obszar komunikacyj- 

ny odczyt. 
18.15: Muzyka tan. 
19.15: Z zagadnień litewskich. 
19.30: Progr. na sobotę. 

к Pras. dziennik radį. 
Przegląd prasy rolniczej krajowej i 

zagranicznej. 
19.55: Kom. tow. opieki nad 

mi. 
20.00: Koncert. 
21.50: Kom. i muz. tan. 

    

zwierzęta 
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Podaje się do wiadomości, 

położone w miejscowości 

publiczności plażą z 

Wiadomości udziela 

  
  

S L ms vas A ia 

sprzedają się 

działki letniskowe - 
terenowo urozmaiconej 

stacją kolejową i jeżiorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. 

Landwarow 
Pierwsza Wilenska Spėlka 

Pzrcelacyjna 
WiLiŻ, MICKIEWICZA 4. 

       3 

że w majątku Landwarowie 

pomiędzy 

dogodnym dia kąpieli 

administracja majątku 
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Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

piorunochrona, oraz że spełnia on wtedy do- 
brze swoje zadanie, gdy jest dobrze uziemio 
ny. Podobnie też i antena zewnętrzna po- 
winna mieć dobre uziemienie, gdyż i ona 
jest zainstalowana możliwie najwyżej. Różni- 
ca tkwi tylko w tem, że antena zajmuje w 
przestrzeni dużą elektryczną płaszczyznę, 

podczas gdy piorunochron jest zakończony 
ostrzem nierdzewiejącem (zwykle  pozłaca- 
nem), a więc płaszczyzna jest tu bardzo ma- 
ła, nie może pomieścić zbyt dużego ładunku 
elektrycznego, ponieważ piorunochron jest o- 
strzem, po którem elektryczność atmosferycz 
na spływa do ziemi. 

Antena natomiast z powodu swej dużej 
elektrycznej płaszczyzny w przestrzeni jest w 
stanie uczestniczyć o wiele wydatniej w po- 
średniczeniu przenoszenia ładunków z atmo- 
stery do ziemi, a tem samem niebezpieczeń- 
stwo zbyt gwałtownego wyładowania, czyli 
uderzenie pioruna, jest tu mało prawdopodob 
ne. Pod jednym jednak warunkiem: antena 
musi być w nocy i podczas burzy dobrze 
uziemiona. 

Jakie uziemienie najbardziej odpowiada 
warunkom dobrego odbioru i bezpieczeń- 
stwa? Wiadomo, że w miastach najbardziej 
rozpowszechnione jest uziemienie, wykonane 
zapomocą przylutowania przewodnika do ru- 
ry wodociągowej. Na wsi i w małych mia- 
stach uziemienie do rury wodociągowej za- 
stępuje się uziemieniem w postaci blach ocyn 
kowanych, siatek mosiężnych, lub  miedzia- 
nych, zakopanych pod anteną jaknajglebiej 
w ziemię, lub wrzuconych na dno studni, sta 
wu, rzeki i t.p. Wymagane jest jednak w tym 
wypadku, aby uziemienie nie posiadało żad- 
nych przerw, oraz aby było przeprowadzone 
przewodnikiem o możliwie dużym przekroju 
i jaknajkrótszą drogą. Najlepiej jest więc 
użyć do instalacji uziemienia tej samej linki 
antenowej, z jakiej wykonano antenę. Jeżeli 
z powodu niesprzyjających warunków iokal- 
nych przewód uziemiający musi być przecią- 
gnięty drogą okrężną, przez co długość jego 
będzie zbyt wielka, to poleca się zastosować 
podwójną linkę antenową, aby w ten sposób 
zmniejszyć do minimum opór przewodnika, 
Obojętne jest przytem, czy przewód uziemie- 
nia jest goły, czy też izolacji. Ponadto 
wszelkie złączenia, jakie powstały w przewo 
dzie i wiązania z blachą, lub siatkami, należy 
dobrze załutować. To samo odnosi się rów 
nie do anteny, o ile składa się ona z kilku 
związanych ze sobą linek antenowych—oraz 
WYYYYYYYYYYYVYYYVYYYYYYYYYVYYVYYYYYTYVYYYYY 
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OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wil- 

nie 9-go rew. K, Karmelitow, zam. w 

  

   
  

      

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    
  

  

NOWE FORMY 
* UNJI KOŚCIELNEJ 

W POLSCE 
(DYSKUSJA W „SŁOWIE*) 

Broszura ta zawiera głosy: księży — 
J.E. Arcybiskupa E, Roppa, J.E, Bp, 
G. Chomyszyna, kan, A. Abramowi- 
cza, rektora A, Dąbrowskiego, T. ]. 
prof, J, Marcjnowskjego, prof, dr. W, 
Meysztowjcza, red, J. Urbana, T, J, 
0, Zeležnjakowjcza; p.p. dr, W, Char- 
kiewicza, М. Gołubiewa, posła St, 
Mackiewicza, Sz. Meysztowicza, se- 
natora R, Skjrmunta j posła S, Stroń- 

| 
| 

| skiego 

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

ikainiai, a 

  

  

pp. wynajmujących 
Uwadze jetniska, pensjo- 

naty, pokoje I t. p. 

Osa: © SŁOWA” 
i do innych pism bardzo tanio 

załatwia 

Biuro Reklamowe 

St. Grabowskiego 
uł. Garbarska 1. tel. 82. 

  

tułań Fortepideów, Płonia, Fistarmaoj] 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wiine, Niemiecka 2, m. 11 

LUMIERE 
NOWOŚĆ! 
FOTOGRAFICZNA BŁONA 

LUMICHROME 
Wilnie ul. Gimnazjalna 6-14, na zasa-BARWOCZUŁA, PRZECIWODBLASKOWA, 
dzie art .1030 U.P.C. ogłasza, że w: dniu 

23 czerwca 1932 r, od godz. 10 rano w 
Wilnie przy ul. Tatarskiej Nr. 15. I. od- 
będzie się sprzedaż z przetargu publicz- 
nego ruchomości, należących do Benja- 

mina Lewina na zaspokojenie pretensji 

densu dębowego i lustra, oszacowanych 
na sumę zł. 800. 

(—) K, Karmelitow. 

WYSOKOCZUŁA 

DROBNOZIARNISTA 
zapewnia oirzymanie wzorowyc h negaływów 

przy KAŻDEJ POGODZIE. 

papiER L U GDA 
Arona Hermana, składających się z kre W CZTERECH GRADACJACH: NORMALNY, 

MIĘKKI, TWARDY, BARDZO TWARDY 

NEGATYW. R odbitek 
U. 

Zapewnia otrzymanie 
z KAŻDEGO NEGA 

    

lat 70, sparaliżowany 
(1400 H 6 D)bez żadnych środków 

telników „,Słowa* o ja« 
kąkolwiek pomoc. — 
Dzielna Nr. 23—6. 
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Giełda warszawska Dźwiękowe Najwspaniaisze arcydzieło doby obecneił 

7 P Porywałący romans Miłosny Z dnia 16 czerwca rb. Kino PUR UROWA GORDOLA W roli gł. koncertowy zespół 
WALUTY I DEWIZY: HELIOS „Cygańskich Romansėw* J6zef Shildkraut, Eorothy Beuchier i crkiestra Alfreda Redego. 

Początek o godz. 4, 6, B i 1015. Na 1-szy sesns c:uy :nižone. 

Belgja 124,25 — 124.56 — 123.94— Wkrótce: Film, o którym mówi cały świst „DOKtór Jeky! i Mr. Hyde". 
Gdańsk 174.40 — 174.83 — 173,97 —-. 

2 : ^ Holandja 361 —3 61.90 — 360,10 — że я Dziś! Największy śpiewak Świata, ulubieniec publiczności w filmie dźwiękowo-śpiewnym 
ZAWODY PŁYWACKIE nie w Wilnie kurs pływacki dla podofi- Londyn 32,61 — 32.63 — 32.78 — 32,46 Dźwiękowe kino JEPU oraz E YGIBA MIEE 54 

WON WICEJOB oerów zawodowych DOK III. „Nowy York 8,916 — 8935 — 8805, — HOLLYWOOD ` słynna 
I KURS PŁYWACKI Kurs prowadzić będzie komendant Nowy York kabel 8,92 — 8,94 — 8.90. Mickiewicza 22. Emi Koncert wokalny w wykonaniu Jana Kiepury. GNajlepsze 

Okr. Zw. Pływacki organizuje 19 b. Ośrodka WF kpt. Ostrowski na plywal- Paryż — 35,06 — 35,15 — 34.97, — Neapol, śpiewające miasto szlagiery jego repertnaru. 

m. na basenie w N. Wiilejce zawody pły niach 3 PAC i baterji pumiarowej Nu pracą 26,61 — 2647 — 26.35 Szwaj- U į walczymy z kryzysemi Rzeczą naszą dać obraz o wysokiej wurtości artysty- 
«ackie, dostępne dla członków klubów : Rossie, AS . / .. earja 174,00 — 174,.43 — 173.57. Ber- waga! cznej za min:malną oplatą! Bąlkūn 30 gr. Psrter 60 gr. na wszystkie seanse 
miestowarzyszonych, Na opon kursu a: JE lin 211,15, Tendencja niejednolita. 

Program walk dla członków klubów go wyja o MAS DORA DA DZWIĘKOWE KINO Dziś! Wielki erotyczny film nuajaowsżej produkcji osnuty na tie poczytnej powieści 
sgrzewiduje biegi według ustalonych dla ziorze i mw basenie KOP-u dopełnią wia PAPIERY PROCENTOWE: + Znajoma z wagonu Sypialnego órz j i 3 | : о 

stkich tego rodzaju impreż wymo- domości pływackie. (1) 3 proc. pożyczka budowlana 33,75-— o TP BSBIETY z udziałem gwiazdy gwiszd MARLENY : 
-gów. SOBÓTKI POGONI 5 B r S dol DIETRICH. Dodatki Dźwięxowe, 
OE 6 i Sekcja wioślarska WKS Pogoń. or- roc. tonwensy.jna 3, > * BE ® Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. Początek o godz .$4, 6, 8 i 10.15 w duie śwąt o godz, 

Ponadto w ramach zawodów znajdą S MOS S - > r wa 47,50. — 47,75, 7 proc. stabilizacyj ml. Wielka 47. Tel. 15-41. 2-ej. 1-.szy seans zniżone, Następny program: 100 pr: c. dźwięk. im „Król Włóczęgów" 
=się zespołowe konkursy szkolne o nagro ganizuje w nadchodzącą sobotę sonótkę na 44.75 — 4443. 8 proc. warszawskie 

ę iprzechodnią ufundowaną przez gro- towarzyską. Podobne sobótki odbywać 53,75 — 6250 — 58,25 — 5450. — 8 Dziś! Najpoiężniejszy R mavs Wschodu — ICO proc. fiim spiewno dźwiękowy 

mo nauczycieli wychowania fizycznego się będą stale w pierwszą | trzecia <v- ргос, Łodzi 52,50. 10 proc Siedlec 47,75 Dźwiękowe kino KĘÓLOWA POŁUDNIA оуе Okr. Wileńskiego. botę PA miesiąca. || Te Tendencja na pożyczki monciejsza —na g6 | Aka ' : : Sa \ =. B asi ris 2 Er 
P. ścić mależ rej ilejce, Sobótki Pogoni mają już od sz S us sai st, cja rozgrywa się na słonecznych w»yspsch koralowyci, na Riwierze i w Psryžu. iewsjące balety 13 
jj aoc: EM A >> S = я 3 ż cieszą listy: miejednolita. ciekawa treść! Egzotyczna piękność Kaisse Rokta w roli tytułowej Wschodnie melodje! Nad program: Aktusine # Ё 5 Ъ mę, to też а 

ra zdobyła się ma basen pływacki. "gu lat usta os: a i AKCJE: 43 dodatki dźwiękowe. W kinie stale funkcjonuje ud>skonalona wadług najnowszej konstrukcji wentylacja 
W poniedziałek uruchomiony -się one zasłużonem powodzeniem, ; Początek ogodz 4-ej. Na pierwszy seans ceny znižone 

Bank Polski 70. Sole potasowe 80. 
Tendencja utrzymana. е Džwigkowy Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie. Najnowsza 1C0 proc dżwiękowa sensacja w-g powiešci „Gorgczki ziota“ p. t. 

ORYGINALNY SPORT POŻYCZKI POLSKIE W N. YORKU Kino-Teatr SZERWORA ZžEAŠSŠA ais aaa © ESD E ь „Krwawego pow - ь 
Dolarowa 47,50 Dillonowska 45,75— „STYLSWY“ W rol. gi. Tim Mc Coy i Alice Terry. Przepiekna muzyka, tafice i piosenki. Nad program: Najnowsze dźwiękowe 

> я : ZAŚ : TB Stabilizacyjna 43. Warszawska 30.. Ślą Vielka 35 akinalnošci Świata arcyzabawna komedja-farsa w 4 akt p. t. SLIM w ARABJI w roli gi. kcmiczny SLIM 2 z я 
ska 30,87 i pół, 

zawe dobry robot ($zewc pozostający 
= “ = = Kosmetyka PoSZUKUJĄ mik, bardzo potrze «8 hez pracy prosi o 

eż ieczeństwe IOTURa PRACY bujący pracy, zgadzs udzielenie | įakiejkol- 

EA rrvtrvvywyyYwyyweyyy JACY SIĘ na każde wa wiek posady. Kozyrski 
; runki wynagrodzenia Leon. Traki Batorego, 

Powtarzająca się stale przez radjo zapo- do odprowadzenia dołączonego do anteny. ET Jm zera nOSZnkuje zajęcia. Cze 82 
wiedž, że po skończonej audycji należy uzie Miejsca lutwania należy po. uskutecznieniu GABIN Gospodyni botarunas Wiktor Wo 
mić antene jest wskazówką, do której każ tej czynności dóbrze odczyścić i nasmarowąć Racjonalnej 7 starszym wieku do- dociąowa 14. ašis, waka 

2 3 Е й “ lekko tłuszczem, aby zapobiec niszczącemu brze тца 516 па #0* -——=——. E wany, Z polecenia- 
dy radjosłuchacz powinien się stosować, aby działaniu kwasu solnego, używanego przy lu kssmet y k i podarstwie i kuchni, £zofer z dobremi mi podejmie się pracy 
uniknąć nieobliczalnych nieraz skutków, jakie towaniu. : ieczniczeł skromne wynsgrodze- „9 świadectwami, trze- w swojej specjaluošei, 
mogą wywołać rozpętane żywioły. Nie można przy antenie zewnętrznej słu- — WILNO, nie, chętnie na ple- źwy, uczciwy, poszu- tanio. Robotę wykona 

Ž, by Sie ni Ši OSI chać audycyj podczas burzy, oraz gdy wy- žėleklawicza 81—4 banię. Nirświeska 16kuje pracy. Wymzga- solidnie, Tartaki 27 — 
Z nieraz wypacki, Że plOTUn U- 1. dowania atmosferyczne występują w głośni kobiec4 m. 8, od g. 10 do 3. nia skrenine, Wasiiew: Rajch'nbach Józeł 

SAACY antenę i ROA A u i ku, lub słuchawkach bardzo intensywnie, co UTOdĘ er: >= ski Antoni — Ostro- m= 

ae DSC, A Sie „lka mę. objawia się silnemi i nieregularnemi trzaska- je, doske- WłsStlcieli kamienic bramska 25. przylmie pracę na 
Roda E ASA ZRAŻA S аоаар ažieiėjų, awa RAA olo осс „е wa SO 
OŚ песоге аее аГСН ПМО . Jeżeli więc instalacja anteny i uziemienia jej skazy i braki, Masaż cy były O, (z Stolarz, dobry tach. RA о 
we osoby, wolą O EP 9WBC ZE siuchania jest prawidłowa, oraz antena po audycji uzie- kosmetyczny twarxy. rodziną, Żonaty, Skraj: =) wiec ze Šwiade- piekars a a e 
audycyj radjowych, aby uniknąć niesZCZĘ- miona, — radjosłuchacze mogą być spokojni Masaż ciała, eiektrycz- na uędza, Chętnie, ctwami przyjmie pracę kowany tachowiec-pi 
śliwych wypadków. Pogląd ten jest niesłusz= ; еа Saigo а ie wyszczapłający (pe- sumienne i gorliwiena skromnych warun karz. Lipowa 26 — «8 y ga 1 i pewni, że radjo pioruna na ich dach nie ty, wyszczupłający (p' 
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