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NOWE ZWYCIĘSTWO HITLER 
W ubiegłą niedzielę odbywały się 

wybory do Sejmów Pruskiego i Bawar 

skiego. Prócz tego wybierano także 

Sejm jednego z krajów sfederowanycn 

niemiecko - austrjackiej republiki, mia- 

nowicie Austrji Dolnej. 

Hitłer zdobył w Prusach 162 man- 

daty na 422. (W Prusach ilość człon- 

ków. Sejmu nie jest stała, lecz zależna 

od frekwencji). Dotychczasowa koali- 

cja środka z socjalistami nie może na- 

  

dał rządzić. 

Hitler w Bawarji, skąd 

lecz gdzie jest niepopularny ze wzglę- 

du na antykatolickość i kłótnie z Wit- 

telsbachami, zdobył 45 mandatów, ty- 

le ile zadomowiona bawarska partja 

ludowa, uważana za bezkonkurencyjne 

stronnictwo w tym kraju. 

Naśladowcy Hitlera, narodowi Sso- 

cjaliści w Austrji zdobyli nadzwyczaj- 

nie dużą ilość głosów. Socjaliści zostali 

tam pobici na głowę. Chrześcijańsko- 

społeczni razem z hackenkreuzlerami 

stanowić będą olbrzymią większość w 

tym Sejmie. 

Hitler 

froncie. 

Spróbujmy wyciągnąć z tego kon- 

sekwencje w dziedzinie polityki zagra- 

nicznej. 

Znajdą się u nas ludzie, którzy bę- 

dą cieszyć się ze zwycięstwa Hitlera, 

ale tyłko i jedynie dlatego, że to „znów 

pokłóci Francję z Niemcami. 

Tego rodzaju poglądy uważaniy za 

godne ludzi nawykłych do życia w nie- 

woli, nawykłych do tego, że Polska 

jest objektem, a nie subjektem w poli- 

tyce międzynarodowej. 

Nasze myśli chcielibyśmy systema- 

tyzować w innym kierunku, a nie tylko 

dla użytku propagandy polskiej, tłó- 

maczącej Francuzom, Niemcy są 

niebezpieczni. 

Nie będziemy prorokować, czy po- 

wodzenie niedzielne jest kulminacyj- 

nym punktem powodzenia Hitlera, czy 

też nie. W hitleryźmie znajdujemy od- 

bicie zdenerwowania tłumów z powo- 

du kryzysu ekonomicznego, połączone 

z chęciami rewanżu Niemiec za dozna- 

ne upokorzenie. Ekonomika jest tu mo- 

torem, polityka — hasłem. 

Hitler dojdzie do władzy, czy tez 

dochodzi do władzy. Objęcie władzy 

dla Hitlera jest momentem strasznie 

krytycznym, bardzo niebezpiecznym. 

Człowiek ten nie skąpił obietnic, wręcz 

odwrotnie — ołbrzymie powodzenie, 

które osiągnął, jest wynikiem tego, że 

w swoich obietnicach nie znał żadnego 

umiaru. Jeżeli zdecyduje się objąć wła- 

dzę, będzie miał do wyboru albo poli- 

tykę Stresemana, to jest porozumienia 

z Francją, przy jednoczesnem szukaniu 

odwetu wyłącznie na Poisce, albo nie- 

liczenie się-z Francją, całkowite zet- 

wanie z nią, narażenie się Francji i An- 

glji, rozpaczliwe szukanie kontaktów z 

Ameryką, przyjaźń z Wło- 

chami. 
Niektórzy nasi publicyści podsu- 

wają Hitlerowi myśl nawrotu do puli- 

tyki Rapallo, nie zdając sobie widać 

Sprawy, jak to dla Polski iest niebez- 

Pieczne. Z okazji 10-lecia traktau w 
Rapallo, tego traktatu „dwuch państw 

Zwyciežonyh“ wyraźnie, jaskrawie, do- 
bitnie i słusznie podkreślają „Izwiestja” 

że do Rapallo popchnęła Niemcy roz- 
pacz. Szłachta niemiecka, różni starzy 
dyplomaci i oficerowie gwardji prus- 

kiej byli promotorami i zwolennikami 

tego sojuszu, który był nie czem in- 

nem, jak rozpaczliweni szarpani 11 Się 

w obroży Wersałskiego traktatu. Ci 

ludzie zdawali sobie przecież sprawę, 

że sojusz z bołszewikami kryje i dla 
nich samych i dla państwa nieriieckie- 

S0 olbrzymie, społeczne i narodowe 
niebezpieczeństwa. Był to wiec czyn 
rozpaczy. Tak jak Europa z czasów 
Wersalu, Genui, potem Ruhry, uważa- 

ła Niemców za większą grozę i więx- 
sze niebezpieczeństw» od bołszewi- 

wyszedł, 

zwyciężył więc na całym 

że 

ideową 
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SUKCES HITLERA W PRUSACH 
BERLIN. WEDŁUG OSTATNICH 

OBLICZEŃ, WYBORY DO NOWEGO 
SEJMU PRUSKIEGO, SKŁADAJĄCE- 
GO SIĘ Z 422 POSŁÓW, DAŁY NA- 
STĘPUJĄCE WYNIKI: 
SOCJAL.-DEMOKR. 93 MAND. 
NIEM.-NARODOWI 31 MANL. 
CENTRUM 61 MAND. 
KOMUNIŚCI 57 MAND. 
PARTJA LUDOWA 7 MAND. 
PARTJA PAŃSTWOWA 2 MAND. 
HITLEROWCY 162 MAND. 
CHRZEŚĆ. SOC. 2 MAND. 
HANOWERCZYCY 1 MAND. 

JAK WYNIKA Z TYCH OBLICZEŃ 
REAKCJA NIEMIECKA NIE POSIADA 
ABSOLUTNEJ WIĘKSZOŚCI, HITLE- 
ROWCOM W POŁĄCZENIU Z NIE- 
MIECKO - NARODOWYMI (RAZEM 
193 MANDATY), BRAK 18 MANDA- 
TÓW DO ABSOLUTNEJ. WIĘKSZO- 
ŚCI 

BERLIN, (Pat.). Według ogło- 
szonych przez Biuro Wpiffa ob- 
iiczeń urzędowych, opartych na 
wynikach głosowania w posz- 
czególnych okręgach, nowy sejm 
pruski składać się będzie z 422 
posłów. Z tego przypada na 
socjaldemokratów 93 posłów, 
niemiecko - narodowych — 31, 
centrum — 67, komunistów —57, 
partję ludową — 7, partję pań- 
stwową — 2, hitlerowców — 162, 
hannowerczykow — 1 i chrześci- 
Jańsko-socjalnych — 2. 

Ww BAWARII 
BERLIN, (Pat). Podział man- 

datów w bawarskim Sejmie, 
według okręgów, przedstąwia 
się następująco: z ogólnej liczby 
128 mandatów przypada 45 na 
bawarską partję ludową socjal- 
demokratów 20, związek 
chłopski — 8, partję ludową— 1, 
hitlerowców — 45, komunistów 9. 

W DOLNEJ AUSTRJI SOCJA- 
LIŚCI POBICI NA GŁOWĘ 
WIEDEŃ, (Pat.). W wyborach 

do sejmu Dolnej Austrji oddano 
razem 795.530 głosów. W roku 
1927 — 826669. Socjaidemokraci 
otrzymali 272.274 (307.005), chrze- 

ścijańsko - Społeczni 362.738 
(zjednoczone listy stronnictw 
mieszczańskich uzyskały w roku 
1927 474.238), związek chłopski— 
10.006 (23.597), wielkoniemcy — 
18.398, narodowi socjaliści 110.774 
(8 887), komuniści — 8.480 (3.275). 

HITLEROWCY GOTOWI SĄ OBJĄĆ 
RZĄDY. 

BERLIN. PAT. — Przewodniczący 
irakcji narodowo - socjalistycznej w 
sejmie pruskim Kube złożył w ponie- 
działek oświadczenie, precyzujące sta- 
nowisko narodowych socjalistów wo- 
bec wyników wczorajszych wyborów. 
Narodowi socjaliści wyrażają goto- 
wość riatychmiastowego przejęcia rzą- 
dów w Prusach, oraz współpracy z 
każdem ugrupowaniem, stojącem na 
Dalej pos. Kube domagał się natych- 
gruncie narodowym i przepojonem du- 

Redakcji — 17-82, Administracji — 228 

  

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nje zwraca, Adrminjstra- 

cja mie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogioszeń, 

chem socjalistycznej sprawiedliwości. 
miastowego ustąpienia rządu premje- 
ra Brauna. Następcą jego musi być, 
zdaniem Kubego, narodowy socjalista, 
ctórego wyznaczy Hitler. 

Równocześnie Hitler wydai prokia- 
mację do narodowych socjalistów, w 
której stwierdza, że ruch narodowo- 
socjalistyczny zdołał odnieść wałne 
zwycięstwo, mimo represyj, stosowa- 
nych wobec niego przez przeciwników 
politycznych. Hitler wyraża podzięko- 
wanie swym zwolennikom, zwłaszcza 
kierownikom organizacyj propagando- 
wych i prasie partyjnej, za przyczynie- 
nie się do tego zwycięstwa. W ostat- 
nich tygodniach czynniki te, zdaniem 
isitlera, dokonały rzeczy, dotychczas 
nieprzewidzianych. 

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE SEJMU. 

BERLIN. PAT. — We wtorek zbierze się 

rząd pruski, celem zajęcia stanowiska wobec 

wyników wczorajszych wyborów. W kołach 

politycznych uważają za pewne, że rząd na- 

razie nie poda się do dymisji, poprzestając 

na ogłoszeniu deklaracji. 
Frakcja niemiecko - narodowa, pragnąc 

przyśpieszyć ustąpienie obecnego gabinetu 

pruskiego, zgłosiła na ręce premjera Brauna 

wniosek o natychmiastowe rozwiązanie do- 

tychczasowego sejmu, którego kadencja u- 

pływa dopiero 19 maja r. b. Wniosek ten 
niewątpliwie zostanie odrzucony. Gabinet po 

zostanie więc narazie na stanowisku conaj-- 
mniej do drugiej połowy czerwca, kiedy przy 

puszczałnie zwołany będzie w nowym skła- 

dzie sejm pruski. 

W chwili obecnej — jak zapewniają w 

kołach poinformowanych, rozpoczynają się 

rozmowy na temat koalicji, mającej na celi 

utworzenie nowego rządu pruskiego. W per- 
traktacjach tych, — jak zapewnia „Abend'* 

— socjal-demokraci udziału nie wezmą. —- 

Wobec tego główna rola przypadnie w u- 

dziale centrum. Z drugiej strony również kie 

rownistwo partji narodowo - socjalistycznej 

zdaje sobie sprawę z wpływów, jakiemi roz- 

porządza obecnie centrum w Prusach, podo- 

bnie, jak i w całej Rzeszy. 

„Voelkischer Beobachter“ pisze, že cent- 

rum stanęło w obłiczu decyzji. Może ono 

wprawdzie nie dopuścić do wyłonienia rzą- 

du hitlerowskiego przy poparciu grup pra- 

wicowych, winno jednak pamiętać, że opozy- 

cja przeciwko biokowi czarno - czerwonemu 

rozporządza dziś siłami, wystarczającemi do 
obalenia wszelkich uchwai tego bloku. 

GŁOSY PRASY 
O ZWYCIĘSTWIE HITLERA 
BERLIN, (Pat). Koła polityczn*, podobnie 

jak i szersza opinja publiczna, stoją pod 
wrażeniem Dbezapelacyjaego zwycięstwa na- 
rodowych socjalistów w wyborsch do sejmu 
pruskiego. Dominuje fakt nieslychanego 
wzrostu głosów z 552 tys. w roku 1928 do 
8 miljonów w chwili obecnej Zwycięstwo 
bitlerowców stsje się tem oczywistrze, że w 
wyborach pruskich osiągnęli oni tę samą 
prawie ilość głosew, co podczas drugiego 
głosowania na prezydenta Rzeszy. Na pod- 
kreślenie zasługuje bezwzględny spadek gło- 
sów socjaldemokratów, którzy uzyskali dziś 
przy. 22 milionach głosujących 4,675 tysięcy 
wobec 5,467 tysięcy w roku 1928, gdy cgó- 
łem brało udział w głosowsniu: zaledwie 
19,266 tysięcy głosujących. Kolosalny spadek 
zaznacza się u niemiecko narodowych, którzy 
z 3.276 tys. w roku 1928 osiągnęli diś 
1 525 tys. 

ków, tak broniąc się od koalicji unk- 

rzy niemieccy chwycili za dłoń bolsze - 

wicką. 

Dziś powrót do polityki Rapalio 

jest „dla Hitlera bardzo trudny. Świad- 

сга о tem te miljony głosów, cacane 

na komunistycznego kandydata wew- 

nątrz Niemiec. Niemcy znają Rosję i 
wiedzą, że chęć wywoływania rewolu- 

cji socjalnej we wszystkich krajach nie 

jest bynajmniej bluffem, lecz prawdzi- 

wą religią tych dziwnych tłumów, w 

tak przedziwny sposób rozagitowanych 

w tem przedziwnem państwie. Hitler 

niewątpliwie widzi te wszystkie trud- 

ności, które stoją na jego drodze do 

porozumienia się z bolszewikami. 

Wobec tego wszystkiego pozycja 
Hitlera taksamo jest trudna, jak łatwo 

da się określić w tych słowach: obie- 

cał tłumom niepłacenie odszkodowań, 

obiecał tłumom brak zagranicznej kon- 

troli w zbrojeniach, obiecał tłumom nie 

zależną politykę Niemiec. Jak teraz ma 

dotrzymać tej obietnicy? 

Jaką może być polityka Polski 

wobec tej sytuacji. 

Albo będziemy robili to, co dotych- 

czas robiliśmy, z większym coprawda 

   

hałasem niż powodzeniem, to jest stra- 
szyli nadal Francję Niemcami i Hitle- 

rem, siebie uznamy za największego 

wroga Hitiera i na jego kolejne prowo- 

kacje przygotowywać będziemy kolej- 

ne odpowiedzi. jest to polityka ryzy- 

kowna, bo oto cała Europa jest pacy- 

fistycznie nastrojona i o ile wiemy, że 

w r. 1914 nie udało się Austrji złokali- 

zować zatargu z Serbją, o tyle obecnie 

przy tych ,pacyfistycznych nastrojach 
Europy, do ostatniej chwili ryzykuje- 

my, że Europa właśnie przez swój pa- 
cyfizm, okazywać będzie coraz więcej 
wyrozumiałości gwałcicielowi pokoju, 
aby go ugłaskać. 

Albo będziemy robili to, czegośmy 

dotychczas nie próbowali, to jest szu- 

kali porozumienia z Niemcami na dro- 

dze zadowolenia Niemców w tych dzie 

dzinach, które nie są sprzeczne z na- 

szymi interesami. A dziedzin takich 

jest bardzo dużo. Ten, kto sobie wy- 
obraża, że kwestja niemiecka redukuje 

się do spraw spornych pomiędzy Niem 

cami a Polską ten popełnia błąd kapi- 

talny. Właśnie sprawy sporne z Polską 

posiadają dla Niemiec znaczenie osta- 

tniorzędne. Cat. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Ksįegaroja T-wa „Lot“. 
81ENIANONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE —- uł, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Mialinowskiego, 
LUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow | 
GRUDNO — Księgarnja T-wa „Ruch“, 
MORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, Smaczyński, 
IWIENIEC — Sklep tytonjowy — S, Zwierzyński, 

i 

ЖМЕСК -- Экер „Jednošė“ 
LIDA — uł, Suwalska 13 — 5, Mateskį, 
MOLODECZNO — Ksjegarnia 1-wa „Ruch“, 

NIEŚWIEŻ — nl. Ratuszowa — Księgarnia JazwįAakiega, 
NOWOGRODEK — 
N,-SWIĘCIANY — Ksjęgarnja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksiegamia Spėldz, Naucz. 

Kiosk St, Michalskiego, 

PIŃSK — Księgarnia Polska —— St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macjerzy Szkołnej, 
STOŁPCE — Ksjęgansia T-ws „Ruch*, 
SLONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicz 12 
ST, šWIĘCIANY — M. Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Mais 5 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickjewicza 24, F, Jucza wssa 
WARSZAWA — Tow, Ksiegarnį Kol, „Ruch“, 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na Suonie 2-€j i 3.ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłane, milimete 50 gr, Kronika reklamowa militnetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe # tabelaryczoe o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 28 gr, 
  

WARSZAWA. (tel. wł). Jak już 
swojego czasu podawaliśmy, dnia 9-go 

marcą rb. odbyła się w Spale, u Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej konferen- 

cja, na której obecni byli Premjer Pry- 

stor, Prezes Sławek, Marszałek Śwital- 

ski i Kazimierz Bartel. 

tej mówił swego czasu Prezes Sławek 

w swem przemówieniu do posłów i se- 

natorów w dniu 1 kwietnia br. Na 

wniosek Premjera Prystora Pan Prezy- 

dent postanowił zwoływać tego rodza- 

ju narady perjodycznie, w tym skła- 

O konierencji 

Min. Kuehn powrócił z 
WARSZAWA. (tel. wł.). Dnia 24 

bm. powrócił do Warszawy po dwuty- 
godniowym urłopie na południu Fran- 
cji, minister komunikacji Kiihn. W prze 
jeździe przez Paryż minister, Kiihn in- 
formował się o przebiegu pertraktacyj 
na temat realizacji ll-giej transzy po- 

A Konferencja b. premierów na Zamku 
dzie osób, t. zn. tych, którzy kierowaii 

państwem kolejno w okresie pomajo- 

wym. 

Nawiązując więc do konferencji ol 

bytej dnia 9 marca, Prezydent Rzeczy- 

pospolitej zwołał drugą konierencję na 

dzień 25 bm. Ponieważ tego rodzaju 

konierencje mają charakter raczej Oso- 

bisty, a w każdym razie informacyjny 

i opinjodawczy, nie należy się spodzie- 

wać wydania żadnego koimunikatu w 

tej sprawie. 

p 

Paryža 
życzki na budowę kolei Górny-Śląsk— 
Gdynia. Rokowania w tej sprawie pro- 
wadzone są nadal i prawdopodobnie 
uwieńczone zostaną pomyślnym rezul- 
tatem. Terminu bliżej ustalić niepodo- 
bna, ze względu na okres wyborczy 
we Francji. 

Sąd Najwyższy oddalił protesty wyborcze 
WARSZAWA (tel. wł.). Dnia 25 

kwietnia Sąd Najwyższy rozpatrywał 
protesty wyborcze Okr. XXXII Głowi- 

ce - Kutno - Gostynin - Sochaczew. 
Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu spra- 
wy, protesty oddalił. 

Spotkanie min. Zaleskiego z Brueningiem 
GENEWA. PAT. — W poniedzia- 

łek o godzinie 17 minister spraw zagra 

nicznych August Zaleski spotkał się w 

hotelu „Metropol'* z kanclerzem Rze- 

szy Niemieckiej dr. Brueningiem. Roz- 

mowa trwała trzy kwadranse. 

  

„RZĄD MARJONETEK w MANDŻURII” 
NOWE MEMORANDUM (CHIŃSKIE DO LIGI NARODÓW 
GENEWA. PAT. — Delegat chiń- 

ski złożył sekretarzowi generalnemu 
— 

obszerne memorandum, zatytułowane 

„Rząd marjonetek w Mandżurji*. W 

memorandum tem delegat chiński o- 

świadcza, że to, co się nazywa państ- 

wem mandżurskiem od samego począt 

ku i we wszystkich fazach późniejsze- 

go rozwoju, stworzone było i utrzymy- 

wane pod wpływem i z pomocą wojsk 

japońskich i że w tych warunkach je- 

go istnienie jest sprzeczne z zasadami 

prawa międzynarodowego. 

LONDYN. PAT. — Dzienniki lon- 

dyńskie podnoszą alarm z powodu sy- 

tuacji, w której znalazła się komisja Li 

gi Narodów w  Mandżurji. „Times'* 

twierdzi, że dowództwa armji japoń- 

skiej w Mandżurji miało oświadczyć, 

iż nie może gwarantować bezpieczeń- 

stwa komisji poza obrębem kolei połu- 

dniowo - ...andżurskiej. „Daily Tele- 

grauh' podkreśla, że prace komisji są 

utrudnione: 1) wskutek wrogiej posta- 

wy władz mandżurskich i 2) z powo- 

du niedowierzania Japończyków, ażeby 

komisja była w stanie wywiązać się 

ze swego zadania, stosując dotychcza- 

sowe metody prowadzenia dochodzeń. 

Rząd mandżurski najprawdopodobniej 

uniemożliwi wszelkie badania poza 0- 

brębem japońskiej strefy kolejowej. 

TORNADO W AMERYCE 
MEMPHIS (stan Tennessee). PAT. — się, że ilość zabitych i rannych jest znaczna, 

Dziś rano nad stanami Tennessee, Kentucky lecz narazie nie można tego ustalić. W sta- 

i Alabama, przeszedł orkan, który zniósł z 
powierzchni ziemi trzy miasteczka. Obawiają 

  

nie Alabama zbiory są zupełnie zniszczone. 

  

SILVA RERUM 
Zbliża się matura. Przyszłe ofiary” 

mąk egzaminacyjnych wściekłe się 
wkuwają i przygotowują  szpargałki. 

Właśnie egzaminy piśmienne są 
ogólną zmorą. Dlatego też nietylko w 
„oztubie* Leczyckiego, lecz w każdej 
sztubie robią się spiski w celu wzaje- 
mnego ratowania się w potrzebie. 

Natomiast „beliry*, jeżeli nie chcą 
się pogodzić ze smutnem zjawiskiem, 
muszą bezradnie protestować i wysu- 
wać różne projekty, aby zaradzić złu. 

Gazeta Lwowska (93) występuje z 
takim projektem: 

Jeden nauczyciel nie potraii - upilnować 
kilkudziesięciu piszących. Lepiej i bardziej 
pedagogicznie będzie wziąć 0d wszystkich 
maturzystów uroczyste przyrzeczenie, że 
nikt ze zdających mie będzie się uciekał do 
nieuczciwych sposobów. Tyłko w razie ewen | 
tualnych wykroczeń należy stosować jaknaj- 
surowsze rygory. Wówczas bowiem mamy 
moralne prawo pociągać ucznia do odpowie- 
dzialności za złamanie uroczystego własne- 
go przyrzeczenia. 

"Temat odpisany zresztą i tak można ła- 
two skontrołować, dając przy egzaminie tist- 
nym pytanie na podstawie piśmiennego wy- 
pracowania ucznia. Uczeń samodzielny w, 
dyskusji sam uzasadni swoje twierdzenie, 
odpisujący zaś napewno się potknie. 

Pomysł całkiem dobry. Ale co na to 
powiedzą nasi maturzyści? W każdym 
bądź razie wartoby było zastosować 
ten system kontroli, niż ten, który do- 
tychczas się praktykował: czyli jakiś 
policyjny nadzór. 

W związku ze zbliżającym się koń- 
cem roku, w Łodzi, jak podaje „Ku- 
rjer Polski (113), odgrywają się sceny, 
ponuro świadczące o naszej rzeczywi- 
stości: 

Przed gmachami szkół średnich w Łodzi, 
zauważyć można od szeregu dni codziennie 
większą grupę łudzi, rozdających wychodzą- 
cym ze szkoły uczniom młodszych klas ja- 
Kkieś ulotki. Są to nauczyciele bezrobotni, 
którzy w ten sposób starają się otrzymać 
lekcje prywatne, zachwałając w ulotkach 
swe metody nauczania, przyczem przelicyto- 
wują się wzajemnie co do cen, wahających 
się od 1 zł. do 50 gr. 

A są wśród nich ludzie przeważnie ze 
šredniem, a nieraz i wyższem  wykształce- 
niem, którzy całe życie poświęcili zawodowi 
nauczycielskiemu, a dziś żebrzą o lekcje — 
za 50 groszy. zde: : 

Czyžby naprawdę dzialo się coš po- 
dobnego?.. Co za ironja — setki tysię- 
cy analfabetów w Polsce i nauczycie- 
le, sprzedający swą wiedzę po 50 gr. 

oa godziny!... 
Kryzys!.. 
Na ten kryzys jest jednak lekar- 

stwo, jak zapewnia czytelnik II. Kur. 
todz. (113), który daje taką radę: 

Wszyscy biedzą sobie teraz nad tem gio- 
wy, jak usunąć kryzys, a tem samem biedę 
i nędzę. Otóż ja znalazłem na to sposób, 
choć może w oczach ludzkich śmieszny, ale 
pewny, a mianowicie: wstrzymać wszelkie 
związki małżeńskie, conajmniej na przeciąg 
10 lat, każda zaś panna, mająca nieśłubne 
dziecię, powinna być surowo karana, jeśli 
zaś to byłoby nie z jej winy, powinna wska- 
zać ojca a ten powinien być ukarany. Wszel 
kie zaś małżeństwa teraz zawierane, a ma- 
terjalnie mało zabezpieczone, nie powinny 
mieć więcej ponad 2 — 3 dzieci a nie sied- 
mioro, lub dziesięcioro, jak to obecnie jest 
że im biedniejszy, tem więcej dzieci posiada. 

Rzeczywiście: sposób niezwykły a 
radykalny !... Lector. 

  

  

  

Premjer Tubelis opolityce zagranicznej Litoy 
Problem polski. — Stosunki z Niemcami pogorszyły się. 

RYGA. PAT. — Donoszą z Kow- 
na, iż na zebraniu nmarodowców, pre- 
mjer Tubelis wygłosił mowę, w której 
poruszył zagadnienie polityki zagra- 
nicznej Litwy, podkreślając, że główną 
rolę odgrywają zagadnienia polskie i 
kłajpedzkie. 

Mówiąc o stosunkach z Polską, pre 
mjer zaznaczył, że probiem polski 0- 
degrał bardzo poważną rolę przy 
kształtowaniu się polityki zagranicznej 
Litwy i rolę tę będzie odgrywał jeszcze 
przez dłuższy czas. Wobec trudności, 
stawianych przez „przyjaciół '-Pola- 
ków, zawarcie traktatu handlowego z 
Rosją Sowiecką i wprowadzenie go w 
życie było bardzo utrudnione — po- 
wiedział premjer. Rokowania polsko- 
litewskie zostały zakończone przychył- 
nym dia Litwy wyrokiem w Hadze. W 
przyszłości jednak Litwa będzie miała 
niejedną trudność z tem zagadnieniem. 

Przechodząc do spraw klajpedz- 
kich, premjer podkreślił, iż kraj ten jest 
litewski, znajduje się jednak pod sil- 
nemi, stale wzrastającemi wpływami 
germanizmu. Niemcy przyzwyczaili się 
do panowania i obecnie konsul niemiec 
ki odgrywa większą rolę i ma większe 
znaczenie, aniżeli gubernator litewski. 
Wobec podobnych stosunków stale 

powstawały nieporozumienia, aż wresz 
cie sprawa dotarła do Hagi. Nie mamy 
powodu obawiać się wyroku haskiego 
— oświadczył premjer słuszność 
jest bowiem po naszej stronie, jednak- 
że wypadki kłajpedzkie bezwarunkowo 
popsuły stusunki litewsko - niemieckie, 
a Litwa w stosunkach z Niemcami po- 
winna być bardzo ostrożna, gdyż Nieru 
cy stanowią główny rynek zbytu dla 
towarów litewskich. 

Omawiając sytuację ekonomiczną 
Litwy, premjer podkreślił, iż Litwa ja- 
ko kraj rolniczy nie powinna zbytnio 
dążyć do uprzemysłowienia. Należy li- 
czyć się z tem, że eksport napotka na 
bardzo poważne trudności, wobec о- 

  

gólnego spodku cen, a na dopłaty pań- 
stwowe niema funduszów, wobec 
zmniejszenia się dochodów z ceł, kolei, 
podatków itd., które nadał mają po- 
ważną tendencję zniżkową. Budżet zo- 
stał zmniejszony z 315 miljonów do 
265 miljonów, istnieją jednak obawy, 
że trzeba będzie jeszcze bardziej go 0- 
kroić, gdyż niema nadziei na poprawę 
sytuacji w najbliższej przyszłości. Pre- 
mjer wyraził przypuszczenie, że trzeba 
będzie zmniejszyć pobory wszystkim 
urzędnikom, począwszy od prezydenta 
państwa. Sytuacja rolnicza jest bardzo 
ciężka — oświadczył w zakończeniu 
premjer — państwo jednak nie jest w 
stanie przyjść mu z pomocą. 
  

Książka Voldemarasa 
RYGA. PAT. — Donoszą z Kowna, iż 

książka prof. Voldemarasa, poświęcona za- 
gadnieniom kłajpedzkim, już wyszła z druku 

i w najbliższych dniach ukaże się na półkach 
księgarskich. 

Kampanja przedwyborcza w Kłajpedzie 
RYGA. PAT. — Donoszą z Kłajpedy, .iż 

kampanja przedwyborcza osiągnęła swój 

punkt kuiminacyjny. Wszystkie partje wyka- 
zują ogromną aktywność. W Smaleninkach 

na więcu niemieckiej partji rolniczej doszło 

do poważniejszych starć między Litwinami 

a Niemcami, przyczem kilkanaście osób zo- 

stało rannych.
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MYŚLI ŻOŁNIERZA I I ROLNIKA 

    A gdy mówimy 0 nie czeń - 
stwie, czyż jest ono mniejsze na 
wschodzie, niż na zachodzie? Czy ma 
my zapomnieć erę caryzmu, bolsze-- 
wizm i ostatnią wojnę 1920 r.? 
Czy mając front, słusznie skierowany 
na zachód, możemy mieć zdezorgani- 
zowany wschód? 

Nie. Nie jedna strona balonu, zwró 
cona ku morzu, powinna ściągać na- 
szą uwagę. Całe wnętrze musi być do- 
skonale zorganizowane, a wnętrzem 
tem jest rolnictwo. Organizacja za- 
chodu nie powinna poprzedzać organi- 
zacji wschodu, tak jak przemysł i han 
del nie mogą wyprzedzać rolńictwa. 

„Mamy żyzną i urodzajną ziemię, 
wewiiętrzne jej skarby są olbrzymie i 
różnorodne, ludność mamy pracowitą 
i o zdrowym państwowym  instynk- 
cie. A nie bacząc na to, jesteśmy kra 
jem nietylko biednym, lecz biednieją- 
cym w dalszym ciągu. — Nasycamy 
inne narody naszą produkcją i emi- 
gracją, a sami nie wiemy, czego chce- 
my i co możemy zrobić”. 

Tak. To tragedja naszego życia! 
I wytłumaczenie jej znajdziemy tylko 
badając życie naszej wsi. 

Streszczając wszystko, co wyżej 
powiedziałem, dochodzę do wniosku, 
że nasza sytuacja gospodarcza, wyma- 
ga zdania sobie sprawy przez czynni- 
ki rządzące, że rolnictwo jest podsta- 
wą bytu państwowego, a realizacja 
bezwzględnej samowystarczalności 
jest jedyną dla nas drogą. W myśl tej 
zasady, wytyczną dla Ministerstwa 
Rolnictwa winna być teza — „rolnic- 
two musi wyżywić i ubrać wszy- 
stkich obywateli". 

Wszyscy obywatele naszego kraju 
winni zrozumieć, że pracę na roli na- 
szego rolnika należy cenić i popie- 
rać, a zatem nie kupować, nic, co nie 
pochodzi z surowca krajowego. . 

Żeby dojść do właściwego celu, — 
należy w umysłach społeczeństwa wy 
tworzyć zrozumienie, że cały nasz sy- 
stem ekonomiczny jest wadliwy, gdyż 
został oparty na przesłankach  przej- 
ściowych i sztucznych obcego nam 
handlu zagranicznego, a nie na natu- 
ralnem i wiecznem bogactwie naszej 
ziemi. Wzięto z ziemi tylko to, co się 
nadąwało do handlu, nie ruszając tych 
działów, które jakkolwiek są niezbęd- 
ne ludziom, lecz mogły przeszkodzić 
przywozowi cudzych surowców. A gdy 
handel zagraniczny ustał, grozi to 
zachwianiem się naszego bytu ekono- 
micznego. 

Kiedy nastąpi zrozumienie społe- 
czeństwa i może rozpocząć się wal- 
ka o nowe ideały ekonomiczne? Są- 
dzę, że chwila już nadeszła. Trzeba 
będzie się skupić dookoła hasła samo- 
wystarczalności. Zdaję sobie sprawę, 
że mimo tego, że kryzys dotknął całą 
Polskę, jak jest szeroka i długa, to 
jednakże nie wszędzie może społeczeń 
stwo rolnicze jest przygotowane do 
rozpoczęcia tej walki. 

Rolnictwo i społeczeństwo  kre- 
sów wschodnich ma obowiązek stanąć 
na czele tej walki. I tradycje gospo- 
darcze i ustrój psychiczny ludności 
do tego się nadaje. Inne dzielnice Pol- 
ski może jeszcze będą trwać w obec- 
nym stanie rzeczy. One jeszcze czeka- 
ją na zmiany na rynkach światowych. 

Wschodnie dzielnice nie po- 
trzebują czekać. Stojąc na najbardziej 
zagrożonej płacówce, zostały dotknię- 
te najdotkliwiej. * Może inne dzielnice 
nie dojrzały do zrozumienia fałszywej 
roli rolnictwa w naszym kraju, rolni- 

  

  

  

o naszej gospodarce 
XI 

ctwo Wileńszczyzny i 
ziem wschodnich, 
na wskazówki 

obszeriiych 
nie czekając biernie 

władz państwowyci 
winno same zatroszczyć się o swój dal 
szy rozwój ekonomiczny... Na to lu- 
dzie mogą powiedzieć, że w naszem 
życiu gospodarczem jest cały szereg 
innych nonsensów. I polityka cukrow- 
nicza jest niewłaściwa, gdyż wyni- 
kiem jej wieś nasza spożywa rocznie 
1%, kg. cukru. Zagadnienie tłuszczo- 
we również wymaga sanacji itd. itd. 
Czemu zatem kwestję ubrania uważa- 
my za najważniejszą, czemu w tych 
warunkach kwestja surowców włókien 
niczych ma odegrać decydującą rolę? 
Wszak mamy cały szereg innych pil- 
nych spraw. Trzeba budować koleje, 
drogi, żeby zatrudnić ludzi, naprzy- 
kład w Wilnie pałącą jest budowa 
rzeźni i chłodni itd. itd. 

Te.wszystkie sprawy mają donios- 
łe znaczenie dla życia gospodarczego 
i nie mamy prawa ani na chwilę spu- 
szczać z nich oka, są to składniki co- 
dziennego życia, łecz trzeba pamiętac, 
że są to szczegóły. Nawet gdyby wszy 
stkiz one były pomyślnie załatwione, 
nie mogą dać całej pełni wykorzysta- 
nia ziemi naszej i pracy rolnika na 
niej, zanim zasada, na której się opie- 
rają, jest wadliwą. 

Zła zasada polega na tem, że rol- 
nictwo w kraju. ro*czym nie posiad- 
ło pods*a "owych rx ziwości rozwojo- 
wych. 

W Pau vie Volskien, złożonem w 
34 z Iudnešci rolniczeį, na pracy na 

ziemi opasty jest byt państwowy, i 
ona winna być ci.4 wszystkich jego 
poczyn11. Obecny byt państwowy nie 
jest oparty na kulcie z.emi. Całą ener- 
gję ekonomiczną skierowaliśmy w in- 
ną stronę, w waka handić zagranicz- 

nego i przemysłu. Na te dla nas czę- 
sto niepotrzebne, a nawet szkodliwe 
gałęzie zużyliśmy własne środki, za- 
pożyczyliśmy się, a nawet daliśmy sze 
reg koncesyj kapitałowi zagraniczne- 
mu, pozbawiając rolnictwo sił poter- 
cjonalnych. Polska stała się państwem 
rolniczem tylko na papierze. Czy w 
tych warunkach wystarczy zmieniś lub 
udoskonalić taki lub inny szczegół ?- 
Nie!. — Należy zmienić zasady życia 
ckonomicznego naszego kraju. 

Kiedy przezwyciężymy kwestię u- 
brania, zamknie się łańcuch naszej e- 
konomicznej niezależności. A gdy Eu- 
ropa przebuduje się na stany zjedno- 
czone, spotkamy to spokojnie, gdyż 
będziemy mieli wszystko swoje i bę- 
dziemy mogli. się obejść bez cudzej 
łaski. Nie będziemy za szkiełka i pa- 
ciorki, któremi opłacało się jeszcze 
niedawno bawełnę, służyć więcej bo- 
gatym i więcej przewidującym naro- 
dom. 

Surowce włókiennicze, o które wal 
czymy, są najgłówniejszym i najbar- 
dziej charakterystycznym wykładni- 
kiem zasady. Dotyczą one prócz rolni S 
ctwa również handlu i przemysłu. 
Sprawa surowców włókienniczych nie- 
tylko zaciążyła na losach rolnictwa i 
polityki naszego państwa, lecz jest 
najbardziej jaskrawym przykładem na- 
szych błędów gospodarczych. Mówiąc 
językiem medycznym, egzotyczne su- 
rowce włókiennicze i przemysł na 
nich oparty, są rakiem na zdrowym 
organizmie Polski rolniczej, gdyż wte- 
dy, kiedy inne nasze bolączki mogą 
być stosunkowo łatwo usunięte, walka 
o własne surowce włókiennicze spoty- 
ka się nietylko z bezwładem techniki 
rolniczej, lecz ze  zdemoralizowaną 

  

  

  

„Na krwawym wybrzeżu Dniestra 

  

To, co opisuje „Journal“, mrozi 
krew w żyłach. Zrobił się podobno z 
tego niemały huczek w całej Europie, 
a w samym Paryżu Geo London stał 
się na jakiś czas bohaterem dnia. Dla 
czego wlašciwie „Journal“? Dziwič się 
należy, dlaczego nikt z kolegów war- 
szawskich, nikt wogóle z dziennikarzy 

polskich Sprawą tą nie zainteresował 
się wcześnie. Leżymy bliżej Rumunji i 0+ 
nietylko leżymy. Żyjemy z nimi w 

zgodzie. Od czegóż porozumienie pra- 
sowe i wszelkiego rodzaju dogodno- 
ści, świadczone sobie * obopólnie?. 
Taka sytuacja, jak nad Dniestrem, ta- 
ki dokument historyczny powinien był 
przedewszystkiem zainteresować prasę 
polską, która więcej ma do czynienia 
z Sowietami, niż paryscy wysłannicy 

dzienników. 
Od dłuższego czasu dzieją się nad 

granicą rumuńską, nad brzegami Dnie- 
Stru krwawe tragedje. Ludzie ucieka- 
ja z Sowietów, podobnie, jak to ma 
miejsce w bliskości nas, ale bardziej 
masowo. Bardziej też masowo są tę- 
pieni, rozstrzeliwani i niszczeni, jak 

zwierzęta, przez graniczną 
straż sowiecką. Zaczęła się cała heca 
w zimie r. b. Mieszkańcy wsi Tighina 
po stronie rumuńskiej zbudzeni zostali 
pewnej nocy strzelaniną i' nieludzki: 

(cja 
miejsce znanego i 

wrzaskiem dochodzącym od _ strony 
sowieckiej. Rozegrywały się upiorne 
sceny: mordu. Początek był taki, że 
wobec rosnącego niezadowolenia i 
głodu, jaki się dawał odczuwać w So- 
wietach, władze bolszewickie postano- 
wiły ewakuować wsie, położone naj- 
bliżej granicy, celem uniknięcia niepo- 
żądanej propagandy, źle świadczącej 
«sytuacji w Rosji. Dało to powód ca- 

łej wsi Skutari do jawnego buntu. Za 
„buntownikami“ poszły inne pobliskie 
osiedla. Zaczął się masowy ruch, ma- 
sowa ucieczka. — Straż sowiecka u- 
stawiła poprostu karabiny maszynowe 
i siekła uciekających kulami, dzie- 
siątkując ich. Padały na biały śnieg 
trupy mężów, kobiet, dzieci i star- 
ców. Jak w opowieści jakiej historycz 
nej, a strasznej, jak w legendzie na- 
wpół prawdziwej. Na zachodzie Euro- 
py zdaje się do dziś dnia niebardzo 
wierzą w te wszystkie „zwierstwa” 
bolszewickie, kładąc je pobłażliwie ra 
karb nienawiści i fantazji rosyjskiej 
emigracji. Gdy' do Paryża dotarły 
pierwsze depesze i relacje dzienni- 
ków rumuńskich 0 mrożących krew 
scenach, o mordach masowych, o 
niesłychanych barbarzyństwach, redak 

„Journal'u* © wydelegowała na 
cenionego dzienni- 

° пет jest jednak, że poziom 

Taiemnica willi w Brzuchowicach 
SENSACYJNY PROCES GORGONOWEJ 

We Lwowie rozpoczął się w poniedzia- 
rzed sądem przysięgłych jeden z naj- 
yiniejszych procesów, jakie kiedykol- 

wiek znajdowały się na wokandzie sądów 
polskich: proces Emiljj Gorgonowej, oskar- 
zonej © zamordowanie Elżbiety Zarembianki. 

Tajemnicza zbrodnia, dokonana w nocy 
z dnia 30 na 31 grudnia ub. r. w willi inż. 
Zaremby w Brzuchowicach na osobie 16- 
letniej Zareimbianki, wstrząsnęła opinja ca- 
łej Polski. Zbrodniarza na gorącym uczyn- 
ku nie ujęto, liczne poszlaki wskazywały je- 
dnak jako na sprawczynię mordu na 30-let- 
nią wychowawczynię dzieci Zaremby, a za- 
razem jego kochankę, Emilję Gorgonową.— 
Rozpoczęty proces wyjaśni niewątpliwie za- 
gadkę brzuchowicką. 

ZEZNANIA OSKARŻONEJ. 
W pierwszym dniu rozprawy, po załat- 

wieniu form.».ości, zeznawała oskarżona 
Gorgonowa, opisując przebieg swego życia, 
pożycie ze swym mężem Erwinem Gorgo- 
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Budowa pomnika 
W sali konferencyjnej zarządu Wi- 

leńskiego Banku Żiemskiego odbyło 
Się w tych dniach pod przewodnictwem 
p. Ludwika Ostreyki zebranie komitetu 
budowy pomnika w Wilnie znanemu 

| w szerokich kołach społeczeństwa wiel 
kiemu  filantropowi i niezrównanemu 
działaczowi społecznemu, ś. p. Józefo- 
wi Montwiłłowi. 

Omawiano wiele kwestyj, związa- 
nych z powyższą budową a w szcze- 
gólniejszy sposób zwrócono uwagę na 
wykonane narazie z gliny posąg dzia- 
łacza społecznego przez profesora Bo- 
lesława Bałzukiewicza. 

Podkomisja w składzie p.p. M. Stru- 
miłły, L. Ostreyki, S. Bochwica i Z. 
Śmiałowskiego, obejrzawszy w pracow 
ni rzeźbiarza p. Bałzukiewicza, wykoń- 
czony posąg Filantropa, znalazła nie- 

nem, a następnie okoliczności, w jakich po- 
znała architekta Zarembę, poczem zeznaje, 
że w czasie ich pożycia coraz częściej po- 
wstawała myśl ulegelizowania ich związku, 
którą to sprawę jednak Zaremba pomijai 
milczeniem. Doprowadziło to oskarżoną do 
takiego stanu, że we wrześniu ub. roku za- 
groziła Zarembie, że zastrzeli jego, siebie i 
ich współne dziecko, jeżeli Zaremba nie przy 

do procesu rozwodowego ze swą pierw 
sza żoną. Odtąd pożycie stawało się coraz 
trudniejsze i coraz częściej dochodziło do 
kiotni, 

JESTEM NIEWINNA... 
Krytycznej nocy 30 grudnia ub. roku Gor- 

gonowa — według jej zeznań — spała w 
swoim pokoju i około północy zbudzoną zo- 
stała okrzykiem, że Elżbieta Zarembianka zo 
stała zamordowana. Oskarżona zaprzecza, 
jakoby była sprawczynią tego mordu, acz- 

   

kolwiek nie potrafi wyjaśnić ważnego punk- 
tu aktu oskarżenia co do wybicia szyby w 
drzwiach, koszuli nocnej, chusteczki, znale- 

OD GORA YYY KOCOT ROK RTN. ATA ONTT SAS 

Józefa Montwiłła 
które drobne uchybienia, które p. Bał- 
zukiewicz obiecał niebawem poprawić. 

W trakcie dyskusji, jaka się wywią 
zała nad terminem ostatecznego wyko- 
nania robót, uchwalono zobowiązać p. 
Bałzukiewicza do zakończenia wszyst- 
kich robót i ustawienia posągu na po- 
stumencie już wykończonym, najpóź- 
niej do dnia 14 września r.b. 

Wkońcu wyłoniona została Komi- 
sja wykonawcza, do której prócz prze- 
wodniczącego Komitetu p. L. Ostrey- 
ki, weszli: prof. F. Ruszczyc, oraz p.p. 
inżynierowie: 1. Borowski i S$. Naręb- 
ski. 

Odsłonięcie więc pomnika, które 
zaprojektowano dokonać w sposób 
możliwie uroczysty, należy się spodzie 
wać w POOR września 1932 roku. 

300-lecie Seminarjum wileńskiego 
Trzysta pięćdziesiąt lat mija w r. b. od 

założenia seminarjum duchownego w Wilnie. 
W roku 1582, tj. w trzy lata po założeniu 
Akademji wileńskiej, która stała'się zacząt- 
kiem Wszechnicy Stefana Batorego, powsta- 
ła w Wilnie nowa uczelnia, seminarjum die- 
cezjalne. Przed powstaniem  seminarjum, 
kształcenie kleru, jak zresztą i gdzieindziej 
na świecie, nie było ujęte w żadne karby 
systematyczne; kształcono kandydatów po 
klasztorach i na dworach biskupich, szcze- 
gólnie zaś w szkołach katedralnych. Pew- 

wykształcenia 
kleru musiał być bardzo nierównomierny. 
Sobór Trydencki, uświadamiając potrzebę 
prawdziwej reformy życia kościelnego, jako 
jeden ze środków, zalecił zakładanie specjal- 
nych szkół, przygotowujących do stanu du- 
chownego. Sobór Trydencki nazywa te in- 
stytucje Kolegjami i taką też nazwę noszą 
najstarsze tego typu zakłady w Rzymie. W 
Wilnie seminarium powstaje 13-go kwietnia 
(st. styl) 1582 r., j.t. w niespełna 19 lat po 
uchwale Soboru, jest więc jednem z najstar- 
szych seminarjów. Z seminarjów polskich 
tylko Brunsberskie seminarjum kardynała 
Hozjusza z roku 1564 i włocławskie z r. 1569 
są odeń starsze. 

Założycielem seminarjum wileńskiego jest 
kardynał jerzy Radziwiłł. Dnia 11 stycznia 
1582 r. wydaje on akt fundacyjny, nadając 

na seminarjum dobra swoje dziedziczne 
Wozgieliszki. Król Stefan potwierdza ten akt 
13 kwietnia (st. st.) tegoż 1582 r. Akt Ba- 
torego datowany jest „in civitate nostra Ri- 
gensi*, gdzie król przebywał po świeżo za- 
wartym rozejmie w Jamie Zapolskim, zwra- 
cającym Polsce Inflanty i województwo po- 
łockie. Jerzy Radziwiłl, pochodzący z kalwiń- 
skiej rodziny, przyjął katolicyzm pod wpły- 
wem Skargi. Przyjąwszy katolicyzm i po- 
święciwszy się sprawie Bożej, zostaje bisku- 
pem wileńskim, a następnie kardynałem. Jest 
on niewątpliwie jedną z największych po- 
stąci w szeregu biskupów wileńskich. Na 
dekrecie królewskim, zatwierdzającym nada- 
nie: biskupie, znajdujemy, jak zwykle, podpi- 
sy obecnych przy królu senatorów. Są mi 
dzy nimi: Melchjor, Giedroyć biskup żmudz 
ki, Eustąchy Wołowicz, Krzysztof Radziwiił, 
Stanisław Tarnowski, Jerzy Mniszek, Jan Za- 
moyski. 

Seminarjum duchowne wileńskie w dzie- 
jach Polski zapisało się nader chłubnie. Du- 
chowieństwo świeckie, wychowane w tem 
seminarjum odegrało w dziejach naszych ro- 
lę tem większą, że przez cały wiek prawie, 
po skasowaniu zakonów, niosło na swoich 
wyłącznie barkach cały ciężar  duszpaster- 
stwa katolickiego, znosząc niejednokrotnie 
prześladowanie za wiarę i mowę ojczystą. 

      

psychiką części 
stwa. 

Jak możemy wyobrazić sobie życie 
ziem wschodnich za kilka lat? 

Cztery województwa "wschodnie, 
wzorem Oszmiany, rozpoczną gospo- 
darkę rolną, opartą na produkcji Sti- 
rowców włókienniczych. Każde z nich 
postawi sobie za cel zasiać 100 tys. 
ha Inu i konopi, oraz wyhodować 
jak największą ilość owiec. Drugie za- 
danie będzie polegać ma tem, ażeby 
jak najwięcej włókna przerobić na 
warsztatach ręcznych, a reszta zosta- 
nie przerobiona na fabrykach. Część 
wyrobów domowych będzie pozosta- 
wiona dla własnego użytku, a część 

naszego  społeczeń- 

karza Geo Londona.. 
Na ten temat pojawiły się sprzecz- 

ne wiadomości. Niektórzy chcieli wi- 
dzieć w początkowych opisach tego 
dziennikarza prowokację i naprowa- 
dzanie władz sowieckich na ślad ucie- 
kinierów. Zdaje się, iż podejrzenia te- 
go rodzaju zaliczyć należy do rzędu 
fantazji. Mniejsza z tem wszakże. O- 
pisy Londona są straszne. Mimo, żę 
przyzwyczajeni jesteśmy i otrzaskani 
z temateim, czyż można spokojnie czy-- 
tać taki naprzykład opis: 

Ludzie uciekali przeważnie nocanii, 
owinięci w prześcieradła białe, masku 
jące ich postacie na śniegu. Co noc 
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same rozgrywały się te sceny. Ze 

strony bolszewickiej terkotał karabin 
maszynowy, a,na zamarźniętym lodzie 
Dniestru leżały jakieś istoty, wydają- 
ce jęki. Niepodobna było ich ratować 
pod ogniem kul sowieckich. Ginęli w 
strasznych męczarniach lub zamarzali. 
Jednej nocy przez długie godziny 
strażnicy rumuńscy słyszeli wółanie z 
lodu: ,„mamo, mamo!'* Kilkoletni chło 

sprzedana dla wojska i. instytucyj 
państwowych. Kwity wydane przez te 
instytucje, będą miarodajne przy opła- 
cie zobowiązań państwowych i , komu 
nalnych. 

Organizacje rolnicze, administra- 

cja, samorządy i całe społeczeństwo, 
zgodnie podadzą sobie ręce wzajem- 
nie ułatwiając realizację zasady nie- 
kupowania niczego, co nie jest zrobio- 
ne z własnych surowców. Jeżeli to ma 
się nazywać bojkotem bawełny — to 
niech się nazywa bojkotem. Chodzi, 
oczywiście nie o słowa, lecz o treść 
obrony własnego rolnictwa i wsi. 

Lucjan Żeligowsić. 

tej matki. Nikt nie ośmielił się iść mu 
na ratunek. Straszne! Nad ranem głos 
ucichł. Czy zmarzł? 

Był taki Nikita Bukowin. London 
rozmawiał z nim osobiście. Człowiek, 
jak inni, zupełnie wyczerpany iizycz- 
nie i moralnie. Miał przytępiony wy- 
raz twarzy i obojętny na otaczające 

go zjawiska. O przyczynach swej u- 
cieczki zaledwie mógł mówić wyraź- 
niej. — Żle, strasznie źle jest, głodno, 
okropnie! Uciekał razem z innymi. Żo- 
nę swą i* córeczkę wpakował do jako 
wejś beczki. Miała w niej przepłynąć 
na drugą stronę, ale sowieccy żołnie- 
rze postrzelali beczkę i utonęła. San: 
wraz z synkiem 6-letnim  przedosta- 
wał się wpław i po lodzie, gdzie już 
był zamarznięty. Dwie kule trafiły go. 
Był ranny, ale szczęśliwy. 

Nad ranem po większych „rozpra- 
wach'* żołnierze sowieccy uprzątałi 
pole trupów i rannych. Rannym, bol- 
szewicy' widać zatwardziali już w 
swym procederze, nie śpieszą zbyt po- 
chopnie na pomoc. Czasem pomoc ta 
kończy się bagnetem w brzuchu, a w 
najlepszym nawet wypadku, t. į. + 
zdrowieniu, nie może inaczej się sk. 
czyć, jak więzieniem. 

Straż sowiecka strzęla nawet. do 
żołnierzy rumuńskich, którzy idąc na 
pomoc tonącym, zbliżą się zanadto do 
granicy. — kiedyś London widział ta- 
ki wypadek: chłop, uciekając, zabzcł ° 

          

zionej w piwnicy oraz świecy, 
z jej pokoju. 

O zeznaniach świadków w śledztwie, przy 
toczonych w akcie oskarżenia, mówi, że sa 
one nieprawdziwe. W końcu oświadcza, że 
jes: niewinna. 

W dalszym ciągu rozprawy stawiali o- 
skarżonej pytania prokurator dr. Łaniewski, 
obrońca dr. Axer i przewodniczący prezes 
Antoniewicz. Na tem rozprawę odroczono do 
dnia jutrzejszego. 

pochodzącej 
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Samokształcenie 
uczniów 

artykulik niniejszy 
Dlaczego? Oka- 

Włlaści 

   

wie należałoby 
nazwać „Kij w mrowisku”. 
że się ym ciągu. 

W piątek 22 b.m. odbyła się w sali gimn. 
im. J. Lelewela kolejna konferencja wycho- 
wawcza nauczycieli szkół średnich wileń- 
skich, poświęcona zagadnieniu samokształce- 
nia uczniów. Referat na ten temat wygłosi. 
o. E. Rodziewicz. Na tle pięciu tez rozwinął 
prelegent szeroki obraz szkoły dzisiejszej, 
specjalnie na terenie Wilna obserwowai 
negatywnych przesłanek o wartości tej szko- 
ły powstały właśnie tezy, które autor refera- 
tu wysunął. Są to: 1) Samokształcenie u 
przeważnej części młodzieży jest głównym 
czynnikiem kształtowania się charakteru i 
osobowości. 2) Dopóki szkoła nie będzie 
świadomie uwzględniała w wychowaniu u- 
cznia jego samokształcenia, dopóty nie sta- 
nie się rzeczywiście instytucją wychowaw- 
czą. 3) Dopóki uczniowie nie będą wi- 
dzieli i czuli w swych nauczycielach przyja- 
ciół i dobrowolnie wybranych autorytetów, 
dopóty nie będzie w planie wychowawczyni 
naszego gimnazjum miejsca dla samokształ- 
cenia w znaczeniu dodatniem. 4) Przy po- 
dawaniu przez szkołę uczniom Świadków 
samokształcenia, należy przestrzegać, aby 
one były oparte na zainteresowaniach mło- 
dzi i na dostosowaniu do jej psychiki. 
5) Chcąc uchronić młodzież od bezreligijne- 
go samokształcenia, należy zmienić dotych- 
czasowy system wychowania religijnego w 
naszych gimnazjach. Nie wnikając w meri- 
tum spraw poruszony ch w referacie, podkre- 
Ślić należy jego stronę drugą. Obok tematu 
głównego t. zn. samokształcenia uczniów, 
przewinęło się przez cały referat mocne o- 
skarżenie dzisiejszej szkoły. Autor, opierając 
się na własnej obserwacji stwierdza zanik 
idealizmu wśród młodzieży, jej egoistyczno- 
materjalny punkt widzenia, pseudo-emancy- 
pację wśród uczenic, objawiającą się w pa- 
leniu papierosów, pseudo-nowatorstwo wśród 
uczniów, przejawiające się w bezreligijności 
itd. Dalej nauczycielstwu zarzuca prele- 
gent bierność, niezrozumienie duszy młodzie- 
ży, a nawet niechęć i nienawiść. — Zdaniem 
prelegenta wizytacje nie dają właściwego 
obrazu szkoły, gdyż klasa i nauczyciel ubie- 
rają się w maskę obłudy. Od dołu do góry 
więc należy przebudować strukturę psychicz 
ną szkoły. Refleksje prelegenta, oparte jak 
już zaznaczone na obserwacji szkół wileń- 
skich, wywołały bardzo żywą reakcję wśród 
nauczycieli. Zarzucano, a one jednostron - 
ne i niesłuszne, zbudowane na zbyt krótkich 
i dorywczych obserwacjach. Ostro atakowa- 
ne przez autora wypadki są tylko sporadycz- 
ne i nie dają podstawy do ogólnych sądów. 

Referat miał dwa oblicza, — jedno — to 
akademickie studjum teoretyczne o wartości 

    

   

   

samokształcenia, drugie — to impresje mło- 
dego nauczyciela, znającego z własnej, nie- 
dawnej praktyki życie szkolne także od we- 
wnątrz, a obecnie jaskrawo widzącego luki 
tego życia ze strony zewnętrznej. Ostrze 
tych wrażeń stępiła nieco dyskusja, która się 
w. ywiązała szczególnie na tle owego oskar- 
żenia szkoły. Zdaniem starszych pėdas gogów, 
szkoła zrobiła raczej postęp, który nie daje 
powodu do ferowania potępiaj cych wyro- 
ków. — Pomijając w tem miej słusznoś 
tego, czy innego stanowiska i wstrzyniując 
się od wyciągania wniosków, stwierdzić 
objektywnie należy, iż ostatnia konferencja 
nauczycielska przyniosła wartość realną w 
postaci przypomnienia zawsze aktualnej spra 
wy wynalezienia najlepszej drogi w naucza- 
niu i wychowaniu młodego pokolenia. Jak 
ywo tem natczycielstwo nasze się interesu- 

je, świadczy omówiona wyżej konferencja. 
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po przez lód. Dojrzeli go bolszewicy. 
Kilka strzałów padło, a z niervi razem 
chłop, kurczowo ściskając w rized- 
šmiertnych Crgawkach cugle. Kon dit 
go krążył samotnie po lodzie, nie mo- 
gac się od trupa oddzielić 'Po pew- 
nym dopiero czasie zjawili się ; 
ty sowieccy, którzy konia 2 : 

Artykily Londona wywolaly wiel- 
zie wrażenie w [aryżu, «resztą depe- 
sze rozniosły je po całym świecie. Na- 
wet w Izbie irancuskiej z ław Pa: 
memarnych wołano do kome.niste 
„mordercy!* — London miał szereg 
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odczytów. Rozdawał i  opub likował 
szereg zdięć. Przerażające dakurienty 
barbarzyństwa! Ogronuty proce 

    

przedostających się na stronę rum 
ską jest rannych. Niektór:" z nich na 
tyle ciężko, że umierają, nie doczeka- 
wszy się pomocy lekarskiej. 

Począwszy od dnia ! stycznia do 
15 marca przekroczyło giamicę sowie- 
cką do Rumunji 2376 rodzia. Pon stu 
tylko w poszukiwaniu cn Na jed- 
nym z odczytów oł opowiadał 
dziennikarz, jak widział pelzn э ро 
lodzie człowieka z oderwańcmi pa: 1ca= 
mi u ręki. Krew bLarwił«e śni ale 
człowiek, pomagając sobie ka mi i 
kolanami, pełznął, nie zw'2 c U- 
wagi na gwiżdżące kule, A 'gianicy 
rumuńskiej. Później bywaty wypadki, 

że z partji 50 do 60 ludzi d>vi rało do 
celu zaledwie 10. Sowieckia karabiny 

w     

    

  

   
   
   

pak leżał lekko ranny obok swej zabi- że sobą konia, prowadząc go za uzdę maszynowe grały bezustarń<u straszną 
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„KAMIEŃ U ROg 
Mówiąc o ruchach narodowościo- 

wych w łonie Cerkwi prawosławnej, 
określiłem je, jako kamień u nóg Cer- 
kwi. Chciałem w ten sposób podkreś- 
Ślić, iż ciężar, który spadł na Cerkiew 
w postaci tych ruchów, jest całkiem 
niezależny od jej woli i ma swoje pod 
stawy poza obrębem Cerkwi. 

„Nasze Wremia'** uzupełnia moje 0- 
kreślenie: 

— „Niestety, wielkiem naszem nie- 
szczęściem jest to, że nietylko tarcia 
narodowościowe są kamieniem u nóg 
naszej prawosławnej Cerkwi, ałe też 
inne okoliczności: oderwanie się wyż- 
szej hierarchji od duchowieństwa i 
wiernych, jak również przedział pomię 
dzy wiernymi a duchowieństwem''... 

Przecież cała akcja Centralnego Ko- 
mitetu Białoruskiego wygląda wprost 
upiornie i każdego przygodnego obser 
watora może do reszty zdezorjentować 

Prawosławni Białorusini (jak stwier 
dza „Nasze Wremia', — cała inteligen 
cja), w sposób zaprzeczający najpry- 
mitywniejszym pojęciom 0 przyzwoi- 
tości, atakuje arcybiskupa i konsy- 
storz. 

Dostojników Cerkwi oskarża się o 
zbrodnie i grzechy, których jedna set- 
na część wystarczyłaby, żeby tych du- 
chownych niezwłocznie zdegradować 
i oddać pod sąd. 

Na czele akcji stoi duchowny pra- 
wosławny, powiedzmy wyraźnie. — o. 
A. Kowsz. 

Zebranie wszystkich wileńskich du- 
chownych prawosławnych ' (ż wyjąt- 
kiem tylko filara Centr. Kom: Białor. ) 
w dn. 21-X 1930. w sposób kategorycz 
ny piętnuje „kainową robotę* i grozi 
anatemą wszystkim członkom Komite- 
tu Białoruskiego. 

Metropolita nadsyła dekret nomi- 
nacyjny dla o. Kowsza, któremu prze- 
znacza stanowisko drugiego wikarju- 
sza cerkwi św. Mikołaja, tej cerkwi 
której proboszczem i pierwszym wi- 
karjuszem są ludzie dobrze, choć nie- 
zaszczytnie, przez o. Kowsza spopula- 
ryzowani w publikacjach Centr. Kom. 
Białoruskiego. 

Parafjanie Rosjanie i Białorusini, 
składają na ręce władz duchownycn 
rozpaczne memorjały, zaznaczając, iż 
nawet wspólną modlitwę z o. Kow- 
szem uważają za niemożliwą i grożąc.. 
bojkotem cerkwi!.. i 

„Šwietacz Bielarusi“ (organ Centr. 
Kom. Białor.) w dalszych ciągu oskar- 
ża o różne zbrodnie całą hierarchię wi- 
lenskiej ajecezji prawosławnej; „Go- 
łas Prawasłaunaga Biełarusa* walczy 
ze „owietaczem* i od czci i honoru 
odsądza pewnego dostojnika Cerkwi, 
który zresztą i w kościele katołickim 
pozostawił po sobie dość smutne wspo 
mnienia. = 

„Nasze Wremja“ w ostathim arty- 
kule ogólnikowo zaznacza, iż — pomi- 
mo wyraźne oskarżenia ze strony bia- 
łoruskiej, ukraińskiej i rosyjskiej ,pra- 
sy, niektóre auchowne osoby wciąż i 
jeszcze zostają na swych kierowni- 
czych stanowiskach*. Natómiast w 
tymże artykule rosyjski dziennik wręcz 
wskazuje na nowego biskupa Polikar- 
pa, który za jakież piękne sprawki nie 
tak dawno odbywał pokutę w klaszto- 
rze św. Ducha w Wilnie. W. Ch. 

NE vy 

    

Wyszedł z druku i jest do paljcia 

we wszystkich księgarniach 

Nowy zbiór poezji 
WANDY DOBACZEWSKIEJ 

NASZA DOLA 
Skład główny | 

w Księgarni św. Wojciecha. 
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и i : * BZ 
symfonię mordu niewinnych, bezoroń- 
nych ludzi. 

O ile doszły nas wiadomości, 
sprawa skierowana być miała do Ligi 
Narodów i 

tej chwili debatuje się tak dużo, i 
pięknie o powszechnem rozbrojeniu.— 
Gdzieś widocznie utkwiła. Panowie 
rozumieją momenty proceduralne, tak- 
tyka polityczna, . Litwinów ist auch 
da... wszystko to się skłąda na całość 

  

krwi. Ludzie prędko zapomną, ludzie 
sprzyjającą zatuszowaniuw tej  orgji 
zaczną mówić o czem innem, mamy 

tyle konfliktów / międzynarodowych. 
Tymczasem rumuńscy strażnicy poka- 
zują, wiele dzieci, które utraciły ro- 
dziców podczas przejścia ch: któ 
re same broczą krwią i' umierają 

dziesiątkami. A jak jest i z tamtej 
strony ?... 1 až 

  

poruszona tam, gdzie w 
tak 
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SŁ O W O 3 

BIURO LIKWIDATORA MIENIA B. PETERSBURSKO- 

TULSKIEGO, MOSKIEWSKIEGO, POŁTAWSKIEGO 

ORAZ KIJOWSKIEGO BANKÓW ZIEMSKICH 

niniejszem podaje do wiadomości: 

1) że ża nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Banki wydanych, a również za niespłacenie przeterminowanych pożyczek krótkoterminowych odbędą się 

w obecności Likwidatora licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości: pierwsza — 2-go czerwca 1932 roku, a jeśli pierwsza nie dojdzie do skutku, druga — 20 czerwca 1932 roku; 

2) że, zgodnie z $ 24 Ulstawy Banku, licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki, z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości w ratach, 

należności przewidzianych w $ 19 Ustawy Banków, zaległości zaliczonych na rachunek dłużnika z powodu przerachowania pożyczek rublowych, kosztów egzekucji obciążających dłużnika, 

wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, 

przyczem na nabywcę nieruchomości będą przelane obciążające sprzedaną nieruchomość pożyczki długoterminowa i nieprzeterminowana krótkoterminowa, z ratą bieżącą i należnemi odset- 

kami od niej; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w Kancelarji Biura Likwidatora akta, dotyczące zastawu nieruchomości wystawionych na sprzedaż od g. 9 do 1, 

w dniach urzędowania Biura; 4) że osoby przystępujące do licytacji winne przed rozpoczęciem przetargu złożyć vadjum w wysokości wszystkich zaległości i wydatków, które obciążą na- 

bywcę nieruchomości; 5) że suma zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego vadjum i nieuiszczonej pozostałości pożyczki oraz raty bieżącej z należnemi odsetkami od niej, 

a również opłaty alienacyjne winne być wniesione w ciągu 14 dni od dnia licytacji; w razie zaś nieuiszczenia w terminie wskazanym wyżej wymienionych należności, nabywca traci złożone 

przy licytacji vadium, które będzie obrócone na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat należnych Bankowi z wystawionej 

na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie własnością dotychczasowego właściciela i 6) że nieuiszczona pozostałość z przeterminowanej pożyczki krótkoterminowej winna być uiszczoną 

przez nabywcę w ciągu 14 dni od dnia licytacji, jeżeli Biuro Likwidatora nie wyrazi zgody na prołongowanie pożyczki w całości lub częściowo na prośbę nabywcy. 

Licytacje na nieruchomości ziemskie i miejskie odbędą się w Wilnie, w lokalu Biura Likwidatora (ul. Mickiewicza 8) 

o godzinie 12-ej. 

Pierwsza 2 czerwca 1932 r., druga 20 czerwca 1932 r. 

                              
  

Suma należnych Bankowi zale- 
głości w ratach, odsetkach i wy- „CZ > 
datkach, poniesionych na rachu- Należności, które mogą 
nek dłużnika, która musi być > Е 
ulszezoną przez nebywającągo pozostać na hipotece sprze- 

  

° nieruchomość. Suma ta, z doli- dawanej nieruchomości 
Powierzchnia czeniem do niej mających pierw- 

sz : A ZE szeństwo przed pożyczką Banku 

© ® Nazwisko i imię właściciela MIASTO Ulica i Nr. Domu placu zaległości podatkowych, skarha:'., 
U © wych i komunalnych, o któ- ы 
= 9 w-irńtr. HW. rych informacje będą otrzyma- Nieumorzona 

a ® ne przed dniem licytacji, oraz Rata bieżąca pozostałość 

AŻ) wydatków, które ujawnione zo- po na 

© е staną w dniu przetargu, winna й z. pca 

Ė ž być złożoną jako wadjum przed ZA M 1932 r. 
3 Ž rozpoczęciem licytacji. 

Zl. i gr. ZUW Gr. Zl. i gr. 

1 2 ы 4 5 6 17. 8 9 

Petersb ko-Tulski : i л ersbursko-Tulski Bank Ziemski 

1776 Landau Zelman - Salomon Dzisna Wileńska róg Kocha- 451,5 ! 3524,86 213,13 2183,58 
3 nowskiego 

1897 4714 | Rjzensztejn Mowsza -Icko Brześć n/B. Kobryńska 130 993,75 578,05 48,13 493,07 
1286 7056 Hejbowicz Hieronima Święciany 3 Maja 21 5570, — ЭТ 198,55 3238,33 
1298 6179 Rutkowski Ignacy į Dzisna Wileńska 4 2191, — 1216,43 125,40 2045,26 
333 849 Kurjańscy: Owsiej, Abe, Mojżesz, Lejba, Benjamin, Białystok Zamenhofa 5 2357,9 18054,28 902,— 18984,97 

: Sarja i Sora Ajzensztadt ; 
543 855 Słonimscy: Tewel i Paja-Rejzla 5 Kościelna 4 1497,5 8367,09 387,20 8149,64 

_1078 'Kundziczowie: Kazimierz, Marjan i Jan, Dziakoński Wilno Rudnicka 29 860, — 5600,58 1025,20 22311.06 
1079 Bolesław i Dawidowska Teresa w tem 2400 

przetermino - 
wanej poży- 
czki krótko- 
terminowej 

1450 3274 _ Szejnbaum Mordko Brześć n/B. Jagielońska 15 2048,44 : 14515,23 778,80 16391,90 

Poltawski Bank Ziemski 

672 Lizakowie: Froim i Rywka Ostrėg 11 Listopada 16 1384,20 : 52140 82,50 845,26 

673 8315 Libermanowie: Pinchos, lcko i Jankiel Równe "3 Maja 93 448,40 2365,31 185,63 1901,83



= SŁ ©. WO 

  

|     

Suma należnych Bankowi zale- 
głości w ratach, odsetkach i wy- SRO Й 
datkach, poniesionych na rachu- Należności, które mogą 
nek dłużnika, która musi być 
uiszczoną przez nabywającego 
nieruchomość. Suma ta, z doli- i B 3. 

OBSZAR czóhieńtić niej Mających plert- sprzedawanej nieruchomości 

pozostać na hipotece 

  

  

a = ; AA Rasų szeństwo przed pożyczką Banku 

В © Nazwisko i imię właściciela NAZWA MAJĄTKU POWIAT W zaległości podatkowych, skarbo- 5 > a "wych i komunalnych, o któ- 
© „a rych informacje będą otrzyma- Nieumorzona 

R. ej HEKTARACH ne przed dniem licytacji, oraz Rata bieżąca pozostałość 
> > wydatków, które ujawnione zo- pożyczki na 
O o staną w dniu przetargu, winna z odsetkami dz. 1 lipca 
E Е być złożoną jako wadjum przed 1932 r. 
2 £ rozpoczęciem licytacji. 

ВОГ, Zl. i ar. ZG 

1 2 5 4 5 6 7 8 9 

- Pet b ko-T : ki etersbursko-Tulski Bank Ziemski 
1892 4422 Wołosewiczowie: Paweł, Cyprjan i Mina i in. Chudlin Kobryński 294,97 4598,89 21 5113,15 

1859 Olędzki Justyn fol. Wólka z m. Bi- 
szewo Bielski 46,22 - — 1649,67 80,85 1996,53 

1903 4715  Kuczur Lukasz i Rochlej Grzegorz dzial. z ur. Gruszka 
i część ur. Wołą- 

Й sowszczyzna Brzeski 51,90 772,26 30,80 760,58 

54 4699  Dubiccy: lzabella, Julja, Józef, Stanisław i inni fol. Balin Święciański 176,67 679,29 ` 107,25 2926,10 

355 Nurzec,D*  Narbutt Florentyna-Augustyna-Marja i Jurczakowie: : А 
Wincenty i Adela Nurzec Bielski 263,48 7286,30 732,88 19994,98 

1715 Engelhardt Bazyli Sylwerjanowo vel Za- 
racz Brasławski 146,22 1299,05 96,53 2633,49 

1718' 11851  Prazdniczny Michał przy wsi Bujle Wilejski 101,44 2049,54 92,95 2535,95 

100* 2548  Gulecki Safron Kurzeniec parc. 31 R 5,85 466,67 30,94 888,91 f 

289: 138300 401F Józeć Sielec Prużański ‘ 1237,68 38381,63 2310,— . — 6637227 

BZ: 456  Święcińska Eugenja Zasimowicze z urocz. 
2 Klin - 198,34 2628,64 574,07 16494,29 

289* Albinowski Mieczysław Sielec (parcela) Prużański 171,57 9566,46 749,38 21531,48 

939 Nowosiółki Muromcewowie: Aleksander i Helena i Hasbachowa : 
Lidja Nowosiėlki Białostocki 163,52 44553,09 2282,50 65582,11 

947 117511176  Michałowscy: Olgierd - January i Przemysław-August  Bikiewicze i Michalin Słonimski 615,50 24244,58 : 1663,75 47803,83 

1281“ OE Morozowie: Korneljusz i Jan : Niewodnica Nargilew- 
e ska par. Nr. 10 Białostocki 24,03 555,89 99,69 2864,28 

1695 6379 Gorski Władysław Swikszczany Brasławski 106,25 6080,48 309,38 8889,14 

1707 Rumejki | Klimiuk Miron, Dorosz Jan, Želazowscy: Aleksander, ; 

Franciszek, Feliks, Tomasz, Krzymowski Feliks, 

Kasperuk Aleksander Rumejki Bialostocki 174,92 14628,42 725,87 20840,10 

Moskiewski Bank Ziemski 
52 : Bacharowie: Andrzej, Bazyli i in., Skiporowie: Michal + 

i Stefan, Nowicki Polikarp i in. Melachowicze Baranowicki 200,36 2215,19 153,45 2641,79 

46 Wadejko Antoni ” * 65,99 1171,17 66,— 1481,75 

28 289 Obuchowicz Napoleon Kruhowicze Łuniniecki 4373,73 7592,26 1593,90 39360,22 

41 Bujanowska Eugenja Jaroszyce Nowogródzki 194,91 1196,61 154, — 3802,92 

43 Sokołowska Darja Dolny Skrobów ży 291,12 > 8938,52 496,93 13557,57 

54 Maszonski Andrzej, Lach Szymon i in. ur. Soso Wilejski 88,45 1335,68 78,65 2145,80 
z m. Milcz 

2 Chmaruk Paweł, Chomicz Jan i Dodź Sergjusz Małe Paławkowicze -  Nieświeski 4,66 ° 800,— 27,50 790,15 

820г 961  Ordziański Motko Baranowicze--Rozwa- 
dowo dzialka m. 
Baranowicze, ul. 
Szosowa 165 Baranowicki 1701,57 m* 270,78 3,44 98,77 

24 Rewkowska Marja Orzechowiec Nowogródzki 58,99 1106,41 82,50 2370,44 

36 Wendland Marja-Zofja a z ur. Spo* Baranowicki 385,39 1120,30 147,82 4247,04 
czyne 

CJĘ Łaszcz Henryk Haszczyn > 453,93 3714,20 250,94 7210,08 

38 Harthing Józef Terespol Nieświeski 752,74 . 9621,63 1749,69 50273,04 

Połtawski Bank Ziemski 

53 5150 Szymsiak Jan kol. Rzeszniowieckie 
z m. Kolodne Krzemieniecki 18,38 582,05 17,19 493,84 

468 Łyszczy ński-Trojekurow Włodzimierz й Bielczaki Kostopolski 3035,74 20631,96 1062,19 30519,39 

663 13064 Kunachowicz Włodzimierz Maszów Lubomlski 217,39 3746,78 8 295,63 : 8494,07 

669 11825 Romer Pelagja- Józefa Ewa Żdżary i Żdżarki Wiodzimie;ski 185,72 4988,47 302,50 8691,61 

674! Rej.wiecz. Pomorska Leonja-Marjanna Helena fol, Cegielnia z m. 
Us Powėrsk. Kowelski 358,90 3439,77 257,83 7407,62 

6753 4383 Chmielowski Jan ur. Koleszów—Koro- ! 
lew z maj. Powórsk i 839,59 8111,27 611,88 17580,75 

686 8843  Boczkowski Adam, Ulrbanowiczowie: Urszula, Michał, 
Wiktor i Cybulski Walenty przy wsi Hołubne Kowelski 57,78 1471,19 79,07 2271,67 

687 8881 Sidorczuk Auksenty, Ostapczuk Tymoteusz, Neteczuk przy wsi Hołubne Kostopolski 326,44 11254,71 732,19 21037,64 

Trofim i in. 

Kijowski Bank Ziemski 

39 5369 Łubieńska Hr. Marja (spadkobiercy) Stara Niwa i futor Kamień Koszyr» 1323,82 12012,88 904,07 25976,03 
Chmiele ski \ : 

377 614 "Śliwerski Władysław M Smolary * Kowelski 30529,93 1815, — 52149,64
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| W r. 1920 bierze udział w zajęciu 

5 

Doktor iktos Maleszewski prezydenton p. Viltė 

  

Dr. Wiktor Maieszewski. 
I 

Urodzony w r. 1883 w folw. Michniewo 
pow. Kalwaryjskiego Ziemi Suwalskiej (0- 
becnie Litwa Kowieńska). 

Dzieciństwo spędził na wsi. Szkołę śred- 
nią i uniwersytet skończył w Charkowie, 
gdzie brał udział w organizacjach polskich 
młodzieży (t. zw. Korporacja polska). 

Dyplom lekarski uzyskał w r. 1909 i w 
tymże roku obejmuje stanowisko lekarza 

  

ziemskiego w pow. Marjupolskim, gub. 
Ekaterynosławskiej, piastuje je do połowy 
r. 1912. 

Następnie przybywa do Suwałk, gdzie da 
wybuchu wojny trudni się praktyką lekarską. 

Latem 1914 roku powołany jest jako Ic- 
karz do wojska rosyjskiego, odbywa w niem 
kampanję pruską w armji Rennenkampfa i 
bez przerwy pozostaje do roku 1918, kiedy 
dostaje się do niewoli niemieckiej pod Miń- 
skiem Litewskim. 

Po pobycie w niemieckich obozach kon- 
centracyjnych dla jeńców w Wilnie, Mitawie, 
Stralsundzie, Krefeld, Hueterdeou, wraca je- 
sienią 1918 r. na krótko do Wilna, następnie 
Suwałk, aby z kolei pracować na oddziale 
chirurgicznym szpitala Dzieciątka Jezus w 
Warszawie. ‚ 

| Wiosną 1919 roku wstępuje do wojsk pol 
skich i w szarży majora — lekarza, obejmu- 
je stanowisko komendanta szpitala wojsko- 

| wego 8-eį Dyw. Piechoty z miejscem posto- 
| ju w Królewszczyźnie. 
| Wkońcu 1919 awansowany na podpułko- 

| wnika, obejmuje szefostwo sanitarjatu 2 Dy- 
| wizji Lit. Biał. 

Wilna 
otrzy- 

grupy 
przez wojska gen. Żeligowskiego i 
muje nominację na szeta sanitarjatu 
Wojsk Litwy Środkowej. 

Na tem stanowisku pozostaje aż do r. 
1922, kiedy, po krótkiem pełnieniu obowiaąz- 

_ ków zastępcy komendanta szpitala wojsk. na 
| Antokolu, zostaje Naczelnym Lekarzem Kasy 

Chorych m. Wilna, wyszedłszy uprzednio, na 
| własne żądanie, z wojska. 

W czerwcu 1927 r. wybrany do Rady 
Miejskiej m. Wiłna, z dniem 1 sierpnia te- 
goż roku, zostaje ławnikiem Magistratu, kie- 
rując agendami Sekcji Zdrowia i Wydz. 

_ Opieki Społecznej, po dziś dzień. 
Od szeregu lat dr. Maleszewski bierze 

czynny udział w życiu społecznem Wilna. 
Należy do wielu organizacyj, pracując w. ich 
zarządach. Jest m. inn. zastępcą przewodni- 
czącego*Wojew. Kom. do Spraw, Bezrobo- 
cie. W okresie ostatnich wyborów do ciał 
ustawodawczych był przewodniczącym Ko- 
mitetu Wyborczego B.B.W.R. na woj. Wileń 
skie. 

Jak tam z wojną 
światową? 

W niedzielę w Sali Miejskiej przy 
ul. Końskiej wstąpił na trybunę p. Al- 
ter. Izwiestnyj bundist. 

  

  — Jak myślicie, towarzysze — za- 
pytał — czy grozi nam niebezpieczeń- 
stwo wojny światowej? Może tak, a 
może nie. Wszystko zależy od tego, 
jakie zamiary wobec Europy żywi S. 
5. 5. R. i jakie wreszcie stanowisko w 
sprawie pokoju światowego zajmie Li- 
ga Narodów, i wogóle — sprawa jest 
zawiła i skomplikowana. 

Sam p. Alter zadeklarował się jako 
zdecydowany pacyfista. 
—Powinnišmy uczynić wszystko, co 

w naszej mocy, aby/zapewnić Europie 
_ upragniony pokój. ` 

Zgniłe jaja i kamienie były odpo- 
wiedzią na wezwanie. Gdy ich zabra- 
kła, poszły w ruch krzesła. Gdy nała- 
mano ich dosyć, na salę wkroczyła po- 
licja. Miotaczy krzeseł i jaj nie znale- 
ziono jednak. Zdołali zrejterować. Są 
to przeciwnicy pacyfizmu, tak zwani 
komuniści. 

KUPCY Z KOWNA 
WILNO. Utrzymują się wersje, że 

w połowie maja przybyć ma do Wilna 
delegacja litewska z Kowna, celem na- 
wiązania stosunków gospodarczych z 
miejscowem kupiectwem. 

  

. W dniu wczorajszym zebrała się 

Rada Miejska m. Wilna w cełu doko- 

nania, wobec rezygnacji Mec. Fołejew- 

skiego, wyboru nowego Prezydenta 

Miasta. a 

Już od dłuższego czasu łansowana 

była w kołach radzieckich kandydatu- 

ra na to stanowisko Dra Witołda Ma- 

leszewskiego, datychczasowego ławni- 

ka Magistratu, szefa Sekcji Zdrowia i 

Wydziału Opieki Społecznej, jednak do 

ostatniej chwili wybór Dra Maleszew- 

skiego nie był pewny. Oczekiwano 

sprzeciwów ze strony radnych P. P..S. 

oraz N. D. 

Ostatecznie jedynie endecy zdobyti 

się na jawne, wyraźnie w sprzeczności 

z interesami miasta pozostające, wystą 

pienie, urządzińk bowiem  obstrukcje, 

zmierzając przez zerwanie posiedzenia 

do uniemożliwienia wyboru. 

  

Aby zebrać quorum, musiał Prze- 

wodniczący posiedzeniu p. Prez Foie- 

jewski, po wyjściu endeków, zarządzić 

wezwanie domów _nieprzybyłych 

radnych. 

Ostatecznie jednak udało się zgro- 

madzić odpowiednią liczbę radnych i 

wybory przeprowadzić. 

W głosowaniu, w którem wzięty u- 

dział 32 osoby, kandydatura Dra Wik- 
tora Maleszewskiego uzyskała 23 gło- 

sy, przy 11 wstrzymujących się. 

Wobec takiego wyniku głosowania, 

p. przewodniczący uznał wybór Dra 

Maleszewskiego na Prezydenta m. Wil 

na za dokonany. : 

Szczegółowsze sprawozdanie z Ra- 

dy z omówieniem destrukcyjnej roli, 

którą odegrał kiub endecki, zamieści- 

z 

my w numerze jutrzejszym K i m. 

— 

KERS ESTA EEKSTACISSOSS 

KRONIKA 
wilónrka 
WTOREK 

Dziś 26 Wscnód słońca g. 4.40 

As Zachód słońca g. 19 17 
Piotra 

 BESIRRZNNNEAGOWAA 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 
z dnia 25 kwietnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 754. 

Temperatura średnia: +8. 

Temperatura najwyższa: +-16. 

Temperatura najniższa: +4. 

Opad w mm: —. 

Wiatr: przeważający północny. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: chmurno. 
  

KOŚCIELNA 
— Wizytacje kanoniczne na Wiień- 

szczyžnie. |. E. Arcybiskup Metropoli- 
ta wileński Romuald Jałbrzykowski do- 
konał w ubiegłym tygodniu wizytacyj 
pasterskich wszystkich kościołów Wil- 
na. W ubiegły poniedziałek, t.j. 25 b.m. 
J. E. Arcybiskup rozpoczął wizytację 
kościołów i parafij w powiatach: gro- 
dzieńskim i sokólskim woj. Białostoc- 
kiego 

URZĘDOWA | 
— Odprawa poborowa. W dniu 22 bm. 

w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pod 
przewodnictwem p. wicewojewody Jankow- 
skiego i przy udziale szefa poborowego i sze- 
fa sanitarnego D. O. K. Ill odprawa pobo- 
rowa dia przewodniczących komisji i lekarzy, 
biorących udział w komisjach głównego po- 
boru rocznika 1911. 

Na odprawie tej udzielono przewodniczą- 
cym, jak również i lekarzom szczegółowych 
wytycznych, dotyczących czynności, związa- 
nych z przeglądem poborowych. 

— Komisja inwalidzka. W dniu 27 bm. 
odbędzie się w Wilnie posiedzenie Inwalidz- 
kiej Komisji Odwoławczej, na którem zosta- 
ną rozpatrzone sprawy zaopatrzeń inwalidów 
i ich rodzin. — Zarząd wojewódzki zwraca 
uwagę na powyższe zainteresowanych człon- 
kom związku i przypomina konieczność punk 
tualnego stawienia się 

MIEJSKA 
— Nowy radny. Na miejsce zmarłego ra- 

dnego Epsztejna, z ramienia narodowców ży- 
dowskich wszedł do Rady Miejskiej Jakób 
Szeskin. 

— Zatarg u krawców. Sezonowy strajk 
krawców, pracujących dla sklepów, wybuchł 
onegdaj. Porzuciło pracę 150 osób. Krawcy 
żądają wyższego cennika. 

— Wolne mieszkania. Wyzbywanie się 
większych mieszkań rozszerza się coraz bar- 
dziej, tak, że ogłoszenia o wolnych mieszka- 
niach 4—7 pokojowych wzrastają z dnia na 
dzień. Jeżeli chodzi o śródmieście, to prawie 
co trzeci dom ma na bramie niewidzianą od 
czasów wojny wywieszkę, głoszącą, że są 
mieszkania do wynającia. Dotyczy to wpraw 
dzie większych mieszkań, bowiem lokale 2— 
3 pokojowe są jeszcze dosyć mocno poszu- 
kiwane, szczególnie jeśli mają wygody. Mie- 
szkania bez kanalizacji i wody nie mają cał- 
kowicie popytu i z tego powodu są odda- 
wane poniżej stawek komornego z r. 1914. 

WOJSKOWA 
— Z życia Związku Uczestników b. I. 

Korpusu Wojsk Polskich na Wschodzie. — 
Zarząd główny Związku Uczestników b. 1. 
Korpusu Wojsk Polskich na Wschodzie na 
zwyczajnym dorocznym zjeździe delegatów 
Związku, który odbył się w niedzielę dnia 

AT TN ISI II R TP AIDS СО 

’ ' KRADZIEŻE OFIAR 
" złożonych na kościół po-Trynitarski 

ORDYNANS WRAZ Z TRZEMA SPÓLNIKAMŁ DOPUSZCZAŁ SIĘ 
TYCH PRZESTĘPSTW. 

WILNO, Qd pewnego czasu z mie- 
szkania ks. Jana Żywickiego (Antokol- 
ska 35), kapelana koścoła po-Tryni- 
tarskiego ginęły różne cenne rzeczy, 
ofiarowane na odbudowę kościoła. 

Narazie nie można było natrafić na 
ślad winnych i dopiero onegdaj policja 
otrzymała informacje, że niejaki Kazi- 
mierz Wieliczko (Trakt Batorego 42), 
przechowuje u siebie biżuterję niepe- 
wnego pochodzenia. 

_„ Rewizja przeprowadzona u Wielicz 
_ ki potwierdziła podejrzenie, gdyż fak- 
tycznie biżuterję znaleziono. 

Dalsze śledztwo ujowniło, że wraz 

z Bol. Kmitą (Polowa 4) ; Franc. Ba- 
niewiczem (Senatorska 11) okradali 
ks. żywickiego, będąc przy tem w sta- 
łem porozumieniu z ordynansem ks. 
kapelana Ignacym Dreko, szeregowcem 
6 pp. Leg. 

Dreko dobrze znany policji rze- 

zimieszek, przyłapany kilkanaście razy 
na różnych przestępstwach. 

Brat jego, również kryminalista, 
wsławił się przed paru laty śmiałą u- 
cieczką z aresztu centralnego i stałemn 
wymigiwaniem się z rak policji. 

Wartość skradzionej biżuterji wy- 
nosi 1700 złotych. 

17 kwietnia rb. w Wilnie, ukonstytuował się 
w skłądzie następującym: 

generał broni Lucjan Żeligowski — pre- 
zes czynny i honorowy, b. por. Mieczysław 
Bohdanowicz — ziemianin i przemysłowiec, 
ppłk. Aleksander Zelio — b. dowódca 23 
p. uł., ppik. Podgórski — sekretarz Mar- 
szałka Senatu i por. Zygmunt Zabierzow- 
ski — komisarz rządowy Obszaru Morskie- 
go w Gdyni — wice-prezesi, rtm. Mieczy 
sław Sielanko i ppor. Seweryn Skowroń- 
ski sekretarze, por. Władysław Krzemiń- 
ski i por. Kazikowski — skarbnicy oraz 
płk. Bogusławski i por. Wilhelm Perkowski 
— członkowie. 

Ponadto w skład zarządu głównego ŹZw. 
wchodzą z urzędu prezesi poszczególnych 
okręgów wojewódzkich. 

\ OSOBISTE 
— Wyjazd kuratora. Kurator Okręgu 

Szkolnego Wileńskiego, p. Kazimierz Szełą- 
gowski wyjechał w dniu dzisiejszym na wi- 
zytację ół w powiecie oszmiańskim i mo- 
łodeczańskim. — Zastępuje p. Kuratora na- 
czelnik Wydziału p. Małowieski. 

— Wyjazd dyrektora kolei. Dyrektor Ko- 
lei Państwowych p. inż. Kazimierz Falkow- 
ski wyjechał do Warszawy na zjazd dyrek- 
torów K. P. i powróci do Wilna w sobotę 
30 b. m. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XIV Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 27 kwietnia 1932 r. o godz. 20-tej 
w sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24 z 
nast. porządkiem dziennym: 1) Odczytanie 
protokołu ostatniego posiedzenia 2) Prof. Dr. 
M. Seńkowski: Kultury bakteryj ultrawidzial- 
nych. 3) Doc. Dr. S. Bagiński: 3 lata szcze- 
pień przeciwgrużliczych w Wilnie. 

— Pożegnanie St. Wysockiej na Środzie 
Literackiej. Wielka artystka Stanisława Wy- 
socka, któ wkrótce opuszcza Wilno, wy- 
pełni najbliższą. Środę Literacką swemi nie- 
zrównanemi recytacjami. Na wstępie p. Ta- 
deusz Byrski wygłosi pogadankę p. t. „Wy- 
socka a mlode pokolenie aktorskie". Na za- 
kańczenie wykonana zostanie estradowo ре!- 
na finezji i giębokiego humoru jednoaktówka 
Bernarda Shaw w przekładzie F. Sobieniow- 
skiego p. t. „Czarna dama z sonetów*. Jest 
to kapitalny djalog Szekspira z bohaterką je- 
go sonetów i z królową Elżbietą, którą od- 
tworzy p. Wysocka. Reżyseruje Wacław Ra- 
dulski. Początek o 8.30 wiecz. 

— Z Polskiego Towarzystwa  Chemicz- 
nego, oddział w Wilnie. — Dnia 27 kwiet- 
nia rb. (środa) odbędzie się zebranie nat: 
kowe w sali wykładowej Instytutu im. | 
Śniadeckiego (ul. Nowogródzka 22) z po- 
rządkiem następującym: 

1) referat p. dr. A. Basińskiego p. t. „Z 
dziedziny zjawisk ądsorbcji*. 2) sprawy bie 
żące. 

Początek zebrania o godz. 19-ej. Wstęp 
wolny. 
— Z Towarzystwa Popierania Przemysłu 

Ludowego.. — W dniu 22 odbyło się w lo- 
kalu Zakładu Etnologji doroczne walne zgro 
madzenie członków Towarzystwa. Przewod 
niczył zebraniu p. A. Korkliński. Ze sprawo 
zdania zarządu Towarzystwa wynika, że ze 
względu na znaczne zmniejszenie subwen- 
cyj rządowych Towarzystwo musiało ogra- 
niczyć się w swoich czynnościach i w je- 
sieni r. ub. zlikwidowane zostały kursy (ka: 
ckie, prowadzone przez Towarzystwo. Na- 
tomiast poglębiony został kontakt, który To 
warzystwo w ostatnich latach nawiązało z 
sąsiedniemi Towarzystwami (Bialostockiem, 
Poleskiem i Nowogródzkiem) przez zorga- 
nizowanie wspólnej akcji Iniarskiej , pole- 
gającej na dostawach do wojska płótna 
lnianego. Ak dostaw zajniowaly stę Ea- 
zary Przemy Ludowego, aie działalność 
Towarzystw jest Ściśle związana z Bazata- 
mi; Towarzystwo jest niejako ideowym re- 
gulatorem prac Bazaru, a niejednokrotnie je 
go żyrantem i pomocą przy uzyskiwaniu 
kredytów. 

Przy wyborach uzupełnitączch do za- 
rządu wybrana została pani wojewodzira 
Beczkowiczowa, Oraź wnie p. p. Lich- 
tarowicz i Schra ^ 

    
   

  

  

    

   

        

    

  

    

  

      
  

Zebrani przez akiai i woine 
wnioski o przyznania: p. htarowiczo- 
wi godności honorowego prezesa, a v. An- 
nie Mohlównie honorowego czlonka 'Towa- 
rzystwa. 

RÓŻNE 
— Z Wilna na Pomorze. Utrzymują się 

wersje, że b. starosta grodzki p. Iszora w 
liższym już czasie otrzyma wysokie sta- 

nowisko w administracji na Pomorzu. 
—-Sjoniści kowieńscy. Przez stację 

Zawiasy przybyła z Kowna do Wilna 
wycieczka sjonistów w liczbie 40 osób. 
Wezmą oni udział w tutejszych obra- 
dach sjonistów. 
— Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej po- 

daje do wiadomości, iż w związku z przygo 
towaniami do zbiórki na „Dar Narodowy'— 
która odbędzie się od dnia 3-go do 9-g0 ma 
ja, biuro zarządu PMS. udziela wszelkich in 
formacyj oraz załatwia sprawy zbiórki co- 
dziennie od godziny 9 rano do 3 po poł. о- 
raz ой 5-tej do 7-ej po. poł. Adres biura:— 
Wileńska 23 m. 9. 

= sa b. Komitetu Uczczenia 25-lecia 
y biskupiej ś. p. ks. biskupa dr. Włady- 

sława Bandurskiego. — Wykonując uchwa- 
łę posiedzenia likwidacyjnego, 
Komitetu Uczczenia 

   

prezydjum 
25-lecia sakry biskupiej 

* sięciu ty: 

ŁO W O 

Szachownica komfortu 
i nędzy 

w y stworzeni na to, 
aby by „ A jednak jakże ol- 
brzymie różnice „szczęścia dzielą lu- 
dzi!... Szachownica ludzkości ma zna- 
cznie mniej białych pół — zapełnio- 
nych tymi, którym jest dobrze, którzy 
opływają w dostatki, którzy $а — 
szczęśliwi... Ktoś słusznie powiedział, 
że ubóstwo jest śmierteliym grzechem 
wobec życia, bo odbiera ono -człowie- 
kowi wolność, godność osobistą, czyni 
go złym, prowadzi śliską drogą do 
wszystkiego złego. 

Ale, bo też fatalne błędy popełnia- 
my! Nie wierzymy w nasze prawo do 
bogactwa, odgraniczamy się od jego 
źródeł, nie może ono do nas dotrzeć. 

Zerwijmy z ciasnotą ducha, powąt 
piewaniem, pesymizmem!  Uwierzmy, 
że i my mamy prawo do bogactwa! 
Postanówmy dojść do pewnej zamoż- 
ności. Praca, wysiłek, umiarkowanie, 
przezorność — oto cztery konie, które 
nasz wóz życiowy, grzeznący w wybo- 
jach, wyciągną na równą i gładką dro- 
ge, prowadzącą do dobrobytu. 

Ta siłna decyzja — będzie wyrna- 
gała od nas całego szeregu stanow- 
czych zmian w naszym charakterze i 
usposobieniu i nałoży hamulec na pe- 
wne nasze upodobania. 

   

      

Zaczniemy żyć z umiarkowaniem, 
natomiast —— powiększać wydajność 
naszej pracy, aby zdobyć przewagę 
naszych zarobków nad wydatkami. 
Wszelką nadwyżkę musimy twardą rę- 
ką zanieść do P.K.O., aby tą drogą 
stworzyć sobie konieczny kapitał na ja 
kieś większe posunięcia na szachowni- 
cy życia. 

Z czarnych pól tej szachownicy 
posuwajmy się ku białym, szczęśli- 
wym. Sposób jest więc ustalony: 

praca, wzmożony. wysiłek, umiar- 
kowanie i oszczędności w P.K.O. 

Dążmy do komfortu w życiu! 
AAAA AAA AAAA A AAAA A AAAA AAAA AI AAAA ADA 

DO CZYSZCZENIA 
NA KUSKUCIE 

koniczynę czerwoną i białą oraz 

tymotkę przyjmuje 

Skład maszyn i narzędzi rolniczych 

Zygmunta Nagrodzkiego 
Wilno, Zawalna 1!-a. 

YYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYVYZYYY 

JE. ks. dr. biskupa Władysława Bandurskie- 
go w Wilnie tą drogą zwracamy się z go- 
rącym apelem do tych wszystkich osób i 
instytucyj, które wskutek niespodziewanego 
zgonu Wielkiego Jubilata nie zwróciły do- 
tąd do Komitetu list składkowych oraz ar- 
kuszy z zebranemi przez siebie podpisami, 
do przygotowywanego adresu holdownicze- 
go. 

Ponieważ prezydjum postanowiło zwo- 
łać ogólne zebranie likwidacyjne Komitetu 
na dzień 19 maja rb., którego zadaniem bę- 
dzie zorganizowanie nowego Komitetu Ucz- 
czenia Świętej Pamięci JE. Ks. Biskupa Ban 
durskiego, listy składkowe należy przesyłać 
pod wskazanym na nich adresem sekcji fi- 
nańsowej Komitetu, ewentualnie pieniądze 
składkowe przekazać na konto PKO. nr. 
142,280, zaś arkusze hołdownicze i  należ- 
ność za nie w wysokości 5 zł. pod adresem 
sekretarjatu Komitętu — Wilno, ul. Tatarska 
3. m. 25, — Ponieważ prezydjum Komite- 
tu musi złożyć na pienarnem zebraniu likwi- 
dacyjnem . sprawozdanie z całokształtu 
swych prac, przerwanych przez zgon Do- 
stojnego Jubilata — ostateczny termin nad- 
ylania list składkowych i arkuszy hołdow 

ch ustałony został na dzień 10 maja 7. 
bieżącego. 

Zebrane do dyspozycji ś. p. ks. biskupa 
Bandurskiego pieniądze w śumie kilkudzie- 

ysięcy złotych przekazane zostaną 
przez plenum Komitetu na cele, odpowiada- 
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PAC-POM 
Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona św. Sakramentami zasnęła w Pann 

dnia 25 kwietnia 1932 r. w wieku lat 57. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. 

p. 

HOPPENÓW 

ARNACKA 
Śniadeckich 3, m. 17 do kaplicy 

na cmentarzu Rossa odbędzie się dnia 26 b. m. o godz. 6-ej popoł. 
Nabożeństwo Żałobne za spokój duszy dnia 27 b. m. 

kaplicy, po nabożeństwie pogrzeb. 

  

o godz. 9'ej w tejże 

DZINA: 
O czem zawiadamia 

RO 

  

Rewizje przed 1 maja 
WIŁNO. Władze bezpieczeństwa publicz- 

rego przeprowadziły szereg rewizyj i are- 
sztowań wśród działaczy komunistycznych. 
Również przeprowadzone zostały rewizje u 
działaczy komunistycznych w Wilnie. Mię- 

dzy innemi zrewidowano mieszkanie przewo- 
dniczacego „Ligi dla Pracujaceį Palestyny w 
Wilnie“ i wydawcy czasopisma żydowskie- 
go „Wilner Radijo“ Ch. Kopełowicza. 

SPRAWA MORDU POD OSZMIANĄ 
DALSZE KOMPLIKACJE W ŚLEDZTWIE 

WIŁNO. Dochodzenie w sprawie o 
hydnego morderstwa w zaść. Cudzie- 
niszki pod Oszmianą, gdzie przed paru 
dniami został zabity Jan Krawcewicz, 
obraca się jeszcze w sferze domysłów. 

Ustalono narazie, że przyrodni brat 
zabitego, Karoła Dudzina udziału w 
zbrodni nie brał. Został on też wyłą- 
czony ze Śledztwa. | i 

Pozostał więc Maciej Krawcewicz, 
oskarżony nadal © bratobójstwo. jak 
utrzymuje Urząd Śledczy, Krawcewicz 
miał się rzekomo przyznać nawet da 
winy nie tylko zabójstwa brata, ale i 

zastrzelenia przechodnia  Gerzanowi- 
wicza, trupa którego, jak już pisaliśmy, 
znaleziono onegdaj tuż przy drzwiach 
mieszkania Krawcewiczów. 

Rzekomego bratobójcę skierowano 
wczoraj do władz sądowych w Oszmia 
nie, gdzie będzie jeszcze przesłuchi- 
wany. 

Od zeznań u sędziego śledczego u- 
zależniony jest jego dalszy los. Jeśli 
śledztwo sądowe potwierdzi wyniki 
aochodzeń  policyjnych,. Krawcewicz- 
stanie wkrótce przed Sądem doraźnym. - 

   jące najbliżej intencjom i kierunkowi pracy 
obywatelskiej zmarłego, adres zaś hołdow= 
niczy i wszystkie inne dowody czci spo- 
łeczeństwa przekazane zostaną do narodo- 
wej skarbnicy, pamiątek. : 

Jednocześnie komunikujemy, iż Komitet 
dołoży wszelkich wysiłków, aby jak najgod 
niej uczczona była pamięć Tego Dobrego 
Pasterza, zgodnie z uczuciami, jakie dla Nie 
go żywił cały naród. 

ałą prasę polską prosimy o przedruk ni- 
niejszego komunikatu. 

Prezes Komitetu Wykonawczego 
(— ) Stanisław Skwarczyński, 
generał, d-ca 1-szej Dyw. Leg. 

— KOLEJNY MEMORJAŁ BIAŁORUSKI. 
Kierownictwo Białoruskiej Chrześcijańskiej 

  

Demokracji opracowało memorjał do metro- 
polity cerkwi prawosławnej w Polsce, w któ 
rym domaga się bialorutenizacji Cerkwi na 
terenie województw wschodnich. 

BALE I ZABAWY 
— Zapominasz o kryzysie, kłopotach i 

troskach, gdy 4 maja przyjdziesz do „Ogni- 
ska Akademickiego“ na „Tańcującą Środę” 
Związku Absolwentów gimnazjum Jezuitów 
w Wilnie. Do tańca przygrywać będzię 
świetny kwartet akademicki, którego wystę- 

zawsze budzą zrozumiałe zainteresowa- 
Salony „Ogniska* gustownie udekoro- 

wane. Bufet zadowołni najwybredniejszych 
nawet smakoszy. Wstęp tylko za zaprosze- 
niami. Pozostałe jeszcze zaproszenia nabyć 
można w Związku (przy ul. Wielkiej 64) 
we wtorki i piątki od godz. 5 do 6 po poł. 

A więc pamiętaj 4 maja, godz. 9 wieczór 
„Ognisko Akademickie" — połączysz piękne 
z pożytecznem, gdyż dochód z Zabawy prze 
znacza się na fundusz niesienia pomocy ma - 
terjalnej członkom Związku i na  bibłjotekę 
podręczników naukowych. 

TEATR I MUZYKA 
— Na Pohulance przedstawienie dla ko- 

lejowców. Dziś, we wtorek 26 kwietnia o 
godz. 8-ej wiecz. przedstawienie dła kolejow 
ców. Jutro, we środę 27 kwietnia o godz. 8 
wiecz. ciesząca się wielkiem powodzeniem 
sztuka Franciszka Porchć „Car Lenin". Jak 
w kinie — przewijają się przed oczami wi- 
dza — postacie z niedalekiej przeszłości, tak 
dobrzę znajome — na czele tajemnicza po- 
stać Lenina, wiecznie żywy Trocki, niesamo- 

    

   

     

  

Martow,  Kamie- wity Dzierżyński, potem 
inni. W ich niew, Zinowjew, Krupskaja, i 

duszach żyje rewolucja, oni nadają: nowy ° 
ton Rosji, oni tworzą nową ideę, : ukazują 
nowe cele życia. „Car Lenin jako widowr-- 
sko o nieprzeciętnej treści i inscenizacji —- 
może liczyć na długie powodzenie. jest to 
przebój większy nawet, niż „Mam łat Ž 
— Premjera w teatrze Lutnia. W sobotę 50 

kwietnia w Teatrze Lutnia odbędzie się we- 
soła premjera beztroskiej i pełnej humoru ko 
medji „Dama w jedwabiach*, którą reżyse- 
ruje Karol Wyrwicz. 

— Drugi i ostatni koncert łaureata Uniń- 
skiego. Zainteresowanie _ publiczności wileń- 
skiej recitalem fortepianowym Aleksandra 
Unińskiego, laureata ll-go międzynarodowce- 
go konkursu im. Chopina — wprost nadzwy 
czajne. W ciągu dwóch dni rozchwytano 
wszystkie bilety. Cale masy publiczności nie 
mogły podziwiać wspaniałej gry tego arty- 
sty, odznaczonego pierwszą nagrodą Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Kierownictwo koncertów, ulegając proś- 
bom sfer muzycznych miasta, po porozumie- 
niu się z laureatem, organizuje drugi koncert * 
tego znakomitego artysty. : 

Koncert ten wyznaczony został na piątek 
najbliższy 29 b.m. o godz. 8 wiecz. w gma- : 
chu Teatru „Lutnia”. — Bilety już są do na- i 
bycia w kasie zamawiań codziennie 11 — © ; 
wiecz, — bez przerwy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Sierżant X. żę 
Hollywood: Znajoma z ulicy. <Bż: 
Casino: Odwieczna pieśń. i 

Pan: Noce kaukaskie. 

Stylowy: Gehenna milošci. 

Światowid: Odrodzenie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Nożycami w kobietę. Wczoraj 

rano do siedzącej na balkonie p. Marji 
Bejnarowiczowej (Zakretowa 15) nie- * 
znany sprawca rzucił nożyczkami, tra- . 
fiając ją w udo. 

Był to jakiś głupi wybryk którejś z 
sąsiadek, „zgorszonej*, že p. Bejnaro- 
wiczowa w negliżu zażywała kąpieli 
słonecznych. 

    

   
   

  

Wielki proces o nadużycia celne : 
OBRONA BADA DOKUMENTY. 

Przed rozpoczęciem rozprawy obrona za 
zezwoleniem Sądu bada dokumenty. Adwo- 
kaci przegłądają różne szpargały, teczki, 
książki, złożone do Sądu jako dowody rze- 
czowe, celem zapoznania się z materjałem. 

O g. 10.20 Sąd rozpoczyna swe czyn- 
ności, 

BADANIE ŚWIADKÓW. 
Pierwszy badany świadek — to pracow- 

niczka „Konkurencji Warszawskiej” — Ra- 
cheła JEZIERSKA. 

ROZMOWA TELEFONICZNA. 
Jezierska pracowała w charakterze ka- 

sjerki w „Konk. Warsz.*. Opowiada ona o 
tem, że często różni klijenci korzystali z te- 
lefonu, mieszczącego się w biurze firmy, dla 
rozmów miejscowych i zagranicznych, że z 
zagranicą często rozmawiał Bytem, aczkol- 
wiek nie był on pracownikiem „K. W.* Za 
rozmowy Bytema płacił Morduch Arluk. Ile 
„kosztowały rozmowy z zagranicą, świadek 
nie wic. 

ŚWIADEK NiE BYŁ ZAGRANICĄ. 
Kasę prowadziła Jezierska z polecenia 

Szepszela Arluka; Morduch Arluk tyłko cza- 
sami przychodził do biura. Zagranicę šwia- 
dek nie jeździł, żadnego bagażu nie przywo- 
ził i żadnego pokwitowania z odbioru zagra- 
nicznego bagażu nie kwitował. 

PODPIS SFAŁSZOWANY. 
Gdy okazano jezierskiej kwit bagażowy, 

na którym widniał jej podpis z odbioru ba- 
gażu, jezierska zaprzeczyła kategorycznie: 
nigdy takiego dokumentu nie podpisywałam. 

KTO PODPISAŁ? 
Oprócz podpisu świadka, na tymże doku- 

mencie były jeszcze dwa podpisy rewiden- 
tów: Wiszniewskiego i Sawicza. Podpis Je- 
zierskiej musiał być położony w obecności 
jednego z tych panów. Natomiast oskarżeni 
stwierdzają, że w chwili podpisywania przez 
nich dokumentu, pod adnotacją „sprawdzo- 
no* nie było podpisu Jezierskiej. 
DWIE „KONKURENCJE . WARSZAWSKIE* 

Świadek zeznaje, że w tymże samym 
gmachu mieściły się dwa składy ekspedy- 
cyjne. Skład Szepszela Arluka pod nazwą: 
„Kon. War.* — ekspedycje przesyłek krajo- 
wych, i skład eksp. Morducha Arluka, pod 
nazwą „Kon. Warsz.* — eksp. przesyłek 
międzynarodowych. Czy było przejście ze 
składu jednego biura do składu drugiego, 
św. nie wie. 

Piąty dzień procesu 
KTO ZAŁATWIAŁ INTERESANTÓW. 
świadek zeznaje, że interesantów, którzy 

przychodziłi do biura, załatwiał Sigel. 

ZAŁATWIAŁO SIĘ BEZ DOKUMENTÓW. 
Bywały wypadki, gdy klijenci prosili o 

podjęcie przesyłek krajowych bez żadnych 
kwitów bagażowych i czynności te wykony- 
wał Sigeł. Świadek pamięta również, jak do 
biura przyszedł pewien osobnik i na podsta- 
wie kwitów prosił o podjęcie z kolei trzech 
skrzyń, a jednak kwitój nie okazał, podał 
natomiast cechy i numer bagażu. Przy tem 
był obecny Arluk, lecz nikt się nie intere- 
sował, co zawierają trzy skrzynie. Był tam 
jedwab z kontrabandy. 

OSKARŻONY BRONI SIĘ. 
Oskarżony SIGEL prosi o głos i wyjaś- 

nia, że istotnie tak było, lecz gdy się zwró- 
cit w tej sprawie do ŚLEDZIEWICZA, oznaj- 
mił mu on, że bagażu bez kwitu nie wyda. 
I dopiero, gdy Sigel przyszedł razem z Ar- 
luktem, bagaż został wydany. 

„SASZA*. 
Na zapytanie obrony świadek wyjaśnia, 

że Szepszela Arluka tak pracownicy jak i 
klijenci, powszechnie nazywali „Saszą”. 

NASTĘPNY ŚWIADEK. . 
Św. Walerjan SZWABĄSZCZEWSKI, dy- 

rektor Ceł w Mysłowicach opowiada to sa- 
mo, co zawierało znane już zeznanie świad- 
ka Mańkowskiego. 

BRAK DOKUMENTÓW. 
Świadek pamięta wypadek z jedwabiem 

i wie, że na jedwab były sporządzone doku- 
menty w Turmontach, lecz później okazało 
się, że tych dokumentów niema i że były 0- 
ne podrobione. 

ŁAD I PORZĄDEK. ; 
W Zemgale nie było rewizji bagażu; Od- 

bywało się tam tylko przeładowywanie to- 
warów z wagonów łotewskich do wagonów 
polskich. Urzędnicy celni w Turmontach nie 
popełniali żadnych uchybień służbowych; 
mogło być tylko pewne niedbalstwo z ich 
strony. 

Wreszcie świadek stwierdza okoliczność 
przewożenia towarów ze stacji osobowej w 
Wilnie na st. towarową zapomocą ręcznych 
wózków i furmanek prywatnych, lecz kto dał 
takie zlecenie, nie wie. 

PAN PURYNCZ USUNĘTY Z SALI. 
Wobec ujawnienia przez świadka pew- 

nych szczegółów gospodarki na st. Zemgale, 

obrona prosi Sąd 0 usunięcie z sałi rozpraw : 
św. Puryncza. . 

Sąd przychyla się do wniosku obrony i p. 
Puryncz został usunięty do pokoju świadków. . 

TOWAR SZEDŁ BEZ SPRAWDZANIA. 
św. opowiada, że towar od miejsca wyj- - 

ścia aż do miejsca przeznaczenia szedł bez 
żadnego sprawdzania, co nie daje możności 
ustalenia, czy tensam towar przybywał. 

DOKUMENTY W TRZECH JĘZYKACH. 
Wykazy zdawcze w Zemgale sporządza- 

no przez władze kolejowe łotewskie w ję- 
zyku rosyjskim, aczkolwiek oryginały byly. - 
pisane w języku łotewskim; odpisy zaś z 
tych dokumentów robiono w języku polskim. ° 

Między wykazem łotewskim a sporządzo- 
nym odpiseni polskin: zdarzała się rozbież- 
ność w ilości i gatunkach towarów. е 

„ ŚWIADEK OBRONY. 
Zawezwany świadek obrony, Tadeusz 

Torne-Žukowski, były kierownik Urzędu Cel- 
nego w Wilnie na stacji towarowej, daje do-_. 
brą opinię o oskarżonych. : 

Q przewózce przesylek na wozkach ręcz- | 
nych lub furmankach prywatnych „šw. nie: 
słyszał i nikt mu o tem nie meldował, lecz: - 
gdyby o tem wiedział, najsurowiej karałby 
urzędników za taki stan rzeczy. 

ŁATWY SPOSÓB ZAMIANY TOWARÓW. 
Na zapytanie Sądu, czy w skrzyni zabez- 

pieczonej plombą celną, można zainienić to- 
war, świadek z ożywieniem, na oczach Są: * 
du przeprowadza pewne manipułacje. ze - 
skrzynią, stojącą na sałi, udowadniając moż- 
liwość zamiany towarów bez naruszenia 
plomby. E 

SIENKIEWICZ NIE BYŁ REWIDENTEM. 
Skrzynie z jedwabiem zostały wydańe Si- * 

gelowi na podstawie adnotacji Sienkiewicza 
na dokumencie: „sprawdzono*. Sienkiewicz - 
nie miał prawa uczynić takiej adnotacji, po- | 
nieważ nie był rewidentem, tylko strażnikiem 

ARLUK WIEDZIAŁ O JEDWABIU. | 
Świadek opowiada, że w czasie, gdy jed- . 

wab był przez policję zatrzymany, Arluk * 
znajdował się w biurze u świadka, lecz w 
tej chwili zadzwonił telefon i po krótkiej roz- 
mowie, Arluk natychmiast wyszedł z biura. | 

Świadek Albin Jarmoncz nic nowego do 
sprawy nie wnosi, 

Na tem zakończono piąty dzień procesu. 
Dziś dalsze badanie świadków. 

 



Fatalny wypadek d-cy 
NIEŚWIEŻ. W dniu 23 bm. w Nie- 

świeżu, w czasie przyjmowania defi- 
dady, spadł z konia d-ca 27 pułku uła- 
nów w Nieświeżu, płk. Malły Fryderyk 

27 p. uł. w Nieświeżu 
'wWskutek upadku płk. Mally doznał po- 
ważnego uszkodzenia kręgosłupa i w 
stanie nieplizytomnym został odwiezio- 
ny da mieszkania. 

Chciał się żywcem spalić 

  

WILNO. We wsi Karman, gminy prozo- 
rockiej usiłował spalić się żywcem mieszka- 
niec tej wsi. 

Pod wpływem nagłego obłędu, podpalił 
on stodołę ojca i nim zdołano mu przeszko- 
dzić, wskoczyt do piomieni. 

Z wielkim trudem udało się wydobyć go 

z płonącego budynku z silnemi poparzenia- 
mi. W stanie poważnym Karmana odwiezio- 
no d. itala w Postawach. 

J okazało, cierpiat on od pewnego 
czasu na manję prześladowczą i czyn swój 
tlumaczy chęcią „odkupienia grzechów*. Sto- 
doia częściowo spłonęła. 

  

    

A czysta taka tania... 
W zaściaaku Leśniczówka gm. ostrow- 

skiej w domu Władysława Borowicza w cza: 
sie przyjęcia, urządzonego z racji chrzcin, 

   

zatruło się denaturatem 7 osób, w tej liczbie 
3 kobiety, 
W stanie ciężkim przewieziono je do szpi- 

tala. 

  

— USIŁOWANIE SAMOBÓJSTWA. — 
Janiną Łukaszewiczówna (Uniwersytecka 4) 
usiłowała pozbawić się życia przez wypicie 
esencji octowej. Lekarz pogotowia ratunko- 
wego po udzieleniu pomocy odwiózł despe- 
tatkę do szpitala Sawicz w stanie niczagra- 
żającym życiu. Przyczyna nieznana. 

— Skradzione deski 
sieja Regołera (Kalwaryjska 57) dokonano 
kradzieży 200 sztuk desek wartości 3 
Ustałono, że skradzione deski zn 
w posesji domu nr. 3 przy ul. Słuc 
leżącej do Wład a Kuleszy, u k 
w czasie rew odnał 
dany Kulesza 

  

   

  

   

< 

   
   
   

    

    

   

  

     

  

Franciszka Harasiemowicza 
ryjska 128). Skradzione deski zakwestjono- 

wano. 

—  POTAJEMNA / GORZELNIA 
PRZY 'UL. NADLEŚNEJ. — Wczoraj 
w nocy. funkcjonarjusze 4-go Kkomisa- 
cjatu F. P. ujawnili przy ulicy Nad- 
teśnej 63 potajemuą gorzelnię. 

W chwili wkraczania policji gorzel- 
nia była czyana i przy aparacie stał 
właściciel fabryczki Józei Wołejszo. 

Zniszczeniu fabryczki wczas zapo- 
bieżono i w ręce policji wpadło całe 
"urządzenie, zacier i samogon.. 

Wołejszę aresztowano. 
— Atera przesytkowa. — Władze 

policyjne. prowadzą | dochodz w 
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sprawie. wydawania przesyłek towaro- si 
wych beż inkasa bankowego na stacii 
«w Duksztach. , 

Sprawa ta nabiera jakoby cech 
nadużyć i najbardziej winnym jest je 
den z kasjerów. stacyjnych. w Duksz- 
jtach, Szajewicz, który miał nawet po- 
„pełnić samobójstwo, w czas uniemoż- 

   

— Na szkodę Ow- 5% 
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Radło wileńskie 
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Audycja dla dzieci starszych z 
kot 

narodowo- 
wieku — 

„20 „Ruci wolnościowe i 
Ściowe w pi 
odczyt dla 
iwa iewi 

    

    

        odcinek powie 
16,50 Zapom przeboje (płyty) 
17,10 „Ekonomiczne podstawy konfliktu 

ińsko - japońskiego" — odczyt z War- 
szawy wygłosi prof. Jan Jaworski. 

10,20 „Nowe przekład literatury ży- 
— odczyt si dr. Adolf 

  

   

  

   

  

   

  

berg. 
20,00 „Film jutrzejszy” — teljeton wygł. 

Miron Lewinson. 3 : 
retka Zz Warszawy („Jaskotki“ 

  

2,30 Komunikaty i muzyka taneczna z 
Warszawy. 

23,00 Koncert wstępny (płyty). Słowo 
one prof. M. Józefowicza.      

liwio 

"Do afery zamieszanych jest kilku 
kolejarzy i kupców. 

Okradziony Sierżant. Z mieszkania 
uta I pp. Leg. Stan. Motowic (Cho- 

ska 42), skradziono garderobę i inne ró- 
żne rzeczy. 

— NAPAD POD KOZDROWICZAMI. Do 
domu handlarza Oszera Bialokamienskiego 
we wsi Bostyń, pod graniczną miejscowoś- 
cią Kozdrowicze, wdarło się w nocy kilku 
uzbrojonych bandytów. Po steroryzowaniu 
domowników bandyci zrabowali gotówkę, bi 
żuterję i towary większej wartości. 
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LOSY SZCZĘŚCIA 
1-ej KL. 25-ej LOTERJI PAŃSTW. 

są do nabycia w najszczęśliwszej kolekturze 

OWSKI 
Wilno, Niemiecka 25, tel. 1317, P. K. O. £0928 
CENTRALA: Warszawa, Nalewki 40, tel, 11.76.35 
ODDZIAŁ: Lida, Suwalska 22, tel. 1-36. 
Ciągnisnie 1 c] klasy rozpoczyna się 19 maja. 
Zamieniamy stawkowe losy 5-ej klasy ° 
24-e] L. P. na losy 1-6] kl. 25-e] L. P. | 
Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwr. pocztą 

Ogólną tabelę 5.ej klasy 24 Loterji można spraw- 
dzić u nas bezpłatnie, 

  

SŁOW o 

Ofiary 
tiennie na wykupienie maszyny H. S. 

   

   

Bez 
złotyci 

i A AO у 

Rada Nadzorcza Wileńskich Składów To- 
warowych „Paciiic* Sp. Akc. w Wilnie za- 
wiadamia Pp. Akcjonarjuszów, że w dniu 11 
maja 1932 r. o godzinie 6 pp. odbędzie się 
w lokalu spółki przy ul. Dominikańskiej Nr 
17 w Wilnie zwyczajne walne zgromadzenie 
Akcjonarjuszów spółki z następującym po- 
1ządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór Przewodniczącego. 
2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Ža- 

rządu. 
3) Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku 

strat i zysków za rok 1931. 
4) Podział zysku. 
5) Określenie wynagrodzenia członków 

Rady Nadzorczej i Zarządu. 
6) Wybór do Rady Nadzorczej i Zarządu. 
7) Wolne wnioski. 

Akcjonarj chcący wziąć udział w wai- 
neni zgromadzeniu winni złożyć na 7 dni 
przed terminem swoje akcje, względnie šwia- 
dectwa depozytowe lub zastawowe w Banku 
Handlowym w Warszawie, Oddział w Wilnie. 

li i 

jiład Fortepianów, Piania, Fsharmonj 

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

Wilno, Niemiecka 2, m. 11 

i K M i Ai 

LICYTACJA. 
We czwartek 13 maja 1932 r. o godz. 

10-tej rano odbędzie się w lokalu Sp. Akc. 
„Paciiic*, Wilno, Dominikańska 17 licytacja: 

2 szt. traktorów Munktellsa i 
4 motorów Munktellsa 

(cena wywoławcza Zł. 25.000.—) 
8 tryjerów Marota (cena wywoławcza 

ZŁ 3.000.—) ' 
/ razie niedojścia do skutku pierwszej 

cytacji, odbędzie się następna o godzinę 
później. 

Maszyny można oglądać od 8—13 maja 
adach firmy przy ul. Rosa 9. 

Informacje: Dominikańska 17. Tel. 7-56. 
Sp. Akc. Wileńskie Składy Towarowe 

„PACIFIC“. 

YYYYVYYYYYYTYYTYTYYYYVYYVYVYVYVYYVYYYYYVVYW 

DRUSKIENIKI 
Zdrojowiska solankowe i leśna stacja klima- 
tyczna. Sezon letni od 15 maja do 30 wrzeš- 
nia. 54-owa solanka do kąpieli z nowych 
źródeł, posiadająca obok chlorku, sodu, chlo- 
rek wapnia i niskoprocentowa „SOLANKA 

DRUSKIENICKA* do picia. 
Leczą: gościec, choroby przemiany materji, 
choroby nerwów, choroby serca i na- 
czyń, choroby żołądka i jelit, choroby kobie- 
ce i dzieci, choroby górnych dróg oddecho- 
wych. 
Nowoczesne urządzenia lecznicze, Zakład le- 
czniczego stosowania słońca, powietrza i ru- 
chu, pływalnia, kaskadówki, plaża nad Nie- 
mnem. 

  

   

   

    

  

  

  

   

br. 

    

   

: Ceny bardzo znižone! 
Informacyj „udziela w Druskienikach — Ko- 
misja Zdrojowa, w Warszawie Związek 
Uzdrowisk Polskich, Ś-to Krzyska 17, tel. 
434—38. 
WAŁAAŁAŁA AAAA AAAA DAŁ AA SDA AGA AAAA AKA AA ŁADAĄ 

CLZYYYYYYYYYYYYVYY] 

Lekarze Dr.Ginsbera 
i sca Choroby skórne, we- 

neryczne i moczopkio- 
we. Wileńska 3, — od 
8—1 i 4—8. Tel. 567 

    

DOKTOR 
Zeldowicz E 

chor. skórne, wene- Matura 
ryczne, narządów mo- Przygotowywanie ze 
czowych, od 9—do 1, wszystkich  przedmio- 

  

  

5—8R wiecz. tów do egzaminów w 
zakresie szkół Średuich 

DOKTOR Języki obce: (raucnz- 
ki, niemiecki (xonwer- 

ZELDOWICZOWA sacja) oraz łacina 1 
KOBIECE, WENE. grecki. Lekcyj vdziela- 
RYCZNE NARZĄDÓW ją rutynowani korepe- 

m torzy b. nanczyciele 
MOCZOWYCH gimn. mag. lilozolji i od 17—21 ed 4—6 k. Žgl, 

ul. Pea 24. Boka ted = 
ie . „Matura“. 

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

Na żądanie Sz. Publiczności dziś ostatni dzień 

SIERŻANT © CKE) "us JWAN MOZŻUCHIN 
Na 1-szy seans ceny zniżone, Początek o godz. 4 6, 8 i 10.15. 

  

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 

Mickiewicza 22. 

Dziś 100 proc. dźwiękowiec ZNRAJGĄRA & пЪ'С’ 
i uwodzicielski HWAN LEBIEDIEW, Film ten jest prawdziwą ucztą dla 

Przepiękne melodje. śpiewy w wykonauiu solistów i największej orkiestry new -yorskiej. 
dźwiękow». Pocz. o g 2-ej, 4, 6 8 i 10. Następny progrsm: Najnowszy szlagier Polski 

W rol. gł. czarująca 
BETTY COMPSCN 

miłosników muzyki, 
Nad program: Atrakcje 

Puszcza w-g Weyssenhciia 

  

DZ4IĘKOWE KINO 

с@лым 
ul. Wielka 47. Tel. 15-41. 

  

Dziś! Monumentalay arcyfilm dźwiękowy. 
Geajalny twór króla reżyserów F. Duponta 
Kouflirt miłości i rasy. (£ dwieczna walka dwóch śŚwistów. W rol. główn. 

śpiewaczka „Habimy* Marjam Elias, 

ODWIECZNA PIEŚŃ Wielkie dźwięk — 
arcydzieło dram. 

Mary Glory, znakomita 
Mex Udlan i Henryk Garat. 

Nad progrsm: Arcyciekawe urozmaicenia dźwiękowe. Ceny normalne. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

  

Dźwiękowe 
kino Casino 

  

scenarjusz w g powieści Józefa Weyssennoffa z udziałem najnowszych gwiazd 
IN ny Grudzińskiej i Jerzego Marra 

Wkrótce 
Wyświetleny będzie najpiękriejszy polski flm sezonu — pierwszy т 

SZC 
Džwiekowe 

Hollywood 
Złote] Serji Polskiej p. t. 

ZA 
polskiego ekranu Iny Benity, 

kino 

  

Dźwiękowe kino 

PAN 

  

„Dziś! Wielka symfonja Śpiewu t tańca! Najpiękniejsze tańce gruzińskie! Wszecnświatowy Szlagier dźwiękowy 
wykonany przez członków rodziny carskie] przebywających na wygnaniu w Paryżu 

NOCE KAUKASKIE 
Dramat arystokracji rosyjskie] i gruzińskiej w emigracji. W rolach głównych GINA MANES JACQUES CATEL£IN Wielka 42, tel. 5-28. |Nad program: Aktualne dodatki aźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Na 1-szy seans ceny zniżone. 
  

  

Dziś! Uadawnua zapowiedziane i oczekiwane najnowsze dźwiękowe wydanie arcywspaniałe arcydzieł > rosyjskie 

  

  

Dzwiękowy (wu | -. ARŁOWA  GEHENNA MIŁOŚCI 65 
„STYLOWY Przepiętny óżwiękowy dramat w 10 akt. emigracji rosyjskiej wygnanej z ojczyzny przez bclszewików, W rol. gi: Wielka 36 Iwan Petrowic>, Vivian Gibson i i Georg Aleksander. — Cyga5skie romanse i pieśni w języku resyjskim. 

Dziś najnowszy wszechświatowy 100 proc. dźwiękowy superszlagier po raz pierwsy w 
Kino-Teatr Wilnie! Nieśmiertelaa 

, ŚWIATOWID" 
Mickiewicza 9. 

LWA TOŁSTOJA p. t. 
Arcypotężny dramat z rosyjskiego ży:ia. W rolach głównych uroczo-piękna, kusząca 
'Lupa Velez (Katjusza Masłows) i Jahn Bolas (Książe Dymitr) 100 proc. śpiewu, chór 

powieść 

kozakėw i balatajki, Nad program: N-juowsza dźwiękowa komedjo-farsa, 
Uwaga! Kosztem olbrzymich snm zdobyliśmy arcydzieło o którem mówi cały Świat i 

„, jakiego Wilno jeszcze nie oglądało. 

  

      

  

  

WAADDAŻAŻAAAAŁODARAN  ADDAADAKANAGAAAADAKAŁ: ec POKÓJ ua ass 
KKZZDEYIAKENEE RRTZOWNKCWA WIODNU RAE ||| do wyajęcia ze || Mieszkania sz 

Kosmetyka Posady agronom ryz nazyfai Ee Pekoso, 
YYYYYWYVYTYYYWYYVTYYI PYTA poszukuje pooadjy nu, Ul. Ludsisarska nowoczesnemi, wanna czny netto 5.000 2ł 

GABINET , Akwizytorów rzadu majątkiem gwa- 7 m 1. ma miejsca "do wy-Wielka Pohulanka 34 
kilku, energicznych, rantuje dochód, złoży "ho" WYNĄ ECIA 0 Wilno, ul.m. 4, 

Racjonalne inteligentnych kaucję, Wilno, Zamko- J owackiego 17 аао gentaych, solid ody KUPI 
kosmetyk! nych, gruntownie ob. "a 2 dla „inspektor", MIESZKANIE | NN m zo 

lecznicze! znajmionych 1 pracą "*———0d zaraz G-pokojow Wynajmują się ośrodek lub maleńki 
"WILNO zjednywania prenume- Osoba ze wszysikiemi wygo-na ulicy Brzeg Anto- tolwarczek 15—25 ha, 

i ! m ratorów, poszukujemy, z kilkuletnią praktyką dami (wejście frontowe) kolski Nr 21trzy mię- tad rzeczką, jeziorom, Mickiewicza 51—4 Wiadomość w admin.gospodarstwa wiejskie- Oraz mieszkanie 5 po-szkania z 6 5 i 3 po. ładnie zadrzewiony, 2 kobiecą Urodęg=z;:. 
je, doska- 

nali,' odświeża, wsnwa 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy, 
Masaż cisła, elektrycz= 
ny, wyszcznpiający (pa- 
mie). Natryski „Hormoa- 
na* według prof, Spnit- 
1a, Wypadanie w:osów, 
łupież,  Indywiduxine 
dobieranie zosmetyków 
do Fażdej T ©5а 
nie zdobycie kosmety= 

ki racjonslnej. 

11-е), 

  

Inteligentna 
csoba, 
poszukuje 
Wilnie 

motnych, do 
lub piluowania 
szkania. 

Makowa 8 m. 2. 

Panienka 
Codziennie od g. 10--2 Z Ukofńiczotetni Liceum 28 lat, poszukuje 

Kursów kiejkolwiek pracy. W. Z. P. 43 Filomatów i 

  

„Słowa* od 10-tej do go, poszukuje  zajęciakojowe przy 
1 w mieš.ie BE na An tarskiej Nr. 20. Dowia- 

dywać się tamże u go- 
spodarza domu - (mie- 

mna Titarska 20—30. 

średnich lat, 
pracy wz gotowaniem skrom- 

w  gospodar- nych wymsgań potrze- 
stwie domowem u sa-Dna do majątku. 

dzieci, 
mie- referencjatni 

Ma bardzo rek 26 kwietnia 
dobre Świadectwa, —8—10 na ul. Suwalską “ ё 

wew 

  

Ochmistrzyni S:kanie 26). 
DO WYNAJĘCIA 

— mieszknis 4 ewentual- 
Zg aszać się tylko znie 6 pok,ze wszyst, 

we wto. wygodami ul. Pilsud- 
od skiego d. Nr. 20 m. 3. 

Mieszkania 
7, 4, 2 i jedno poko- 
jowe do wynajęcia od 

ja: Zaraz, Ofiarna 2, in- 
Matormacje na miejscu. 

7—1 

Samotny 

    

  

  

ul. Ta-koi ze wszelkiemi wy- omem conajmniej 5 
godami z wanną, wo. pokojowym — Gotów- dociągiem, _ elektrycz. KA 25.000. zł. Białystok 
nością oglądać ^ па Skrzynka pocztowa 89 
miejscu, — Inlormacje + 5. 
Biuro Klucze tel 12 76 аавАлАлальллалаььацы 

EEE GC NESI 

Różne MIESZKANIE” apatii 
DO WYNAJĘCIA  "FYYYSYVVYYYYYYYVYYYY 

4 pokoje ze iwszelkie. W CZAaSie wojny 
mi wygodami i ogr64- zaginąt 
kiem w centrum mia-bez wiešci chlopiecro- 
sta: Pańska 17. syjskiego pochodzenia, 

n jaki Aleksander 
AM AA AAA AA A AAA AAA As Skwarc lub Skwarcow, 
Li ktoby go znał lub coś 

  

= 

  

——— mma Handlowych poszuknje rekomendacje. Może z. o nim wiedział, zech- 
K jakiejkolwiek pracy. "złożyć kaucję, Adres: Mieszkania KuPNo ce „łaskawie osobiście 

p ——————— Zgłoszenia listownie: St. ip. Podbrodzie maj.2, 3, 5i 6 pok. dowy. 1 SPRZEDAŻ ju, piśmiennie donieść 
GABINET | Antokol 12 m.15, Sar. Nowo myśl Piotr -Ka-najęcia. Mickiewicza Zarządowi »Schroniska 
Kosmetyki necka. plar. 37 u dozorcy. im. K. Zubowicza w 
Leczniczej Wilnie ul. Jikėba Ja- 

pozakulę stałej posa- 
1 y, może zarządzać 

dia ao domem, opiekować się 
telkia 18 m. 9) | gziećmi, przyjmie chęt- 

został przeniesiony | nie posadę na wyjazd, 

na ul. Mickie- Posiada bardzo dobre 
wicza 1 m. 11 | referencje. Zgłoszenia 

do Adm. „Słowa* dla 

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 

„Cedib“ 

    

  

m 

Sprzedaje 
Gonty tanio i 

POLSKI LLOYD 
ul. Kijowska 

    

  

  

Młoda Krawcowa Młody inteligent" _ MIESZKANIE _ Zarybek karpia 
ny Pan częściowo przerobione, 

potrzebny, praca stała całkowicie odremonto- 
gwarancja pożądana Wane, 7 pokoi wszel- 
gotówką 600—800 zł kie wygody, pierwsze 
Oferty składać dozAd-piętro, do wynajęcia. 

  

ministracjj „Słowa* pod Wileńska 25.  Wiado- 
„Chsześcjanin*. | mość w mieszk. Nr. 9. 

Ochmistrzyni Letnisko 
poszukuje pracy, 22do wynajęcia Z wygo- 
lata praktyki w tym dami. Nadaie się na 
fachu. Łokieć 3— 1. pensjonat. Dowiedzisć 

się — ulica Królewska 
9—11. 

    

sińskiego 20—22. 
szczepu Osieckiego do — 

„ , sprzedania. Wdowie H. S. 
Wiadomość rybołóstwo hojnie wspartej przez 
Czerwiaki poczta Ilja ogłoszenie brakuje je- 

lub Wilno, Mostowa szcze 75 zł ma ostate- 
3 a m, 10, czne a ah 
SZ "= ny — Tow. Pań Miło- 

PIANINO Eina šw. Wincente- 
Zagraniczne w dobrym go a Paulo uprzejmie 
stanie sprzedaje sę przeto prosi o pomoc, 
Śpiesznie, Tatarska 22,by zapewnić przysz- 
m, 2. łość biednej wdowy i 
————-— jej cÓreczek, 

  

  

CERBERUS ZA IO II SA KIA IIS TA I TIT TOS III S ITS K TI ITT KTS 
5. BEREZOWSKI. 

„Partbilet nr. 77771. 
W „Podzagsie” czekali już na nich. 

Sorokin i Bublikow, których Borys 
przedstawił Oli, poczem udali się 
wszyscy do gabinetu zarządzającego. 
Wszystko było już przygotowane i 
nie potrzebowali długo czekać. Komi- 
sarz zapełnił jakieś rubryki w księdze 
i Olga Antonowna Woskriesieńska 
robotnica „sowchozu“ została żoną 
Andrzeja Michajłowicza Wierszynina. 
Świadkowie potwierdzili akt swemi 
podpisami i uścisnąwszy ręce pań 
stwa młodych, odeszli: — mieli dziś 
bardzo dużo roboty. 

Zmieszana Ola wpatrywała się w 
ścianę nad głową komfsarza. Wielka 
cyfra 10 maja przykuwała jej wzrok. 
Była już druga po południu. Przez 
tłumne ulice miasta „młodzi małżonko 

wie” wyszli na bulwary. Tutaj, w cie- 
niu drzew ponował ożywczy chłodek. 
Ola nie czuła dotąd ani gorąca, ani 
zmęczenia. Teraz nagłe poczuła jedno 
i drugie. 

— Usiądźmy trochę — zapropo- 

nowała, gdy stanęli, patrząc na błękit- 
ną dał morza. 
— Dobrze, ale chodźmy trochę da- 

łej, 

: Niedaleko juž byto do restauracji z 
dużemi, ocienionemi werandami, oto- 
czonej ogródkiem. Roztaczał się z nie- 
go śliczny widok. 

Cicho tu było i spokojnie, prawie 
wszystkie stoliki były niezajęte; usie- 
dli przy bałustradzie. Borys zamówił 
dwa obiady. Ola nie była nigdy w re- 

stauracji i wszystko bawiło ją i za- 

® RY RODNE NOE SRO DOS TSO E CAS 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

  

ciekawiato. Kelner przyniósł barszcz. 
— Wy, Olu, jako dama i osoba 

poważna, powinniście nabrać nam bar 
szczu, — żartował Borys. 

Ola była mniej skrępowana.. Wspól 
ne zainteresowanie pracą, którą miała 
w. „sowchozie“ i ton „tow. Wierszy- 
nina”, pełen wesołości i koleżeński 
usposabiały ją przyjaźnie dla niego. 
Ale myśl o wydatkach, które dla niej 
poniósł , budziła w niej niepokój io- 
nieśmielenie. 

Rozmowa ich ożywiała się coraz 
bardziej. О1а opowiadała o ojcu, o 
swem życiu, o szkole, a Borys o Mo- 
skwie, Kijowie... 

— Chciałabym uczyć.się w Kijo- 
wie! -— powiedziała Ola. 

— Diaczego? 
— Bo tam mają lepszych proieso- 

sów i kliniki większe, chirurgja stoi 
wyzej. 

— Ach, zapomniałem, że mam 
przed sobą przyszłego chirurga! — 
żartował Borys. — No, ale do specja- 
lizacji macie jeszcze dwa lata przed 
sobą. Tymczasem możecie uczyć się 
w Odesie. A co teraz będziemy ro- 
bili? 

— Sama nie wiem, co chcecie! 
— Jedźmy do Arkadji, do morza! 
Pół godziny później schodzili ku 

imorzu. Długo spacerowali, wśród skał 
i odpoczywali na kamieniach. Ola nie- 
pokoiła się trochę, o swoją suknię i 
nowe pantofle. Towarzysz jej żarto- 
wał sobie, z jej niemieckiego pedan- 
tyzmu, ale ona śmiała się i wolała 
odpocząć stojąc, niż ryzykować zapla- 
mić sunkię. 

„_ Wieczorem, w mieście przyglądali 
się filmom na świeżem powietrzu. Był 

10 jakiś filn: amerykański, pod tyt.- 
łem: „Znak Zero”. Byli tam bandyci, 
bunty, porwania i miłość. Borys przy 
glądał się więcej swojej towarzyszcće, 
niż filmow. Ora zaś ! yła pochłonięta 
akcją. Cały tn» dzień wydawał się jej 
czemś niezwykłem.  nierzeczywistcin: 
dniem z bajki, czy ze snu. 

Ola nocowała w numerze Borysa, 
a on przeniósi s'ę do innego, skren:- 
niejszego pokojt. 

Leżąc na sprężystej siatce łóżka, 
О1а długo myślała o dniu, tak nie- 
zwykle spędzonym. Moc nowych wra- 
żeń „radości, których nie spodziewała 
się nawet, jadąc do Odesy. Przesuwa- 
ły się przed jej oczyma obrazy z fil- 
mu. 

   

  

„Och, gdyby kto mnie tak kochał, 
jak ten bohater! — myślała. — Ale 
któżby był tak odważny, i idealny, 
jak ten Amerykanin, porywający swą 
ukochaną? Chyba tylko Andrzej Mi- 
chajłowicz.... Też energiczny i rozum 
ny. Ale on mnie nie kocha i poko- 
chać nie może... a może?.. Gdyby 

« ‹ 

  

mnie pokochał?... 
Ola zawstydziła się swych myśli i 

zaczęła myśleć o czem innem. 
Następnego dnia po śniadaniu po- 

jechali na Hadżibajewski liman, a 
przed wieczorem wyjechali z Odesy. 
Sianokos nie czekał i Borys musiał 
śpieszyć do gospodarstwa. 

Ola przebrała się znów w starą su- 
kienkę, a nowe stroje schowała do 
walizki swego męża. Zmrok już za- 
padł, gdy podjechali do Berezówki. 
Ola pożegnała się i chciała iść pie- 
szo , ale Borys zatrzymał ją. 

— Dokąd idziecie? 
— Do domu. 

— Dlaczego chcecie błądzić po - 
ciemku, kiedy są konie z sowchozu?.. 

Ola zmieszała się: 
— Myślę, że to byłoby niezręcz- 

nie... zaczną gadać... 
— Ach, o to chodzi! No, dobrze. 

Idźcie naprzód drogą — dopędzę was 
i zabiorę. 

Ola chciała wziąć walizkę, ale Bo- 
rys nie dał: 

— ja wezmę walizkę, — rzekł. 
„Borys zatrzymał się umyślnie na 

stacji, rozmawiał z naczelnikiem i od 
bierał pocztę dia „sowchozu*. Kiedy 
wyszedł na podwórko stacyjne i 
wsiadł do czekającej na niego brycz- 
ki, woźnica powiedział: 

— A tutaj nasza „inkubatorsza” 
poszła, pewno z poczty. 

— Jaka „inkubatorsza“, — Borys 
udał, że nie rozumie... 

— No, ta, co kurczęta hoduje... 
— A gdzież ona poszła? 
— Do „sowchozu““. 

— Mogła się z nami zabrać, ma- 
my dosyć miejsca. ' 

— Jasna rzecz, ale nie wiedziałem 
jak bez pozwolenia waszego, towarzy 
szu, cży można. To nie, zaraz ją do- 
pędzimy. 

Wkrótce też Antoni zatrzymał ko- 
nie i zawołał do cienia, idącego ko- 
ło drogi: 

— Towarzyszko inkubatorszo, sia 
dajcie, podwieziemy was! * 

Borys uśmiechnął się. Ola wsiad- 
ła. Konie pewnym kłusem biegły po 
dobrze znanej drodze. Noc była już 
ciemna i tylko na czarnej przepaści 
nieba drżały skomplikowane desenie 
brylantowych gwiazd. Wiatru nie by- 

  

ło. Droga tonęła w niepewnem świetle 
nocy. 

' XIX 
Rozpoczęły się dnie gorączkowej 

pracy. Siano, przeznaczone dla woj- 
ska, Borys postanowił prasować na 
miejcsu i wprost z łąki wieźć na sta- 
cję, żeby nie tracić czasu i pracy na 
podwójne przewożenie. Musiał opraco- 
wać szczegółowe plany na dziesięć 
dni, podzielić pracę, pomiędzy pomoc 
ników, którzy mieli przypilnować, aby 
praca wyznaczona była koniecznie wy 
konana. Teraz już nikt nie czekał na 
wskazówki. Wszystko było zgóry u- 
łożone. 

Udało się mu przeprowadzić umo- 
wę z „rabkopem'* o zamianie ptactwa 
na mięso, dzięki czemu mógł dawać 
kilka razy na tydzień porcje mięsne ro 
botnikom. Agronom bardzo chwalił 
plan Borysa, dotyczący hodowli ptac- 
twa. 

Wiecie, Andrzeju Michajłowi- 
czu, — mówił agronom, — gdybyście 
zaczęli odrazu gospodarkę według pla 
nu nieboszczyka Nikolskiego, nie ta- 
kiebyśmy mieli teraz gospodarstwo... 

— Jakto „nieboszezyka“? Czy u- 
mart? 

— Tak, już półtora roku, jak go 
pochowaliśmy. Przeziębił się, bieda- 
czysko, jesienią na połowaniu i Post- 
nikow nie poradził: umarł. 

— A pogrzeb... Kto mu zrobił po. 
grzeb? 

— My, sowchoz. Przecież był sa- 
motny, jak palec. Teraz to już jemu 
nie zaszkodzi, można powiedzie ca- 

łą rodzinę ma zagranicą, na enugrach. 

— Ach, tak. — „Teraz rozumiem, 

dlaczego znalazłem w kopercie jego, 

  

   

    

dokumenty" — pomyślał Borys. 
— A szkoda. Taki energiczny był 

z niego człowiek, — ciągnął dalej 2- 
gronom, — podobny do was. We 
dwóch postawilibyście gospodarstwo 
wzorowe. 

Borys nie odpowiedział nic, pogrą 
żony w myślach, agronom zamikń 
więc. 

Koszono piękną trawę na pochy- 
łeb zboczu, które nagle zupełnie, pio- 
nowo spadało ku rzece, poroslej bia- 
łemi i żółtemi liljami. Borys spędził 
tu parę dni, obiad jadał z kosiarzami. 
Siano wysychało doskonale w upalne 
dnie, a kopice rosły w oczach jedna 
za drugą. Zapach świeżego, stepowe- 
go, aromatycznego siana odurza. Z 
pagórka widać było śliczną wieś Mat- 
wiejewkę, leżącą niedaleko od łąki. 
Czerwone, jaskrawe dachy, pośród zie 
lonych plam ogrodów, zabarwiały we 
soło krajobraz. 

Przed wieczorem, Borys poszedł 
się wykąpać. Schodząc ku rzece и - 
rzał rodzajowy obrazek, który zatrzy - 
mał na sobie jego uwagę: dwaj star- 
cy łowili rybę, siedząc na spadzi- 
stym brzegu rzeki. Jeden miał na so- 
bie kaftan płócienny, połatany i @ш- 
gi. Z pod szerokiego, słomianego ka- 
pelusza wysuwały się siwe włosy. 
Drugi w żółtej koszuli pasiastej i 
spodniach, uszytych z worka, siedział 
obok w pozie pełnej uszanowania. 

— Ty, Jakimie, nie wyciągaj cią- 
gle wędki, bo ryby wystraszysz, — 
tłumaczył z powagą starzec w długim 
kaftanie. 

— A jakżeż nie ciągać, batiuszka, 
kiedy byczki robaki poobgryzają i tyl 
ko haczyk sterczy! | 

g 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyūski. 
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