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We Francji na lewo. 
Obywateł francuski posunął się o 

kilka kroków w lewo. Taki jest ogól- 

nie powfarzany wniosek z ostatnich 

wyborów. Podług komunikatu fran- 

cuskiego ministerstwa spraw wewn... 

na 602 wiadome wyniki wyborów 

partje dawnego kartelu lewicy uzys- 

kały absolutną większość —- nawe w 

pełnej Izbie Deputowanych (615 

miiejscj. Większość dotychczasowa 

skurczyła się do 258 posłów. Bez u- 

działu radykałów Herriota (156 man- 

datów) żadna większość w nowej Iz- 

bie nie jest możliwa (analogiczną po” 

zycję w Prusach zajmują hitlerowcy). 

Utworzenie rządu niezawodnie po- 

wierzone zostanie ..grubemu Edwar- 

dowi* (Herriot). Natomiast nikt je- 

szcze mie wie po której stronie zwy” 

cięski mer Lyonu będzie szukał kom- 

panów Z "R lewo, czy na prawo. 

Obie kombinacje są możliwe. T. zw. 

koncentracja republikańska (koalicja 

centrowa bez skrajnej prawicy, socja- 

listów i komunistów) dysponuje 325 

mandatami, a z katolickimi demokra- 

tami nawet 341. Kartel lewicy w daw- 

nym składzie (radykali, socjal-repu- 

blikanie.i socjaliści) posiada 321 

miejsc. Herriot ma więc swobodę 

wyboru, który w dużym stopniu za- 

leżeć będzie od stanowiska zwołanego 

na najbliższą niedzielę kongresu part- 

ji socjalistycznej. Wierność radyka- 

łów względem doktryny rządów par- 

lamentarnych maże  nsnacahić: ich 
nieufnie do sojuszu z socjalistamm, 
których przywódca niezbyt dawno 
głosił hasło „wakacyj legalności* w 

wypadku dojścia swej partji do wła” 

dzy. 
* * = 

Cóż to jest bowiem  lewicowość 

różnego typu radykałów i przymiot- 

nikowych socjalistów francuskich? 

Etykiety partyj politycznych we 

Francji są bardzo radykalne, lecz uk- 

ryta pod niemi treść jest całkiem nie- 

winna i umiarkowana. Francja jest 

krajem oszczędnych, niezmiernie pra- 

cowitych drobnych posiadaczy i rze: 

mieślników. Na 5.700.000 gospodarstw 

rolnych 4.800.000 nie przekracza 10 

ha. Każdy jednak taki.posiadacz na” 

dewszystko ceni swoją niezależność 

gospodarczą. Jego pasją jest wspolza- 

wodnictwo z sąsiadem co do wyni- 

ków pracy na swoim warsztacie. Je: 

żeli głosuje na socjalistę, to tylko wte- 

dy jeżeli go pociąga radykalizm po- 

litycznych haseł, Do teoryj ekonomi- 

cznych czuje instynktowną odrazę. 

Radykalizm francuski jest typo” 

wą ekspozyturą francuskiego drobne” 

go mieszczaństwa. Prof. Andrė Sieg- 

fried powiada, že nie zna bardziej ty- 

powego Francuza, niż deputowany 

radykał i zaciekły antyklerykalista, 

którego żona jest dewotką, a córka 

wychowuje się w klasztorze. Przy: 

wiązanie do ustroju republikańskiego 

i swobody gospodarczej, zamknięcie 

się w kręgu swoich interesów, niechęć 

do reform socjalnych i nieufność do 

duchowieństwa — oto charakterysty” 

czne cechy przeciętnego wyborcy 

mieszczańskiej lewicy francuskiej. Do 

socjalistów zbliża ją program politycz 

my. lecz odstręczają postulaty socjal 

ne. Sojusz Herriota z Blumem może 

dotyczyć polityki zagranicznej, 

w zagadnieniach wewnętrznych trwa 

łość jego będzie wątpliwa, Bowiem — 

jak mówi tenże prof. Siegfried — „po 

litycznie serce każdego Francuza jesł 

lecz 

  

  

na lewo, ale jego kieszeń na prawo..." 

A kieszeń ma każdy Francuz bardzo 

pojemną (nie wyłączając Bluma) i 

niezmiernie o nią dba. 

Cóż przeszkadza radykałom połą- 

czyć się z centrum Z wyłączeniem „re 

pablikańsko - demokralycznej“ (sic!) 

prawicy i utworzyć t. zw. koncentrac- 

ję republikańską? 

Przedewszystkiem 
   

strace przed 

wyborcą, który ich oskarży o .,pra- 

wyj ukłon* — mówiąc stylem bołsze- 

wiekim. Francuz ma mistyczne przy- 

wiązanie do „lewicowości*,  jakkol- 

wiek rozumie ją na swój sposób (,,za- 

wsze na lewo, ale ani kroku nap 
rzód*). Następnie — wzmożona kon- 

kurencja kandydatów do tek (cen- 

trum posiada najwięcej posłów t. zw. 

„ministeriables*), pokutu- 

jący wciąż na prowincji straszak kle- 

rykalizmu. 

wreszcie 

Antyklerykalizm franc. datuje się 

z czasów powstania trzeciej Republiki. 
Kościół był wówczas ostoją wszyst- 
kich jej przeciwników: wszelkiego ro- 
dzaju legitymistów i bonapartystów. 

Gambetta wygrał decydujące dla Re- 

publiki wybory w r. 1877 pod has- 

łem: „klerykalizm — oto wróg!* Od 

tego czasu wiele się we Francji zmie- 

niło. Papież Leon XIII podjął zadanie 

pojednania katolików z Republiką, a 
jego następcy zerwali oficjalnie ze 

skrajną prawicą francuską. Ogromna 

większość * duchowieństwa ak 

stwierdza K. Smogorzewski jest 

szczerze republikańska, a w r. 1924 

powstała katolicka republikanska 
partja ludowych demokratów, poli- 

tycznie probriandowska, a społecznie 

o wiele bardziej radykalna od radyka- 
łów Herriota. Kościół katolicki z wła: SCIWĄ SUDIE Cuusry Owaso 

swą politykę do głębokich. przeobra- 

żeń, które przebył w wieku XIX-ym 

naród zrandłuski i dziś odzyskuje po” 

woli utracone tam wpływy. Nawiasem 

mówiąc. tę samę politykę stosuje dziś 

Watykan w republikańskiej Hiszpan- 

ji. Mimo tej zmiany sytuacji we Fran- 

cji prowincja pozostała nieufną i na- 

wet francuski katolik odmawia swe” 

mu proboszczowi roli przewodnika w 

sprawach pozakościelnych. 

Decydującym czynnikiem 

tacji radykałów na prawo lub na lewo 

przy tworzeniu przyszłej większości 

rządowej będą w rezultacie rozmaite 

specyficzne dla stosunków  francus- 

kich. ale bardzo zmienne i trudne 

zdaleka do uchwycenia impondera- 

bilia, Radykalnych zmian w polityce 

Francji oczekiwać jednak nie należy. 

Zwalczające się przy wyborach partje 

francuskie cechuje w ich akcji par- 

lamentarnej umiar, dobroduszność i 

kurtuaz Nawet dramatyczne mo- 

menty kończą się przeważnie w tonie 

komedjowym. W dość płynnych sło- 

francuskiego 

manewrowania 

  

orjen- 

  

ja.   

  

sunkach 

spryt i umiejętność 

są bronią szczególnie skuteczną. Aryt 

metyka partyjna w rękach polityka 

wybitnego, dysponującego znacznym 

autorytetem staje się działaniem na- 

dającem się do rozwiązywania bardzo 

parlamentu 

nawet zawiłych zagadnień. Dyktato- 

rzy parlamentarni w rodzaju Clemen- 

ceau lub Poincarć'go są instytucją spe 

cyficznie francuską. Z reguły nato” 

miast, jak to obrazowo określa K. 

Smogorzewski, dla rządu francuskie- 

go „większość jest zawsze żoną. a 

  

opozycja — kochanką". 
> 

* * * 

Wypowiadane u nas obawy co do 

stosunku przysztego rządu francuskie- 

go do spraw polskich są, zdaje się, prze 

sadne. Zapał do ugody z Niemcami 

istnieje niechybnie w pewnych  ko- 

łach radykalnych, ale jedynie socjali- 

ści mogliby się zdobyć na połączenie 

tej sprawy z interesami polskiemi w 

sensie dla nas ujemnym. Nawet tacy 

odważni w artykułach panowie. jak 

Cot lub Pfeiffer staną się bardziej os 

trożni w dysponowaniu tem co do 

Poczuwszy się odpo- 

  

nich nie należy 

wiedzialnymi za swoje słowa, prze” 

konają się niebawem, że porozumie- 

nie z Berlinem kosztem zaostrzania 

apetytów niemieckich na wschodzie 
nie jest dla Francji żadną wygraną. 

Nie potrzebujemy pomawiać poli- 

tyków francuskich o tak jaskrawe 

krótkowidztwo, ani przejmować się 

zbytnio biadaniem opozycyjnych pu- 

blicystów, pragnących z różnicy ten- 

dencyj rozwojowych polskiej i fran- 

cuskiej polityki wewnętrznej wyłus- 

kać atuty dla swoich partyjnych pot- 

rzeb. Inna rzecz, że polska polityka 
zagraniczna powinna zdwoić aktyw- 
ność dla należytego  zorjentowania 

nowych ludzi rządzących Francją. Nie 

byłoby to trudnem, gdyby kontakty. 

z lewicą francuską były w silniejszym 

stopniu nawiązane. Niestety, pod tym 

względem istniały oddawna w Paryżu 

poważne braki, które nawet w la- 

tach ostatnich wyrównane należycie 
nie zostały. Dziś wartoby przyśpie- 
szyć tempo. Lepiej późno, niż nigdy. 

Testis. 

Pogrzeb Ś. p. Thomasa. 
PARYŻ, 11.V. (Pat). W dniu 11 b. 

m. odbył się tu pogrzeb dyrektora 
Międzynarodowego Biura Pracy Tho- 
masa. Przez całe popołudnie tłumy 
defilowały przed katafalkiem, usta- 
wionym w merostwie, na którym spo- 
czywały zwłoki. Trumna tonęła w po- 
wodzi wieńców, złożonych przez roz- 
maite organizacje polityczne, zawodo- 
we i inne. „EB 

cje Wuazozrerńserc=? y hych 
osobistości, m. in. minister Zaleski. 
Przed wyruszeniem konduktu pogrze 
bowego na cmentarz przemówił mini- 
ster Laval, żegnając w zmarłym nie 

strudzonego apostoła pokoju socjalne 
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Przyjazd Marszałka Piłsudskiego 
do Wilna. 

W środę, dnia 11 maja 1932 r. P. Marszałek Lui es i Józef Piłsudski 

P. Marszałkowi, który przyjechał pociągiem warszawskim 
12 18 m. 15, towarzyszą pułkownik dr. Woyczyński i kpt. Le- 

cki. 
Na dworcu kołejowym oczekiwali P. Marszałka wojew. Z. Becz- 

kowicz, dyrektor kolei państwowych inż. Falkowski, wyżsi oficero- 
wie garnizonu wileńskiego i szereg innych przedstawicieli władz. 

Przygodnie zebrana na peronie publiczność witała P. Marszałka 
gromkiemi okrzykami: Niech żyje! 

P. Marszałek, który wygląda znakomicie i jest doskonale uspo- 
sobiony, zatrzymał się chwilę w pokoju recepcyjnym dworca 
iw rozmowie z p, wojewodą i dyrektorem kolei wyraził zadowo- 
lenie, iż przyjechał do Wilna w porze roku, w której już dawno 

w naszem mieście nie był, t. |. we wczesną wiosnę, mówiąc, że 

niepogoda wydaje się w Wiinie mniej przykra, aniżeli była w sto- 
licy w momencie wyjazdu. 

P. Marszałek zamieszkał w Pałacu Rzeczypospolitej. Jak się 

dowiaduje P.A.T., prace wojskowe P. Marszałka w Wilnie potrwają 
dni klika. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
NARADY LITEWISKO - SOWIECKO - NIE- 

MIECKIE. 

„Dzień Kewieński* donosi: 7 b. m. p .o. 
posła niemieckiego w Litwie dr. Werkmeister 
został przyjęty przez ministra Spraw Zagra- 
nicznych dr Zauniusa, z którym odbył dłuż- 
szą konferencję na temat stesunków "między 
Litwą i Niemcami. Tegoż dnia odwiedził 
ministra Zauniusa również poseł sowiecki 
Karski. (Wilbi) 

REDUKCJA PŁAC URZĘDNICZYCH. 

„Dzień Kowieński* podaje: Gabinet Mini- 
strów przyjął na ostatniem pesiedzeniu pro- 
jekt ustawy © zmniejszeniu pensji urzędni- 
kom od 6—20 proc. Przy redukcji zostanie 
zastosowana zasada progresji i będą wzięte 
pod rozwagę koszta przeżycia. Ustawa uwa- 
żaną jest z czasową i nabiera mocy już od 
1 maja. Zostaje ona wydana w związku z 
trudnościami przy bilansowaniu budżetu. 

UNIEWAŻNIENIE UMOWIY 
z syndykatem zapałezanym za niezapłacenie 

należności za las. 

„ Szwedzki syndykat zapałczany nie zapła- 
cił Ministerstwu Rolnictwa 300 tys. It. na- 
leżności za las, nabyty od Departamentu Leś- 
nego przed miesiącem i w tych dniach do- 
starczony do Kłajpedy celem przeróbki na 
drewka zapałek. Z chwilą dostarczenia lasu 
syndykat musiał, według umowy, za niego 
zapłacić, czego jednak się zrzekł wobec złej 
sytuacji finansowej koncernu. Ministerstwo 

   

R EWIE TTORYRÓEER WORWO OŃZZKEZE CZ RO ZZTÓADZ O OOROZ TZ KTK NOAA OZ ROEEÓ 

Dyskusja polityczna w Reichstagu. 
Dalsze wystąpienia przeciwko Polsce i traktatowi 

wersalskiemu. 
Mowa Brueninga. — Sprawę Gdańska, Kłajpedy i unji naddunajskiej 

odłożono do poufnego posiedzenia. 
BERLIN, 11.V. (Patj. Reichstag kontynu- 

ował w dniu 11 b. m. dyskusję polityczną. 
Poseł narodowo-socjalistyczny Reinhardt o- 

stro krytykował rządowy projekt amortyza- 

RAREk pokryty " zostatby zaponiocą” wyjusz-, 

czenia bilonu srebrnego na sumę 476 miljo- 

nów marek W! ten sposób — twierdzi mów- 

ca—zatkana została dziura w budżecie i kraj 

znajduje się w okresie pełnej inflacji bilonu 

srebrnego. Mowę swą pos. Reinhardt zakań- 

cza oświadczeniem, że cały budżet, opraco- 

wany przez ministra finansów Rzeszy, opie- 

ra 6ię na kłamstwie i szwindłu. Następnie 

przedstawiciel bawarskiej partji ludowej Em- 

minger krytykował projekt inflacyjny, - о$- 

wiadczając, że byłby on połączony ze zbył 

wielkiem ryzykiem dla Niemiec. Po uply- 

wie moratorjum Hoovera Niemcy nie będą 

mogły spłacić również długów. Żaden rząd 

Rzeszy w przyszłości nie będzie mógł odwa- 

żyć się na zapłacenie chociażby jeszcze jed- 

nej raty reparacyjnej. 

Przemówienie kanclerza. 

O godz. 14 min. 30 wszedł na trybunę 

wśród powszechnego napięcia kanclerz Bru- 
ening, rozpoczynając Swe oświadczenie od 

zaznaczenia, że ograniczy się do omówienia 

tylko dwóch spraw: konferencji rozbrojenio- 

wej i zagadnień reparacyjnych. Inne 6pra- 

REESE 

   

    

  

  

Zachłanność niemiecka. 
Antypolskie przemówienie posła Freytagh-Loringhoven'a. 

BERLIN, 11. 5. (Pat). — Z inieja- 

tywy partii niemiecko-narodowej od“ 

był się wezoraj wiec, na którym po” 

seł Freytagh-Loringhoven wygłosił 

wybitnie antypolskie przemówienie. 

Gdańsk i Kłajpeda — oświadczył 

pos. Freytagh-Loringhoven — pozo” 

staną nierozdzielnie związane z Rze” 

szą Niemiecką. Niemey narodowe nig- 

dy nie wyrzekną się pretensji do odzy 

skania Gdańska, Prus Wschodnich i 

Górnego Śląska. Nawet bezbronne 
Niemcy znajdą siłę dla ochrony swe” 

go stanu posiadania. W tej woli zbio- 

rowej, zmierzającej do odzyskania 

utraeonych obszarów, tkwi cały sens 

obecnej wałki wewnętrzno”politycz 

nej, której celem ma być stworzenie 

rząda, mogącego stanąć na czele na” 
rodu w akcji zewnętrzno-politycznej. 

Bez obszarów wschodnich — z na- 
ciskiem oświadczył mówca — Niemey 
nie mogą istnieć. Odzyskanie utraco- 
nych ziem jest warunkiem odrodze- 
nia wielkich Niemiec cesarskich. 

  

Sytuacja polityczna Austrii 
pogorszyła się znacznie. 

WIEDEŃ, 11. 5. (Pat). — Sytu- 

acja polityczna Austrji pogorszyla się 

znacznie w ciągu dnia wczorajszego. 

Dr, Dolfuss. desygnowany na premje- 

ra prowadził do późnej nocy rokowa- 

nia z wielkoniemcami i Heimwehrą, 

     

jednakże nie zdołał pozyskać obu 

tych grup dla swego gabinetu. 

Wielkoniemcy oświadczyli, że by” 

liby gotowi wstąpić do większości 

rządowej, lecz wtedy dopiero, gdy bę: 

dą odrzucone wnioski o rozwiązanie 

parlamentu. Wobec tego stanowiska 

odrzucenie wniosków 0 rozwiąza* 

nie parlamentu byłoby możliwe tyl- 
ko dzięki poparciu Heimwehry. 

Klub  Heimwehry wystosował 

wczoraj wieczorem pismo do dr. Dol- 

fussa, w którem oznajmia, że osoba 

jego nie daje gwarancji, że będzie ut 

rzymany kurs prawicowy nowego ga” 

binetu. Heimwehra będzie głosować 

przeciwko rozwiązaniu parlamentu 

dopiero wtedy, gdy na czele gabinetn 

stanie osoba o przekonaniach prawi- 
cowych. Wobec takiego rezultatu dr. 
Dolfuss zamierza zrzec się misji two- 
rzenia gabinetu. 

Dziś przed południem zbiera się 
zarząd klubu chrześcijańsko-społecz- 

nego, zamierzając powziąć decyzję w 

tej sprawie. Sytuacja doznała zaost- 

rzenia wskutek wczorajszej uchwały 

parlamentu, iż wnioski o rozwiązanie 

mają być załatwione do czwartku 

Dziś zbiera się również komisja kon- 

stytucyjna w celu poddania pod gło- 

sowanie wniosków o rozwiązaniu. 

„Reichsport* wywodzi, że sytua- 

cja jest nader poważna. Zanosi się na 

powzięcie doniosłych decyzyj w zak- 

resie polityki walutowej i gospodar” 

czej państwa. Dlatego musi powstać 

parlament zdolny do akcji, Chrześci- 

jańsko-społeczni z tego powodu sprze 

ciwiają się wnioskom o rozwiązanie 

parlamentu. 

    

wy, a w tem kwestję Kłajpedy, Gdańska i 
federacji naddunajskiej pozostawia do ju- 
trzejszego poufnego zebrania komisji spraw 
zagranicznych Reichstagu. 

resie od lutego do ostatniego tygodnia w o- 

bradach rozbrojeniowych osiągnięto pewne 

postępy. Wola rozbrojenia w komisji przy- 

gotowawczej rozbrojeniowej wyraźnie się 

zarysowała. Wymiana poglądów z przedsta- 

wieielami mocarstw w Genewie utwierdziła 

kanclerza w przekonaniu, że teza niemiec- 

ka znajduje eoraz większe zrozumienie za- 

granicą, aezkolwlek dotychczas utrzymuje 

się w pewnych delegaejach pogląd, który w 

najbliższym czasie spowodować musi wiel- 

kie tarcia i dyskusje na konfereneji. Niem- 

ey spokojnie oczekują tych rozpraw, wierząc 

w słuszność swoieh żądań. Zagadnienie roz- 

brojenia obchodzi w równej mierze wszyst 

kie kraje. Dla Europy posiada ono specjalne 

znaczenie, ze względu na dysproporeję w 

zbrojeniach Niemiee i ich byłych sojuszni- 

ków z jednej strony a mocarstw zwycięskich 

z drugiej. Rozbrojenie Niemiec oraz towarzy- 

szący mu niemał zupełny zanik woli do rez- 

brojenia ogólnego doprowadzają do anormał 

nego stanu, Europa dzisiaj jest mimo roz- 

brojenia Niemiec i ich sprzymierzeńców naj- 

bardziej uzbrojonym kontynentem. Stan 

taki dalej istniej nie może. Żądamy — mó- 
wił kanclerz — powszechnego rozbrojenia i 

przywrócenia równouprawnienia. Te dwa ce- 

le są tak ze sobą związane, że stanowią je- 

dno wspólne żądanie. Zrównanie Niemiec z 

wysoko uzbrojonemi innemi państwami 0Z- 

nacza dla świata przywrócenie zaufania, Dą- 
żymy do usunięcia różnie przez zmniejszenie 

uzbrojenia innych państw według miary, za- 

stosowanej przed 12 laty do Niemiec. Zde- 

nerwowanie polityczne w świecie doszło do 

szezytu — oświadcza dalej kanclerz Bru- 
ening. Rząd powinien wynaleźć drogę zbli- 

żenia, na którą weszły już narody. Rząd 

Rzeszy nie może sam jednak rozwiązać tru- 

dnego zagadnienia. Jedynie solidarna współ- 

praca wszystkich może doprowadzić do tego 

celu. Rząd niemiecki domagać się musi przy- 

śpieszenia obrad i szybkich decyzyj w spra- 

wie rozbrojeniowej. 

KWESTJA REPARACYJ I WALKI 

Z KRYZYSEM. 

Przechodząc do kwestji reparacyj, kan- 
clerz cświadcza z naciskiem, że program rzą- 

du Rzeszy w tej sprawie nie uległ dotych- 

czas żadnej zmianie, a nawet uzyskał zrozu- 

mienie w inych krajach. Pewne rządy, uz- 

nające to, uważają, że Niemcy po upływie 

paru lat będą mogły podjąć płatności. Kan- 

elerz przeczy temu, podkreślając, że zapa- 

trywania rzeczoznawców zagranicznych na 

przyszłość rozwoju gespodarczego Są zbyt 

optymistyczne. Ten optymizm doprowadził 

nawet do trudności kredytowo-walutowych, 
które najdotkliwiej odbiły się na Niemczech 

Rząd niemiecki w tej sytuacji musi wyciąg- 
nąć konsekwencje. Z drugiej strony rząd 
wraz z Bankiem Rzeszy zdecydowany jest za 
wszelką cenę utrzymać walutę niemiecką. 

O ileby kształtowanie się bilansu handlowego 

wymagało dalszych, jeszcze ostrzejszych za- 

rządzeń, rząd Rzeszy nie zawaha się przed 

ich wydaniem. Niemey gotowe są znieść 

przeszkody w obrocie handlowym i zniżyć 

berjery celne pod warunkiem, inne pań- 

stwa uczynią to samo. Kanclerz nie wierzy 
w nadzieję pewnych krajów, łudzących się, 
że uda się im na jakiś czas jeszcze uniknąć 

następstw ogólnego kryzysu. W, walee z kry- 
zysem Niemey ze swej strony wytężą wszyst- 

kie siły, aby przetrwać jak najdłużej. Naj- 

większe trudności już zostały przezwyciężo- 

ne. Zapowiadana katastrofa gospodarcza i 

moralna Niemiec nie nastąpiła. 

POD ADRESEM HITLEROWCÓW. 

Tu kanclerz, zwracając się do hitlerow- 

ców, powiedział: „Powinniście jednak pa- 

nowie być ostrożniejsi w swych prywatnych 

rozmowach z zagranicznymi politykami i 

dziennikarzami, nie leży bowiem w interesie 

  

Rzeszy, ani też w interesie kontynuowania 
dotychezasowej polityki zagranicznej Nie- 

miec, aby zagraniea na podstawie tej papla- 
niny mogła się łudzić nadzieją, że jakikoł- 
rzeczowych nie będzie mógł w kwestji re- 
paracyjnej wyjść poza ramy tego, co powie- 
działem w stycznia*, 

Wi tem miejscu kanclerz przerywa czy- 
tanie swego rękopisu i zwraca się raz jesz- 
cze w stronę hitlerowców, oświadcza, że wy- 

wody narodow. socjalisty Strassera, dotyczą- 
ее walki z bezrobociem, bardzo go zaintereso 
wały, ponieważ pokrywają się ene w dużej 
mierze z zarządzeniami, przygotowywanemi 
przez rząd Rzeszy. Kancierz odrzuca projekt 
finansowania wałki z biezrobociem, jako az- 
grażający inflacją, na którą Niemcy nie mo- 

gą sobie obecnie pozwolič. Prace przygoto- 
wawcze do akcji kołonizacyjnej zostały ukoń 
czone i rząd w każdej chwili przystąpić mo- 
że do ich wykonania na szeroką skalę. Od- 
nosi się te również do ochotniczych oddzia- 
łów pracy. W. zakazie istnienia oddziałów 
szturmowych nie należy dopatrywać się 
stronniezošci. Nowy dekret, zarządzający in- 
wigilację formacyj o charakterze wojsko- 
wym, zawiera zarazem gwarancję, że zarzą- 
dzenia te nie będą stosowane jednostronnie 
do poszczególnych organizacyj. 

DYSKUSJA'I ATAKI NA POLSKĘ I TRAK- 
TAT .WERSALSKI. 

Wi toku dyskusji, jaka się wywiązała po 
przemówieniu kanclerza Brueninga, imieniem 
partji gospodarczej złożył deklarację pos. 
Herman, oświadczając, że stronnictwo jego 
nie ma zamiaru obalać rządu Brueninga w 
oczekiwaniu wyników konferencji reparacyj- 
nej. - 

Następnie mówca umotywował zgłoszony 
przez partję wniosek o votum nieufności dla 
komisarza pomocy wschodniej Schlangego. 
Zkolei minister Schlange przedstawił stan 
pomocy na rzecz niemieckiego Wschodu, po- 
czem poseł niemiecko-narodowy Kleiner mo- 
tywował wniosek swego stronnictwa, doma- 
gający się załatwienia przez rząd rewizji gra- 

     
     
  

  

  

nie wschodnich. Mówca zaatakował rząd Bru- 
eninga, podnosząc jednak, że w słowach kan 
clerza daje się obecnie zauwa pewien 
postęp. Narodowa i antyreparacyjna ofen- 
zywa Hugenberga nie poszła na marne. Zu- 
pełnie słusznie kanelerz podkreślił, że wszel- 
kie zło ma swój początek w traktacie wer- 
salskim. Orędownikami i zwolennikami du- 
cha, wypływającego z tego traktatu, są Fran- 
cja i Polska. Kto wałczy przeciwko trakta- 
towi wersalskiemu, musi walczyć z Francją 
i Polską. 

Rząd obeeny, zdaniem mówcy, nie wyko- 
rzystał sposobności, nadarzającej się w Ge- 
newie, aby, wskazując na niebezpieczne po- 
łożenie niemieckiego Wschodu, podjąć ini- 
ejatywę w kierunku skutecznej ochrony nie- 
mieckich granie. Prezydent senatu gdańskiego 
oświadezył wprawdize, że atak na Gdańsk 
musi się spotkać ze zbrojnym oporem, rząd 
niemiecki nie podejmuje jednak żadnych 
kroków w obliczu gróźb polskich. Na grani- 
cy polskiej stoją zupełnie zmobilizowane 
polskie dywizje. Od dłuższego czasu Polska 
prowadzi bojkot gospodarczy, skierowany 
przeciwko Gdańskowi i przygotowuje się do 
ostatecznego ataku na suwerenność Gdań- 
ska. Jeśli zaś komisarz Ligi Narodów, 
Włoch, chee dopomóc Niemcom w docho- 
dzeniu tych praw, wówczas organ Reichsba- 
nneru wraz z Polakami domaga się odwoła 
nia tego zasłużonego męża (na ławach pra- 
wicy głośne okrzyki: „Słuchajcie!*). 

Musimy wreszcie — woła mówca, stwa- 
rzyć Grenzschutz i z całą energją wysunąć 
kwestję niemieckiego Wschodu. 

Agresywne zapędy Polaków wstrzymuje 
jedynie ich przeświadczenie, że w obronie 
granie niemieckich staną miljony Niemców. 

Wśród burzliwych oklasków na ławach 

prawicy, mówca kończy przemówienie, żą- 

dając ustąpienia ministra Groenera, które- 

go nazywa „niebezpieczeństwem Niemiec“.



  

Z Muzyki. 
Aleksander Uniński. Imre Ungar. Koncert chóru „Echo”. 

Dwa recitale Aleksandra Unińskie- 

go, laureata konkursu Ghopinowskie- 

go, zapoznały nas z tym niezwykle 

utalentowanym artystą — Jest to bez 

warunkowo pianista jakich nawet w 

naszych czasach nie często się spoty” 

ka. Urodzony wirtuoz — posiada te 

chnikę wręcz doskonałą. Jako artysta 

ma ogromną intuicję, inteligencję, 

wielką szczerość i prostotę w wyrazie, 

zupełny brak pozy. 

Jeżeli teraz przejdziemy do plam 

na tem słońcu to są one tego rodzaju: 

Ogólny charakter interpretacji Uniń- 

skiego odznacza się przewagą reflek- 

syjności nad pierwiastkiem emocjo- 

nalnym, dlatego gra jego zadziwia a 

nie wzrusza. Brak mu też chwilami 

pewnego pogłębienia. Wyražna „rze- 

czowość* czyni go świetnym odtwór- 

са dzieł nowoczesnych, a ujemnie się 

chwilami odbija na wykonaniu utwo- 
rów, mających coś więcej do powie- 

«zenia niż piękno dźwiękowe. 

Reasumując jednak ogólne wraże” 

nie, które się odnosi słuchając . gry 

Unińskiego, i pamiętając o tem, jak 
dużo ma ten młody artysta przed so* 
bą ezasu na wzbogacenie i pogłębie- 

nie swego talentu, musimy stwierdzić, 

że każdy występ Unińskiego, nosi na 
sobie cechy wyjątkowego zdarzenia 

artystycznego. 
Oba programy obejmowały utwo- 

ry różnych epok i stylów: Beethoven, 

Bach,.Chopin, Szuman, Strawiński, De 

ssy, Prokofiew i inni. 
* * * 

Drugi koncert Imre Ungara ut- 
wierdził nas tylko w przekonaniu o 
nim jako o artyście z Bożej łaski, Bez 
pośredniość jego interpretacji, czyni: 
ła jak i dawniej ogromne wrażenie 

pomimo że artysta tym razem był go” 
rzej usposobiony, eo się uwydatniło 

głównie w wykonaniu Poloneza As- 
dur. Natomiast wykonanie Rapsodji 
XII Liszta było pod każdym względem 

porywające. Potrofił on z dzieła ba- 
nalnego wydobyć barwny pierwiastek 

folkrorystyczny, a miejscami potężny 
wyraz tragicznego patosu, 

- * * * 

Długi czas żadne z wileńskich sto” 
warzyszeń špiewaczych, nie mogło się 
zdobyć na inicjatywę wystawienia w 
całości któregoś Zz wiekopomnych 
dzieł chóralno instrumentalnych — 
siły nie były potemu. Od paru lat 
jednak, będąc świadkiem coraz więk- 

szego doskonalenia się chóru „Echo“, 
ulegamy i żalowi i zdziwieniu, czemu 
ten świetny zespół pod każdym wzglę 
<lem nie pokusi się o wykonanie któ- 
wadanć nratariaum) _ - ч 
Wilnie grana tylko z powodu niemoż- 
ności przezwyciężenia trudności par- 
tji chórowej przez żaden z naszych 
zespołów wokalnych. 

Ostatni występ chóru „Echo* pod 
kierukiem prof. Kalinowskiego, na 
własnym koncercie obudził wszystkie 
te refleksje i oczekiwania, do których 
doskonały poziom produkcji „Echa* 
upoważnia w zupełności. 

W programie koncertu, złożonego 

wyłącznie z kompozycyj polskich, 
КИКа utworów było na szerszą miarę 

zakrojonych i zaprodukowanych z to- 
warzyszeniem orkiestry. Doskonale 

brzmiący pełen wzniosłego patosu, Te 

stament Bolesława Chrobrego, Nowo- 

wiejskiego, lub „Lot Idzikowskiego“ 
tegoż autora, dały miarę dużych mo- 
żliwości chóru: niezachwiana rytmi- 
ka łączyła się tu z nieskazitelną into- 
nacją jednolicie emitowanych głosów 
i zdolnością do urozmaiconego fra- 
zowania. Szwankowały tylko akom- 
panjamenty i to zarówno orkiestrowyj 

jak i fortepjanowy (nb. ulokowany nie 
fortunnie w stosunku do dyrygenta!. 

Oczywiście, utwory te, przeważnie o 

inwencji szeroko tematycznej, ekspre- 

sji dynamicznej nasilonej, o linji me: 

lodynej wyrazišcie zarysowanej, nie 

dawały chórowi możności w całej peł- 

ni wykazania wielu subielniejszych e: 

fektów wykonania, któremi jak to 

wiemy z poprzednich występów „a 

capella“ — „Echo“ rozporządza w na 

leżytym stopniu. 
Sprężysta dyrekcja prof. Kalinow- 

skiego trzymała zespół mocno, „zdo' 

bywając dla świetnego zespołu i dy- 

rygenta pełne uznania oklaski. 

Z. B. 

Co to jest inflacja 
i deflacja? 

Alarmujące wiadomości o zachwianiu się 

systemu walutowo-finansowego w Stanach 

Zjednoczonych znowu zwróciły powszechną 

uwagę na zagadnienie walutowe. Pytanie, 

czy waluta utrzyma się na dotychczasowym 

poziomie, stało się znowu aktualne we WSZY- 

stkich krajach. Niepewnoś ći nieufność, któ- 

te tak wielkie poczyniły już szkody na ryn- 

ku pieniężnym, rozszerzyły i pogłębiły się 

znacznie. Nic więc dziwnego, że i w Polsce 

tematem wszystkich rozmów i powszechnej 

troski jest sytuacja złotego polskiego i naszej 

instytucji emisyjnej. 

Dotychczas jednak wiele pojęć ekonomi- 

cznych jest dla szregu ogółu niezrozumia- 

łych. Wiadomo powszechnie naprzykład, że 

Bank Polski prowadzi politykę deflacyjną. 

Mówi się o niej stale. Tymczasem pojęcie 
to jest niejasne, mimo że dość często pow- 
tarzane Cóż to jest deflacja? Jak wynika z 

samego brzmienia słowa, jest to przeciwsta- 

wienie inflacji, Ale znaczenie słowa inflacja 

stanowi dla wielu tajemnicę. Tu właśnie na- 

tykamy się na pierwsze nieporozumienie. 
Popularne znaczenie tego słowa łączy się za- 
zwyczaj z faktem spadku wartości pieniądza, 
a więc z ostatnim efektem procesu inflacyj- 
nego. Tymczasem inflacja jest to — „ten- 
dencja do zwiększenia cyrkulacji pieniężnej 

w stosunku do danych obrotów towarowych* 
Z tego określenia wypływa, że decydującym 

momentem dla inflacji jest nie sam fakt 

powiększenia emisji banknotów, lecz ich i- 

lość, znajdująca się w rzeczywistym obiegu. 
Wysofanie przez ludność z obiegu części pie 
niędzy (pończochy i sienniki) zmniejsza ilość 
banknotów w obiegu, a tem samem przeciw- 
działa skutkom inflacji emisji. 

Jakie są skutki procesu inflacyjnego? 
Przedewszystkiem następuje zwiększenie si- 
ły nabywczej ludności. Początkowo więc i- 
lość towarów będących na rynku nie odpo- 
wiada stworzonemu przez inflację popytowi. 

W. jaki sposób instytucja emisyjna powiększa 
obieg pieniężny w kraju? Przedewszystkiem 
przez zwiększenie udzielania pożyczek, a 
wzrost redyskonta weksli bankowych. W. ten 
więc pożyczki dla skarbu państwa, wzrost 
działalności lombardowej Banku i wreszcie 
sposób uwolnione zostają kapitały handlowe 
banków prywatnych, które idą przy rozsze- 
rzeniu się obiegu pieniężnego już nietylko 
na cele Ściśle handlowe, jak wypłata wkła- 
dów, nowe pożyczki finansowe i t. p. Jed- 
nocześnie następuje odpływ złota w kraju, 

ceny lowarów wskutek nawawnatrz kraju ь 
równowagę między pieniądzem a towarem 
przywracają te oba objawy. Gdy inflacja nie: 
ustaje, mimo odpływu z Banku emisyjnego 
złota czy tteż obcych walut, następuje spadek 
tych rezerw aż do zupełnego wyczerpania. 
Łączy się to ze spadkiem wartości pienią- 
dza, co jest identyczne ze zmniejszeniem o- 
biegu pieniędzy według poprzedniej ich war- 
tości, a więc skutki inflacji są zahamowane. 
I dopiero wówczas, gdy mimo tego -zahamo- 
wania w dalszym ciągu tendencja, a raczej 
polityka inflacyjna banku emisyjnego nie 
ustanie, rozpoczyna się zjawisko stałego wzro 
stu obiegu pieniędzy przy stałym spadku 
wartości waluty, co powoduje znów stały 
wzrost cen towarów, To zjawisko właśnie, 
jako efekt końcowy, ogół nazywa inflacją. 
Najbardziej szkodliwa jest polityka inflacyj- 
na w okresie depresji gospodarczej, a więc 
w okresie zmniejszania się obrotów towa- 
rowych. 

Deflacja jest przeciwstawieniem inflacji 
Zachodzi jednak między temi obu działania- 
mi ta wielka różnica, że inflację można sto- 
stosować bez żadnych ograniczeń tak, jak roz 
rzedzać jakąś materję, naprzykład gaz w po- 
wietrzu. Natomiast zgęszczanie ,a więc de- 
flacja jest trudniejsza do wykonania, gdyż 
każda materja ma swą prężność i stawia co- 
raz silniejszy opór. Deflację czyli zmniejsze- 
nie obiegu pieniężnego stosować można tyl- 
ko do pewnych granic. 

Dlaczego politykę deflacyjną stosuje obec- 
nie większość banków emisyjnych? Chodzi 

  

  

W 50-tą rocznicę „Spóilni”, 
1-go kółka uczniowskiego w Wilnie po powstaniu 63 r. 

W pierwszych 2 dziesięcioleciach 
po powsłaniu 63 r. młodzież szkół Śre- 
dnich pod względem swego nastroju 
(przygnębienia i apatji) nie różniła 
się od starszego społeczeństwa, które 
przez długie lata pozostawało pod su- 
gestją terroru murawjewskiego. 

Objawem otrząśnięcia się młodzie- 
ży szkolnej ze wspólnego nastroju ze 
starszem społeczeństwem były pow- 
stające samorzutnie w gimnazjach w 
Wilnie, w Mińsku, w Kownie, w Gxo- 
dnie etc. tajne polskie kółka patrjo- 
tyczne, zajmujące się samokształce- 
niem. 

Kiedy powstały pierwsze kółka u- 
czniowskie w okresie popowstanio- 
wym nie można iego stwierdzić na 
podstawie akt archiwów rządowych, 
bo kółka były tajne i jak jest nam 
wiadomem z tych czasów, kiedy nie- 
wątpliwie one istniały tak dobrze były 
zakonspirowane, że nie udało się ich 
wykryć ani władzom szkolnym ani po 
licyjnym. Oczywiście, że tylko w tym 
wypadku, gdyby jakie kółko uczniow- 
skie zostało wykryte znalazłyby się o 
niem i o jego składzie osobowym wia 
domości w aktach po urzędach rosyj- 
skich. 

Wiadomości o kółkach uczniows- 
kich zbierałem od znajomych, zaś nie- 
które przechowałem we własnej pa- 
mięci. 

W Wilnie (o ile o tem sądzić mo- 
gę na podstawie wiadomości, jakie mi 

się udało zebrać od b. uczniów szkół 
wileńskich) pierwsze kółko uczniow- 
skie zawiązało się na wiosnę 1882 r. 
t. j. 50 lat temu. Nazywało się ono: 
„Spójnia. 

Inicjatorem tej organizacji ucznio- 
wskiej był, jak mi o tem sam opowia- 
dał, p. Witold Przegaliński, który w r. 
1882 był uczniem 5 kl. gimnazjum. 
Większość członków kółka składała 
się z uczniów wileńskiego 1-go gimna- 
zjum, byli też pomiędzy nimi ucznio- 
wie wileńskiej szkoły realnej. Do 
pierwszych organizatorów i członków 
„Spójni* należeli dwaj bracia Pił- 
sudscy Bronisław i Józef, Alfons Ma- 
chwic, Augustyn Wróblewski, Bronis- 
ław Przybylski, Chodźko Kazimierz, 
Wacław Cywiński, Zygmunt Kowale- 
wski, Władysław Szwengruben, N. 
Noniewicz, Paweł Kleczkowski. Kon- 
stanty Homulicki, 

Był pozatem przyjęty do „Spójni* 
garnący się do Polaków Żyd, Chonon 
Rappaport, w późniejszych czasach 
wybitny rewolucjonista i emigrant. 
Szukał zbliżenia z tą grupą kolegów 
i sympatyzował z nimi, chociaż do or- 
ganizacji nie należał, ponieważ oba- 
wiano się przyjąć Rosjanina, Tupyle- 
wa Włodzimierza, syna lekarza gimna- 
zjalnego. 

Ta okoliczność, że Polacy trzymali 
się zawsze zdaleka od! Rosjan, swoich 
kolegów i że również w starszem spo- 
łeczeństwie Polacy unikali znajomości 

KU RJ E R W 

Estońsko-sowiecki 
MOSKWA, 11. 5. (Pat). — Prasa 

sowiecka ogłasza dokładny tekst pod- 

pisanego w dniu 4 b. m. estońsko-so- 
wieckiego paktu o nieagresji. 

W pakcie tym obie strony gwaran 

tują sobie granice, ustalone w trak* 

tacie z roku 1930, wyrzekają się agre 

sji przeciw całości i niepodległości 

swej, niezależnie od możliwości na 

padu. > 

Dalej układ zawiera zobowiązanie 

niebrania udziału w układach o cha- 

rakterze agresywnym przeciwko któ 

rejkolwiek ze stron, lub przewidują: 

cych bojkot gospodarczy. 

Zobowiązania, zawarte w pakcie, 

nie amulują umów, zawartych przed 

nim, o ile umowy te nie zawierają 

BJ BON SKI 

pakt o nieagresji. 
momentów agresywnych. Pakt ma 
być ratyfikowany jak najrychlej, a 
wymiana dokumentów  ratyžikaeyj- 
nych nastąpić ma w Tallinie w ciągu 
4 do 5 dni po ratyfikacji. 

Pakt zawarty został na łat 3 z pół: 
rocznem wypowiedzeniem. — W ra 
zie napaści jednej ze stron układają” 
cych się na trzecie państwo, pakt tra 
ci swą moc, W razie braku wypowie- 
dzenia następuje automatyczne przed 
łużenie na lat 2. 

W sprawie konwencji arbitražo- 
wej w listach, wymienionych pomię- 
dzy Litwinowem i posłem Seljamaa, 
przyjęto za wzór umowę sowiecką z 

Niemeami i Franeją. 

„Twarzą do wsi!” 
Sensacyjne zarządzenie władz sowieckich. 

MOSKWIA, 11.V. (Pat). Ogłoszone rozporzą- 

dzienie w sprawie planu dostaw zboża i mię- 

sa oraz zewoleń kołehozom na wołny han- 

del nadwyżkami wbowiązkowych dostaw 

stało się w Moskwie sensacją dnia. 

Jeśli chodzi o skutki zewnętrzne, ozna- 

cza to niemal zupełną rezygnację z tegorocz- 

nego eksportu rolnego. W) sensie polityki 

wewnętrznej, według powszechnej opinii, 

rozporządzenie takie stanowi wprowadzenie 

NEP-u w dziedzinie produkcji rolnej. Są to 

pierwsze dekrety od czasu istnienia regimu 

sowieckiego, wydane pod hasłem „twarzą do 

wsi, dotychczas bowiem po doktrynersku 

faworyzowano wyłącznie interesy proletar- 

jatu, miejskiego, jako czynnika lojalnego, cie- 

Na Dalekim 

mentu bezwzględnie oddanego regimowi. Je- 

dnocześnie przypuszezają, że wprowadzenie 

nowego kursu w życie napotka na dnże tru- 

dności zwłaszcza że niezupełnie jeszcze sfor- 

mułowano niektóre punkty dekretu, co stwa- 

rza olbrzymie połe do nadużyć ze strony za- 

równo kółahozów, jak i wszystkich instytueyj 

administracy jno-gospodarczych. 

Dziś ukazało się rozporządzenie central- 

nego komitetu partji komunistycznej, naka 

zujące zmianę władz kołehozów częściej, a- 

niżeń raz na rok, €o ma oczywiście na celu 

ustalenie indywidualnej odpowiedzialności 

za niewykonanie ewentualnych dostaw zhbo- 

żowych i mięsnych. 

Wschodzie. 
Japonja wycofuje wszystkie swe siły z Szanghaju. 

TOKJO, 11. 5. (Pat). — Rząd ja” 

poński postanowił wycofać w ciągu 

dni 30 wszystkie swe wojska, znajdu- 

jące się w obrębie Szanghaju. Decyz- 

ja ta powzięta została w uwzględnie: 

niu opinji świata, celem. wykazania, 

że Japonja nie ma żadnych ambicyj 

terytorjalnych. 

Wysyłając swe wojska do Szang- 

haju, Japonja — glosi komunikat mi- 

nisterstwa spraw zagranicznych — nie 

kierowała się żadnemi motywami za” 

borczemi. W Szanghaju pozostanie 

jedynie niewielki kontynget maryna- 

rzy dla ochrony obywateli japońskich 

Jakkolwiek istnieje nadzieja, że 

Chińczycy przestrzegać będą Ściśle 

warunków zawieszenia broni, Japon- 

ja czynić będzie opinję innych mo- 

carstw i świata całego odpowiedzial 
ną w razie, gdyby w wyniku wycofa* 

nia wojsk japońskich zarysowała się 

nowa groźba i niebezpieczeństwo dla 

Szanghaju. 

Opinia Chin za bojkotem Japończyków. 

MOSKWA, 11.V. (Pat). Przewidywane u- 

godą szanghajską zaprzestanie bojkotu anty- 

japońskiego w Chinach napotyka, wedle do- 

niesień sowieckich, na opór ze strony opinji. 

Ligi antyjapońskie w Pekinie i Tsien- 

Tsinie zaznaczają, że umowa szanghajska о- 

bowiązuje jedynie w Nankinie i bojkot bę- 

dzie kontynuowany w charakterze protestu 
przeciw agresji japońskiej. 

  

Bojówkom hitierowskim wolno, 
ale skautom polskim nie! 

WARSZAWA, 1L1.V. (Pat). Sena gdański 
odmówił wyd. pozwolenia na odbycie złotu 
harcerzy połskich z okazji uroczystości gdań- 
raz na zakaz dla członków zagranicznych 
politycznych organizacyj noszenia mundu- 
rów. Senat zakomunikował generalnemu ko- 
misarzowi R. P., że dla polskich organizacyj 
skautowskich wyjątku czynić nie zamierza. 

Wi związku z powyższem komisarz ge- 
neralny R. P. wystosował do Senatu gdań- 
skiego pismo, w którem podkreśla, że prze- 
pisy o mundurach organizaeyj politycznych 
nie mogą być stosowane do ubiorów skau- 
tów, traktowanych z sympatją we wszyst- 
kich prawie krajach świata i stanowiących 
organizację apolityczną. Organizacja skau- 

tów, służąca idei zbliżenia narodów. musi 

być pod wzgłędem ubioru zupełnie inaczej 
traktowana, aniżeli np. pewna organizacja 
malituerna = ktArei programie politycznym 
šiosunku do statuta wolnego miasta, a któ- 
rej ezłonków spotyka się w mundurach na 
ulicach Gdańska. ” 

Wi końcu pismo komisarza generalnego 
K. P. podkreśla, że naprężona sytuzcja we- 
wnętrzna, na którą powoływał się również 
Senat, nie jest następstwem rzekomej kam- 
panji prasy polskiej, leez skutkiem akcji zu- 
pełnie innych czynników. Dowodem tego 
sensacyjne alarmy, rozpowszechniane estat- 
nie w części prasy zagranicznej przez spe- 
ejalnie sprowadzonych korespondentów. 

Kk a DRACO KAZ R OPER ORDRE 

poprostu o dostosowanie obiegu pieniężnego 
do malejących naskutek kryzysu obrotów 
gospodarczych. Jednoeześnie jest to obrona 
przed odpływem złota z kraju. Tłumaczyliś- 
my bowiem, że zmniejszenie obrotów gospo- 
darczych przy pozostawieniu tej samej iloś- 
ci pieniędzy w obiegu wywołuje te same 
skutki, co powiększenie tego obiegu, a więc 

skutki inflacyjne. Deflacja więc jest obroną 
przeciw inflacji. Znozumiałe jest, że przy 
polityce deflacyjnej, a więc zmniejszaniu o- 
biegu pieniędzy konieczne jest zmniejszenie 
działalności kredytowej banku, gdyż w prze- 
ciwnym razie nastąpiłaby inflacja kredytowa. 
Detlacja, powstrzymując odpłpw złota z kra- 
ju, powoduje jednocześnie wzrost procento- 
wego pokrycia obiegu pieniądza, a tem sa- 
mem działa na wzmocnienie waluty. 

  

   

Azet. 

i nie utrzymywali stosunków towarzy- 
skich z Rosjanami, tworzyła pomiędzy 
polskiem i rosyjskiem społeczeństwem 
mur chiński, który utrudniał w naj- 
większym stopniu akcję rusyfikacyj- 
ną w zaborze rosyjskim. 

Założyciele kółka uczniowskiego 
p. t. „Spójnia mieli cel patrjotyczny: 
kształeenia się w duchu polskim, cze- 
go mieć nie mogli w szkołe rosyjskiej. 
Zaczęto od tworzenia bibljoteki, na 
którą złożyły się na początek prywat- 
na bibljoteczka Przegalińskiego i dwie 
szafy książek z bibljoteki pp. Piłsuds- 
kich które za zgodą swoich rodziców 
ofiarowali na potrzeby kółka Bronis- 
ław i Józef Piłsudscy. 

Bibljoteka uczniowska mieściła się 
najpierw u Witolda Przegalińskiego 
(ul. Sawicz, dom Charytonowicza) a 
następnie w mieszkaniu Piłsudskich. 

  

Bibljotekarzem był przez dłuższy 
czas Bronisław Piłsudski, który za- 

miast niebezpiecznego znaczenia ksią- 
żek stemplem, literami czy ekslibry- 
sem na karcie tytułowej lub w jej po- 
bliżu stawiał na 25 str. każdej książki 
literę- B, przypominającą kształtem 
grecką betę. Niewiadomo, czy była 
to pierwsza litera imienia „Bronis- 
ław* czy wyrazu bibljoteka. 

Dla zdobycia środków na fundusz 
bibljoteczny organizowano od czasu 
do czasu „wieczorki tańcujące' i rza- 
dziej przedstawienia amatorskie wy- 
magające więcej zachodu i trudniejsze 
do zakonspirowania. Pan Przegaliński 
pamięta o takiem przedstawieniu a- 
matorskiem, które się odbyło w miesz- 
kaniu pp. Piłsudskich w domu Hau- 

Próba stworzenia „Kresowego 
Stronnictwa Chłopskiego *. 

Kim są organizatorzy tej nowej 
imprezy ? 

Leży przed piszącym tę notatkę: pompa- 
tyczna odezwa z deklaracją w tymże utrzy- 
mamą stylu na odwrocie, ogłaszająca: 0 pow- 
staniu w centrum naszego kraju w Wiilnie 
nowej partji politycznej, ochrzczonej mianem 

wego Stronnictwa Chłopskiego” 
ama nazwa tego stronnictwa, wska- 

zuje, iż „imprez tego rodzaju jest chy- 
bioną bowiem nieprzymyślaną i nie posia- 
dającą w naszych warunkach żadnych. szans. 
powodzenia. 

Treść zarówno odezwy, jak i owej „de- 

   
   

      

   
sztejna na Baks . Grano z wielkiem 
powodzeniem coś z Fredry. 

Należy pamiętać, że były to czasy 
gen. gubernatora Kochanowa. kiedy 
wznowiono zakazy Murawjewa mró- 
wienia po polsku nawet w sklepach, i 
z wyjątkiem kościoła nie było ani jed. 
nego miejsca, gdzie mogła publicznie 
rozlegač się mowa polska. Teatr pol- 
ski jak wiadomo był zakazany przez 
władze rosyjskie w 6-ciu t. zw. guber- 
njach zachodnich przez cały czas od 
powstania do 1904 r. : 

Možna sobie wyobrazič jaki entu- 
zjazm budziła w Wilnie, nawet może 
bardzo po amatorsku odegrana w do- 
mu prywatnym, z zachowaniem jak- 
największej konspiracji, jakaś sztuka 
Fredry. 

Kiedy w drugim roku istnienia 
„Spójni* dawała koncert w Wilnie 
Gembrich-Kochańska, Józef Pilsuds- 
ki, Machwie i Przegaliński udali się 
w delegacji do tej znakomitej śpiewa- 
czki polskiej, poufnie ją informując 
(oczywista bez wchodzenia w szczegó- 
ły), że istnieje w Wilnie tajne kółko 
uczniowskie samokształeeniowe i po- 
mocy koleżeńskiej, potrzebujące środ- 
ków na zasilenie bibljoteki polskiej i 
przyjścia z pomocą materjalną kole- 
gom. 

Kochańska zgodziła się powtórzyć 
swój koncert i cały dochód z 2-go kon 
certu, na którym nadprogramowo za- 
śpiewała po polsku, ofiarowała pouf- 
nie na ręce delegatów „Spójni da ich 
uznania na potrzeby kółka uczniow- 
skiego. 

Z dochodu, który wyniósł 2.000 
rb. poszło 500 rb. na pomoc materjal- 
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klaracji ideowej” zbankrutowana cechuje 
dawno u nas demagogja polityczna. 

Anonimowi ich jak dotąd nazewnątrz 
choć znani zresztą dobrze z „działalności” 

autorzy, włożywszy na siebie szaty trybu- 
nów ludu z niezwykłym tupetem, atakują 
dosłownie wszystkie stronnictwa legalne w 
Polsce, nie wyłączając oczywiście Bezpartyj. 
nego Bloku Współpracy z Rządem, dla któ- 
rego jadnakowoż są w porównaniu do in- 
nych „względnie laskawi“ 

Obie enuncjacje pisane są dla chłopów, 
dodajmy specjalnie chłopów „kresowych*, 
których karmią autorzy takiemi  obiecan- 
kami: 

„Wywłaszczenie większej własności bez 
odszkodowani 

„„Oddanie ziemi na długoletnie spłaty ma- 
łorolnym, bezrolnym i robotnikom rolnym 
(BE: ] 

  

   
   

      

służbie folwarcznej); 
„Zmiana ustawy o uwłaszczeniu drobnych 

dzierżawców w kierunku nadania im ziemi 
bezpłatnie”, a przy tem wszystkiem: 

„oparcie dochodów państwa na podatku 
majątkowym i dochodowym*; „zniesienie 
podatków pośrednich* oraz „zniesienie po- 
datku majątkowego i gruntowego od rolni 
ków nie posiadających 10 ha ziemi orr 

Już zestawienie tych dosłownych c 
z „deklaracji ideowej" wskazuje, że są to 
brednie nie wiążące się z sobą. Zajmijmy 
się tedy autorami, którzy, jak dotąd wsty- 
dliwie ukryli się za wspomnianą nazwą te- 
go nowego stronnictwa. Zdradza ich wymo- 
wnie adres komitetu, mieszczącego się przy 
ul. Popławskiej Nr. 4. 

Otóż pod tym adresem rezydują coś od 
roku dwaj, byli głośni „działacze* na tere- 
nie robotni ” rolnych, niejacy p. Stefan 
Wasiewicz i Józef Ludwisiak, Obaj oni mają 
za sobą lata przynależności do P. P. S. 
gdzie ostatecznie, nie znalazłszy platformy 
do zrobienia karjery porwali wszelkie nici 
łączności. 

Parę lat temu oderwawszy od P. P. S, or- 
ganizację robotników rolnych na terenie 
ziem północno-wschodnich zgłosili akces do 
obozu prorządowego, do którego nie mogąc 
się dostać bezpośrednio zdecydowali przystać 
poprzez uchwałę zwołanego przez siebie 
„„kongresu* nakazującą im wejście w kontakt 
z Radą Główną Zjednoczenia Robotniczych 

       
  

  

  

      

Związków Zawodowych Ziem  Północno- 
Wschodnich. 

Mimo tego „oficjalnego* akcesu „Zjed- 
noczenie* nic z ich organizacją wspólnego 
nie miało, gdyż powiedziano im, że muszą 
zygnować z osobistych planów. Niśdźwno ci 
panowie wypłynęli na łamach „Dziennika 
Wileńskiego", jako: rzekomi sprawcy rozła- 
mu w „Zjednoczeniu*, w wyniku czego osta. 
tecznie skompromitowali się ria terenie ro- 

botniczym, jako poszukiwacze osobistej kar- 
jery. Pertraktacje ich z robotniczą centralą 
eladecką ustalone | zostały ponad wszelką 
wątpliwość, o czem świadczyły enunejacje 

i cu Wiileńskim*. 
„aż targi z chadecją nie dały pożą- 

danych dla nich wyników, panowie Wasi - 
wicz i Ludwisiak z angażowali się do pro- 
pagowanego bunczucznie przez P. P. Ś. 

strajku rolnego, wydając nawet w tym celu 
„Chłopa Kresowego", co miało zapewnić im 
powrót do P. P, S. 

. Strajk, jak wiadomo, w całej Polsce się 
nie udał zaś na ziemiach północno-wschod- 
nich: wogóle nie miał najmniejszych przeja- 
wów — a zatem i la próba, ponownego zdo- 
m la sympatji P. P. S. zawiodła na całej| 
ini. 

Ostatnim zatem wyczynem „politycznymi 
Pp. Wasiewicza i Ludwisiaka jest inicjatywa 
zorganizowania „Kresowego Stronnictwa 
Chłopskiego”. 

Najbližszymi ich współpracownikami w 
tem przedsięwzięciu są, niedawno usunięci: 
z P. P. S. pp. Jan Przewalski, Antoni Kaž- 
mierczak oraz o nieokreślonej przeszłości 
niejaki p. Włodzimierz Charchan. 

Co do tego ostatniego, to wiadomo. jesti 
tylko tyle. że był sekretarzem przed kilku 

   

    

  

    

ną i wpisy dla niezamożnej młodzie- 
ży a 1.500 rb. złożono na ręce księga- 
rza Feliksa Zawadzkiego, przez które- 
go na tę sumę zakupiono książek. 

Hojny dar znakomitej spiewaczki 
przyczynił się do tak wydatnego. zasi- 
lenia bibljoteki uczniowskiej, że się 
stała ona pomimo swego zakonspiro- 
wania bibljoteką publiczną, w tem 
znaczeniu, że korzystali z niej nietyl- 
ka członkowie „Spóni* i mietylko 
młodzież szkolna ale i szersze grorio 
czytelników. Należy zwrócić uwagę, 
że przez dłuższy czas jedyną polską 
bibljoteką „,publiczną* (dostępną dla 
publiczności) była bibljoteka ucznio- 
wska, założona przez pierwsze po pow 
staniu koło samokształceniowe „„Spój- 
nie“. 

Władze szkolne wiedziały o istnie- 
niu w Wilnie bibljoteki uczniowskiej, 
tropiły ją, lecz nigdy nie mogły zna- 
leźć, ponieważ miejsce jej przechowy- 
wania było zawsze jak najściślej za” 
konspirowane. 

Kiedy byłem uczniem jednej z niż- 

szych klas gimnazjum i mieszkałem u 
pp. Joczów, których st. synowie, młod: 
si koledzy Józefa Piłsudskiego należe- 
li do ,Spójni”, bibljoteka uczniowska, 
czy może jej część przechowywała się 
w mieszkaniu p. Joczowej (na Zarze- 
czu w domu Houwaldta) skąd nasku- 
tek jakiegoś alarmu w ciągu bardzo 
krótkiego czasu została przeniesiona 
do innego lokalu. 

W takim czasie po tem zdarzeniu 
dyrektor gimnazjum Junickij przy ja- 
kiemś strofowaniu uczniów którejś 
z wyższych klas czynił aluzje do ich 
„niebłaganadiożnośti*, powiedział że 

  

   

  

laty głośnego p. Sawicza na terenie Związ- 
ku Właścicieli Drobnych Nieruchomości, z 
którego obaj zostali usunięci. 

Pikantność anżowanego - pomysłu 
stworzenia „Kresowego Stronnictwa Chłop- 
skiego” kryje się w tem, że jak słychać ci- 
chym jego protektorem i współorganizatorem 
jest „kierownik* radykalnego Stronnictwa 
Ludowego b. poseł Antoni Szapiel. 

Ten ostatni szczególnie: uprzykrzył sobie 
rolę sekretarza w martwej organizacji (Biu- 
ro przy ul. Gimnazjalnej) i tą drogą ma na- 
dzieje wypłynąć na „dawne wody politycz- 
new 

Przytoczone dane o założycielach nowego 
„stronnictwa politycznego” wystarczą chyba 
— za jakąś szczegółowszą charakterystykę 
wartości całego przedsięwzięcia, 

Będą z niego nici. 

     

   

Sir. 

Li) 

NOWOŚCI WYBAWNICZE 
— Nr. 19 „Wiadomości Literackich* przy 

nosi opowiadanie Michała Choromańsikego 
„Biję Żydów, wiersz Pawlikowsikej, arty- 
kulik Ettingera o domu, w którym Mickie- 

mieszkał w Petersburgu, recenzja z 
KS k przez Helsztyūskiego. Piotrowskiego 

i Wasowskiego, artykuł Stempowskiego o li- 
cytacjach bibljofilskich w Warszawie, wstęp 
no nowej książki Boya „Nasi okupanci, kro- 

nikę tygodniową Słonimskiego, recenzję So- 
bieniowskiego z występu trupy angielskiej, 
recenzje malarskie Sterlinga, oświadczenie 
Skiwsikego, liczne aktualności. 

   

    

   

— „Tygodnik Illustrowany“ Nr. 17 przy- 
nosi pierwszy z dłuższego cyklu  feljetom 
Ferdynanda Goetla „Na południu Indyj*. 
Autor daje żywe, na własnych, niedawnych 
przeżyciach oparte impresje z pobytu w ln- 
djach. W n-rze bieżącym kreśli autar swe 
wrażenie na tle Kalkuty i Madrasu. Żygraunt 
Lityński w artykule p. t. „Jubileusz konie- 
rencji rozbrojeniowej* odtwarza zabiegi dy- 
plomatyczne, zainicjowane przed. stu laty 
przez Sebastianiego w zakresie rozbrojenia 
zarówno „moralnego jak i wojennego. Wi- 
dać z tego artykułu, jak bardzo nic się nie 
zmnieniło w tej kwestji. Poza tem „Tygod- 
nik Illustrowany' zawiera, jak zwykle, sze- 
reg aktualnych notatek, recenzyj, dział Idee 
i zdarzenia, powieść Parandowskiego; artykuł 
Wi Husarskiego o wystawie w Instytucie 

оЬ, ta, 
rois TL a S SSSR 

Popierajcie Ligę Morską 
: i Rzeczną! 

SRCER ALORA REED ECOTIE SEZ 

Giełda warszawska z dnia 11 V b. r 
WALUTY | DEWIZY: 

  

Dolary <... | 855), —8,87//,—8,83:1 Londyn 5280 3286 5202 
Paryż ++... . 35,13—5,22—35,04 
Szwaje:rja .. + 174,30—174,73—173,67 
Berlin w obr, prywatn. . 212,30 

Tendeneja słabsza, 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4% Pożyczka inwestyc. . .. 88,50— 89,5@ 
Ta sama seryjna . . . . . . ..... . 96,80 
5% konwersyjna - .. .... .- 3800 4% dolarowa . . . . . 47,25—46.90--4700 
7% Stabilizac. - «_. 48,75— 53,00 — 49,00 
894, L. Z. B. G. K. 1 B. R., obLB. G.K. . 94 00 ali is 
7% L. Z. ziemskie dol. . „+ 5300 5330 47,% L.7. ziemskie | .° . 865 8% ziemskie dol... 11] 5000 

Tendencja przeważnie mocniejsza. 

AKCJE: 
B. Polski ls a TOO 

Tendencja utrzymana, : 

trafią na szubienicę i przy okazji tak 
się zagalopował, że się przyznał. że 
wie o tem, że istnieje bibljoteka ucz- 
niowska, i że ją trzymał „za ogon (za 
chwost dierżał), lecz gdzieś się wym- 
knęła. : 

‚‚Ьр_б_]піа“ pod względem ilości 
członków była nieliczną organizacją, 
lecz dzięki jak. i zespoleniu swoich 
członków oddziaływała ona silnie na 
szersze koła rałodzieży, zaś dzięki za- 
sobnej bibljotece wywierała wpływ do- 
datni nawet na starsze społeczeństwo. 

Władze szkolne domyśłały się, wy- 
czuwały, że istnieje jakiś tajny zwią- 
zek młodzieży, lecz od początków 
„Spójni* aż do ewakuacji rosyjskiej 
nawet w ezasach późniejszych, kiedy 
po wojnie japońskiej i przy nastaniu 
nowej ery „konstytucyjnej* bardzo się 
rozrosły i rozkrzewiły różnych kierun 
ków politycznych kółka samokształce- 
niowe młodzieży szkolnej, żadno z kó. 
łek nigdy nie zostało wykryte. 

Członkowie „Spėjni“ odbywali swe 
zebrania dość regularnie co dwa tygo- 
dnie i nawet częściej, zwykle w sobo- 
ty i wigilje dni świątecznych, wolnych 
od zajęć szkolnych. Na zebraniach 
kółkowych wygłaszano referaty, nad 
któremi rozwijała się następnie bar- 
dzo ożywiona dyskusja, trwająca cza- 
sem do białego dnia. 

W pierwszych początkach samo- 
kształcenie miało wybitnie polski czy- 
li według dzisiejszej terminologji polo- 
nistyczny kierunek. Potem pod wpły- 
wem młodzieży uniwersyteckiej inte- 
resującej się życiem i kwestjami spo- 
łecznemi wygłaszano referaty porusza- 
jące kwestję socjalną. P. Witołd Prze- 

    

    

  

į й 

     



  

Nr. 107 (2349) KURIER МОВБ Т 

WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU Tu kryzysowi wstęp wzbroniony! 
Tragiczna śmierć żołnierza. 

Wezoraj w godzinach porannych wpobli- 
žu stacji kolejewej Orany tuż przy wieży 

sygnałowej, rzucił się pod koła szybko 
mknącego pociągu pośpiesznego zdążającego 
do Wilna jakiś żołnierz. Koła pociągu zmiaż 
dżyły nieszezęśliwemu czaszkę. Śmierć na- 
stąpiła momentalnie. 

Poe zauważenia wypadku maszynista na- 
tychmiast zatrzymał pociąg. O wypadku po- 

   

  

na miejscu do czasu przybycia władz sądo- 
wo-šledezych. 

Przeprowadzone dochdzenie wykazalo, iž 
jest to starszy szeregowiec 23 boonu К.О.Р. 
Pieszezuchowski. Jak powiadają  naoczni 

ie samobójea od dłuższ. czasu cze- 
pociągu i w chwili, kiedy po- 

ciąg zbliżał się do wieży sygnałowej, rzucił 
się nagle pod pociąg. Powodów samobójstwa 

      

    

wiadomiono policję i żandarmerję wojsko- narazie nie ustalono. (e) 
wą, która zebezpieczyła zwłoki samobójey 

N——— 

Od Redakcji. 
Często. niesłety nawet bardzo czę: 

sto, otrzymujemy korespondencje z 
prowincji z opisem wydarzeń, które 
miały miejsce gdzieś przed miesią- 
cem a nawet i wcześniej. Koresponden 
cje takie, jako bardzo spóźnione nie 
mają żadnej wartości i dlatego zaw- 
sze wędrują do kosza. Aby więc za- 
oszczędzić naszym Sz. Koresponden- 

tom fatygi i. co najważniejsze, kosz- 
tów na znaczki pocztowe oświadcza” 
my. że zamieszczać będziemy tylko 
korespondencje aktualne, nadesłane 
szybko. i możliwie najbardziej treści 
we. 

   

  

  

   
   

Smorgonie. 
Obchód 3-g0 Maja. 

"Tegoroczny obchód rocznicy Konstytucji 
2i.g0 Maja był najbardziej imponujący. je- 
spotykany dotychczas w Smorgoniach ład i 
porządek dominował w tej uroczystości. O- 
prócz normałnego pochodu atrakcją dnia był 
nowoufundowany staraniem dyrekcji szkoły 
i komitetu rodzicielskiego imponu / sztan- 
dar Średniej Szkoły Handlowej w Smorgo- 
niach. 

  

  

  

  

  

O godzinie 10-ej z rana młodzież szkoły 
handlowej i tłumy publiczności zgromadziły 
się na dziedzińcu szkoły handlowej, gdzie od- 
było się uroczyste wręczenie sztandaru przez 
prezeskę komitetu rodzicielskiego p. Irenę 
Malicką. Poczem pod dźwięki orkiestry hu- 
fce szkoły handlowej że męski ze sztan- 
darem na czele udały się na plac ogólnej 
zbiórki. 

W imponującym pochodzie z placu szko- 
ły powszechnej wymaszerowały zwarte od- 
działy do kościoła parafjalnego, gdzie odbyło 
się uroczyste nabożeństwo. Po nabożeństwie 
uformował się pochód i przeciągnął ulicami 

na stadjon sportowy gdzie wygłosił 
pr: ówienie dyr. Malicki. Tamże orkiestra 
Straży Pożarnej koncertowała. 

Po południu na stadjonie sportowym od- 
był ysię popisy sportowe i zawody propagan- 
dowe. Wielce miłą rozrywką była gimnasty- 
ka i a uczenie szkoły hadlowej. Wie- 

świetlicy P. W. odbyła uroczy- 
„na której przem ali nauczy- 

ciele szkoły handłowej pp. Oskólski i Sidoren- 
ko. Program akademji dał godziwą rozryw- 

kę kulturalną miejscowemu społeczeństwu. 

Grad na prowincji. 

W. dn. wczorajszym w pow. mołodeczań- 
kim, wełożyńskim, nowogródzkim, barano- 
wickim wypadł wielki grad. W związku z 
silnem oziębieniem wypadł grad i w niek- 
tórych gminach pow. wiłeńsko-trockiego. 

    

   

  

  

  

   

  

     

   

   

  

  

       

    

WIESCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego” mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 

  

az = Dziśl 

Mielskij w 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   
W rolach głównych: Emil Jannings i Mariena Dietrich 

Jura BEZIMIENNI BOHATEROWIE Ju! 
W rol. gł.: Adam Brodzisz, Marja Bogda, E. Bodo i inni 

IESKI MOTYL Dzia 

  
  

Lida. 
Skup płótna i Inu. 

w tatnim czasie postanowiono zorga- 
nizować w Lidzie Spółdzielnię skupu płótna 
i zbytu lnu na wzór Bazaru Nowogródzkiego. 
Spółdzielnia taka ma wszelkie widoki po- 
wodzenia. Na pierwszy skup płótna, jaki się 
odbył dn. 9 maja przybyło z towarem po- 
yżej 500 osób. Płótna zakupiono ponad 

2500 metrów. Jeden z gospodarzy za sprze- 

dane płótno otrzymał po ej 100 zł. Wielu 
jednak gospodarzy musiało towar zabierać 
z powrotem do domu z powodu niedostate- 
«cznej szerokości i niebielenia dostarczanego 
płótna. Spółdzielnia działać będzie w poro- 
zumieniu z Okręgowem Towarzystwem Or- 
ganizacyj i Kółek Rolniczych oraz Spółdziel. 

„dedność* w Lidzie. 

Zaginęła. 
Uczeniea 7-klasowej szkoły powszechnej 

w Lidzie t5-letnia Olga Tarasiewiczówna w 
niedzielę wyszła z domu i dotąd nie powró- 
ciła. Wiładze bezpieczeństwa wszezęły ener- 
giczne poszukiwania. Rysopis zaginionej: 
wzrost średni, Szczupła, szatynka, z lewej 
strony twarzy ma brodawkę, ubrana w czar- 
ne palto, spódniczkę granatową i białą bluz- 
ke, na głowie granatowy beret. 

    

   
    

  

  

    

  

Bójka na pastwisku. 
Na pastwisku przy wsi Gilwinee, gm 

<yrmuńskiej, powstał spór pomiędzy mies: 
kańcami wsi Gilwinee i Milkance o prawo 

Jeżeli w Warszawie, 
TO TYLKO 

NOMA GO/ PODA 
RESTAURACJA - BAR. 

VAR/ZAVA, JA/NA 4. 
REWELACYJNIE NI/KIE CENY 

   

    

   

     

      
 BOZEDZE R SSSR UNS BS 
EATER URAZ ER CZĘ 
galiński pamięta jak kiedyś podczas 
dyskusji nad kwestją agrarną pomię- 
dzy przedstawicielami obu różnych kie 
runków (Machwica wypowiada jącego 
się za parcelacją większej własności i 
Kleczkowskiego będącego przeciwni- 
kiem rozdrabiania większych mająt- 
ków ziemskich) tak się rozogniły tem. 
peramenty, że przeciwnicy mało sie 
nie pobili. : 5 

Trylogja Sienkiewicza była przez 
całą młodzież czytana z największem 
zainteresowaniem co jednak nie prze- 
szkadzało tym samym członkom 
„Spėjni“ co nie mogli się oderwać od 
Sienkiewicza, że jednak go potem kry 
tykowali jako „reakcjonistę Na te kry 
tyki Józef Piłsudski zwykle zamykał 
uszy i mówił: gadajcie sobie, co chce- 
cie, a ja wam powiadam, że nikt nic 
lepszego nie napisał i nie napisze. 
Trylogja Sienkiewicza wywarła nie- 
wątpliwie wielkie wrażenie na Piłsud- 
skiego i współczesnemu pokoleniu mło 
dzieży, Elementy wspólne dałyby się 
odszukać w duszy rewolucjonistów z 
trakcji niedleglošciowej P. P. S. i bo- 
haterów Sienkiewiczowskich: wspól- 
ną im była rozkosz narażania się na 
ryzyka i niebezpieczeństwa. 

Zaczynając od „Spójni* prawie 
każda organizacja samokształceniowa 
marzyła 0 stworzeniu i posiadaniu 
własnego organu — pisemka, chociaż. 
by pisanego ręcznie, o ile nie udawało 
się zdobyć hektografu. „Spójnia”* wy- 
dawała własne pisemko, nawet ilu- 
strowane. Ilustratorem był Przegaliń- 
Ski. 

Pisemko odbijano na hektografie 
w mieszkaniu „cioci“ Lipmanówny. 

  

wypasu. Podczas sporu wywiązała się bójka 
na kamienie, w trakcie której zostali pora- 

nieni w głowę Burciowie Antoni i Franeiszek 
z Giłwinców oraz Adam i Antoni Żołudzie- 
wiczowie z Miłkańców. Wszystkich odwie- 
ziono do szpitala powiatowego w Lidzie. 
Podczas bójki ucierpiały również pasąee się 
krowy i owce. 

Z działalności Rady Grodzkiej 
B. B. W. R. 

W czwartek dnia 12. b. m. o godz 
19-ej w Sali przy ulicy Zawalnej 1—4 
odbędzie się zebranie organizacyjne 

Koła Dzielnicy Śródmieście. Na po- 
rządku obrad referat posła dr. Bro- 
kowskiego, wybór władz Koła oraz 
sprawy bieżące. 

Dnia następnego t. j. w piątek w 
sali przy ulicy Zawalnej 1—2 o godz. 
18.30, odbędzie się zgromadzenie 
członków Rady Grodzkiej, na którem 
poseł wileński dr. Stefan Brokowski 
wygłosi odczyt na temat „Samorząd 
Miejski w Ustawie Samorządowej”. 

W obu wypadkach Rada Grodzka 
uprasza o punktualne przyjście na 
zebrania. 

Sieć miast w Polsce. 
Według obliczeń Biura Powszechnych 

Spisów, z ogólnej liczby 686 miast w Polsce 
największa liczba miast, mianowi 228 
przypada na wjewództwa centralne. Na dru- 
giem miejscu pod względem ilości miast 
znajdują się województwa południowe — 
178 miast, dalej zachodnie — 169, wreszcie 
wschodnie — tylko 61 mi 

Pod względem gęstx sieci miast na 
pierwszem miejscu znajdują się województ- 
wa zachodnie, w których na każde 10.000 
klm* przypada 35,9 miast, dalej województ- 
wa południowe — 22,5, na trzeciem dopiero 

iejscu województwa centralne 16,6 na о5- 
tatniem zaś wschodnie — zaledwie 4,9 miast 

        

   

      
na każde 10.000 klm*. 

Podobnie jak matkę Homulickie- 
go nazywali wszyscy  ..spójni m 
„mateczką” tak ciotkę Piłsudskich na- 
zywano w kółku „Spójni* jednym tyl. 
ko wyrazem ciocia lub „ciocia Stef- 
cia“; 

   

Ś. p. Stefanja Lipmanówna córka 
powstańca 63 r. zmarłego na wygna- 
niu w gub. twerskiej pochodziła z po- 
wiatu telszewskiego, urodziła się oko- 
ło r. 1845 z Billewiczówny, była cio- 
aeczną siostrą ojca Marszałka Piłsu- 
dskiego i powinowatą jego mat 
którą bardzo się zaprzyjaźniła. Ś. p. 
Lipmanówna całą duszą była oddana 
rodzinie Piłsudskich i miała wielki 
wpływ nietylko na kształcących się 
w szkołach wileńskich młodych Pił- 
sudskich: Bronisława, Józefa, Adama, 
Kazimierza i Jana, ale i na szerokie 
grono ich kolegów. 

Koło „.cioci Stef. grupowała się 
cała młodzież należąca do „Spójni 
za czasów szkolnych zarówno najstar- 
szych (urodz. 1866—67 r.) braci Pił- 
sudskich, jak i najmłodszego Jana 
(ur. w r. 1876) t. j. przez okres dzie- 
sięcioletni. 

   

  

   

Wacław Gizbert Stadnicki. 

Autor przygotowuje do druku pracę o 
kółkach uczniowskich po powstaniu 1863 r. 
w wileńskim okręgu szkolnym i z wielką 
wdzięcznością „przyjmuje wszelkie uzupeł- 
nienia i materjały na ten temat. Prosi nad- 
syłać je do archiwum państwowego. 

wai aa 

To nie jest projekt napisu na 
drzwiach banków, sklepów i przedsię- 
biorstw, lecz wykrzyknik radości na 
widok terenów nie opanowanych 
przez kryzys. Gdzież jest taki błogo- 
sławiony ląd? To wcale nie jest jakaś 
egzotyczna, nieznana wyspa, lecz na 
naszej polskiej ziemi nie zna co to 
kryzys — praca harcerska. Na zjeź- 
dzie walnym Oddziału Wil Z. H. P. 
w dniu 8 b. m. składali sprawozdania 
z tej pracy: komendantka chorągwi 
harcerek druhna Wanda Maleszewska 
i komendant chorągwi harcerzy druh 
Józef Grzesiak. Oto esencja treści: 
chorągiew harcerek liczy 1378 dziew- 
cząt zgrupowanych w 62 drużynaejr 
na terenie województw wileńskiego i 
nowogródzkiego. Drużyny prowadzą: 
nauczycielki, studentki, uczenice star 
szych klas gimnazjum lub urzędnicz- 
ki. Praca społeczna drużyn: dokar 
mianie biednych dzieci na terenie 
szkół powszechnych, prowadzenie 
świetlice szkolnych, organizacja samo 
pomocy uezenic, zbiórka książek dla 
niezamożnych koleżanek, organizac- 
ja zabaw dla dzieci opuszczonych, po 
moc w ambulatorjach dla przychodzą 
cych chorych, organizowanie kursów 
samarytańskich i obrony przeciwgazo 
wej. Na bardzo wielu terenach har 
cerki są jedynym zorganizowanym e- 
lementem społecznym. Element ten 
rozrasta się, bo za ostatni rok przyby 
ło 10 drużyn, około 400 harcerek 
Niektóre ośrodki szkolne nasiąkają e- 
lementem harcerskim do tego stopnia 
iż szkoła przybiera specjalny charak 
ter — bardzo popularny wśród rodzi 
ców i lubiany przez młodzież. 

Taką przeharcerzoną szkołą jest 

szkoła powszechna .,Świt* w Wilnie 
i Seminarjum Nauczycielskie w Tro 
kach. W roku ubiegłym miały harcer 
ki 7 obozów i dwa kursy — razem 
4665 dni obozowania pod namiotami. 
W chorągwi harcerzy w roku ubieg 
łym było 15 obozów stałych, dwa wę- 
drowne, dwie kolonje i trzy kursy. 
Razem 21. Harcerzy w obozach było 
491. a harcerskich dni obozowania 
12.817. Z tych dwa obozy były węd* 
rowne, odbyte przy pomocy kajaków. 
Jedna z drużyn brała udział w zlocie 
skautów słowiańskich w Pradze. 

Przyrost za rok znaczny. Ilość czł. 

  

   

          

Ciesz się 

. Onegdaj odbyło się wreszcie od- 
dawna zapowiadane posiedzenie Ko- 
misji Technicznej. Porządek dzienny 
wypełniła całkowicie sprawa wyboru 
typu nowoczesnych jezdni. Po dłu- 
gich omal do nieskończoności trwają- 
cych badaniach i dociekaniach, spra- 

wa ła przeszła wreszcie przez pierw- 
szą instancję. Komisja stanęła prze- 
dewszystkiem na słanowisku, że jezd- 
nie wykonane muszą być jedynie z 
materjałów krajowych. Za najbardziej 
odpowiednie uznano: jeźdnię z klin- 
kieru Iźbieńskiego oraz kostkę ka- 
mienną granitową. Oba te rodzaje jeź- 

  

  

  

    

  

dni zostaną w Wilnie zastosowane. 
Roboty postanowiono rozpocząć już w. 
przyszłym miesiącu przyczem w pier- 
wszym rzędzie na ul. Zamkowej, po- 

z 1279 wzrosła do 1527. Akcja obozo- 
wa wzroisla o 30 proc. (gdzież tu kry- 
zys?!). 

Obie chorągwie, a raczej tylko dru 
żyny wiłeńskie zorganizowały w zesz 
łym roku widowisko ludowe ..Zabieie 
smoka-Bazyliszka*, które barwnością 
przewyższyło wszelkie podobne imp- 
rezy za ostatnie lata. Z zamierzeń na 
najbliższą przyszłość to są: zlot obu 
chorągwi z powodu 20lecia harcerst- 
wa na Wileńszczyźnie i budowa stani- 
cy harcerskiej im. ks. biskupa Wł. 
Bandurskiego. Co się tyczy zlotu to 
znajduje się on na najlepszej drodze 
do realizacji. Nad Wilją naprzeciw- 
Werek powstaną przy końcu czerwca 
dwa miasta namiotów. Do obozu żeń 
skiego zgłosiło się już 400 uczestni- 
czek, do męskiego przeszło 600. 

Poza sprawozdaniami ważnym mo 
mentem na zjeździe były wybory no 
wego zarządu. Harcerze posiadają ja 
kąś dziwną busolę serdeczną, przy po 
mocy której szukają sobie wodzów. 
Po nieodżałowanej śmierci ks. bisku 
pa Bandurskiego zapukali we wrota 
cichego dworku w Andrzejowie i w 
panu generale Żeligowskim znaleźli 
nowego przewodniczącego zarządu od 
działu wileńskiego. Bohaterska pos- 
tać generała Żeligowskiego przema* 
wia do młodych umysłów tak silnie, 
jak żadna inna. Oprócz pana genera 
ła w skład zarządu zostali wybrani: 
pp. Hillerowa, Stulgińska, Szelągow* 
ska, prof. Dziewulski, ppłk. Fieldorf, 
nacz. Głuchowski, prof. Patkowski, 

mjr. Pfeiffer. radca Cywiński hm. Pu 
ciata i phm. Wasilewski. 

Do komisji rewizyjnej zostali wy 
brani: pp. prezes Pietraszewski, płk. 
Światopełk Mirski, arch. Pekszo, Ry 
bieki i Puhaczewski. Do harcerskies 
sądu honorowego: pp. Maleszewska. 
prok. Przyłuski, ks. Lewicki, inž. 
Jensz i radca Cywiński. Kandydatką 
na komendantkę chorągwi harcerek 
została druhna Maleszewska Wanda, 
na kom. chorągwi harcerzy druh 
Grzesiak Czarny Józef. 

W czasie zlotu całe Wilno powin 
no odwiedzić obozy harcerskie, aby 0: 
detchnąć atmosferą, która kpi sobie 
z kryzysu i stamtąd przynieść do do* 
mu pogodny uśmiech. 
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„Wilno! 
Otrzymasz jezdnie z klinkieru i kamiennej kostki. 

czynając od Królewskiej i prowadzić 
je w kierunku Ostrej Bramy, gdzie na. 
dal utrzymana ma być kostka drzew- 
na. Na ulicach Zamkowej i Wielkiej 
ma być ułożona jeźdnia z klinkieru. 
Kostka granitowa zastosowana ma być 
na ul. Zawalnej, gdzie wyłożony zosta- 
nie próbny odcinek między ul. Stefań- 
ską i szpitalem żydowskim. 

Rozmiar prac uzależniony jest od 
funduszów. W chwili obecnej Magis- 
trat na ten cel rozporządza sumą 160 

tys. złotych. 
W najbliższych dniach powyższe 

wnioski Komisji Technicznej przedło- 
żone zostaną Magistratowi, który wy- 
da w tej sprawie ostateczną decyzję. 

Oby tylko decyzja była szybka i 
raz nareszcie stanowcza. 

Obława na złodziei kieszonkowych. 
20 „specjalistėw“ osadzono 
w kinie. Kto 

w areszcie. Kosztowny fiirt 
jest właścicielem skradzionego zegarka? 

Panna Janina znalazła swoje szczęście. Wydział podatkowy 
magistratu miejscem schadzek kieszonkowców. 

Wobec notowania ostatnio na terenie na- 
szego miasta szeregu kradzieży kieszonko- 
wych, policja Śledcza wszczęła energiczną 
akeję. celem unieszkodliwienia specjalistów 
kieszonkowych. 

W ciągu dwu dni ubiegłych zorganizo- 
wano na terenie miasta wiełką obławę, w 
wyniku której zatrzymano aż dwudziestu 
specjalistów kieszonkoweów, którzy powęd- 
rowali do aresztu centralnego. 

Między zatrzymanymi znałazł się również 
niebezpieczny i oddawna przez policję po- 
szukiwany zawodowy kieszonkowiec © mię- 
dzynarodowym „rozgłosie* Feliks Grotowski 
który obciążył ostatnio swoje sumienie sze- 
regiem nowych poważnych kradzieży. Mię- 
dzy innemi niedawno okradziony został 
przez Grotowskiego kupiec D. Kołysz z ulicy 
Miekiewicza, Będąe w kinie Casino p. Kołysz 
tak się przejął akcją, która przesuwała się 
na ekranie oraz flirtem ze swoją sąsiadką, 
iż nie zauważył jak sprytny Grotowski „bu- 
chnął* mu nowy kapelusz 0raz pugilares za- 
wierający, oprócz pewnej sumy pieniędzy, 
dolarówkę. Obeenie skradziony pugilares z0- 
stał odnaleziony. Policja poszukuje dolarów 
ki i kapelusza. 

Wraz z Grotowskim zatrzyńtańo również 

niebezpicezną złodziejkę kieszonkową Apo- 
lonję Korkiewiczową, która przed niedaw- 
nym czasem okradła z biletu na loterję pań- 
stwową mieszkankę N. Wflejki Janinę Ulja- 
szównę. Panna Janina nabyła bilet w Wil- 
nie w biurze Minkowskiego w nadziei wyg- 
rania conajmniej 100.000 zł., lecz zanim do- 
jechała do Wńflejki, sprytna Korkiewiczowa 
los wykradła. Obecnie polieja zwróciła p. 

Janinie jej los i nadzieje szczęśłiwej wygra- 
nej. 

Przy zatrzymanym Grótowskim ujawnio- 
no m. in. zegarek, który, jak Grotowski sam 
zeznał, został przez niego skradziony jakie- 
muś nieznanemu osobnikowi w dniu 8 maja 
przy strzelniey na uliey Św. Anny. Posz- 
kodawany nie zameldował policji o kradzie- 
ży tak, że nazwisko poszkodowanego nie jest 
wiadome. Zegarek znajduje się obecnie w 
Wydziale Śledczym: i prawy właściciel może 
go otrzymać w każdej chwili. 

Charakterystycznem jest, iż podczas ob- 
ławy aż 5 złodziei zatrzymano w lokalu wy- 
działu podatkowego magistratu, który obra- 
ny został widocznie przez nich jako miejsce 
schadzek. Paru złodziei zatrzymano pozatem 
wpobliżu urzędów skarbowych oraz w pocze 
kalni Kasy Chorych. (e). 

TAIKINIO I S ONO TY RZS 

Henryk Kuna w Wilnie. 
Bawił przez parę dni w naszym 

grodzie twórca wybranego projektu 
na pomnik Mickiewicza, w celu zor- 
jentowania się w sposobach na jpręd- 
szego zrealizowania zamiarów Komi- 
tetu. Już niebawem zajmie się mistrz 
wykuwaniem płyt z cokółu, obrazują 
cych sceny z Dziadów. Będą one wy- 
konane w czerwonym granicie wołyń 
skim. 

Postać Wieszcza, w projekcie 5 mtr. 
wysoka, będzie wykończona najpierw 
we wszystkich szczegółach w skali 1 
i pół mtr., przyczem, jak nas objaśnił 
p. Kuna odwiedzając naszą Redakcję, 
będą zrobione drobne, ale konieczne 
poprawki w układzie fałd płaszcza i 
ruchu ręki. Cała postać pojęta na pod 
kładzie słów: „Tam  sięgaj, gdzie 
wzrok nie sięga*, wpatrzona w Nie- 
skończoność, odlana będzie w bron- 
zie, (najprawdopodobniej u braci Ło- 
pieńskich w Warszawie, o ile ktoś nie 

  

  

ży korzyśtniejszej oferty). Olbrzyć 
mid praca rzeźbiarska, cyzelerska i 
budowiiicza, jaka czeka autora pro- 
jektu, zajmiie zapewne parę lat. 

Pan Kuna, niezależnie od nielicz- 
nych głosów krytyki. wdzięczny jest 
bardzo Wilnu za przychylny stosunek 
do jego dzieła, w które widać jak wie- 
le włożył pracy, i jak głęboko przemy 
ślał potęgę i znaczenie tego pomnika 
dla kraju, w którym on stanie. Arty- 
sta opuszcza Wilno jutro. 

  

POD FACHOWEM KIEROWNICTWEM 

WARSZTATY 
REPERACYJNE 
maszyn i narzędzi rolniczych 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 
Wilno, Zawalna 11-a   

    

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

Ž 

KRONIKA 
  

Dziś: Pankracego. 

Jutro Serwacego. Czwartek 

12 Wichód słośkać= gi 3 m. 21 
Maj Zachód . —sm. 19 m.09 

Šgestrzėžonia Zakiadu Meisersiogį! I. S. E, 
w Wilsio z čnia 1|/V — 1932 reke 
Ciómionie średnie w milimetrach: 753 

     

Temperatura średnia —- 5° С. 

s najwyższe: -- 8° С 

я wajnitsza: > 4 C. 
Opad: 1 

Wiatz: poludn.-zach 

Tfendencja: silny wzrost. 

Uwagi: pochmurno, przelotne deszcze. 

OSOBISTA 
— Zebrania towarzyskie. Aczkolwiek Wil- 

no w czasie kryzysu nie mogło się zdobyć 
na odpowiednio tłumne manifestacje swej 
wdzięczności i pamięci dła p-twa Szczurkie- 
wiczów, w teatrze, to starano się żeby mogli 
się zetknąć z rozmaitemi środowiskami da- 
wnego i współczesnego Wiiłna, organizując 
szereg prywatnych przyjęć w małem kółku. 
I tak odbył się obiad u Prez. Zw. Ziemian 
p M. Bohdanowicza, herbatka u p. Hel. Ro- 
mer-Ochenkowskiej, oraz u prez. Zw Lit. p. 
W. Haulewicza. 

Wszędzie, zwłaszcza wśród „starych wil- 
niau*, witanoe i przyjmowano P-twa Szczur- 
kiewiczów, z całem uznaniem ich wielkich 
dla naszego miasta zasług. 

MIEJSKA. 
— Referat złeceniowy w Magistraeie zo- 

stał skasowany. W tych dniach został znie- 
siony referat zleceniowy Magistratu m. Wilna 
Czynności, które wykonywał dotychczas wspo 
mniany referat, przejął Wydział Podatkowy. 

Zniesienie tego referatu pociągnęło za so- 
bą redukcję 6 osób z pośród personelu sta- 
łego i kilkunastu dorywczo zatrudnionych 
pracowników. 

— Magistrat wymawia pracę pracowni- 
kom stałodziennym. Onegdaj Magistrat m. 
Wfiilna wymówił z dniem 1 sierpnia pracę 
wszystkim pracownikom, zatrudnionym w 
Magis ie na t. zw. pracy "stałodziennej. 

Niektó! z nich pracują w Magistracie 
po parę . 

— Pożyczki na budownietwo drewniane. 
Na dzień dzisiejszy zwołane zostało posie- 
dzenie Komitetu Rozbudowy m. Wiłna. Na 
posiedzeniu tem rozpatrzone zostaną podania 
osób ubiegających się o pożyczki na budo- 
wę domów drewnianych. Podąń takich wpły- 
nęło już zgórą 40. Pożyczki wydawane będą 
w maksymalnej wysokości 4000 złotych. Na 
cel powyższy Komitet atrzymał od władz 
centralnych fundusz w wysokości 150.000 zł. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Koła Polenistów. W! okresie Zielo- 

nych Świątek Koło Polonistów będzie ob- 
chodziło uroczyście dziesięciolecia swego ist- 
nienia. 

Równocześsie odbędzie się w Wilnie V 
Zjazd Kół Polonistycznych. 

Ponieważ w roku bieżącym przypada 
100-na rocznica III cz. „Dziadów*, staraniem 
Koła zostaną wygłoszone dwa odczyty p. p. 
profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego: 
J. Chrzanowskiego i St. Pigonia: 

— Wycieczka Łegjonu Młodych. W dniu 
16 maja (drugi dzień Zielonych Św.) odbę- 
dzie się wycieczka, organizowana przez Ko- 
mendę Okręgu L. M. w Wilnie, do Trok. 

Wszyscy, którzy chcieliby wziąć udział 
zee proszeni są o zgłaszanie się do 

sekretarjatu „Legjonu* w celu zapisania się 
i zasięgnięcia bliższych informacyj, 

— Nowy dwutygodnik Legjonu Młodych. 
Ukazał się i jest do nabycia pierwszy numer 
dwutygodnika „Państwo Pracy* organ na- 
czelny Legjonu Młodych wychodzący w War 
szawie. Do nabycia jest w sekretarjacie „Le. 
gjonu“ Wilno, ul. Królewska 5—10, 

— Okręgowy Zjazd Legjonu Młodych. 
Komenda Okręgu Wileńskiego Legjonu Mło- 
dych organizuje Zjazd Kamendantów i dele- 
gatów Obwodów Okręgu Wileńskiego Legjo- 
nu Młodych Związku, Pracy dla Państwa. 
Zjazd wyznaczony zstał na dzień 5-go czer- 
Nec LR 
WCA г. м. 

  

   

      

    

  

   

SPRAWY SZKÓLNE. 
— Dziatwa Szkół Powszechnych w hoł- 

dzie Śp. bisk. Bandurskiemu. Nauczycielstwo 
i dziatwa Publicznych Szkół Powszechnych 
m. Wilna chcąc wyrazić należny hołd ś. p. 
Biskupowi Bandurskiemu zorganizowali na 
terenie szkół, przy udziale Inspektora Szkol- 
nego zbiórkę ofiar na wieniec dla nieodża- 
łowanego Przyjaciela młodzieży. 

Zbiórka dała następujące wyniki: zebra- 
no 743 zł. 96 gr. z czego nazakupienie wień- 
ca w dniu pogrzebu zużyto 75 zł. resztę w 
wysokości 668 zł. 96 gr. przekazano Związ- 
kowi Pracy Obywatelskiej Kobiet na ochron- 
kę dzienną (przedszkole) im. ks. bisk. Wła- 
dysława Bandurskiego w Wilnie. 

GOSPODARCZA, 
— Słarania o zmniejszenie cen artykułów 

monopołowych. W. ostatnich dniach szereg 
organizacyj kupieckich w Wilnie przystą- 
piło do prowadzenia akcji o zmniejszenie 
cen artykułów monopolowych pierwszej po- 
trzeby. Wi tym celu władzom skarbowym 
przedłożone zostały memorjały domagające 
się ulg. ! 

Z POCZTY. 
— Komunikat Dyrekcji P. i T. W wy- 

padkach, gdy w lokalu osoby zgłaszającej 
prośbę o przyłączenie do sieci telefonicznej 
już się znajdują urządzenia telefoniczne (pa- 
rat telefoniczny wraz z linją do centrali), 
do których to urządzeń i połączeń poprzed- 
ni abonent zrzekł się swych praw, nowy 
abonent uzyskuje abonament na warunkach 
ulgowych t. j. tylko za opłatą 50 proc. opłat 
wstępnych (na sieciach większych 100 zł., 
na sieciach mniejszych 75 zł.) i opłatą za 
zmian enumeru telefonu 10 zł. (88 7 i 22 

jfy jelefonicznej). Opłaty instalacyjne w 
sumie 20 zł w takich wypadkach nie będą 

pobierane. е 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. W: piątek dnia 13 

b. m. w lokalu przy ul. Przejażd 2 odbędzie 
się „LXXXI zebranie Klubu Włóczęgów Sen- 
jorów., Na porządku dziennym dyskusja na 
temat: „Po wyborach do Sejmu Kłajpedzkie- 
go*. Zagajenie wygłosi p. Fr. Ancewicz. Po- 
czątek o godz. 19 m. 30. 

Wktęp tylko dla członków. Goście mają 
prawo wstępu tylko za zaproszeniami piś- 
miennemi. Zaproszenia można uzyskiwać u 
Kanclerza Klubu p. Wacława Pac-Pomar- 
nackiego telef, 16—90. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Zjazd delegatów Towarzystwa Szkoły 

Białoruskiej nie dojdzie de skutku, Jak nas 
informują władze administracyjne odmówiły 
prośbie Towarzystwa Szkoły Białoruskiej 
na zwołanie w Wilnie w dniu 12 maja ogól- 
nobiałoruskiego zjazdu delegatów T-w Szk. 
Białoruskiej z 4-:ch województw wschodnich, 
Odmowa nastąpiła z przyczyn następujących: 
Według statulu delegaci na zjazd krajowy 
muszą być wybierani na zjazdach okręgo- 
wych, a ponieważ takie zjazdy nie miały 

    

miejsca, zaś Centralny Komitet zaprosił tyl- 
ko przedstawicieli wszystkich kół. wobec te- 
go odmówiono zezwolenia na urządzenie zja 
zdu w Wilnie i zaproponowano prezesowi 
Centralnego Zarządu p. mec. Steckiewiczowi, 
by najpierw przeprowadził zjazdy okręgowe. 

RÓŻNE. 
—Bibijoteka Spółdzielcza im. R. Miel- 

czarskiego przy Wileńskiej Radzie Okręgo- 
wej W lokalu Oddziału Związku Spółdzielni 
Spożywców „Społem* przy ul. zaułek Rossa 
Nr. 3 w Wilnie wypżycza bezpłatnie książki 
o treści zagadnień społecznych i ekonomicz- 
nych. Bibljoteka posiada przeszło 830 ksią- 
żek w języku polskim i rosyjskim i czynna 
jest regularnie oprócz: dni świątecznych w 
pniedziałki od godz. 13 do 15, w czwartki 
od godz. 14 do 15, w piątki od godz. 14 do 
15-ej. 

  

  

ZABAWY. 
— Zabawa wiosenna. Zarząd Kasyna Ofi- 

cerskiego I-ej Brygady Legjonów urządza w 
dniu 14 maja r. b. „Wielką zabawę wiosen- 
ną* o godz. 21-ej w Kasynie Oficerskiem 
Il-ej Brygady Legjnów, z której całkowity 
dochód przeznacza się na obozy letnie dla 
Harcerzy 8 i 9 Drużyny Harcerskiej. 

Zaproszenia otrzymać można u pp. Ofice- 
rów 1 i 5 p. p. Leg. 

TEATR | MUZYKA 
— Trzy przedstawienia „Zemsty* dla 

młodzieży szkołnej na Pohułance. Dźiś, w. 
czwartek dnia 12 o godz. 1-ej w poł., jutro 
w piątek 13 o godz. 11.30 w poł. i w sobotę 
o godz. 4-ej po poł. edbędą się trzy spe- 
cjalne przedstawienia szkołne dla uczącej 
się młodzieży — doskonałej komedji Al. Hr. 
Fredry: — „Zemsta, 

Ceny miejsc zniżone od 30 gr. do 1.50 zł. 
Ze względu na to, iż „Zemsta* schodzi z re- 

pertuaru, przedstawienia te będą dostępne 
także dła szerszej publiczności. 

— Ostatnie przedstawienie „Damy w jed- 
wabiach* w Lutni, Dziś, w czwartek 12-go 
maja o godz. 8-ej wiecz. odbędzie się ostat- 
nie przedstawienie arcywesołej komedji ,.Da- 
ma w jedwabiach*, która humorem swym i 
bezpretensjonalną wesołością, cieszyła wido- 
wnię. 

Jutro, w piątek dnia 13-go b. m. próba 
generalna. 

PREMJERY W| TEATRACH MIEJSKICH: 

— Qtwarcie Teatru Letniego w Bernar- 
dynce. W) sobotę dnia ł4-go maja o godz. 
8 m. 15 wiecz. Teatry iMejskie otworzą se- 
zon letni w Bernardynce wesołą, bawiącą do 
łez krotochwilą p. t. „Pan naczelnik to ja”. 
Sezon letni obfitować będzie w repertuar 
wybitnie rozrywkowy, przystosowany do u- 
podobań najszerszej publiczn. Ceny miejsc 
znižone od 3 Ogr. do 3.80 gr. przyczem wszy- 
stkie zniżki pozostają ważne. Wstęp do og- 
rodu bezpłatny. 

— „Bank Nemo* w Lutni. W: sbotę, dnia 
14-go maja o gdz. 8 m. 15 wiecz. premjera 

doskonałej i wesołej sztuki Verneuil'a „Bank 
Nemo*. Sztuka ta osnuta jest na tle nieby- 
wałej afery pieniężnej w jednym z olbrzy- 
mich banków świata. Spryt i fantastyczna 
karjera Gustawa, oszałamiają widza. Sztuka 
ma dużo analogji z aferą Kreugera. Reży- 
serja W. Radulskiego. 

POPOŁUDNIÓWKI ŚWIĄTECZNE 
W, BERNARDYNCE. 

Wi pierwszy dzień Zielonych Świątek t.j. 
w niedziełę dnia 15 maja o godz. 4-ej po poł. 
dana będzie świetna farsa „„Hulla di Bulla*. 

W! poniedziałek dnia 16 maja w drugi 
dzień Świąt o godz. 4-ej po poł. po raz pier- 
wszy po cenach zniżonych, jako popołud- 
niówka ukaże się wesoła komedja „Dama 
w jedwabiach“, M 

— Ostatni występ Rosyjskiega Chóru w 
Wilnie. Dziś drugi i ostatni występ znakomi- 
tego chóru rosyjskiego Jerzego Siemionowa 
w Wilnie w sali Klubu Handł.-Przem.. W 
programie szereg pieśni ludowych, pieśni 
dońskich kozaków, Bajkału, Wołgi | in. 

Bilęty- do nabycia w Księgarni „Lektor* 
Mickiewicza 4 164 godz. 6 w kasie Klubu. 
Początek o godz. 8.30 wiecz. : = 

RADIJG 
CZWARTEK, dnia 12 maja 1932 r. 

12.10: Komunikat 
Odczyt  rołniczy. 

  

  

  

11.58: Sygnał czasu. 
meteorologiczny. 12.15: 
1235: Poranek szkol 15.00: Program dz. 
15.05: Komunikaty. 15.25 i iej 
marynarki wojennej pod у 
odczyt. 15.45: Audy dla dzieci. 16.20: Le- 
kcja francuskiego. 0: Codzienny odcinek 

   

  

    

   
  powieściowy. 16.55: (płyty). 

17.10: „Wspomnienia z Legjonó — ©4- 
czyt, 17.85: Koncert. 18,50: Kom. d, Koła 
Misyjnego. 19.00: Transmisja z Auk Kolum- 
nowej U. S$. B. akademji poświęconej Kasie 
im, „Mianowskiego 19.45 
radjowy. 2000: , Wraż 

    

  

: Prasowy dziennik 
Oy U    enia z Norwe 

      

feljeton. 20.15: Muzy lekka. 21.35: Słu- 
chowisko. 22.20: Kom. i muz. tan. 23,00: 
Spacer detektorowy po Europie zł 

ч 
PIĄTEK DNIA 13 MAJA 1932 R. 

_11,58: Sygnał czasu. 12,10: Audycja dla 
poborowych. 13,20: Kom. meteor. 14,10: Pro- 
gram dzienn: Muzyka lekka. 15.05 Ko. 
munikaty. „Film a poradnictwo zawo- 
dowe + 15,45: Koncert dła młodzie- 

У oki cietrzewi i głuszców* 
czyt. 16,40: Codzienny odcinek powieś x. 
16,55: Lekcja angielskiego. 17,10: „Od atomu 
do gwiazdy* — odczyt. 17,35: Recital forte- 
pjanowy Haliny Kalmanowiczówny. 18,05: 
Recytacje w wyk. Haliny Kamińskiej. 18,20: 
Recital śpiewaczy Leokadji Gabszewiczowej 
(sopran). 18,50: Rezerwa. 19,00: „Z zagad- 
nień litewskich”. 19,15: Przegląd prasy rolni- 
czej, krajowej i zagranicznej. 19,25: Feljeton 
humorystyczny Leona Wołłejki. 19,40: Pro- 
gram na sobolę. 19,45; Prasowy dziennik rad- 
jówy. 20,00: Pogad. muz, 20,15: Koncert symf. 
z Filharm. 22,40: Kom. i muz. lan. 

NOWINKI RADJOWE. 
0 KASIE IMIENIA MIANOWSKIEGO. 
O godz, 19.00 transmitowana będzie z A- 

uli Kolumnowej U. 5. B. akademja pošwie- 
cona zasłużonej w dziejach kultury naszej 
Kasie im. Mianowskiego. Złoży się na mią 
zagajenie rektora prof. Januszkiewicza i 
przemówienie prof. Jana Szmurły p. t „Rys 
historyczny powstania Kasy im. Mianowskie. 
go“. 

     

  

    

  

   

    

  

FIORDY I SPORTY. 

Norwegja — kraina fiordów, surowych 
obyczajów i silnych, wysportowanych ludzi 
—będzie tematem interesującej pogadanki 

p. Marji Znamierowskiej Prifferowej. Usły- 
szymy ją o godz. 20.00. 

CIEKAWE SŁUCHOWISKO. 

O godz. 21.35 radjostacja warszawska 
przypomni radjosłuchaczom wzruszającą no- 
welę B. Prusa „Katarynka”, którą nada w 
ciekawej i umiejętnej radjofonizacji е 

 



KINA I FILMY 

„DZIEWCZĘ Z NAD WOLGI“ 

(Pan). 

„„Sfabrykowane nad Sprewą. Ma wiełkie 

cechy takiego, taniego, berlińskiego fabryka- 
tu, tandety na pokaz, o bardzo przemijają- 
cym efekcie. Jakiś zupełnie już ogórkowy 
produkt, stary kicz, z dorobioną ilustracją 

muzyczną, jedno z owych nudnych pseudoro- 

syjskich sztuczydeł dla tych naiwnych mie- 
szczuchów niemieckich, którym można we- 
pchnąć byle co, ale z egzotycznym pokostem 
rosyjszczyzny. Banał trudny do zniesienia, 
zwłaszcza po takich majstersztykachyę jak 
„Bracia Karamazow albo „Hajda trojka”, 
w tych samych Niemczech zrobionych. Nawet 
Ewelina Hołt ze swoją, miłą, ładną twarzycz 
ką, czy sympatyczny i przystojny Igo Sym, 
wie mogą zmniej nudy i abominacji, z 
któremi na ten v riechtany szablon patrży 
my. Pogarszają jeszcze sytuację wymordo- 

wane tysiąckrotnie przez wszystkie możliwe 

    

  

     
  

   i niemożliwe katarynki „romanse* rosyjskie 
z okropną już „Wołgą, Wołgą* na czele. 
Brrr... (sk) 

SPORT 
RAID MOTOCYKLOWY 

WILNO — GRODNO — WILNO. 

W dniu 15 maja odbędzie się wiełki raid 
motocyklowy Wilno—Grodno—Wilno. W rai- 
dzie tym prawo udziału mają jedynie moto- 
cykliści i kolarze Wiil. Tow. Cyklistów i Mo- 
tocyklistów. Prace przygotowawcze do raidu 
są już w całej pełni. Udział swój w raidzie 
zgłosiło szereg najlepszych naszych kolarzy 
i motocyklistów jak: Ignatowicz, Piech, Mo- 
roz, Hermanowicz, Urniarz, Sadowski i inni. 

MISTRZOSTWA LEKKOATLETYCZNE 
WILNA. 

WI dniu 15 b. m. odbędą się doroczne mi- 
strzostwa lekko-atletyczne Wilna Przygoto- 
wania do organizacji zawodów są juź w ca- 
łej pełni. 

KOMUNIKAT SEKCJI TENISOWEJ 
A. Z. S-u. 

Zarząd Sekcji Tenisowej A. Z. S w Wil. 
nie komunikuje niniejszem, iż w dniach 15 
i 16 b m. organizuje dla członków Sekcji 
turniej tenisowy. 

Do powyższego turnieju mogą stawać pa- 
nie i panwie Klasa B, oraz niesklasyfikowa- 

   

RUR JE R 

ni. Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowa- 
ne do dnia 15-go b. m. do godz. 9-ej rano, 
na kortach Sekcji — Zakretowa 23. 

Na nagrodę dla zwycięzcy Zarząd Sekcji 
przeznacza rakietę tenisową. 

W związku z oficjalnem otwarciem kor- 
tów Sek; Tenisowej w dniu 29-go maja 
r. b. będzie zorganizowany Turniej Otwarty 
dla wszystkich miejscowych Klubów Teni- 
sowych, który się odbędzie w dniach 28 i 29 
maja r. b. na kortach Sekcji. 

ZEBRANIE CZŁONKÓW: SEKCJI 
LARSKO-PŁYWACKIEJ 

Ww. K. S. „POGOŃ*. 

Na podstawie paragrafu 4 regulaminu se- 
kcji — Kier. sekcji zwołuje na dzień 21 ma- 
ja 1932 roku godzina 17-ta, na przystani Klu- 

jne zebranie ogólne członków se- 
ślarsko-pływackiej W. K. S. „Po- 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
BÓJKI I AWANTURY ULICZNE. 

Włezoraj w nocy na ulicy Miekiewicza 
wywiązała się bójka pomiędzy kilku osobni- 
kami. Wi trakcie bójki został dotkliwie po- 

  

   

WIOŚ- 

    

  

W I LE NS k I 

denta USB. Połieja spisała o zajściu proto- 
kół. Rannemu Kosteckiemu udziełiło pierw- 
szej pomocy pogotowie ratunkowe. 

Tegoż dnia, również późnym wieczorem 
na uliey Zawalnej róg Stefańskiej wynikła 
wiełka awantura wywołana przez kiłku pi- 
janych osobników. Awanturę zlikwidowała 
polieja. Dwóch osobników zatrzymano & ова- 
dzono w areszcie policyjnym. (e). 

NA DACHU WAGONU POCIĄGU POŚPIE- 
SZNEGO PRZYBYŁ DO WILNA NA GOŚ- 

CINNE WYSTĘPY. 

Werzoraj w godzinach porannych wywia- 
dowey Wydziału Śledezego pełniąc służbę 
na peronie dworca kolejowego po przybyciu 
pociągu pośpiesznego z Warszawy zauwa- 
żył, iż z dachu wagonu pocztowego złazi 
jakiś osobnik, który przybył widocznie „na 
zająca. Osobnika natychmiast przytrzyma- 
ne i po wylegitymowaniu okazało się 
to niebezpieczny włamywacz warszawski Jó- 
zet Kuryłowicz zamieszkały w t. zw. „Gyr- 
ku* przy ul. Dzikiej. Kuryłowiez przybył do 
Wiilna prawdopodobaie na „gościnne wystę- 
py*, lecz na samym już wstępie wpadł w rę- 
ce ezujnyeh władz bezpieczeństwa. Podróż 
z Warszawy do Wilna odbył na dachu wago- 
nu pocztowego. 

Ujętego ptaszka osadzono narazie w are- 

      

szcie centrałnym i w dniu dzisiejszym prze- 
słany on zosianie pod eskortą policyjną do 
Warszawy. (e) 

SAMOBÓJCA ZMARŁ W. SZPITALU. 

Przed kiiku dniami donosiliśmy, iż w og- 
rodzie Żeligowskiego popełnił zamach sa- 
mobójezy przez postrzelenie się mieszkaniec 
Nowej Wiłejki 23-ietni Ch. Beński, Beńskie- 
go przewieziono wówezas do szpitala Św. 
Jakóba, gdzie przed dwoma dniami zmarł 
po eperacji. Przeprowadzone dochodzenie 
wykazało, iż Beński popełnił samobójstwo z 
powodu nieotrzymania przyobiecznej posa- 

dy. (e) 
ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Edward Kęstowicz, lat 20, (Lwowsk: 
w celu pozbawienia się życia wypił spir: 
su skażonego. Lekarz pogotowia ratunkowe- 
go, po udzieleniu pomocy pozostawił despe- 
rata na miejscu, w stanie niezagrażającym 
życiu. 

Prz 
znana. 

Wczoraj w godzinach p. p. przy ulicy 
Bagaleta Nr. 10 w celu pozbawienia się ży- 
cia otruła się esencją octową 27-letnia Jó- 
zefa Wołejkowa Zawazewane pogotowie ra- 
tunkowe przewiozło w słanie ciężkim do 

  

     

usiłowania samobójstwa nie- 

  

zyna 

   

     

‹ 107- (2349 

szpitała Sawicz. Powodów samobėjsiwa па 
razie nie ustalono. Dałsze dochodzenie pro- 
wadzi policja. (e). 

UJĘCIE ZŁODZIEJA. 

U Lejby Sieniawicz (Filipa 1) ktoś doko- 
nywał systematycznej kradzieży bielizny da- 

której wartość wyniosła zł. 180. Us- 
talono, że kradzieży tej dokonała służąca: 
Sieniawicz  Lejby, lomea _ Jankónówna,. 
którą zatrzymano. Skradzinej bielizny nara- 
zie nie odnaleziono. 

PODRZUTEK 

W; klatce schodowej domu Nr 7 przy ul.. 
Bakszta, został znaleziony podrzutek, płci 

żeńskiej, w wieku około 4 tygodni i kartkę: 
z napisem: „Wkinowieczówna*. Podrzutka: 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus.. 

       
    

    

   
     

        

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
Os prose adis A REJafcii 

| „Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 
| dla W. S.   d

o
 
C
o
 

L
Ą
 

  

DZIŚ! Bohaterka 
filmu „Parada miłości" Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

AFERA MĘŻATKI 

bity niejaki Kostecki podający się za stu- 

Lk is i Z 

Jeanette Mac Donald 
Atrakcje dźwiękowe. 

i bohater filmu „X 27* Wiktor Mac 
Laglen w rewelacyjnem arcydziele 

Początek o g. 4, 6, B i 10*15. 
seans: Balkon 50 gr, Parter 80 gr, na poz. seanse: Balkon 70gr., Parter od1 zł. 

CENY MIEJSC: na |-szy 

WKRÓTCE: Przebój atrakcyjny „Niewinna grzesznica'' z niezrównaną i temperamentną Joan Grawford 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Dziś! Największa 

gwiazda ekranu   

9źwiękowe Kino | a: 

  

  

Niezapomn. „Ben-Hur*, 
ulubien. kobiet całego świata 

  

Marlena Dietrich i Fritz Kortner 
Miekiew. 22, el 13.28 | OKRĘT STRACENCOW 

(bohater filmu „Br. Ka- 
ramazowy”) w obrazie 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
w dnie świąteczne o godz. 4-ej, Na |-szy seans ceny znizone. 

Ramon Novarro ui pieszo dżezie NAD RANEM 

  

DRUSKIENIKI 
„HOTEL EUROPEJSKI* 

i WILLA „MARTA* 
pensjonaty Z. Glińskiej. 
Pokój z utrzymaniera 8 zł. 
(można bez utrzymania). 
W sezonie b. dła chorych 
będzie prowadzona ku- 

kuchnia djetetyczna. 

Letnisko - pensjonać 
  

rzeka, las sosnowy, 

  

  

CASIN O) Śpiew! Muzyka! Tańce Fascynująca treśći Przepych — Nad program: Najnowsze aktuałja dźwiękowe. | Poczta i maj. Daniuszew, 
| Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. Ż-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. atacja| Smofgonie> 

Wiatka 47, tel. 15-41. Kiersnowska 
W TYCH DNIACH: GÓRY W PŁOMIENIACH 

ы Dziś! Przepiękny dźwiękowiec 5 w rolach Letnisko 
E a ole Ы 160 SY МЕМ : -- EW ELINĄ BOLT głównych | zdrowe, ładna miejsco- 

PAN 
włiea Wiolka 42. 

DZIEWCZĘ Z NAD WOŁG 
iw wykonaniu słynnej orkiestry. Rosyjskie tańce. Ciekawa treść z życia rosyjsi 
atrakcja Paramountu i ostatni dziennik Pata. — Początek o godz. 4-ej. 

Dramat życiowo-erotyczny na tle melodyjnej ilustracji 
muzycznej, przeplatanej przepyszn. śpiewem rosyjskim 

  

ego. — Nad program: Najnowsza 
Na pierwszy seans ceny zniżone 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO| 
febok dworca kolejow.) 

KINO -TEATR IC; 

| 
MIMOZA 

al. Wieika Nr. 25 

Od środy do niedzieli włącznie. Niebywale 
sensacyjny dramat obyczajowy w 10 aktach 

Nad program: Tygodnik Gaumonta. 

Wielki składany programi 

Czarna gwardja 
Romans cudnej maharani. Walka Hidusów z Anglikami 
W rolach główn.: Wiktor Mc Laglen i Myrna Loy. | 

Razem 20 aktów! 

  

| 

DROGA ZATRACENI 
Gustaw Serena, hr. Rina de Lignoro, Stanisława Galłonc i Diomira Jacebini. 

Pocz. o g. 6-ej, w święta o 4-ej. 

W rol. gł: Emilio Ghio- 
ne, Kaliy Sambucini, 

Nast. program: Ucieczka ad miłości 

Handlarze żywym towarem 
Dramat sensacyjny z królem ekwilibr Harry Peelem 
Akcja tego filmu rozgrywa się w tajemniczych spe- 

lunkach portowej dzielnicy w Marsylji. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr | Dziś! 

STYLOWY 
uł. Wielka 36. 

  

Н i Ąp nowych markizet, kreponów, Žž Wielki wybór zarz makes keoonėn $ 
PO CENACH NAJTAŃSZYCH į 

poleca SKLEP BŁĄWATNY p f. 

„TKANINY TANIE“ 
S. CISZEWSKIEGO —Wileūska 31 

Ogłoszenie. 
Ważne dia ełektromonterów i pracow- 

ników stacyj elektrycznych. 

Z inicjatywy Okręgowego Urzędu Miar 
i Legalizacji Narzędzi Mierniczych —Towa- 
rzystwo Kursów Technicznych w Wilnie 
uruchamia jednomiesięczne Kursy spraw- 
dzania i reperacji liczników. Wykłady, la- 
boratorja oraz warsztaty będą prowadzone 
przez siły fachowe, dobrane przy współ- 
udziałe Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
Oddział w Wilnie. Kursy trwać będą od 
23-g0 maja do 2l-go czerwca r. b. Kance- 
iarja przyjmuje zapisy i udziela informacyj 
codziennie, oprócz świąt i sobót od godz. 
17.ej do 19 ej w gmachu Państwowej Szkoły 
Technicznej w Wilnie— Holendernia 12. 

  

Przy zakupach prosimy powoływać sę 

na egłoszenia w „Kurjerze Wileńskim”.   

Akuszerka 

Mara Lakūeiod 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69, 852( 
  

Akuszerka 

Marja breita 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
| na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3593 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. IC 
rog Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągzy 
W. Z. P. 48. 8323 

  

  

Nowootwarty 
Bar Zwierzyniecki 

ul. Witoldowa 45 
poleca wyborowe piwo 
butelkowe i beczkowe 

Codzien. świeże zakąski. 
Z poważaniem 

Koust. Dragunowicz   

Rewelacyjny najpiękniejszy 100% dźwię- Wielkomiejskie ulice 
kowiec z życia arystokracji świata podziemi p.t. 

Al Capone z Jackiem Dlamondem. 

Do sprzedania 

Jl mit. Kamieni 
ciosanych na cokol 

(Kalwaryjska 52), 

Saraceūsk! zaut. 6 
u wlašciciela domu. 

KUPIĘ 

mały domek 
na Zwierzyńcu 

Oferty „Kurjer Wileński" 

  

  

» 
Zarobek — praca 
Kilku inteligentnych pa- 
nów i pań zdobędzie sta- 
łą pracę. Zgłosić się z 
dowodami od 8—10 rano 
i 16—17 w dan. 12i 13 b.m. 

Mickiewicza 28—3 

TRIO 
salonowe 

kwartet lub kwintet 
Jazz nadający się do 
tanca i lekkich pro- 

dukcyj 
DO WYNAJĘCIA 

Św. Jakóbska 14—2. 

  

  

Potężny dramat w 14 
aktach z walk bandy 

W rolach głównych: Gary Cooper i Silva Sidney. 
Nad program: Dźwiękowy tygodnik (ostatnie aktualności świata) i dźwiękowa komedja-farsa w 2 aktach. 

Reprezentacja Okocim” 
skiego Browaru — Wilno* 
ulica Piłsudskiego Nr. 17* 
telefon Nr. 11.61, poleca 
swoje znakomite PIWA 
jak marcowe, eksportowe 
i porter. 7855 

OKAZYJNIE 
do Bone 

taksówka 77 
ul. Subocz 6—25 + 

Parcela 12 hektar. 
przy szo- 

sie Wilno — Niemenczyn 
za 2500 zł do sprzedania 
zaraz. Ziemia pod upra- 

wę roli. Teren wodny. 

  

  

  

Fryzjer męski 
A. Cholow 

ul. Mickiewicza 41 
Dla urzędników ! student 
zn. 30%. Robota solidna. 
Spec. wykon. manicure, 

Zakład Fryzjerski 
męski i damski „MAX'' 

Kalwaryjska I, 
poleca pierwszorzędną ro- 
botę po cenach zniżonych 

Proszę się przekonać. 

    

Poleca się Sz. Klijenteli 

Zakład Fryzjerski 
damsko-męski 
„Antoni“ 

W. Pohulanka 6 8714   

wošė, las, rzeka, blisko 
Wilna Wiadomość w re- 

dakcji „Kurjera Wileńsk.* 

MIESZKANIE 
4.pokojowe, wszelkie wy- 
gody. oraz | lub 2 pokoje 

DO WYNAJĘCIA 
Szopena 3—25 

Elonon 1428 
pod dyspozycję na ordy- 
nację, skromn. wymazań, 

poszukuje posady 
od każeego czasu. Bez- 
względnie uczciwy, trzež- 
wy i bardzo energiczny. 
Odchodzi z powedu ska- 
sowania etatu w majątku. 
Wiadomość u obecnych 
pracodawców: Nowogró- 
dek, skrzynka poczt. 56. 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil.* 

„pod „Młoda panna* 

histalaje elektryczne 
dzwonki sygnalizacy|- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych ! telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9. 

„SZOPENA" 
Piwo beczkowe dla sma- 
koszów, proszę odwiedzić 

i przekonać się. 
Nowootwarta reprezenta- 
cja przy ul. Wileńskiej 42 
(Dom Oficera Polski:go 
v.a-v pl. Orzeszkowej) 

Marja Dyllowa 

LEKCJE 
prywatne w zak! 
tury. Specjalność: 
i łacina, rutynowany pe- 
dagog— Bakszta 17, m. 4. 

    

    

  

      

nojesii MANOIOWY. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wiinie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 29. IE. 1932 r. 

13150. I. Firma: „Szymel Milejkowski M łyn Wodny 
ž Tartak“ we wsi Kruminūce, gm. Ołkienickiej pow. Wi- 
leńsko-Trockiego. Młyn Wodny i Tartak. Firma istnie- 
je od 1932 r. Właścicieł Milejkowski Szymel zam. w 
maj. Wersoka gm. Ejszyskiej, p. Lidzkiego. 262/V I. 

   

  

  

13151. 1. Firma: „Sklep drobnej galanterji Heleny 
Godwodowej*, w Wilnie, ul. Mickiewicza 33-a. Handel 

drobną galanterją. Firma istnieje od 1932 r. Właści- 
ciełka Helena z Radziwonów Godwodowa, zam. w Wil- 

nie uł. Tatarska 13. 263/VI. 

W dniu 5. IIL. 1932 r. 
13152. I. Firma: „Cymerman Chana“, w Kurzeńcu, 

pow. Wilejskiego. Herbaciarnia ze sprzedażą zakąsek. 
Właściciełka Cymerman Chana zam. tamże. 264/VI. 

W dniu 7. III. 1932 r. 

13153. I. Firma: ,Stalewicz Liza”, w Wilnie, ulica 

tkich Świętych 17. Sklep mąki i kaszy. Firma ist- 
e od 1926 r. Właścicielka Stalewicz Liza, zam. tam- 

265/VI 

   

   

   

3154. I. Firma alomon Mark“. Skup materjalow 
drzewnych celem odsprzedaży. Siedziba w Wilnie, ul- 
Mickiewicza 41. Firma istnieje od 1932 r. Właściciel 
Mark Salomon zam. tamże. Pomiędzy Salomonem Mar- 
kiem a Marją Zawadje zawarta intercyza przedslubna 
zeznana przed Notarjuszem Alfredem Cybulskim w War 
szawie, dnia 25 maja 1926 r. za Nr. 1053 mocą której 
cały majątek jaki każdy posiada w chwili sporządze- 
nia intercyzy i jaki każdy z nich może otrzymać w trak- 
cie pożycia małżeńskiego przez spadek, darowiznę los 
lub pod jakimbądź innym tytułem, stanowi oddzielną 

własność każdego z nich, majątek jakiego oni dorobić 
się mogą w czasie ich małżeństwa pracą, oszczędnością 
i zabiegliwością stanowi wspólną ich własność. 266/VI. 

    

  

   
   

13155. I. Firma: „Sklep spoży 
Wilnie, ul. Szklanna 11. Sklep spożywczy. Firma istnie- 
je od 1932 r. Właściciel — Fin Aron zam. w Wilnie, ul. 
Subocz 9. 267/VL. 

czy Aron Fin", w 

   

13156. I. Firma: „Taniopol — Benjamin Laneman* 
w Wilnie ul. Niemiecka 5. Sklep gotowych ubrań. Fir- 

ma istnieje od 1932 r. Właściciel — Lancman Benja- 
min zam. w Wilnie, ul. Zawalna 17. 268/V1. 

13157. 1. Firma: „M. Gojdo, i Ch. Rumszyszkier w 
w Lidzie $ . Sklep towarów mączno-spożywczych 
i wyrobów tytoniowych. Siedziba w Lidzie, ul. Mackie- 
wicza 69. Wspólnicy zam. w Lidzie, Morduch Gojdo — 
przy ulicy Mackiewicza 69 i niepełnoletni Chaim Rum- 
Szyszkier przy ulicy Piaski 41, którego kuratorem jest 
Jankiel Motel Rumszyszkier zam. w Lidzie, ul. Piaski 
41. Spółka firmowa przekształcona z firmy jednooso- 
bowej „Gojdo Morduch* istnieje na mocy umowy z dnia 
5 marca 1931 r. uzupełnionej umową z dnia 30 grudnia 
1931 r. i zawarta na czas niekreślony. Zarząd należy do 

obydwóch wspólników. Do podpisu w imieniu spółki 
jak również kwitować z odbioru wszelkiej koresponden- 
cji pieniężnej, poleconej i telegraficznej upoważniony 
jest Morduch Gojdo. mo 260[VI. 

  

13158. I. Firma: „Gazpol — H. Kaganowicz, L. Ko- 
tlarski, M. Kugiel, h. M. Epsztejn, A. Kalmanowicz 

i S. Golempol w Lidzie S-ka“. Wyr6b i sprzedaž wody 
sodowej. Siedzieba w Lidzie, ul. Mackiewicza 63. Wspól 
nicy zam. w Lidzie, Hirsz Kaganowicz, Lejb Kotlarski, 
Mendel Kugiel, Chjena Małka Epsztejn, Abram Kalma- 
nowicz i Sara Golempol. Spółka firmowa zawarta na 

mocy umowy z dnia 13 stycznia 1932 r. na czas nie- 

     

    

określony. Zarząd spółki słanowią Hirsz Kaganowicz.. 
Abram Kalmanowicz i Chjena-Małka Epsztejn, którzy 
w imieniu spółki mają prawo zawier: elkiego ro“ 
dzaju umowy, kredytować się, podpisywać weksle- 
i czeki. 270/VI 

    
   

  

  

13159. L. Firma: Iperowicz Sonia* w Kurzeńcu.. 
          

  

pow. Wilej go. Piwiarnia-cukiernia. rma istnieje- 
od 1931 r. Właścicielka Alperowicz Sonia zam. tamże. 

271/VI- 

13160. I. Firma: „Sklep galanteryjny Elegancja 
Warszawska — Michał Somach i Chena Turgel — Spół- 
ka firmowa*. Drobna sprzedaż galanterji. Siedziba w 
Wilnie, ul. Wileńska 16. Przedsiębiorstwo istnieje od 

8 stycznia 1932 r. Wspólnicy zam. w Wilnie, Michał So- 
mach — przy ulicy Wingry 13 i Chena Turgel przy ulicy 
Wileńskiej 15. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy 
z dnia 7 stycznia 1982 r. na czas nieograniczony. Zarząd 
należy do obydwóch wspólników. Wszelkie w imieniu: 
spółki zobowiązania, umowy, czeki, żyra, weksle, peł- 
nomocnictwa i t. p. podpisują obaj zarządcy pod stem- 

plem firmowym. Natomia wszełką korespondencję: 
zwykłą, poleconą oraz pokwitowania z odbioru towarów 
i przesyłek z poczt, kolei i komór celnych podpisuje 
każdy z członków zarządu pod stemplem firmowym. 

272/VI. 

      

    

    

   

      

13161. I. Firma: „M. Kiwelowicz i M. Rafalowicz 
Tartak Spėlka firmowa w Lidzie“. Prowadzenie przed- 
siębiorstwa tartacznego. Siedziba w Lidzie, ul. Suwalska 
74. Wspólnicy zam. w zie, Morduch Kiwelowicz przy” 
uł. Kościuszki 41 i Mojżesz Rafałowicz przy ul. Suwal- 
skiej 83. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy 
z dnia 23 grudnia 1931 r. na czas nieograniczony. Za- 
rząd należy do obydwóch wspólników. Weksle ora: 
zobowiązania, pełnomocnict i umowy powinny 
podpisywane przez obu wspóników pod stempiem fi 
mowym, natomiast każdy ze wspólników ma prawo» 
obliczyć się z odbiorcami z dostawcami odbierać wszel- 

ką korespondencję zarówno zwykłą jak i poleconą, te- 
legraficzną, pieniężną oraz wszelkie pr: yłane dla fir- 

my towary, wszełkiego rodzaju władzami instytucjami 
i urzędami państwowemi, komunalnemi i społecznemi. 

273/VX. 

   

  

   
  

  

  

  

  

  

13162. I. Firma: „Bracia Kac Spėlka firmowa“. 

Sklep wyrobów żelaznych i wiejsko rymarskich. Siedzi- 
ha w Wilnie, ul. Bazyljańska 6. Wspólnicy zam. w Wil- 
nie, ul. Zawalna 68. Mojżesz Kac i Rachmiel Kac. Spół- 
ka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 18 stycz- 
nia 1932 r. na czas nieograniczony. Zarząd nacży do- 
obydwóch wspólników, którzy łącznie podpisują w” 
imieniu spółki pod stemplem firmowym weksłe, żyra 
na wekslach, czeki, zobowiązania, umowy i plenipoten- 

cje. 274/VI 

13163. I. Firma: „Biok Małka Błondes*, w Wilnie 
ul. Rudnicka 18. Sklep galanteryjny. Firma istnieje od 
1932 r. Właścicielka Błondes Małka zam. w Wilnie, ul. 
Słowackiego 24—14, Prokurentem firmy jest Grzegorz 
Błondes zam. w Wilnie, ul. Słowackiego 24. 275/VI. 

   

    

  

  

  

13164. I. Firma: „Chaja Joffe“, w Wilnie, ul. Ste- 
fańska 14. Skep spožywczo-kolonjalny. Firma istnieje 
od 1932 r. Wlašcicielka Joffe Chaja zam. tamže. 

276/VI.. 

  

13165. I. Firma: „Sklep galanterji i brakownych 
pończoch Borucha Śliwkina*. w Wilnie, ul. Rudnieka 3. 
Sprzedaż trykotaży i galanterji. Firma istnieje od 1928: 
roku. Właściciel — Śliwkin Boruch, zam. w Wilnie, ul. 
Sofjaniki 4. 271[VP 

  

    

13166. I. Firma: „Cyrulnikowa Rywka'*, w Kurzeń- 
cu, pow. ejskiego. Herbaciarnia ze sprzedażą zaką- 
sek. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel — Cyrulnikowse 
Rywka zam. tamże. 278/VI. 

  

13167. I. Firma: „Sprzedaż drobnych towarów Alek* 

sander Dubowik“ we wsi Iliszczewicze, gm. Kołowie- 
kiej, pow. Wilejskiego. Sklep drobnych towarów. Firmm 
istnieje od 1930 r. Właściciel — Dubowik Aleksander,. 

zam. tamże. 279./VE 

LKA 

SYDNEY HORLER. 

  

26) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

Być może. Grunt, żeśmy pana zna- 
łeźli i zabrali do taksówki. 

— Za co też jestem gorąco obowią- 
zany. Jednocześnie uważam za poża- 
łowania godne, że wogóle tam byłem. 

— Czemu? 
— Bo w przeciwnym razie miałaby 

pani sposobność — korzystając z nie- 
ocenionej pomocy Jerzego Graingera, 
alias Waligóry —— przedsięwziąć prze- 
szukanie domu, o którem pani wspo- 
mniała. 

— Uratowanie pana było daleko 
donioślejsze. Przytem tę sposobność 
będę jeszcze miała. į 

= — Kto wie? aż EC3 

*+  — Dlaczego pan to mówi? = 
— Ano — odparł „uratowaniec*, 

wykrzywiając się boleśnie, gdyż właś- 
nie w tej chwili szlachetny Jerzy tra- 
fił w wybój — muszę przyznać nasze- 
mu druhowi Stadenfeldowi, że nie jest 
on w ciemię bity. Teraz, skoro pta- 
szek uleciał (ptaszkiem jest sługa uni- 
żony łaskawej pani), zrozumie on, iż 
położenie jego kryjówki jest już zna- 
ne; sądzę więc, że przedsięweźmie 
konieczne ostrożności. Nie wiem, ile 
ten dom może kosztować, jednak nie 
zdziwię się wcale, jeżeli przeczytam w 
dziennikach że pożar strawił tę wiej- 
ską posiadłość doszczętnie. 

—Będę miała i inne sposobności 
— nadmieniła uparcie. 

a to Holiday chętnie dałby moc 

  

Przełożył Czesław Kozłowski. 

różnorakich odpowiedzi; ale czyż ją 
można przekonać? Niebezpieczeństwo 
jest ponoć żywiołem tej dziwnej dziew 
czyny. W tem okamgnieniu błysnęła 
w jego pamięci jedna szczególniej 
przykra reminiscencja — i Holiday 
pojął, że właściwie nie ma żadnego 
prawa wtrącać się w jej życie. 

— Kazałam Graingerowi odwieźć 
pana na Mount Street — ozwała się 
jego towarzyszka. 

Byli już blisko Baker Street Sta- 
tion. 

— Wyborna myśl — pochwalił; — 
umożliwi mi to poczęstowanie pani 
kolacją. 

Potrząsnęła głową. 

— Niestety nie mogę się ludziom 
pokazywać w takim stroju. Obraziła- 
bym ich oczy. Przedewszystkiem ką- 
piel, potem zmiana sukni, wreśzcie... 

— Wreszcie kolacja. 
— Nie, spać. 

W takim razie nastaję, by Je- 
rzy Grainger odwiózł naprzód panią. 

— Nie sprzeczajmy się. Grainger 
otrzymał już rozkazy, których zmie- 
niać nie wolno. Niech mi pan przy- 
rzeknie, że możliwie najprędzej spro- 
wadzi do siebie lekarza. 

— Mój służący jest najlepszym le- 
karzem. Przyzwyczajony jest, że wra- 
cam z gry w polo w jeszcze gorszym 
stanie. 

  

— Jednak wolałabym, żeby pan 
zasięgnął porady doktora. 

— Słucham, miss Insall. 
— Pan zna moje nazwisko? 
— Jej zdziwienie zdawało się 

szczerem. 
— Podobno słyszałem je gdzieś — 

odparł żartobliwie. — Czy wolno mi 

uważać, że jesteśmy sobie przedsta- 
wieni wedle wszelkich prawideł. 

— Prosze bardzo! — uśmiechnęła 
się. 

Po chwili taksówka zatrzymała się 
przed numerem 221 przy Mount 

Street. 
— A więc jesteście Graingerem — 

rzekł Holiday, gdy gruby szofer otwo- 
rzył drzwiczki. 

— Ja sam, proszę pana! Mam na- 
dzieję, że panu niebardzo dolega gło- 
wa. proszę pana? 

— Wstąpcie do mnie jutro rano, 
albo i dziś jeszcze, po odwiezieniu pa- 
ni do domu, jeżeli macie czas, a sami 
się przekonacie, czy czasem nie umar- 
łem. 

— Słucham, proszę pana. I niech 
pan będzie spokojny, że odstawię pa- 
nią w całości i dobrem zdrowiu. 

Holiday zwrócił się, do dziewczy- 
ny. 

— Oddaję panią w ręce daleko 
pewniejszego człowieka niż ja sam — 
oświadczył tymże żartobliwym to- 
nem. — Co się zaś tyczy mizernego 
mego istnienia, to pani, uratowawszy 
je, może odtąd rozporządzać niem we- 
dle swego uznania. 

—- Obiecuję nie wysuwać zbyt 
ciężkich żądań, panie Holiday. I pro- 
szę nie zapominać, że miałam wzglę- 
dem pana ogromny dług wdzięcz- 

ności. Może uznamy poprostu, że je- 
steśmy teraz kwita, dobrze? 

— Ja się pani podoba, droga ра- 
ni —odrzekł, i stojąc z odchylonyim 
kapeluszem patrzał na odjeżdża jący 

samochodzik. 

Opowiedział Somersowi tylko część 
prawdy, zaczem poprosił go, by mu 
obejrzał ranę. 

— Porządnie pana zdzielili, — 
orzekł służący — ale nie myślę, żeby 
pan potrzebował doktora. Damy so- 

bie radę sami. 
— Doskonale. Zrób opatrunek, a 

potem muszę przekąsić. 

— Wciągnięto mnie w tę awantu- 
rę wbrew mojej woli — tłumaczył nie 
co później, gdy rana była już opatrzo- 
na. — Ale skoro się to już stało, nie 
ustąpię. Wobec tego, ty także, mój 
Somers, miej się stale na baczności i 
nie pozwól, by różne łazęgi wałęsały 
się nam po schodach. 

— Rozkaz, proszę pana. Czy mogę 
coś powiedzieć? 

— Mów. 
— Jeżeliby pan mógł mi przydzielić 

jaką rolę w tym interesie, chętnie spró 
bowałbym własnych sił. 

Holiday się zaśmiał. 
— Ależ mówiłem ci już, Somers, 

że ci ludzie nie cofają się przed mor- 
derstwem. 

Były żołnierz odchrząknął. 

— To mię właśnie zachęca, proszę 

pana, jeżeli wolno się tak wyrazić. 

— A więc dobrze; uważaj się od- 
tąd za członka E. P. S. 

— Е, Р. S., proszę pana? 
— Ekspedycji Przeciw Benellemu, 

mój drogi! A teraz daj mi whisky. 

  

18. CZYTELNIK POZNAJE BARDZO 
WAŻNĄ OSOBĘ. 

Jak i całe jego otoczenie, był to 
nader elegancki człowiek. Najbardziej 
wymagający arystokraci dumni byli 

ze znajomości z Hektorem Pandervel- 
lem. W swych nieskazitelnych kost- 
jumach, ze swym monoklem w oku 
stanowił on największą ozdobę wiel- 

koświatowych salonów. Bogacze, ar- 

tyści, hrabiny i księżne — wszyscy się 

ubiegali o towarzystwo tego wytwor 

nego arbitra elegantiarum. 

Jakoż Hektor Pandervell był oso- 
bistością zupełnie wyjątkową. Był o: 
gromnie zamożny, modny, popularny 
— i był oszustem. Ale o tym drugim 
fakcie arystokratyczni jego przyjacie- 
le nie mieli najlżejszego wyobrażenia. 

Skąd pochodziła jego fortuna? 
Przeważnie z pracy dowcipnego u- 

mysłu, 
W danej chwili znajdował się w 

swem bogato i ze smakiem umeblo 

wanem mieszkaniu na Albany. Šcia- 

ny ozdobione były wspaniałemi obra- 

zami; každy sprzęt dowodził, że go 

wybierał człowiek znający się na tem 
co piękne i gustowne. 

"Obecnie wąskie, arystokratyczne 
oblicze Pandervella, zazwyczaj blade 
jak kość słoniowa, było zarumienione. 

Cienkie wargi zaciskały się. 

-— Widocznie specjalizujesz się w 
niepowodzeniach, Stadenfeld, — rzekł 
z goryczą. 

— Nie moja wina. Zostawiłem 
Merritta na straży. Miał też do pomo” 

cy Benellego. Jeżeli dwaj uzbrojeni 

ludzie nie mogą dopilnować jednego 

związanego... 

      

Przerwano mu ostro: 
— Przeciwnie, tylko ty jesteś wi” 

nien. Czynię cię odpowiedzialnym. 
Zamiast strzec go jak oka w głowie. 

wyniosłeś się co sam wyznajesz — 

na kolację, której nie potrzebowałeś 
wcale; już i tak otyły jesteś do obrzy- 
dliwości. W wyniku, nietylko ten ja- 
kiś Holiday umknął, lecz nadto zwró” 
ciłeś powszechną uwagę na kryjówkę. 
o której sekretność szczególnie mz 
chodziło. Dlaczego, o tem wiesz do- 
brze. 

Stadenfeld kiwnął. 

— Nie chcę słuchać żadnych tłu= 

maczeń. Jedynym moim miernikiem 

jest powodzenie lub brak powodze” 

nia. Stało się źle; musimy to sobie 

możliwie powetować. , Ale zanim bę” 
йе mówił dalej, masz mi powiedzie A 

czy istotnie sądzisz, że ta dziewczy 

Insall wzięła jakiś udział w ucieczce 

Holidaya? 

— Merritt coś gadał, że dojrzał w 
ogrodzie osobę w kobiecym stroju. 
Ale ten ktoś, co wydobył Holidaya ze 
stryszku, dał dowód wielkiej odwagi 

i pomysłowości. Nie wydaje mi się 
zbyt prawdopodobnem, by to dziew” 

czyna miała wdrapać się na dach. 

— Jeżeli masz jaką wadę poza 

swem nienormalnem upodobaniem do 

jedzenia, Stadenfeld, to jest nią twój 
nawyk niedoceniania inteligencji prze 
ciwników. Dosyć wiemy o Walerji 
Insall, żeby nie wątpić, że jest to osób 
ka z charakterem i determinacją. Zaw 

dzięczam tę wiadomość Kuropatino“ 

wi. Czyżeś zapomniał co książę pisał Р 

— Тет ci bardziej należałoby ją -- 

skasować. 

  

(D. e. n.). 
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