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W PROMIENIACH ROENTGENA. 
W sobotnim numerze „Słowa za-. 

powiada red. Mackiewicz, że od 30 

maja b. r. „Słowo* będzie ukazywało 

się w dnie poświąteczne i że artykuł 

  

Dembińskiego o Japonji, drukowany 

w ..Kurjerze Wileńskim jest do- 

szczętnie komunistyczny, jest wprost 

bolszewicki. 

Widocznie kryzys na rynku dzien- 

nikarskim wziął w swe obcęgi i admi- 

nistratora „Słowa*, Red. Mackiewicz 

zaczyna dumping. Redaktor się złości, 

zaostrza konkurencję. Pisze o moim 

japońskim artykule: 

„Przethumaczcie artykuł p. Dembińskiego 

ma rosyjski, odbierzcie mu doskonałości stylu, 

o którym mówiliśmy, zostawcie mu samą 

treść tylko, zamiešėcie w „Izwiestjach“, czy 

„Prawdzie* — nietylko czytać, ale nawet 

patrzeć na niego nie będziecie chcieli. Będzie 

io szablonowy, codzienny, szary, nudny arty- 

kuł bolszewicki. 

Najzabawniej w tem wszystkiem wygląda 

redakcja „Kur. Wil.*. Artykuły p. Dembin. 

   

  

  

„skiego to nie etatyzm. To czystej wody Kko- 

munizm. To gorzej niż komunizm, to czystej 

  

wody sowietyzm. To ideołogja walki z bue- 

żuazją. ideologia walki z państwem, jako 

produktem koncernów kapitalistycznych. Co 

te artykuły robią w „Kur. Wil*, o którym 

przecie ogólnie jest że nietylko 

należy do BB., lecz który jest więcej niż 

ściśle związany w teorji i praktyce z ideologją 

rządu, a więc i z Ministerstwem Spraw We- 

wnętrznych, które — jak wiadomo — propa- 

gandy komunizmu u nas nie popiera, a wprost 

przeciwnie, prowadzi za komunizm do „chło- 

wiadome, 

duej'? Jak więc to wytłumaczyć, że się z 

łam takiego pisma zaczyna  rozwiewać 

komunistyczna deklamacja? — Rok temu w 

„„Kur. Wil.* pracował p. Łudwik Abramowicz, 

zwolennik oddania Wilna Litwie. Teraz za- 

czynają się tam pojawiać artykuły komuni- 

siyczne“. 

Ogniem zaporowym chce red. 

Mackiewicz zamknąć mi drogę. do 

współpracy z „Kurjerem Wileńskim. 

Mało tego — šni się mu. że redaktor 

Okulicz į ja skazani z art. 129 K, K. 

siedzimy za kratami na Chłodnej, w 

Wileńszczyźnie zaś opinją publiczną 

rządzi monopolistycznie jeden potęż- 

   

ny dziennik „Słowo* — ów „ostatni 

prezent ginącego w kryzysie rolnym 

ziemiaństwa, dany życiu polityczne- 

mu i kulturalnemu naszego kraju. 

By się sen sprawdził, dehuncjuje red. 

Mackiewicz -,Kurjer Wileński* i w 

szczególności mnie przed Ministerst- 

wem Spraw Wewnętrznych. 

Góż?... 

Pan redaktor jest dobrym przed- 

siębiorcą. 

Pan redaktor umie walczyć z kon- 

kurentem. 

* * * 

Ale inspiratorem denuncjacji o 

komunizm nie jest wyłącznie admini- 

strator. 

Działa tu jeszcze dziennikarski 

instynkt sensacji, węszenie grubej a- 

fery. Katolickie Odrodzenie, sanacyj- 

ny Legjon Młodych, Dembiński — 

wszystko, wszystko — to komuniści. 

Mam niezbite dowody i niezłomną 

pewność. Słowo honoru daję, że ko- 

munišc 

  

  

W tem galileuszowem ,a jednak 

Dembiński komunista jest coś ze 

dziennikarskiego 

podglądania masówki komunistycznej 

w buduarze kabaretowej tancerki 

przez mistrzowsko  prześwidrowaną 

dziurkę. Jest też coś z dziennikarskie- 

go detektywa, chełpiącego się tem, że 

ma bajecznego psa policyjnego, co 

nieomylnie tropi ukrytą bolszew ję. 

Redaktor jest dobrym dziennika- 

rzem. 

Redaktor się zna na sensacji. 

sprytu i perwersji 

k 

  

Ponad kłopotami administratora, 

ponad niezdrowym popędem do sen- 

sacji góruje jednak naczelny impe- 

ratyw: wierność służby wobec tych, 

co w prezencie redaktorowi „Słowo 

składają. Interes klasowy wydawców 

„Słowa* wymaga walki z tem, co 

może być niebezpieczne dla ziemiań- 

stwa. Wszystkich, którzy odważą się 

mówić o wyzysku mas pracujących, 

wszystkich, którzy nie zechcą „mo- 

carstwowej“ ideologji Centralnego 

Związku Przemysłu Polskiego į sprzy- 

mierzonego Związku Ziemian — 

wszystkich tych należy niezwłocznie 

wtłoczyć do bolszewizmu, zapisać na 

rachunek ieh ideologji wszystko to, 

co się w Bolszewji działo lub dzieje 

i co się o niej mówiło lub mówi. 

Mniejsza o to. że jest to wszak bu- 

chalierja w stylu Kreugera. Chodzi 

o efekt, o uruchomienie opinji pub- 

licznej i paragrafów kodeksu karnego 

w obronie interesów ziemiaństwa. 

Czyżby jednak arsenał broni szla- 

cheekiej ziemiaństwa, walczącego о 

całość swych majątków, był aż tak 

ubogi? 

Czyżby tylko denuncjacja i oglą- 

danie się na wydział bezpieczeństwa? 

Czyż nie doczekamy się od p. Mac- 

kiewicza żadnych merytorycznych 

argumentów, któreby nas przynaj- 

mniej usiłowały przekonać do kapi- 

talizmu i dużej własności ziemskiej. 

Czyżby tylko „niebezpieczne* pogró- 

żki (karalne, redaktorze, mota bene z 

art. 510 K. K.)? 
A jednak wiem, že niczego się nie 

doczekamy. Minął bezpowrotnie XIX 

wiek, gdy kapitalistyczna Europa, jak 

ziemia orna po wiosennej burzy, pa- 

rowala tworczą ekspansją, histerycz- 

nie rozbudowywała przemysł, wycią- 

gała z laboratorjów coraz wspanial- 

sze wynalazki techniczne, gromadziła: 

góry kapitału i rzucała je do nowych 

inwestycyj, nowych podbojów kolon- 

jalnych, nowej eksploatacji. Gdyby 

w owych czasach redagował p. Mac- 

kiewicz „Slowo“, to nie potrzebował- 

by on straszyć więzieniem. Wystar- 

czyłoby błysnąć paru argumentami 

i pokazać ówczesną rzeczywistość, by 

ludzi na kapitalizm nawrócić. 

Ówcześnj kondotjerzy kapitalizmu 

mieli swój świeży zapas ideologij i 

form kulturalnych. Spełniali oni mi- 

sję w swoim zakresie kulturalnie pro- 

gresywną. Walcząc o hegemonję mie- 

szezaństwa walczyli ze schyłkowemi 

formami feudalizmu. Ówczesna filo- 

zofja, sztuka i publicystyka liberali- 

styczna bez represyj umiały wytłuma- 

czyć szerokim masom doskonałość 

ustroju kapitalistycznego j mieszczań 

  

DYMISJA RZADU BRUENINGA 
BERLIN, 30-V. (Pat). Dzisiaj © 

skiej kultury. Dziś przeżywamy okres 

sterylizacji na całego. Sprzeczności 

kapitalizmu tak się spiętrzyły, że 

ideologów ziemiańsko-mieszczańskich 

nie stać już na rozumowe wyjaśnienie 

obecnego ustroju. Dziś niema już ar- 

gumentów rozumowych, któreby uza- 

sadniły użyteczność socjalną Kreuge- 

rów, Deterdingów i latyfundjów ziem 

skich. Nikt już dziś na serjo nie ze- 

chee obecnego kryzysu tłumaczyć ja- 

ko orzeźwiająca kąpiel dla znużone- 

go rozmachem produkcji świata. 

I dlatego wartującemu na odcinku 

ziemiańskim p. Mackiewiczowi nie 

pozostaje nic innego jak sugerowač 

władzom bezpieczeństwa zamknięcie 

w „więzieniu. 

Daruje mj p. Mackiewicz, ale na- 

prawdę trudo nie zobaczyć nagiego 

interesu klasowego przez szpary jego 

artykułu. 

Przed paru miesiącami tłumaczył 

p. Maekiewicz dlaczego drukuje „Ža- 

gary“: 

„Można być niewyrozumiałym wobec my- 

šli, ujawnianej w prasie, gdy chodzi o sze- 

rzenie potwarzy, kłamstwa, złośliwej plotki. 

Należy być wyrozumiałym wobec pojęć, cho- 

ciażby opacznych, naiwnych, lecz wygłasza- 

nych szczerze. Nie zaszkodzi wyrobieniu się 

myśli żadna myśl cudza, wypowiedziana 

szczerze. Wymiana myśli nigdy szkodliwa nie 

będzie. „Wolimy obcęgi myśli* — zawołał 

p. Dembiński, którego fascynuje łuna nad 

Rosją. Nie widział zapewne „Myśli* wielkiego 

z największych rzeźbiarzy, Rodina. Niech pój- 

dzie do muzeum Rodina w Paryżu. Na cięż- 

kiej, niezgrabnej bryle, główka kobieca, deli- 

katna, subtelna, Psyche, — jakże to można 

wziąć w obcęgi?** 

I któż teraz tak „niewyrozumiale“ 

dopomina się o więzienie dła żaga- 

rzystów. 

Więc to tak, redaktorze?? Więc 

ta złota wolność myśli to tylko dla 

tych, co stoją przy niepodzielności 

i nienaruszalności majątków  ziem- 

skich? Parę miesięcy temu ;j my na- 

leżeliśmy do tych wybranych—wy- 

dawcą Żagarów był jeszcze wówczas 

red. Mackiewicz. Cóż robić? 

Redaktor jest na służbie u ginącej 

klasy. 

Redaktor służy wiernie. 

* 4 > 
Przymknąć młodych mustangów— 

przymawia się coraz wyraźniej p. 

Mackiewicz. Ale jak przymknąć? 

Wszak na tyle naiwny p. Mackiewicz 

nie jest, by wierzył, że obóz Marszał- 

godz. 12.15 gabinet Rzeszy podał 
się do dymisji. Prezydent Hindenburg dymisję przyjął. 

Przyczyną dymisji — nacisk sfer 
prawicowych. 

Junkrzy wschodnio-pruscy 

BERLIN. 30.V. (Pat.) Wiadomość 
o dymisji gabinetu wywarła tu wieł- 
kie wrażenie, W sprawie ustąpienia 
gabinetu korespondent Polskiej Agen 
cji Telegraficznej otrzymał z kół po- 
litycznych następujące informacje: 

Prezydent Hindenburg zgodził się 
na dymisję Brueninga, ulegając wy- 
raźnie żyezeniu większości społeczeń 
stwa, aby w edpowiedzialnej polityce 
Rzeszy nastąpił zdecydowany zwrot 
na prawo. Prezydent uznał przytem, 
że obeeny gabinet nie posiada dosta 
tecznego autorytetu, aby przyjąć peł- 
ną odpowiedzialność za ogłoszenie 
newego dekretu. Wezorajsza rozmo- 
wa z Hindenburgiem upewniła kancie 
rza w tym względzie, te też dzisiej- 
sze posiedzenie  gabineu Rzeszy 
miało tylko na celu ułożenie formy 
zgłoszenia dymisji. 

Główną troską jest obeenie sprawa 

kandydatami na kancierza. 

następstw po Brueningu. Narazie pe- 
wnem jest, że prezydent Hindenburg 
powołać chce gabinet o strukturze 
hardziej prawicowej. Niepewnem jest 
natomiast, kto będzie desygnowany 
na stanowisko nowego kanclerza. 
Wymieniają szereg nazwisk jako kan 
dydatów na to stanowisko; zdaje się, 
że największe szanse mają przedsta- 
wieiel Prus Wschodnich w Radzie 
Państwa Rzeszy baron von Gaył, dalej 
przewodniczący Wschodnio-Pruskiej 
Rady Rolniczej Brandes i hr. We- 
starp. | 

Rozwój wypadków zależy obeenie 
głównie od tego, kogo prezydent Hin 
denburg desygmuje na nowego kanc- 
lerza, W kołach politycznych uważa- 
ją. że wykluczonem jest, aby Brue- 
ning wszedł do nowego gabinetu w 
charakterze ministra spraw zagrani- 
cznych. 

Bruenino nie wejdzie de nowego rządu. 
BERLIN. 30.V. (Pat.) Powrót Bru- 

eninga w charakterze kanclerza lub 
ministra spraw zagranicznych przy 
tworzeniu nowego gabinetu uchodzi 
za wykluczony. Z kół zbliżonych do 
rządu donoszą, że kanclerz Bruening 

Hindenburg 
BERLIN, 30. 5. (Pat). — Prezydent Hin- 

denburg przyjął w dniu 30 b. m prezesa 
Reichstagu Loekego Następnie w kolejnym 
perządku odbyły się przyjęcia przedstawicie- 
li socjal-demokratów Breitscheida i Welsa 
eraz reprezentantów partji narodowo-socja- 
listycznej Adolfa Hitlera i posła Goeringa. 
Prz, ia kontynuowane będą w ciągu dnia 
31 maja. Przed pełudniem prezydent Hinden 
burg konterować będzie z przywódcami een- 
trum i niemiecke-narodowych. Frakcja soc- 
jal-iemokratyczna odbyła poufne narady. 
Obrady frakcji centrowej zwołane zostały 

      

kładzie nacisk na zaznaczenie, iż 
między nim a prezydentem Hinden- 
burgiem nie zarysowały się żadne oso 
biste rozdźwięki, któreby stały na 
przeszkodzie ponownemu wejściu je- 
go do gabinetu w przyszłości. 

konferuje. 
na 31 maja. 

Plany prezydenta Hindenburga w sprawie 
desygnewania nowego kanclerza nie są do- 
tychezas znane. Wi kołach poinformowanych 
uważeją za pewne, że Hindenburg chce two- 
rzyć rząd koncentracji narodowej, unieza- 
leżnieny od poszczególnych stronnictw. Za 
kandydata, mającego największe szanse na 
kenelerza uchodzi były landrat von Gayl. 
Nowy kanclerz, po utworzeniu gabinetu. 0t- 
rzymałby pełnemocnietwo rozwiązania Reich 
stagu, 6 ile rząd jego nie otrzymałby vo- 
tum zaufania. 

  

w selmie eldenburskim hitlerowcy 
zdobyli większość. 

BERLIN, 30. 5. (Pat). — Wczorajsze wy- 
bery do sejmu krajowego w Oldenburgu da- 
ły następujące wyniki: 

Niemiecko-narodowi uzyskali 2 mandaty 
(poprzednio posiadali 2),  soejal-demokraei 
9 (11), komuniści 2 (3), Zjednoczenie Naro- 

dowe (dawniej niemiecka partja ludowa) 0 
(2). niemiecka partja państwowa 1 (1), Land- 
velk ałdenburski 1 (1), narodowi-socjaliści 
24 (19), oldenburska partja centrowa 7 (9). 
Nowy sejm krajowy posiada obecnie 46 ро- 
słów, poprzednio zaś posiadał 48. 

Oddziały hitlerowskie istnieją nadal. 
ESSEN, 30. 5. (Pat). — Komunistyczne 

„Ruhr Echo* podaje, że bojówki hitlerow- 

skie mimo zakazu istnieją nadał i są nawet, 

jak dawniej, skoszarowane. W Hūls i Gel- 

senkirchen w t. zw. Brunatnym Domu sko- 

szarowane są siłne oddziały hitlerowców, 

którzy wystawili przed domem swe pesterun 
ki, zmieniane eo dwie godziny, pewna zaś 

ść oddziałów znajduje się stale w pogo- 
Wszystko to — konkluduje dziennik 

— dzieje się pod okiem policji. 
    

  

  
" 

Hitler idzie na kompromis. 
BERLIN, 30. 5. (Pat). — Według infor- 

omacyj z kół politycznych, Hitler w czasie 
poniedziałkowego przyjęcia u Hindenburga 
okazał wielką ustępliwość w kwestji termi- 
nu rozwiązania Reichstagu. Koła pelityczne 
liczą się z tem, że przywódca narodowych 
socjalistów zgodzi się na odreczenie deeyzji 
w tej sprawie do czasu zakończenia konfe- 
reneji lozańskiej. Uważane jest to za wstęp 
do kompromisu między prezydentem Hin- 
denburgiem 3 partją narodowo-socjalistyez- 
ną, kompromisu, mającego pozyskać hitle- 
rowców dla przyszłego gabinetu prawieowe- 
go. 

Wrażenie w Londynie. 
LONDYN, 30. 5. (Pat). — Wiademeść 0 

ustąpieniu Brueninga wywołała w Londynie 
przygnębiające wrażenie. Gazety wieczorne 
nie komentują wprawdzie jeszeze tego faktu, 
lecz wszystkie stwierdzają, że rezygnacja 
Brueninga jest dla Europy wielką niespo- 
dzianką, zwłaszcza że nastąpiła w przed- 
dzień konferencji lozańskiej. „Evening Stan 
dard* pisze. że a ile ciwarcie Konferencji 
Iczańskiej znajdzie Hitlera u steru Niemiec, 
te zadaniem kenferencji będzie raczej szli- 
fowanie „kłów smoka*, niż stworzenie do- 

brobytu międzynarodowego. 

  

  

Pożegnalna wizyta. 

WARSZAWA. 30.V. (Pat.) 30 b. m. 
w godżinach południowych Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej przyjął w 
Zamku na audjencji pożegnalnej am- 
basadora Stanów Zjednoczonych A. 
P. p. Willysa, który wręczył Panu 
Prezydentowi listy odwołujące go ze 
stanowiska ambasadora w Polsce. 
Po tej audjencji Pan Prezydent przyj 
mował p. Willysa śniadaniem, na 
którem obecni byli m. in. p. prezes 
Rady Ministrów Prystor, minister 
spraw zagranicznych Zaleski, podse- 
kretarz stanu Beck, członkowie am- 
basady amerykańskiej i wyżsi urzęd 
nicy MSZ oraz członkowie domu cy 
wilnego i wojskowego P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 30 b. m. o godz. 
15 m. 50 ambasador Stanów Zjedno- 
czonych w Polsce Wilłys wraz z mał 
żonką opuścił Warszawę. 

Zwycięstwo tezy francuskiej. 

GENEWA. 30.V. (Pat.) Komitet 
stanów liczebnych konferencji rozbre 
jeniewej kontynuował dyskusję nad 
okreśieniem przysposobienia wojsko- 
wego. Sprawa ta ujawniła silną roz 
bieżność zdań pomiędzy delegacjami 

Francji i Włoch, przyczem w końcu 
propozycja francuska przyjęta zosta 
la 7 głosami preciwko 4. W/g defi 
nieji franeuskiej, przysposobienie woj 
skowe ohjemuje wyszkołoną młodzież 
poniżej lat 18. Z definicji wynika, że 
mężezyźni powyżej tego wieku, otrzy- 
miujący wyszkolenie wojskowe, zali 
czać się będą do stanu liczebnego. 
Po głosowaniu dełegat włoski oświad 
czył, że Włochy nigdy nie przyjmą 
tego rodzaju definicji, 

„Groźne chmury | 
nad Gdańskiem. — 

Alarmy ostrzegawcze opinii 
francuskiej. 

LION, (Pat). W tutejszym dzienniku „Le 
Democrate* ukazał się artykuł Herriota pod 
tytułem „Poważna sytuacja*. Herriot pod- 
kreśla niepokcjący słan Niemiec, ogarnię- 
tych przez hitleryzm. Szczegółowy niepokój 
budzi działalność Niemiec w stosunku do 
Gdańska. 

Herriot pisze: „Opinja publiczna w Niem 
czech jest przeciwko Polsce stale podburzana 
jak gdyby chciano pewnego dnia istotnie za 
jać słynny korytarz. Przygetowywana jest 
dyskusja w sprawie granie wschodnich. Tym 
czasem Ministerstwo Reiehswehry w dalszym 
ciągu domaga się kredytów na budowę krą- 
żewnika*, Herriot oświadcza w zakończeniu, 
że wohee sytuacji, która staje się z każdym 
dniem poważniejszą w związku z dojściem 
do władzy pokoleń opętanych przez rozmaite 
formy nacjonalizmu, nowa większość tran- 
enska powinna wykazać umiar i rozsądek, 
nie poddawać się mrzonkom i nie osłabiać 
się przez podział swych sił, 

Głos Herrieta nie jest odosobniony, bo“ 
wiem cała prasa franeuska zamieszcza ar- 
tykuły, emawiające sprawę incydentów pol- 
Sko-gdańskieh, jak również naprężonych sio 
sunków między Połską a Niemcami. Arty- 
kuły takie ukazały się m. in. w „La Repu- 
bligue“, „Le Petit Parisien“, „Le Volonte“, 
„L'Oeuvre“, „La Vietoire“ i innych. 

Zabierając głos na łamach „Le Popula- 
ire“ Leon Blum pisze, że socjaliści zdają so- 
hie sprawę z niebezpieczeństw, jakie groma- 
dzą się nad granicą polską. Gdańsk przed- 
stawia obecnie w miniaturze to, czem sta: 
łyby się całe Niemey w razie triumfu hitie- 
rowców. Z chwilą rozwiązania szturmowych 
Gddziałów hitlerowskich, utworzyła się ar- 
mja kondotjerów tem bardziej niebezpieczna, 
że niezależna od legalnej władzy i nie ро!- 
legająca żadnej odpowiedzialności. „Oddaj 
my — pisze Blum choć raz sprawiedliwo: 
Piłsudskiemu — Polska zachowała zimną 
krew i panowanie nad sobą, lecz nadejdzie 
może dzień gdy nastąpią wypadki, których 
konsekweneje za trudno będzie może cpano- 
wać. Poco czeka rząd polski — zapytuje Le- 
en Blum — z przekazaniem tej sprawy Li- 
dze Narodów, a jeżeli będzie dalej zwlekał, 
dłaczegoż Liga Naredów nie wystąpi z wła- 
sną inicjatywą. Jest ona do tego podwójnie 
zobowiązaną, kcwiem z jednej strony jako 
decydująca w sprawie Gdańska, który rządzi 
się pod jej bezpośrednią kontrolą, z drugiej 
jaka będąca odpowiedzialną za pokój w Eu- 
ropie. Gdańsk nie jest wszak tak odległy jak 
Mandżurja. Być może, że Średki, któremi 
rozporządza Liga Narodów pozwołą jej być 
bardziej pewną siebie, niż na Dalekim 
Wischodzie. 

Zamykając eykl korespondeneyj z Gdań- 
ska do dziennika „Le Journal* Geo London 
podkreśla, iż nigdy jeszcze Liga Narodów 
nie była zmuszona dawać dowodów tak wiel 
kiej czujności, jak obecnie, będąc obarczona 
misją zapewnienia Gdańskowi wolności oraz 
narzucenia mieszkańcom tego miasta sza- 
cunku dla traktatów. Nie cheqc alarmować 
napróżno opinji publicznej — kończy Lon- 
don — należy jednakże skonstatować, że po- 

kój jest na łasce przypadku: wystarczy ażeby 
jakaś banda wtargnęła do korytarza, Wpra- 
wdzie Pelska odparuje cios energicznie i sku 
tecznie, należy się jednak zapytać — czem 

wówczas ograniczy się ta awantura? 

Podziękowanie emira Faisala 

WARSZAWA. 30.V. (Pat.) Opusz- 
czając granice Polski, emir Faisal 
przesłał ze Stołpców na ręce p. pre- 
zesa Rady Ministrów Prystora depe 
szę, wyrażającą podziękowanie za go 
ścinne przyjęcie oraz życzenia po- 
myślności. 

  

  

   

ka Piłsudskiego jest wykładnikiem 

klasowych interesów ziemiaństwa i 

ciężkiego przemysłu. Gdyby tak było, 

to już dawno z za krat spoglądaliby 

na p. Mackiewicza, publicyści „Dro- 

gi, Z. Z. Z. Moraczewski z „Robotni- 

czym Frontem', B. B. S. i cały zespół 

redakcyjny,,Przełomu”. P. Mackiewicz 

wie, że jednak Ministerstwo Spraw 

Wewn. nie podziela historjozofji Ro- 

gera Batiagłia, według którego Polska 

jest i powinna być żandarmem ustro- 

ju kapitalistycznego. Walka z. komu- 

nizmem odbywa się na innej płasz- 

czyźnie, Walczy się z partją komuni- 

styczną dlatego, że jest ona ekspozy- 

turą ościennego państwa, ekspozyturą 

imperjalizmu chcącego rozwalić pań- 

stwowość polską. Walczy się dlatego, 

że partja komunistyczna pracuje nie 

w interesie mas pracujących Polski, 

lecz dla ambicyj i potrzeb SSSR. i 

czerwonej biurokracji Stalina. O tem 

wszystkiem p. Mackiewicz wie bar- 
dzo dobrze. Zerwanie ze .„Słowem* 

mie prowadzi jeszcze automatycznie 

na ławę oskarżonych. Trzeba więc 

Dembińskiego zbołszewizować, zrobić 

go agentem trzeciej Międzynarodów- 

ki. 

Pan redaktor był dobrym wach- 

mistrzem. 

Pan redaktor zna się na taktyce 

"walk podjazdowych. 
* + + 

P. Mackiewicz zarzuca nam so- 

wietyzm, a jednocześnie wie, że nasz 

antykapitalizm wypływa z patrjotycz 

nej obawy, aby państwo nasze, odsta- 

łe od światowych imperjalizmów go- 

spodarczych, nie spadło wobec kapi- 

tału europejskiego do tej roli, jaką 

pełni Mandżurja w stosunku do Ja- 

ponji. Wiemy, że jeśli w Polsce nie 

zorganizuje się świat pracy i jeśli nie 

stanie przy warsztatach planowej go- 

spodarki, to nic innego na dalszą metę 

nie zostanie jak albo być kolonją Za- 

chodniej Europy, jej psem podwó- 

rzowym. albo też kolonją bolszewiz- 

mu stalinowskiego i jego ekspery- 

mentów, narzuconych polskiemu pro- 

letarjatowi. 

Redaktor wie, że jesteśmy korze- 

niamį serc wrośnięci w ideę państwo- 

wości polskiej, że ona jest naczelnym 

motywem naszego radykalizmu. Nie 

chcemy, by takiemi ofiarami zdobyta, 

niepodległa Polska stała się elastycz- 

nem narzędziem w ręku zorganizowa- 

nych karteli j przekleństwem w u- 

stach polskiego świata pracy. 

Redaktor wie, że jesteśmy katoli- 

kami. Nie możemy pogodzić się z tym 

ustrojem, gdzie religja jest w rękach 

polityki burżuazyjnej niczem więcej 

jak piłką, którą się zachwyca i zjed- 

nuje masy. Ohydne jest to ciągłe han- 

dlowanie katolicyzmem jako siłą so- 

cjologiczną. 

Wiemy, że tak, jak petronjuszowa 

cywilizacja Rzymu musiała zginąć 

przed idącym z katakumb, katolicy- 

zmem, tak dzisiejsza kulutra burżua- 

zyjna musi ustąpić przed idącem od- 

rodzeniem katolicyzmu. Pełne odro- 

dzenie religji musi się łączyć z zupeł- 

nem zburzeniem kapitalizmu i jego 

nadbudówek, Pan redaktor o wszyst- 

kiem wie a mimo to zarzuca nam so- 
wietyzm. 

Pan redaktor jest widocznie moc- 

no opalony. 

Pan redaktor nie zechce się za- 

rumienić. 
* * * 

Pro domo sua, Za kolorowe kom- 

plementy dotyczące dobrej formy 

moich artykułów szczerze dziękuję. 

Pochwała p. redaktora będzie mi za- 

chętą @а dalszej mojej pracy publi- 

cystycznej na łamach „Kurjera Wi- 

leūnskiego“. 

H. Dembiński.
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Oszczędnošci budžetowe 
w St. Zjedn. 

Rewolucyjny projekt prezy- 
denta Hoovera. 

Wedle opinji najpoważniejszych 
znawców zagadnień finansowych i wa 
lutowych, dalsze kształtowanie się 
kursu dolara amerykańskiego zależy 
w lwiej części od tego, czy rząd Sta- 
nów Zjednoczonych Am. Półn. zdoła 
pokryć rosnący deficyt budżetowy. Wo 
bec wielkiego zainteresowania szero- 
kich kół społecznych kursem waluty 
amerykańskiej i ewentualnemi plana- 
mi inflacyjnemi, które doprowadzić- 
by musiały do załamania się kursu 
dolara — zwróciła się Ajencja „Iskra“ 
do najbardziej miarodajnych kół ame 
rykańskich w Warszawie z prośbą o 
wskazanie, w jaki sposób rząd ame- 
rykański zamierza w najbliższym cza 
sie zmnijeszyć deficyt budżetowy. 

Udzielone nam informacje przed- 
stawiają się niezmiernie ciekawie. In 
formatorzy nasi komunikują, że pre- 
zydent Hoover przedłożył komitetowi 
ekonomicznemu kongresu projekt u 
sławy, dotyczącej wprowadzenia dra 
końskich wręcz oszczędności w admi 
nistracji państwowej. Główne punkty 
proponowanego projektu ustawy są 
następujące: 

i) wprowadzenie  5-ciodniowego 
tygodnia pracy dla urzędników i fun- 
kcjonarjuszów państwowych, pracu- 
jących za wynagrodzeniem dziennem: 
dla tunkcjonarjuszów pracujących za 
wynagrodzeniem miesięcznem — je- 
den miesiąc w ciągu roku bezpłatne- 
go urlopu (czyli 1l-cie tylko pensyj 
rocznie dla urzędnika); 

2) zawieszenie awansów tak au- 
tomatycznych, jak z wyboru na prze 
ciąg jednego roku; 

3) zawieszenie na przeciąg jedne- 
go roku mianowania urzędników na 
stanowiska wakujące; 

4) spensjonowanie urzędników, 
którzy osiągnęli granicę wieku, przy 
nieebsadzeniu wakansów w ten spo- 
sób stworzonych; 

5) ząwieszenie wynagrodzeń  do- 
datkowych za prace nocne oraz poza 
godzinami urzędowemi; 

6) ograniczenie zapomóg, dawa- 
nych weteranom wojny światowej; 

7) reorganizacja służby w poszcze 
gólnych gałęziach administracji, ce- 
lem uniknięcia dubłowania pracy, ze 
specjalnem uwzględnieniem robót pu- 
blicznych, służby zdrowia, administ- 
racji personalnej, marynarki handlo- 
wej ; oświaty publicznej. 

Przez wprowadzenie w życie tej 
ustawy prezydent Hoover spodziewa 
się osiągnąć oszczędności na sumę 250 
miljonów. 

Ustawa zda jótje się obecnie w ko- 
misjach i w najbliższym czasie będzie 
dyskutowane na plenum. (Iskra). 

„Kłajpeda musi wrócić 
do Rzeszy”. 

ilsiter Allg Ztg.* przytacza następującą 

treść rezolucji, przyjętej w sprawie Kłajpe- 
dy na zgromadzeniu „„Reichsverbandu i Hei- 
matireuen Ost und Westpreussen* w Pocz- 
dami 1zek pozdrawia braci kłajpedz- 
kich Niemnem i skalda im podziekowa- 
niė za ich wiernoš w łych ciężkich cza- 
sach gwałtów liten Z podziwem przy- 
patryw wytewałcś przeciwko 
wszelkim napaściom; z dumą „dowiedzieliśmy 

o olbrzymiem 

  

  

         

  

     

  

   
   

     

        

     
   

      

wo. to bylo“ świadectwem duchowego 
leżenia Kłajpedy do Prus Wschodnich 

Niemiec. Siła i wytrwałość zapewniają Kłaj 
pedzie przetrwanie aż do dnia połączenia się 
«z powrotem z niemiecką macierzą. Rodacy 
wschodnio-pruscy w Rz у e bę- 
dą wszystko co możliwe ciągle 
nanowo wz) * naród niemiecki do walki 
i do napraw akie zostało wyrządzo- 

iej Kłajpedz 
y zasadę i bę- 

   
    

       

  

    

  

    dze: : Kłajpeda mu- 
si powró do Rzeszy*. 

Kronika telegraficzna. 
— Straty wojsk chińskich podczas walk 

    

z Japońc: mi pod Szanghajem wynoszą 
214 Sl os i 4.060 szeregowców. Rannych 
było 617 oficerów i 11,530 żołnierzy. 

— Zrabowano kasyno w Juan les Pins 
na Rivierze cuskiej. Włamywacze zabrali 
185.000 fr. oraz bilet loterji hiszpańskiej, 
na który padła wygrana 1,500,000 fr. 

— Nowe rozruchy wybuchły w Bombaju. 
"Tłum atakował wojsko pustemi butelkami. 
Jedna osoba zabita, wielu rannych. 

    
    

    

    

  

КОН ЛЕ Wi LALSE NS KL 

Kongres socjalistów francuskich. 
Warunki współpracy z radykałami. 

PARYŻ. 30.V. (Pat.) Dyskusja po- 
lityczna w sprawie ewentualnego u-. 
działu socjalistów w rządzie rozpo- 
częła się wczoraj na samym początku 
kongresu. Debaty toczyły się w obee- 
ności członków i sympatyków stron 
nietwa, tłoczących się na sali i trybu 
nach, na których zasiedli delegaci 
międzynarodówki. Prasie rozdano 200 
kart wstępu. 

Wezorajsze obrady. odbywały się 
w. całkowitym spokoju. Właściwa wal 
ka rozpocznie się dopiero dzisiaj. 
Uczestnicy kongresu oczekują z wiel- 

  

kiem zainteresowaniem przemówienia 
Bluma, jak również interwencji Win 
centego Auriol'a autora wniosku, któ 
ry wedle ogólnych przypuszczeń, uzy 
ska aprobatę Bluma. Wniosek Auriola 
ustala warunki, na jakich grupa soc- 
jalistyczna w parlamenecie upoważ- 
niona będzie do dyskusji, a w razie 
potrzeby przyjęcia propozycji współ- 
pracy w celu popierania polityki lewi 
cowej i: niedopuszczenia do polityki 
koncentracji, — która — jak twierdzi 
tekst — byłaby zdradą kraju. 

  

pięta przygotowania 

Na Wschód czy na Zachód? ' 
Przewodniczący Rady Komisarzy ludo- 

wych Mołotow odbywa w tych dniach pod- 
róż inspekcyjną w rejonach uralskich, gdzie 
z wielkiem zainteresowaniem zwiedził już 
zakłady chemiczne w Berezinkach. W! nie- 
których koiach pelitycznych mówią, że pod- 
róż ta jest w ścisłym związku z rozwojem 
wypadków na Dalekim Wschodzie. Moskie- 
wski' korespondent paryskiego organu Kie- 
reńskiego „Dni* zamieszcza ciekawą kores- 
pondencję o zakładach chemicznych w Bere- 
zinkach, którym tak wielką uwagę poświęcił 
prezes Rady kemisarzy ludowych ZSRR. 

  

Grupa zakładów chemicznych w Berezin- 
kach — pisze wspomniany korespondent — 
budowana jest według najnowszych zdoby- 
czy niemieckiej techniki. Budowa fabryk nie 
jest jeszcze zupełnie ukończona. Nowe przed 
siębiorstwe zajmuje jedno z najpowažniej- 
szych miejsc w płanach sowieckiej piatiletki 
wojskowej. Zdaniem fachowców po urucho- 
mieniu fabryk w Berezinkach Związek sowie 
tów zajmować będzie pierwsze miejsce na 
świecie, jeśli chodzi o chemiczne przysposo- 
hienie na wypadek konfliktów wojennych. 

Jednak techniczna strona całego dzieła, jak 
okazuje się, jest obecnie podporządkowana 

kwestjom organizacyjnym, które w. związku 
z rozwojem wypadków na Dalekim W$scho- 

dzie nadzwyczaj się zaostrzają. 

O ile wiadomo, wypadki te. wywołały 

Hausner 
LONDYN, (Pat). Lotnik polski Stanisław 

Hausner, który wystartował wczoraj o godz. 
9 wieczorem według czasu europejskiego na 
swym biało-amarantowym płatowcu „Roz- 
maryn* do letu przez Atlantyk zmuszony 
był wskutek złege funkcjonowania motoru 
zawrócić i około godz. 3 nad ranem wed- 
ług czasu europejskiego wylądował na lotni- 
sku w Linden, z którego wystartował 

  

  

gwałtowne różnice pomiędzy t. zw. profin- 
ternistami (członkowie Międzynarodówki Za 
wodowej) a członkami rewolucyjnej rady wo 
jennej. Profinterniści, do których zaliczyć 
nałeży grupę Łozowskiego są zdania, że na- 
leży skoncentrować wszystkie siły w ezyn- 
nej polityce w kierunku na zachód, ze wzglę 
du na wypadki, rozgrywające się w Berlinie, 
Do zwolenników tego poglądu zalicza się 
Wargę, Radka i Ganieckiego z jego grupą, 
stejącą gdzieś głęboko za kulisami. Nato- 
miast członkowie rewolucyjnej rady wojen- 
nej, grupa Piatnickiego, ošwiadezaja, že gdy- 

  

  

by przesunięto siły na zachód, utraconoby 
   wpływy na wschodzie, utraconowy zdołn: 

rezwinięcia czynnej polityki a nawet zagra- 
żałoby to całości Związku sowietów. Jak 
słychać Stalin zupełnie podziela zdanie gru- 
py Piatnickiego, ale krępowany jest w wy- 
borze drogi. 

W: takich warunkach zwyciężył wniosek 
komprómisowy Wborcszyłowa. Przedłożył on 
plan biernej obrony na Dalekim Wschodzie. 
Jednak plan Woroszyłowa nie zadawalnia 
ani profinternistów, ani ezłonków rewoley j- 
nej rady wojennej, którzy twierdzą, że dla 
cebrony państwa plan ten jest niedostateczny. 
Zdaniem profinternistów dla uskutecznienia 
planu Wproszyłowa użyje się tyle sił i środ- 
ków, że dla czynnego rozwiązania proble- 
mów zachodnich nie nie pozostanie. Dotych- 
czas jeszcze spór nie został rozstrzygnięty. 

zawrócił. 
LONDYN, (Pat). Nadeszły tu wiadomości 

że lotnik Hausner zawrócił z drogi nietylko 
z powodu złego tunkejonowania motoru, 

  

* ile raczej ze względu na groźną wichurę i 
gęstą mgłę co przy niezupełnie prawidłowem 
działaniu kompasu uniemożliwiło mu dalszy 
lot. 

W czasie lądowania w Linden jeden z 
płatów steru uległ lekkiemu uszkodzeniu. 

  

Program rządowy 
plena. 

PARYŻ, 30. 5. (Pat). — Wniosek Auriola, 
jaki wpłynął na wczorajszem posiedzeniu 
kongresu socjalistycznego, zaznacza, iż nie 
może być w żadnym razie mowy o ewentu- 
alnej współpracy w rządzie z przedstawicie- 
lami dawnej większości Tardieu i Lavala, po 
nieważ społeczeństwo odmówiło zaufania 
partjem które wchodzą w jej skład. Pozatem 
kreśli program działalność rządu, mówiąc, 
że powinien on obejmować sprawy organiza 
eji pokoju drogą porozumienia między na- 
rodami w celu ogólnego i jednoczesnego roz 
brojenia zapomocą znacznych redukeyj wy- 
datków na cele wojskowe. Wniosek domaga 
się =Ee ei aa równowagi budżetowej i 
   

i zarobków i płae eraz ob: 
pobieranych przez 

  

Przeprowadzenie oszczędności należy za- 
pewnić prze utworzenie wyższej rady kont- 

lnej nad bankami i kasami  oszezędno- 
ściowemi. Należy zaniechać wszelkich prób 
podwyższenia taryf państwowych lub obni- 
żenia zarobków kolejarzy. Powinno się zorga 
nizować ogólny system ubezpieczeń, mający 
na celu ochronę robotników przed nędzą z 
powodu bezrobocia, a rolników przed zubo- 
żeniem wskutek klęsk żywiołowych. W; razie 
niedojścia do porozumienia z senatem co do 
środków urzeczywistnienia powyższego pro- 
gramu, powinno się zająć energiczną posta- 
wę, zmierzającą do rozwiązania Izby przez 
odmowę udzielenia zaufania  jakiemukoł- 
wiek gabinetowi lub też odrzucenia uchwał 
senatu. 

MAITIN 

Emir Faisal w Moskwie. 

MOSKWA. 30.V. (Pat.) W dniu 
wczorajszym przybył do Moskwy 
wicekról Hedżasu emir. Faisal wraz 
ze swą świtą, Na dworcu emira Faisala 
przywitali przedstawiciele rządu Z. S. 
R. R. z prezesem komisarzy ludo- 
wych Kalininem na czele. 

0 J A V i 

„Biblioteka Nowošei“ 
Plac Orzeszkowej 3. 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

  

Czynna od godz. 1l-ej do IB-ej. 

Kaucja 5 zł. — Abonament 2 zł 

Gawor 

    
Zastrzelenie sępa afrykańskiego w lasach oszmiańskich. 

Dnia 27 b. m. p. Edward Wojnic- 
ki przechodząc wieczorem ze strzelbą 

przez las koło Bohdanowa. w pow. 
oszmiańskim ujrzał siedzącego na 
drzewie olbrzymich rozmiarów ptaka. 
Zainteresowany tem niezwykłem, jak 
na naszą faunę, zjawiskiem począł się 
zbliżać, chcąc go lepiej obejrzeć. 
Tymczasem ptak ujrzawszy człowie- 
ka rozłożył olbrzymie swe skrzydła 
i zerwał się do lotu. Padł strzał i ptak 
rażony kilku Śrutami zleciał martwy 

na ziemię. 
Po zaniesieniu płaka do domu i 

zajrzeniu do podręcznika przyrody 
szezęśliwy myśliwy stwierdził, że jest 
to piękny okaz sepa afrykańskiego 
zwanego płowym. Skąd i przy jakich 
okolicznościach ten ptak zawędrował 
do nas, trudno ustalić i na ten temat 
można snuć tylko domysły. Według 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 

z dnia 30.V b. r. 

WALUTY I DEWIZY: Londyn 32,95— 
„79. Nowy York 8,899—8,919—8,879. 

5,23 5 174,40 
) -45,98— 

n 211,55 — w obrotach nieofic- 
jalnych. — Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWIE: 3 proc. poży 
czka budowlana 31,50. 40 proc. inwestycy 
na 84. — Ta sama seryjna 91. 5 proc. kon- 
wersyjna 31—30. — 6 proc. dolarowa 46. — 
4 proc. dolarowa 44, 19 — 45. -— T proc: 

stabilizacyjna 41 8 proc. L. Z. B. 

        

    

  

  

   
G. Ksi BOR, obliga - 94, Te same 
7 proc. 83,25. — 4 i pół zie i 
5 proc, warszawskie 36—37. 
szawskie 49—45—46,75. — 8 proc. Często- 
chowy 43. Tendencja słabsza. 
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Bank Polski 70. 

Listy z Warszawy. 
Bruki Wilna i Warszawy. — Pop: 

wyższej uczelni 

w yczytałem niedawno w „Kurje- 
rze”, Wilno postanowiło się prze- 
brukować: zerwać z tradycją kocich 
łbów i wymościć ulice kostką granito 
wą. Wiadomość ta ucieszy wszystkich 
przyjaciół przepięknego grodu Gedy- 
mina. Dobre bruki to nietylko ważny 
czynnik ekonomiczny, znakomita с- 

ędność pracy j pieniędzy, ale rów 
nież ozdoba miasta. I rzecz ciekawa: 
o ile rozmaite nowoczesne urządzenia 
często kłócą się ze staremi murami i 
szpecą ulice pamiątkowe, o tyle bruki 
stanowią wyjątek. Ani Norymberga, 
anj Kraków. ani rynek staromiejski 
w Warszawie nic nie straciły z uroku 
swego po zastąpieniu kocich łbów 
przez bruki nowoczesne. Jest im z nie- 
mi zupełnie do twarzy. 

Nie ulega więc najmniejszej wątpii 
wości, że i Wilno na inowacji tej zy- 
ska. Należy je wszakże przestrzec. 
aby wzorów do tej pracy nie szukano 
w Warszawie! W Poznaniu, w Kato- 
wicach, w Bydgoszczy owszem — byle 
nie w stolicy!... Djabli biorą człowieka, 
gdy patrzy na „wyczyny* brukarskie 

   

      

tandeciarstwa. = 
ód wertepów. — Sądy o kulturze. 

Śródmieście, a peryferje. — Gmach 

magistratu warszawskiego. Tandetna 
Roa wymagająca ciągłych napraw, 
wykonywanych niemniej tandetnie, 
musi pochłaniać sumy. Wyciska się 
je, wygniata ze zubożałych mieszkań- 
ców i — marnotrawi. Umyślnie obser 
wuję pewien odcinek ulicy Marszał- 
kowskiej. Obok szyn tramwajowych 
istnieją stale wyboje. Go jakiś czas 
zjawiają się robotnicy, naprawiają 
przez kilka dni (przyczem nieraz spać 
ludziom po nocach nie dają), a po ty- 

godniu czy dwu w tych samych punk. 
tach te same wyboje się tworzą. 

Sądzę, że nigdzie na Świecie gospo 
darka taka tolerowana by nie była. 
Ma się wrażenie, iż zależy tu komuś 
na niechlujnem wykonywaniu pracy. 
by ją móc jak najczęściej powtarzać, 

Jeżelj coś podobnego dzieje w śród 
mieściu, na ulicy pryncypalnej, bai 
niejako reprezentacyjnej, to łatwo so- 
bie wyobrazić, jak wygląda warszaw 
skie brukarswo na peryferjach mia- 
sta. Spotykamy tam przykłady wręcz 
nieprawdopodobnego niedbalstwa. 

Ot, choćby taki obrazek. 

wszelkiego prawdopodobieństwa po- 
rwała go w jego ojczyźnie jakaś silna 
burza.i zaniosła daleko na, północ. 
Błądząc następnie wędrował coraz da 
lej i dalej, a że ciepło jest u nas już 
dość dawno, płynąc w przestworzach 
na swych olbrzymich skrzydłach za- 
wędrował aż w nasze lasy. 

Sępa p. Wojnicki przysłał do Wil- 
na do zakładu preparowania ptaków 
(Garbarska 1) i oto wczoraj wieczo- 
rem kierownik zakładu p. Ryszard 
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W południowo-zachodniej części 
wielkiej Warszaw ypowstaje piękna 
dzielnica, gdzie przybywają ciągle no 
we osiedla i kolonje. Dalsza okolica 
ma się stać uniwersyłeckiem  quar- 
tier. Tu, wpobliżu ul. Grójeckiej (przy 
Opaczewskiej) powstał monumental 
ny gmach Wolnej Wszechnicy Pol- 
skiej. Pisałem o nim w r. z., kiedy ro 
koty. jeszcze były w toku. Obecnie są 
one posunięte juź tak daleko, że wszy 
stkie wydziały zasłużonej tej uczelni 
zostały tutaj przeniesione. 

I ile Wolna Wszechnica wystawio 
na była na szykany za rządów p. St. 
Grabskiego, który nie mógł jej zapom 
nieć iż powstała zestworzonego przez 
postępowców Uniwersytetu „.latające- 
go, o tyle rządy pomajowe wzięły 
instytucję tę w opiekę. Gen. Górecki, 
jako prezes B-ku Gosp. Krajowego u- 
dzielił kredytu 1.500.000 zł.. MWR. i 
OP. dało 200.000 subsydjum, a że i 
plac otrzymała Wszechnica po cenie 
ulgowej, więc energiczny rektor, dr. 
Teodor Vieweger, mógł budowę do- 
prowadzić niemal do końca. Dziś, na 

roboty uzupełniające brak już tylko 
około 150.000 zł., które przypuszczal 
nie się znajdą, 

Nie tu jednak. kres pomocy ze stro 
ny obecnego rządu. Udzielił on Wsze- 

  

  

   

Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wilna 
podaje do wiadomości, że z dniem 1 czerwca 1932 roku 

otwiera 
przy ulicy Trockiej Nr. 14 (mury po-Franciszkańskie) 

lanka (lonkai 
Zakład będzie czynny w dnie powszednie od godz. 

9-ej do 2'/,, w soboty od 9-ej 1'/, po poł 

Oprocentowanie pożyczek oraz opłaty uboczne wy- 
nosić będą w łącznej: kwocie 23'/, w stosunku rocznym. 

(—) Józef Korolec 
Prezes Zarządu K. K. O. m. Wilna. 

  

Łodziński przyniósł go pokazać nam 
do redakcji, za eo jesteśmy mu bardzo 
wdzięczni, bowiem takie niezwykłe 
okazy nie często można oglądać. 

Rozpiętość skrzydeł tego ptaka 
wynosi 2 mtr. 90 em., długość tuło- 
wia 1 mtr. 15 em. Waga 15 klg. Te 
wymiary same za siebie mówią. 

Dziś mają go oglądać profesoro- 
wie U. S. B. — przyrodnicy. Po sfo- 
tografowaniu sęp zostanie wypchany. 

chnicy praw, których przedtem złoś 
liwie jej odmawiano. 

Nie jest to więc obecnie instytucja 
dokształcająca, jakieś luźne kursy 
lecz zorganizowany wolny uniwer: 
tet. Jego dyplom daje te same przywi 
leje w służbie państwowej, nauczyciel 
skiej i t. p., co dyplom uniwersytetów 
państwowych. Słuchacz Wszechniey 
może otrzymać tytuł magistra. Po- 
nieważ niema tu przeludnienia. wiec 
warunki pracy są stosunkowo bardzo 
wygodne; coraz więcej młodzieży gar 
nie się do tego zakłada — tem chęt- 
niej, że wykłady odbywają się prze- 
ważnie po godzinach biurowych. Poz 
wała to studjować ludziom zarobku 

jącym. 
Zdawałoby się, że nic już nie prze 

szkadza rozwijać się tej doskonałej 
uczelni. 

Otóż nie! Jest przeszkoda. 
Magistrat, jakby się uparł, ulicy 

Opaczewskiej nawet kociemi łbami do 
końca wybrukować nie chce. Przed 
wielkim gmachem — góry i doły. Tro 
tuar, przeprowadzony tylko ezęścio- 
wo, przecinają śmierdzące rynsztoki, 
jak w jakiejś Pipidówce. Ludzie łamią 
tu ręce i nogi, bo nawet porządnego 
oświetlenia brakuje. 

Tak właśnie, albo jeszcze gorzej. 

      

  

  

  

    

inwalidów . wojennych. | 

Zwrot w polityce gospo- 
darczej Z. S. R. R. 

Rozporządzenie Rady komisarzy  ludo- 
wych ZSRR. z dnia 6 maja r. b, powoduje 
gwałtowne zmiany jak w polityce rolniczej 
rządu sowieckiego, tak i w zaopatrywaniu 
miast w Związku Sowieckim. 

Rząd sowiecki w roku bieżącym zmniej- 
Szył znacznie racje zboża, jakie oddawane 
mają być państwu. Podczas gdy w roku ub. 
racje te wynosiły 1.400 miljonów pudów, to 
w roku bież, ma być oddanych państwu tyl- 
ko 1.103 miljonów pudów. 

Wspomnianemu rozporządzeniu Rady ko- 
misarzy ludowych towarzyszy zarazem na- 
kaz, mocą którego wszystkie miejscowe urzę 
dy mają przyjść z wydatną pomocą w celu 

przyczynienia się do najszerszego rozwoju 
targowego handlu kołehozowego. Począwszy 
od 15 stycznia 1933, do którego to czasu 
spełniony musi być plan aprowizacyjny i do- 
stawy zboża, wszystkie kołehozy i ich człon- 
kowie mają nieograniczoną możność sprze- 
dawania według własnego postanowienia w 
sklepach kołchozowych, targowiskach miej- 
skich i bazarach wszelkich wolnych nadmia- 
rów zboża. 

Samodzielni gospodarze, którzy nie wstą- 
pili do kołchozów mogą również sprzeda 
swe nadmiary zboża, ale tyłko za pośredn 
ctwem sklepów kołehozowych. Równocześnie 
jednak rząd sowiecki uprzedza, że w ca- 
łem państwie wydane zostaną ostre zarządze 
nia przeciw prywatnym kupcom i przekup- 
niom 

Nowe rozporządzenie rządu sowieckiego 
ma wielkie znaczenie nietylko dła rolnictwa, 
ale i dla ludn: miejskiej Związku Sowiee 
kiego. Sens i istota tego rozporządzenia jest 
następująca: 

Członkom kełehozów przyznaje się pra- 
wo wolnej sprzedaży produktów rolniczych. 
Równocześnie podkreśla się  najostrzejszy 
zakaz handlu prywatnego dla wszystkich oby 
wateli Związku Sowieckiego. Prawo sprze- 
daży przyznaje się ezłonkom kołehozów dla- 
tego, aby w nich wzbudzić zainteresowanie 
się gospodarczo ich kołehozami. Doświad- 
czenia roku ub. wykazały, że drogą przy- 
musu nie można nakłonić członków kołcho- 
zów do wydatniejszej pracy. Przeciętny uro- 
dzaj w roku ubiegłym w porównaniu do ro- 
ku 1930 znacznie się zmniejszył. Rewizje 
przeprowadzone w kołchozach w czasie te- 
gorocznej zimy wykazały, że członków koł- 
chozu należy materjalnie zainteresować w 
gospodarstwie kolektywnem, bowiem w prze 
ciwnym razie praca kołchozów nie da pożą- 
danych wyników. 

          

Przez zmniejszenie racyj zboża, jakie 
mają być oddane państwu ma być osiągnię- 
te to, aby członkom kołchozów pozostały 
znaczniejsze zapasy zboża, które wolno i po 
cenach wysokich mogą być sprzedawane na 
targach miejskich. 

Z drugiej znów strony zmienia się spo- 
sób zaopatrywania ludności miejskiej. Przy 
nowym stanie rzeczy rolnicy będą swobod- 

nie sprzedawać swe produkty na targach 
miejskich, t. zn., że Indność, która dotych- 

czas legalnie mogła nabyć potrzebne towary 
tylko za pośrednictwem kartek przydziało- 
wych, może obeenie bez ograniczeń zakupy- 
wać potrzebne tawary w dowolnej ilości 

'Tem samem, oczywiście, gruntownie zmie 
niona będzie aprowizacyjna sytuacja mi 
której dotychczas rząd sowiecki nie potrafił 
nijak poleps. Jednakowoż krok ten ozna 
cza zarazem poważne odchylenie się od po- 
lityki klasowej, bowiem przy istnieniu wol- 
nych rynków każdy obywatel sowiecki, bez 
względu na to, do jakiej klasy ludności na- 
leży, może za pieniądze otrzymać dowolną 

produktów. Nie ulega wątpliwości, że 
nowy system handlu wywrze znaczny wpływ 
na ceny w ZSRR. Dotąd trwał zakaz wolne- 
go handlu, rząd sowiecki miał możność re- 

gulowania ceny sprzedaży produktów rolni- 
czych i utrzymywania ich na odpewiedn. po- 
ziomie. Z przejściem do handlu kolchozowe- 
go ceny prenuktów znacznie pójdą w górę 

          

a tem samem — jak zawsze na rynkach — 
da się zauważyć upadek siły kupna rubla 
rosyjskiego. 

     z powyższego wynika. świat stoi przed 
doniosłemi zmianami w sowieckiem życiu 
gospodarczem. Trudno jednak przewidzieć 
następstwa tych zmian. żk. 

MATKO! 
  

  

NIE ŽAEUj DZIFCIOM 
CURRUI 
CUKIER WZMACNIA 

LOS QL 
  

wyglądają peryferje Warszawy. Po- 
prostu wstyd zaprowadzić tam cudzo 
ziemca, który — po obejrzeniu tych 
„dzikich pól* — łacno mógłby zwąt- 
pić o kulturze kraju, którego stolica 
toleruje taką gospodarkę. A przecież 
tyle się u nas gada, tyle pisze właśnie 
o kulturze. Wciąż powstają nowe wy 

dawnictwa artystyczno-literackie, za 
znajamiające nas z najnowszemi kie 
runkami w sztuce i piśmiennictwie. 
Napuszony, pretensjonalny styl więk 
szości umieszczonych tam artykułów 
ma być miarą wyżyn. na jakie potra- 
fili już wdrapać się nasi pionierzy 

nowoczesności. Wszyscy oni wszakże 
zapominają o jednej starej prawdzie: 
mianowicie, że o kulturze narodu nie 
tyle mówią ustępy z jego literatury, 

ile poprostu... ustępy. 
Nieraz się słyszy, że każdy wolny 

naród ma taki rząd, na jaki zasługu- 

    

  

  

   
je. Jest to najczęściej prawda. Nie 
można jednak tego samego  powie- 
dzieć o literaturze j sztuce, Przedwo 
jenna Rosja, licząca około 70 proc. 
analfabetów, miała literaturę wspa- 
niałą. Schiller lub Schubert zawsze 
należeć będą do Panteonu kultury 
niemieckiej, choć są zaprzeczeniem 
obecnego jej ducha. 

Chociażbyśmy więc mieli pleja- 

  

    

121 (2363) 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Niemiecka szkoła a rozbrojenie 

moralne. 

Na marginesie rozważań nad pol- 
skim projektem rozbrojenia morałne- 
go „Kurjer Polski* podkreśla koniecz 

ŚĆ izji podręczników szkolnych 
—zwłaszcza w Niemczech. Charakte- 
rystyczny przykład: 

„Oto leży np. przed nami podręcznik nie- 
miecki, przeznaczony dla nauczycieli niemiec- 
kiego, zawierający spis wypracowań godnych 
polecenia. (Der deutsche Aufsatz in den hoe 

heren Lehranstalten, ein Hand-und Hilfsbuch 
fiir Lehrer). W tomie III, na str. 362 (wyd. 
szóste!) czytamy płan wypracowania p. t. 
„Błogosławione konsekwencje wojny”. 

W „dyspozycjach* do referatu wi- 
dzimy tam takie kwiatki, jak np.: 

Dużo ludzi energicznych ma okazję zro- 
bienia. podczas wojny wielkiego majątku. 

Śmierć dla' ojczyzny jest słodka. Śmierć 
nieprzyjaciela żyje we wspomnieniach, zwy- 
cięzcy 

    

    
    

   
ludzie wyrość mogą z młodzieży, 

keztałconej na takich podręcznikach? 

Takich podręczników jest więcej. 
Niedawno donosiła znów prasa o świe 
żych fałszerstwach historji j atlasów 
geograficznych. Takiemi metodami 
wychowując można się różnych rze- 
czy dochować. 

Q nowe drogi. 

„Gazeta Lwowska* zastanawia się 
nad mentalnością „leka rzy kryzys 

stwierdzając że jest ona przeważnie 

tak obca jasnemu rozumieniu rzeczy- 
wistości, że nie należy się dziwić nik- 
łym wynikom kuracji. 

-.„Niemalże po dyletancku traktują te 
sprawy liczne dzienniki i czasopisma. U pod- 
łoża ich poglądów leży zwykle subjektywizm 
klasowy, połączony bądź z upartym. konser 
watyzmem, zamykającym oczy na widoczne 
zmiany, #2 życiu zorganizowanej 
społeczności..." 

„.Zdawało się, że może jednak jakieś świa 
tło na te sprawy rzuci międzynarodowa koń 

ferencja w Berlinie, której zadaniem było 
omówienie obecnej sytuacji światowej oraz 

rozważenie sposobów jej naprawy. Niestety 
pomimo uczestnictwa w konferencji wielu 

wybitnych ekonomistów różnych krajów, nie 
doszła ona do wnios ków pozytywnych. Ucze- 

— a się okszao — 

      

  

    

  

    

     

   

  

   ategorjami, 

że konferencja w e rzeczy spełzła na 
niczem i dróg wyjścia nie znalazła. 

Mussolini a „wysmukła linja“. 

„Gazeta Lwowska donosi o tępie- 

niu we Włoszech smukłej sylwetki. 
Zabrał się do niej poważnie sam Musso- 

lini. 
Oto w czasie kongresu medycznego w Rzy 

mie, wypowiedział on wielką mowę, w której 

wystąpił przeciw dążeniu kobiet do zachowa- 
nia L. ZW inji“. Dyktator Włoch 
wychodzi iracj) j 
się w poważnym stopniu przeszkodą do speł 
nienia tego największego obowiązku kobiety, 
jakim jest częste macierzyństwo. 

Możliwe, możliwe. Ale dość zabaw - 
ny jest Duce, chcący być wzorem 
modnej sylwetki, jak książę Walji 
wzorem elegancji. 

  

   
    
   

Dramatyzacja wieprzowiny. 

„Nasz Przegląd* donosi inne rze- 
czy o słonecznym kraju makaronów. 

„We Włoszech wydawane jest pismo perjo 
dyczne, ukazujące się każdej niedzieli p. t. 
„Włoska kuchnia*. 

Nie wpadłoby nikomu na myśl, że chodzi 
o pismo par excellence literackie. Termbar- 
dziej zdumienie musi wywołać fakt, że pismo 
literackie może posiadać tak koosalny nakład, 

przew; jący miljon egzemplarzy. 

Jest to organ futurystów. Piszą 
tam najznakomitsi: Bontempelli, Buc 
cio, Pirandelli, redaguje Marinetti. 
Zajrzyjmyž do trešci: 

    

„Miesoplastyka“, albo „Maszyna prób 
smaku*, „Dramatyzacja wieprzowiny. A 
na deser „Aero-potrawa'* -— kompot z nie- 
możliwej mieszaniny owoców, jarzyn, kar- 
tofli i t. d. 
karonami!“ 

Postępowa degeneracja. pod opie 
kuńczemi skrzydłami wdzięcznego za 
dawne zasługi Duce. A zapowiadało 
się ongiś lepiej... jim. 
ARRAS 

+WŠROD PISM. 

A przedewszystkiem precz z ma- 

— Nr. 22 „Wiadomości Literackich* przy 
nosi 
kim 
prof. 

wspomnienia o Andrzeju  Niemojews- 

pióra Adama Czartkowskiego, artykuł 
Dobrowolskiego w sprawie minimum 

Żeleńskiego o 

   

        

    

  

    

      

okrucień ach kodeksu karnego, całą ko- 
lumnę książek (pióra Kleinowej), Breitera, 
Hulki-Laskow: ego i Czachows 40), recen- 
zje teatralne ihlinga i Krzywickiej, „Pol- 

„ aktualnos   

  

dy znakomitości artystycznych, w 
opinji świata nie zdołają one odrobić 
wrażenia, jakie pozostawia prymityw 
ny stan wsi polskiej. Na szczęście (jeś 

li to szczęściem nazwać można), owa 
wieś nie narzuca się zbyt natarczywie 
oczom cudzoziemców. Już prędzej — 

stołeczne przedmieścia. Wprawdzie 
zagranicznych dostojników tam się 
nie wozi, ale dziś do Warszawy zaglą 

dają już nietylko goście urzędowi. 
Ot, weźmy choćby taką Wolną Wsze- 
chnicę, o której mówię wyżej. 

Jej sława zdążyła przekroczyć gra 
nice państwa i obecnie coraz częściej 
na listę słuchaczów zapisuje się mło- 
dzież obca (np. Łotyszej. Można sobie 
wystawić, co oni sądzą o naszej nie 
śródmiejskiej — reprezentującej, ale 
istotnej rzeczywistości, gdy łamiąc no 
gi na ul. Opaczewskiej, przypominają 
sobie śliczną, czystą nawet na przed 

mieściach — Rygę. 
Tak! Skoro Wilno zamierza moder 

nizować swój wygląd, niech się, broń 
Boże, nie wzoruje na Warszawie. 

Benedykt Hertz. 

BEBO 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Eksplozja pocisku armatniego. 

Jedna osoba ranna. 
W dniu wczorajszym w lesie wpobliżu 

wsi Stachowce, gminy postawskiej, w czasie 
palenia przez pastuchów suchych gałęzi ek- 
splodował ukryty w pcbliskich krzakach du- 
ży pocisk armatni pozostały jeszcze z cza- 

światowej. 
uchu kilku pastuchów zostało 

odrzuconych o kiłka metrów i dzięki szezę- 

   

  

śliwemu zbiegowi okoliczności wyszli oni 
cało odnosząc jedynie nieznaczne poranienia 
Najwięcej ucierpiał jeden z nich niejaki Ja- 
kób Szaban. 

Wybuch pocisku rerzucił również iskry 
ogniska powodujące tem pożar lasu. 

Ogień zniszczył kilka ha łasu. Straty są 
znaczne. (e). 

  

  

Oszmiana. 
Zakończenie lustracji placówek В. В. 

W. R. w pow. oszmiańskim. 

W ostatnich dniach ubiegłego tyodnia 
kierownik Sekretarjatu Wojewódzkiego B. B. 
W. R. poseł Stanisław Dobosz uczstniczył 
na Zebraniach Komitetów Gminnych BBWR 
w Holszanach, Dziewieniszkach i. Grauż 

      

ty         
     

  

kach, wygłosiws P tej okazji r 
na temat obecnej. sytuacji politycznej i gospo 
darzczej w państwie, oraz wysłuchawszy sze 

  

    inter- 

ź też 
władz 

regu petycyj ludności, wymą 
wencji u odpowiednich ynników, 
bezpośredniego załatwienia ze strony 
BBWR. 

Na tych zebr: 
gadnien 
ców krajowyc 

ludności z mi 

    

     
   

    

iach omówione zostały za- 
ynku zbyłu dla Inu i surow- 

2) pożyczek na zasiewy dla 
ści dotkniętych w r. ub. 

klęską grado sprawa przeprow; adze 
nia nowej | ziemi, podlegającej 
opodatkowaniu, a tem samem spowodowanie 
zmniejszenia wymiaru podałkowego; 4) spra- 

wa serwitutów i dokończenia komasacji oraz 
5 sprawa obniżenia cen na wyroby skarte- 

lizowane i monopolowe, szczególnie na że- 
lazo. cukier, sól i naftę. Na wszystkich ze- 
raniach Komitetów Gminnych BBWR wspom 

nianego powiatu uczestniczyli wespół z pos- 

łem Doboszem członkowie prezydjum Rady 

Pewiatowej w Oszmianie pp. burmistrz Józef 
Zubiel i kierownik Sekretarjatu Powiatowego 
BBWR Jan Koneczny. 

W ostatnim dniu lustracyjnego objazdu 
w powiecie poseł Dobosz uczestniczył na po- 
siedzeniu Prezydjum Ra Pawiatowej w 
QOszmianie, na którem pod przewodnictwem 
Prezesa p. dyr. Antoniego Łokuciewskiego 
przeprowadzony został materjał rzeczowy 
zebrań gminnych i ustlone zostały wytyczne 
najbliższej p y organizacyjnej BBWR. w 
pow. oszmiał 

Mejszagoła. 
Dwa miłe przedstawienia. 

  

    
     

   

        

   

    
   

    

s 

     

    

m. 

    Lieznie zebrana ludność 
bliskich wiosek: w dniu 
piękny, barwny obrazek 
słowy, lecz na każdą uro: 
gole inny niepodobny do poprzednich Uroczy 
słość, rozpoczęta przemówieniem p. Sutowi- 

snuła dalej w deklam: ch dzieci uczcze 

rocznicy Konstytucj Maja wraz z ra. 
dłością nadejścia wiosny. 

Szeregi dziewcząt od najmniejszych wysu- 
wały się z za kotary, i przebrane za pierwio 
snki i rumianki mówiły odp ea wier- 

e. róże, maki i słoneczniki у 
chód; krasnoludki i informowz 

miejscowa i po. 
podziwiała 

wsze pomy- 
*° м Mej 

    

    

    

          

         

   

  

      

     
       

  

     

nadejściu wiosny — miłej dziewc postaci 

w ogromnej krynolinie, ubranej festonami 
kwiatów. Trochę zażenowana swą rołą dziew 
czynka ładnie wypowiedziała wiersz, o wioś. 
nie i poprowadziła orszak kwiatów, który na- 
stępnie wykonał w plastycznych ruchach kilka 

  

pieśni wiosennych, oraz: 
trzenko*. 

Rozeszły się tłumy obecnych, unosząc 
wspomnienie uroczego obra ęta wiosny, 
czy święta piękna, który jak jasny promień 
rozświetlił szarość ich życia codziennego. 

To chwilowe oderwanie myśli tłumem od 
trosk i kłopotów niech będzie podziękowa- 
niem za pomysł i wykonanie inicjatorce p 
kierowniczce szkoły Z. Sakowiczównie i po- 
mocnicom. 

Wieczorem przedstawienie sztuk: „Grom 
Maciejowicki“ i "Kościuszko w Petersburgu* 
pokazało co można zrobić przy staraniu na 
szczupłej scenie. 

Byłem na próbie i wi 
była reżyserowana. P. Kierownic: 

ser i razem sufler RodRówiagacio jedno: 
i iając głos, 

annie na. 

„Witaj majowa ju. 

    

    

  

    

      

   
      
   

  

c informacje, "które gr 
šladowali. 

P.. Wirynis 
slawe Košciuszk 

  

ą godności po- 
ktor praw 

rbutowi 
czówna, nauczycielka z Mejszagoły, ma e 

to deklamacji wzniosłej i bez patosu. 
ną sylwetkę mbelana dała p. Pietkiewiczo 
wa. której dykcję podziwiam zawsze. 

Pięknie umierał p. Pietkiewicz, jako ran 
ny żołnierz Kościuszki, nauczyciel p. Sutowicz 
dał wierny typ oddanego Kościuszce murzy. 
na. Podobał się publiczności p. Jutkiewicz, 
kierownik poczty, w roli odpowiednio dobra- 
nej; miły ułanik był z p Ma Sokołowskiej: 
p a zdrajcę, starannie opracował były u. 
czeń szkoły Mejszagolskiej p. Jodzis. 

z. A się SO KODAĆ role Ac 

   

      

     

            

  

  

   

     

   

   
o co tak łatwo u amatorów. 

Deko pola walki, oraz kostjumy z 
epoki Kościuszkowskiej dodały uroku przed 
stawieniu 

Podobne widowiska są bardzo požądane, 
jako kształcące umysł i serca. 

   

О. М. 

Bienica. 
Referat prof. senatora Rydzewskiego 

W dniu 
gminy bien 

   

    

2 maja b. r. przybył na teren 
jp. senator Rydzew: który 

t poltiyczno-gospodarczy, przed 

poczynania i wysiłki B. B. W. R. 
u w walce z kryzysem. Referat or 

ganizacyjny wygołsił kierownik Sekretarjatu 
towego BBWIR. p. nisław Łukasze- 
Nad referatem wywiązała się ożywio- 

ja. z której obok poruszanych bo- 

lączek, przebi ło głębokie zaufanie do obec 
*nego rządu i wiara w zwycięskie przetrwanie 
kryzysu gospodarczego. Zebranie zakończono 
w podniosłym nastroju okrzykiem na cześć 
Wodza Narodu Marszałka Piłsudskiego. 
Zebraniu przewodniczył sekretarz miejscowe 
go Komitetu, p. Antoni Zakosztowicz, kierow 
nik miejscowej szkoły powszechnej. Obec- 

nych było 76 osób, członków Gminnego Ko- 

mitetu BBWR oraz sympatyków. 
Wypada jeszcze dodać, że Komilet mi 

    

    

   

     

        

  
  

  

       

    

cowy bardzo intensywnie pracuje, służąc 
miejscowej ludności licznemi poradami, orga 

nizując obchody narodowe, odczyty i t. p. 
Unus. 

Święciany. 
Gminne Święto Pieśni, 

W dniu 26 b. m. odbyło się drugie na 
terenie powiatu świ iańskiego Gminne Świe- 

to Pieśni w m. Daugieliszkach. W. święcie 
iał 6 zespołów chóralnych z ró 
owości gminy oraz 4 orkiestry. 

> udział 175 osób. 
i rozpoczęto nabożeństwem w 

kościele par Inym, odprawionym przez ks 

proboszcza Kuźmińskiego w obecności p. sta- 

rosty powiatowego Mydlarza, władz wojsko 
wych i samorządowych oraz kompanji KOP. 

Po nabożeństwie do licznie zebranej ludności 

  

    

    

    

  

gminy około 1500 osób przemawiał prezes 
komitetu ięta Pieśni* p. Želubows 
czem głos zabrał p. staros 
znaczenie wychowawcz 

    
   

  

w popisach chóralnych brało udział 5 
chórów. Przygrywały 4 orkiestry. od- 
bywały się pod batutą p. Leona 
skiego. Na zakończenie zbiorow 

z publicznością odśpiewał Pierwszą 

Postawy. 
Krwawa bójka, 

      

        

We wsi Ciuńce powiatu postawskiego po- 
między mieszkańcami tej wsi wynikła w 
dniu wczorajszym krwawa bójka  podezas 
której jeden z włościan Adam Łeszezyk zo- 
stał ciężko pestrzelony w bok. W stanie groź 
nym przewioziono go do szpitała powiatowe 
go. Dwie osoby aresztowano. (e). 

Z pogranicza, 
Uciekinierzy z Rosji. 

iż w ostatnich dn. 
jak Miehniewieze, Koz- 
Suechodowszezyzna za- 

Z pogranicza donoszą, 
na kiłku odcinkach 
drowicze, Iwieniec, 

  

-trzymano kilkunastu włościan Białorusinów 
którzy zbiegli z robót połnych kochozów so- 
wieckich. Uciekinierzy opowiadają, iż żie 
odżywiani, a pracują w ciągu 10 gadzin bez 
wytehnienia. W rejonie Wilejki zatrzymano 
włościanina Białorusina, który zbiegł na te- 

        

  

ren Polski, Uciekinier ledwo stał na nogach 
z wycieńczenia. Opowiada en, że w ciągu 
trzech dni nie otrzymał jedzenia za karę, że 
nie intensywnie pracował. 

Zlikwidowanie bandy przemytniczo- 
złodziejskiej. 

Na pograniczu polsko-litewskiem zlikwi- 
dowano szajkę  przemytniczo - złodziejską, 
która trudniła się kradzieżami koni u włoś- 
cian i przemycała je na teren litewski. Are- 
sztowano 7 koniokradów na czele z Wincen- 
tym Bogusławowiczem pochodzącym z Ja- 
nowa. Wśród zatrzymanych znajduje się 2 
handlarzy Żydów, którzy konie kradzione od 
przemytników skupywali. 

Szajka ta grzsująca od lutego r. b. zdo- 
łała w ciągu trzech miesięcy skraść około 
35 koni. 

    

Zatrzymanie hitlerowców na pograni- 
czu połskiem. 

Koło Filipowa na pograniczu polsko-pru- 
skiem zatrzymano dwóch podejrzanych oso- 

V, zy kolportowali wśród ludności 
К bibulę. Zatrzymani pochodzą 

z chodnich i nale do związku hi- 
tlerowskiego. 

Zatrzymanych Prusaków 
dyspozycji władz śledczych. 

    

       

      

  

  

skierowano do 

Tragedja zbiegów z Z. S. R. R. 
Z Dzisny donoszą, wpobliżu majątku 

rczmanty, gm. Mikołojewszczyzna koło pol- 
skiego słupa granicznego znaleziono zastrze- 
lonego 2-letniego chłopea, Chłopak ten z oj- 
cem i matką uciekał z Rosji Sowieckiej i 
zestał zabity już na naszem terytorjum przez 
sowieckich strażników. 

Rodzice jego padli na ziemi sowieckiej. 

Troki. 
Nieszczęśliwy wypadek podczas 

pracy. 

W dniu wczorajszym w Trokach podczas 
kopania studni został zasypany na Śmierć 
1obotnik Stanisław Della mieszkaniec Bie- 
niakoń pow. lidzkiego. S (e). 

  

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kuriera Wileńskiego" mieści się 

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

Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

Dziśl Film, który odniósł 

triumf na całym świecie 

kobiety-szpiega 

Х - 27 Rewelac. dram. 

W roli słówaej Marlena Dietrich 
  

Nowogródek. 
Oboz łuczniczy. 

Pierwszy w Polsce obóz luczniczy zostaje 
zorganizowany przez Sekcję Łuczną w 
wogródku, obejmującą teren całego woje- 
wództwa. Uroczyste otwarcie obozu nastąpi 
dnia 2 czerwca r. b. o godz. 17-ej w Litówce 
pod Nowogródkiem, w obecności protektora 
łucznictwa p. wicewoj. Godlewskiego i sze- 
regu zaproszonych gości. Na obóz zgłosiło 
się już kilkadziesiąt osób prawie ze wszyst- 
kich powiatów. Obóz podzielony będzie na 
4 grupy: instruktorską, żeńską, męs 
cerską. Komen item całości będzie prze- 
wodniczący Sekcji Łucznej drużynowy 3 

drużyny harcer im. Marszałka Piłsudskie- 
go. Instruktorką 'łuczną obozu będzie p а 
pska, nauczycielka w. f. gimnazjum państwo 
wego. 

  

    

      

     

    

Boże Ciało w Nowogródku. 

Tegoroczna uroczystość Bożego Ciała w 
Nowogródku, wypadła nader pięknie, do cze 
go przyczyniła się ładna pogoda i niezwykle 
tłumny udział mieszkańców miasta. Po na- 
bożeństwie w kościele parafjalnym, w czasie 
którego przygrywała orkiestra policyjna, kil- 
ka zaś solowych utworów odegrał p. Pigłow- 
ski, procesja ruszyła przez Rynek do Fary. 
Ołtarze wybudowano przy Starostwie, Kasie 
Skarbowej i na ul. 3-go Maja. Ten ostatni 
ołtarz budowali harcerze 1- -ej drużyny im. 
'Tad. Kościuszki. Służbę porządkową pełnili 

sprawnie harcerze 2-ej drużyny im. Zawiszy 
Czarnego i 3-ej im. Marszałka Piłsudskiego, 
pod kierunkiem drużynowego 3-ej drużyny. 

Zebranie L. O. P. P. 
W sobotę dnia 28 maja w Nowogródku 

w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego 

odbyło się zebranie LOPP. przy udziale pre- 
zesa komitetu p. wojewody Biernackiego. 
prezesa Zarządu p. wicewojewody F. Godlew- 

skiego, członków komisji rewizyjnej oraz 

delegatów komitetów powiatowych. 

Zebranie zagaił p. wojewoda Biernacki, 

omawiając wytyczne pracy komitetu na rok 

bieżący. Sprawy budżetowe oraz zadania 

LOPP. omówił p. wicewojewoda Godlewsi 

Sprawozdanie z działalności zarządu wygłosił 

p. inż. Lechowicz, finansowe — p. prezes 

L. Woynom, kom finansowej — p. inż. 
Tarnowski. Po wysłuchaniu sprawozdań ze- 
branie jednogłośnie udzieliło Zarządowi abso 

lutorjum i przyjęło sprawozdanie do zatwier 

dzającej wiadomości. 

W wyborach uzupełniających do Zarządu 

powołano jednogłośnie ustępujących człon- 

ków ponownie w skład Zarządu. Komisję 

rewizyjną powołano ponownie w dotychcza 

sowym składzie. Na delegatów komitetu Wo 
jewódzkiego na ogólnopolskie walne zgroma 

dzenie LOPP powołano pp. wicewojewodę 

Godlewskiego i p. S. Głąbika z Baranowicz 

Przewodniczył zebraniu p. inż. Layman. 
sekretarzował S. Głąbik. 

Za okres sprawozdawczy przybyło nowych 

członków LOPP. 800 osób. Ogólna więc ilość 
członków wynosi obecnie przeszło 9.000 osób. 

  

  

   

   

  

    

      

  

  

32 tajne gorzelnie. 

W miesiącu kwietniu r. b. organa bezpie 
czeństwa zlikwidowały 32 potajemne gorzel- 
nie, z czego 31 w samym tylko powiecie wo- 
łożyńskim. 

Lida. 
Nauczycielska konferencja rejonowa. 

W dniu 23 b. m. odbyła się tutaj konfe- 
rencja rejonowa, w której wzięło liczny u- 
dział nauczycielstwo miejscowych szkół šred 
nich, zawodowych i powszech liczni 
przedstawiciele kół rodzicielskich wyżej zorga 
nizowanych szkół z powiatu, co przyczyniło 
się niemało do nadania konferencji szerszego 
charakteru. Konferencja doszła do skutku 
dzięki inicjatywie p. wizytatora Rzeszowskie- 
go, który też osobiście przewodniczył na ze 
braniu. + 

Przed południem odbyła się w Gimnazjum 
państwowem lekcja praktyczna z matematyki, 
którą przeprowadził w kl. II tego zakładu pro 
fesor Witkowski. Sama lekcja, jak i referat 
p. Witkowskiego na temat „jaką rołę może 
odegrać nauczanie metematyki w wychowa. 
niu obywatelsko-państwowem, stały się te- 
matem długiej dyskusji, w której zabierało 
głos wielu osób z pośród obecnych. Na zeb. 
raniu popołudniowem o godz. 15 omawiano 

łącznie z referatem prof. Śmotera zagadnienie 
typologji nauczyciela, przyczem po długiei 
dyskusji uchwalono jednogłośnie rezolucję 
tej treści, iż ze względu na młodzież i starsze 
społeczeństwo potrzebuje nasze państwo w 
chwili obecnej jak najwięcej nauczycieli-spo- 

  

   
  

  

      

  

     

    

łeczników. zakończenie dziękował wizyta 
tor Rzeszowski zebranym za liczne przybycie, 
(było około 100 osób) ożywiony udział w 
pracach konferencji, przez co osiągnęła ona 

w zupełności zamierzony cel. 
Trzeba rzeczywiście przyznać, że w związ 

ku z ostatnią konferencją wyłoniło się tyle 
rozmaitych problemów natury wychowawczo 

dydaktycznej, które muszą interesować każ. 
dego prawdziwego nauczyciela, że należy 
ją uważać dopiero za początek całego szeregu 
następnych wspólnych posiedzeń. 

Poświęcenie pomnika 
Joachima Lelewela. 

Ubiegłej niedzieli w godzinach 
południowych na cmentarzu Rossa 
odbyło się uroczyste poświęcenie pom 
nika Joachima Lelewela, wzniesione 

go staraniem społeczeństwa, młodzie 
ży i profesorów U. S. B. 

Aktu poświęcenia dokonał ks. 
prorektor Falkowski w obecności p. 
wojewody, starosty grodzkiego, wice- 
prezydenta miasta Czyża, przedstawi- 
cieli Uniwersytetu wileńskiego i 
władz miejscowych. 

Zmiana nawierzchni ulic. ' 

Jak się dowiadujemy roboty przy 
źmianie jezdni mają być rozpóczęte 
w połowie przyszłego miesiąca. W 
pierwszym rzędzie zostanie ułożona 
nowa jeźdnia z kostki kamiennej na 
ul. Zamkowej, następnie projektowa- 

  

ne są roboty na ul. Wielkiej, Ostro- 
bramskiej i Wileńskiej. 

Wykrycie nadużyć w firmie 
handlowej. 

Prckuratura prowadzi obecnie dochodze- 
nie przeciwko jednej z największych w na- 
szym keaju firm podejrzanej o dokonanie 
oszukańczych malwersacyj przy pomocy 
„podwójnej buchalterji* naskutek czego 
Skarb Państwa poniósł znaczne straty. 

Nazwy tirmy ze wzwiędu na nieukończo- 
ne dochodzenia narazie nie počajemy. 

Działalność sądów doraźnych 
Według danych, opracowanych przez Gł. 

Urząd Statystyczny, w okresie działania są- 
dów doraźnych w roku 1931 sądzono w 
bie doraźnym ogółem 66 osób, z czego wy 
ki skazujące zapadły wzgłędem 52 osób, 1 
sobę uniewinnione, względem 13 osób skie- 
rowano sprawy na drogę postępowania zwy 
kłego. 

Z ogólnej liczby skazanych, 39 osób ska- 
zano na karę Śmierci, 13 zaś na więzienie. 
Z liczby skazanych na karę śmierci ułaska- 

wiono 13 osób. 
Największa liczba rozpraw w trybie do- 

raźnym, mianowicie 26 spraw, odbyło się w 
Wilnie, 20 spraw we Lwowie, 7 w Warsza- 
wie, 5 w Poznaniu, 4 w Lublinie, 3 w Toru- 
niu i 1 w Krakowie. W Wilnie zapadło 21 
wyroków śmierci, 8 Lwewie 11, w Warsza- 
wie i Toruniu po 2, oraz w Lublinie, Krako- 
wie i Poznaniu po 1 wyroku śmierci. 
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Krwawa zemsta šwiata podziemi. 
Zamordowanie sprawcy zranienia „Miszki Greka". 

Przed paru dniami wpobliżu rynku Drze- 
wnego został przebity sztyletem przez zawo- 
dcwego złodzieja Jatkowskiego, znanego po- 
licji pod przezwiskiem „Długonogi* Michał 
Zygnol również członek świata podziemi zna- 
ny pod przezwiskiem „Miszka Grek*. 

Mimo ustałenia przez policję tożsamości 
napastnika, zdążył on jednak ukryć się i are 
sztować go policji się nie udało. 

nezasem przyjaciele ciężko rannego 
„Misz postanowoli wymierzyć Jatkowskie 
mu swoją sprawiedliwość, Wyrok zapadł i 
został wykonany. 

W. niedzielę © godzinie 8 wieczorem 5 
komisarjat policji, a za nim Wydział Śledczy 
zaalarmowano wiadomością 0 zastrzeleniu 
jakiegoś osobnika przy ulicy Świerkowej 
wpobliżu domu Nr. 5. 

Na miejsce wypadku natychmiast przyby- 
li przedstawiciele władz policyjnych i tu 
ustaleno, iż zamordowany został sprawca 

  

   

  

porżnięcia „Miszki Greka“ 
przez policję Jatkowski. 

Jak opowiada przygodny Świadek morder 
stwa, Jatkowski uciekał przed jakimś osob- 
nikiem, który ścigał go z rewolwerem w rę- 
ku Wpobližu domu Nr. 5 padły 3 kolejne 
strzały. Uciekający Jatkewski rażony kulą 
w plecy padł i już się nie podniósł, kula 
przeszła przez plecy nawylot, przebijając 
serce. Śmierć nastąpiła momentalnie. Zabój- 
ca nie ścigany przez nikogo zbiegł. 

Zawezwano pogotowie ratunkowe, lecz 
lekarz stwierdził tylko fakt zgonu. Zwłeki 
zastrzelengo przewieziono do instytutu medy 
cycy sedowej, i w dniu wczorajszym doko- 
nano sekcji zwłek. 

W. toku dochodzenia policyjnego zdoła- 
no ustalić, iż sprawcą postrzelenia Jatkow- 
skiego jest znany włamywacz i kasiarz Sta- 
nisław Małachowski zamieszkały przy ulicy 
Piłsudskiege Nr. 65. Małachowski był serdecz 

poszukiwany 
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| Wschód słońca — g. 2 m. 53 

Zachód „ —. 19 =.39 
  

Sassirzolenia Zakladu Ysisuro'ogji V. $. 8. 

w Wilnie z mia 30/V — 1932 roku. 

Ciśmienie średnie w miltzntrachi 758 

  

Tanaka śladsia + 196 
4 majwyfkezs: —р 24° С 

» sajmižszai + 12“ C. 

Opad: ślad. 

Włlatr: wschodni. 

Tfendencja: spadek. 

Uwazi: pochmurno, przelotny drobny deszcz. 

MIEJSKA. 

  

-- Posiedzenie Rady Miejskiej. Najbliż- 
sze posiedzenie Rady Miejskiej Magistrat po- 
stanowił zwołać na dzień 9 czerwca. 

— Magistrat nie może doprowadzić do 
równowag budżetu. W związku z trudnoś- 

ciami zbilansowania nowego budżetu, Magi- 

strat zwołuje na dzień 1 czerwca specjalną 
konferencję. Zaznaczyć przy sposobności na- 

1 że dochodowa strona nowego budżetu 

jest nadal nierealna. Mimo zredukowania 

budżetu do minimum w dalszym ciągu za- 

chodzi konieczność dalszej kompresji na su- 

mę zgórą 100.000 złotych. W: ku z po- 

yższemi trudnościami nie należy oczekiwać 

uchwalenia nowego budżetu wcześniej niż 

w. lipcu. 
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LITERACKA. 

— 163 Środa Literacka o Budapeszcie i 

Kongresie „Pen- Klubów odbędzie się jutro o 

godz. 8.30 wiecz. Zagai prof. Marjan 

Zdziechowski, znawca i przyjacial Węgrów, 

póczem Witold Hulewicz opowie o swych 

wrażeniach z Budapesztu i z 10 Międzynaro- 

dowego „Kongresu Pen-Klubów, odbytego w 

tem mieście od 15 do 20 maja b r. Zjazd ten 

obfitował w doniosłe uchw ały i dokonał reor 

ganizacji światowego zrzeszenia pisarzy P. 

E. N. Delegacja polska odegrała na nim wy- 

bitną rolę. 
Na zakończenie „Środy 

      

zaproszona Z 
„Warszawy znana pianistka J. Wysocka-Och- 

lewska wykona szereg utworów muzycznych. 

ARTYSTYCZNA. 
— Z wystawy „Niezależnych*. Zarząd 

T-wa „Niezależnych Artystów Sztuk Plasty- 

cznych* komunikuje, że zwiedzającym wy- 

stawę T-wa, mieszczącą się w ogrodzie po- 

Bernardyńskim w dniu 1, 2, 8, 4 i 5 czerwca 

zostaną wydane 3 bezpłatne premje artysty- 

czne a mianowicie 
1) premja — obraz olejny artysty To 

Schwanebacha, przeznaczony dla osób, które 
zwiedzą wystawę w dniu 1 i 2 czerwca 

2) premja — obraz olejny artysty С. 

Znamierowskiego — przeznaczony па 8 i4 

czerwca. 
3) premja — obraz olejny artysty E. Sien 

kiewicz-Przyałgowskiej — przeznaczony na 

dzień 5 czerwca. 
Wymienione premje są do obejrzenia w 

lokalu wystawy. Opłata za wstęp pozostaje 

dotychczasowa — 50 gr. Ё 

Rozlosowanie premij nastąpi (w dniu 

5 czerwca w godzinach 19—20 w lokalu wy- 

stawy i wyniki zostaną ogłoszone w prasie 

w dniu 7 czerwca. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Akademicka kolonja w Legaciszkach. 

Akad. kolonja w Legaciszkach, będzie do- 

stępna dla członków wszystkich Bratnich 

Pomocy P. M. A. Letni sezon rozpoczyna się 

1 lipca i trwa do 31 sierpnia. Włarunki przy 

jęcia: każdego obowiązuje przedstawienie 

zaświadczenia o członkostwie odpowiedniej 

Bratniej Pomocy i zaświadczenie lekarskie, 

stwierdzające brak choroby zakaźnej. Niea- 

kademicy składają podania o przyjęcie z uw- 

zględnieniem terminów i zaświadczenie le- 

karskie. 

Podania o przyjęcie należy skierowywać 

do Sekretarjatu Bratniej Pomocy PMA USB. 

w Wilnie (ul. Wielka 24), załączając znaczek 

na odpowiedź. Podania o miejsce ulgowe w 

      

  

Kolonji na miesiąc czerwiec należy składać | 

w Sekretarjacie w godzinach urzędowych 

najpóźniej do dnia 10 czerwca 1932 r. 

Koszta pobytu dziennego (utrzymanie, 
mieszkanie, światło elekiryczne, kanalizacja, 

łazienki i obsługa) wynoszą dla członków 

Bratnich Pomocy i absolwentów 4 zł. dla 

nieakademików 5 zł. 50 gr. Zniżki udzielane 

    

20 pożarów w miesiącu. 
Podług danych wileńskiej straży ogniowej 

w ciągu bieżącego miesiąca na terenie Wil- 
na było 20 pożarów, w tej liczbie kilka bar- 
dzo poważnych. 

Krótkie spięcie 
powodem pożaru warsztatów kolejowych. 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 
w sprawie pożaru warsztatów kolejowych 
wykazało, iż pierwotne przypuszczenie, że 
pożar powstał naskutek podpalenia jest nie- 
słuszne, Przyczyną pożaru było najprawdo- 
podobniej krótkie spięcie przewodów elekt- 
rycznych na strychu budynku. Instalacja 

elektryczna była tu bardzo stara i niedbała 
wskutek czego krótkie spięcia zdarzały się 
często. 

Pozatem dowiadujemy się, że wśród po- 
szkodowanych podczas pożaru jest jeszcze 
niejaki Sawicki, któremu ogień wypalił oczy. 

Wysokość strat sięga kilku tysięcy zł. (e). 

Eris L e ai i ii i a a 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW 
na linji WILNO — OSZMIANA — WOŁOŻYN — IWIENIEC 

Odjazd Przyjązd 
11:00 1700 1900 D WILNO A 845 1400 1600 

13200 - 1915 - 2115 | OSZMIANA 645 1200 1400 
2015 2230 HOLSZANY 530 10:30 

23:45 WISZNIEW 915 
115 ||  WOLOŽYN 7:45 
245 7 IWIENIEC о 600 

Przyjazd odjazd 

przez inne Bratnie Pomoce będą honorowa- 
ne przez Bratnią Pomoc PMA. USB. 

Bieliznę osobistą i pościel każdy 
mieć własną. 

— Z Koła Polonistów. We wtorek dnia 
31 maja 1932 roku odbędzie się w lokalu 
Koła Polonistów zebranie Sekcji History 
no-Literackiej z referatem kol. H. Senków- 
ny p. t. „Wałka o treść* K. Irzykowskiego. 

Początek o godz. 19. Goście mile widziani 
Fotografje z dziesięciolecia są do naby- 

cia w Kole Połonistów po 90 gr. 

WOJSKOWA. 
— Kto dziś staje przed komisją pobo- 

rową? Dziś dnia 31 maja przed komisją po- 
borową ą wszyscy mężczyźni urodzeni 
w roku 1911 z nazwiskami rozpoczynającemi 
się Kt S, zamieszkali na terenie 3 i 4 ko- 
misarjalow P. P. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Zarząd Wileńsko-Nowogródzkiej Izby 

Lekarskiej przypomina pp. lekarzom, że 
druga kwartalna rata podatku dochodowego 
wyrównaczego od uposażeń służbowych, о- 
trzymanych w ciągu roku 1931 winna być 
wpłacona do dnia 5 czerwca r. b. bezpośre- 
dnio w kasach odnośnych Urzędów Skarbo- 
wych łub, za pośrednictwem PKO. 

Pieniądze od płatników przy 
informacyj udziela kancelarja Izby 

kiej do dnia 3 czerwca r. b. 
— Walny Zjazd Stow. „Rodzina Poli 

na“. W! dniu 28 maja 1932 r. w lokalu Ka- 
syna Oficerów P. P. w Wiilnie odbył się do- 
roczny Walny azd Stowarzyszenia „Ro- 
dzina Policyjna“ Województwa Wileńskiego. 
Na zjazd przybyła delegacja Zarządu Naczel 
nego. Zaszczycił również Zjazd swą obecno- 

ścią. p. Wojewoda Wiileński 
Po odczytaniu sprawozdań z działalności 

Zarządu Okręgowego i poszczególnych Kół, 
rozpatrzono szereg aktualnych spraw i pow- 

  

musi 

  

       

  

     

    

          

     

zięto szereg ważnych uchwał w zakresie dzia 
ści Rodziny Policyjnej, która rozwija. łaln 

nader energiczną działalność na terenie wo- 
jewództwa wieńskiego. 

— II Zjazd b. uczestników walk o Wilno 
odłożony. Podaje się do wiadomości że ter- 
min mającego się odbyć w czerwcu II Zjaz- 
du uczestników walk o Wilno z przyczyn od 
Komitetu Org. niezałeżnych został przesu- 
nięty do pierwszych dni października r. b. 

Nowy termin i program Zjazdu będą po- 
dane osobno. 

Prezydjum Zarządu Związku jednocześnie 
komnikuje, że biuro Zjazdu oraz PAŁ 
Zarządu Głównego Związku Obrońców Wil 
na i b. Żołnierzy Litwy Środkowej mieści się 
w ogrodzie Bernardyńskim — II-gi pawilon 

główny — II wejście. 
Godziny urzędowe od 17 do 20 codziennie 

w dni świąteczne od 12 do 13. 

— Sekcja Szkolna R. W. ogłasza, iż za- 
pisy do szkół Rodziny Włojskowej do od- 
działów I i IV przyjmowen są w Sekretarja- 
cie R. W. ul. Mickiewicza 13 od dnia 1 do 
10 czerwca od godz. 11 do 1 w koszarach 
I Bryg. do oddz. I, II i III oraz przedszkola 
codzennie do dnia 10 czerwca. 

Do przedszkola w koszarach u saperów 
od dnia 1 do 10 czerwca od godz. 10 do 12. 
Egzaminy do oddz. IV odbędą się systemem 

ym w okresie od 1 do 10 czerwca. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XIX Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 

środę dnia 1 czerwca 1932 r. o gddz. 20-ej 
w sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24. 

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. Dyrekcja Państwowe- 

go Seminarjum Nauczycielskiego Męskiego 
im. T. Zana w Wilnie składa serdeczne po- 
dziękowanie J. E. ks. biskupowi Michalkiewi- 
czowi za dokonanie aktu poświęcenia sztan- 
daru Szkoły Ćwiczeń w dniu 22 b. m., p. ku- 
ratorowi Szelągowskiemu, p. pułkownikowi 
Biestkowi, d-cy 6-g0 p. Leg., naczelniko- 
wi Włydziału. Szkol. Śr dn. Głuchowskiemu, 
p. „Biestkowej, p. Gasiewiczowej, p Rusko- 

p. Golebiowskiej, p. Uniechowskiemu 

  

    

          

    
    

   

ko chrzestnym sztandaru Szkoły Ćwi- 
czeń — delegacjom sziandarowym Państw. 
Gimnazjum Żeńsk. im. E. Orzeszkowej, Państw. 
Seminarjum Ochron., Państw. Gimnazjum 
Męsk. im. Kr. Z. Augusta. Państw. Gimnaz- 

| jum M im. J. Lelewela, Państw. Gimnaz- 
jum Męsk. im. A. Mickiewicza, Szkół Pow- 
szechnych Nr. 5, 10, 18, 14, оЕ0 24, 
28— Wszystkim Rodzicom dzieci Szkoły Ćwi 
czeń i zaproszonym gościom 
wzięcie udziału w uroczystości 

22 maja 1932 r. 
— Doroczny przeglad dorożek samocho- 

dowych. Wiydział komunikacyjny Magistratu 
ustalił już ostatecznie termin dorocznego 
przeglądu dorożek samochodowych.  Reje- 
stracja odbędzie się na placu Łukiskim w 
dniach 15, 16 i 18 czerwca. 
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ZABAWY. 
— Ostatnia w letnim sezonie „Czarna 

Kawa* — Dancing ZPOK. W: dniu 4 czerwca 
w lokalu Cukierni Czerwonego Sztralla, Mic- 
kiewicza 12, odbędzie się ostatnia przed wa- 
kacjami „Czarna Kawa* — Dancing ZPOK. 

Doborowe towarzystwo, obficie zaopatrzo 
ny tani bufet, dwie orkiestry przygrywające 
do tańca, w lokalu i w ogródku, zapewniają 
każdemu wesołą zabawę. 

Nie powinno więc zbraknąć nikogo, kto 
tanim kosztem chce mile czas spędzić i bo- 
daj na kilka godzin zapomnień o kryzysie i 
innych troskach codziennego życia. 

Całkowity dochód przeznaczony na Och- 
ronki i cele kulturalno-oświatowe ZPOK. 

Wstęp wyłącznie za zaproszeniami. 
Początek zabawv o godzinie 11 wieczór. 

TEATR | MUZYKA 
— „Awantura w raju* w Bernardynee. 

Dziś, we wtorek dnia 31 maja o godz. 8.15 
porywająca humorem i dowcipem farsa AT- 
nolda i Bacha p. t. „Awantura w raju”. 

Jutro, w środę 1-go czerwca o godz. 8.15 
„Awantura w raju” 

— Nagrodzona komedja Kiedrzyńskiego 
w Lutni. Dziś, we wtorek dnia 31 maja o 
godz. 5 wiecz. nagrodzona komedja St. 
Kiedrzyńskiego p. t. „Szczęście od jutra“. 

  

  

  

    

  

   

nym przyjacielem „Miszki Greka* i pomścit 
go śmiercią Jatkowskiego. 

Tło zatargu pomiędzy Jatkowskim i „Mi- 
Szką Grekiem* przedstawia się dość mglisto. 

Z uzyskanych przez policję w toku do- 
chodzenia wiadomcści, można je skonstruo- 
wać w ten mniej więcej sposób: Jatkowski 
siedząc niedawno w więzieniu zetknął się 
tam z jednym ze swych serdecznych przyja 
ciół skazanym na długoletnie więzienie. W 
międzyczasie przyjaciel Jatkowskiego otrzy 

ść, że „Miszka Grek* uwiódł 
е ągł krwawą zemstę, lecz 

mógłby dopiero po odbyciu kary 
a więc Kilka lat. Bezsilna złość przyja- 
ciela. wzruszyła Jatkowskiego i gdy opusz- 
czał już mury więzienne przysiągł, że krzyw- 

aciela sam na „Miszce“ pomści. Przy 
rzeczenia dGtrzymał i „Miszce* wpakował 
nóż pod żebra. Ale trafił swój na swego i 
wierneść przyjacielską przyszło się przypła- 
eić życiem. 

Dodać należy, że brat zamordowanego 
Jatkcwskiego zabił w swoim czasie na uliey 
Ostrobramskiej innego złodzieja należącego 
do bandy „Miszki Greka* za to, iż w czasie 
jego pobytu w więzieniu „zabrał* mu ko- 
chankę. 

Policja śledcza prowadzi dalsze dochodze- 
ie w celu ujawnienia współuczestników za 

stwa Jatkowskiego oraz wyjaśnienia dał- 
szych szezegółów tych krwawych porachun- 
ków złodziejskich. 

Jak się dowiadujemy dwie osoby zostały 
w związku z tą sprawą zatrzymane i osa- 
dzone w areszcie centralnym. 

Żona zamordowanego Jatkowskiego odsia 
duje karę więzienia w Płocku dokąd wyje- 
chała na „geścinne wystę (e). 

  

   
   
   

     

    

    

   

  

O.zręczności znakomitego autora świadczy 
fakt, iż komedja mająca mocne akcenty i 
niemal że wyciskająca łzy, po krótkiej chwi 
li bawi i rozśmiesza. Powodzenie sztuki za- 
pewnione. 

Jutro, w środę 1-g0 czerwca o godz. 8.15 
„Szczęście od jutra”. 

— Ostatnie przedstawienie szkolne „Zem- 
sty w Lutni. Dziś, we wtorek dnia 31-go 
maja i jutro -we środę dnia 1 czerwca o 
godz. 11 m, 30 r. — Dyrekcja Teatrów urzą- 
dza dwa ostatnie przedstawienia wybornej 
komedji Al. hr. Fredry „Zemsta',. przezna- 
czone specjalnie dla młodzieży szkolnej. 

Geny miejsc specjalnie zniżone od 20 gr. 
do 1 złotego. 

      

— Wesoły wodewil „Polacy w Ameryce* 
w Bernardynce. Najbliższą premjerą w Te- 
atrze Lelnim w Bernardynce będzie wesoły, 
śpiewno- muzyczny wodewil „Połacy w Ame- 
ryce*, osnuły na tle wrażeń z pobytu na- 
szych. emigrantów w Ameryce. W przedsta- 
wieniu udział bierze liczna orkiestra, statyści 
i balet. Wesołe melodje „połaków* śpiewać 
będzie całe Wilno. 

— „Nieuchwytny“ Vallace'a w Link Te- 
atr Lutnia w przyszłym tygodniu wystąpi z 
premjerą niesamowitej, / detektywistycznej 
sztuki wielkiego Vallace'a p. t. „Nieuchw 
ny”. Bezkonkurencyjny mistrz w tego 
dzaju opowiądaniach, ale umiejący trzymać 
uwagę zdumionego widza, tak jak sugerował 
dotąd cały świat — znajdzie zapewne rze- 
sze ciekawych 

— Koncert Wileńskiej Orkiestry Symfo- 
nieznej. Park Sportowy im. Gen. Żeligow- 
skiego. Wtorek dnia 31 maja 1932 r. 1) Kon- 
cert Wil. Orkiestry Symfonicznej. Dyryg. M. 
Salnie 2) Koncert Nadkantora Mojż 
Kusewickiego 

Początek o godz. 

  

    

        

   
  

   

8.15 wiecz. 

RADJO 
WITOREK, dnia 31 maja 1932 r. 

11,58: Sygnał czasu. 12,10: Audycja dla 
poborowych (pogadanka i muzyka). 13,20: 
Komunikat meteorologiczny. 14,45: Program 
dzienny. 14,50: Utwory Chopina, Schumana 
i Liszta (płyty). 15,25: Przegląd czasopism 
kobiecych. 15,50: Audycja dla dzieci. 16,20: 
„Przed 120 laty'* odczyt 16,40: Codzienny od- 
cinek powieściowy. 16,50: Ordonówna i La- 

i (płyty). 17,10: „Gdzie szukać wartoś- 
ar odczyt. 17,35: Recital organowy pro 

i iego. 18,05: Nowe wi 
sze Juliana Tuwima. 18,20: Muzyka lekka 
(płyty). 18,50: Radjowa gazetka rzemieślni 
cza. 19,00: Przegląd litewsk 
ta radjowego — podagank 
na środę. 19,45: Prasowy dziennik radjow; 
20,00: „Co widziałem na Wkgrzech* feljeton. 
20,15: Koncert wieczorny. 21,50: Skrzynka 
techniczna. 22,05: Recitał fortepianowy Ja- 

   

  

  

  

     
       

   
      

    
    

    

  

niny Wysockiej-Ochlewskiej. 22,40: Dodatek 
do prasowego dziennika. 22,50: Komunikaty. 
23.00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
O GWIAZDACH I O ZŁOCIE. 

D dnia 31 maja o godz. 50 została 
przygotowana dla dzieci pogawęd o bu- 

  

   

  

        

dowie gniazd ptasich, która „ jak 
miło jest być za pan brat z pr W dru 
giej czę młodzieży sta 6 Ro- 

  

stafiński wygłosi feljeton o tem, jak od za- 
mierzchłej przeszłości aż po Dunikowskiego 
w najróżnorodniejszy sposób próbowano ro- 
bić złoto. 

CO WIDZIAŁEM NA WĘGRZECH? 

A polsko-węgierska, piękno nad- 
dej stolicy, ESS po Cubos, st 

        

     
     

    
ały toast Kaden- Bania kieżo; 

a z Tollerem... I wiele in- 
„złoży się na 

  

  

  

wicza p. t 
o godz. 20. 

REWANZ RZESZOWA RCT 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

Co widziałem na Węgrzech?* 

  

— E. Marschall. Wyspa Fok. Powieść. 
Przekład autoryzowany Jerzego — Маг 
Str. 282. Cena zł. 5, — Nakład Księgarni 
Wojciecha. Poznań — Warszawa — Wilno 
— Lublin. 

Jest to powieść współczesna o zabarwie- 
niu egzotycznem, „roman d'aventures", jak- 
by ją nazwali Francuzi. Rzecz dzieje się na 
jednej z wysp Aleuckich, które niby perełki 
rozsiane są na morzu Berynga między Azją 
a Ameryką północną. 

Zwierzęta nie odgrywają tu roli czynnej 
i bohaterskiej jak w utworach Curwooda. 
Działają ludzie. Ale bez wyspy fok nie za- 
wiązałaby się intryga powieściowa i nie od- 
byłaby się dramatyczna walka dwóch sil- 
nych indywidualności, z których jedna mu- 
siała wkońcu ulec drugiej. 

„Wyspa fok* jest pierwszym na język 
polski tłumaczonym utworem powieściowym 
Edisona Marschalla. Ukaże się ich więcej. 
Nietylko w Ameryce — ojczyźnie autora — 
ale i w innych krajach, jak we Francji, je- 
go powieści egzotyczne cieszą się poc 
nością narówni z utworami Londona i Cur- 
wooda. 

   

   

Humor. 
NAJ!... NAJ!... 

— Mój ojciec jest wielkim muzykiem. 
Gdy gwiżdże setki ludzi przystaje, aby go 
posłuchać. 

— A gdy mój ojciec gwiżdże, tysiące rzu- 

cają robotę. 
— Ee, błagujesz... 
— А lak, mój kochany, 

fabryczną. 
puszcza syrenę 

(Judge). 

Э
е



4 KURJIER УХ ГОВЕ КО К 
  

Życie i czyny fałszywego sędziego Butryma. 
O rzekomym sędzim Śledczym z Brasła- 

wia Butrymie (prawdziwe nazwisko Piotro- 
wiez) pisaliśmy już niejednekrotnie i każdy 
z naszych ezytelników wie eo to za ptaszek 
% zna historję jego aresztowania. Dochodze- 
nie zostało już całkowicie zakończone i nie- 
bawem zdemaskowany „sędzia* zasiądzie na 
ławie oskarżonych. 

Znanych rzeczy powtar2 
lecz posłuchajmy historji jego życia i „kar- 
jery*, niby żywcem wyjętej z jakiejś sen- 
sacyjnej powieści. 

Urodził się w roku 1889 w miasteczku 
Szadowie na Litwie Kowieńskiej. Po ukoń- 
czeniu 6 klas gimnazjum otrzymał posadę 
pisarza w kancelarji biskupa kowieńskiego. 
Wkrótee jednak wyjeżdża do Smołeńska i 
tu otrzymuje posadę w miejscowym urzędzie 
pocztowo-telegraficznym. 

Włojna zastaje go na stanowisku kierow- 
nika urzędu pocztowo-telegraficznego. Dzieje 
Butryma w czasie rewolucji i przewretu bol- 
szewiekiege okryte są mgłą tajemniey W: r. 
1919 widzimy go znowu na Litwie gdzie 
przez krótki okres czasu zajmował stanowi- 
sko kierownika urzędu pocztowo-telegraficz- 
nego w Szawłach. 

W, końen tegoż roku Piotrowiez jest już 
w Równem i tutaj rozpoczyna jedyną w dzie 
jach sądewnictwa polskiego „karjerę*. 

Pcezątek daje misternie stałszowany „wy 
ciąg z ksiąg personalnych „Tomskiego Urz. 
Gubernjalnego*, z którego wynika, iż Piot- 
rowiez ukończył gimnazjum w Kownie, wy- 
dział prawny uniwerstytetu w Tomsku i pia- 
stował godność sędziego Śledczego w Tom- 
sku. 

Dokument ten wraz z podaniem o sta- 
nowisko sędziego Śledczego został skierowa- 
ny do Ministerstwa Sprawiedliwości. W, r. 
1923 Piotrewicz jest sędzią śledczym w No- 
wogródku. Popełnia nadużycia i ucieka. Po 
pewnym czasie puszcza wiadomość, iż były 
sędzia Śledczy Piotrowicz został zastrzelony 

SA ii" 

- „Kłopoty pani Niuski” 
HUMORYSTYCZNA OPOWIEŚĆ 

EUGENJI KOBYLIŃSKIEJ 

wyszła już z drukarni „lux* i jest 
do nabycia w księgarniach wileńskich 

SKŁAD GŁÓWNY 
W KSIĘGARNI $W. WOJCIECHA. 

i) A) MA 
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przez agentów G. P. U. w chwili prekracza- 
nia graniey sowieckiej. Na mocy misternie 
sfałszowanych dokumentów  rekomendacyj- 
nych na imię Butryma, otrzumuje posadę 
komisarza ziemskiego w Pszezynie, a później 
sędziego śledczego w Łunińcu, Tutaj jest 
„Lohaterem* skandalicznej historji zakończo 
nej samcbójstwem młodej niewiasty w je- 
go gabinecie. Zostaje przeniesiony na sta- 
nowisko sędziego Śledczego do Brasławia. 

W roku 1932 sędzia Zaniewski przypad- 

  

kowo porównywa charaktery pisma Piotrowi 
cza i Butryma. Identyczność nasuwa podej- 
rzenia 

Widrożone zostaje Śledztwo i "wkrėtee 
karjera Piotrowicza vel Butryma zbudowana 
na oszustwach, fałszerstwach i ustawicznem 
kłamstwie pryska. 

Taka jest kanwa jedynej w swoim rodza- 
ju sprawy Butryma — sprawy, której nie- 
wątpliwie jeszcze niejeden sensacyjny szcze- 
gół ujawni przewód sądowy. (Z). 

    

SPORT. 
WSPANIAŁY WYNIK WIECZORKA 

W, DZIESIĘCIOBOJU. 

Wł sobotę i niedzielę na stadjonie na Pió- 
romoncie rozegrane zostały mistrzostwa Wil 
na w dziesięcioboju, Do walki stanęło zaled- 
wie dwóch zawodników. Obaj jednak Wiie- 
czorek i Wojtkiewicz znajdują się w dosko- 
nałej formie i dlatego walka była bardzo 
zawzięta chociaż zwyciężył zdecydowanie 
jak i było do przewidzenia Wieczorek, osią- 
gając wynik nieznacznie gorszy od rekordu 
Polski. 

W: poszczególnych konkurencjach osiąg- 
nięto następujące wyniki (na pierwszem miej 
seu typujemy Wieczorka, na drugiem Wóojt 
kiewicza): skok wdal 648, 621. Kula 12,01, 
12.68. Dysk 38,08, 32,31. Oszczep 48,10, 54,68 
(nowy rekord okręgu). Skok wzwyż 1,68, 
1,60. Biegi: 400 mtr. 53,2, 53,8, 110 mtr. 

przez płotki 16,8, 18,5. 1500 mtr. 5,20,6, 4.50,8 
Tyczka: 3,31, 3,01.. 

W! ogólnej punktacji zwycięża Wieczorek 
doskonałym wynikiem 7020,85 przed Wojt- 
kiewiczem 6587,33. Nadmienić należy, że 
Wieczork w-biegu na 110 mtr. uległ nader- 
waniu ścięgna, co niewątpliwie przeszkodzi- 
ło mu w uzyskaniu jeszcze lepszych wyni- 
ków. 

1 P. P. LEG. — LAUDA 9:1 (6:1). 

Chociaż ogólnie spodziewano się 
Stwa I p. p. Leg., nikt nie przypu 
porażka pocztowców będzie aż tak 

W dużym stopniu do sromotnej tej klęski 
przyczynił się bramkarz Laudy, który z po- 
wodzeniem mógł kilka bramek obronić. 

Zaraz po rozpoczęciu już w 30 sekundzie 
pada dla wojskowych pierwszy gol strzelony 
przez Połubińskiego po ładnem zagraniu ca- 
łego ataku. Lauda nie speszona tem próbuje 

zwycię- 
   

  

p. Leg. gra koncertowo strzelając kolejno 5 
dalszych bramek przez Pawłowskiego, Po- 

kiego, Chowańca (karny), Lachowicza 
ulskiego. 

Po przerwie przewaga wojskowych jesz- 
cze bardziej wzrasta. Lauda ściąga całą swo- 
ją drużynę pod bramkę, murując do niej do- 
stęp, mimo to nie może się uchronić od 
utraty jeszcze 3 bramek. 

O ile zespół 1 p. p. Leg. grał bez za- 
rzutu, o tyle cała drużyna Laudy była bez- 
najdziejnie słaba. Jeżeli obecny poziom po- 
cztowców nie podniesie się, Laudę czeka 
niechybny spadek do klasy B. 

W. SIDOROWICZ BRONIĆ BĘDZIE BARW 
POLSKICH W ANTWERPJI. 

195 cz ca w Antwerpji rozegra Polska 
swój pierwszy w roku bieżącym międzypań- 
stwowy mecz w lekkiej-atletyce. Będą to za- 
wody urządzone na wielką skalę z udziałem 
reprezentacyj: Niemiec, Wioch, Anglji, Bel- 
gji i Polski, a więc w kunkurencji bardzo 
silnej. Do obrony barw Polski w biegu na 
1500 metrów wyznaczony został doskonały 
asz średniodystansowiec Sidorowicz, który 

startować będzie wespół z Kuźmickim wzglę 
dnie z Kusocińskim. W' konkurencji tej bar- 
dzo groźnym rywalem naszych biegaczy bę- 
dzie doskonały Włoch Bacalli, który trasę 
tę pokrywa w fenemenalnym czasie 3 m, 52 
sek. Na ostatnich zawodach Sidorowicz osią- 
gnął również bardzo dobry wynik 4 m. 4,4 
sek. Wywalczenie dla Polski jednego z pier- 

ych miejsc w tej konkureneji będzie du- 
żym sukcesem. 

POŁSKA ZWYCIĘŻA JUGOSŁAWIĘ 3:0. 

Ubiegłej niedzieli w Zagrzebiu rozegrany 
został międzypaństwowy mecz piłkarski mię- 

        

     

  

  

              

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Tańcel Humorl 
i humorem i oszałami 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! Dźwiękowo-śpi: 

i Natalj 

Dźwiękowe Kino 

CAS IN 0| 
wielka 47, tel. 15-41. 

| Dziś! Niezapomn. boh 

Dziś ostatni dzieńł 
samozaparcia bezimiennych bohaterów 
w gigantycznym dźwi 

podwodnej. Niewą 
Bźwięk. Kino-Taatr NAD PROGRAM: 

  

ułiea Wielka 42. Następny 
program: 

Dziś! Dwa 100% 
dźwięk. arcydzieła 

Dfwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36, 

UWAGA! 

MOTORY do łodzi :::> 
MOTORY do rowerów 
MOTOCYKLE „Puch“ 

  

DOSTARCZA ZE SKLADU 

SZ. RUDOMINSK 
DOM 

HANDL. 

ŻĄDAJCIE OFERTY! 

SYDNEY HORLER. 

Jutro premjerai Najnowsza sens. Paryża! Śpiew! 
Arcydzieło, które porywa werwą 

przebój z życia rosyjskiego 

miłości* i „Król żebraków”, niezrównana 

Monte Carlo 

Traciciel 
Sienkiewicza Janko Mūzykani 

amerykańskie „Evinrude” oraz łodzie 

a żywiołowem tempem akcji 

ewny 

a Kowańko. 

at. filmów „Parada 

Potężna epopea 

„U 13“ ękowcu morskim 

TA INNA... 

Rosyjskie śpiewy, muzyka i tańcel 
Początek o godz. 4, 6, 6 i 1015. w dnie świąteczne o godz. 2-ej, 

W rolach głównych: 

Madeleine Renand 
i bohater filmu „Miłość i łzy Szopena” Pierre Bianchar. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4-ej 

KURJER CARSKI W rolach aównch Wan Możżuchin 
Dla młodzieży dozwolone. 

Na 1-szy seans ceny znižone. 

słynnym na całym Jeannette Macdonald 3755. 3.57 
czarować będzie widzów swą artystyczną grą i przepięknym śpiewem. 
Nad program: Impon. dodatki dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

(Mężczyzni bez kobiet) 
Tragedja marynarzy uwięz. na dnie morza w łodzi 

tpliwie wszystkich wzruszy i zemócjonuje największy twór morsko-filmowy XX wieku. 

P A nap oRoceam: Najnowsze aktualja dźwiękowe Pat'a i Foxa Ń Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnię świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. . 

KSIĄŻĘ DRACULA 
Veidt i Mary Philbin.    

owe kompletne zarobkowe. 

Wilno, Zawalna 28, 
telefon 7.32 

ŻĄDAJCIE OFERTYr 

36) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

26. O JEDENASTEJ WIECZOREM. 
Nieco rozklekotany Fiat wiózł ich 

dość prędko. Wreszcie zatrzymał się 
przed czemś, co pociemku wyglądało 
na malowniczy domek wiejski. 

— Oto gdzie „stoję“ — krotoch- 
wilnie oświadczył pisarz.—Mieszkam 
zupełnie sam. Spodziewam się. że pan 
nie żąda bezwzględnej schludności? 
Bo uważa pan: gdy:klecę ksiąžkę-— 
a właśnie teraz to robię — szukam 
sobie najbardziej odludnej dziury. 
Ale w każdym ra — czem chata 
bogata, tem rada. 

-— Jestem pewien. 
doskonale — 
day. j 

Wprowadziwszy samochód do ga 
rażu, Bedington otoworzył drzwi wej- 
ściowe dużym kluczem. Wstąpili do 
małej, kwadratowej sionki, z której 
weszli do sporej izby mieszkalnej. 

— Siądajcie i czujcie się jak w 
domu, Holiday — zaprosił gospodarz, 
dokładając trochę węgla na kominek. 
—A może chcielibyście się umyć? 

— Z przyjemnością. 
— Musicie poprzestać na świe- 

cach. Życie wioskowe mści się: nie 
mamy tu gazu ani elektryczności. 

— Słowem Arkadja — skomento- 
wał gość. 

— Zrazu tak. Potem zaczyna to 
drażnić; wkońcu człowiek przeklina. 
Ale trudno. Tędy, panie bracie. 

Bardzo miły człowiek, pomyślał 

    e 

że będzie mi 
ochoczo odrzekł Hol: 

  

   

  

Przełożył Czesław Kozłowski. 

Holiday. Gdy się umył, gospodarz 
powiódł go krętemi schodami na pią 
terko. 

— Tu będziecie mogli się prze- 
spać, Holiday. Kazałem nawet posłu- 
gaczee przygotować pościel. jako že“ 
jutro ma do mnie zjechać kolega. 

— A jeśli niespodzianie zjedzie 
dziś w nocy? 

— Nie zjedzie, O to się nie troszcz 
cie. A cobyście powiedzieli na prze 

gryzkę? 
— Nie rozgniewałbym się. 
— Dobra. Tylko frykasów przy- 

rządzać nie umiem. uprzedzam was. 
Powiedzmy jaja sadzone na słoninie. 
co? 

— Mój drogi Bedington, kiedy 
człowiek jest naprawdę głodny, nic 
na Świecie nie dorówna sadzonym 
jajkom na słoninie. 

Powieściopisarz zaśmiał się, 
— Widzę, że łatwo wam dogo- 

dzić! No. właźcie do saloniku i cze- 
kajcie cierpliwie, aż spitraszę coś w 
kuchni. 

Holiday wyciągnął się w szezlon- 
gu, stojącym po prawej stronie od ko- 
minka. Przytulnie: tu było. W głębi 
stało pianino, na którem Bedington 
zostawił był swą lampę  Aladyna. 
Snadź bywają gorsze losy, niż być 
poczytnym autorem. A' że brak elek- 
tryczności, no, to z tem można się 
jeszeze pogodzić. 

Z kuchenki dochodziło skwiercze 

   

  

   

Wielki dtamat obyczajowy erotyczny. Niezwykłe napięcie. W rol. gł.: Conrad 
Nad program: Zupełnie nowe wydanie pow. Henryka 

Epokowy dramat, W rolach głównych: M. Malicka, W. Conti, A. Dym- 
sza i K. Krukowski (Lopek). Najnowsze polskie arcydzieło. 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna podaje do o- 

gólnej wiadomości, że dnia 3-go czerw- 
ca r.b. o godz. 11 rano w domu Nr.1l 
przy ul. Jagiellońskiej odbędzie się w 
drodze licytacji sprzedaż nowej taksów- 
ki firmy „Chrysler“ oszacowanej w kwo- 
cie zł. 3000 celem pokrycia zaległości 
podatkowych. 

MRAGISTRAT m. WILNA. 

nie słoniny. Po chwili zaczęły napły 
wać smakowite zapachy... 

— Kieliszeczek whisky? — zapro 
ponował Bedington 

— Wiecie, że nie. Ale tej kolacji 
winszuję wam. Jesteście uniwersalny 
człowiek. 

Bedington uśmiechnął się mile: 

— Ba, że umiem gramatycznie 
napisać trochę głupstw i uskwarzyć 
kawał wędzonki, cóż to za uniwersał 
nošč!... Za nic nie wypijecie? 

— Dziękuję bardzo, nie. 
— Bo co do mnie, to nie zasnął- 

bym bez kieliszka do poduszki. — 
Nalał sobie pół szklaneczki whisky 
i dodał trochę sodowej wody. 

— A teraz gadajcie, co was spro 
wadziło do Mortkindale? Nie jesteście 
przypadkiem amatorem-detektywem? 

— Nie; w tym względzie nie przy- 
pominam waszych frapujących boha 
terów. Ale jedna moja znajoma opuś 
ciła wczoraj Surrey w drodze do Lei 
cesteru. Jechała autem Singerow- 
skiem, więc kiedy przeczytałem w 
dziennikach o porzuconym nieopodal 
Leicesteru Singerze, odrazu postano 
wiłem tu jechać. 

— Mam nadzieję, że wasze obawy 
się nie potwierdzą. 

— Daj Boże. Ale o ile mogę wy 
wnioskować, wszystko jest okryte 
zupełną tajemnicą. ' 

Odpowiedź brzmiała smętnie: 
— Jutro przestanie to być tajem 

nicą. Nie chcę być pesymistą, Holi 
day, ale nie zdziwiłbym się, jeżeli 
Czarny Staw, jak go tu nazywaja, 
ujawni jeszcze jedną swą ofiarę. 
Każdemu. kto się nosi z zamiarem 
samobójczym. ta upiorna woda musi 

    

   
    

dzy Polską a Jugosławją. Mimo nieprzychyl- 
nych w tym r. prognostyków drużyna polska 
odniosła świetne zwycięstwo nad silnym i 
renomowanym przeciwnikiem Do przerwy 
utrzymał się wynik bezbramkowy. W; drugiej 
połowie reprezentacja Polski zagrała koncer* 
towo, budząc zachwyt ty znych tłumów 
publiczności. Bramki strzelili Nawrot (2), 

Ciszewski (1). 

  

      

    

    y. st to już czwarte 
z Jugosław ją, go Polska wy- 

grała razy, przegrywaj tylko r 
polska grała w składz Ofi- 

Martyna, Bułanow, Kotlarczyk II, 
:zkiewiez, Mysiak, Risner, Pazurek, Naw- 

rot, Ciszewski i Bator. 

Wieczór autorski poetów 
„Żagarów—Pionów*. 

We czwartek 26 b. m. odbył się wieczór 
autorski poetów „Żagarów* (Pionów) w saii 
Ogniska Akademickiego. Czytali swoje utwo 
ry pp. Bujnicki, Maśliński, Putrament i Za- 
górski. Wiersze Czesława Miłosza recytował 
p. Tadeusz Byrski. Był to raczej retrospek- 
tywny przegląd dorobku grupy, niż jednolity 
i nowy materjał. Obok rękopisów niedruko- 
wanych, czytano równ niektóre utwory, 
znane z „Żagarów* i „Pionów*. 

Występy poetów poprzedził słowem ws 
nem p. Jędrychowski, opisując  całoroc 
rozwój zespołu od grupy cklektycznej do 
runkowej, od luźnych kryterjów  „talentu* 
poprzez borykanie się z problemami formy 
do wytworzenia zdecydowanego pionu mo- 
ralnego. Ambicją grupy „Pionów* jest obecnie 
świadome oddziaływanie na psychikę spo- 
łeczną w kierunku głębokich przekształceń, 
idących równolegle do rewolucji gospodar - 
czej. 

Wszyscy niemal poeci, jakkolwiek różne 
mi drogami doszli do podobnego ostateczne 
go sformułowania. 

P. Bujnicki wyrósł z gleby tutejszej. Z 
mocnego regjonalizmu („Pieśni o ziemi na- 
szej*) zabarwionego imperjalistycznym pacy- 
fizmem W. Ks. Litewskiego zrodził się wstręt 

do kultury mieszczańskiej. Niepokój szukania 
pcha go na nowe drogi: natura wybitnie po- 
zytywna i łatwo przystosowująca się do rze- 
czywistošci nie dopuściła do kończącego się 
kataklizmem, niszczącego wstrząsu moralnego. 
Postawa twórcza i tendencje rewolucyjne g0- 
dzą się w wierszu p. t. „Plakat*. Najbardziej 
podobał się wiersz p. t. „Majakowski* — nie 
targa trzewiami, ale przez dużą siłę ekspansji 
mobilizuje psychikę słuchacza 

P. Maśliński po miłych, ale wyrażających 
wyłącznie pewne doznania, przekładach z Coc 

że je 

  

    
    

       

      

  

   

      

Kasa Chorych przy Stow. Wzaj. Pom. Studentów — 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE KASJERA ZWIĄZKU 

WŁAŚCICIELI GARBARŃ POD ZARZUTEM 
DEFRAUDACJI. 

W. dniu wczorajszym w wyniku przepro- 
wadzenego przez prokuraturę dochodzenia 
został zatrzymany kasjer Związku Właści- 

dekadenckiej  „Nostalgji*. 
erówne w formie bunty przeciw 

współczesnej kulturze (np. „Wtedy*) zdoby- 
wa się w: cie w najlepszym swym wierszu 
p. L. „Raut bohaterów pow na twórczy 
i głęboki stosunek do doznawanej rzeczywi- 
stości. 

Najlepiej może wyraż 
wory 

   

   tau, i wybitnie 
przez b. 

  

   
   

    

   

    

   
ją rozwój grupy ut- 

czołowego jej poety Czesława Miłosza.    

Rozważanie młodzieńczych problemów pięk- 
    na życia i grozy śmierci nie wystarcza. Cała 

twórczość to kolejno: wstęp do burżuazyjnej 

kultury i zmaganie się między poczuciem 
własnej praszywej egzystencji a prag- 
nieniem zdobycia jednolitego pionu moralne 
go. W ostatnich wierszach, jak „Opowieść, 
„Sprawca*, „Dysk* zdobywa autor tę posta- 

niszczącą wprawdzie, ale silną. Wiersze 
te przy całym szacunku dla treści, odznacza- 
ją się zwartą konstruktywną formą i przez 
to zyskują wzmożoną s sugest ji. 

P. Putrament, najmłodszy członek grupy, 
zdąża dużemi krokami za innymi. Nie do- 
Szedł jeszcze do głębokich syntez myślowych, 

sam, jako komentarz do 
św) „ ale przełamał już zasadni- 
czy opór formy. Obok świetnych chwytów np. 
„Kometa sunęła stępa” i niezwykle trafnych 
obserwacyj zdarzaj. ję jeszcze mimowolne— 
automatyczne łatwizny. W każdym razie о- 
becny poziom — praca może dać ładne rezul 
taty. 

   

   

  

  

    

   

  

     
   

  

    
   

   

            

  

ć zainteresowań i do- 
ją wiersze redaktora 

„Pionów* Jerzego Zagórskiego. Kult dla czyn- 
nej, heroicznej postawy, tak sprzecznej z ku!. 
turą demo-liberalną daje wiersz „Allain Ger- 
bault“ i wiersz p. t. „12. V 1926*, nagrodzony 
w roku ub. na konkursie im. Marszalka Pil 
sudskiego. Wiersz „Organizm“ daje oryginai 
ne, w literaturze liberalnej rzadko spotykane, 
ujęcie ciała ludzkiego, jako warsztatu pewnej 
celowej pracy. Wreszcie „Oda na spadek fun 
ta” — pełna rewolucyjnych brzmień wobec 
załamania giełdy londyńskiej. у 

Publiczności malo. Wieczor nie byl rekli- 
mowany. Czas egzaminów, wycieczek i koniec 
miesiąca. Niemiły incydent stanowiły docho- 
dzące z dołu porykiwania jakiejś awanturu- 
jące się grupki studentów. 

      

   

A. G. 

  

Kix 121 (2363 

cieli Garharń w Wilnie Kazimierz Steiano- 
wiez. Zatrzymany Stefanowicz podejrzany 
jest o przywłaszezenie 1500 złotych, które 
šeiagnal cd członków związku w charakterze 
składek ezłonkowskich. 

Zachodzi przypuszczenie, iż Stefanowiez- 
popełnił jeszcze szereg innych nadużyć na- 
tury pieniężnej i służbowej. 

Stefanowieza osadzono narazie w aresz- 
cie centralnym do dyspozycji władz proku- 
raterskich. Dalsze dcchodzenie prowadzi po- 
lieja. (e). 

TAJEMNICA STRZAŁÓW! NA ULICY 
KONDUKTORSKIEJ WYJAŚNIONA. 

W niedzielnym numerze „Kuriera Wileń- 
skiego“ denasilišmy o postrzeleniu na ul. 
Korduktorskiej szofera Piotra Bisikierskie- 
go zamieszkałego przy uliey Raduńskiej 22. 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 
sprawę tę już wyświetliło. 

Bisikierski w towarzystwie swego kolegi 
Stanisława Kościłowieza po odprowadzeniu 
narzeczonej w drodze powrotnej przez uk. 
Konduktorską usiłował jakoby dokonać kra- 
dzieży kwiatów z ogrodu Adama Jancewicza 
zamieszkałego przy ulicy Horodelskiej 22. 

przyłapał „złodzieja* i zaczął 
jedna z kul ciężko zraniła Bisikier- 

skiego w bok. 
Ranny przebywa w szpitału Św. Jakóba. 

Stan zdrowie Bisikierskiego jest bardzo groź 
ny. Ogrodnik został zatrzymany do decyzji 
władz prokuratorskich. (e). 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Wi dniu wczorajszym usiłowała pezbawić 
się życia przez zatrucie się większą dozą esem: 
cji octowej 40-letnia Necha Trocka — wła- 
ściciecłka piekarni przy ulicy W. Pohulanks 
16. W: stanie ciężkim przewiozło ją pogoto- 
wie ratunkowe do szpitala żydowskiego. 
Przyczyna targnięcia się na życie — nieu- 
stalona. Policja prowadzi dochodzenie. (e). 

OBŁAWA POLICYJNA. 

Ubiegłej nocy policja Słedcza przeprowa- 
dziła kolejną obławę w szeregu podejrza- 
nych lokali t spelunek złodziejskich. W wy- 
niku chławy zatrzymano kilku zawodowycie 
złodziei, między innymi również niejaką Jad 
wigę Karełską zawodową złodziejkę z War- 
szawy, któfa przybyła do Wilna na „gościn- 
ne występy*. (e)- 

ZDERZENIE „ARBONU“ Z TAKSOWKĄ. 

Szof 

   

  

   

  

  

   

Jan Józefowicz (Krzywa 21), pro- 
autobus firmy „Arbon”*, przy zbie- 

Wileńskiej i Dobroczynnej najechał 
ha taksówkę prowadzoną przez szofera Sta- 
nisława Bistruma (M. Pohulanka 8) wskutek 
czego w taksówce został uszkodzony ochra- 
niacz i rama. 

Wypadków w ludziach nie było. 

   

  

OKAZYJNIE 

do sprzedania ein? poszukuje lokalu na 
kolonię letnią dla -E 40 osób w oko- 

licach Wilna. 

Warunki: zdrowa miejscowość, las, rzeka i dogodna 
komunikacja. Zgłoszenia natychmiast do kancelarii 
Kasy Chorych, Ludwisarska 4, codziennie od godz. 

2'/;—3'/, po poł. telefon 5-54. 

  

SKLEP BŁĄWATNY 

„TKANINY TANIE" 
$. CISZEWSKIEGO —Wileńska 31 

poleca uwadze Sz. Pań wielki wybór płócien lnia- 
nych surowych do robót ręcznych w szerokościach: 
70, 80, 100, 120 i 160 c/m, satyny jednobarwne na 

abażury oraz dla panienek uczących się szycia 
w szkołach tanie madapolamy kolorowe w kilku- 

nastu kolorach. 
  

ramotna osaka 
poszukuje 1 pokoju lub 
2 mniejsżych z wygodami 
przy inteligentnej rodzi- 
nie. Zgłoszenia do Admin. 
„Kurj. Wil.“ Jagiellońska 

3-1 od 9—3 po pol. 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 
bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 

  

5 przybłąkał się 
Pies 55595 
rasy wilczej. Dowiedzieć 
się: ulica Grodzka 27—2. 
Po upływie 3 dni uważać 

będę za własnoś. 

Przybłąkał się 

czarny pies 
z żółtemi łapkami— zauł. 

Warszawski 3, m. 2. 

      

Do wynajęcia 

pokoik =" wany 
z elektrycznością i wszel 
kiemi wygodarmni — ulica 

Miekiewicza Nr. 33, m. 4, 
w Biurze przepisywań i 

nauki na maszynach. 
  

repertję 

stroję i Pianina 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
jadalne, sypialne i ga- 
binotowe, kredersy, 

stoły, szaty, Żóżka jtd, 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
1 dogodnych warnnkach 

| NA RATY. 
NADESZŁY WGWOŚCI. 

8324 GREAT 
Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopiciowe 

Wileńska 3 

Od roku 1843 istnieje 

i 

L Kenigsberg 
Chorcbr skėrne, 

weneryczne 
i moczopłuiuwe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, + 

od godz. 9—12 t 4—8. 

  

Lekarz-Dentysta 

M. Goldbarg 
ul, Wielka 26 

Choroby zębów i jamy 
ustnej 

Godz. przyjęć od 9—7 w. 

  

Lekarz-Dentysta 
B. Leskies-Kłok 
Wileńska 15 m. !, tet. 335 
przyjm. od 10—2 i 4—7, 

  

LEKARZ-DENTYSTA 
L. FRYDMAN 
Wilno, Zawalna 24. 

Laboratorjum techniczno» 

  

ed godz. 8—1 1 4—5. dentystyczne. 
tol. 567. 6677 Koronki porcelanowe. 

Akuszerika M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe. 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

W. Z. P. 29. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła stę 

na ul. Garbarską | m. 6 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz 

  

Maja LAKNEJOWA 
prizimuje od 9 do 7 wieca 
ulica Kssztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69, 8520 

Akuszerka 
kac się 

Maria bieiiką 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 

  

aparat fotograficzny 9X1Ż 
Rodenstock'a, meble oraz: 
drobne rzeczy — ul. Miła. 
Nr. 3, m. 2 (Zwierzyniee)“ 

Indeks Jena-Tadeusza. 
Cederbauma. 

Nr. 2907 U. S.B. — unie-—- 
ważnia się. 

  

  

RUTYNOWANY 

korepetytor 
student U. S. B. przygo- 
towuje do wszelkich eg-- 
zaminów w zakresie gim 
nazjum solidnie i niedrogo 
Zgłoszenia do Administr.. 

pod „Gwarancja 

MŁODY. ZDOŁNY 

introligator 
poszukuje pracy 
Oferty do Adm. „Kurjera. 
Wileńskiego* dla K. B. 

Zakład Fryzjerski 
męski i damski „MAX*” 

Kalwaryjska 1], 
poleca pierwszorzędną ro-- 
botę po cenach zniżonych: 

Proszę się przekonać. 
— — — — 

Pracownia dętych in- 
strumentów muzycznyche 
Stachowskieg0, Wielka 11 
Uskutecznia obstalunki £ 
тер., posiada wielki wy= 

bór skór do bębnów. 

          

Pierwszorzędaa pracownie. 
ubiorów damskich pro-- 
wadzona przez b. pracow 
mika firm zagranicznych:   

Drukarnia „Zniex”, Wilno, ul. Ś-to | 

* OTĖ..Ą“— ZAWO na NR 
# \›///,\ Ę 

„Kurjera  Wileńsk.* 37—32, 
pod „Maszynistka“   
się wydać miejscem  najstosowniej- 
szem. 

Holiday nie chciał dać się przeko- 
nać. 

— Kto jak kto, ale moja znajoma, 
panna Insall, napewno o odebraniu 
sobie życia nie myślała. 

— W takim razie zaszedł widocz 
nie nieszczęśliwy wypadek. Bądź co 
bądź, dowiemy się jutro czegoś okre 
ślonego. Zresztą przepraszam was za 
te ponure przewidywania. Może Czar 
ny Staw wywiera na mnie jakiś nie 
zdrowy urok; ale właśnie to uroczy- 
sko stanowi tło powieści, którą teraz 
pi     

— (Ciekawe. 
— Tak jest, właśnie dla zdobycia 

należytej eouleur locale wynająłem 
sobie ten domek. A teraz, możeby do 
łóżek? Ja osobiście zresztą senny nie 
jestem... 

Holiday ziewnął niedwuznacznie. 

— (Czuję, że mógłbym przespać 
dwie doby! — zauważył wstając. 

— Obiecuję wam, że łazienka bę 
dzie o ósmej, bo sam wstaję wcześniej. 
Zawołam was — rzekł Bedington i 
podał gościowi zapaloną świecę. 

— Okrutnie wam dziękuję. Dob- 
ranoc. A wy gdzie Śpicie? 

— Tutaj w razie napadu bandyc 
kiego, zapukajcie tylko w ścianę. 

— Dobrze, — zaśmiał się Holi 
day. — Dobranoc. 

— Dobranoc wam. 

Miły człowiek, ten Bedington. 

Gdy Holiday zamknął drzwi za 
sobą, postępowanie jego stało się 
dość osobliwem. Choć łaził po pokoju 
pogwizdując zcicha, bynajmniej nie 
przystępował do rozbierania się. Nie 

   

  

Ка 1, tel. 3-40, 

       „ 

wynajmuję — Mickiewicza 
Wiejście z ulicy 

Ciasnej. p. Estko. 
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ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323     7702 

zdjął nawet butów ani rozpakował 
walizki. 

W miarę upływu czasu, zachowa- 
nie się jego było coraz dziwniejsze. 
W godzinę po powiedzeniu gospoda 
rzowj dobranoc, bawił się w sposób 
zgoła osobliwy: mianowicie przykła 
dał ucho do cienkiej przegródki, dzie 
lącej jego izbę od izby Bedingtona, 
chrapiąe przytem rozgłośnie. 

Nasłuchiwał pilnie, czy nie rozleg 
nie się podejrzany szmer. I otóż nie- 
bawem usłyszał ciche kroki. Skulił 
się szybko i zaczaił w dalszym rogu 
łóżka. 

Drzwi się otwarły bezszelestnie i 
stanęła w nich postać ludzka. 

— Holiday! — cicho zawołał Be 
dington. 

Odpowiedzią było mu tylko chra 
panie. 

Postać podkradła się bliżej, W ru 
chach jego było coś złowieszczego. 
Człowiek stanął nad łóżkiem, podniósł 
prawą rękę... 

Zanim ołowiany kij zdążył wymie 
rzyć swój cios, Holiday się zerwał. 
On również zachowywał się był cicho, 
tak, że człowiek, którego chwycił za 
gardło, wydał krzyk przerażenia. Po 
chwili, zpozumiawszy sytuację, skie 
rował całą uwagę na samoobronę. 

Holiday nie pragnął go zabić. Nie 
ażeby miał współczucie dla tego łaj- 
daka, który tak zdradliwie chciał go 
uśmiercić we Śnie, tylko że potrzebo 
wał informacyj, 

Rzekomy Bedington walczył zaja 
dle, aliści Holiday coraz wyraźniej 
brał górę. Mimo rozpaczliwe wysiłki 
przeciwnika. nie wypuszczał z rąk 
jego szyi. Wkrótce był zupełnym pa 
nem położenia. 

na lewo Gedeminowską 
ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

Redaktor odpowiedzisiny Witold Kiszkis, З 

S.Zakrzewskiege: 
Wilno, ulica Wileńska 37   

Ponieważ izdebka była  ciasna,. 
wywlókł omdlałego swego amfitryo- 
na na schodki, przeszukał jego kiesze- 
nie, w obawie, że ma jaką ukrytą: 
broń, wreszcie umieścił go na krześle 
i stanął obok, z rewolwerem w ręku. 

— Chcę, żebyś dokładnie zrozi= 
miał sytuację — oświadczył jeńcowi. 
gdy ten nareszcie złapał oddech. — 
Chciałeś mi zrobić coś złego — być 
może zamierzałeś nawet zakopać 
martwe moje ciało w ogródku. Otóż 
wiedz: cokolwiek pragnąłeś uczynić, 
zamierzam teraz odpłacić ci pięknem: 
za nadobne. Nie, jeszcze nie otwieraj: 
ust — przerwał, widząc, że tamten 
chce mówić. — Aż nadto czasu <lo- 
mówienia będziesz miał za chwiię. 

„Masz tedy pojąć dokładnie, że 
zamierzam wydobyć z ciebie całą prz 
wdę. W razie potrzeby gotów jestem: 

nawet dokończyć się. Jeżeli zrozu- 
miałeś mię ściśle, kownij głową. 

.Nieszczęśnik kiwnął głową. 
„Niedawno śmiał się Stadenfeld,. 

mam wrażene, że teraz ja się po- 
śmieję. Od pierwszej chwili wiedzia 
łem, żeś oszust. Jeśli o to chodzi, 
zetknąłem się kiedyś z Bedingtonenr 
z prawdziwym Bedingtonem — w Nó: 
wym Yorku: wcale go nie przypomi 
nasz. Lecz połknąłem twój haczyk, 
ponieważ szło to na rękę mym pla. 
nom. Domyśliłem się, że jest w to 
wmieszany Stadenfeld. 

— Nie będę tracił czasu napróżno. 
Zadam kilka pytań, j uprzedzam raz: 

jeszcze, że: dla otrzymania odpowie- 
dzį nie zawaham się przed niczem: 
Jedno ostatnie ostrzeżenie: o ile 
spróbujesz . kłamać, to niech się Bóg: 
nad tobą zlituje! 

A (D.'e. n.) 
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