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NOWY ETAP NIEMIEC. 
Dwunastego maja Reichstag od- 

rzucił 30-ma głosami większości wnio 

ski o wyrażenie nieufności 

kanclerzowi Briiningowi. Upłynęło 

zaledwie 18 dni i zwycięzca skapitu- 

lował. Przed kim? Czy jego większość 

w parlamencie stopniała? Bynaj- 

mniej. Reichstag jest na wakacjach i 

żadnego przesunięcia sił w nim nie 

nastąpiło. Ale oddawna przestał on 

być wyrazicielem faktycznych sił, kie 

rujących wypadkami w Niemczech. 

Parlamentarna większość  Briininga 

jest w defenzywie, jest zdeprymowa- 

Przeciwnik atakuje 

votum 

na i zastraszona. 

z energją j zacięciem, stwarza wśród 

swoich atmosferę entuzjazmu, pory- 

wa za sobą najbardziej aktywne ele- 

menty społeczeństwa, prowadzi wal- 

kę z bezwzględną wiarą w zwycięst- 

wo. 
Na dobro Hitlera zapisać trzeba, 

że konsekwentnie wytrwał on na ob- 

ranej drodze legalizmu. W pewnych 

chwilach nie było to łatwem. Gen. 

Groener nie cofał się przed ostremi 

środkami walki z przywatną armją 

Hitlera i dopóki trzymał w swoich 

rękach Reichswehrę i policję — mógł 

być pewny, że panuje nad sytuacją. 

Ale rozpęd hitleryzmu powoli prze- 

niknął do Reichswehry. Generalicja 

wypowiedziała posłuszeństwo swemu 

ministrowi. Groener musiał ustąpić 

wobec pozakonstytucyjnego wystąpie 

nia szefów ' Reichswehry: generałów 

Schleichera i Hammersteina. Rządowi 

wytrącono najważniejsze narzędzie 

utrzymania władzy. Było to większe 

zwycięstwo Hitlera, niż wielokrotne 

pomnożenie głosów w Sejmie Pru- 

skim. 

Interwencja generałów musiała sił 

nie zaważyć na stanowisku starego 

feldmarszałka, który czuł się zawsze 

uczuciowo i psychicznie związanym 

ze sferami wojskowemi: Groener był 

jego mężem zaufania, ale Groener 

walory 

więc jego w oczach Hindenburga gwał 

townie spadły. Armja zrobiła, zwrot 

w prawo i dała poznać, że gotowa jest 

pójść za Hitlerem. Dla Hindenburga 

byłaby to sytuacja nie do zniesienia. 

Stary feldmarszałek ze szkoły prus- 

kiej -— mężem opatrznóściowym Soc- 

jal-demokratów i centrum, przeciwko 

własnym kombatantom i generalicji? 

W ciągu 2 tygodni namyślał się 

Hindenburg w swojej posiadłości Neu 

dech w Prusach Wschodnich. Na sa- 

motność tam uskarżać się podobno 

nie mógł. Przeciwnicy Briininga oto- 

czyli go zwartem kołem. Wymieniany 

obecnie jako kandydat na następcę 

kanclerza von Gayl był stałym goš- 

ciem na czele innych junkrów prus- 

kich. 

Briining przygotowywał  tymcza 

sem nowe drakońskie „Notverord- 

nung“. Nagle pojawiły się w prasie 

prawicowej informacje o zastrzeże- 

niach Prezydenta, co do poszczegól- 

nych punktów dekretu. Zaskoczony 

Briining wysłał do Neudech podsekre 

tarza stanu w Kancelarji Prezydenta, 

dr. Meissnera. Po powrocie tegoż do 

Berlina potwierdziło się, że Prezydent 

rzeczywiście sprzeciwia się obniżeniu 

rent uczestników wojny i ich rodzin, 

oraz żąda zmian w części dekretu do- 

tyczącej kolonizacji we wschodnich 

prowinejach pruskich, Żądania te 

okazały się zgodne z postulatami 

wielkich pruskich, co 

wskazywało, że zostały  podsunięte 

Hindenburgowi przez odwiedzają- 

cych go w Neudech junkrów. 

opierającego 

agrarjuszy 

Pozycja Briininga, 

się głównie o autorytet i zaufanie Pre 

zydenia została zaszachowana przez 

ten manewr opozycji prawicowej. 

W ub. niedzielę Hindenburg wrócił 

do Berlina. W ciągu dwóch dni trwa 

ły konferencje z kanclerzem, a ich 

wynikiem była dymisja rządu  Brii- 

ninga. 

Ten przebieg wydarzeń nie od- 

istotnych 

su. Intryga z „Not- 

verordnung* stała się pretekstem do 

obalenia Briininga, jako wyraziciela 

dotychezasowego kursu polityki nie- 

mieckiej. Do władzy przychodzi rady 

kalizm prawicowy, który wniesie no- 

działania. Nie będzie to 

narazie — 

zwierciadla. . oczywiście, 

przyczyn kr 

  

we metody 

jednak — przynajmniej 

hitleryzm w oficjalnej szacie. Na je- 

go plecach dorywa się do władzy koa- 

licja generałów z wielkim  przemy- 

słem Hugenberga i junkrami pruski- 

mi. Wykluczonem jest, aby tacy ludzie 

jak br. Westarp lub von Gayl zaczęli 

realizować program społeczno-gospo 

darczy Hitlera. 

między nim; zgodność co do celów po 

litycznych, szczególnie zewnętrznych. 

Możliwem jest, że w tym kierunku 

zechcą nowi władcy Niemiec wyła- 

dować nagromadzoną w masach hit- 

lerowskich żądzę czynu. Mętny prog- 

ram społeczny Hitlera z jego specyfi 

cznym „socjalizmem pójdzie w ta- 

kim razie na przechowanie, a mobili 

zacja mas odbędzie się na rzecz .,na- 

rodowych*, politycznych  aspiracyj. 

Kampanja antypolska, gdańskie 

machinacje,  fortyfikowanie Prus 

Wschodnich i t. p. wskazują na kieru 

nek tej mobilizącji. Masy hitlerow- 

skich bezrobotnych i malkontentów 

ogarnięte są psychozą antywersalską. 

Od zburzenia „.dyktanda' wersalskie- 

równouprawnienia w  zbro- 

granic wschod- 
go. od 

jeniach, od rewizji 

nich, oczekują jakiejś nagłej zmiany 

swej sytuacji ekonomicznej. 

To nie jest ruch oparty na prze- 

słankach rozumowych, kieruje nim 

mistyczny nacjonalizm narodu, w któ- 

rego wpajano przekonanie o wyższo- 

ści rasowej. Skreślenie należnych koa 

lieji odszkodowań wojennych nie jest 

postulatem wyłącznie hitlerowskim. 

Briining uznał go również za swój. 

Różnica polega na metodzie realizo- 

wania tego postulatu. Opozycja od- 

rzuca środki dyplomatyczne, żąda ka 

tegorycznej i brutalnej odmowy. Taka 

metoda odpowiada jej nastrojom, jej 

podrażnionej dumie narodowej. 

Solidarność politycznych celów 

„opozycji narodowej* w Niemczech 

kryje jednak w sobie wielkie konflik- 

ty społeczne. Demagogja społeczna 

Hitlera pociągnęła do niego wszyst- 

kich najbardziej dotkniętych kryzy- 

sem, zjednała tych, którzy w radykal- 

nej reformie społeczno-gospodarcze- 

go ustroju widzą jedyny sposób po- 

prawy swego bytu. Bezrobotni i zruj- 

nowani przez inflację stanowią, poza 

entuzjastami rasyzmu i militaryzmu 

germańskiego, główną masę sił Hitle- 

ra. Nie odstraszyło to jednak od nie- 

go wielkiego przemysłu, reakcyjnych 

społecznie generałów i agrarjuszy pru- 

skich. Wiadomo przecież, że te wlaš- 

nie sfery finansują kosztowne rezy- 

dencje sztabów hitlerowskich i jesz- 

cze kosztowniejsze ich imprezy woj- 

skowe. Czy wynika stąd, że godzą się 

na „socjalistyczny* program  gospo- 

darczy przyszłego dyktatora? 

Zdaje się, że w tym dziwnym soju 

szu tkwi największa słabość ruchu 

hitlerowskiego. Popierający go obec- 

nie potentaci finansowj skalkulowali, 

że można z pożytkiem użyć tej 

wielkiej siły dynamicznej dla rozwa- 

lenia krępujących ekpansję przemy- 

słu niemieckiego ograniczeń trakta- 

towych. Trzeba więc pomóc zrealizo 

wać program polityczny hitleryzmu, 

zarobić na wywołanej przez niego za 

wierusze wojennej, a następnie zlikwi 

dować go jako radykalny ruch spo- 

łeczny. Sądzą oni, że nie będzie to tru 

dnem gdy Niemey, zwolnione od wię- 

Istnieje natomiast 

Przesilenie rządowe w Niemczech. 

Prawicowy centrowiec kancierzem. 
BERLIN, 31. 5. (Pat). — W wyni- 

ku dzisiejszych narad z przywótlea- 
mj stronnictw prezydent Hindenburg 
powierzył byłemu posłowi centrowe- 
mu von Papenowi misję utworzenia 
gabinetu koncentracji narodowej. Pa 
pen misję tę przyjął. 

Papen, były członek frakcji cent- 
rowej sejmu pruskiego, znany jest ze 
swych wystąpień przeciwko kierunko 
wi lewicowemu w łonie stronnietwa 
eentrowego. W kołach centrowych 
wskazują z naciskiem na to, że kandy 
datura Papena, wysunięta bez  ofie- 

jalnej aprobaty kierownictwa partii, 
nie mogłaby w żaden sposób liczyć 
na uznanie jej przez stronnictwo. Przy 
wódcy centrum mieli oświadczyć na 
konferencji u prezydenta, że stronni- 
etwo ich nie weźmie czynnego udzia 
łu w nowym gabinecie. Stanowisko 
partji eentralnej wobee przyszłego 
gabinetu koncentracji n aródowej za 
leżeć będzie od jego składu i prog- 
ramu. 

Miarodajne osobistości z kół cent- 
rowych iaważają rozwiązanie Reich 
stagu za nieuniknione. 

Konferencje uHindenburga.—Kandydaci do tek. 
BERLIN, 31. 5. (Pat). — Przyję- 

cie socjal-demokratycznych przedsta- 
wieieli przez Hindenburga trwało 6 
minut. Rozmowa Hindenburga z Hit- 
lerem przeciągnęła się prawie godzi- 
nę. Według informaeyj z kół parla- 
mentarnych, Hindenburg w rozmowie 
z przedstawicielem socjaldemokratów 
zaznaczył, że zdecydowany jest trwać 
na stanowisku parlamentarnem. Za- 
mierza on utworzyć gabinet, oparty 
na większości parlamentarnej, Kandy 
datura niemiecko-narodowego von 
Gayla na stanowisko kanelerza uwa- 
żana jest obeenie za wykluczoną. Ja- 
ko kandydata na kanclerza wymienia 
ją hr. Westarpa. Hindenburg oświad- 
czyć miał, że do jutra wieczorem u- 
kończy rozmowy z przedstawiciela- 
mi stronnietw j najpóźniej w Środę 
desygnuje kanclerza. 

Hindenburg zdecydowany jest roz 
wiązać Reichstag i rozpisać nowe wy- 
bory dopiero na jesieni. Nowy gabi- 
net ma być tylko przejściowy. 

Na stanowisko min. Reichswchry 
wymieniają ponownie gen. Schleiche- 

ra. Kandydatem do teki ministra 
spraw zagranicznych jest amhasader 

w Londyniz Neurath. į 
BERLIN, 31. 5. (Pat). — Prezy- 

dent Hindenburg kontynuował we 
wtorek konferencje z przywódcami 
stronnictw, kolejno przyjmując przed 
stawicieli centrum Kaasa i Perlitiusa, 
dalej przywódcę  niemiecko-narodo - 
wych Hugenberga oraz Winterfeldta, 
przywódcę partji ludowej  Dingel- 
dey'a, przedstawiciela partji gospodar 
czej Drewitza. 

W godzinach popołudniowych od- 
były się rozmowy z przedstawiciela- 
mi drobniejszych ugrupowań. Z prze 
biegu dotychczasowych rozmów wy- 
nika, że utworzenie rządu koalicyjne 
go przy obecnym składzie Reichstagu 
jest niemożliwe. W kołach politycz- 
nych utrzymują, że prezydent Hinden 
burg zdecydował się ostatecznie ut- 
worzyć gabinet koncentracji narodo- 
wej o zabarwieniu prawicowem na 
okres przejściowy. Rząd taki mógłby 
ficzyć na tolerancję centrum i naro 
dowych socjalistów. 

Przypuszczalny skład nowego gabinetu. 
BERLIN, 31. 5. (Pat). — Według 

informacyj korespondenta Polskiej 
Agencji Telegraficznej, przewidywa- 
ne są następujące kandydatury do po 
szczególnych tek w przyszłym gabine- 
cie: 

Sprawy zagraniczne — von Neu- 
rath, ambasador niemiecki w Londy- 
nie, sprawy wewnętrzne — von Gayl 

Odroczenie terminu 
BERLIN, 31. 5. (Pat). — Konwent 

senjorów uchwalił odroczyć termin 
zwołania Reichstagu do czasu, gdy 
przesilenie gabinetowe będzie usunię- 
te. Prezydent Reichstagu Loebe otrzy 

względnie von der Osten, Reichsweh 

тга — gen, Schleicher, gospodarstwo 
— prof. Warmbold (minister gospo- 
darki w drugim gabinecie Brueninga) 
wyżywienie — baron von Lueninck ži 
(przywódca agrarjuszy z Nadren 
poczta — Schaetzel i sprawiedliwość 

— Joel. 

zwołania Reichstagu. 
mał pełnomocnictwo do niezwłoczne- 
go zwołania parlamentu Rzeszy z 
chwilą wyrażenia przez nowego kanc 
lerza gotowości do złożenia deklarac- 
ji programowej w Keiechstagu. 

Stanowisko centrum. 
BERLIN, 31. 5. (Pat). — W kołach 

politycznych wzbudza wielkie zainte- 
resowanie ustosunkowanie się cent- 
rum wobec gabinetu von Papena. Or- 
gan stronnictwa centrowego „Germa 
nia* w wydaniu środowem polemizu- 
je jeszcze z wiadomościami, jakoby 
szet przyszłego rządu miał być przed 
stawicielem centrum. Ze zdumieniem 
należy spytać, w jakim celu właści- 
wie zainscenizowano przesilenie ga- 
binetu, jeżeli na miejsce Brueninga 
ma wejść inny przedstawiciel centrum 
W każdym razie niema mowy o tem, 
aby szef lub którykolwiek z członków 

   

rządu mógł powołać się na to, że jest 
mężem zaufania partji centrowej. 

Caharakterystycznem jest to, że 
„Germania* w tym samym numerze 
zamieszcza wiadomość o przyjęciu 
von Papena przez Hindenburga. Na- 
wet stosunek centrum do kandydatn 
ry von Papena znany był kołom po- 
litycznym już przędtem. 

W obecnej sytuacji przypuszczają 
więc, że von Papen, obejmując misję 
tworzenia rządu, wystąpi narazie z 
frakcji centrowej sejmu, podobnie jak 
to uczynił niegdyś dr. Goerdeler, zgła 
szając swe ustąpienie ze stronnictwa 

zów traktatowych będą mogły puścić 

w ruch cały swój potężny aparat go- 

spodarczy i wrócić dzisiejszym hezro 

botnym względny dobrobyt. 

Dziś cała masa „opozycji narodo- 

wej“ nastawiona jest na cele politycz- 

ne, a sukcesy wyborcze Hitlera otwie- 

rają drogę do władzy konserwatys- 

tom różnego autoramentu, dla których 

oczywiście społeczny program narodo 

wych socjalistów jest równie obcy, jak 

program socjal-demokratów. 

* * * 

Polska jest niewątpliwie pierw- 

szym zkolei politycznym celem akcji 

niemieckiej „opozycji narodowej”. 

Świadomość tego faktu nie powinna 

wywoływać ani agresywnych wobec 

Niemiec odruchów, ani tem mniej pa- 

niki. I jedno i drugie byłoby tylko szko 

dliwe. Społeczeństwo polskie jest od- 

dawna przygotowane psychicznie na 

wszelkie z tej strony niespodzianki i 

odporność jego jest tak wielka, że nie 

potrzebuje być ekscytowana alarma- 

mi, które zaczynają już głosić pisma 

endeckie. 
Rozwaga i spokój. cechujące poli- 

tykę rządu wobec konwulsyj niemiec- 

kich, zasługują na największe uzna- 

nie. Jest to jedyna w tej chwili celowa 

i skuteczna taktyka, która nam zdo- 

bywa sympatje w całej Europie 1 ha- 

muje zapędy niemieckie. $ympatja ta, 

oczywiście, nas nie uchroni, ale nie 

można też jej znaczenia nie doceniać. 
Pragniemy w Polsce najszezerzej 

i najgoręcej dobrej zgody z Niemcami. 

Ale nie znajdzie się tu nikt, ktoby za- 

wahał się oddać wszystko w ofierze 

w obronie przed napaścią. Wobec a- 

gresji niemieckiej Polska bez pomocy 

propagandy stałaby się Francją z 1792 

roku. Wiedzą o tem w Niemczech, 

wiedzą też w całej Europie. O spokoj- 

ny i zdeterminowany hart ducha mo- 

że się załamać psychoza niemiecka, 

jak każdy objaw chorobowy. Trzeba 

tylko wytrwać w tej metodzie. 

Testis. 

  

niemiecko-narodowego z chwilą za 
mianowania go przez prezydenta Rze- 
szy komisarzem kontroli cen. Posta- 
nowienie w tej sprawie należy od sta 
nowiska centrum, którego zarząd na- 

czelny zbierze się na narady w dniu 
jutrzejszym. 

Ich plany i warunki. 
I 

O czem rozmawiał Hitler 
z Hindenburgiem. 

BERLIN, 31. (Pat). — Prasa 
nacjonalistyczna donosi, że koła na- 
rodowe socjalistyczne wyrażają zado 
wolenie z wyniku wczorajszej rozmo 
wy między prezydentęm Hindenbur- 
giem a Hitlerem. Przywódca narodo- 
wych socjalistów postawił jako waru- 
nek poparcia nowego przejściowego 
gabinetu gwarancję, że rządy w Rze- 
szy i Prusach przejdą w ręce opozycji 
narodowej. 

BERLIN, 31. V. (Pat). O wezorajszych ro- 
zmowach pemiędzy prezydentem Hindenbur- 
giem a Hitlerem biure prasowe związku wy- 
daweów dzienników niemieckich uzyskało z 
kół naroedowe-soejalistycznych następujące 
informacje: 

Rozmowy Hitlera i Goeringa z prezyden- 
tem miały przebieg zadawalający. Wyrażenia 
swoje przedstawiciele narodowo-soejalisty- 
czni opierają na fakcie, że prezydent okazał 
gotewość dania nowemu rządowi pełnomoe- 
nietw do rozwiązania Reichstagu. 

Hitler oświadczył, że narodowi socjaliści 
nie mcgą zgodzić się na rząd o charakterze 
kompremisewym. Partja narodowo-soejali- 
styczna gotowa jest nietylke stnąć na czele 
rządów, lecz również przyjąć pełną odpo- 
wiedzialneść ped warunkiem, że zestaną roz 
pisane nowe wybory de Reichstagu, eo się 
zaś tyczy kandydatury Papena na stanowi- 
sko kanclerza, Hitler miał dać niedwuznaez- 
nie de zrezumienia, że nie mógłby on liczyć 

na tołeraneję narodowych socjalistów. 
Koła narcdowo-soejalistyezne  przedsta- 

wiają sobie przyszły rozwój wypadków tak, 
że najpierw utworzony zostanie rząd pod 
kierewnictwem narodcwo-socjalistycznem z 
udziałem niemiecko-narodowych i ew Iudow 
eów. Rząd ten złożyłhy w Reichstagu dekła- 
rację i przeprowadziłby jego rozwiązanie. 
Zwołanie w tym cciu Reichstagu miałoby na 
stąpić w takim terminie, ażeby nowe wybory 
wypadły pe żniwach, tj. w połowie września 

BERLIN, 31. V. (Pat). Przywódca naro- 
dawych sacjalist6ėw Goebbels na poufnem ze 
braniu partyjnem ošwiad že pierwszem 
zadaniem gabinetu, cies o się speejal- 
nem zaufaniem prezydenta Hindenbarga, bę- 
dzie musiałe być zniesienie zakazu, dotyczą 
cege oddziałów szturmowych i przywrócenia 
pełnych swobód organizacyjnych oraz de- 
monstracyj hitieroweów. 

Prasa angielska o ustąpieniu 
Brueninga. 

LONDYN, 31. V. (Pat). Dzienniki londyń- 
skie obszernie omaw ustąpienie Bruenin- 
ga, wyrażając głęboki żał z powodu jego re- 
zygnacji i obawy o przyszłość Niemiec. „„Mor 
ning Post* podkreśla odpowiedzialność pre- 
zydenta Hindenburga. który usunął Bruenin 
ga w przeddzień Lozanny, co musi pociąg- 
nąć za sobą konsekwencje nietylko dla Nie- 
miec, lecz i dla całej Europy. Niemcy, któ- 
re przyjdą obecnie, odrzucą nietylko repa- 
racje, ale cały traktat wersalski. Nowe Niem 
cy będą uderzająco podobne do dawnych 
Niemiec. W tych warunkach należy zrczu- 
mieć obawy Francji. Nacjonalizm będzie od- 
tąd rządzić w Niemczech, co spowoduje ja- 
ko naturalną reakcję wzrost nacjonalizmu w 
innych częściach Europy. 

„Daily Herald“ twierdzi, że upadek Bru- 
eninga oznacza koniec rządów parlamentar- 
nych w Niemczech, Nowy gabinet składać się 
będzie z żołnierzy i junkrów, osobistych przy 
jaciół Hindenburga, który będzie rządził bez 
parlamentu przy pomocy art. 48 konstytucji. 

Angija—Francja 
contra hitlerowskie Niemcy. 

LONDYN, 31. 5. (Pat). — W ko- 
łach rządowych Londynu zaczyna 
przeważać «pogląd, że bezpośrednim 
skutkiem zmiany rządu w Niemczech 
musi być Ścisłe współdziałanie bry- 
tyjsko-francuskie we wszystkich spra 
wach międzynarodowych, celem wyt 
worzenia podstaw do stabilizacji sto- 
sunków w Europie i ochronienia jej 
przed ewentualnemi wstrząsami, ja- 
kie jej mogą grozić, o ile nieodpowie 
dzialne czynniki wezmą udział w rzą- 
dzie niemieckim. 
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Chrzciny. 
WARSZAWA, 31. V. (Pat). „Polska Zbroj- 

na* podaje, że dnia 22 maja w mieszkaniu 
państwa generałostwa Sosnkowskich odbyła 
się uroczystość chrztu synów państwa gene- 
rałostwa. Ojcem chrzestnym 10-letniego syna 
któremu dano imię Aleksander, był p. Mar- 
szałek Piłsudski, który przybył na tę uro- 
czystość. Matką chrzestną była pani genera- 
łowa Jadwiga Lipkowska. Następnie odbył 
się chrzesł drugiego syna. liczącego trzy mie 

siące. Rodzicami chrzestnymi byli prezes 
N. I. K. gen. Krzemieński oraz pani Teresa 
Lipkowska. Aktu chrztu dokonał kapelan p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej ks. Bojanek. 
Pan Marszałek Piłsudski spędził w domu 
państwa Sosnkowskich kilka godzin. Dnia 25 
b, m. odbyła się w Belwederze uroczystość 
chrztu syna wicemarszałka Sejmu dr. Pola- 
kiewicza. Aktu chrztu dokonał ks. Mauers- 
berger. Rodzicami chrzesinymi byli p. Mar- 
szałek Piłsudski. i prof. 
Wilna. Chłopcu dano imię Adam. 

  

Sacharewiczowa z, 

Czy na długo? 
Stalin zwalnia śrubę. 

Kolosalny rezmach „piatiletki* dotyczył 
ym rzędzie rolnietwa. Z rozma- 
czono prywatną własność rolną 

i „kułaków*. Stworzono olbrzymie, docho- 
dzące nieraz do 100.000 ha obszaru sowcho- 

tworzono kołchozy. Sprewadzono z A- 
meryki wspaniałe traktory i maszyny rol- 
nicze. Wiyłonieno państwowy aparat roz- 
dzielczy, zagarniający całą produkcję rolną 
i kierujący następnie kensumcją i ekspor- 
tem ołkrzymich ilości zboża i bydła, Rzu- 
cano i przeprowadzono z całą bezwzględ- 
nością hasło: „Każdy kilogram zboża dła 
państwa!* Zniszezono welny rynek handlu 
zhożowego. Podniesiono produkcję zhoża z 
660 miljonów pudów (1928 r.) na 1350 milj. 
pudów (1930 r.) i 1400 mil. pudów (1931 r. 
mime posuchy!). 

lote rezmach słabnie. 6 maja r. b. Mo- 
łotew i Stalin podpisują dekret © zniżeniu 
normy ostatniej zboża na 1.193 milj. pud. 
Tyle mianowicie zboża mają w r. b. dostar- 
czyć państwu kołehozy. © całych 264 milj. 
pudów mniej, niż w r. ub: (1.367 milj. pud.) 
Te same dotyczy bydła. Kołchozy mają do- 
starczyć go rzeźniom państwowym о 50 
proc. mniej niż w r. ub. Stalin wyraźnie 
zwalnia śrubę. 

Tempo etatyzacji i kołektywizacji gos- 
podarstw rolnych było za wielkie. Cóż z 
tege, że zamiast 660 milj. pudów zboża 
šeiągnietego w 1928 r. od rolnictwa indywi- 
dualistyeznego, sowchozy i kolchozy dostar- 
czyły w 1931 r. 1400 milj. pudów, skore 
nie zostało im zboża na zasiew, a człon- 
kowie kołehezów nie mieli co do ust włożyć? 
Cóż z tego, że położono specjalny nacisk 
na kelektywistyczną hodowlę koni i bydła, 
skoro w wyniku tego nacisku padło w 1329 
—30 r. 4 milį. koni, 14 milj. sztuk bydła 
rogatege, 7 milj. szt. niergacizny i przeszło 
30 milį ewiee? Wzrosła niesłychanie liczba 
wypadków ukrywania prze zkołchozy praw- 
dziweį ilości posiadanego zboża. Przed dzie- 
siątkami miljonów skoszarowanych w koł- 
chczach włościan stanęłe widmo głodu. Mia- 
sto i wieś były wyniszeone do ostatecznych 
gracie. Zamarła wełna wymiana produktów 
relzych na wyroby przemysłowe, zaś pań- 
stwowy aparat rezdzielczy nie mógł aprowi- 
zewać miast w dostatecznym stopniu. Nostał 
kryzys. Ferment i niezadowcienie szerzyły 
się eoraz więcej. 

Rząd sowiecki szybko zorjentował się w 
sytuacji i wyciągnął wnioski. Kontyngent 
zbożowy kcłchezów zmniejszono o 264 milj. 
pud. Kontynger(! sowchczoów zwiększone 
netcmiast с 43% milj. pud. (ze 108 milj. 
pud. na 151 milį. pud.). Podatek rołny (500 
milj. rubli) utrzymano na poziomie zeszło- 
rccznym Wreszcie zezwolono kołehozom i 
ich paszeególnym członkcem na sprzedaż 
nadwyżki zboża z wolnej ręki. Ceny rynko- 
we są bowiem kilkakrotnie wyższe od cen. 

płacenych przez państwo. 
Odneśny dekret Mołotowa i Stalina z 

6 maja r. b. był posunięciem, trzeba przy- 
znać, zręcznem. Za jednym zamachem ad- 
ciążał cn kołchozy kosztem sowehozów, 0- 

a wymianę, a przez to i przemysł, roz- 
wiązywał kwestję aprowizacji miast. Prze- 
sca e m jednak zapobiegał fermentowi 
i stanowił bodziec do praey. Dotychezas 

kolchozy pracowaly pod batem, nie mając 
wzamian nie. Wydajność pracy była zniko- 

ma, zaś bierny opór — zjawiskiem pow- 
szechnem. Jakość siły rchoczej zastępowano 
jej ilością. Obeenie pojawia się nadzieja zy- 
sku własnego. Pojawia się właściwy ustro- 
jewi indywidualistycznemu bodziec do pra- 
cy i iniejatywy prywatnej. Kołchezy otrzy- 
mują pewną autonomię. Kołehozy wiedzą 
6dtąd, że istnieją i pracują nietyłko dla 
państwa — Mołocha, lecz i dla siebie. 

I wszystko byłchy może piękne, gdyby 
nie pewne ale... 

Przedewszystkiem nikt nie może reczyć, 
ezy dekret długo będzie ebowiązywał. © ile 
wydanie dekretu nie przedstawia dla rządu 
sowieckiego specjałnych trudności, o tyle 
cofnięcie ge lub zmiana również mogą nie 
kazać dłago na siebie czekać. Upozorować 
je tak przecież łatwo. Wystarczy np. po- 
wołać się na „próby rozgromienych resz- 
tek kułaków w kierunku rozagitowania za- 
eofanych żywiałów wśród członków kołeho- 
zów*, nad czem już teraz obrazowe roz- 
dziera szaty moskiewska „Prawda“. 

Pozatem jest jeszcze jeden czynnik, który 
przekreślić może piękne. nadziej kołehozów. 
Czynnik  nmiobłieczalny — bo  żywiełowy. 
Czynnik nieuredzaju. Nikt nie wie, czy uro- 

dzaj tegoroczny da tyle, by kołchozy mogły 
dostarczyć nawet ową zredukowaną ilość 
zbeża, owe 1.103 milj. pudów. Czy w wy- 
padku nieurodzaju rząd sowiecki zrezygnuje 
z papierowego planu zbiorów? Czy raczej 
nie zechee zmusić do rezygnacji kołchozów 
z owej nadwyżki, którą meżna będzie spie- 
niężyć z wołnej ręki? Włościaństwo rosyj- 
skie przywykło do ofiar na rzecz państwa. 
Może i tym razem będzie do nich zmuszone. 

Jak się zdaje, Stalinowskie zwołnienie 
śruby ma przedewszystkiem cel psycholo- 

giezny. T. J—ski- 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 31.V b. r. 

WALUTY I DEW$ZY: — Dolar 8,87—8,85. 
Londyn 32,95—33,11—32,79. — Paryż 35,14—- 
35,238—35.05. — Szwajcarja 174,45—174,88— 
174,02. — Berlin w obrotach nieoficjanych 
211,20. Tendencja przeważnie utrzymana, 

PAPIERY PROCENTOWE : — 4 proc. 
pożyczka inwestycyjna seryjna 92. — 5 proc. 
konwersyjna 31,25—313,50. — 6 proc dola- 
rowa 46—47. — 4 proc. dolarowa 46,50. — 
7 proc. stabilizacyjna 43—44,75—43,69 — 10 
proc. kolejowa 99. — 8 proc. LZ. BGK i BR, 
obligacje ZGK. 94. Te saręe 7 proc. 83,25 
8 proc. obł. bud. BGK. 93. — 7 proc. L: 
skie dol. 51,50 (drobne). —.5 proc. w 
skie 4042. 8 proc. warszawskie 45,50—5 
(drobne) 49. 

AKCJE: Bank Polski 70. — Łiłpon 9,50, 
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DOLAR A ZŁOTY. 
Przed kilku tygodniami na tere- 

nie Stanów Zjednoczonych A. P. zasz 
ły wypadki, które wywołały zaniepo- 
kojenie w całym Świecie, co do dal- 

szych losów dolara. 
Dolar odegrywa bardzo poważną 

rolę w naszem życiu gospodarczem 
nietylko dlatego, że między naszym 
obrotem gospodarczym, a obrotem 
St. Zjed. istnieje dosyć silne zazębie- 
mie się, i nietylko dlatego, że dolar 
po wojnie stał się poniekąd między- 
narodowym środkiem obiegowym, ale 
jeszcze i dla przyczyn specjalnych. 
Przedewszystkiem banknoty dolaro- 
we są u nas jakby pomocniczym zna 
kiem obiegowym. Następnie, w ban- 
kach naszych jest na blisko 50 miljo- 
nów dolarów złożonych oszczędności, 

i prócz tego suma dolarów, wycofa- 
nych z normalnego obiegu, a schowa 
nych w pończochach, zapieckach i in 
mych naturalnych safesach, obliczana 
jest również na 50 milj. dolarów, — 
co razem stanowi bardzo pokaźną 

kwotę 100 milj. dol. 

Z tych więc względów losy dolara 
nie mogą być dla nas obojętne, i war 
to chociażby pokrótce zastanowić się 
mad tem bardzo ciekawem zagadnie- 
niem. 

2 maja Izba Reprezentantów St. 
Zjed. uchwaliła znaczną większością 
głosów obniż * nabywczą do 
lara do wysokošci wartości przecięt- 
mej z lat 1921—29, drogą wypuszcze- 
nia w obieg nowych 5-ciu miljardów 
«dolarów w banknotach, do łącznej 

wysokości 9-ciu miljardów, a to ce- 
lem ożywienia obrotu gospodarczego, 
kióry w St. Zjedn. kurczy w sposób 
zastraszający. 

Uchwała tx wywołała wielkie po- 
ruszenie w całym Świecie finanso- 
wym. Jednak od uchwały przez Izbę 
miższą do ustawy, któraby obowiązy- 
wała, jeszcze daleko. Przedewszyst- 
kiem Senat St. Zjedn. ma uchwałę tę 
odrzucić. Następnie, prezydent Ho- 
over zapowiedział, że ustawy tej nie 
podpisze. 

O ile uchwała Izby niższej wywo- 
łała nietylko konsternację w święcie 
finansowym. ale i przejściowy spadek 
kursu dolara na ważniejszych  gieł- 
dach pieniężnych. to zapowiedź pre- 
zydenta Hoovera, że ustawy nie pod- 
pisze. znacznie odprężyła sytuację. 
Ale czy na długo? i czy niebezpieczeń 
stwo zniżk; dolara zostało zażegnane 
definitywnie przez to oświadczenie? 

W kwestji. jakie skutki wywołała 
by usława o wypuszczeniu w obieg 
dodatkowych 5-ciu miljard. dolarów, 
zdania są podzielone. Jedni twierdzą, 
że to jeszcze nie przesądza zniżki kur 
su dolara. ponieważ emisja następo- 
wałaby stopniowo. po 100 mil. dola- 
rów tygodniowo, i obrót gospodarczy 
wchłonąłby te wzmocnione dawki pa 
pierowych znaków, obiegowych, bez 
większych zaburzeń. Inni znowu: są 
zdania, że inflacja ta niewątpliwie mu 
siałby pociągnąć za sobą dewalu- 
ację dolara, to znaczy obniżenie jego 
nominalnej wartości, 

Zwiększenie obiegu pieniądza pa- 
pierowego, nawet o takiem zaufaniu 
jak dolar. ponad obowiązujące pokry 
cie. możliwe jest, bez spadku kursu 
«danego pieniądza, w jednym wypad- 
ku. i to do pewnych granie, a miano- 
wieie przy bardzo wysokiem ożywie- 
niu obrotu gospodarczego, przy bar- 
dzo dobrej konjunkturze, kiedy pie- 
mniądz pracuje bez wytchnienia, a czyn 
nik psychiczny działa ożywczo na ry- 
nek pieniężny. Prz j Ś gos- 
podarczym. przy utworzeniu się w 
obrocie gospodarczym całego Świata 
szeregu skrzepów, jak barjery celne. 
reglamentacje przywozu, ogranicze- 
nia dewizowe i t. p.. pieniądz, sfabry 
kowany w nadmiernej ilości, albo bę- 
dzie leżał w kasach bezužytecznie, al 

bo musi stracić część swej wartości, 
by uzyskać płynność. 

Obecnie Światowa  konjunktura 
gospodarcza bezwzględnie nie sprzy- 
ia zwiększeniu obiegu jakiegokolwiek 
bądź pieniądza papierowego, ponad 
właściwe pokrycie, bez spadku jego 
wartości. 

Zresztą sami projektodawcy wnio 
sku mieli na względzie nietylko pierw 
szy cel — zasilenie obrotu gospodar: 

o St. Zjedn. większą ilością pie- 
niądza obiegowego, ale i drugi cel — 
przez obniżenie jego wartości do po- 
ziomu przeciętnej siły nabywczej z 
okresu przedkryzysowego, co mialo- 
by się równać w praktyce dewalu- 

i o przeszło 30 proc., — zwiększe- 

mie zdolności konkurencyjnej St. Zje 
dnoczonych na rynkach światowych. 

Widzimy przeto, że ani ze strony 
łeorelycznej nie jest to możliwe. 
ani w projekcie praktycznego zasto- 
sowania niebyło przewidziane, że- 
by tak znaczne zwiększenie obiegu 
banknotów dolarowych mogło obyć 
się bez dewaluacji dolara. 

A jeśli tak, to czy możliwość de- 
waluacji została definitywnie wyłączo 
na przez zdecydowane stanowisko Se 
natu i prezydenta Hoovera? 

Sytuacja Stanów Zjednoczonych 
pod zwgledem gospodarczym, w ich 
skali, jest nie mniej, a może więcej 
poważna, niż wielu krajów Europy. 
Ilość bezrobotnych sięga tam 10 mil- 
jonów. Budżet państwowy, który nie- 
wątpliwie w każdym kraju jest wy- 
kładnią natężenia procesu gospodar - 
cezgo, ma być zamknięty na 1 lipca 
w. b. z niedoborem przeszło 2.5 mil- 

   

  

  

          

    

        

jarda dolarów. Bankructwa banków. 
akcyjnych obliczane są na setki, a 

ostatnio rozeszły się wiadomości o za- 
chwianiu się tam największych potęg 
finansowych. Największe miasta, jak 
Nowy Jork, Chicago, Detroit, popadły 
w bardzo ciężką sytuację finansową. 
A dolar, utrzymując się na poziomie 
dotychczosowej wartości, nietyłko 
dusi życie gospodarcze kraju w sto- 
sunkach międzynarodowych, ponie- 
waż, mimo ogromne zmechaniozwa- 
nie produkcji, utrudnia konkurencję 
na rynkach światowych, ale j w we- 
wnętrznym obrocie gospodarczym 
staje się miernikiem oderwanym od 
życia ij środkiem wymiany dla wielu 
obywateli coraz więcej niedostępnym. 

W tych warunkach trudno jest 
przypuszczać, aby najbardziej zdecy- 
dowane stanowisko prezydenta Ho- 
overa, najbardziej stanowcze doma- 
ganie się od Izby reprezentantów, by 
wprowadziła w budżecie państwowym 
jak największe oszczędności, mogły 
powstrzymać rozwój wypadków, ma 
jących dotąd swój naturalny bieg i 
swoje logiczne uzasadnienie w splo- 
cie przyczyn i skutków światowego 
kryzysu: gospodarczego. 

Jest jeszcze jeden czynnik, natury 
raczej politycznej, który może przechy 
lić szalę na stronę dewaluacji dolara. 
Czynnikiem tym jest stanowisko wo- 
bec St. Zjednoczonych państw dłuż - 
niczych, które trudności swoje w uisz 
czaniu Stanom Zjednoczonym długów 
wojennych tłumaczą obecnie zbyt wy 
sokim kursem dolara, w porównaniu 
do innych walut. 

Jakież byłyby skutki dła nas ewen 
tualnego spadku wartości dolara? 

Jeśli chodzi o Bank Polski i o 
Skarb Państwa, to tu poważniejszych 
powikłań i strat przewidywać nie na- 
leży. -- 

Bank Polski obecnie pokrycie о- 
biegu pieniężnego ma prawie wyłącz- 
nie w złocie; pokrycie w dolarach jest 
nieznaczne i straty na ewentualnej 

  

dewaluacji byłyby minimalne. Skarb 
Państwa zyskałby na dewaluacji przy 
spłacie pożyczek dolarowych. Wogóle 
pod względem finansowym Państwo 
raczej zyskałoby niż straciło. Nato- 
miast pod względem  gospodarczyin 
sytuacja przedstawiałaby się nieco go 
rzej. Ponieważ St. Zjednoczone w na 
szym handlu zagranicznym, jak w im 
porcie, tak i w eksporcie, zajmują po- 
kaźne miejsce, przeto tu straty mogły 
by być poważne, i bezpośredni wpływ 
ną nasz bilans handlowy byłby ujem- 
ny. Następnie, co najważniejsze, zwię 
kszenie się zdolności konkurencyjnej 
St. Zjednoczonych przez zniżkę dola- 
ra utrudnićby mogło w znacznej mie- 
rze nasz eksport, w szczególności arty 
kułów wytwórczości rolniczej. Ale 
niewątpliwie i tu zdołalibyśmy przy- 
stosować się do nowych warunków, 
jak i po spadku funta angielskiego. 

Natomiast niepowetowane straty 
ponieśliby wszyscy posiadacze dola- 
rów, czy to w bankach, czy w pończo- 
chach, gdyż z chwilą załamania się 
kursu o dobrem zrealizowaniu posia- 
danych walut myśleć trudno, a nie 
byliśmy dotąd świadkami, żeby jaka- 
kolwiek waluta, po załamaniu się, od- 

zyskała znowu swoją poprzednią war 
tość. Czy nie wartoby więc było posia 
daczom dolarów zastanowić się zaw- 
czasu, że może lepiej jest przeprosić 
swego złotego j zamienić posiadane 
dolary na złote? W każdym bądź ra- 
zie pytanie to jest bardzo na czasie. 

G. Szymanowski 
poseł na Sejm 

Nieśwież. 

Komisja senatu amerykań- 
skiego za deprecjacją dolara. 

„Agence Economique et Financiere* do- 
nosi, że senacka komisja bankowa zamierza 
przychylič się do pewnego stopnia do uch- 
walonego przez izbę reprezentantów Golds- 
horough's Billu, który wzywa rząd i banki 
federalne do przywrócenia wysokości cen 
do poziomu łat 1291—1929, ce równałoby się 
deprecjacji dolara o 30 proc. Nie jest wyklu- 
czone, że z powodu rychłego zakończenia se- 
sji parlamentarnej uchwała tego billu ulegnie 
odroczeniu. Silny odpływ złota ze Stanów 
Zjednoczonych, jaki ostatnio zaznacza się, 
pozostaje w związku z możliwością uchwale- 
nia Goldsboreugh's Bilu, (Iskra). 

Silna podaż dolarów na rynku 
londyńskim. 

„Financial News“ donosi, że perspekty 
dolara oceniane są w Londynie dość pes) 
mistycznie. Podaż zgłaszają wszystkie rynki. 
Bank Angielski zaczął znów skupywać dola 
ry, dzięki cezmu w tranzakcjach gotówko- 
wych kurs dolara zdołał utrzymać się korzyst 
nie, natomiast w tarnzakcjach terminowych, 
których Bank nie zawierał, kurs obniżył się 
dość znacznie. Skup dolarów przez Bank 

angielski wzbudza krytykę ster bankowych. 

(Iskra) 

Tragiczna śmierć młodych 
małżonków. 

BERLIN, 31 V. (Pat). Ubiegłej nocy wy- 
łowiono z rzeki Haseli zwłoki dwojga mło- 
dych ludzi, związanych sznurem, obciążonym 
wielkim kamieniem. Okazało się, że jest to 
młode małżeństwo: 25-letni student filologji, 
urodzony w Warszawie, Dubnow i jego 21- 
letnia żona Sara z Jass. Wiedług wszelkiego 
prawdopodobieństwa, popełnili oni samo- 
bójstwo z dotychczas niewyjaśnionych przy- 
czyn. 

Konferencja zbożowa. 
WARSZAWA, 31. V. (Pat). W; związku z 

obecną sytuacją na rynku zbożowym odbyła 
się w dniu 31 maja w Prezydjum Rady Mi- 
nistrów konferencja z udziałem zainteresowa 
nych ministrów. Konferencja ustaliła wyty- 
czne dla polityki zbożowej na najbliższy ok- 
res oraz postanowiła uruchomienie dalszych 
środków obrotowych dla ak: interwencyj- 
nej Państwowych Zakładów Przemyslowo- 
Zbożowych. 
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Pierwsze trudnošci nowego rządu. 
TOKIO, 31. 5. (Pat). — Nowy rzad 

narodowy stanął już w obliczu pierw- 
szych trudności politycznych. Na po- 
siedzeniu gabinetu w dniu 31 maja, w 
przeddzień otwarcia sesji parlamentar 

  

nej, minister spraw wewnętrznych ba 
ron Yamamoto zagroził podaniem się 
do dymisji, w razie gdyby na stanowi- 
sko parlamentarnego wiceministra z0- 
stał mianowany kandydat partji Seiyu 

  

Chiny pragną porozumienia z Japonią 
> 

    
  MOSKWA, 31 .5 .(Pat). — Dono- 

szą z Nankinu, że chińskie koła rządo 
we coraz bardziej skłonne są do na- 
wiązania bezpośrednich rokowań z 

Japonją. W tym duchu wypowiada 
się nakińska prasa oficjalna, występu 
jąc wręcz z programem zbliżenia chiń 
sko-japońskiego. 

Japończycy opuścili Szanghaj. 
SZANGHAJ, 31. V. (Pat). Wezoraj po po- 

łudniu wyjechały z Szanghaju ostatnie od- 
działy japońskich wojsk ekspedycyjnych, na 
których czele stoi gen. Ujeda. Obecnie w 

Demonstracja komunistów przed 

Szanghaju znajduje się 100 policjantów, g2 
nizon strzelców morskich, t. zn. taka iło: 
Japończyków, która była tam w ezasach po- 
kojowych. 

  

konsulatem 
japońskim. 

KOPENHAGA, 31. V. (Pat). Grupy komu- 
nistów usiłowały demonstrować przed gma- 
chem tutejszego japońskiego konsulatu ge- 
nerałnego. Zanim przybyły oddziały policji, 

demonstranci zdołali wybić w gmachu kon- 
sułatu kilka szyb Graz rozrzucić ulotki z in- 
wektywami w stosunku do premjera Saito. 

  

Warunki socjalistów francuskich 
współpracy z nowym rządem. 

PARYŻ, 31. 5. (Pat). — Na wtorko 
wem posiedzeniu kongres socjalistycz 
ny zamknął swą dyskusję nad kwest- 
ją udziału w rządzie, Na zakończenie 
znaczną większością głosów została 
uchwalona rezolucja, zawierająca pro 
gram — minimum, wzamian za reali 
zację którego socjaliści będą gotowi 
wysłać swych przedstawicieli do no- 
wego gabinetu. Rezolucja wymienia 
następujące warunki socjalistów: 

1) Organizacja pokoju przez poro- 
zumienie narodów oraz arbitraż, 2) 
poważna redukcja wydatków militar 
nych, sprowadzająca kredyty minister 
stwa wojny do poziomu budżetu z ro- 

% Dymisja rządu 
BUKARESZT, 31. 5. (Pat). — W 

wyniku posiedzenia rady ministrów, 
które odbyło się pod przewodnictwem 

ku 1928 w ciągu conajwyżej 2 lat, 3) 
zakaz handlu materjałami wojennemi 
i nacjonalizacja przedsiębiorstw, pro 
dukujących broń, 4) osiągnięcie rów 
nowagi budżetowej przy pomocy in- 
nych Środów, niż kompresja wydat- 
ków społecznych, 5) ochrona oszczęd 
ności szerokich mas /francuskiego spo 
łeczeństwa oraz kontrola banków, 6) 
utworzenie państwowych urzędów zbo 
żowego i nawozów sztucznych, 7) nace 
jonalizacja środków komunikacji, 8) 
upaństwowienie ubezpieczeń społecz- 
nych, 9) 40-godzinny tydzień pracy, 
10) generalna amnestja polityczna. 

rumuńskiego. 
króla, rząd zgłosił dymisję. Dymisja 
została przy jęta. 

Gorgułow stanie przed sądem. 
Orzeczenie psychjatrów o jego poczytalności. 

PARYŻ, 41. 5. (Pat). — Trzej 
psychjatrzy, powołani w charakterze 
ekspertów, stwierdzili jednomyślnie, 

że Gorgułow ponosić może całkowitą 

odpowiedzialność za popełniony czyn 

Stany Zjednocz. nie będą uczestniczyć 
w konferencji lozańskiej. 

WASZYNGTON. 31. 5: (Pat). — 
Koła, zbliżone do departamentu sta- 
nu, potwierdzają że Stany Zjednoczo- 

  

ne nie mają zamiaru uczestniczyć w 
konferencji lozanskiej. nawet w razie 
rozszerzenia dyskusji. 

Zderzenie samolotów. 
LYON, 31. V. (Pat). Donoszą z Dijon, że 
dwa samoloty wojskowe, przeprowadzające 
próbny atak, zderzyły się w powietrzu na 
wysokości 1000 m. Jeden z nich jednopła- 
towiec „Vibault* zdążył wylądować, drugi 

zaś — dwupłatowiec „Nanriot* spadł na zie 
mię w korkociągu, ulegając kompletnemu 
zniszczeniu. Pilot-sierżant Charpentier oraz 
kpt. Lenert ponieśli śmierć na miejscu. 

  

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Armie pracy. 

„Dziennik Poznański* drukuje wy 
wiad specjalny z bawiącym w Pozna- 
niu min. pracy i opieki sp. dr. St. Hu- 
biekim. Między innemi minister cha- 
rakteryzuje wynik; prób organizowa- 
nia Ł zw. „przymusowych armij pra- 
cy“ 7 pośród bezrobotnych. 

„Zagadnienie to, w samej rzeczy wysoce 
doniosłe, dotychczas za wyjątkiem Bułgarj 
gdzie wprowadzono zupełny przymus pracy 
oraz na Węgrzech, gdzie znajduje się on w 
początkowem stadjum (zresztą Węgry, jako 
kraj rolniczy o małej ilości bezrobotnych nie 
może stanowić dobrego przykładu) nie dało 
pozytywnych rezultatów U nas w Polsce były 
w tym względzie robione próby przy budowie 

linji kolejowej Plock—Sierpce; i one jednak 
nie dały specjalnych korzystnych rezultatów. 
Możliwe jest, że rodzaj roboty był nieodpo- 
wiednio dobrany. Doskonałe natomiast były 
rezultaty w wojew. wileńskiem, gdzie zasiłki. 
udzielane przez rząd w okresie pamiętnego 
głodu, „spłaciła ludność swą pracą przy bru- 
kowaniu dróg. Bardzo ciekawy i orj 
jest stosunek ludności roln. i robot. do tej spra 
wy, 0 ile ludno rolnicza , ustosunkowuje 
się niezwykle życzliwie, o tyle robotnicy usto- 
sunkowują się wrogo do' spłacania pracą ot- 
rzymanych zasiłków. I tu znów charakter 
czne 

niektó h partyj opo: , które twier 
dziły, że siłki, dawane przez rząd są pew. 
nego rodzaju obelgą dla robotnika, ponieważ 
stanowią niejako jałmużnę dawaną robolni- 
kowi, który żąda miast lego pracy, obecnie 
zaś gdy rząd tosował spłacanie zasiłków 
pracą, zwalez: to na każdym kroku*. 

Mamy tu jeszcze jeden przykład. 
jak zacietrzewienie naszych  socjali- 
słów uniemożliwia im przynajmniej 
lojalny stosunek do pożytecznych ino- 
wacyj — chociażby kosztem zaprze- 
czenia własnemu programowi społecz 
nemi. 

  

  

     
  

    
   

      

        

    

     

  

Między konkurentami. 
Prasa. solidaryzująca się z Kor- 

fantym podała zgodnie wiadomość. 
świadczącą o coraz większej „amery- 
kanizacji** naszych stosunków praso- 
wych. Cyłujemy z „Kurjera Lwow- 
skiego“: 

„W nocy z soboty na niedzielę w „Grand 
Hotelu* student Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Witold Korfanty, syn Wojciecha spoliczkował 
Marjana Dąbrowskiego. wł: ela „Ilustro- 
wanego Kurjera Godziennego* 

Spoliczkowaws. pos. Dąbrowskiego p. 
Korfanty powiedział: „To za ojca! i wręczył 
spoliczkowanemu swój bilet wizytow : 

Zdanie nasze o wartości tych dwu 
konkurujących wydawnictw czytelni: 
cy znają z notatek poprzednich. Dziś 
musimy podkreślić, że coraz częściej 
niestety spotykamy się z niedopusz- 

  

  

  

     

   
   

  

czalnemi metodami walki o... rynek 
zbytu dla wydawanego pisma. 

Grafomani królobójcami. 

„Nowy Dziennik“ podaje: | + 
„Znany pisarz Essad Bey, sam rodem 

z Kaukazu, wsławił się głoną monograf- 
ja o Stalinie. Na marginesie zamachu Gor 
gułowa ogłosił Essad Bey szkic: następu- 

jacy: 
Między terorystami i mordercami politycz- 

nymi historji światowej znajdują się literaci 
chyba na miejscu ostatniem. Poezje i po- 
wieść czsto wprawdzie inspirowały terory- 
stów do ich czynów, rzadko jednak poeta 
odkładał pióro, by pochwycić broń. Dopiero 
czasy nowsze wprowadziły tu zmianę. Od 
czasu, gdy literatura p tała być przywile- 
jem elity i stała się własn a ogółu, zjawili 
się tero: , którzy nazywają siebie poetami 
i w rzadkich wypadkach są nawet nimi. Wy- 
starczy w tym związku wymienić nazwisko 
terorysty rosyjskiego Kannegiessera albo nie- 
mieckiego, von Salomona. S 

Także nędzny morderca Doumera, syn 
Kaukazu, Paweł Gorgułow nazywa siebie poe- 

eo: 

Co to znaczy „stała się własnością 
ogółu? 

Czy prawdziwa poezja — ta którą 
znamy z historji literątury? Nie — to 
płody grafomanji wydawane tak w 
książkach, jak i w ..czasopismach* w 
rodzaju ..Trubadura Warszawy” et 
comp. 

Gzy nie czasby zorganizować w 
Polsce regułarną. wspieraną przez 

zurę, walkę z grafomanją? — jim. 
LiL LLS, 

Działalność L. O. P. P. 

WIARSZAWIA, 31. V. (Pat). W dniu 31-go 
ub. m. odbyło się w Warszawie zwyczajne 
sprawozdawcze ogólne zgromadzenie LOPP, 
w którem wzięli udział dełegaci wszystkich 

komitetów wojewódzkich LOPP z całej Rze- 

czypospolitej. Zebranie zagaił prezes dr. Mar 
tynowicz. Po odczytaniu sprawozdania z 
działalności rady głównej i ządu głównego 
LOPP walne zgromadzenie przyjęło przez a- 
klamac, absolutorjum kom j 

ądu głównego. Sprawozdź 
wzrost lic: członków 

soby. LOPP 

  

     

  

  

    

    

  

  

    

  

  

  

   

    

    

    
   
   

  

Ligi o 
wiec najpoležniej- 

a organizacją spoleczną w Polsce. obejmu- 

    

około 700 ty: członków. Następnie 
załatwiono szereg spraw bieżących, związ 
nych z przygotowaniem ludności cy j 
do obrony przeciwlotniczo-gazowej. W koń- 
cu przystąpiono do wyborów uzupełniających 
w wy u których ponownie wybrano do ra 
dy głównej prezesa dr. Grubera. gen. Górec- 

kiego. gen. Roupperta, pozatem sędziego F: 
kiewicza, gen. Gąsiorowskiego, szefa sztabu 
głównego, sen. Szereszowskiego i płk. Rusi 
na, do zarządu głównego — inż. Lichniew 
cza, radcę Kaliekiego, mjr. dypl. Romeykę. 
płk. inż. Szyndlera i prof. dr Załęskiego. Na 
tem zjazd zakończono, Wysłano depesze hol- 
downicze do Pana Prezydenta Rzeczypospoli 
tej i do Pana Marszałka Piłsudskiego. 

       

  

   
    

kaia. W odpowiedzi na to dwóch 
członków gabinetu, będących zara- 
zem członkami partji Seiyukaia zagro 
ziło również podaniem się do dymisji, 
o ile na te stanowisko zostanie miano 
wany ktoś ze stronnictwa  Minseito. 
Usunięto poważną seysję gabinetową 
dzięki temu, że w ostatniej chwili 
stronnictwo Seiyukaia zdecydowało 
pozostawić premjerowi swobodę dzia 
łania w tej sprawie. 

Manifestacje 

Nr. 122 (2364) 

Sowiety zakupują zboże 

  

   

zagranicą. 
BUENOS AIRES, 31. V. (Pat). W sferach 

7 ksporterow komentowana jest 
ść w Liverpoolu o z. 

ych ładunków zboża kana 
australijskiego przez Sowiety. 
cowa podkreśla, że aczkolwiek według. ostat- 
nich wiadomości z Rosji sowieckiej, nale- 
żałoby przypuszczać, że kraj ten prawdo- 
podobnie przestanie być konkurentem, j. 
eksportujący zboże na rynku światow 
jednak jego ukazanie się na rynku $ 
wym zboża jako importującego musi wy- 
wołać pewne zdziwienie i nasuwa przypusz- 
czenie, że po tych pierwszych zakupach na- 
stąpią dalsze, co wpłynie niewątpliwie na 
poprawę cen. 

hitlerowskie 

akupie 5 
skiego i 

Prasa miejs 

  

    

  

  

  

    
      

   

z powodu Święta marynarzy. 
BERLIN, 31. V. (Pat). W! czasie przemar- 

szu przez miasto kompanji honorowej ma- 
rynarki, która według zwyczaju w dniu 31 
maja jako w rocznicę bitwy pod Skagera- 
kiem zaciągnęła wartę przed pałacem pre- 
zydenta Rzeszy, narodowi socjaliści urządzili 
manifestacje, które zakończyły się krwawem 
starciem z policją. 

Już od samego wyjścia z koszar groma- 
dziły się większe grupy byłych członków od- 
działów szturmowych, którzy przyłączyli się 
następnie do oddziałów marynarzy niemiee- 
kiej floty wojennej i przeszli prze miasto, 
śpiewając pieśni bojowe. Na moście Moltke- 
$0 powstał zator taki, że policja musiała u- 
żyć pałek gumowych celem rozpędzenia tłu- 
mu. Przed gmachem Minist. Spr. Wewn. na 
Unter den Linden zgromadziło się kilka ty- 

   

  

sięcy hitlerowców, wzn 
mi okrzyki: „Niech 
balił Brueninga*. 
Kobietę posiadającą odznaki republikańskie, 
powalono na ziemię i ciężko pobito. Gdy pos 
Goebbels, przybywszy samochodem, usiłował 
wygłosić do manifestantów przemówienie, 
policja zebranych rozpędziła, dokonywująe 
kilku aresztowań. 

Ruch od bramy Brandenburskiej musiał 
być zamkniety na dłuższy czas, Demonstra- 
cje przerzuciły się następnie do dzielnicy rza 
dowej, gdzie wszelkie manifestacje są ostro 
zakazane. Tłum hitlerowców zaczął obrzucać 
wpebliżu ministerstwa Reichswehry poliejan- 
tów kamieniami, na co ci odpowiedzieli sał- 
wą. Jedna osoba ała zraniona, a trzej 
posterunkowi edni obrażenia. 

  

jących między inne- 
Hindenburg! On 0-       

          

Złazd lotników 
transoceanicznych. 

Rzym, w maju. 

mie odbywa się obecnie jedyny w 

  

W: Rzy 
swoim rodzaju zjazd. Jes 
międzynarodowy lotników transocea x 
(Convegno internazionale degli aviatori trans 
oceanici). Bierze w nim udział szereg asów 
lotnictwa międzynarodowego; tych. co prze- 
lecieli Atlantyk, Pacyfik lub morza Arktycz- 
ne (podbiegunowe). „Orły napowietrzne* roz 
maitych krajów i narodowości zleciały do 
Rzymu na ten wielki zjazd, który stanowi 
najciekawszą atrakcję Rzymu. 

Inauguracja zjazdu odbyła sięna Kapi- 
tolu, w sali Juljusza Cezara, w obecności 
Mussoliniego, który witał gości Niema tu bo- 
haterów pochłoniętych przez fale oceanu, 

zaginionych w przestworzach lub niezgłębio- 
nych przez człowieka olbrzymich lasach Ka- 
nady (jak Nungesser i Coli); niema Amund- 
sena, jednego z pierwszych zwycięzców na- 
powietrznych Arktyki, niema sławnego lot 
nika włoskiego, Del Prete; niema Humberta 
Maddaleny, bohatera tylu wspaniałych lotów, 
a ofiary małego nieszczęśliwego wypadku; 
niema Le -Brix'a, nieustraszonego towarzysz 
gigantycznych raidów Costes'a. Niema wszy- 

stkich tych, którzy po wielkiem zwycięstwie, 
upojeni walką z przestrzenią i zelektryzo- 
wani emocją, triumfu, połamali skrzydła swe 
go młodego, wspaniale rozpoczętego żywota. 

Niema też Lindbergha, pierwszego — naj 
większego. — zwycięzcy oceonu. „Samotny 

orzeł*, zrąniony dzisiaj boleśnie w serce, 
które nie drżało, gdy „Spirit of St. Loms* 
odrywał się od ostatniego skrawka ziemi a- 
merykańskiej, aby puścić się po raz pierw- 
szy w dziejach Świata na wielkie wody pu 
stego oceanu, które radowało się. gdy w 
miesiąc potem wracał w legen i 
fie do Nowego Yorku, witany, jak nikt jesz- 
cze nie był witany w Ameryce od czasów 

Włashingtona i Lafayette'a, 
Wśród obecnych na. sali 

międzynarodowej pokazują nam Wilkinsa 
markiza de Pinedo, Ferrarin'a (tego, który 
był u nas w Warszawie w 1924 r. i wyczy- 
niai takie djabelskie figle ze swoim арага- 
tem) i szereg innych. Ogólną uwagę zwraca na 
siebie Balbo, włoski minister lotnictwa, bo- 
hater zbiorowego, „eskadrowego* lotu przez 

Atlantyk. 
Ogólne poruszenie na sali wywołuje prz 

bycie Mussoliniego, który pragnie osobi 
zagaić obrady zjazdu. Jest bardzo opalony, 
uśmiechnięty, zadowolony... Roztył się bar- 
dzo od czasu, gdy go ostatnio widziałem, 

przed czterema laty. Gdy wstaje by wyglo- 

sić inauguracyjne przemówienie, cisza zapa- 

da na sali. „Witam was jako głowa rządu 

faszystowskiego i jako lotnik (przemawia 
po włosku). W radości mojej jest jednak 
cień smutku. Komendant Endrasz i radjote- 
legrafista Bittay, którzy mieli znaleźć się tu- 
taj, między nami, którzy przybył z Pu- 
dapesztu w niebiosa Rzymu, ponieśli śmierć 
w chwili, gdy dobiegali do mety. 

Jestem pewny — ciągnie Mussolini, — że 
stanę się wyrazicielem waszych jednomyśnych 
uczuć, gdy prześlę pułkownikowi Lindenber- 
ghowi (ogólne poruszenie na sali), który przy 

obiecał nam swój przyjazd do Rzymu, wyrazy 

naszej sympatji*. „Oto po raz pierwsz) т 
powiada mówca — od czasu, gdy człowiekowi 
udało się opanować nieba, zwycięzcy oceanów 
zbierają się na kongres. Fakt ten pełen jest 
doniosłości i poezji (il fatto e pieno di sig- 
nilicato e di poesia). 

Oddając hołd tym, którzy zginęli, podczas 
gdy forsow „ Mussolini powiada: 
„Wy należycie do śmiałków, których świat 
podziwia. Historja wyryła wasze imiona na 
swoich kartach, albowiem wy — zwyciężając 

oceany — skróciliście dystanse, zbliżyliście 
brzegi kontynentów, wyznaczyliście drogę. 
którą jutro normalnie przebiegać będą pocią 
gi napowietrzne”. 

Właściwe obrady kongresu rozpoczęły się 
nazajutrz o 10-ej rano w Palazzo Ruspoli. 
Wygłoszono na nim szereg ciekawych refera- 
tów, odczytanych przez kilku zwycięzców 0- 
ceanu. Kapitan Iglesias (Miszpan), towarzysz 
lotu Jimeneza na samolocie „Jezus del Gran 
Poder*, omawiał koncepcje De Ałdy o współ 

pracy poszczególnych państw na polu lotni- 
siwa oceanicznego. kładąc specjalny nacisk 
na wielkie znaczenie dobrej służby meteoro- 

logicznej. 
Amirał Coutinho  (Portugalczy) zwrócił 

'agę kongresu na to,iż warunki meteorolo- 
iczne na Atlantyku południowym są o wiele 

lepsze, na północnym, a tem samem — 

zdaniem 

    

  

  

          

   

  

asów  awjacji 

    

  

  

  

    

          

     

  

   
    

  

  

  

   

      

    

   
Starym a Nowym Światem, aniżeli 

lantyku między Irlandją, a New Yor- 

kiem. 
Lotnik niemiecki von Gr 

swego przelotu z Europy do U 
dziej północnym szlakiem (via Islandja i Gren 
landja) opowiada ciekawe perypetje swojego 
oryginalnego lotu. W referacie przypomina 
nam, iż leciał on tym samym hydroplanem. 
kiórym udał się do bieguna w 1925 r, Roald 
Amundsen (aparat zbudowany we Włoszech) 

Inny lotnik niemiecki, Kohl, — istny at- 

leta! — opowiada dramatyczne szczegóły lotu 
„Bremy*. która po raz pierwszy przeleciała 
Atlantyk w kieurnku ze wschodu na zachód 
(kierunek o wilce trudniejszy od przeciwnego, 
ze względu na silne wiatry), opadając przed 
wcześnie na wysepkę Greenly Island, w Ka- 

nadzie. 
Wieczorem, gdy siedzieiśmy w Galleria 

Colonna, u Biffi'ego, ludność Rzymu zgotowa 
ła niesłychanie serdeczną owację przejeżdża 
jacym w automobilu przez Piazza Colonna 
lotnikom. Jechał Ferrarin w towarzystwie goś 
ci zagranicznych. Cały plac Golonna zakipiał 
od rozentuzjazmowanych tłumów... Okrzykom 
„Viva“ i „Bravi* nie było końca. R. W. 

  

au, znany ze 

5 A. najbar     
  

    

   

  

e e ° 
s Dzieci za miastem 

\ ° 22 
1 w miieście. 

Dorocznym zwyczajem. szkoły -powszech- 

ne Snipiszek wybierają się do Kałwarji. Po- 
goda doskonała, ani gorąco, ani desze 

grozi. Cztery szkoły, 4-ta, 27-ma, 

6-ta oraz Seminarjum Ochroniarskie i Mę- 

ska Handlo ustawione szeregami w czwór 

ki, ze sztandarem, kisądz prefekt Bekiesz na 

czele. 1500 dziecisków! To nie 7 

   

  

  

  

rty, utrzy- 

mać to w porząrku i dopilno Wędrują 

rozradowane, śpiewy cienkich głosów podtrzy 

   

    

mane starszemi, rozlegają się daleko w c 

stem powietrzu. Idą raźnie, prędko stają na 

  

miejscu. Powoli, z nabożnemi śpiewami, ob- 

stacje pod kierunkiem nauczycielek, 

ąc odpowiednie modlitwy. Cudne 

położenie kapliczek, pachnące sosny, błękit 

nad głowami, jakże rozjaśnia duszę dzieci 

miejskich! A potem, wreszcie odpoczynek. 

Przy bufecie, samowary obejmujące po 500 

szklanek wrzątku, poją herbatą spragnione 

gromady, zamożniejsi dostają zapasów przy 

niesionych z domu, biedniejsze dzieci otrzy- 

mały porcje chleba, kiełbasy, obwarzanki, 

„cukier krzepi*, kilka kawałków białego 

przysmaku. Ogromny obóz rozkałda się na 

trawie: wrzask, hałas śmiechy, niezmordo- 

wane, bose nogi drepczą i drepczą po zie- 

   

  

    

lonej trawie, wszystko w ruchu, życie try 

ska z najmizerniejszych twarzyczek. Jakże 

mile wspominają tę wycieczkę! Jak marzą 

żeby więcej takich było, bo to tak przyjem- 

nie latać po trawie i miękkim piasku. Wra- 

cają upojeni powietrzem, zmęczeni, ale pełni 

wrażeń radosnych. Wyprowadzić dzieci z 

bruków i kamienie na łąki, to w okresie let- 

nim konieczność. 

A dla tych pozostających całemi dniami 

w mieście, wyzyskać najmniejszą przestrzeń 

wolną, każdy placyk. Na Łukiszakch pełno 

w kąciku dziecinnym, ale wciąż żałuje Ma- 

gistrat paru wozów piasku.. maleństwa grze- 

bią się w ziemi. Przechodzimy koło placu 

„Bosaczki* wedle Konnej, duży plac bez 

trawy. z kilku drzewkami, ogrodzony staran- 

nie, a koło tych krat aż gęsto od dzieci, 

przeważnie żydowskich, z najciaśniejszych 

dzielnic. Dlaczego nie bawią się w środku, 

gdzie jest miejsce i trochę powietrza? 

„Prosili, ale odpowiedzieli że to tylko 

dla polskich szkół, że tylko dla polskich*. 

Odpowiada czarnooka 7 latka, a inne na py- 

tanie, czyby chciały tam do środka, wołają 

że bardzo... bardzo... „Ale ty dobrze mówisz 

po polsku* chwalimy 7 latkę. „Bo ja się 

uczę* odpowiada z uśmiechem, „wszystkie 

się uczymy* dodaje poprawnie. Wiięc może 
by jednak dla tych dzieci placyk się otwo- 
rzył, żeby tam w środku się bawiły? Żeby 

nie tłukły się przyciśnięte do tych krat, na 

wąskim pasku chodnika? H. R. 

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU. 
w domach rządowych lub prywatnych. 

Posiadam dobre świadectwa, Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 

dla W. S. 

  

  

        
Próba autobusów na szynach. 

WARSZAWA, 31, V. (Pat). W dniu 31-go 
maja p. minister komunikacji inż. Kńchn w 
towarzystwie inż: Gallota i wyższych urzę- 
dników Ministerstwa wziął udział w próbnej 
jeździe autobusem na szynach na trasie War 
szawa— Grodzisk. Przestrzeń tę przebyto w 
20 min., z przeciętną szybkością 80 km, na 
godzinę. 

  

> aa 

  

Obszerniejszy opis podróż 
środkiem lokomocji podaliśmy 

Wil.“* z dn. 24 maja r. b. w ar 

żowanie w niedalekiej przys 

tym nowym 

„Kurjerze 
pt. Podró- 

i 

Bezrobocie spada. 

WARSZAWA, 31, 5. (Pat). — Wed 
ług danych statystycznych, liczba bez 
robotnych wynosiła w dniu 28 maja 
288.637 osób, co stanowi spadek w 

stosunku do tygodnia poprzedniego 
o 9974 osoby. 

    

Wręczenie nagród laureatom 
Warszawy. 

WARSZAWA, 31. V, (Pat). Na wczoraj- 
szem posiedzeniu rady miejskiej odbyła się 
uroczystość wręczenia dyplomów i nagród 
miasta stołecznego Warszawy tegorocznym 
laureatom, którymi byli: Ksawery Dunikow- 
ski — nagroda artystyczna, Józef Weyssen- 
hoff — nagroda literacka, Emil Młynarski— 
nagroda muzyczna oraz prof. Emil Godlewski 
— nagroda naukowa. Przewodniczący wice- 
prezes rady p. Stanisław Wilczyński poprze- 
dził wręczenie każdej nagrody krótką prze- 
mową, aktu zaś doręczenia dyplomów do- 

pełnił ks. radny prof. Smigielski, sekretarz 
rady. 

ta
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Manewry powietrznej floty litewskiej. 

Onegdaj w nocy podczas manewrów noe- 
nych nad Niemnem w rejonie Druskienik 

a samoloty litewskie zder: 
wietrzu na wysokości około 
z samolotów spadł na pola wsi litewskiej 
Kozierany, drugi zaś samolot, którego lot- 
nicy przy pomocy spadochronów uniknęli 
niechybnej Śmierci wpad łdo iNemna wpo- 
bliżu granicznej wsi Smorgeliny. 

O katastrofie powiadomiono niezwłocznie 
dowództwo, straż graniczna i pogotowie sa- 

        

    

  

perskie, które na łodziach  pontonowych 
przy pomocy specjalnego nurka po 4-g0- 
dzinnej pracy wydostało na powierzchnię 
uszkcdzeny samolot marki „Bristolć. W ma 
newrach powietrznej ilety litewskiej, które 
odbywały się w ścisłej tajemnicy na gra- 
nicy polskiej brała udział cała kowieńska 
eskadra złożona jak wiadomo z najlepszych 
letników litewskich pod kierunkiem 
torów niemieckich. 
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Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

Dziś! Film, który odniósł 

triumf na całym świecie 

kobiety-szpiega 

Х - 27 Rewelac. dram. 

W coli główej Marlena Dietrich 
  

Podbrodzie. 
Sprawozdanie z działalności Komitetu 
do Wałki z Bezrobociem w Podbro- 

dziu. 

r b: W dniu 20 maja odbyło się likwi-     
   

  

   

  

  

  

      

dacyjne ie Komitetu do Walki 
э Bezroboc to Komilel został po- 
wołany w m rześniu r. ub. i konty- 
nuował swoj ję do dnia 1 maja r. b. 

   
miu miesięcy zimowy 
bezrobotnych i biednej 

tj. w prz 
i najcięższych 
łudnoś 

dla 
Komitet pod przewodnictwem pre- 

  

  

    
   

  

zesa p. majora Święcickiego: iceprezesa 
burmistrza m. Podbrodzia ` Roż- 
nowskiego i skarbnika kiego 

wykazał nadzwyczajny pra- 

  

      cy i osiągnał poważne altaty w niesieniu 
pomocy bezrobotnym i biednym jak wy-   

a miano-     Kkazuje następujące sprawozdanie 
wic 

   

PRZYCHÓD: 

Ofiara 23 pułku ułanów Grodzieńskich 

P. hrabiny 
800 zł. 

oficerów 

39.50 zł. 
Ofiara z poszczególnych urzędów miasta 

Podbrodzia. 62.65 zł. 
Dochód ze sprzedaży znaczków i Žeto- 

mów 436,89 zł. 
Dochód od 

4rycźne 10 proc. 6 

Dochód z zabawy urządzonej przez Ko- 

miteł N. P. B. 456,38 zł. 
Dochód z przedstawienia 

urządz. przez ci pułk ułanów 

skich 304,24 
Dochód z y ofiar 

świątecznych 22.00 
Ofiary w produktach i opale mieszkań- 

«ów m. Podbrodzia i okolic 360,64 zł. 

Różne 47,30 zł. 
Razem 5558 zł. 99 gr. 
ROZCHÓD: 
Zakupiono 

Michałowej Tysz- 

i podoficerów 235 pułku 
ułanów 1 

    

    

za światło elek- 

amatorskiego 

2; Grodzień-    

  

wzamian życzeń 

    

artykułów żywnościowych 

    391 
Zużyto produktów żywnościowych i opa- 

łu of mieszk. m. Podbro- 

dzia i okolic 
Wiypłacono. na zatrudnienie bezrobotnych 

319.68 zł. 

Włydano na ręce d-ra Rejżewskiego dla 

Sudności izraelickiej 562,45 zł. 

Zakupiono lekarstw dla chorych 301.69 zł. 

łóżne 11.10 zł. 
Razem 5558,99 zł. 

WIYŻYWNENIE: Wydano ogółem obia- 
dów 12. Korzystało z obiadów koło 150 

rodzin. Wydano na święta Bożego Naordze- 

nia dla 30 rodzin następujące produkia 

licząc na jedną osobę: kaszy jęczmiennej 

3 klg., kaszy gryczanej 3 glg., m ytniej 

5 kg., słoniny 2 kg., soli kuchennej pół kg., 

ziemniaków 20 kg. Wydano na święta Wiel- 

kiejnocy święcone dla 137 rodzin, przyczem 

»przypadlo na jedną osobę 4 szt, bułka 

pszenna 1 sztuka, mięso cielęce 1 „ kieł- 
Tbasy krakowskiej pół kg., chleba żytniego 
800 gr. Jedna porcja obiadu składała się 
z: 1 litra zupy, 80 gr. jarzyny twardej lub 
300 gr. świeżej, 100 gi mięsa, 1000 gz. 

ziemniaków, 20 gr. słoniny, 400 gr, chleba 

żytniego oraz odpowiednia liość przypraw. 

POMOC LEKARSKA: Udzielono bezpłat* 

mych porad lekarskich przez d-ra Rejżew- 

skiego ambulatoryjnie 216 osobom. w mie- 

szkaniu 41 osobom 

ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH: Wza 

mian otrzymywanych obiadów każdy bezro- 

bolny odpracował jeden dzień w tygodniu 
wykonywując robotę: 

koły powszechnej rąbanie drze- 

placu, oczyszczanie rejonu ze 

  

   

  

   

  

    

    

   

  

   
    

   

  

  

   

  

     
śniegu. 

2) dla Magistrału m Podbrodzia 
manie czysłości w rejonie miasta. 

3) dla 23 pułku ułanów rozładowanie wa 

gonów przychodzących dla pułku z ładun- 
"kiem. 

Z powyższego sprawozdania wynika, 

jwięcej Komitetowi z pomocą p 

23 pułk ułanów Grodzieńskich, który pov aż 

ną sumę przekazał do kasy Komitetu z do- 

browolnego opodatkowar się oficerów i 

"podoficerów. Pozatem większą ofiarę złożo- 

no w gotówce przez p hr. Michałową Ty 

kiewiczową. oraz w produktach w naturze 

utrzy- 

  

      

  

   

  

przez majątek Orniany hr. "Tyszkiewicza, 

i p. Juljana Salcewicza z Nowego-Dworu. 

Jednocześnie z powyższem należy nadmie- 

  

iż w pracach Komitetu szereg osób po- 

sę bezinteresownie, a w szczegól- 

prefekt Bi ii 
sekcji samar 

  

    

  

   ), dr. Rej- 

  

w niesieniu bezpłatnej pomocy le- 

bezrobotnym, i biednym. P. 

  

       

  

%kows ierownik Ka Chorych jako p 

wodniczący sekcji finansowej i plułonowy 

Andryjan jako przewodniczący sekcji gospo- 

  

«darczej, na barkach którego spocz) wał cały 

-<dział gospodarczy oraz naczelne kierownic- 

two kuchni. Sekcja do zatrudniania bezro- 

botnych także wywiązała się zadawalni 

«o. dzięki czemu pewna część bezrobotny ch 

zatrudniona. Paniom należy z naj 

-«większem uznaniem podziękować za pracę 

«w Komitecie, a w szczególności p porucz- 

nikowej Boguckiej, dzięki której zawsze był 

ład i porządek w kuchni podczas wydawania 

iadów. Pozatem p. kapitanowej Godfr 

y jį, p. Daukszowe 
ewskiej i Jabłońskiej. Nale również 

azić podziękę p. Chawkinowi właścicie- 

apteki za udzielenie lekarstw Komite- 

«ji dla leczenia bezrobotnych i biednych 

2 50 proc. zniżka. Dalej Pp. nadleśniczemu 

Jarockiemu za dostarczony bezpłatny opał 

do kuchni. 

Dzięki powyższej akcji Komitetu zdołano 

pomocy najbiedniejszym i _ prze- 

trwać najciższy okres zimowych miesięcy 

dla bezrobotnych i biednych, którzy w dniu 

zamknięcia kuchni Serdecznie dz ekowali 

członkom Komitetu za okazaną im pomoc. 

Cześć ludziom ofiarnej i bezinteresownej 

pracy. „ Podbrodzianin. 
W. S. 

  

    
     

    
  

   

    

    
    

  

     

      

       

   

Druja. 
Zawody sportowe. 

Niedzielne zawody sportowe — ® Drui 

były wielką sensacją dla miejscowej ludno- 

ści. Zorganizowane były przez Komitet ob- 

chodu uroczystości 3 Maja, i mały się 

adbyć w tym dniu, łecz ze względu na zły 

że 

słan boiska, odbyły się dopiero w niedzielę 
15 maja. Przebieg zawodów był bardzo im- 
ponujący. Setki ludności miejscowej ogrom- 
nie się interesowały wynikami, które były 
dość ciekawe. ŻĘ 

Wyniki są następują bieg 1500 m. 
iejsce zdobył harzewski, II miejsce 

Syrewicz, członek Strzeleckiego. 
Bieg 100 r 

   

  

           

  

e Str 

e Woronowicz — 
wzwyż: I miejs: 
II miejsce Wojno 

miejsce Strycharzewski 
Skok o tyczce: I miej Strycharzewski 

2,45 m.; II Włojnowski 2,10 m. 
Rzut dyskiem: I miejsce Strycharzewski 

Stefanowicz — 
1,50 m.; 

  

  

    

      

—27,36 m.; II Woronowicz — 25,80 m.; 
II Siwocha — 19,66 m. 

Pchnięcie kulą: I miejsce Woronowicz— 
m:; II St — 8,86 m.: III      ocha — 7,02 m. 

Sędziowali pp.: SL. Borowiec naucz. gim- 
nazjum, Stróżanowski kpt. d-ca 1 komp. 

19 baonu KOP., Świderski M. wójt gminy 

drujskiej i Czerwieniec B. naucz. szkoły po- 
wszechnej 

Po zawodach odbył się match piłki noż- 
nej pomiędzy drużyną gimnazjalną a Związ- 

ku Strzeleckiego, która została pokonana 
w stosunku 4:0. Przebieg gry był mniej cie- 
k y, gdyž u obu drużyn widoczne były 

braki techniczne. Należy tylko zaznaczy 

że obie drużyny grały delikatnie. Sędziował 

p. Czerwieniec B., naucz. szkoły powszech- 

nej. Po matchu odbyło się rozdanie nagród 

przez kpt. Stróżanowskiego w obecności li- 

cznie zgromadzonej ludności. Match w sial- 

pomiędzy drużynami gimnazjalną i 

y powszechnej przyniósł zwycięstwo 

szkole powszechnej. Bacz. 

Kuprjaniszki. 
Przedstawienie uczniowskie. 

    

      

    

   

  

Wł dniu 26 b. m. w szkole powszechnej 
Nr. 32 m. Wiilna w Kuprjaniszkach odbyło 
się trzecie w tym roku przedstawienie ucz- 
niowskie poświęcone powitaniu wiosny. Na 

program złożyły się: odpowiednio dobrana 

sztuczka, śpiewy, deklamacje, taniec „grzy- 

bów* i t. p. Przedstawieniem oraz wyko- 

naniem pomysłowych kostjaumów kierowała 

p. Jarzynowa Stefanja. Gości na przedsta- 

wieniu było powyżej stu. Dochód przezna- 

czono na sztandar szkolny. na który ofiaro- 

wał również cz swego dochodu założony 

z początkiem roku szkolnego spółdzielczy 

sklepik szkolny. 

Komaje. 
Włamanie do kościoła parafjalnego 

w Komajach. 

Ze Święcian donoszą, iż w nocy z 30 na 

31 maja do kościoła parafjalnego w Koma- 

jach włamali się niewykryci narazie spraw 

ey, którzy zrabowali monstrancję, 2 puszki 

srebrne de komunikatów oraz rozbili skar- 

bonkę zabierając z niej całą zawartość go- 

tówki Po dokonaniu rabunku złoczyńcy splon 

drowali świątynię, szukając widocznie jesz- 

cze cenniejszych przedmiotów kościelnych. 

O obrabowaniu świątyni powiadomiono 

niezwłocznie władze powiatowe i policyjne, 

które zarządziły dochodzenie. (e) 

Brasław. 

Krwawa bójka pomiędzy włościanami 

W dniu wczorajszym na drodze wpobli- 

żu wsi Mileza, gm. brasławskiej między wło- 

ścianami powracającymi z odpustu z Bel- 

montu wynikła kłótnia a następnie bójka. 

Kilku włościan otrzymało lekkie poranienie, 

zaś Wiktor Olchówko otrzymał trzy ciężike 

rany w plecy bagnetem od Stanisława Czer- 

niawskiego. Olchówkę w stanie groźnym prze 

wieziono do szpitała w Brasławiu. (e) 

Mołodeczno. 
Aresztowania wśród wywrotowców- 

bezbożników. 

W ostatnich dniach w powiecie mołode- 

czańskim i wilejskim zatrzymano kilku wy- 

wrotoweów komunistycznych, którzy należeli 

również do związku bezbożników młodzieży 

Z. B. Agenci ci pod pretekstem zajmowania 

się handlem i turystyką wędrowali po wsiach 

i gminach powiatów i namawiali młodzież 

szkelną do zakładania kół bezbożników i ja- 

czejek młodzieży komunistycznej. (e) 

Z pogranicza. 
Polsko-sowiecka konferencja 

graniczna. 

Dnia 30 b. m. wpobliżu zaścianka gra- 

nicznego Mieronowo w rejonie Kozłowszezy- 

zny odbyła się kontereneja polsko-sowiecka 

poświęcona sprawom granicznym. Między 

innemi omówiono sprawę wydawania zabłą- 

kanych patroli "granicznych. Sprawa ta Z0- 

stała o tyle uproszczona, że niezwłocznie 

po przeprowadzeniu wstępnych dochodzeń 

w jaki sposób patrole znalazły się na ob- 

cem terytorjum będa one skierowywane do 

swych oddziałów. 

    
  

  

- 

  

W ślad za swemi rodzinami. 

Na odcinku Domaniewicze na teren pol- 

ski zbiegło 3 strażników sowieckich w peł- 

nem uzbrojeniu i umundurowaniu. Strażnicy 

wyrazili chęć pozostania w Polsce, gdyż do- 

wiedzieli się, iż rodziny przed miesiącem 

przedostały się do Polski i tu już znalazły 

prawo azylu. В 

Humor. 
NIE PAMIĘTA... 

Podgazowany birbant, wracając o późnej 

godzinie do domu. zwraca się do policjan- 

ta: 

— Pp — anie, może mi pp — an powie, 

gdzie mieszkam?? Naszej kucharce na imię 

Antosia. (Ulk). 

K UR J. E R wit оНОО КОг п 

„CZYSTKA“ W MAGISTRACIE. 
Bezrobotni czekają na opróżnienie stolików, zajmowanych przez emerytów, mężatki 

Dziś już takie są czasy, że ciągle się na 

есё narzeka. Czasem słusznie, czasem nie- 

słusznie... 

  

Ci liezni, co to wiele mają czasu, ale ma- 

ło zato chleba, narzekają na bezrobocie i 

nędzę. „Ot tak — powiadają — żeby cho- 

ciaż trochę pracy, byle jakoś przeżyć i cięż- 

kie czasy przecierpieć. A przecież są tacy, 

eo to biedy nie znają bo wszyscy w rodzinie 

pracuja. Gdzież tu sprawiedliwość?! 

W takich razach najczęściej pokazuje się 

na Magistrat, w którym nieraz przy jednym 

nawet stole można widzieć męża i żonę, oj- 

са 1 syna z córkami, a nawet zięciem i sy- 

  

nową. . 

Dzieje się tu tak — to nie bujda, nawet 

dziś, kiedy tysiące bezrobotnych włóczy się 

z biura do biura, z urzędu do urzędu, na- 

próżno żebrząe o byle zajęcie, byle zarobek, 

by wyżywić siebie i często liczną rodzinę. 

Dotąd dziwnie nie zwracano na to żadnej 

uwagi (oczywiście mowa tu o władzach prze- 

łożenych) i stan tych rodzinnych stosunecz- 

ków tolerowano, pomime, iż było to krz 

czącą niesprawiedliwością względem tak li- 

cznych rzesz bezrobotnych. Aż dopiero nowy 

prezydent miasta p. dr. Maleszewski posta- 

nowił nareszcie kres temu położ Została 

powołana specjalna komisja, <której zada- 

niem będzie przeprowadzenie 

czystki. 

Było publiczną tajemnicą, że prawie ża- 

dna instytucja nie zatrudnia tylu emerytów, 

co właśnie Magistrat. Tacy panowie „jedna 

rączką biorą pieniądze z kas skarbowych, 

drugą z kas instytucji ezy urzędu, w którym 

często wprost dla zabicia nudów „pracu 

Takich w pierwszym rzędzie dosięgnie mio- 

iła redukcyjna. 

   

  

   

generalnej 

    

Dalej „na zieloną trawkę* pójdą żony, 

których mężowie mają pracę i zarobek. Na 

dobre to wyjdzie i dzieciom i ognisku do- 

mowemu, a jeżeli nie swemu to już niewąt- 

pliwie temu z którego ojciec czy matka za- 

rohbek na tem miejscu dostaną. 

  

Poza emerytami i mężatkami mają też 

być jakoby zwolnieni pracownicy, którzy 

przekroczyli 60 lat ia. 

  

Pierwsze posiedzenie komisji ma się od- 

być w najbliższych już dniach, a tymcza- 

sem wiele się na ten temat gada zarówno 

Obchód XXV-lecia 
Tow. Przyjaciół Nauk. 

Licznie się zgromadzili w sobotę 
dawni i now; wilnianie na poświęce- 
nie paru godzin rozważaniom, jakie 
też koleje przechodziło Towarzystwo, 
spadkobierca ideologij dawnej, „tysz- 
kiewiczowskiej* Komisji Archeologi- 
cznej. od ćwierć wieku walczące z 
ciężkiemi zdarzeniami politycznemi i 
ekonomicznemi. 8 

Wobec pelnej sali, zagail zebranie 

sędziwy prof. Alfons Parczewski, wi- 

tając zebranych członków i gości, w 

pierwszym rzędzie J. E. arcybiskupa 
Jałbrzykowskiego. p. wojewodę Z. 
Beczkowicza, rektora Januszkiewicza. 
kuratora Szelągowskiego i przedsta- 
wicieli wielu instytucyj naukowych, 
poczem scharakteryzował 25-letni ok- 
res pracy Towarzystwa, podnosząc 
zasługi wielu, nieżyjących już ludzi. 

Po nim. od USB. przemawiał rektor 

Januszkiewicz, kurator Szelągowski, 
ks. prałat Wiskont od Tow. Nauko- 
wego Litewskiego, od Zw. Bibljoteka- 

rzy dyr. Łysakowski, w im. Tow. Ko- 

pernika prof. Hiller. 

Nastąpiły powitalne 
nia. 

Jako gospodarz Ziemi Wileńskiej 

witał Towarzystwo p. Wojew. Z. Becz 

kowicz. W imieniu Akademji Umiejęt 

noścj przemawiał rektor M. Zdzie- 

chowski w imieniu Kasy im. Mianow- 

skiego prof. W. Staniewicz, w imie- 

niu Towarzystwa Naukowego w War 

szawie prof. Wł. Dziewulski, w imie- 

niu Wil. Tow. Lekarskiego prof. Mi 

chejda. 

Po wysłuchaniu powitań, zabrał 

głos prof. Kościałkowski, który w ob- 

szernym i ciekawym referacie odtwo- 

rzył dzieje Towarzystwa, po przez 

lata wojny, okupacji i nędzy. 

Potem nastąpiło normalne, rocz- 

ne posiedzenie, któremu przewodni- 

czył ks. rektor Falkowski. Powołano 

na członków honorowych: p. Michała 

Brensztejna i prof. St. Kościałkow- 

skiego. za ich zasługi poniesione w 

zorganizowaniu Muzeum i Bibljoteki. 

oraz na wniosek Wydz. I. profesorów 

Tadeusza Zielińskiego, Edwarda Po- 

rebowicza i Maksa Niedermana. Na 

wniosek Wydz. III. profesorów: Fran 

ciszka Bujaka X. Jana Fijałka i Wła 

dysława Semkowicza. 

Pozatem zebrani ponownie powo- 

łali na stanowisko sekretarza Tow. p. 

sędziego Aleksandra Jodziewicza. 

Na tem posiedzenie zamknięto. 

Towarzystwo ma stałą łączność z 

57 instytucjami naukowemi w kraju 

‚ 32 podobnemi instytucjami zagra”: 

nicą. Otrzymuje 39 czasopism pol- 

skich i 15 w językach obcych. 

Zebrani rozchodzili się wspomi- 

nając. jak to przed 25 laty było, ile 

się zniosło i wytrzymało, jakie inne. 

nowe trudności leżą przed nami w 

zmienionych szczęśliwie warunkach 

kulturalnych, ale tak ciężkich ekono- 

micznie, Jednak retrospektywny rzut 

oka na wysiłki lat ubiegłych, zrobie- 

nie bilansu sił zużytych, dawało uf- 

ność, że i teraz, Rastępcy, poprowa- 

dzą za przykładem założycieli, pracę 

Towarzystwa szczęśliwie dalej. B. 

    

przęmówie- 

i innych członków rodziny. 

wśród zainteresowanych, jak i władz miej- 

skieh, bowiem wczorajsze posiedzenie Ma- 

gistratu poświęcone było przeważnie tej 

sprawie. 

„Czystka* ma więc być dokonana i słu- 

sznie, a złośliwe uwagi pesymistów na ie- 

mat znanego naszego „pośpiechu*. są o tyle 

może niesłuszne, że zwolnienie kilku emery- 

tów czy mężatek, to przecież ...nie asfalto- 

wanie ulie. 

  

Zresztą postanowił oczyścić te rodzinne 

stosuneczki prezydent dr. Maleszewski, więc 

jeżeli komisji zabraknie energji, to dr. Ma- 

leszewskiemu jej nie brak. 

Na zakończenie doda ćmusimy, że innem, 

też słusznem. zarządzeniem prezydent Ma- 

leszewski zabronił korzystania bez służbowej 

potrzeby z aut magistrackich, które dotąd 

byłyprawie stale w ruchu i na prywatnych 

usługach różnych dygnitarzy miejskich. 

  

Samobójstwo znanego przedsiębiorcy 
budowlanego. 

Ubiegłej nocy popełnił samobójstwo przez 
powieszenie się znany w sierach kupieckich 
przedsiębiorea budowalny Sz. Cholem (Za- 
walna 10) lat 51. 

Jak opowiada rodzina tragieznie zmarle 
go, w poniedziałek z rana wyszedł z domi 
z zapewnieniem, iż wróci na obiad. Więcej 
już go domownicy nie widzieli. 

Ponieważ do wieczora nie wrócił, w nocy 
to go szukać w mieście lecz narazie 

nie. Dopiero po 5 godzinnych poszu- 
kiwaniach znaleziono go w remontowanym 

  

   

przez niegoż domu przy ul. Niemieckiej, wi 
szącego na sznurku z przewodów elekiryez- 

nych. 

  
Powód samobójstwa narazie nie ustalony 

Tło materjalne jest tu wykluczone, 
Cholem był zamożnym człowiekiem 

  gdyż   

Dodać pozatem należy, że samobó, 
popełnił w przeddzień Śśłubu swej córki dla 
której niedawno nabył jako posag, 
mienicę przy zaułku Franciszkańskim. 

      

(e) 

Zabójcy Jatkowskiego dotąd nie ujęto. 
Obława w spelunkach i knajpach. 

  Doehcdzenie w sprawie zasztyletowania 
„Miszki Greka* i zastrzelenia Jatkowskiego 
trwa w dalszym ciągu. Zabójey Jatkowskiego 
mimo czynionych przez policję wysiłków 
narazie nie zdołano ująć 

Ubiegłej nocy policja śledcza przeprowa- 
dziła generalną obławę w w melinach i knaj 
pach złodziejskich poszukując _mordere 
Niestety obława nie dała pożądanych wy 
ków i na Ślad ukrywającego się Małachow- 
skiego nie natrafiono. 

  

     

   

  

Podczas obławy zatrzymano tyłko kilka 
osób z bandy „Miszki Greka* i zamordowa- 
nego Jutkowsikego (Długonogiego). Po prze- 
słuchaniu kilku z nich zwolnione, parę zaś 
osób zatrzymano narazie w areszcie. 

Wobec obawy, że zabójca Jatkowskiego 
będzie usiłował zbiec zagranieę, wydano od- 
powiednie zarządzenia straży granicznej. 

Jednocześnie rozesłano listy gończe za Ma- 
łachowskim de wszystkich posterunków po- 

lieji. (e) 

  

RONIKA 
|| Sroas | 

| 

| 
Dziś: Jakóba. 
Jutro: Marcelina. 

  

Wschód słońca — g. 2 m.52 

| Zachód „ — к. 19m.40 

  

  
  

  

Spostrzeżoci: Zaklasu Kieteorologi! U. $. B. 

w Wllsio 2 ania 3|/V — 1832 reka 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 754 

Temperatura śzodnia + 197 C. 

“ najwyższu: Ą- 247 C 

5 majmiżeza > 159 C. 

Opad: | 

Wiatr: południowy. 

Fendencja: stan stały. 

Uwagi: rano deszcz. 

KOŚCIELNA. 

— QObchód 60-lecia śmierci S. Moniuszki 

w kościele Św. Jana, gdzie ten wielki muzyk 

przez długi czas był organistą, odbędzie się 

w niedzielę 5 czerwca. O godz. 9 rano od- 

prawiona będzie Msza Św., podczas której 

spadkobierca organowy znakomitego kompo- 

zytora „Chór Ś-to Jański im. Stanisława 

Moniuszki* pod dyr. p. Jana Arcimowicza 

wykona utwory religijne swego patrona. Ja- 

ko soliści wystąpią Jerzy Tyczyński i Euge- 

njusz Kuczyński. Na tę uroczystość proboszcz 

zaprasza wszystkich parafjan i czcicieli na- 

szego wielkiego rodaka. 

MIEJSKA. 

— Zabezpieczanie mostów i brzegów 

Wilji. Magistrat przeprowadza obecnie ro- 

boty nad wzmocnieniem przyczółków mosto- 

wych na moście Zwierzynieckim. Roboty po 

suwają się w szybkiem tempie i wkrótce zo0- 

staną zakończone Przyczółki mostowe zosta- 

ły, jak wiadomo, uszkodzone podczas powo- 

dzi roku ubiegłego i: w roku bieżącym. 

W. najbliższych dniach rozpoczęte zosta- 

ną roboty nad regulacją brzegów Wilji na 

ul. Zygmuntowskiej. Plan regulacji opracowa 

ny już został w najdrobniejszych szczegó- 

łach. 

— Próby ożywienia ruchu budowłanego. 

Wileńska Dyrekcja Lasów Państwowych. 

pragnąc przyczynić się do wzmożenia się na 

terenie Wilna ruchu budowlanego postano- 

wiła po cenach konkurencyjnie niskich zor- 

ganizować sprzedaż materjału budowlanego. 

Sprawa ta, jak się dowiadujemy zostenie 

szczegółowo omówiona na dzisiejszem posie- 

dzeniu Komitetu Rozbudowy. 

LITERACKA. 

— Dzisiejsza Środa Literacka poświęcona 

jest Węgrom i 10-mu Międzynarodowemu 

Kongresowi  Pen-Klubów w Budapeszcie. 

Pogadankę na powyższy temat wygłosi pre- 

zes W. Hulewicz. Na wstępie o duszy Wię- 

gier i węzłach łączących Węgrów z Polską 

mawiać będzie prof. Marjan Zdziecho 

W drugiej części wieczoru grać będzie 
córka Stani- 

socka-Ochlew- 

  

  

    
5 
znana pianistka Z Warszawy, 

sławy Wysockiej, Janina V 

ska. ` 
Początek o 8.30 wiecz. Wstęp dla człon- 

ków i: sympatyków bezpłatny. Wprowadzeni 

goście płacą 1.50 Zl. akademicy 1 zł. 

ARTYSTYCZNA. 

—- Pierwsza wystawa rzeźby w Wilnie 

Leony Szezepanowiczowej, mieszcząca się w 

ogrodzie Bernardyńskim w Pawilonie Poczt 

i Telegrafów otwarta jest codziennie od g. 

10 rano do godz. 19 wiecz. 

Trwać będzie do dnia 15 czerwca T. b. 

Wstęp, 50 gr., ulgowy 30 gr., wycieczki 10 gr. 

WOJSKOWA. 
— Kto staje przed komisją poborową? 

Dziś w dniu 1 czerwca stają przed komisją 

poborową mężczyźni urodzeni w roku 1911 

z nazwiskami na literę S, zamieszkali na te- 

renie 2 i 5 komisarjatów P. P. oraz na li- 

terę T z terenu 4 komisarjatu. 

Komisja urzęduje od godz. 8-ej rano W 

lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2. Obowiązuje 

punktualne stawiennietwo. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

-— Komunikat Zw. Pań Domu. Związek 

Pań Domu w Warszawie pod protektoratem 

warszawskiej Izby Przem.-Handlowej urzą- 

dził w lokalu Związku, Nowy Świat 9 od 22 

maja do 19 czerwca r. b. pokaz gospodarst- 

wa domowego w celu zaznajomienia społe- 

czeństwa z terenem pracy i zakresu działania 

Związku. oraz instytucyj ze Związkiem pra- 

cujących. 

  

    

  

Pozatem pokaz ma na celu wykazanie ko 
zyści, jakie mogą mieć panie, prowadzące 

własne gospodarstwo z należenia do Z 
ku, zaznajomienie pań domu z ulepszer ni 
i ułatwieniami w dziale urządzeń i prac do- 
mowych, pobudzenie do żądania od kupców 
i kupowania przedmiotów, wyrabianych w 
kraju. 

Pokaz ten urozmaicony jest szeregiem po 
kazów praktycznych w zakresie: prania, od- 
świeżania kilimów, wywabiania plam, prania 

wełny, jedwabi i rękawiczek, goto- 
(przyrządzanie kanapek, parzenie ka- 

wy i herbaty, technika oczyszczania ryb i 
obierania jarzyn, przekąski gorące i t. p.) 
sprzątania (racjonalne odkurznie mieszkań, 
mycie i czyszczenie metali i t. d.), zmywania 
(technika zmywania szkła, porcelany i na- 
czyń metalowych). 4 

Pożądanem jest, aby wycieczki członkiń 
Oddziałów przybyły do Warszawy w pierw- 
szych dniach czerwca od 5 do 12, gdyż w 
tym czasie projektowany jest liczniejszy 
zjazd Pań Domu. — Moż! że będą uzy- 
skane zniżki kolejowe w wysokości 50 proc. 
na przejazd powrotny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odezyt d-ra Battaglji. Dziś, we środę 

dnia 1 czerwca w sali Śniadeckich odbędzie 

się IV-ty kolejny odczyt z cyklu Odczytów 
Ekonomicznych. Dr. Roger Battaglja wygło- 
si prelekcję na temat „Obecna sytuacja go- 

spodarcza Polski na tle rozwoju historycz- 
nego i gospodarczego”. 

Początek o godz. 18-ej. 
— Z Polskiego Towarzystwa Psychjatrycz 

nego. We czwantek, dnia 2 czerwca r. b. o 

godz. 8-ej wiecz. w lokalu Polskiego Insty- 

tutu Badań Mózgu przy Klinice Psychjatry- 

cznej USB. ul. Letnia Nr. 5 odbędzie się 

posiedzenie Wileńskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Psychjatrycznego 

Walne Zebranie Stowarzyszenia Na- 

uczycielstwa Polskiego w Wilnie odbędzie 

się dn. 8-go czerwca r. b. w pierwszym ter- 

minie o godz. 19.30, w drugim o godz. 20. 

w lokalu gimn. żeńskiego im. Elizy Orzesz- 

kowej (Plac Orzeszkowej 9). Obecność wszy- 

stkich członków konieczna. 

  

    

  

   

      

    

  

  

RÓŻNE. 
— Dzień dziecka. Doroczne święto dziec- 

ka odbędzie się, jak i poprzedniego roku, 

dnia 5-go czerwca, w niedzielę. Nikt chyba 

tego dnia nie ominie skarbonek pań kwestu 

jących, wiedząc, że dochód pójdzie na bie- 

dną sierocą dziatwę ze Żłobka Imienia Mar- 

ji, Gniazdka Św. Teresy i Schroniska im. Zu 

bowicza. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi, 

które corocznie dzień ten organizuje, nie- 

tylko pragnie zebrać trochę grosza dla swych 

kilku setek pupiłów, ale chce, aby w dniu 

tym wszystkie dzieci w Wilnie miały ucie- 

chę: zespół teatrów wileńskich ofiarnie przy 

gotowuje prześliczne” przedstawienie teatral- 

ne dla dzieci od godz. 12-ej, a po południu 

o 3-ej wszystkie grzeczne dzieci znajdą się 

w ogrodzie po-Bernardyńskim na Wielki 

Zabawie w której, w porozumieniu z Kura- 

torjum Szkolnem. wezmą udział szkoły pow- 

szechne. 
—- „Płaskie* w innem opakowaniu. W 

sprzedaży ulicznej znajduje się gatunek pa- 

pierosów t. zw. .,płaskich* po cenie 1.10 zł. 

za pudełko. Papierosy te opakowane są W 

pudełko, na którem narysowane są dwie ry- 

by (płaskie flądry). Rysunek ten ustalony 

był w drodze konkursu, przyczem pierwszą 

nagrodę otrzymał artysta-malarz z Warsza- 

wy. Nagroda ta wynosiła 3000 złotych. 

Obecnie okazuje się, iż władze angielskie 

wystąpiły do rządu z pro bą o wycofanie 

tych opakowań, bowiem stw dzono że na- 

grodzony malarz porostu skopjował opako- 

wanie z pewnego gatunku papierosów angiel 

skich. które to opakowanie zostało zareje- 

strowane. W związku z tem dowiadujemy 

ię, że prawdopodobnie papierosy płaskie u- 

się w sprzedaży bez rybek. 

— Ustawodastwo gospodarcze. Stowar 

szenie Kupców i Przemysłowców Chrze: 

an w Wilnie zwraca uwagę sfer gospodar- 

czych, iż w ostatnim okresie czasu ukazały 

w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol- 

j następujące, ne dla życia gospodar- 

czego rozporządzenia i obwieszczenia: Е 

1) Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 

27 stycznia 1932 r. w sprawie ogłoszenia je- 

dnolitego tekstu ustawy © państwowy 

datku przemysłowym. Dziennik Ustaw 

17 z dnia 8 marca 1932 r. Cena 75 groszy. 

2) Rozporządzenie Ministra Skarbu z dn. 

99 marca 1932 r. w celu wykonania ustawy 

z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym po- 

datku przemysłowym, której tekst jednolity 

ogłoszony został w załączniku do obwiesz- 

czenia Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 

1932 r. Dziennik Ustaw Nr. 40 z dnia 14 ma- 

ja 1932 r. Cena 1 złoty. 

3) Rozporządzenie Ministra Skarbu z dn. 

13 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu 
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RAUT POŻEGNALNY. 

W piątek dnia 3 czerwca r. b. o 
godzinie 9 wieczór w górnych salo 
nach hotelu Georges'a zbiorą się 
przedstawiciele najszerszych sfer spo 
łeczeństwa wileńskiego by pożegnać 
b. prezydenta miasta Wilna Józefa 
Folejewskiego. 

Raut pożegnalny, urządzony z ini 

  

cjatywy Komitetu organizacyjnego, 
na czele którego stanął p. senator 
Witold Abramowicz, będzie wyrazem 
pamięci i wdzięczności ze strony spo- 
łeczeństwa wobec p. prezydenta Fo- 
lejewskiego za jego długoletnią i ofiar 
ną dla naszego miasta pracę. 

Osoby, do których z jakichkolwiek 
bądź względów nie dotarły zaprosze- 
nia, a które życzyłyby wziąć udział 
w raucie mogą Się zaopatrzyć w za- 

proszenia w cukierni Czerwonego 
Sztralla ul. Miekiewicza 12. Wstęp 
na raut 3 zł. płatne przy wejściu. 
Stroje wizytowe. 

(EITI EIKA 

   

  

z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie 
prowadzenia badania i oceny ksi handlo- 
wych dla celów państwowego podatku prze- 
mysłowego. Dziennik Ustaw 'Nr. 41 z dnia 
18 maja 1932 r. Cena 1 zło 

4) Obwieszczenie Ministr. 
25 kwietnia 1932 r. 

    

    karbu z dnia 
w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o opłatach stem- 
plowych. Dziennik Ustaw Nr. 41 z dnia 18 
maja 1932 r. Cena 1 złoty. 

Włymienione powyżej numery Dziennika 
Ustaw można nabyć za pośrednictwem księ- 
garni lub bezpośrednio w Administracji Dz. 
Ustaw, która wysyła zamówione egzzempl. po 
uprzedniem wpłaceniu należności na konto 
czekowe PKO. Nr. 30.130 plus koszta prze- 
syłki, przeciętnie 10—20 gr. od numeru. 

WYCIECZKI. 

— A wiec na jeziora... Związek Rezer- 

wistów i b. Włojskowych Koła Wileńskiego 
w dniu 5 czerwca r. b. urządza wielką wy- 
cieczkę do jezior Parczewskich. Cena biłetu 
w obie strony 4 złote od osoby. Zapisy na 
wycieczkę je sekretarz Związku w 
dniach 1, 2 i r. b. w godz. od 18 
do 20. Zbiórka 'u o godz. 7.30 rano. 
Powrót do Wlilna wieczorem tegoż dnia o 
godz. a wycieczkę mogą członkowie za- 
bierać swoje rodziny jako też wszystkich 
swoich z „. Bufet obficie zaopatrzo 

ny jedzie razem. 

TEATR I MUZYKA 
— „Awantura w raju* w Bernardynce. 

Dziś, w środę 1 czerwca o godz. 8.15 wiecz. 
pełna humoru i wesołości farsa Arnolda i 

Bacha „Awantura w raju”. Żywa akcja sztu- 

ki oraz Świetnie podpatrzone typy pozwalają 
śmiać się widzowi przez cały wieczór bez 
przerwy. 

Jutro, we czwartek 2 czerwca o godz. 8.15 

„Awantura w raju. 

— „Szczęście od jutra* w Lutni. Dziś. w 
środę 1 czerwca o godz. 8.15 wiecz. dosko- 
nała komedja St. Kiedrzyńskiego „Szczęście 

od jutra”. 
Jutro, we czwartek o godz. 8.15 wiecz. 

„Szczęście od jutra”. 
— Ostatnie przedstawienie szkołne „Zem- 

sty* w Lutni. Dziś, w środę 1 czerwca o g. 

11 m. 30 po raz ostatni w sezonie ukaże się 

pełna przepysznego humoru komedja Fre- 
dry „Zemsta”. Dzisiejsze przedstawienie jest 

przeznaczone specjalnie dla młodzieży szkol 

nej, aby mogła zapoznać się z jednem z naj- 
większych dzieł literatury ojczystej. Ceny 
miejsc znacznie zniżone od 20 gr. do 1 zł. 

— Premjery w Teatrach Miejskich Z po- 

czątkiem przyszłego tygodnia Teatr w Ber- 

nardynce wystąpi z premjerą wesołego wo- 

dewilu p. t „Polacy w Ameryce". Muzyka, 

śpiew i tańce, przy udziale licznej orkiestry, 

chóru i baletu — stanowić będą niełada uro 

zmaicenie. 
— W Teatrze Lutnia najbliższą premjerą 

będzie świetna sztuka Vallace'a pt. „Nieu- 

chwylny* — której niesamowitość i emocjo- 

emnicze wypadki łączą się 

ść fascynującą i trzymającą uwagę 

dza w napięciu. 

RADJO 
ŚRODA, dnia 1 czerwca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycj: 
ych (pogadanka i 

Komunikat meteorologiczn 
dzien 14.50: Tańce różnych narodów (pły 

ty). 1 Mała skrzynec . 15:45 Koncert 

dla młodzieży (płyty) I Komunikat spor 

towy. 1620: „Wiara i nauka a pokarm ludz- 

* odczyt. 16.40: Nowe płyty gramofonowe. 

    

  

   

            

   

    

    

   
   

    

        
wi-     

       

            

      

   16. Lekcja angielskiego. 17.1 'olski 

wychodźca w Kanadzie” odczyt. 1 : Коп- 

cert. 18.50: Chwilka strzelec 19.00: Prze- 
           gląd prasy litews 19. 

czwartek. 19.20: Przechadzki mieście. 

19.30: Wiadomošci sportowe. 19.35: Feljeton 

humorystyczny w wykonaniu Leona Woł- 

łejki. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00 

Feljeton muz y=, 20. yk: a. 

20.55: Utwory na satofon i wioloncz. 21.15: 

Kwadrans literacki 21.30: Recital 

fortepianowy A. Hoehna. omunikaty 

22.45: Płyty gramofonowe. 3.00: Muzyka 

taneczna. 

CZWARTEK, dnia 2 czerwca 1982 r. 

> 13.10: Komunikat 

  

  

     
  

    

(Goethe) 
29        

    

     
    

        

      

Odczyt rolniczy. 
szkolny. 15.20: Progrz 

iążek. 15 Audycja 

  

dzieci. 16.20: 
tatnie przeboje 
Bramą* od a 
(płyty). 18.50: 
19.10: Program na piątek. 19.1 
obchodu Laikonika. 19.45: Pr 

nik radjowy. 20.0 murami w 

feljeton. 20.1 
wisko „Faust 
taneczna. 3 

NOWINKI RADJOWE. 

TO BĘDZIE BARDZO CIEKAWE. 

Dnia 1 czerwca o godz. 16.20 transmito- 

wany będzie z Krakowa odczyt prof. Bołe 

ancuskiego. 16.40: Os- 
  

      ynka pocztowa Nr. 
Transmi. 

dzien- 
ienia“ 

         

     

    

  

   

„sława Skarzyńskiego, który, opierając się na 

źródłach prahistorycznych i przyrodni h 

rzuci ciekawe światło na związek, ja 

chodzi między wiarą i nauką a pokarmem 

ludzkim. 

KWADRANS MIŁOŚCI ROMANTYCZNEJ. 

O godz. 21.15 w dziale kwadransów lite- 

rackich, z racji stulecia śmierci Goethego od 

czytany zostanie fragment z Wertera, który 

w swoim czasie stworzył cały kierunek lite- 

racki, a w Wilnie zbudził romantyczną mi- 

łość Gustawa. 

BACH I BEETHOVEN. 

O godz. 21.30 wybitny i ceniony u 

od lat pianista niemiecki Alfred Hoehn wy- 

słąpi z recitalem radjowym. Złoży się nań 

„Partite“ C-moll J. S. Bacha, utwór cyklicz- 

,, utrzymany w poważnym stylu polifoni- 

cznym, następnie sławna sonata C-dur B 

hovena, wreszcie kiłka drobniejszych utwo- 

rów. 

   

    

nas 

    

 



„Don Quijote" 
na „Šrodzie“. 

Fonetycznie — don Kichote, chociaž prof, 

Wędkiewicz jest innego zdania twierdząc, żę 
dawniej nazwisko tego najgłośniejszego i naj. 
smętniejszego rycerza na Świecie pisane było 
don Kixote, co fonetyczni miałoby — don 
Kiszote. Dziś jednak w nji pisze się 
Quijote, wymawia „Kichote* i musimy to uz- 
mać, tem bardziej, że teza prof. Wędkowicza 
trudna jest do sprawdzenia. 

Dr, Edwarq Boye, znany literat i romani- 

     

    

   

    

   

  

    

   

sta, szczególny znawca literatur — włoskiej i 
hiszpańskiej, przemawia za tezą pierwszą i 
wymawia „Kichote*. dnił to wyczerpu 
jąco na wstępie swojej pięknej prele 

essay'u na ostatniej Środzie Literackie 

  

   

ła to charakterystyka tego osobliwego mut. 
nego kraj. k nazywa Hiszpa vi     

  

    ce uialeniowany syn, pisarz Pio Baroja. Cha. 
rakierystyka retrospektywna, aż do czasów 
w których genjalny, choć sam o tem nie wie 
dział, don Miguel Cervantes de Saavedra p:- 
sał swego don Qjuijote'a de la Mancha, w 30 
lat po rycerskiej epopei Camoesa — „Luzja: 
dzie“, niebawem zaś po dwóch słynnych klęs 

      

kach Hiszpanji pod Alcazarguivir (1578) i 
zniszcezniu Wielkiej Armady (1588). Pisał, 
jak wielu najwi ych pisarzów  hiszpań.       skich w więzienii 

Mimo olbrzymiej popularności tego dzieła, 
wydrukowanych miljon:w egzemplarzy i tłu- 

maczeń na znakomi większ. języków 
świata — dotychczas nikt nie wie napewno 

kim był jego autor i kogo chciał mieć w 
swoim bohaterze. y pisarz współ- 
czesnej Hiszpanji i gkszy znawca tego 
tematu, Miguel de Unamuno, stwierdza, że 

dzieło tutaj przew swoją genjalnością 
jego twórcę, że Cervantes nie dorósł do don 
Quijote'a. Dla Unamuna rycerz ten to święty, 
w czem zgadza się z tym wielkim twórcą 
hiszpańskim p. Tadeusz Łopalewski w swojej 
koncepcji don Kichota, w wystawionym parę 
lat temu przez Redutę „Rycerzu z Manczy* 

Po licznych przekładach, francuskich i in 
nych „Don Ouijote“ dotarł do Polski dopiero 
pod koniec XVIII wieku. 

W roku 1786 wychodzi w Warszawie prze 
łożony przez Franciszka Podoskiego, kaszte. 
lana mazowieckiego. Oczywiście bez autora, 
jak to było wówczas w zwyczaju, poprostu 
„historja czyli dzieje i przygody”, i „z fran- 
cuskiego przetłomaczona*, drukowana „u p 
Dufour, Konsyljarza Nadwornego I. K. Mci 
Dyrektora Druk. Korp. Kad*. Co jest jednak 
łu osobliwe to fakt, że dzieło znacznie więk- 
sze jest od oryginału. Niewiadomo, czy to 

Podoski dwa spore tomy sam dokomponował, 

    

      

    

    

  

   
   

SPALONA OLEJARNIA 
KURLANDZKA 

ma być odbudowana. 
P wojewoda Beczkowicz przyjął w dniu 

31 ub. m. inż. S, Trockiego, dyrektora Spółki 
Akce. „Kurłandzkiej Olejarni“. Dyr. Trocki 

był na wezwanie p. wojewody, który in-      
je się wielce sprawą dalszych losów 

zniszeonej przez ostatni pożar fabryki, i 
możliwie szybkiego uruchomienia tej pla- 
cówki, mającej tak duże znaczenie gospo- 
dzarcze dia Wilna i całego terenu województ- 
wa,zapytał dyr. Trockiego o dalsze zamie- 
rzenia i postanowienia Spółki pod tym wzgę 
dem. Przedstawiciel „Kurłandzkiej Olejarni* 
oznajmił, że Spółka dążyć będzie wszelkiemi 
siłami do jak najszybszego odbudowania i 
uruchomienie olejarni, a decyzje Spółki co 
do terminu rozpoczęcia robót zależne są od 
postępu prae powarz. asekuracyjnych, w któ- 
rych fabryka była ubezpieczona. 

Prace te są w pełnym toku. 

czy były one w przekładzie francuskim. Mimo 
poszukiwań w paryskich  bibljotekach, dr. 
Boye nie mógł znaleźć takiego przekładu fran 
cuskiego. Pozostaje hipoteza, że imć kasztelan 
sam sprokurował dalszy ciąg „dziejów i przy 
gód* rycerza z Manczy nie pozwalając mu 
umrzeć w końcu drugiej części, lecz wprowa- 
dzając go w labirynt wcale pomysłowych a- 
wantur i perypet г 

Tu trzeba dodać, że Ceryantes napisał 
pierwotnie tylko cz I.szą i dopiero jakiś plag 
jator usiłujący dorobić dalszy ciąg, spowo- 
dowal go do napisania cz. II- uśmiercenia 
w jej końcu bohatera powieści. aby jak po. 
wiedział jej autor — „żadna małpa swojem 
mnie nie našladowala“. Z przykładu z wyda- 
niem Podoskiego widać że to nie wystarczyło 

Następnym tłumaczeniu „Don  Kichota'* 
jest Zakrzewski, który wydał swój przekład 
w 1856 r., powtórzony w 1902-im przez „Bibl. 
Dzieł Wyborowych“. Postąpił on wprost prze 
ciwnie jak Podoski, mianowicie całemi roz 
działami streszczał oryginał. W tej to skró. 
conej formie znane jest dzieto Cervaniesa w 
Polsce, zepsute, okaleczone, dalekie od ory- 
ginału. 

Opracowując swój przekład dr. Boye po. 
stanowił dać polskiemu czytelnikowi wraże 
nie, że dzieło to było napisane po polsku. Ta 
teza sama mówi_wyczerpująco o zamierze- 
nnach tłumacza. Wydania tego nareszcie peł- 
nego i dobrego przekładu „„Don Quijote'a*, na 
polski podjął się nieodżałowany wydawca— 
artysta Jakób Mortkowicz, dając mu, luksu 
sową formę z pięknemi drzeworytami Mrożew 
skiego jako ilustracjami. 

    

  

    

   

  

    

    

  

KURIE R 

Po śmierci Mortkowicza wydanie tego dzie 
ła podjęła inna także bardzo pow a firma 
wydawnicza, tak, że jest gwarancj dopro 
wadzone zostanie po pierwszych zeszytach, 
które już wyszły, do końca. 

Ukazaniem „drogi krzyżowej don Kicho- 
ta”, t. j. losów tego dzieła w interpretacjach 
różnych krytyków, zakończył drugą @ 

jej prelekcji dr. Boye, wywołując krótką 
dyskusję, S. Z. Kl. 

List otwarty. 
Do ks. A. Stankiewicza w Wilnie. 

W' związku z oszczerczą a wy, 

ze złej woli kampanją „Biełarusk 
ey' przeciwko białoruskiej młodzie 
mickiej zgrupowanej w korpo „Scori- 
nia“ w listopadzie r, ub. przedstawiciele tej- 
że korporacji zwrócili się do księdza z pro- 
śbą o interwencję. 

Do powyższego kroku skłoniła nas na- 
stępująca okoliczność Aczkolwiek rozumiemy 
że formalnie ksiądz nie ponosi odpowiedzial- 
ności kcję prasową B Ch-D, to jednak 
znając unki białoruskie wiedzieliśmy i 
wiemy, że ksiądz cieszy się autorytetem u 
ludzi grupujących się dookoła „Bieł. Krvni- 
cy“ i co na niejsze ponosi moralną od- 
powiedzialn za ton, kieruniek i używane 
w wałce z przeciwnikami argumenty tego or- 
ganu prasowego. 

Prosiliśmy wówczas księdza, by 
zwalczaniu nas nawet najbezwzględn 
posługiwano się etycznemi metodami walki 
jak przystało na ludzi charakteru i kultury. 

Zaakcentowaliśr e ksiądz u ludzi ob- 
rzucających nas obelgami cieszy się autory- 
tetem i że za te obelgi ponosi moralną od- 
powiedzialność. 

Przeciwko takiemu ujęciu sprawy przez 
naszych przedstawicieli ksiądz nie zaprote- 
stował, czyli tem samem nasz punkt widze- 
nia podzielił, do prośby naszej przychylił się 
i przyszedł interwenjować w kierunku za- 
przestania używania przez „Bieł. Krynicę* 
w walce z nami kłamliwych i insynuator- 
skich argumentów, 

O skutkach interwencji wiemy wszyscy, 
„Bieł. Krynica szczując przeciwko nam po- 
kazała swe prawdziwie „chrześcijańskie* ob- 
licze. ё 

Nie mając możności reagowania, gdyż osz 
czerczą kampanję, poza jednym wyjątkiem, 
prowadzi się anonimowo, zaś podpisujący 
„Bieł. Krynicę* jej redaktor p. Jan Poźniak, 
jest redaktorem od konfiskat i procesów są- 
dowych, — dotychczasowe insynuacje zby- 
waliśmy pogardliwem milczeniem. 

To jednak na co sobie pozwoliło „Bieł. 
Kryni w Nr. 21, imputując białoruskiej 
młodzieży akademickiej dokonanie napadu 

  

    

        

ływającą 
Kryni- 
akade- 

  

   
   

   

    

  

   

  

    

      

   

  

     
  

    

   
    

  

   

   

  

WIE 

  

  

    

EN"S"K 

na drukarnię im. Fr. Skoryny i usiłowanie 
włamania do lokalu Zw. Akad. Białorusinów 
wykracza nawet poza granice oszczerstw 
jest naprawdę, objawem którego k ifika- 
cja nie daje się już wyr w słowach 
przyzwoityc. 

erowując sprawę tego niesłychanego 
ąpienia na drogę sądową, uważaliśmy 

za stosowne i koniec publicznie 

    

   

   

    

    
   
     

   
       

     

  

księdza, czy ksiąd „ moralną 
odpow alnc a wszystkie wystąpienia 
„Bieł. Krynicy** przeciwko korporacji „Sco- 
rinii* i jej posze ólnym członkom, jako 
kapłan chrze 
ru w swem 
wystąpienia? 

Dotychczasowe milczenie księdze 
ne za aprobatę metod walki 

k swe milczenie 
rwał, gdyż dalecy | my od myśli 

ksiądz chciał swo sumienie obarczać mo- 

ralną odpowiedzialnością, za podobne wy- 
stąpien jak w Nr. 21, pismaków „Biel. 
Krynicy 

A gdyby ksiądz uważał za możliwe nasz 
pytanie zrodzone w trosce o odseparow. 
ludzi uczciwych od prasowych „raubr 
row“ zbyć milczeniem, będzie to zadawal- 
niającem ws 

Wówczac stanie się zrozumiałem 

wszystkich, kto ..raubritterów* pióra osł 
nietylko moralnym autorytetem lecz i szaty 
duchownej. 

Z prawdziwym s. 

ański i jako człowiek hono- 
podobne 

  

   sumieniu rozgrzesza 

   

  

         
  

  

      

  
       

       

   

  

  

  

    
cunkiem 

  

Konwent „Seorinia* 
Konstanty Gliński — prezes. 

Dnia 28. maja 1932 r. 

Šiai 

Czy kino miejskie zostanie 
udźwiękowione? 

Jak już w swoim czasie podawali- 
śmy, władze wojewódzkie anulowały 
uchwałę Rady Miejskiej w sprawie 
udźwiękowienia kina miejskiego. Od 
decyzji władz nadzorczych Magistrat 
odwołał się do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Mimo, że od faktu 
tego upłynęło dobrych parę miesięcy, 
odpowiedź Ministerstwa w. tej spra 
„wie dotychczas nie nadeszła. Ogólnie 
jednak panuje przekonanie, że rekurs 
Magistratu nie odniesie pozytywnego 
rezultatu. Odpowiedź Ministerstwa o0- 
czekiwana jest lada dzień. O ile bę- 
dzie ona odmowną kino miejskie bę 
dzie ostatecznie zamknięte. 

  

„ arty: 

Wileński Teatr Kolejowy 
na prowincji, 

‚ Zespół Wil 

Wschodnich. 
Teatru Wojewódzkiego uda- 
tygodniowy objazd Kresów 

zadanie dążące do 

   

  

     
  

  

   

  

populary teatru polskiego wśród najszer 
szych warstw, spotkało się z ogólnem uzna- 
niem. 

Dyr. kolei p. inż. K. Falkowski przyjął 
protektorat nad objazdem, który zorganizo- 
wany został dużym wysiłkiem pracy i kosz- 
tów. 

Sz 
    uki planowane do tawienia na pro- 

wocie* A. dry (dla mło- 
Tuhajbejowicz* z trylogji 

gotowane są nadwy- 
starannie one zostały w nowe 
jamy i dekora Do wykonania ról 
nych zaproszony został znany i ceniony 

dram. Leon Wołłejko. 
du obejmuje następujące mia- 

   

   

  

    
i wypo       

  

    

5 czerwca — Stołpee, 6 czerwca Horo- 
dziej, 7 i 8 czerwca Baranowicze, 9 czerwca 
Łuniniec, 10 czerwca Pińsk, 11 туса 
Brześć n/B, 12 czerwca Czeremeha, 13 i 14 

czerwca Kobryń, 15 czerwca Łapy, 16 czerw 
ca Sokółka, 17 czerwca Grajewo, 18 i 19 
zerwca Wołkowysk, 20 czerwca Lida, 21 

czerwca Nowojelnia, 22 czerwca Mołodeczno, 
23 czerwca Wilejka pow., 24 czerwca Głębo- 

czerwca Postawy, 26 czerwca Nowo- 
eeiany. 
Kierownictwo artystyczne i administra- 

yjne objazdu spoczywa w rękach p. Zbig- 
wa Śmiałowskiego. 

Zbliża się .....??PPIII 
zybkiemi krokami zbliża się dzień 4-go 

i 5-go szerwc 
Nie jest to bynajmniej termin płatności Two 
ich weksli, pożyczki — czy piątej raty zu 
ubranie — o nie! Jest to dzień, w którym 
łatwo możesz wygrać piękny przedmiot ku- 
pując za 50 gr. los na wielką Loterję Fan- 
tową na rzecz bezrobotnych organizowaną 
przez Wojewódzki Komitet do Spraw Bez- 
robocia. 

Po raz pierwszy w życiu możesz z powo- 
dzeniem oddawać się zardowej grze bez 
żadnego ryzyka — gdyż każdy bilet wygry- 
wa. Wcześniej bilety nabywać można w lo- 
kalu przy ul. Ad. Micikewicza Nr. 22 sklep 
Nr. 7 — gdzie urządzona jest również wy- 

# mało używanych części garderoby 

        

   

    

    

   
  

   

   

  

    

    

  

   

   
  

Popierajcie Przemysł Krajowy 

  

  

Rr. 122 (2364 

SPORT 
ZAWODY NA ODZNAKĘ P Z LA. 

D 4 czerwca 1932 r. o godz. i6-ej i 
czerwca o godz. 1l-ej odbędą się na Pióro- 
moncie zawody na odzna 
nizowane przez P T G „Sokół, dokąd nal 
nadsy i 

     

    

    
   

  

   

  

zgłoszenia do dnia 3 cz 
Zawody są dostępne da stowarzy: 

yszonych. Zgłaszaj 
ty zdrowia wyd 

irsko-sportową. Wyniki 
zawodach, będą jednocześn 

  

w tych 
czone na P O S. 

Sekretarjat P T G 
dziennie od godz. 19 do 21. 

„Sokół* czynny со- 

PROPAGANDOWY MECZ PIŁKARSKI. 

W dniu 5 b. m. na terenie całego państw 
rozegrane zosta propagandowe spotkania 
iłkarskie. Do Wilna przybywa. benjaminek. 

22 p. p, Coprawda Wil. O. Z. P. N. 
czynił strania o sprowadzenie w tym dniu 
Legji warszawskiej, ale starania te prawdopo- 
dobnie rezultatu pozytywnego nie dadzą. W 
Wilnie zatem bawić będzie 22 p. p., który ro- 
zegra mecz z preprezentacją Wilna. 

Skład naszej drużyny reprezentacyjnej 
ustalony został jak następuje: 

Rogow (1 p. p. Leg), Chowaniec (1 p. p. 

   

       

       
  

     

  

„Leg.), Lepiarski (Ognisko), Bielewicz (1 p. p. 
Legi, Birnbach (Makabi), Wysocki (1 p. p. 
Leg.), Naczulski (1 p. p. Leg.), Pawłowski 
(1 p. p. Leg.), Zbroja (1 p. p. Leg), Szware 
(Makabij, Kozłowski (Ognisko), 

Jako przedmecz rozegrany zostanie mecz 
między reprezentacjami klubów polskich i 
żydowskich. 

Sprostowanie. 
Sprawozdanie z „Wieczoru autorskiego 

poetów „Żagarów-Pionów** drukowane w 121 
numerze „Kurjera Wileńskiego została mył- 
nie podpisane inicjałami A. G. zamiast S. J. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
DOCHODZENIE W: SPRAWIE 

„TRUPIEJ CZASZKI“ 

UMORZONO. 

W swoim ezasie donosilišmy o znalezienim 
pedczas przebudowy jednego z mieszkań 
przy ul. Straszuna, wmurowanej do Ściany 
czaszki ludzkiej. Po krótkiem dochodzeniu 
czaszkę skierowano do instytutu medycyny 
sądowej, gdzie ją poddano badaniom. 

Ponieważ badanie nie wykazało jakieh- 
kełwiek Śladów zbrodni dochodzenie umo- 
Fzono. - (eb 

    

  

  

  

  

Dźwięk. Kino - Teatr | Dziś! Najnowsza sens. Paryża! Śpiewl W rolach głównych: #== Ш ° HELIOS | Piza aceteiówee TA INNA... ikicioie fonina Ksiėka to narz, przyjaci io ||| | od rome ies maty | „UCZENICA | r, Zeldowicz i humorem i oszałamia żywiołowem tempem akcji ` ; wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 7-mej klasy wyjedzie na й Wileńska 38, tel. 9-26 | i bohater filmu „Miłość i łzy Szopena" Pierre Bianchar. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4-ej a nie wymaga wzajemności. E E kondycję. Lubi dzieci. Choroby skórne, wener. 
S 7 $. МИ. ' en In jemiecki, łacina, mate- narządów moczowych, 

  

inatyka, polski. Może da- 

wać lekcje gry na for- 
tepianie. Łaskawe oferty 
do redakcji sub. „Ucze- 

nica VII* 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 

odg 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Wolfson 

  

Dziśl Super k. Kobieta doby dzisiejszej. Wielki dramat przeżyć, wrażeń 
film erotyczny M A Ł Ž E N Ss T Ww 0 i miłości. BRYGIDA HEL Clou sezonu 

W roli głównej najbardziej wyrafinowana artystka świata wszystk. czas.! 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

Dziś! Niezapomn. bohat. filmów „Parada 7 ł miłości” i „Król żebraków. niezrównana JEANNette Macdo nald śiecie lesie dźwdakóyć 
Monte Carlo czarować będzie widzów swą artystyczną grą i przepięknym śpiewem. 

  
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- ° * zs 

„ieška, asc || KOTANA dzi 
rzygotowywanie ze 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Bibljoteka Nowości 
Plac Orzeszkowej 3 

zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 
WOŚCI i dzieł klasycznych. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 
Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 

ładnie oprawioną książkę. 

Dźwięk. Kino - Teatr | 

  Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

  

Nad program: impon. dodatki dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone 

DZĘŚ 

wielka Dźwięk. Kino-T 
AE premjera! 

PAN 
młiea Wielka 42. 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
fekbok dworca kolejow.) 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dziś! Dwa 100% 
dźwięk. arcydzieła 

wołał wielką sensację na całym świecie. 
NAD PROGRAM: Mecz o mistrzowstwo świata > udziałem wszechświat. 
oraz Tygodnik PAT'a. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie św. o g. 2ej. 

Dziś i dni następnych! Jubileuszowe arcydzieło 
P-g głośnej powieści Artura Schnitziera p. t. 

W rolach głównych ulubieńcy publiczności: 

Veidt i Mary Philbin. 

Bezbronne dziewczę 
Ewelina Holt, Ernest Werebes i Walerja Boothiey. 

Nadzwyczajna gra artystów! Emocjonująca treść! Początek o godz. 6-ej, w niedziele i święta o 4-ej PP. 
Następny program: Znajoma z wagonu sypialnego ze znakomitą Marieną Dietrich w roli głównej. 

Truciciel 
Sienkiewicza JąnkK( Muzykant 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. Ż-ej. 

KSIĄŻĘ DRACULA 
W rolach głównych: genialny BELA LUGONI oraz piękna HELENA CHANDLER. 

Najbardziej niesamowity osobliwy i dziwaczny film. jaki dotychczas stworzyła kinematografja. Film, który wy- 
UWAGA! Osobom nerwowym nie zaleca się oglądanie tego filmu. 

boksera Max Szmerlinga 
Na |-szy seans ceny zniżone 

Wspan. I0-akt. dra- 
mat erot.-miłosny. 

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

Epokowy dramat. W rolsch głównych: 
sza i K. Krukowski (Lopek). Najnowsze polskie arcydzieło. 

Malicka, W. Conti, A. Dym- 

     ORTIR 
PRIMA/'W BLASZANYM ROZPYLACZU 

NISZCZY 
DOSZCZĘTNIE 
KARALUCHY 
PLUSKWY 
MUCHY MOLE 
PCHŁY I F.P. 8 

  

  

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warankach 

rutyn. manicurzystka 
do zakładu fryzjerskiego 

Szuketulskiego 
Zawalna 14 

  

  

  1 zł 20.gr. — Potrawy jarskie. 

Nowootwarta Kawiarnia-Mieczarnia 

„ŠWITEZIANKA“ 
Wiino, Wileńska Nr. 9 (dawniej „Ziemiańska”) 

OBIADY na maśle z 2-ch dań | zł., z 3.ch dań 

Panie bez poza 
Poważne  Towarzy- 
stwo poszukuje pań 
od 25-ciu lat wzwyż.     

  

koło Lwowa 

SEZON KĄPIELOWY 

  

LUBIEN — WIELKI 
NAJSILNIEJSZE ZDROJOWISKO 
SIARCZANO-BOROWINOWE 

od 1 maja do końca września. 
W sezonie l-szym i 1Il-cim specjalne zniżki. 

Informacyj udziela: Zarząd Zdrojowy. 

ca projektów i ofert. 

„Tani dom wlasny“ 
Komitet Wystawy „Tani dom własny” przystępu- 

jąc do oddania zleceń na budowę kilkunastu wol- 

nostojących domów, wzywa zainteresowane osoby 

i firmy do złożenia w terminie do dnia 10 czerw- 

Szczegółowe 
otrzymywać można w lokalu Polskiego Towa- 
rzystwa Reformy Mieszkaniowej Warszawa, 
Krakowskie Przedm. 5, m. 5 — od godz. 9 do 11. 

Drukowana 
w odcinku 

„Kurjera Wileńskiego” 

powieść 
Tadensza $kórs kego 

P. t 

„KIE fAJĘ” 
jest do nabycia w wy- 
daniu książkowem w 
księgarniach wileńsk. 

informacje 

    

„AAM D I T i TI EISS PI 

SYDNEY HORLER. 37) 

KROLOWA NOCY 
Powiešč sensacyjna. 

Holiday jechał całą noc. Dwa tylko 
czynniki przeszkadzały mu pędzić 
jeszcze szybciej: ograniczona siła mo- 
toru oraz to, że mijał nieznajome so 
bie okolice. 

Gdyby nie niepokój. usuwający w 
cień wszystkie inne uczucia byłby so- 
bie pozwolił na posępny uśmiech tri- 
umfu. Nie wpadł w chytrze nastawio- 
ną pułapkę Stadenfelda. Plan był nie- 
zmiernie przemyślny, tylko troszkę... 
aż nadto efektownie przemyślny. Już 
w chwili, gdy go nagabnął domniema 
ny powieściopisarz, Holiday powziął 
"podejrzenia i miał się na ostrożności, 
za co teraz był sobie serdecznie 

wdzięczny. : 1 

Tak, we wszysikch innych okolicz 

  

nościach Holiday uśmiechałby się. Ba- - 
wiłaby go nieumyślna ironja całej sy- 
tuacji. Teraz jednak miał jeden cel. 
Całą uwagę ześrodkował na kierow- 
nicy zagrabionego przez się samocho 
du. Mrok był czarny; trzeba było z 
najwyższem natężeniem przebijać go 
wzrokiem. 

Wszystko stawało mu się wyraź- 
nem. Ów porzucony w Mortkindalle 
Singer — to był wyłącznie podstęp. 

A skoro tak, Walerja najwidocz- 
niej została porwana. Widział ją o- 
kiem duszy. jak wyjechawszy od pani 
Craig zdążała do Londynu. Potent 

    

  

    

Przełożył Czesław Kozłowski. 

ktoś ją dopędza, zatrzymuje, porywa 
ze sobą, a dla niepoznaki zostawia sa- 
mochodzik jej nad Czarnym Stawem. 

Oczywiście była w tem ręka Sta- 
denfelda. A to oznaczało, że dziew- 
czynie grozi śmiertelne niebezpieczen- 
stwo. Z tych trojga osób, które się 
opryszkowi naraziły, Traill już nie 
żył, a Bishop zniknął tajemniczo. 

Roześmiał się. Prawdopodobnie 
nał ją zostawić własnemu losowi, 
bo jeśli Holiday będzie Ścigał jej ka- 
tów, to ryzykuje sam trafić do wię- 
zienial.. Wszak go już o tem uprze- 
dził urzędnik M. S. Z.! ' " 

Upiorne wspomnienie tej podróży 
miało zostać w jego pamięci niezatar- 

te nazawsze. Wciąż się obawiał, że 
lada chwila może mu zbraknąć ben- 
zyny, albo coś się zepsuje w silniku. 

Przytem dokąd jechać: do Londy 
nu czy do Wykeham? 

  

Ponieważ było wiadome, że Waler 
ja bawiła w Wykeham, m Staden- 
feld nie odważy się więzić jej w Sur- 
rey? Ale z drugiej strony, dość dobrze 
już poznał metody rzezimieszka, by 
wiedzieć że ten ma upodobanie do po- 
sunięć najmniej prawdopodobnych, 
najbardziej zuchwałych. Zresztą Sta- 
denteld jest w tej chwili przekonany, 
že Holidaya „unieszkodliwiono“. 

    

    

„ Wydawnictwo „Kurjer Wileūski' S-ka x ogr. odp. 

  

Podsumowawszy to wszystko, zde 
cydowal jechač do Surrey. Tam zapew 
ne spotka się z imć panem Stadenfel- 
dem. A gdy się to stanie, potrafi już 
wyciągnąć prawdę z tego szatana w 
ludzkiem ciele. Tym razem musi się 
wszystko skończyć nadobre: ta zmora 
i tak już trwa zbyt długo. 

O świcie znalazł się w małej wios- 
ce o. trzydzieści mil od Londynu. 
Niewyspany właściciel gospody, wy- 
ciągnięty przezeń z łóżka, przyglądał 
mu się w zdumieniu. 

— Wiem z księgi telefonicznej, że 
jesteście włączeni do sieci. Muszę po- 
mówić z Londynem — rzekł mu Ho- 
liday. — A jeżeli zdąży mi pan dać 
coś do zjedzenia najwyżej w ciągu 
kwadransa, dostanie pan funt szter- 
lingów. , 

Zły humor oberżysty prysnął jak 
za dotknięciem ródżki czarodziej- 
skiej. Wprowadził hojnego gościa do 
prywatnej swojej stancji, szybko po- 
kazał mu telefon i na łeb na szyję rzu- 
cił się do kuchni, wniebogłosy woła- 
jąc przytem jakaś Lizę, widocznie swą 
polowicę. 

Aż dziesięć minut zabrało Holi- 
dayowi połączenie się z Mount Street, 
a wiadomości, czy raczej brak wiado 
mości ze strony Somersa, nie przyczy- 
niły się bynajmniej do jego uspoko- 
jenia. \ 

— Nie, proszę рапа — odpowie- 
dział mu były żołnierz. — Pan Bishop 
nie wstępował. Czy wołno zapytać, 
skąd pan mówi? 

— Jestem we wiosce Kimpdale w 

  

  

Drukarnia „Znicz”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 8-40, 

PROSZEK 

й 
USUWA NAJUPORCZYWSZY 

  ) BÓL GŁOWY 
OSTRZEŻENIE. Pezy КОРМЕ NALEŻY 
AMCENTOWAĆ ; WYRAŹNIE ŻĄDAĆ TYLKO 

ORYGINALNYCH PROSZKÓW z.KO GUTKIEM" 
64SACAIGQ ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 
! WYSTRZEGAĆ SIĘ NASLACOWNICTW. UPOR= 
CIYWIE BOLECAWYCH, W PODOBNEM DO 

NASZEGO ODAKOWANIU. 

  

hrabstwie Hertfold; ale natychmiast 
udaję się do Wykeham w Surrey. Pro 
szę ciebie, zadzwoń do p, Bishopa i 
dowiedź się, czy jest w domu. Jeżeli 
jest. ošwiadcz mu co następuje: panna 
Insall zniknęła; sądzę, że została por- 
wana; jadę do Wyleham nieopodal 
Dorking, żeby się czegoś dowiedzieć. 
Byłbym rad, gdyby mógł niezwłocznie 
przyłączyć się do mnie. Czyś dobrze 
zrozumiał? 

— Zupełnie, proszę pana. Ale na 
wszelki wypadek powtórzę, 

Gdy Somers to uczynił, Holiday, 
podziękowawszy mu krótko, - powie- 
sił czemprędzej słuchawkę, żeby słu- 
żący o nie więcej nie pytał. 

Tymczasem była już gotowa pa- 
telnia sadzonych jaj, smażona szynka 
i czajnik herbaty — wszystko piekiel 
nie gorące, Wtoczywszy auto do ro- 
dzaju obory, Holiday zasiadł do po- 

siłku. Mimo swe troski, miał wilczy 
apetyt i zmiatał wszystko łapczywie 

W pół godziny później znów był 
w drodze j w miarę zbliżania się do 
Londynu, coraz mniej myślał o Sta- 
denfeldzie, coraz więcej zaś o kobie- 
cie, którą wybadywał zeszłego popo- 
łudnia. Znów sobie przypomniał pa- 
nią Laidleyową Craig, jej wzburzenie, 
ostrzegawcze owo chrząknięcie — i 
nanowo począł się dziwić, jaki to u- 
dział w tej brudnej sprawie mógł mieć 
wysoki urzędnik ministerjalny, albo 
przynajmniej jego żona. 

A jedank był przekonany, że pani 
Craig ma z tem jakiś związek i że mu 
wczoraj skłamała. 

  

  

    

Panie inteligentne i 
energiczne mogą się 

zgłaszać z dokumen- 
tami w czwartek i 
piątek od g. 10—12 
i 2—4. ul. Mickiewi- 

cza 41—19, front. 

  

ZAKŁAD 

Elektro-Techniczny 
„ELEKTROPRĄD“ 

Szopena 3. 
Przyjmuje wszelkie roboty 
elektrotechn. i ładowanie 

akumułatorów     
Dlaczego? w jakim celu? Możli- 

weć, by wspólniczką była Stadenfel- 
da, by razem pracowali?... Jednak 
tyle rzeczy nieprawdopodobnych oka 
zało się prawdziwemi, że gotów już 
był we wszystko uwierzyć. 

Na nic się nie zda znów odwiedzić 
panią Craig—w Londynie. Po pierw- 
sze, odsłoniłoby to szajce, że on nie 
wpadł w sidła; następnie jest rzeczą 
bardziej niż pewną, że ta kobieta nie 
zgodzi go się przyjąć. 

Nie. Bezpośrednio przed swem za- 
gadkowem zniknięciem Walerja była 
w Wykeham — tam też trzeba szukać 
rozwikłania. 

Dziewiąta rano wybiła właśnie na 

kościelnym zegarze, gdy zatrzymał 
samochód przed mile wyglądającą 
gospodą, na której szyldzie widniał 
pięknie wymalowany Błękitny Dzik. 

Czując, że musi mieć jakąś bazę 
dla swych działań wojennych, wysiadł 
i wszedł do izby o piaskiem wysypa- 
nej podłodze. 

Człowiek otyły, z miną kogoś, kto 
jest zadowolony ze świata i ludzi, 
podniósł oczy z nad czytanego dzien- 
nika. 

— Będę potrzebował pokoju na 
dzisiejszą noc — rzekł Holiday. 

— Służę najchętniej, proszę pana 
—ze spokojną dobrodusznością o0d- 
parł właściciel zajazdu. — Wykeham 
nie jest wprawdzie stolicą, lecz bądź 
co bądź warto je obejrzeć. A w mojej 
gospodzie będzie panu dobrze. 

— Macie tu garaż? 

— A jakże, a jakże, „Wygoda dla 

wszystkich przedmio- 
tów do egzaminów 
w zakresie szkółśred- 

niedbanych 
ną, ' skróconą meto- 
dą. Wykładają b. na- 
uczyciel gimnazjum, 
absolw. U.S.B. i specj. 
matematyk. Zgłosze- 
nia do Redakcji pod 
„Nauka“. 

OKAZYJNIE 

do sprzedania 
aparat fotograficzny 9X12 
Rodenstock'a. meble oraz 
drobne rzeczy — ul. Miła 
Nr. 3, m. 2 (Zwierzyniec) 

- 
Pies 
tasy wilczej. Dowiedzieč 
się: ulica Grodzka 27—2. 
Po upływie 3 dni uw с 

będę za własność. 

MOTOCYKLE 
angielskie i F. N. 
SKŁAD BRONI. 

Wileńska 10. 

      

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

Choroby skórne, 
weneryczne, 

i moczopłciowe 

  

! NA RATY. nich. Języki obce uł. Wileńska 7, 

KADESZŁY NOWOŚCI. | (francuski, niemiecki) a Kietos a 

8324 | systemem konwersa- "k х 
cyjnym. Pomoc w na- 

Potrzebna ukach. Nauczanie za- Akuszerka 
specjal- 

Iria |abnerowe 
przyjmuje od 9 do 7 wieez. 
ulice Kasztanowa 7, m, %. 
Ww. Z. P. Nr. 69. | 8520 

  

Akuszerka 

Mrja Brzezina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zanm 
na lewo Gedeminowską, 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 165 
róg Mickiewicza 

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

10406 

przybłąkał się 
dnis 28.V,1932. 
  

  

  
podróżnych i dla ich samochodów *,. 
—oto moja dewiza. 

Holiday uśmiechnął się. Poszedł 
się umyć, wypił kufel ciemnego piwa,. 
poczem. wyszedł z gospody ze stanow- 
czym zamiarem — zbadania prawdy.. 

27. KOBIETA KTÓRA SIĘ ŚMIAŁA.. 

Pierwszem wrażeniem Walerji po» 
ciu z nieprzytomności było cier- 

pienie. Wszystko ją bolało. W mózgw 
czuła jakby jakiś natrętnie bijący“ 
młoteczek. Znów zamknęła oczy. 

Aliści wytrzymałość, jaką tylko» 
młodzi i zdrowi są obdarzeni, po kil- 
ku minutach zmusiła ją rozejrzeć się: 
dokoła. I naraz przypomniała sobie- 
wszystko: Olbrzymie, pędzące za nigp 
auto, katastrofę własnego samocho- 
dziku, ogłuszający wybuch... а 

Zderzenie bylo naturalnie obmy-- 
ślone zgóry. Wszak Walerja nie po- 
informowała pani Craig, którędy; 
mianowicie zamierza wracać do Lon-- 
dynu. A zatem šledzono ją... 

Wrogowie to 'uczynili, 

Wpadła w ręce tych, których po: 
przysięgła sobie doprowadzić do zgu- 
by! 

  

  

Postarała się wstać. Dotychczas. 
nie zdawała sobie z tego sprawy, te- 
raz wszakże stwierdziła ze zgrozą, że 
jest więźniem. Miała skrępowane ręce- 
i nogi. Oni nie chcą już snadź ryzy- 
kować. Zabrano jej wszelką nadzieję;: 
jest -absolutnie bezsilna. 

BW. ch) 

  

 


