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NGT! 
P. Kazimierz Szelągowski 

naszego pisma 

(Red,) 

Kurator O. S. 

udzielił współ pracownikowi 

wywiadu, który poniżej podajemy. 

Do obowiązków władz państwo- 

wych należy badanie podstaw kultu- 

ralnych ludności wszelakiej, a więc 

i mniejszości narodowych, oraz za- 

spakajanie tych potrzeb. Odbywa się 

to w stopniu, określonym przez roz- 

wój kulturalny danej grupy etnicznej 

i odpowiadającym faktycznym,  ob- 

jektywnym warunkom. 

W myśl tej zasady postępuje ad- 

ministracja szkolna w odniesieniu do 

potrzeb ludności białoruskiej, które 

w zakresie szkolnictwa średniego u- 

jawniły się dotąd w istnieniu dwu 

gimnazjów w Wilnie i Nowogródku. 

Szkoły te, utrzymywane jako insty- 

tucje prywatne, znajdują się w warun 

kach bardzo ciężkich. Oba gimnazja 

biedują, a ich stan finansowy jest 

coraz bardziej opłakany. Pauperyza- 

cja ludności, spowodowana kryzysem 

gospodarczym. zmniejsza zdolność 

płatniczą coraz bardziej, to też wpły- 

wy z opłat za naukę młodzieży, ma- 

leją. Należy pamiętać, że duży, odse- 

tek uczniów białoruskich to element 

wiejski, ubogi i dotknięty stanem go- 

spodarczym wsi. 

Oba wymienione zakłady stoją za- 

tem pod znakiem zapytania, jeżeli 

idzie o dalszą ich egzystencję. Pozo- 

staje jedyny Środek, by Białorusinom 

zapewnić możność kształcenia się 

w języku białoruskim w dotychcza- 

sowych rozmiarach. Jest nim przeję- 

cie wspomnianych szkół na etat pań- 

stwowy. Z takim wnioskiem Kura- 

torjum występuje do P. Ministra W. 

R. i O. P. Wniosek ten ma na wzglę- 

dzie stworzenie warunków nauki dla 

młodzieży białoruskiej, rownorzęd- 

nych z resztą młodzieży. Dopiero 

wtedy można będzie dokonywać na 

tym terenie selekcji, celowej ze stano 

wiska zdolności wychowanków, czyli 

selekcji umysłowej. Nie jest też bez 

znaczenia selekcja gospodarcza, która 

stworzy zdrowszą atmosferę w szko- 

le. Na tem bowiem tle mają miejsce 

fermenty, na które młodzież, w wieku 

szkoły Średniej jest szczególnie po- 

datna. Agitacja czynników, chętnie 

posługujących się młodzieżą dla swo- 

ich celów, znajduje oddźwięk, jeżeli 

natrafia na społeczne upośledzenie. 

W powyższych zamierzeniach władz 

szkolnych Towarzystwa, które dotąd 

prowadziły te szkoły, ujrzą niewąt- 

pliwie spełnienie swych życzeń, a na- 

uczycielstwo, które przejdzie na etat 

państwowy, uzyska warunki dla pra- 

cy normalnej. 

Kuratorjum projektuje utworzenie 

dwu zakładów, jednego w Wilnie, 

drugiego w Nowogródku, już w nad- 

chodzącym roku szkolnym. Nie jest 

przytem rzeczą przesądzoną, czy będą 

one odrazu zupełnie samoistnemi 

szkołami, czy też ze względów zwią” 

zanych z wykonaniem przewidziane- 

go planu budżetowego, powołane zo- 

staną narazie równoległe oddzielne 

klasy w gimnazjach państwowych. 

Językiem nauczania w tych oddzia- 

łach będzie białoruski, a program bę- 

dzie odpowiadał odmienności kultu- 

ralnej młodzieży białoruskiej. Rzecz 

jasna, że program hołdować będzie 
zasadzie, iż wyczerpująca znajomość 

kultury polskiej jest niezbędnym wa- 

runkiem i kardynalnem założeniem. 

W każdym razie klasy białoruskie 

mieścić się będą w osobnych budyn- 

kach. 

Jak przedstawia się sprawa semi- 

narjum białoruskiego w Wilnie? 

Sfery, które orjentują się w usta- 

wie o reformie szkolnictwa, wiedzą 

dobrze, że seminarja nauczycielskie 

nie są przewidziane w przyszłości 

jako forma kształcenia nauczycieli. 

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-cicłamowy. 

  

HLODNNA 
Będą niemi licea pedagogiczne wzglę- 

dnie pedagogja. Przebudowa jest już 

właściwie w toku, jakkolwiek obli- 

czona jest na kilka lat i znajduje na- 

razie wyraz w niepowoływaniu pier- 

wszych kursów we wszystkich państ- 

wowych seminarjach nauczycielskich. 

Seminarjum w Borunach z pol- 

skim językiem nauczania, które liczy- 

ło tylko trzy kursy i nie znajdzie się 

w przyszłej sieci szkolnej, zostaje od- 

razu zlikwidowane, albowiem jego 

utrzymywanie jest ze względów  fi- 

nansowych i organizacyjnych nie- 

wskazane. Seminarjum im. Bohusze- 

wicza w Wilnie z białoruskim języ” 

kiem nauczania posiadało dotąd tylko 

dwa kursy. Te same względy zastoso- 

wano więc i w tym wypadku. Likwi- 

dacja seminarjów od dołu wypływa 

z ustawy, która wchodzi w życie i 

obowiązuje na terenie całego państwa. 

Naturalnie nie przesądza to kwe- 

stji utworzenia w przyszłości liceum 

pedagogicznego dla kształcenia sił 

nauczycielskich, zdolnych do pracy 

w powszechnych szkołach białoru- 

skich. 

Nie można jednak pominąć, że i 

obecny stan jest zupełnie zadawala- 

jący jeżeli idzie o przygotowanie na- 

uczycieli dla szkół białoruskich. We 

wszystkich państwowych seminarjach 

Okręgu odbywa się nauka języka bia- 

łoruskiego na każdym kursie w wy- 

miarze 20 godzin tygodniowo w ca- 

łym zakładzie. Wyjątek stanowi se- 

minarjum w Święcianach, którego 

uczniowie pobierają naukę języka 

litewskiego. Tak więc niema mowy 

o przerwie w kształceniu sił, mających 

przygotowanie do pracy wśród dzieci 

białoruskich, z powodu reorganizacji 

seminarjów nauczycielskich. 

Naturalnie, że uczniowie semina- 

rjum im. Bohuszewicza nie będą do- 

tknięci zmianami organizacyjnemi, 

gdyż osobne zarządzenia zapewnią 

im możność przejścia na odpowiednie 

wyższe kursy innych seminarjów 

państwowych. 

Wracając do gimnazjów białoru- 

skich — kończy Pan Kurator — trze- 

ba przypuszczać, że przewidywane 

zmiany ulepszą szkolnictwo białoru- 

skie i stworzą dlań warunki normal- 

nej pracy z korzyścią dla państwa 

i społeczeństwa białoruskiego. 

Rosja Sowiecka chce więcej koni. 
Świeżo ukazało się rozporządzenie Cen- 

tralnego Komitetu Wykonawczego Partji Ko 
munistycznej ZSRR., zwracające uwagę władz 
sowieckieh, że mimo kilkakrotnie powtarza 
nych zaleceń władz eentralnyeh Związku 
stan hodowli koni w większości kołehozów 

„| „sowehozów* pozostawia wiele do życze- 
nia. W| większości republik związkowych 
stwierdzono cofanie się hodowli koni jako 
też niedbalstwo w wykorzystywaniu siły 
roboczej koni. Władze sowieckie przypomi- 
nają konieczność uzgodnienia pracy trakto- 
rów z pracą koni w zakresie uprawy pól. 
Sprawę polepszenia rasy koni, należytej ich 
eksploatacji stawia Komitet Centralny na 
równi z czolowemi zadaniami sowieckiej 
kampanji siewu wiosennego. Centralny Ko- 
mitet podkreśla też znaczenie koni dla obro 
ny kraju ze względu na doniosłą rolę kawa- 
lerji w wojsku sowieckiem. 

Trąba powietrzna—wichury— 
grad. 

STRYJ, 1. 6. (Pat). — Wczoraj w połud- 
dnie, w ezasie pięknej pogody, przeszła nag- 
le nad rynkiem w Stryju trąba powietrzna. 
rozstrząssjąc stragany i rozrzucając towary 
na przestrzeni kilkunastu metrów. Trąba 
trwała okołe 5 minut. Szkody dość znaczne. 

STAROGARD, 1. 6. (Pat). — Wezoraj 
przeszła nad Pomorzem gwałtowna burza w 
powiecie kościerskim. Siła wiatru była tak 
silna, że stare drzewa przydrożne zostały 
powyrywane z ziemi. W pow. tczewskim wi- 
chura poprzerywała przewody elektryczne i 
wywróciła kilkanaście stodół. W. powiecie 
starogardskim spadł grad wielkości orzecha 
włoskiego, który poczynił wielkie szkody w 
zasiewach i pozabijał pasące się gęsi, 

Kronika telegraficzna. 
— Gen. Pangalos został skazany Ra ba- 

nieję i zesłany na wyspę Korfu. 
— Marja Ciankiewiezowa została oskar- 

żona o usiłowanie oszustwa. Rozprawa od- 
będzie się w Krakowie. 

  

    
   

po-Berdardyńskim, 

NOWY RZĄD NIEMIEC. 
Skład niepełnego 

BERLIN. 1.VI. (Pat.) Po calodzien- 
nych konferenejach w sprawie utwo- 
rzenia rządu von Papen udał się o 
godzinie 20 min. 30 do prezydenta 
Hindenburga, przedstawiając mu listę 
kandydatów, których pozyskał dla 
nowego rządu. Skład listy jest na- 

stępujący: 

MINISTERSTWO SPRAW WF 

    

WNĘTRZNYCH — BARON VW 
GAYL, 

MINISTERSTWO REICHSWE- 
HRY — GEN. SCHLEICHER, 

  

EEE ООНАНООНО ТОЛНЕ 
sfe. MICHAE BOHDANOWICZ 

zmarł dnia 3l-go maja 1932 roku w wieku lat 74. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 2-go czerwca w kościele św. Ja- 

kóba o godz. 9'/, rano, pogrzeb tegoż dnia o godz. 5-ej po poł. na cmentarzu 
o czem powiadamiają 

Córki, zięciowie i wnuki. 

  

jeszcze gabinetu. 
MINISTERSTWO GOSPODARKI 

PROF. WARMBOLD, 
WYŻYWIENIE I KOMISARJAT 

SPRAW WSCHODNICH — BARON 
VON BRAUN, 

POCZTA I KOMUNIKACJA — 
PREZYDENT OKRĘGOWEJ DYREK 
CJI KOLEI RZESZY W KARLSRUHE 
ELTZ VON RUEBENACH. 

Prezydent listę zatwierdził, mia- 
nując von Papena premjerem nowego 
rządu. Nominacja dałszych ministrów 
nastąpi w ciągu dnia jutrzejszego z 
chwilą ich przybycia do Berlina. 

Nowi ministrowie. 
BERLIN. 1. 6, (Pat). — Nowomianowany 

minister spraw wewnętrznych Wilhelm ba- 
ron von Gaył, członek partji niemiecko-na- 
rodowej. y lat 53. Pochodzi ze starej ro- 
dziny wojskowej. Po studjach prawniczych 
obejmuje kierownicze stanowisko we wschod 
nio-pruskiej komisji kolonizacyjnej, do któ- 
rej wstąpił już w roku 1909. W: roku 1916 
zostaje szefem wydziału polityczno-admini- 
stracyjnego w dowództwie naczelnem wschod 
niem. wi czasie plebiscytu na Warmji jest 
komisarzem w okręgu olsztyńskim, od 1921 
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roku zaś — w pruskiej Radzie Państwa, bę- 
dąc ponadto pełnomocnikiem Prus W$chod- 
nich w Radzie Państwa Rzeszy. 

Minister Reichswehry gen. von Schleicher 
liczy lat 50 i jest z zawodu wojskowym. W 
czasie wojny pracował przeważnie jako ofi- 
cer sztabu generalnego. Po wojnie przecho- 
dzi do Reichswehry. W) roku 1929 zostaje 
szefem nowoutworzonego urzędu minister- 
jalmego w ministerstwie Reichswehry, a 
wkrótce potem otrzymał nominację na gene- 
rała podporucznika. 

  

Rząd bez maski. 
PARYŻ. 1.VI. (Pat.) Kryzys mini- 

sterjalny w Niemczech nie wywołał 
żadnego wpływu na giełdzie pary- 
skiej. W niektórych kołach wiado- 
mość o dymisji Brueninga wywołała 
raczej uczucie wielkiej ulgi, gdyż wy” 
chodzą one z założenia, że lepiej jest 
mieć do czynienia z rządem czysto 
nacjonalistycznym, który bez ogródek 
mówi, czego chce, niż z. gabinetem 
pozornie umiarkowanym. Program 
przyszłego rządu francuskiego da się 

Plenarne; posiedzenie klubu BBWR. 
Wczoraj odbyło się w Warszawie 

plenarne posiedzenie klubu parłamen 
tarnego Bezpartyjnego Bloku pod prze 
wodnictwem prezesa Sławka, na któ- 
rem m. in. minister Zawadzki wygło 
sił dłuższe przemówienie, poświęcone 
naszemu życiu gospodarezemu. 

Wobec otrzymania obszernej tej 
depeszy zbyt późno wydrukowanie jej 
odkładamy do jutra. 

Opinia amerykańska 
o stanowisku Polski. 

NOWY YORK, 1. 6. (Pat). — „New York 
Times* w radjogramie z Warszawy donosi 

o zaalarmowaniu polskiej opinji publicznej 
z powodu rezolucji komisji spraw zagranicz 
nych Reichstagu oraz rokowań hitlerowców. 

Dziennik cytuje artykuły „Dobrego Wie- 
czoru* oraz „Gazety Polskiej*, oświadcza- 
jące, że Polska ufa zdrowemu rozsądkowi 
świata, który zdaje sobie sprawę, że nie ma 
ona żadnych zaborczych zamiarów i nie da 
się sprowokować. Korespondencja podkreśla 
spokój rządu polskiego, który nie chce odpo- 
wiadać na wyzwania hitlerowców. Ten sam 
dziennik zamieszcza kablowy artykuł z War 
szawy, który omawia sytuację oraz stanowi 
sko rządu polskiego wobec owanłur hitle- 
rowskich. Autor, opisując sytuację Polski 
oraz daleko idące oszczędności, oświadcza, 
że polityka finasowa rządu cieszy się całko 

witem zaufaniem kraju. 

Silne ożywienie na rynku 
włókienniczym. 

ŁÓDŹ. 1. 6. (Pat). — Ożywienie sezono- 
we, które występuje we włókiennictwie łódz 
kiem w ciągu ostatnichh 10 dni po Zielo- 
nyeh Świętach utrzymuje się w dalszym cią- 
gu i to może nawet w rozmiarach silniej- 
szych, niż te miało miejsce w ostatnim ty- 
godniu przed Świętami. Rozmiary ogólne 
omawianego ożywienia kupiectwo łódzkie 0- 
cenia jako bardze znaczne i przeważające 
swą intensywnością spodziewane obrety. — 
Ożywienie objęło wszystkie bez wyjątku dzia 
ły włókiennietwa. 

Inż. Łaguna przeniesiony 
do Katowic. 

WARSZAWA, 1. 6. (Pat). — P. minister 
komunikacji inż. Kuehn mianował dotych- 
czasowego dyrektora kolei państwowych w 
Radomiu inż. Stanisława Łagunę dyrekto- 
rem kolei państwowych w Katowicach oraz 
dyrektora ruchu dyrekcji warszawskiej inż. 
Butkiewicza dyrektorem polskich kolei pań- 
wowych w Radomiu. 

=Blum na czele socjalistów. 
PARYŻ, 1. 6. (Pat). — Grupa socjalisty- 

czna lzby Deputowanych wybrała w dniu 
1 czerwca swe biuro parlamentarne. — Na 
przewodniczącego wybrano jednomyślnie 
Leona Bluma, na sekretarza generalnego — 
Auriola. 

tem łatwiej ustalić. im mniej będzie 
zakonspirowana polityka niemiecka. 
Koła finansowe zdają sobie sprawę 
z-łego, że agrarjusze niemieccy, któ- 
rych majątki są obciążone długami, 
oraz szereg przedstawicieli ciężkiego 
przemysłu, zalegających z uiszcze- 
niem podatku dochodowego, dążą do 
inflacji marki. Obniżenie kursu mar: 
ki miałoby wpłynąć dodatnio na eks- 
port niemiecki, 

  

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 
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Rząd baronów — 
inflacjonistów. 

BERLIN, 1. 6. (Pat). — Prasa w obszer- 

nyeh komentarzach omawia szanse desyg- 

rowanego von Papena na stanowisko kanc- 

lerza przyszłego gabinetu. Dziennik „Vor- 

waerts* oświadcza, iż rząd koncentracji na 

radowej jest rządem inflacjonistów. Niebez- 

pieczeństwo grczi połityce zagranicznej, wa- 

łucie i ubezpieczeniom społecznym. Rząd 

von Papena jest pierwszym etapem do ab- 

sołutnej dyktatury iaszystowskiej.  „Berli- 

ner Tageblatt* nazywa gabinet von Papena 

rządem baronów. 

Karjera von Papena. 

LONDYN. 1.VI. (Pat) Dzienniki 
tutejsze, omawiając powierzenie mi- 
sji tworzenia gabinetu niemieckiego 
von Papenowi podają rewelacyjne * 
kompromitujące szczegóły z czasów 
jego karjery, jako attachć wojskowe- 
go ambasadora niemieckiego w Wa- 
szyngtonie w okresie wojny. Dzien- 
niki piszą, że Papen brał udział w 
fałszowaniu paszportów, przygotowy 
waniu zamachów bombowych i usi- 
łowaniach unieruchomienia amery- 
kańskich fabryk amunicji, pracują 
cych dla Ententy, wskutek czego na 
żądanie Waszyngtonu odwołano go 
stamtąd w końcu r. 1915. „Dailly Te- 
legraph* przypomina także rolę von 
Papena, jako podżegacza do powsta” 
nia antyangielskiego w Indjach i 
Irlandji. 

Papen wystąpił z centrum. 

BERLIN. 1.VI. (Pat.) „„Vorwaerts'' 
donosi, że von Papen zgłosił wystąpie 
nie ze stronnictwa centrowego. 

      

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ROZPRAWA HASKA. 

„Rytas“ (Nr. 100) donosi: 
Sprawa interpretacji konwencji kłajpedz 

kiej została wyznaczona w Trybunale Has- 
kim na dzień S ezerwca r. b, Delegatem Łit 
wy w tej sprawie będzie lit. min. pelnomoc- 
ny w Londynie p. Sidzikauskas, 

P. Sidzikauskas bawi obecnie w Kownie, 
gdzie wespół z ministrem Spraw Zagranicz- 
nych opraeował kontrmemorjał w sprawie 
kłajpedzkiej, domagający się wyeliminowa- 
nia ze sprawy 5 i 6 punktu pisma państw 
sygnatarjuszy 

Obeenie p. Sidzikauskas opracowuje swe 
przemówienie w Trybunale. w czem dopo- 
magają mu prof. Mandelsziam oraz mec. 
Rohinzon. Sędzią narodowym ze strony Lit 
wy będzie prof. Rómer. 

PREZES LEDNICKI JEDZIE DO KOWNA. 
„Dzień Kowieński* (Nr. 119): M-stwo 

Spraw Zagr. udzieliło już wizy A. Lednickie 
mu W” tych dniach Lednicki przybędzie do 
Litwy. Ma on zamiar bawić tu 7 dni. 
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Schacht następcą Luthera? 
BERLIN, 1. 6. (Pat). — W. związku ze 

zmianą gabinetu pojawiły się pogłoski o bli 
skiem ustąpieniu prezydenta Banku Rzeszy 
Luthera, którego stanowisko miałby objąć 
zpowrotem dr. Schacht, Tego rodazju zmia 
nę personalną pewne koła polityczne łączą 
z możliwością inflancji, za której zwołenni- 
ka uchodzi dr. Schacht. 

Demokratyczna agencja prasowa ze źród 
ła miarodajnego kategorycznie zaprzecza 
wszelkieh pogłoskom o ustąpieniu Luthera. 
Giełda berlińska, która na ustąpienie Brue- 
ninga reagowała wzmocnioną tendencją, 
dziś zachowuje rezerwę. 

Al o UA AA 

Kłopoty pani Niuski” 
HUMORYSTYCZNA OPOWIEŚĆ 

EUGENJI KOBYLIŃSKIEJ 

wyszła już z drukarni „Lux“ i jest 
Kanie kaiżękeakdk wileńckich 

SKŁAD GŁÓWNY 
W KSIĘGARNI ŚW. WOJCIECHA. 
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Herriot utworzy rząd bez socjalistów. 
Rokowania nie doprowadziły do porozumienia. 

PARYŻ. 1.VI. (Pat.) Kongres soeja 
listyczny jednomyślnie przyjął rezo- 
lucję, przyjmującą do wiadomości 0- 
świadezenie Herriota oraz uchwałę 
partji socjalnych radykałów i stwier 
dzającą, że rokowania z socjalnymi 
radykałami zostały w ten sposób u: 
kończone i zamknięte. Przed uchwa 
leniem powyższej rezolucji Bium zło 

żył sprawozdanie o wezorajszem społ 
kaniu pomiędzy delegacją soejalistów 
a komitetem socjalnych radykałów, 
podezas którego to spotkania Herriot 
oświadczył, że obcenie nie może li- 
czyć na poparcie rządu radykałów 
przez socjalistów albowiem obecne 
okoliczności są zgoła odmienne od 
okoliczności po wyborach w r. 1924. 

Herriot przeciwko warunkom socjalistów. 

PARYŻ. 1.V£. (Pat.) Herriot w prze 
mówieniu, wygłoszonem wczoraj na 

posiedzeniu komitetu wykonawczego 

socjalnych radykałów, podkreślił, iż 
nie dopuszcza do apriorycznej formu- 

ły, dotyczącej ograniczenia wydatków 

na cele wojskowe, » ile nie są one 
podporządkowane interesom obrony 

narodowej. Zasada fabrykacji i han 
dlu prywatnego bronią oraz kwestja 
40-godzinnego tygodnia pracy są to 
zagadnienia o charakterze międzyna 

rodowym. Nacjonalizacja ubezpieczeń 
i wykupienie linij kolejowych są to— 
zdaniem Herriota —- sprawy niemoż- 
liwe do realizacji ze względów finan- 
sowych. Komitet przyjął rezolucję, 
wypowiadającą się przeciwko wszel- 
kiemu porozumieniu z kartelem pra- 
wicowym i wyrażającą gotowość 
współpracowania w łonie rządu ze 
wszystkiemi czynnikami republikań- 
skiemi. 

Utworzenie nowego rządu w końcu 
bieżącego tygodnia. 

PARYŻ. 1.VI. (Pat.) Izba Deputo- 
wanych zbierze się w piątek o godz. 
14.30 celem dokonania wyboru pre- 
zydjum. Możliwe, że przewodniczący 
zarówno Izby, jak i Senatu będą wy* 
brani w ciągu piątkowego popołu- 
dnia. W piątek wieczorem prezydent 

republiki Lebrun mógłby rozpocząć 
konsultacje, a następnie powierzyć 
Herriotowi misję tworzenia gabinetu. 
Rząd ukonstytuowałby się w ciągu 
soboty lub niedzieli i mógłby stanąć 
przed parlamentem w przyszły wto- 

rek. 

Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu 
francuskiego. 

PARYŻ. 1.V. (Pat. Nowa Izba De: 
putowanych zebrała się dzisiaj o godz. 
15-ej na pierwsze posiedzenie, które 
zresztą miało charakter czysto for 
malny. Najstarszy wiekiem deputo- 
wany Groussau wygłosił mowę ku 
uczczeniu tragicznie zmarłego prezy- 
denta republiki Doumera, poczem na 
znak żałoby posiedzenie zostało za- 
wieszone. Po wznowieniu posiedzenia 
deputowany Groussau oddał hołd pa* 
mięci zmarłego deputowanego Thom- 
sona, który dotychczas był najstar- 

szym z wieku deputowanym. Następ 

nie wygłosił tradycyjne przemėwie- 

nie, w którem podkreślił, że obecna 

sytuacja gospodarcza przez swoją po- 

wagę nakazuje moralne zjednoczenie 

między wszystkiemi partjami, w celu 

zużycia wszystkich narodowych sił 

moralnych dla celów ogólno-narodo- 
wych. Zkolei Izba Deputowanych 

przystąpiła do procedury sprawdzania 

legalności wyboru wszystkich człon- 

ków nowej Izby. 

Warunki socjalistów rozbiły 
kartel. 

PARYŻ. 1.VI. (Pat) Cała prasa 
uważa, że stanowisko, zajęte przez 
stronnictwo radykałów socjalnych i 
socjalistów, zamyka wrota do wszel: 
kiej współpracy tządowej tych stron- 
nietw. „Le Populaire* nazywa odpo- 
wiedź radykałów odrzuceniem warun 
ków socjalistów. Dzienniki radykalne 
wyrażają z tego powodu ubolewanie, 
że propozycje socjalistów uczyniły 
niemożliwą współpracę dla obu par: 
tyj. Prasa uważa za rzecz niemal pe- 
wną, że gabinet radykalny pod prze- 
wodnictwem Herriota utworzony bę 
dzie w końcu bieżącego tygodnia. 
Znajdzie on poparcie żywiołów cen- 
trowych i lewicowych. 

Odwołanie narady przedso- 
borowej w Athos. 

Prasa rosyjska donosi, że zwołana 
przez wschodniego patrjarchę w Kon 
stantynopolu narada w sprawie zwo- 
łania ekumenicznego soboru wschod 
niego Kościoła została odwołana wsku 
tek sprzeciwu serbskiego patrjarchy 
Warnawwy, który odmówił wzięcia 
udziału w obradach wespół z zapro- 
szonymi przez patrjarchę reprezen- 
tantami t. zw. żywej cerkwi rosyj: 
skiej. 

EET UTENOS SIS 

Popierajeie Przemyst Krainwy 
ET TTS PETN ESS 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 1.VI b. r. 

WALUTY i DEWIZY: — Dolary 8.87— 
8,89—8,85. — Londyn 32,94—32,90—33,08— 
32,76. — Szwajcarja 174,50—174,93—174,07. 
— Berlin 210,85. Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: — Pożyczka 
6 proc. dolarowa 47—47,25. — 4 proc. doła- 
rowa 45,75—46. — 7 proc. stabilizacy jna 
44,25—42—42,25—48 (setki), — 8 proc. 
LZBGK. i BR., obligacje BGK. 94. Te same 
7 proc. 83,25. — 8 proc. warsz. 87—49,50— 
48,75—52 (drobne). 8 proc. Kalisza 45. — 
8 proc. Piotrkowa 46. Tendencja nieco moc 
niejsza. 

AKCJE: Bank Polski 70. Tendencja ut- 
rzymana. 

 



2 

Prasa angielska wobec Polski. 
Burza od wschodu i zachodu za- 

graża światu. W chwilach tak krytycz 
nych, rozwaga i zimna krew jest ko- 
nieczną aby uniknąć katastrofy. Cała 
pwaga opinji publicznej świata skupia 
się dokoła konfliktu Dalekiego Wscho 
du i Gdańska, rozdmuchując i wyol- 
brzymiając każdy wypadek, zaostrza 
jąc przez to jeszcze zatarg. Objektyw 
ność i rzeczowość wymagana jest od 
dziennikarzy, przedewszystkiem od 
dziennikarzy poczytnych międzynaro 
dowych pism. 

Dowodem wielkiej odpowiedzial- 
ności którą obecnie ponoszą publicyś 
ci wielkich pism. mogą służyć kores- 
pondencje z Gdańska dziennikarzy an 
gielskich, którzy _ rozpowszechniając 
alarmujące wymysły o zamiarach a- 
gresywnych Polski, źle przysługują 
się pokojowi światowemu, dodając co 
raz większej odwagi hitlerowcom w 
sprowokowaniu zbrojnego zatargu. 

W razie zatargu, mocarstwa za- 
chodnie wmieszają się do konfliktu, a 
więc obok Francji przedewszystkiem 
Anglja będzie miała głos decydujący. 
Niestety nasze społeczeństwo nie jest 
dostatecznie poinformowane o opinji 
angielskiej. Nieprzychylnej dla nas 
prasie poświęcimy dzisiaj baczną u- 
wagę. 

Obecny rząd angielski nie jest nie 
przychylnym do spraw polskich, jed- 
nak w państwie tak konstytucyjnem 
jak Anglja, opartem na wiekowej tra- 
dycji. opinja publiczna ma decydują- 
cy wpływ na posunięcia rządu. Opinja 
publiczna jest pod wpływem prasy, 
trzeba posiadać umysł niezwykle kry 
tyczny aby nie ulec wpływom czyta- 
nego codziennie pisma. Stosunek pra- 
sy angielskiej do nas jest sprawą nie- 
zwykle doniosłą. 

Najbardziej znane poza granica- 
mi Anglji pismo angielskie, apolitycz 
ny TIMES zajmuje stanowisko objek - 
tywne. Artykuły „Times'a* o Polsce 
i Gdańsku nacechowane są wstrzemię. 
źliwością. Odwoławszy swego kores- 
pondenta warszawskiego redakcja te- 
go pisma powierzyła korespondencje 
naszej rodaczce p. M. Chrzanowskiej. 
Można więc być pewnym że opinja 
tego pisma o Polsce będzie conajmniej 
kompetentna i objektywna. 

W rzeczowym artykule z dn. 26 ub. 
m. o Polsce, „,Times* uważa, że Her- 
rioł wyrazi swą zgodę na udzielenie 
pożyczki Polsce. Pismo to tradycyjnie 
popiera każdy rząd angielski, wycho 
dząc z założenia, że prasa powinna 
lojalnie zachowywać się względem 
swego rządu, posiadającego zaułanie 
narodu. (Mądrą tą politykę zalecić 
należałoby również naszej opozycji). 

Większość angielskiej prasy kon- 
serwatywnej (Morning Post, Daily Te- 
legraph, Daily Mail etc.) z wyjątkiem 
Daily Express i Evening Standart, zaj 
muje stanowisko raczej objektywne. 
Berliński korespondent Morning Post 
(najstarszego pisma partji konserwa- 
tywnej) z Berlina informuje swój 
dziennik o Polsce. Pomimo pobytu w 
Berlinie nie uległ wpływom niemiec- 
kim. przebywając dłuższy czas w Pols 
<e, jest dla nas bardzo życzliwy. Bę- 
«dąc wielbicielem Marszałka  Piłsud 
skiego, przetłumaczył  autobiografję 
Marszałka na język angielski. Książ- 
ka ta, cieszy się dużem powodzeniem 
w Anglji. Starym przyjacielem Polski 
jest berliński korespondent „Daily 
Mail“, dzięki jemu pismo Lorda Nor- 
thcliffa jest dla nas przychylne. Go- 
rzej jest z „Daily Telegraphem* gdyż 
korespondenta  genewskiego tego 
b. poczytnego ekonomicznego pisma 
konserwatystów, należącego do Lorda 

Burnhama, łączą bliskie stosunki z 
Niemcami, Litwą a nawet Moskwą. 
Wiadomości tego pisma o Polsce bę- 
dą dla nas zawsze nieprzychylne. Ta 
kież stanowisko zajmują pisma o ten 
dencji rewizjonistycznej Lorda Rot- 
hermeera i Beaverbrooka. (Evening 
Standart, Sunday Dispach, Daily Mir- 
ror, Daily Express etc). 

Najbardziej nieprzyjazną jest cała 
nego naszego rządu zajęła ze wzglę- 
dów politycznych prasa Labour Party 
(robotnicza). 

Najbardziej nieprzyjaźną jest cała 
prasa liberalna, z leaderem tej partji 
Lloyd Georgem na czele. Na szczęście 
wielką karjerę polityczną tego b. pre 
mjera Anglji uważać można za skoń- 
czoną. (Daily News, Daily Chronicle, 
przedewszystkiem zaś Manchester Gu 
ardian). 

Machester Guardian jest bardzo 
poważnem i najłepiej redagowanem 
pismem Anglji. Pismo to, czytane 
przez całą inteligencję liberalną, re- 
prezentujące interesa handlowe, fi- 
nansowe — bardzo często międzyna- 
rodowe i pacyfistyczne, niestety ger- 
manofilskie — ustosunkowało się do 
nas bardzo nieprzychylnie. Zdaje się 
jedank, że po tragicznej śmierci na- 
ezelnego redaktora Scotta, prądy wię- 
cej objektywne względem Polski bio- 
rą górę w redakcji pisma. 

Najwięcej jednak szkodliwym dla 
nas jest niepoważny brukowy, nieste- 
ty bardzo poczytny .,Daily Exspress'', 
który zbytnio ufa swemu specjalne- 
mu  gdańskiemu  korespondentowi. 
Dobrze pamiętny wszystkim jest 
pierwszy kłamliwy artykuł p. Green- 
walla donoszący o zamiarach okupacji 
Gdańska i Prus Wschodnich przez 
Wojska Polskie. Pogłoska ta przebieg 
ła całą prasę europejską, dodając oli- 
wy do ognia. Mogłoby się zdawać, że 
po zaprzeczeniu tej pogłoski przez Wy 
sokiego Komisarza Ligi Narodów, o- 
raz przez cały szereg pism zagaranicz 
nych, skompromitowanemu dziennika 
rzowi angielskiemu odeszła ochota 
wprowadzania w błąd opinji publicz- 
nej. Tymczasem w ostatnich dniach w 
„Daily Express* ukazała się druga i 
trzecia z rzędu korespondencja p. H. 
J. Greenwalla p. t. Korytarz przepeł- 
niony żołnierzami „Prawda o 
Gdańsku* oraz ..Korytarz Komedji*. 
Zobaczmy jak wygląda ta „praw- 

da 
„Dawniejszy port niemiecki y. 

kiem zostal przez Traktat Wersalski Niem- 
com odebrany, zamiast portu Gdansk stal 
się według oficjalnego określenia „Wiolnem 
Miastem*. Mieszkańcy tego Wolnego Miasta 
są wolni jak zwierzęta w ogrodzie zoologi- 
cznym. Polacy dla których to Wiolne Mia- 
sto stworzone zostało będą w krótkim cza- 
sie panami miasta. Korytarz Polski jest zie- 
jącą raną we wschodnim boku Niemiec, jest 
stałem niebezpieczeństwem dla pokoju eu- 
ropejskiego*. 

Opisuje w dalszym ciągu dziwną 
historję Gdańska, w której czytamy o 
potędze Gdańska za czasów Hanzy, 
ale ani słowa o prawdziwej przyczy- 
nie rozkwitu Gdańska — Polsce 
„Pewnego dnia* czytamy dalej, „w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
w Paryżu, kilku starszych panów za- 
skoczonych zostało zapytaniem 0 no- 
wej granicy pomiędzy Niemcami a 
jej sąsiadem Polską. Czerwo- 
nym atramentem stworzyli 500 
mił stałej troski, pole bitwy przyszłej 
wojny europejskiej. Polska obecnie 
głodem zmusza Gdańsk do poddania 
się, obecnie jest już 35.000 bezrobot- 
nych w Gdańsku”. 

Podając w dalszym ciągu szereg 
przykładów tego rodzaju, jak „„Gdan- 
ska krowa żre polską trawę, 
a polska kura składa jajka na 
gdańskim terenie* dochodzi do wnio 
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Nieporozumienie 

PESBONOS"ROP 

przediozafskie. 
St. Zjedn. dezawuują Anglję. 

LONDYN. 1.VI. (Pat.) Pomiędzy 
Wielką Brytanją a Stanami Zjedno- 
czonemi powstało znamienne niepo- 
rozumienie na tle komunikatu, ogło 
szonego w Waszyngtonie przez depar 
tament stanu co do ewentualnego ' 
zwołania przez Wielką Brytanję mię 
dzynarodowej konferencji ekonomicz 
nej. 

Brytyjski minister spraw zagra- 
nicznych Simon złożył 1 b. m. w Izbie 
Gmin oświadczenie, które stanowi 
grzeczne, ale wyraźne zdezawuowanie 
komunikatu departamentu stanu Ame 
ryki. Z oświadczenia Simona wynika, 
że rząd brytyjski ma przedewszyst- 

kiem na myśli omawianie spraw eko 
nomicznych w ramach konferencji 
lozańskiej, a nie całkowicie od niej 
odrębnie, jak to usiłował przedstawić 
komunikat amerykański, 

Również wybór Londynu jako 
miejsca dla omawiania spraw ekono- 
micznych wcale nie zdaje się być pro- 
ponowany, jak przedstawia komuni 
kat amerykański.. Wreszcie minister 
Simon zaprzecza także, jakoby rząd 
angielski uzgodnił z rządem Stanów 
Zjednoczonych kwestję porozumienia 
się z Francją, Włochami i innemi 
zainteresowanemi mocarstwami, jak 
głosi komunikat amerykański. 

Posiedzenie sejmu pruskiego. 
Tym razem bez awantur i bójek. 

BERLIN. 1.VI. (Pat) W dn. 1 
czerwca odbyło się pierwsze po zna- 
nych bójkach posiedzenie sejmu pru 
skiego. Na polecenie narodowo-socja- 
listycznego prezydenta sejmu Kerrla 
policja zarządziła szereg środków ost 
rożności dla zapewnienia bezpieczeń- 
swa koło gmachu sejmowego i w we 
wnętrznych pomieszczeniach. Przy 
wejściu urzędnicy policji poddawali 
publiczność rewizji w poszukiwaniu 
broni. Przed posiedzeniem plenarnem 
zebrał się konwent senjorów, który 
ograniczył czas przemówień przedsta 
wicieli poszczególnych frakcyj db 
trzech godzin tak, aby można było 
ukończyć debaty polityczne do piątku 

Obniżka pensyj w 
WASZYNGTON. 1.VI. (Pat.) Senat 

przyjął 72 głosami przeciwko 11 pro- 
jekt ustawy, zapewniającej skarbowi 
dochody w wysokości 1000 miljonów 
dolarów. Podpisanie tego projektu 
przez prezydenta Hoovera nastąpi 
prawdopodobnie w końcu bieżącego 
lub na początku przyszłego tygodnia. 

i przystąpić do głosowania. Następnie 
sejm, w/g doniesień prasy, ma się 
odroczyć do 21 czerwca r. b. t. j. aż 
do wyborów w Hesji. 

Na posiedzeniu konwentu senjo- 
row socjal-demokraci zapowiedzieli 
wytoczenie sprawy przeciwko skarbo 
wi pruskiemu, reprezentowanemu 
przez prezydenta sejmu, o odszkodo 
wanie dla ciężko poranionego w cza 
sie bójki między narodowymi socja- 
listami i komunistami posła Jurgense- 
na, wychodzące z założenia, że prezy 
dent sejmu ponosi również odpowie 
dzialność cywilną za porządek w 
gmachu sejmu. 

St. Zjednoczonych. 
Równocześnie senat przyjął rezolucję, 
przewidującą zmniejszenie wydat- 
ków. Specjalna podkomisja uchwaliła 
zmniejszenie uposażeń 0 10 proc. 
dzinie oszczędności, które ma dać 
Jest to główne postanowienie w dzie- 
zmniejszenie wydatków o 238 milj. 
dol. 

Przyczyny katastrofy samolotu węgierskiego. 
BUDAPESZT, 1. 6. (Pat). — Inż. Asboth 

wniósł doniesienie do prokuratury w spra- 
wie katastrofy samolotu węgierskiego „Spra 
wiedliwość dla Węgier*, który — jak wia- 
domo — rozbił się na lotnisku w Rzymie, 
powodując Śmierć 2 węgierskich lotników 

Dunikowskiemu n 
PARYŻ. 1. 6. (Pat). — Wezoraj inż. Du 

nikowski miał odbyć powtórne doświadcze 
nie w obecneści rzeczoznawców. O godz. 
15 sprowadzono Dunikowskiego taksówką 

do Szkoły Centralnej. O godz. 15,50 Duni- 
kowski opuścił gmach Szkoły Centralnej, 
czyniące wrażenie niezwykle zdenerwowane- 

  

Inż. Asboth wskazuje, że pewna śruba, zro- 
biona z lichego materjału, pękła w czasie 
lotu, stając się przyczyną katastrofy. Inż. 
Asboth ostrzegał lotnika Endresza przed roz 
poczęciem lotu, ale niestety daremnie, 

ie powiodło się? 
go. Na pytanie, jaki był przebieg próby, ob- 
rońca oskarżonego oznajmił, że Dunikowski 
nie życzy sobie, by mu wykradziono sekret. 
Zdaniem prasy francuskiej, Dunikowski sta- 
nie przed trybunałem pod zarzutem usiłowa 
nego oszustwa. , 

sku že stan ten dlužej potrwač nie 
może... „Obiestrony bombardują Wy 
sokiego Komisarza L, N. długiemi no 
tami, życie znienawidzonego przez Po 
laków p. Graviny nie jest różane... Na 
dejdzie chwila kiedy zniesiony zosta 
nie ten stan rzeczy, stworzony pewne- 
go popołudnia przez Wilsona, Clemen 
ceau i Lloyd Georgea“. 

    

Czytając te dziwne i tak niepożą- 
dane, a jednak znajdujące na zacho- 
dzie posłuch korespondencje ,„„Naocz- 
nego świadka mimowoli przypomnia 
łem sobie memuary pewnego Anglika, 
który wyłądowawszy w Brest i zoba- 
czywszy „jedną* rudą dziewczynę na- 
pisał: w Brest wszystkie kobiety są 
rude. 

Mamy zbyt wielkie pojęcie o ucz- 
ciwości Anglików, nie chcemy wie- 
rzyć, że p. Greenwall jest na żołdzie 
hitlerowców. Dziwi nas tylko bardzo, 
że „Daily Express* na wywczasy let- 

  

  

"nie do Gdańska wysłało tak egzalto - 
wanego i naiwnego korespondenta, 

który uległ wpływom hitlerowców. 
Według jego własnych słów .,.zwiedzał 
muzea gdańskie oraz zrobił — wy- 
cieczkę — do korytarza”, Czy „Daily 
Express* sądzi, że nie przebywając 
jednocześnie w Polsce można dać o- 
bjektywny pogląd na sprawę? 

* * * 

Nieprzychylne stanowisko części 
prasy i opinji publicznej Anglji do Pol 
ski pochodzi raczej z nieznajomości 
Polski, jej stosunków i historji. To też 
większość Anglików przebywających 
w Polsce wraca do Anglji jako nasi 
przyjaciele. Będąc z wizytą u angiel- 
skiego Konsula Generalnego w Polsce 
p. Franka Savery, miałem sposobność 
przekonać się o jego wielkiej życzli 
wości do naszego kraju w którym 
przebywa od lat 13-tu, dobrze posiada 
nasz język, sprawami naszemi niez- 
wykle się interesuje. Kilkakrotnie 
przebywał w Wilnie i zachwycony 
jest pięknem naszego starego miasta. 

Norbert Żaba. 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Kto niszczy nasz przemysł 

na Śląsku. 
„Polska. Zachodnia* zastanawia 

się czemu nie można biłansować do- 
datnio roli przemysłowej i ogólno-go- 
spodarczej wielkiego koncernu hutni- 
czego Górnego Śląska — t.zw. .„Wspól 
noty. 

„„Wiadomą jest rzeczą, że „Wkpólnota” 
opiera się na kapitale niemieckim. Głów- 
nym jej akcjonarjuszem jest znany niemie- 
cki przemysłowiec Flick, ogłoszony niedawno 
w prasie niemieckiej za najbogatszego czło- 
wieka w całej Europie i oceniany pod wzglę 
dem majątkowym na 2,3 miljardy zł. 

Otó: lick jest jednak nietylko głównym 

  

    

„akejonarjuszem obecnej „Wspólnoty* czyli 
właścicielem przeszło 50 proc. polskiego że- 
laznego przemysłu hutniczego, lecz jest rów 
nież właścicielem dużych i poważnych przed 

i s hutniczych w Niemczech. Właś- 
nością Flicka są obecnie następujące przed- 
siębiorstwa niemieckiego przemysłu żalaz- 
nego: Mitteldeutsche Stahlwerke, Maxhiitte 
w Bawarji, Gelsenkirchener Gesellschaft w 
Gelsenkirchen w Westfalji oraz bardzo po- 
ważny pakiel akcyj Vereinigte Stablwerke 
w Westfalji“. е 

Dalej czytamy, że p. Flick jest tv- 
pem spekulanta przemysłowego, który 
zrobił majątek na wojnie światowej, 
że w gruncie rzeczy nie tyle obchodzi 
go przemysł ile finanse, że gdy: 

„-.interesy posiadanego przez niego prze- 
mysłu polskiego znajdą się w kolizji z inte- 
resami przemysłu niemieckiego, interesy pol 
skiego hutnictwa i polskiego życia gospodar 
czgo będą niewątpliwie bardzo poważnie za- 
gorżone. 

„„Flickowi, przy dążeniu do zawładnię- 
cia przemysłem polskim. nie chodzi wcale 
o jego najżywotniejsze interesy, o rozwój 
i spotęgowanie jego zdolności życiowych, 
lecz przeciwnie, z wszystkiego odnosi się 
dosyć wyraźne wrażenie, jak gdyby przewod 
nią myślą była chęć osłabienia, nietyłko sa- 
mego żelaznego przemysłu hutniczego, lecz 
całego pr iego życia gospodarczego. Bo 
przecież, jeżeli w czasie możliwej jeszcze 
konjunktury unieruchamia się jedną hutę i 
drugą, jeżeli nibyto w imię racjonalizacji i 
usprawnienia produkcji czynione są podsię 
pne starania zamknięcia trzeciej huty, pod 
każdym względem najżywotniejszej, to już 
chyba nie może być mowy o tem, że dzieje 
się to dla dobra polskiego przemysłu i pol- 
skiego życia gospodarczego”. 

    

  

  

  
    

            

  

  

  

  

O dołarach w pończosze 

pisze „Kurjer Łódzki”: 
„.„Straty, jakie naskutek spadku kursu 

dolara ponieśli posiadacze tej waluty w Pol 
sce, podniosą się jeszcze bardziej, o iłe spra- 
wdzą się przewidywania zagranicznych sfer 
finansowych które na podstawie zachodzą- 
cych faktów gospodarczych w Stanach Zjed 
noczonych, przekonane są o niechybnem i 
nieuchronnem załamaniu się waluty ame- 
rykańskiej. 

„.Prócz tego posiadacze tej waluty, któ- 
rzy przechowują banknoty u siebie w do- 
mu, a więc zatrzymują swe oszczędności w 
gotówce, co nazywa się tezauryzacja, tracą 
corocznie powaźne zyski. Dla gospodarstwa 
narodowego zyski te stanowią ogromne su- 
my, które są bezprodukcyjnie zmarnowane. 
Gdyby posiadacze dolarów potrafili wyciąg- 
nąć ze swych oszczędności chociaż 4 proc. 
zysków w stosunku rocznym, to bogactwo 
kraju i poszczególnych obywateli zwiększy- 
łoby się corocznie o sumę 2 miljonów dola- 
rów. Suma ta w obecnych warunkach prze- 
pada bezpowrotnie". 

Coraz częściej prasa zamieszcza 
humorystyczne rysunki na temat pa- 
niki wśród ciułaczy. Jednocześnie jed 
nak pamiętajmy ilu amatorów dolara 
ponosi dziś smutne skutki swej niew- 
czesnej nieufności do własnego pie- 
niądza. 

  

     

    

  

   

Kraj, w którym wyświetlono 
po raz pierwszy film. 

Nie do wiary, ale jest taki kraj w Europie 
który nie oglądał do tej pory filmu na ek- 
ranie. Krajem tym jest republika górska An- 
dorra, na granicy Hiszpanji i Francji. Zna- 
lazł się jednak odważny przedsiębiorca, 
wziął pod pachę aparat, spory kawał płót- 
na i zapowiedział wyświetlenie sensacyjnego 
filmu z Gretą Garbo. Seans odbył się w 
wielkiej szopie drewnianej w Andorze. Na 
przedstawienie zeszła się połowa ludności 
republiki (3.000 mieszkańców wogóle). Po 
skończonym seansie udała się deputacja ko- 
biet do biskupa ze skargą na niemoralną 
treść filmu. Szopę zamknięto, i tak wraz z 
narodzinami filmu, narodziła się w Andorze 
cenzura filmowa. 
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Nie dziwimy się 

redakcja „Słowa* 
temu bynajmniej, że 

skargę przeciwko 
„Dziennikowi Wileńskiemu*, który podejrze- 
wa ją o ubieganie się o subsydja rządowe. 
Istotnie, pismo, poświęcone obronie interesów 
wielkich właścicieli ziemskich, wszczyna j 
w imię tych interesów 

  wnosi 

  

   
zaciekłą, niesłycha- 

nemi metodami prowadzoną walkę przeciwko 
części tegoż obozu pro      ządowego, może bra 
subsydja z czystem sumieniem tylko od tej 
grupy, której służy. Za robotę rozbijacką 
wewnątrz swego obozu. za szkalowanie naj 
bardziej wartościowej, ideowej i silnej grupy 
młodzieży prorządowej, za dopomaganie zwy- 
cięstwu endecji w wyborach akad. trudno, 
doprawdy „w zać od Rządu subsydja. 
Dziennikarz, k óry się na to zdobędzie, okaże 
się w syłuacji więcej niż fałszywej wobec ele- 
mentarnych nakazów etyki. Z pieniędzy pań- 
stwowych ma moralne prawo korzystać ten 
tylko, kto przedewszystkiem dobru państwa 

słu Tę służbę publiczną trzeba jednak 
odróżnić od służby prywatnej, odrabianej 
w cieniu władzy państwowej. Różnica ma- 
leńka taka... 

  

   

   

    

P. redaktor i wydawca „Słowa* w swej 
walce z „Kurj WiL* i z prorządowym obo- 
zem wśród młodzieży posługuje się metoda- 
mi, niepraktykowanemi nawet pomiędzy 
zwalczającemi się stronnictwami, P. redaktor 
uwolnił nas przez to od wszelkich skrupu- 
łów w wyciągnięciu używanych przez niego 
a niedozwolonych w normalnych stosunkach 
chwytów na światło dzienne. P. redaktor 
przez swoje metody walki wewnętrznej po- 
stawił siebie poza nawias obozu, w którym 
obowiązują ludzi pewne prawidła i formy 
postępowania. Z tego faktu, który z nacis- 
kiem dziś siwierdzamy, wyciągnięte zostaną 
przez nas w każdych warunkach i w każ- 
dym czasie wszystkie konsekwencje. 

  

  

Potępienie nieuczciwego 
dziennikarza. 

LONDYN, 1. 6. (Pat). — Na środowem 
posiedzeniu Izby Gmin jeden z członków 
Izby poruszył sprawę fałszywych i alarmu- 
jących wiadomości, jakie podał jeden z 
dzienników londyńskich, a które dotyczyły 
rzekomej koncentracji wojsk polskich wpob- 
liżu Gdańska w zamiarze okupacji wolnego 
miasta. 

Deputowany zapytał ministra Simona, 
czy nie byłoby najwłaściwszem wprowadzić 
przepis ustawodawczy, zabraniający dzienni- 
kom pod karą grzywny rozpowszechniania 
fałszywych wieści lub publikowania oświad- 
czeń mających na celu zatruwanie dobrych 
stosunków międzynarodowych. Minister Si- 
mon odpowiedział, że wprawdzie niema po- 
wodu zmiany obowiązującego w tym zakre- 
sie obecnie ustawodawstwa angielskiego, ale 
z drugiej strony oczywiście potępia on jak 
najbardziej stanowczo tego rodzaju postę- 
powanie 

Ostatni bandyta w Sardynii. 
Na wyspie Sardynji kwitło zdawiendaw- 

na rozbójnictwo. Rząd Mussoliniego zabrał 
się energicznie do tępienia bandytów. W: tych 
dniach w m. Sassari aresztowały władze po 
20 latach bezowocnych poszukiwań „ostat- 
niego* bandytę sardynskiego, 44-letniego 
Giovanni Succu. Succu ma na sumieniu spo- 
rą liczbę mordów, podpaleń, rozbojów. Sąd 
skazał go na 21 lat zamknięcia w więzieniu. 
Ginie romantyzm zbójecki w ostatnich za- 
kątkach Italji. 

Sądy boże, klątwy, inkwizycja... 
„We wszystkiem, cokolwiek przy- 

nosi chlubę, Leon Battista Alberti 
przodował od dzieciństwa. Niepraw - 
dopodobne rzeczy opowiadają nam o 
jego przerozmaitych ćwiczeniach fi- 
zycznych i gimnastycznych sztukach; 

jak to równemi nogami przeskakiwał 
stojących ludzi, jak w katedrze rzucił 
w górę monetę, że zadzwoniła o wyso 
kie sklepienie, jak najbardziej nieo- 
kiełzane konie drżały pod nim i dygo 
taly: w trzech bowiem rzeczach chciał 
stanąć ponad xyszelką krytykę: w cho 
dzie. w jeździe konnej i w wymowie. 
Muzyki wyuczył się bez nauczyciela, 
a jednak znawcy podziwiali jego ut- 
wory. Pod naciskiem biedy uczył się 
przez wiele lat obojga praw, aż wsku 
tek wyczerpania nabawił się ciężkiej 
choroby; a kiedy w 24 roku życia 
spostrzegł, że pamięć jego osłabła, 
lecz zdolność rozumowania pozostała 
nienaruszona, poświęcił się fizyce i 
matematyce, a przytem przyswoił so- 
bie znajomość i nabył wprawę w naj 
rozmaitszych rzeczach, gdyż artystów, 
uczonych i wszelkich rzemieślników, 

nawet szewców, wypytywał o ich ar- 
kany i sposoby. Poza tem wszystkiem 
modelowal też i malował portrety, 
odznaczające się niezwykłem podo- 
bieństwem. chociaż je nieraz robił z 
pamięci. Szczególny podziw budziła 
tajemnicza skrzynka optyczna, w któ 
rej pozwalał oglądać gwiazdy i księ- 
życ. wschodzący w nocy ponad skali 
słemi górami, to znów rozległe krajo- 
brazy, z górami i zatokami, gubiące 
się w majaczącej dali, z nadpływają- 
cemi okrętami, raz w blasku słońca, 
to znów w osłonie chmur. Z radością 
wiłał jednak także dzieła innych, a 

każdy wytwór ludzki, odpowiadający 
jakiejkolwiek zasadzie piękna, uwa- 
żał niemal za coś boskiego. Prócz tego 
rozwijał działalność literacką; w 
pierwszym rzędzie pisał o sztuce, a 
prace jego są wskaźnikami, głównemi 
źródłowemi dokumentami do odro- 
dzenia form, zwłaszcza w architektu- 
rze. Następnie wymienić trzeba jego 
łacińskie utwory prozaiczne, nowele 
i t. p.. z których niektóre uchodziły 
za dzieła starożytne, także żartobliwe 
mowy biesiadne, elegje i eklogi, na- 
stępnie dzieło włoskie .,O gospodar- 
stwie* w czterech księgach, a nawet 
mowę pogrzebową z powodu Śmierci 
jego psa. 

Zarówno jego słowa poważne, jak 
żartobliwe zasługiwały na wydanie 
zbiorowe; zajmują też całe szpalty w 
jego biografji. Ze wszystkiem co miał 
i wiedział, dzielił się z innymi, jak 
czynić zwykły natury prawdziwie bo- 
gate. a największe swe wynalazki od- 
dawał za darmo. Wreszcie wymieni 
my też najgłębsze źródło jego istoty: 
niemal że nerwowe, niezmiernie sym 
patyczne współżycie ze wszystkiem, 
co go otaczało, Widok wspaniały 
drzew i łanów zbóż wyciskał mu łzy, 

pięknych, dostojnych starców  czcił 
jako „rozkosz natury”, nie mogąc się 
dość nacieszyć ich wyglądem; także 
zwierzęta o pięknej budowie darzył 
yczliwością, jako specjalnie wyposa- 

żone przez naturę, a niejednokrotnie 

wyleczył go z choroby widok pięknej 
okolicy. Nic dziwnego, że ludzie zna- 
jący jego tak zdumiewająco bliskie 
obcowanie ze światem zewnętrznym, 
przypisywali mu też zdolność prze- 
czuwania rzeczy przyszłych. Na długi 

  

   

szereg lat miał podobno przepowie- 
dzieć krwawe zajście w domu Este, 
losy Florencji i papieży, a miał też 
dar odczytywania duszy człowieka, 0- 
party na fizjognomice. Rozumie się 
samo przez się, że niezmiernie wytę- 
żona siła woli przenikała i zespalała 
całą jego istotę; jak najwięksi ludzie 
renesansu zwykł mawiać: „Człowiek 
może dokonać wszystkiego, jeśli praw 
dziwie tego zechce "). 

  

Imponujący obraz człowieka, nie- 
prawdaż? Jeden z klasycznych przed 
stawicieli Odrodzenia. tej najjaśniej- 
szej epoki „prawdziwie wspaniałej, ba 
jecznie bogatej w nadzwyczajnych 
wielkich ludzi, w nadzwyczajne wiel- 
kie wydarzenia i w nadzwyczajne 
wielkie dzieła”. *) 

Jako kontrast spójrzmy na czło 
wieka z epoki wieków średnich. Chu- 
da twarz ascetyczna, fanatyzm w 0- 

czach, brak jakiegokolwiek zaintere 
sowania się światem, zagłębianie się 
tylko w scholastyce, ciasnota umysło- 
wa i obskurantyzm. Do tego człowiek 
doszedł dzięki zbytniej supremacji 
kościoła, dzięki średniowiecznym „„ob- 
cęgom myśli*. Średniowiecze! — еро- 
ka inkwizycji, sądów bożych, klątw 
rzucanych na uczonych, palenia cza- 
rownie, klątw za krajanie trupów 
i t. p. okropności, Najciemniejsza epo- 
ka w dziejach ludzkości, przy których 
jakże jasno odbija Rzym pogański i 
Grecja. 

  

      

   

  

*) Leon Battista Alberti żył u progu xV 
stulecia. Burckhard w swej „Kuturze odro- 

dzenia we Wloszech“ przytacza go jako przy 
kład szerokości zainteresowań człowieka Od- 
rodzenia. Z tego względu jest Alberti intere- 
sujący. 

+) Adolf Strzelecki — przedmowa do „Od- 

rodzenia* J. hr, Gobineau. Warszawa 1908 

Takie sądy tułają się do dziś dnia 
między nami. z 

Kontrast odrodzenia ze średniowie 
czem to ulubione zdańko .,postępow- 
ców* XVIII i XIX wieku. Dziś już nie 
wolno wygłaszać zdań podobnych, 
dziś jest to stanowisko zupełnie w nau 
ce przebrzmiałe. Kolebka odrodzenia 
to mistyka średniowieczna, to filozof 
ja św. Bonawentury i ruch minorycki. 
Bracia św. Franciszka zaczynają wi 
dzieć wślad za swym mistrzem cały 
świat otaczający, Śpiewają hymn do 
słońca, wilka nazywają bratem. Nie 
jest to reakcja na Średniowiecze. jak 
lo się wykładało doniedawna, jest to 
krok naprzód, jest to konsekwentny 
rozwój zasadniczej linji średniowiecz 
nej. Jak twierdzi prof. Bicilli, którego 
nie można podejrzewać o  stronni 
czość dla katolicyzmu, „wszyscy bu 
downiczowie odrodzenia byli głęboka 
wierzącymi katolikami i nie zachw 
cali się łotrostwami starożytności” 
aczkolwiek ją znali i cenili. Żaden 
z nich nie był wolnomyślieielem. 

  

    

    

Najnowsze badania  histor 
przeprowadzają gruntowną 
poglądów na średniowiecze i renesans. 
Niejedno zdanie wieku XVII i 
XVIII, przyjęte i ugruntowane przez 
wiek XIX, jest dziś uznane za prze 
sąd. Kontrast i przeciwstawienie odro 
dzenia ze średniowieczem jest już 
przebrzmiały. В 

      

Sam termin „odrodzenie“ tłuma 

czony za Jakóbem Burckhardtem, jako 
sieniu do „odrodzenia* człowieka po 
chrzcie. Myśli te znalazły sens nowy 

*, P. M. Bicilli „Oczerki t'eorji istoriczeskoj 
nauki* Praga 1925 — Ogólnie z literaturą 
przedmiotu zapozna Łempicki „Renesans. 
Oświecenie, Romantyzm*. Warszawa 1923; 
Bicilli op. cit, 

    

  

w ruchu franciszkańskim i mistyce 
odrodzenie człowieka i świata w sen 
sie antycznym dziś nie wytrzymuje 
krytyki. Badania filologiczne Burda 
cha dowiodły, że pojęcie odrodzenia 
jest pierwotnie pojęciem mistycznem. 
Już od najwcześniejszych czasów pa 
jęcie to jest znane mistyce chrześci- 
jańskiej — przedewszystkiem w odnie 
XIII wieku. Staje się powszechnem 
hasło odrodzenia jednostki i kościoła. 

stępuje zwrot człowieka do włas 
nej duszy, którą się pragnie stopić = 
Bogiem, i do świata otaczającego, w 
którym się widzi odbicie Boga. Dante 
w „Wita nuova* odradza się dzięki 
prawdziwej miłości. Beatrycze staje 
się jego przewodniczką do tronu Bo 
ga. Majwyższą siłą motoryczną jest 
miłość, co słońce porusza i gwiazdy. 

    

    

Człowiek i świat już jest odkryty, 
wchodzimy w nową epokę, istotnie 
„przedziwnie wspaniałą, bajecznie 
bogatą w nadzwyczajnych, wielkich 
ludzi, nadzwyczajnie wielkie wyda- 
rzenia i nadzwyczajne wielkie dzieła”. 

Ale — jdąc dalej za Bicillim — 
ta mistyka, unosząca całą ziemię ku 
górze. przepajająca wszystko miłością 
nie może trwać długo, Poziom ducho 
wy jest zbyt wysoki wobec niewyro 
bienia ludzi — obcęgi myśli średnio 
wiecza zbyt krótko jeszcze trwały. 
I następuje załamanie się w pędzie 
ad astra. 

Epigoni tego pędu wzięli od odro 
dzenia wartości czysto zewnętrzne, 
niemają istotnego znaczenia wtedy, 
gdy odrodzenie się budziło: więc „se- 
kularyzują* oni państwo, życie, ide 
ały, tworzą nowe klasy społeczne, 
„odkrywają starożytność, zacząwszy 
ją bezkrytycznie kopjować, tę staro 
żytność tak jeszcze przed nimi cenio- 

ną, — wreszcie kończą na ubóstwiają 
cym kulcie jednostki, Rozwijając war 
tości odrodzenia mistycznego, nie two 

rząc niemal żadnych nowych, późne 
odrodzenie uczepiło się świata, i z 
okrzykami triumfu coraz szybciej po- 
częło się staczać w dół, Punkt najniż 
szy miał się znaleźć gdzieś aż w wieku 
XX, od którego — miejmy nadzieję— 
rozpocznie się znowu ruch w górę. 

Czy to wszystko, cośmy wyżej po 
wiedzieli, ma znaczyć, że średniowie 
cze było epoką „uczoną*? Że nie zna- 
ło sądów bożych, stosów za czary, 
klątw za krajanie trupów? Bynaj- 
mniej. Średniowiecze budowało na 
dziczy. Przez parę wieków waliły się 
w Azji hordy barbarzyńców. Gnały 

przez Europę, budziły wielkie węd- 
rówki ludów, niemniej od siebie dzi 
kich i pierwotnych. Na tym terenie 
zaczął pracować chrystjanizm, tu się 
rozszerza Kościół Katolicki, składając 
się zresztą z tych samych ciemnych 
ludzi — stąd niejedno „barbarzyńst 
wo* może być jego kierwonikom przy 
pisane. Cóż z tego jednak ma wyni 
kać?—pytamy. Czy tenże Kościół nic 
rzucił podwalin pod cywilizację współ 
czesną we wszystkich jej stronach do- 
datnich? Czy nie był on mimo tępie 
nia myśli „wolnej* pionierem myśli 
„prawdziwej*? Czy nie wyprowadził 
ostatecznie ludzkości z zamętu barba 
rzyństwa? I czy, gdyby ów ruch, któ 
ry naszkicowaliśmy wyżej, nie zała 
mał się, nie stracił swego pionu ide 
owego, nie ześwietczał i nie zszedł na 
manowce, gdyby ów ruch trwał do 
dziś dnia, czy świat nie byłby obecnie 
jaśniejszy i lepszy, niż jest? 

Antoni Gołubiew. 
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/KI Z KRAJU 
Zabójstwo na trakcie Krewo- 

Smorgonie. 
W nocy z dnia 31 na 1 b. m. na trakcie 

S$mcrgonie—Krewo został zabity wystrzałem 
z rewolweru w głowę niejaki Jan Głowiński 
mieszkaniec jednej z s dnich wiesek lai 
25. я 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 
wykazało, iż Głowińskiego zastrzelił gajo- 

y lasów państwowych Wawrzyniec Czoń- 
ka, którego natychmiast aresztowano. 

Podczas badania Czońka przyznał się do 
zabójstwa Głowińskiego oświadczając, iż za- 

     

    

  

strzelił go w chwili kiedy usiłował skraść 
słare żelaziwo z okopów niemieckich pocho- 
dzących z czasów wojny iatowej. Z zez- 
nań Czońki wynika, iż Głowiński stale trud- 
nił się ckradaniem okopów. Ubiegłej nocy 
schwytany został przez niego na gorącym 
uczynku i gdy chciał go zatrzymać ten sta- 
wił opór, wobec tego zmuszony był użyć bro 
ni. 

Czońkę osadzono w areszcie. 
Dalsze dochodzenie w toku. 

  

(e). 

Banda rabusiów pod Kluczem. 
Ostatni występ 

W. dniu wczorajszym na posterunek po- 
dicjji w Gierwiatach zgiosił się mieszkaniec 
wsi Ksisztuszki Stanisław Karmazo i zamel- 
dował, iż ubiegiej nocy został napadnięty 
przez kilku osobników na czele z niejakim 

imierzem Szemisem, którzy zażądali od 
niego wydania gctówki, odmówił na- 
pastnicy dotkliwie go pobili i zrabowali 5 
złotych. 

Policja wdrożyła w tej sprawie dochodze 

    

  

   
    

dał tylko 5 zł. 
nie i trzech osobników zatrzymała. 

Przeprewadzone dochodzenie wykazało, 
iż zatrzymani utworzyli bandę złodziejską. 
która teroryzowała mieszkańców całej 0ko- 
licy napadając i rabujac. 

Poszkodowani włościanie obawiając się 
zemsty złodziei nie ważyli się meldować o 
napadach polieji. 

Obeenie banda ta została zlikwidowana. 
Członkowie szajki siedzą opd kiuczem (e). 

  

Wstrząsalący wypadek na Niemnie. 
GRODNO, 1. 6. (Pat). — Witrzasajacy 

dek zdarzył się we wsi Szczerbowicze 

w powiecie grodzieńskim. nowicie grupa 
młcdzeży z tej wsi w ii 7 

     

     
    bie 7 osób poje- 

chała iodzią na Niemnie. W pewnym momen 
cie, wskutek Ilekkomyślnego balansowania ło 
dzią, łódź się przewróciła, a jadący wpadli 

Tyfus przerzucił się do 
NOWOGRÓDEK, 1. 6. (Pat). — We wsi 

Klukowieze gminy horodeczańskiej pow. no- 
wogródzkiego zaehorowałe ostatnio około 

20 osób z ohjawami tyfusu plamistego. Na 

  

   

do rzeki, bardzo głębokiej w tem miejscu. 
Pięcioro z jadących, w tem 4 dziewczyny i 
jeden ehłopiec utenęło. Dwoje zdołano пга 
tować. Narazie wydobyto zwłoki dwóch to- 
pielców, resztę zaś poniósł wartki nurt Niem 
na. 

woj. nowogródzkiego. 
miejsce przybyły władze lekarskie, które 
przeprowadzają dezyniekeję eraz przedsięw- 
zięły szereg Środków zaradczych. 

  

Lida. 
eto 5 pulku lotniczego. 

w Lidzie obchodził 
j ięto pułkowe, na 
przybyli przedstawiciełe wszystkich 
‚ lotniczych w Polsce Obecnych było 

również szereg aparatów zagranicznych z 
wybitnymi lotnikami państw przy 
nych. Na program święta złożył się uroczysty 

strzyk i apeł, nabożeństwo, wspólny о- 

biad, zabawa taneczna i mecz piłkarski 
zegrany pomiędzy WIKS. 5 pułku łotni 
a PKS. zakończony wynikiem 1:3 na korzyść 
PRS. 

  

‚ ра 

    

   

  

     
  

   

     

      

    

Dzisna. 
Sowiety masowo spławiają drzewo. 

Z Dzisny donoszą, iż w ostatnich trzech 
dniach na rzece Dźwinie masowo spławiane 
są tratwy drzewa sowieckiego. Do portów 
łotewskich na Dźwinie przybyło już prze- 
szło 150 tratw. Drzewo to zostanie spławione 
do Prus Wschodnich. 

Z pogranicza, 
Napad zbrojny na patrol K. O. P-u. 

Na odcinku granicznym  Michniewicze 

patrol KOP. zestał ostrzelany przez jakichš 
osobników, którzy nielegalnie usiłowali prze 
kroczyć granicę Podczas strzelaniny jeden 
z żołnierzy został postrzelony w rękę. Dwóch 
osobników ujęto. Podczas rewizji znaleziono 
u nich broń palną rosyjskiego pochodzenia. 
Dochodzenie prowadzą władze Śledcze. 

Burza gradowa. 
Onegdaj nad powiatem wileńsko-trockim 

przeszła niebywałych rozmiarów burza gra- 
dowa. Grad wielkości kurzego jaja zniszczył 
zasiewy w miejscowościach: Doweiany, Dow 
cianiki, Poszarnie, Kordonki, Szurpie, Ma- 
janówka, Justynówka, Kramiszki, Piotrów 
ka, Rotaliszki, Lubkiszki, Szarkiszki, Boł- 
kuny, Mielki oraz w innych miejscowościach 
gm. mejszagolskiej. Straty są znaczne, lecz 
narazie nie ustalone. 

  

  

Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   

Dziśl Film, który odniósł 

triumf na całym świecie 
kobiety-szpiega 

Х - 27 Rewelac. dram. 

W roli tom Marlena Dietrich 
  

Zjazd gazowników i wodociągowców. 
Dziś nastąpi w Wilnie uroczyste 

otwarcie wszechpolskiego zjazdu: ga- 
zowników i wodociągowców z terenu 
<«ałej Polski. Zjazd poprzedzi nabożeń 
stwo w Ostrej Bramie. O godz. 10-ej 
min. 80 nastąpi otwarcie obrad w sali 
miejskiej przy ul. Ostrobramskiej. 

O godz. 12 m. 30 uczestnicy zjazdu 
udadzą się pochodem na górę Zamko- 
wą, gdzie na grobie bohaterów pow- 
stania 1863 roku złożą wieniec. Po o- 
biedzie wznowione zostaną obrady 
zjazdu. 

Jeszcze o redukcjach w Magistracie. 
Sprawa redukcyj personalnych w 

Magistracie zaczyna coraz bardziej 
konkretyzować się. Wszystkie wy- 
<działy i sekcje otrzymały polecenie 
sporządzenia listy kandydatów do 
zredukowania. Selekcje wśród kandy 
datów przeprowadzać będzie specjał 
nie powołana w tym celu Komisja Re 
dukcyjna. W związku z redukcjami 
nasuwa się konieczność przeprowa- 
dzenia pewnej reorganizacji, która 
pójdzie w kierunku połączenia niektó 
rych działów pracy. 

Sprawa redukcji omawiana była 
również na onegdajszem posiedzeniu 
Magistratu, przyczem postanowiono 

zredukować jedynie: tych emerytów, 
których uposażenie emerytalne prze 
kracza 200 złotych. Ta kategorja eme 
rytów bezwzględnie ulegnie zreduko 
waniu. Kwestja „mężatek* nie zosta 
ła jeszcze definitywnie rozstrzygnięta. 
W każdym bądź razie redukcji ulegna 
urzędniczki, których mężowie zara 
biają tyle, że mogą zapewnić swej ro- 
dzinie minimum egzystencji. Pozatem 
w kwestji redukcji wyłania się szereg 
najrozmaitszych projektów, są one 
jednak narazie tylko projektami i 
żadnych konkretnych wniosków nie 
nasuwają. 

Po kinie miejskiem rzeźnia. 
Wykrycie nowych sprawek 

W, swoim czasie donosiliśmy o skanda- 
licznej gospodarce w kinie miejskiem ówcze 
«nego jego szeta ławnika Łokucjewskiego. 

W, wyniku przeprowadzonego w tej spra 
wie dochodzenia i śledztwa ławnik Łokucjew 
ski postawiony został w stan oskarżenia i 
w konsekwencji zawieszony w urzędowa- 

niu do czasu wyjaśnienia całej sprawy na 
przewodzie sądowym. 

ławnika Łokucjewskiego. 
Jak się dowiadujemy przeciwko ławni- 

kowi Łokucjewskiemu wdrożone zostało obe 
enie nowe śledztwo, tym razem w sprawie 
rzeźni miejskiej, również będącej pod zarzą- 
dem p. Łokucjewskiego. 

Szezegółów sprawy, ze względu na toczą- 
ce się jeszcze dochodzenie nie możemy na- 

razie ujawnić. Zaczekajmy aż pierwiastkowe 
dochodzenie zostanie zakończone. (e). 

Los Jatkowskiego czeka też 
jego zabójcę. 

WI ezasie pogrzebu Jatkowskiego, który 
się odbył się onegdaj, nie doszło do żadnych 

W] czasie wyruszenia trumny towarzy- 
ze zastrzelonego odgrażali się głośno, że 
  

nie zapomną: tego sprawcy mordu i rozpra- 
wią się z nim w chwili gdy tylko go odnaj- 
da. łe). 

  

Dwie sprawy doraźne. 
Widmo szubienicy przed trzema oskarżonymi o szpiegostwo. 

Dziś w wielkiej sali sądu '/ okręgowego 
rozpoznawane będą kolejno przez specjal- 
ny trybunał doraźny dwie sprawy wdrożone 
przez urząd prokuratorski o zbrodnię szpie 
gostwa na rzecz wywiadu ościennego państ- 
wa. 

Ww pierwszej z tych spraw; jako podsąd- 

ny stanie przed sądem Andrzej Malko, liczą 
cy lat 37, mieszkaniec folwarku Bielawino, 
gm. miorskiej pow. postawskiego. н 

„Do sprawy tej prokurator powołał 8 
świadków oraz 2 biegłych. 

WI obronie podsądnego wystąpi z umow; 
adw. Czernichow. e: ; 

Wi_drugiej sprawie do odpowiedzialności 
karnej również w trybie doraźnym pociąg- 
mieci zostali dwaj Litwini, zamieszkali w 
gminie Grańskej Juljan Kałańta, lat 20 i 

Piotr Czepulis, lat 24, obaj drobni rolniey, 
analfabeci. > 

Obronę z urzędu wnosić będą za Kałań 
'tę — mee. K. Szatkowski a za Czepulisa — 
mec. L. Kulikowski 

Do tej sprawy powołano 7 świadków о- 
raz w charakterze biegłego oficera II odz- 
działu Szt. Gen. : 

W, skład trybunału wchodzą p. p. sędzio- 
wie: J. Zaniewski, M. Szpakowski i Cz. Sien 
kiewiez. Ka-er. 
RERRERTT IA PIRTIES BET 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

LLS) 

KUR EB МО НОкр 

Zbrodnia szerzy sie na wsi. 
Zastrzelił matkę i szwagra—Siekierą zabiła męża—Z zemsty 

z dymem puścił całą wieś. 
Nóż. siekiera, rewolwer — oto od 

kilku lat argumenty naszych kmiot- 

ków. Strach poprostu pomyśleć, że 

dzieje się to na tak doniedawna jesz- 

cze bogobojnej, poczciwej wsi. gdzie 

grubjańskie odezwanie się do star: je” 

go wiekiem, nie mówiąc już o łajanin 

potępiane było surowo i groziło przy 

kremi następstwami. Dziś brat, ojciec, 

matka czy jakiś koleżka z knajpy—- 

niech ręka boska uchroni by się od- 

ważył nie podobać—w łeb i na tamten 

Świat. Przecież niema prawie dnia, 

by przynajmniej parę takich zabójstw 

kroniki policyjne nie notowały. 

  

  

  

wa serja: у 

W ŚR 29 aa niejaki Korziuk 

Atanazy. mieszkaniec wsi Kražyno, 

«miny i powiatu wołożyńskiego, WY 

strzałem z broni palnej pozbawił ga 

cia matkę Sw4 Paraskę  Korziu е 

Matkobójea nie poprzestał na tej zbro 

dni, lecz w podobny sposób zamordo- 

wal swego szwagra Wincentego Win- 

conia, którego zwłoki ukrył w okopie, 

pozostałym z czasów wojny w pobłi- 

skim lesie. Po dokonaniu tych pot- 
wornych morderstw Korziuk zbiegł. 

Policja wszczęła energiczne poszuki- 
wania”. 

O co im poszło suchy ten komuni- 

kat policyjny nie mówi. Najprawdo- 
  

podobniej byli mu w czemś zawadą. 
a że, jak jeden z wieśniaków powie- 
dział „dziś już tak poszło”, więc w 
ten sposób sprzątnął ich z drogi. Ręka 
mu nie drgnęła, gdy strzelał wymie- 
rzywszy w pierś matki, która go wy* 
karmila!... 

Inny obrazek, też dzisiejszego za- 
łatwiania „nieporozumień  rodzin- 
nych* podaje drugi komunikat: 

„Mieszkanka wsi Rzepjowo, pow. 
stołpeckiego Anna Kokareko podczas 
sprzeczki z mężem porwała za siekie' 
rę i siedzącego na piecu męża ude- 
rzyła kilkakrotnie w głowę. Kokareko 
poniósł śmierć na miejscu". 

Uderzyła kilkakrotnie, a więc nie 
chwilowy impuls, nie gwałtowny pio- 
run podrażnionych nerwów, po któ 
rym zwykle nie mniej gwałtownie 

przychodzi opamiętanie, lecz wyko- 

nanie z premedytacją powziętego i 

przeżutego być może już dawno pla- 

nu. 
W miastach. gdy się jeden małżo: 

nek nie podoba drugiemu, mówią so 

bie adieu i... koniec — na wsi załaf- 
wiają to bardziej radykalnie... Wy: 
padków usuwania w ten sposób za” 
wadzających mężów czy żon możemy 
już dziś naliczyć bez końca. 

Z jedną osobą daje radę nóż, sie- 

  

        

  

T Ни Dziś: Marcelina. 

Czwartek | uro: Erazma. 

2 Wschód słońca — g. 2 m.51 

| Czerwiec | z.chód | „ —g. 19m.42 

Spestrzeżenia Zakładu Ketnorztozji U. 8, В. 

w Wlinie z dnia М1 taka 

Cišniesio šredaie Ww milimetrach: 752 

Tamyperatxrn śrudaia + 16° С. 

A uawzkzecrE Z0 0 
+ 29 ©. 

— 1832 

» xajniżaxa: 

Owad: 0,1 

Wiatr: południowo-zach. 

Tendencja: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: rano pogodnie, potem pochmurno, 
przelotny deszcz 

ADMINISTRACYJNA. 
— Zjazd starostów. W. dniu 30 maja rb. 

w Małej Sali Konferencyjnej Urzędu Woje- 
wódzkiego odbył się pod przewodnictwem 
p. wojewody Beczkowicza normalny zjazd 
starostów województwa wileńskiego. 

W: zjeździe prócz starostów przyjmowali 
udział: delegat Centralnego Biura przy Mi- 
nisterstwie Rolnictwa, przedstawiciel Głów- 
nego Urzędu Statystycznego oraz niekt у 
z pp. Szefów zainteresowanych miejscowych 
urzędów niezespolonych. 

Prócz spraw ściśle fachowych z działu 
administracji ogólnej były szeroko omawia- 
ne na zjeździe sprawy gospodarczo-rolne. 
sprawy samorządowe, sprawy statystyki pro 
dukcji rolnej oraz sprawy aktualnych zagad- 
nień organizacyjnych. 

Więcej czasu zjazd poświęcił szczegóło- 
wemu omówieniu celów i działalności Wo- 
jewódzkiego Komitetu do spraw fininsowo- 
rolnych, w omawianiu tych zagadnień przyj 
mowali udział członkowie Wojewódzkiego 
Komitetu do spraw finansowo-rolnych. Prócz 
tego na zjeździe była szerzej omawiana spra 
wa akcji zwalczania bezrobocia -w okresie 
letnim oraz sprawa popierania akcji lniar- 
skiej no terenie województwa. 

Po szczegółowych sprawozdaniach z terenu 
— złożonych przez pp. starostów p. woje- 
woda udzielił starostom szczegółowych „dy- 
rektyw co do dalszej ich pracy na terenie. 
kładąc szczególny nacisk na racjonalne i 
oszczędne prowadzenie prac przez samorząd. 

— Nominacje i przeniesienia starostów. 
P. Wojewodzie Wileńskiemu przedstawił się 
w dniu 1 b. m. nowo-mianowany starosta 
w Mołodecznie p. Mirosław Olszewski, który 
w dniu 2 b. m. obejmuje urzędowanie. Nowy 
starosta mołodeczański przybył z Dubna na 
Wołyniu. gdzie był zastępcą starosty tamtej- 
szego. 

W| najbliższych dniach dotychczasowy 
starosta dziśnieński p. Jerzy de Tramecourt 
obejmie urzędowanie jako starosta pow. wi- 
leńsko-trockiego w Wilnie, zaś starostwo. dzi 
Śnieńskie w Głębokiem obejmie p. Erazm 

Stefanus, dotychczasowy starosta w Mołode- 
cznie. (Pat). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Bratniej Pomocy PMA. USB. Dnia 

2 czerwca w Ognisku Akademickiem odbę- 
dzie się czwartek Akademicki, poświęcony 
muzyce współczesnej pt: „Walka o akci- 
dens*. Początek o godz. 20-ej. 

— Koncert białoruskiej pieśni. Staraniem 
Zw. Akad. Białor. USB. odbędzie się w so- 

botę dnia 4. VI. r. b., w sali Klubu Przemy- 
słowo-Handlowego (Mickiewicza 33a) „Kon- 
cert białoruskiej pieśni”, na który się złożą: 
szereg niesłyszanych w Wilnie pieśni ludo- 
wych barmonizacji prof. Gałkowskiego, Hrv- 

ieckiego, Szyrmy i in. i kilka kompozy- 
cyj Ancewa w wykonaniu Chóru Bialorus- 
kiego Związku Akademickiego pod batulą 
znanego kierowcy chórów p. Szyrmy oraz 
solo p. Sosnowskiej. Przy akompanjamencie 

P. Stepowicz. Początek o godz. 8 m. 30 
wieczorem. Ceny biletów od 1 złotego. 

` SPRAWY SZKOLNE. 
— Dyrekcja Gimnazjum Zgromadzenia 

Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w 
Wilnie — Piaskowa 3. przyjmuje zapisy na 
rok szkolny 19% codziennie od godziny 

9—14. 
Egzamina wstępne od klasy I do VI za- 

czynaja się dnia 10 czerwca o godz. 9 rano. 
Abuturjenci Gimn. J. Lelewela. W r. 

bieżącym ukończyli gimnazjum im. J. Lele- 
welja w Wilnie: 

BRagieński Aleksander, Bońkowski Boh- 
dna. Bekisz Witold, Ciechanowicz Wiktor, 
Dziemientjew Michał, Ijewlew Aleksy, Ja- 
kubowski Westyn, Kazenas Jerzy, Kontry- 
mowicz Stanisław, Korsak Edmund. Matu- 
szewski Władysław. Moczyński Zdzisław. Ne 
kanda — Trepka Jerzy, Osoliński Włady- 
sław, Petrusewicz Władysław,  Pławiński 
Wiktor, Polanowski Eugenjusz, Suchocki 
Leon. Urban Mieczysław. Wierciński Wiitold, 
Wbołejko Władysław. 

Rozdanie matur nastąpi w dniu 4 b. m. 

© godz. 11 min. 30. 
— Dyrekcja Gimnazjum O. O. Jezuitów 

w Wilnie powiadamia, że egzamin wstępny 
do klasy I rozpocznie się w poniedziałek 27 

   

  

        

   
  

    

  

                    

- przygotowawczy 

  

czerwca o godz. 9 rano: egzamina zaś wstę- 
sy 2 i 3 odbędą się we włorek 
początek o godz. 9. 

kolegjum O. O. Jezuitów 
jest Imlernat na 60 uczniów. uczęszczaj 
do Gimnazjum O. O. Jezuitów. 

Dla uczniów uczących się prywatnie i 
nieje nadto przy Kolegjum przywatny Kurs 

o I klasy gimnazjalnej . 

WOJSKOWA. 
— Wieielenie do szeregów rezerwistów. 

Referat wojskowy Magistratu m. Wilna przy 
stąpił do rozsyłania kart powołania szerego- 
wym i podoficerom rezerwy, którzy W ro- 
ku bieżącym powołani zostali na ćwiczenia. 
Pier tura rezerwistów wcielona zostanie 
do szeregów w dniu 13 b. m. 

— Kto dziś staje przed komisją pobo- 
rową? Dziś w dniu 2 czerwca przed komisją 
poborową (Bazyljańska 2), mają się stawić 
wszyscy męzczyźni urodzeni w roku 1911. 
z nazwiskami na literę T, zamieszkali sa te- 
renie 1, 2 5 i 6 komisarjatów P. P. oraz 
na literę U z terenu 1, 2, 3 i 4 kom. P. P. 

Z POCZTY. 
— Jak przedstawia się ruch pocztowy na 

   

   

        

    

  

"terenie Wilna? Ogólny kryzys gospodarczy 
odbił się także i na obrotach poczty, które 
z miesiąca na miesiąc znacznie spadają. Po- 
dług ostatnich danych w miesiącu ubiegłym 
ruch pocztowy na terenie Wilna wyraził się 
w cyfrach następujących: Nadano w Wil- 
nie: przesyłek listowych — 870.974, listów 
poleconych — 58264, listów wartościowych 
— 1493, wpłacono przekazów pocztowych i 
telegraficznych na sumę — 1588073, wypłat 
PKO. dokonano 13783 na sumę 4129436 zł., 
czasopism nadano w Wilnie 568040, tele- 
gramów 5752, rozmów telefonicznych mię- 
dzymiastowych i międzypaństwowych prze- 
prowadzono 8851. 

Wi tym samym czasie do Wilna nadeszło: 
przesyłek listowych — 691540, listów połe- 
conych — 95628, listów wartościowych — 
6882, wypłacono przekazów 1946038. wpłat 
PKO. dokonano 7502 na sumę 833309 zło- 

  

tych, czasopism nadeszło — 52330, telegra- 
mów — 6832, rozmów telefonicznych miej- 
seowych przeprowadzono — 1832225. 

Powyższy obrót przyniósł Dyrekcji Wi- 
leńskiej dochód w wysokości 246956 zł. 

— Automaty telefoniczne. Dyrekcja Poczt 
i Telegrafów w Wilnie komunikuje: 

W związku z notatką dziennikarską p. t. 
„Automat-oszust', zamieszczoną w dzienni- 
ku „Express Wiileńs z dnia 11 maja b. r. 
komunikuje się, że automat telefoniczny. 
mieszczący się w gmachu Sądu Okręgowego 
w Wiilnie był uszkodzony w dniu 10 maja 
r. b. wskutek zatamowania kanału (otworu) 
dla monet w puszcze automatu, spowodowa- 
nego nieumięjęinem opuszczeniem monet 
przez jednego z interesantów 

Z uwagi na to. że automaty telefoniezne 
często ulegają uszkodzeniom z winy publi- 
czności — Dyrekcja Poczt i Telegrafów prosi 
publiczność o ścisłe przestrzegania dotyczą- 
cych przepisów, umieszczonych przy ka 
dym automacie telefonicznym a szczególnie 
następujących warunków: 

1) Monety 5-groszowe należy wrzucać do 
puszki dopiero po otrzymaniu wezwania z 
centrali „proszę placič“ 

2) Zachować niezbędne odstępy czasu 
przy wrzucaniu do puszek poszczególnych 
monet, które to odstępy reguluje sygnał 
dźwiękowy (szmer) w słuchawce płatnika 

Nieprzestrzeganie podanych — warunków 
powoduje natychmiastowe uszkodzenie auto 
matu telefonicznego. (Pat). 

— Wilno 10. W. najbliższych dniach uru 
chomiony zostanie przy ulicy Zawalnej u- 
rząd pocztowy Wilno 10. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Ognisko dla samotnych kobiet W zwią 

zku z projektowanym Ogniskiem dla Sa- 
motnych Kobiet, Koło Kuźniczanek podaje 
do wiadomości, że osoby zainteresowane 
mogą się zwrócić — Zamkowa 3 m. 4 gdzie 
p. Janina Pieniążkow udzieli łaskawie 
wszlkich informacyj: środy, czwartki i piąt- 

ki od 2—3. 
— Ze Związku Inwalidów. Na kolejnem 

zebraniu zarządu pod przewodnictwem pre- 
zesa koła okręgowego p. Borysewicza Zwią- 
zek Inwalidów Wojennych uchwalił udzielić 
niektórym inwalidom bezzwrotnych zapomóg 
w łącznej kwocie 255 zł. pozatem załatwio- 

no szereg spraw bieżących. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk Dnia 

3 czerwca rb. w piątek o godz. 7 wiecz. 
w gmachu Towarzystwa przy ul. Lelewela 8 
odbędzie się 93 posiedzenie miesięczne T-wa 

na którem p. rektor Alfons Parczewski wy- 
głosi odczyt pt. „Ruch celtycki — wspomnie 
nia z epoki przedwojennej 

Wstęp wołny dla wszys 
le widziani. 

— Walne Zgromadzenie Stow. Kobiet z 
Włyższem Wykształceniem odbędzie się w 
piątek 3 b. m. w lokalu Muzeum Etnografi- 
cznego, ul. Zamkowa 11 o godz. 19 m. 30 w. 
w pierwszym, a o godz. 20-ej w drugim ter- 
minie. Na porządku dziennym: sprawozlanie 

      

  

   

        

  

   

   

    

ich. Goście mi- 

kiera, rewolwer. A gdy „wrogów* 
jest naraz więcej, wtedy ogień jest 
narzędziem zemsty. 

„Kiłka dni temu we wsi Czupryki, 
pow. brzeskiego, padło pastwą pożaru 
9 domów mieszkalnych, 9 stodół, 12 
chłewów, zboże, pasza, narzędzia 50° 
spodarskie i 5 koni, ogólnej wartości 
około 40 tysięcy złotych. Dochodzenie 
ustaliło, iż pożar powstał wskutek 
podpalenia, którego dokonał mieszka- 
niec tej wsi Michał Samosiuk. 

Podpalacz powodowany był uczu- 
ciem zemsty w stosunku do sołtysa 
i innych mieszkańców wsi za to, że 
wspólnie z policją tropili go, gdyż 
ukrywał się przed władzami bezpie- 

czeństwa. 
Do podpalenia Samosiuk użył 4 

zapałów, sporządzonych z prochu 
strzelniczego naboi karabinowych, a 
rozmieszczonych na strzechach sto- 
dół. Proch i naboje otrzymał od An- 
drzeja Łasiuka. Onegdaj podpalacza 
rozpoznano i zatrzymano, gdy zgłosił 
się do 35 p. p. w Brześciu dla odbycia 
służby wojskowej”. 

   

Za zbrodnie takie sądy karzą dziś 
śmiercią. Kto się porywa na życie lub 
mienie cudze, też niewątpliwie wie 
o tem. Dlaczego jednak ta straszna 
kara od zbrodni ich nie wstrzymuje? 
Wiele się mówi, narzeka, a kto zadał 
sobie trud zbadania przyczyn tego 
zła, zajrzenia do chaty i duszy wieś- 
niaka? Nie jednego pchnęła do zbrod- 
ni rozpusta. złość i nienawiść. ale 
wielu też wpycha na tę drogę nędza 
i rozpacz. Takiej nędzy jak dziś, du- 
szenia się w ciasnych ścianach walą- 
cych się chat i coraz bardziej zwęża- 
jących się opłotków. na wsi nigdy nie 
było. Jeść niema co, buty i spodnie 
z nóg spadają, sekwestrator stałym 
gościem... To wytwarza stan ciągłego 
podniecenia. zdenerwowania, bezsil- 
nej rozpaczy — i to podatny grunt 
oraz matka zbrodni. 

ustępującego i wybory nowego zarządu, 0- 
mówienie zadań Stow. na najbliższą przysz- 
łość i wolne wnioski. Udział wszystkich człon 
kiń konieczny. Nowe członkinie proszone są 
o zapisywanie się przed zebraniem. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
30 proc. piekarzy bez pracy. Bezrobo 

cie wśród piekarzy wileńskich stale wzrasta 
j obecnie ogarnęło już 30 proc. ogólnej licz- 

by piekarzy. 

   

        

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— W' TROSCE O BEZROBOTNYCH. P. 

Wojewoda Beczkowiez przyjął przed paru 
dniami prezesa Rady Związków  Zawodo- 
dowych Ziem Północno-Wkchodnich posła 
Brokowskiego, zaś w dniu wczorajszym pre 
zesa klasowych Związków Zawodowych p. 
Stążowskiego. Wymienieni przedstawiciele 
sfer robotniczych zwrócili się do p. Woje- 
wody z pr o podjęcie starań w celu 
przyśpieszenia rozpoczęcia robót  publicz- 
nych, przy których uzyskaliby zatrudnienie 
bezrobotni, pełożenie bowiem robotników 
wszelkich kategoryj jest wielce opłakane. P. 
Wbjewola zapewnił, że stale ma na uwadze 
potrzeby bezrobotnych, docenia je i ma dla 
nich pełne zrozumienie, to też poczynił już 
starania w kierunku ułatwienia miastu roz- 
poczęcia robót, dających zatrudnienie bezro 
botnym. P. Włojewoda uda się w przyszłym 
tygodniu do Warszawy, ażeby drogą osobi- 
stej interwencji sprawę poprzeć i możliwie 
przyśpieszyć. (Pat). 

— Ujednostajnienie  plac robotnikom 
dniówkowym. Na ostatniem posiedzeniu Ma 
gistratu zapadła m. in. uchwała ujednostaj- 
nienia płac robotnikom dziennym zatrudnia 
nym na robotach miejskich. Dotychczas pła 
ce te były różne i często o dość znacznej 
rozpiętości 

      

ści. Obecnie ustalona została dla ro- 
botników niewykwalifikowanych stawka w 
wysokości 3 zł dziennie. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
—, Strajk w gminie żydowskiej Strajk 

w gminie żydowskiej i zależnych od niej in- 
stytucjach społecznych, rozszerza się. One- 
gdaj przyłączyli się do strajku pracownicy 
burowi komitetów sierocińskich i kancelarji 
naczelnego rabina. Nie strajkują jedynie pra 
cowncy cmentarza żydowskiego. Jednocześ- 
nie dowiadujemy się, iż Inspektor pracy za- 
mierza interwenjować, celem zlikwidowania 
długotrwającego strajku. W tym celu zwo- 
łana została na dzień dzisiejszy o godzinie 
10 rano konefrencja z udziałem przedstawi- 
cieli zawodowego związku pracowników służ 
bowych i prezydjum gminy żydowskiej. 

RÓŻNE. 
— 670 nieszezęśliwych wypadków. Pod- 

ług danych statystycznych w ciągu ubiegłego 
miesiąca na terenie Wilna i najbliższych 
okolic miało miejsce 670 nieszczęśliwych 
wypadków. 

   

  

  

  

  

  

ZABAWY. 
Ostatnia w letnim sezonie „Czarna 

Kawa* Dancing ZPOK. W: dniu 4-go czerw- 
ca w lokalu cukierni Czerwonego Sztrala, ul. 
Micikewicza12, odbędzie się ostatnia przed 
wakacjami „Czarna Kawa* Dancing ZPOK. 

Doborowe towarzystwo, obficie zaopatrzo 
tani bufet, dwie orkiestry przygrywające 
ańca, w lokalu i w ogródku zapewniają 
emu wesołą zabawę. 

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

Całkowity dochód przeznaczony na och- 
ronki i cele kulturalno-oświałowe ZPOK. 

Wstęp wyłącznie za zaproszeniami. Po- 
czątek zabawy o godzinie 11 wieczór. 

Związek Rezerwistów 
wileńskich protestuje przeciw 

ekscesom hitlerowców. 
Odbyła się zbiórka sześciu kompanij ba- 

taljonu wileńskiego Związku Rezerwistów. 
Po załatwieniu spraw organizacyjnych poru 
szono kwestję ostatnich wystąpień hitlerow 
ców przeciw Polsce na terenie w. m. Gdań- 
ska. — Referował prezes koła wileńskiego 
D. Piotrowski, poczem uchwalono rezolucję, 
wyrażającą protest i oburzenie z powodu 
metod i praktyk stosowanych przez hitlerow 
ców wobec Polaków na terenie Gdańska. 
(Pat). 
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TEATR | MUZYKA 
— „Awantura w raju* w Bernardynce. 

Dziś, w czwartek dnia 2 czerwca o godz. 
8.15 wiecz — niezrównana w swym humorze 

farsa Arnolda i Bacha pt. „Awaniura w ra- 
je. 

Jutro, w piątek o godz. 8.15 wiecz. „A- 
wantura w raju”. 

— „Szczęście od jutra* w Lutni*. Dziś. 
w czwartek dnia 2 czerwca o godz. 8.15 w. 

Kiedrzyńskiego p. t. 
ztuka ta jest odźwi 
współczesnego 

zostwem, lekkomyś 
zabawami, przemożnem 

       

  

   

  

    

  

    

  

władz- pogonią za 
twem sponiu i współzawodnictwem w miłości 

  

   dwóch pokoleń. „Szczęście od jutra”. poru- 
szające tak wiele ciekawych problemów, jest 
widowiskiem niezmiernie ciekawem i weso- 
łem 

   

  

ek dna 3 czer 
и šcie od jut 

- udniówka niedzielna. Podajemy 
do wiadomości, iż zapowiadana na niedzielę 
dnia 5 czerwca o godz. 4 po poł. popołud- 
niówka „Pan naczelnik to ja* — została od 
wołana z powodu mającej odbyć się w ogro- 
dzie zabawy dziecięcej. 

— „Polacy w Ameryce* w Bernardynce. 
We wto: dnia 7-go czerwca po raz pierw- 

się wesoły wodewil pt. „Polacy w 
J iew i muzyka będą do- 

skonałym akompanjamentem do beziroskiej 
i nej treści. Udział licznej orkiestry, 

i baletu. 
— „Nieuchwytny“ Wallace'a w Łutni. W 

środę dnia 8-go czerwca premjera fascy 
jącej sztuki Wallace'a p. t. „Nieuchwytny“. 
Jest to historja zaciętych wzmagań między 
najlepszymi detektywami Scotland: Yardu, 
a nieuchwylnym mścicielem. Sztuka ta po- 
siada duże analogje z świetnym filmem dete 
ktywistyczno-kryminalnym p. t. „Trzy strza- 
ły 

  

Jutro w pi ra o godz. 
845 wi S 

= Pop 

       

      
    

  

     

   

       

      

  

    

  

— Wanda Wermińska w Wilnie. W! dniu 
7-go czerwca w Teatrze Lutnia odbędzie się 
jedyny wintuozowski koncert Wandy Wer- 
mińskiej. Ceny specjalne. 

— Koncert W. O. S. Park im. Gen. Że- 
ligowskiego. Czwartek 2 czerwca 1932 r. 1) 
Koncert Wil. Orkiestry Symfonicznej. Dyry- 
guje M. Salnicki. 2) Po raz drugi i ostatni 
wystąpi M. Kusewicki, Nadkantor Głównej 
Synagogi w Warszawie z nowym zupełnie 
repertuarem. Przy fortepianie E. Sołomo- 
nowna. 

Początek o godz. 8 min. 15 wiecz. 
Anons: W sobotę 4 czerwca wysiąpi Dy- 

- RADJO 
CZWIARTEK, dnia 2 

11.58: Sygnał CZASU. 
meteorologiczny. 12.15: 
12: Poranek szkolny. 15.20: Program dz. 
15.25: Wśród książek. 15.50: Audycja dla 

dzieci. 16.20: Lekcja francuskiego. 16.40: Os- 
tatnie przeboje (płyty). 17.10: „Pod Ostrą 
Bramą* odczyt. 17.35: Koncert symfoniczny 
(płyty). 18.50: Skrzynka pocztowa Nr. 203. 
19.10: Program na piątek. 19.15: Transmisja 
obchodu Laikonika. 19.45: Prasowy dzien- 
nik radjowy. 20.00: „Za murami więzienia 
feljeton. 20.15: Muzyka lekka.21.35: Słucho- 
wisko „Faust'. 22.35: Komunikaty i Muzyka 
taneczna. > 

PIĄTEK, dnia 3-go czerwca 1982 r. 

11,58: Sygnał czasu. 12,10: Aud. dla po- 
borowych (pog. i muz.). 13,10: Kom. met. 
14,45: Program dzienny. 14,50: Muzyka z 
płyt. 15,25: „Polska wyprawa w Alpy fran 
cuskie* odcz. 15,45: Koncert dla młodzież 
(płyty). 16,20 amobójstwa młodzieży” 
odcz. 16,40: Kwadrans Szuberta (płyty). — 
16,51: Lekcja angielskiego. 17,10: „Fantasty 
czny t automatów* odcz. 17, Muzyka 
lek! 18,50: Kom. LOPP. 19,00: zagad- 
nień litewskich. 19,15: Przegląd pr. rolni- 
czej krajowej i zagranicznej. 19,25: „Na 
srebrnem ekranie* — premjery 

   

czerwca 1932 r. 

13.10: Komunikat 
Odczyt rolniczy. 

  

   

  

  

  

     
    

     

filmowe. 
19,35: Program na sobotę i rozm. 19,45: Pra 
sowy dziennik radjowy. 20,00: Pogadanka 
muzyczna. 20,15: Koncert symfoniczny. 22,05: 
„Adolf Dygasiūski“ — felj. 22,20: Kom. i 

tan. 

NOWINKI RADJOWE. 
POD OSTRĄ BRAMĄ. 

Od czego zacząć wędrówkę po Wilnie, by 
sens miasta ujawnił się dla nas jak księga 
zrozumiała? By przeniknąć odrazu jego du- 
cha i bieg dziejów? — Posłuchajmy odczytu 
Mieczysława Limanowskiego pt. „„Pod Ostrą 

Odbędzie się on. transmitowany na 

wszystkie stacje, dziś o godz. 17.10. 

O SZAREM ŻYCIU. 

Jak żyją i pracują za murami więzienia 
ci, których wymiar sprawiedliwości w trosce 
o dobro ogółu eliminuje z szeregów społę- 

czeństwa — opowie radjosłuchaczom o godz. 

20.00 adwokat Helena Wiewiórska z War- 

muz. 

  

    

  

szawy. 

WYSOCKA W ROLI MEFISTA. 

O godz. 21.35 transmitowane będzie z 
Wilna na tkie rozgłośnie słuchowisko 

   „Faust. Czę: pierwszą tragedji Goethego 
w przekładzie Emila Zegadłowicza zradjofo- 
nizował Witold Hulewicz. W roli Mefista 

wystąpi Stanisława Wysocka, rołę Małgorza- 
ty odtworzy Janina Skrobecka, Fausła zaś 
Marjan Wyrzykowski. 

NA WILEŃSKIM BRUK 
NIE RUSZAĆ BRONI. 

Stanisław Majtkow 
chniczneį (Bernardy 9) 
strožnego obchodzenia się z bronią spowodo- 
wał wystrzał, — Kula trafiła Majtkowskiego 
w lewy bek. Po nałożeniu opatrunku przez 
Pogotowie Ratunkowe Majtkowski udał się 
do domu w stanie niezagrażającym życiu, 
Broń, na którą uczeń zezwolenia nie posia- 

dał, zakwestjonowano. 

ZECHCIAŁO MU SIĘ OGÓRKÓW. 

Jan Własow (Krzywa 29) dostał się do 
ogrodu Jana Bujwida (Soilańska 26) i skradł 
ogórków na sumę zł. 100. 

Wiłłasowa ze skradzionemi ogórkami zat- 

rzymano. 

NIEUWIAŻNY ROWERZYSTA. 

Koło domu Nr. 11 przy ulicy Mickiewicza 
jakiś rowerzysta przejechał p. Kaczyńską 
właścicielkę zakładu pogrzebowego przy ul. 
Królewskiej. 

Dotkliwie poranioną zajęli się przechod- 
nie w obecności których wypadek miał miej- 
sce. 

Nieuważnego rowerzystę zatrzymano i od 
dano policji. (e). 

WPADŁ POD AUTOBUS. 

Stanisław Wyrwal prowadząc autobus fir 
my „Arbon* Nr. 38459 przy zbiegu ulicy Wił 
komierskiej i Strycharskiej najechał na prze 
chodzącego przez jezdnię Jana Dąbrowskie 
go, lat 10, który doznał lekkiego okalecze- 
nia nóg. 

Lekarz Pogotowia Ratunkowego. po udzie 
leniu pomocy odwiózł Dąbrowskiego do do- 
mu. 

   

  

   

  

   

  

POPARZENIE. 

Podczas gaszenia pożaru taksówki ulegi 
ciężkiemu poparzeniu rąk, kierowca Włady 
sław Liminowicz zamieszkały przy ulicy 
Żubrowej 12. 

Wypadek został spowodawny wybuchenz 
motoru. (c). 

  

   

   



    

KINA I FILMY 

„POD KURATELĄ* 

(Casino). 

  

Od komedji do tragedji czasem tyłko 
— włos. Jeśli jest Molitre to mamy świado- 
me mistrzostwo wiełkiego twórcy. Jeśli La- 
maes — wtedy zamiast mistrzostwa wystę- 
puje schlebianie motłochowi kinowemu i nic 
więcej, a granica włosa zostaje bardzo da- 
leko przekroczona, oczywiście nie dla tegoż 
motłochu. Ten się nic na tem nie pozna, że 
komedji dawno już niema, że jest dramat 
ciężki dramat. ы 

Film „Pod kuratelą“ jest często ponurem, 
zupełnie ponurem widowiskiem. Ktoś po- 
wedział, że śmiech wywołany przez komizm 
jakiegoś wiska z zewnątrz, to najczęściej 
odruch całkowicie wyrwany z tego co nazy- 
wamy „sercem. 

w śmiechu partnerów, oraz nie- 
których widzów, Vlasty Buriana, jako „re- 
widenta Harmszka* na ekranie tego czy ir 
nego kina, jest nierzadko nawet okrucień 
stwo. Jeżeli w zamierzeniu Lamacsa bylo 
dać ten film jako farsę, to świadczyłoby al- 
bo o jego i czeskich widzów, bezprzykła- 
dnej gruboskórn i, albo tylko o tem dru- 
giem, a o poniżającym oportunizmie tego 
reżysera w stosunku do gustu takiego motło- 
chu. 

Szary człowiek, niewielki urzędniczyna z 
małego miasteczka, zabawny nieco, trochę 
tromtadracki służbi. i formalista, zresztą 
o wyjątkowej zacności i czystości charakte- 
ru, poczciwina, zostaje niemal we wszyst- 
kiem, co dotychczas posiad. przez zupeł- 
nie bezczelną utrzymankę ciężkich burżujów, 
w wolnych chwilach od tego „zajęcia*, divę 
kabaretową, złośliwym, nielitościwym żar- 
item — zdruzgotany. Jeżelibyśmy do maxi- 
muni podnieśli komizm jego postaci, odej- 
mując jej trochę z tej poczciwości, oraz usu- 
wając brutalność jego partnerów — można 
byłoby z tego zrobić nawet zupełnie dobrą 
farsę. Ale tak wcale nie zrobiono, natomiast 
dodano jeszcze moment niewypowiedzianie 
przykry, bo patologiczny, chorobowy. Ów 
nieszczęsny rewident ma jakiś defekt orga- 
niczny, który sprawia, że dotknięty nim skrę 

ię jak ugodzony Śmiertelnie i wydając 
jakieś niesamowite pianie z wyrazem fizjo- 

  

    

  

        

   

   

   

   

     

  

   

  

  

Dziś! 
Tańce! Humorl 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dfwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 | 

Dziś! Super 
film erotyczny   

Dźwiękowe Kino | 

CASIN Oj 
Wielka 47, tel. 15-41. 

Najnowsza sens. Paryża! Śpiew! 
Arco ala ró Powwa woda 

i humorem i oszałamia żywiołowem tempem akcii 
i bohater filmu „Miłość i łzy Szopena” Pierre Bianchar. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4-ej 

MAŁŻEŃSTW 
W roli głównej najbardziej wyrafinowana artystka świata 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. — 

Dziś! Niezapomn. bohat. filmów „Parada 
miłości* i „Król żebraków”, niezrównana 

Monte Carl 

nomji apopleklyka siada na podlodze jak 
kukła z gałganów. 

Pamietam w operetce „Gwiazda filmu“ 
moment zbližony do tego. Stary hrabia Ado- 
lar ma tam zabawny tik, z którego można go 
wybawić również zabawnym zabiegiem. Jest 
to jednak tylko stary, zblazowany, zużyty 
docna rułaka, libertyn. nie wywołuje w nas 
ani odrobi współczucia. Zresztą jego tik 
jest tylko šmieszn 

Tu jest inaczi 

  

  

    

    
  

    

   
   

Nic nie mamy przeciwko 
biednemu rewidentowi. Pracował ciężko ca- 
łe życie. pełnił jak umie swoje obowiązki, 
jest poczciwie naiwny, bo się wychował w 
zapadłem miasteczku i całkowicie jesteśmy 
po jego stronie, a nie tej pasożytniczej zgrai, 
która się koło niego uwija, Sceny owej przy 
padłości są odtworzone przytem przez Vla- 
stę Buriana z jakim bolesnym naturalizmem, 
wywołującym tylko przygnębienie. 

Wytrącony z dotychczasowej swojej po- 
veji, pozbawiony stanowiska, z którem się 

z którego był niewypowiedzianie du- 
— wykolejony, rozbity moralnie, bie- 

daczysko wraca na swoje śmiecie. I tu jak- 
by błysk słońca, rekompensata za dotych- 
czasowy dramat. Jakby bezwiednie chcąc wy 
nagrodzić mu jego klęskę, „tam na szerokim 
świecie", poczciwi jego współobywałele z 

  

"małego miasteczka. w czasie jego nieobec- 
ności wybrali go „burmistrzem. 

Zbiedzonego, wystraszonego, w płaszczu 
podróżnym, z walizką i parasolem, przydy- 
bali uroczyście z pochodem, w kącie, pod 
ścianą jego locum i oznajmili mu radosną 
nowinę. „Naprawdę?! — uszom nie wierzy. 
Naprawdę. Aliści los czy tylko autor scenar- 
jusza uwziął się na biedaka i znów go oś- 
miesza w ostatniej chwili, coprawda, należy 
się spodziewać, że nieszkodliwie 

Film ten, pozbawiony niesmacznego na- 
turalizmu (i takichże co cięższych dowcipów 
czeskich) owych „chorobliwych* scen, mó- 
głby być czemś niezwykłem, jako dramat 
w rodzaju Gogola, czy Czechowa, historja 
jednego z tych szarych ludzi, tak pospoli- 
tych i typowych w literaturze rosyjskiej. Za- 
krojony jako farsa, a jest na to w ё 
szans — będzie objawem niemałego zdzicze- 
nia moralnego, niskiego poziomu kultury za 
równo jego twórców jak i publiczności, dla 
której został zrobiony, mogącej się Śmiać 
z tego. (sk). 

  

     

i miłości. 

  

TA INNA... 
Kobieta doby dzisiejszej. 

BRYGIDA HEL 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, 

KU RJ E R 

„TA INNA“ 

(Helios). 

Jest to właściwie znana sztuka Alfreda 
Savoira „Szwaczka z Luneville** treścią 
jej są dzieje miłości biednej s czki w 
niewielkiem fracuskiem mieście prowincjo- 
nalnem, do przystojnego, eleganckiego jej 
uwodziciela, porucznika z garnizonu tego 
miasta. 

Po zerwaniu, które nasiąpiło natychmiast 
po „uwiedzeniu*, skok ofiary do rzeki, a 
stamtąd do Hollywood. Przeszły latka, skro- 
mna szwaczka jest już „gwiazdą“, podpo- 
rucznik zaś bankierem. Spotkanie, revan- 
che oczywiście. a po licznych, nader wymy- 
ślnych torturach, które... ale pocóż uprze- 
dzać zakończenie, które niezawodnie wielu 
moich czytelników woli poznać „z pierwszej 
ręki*. 

Historja ta skomponowana nader zręcz- 
nie przez Savoira (razi tylko ta naiwność 
ex-porucznika, z którą nie poznaje, że daw- 
na i nowa kochanka i ta sama osoba, prze- 
bierająca się tylko) została dopasowana jako 
tako do ekranu, le pomimo to trąci teatrem 
o kilometr i stoi całkowicie na wykonaniu 

  

   
  

   

   

aktorskiem, będącem tu zresztą w bardzo 
dobrym gatunku. > (sk). 

Otwarcie lombardu 
miejskiego. 

W dniu wczorajszym otwarty zo- 
stał wreszcie lombard miejski. Ruch 
w pierwszym dniu panował ożywiony. 

Lombard mieści się w specjalnie 
odremontowanym na ten cel lokalu w 
murach po-Franciszkańskich. 

Walka z potajemnem 
gorzelnictwem. 

Wi ubiegłym miesiącu na terenie Wileń- 
skiej Izby Skarbowej ujawniono 68 tajnych 
gorzelni samogonki. W Wileńszezyźnie wyk- 
ryto 29 tajnych gorzełni. zaś w pow. woło- 
żyńskim 31. Skonfiskowano 30 litrów samo- 
gonki oraz 55 aparatów gorzelniczych. (c). 

  

W rolach głównych: 

Madeleine Renand 

Wielki dramat przeżyć, wrażeń 
Clou sezonu 
wszystk. czas.! 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 

słynnym na całym 
Jeannette Macdonald паг T 

czsiowaci bodzio no ZóW Ga Aaa yo aka pa po ini, 
Nad program: Impon. dodatki džwiekowe. 
Poczatek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie šwiąteczne o godz. 2-ej. 

Na |-szy seans ceny zniżone 

  

о2 в;5 
wielka 

Bźwięk. Kinc-Teatr 
premjera! 

PAN 
чеа Wielka 42. 

W rolach głównych: 

wołał wielką sensację na całym świecie. 
Najbardziej niesamowity osobliwy i dziwaczny film. jaki dotychczas stworzyła kinematografja. 

UWAGA! Osobom nerwowym nie zaleca się oglądanie tego filmu. 

KSIĄŻĘ DRACULA 
genialny BELA LUGONI orsz pickna HELENA CHANDLER. 

Film, który wy- 

NAD PROGRAM: Mecz o mistrzowstwo Świata z udziałem wszechświat. boksera Max Szmerlinga 
oraz Tygodnik PAT'a. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie św. og.2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone 
  

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej 

wiadomości, że w dniu 7-go czerwca r. b. 
o godz. 10-ej rano w sali licytacyjnej przy 
ulicy Trockiej Nr. 14 (mury po-Franciszkań 
skie) odbędzie się sprzedaż w drodze licy- 
tacji różnego rodzaju sprzętów domowych, 
oraz pisnina i dnia 8 czerwca r. b. o godz. 
łl-ej rano przy ul. Szeptyckiego 16-a sprze- 
daż z licytacjj w dobrym stanie autobusu 
firmy „Chevrolet* i taksówki firmy „Essex* 
zasekwestrowanych u poszczególnych płat- 
ników w celu pokrycia zaległości podat- 

MAGISTRAT M. WILNA. 
kowych. 

funduszów. 

świadczenie, 

uznaje. 
  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 2-go, 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Zakretowej Nr.7, zgodnie 
x art, 1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu || czerwca 1932 r., o godzinie 10-ej rano 
w Wilnie, przy ulicy Żeligowskiego |, m. 22, odbę- 

„ dzie się sprzedaż z licytacji, należącego do Włady- 
sława Światopełk - Mirskiego, majątku ruchomego, 
składającego się z umeblowania, oszacowanego na 
sumę 2073 zł. 

390/V1 

  

SYDNEY HORLER. 

Komornik Sądowy H. Lisowski. 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilną ogłasza przetarg na 

dostawę kostek kamiennych wyrobionych 
z kamieni narzutowych w ilości ca 2000 m“. 
Нозё ta może być powiększona w miarę 

Cena winna być podana za 
| m.” kostki złożonej w pryzmy 
składowym Wydziału Komunikacji w Wil- 
nie przy ul. Łukiskiej 3. Termin składania B 
ofert do dnia 15 czerwca 1932 r. godz. 12. | y 
Do ofert winno być dołączone wadjum w 
wysokości 39/5 sumy oferowanej, oraz о- 

że oferent znane mu warunki 
przetargu i dostawy za obowiązujące go 

Warunki techniczne dostawy i przetargu 
oraz wzór oferty są do nabycia w Kance- 
larji Sekcji Technicznej, pokój 52. 

MAGISTRAT M. WILNA. 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 
bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 

niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wilensk.“ 
pod „Maszynistka“ 

na placu 

  

MŁODY, ZDOLNY 

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

    1 zł 20 gr — 

Nowootwarta Kawiarnia-Mieczarnia 

„ŠWITEZIANKA“ 
Wilno, Wilefska Nr. 9 (dawniej „Ziemianska“) 

OBIADY na maśle z 2-ch dań 1 zł., z 3-ch dań 
Potrawy jarskie. 

Z powodu wyjazdu 

odstąpię sklep 
artykułów piśmiennych 
i spożywczy w dobrym 

punkcie. Dowiedzieć się 

w Biurze Ogłosz. Sobola 
Wileńska 22.       

38) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

Wytężyła wzrok, aby zobaczyć, 
gdzie się znajduje. Było tu tak ciem: 
no, że musiała njprzód przyzwyczaić 
oczy do mroku. Kiedy się to stało, jej 
przerażenie wzrosło jeszcze. Nie był 
to zwykły pokój; owszem, wszystko 
tu sprawiało wrażenie, że się jest w 
przedsionku do grobu. 

Wydało jej się, że to 'obszerna 
piwnica. Ściany były wilgotne i lep 
kie, pokryte zielonkawą pleśnią. W 
powietrzu unosił się dławiący zaduch, 
Istna kostnica. 

Gdybyż mogła przynajmniej wy- 
swobodzić ręce! Wówczas nawet bez 
broni, przedsięwzięłaby jakieś próbv 
ucieczki lub chociażby walki wręcz. 

Jeżeli jednak miała taką nadzieję, 
zamarła w niej ona natychmiast. Na- 
wet atleta cyrkowy nie dałby sobie 
rady z takiemi węzłami. 

Lecz taka już jest natura ludzka: 
choć Walerja widziała całą niemożli 
wość uwolnienia się z pęt, szarpała 
się jednak, gryzła rzemienie, aż wre- 
szcie , zmordowana do ostateczności, 
znów zapadła w drętwy sen. 

Gdy się zbudziła po raz drugi, 
kilka osób stało dokoła stosów wor- 
ków, na który ją rzucono. Trzech męż 
czyzn i jedna kobieta. Wszyscy z wy 
jątkiem jednego byli nieznajomi. A 
ten jeden wyjątek przeraził ją do resz 
ty: jadowicie uśmiechającym się do 
niej mężczyzną był Włoch Benelli. 

Całą wszelakoż rozmowę prowa- 

  

Przełożył Czesław Kozłowski. 

dził inny człowiek, którego nie znała. 
— Pani się bez wątpienia dziwi, 

miss Insall, dlaczego tu jest. Nie tru- 
dno na to odpowiedzieć: posunęła 
pani swój zdumiewający nierozsądek 
aż do mieszania się w nasze sprawy; 
a wszak powinna się pani była prze 
konać od samego początku, że to nie- 
bezpieczne, Kto wie, może uważała 
się pani za nadzwyczaj sprytną; smut 
ne takty obecne dowodzą jednak cze 
goś zgoła przeciwnego. Zaczekaliśmy 
na stosowną chwilę i poczęliśmy dzia 
łać. Z pani punktu widzenia jest, oczy 
wiście, rzeczą pożałowania godną, iż 
wyniki jej szpiegostwa w Beauvallon 
pozostają bezowocne; co gorsza, do 
pogody jej ducha nie przyczyni się 
bynajmniej wiadomość, że człowiek, 
któremu pani zaufała, już nie żyje. 

Jakkolwiek usiłowała się opano- 
wać, ostatnie te słowa zadały okrutny 
cios jej nerwom. 

Piotr Traill nie żyje! To kłamstwo. 
Nie cheiała w to wierzyć. A jednak 
gwałtowny spazm wstrząsnął jej cia- 
łem. 

Snadź ten widok sprawił mówia- 
cemu i jego towarzyszom niemałe za- 

dowolenie. 
— Sam osobiście miałem przyjem 

ność załatwić się z tym młodym nat 
rętem, Piotrem Traill — ciągnął dalej 
jej kat. — Nie, proszę pani, szczegóły 
nie zostały ogłoszone w dziennikach: 
zatroszczyli się o to przyjaciele Tra 

illa. Tym dziecinnym sposobem spo 
dziewali się zapewne uśpić naszą 
czujność. A tymczasem — tu podniósł 
rękę — mamy panią jako zakładnicz 
kę, lada zaś moment spodziewamy się 
przybycia pana Geralda Holidaya. 
Z tym ostatnim rzecz okazała się jesz 
cze łatwiejszą niżli z Traillem. Bo jak 
mu świeżo mówiłem, inteligencja 
jego bynajmniej nie wystarcza do 
podobnych przedsięwzięć; powinien 
był poprzestać na waleniu młotkiem 
w kulę. 

Tym razem wydarł się dziewczy 
nie mimowolny jęk. Cały jej świat 
sypał się w gruzy. A co najgorsze, 
była podwójną morderczynią, czuła 
się bowiem odpowiedzialną za strasz 
liwe losy dwóch mężczyzn — i to 
właśnie tych dwóch, którzy najbar 
dziej rycersko ofiarowali jej swe 
usługi. 

A złowieszczy głos ględził dalej: 
— Ostrzegłem zacnego Holidaya, 

że jeszcze kiedyś pożałuje wchodze 
nia mi w paradę; teraz nadszedł czas, 
bym się wywiązał z tego przyrzecze- 
nia. Jako kara za wszystko, co pani 
uczyniła, panno Insall, „oczekuje pa 
nią przyglądanie się sposobowi, w 
jaki traktuję ludzi tego typu... Nie 
będzie się pani nudziła teraz, mając 
moją zapowiedź do rozważania. Gdy 
by jedygak czuła się pani samotnie, to 
tu obecna pani zgodziła się dotrzymać 
jej towarzystwa. 

To rzekłszy, wyszedł wraz z dwo 
ma innymi mężczyznami. Walerja 
usłyszała chrzęst słomianego taburetu 
i pojęła, że jej strażniczka usiadła 
tuż koło niej. 

Od pierwszych słów kobiety zro- 
zumiała, że jest to wróg bardziej jesz 
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SPORT 
ZAWODY STRZELECKIE O MISTRZOSTWO 

WILNA. 

Jutro 3 czerwa jednocześnie na wszyst- 
kich strzelnicach rozpoczynają się zawody 
strzelnicze o mistrzostwo Wilna. Zawody 
potrwają do 12 b. m. i przewidują konku- 
rencje we wszystkich rodzajach broni. Bę- 
dzie to jedna z największych imprez strzel- 
niczych urządzanych dotychczas na terenie 
Wilna. 

PIŁKA NOŻNA. 

Wj dniu 5 czerwca r. b. t. j. w dniu 
PZPN. rozegrane zostaną zawody piłki noż- 
nej pomiędzy reprezentacją klubów połskich 
i żydowskich na boisku sportowem 6 p. p. 
Leg. o godz. 15.30 i w tymże dniu takież 
zawody pomiędzy repreezntacją Wilna, a 
drużyną ligową 22 p. p., pogromcą w bieżą- 
cym sezonie drużyny ligowej „Warty” i .„Ru- 
chu* — o godz. 17.00. 

Podczas zawodów przygrywać będzie or- 
kiestra wojskowa. 

Ceny biletów zwykle plus 10 groszy na 
znaczek Komitetu Olimpijskiego. Bilety bę- 
dą do nabyca już o godz. 14 dnia 5-go 
czerwca w kasach boiska sportowego 6 p. p. 
Leg. 

LEKKOATLETYCZNE ZAWODY 
OLIMPIJCZYKÓW W WARSZAWIE, 

Na stadjonie AZS. odbyły się  elimina- 
cyjne zawody przed meczem z Antwerpją z 
udziałem olimpijczyków. Na zawodach uzy- 
skano szereg doskonałych wyników, a m. in. 

Helj ustalił nowy rekord Polski w rzucie 
kulą. Próba Kostrzewskiego pobicia rekordu 
Zubera na 500 mir, nie udała się. Nie udała 

nowa próba Weissówny pobicia 
iatowego. Weissówna uzyskała jed 

nak ponad 40. 

Rzut kulą 1) Heljasz (Warta) — 15,19 i 
pół (nowy rekord Polski), 2) Siedlecki (Legja. 
przed Kałubą (AZS). 

Skok wdal 1) Nowak (Cracovia) 693 przed 
Sikorskim 681. 

1000 m. 1) 

   

        

i 2:31,2 (poniżej re- 
stoczył ciężką 

Kusocińsk 
Kusociūski kordu Forysia), 

  

a nie wymaga wzajemności. 
J. S. Mill. 

Plac Orzeszkowej 3 

woŚCI i dzieł klasycznych. 

ładnie oprawioną książkę. 

„VARICOL 
z KOGUTKIEM) 

USUWAJĄ BÓL, KRWAWIENIE, 
SWĘDZENIE. PIECZENIE. 

€ŁGPM HEMUROOALNE -VA RICOL" STOSUJE SIĘ 
PRZY WEMOROIDACH w KANALE ODCHODOWYM. AZ 

GUŁY KZMOROIDALNE 
MAŻŁ POPOWSKIEGO. 

ABTEAL 
Duk ect 

walkę z Kuźmickim (AZS). 
grał dopiero na finiszu. 

500 m. 1) Kostrzewski (AZS) 1:08 (rekord 
Forysia wyrównany), 2) Miller (AZS) o je- 
den metr za pierwszym. 

3000 m. 1) Puchalski (Legja) 9:05,2 przed 
Koniarkiem (Sarmata). 

200 m. 1) Trojanowski II (Polonja) w 
czasie 23,8 przed Sikorskim i Ładą. 

Rzut dyskiem 1) Heljasz 44,90 przed Sie- 
dleckim i Kozłowskim (L). 

Rzut oszczepem 1) Mikrut 59,83 przed 
Szydłowskim 52. 30 i Pławczykiem. 

Skok wzwyż 1) Pławczyk 180 przed Pa- 
ryszewskim (Orzeł) 165. 

W) rzucie dyskiem Weissówna usiłowała 
ić ustanowiony przez siebie rekord świa- 

Próba się nie udała. Weissówna uzys 
kała jednak wspaniały wynik 40,09. Św 
czy to o stałej formie naszej mistrzyni. 

Zakładanie sadów. 

Komitet Opieki nad Wsią Wileń- 
ską pod przewodnictwem p. premjero 
wej Prystorowej, realizując swój pro- 
gram propagandy sadownictwa na 
Wileńszczyźnie, zasadził przy współ- 
udziale fachowych kierowników, 6000 
sztuk jabłoni, obdarowując najbied 
niejszych włościan. 

78 lat wojny z Rosją. 
Wóojna rosyjsko-angielska, jaka rozpętała 

się pomiędzy obu państwami w latach 1855- 
56 a która w historji nazywana jest wojną 
krymską dotychczas właściwie jeszcz: nie 
została zakończona, przynajmniej jeśli cho- 
dzi o część terytorjum angielskiego. Małe 
miasteczko irlandzkie Barwick na Tweedzie 
wypowiedziało wówczas wspóln'e z Wielką 
Brytanją i Irlandją wojnę Mikołajowi I, ale 
w podpisaniu traktatu pokojowego w roku 
1856 miasto to nie wzięło udziału. Barwiek 
dotychczas więc jest na stopie wojennej z 
Rosją, tak, że wojna ta, wprawdzie nie krwa 
wa trwa już 64.000 dni. 

Stan taki wywołany został przez niedo- 

Ten osłatni prze- 

    

    

Mr 123 (2365 

patrzenie. Stało się to następująca Akt wy- 
powiedzenia wojny podpisany został przez 
królową Wiktorję, która na ukcie tym wy- 
szczególniła wszystkie swe lytuły m. in. i 
tytuł władczyni Barwicka, co było przywi- 
lejem miasta z czasów króla Ryszarda I. 

Podpisując zaś traktat pokojowy w Pa- 
ryżu dnia 30 marca 1856 r. królowa przez 

. pomyłkę opuściła tytuł władczyni Barwicka. 
Zatem z punktu widzenia prawa międzyna- 
rodowego Barwick, wypowiedziawszy wojnę 
Rosji, a później nie podpisawszy traktatu 
pokojowego jest nadal na stopie wojennej 
z Rosją. 

Paradoks ten zainteresował korespondenta 
wojennego „Daily Mail“ w Mandžurji „tak, 
że po uspokojeniu się stosunków na Dale- 
kim Wschodzie powrócił do ojczyzny i od- 
wiedził burmistrza miast Barwiek. W 1oz- 
mowie z pierwszym obywatelem Barwicku 
dziennikarz przekonał się, żż burnustrz do- 
brże wie o stanie wojennym, jaki panuje pe 
między jego miastem a Rosją. 

— Dlaczego więc nie zawrzecie pokoju 
z Rosją? -— zapytał dziennikarz 

— Hm. jak miałbym to penu wytłuma- 
czyć, mówi burmustrz, skrobiąc в 
chem. —- Właściwie nigdy nie miel: 
to czasu. Zresztą nie do mnie ta s 
leży. To sprawa sekrctarza miejski 

Dziennikarz niezwłocznie odwiedził sekre 
tarza. 

      

     

    

    

    
   

  

nie naszego masla p 
Rosjanin reh miast 
i internow w okvzie . 
Ale na szczęście Kosjanie do nas nie j'rzy- 
chodzą. 

— A 
Rosją? 

— Tak właśnie nac 
z drugiej strony, poco brać na siebi 
kłopoty? Jakaż to jest wojna? Wresz. 
sa nasza nie może pozwolić sobie na į? 
nadzwyczajne wydatki a stan wojenny nas 
nic nie kosztuje. 

    

dliczego nie zawrzecie poken z 

    yśmy uczynić, ale- 
takie 

     

    

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 

Bibljoteka Nowości 
zaopatrzona w znaczny dobór osłatnich no- 

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

  

SKLEP BŁĄWATNY 

S. CISZEWSKIEGO —Wileńska 

nastu kolorach.   

„TKANINY TANIE" 

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

   
Powierzymy 

rejonowe zastępstwo 

sprzedaży  opatentowan. 
papilotėw „Frise“ wpro- 
wadzonemu w składach 
aptecznych, posiadające 
mu ca 257 zł. gotówką 
Tow. Handl. L. Majewski 
& S-ka, Warszawa, Emilji 

Plater 11. 
  

Specjalna Pracownia 

FAM oraz luster 
istnieje od roku 1882 

P. PONARSKI 
ul Szpitalna Nr. 14 

Ceny dostępne. 

Absolwent 
gimnazjum matem.-przyr. 

z dobrym niemieckim 
poszukuje na lato kond. 
Zgłoszenia do Administr. 

  

  

  

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
ZA OGŁOSZENIA PŁAC! SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ W „KURJERZE WILEŃSKIM* 

i. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—7, 

niedziela 9—1. 
W. Z. P. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wane 
ryczne | moczopłciow» 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 1 4—5, 

tel. 567. 6677 

29. 
  

  

Akuszerka 

Maria Laknergyo 
przyjmuje od 9 do 7 wiecx. 

  

31 „Kurjera Wilenskiego“. alicw Kasztanowaći, ias B 

OKAZYJNIE W.Z.P. Nr. 69. 8524 

do sprzedania Akuszerka 
abażury oraz dła panienek uczących się szycia 
w szkołach tanie madapolamy kolorowe w kilku- 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru ll-go 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Zakretowej 7, zgodnie 
z art. (030 U. P. C. podaje do wiadomości publiez- 
nej, że w dniu 8 czerwca 1932 roku od godz. IB-ej 
rano w Wilnie przy ulicy Portowej 28, m. 5, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji, należącego do Witolda Chy- 
lewskiego, majątku ruchomego, składającego się z u- 
meblowania mieszkania, maszyny do pisania i 
ruchomości, oszacowanego na sumę 1347 zł. 

389/V1 

cze nieubłagany niż ten gadatliwy 
mężczyzna... 

Kobieta się nachyliła i przesunęła 
dłonią po twarzy zakładniczki. 

— Jesteś piękna... skóra twa jest 
miękka i gładka... Ale jakże rychło 
zeszpetnieje... — Coś błysnęło przed 
oczyma Walerji. — Wiesz co to?— 
zapytała jej dręczycielka okropnym 
szeptem. — Jest to narzędzie, z któ 
rego pomocą cała twa uroda zostanie 
tak zmieniona, że nawet twój kocha 
nek Holiday nie pozna cię, gdy tu 
przyjdzie. 

Choć jej dotąd nie widziała, Wa- 
lerja się domyśliła kto zacz ta dama 
jest: to zapewne owa „Lułu”, o któ 
rej tylekroć słyszała w willi księcia 
Kuropatina. Jakiegoż miłosierdzia o- 
czekiwać od takiej gadziny? 

Milczała. Byłoby rzeczą płonną 
starać się zmiękczyć jej serce. 

Ohydnie się śmiejąc, jędzy wymie 
rzyła jej policzek, tak, że pierścionki. 
któremi usiane były jej palce, aż do 

krwi pobróździły twarz Waleriji. 
W tymże czasie Gerald Holiday 

pędził do Wykeham w skradzionym 

przez się samochodziku. 

28. PRZY TELEFONIE, 

Śliczna była to okolica. Holiday 
stał parę chwil, oglądając szerokie 
trawniki okalające domostwo, korty 
tennisowe, gołębnik i różankę... Nie, 
niemożliwe, by to sielankowe ustro- 
nie było terenem zbrodni; by w tym 
typowo angielskim domu wiejskim 
czyhały cienie morderstwa. 

W drodze od Błękitnego Dzika aż 
tutaj, wytknął sobie. plan działań. 
Postanowił być zuchwałym. Wszak 
jest członkiem wywiadu. Skorzysta z 

aparat fotograficzny 9X 12 
Rodenstock'a. meble oraz 
drobne rzeczy — ul. Miła 
Nr. 3, m. 2 (Zwierzyniec) 

  

Wykonywam robotę 
w zakresie 

aparatów fotograficzn. 
oraz statywów. 
Ceny dostępne. 

Mara Krze 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

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

Popierajeie Przemysł Krafowy 

  

       

    
Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
róg Mickiewicza 

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

Bardzo tanie 
SPRZEDAM 

iac 
(od 200 do 400 sąż.) 
O warunkach dowie- 

dzieć się: ul. 
Tuskulańska 6-2 

(RGINA ЗОЙ 
poszukuje | pokoju lub- 
2 mniejszych z wygodami: 
przy inteligentnej rodzi-- 
nie. Zgłoszenia do Admin. 
„Kurj. Wil.” Jagiellońska. 

Sól ad 9--%p0 poł 

Zakład Fryzjerski 
męski i damski „MAX** 

Kalwaryjska II, 
poleca pierwszorzędną ro— 

  

  

  

Komornik Sądowy H. Lisowski. 

  

Zawalna 15, m. 2 

E przybłąkał się 
Pie$ 5 8Y,1o37 
rasy wilczej. Dewiedzieć 
się: ulica Grodzka 27—2, 

Po upływie 3 dni uważać 
będę za własność. 

innych     
tego faktu. Teraz przecież może 
wprost wymagać wyjaśnień od służ- 
by i domowników. A jeśli mu odmó- 
wią tych wyjaśnień, będzie to właśnie 
negatywny dowód, że coś złego się 

knuje. 
Otuchy dodawał mu zimny dotyk 

rewolweru w kieszeni, Na coś więc i 
epizod z rzekomym Bedingtonem się 
przypadł! bo jemu to zabrał tę 
broń. 

Bez dłuższych namysłów pchnął 
furtkę i poszedł szeroką, żwirem wy- 
cypaną aleją do głównego wejścia. 

Na dzwonek ukazał się lokaj, któ 

ry spojrzał nań pytająco, 
— Przychodzę z policji — oświad- 

czył Holiday. — Czy pani Craig jest 
w domu? 

— Nie, proszę pana. Pani Craig 
jest w Londynie. 

— A pan Craig? 
— Pan rzadko przyjeżdża do Wy- 

keham, proszę pana. Obecnie jest pan 
również w Londynie. 

— Źle się składa, gdyż... 
— (o tam, Grompton? 
Żwawy młody człowiek, poniżej 

trzydziestki, wyszedł do sieni i stanął 
za plecami lokaja. 

Ów obrucił się do niego. 
—Ten pan powiada, że przyszedł 

z policji, panie Conolly — odparł. — 
Pragnie się zobaczyć z panem lub pa- 
nią Craig. Właśnie mówię mu, że obo 
je są w mieście, 

— (Czy mogę zapytać o pańskie 
nazwisko? —- rzekł młody człowiek, 
wyglądający na sekretarza. 

— Jestem Lisdale — bez wahania 
wymienił Holiday nazwisko swej mat 
ki. — Przyszedłem w  niecierpiącej 
zwłoki sprawie. 

  

SIENNIKI 
bardzo tanio poleca 

W.Mołodecki 
Wileńska 26 

  

botę po cenach zniżonych» 
Proszę się przekonać. 

OKAZYJNIE 
do sprzedania 

taksėwka 22. 
ul. Subocz 6—25 

    
Młodzieniec podniósł brwi. 
— Nie jestem dość głupi, by prze- 

szkadzać członkom policji w pełnie- 
niu ich obowiązków — rzekł z krzy- 
wym uśmiechem. — Jestem prywat- 
nym sekretarzem pani Laidleyowej 
Craig. Proszę wejść. 

Grompton, możesz się usunąć. 
I pan Conolly, minąwszy sień, 

wprowadził gościa do pokoju napra- 
wo. 

— A teraz, panie Lisdale, — rzekł 
nader uprzejmie, — czem mogę panu 
służyć? Przedewszystkiem jednak, 
zechce pan przyjąć me przeprosiny za 
nieobecność pani Craig. Spędziła tu- 
taj week-end, wczoraj jednak odjecha 
ła do Londynu. 

Gość znów kiwnął głową. 
Jego informator ciągnie dalej: 

— Żadną miarą nie pojmuję, co 
sprowadza pana, panie Lisdale, jako 
przedstawiciela władz policyjnych; 

* lecz naturalnie będę panu najchętniej 
służył wszelkiemi wyjaśnieniami. Bo 
jak już miałem zaszczyt nadmienić, 
jestem osobistym sekretarzem pani 
Craig. 

Gość znów kownął głową. 
Holiday starał się uprzytomnić so 

bie, gdzie to już widział tego uczyn- 
nego młodzieńca. Miał uporczywe wrał 
żenie, że już się kiedyś zetknął z tym: 
arcywzorem sekretarza prywatnego. 
Bodaj w południowej Francji?... A. 
może w Stanach Zjednoczonych?... 
Nie, dokładnie przypomnieć sobie nie: 

zdołał. 

(D. c. n.) 

  

«4 Wydawnictwo „Kurjer Wileński' S-ka x ogr.odp. | Drukarnia „Znicz', Wilno, ul. S-to Jańska 1, tel. 3-40. 
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Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis, 

 


