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Po wyborach w Estonji 
Pomimo intensywnej kampanji 

wyborczej, struktura polityczna estoń- 
skiego parlamentu nie bardzo się 
zmieniła. dawne partje prawie w nie- 
zmienionym składzie weszły do nowe- 
go sejmu. Społeczeństwo nie stanęła 
gremjalnie do urn wyborczych. W 
Estonji, podobnie jak w całej Euro- 
pie, daje się zauważyć znużenie obec- 
nym systemem parłamentarnym, 7 
jego partjami używającemi starych, 
oklepanych haseł. W Estonji, w pań- 
stwie o dominującem rolnictwie, blok 
rolniczy wszedł z 42 posłami, zwycię- 
sko do parlamentu, co oznacza, w 
porównaniu z ostatniemi wyborami, 
wzrost o 3 mandaty. Centrum naro- 
dowe uzyskało 23 mandaty, socjaliści 
22, robotnicy lewicowi 5, mniejszość 
rosyjska 5, blok szwedzko-niemiecki 

3 mandaty. 

Zwolennicy bloku rolniczego rekru- 
tują się przeważnie ze sfer wiejskich. 

gdyż partja ta zyskała w stolicy za- 

łedwie 2200 głosów. Do centrum na- 
rodowego należą sfery mieszczańskie. 
Pomiędzy temi dwiema partjami była 
prowadzona zaciekła walka. Nie była 

to walka przedwyborcza, konflikt 
sięga głębiej. Pomimo, że społeczeń- 
stwo miejskie w Estonji jest jeszcze 
przeważnie wiejskiego pochodzenia. 
zarysowują się już antagonizmy kla 
sowe. Obydwie partje mają kierunck 
umiarkowany. Należałoby oczekiwać 
połączenia się tych dwóch stronnictw 
w jednym rządzie. Pomyślna przysz 
łość gospodarcza państwa zależna jest 
od owocnej współpracy miasta z wsią. 
Niestety radykalne elementy w estoń. 
skiej partji rolniczej, niechętne mia- 
stu, są dość liczne, pragną one utwo- 
rzyć rząd bez współpracy centrum 
narodowego, aby w ten sposób prze- 
prowadzić swój program podniesieńąiu 
rołnietwa kosztem handlu i przemy- 
słu. Nie posiadając absolutnej więk- 
szości, rolnicy zmuszeni są utworzyć 
rząd przy współpracy innego stron 
mictwa. Część prasy estońskiej prze- 
widuje rząd stronnictwa rolniczego 
przy udziale socjalistów. 

    

Przed przyszłym rządem Estonji 
stają zagadnienia niezwykle trudne, 
a mianowicie przeprowadzenie refe 
rendum narodowego w sprawie zmia- 
ny konstytucji, ewentualne wybory 
pierwszego prezydenta państwa, prze- 

dewszystkiem zaś walka z kryzysem 
ekonomicznym. 

Kryrzys Światowy nie pozostał 
naturalnie bez wpływu na Estonję. 
Jednak w kraju rolniczym, w któryn: 
znaczna część produkcji jest konsu- 
mowana w kraju oraz dzięki polityce 
protekcjonalizmu, utrzymującej cenv 
na wyższym poziomie aniżeli na ryn- 
kach światowych, kryzys nie dał się 
odrazu ostro odczuć. W artykule z dn. 
26 ub. m. „Piewaleht* zaznacza zu- 
pełnie słusznie, że gospodarkę naro- 
dową w sposób ten obronić można 
tylko dopóty, dopóki starczą odpo- 
wiednie fundusze. W obecnej chwili 
Estonja znajduje się wobec wyczer- 
pania się tych środków. Polityka mo- 
nopoli i kontyngentów zawiodła. Nie 
zdołano znaleźć nowych rynków zby- 
tu. Eksport estoński nadal zależny jest 
od Anglji. Życie gospodarcze kroczy, 
niestety, własnemi drogami, nie dając 
się pokierować w wytkniętym z górv 
kierunku. Ceny na artykuły impor- 
towane poszły w górę, gdyż dzięki 

regulacji handlu zagranicznego stwo- 
rzony został monopol importerów, 

posiadających zezwolenia na przy- 

wóz, którzy stali się dyktatorami cen 

hurtowych. 

Z powodu kryzysu oraz ograni- 
czeń importowych obrót handlu za- 
granicznego skurczył się o 39 proc.. 
eo spowodowało zmniejszenie się do- 
chodów państwa z ceł, Cła stanowią 
w Estonji czwartą część dochodów 
państwa. Wyczerpane zostały wszyst- 
kie źródła dochodu. Wypadło uciekać 
się do skrajnych oszczędności. Lecz 
jak i gdzie oszczędzać? Pensje urzęd- 
ników zostały już znacznie zmniej- 

szone. 
Niechybnie naród estoński, o nie- 

zwykle wyrobionym zmyśle obywa- 
telskim, przy swojej kulturze i roz- 
wadze, znajdzie bez poważnych 
wstrząsów politycznych wyjście z tej 

trudnej sytuacji. 
Nas w tej chwili interesuje sprawa 

przyszłej polityki zagranicznej oraz 
ustosunkowania się rządu do Polski. 
Należy mieć nadzieję. że w tym kie- 

runku nie zajdą poważne zmiany I 

stosunek Estonji do Polski pozostanie 

madal, albo jeszcze bardziej, przy- 
jazny. N. Z. 

   

    

Rząd von Papena został skompletowany. 
Obsadzenie reszty foteli ministerialnych. 
BERLIN. 2.VI. (Pat.) O godz. 13.30 

ogłoszony został następujący komuni 
kat: Prezydent Rzeszy na wniosek 
kanclerza von Papena zamianował: 
ministrem Spraw zagranicznych — 
ambasadora VON NEURATHA, mi- 
nistrem finansów — HR. SCHWE- 

RING VON KROSSIGA, ministrem 
sprawiedliwości—DR. GUERTNERA. 
Minister gospodarki DR. WARMBOLD 
objął tymezasowe kierwonictwo. mini 
sterstwa pracy. 

Tem samem lista nowego rządu 
została skompletowana. 

Nowi ministrowie. 

  

BERLIN, 2. 6. (Pat). — Ambasador nie- 
miecki w Londynie baren von Neurath ma 
lat 59. — Po wstąpieniu do służby konsular 
nej zostaje w czasie wojny radcą ambasady 
w Konsłantynopolu. W roku 1917 miano- 
wany jest szefem gabinetu króla wiirtember- 
skiego, Od roku 1919 wraca do służby dyplo 
matycznej, obejmując stanowisko posła w 
Kopenhadze. — Od roku 1922 do 1930 jest 
ambasadorem niemieckim przy Kwirynale po 
czem w ża do Londynu na dotychczas 
zajmowane stanowisko ambasadora. 

Dyrektor ministerjalny w ministerstwie 
finansów Mr. /chweriag von Króssig wstę- 
puje do tego ministerstwa w roku 1920 do 
wydziału traktatowego, od roku 1925 pracuje 

    

   

  

w wydziale budżetowym, którego kierowni- 
ctwo obejmuje w roku 1929. W grudniu 1931 
bierze udział jako delegat Niemiec w nadz- 
wyczjnej komisji doradczej w Bazylei. 

Baron von Braun, nowomianowany mi- 
nister wyżywienia, pochodzi z rodziny wiel- 
kich posiadaczy ziemskich w Prus. Wschod- 
nich. Przed wojną był on landratem w Poz 
nańskiem. Po przewrocie objął stanowisko 
prezydenta rządowego w  Gąbinie. Pod- 
czas puczu pa ogłosił on odezwę ówczes 
nego nadprezydenta prowincji Winniga о- 
powiadając się za monarchistycznym przew- 

  

  

    

Deklaracja wobec prasy 
nowego kancierza. 

BERLIN. 2.VI (Pat). W pałacu 
kanclerskim odbyło się wieczorem 
przyjęcie przedstawicieli prasy za- 
granicznej. Kanclerz von Papen w 
krótkiem przemówieniu oświadczył, 
że w zakresie polityki zagranicznej 
nowy rząd kontynuować będzie pla- 
ny Brueninga, zmierzające do za- 
bezpieczenia podstaw gospodarki 
narodowej. W dążeniach tych współ- 
działać będą Niemcy z innemi na- 
rodami. Powołanie naszego rządu 
jest konieczne — oświadczył kanc- 
lerz — bowiem zagranica musi wie- 
dzieć kto reprezentuje politykę za- 
graniczną Niemiec. Polityka we- 
wnętrzna musi też opierać się na 
wyrażnej sytuacji wewnętrzne). 

rotem i z tego powodu zawieszony był prze 
rząd pruski w urzędowaniu. <Schieicher prorokuje długo- 

Reichstag zostanie rozwiązany? 
BERLIN. 2.VI. (Pat.) Von Papen 

kontynuować dziś przed południem 
narady z kandydatami na nieobsa- 
dzone dotychczas teki ministerjalne 
i uzyskał ieh zgodę na objęcie propo 
nowanych tek. 

Wedle doniesień z kół dobrze po- 
informowanych uchodzi za rzeez pe 
wną, że kanelerz prawdopodobnie we 
wtorek przyszłego tygodnia po złoże 
niu deklaracji rządowej w parłlamen 
cie odezyta również deklarację, roz 
wiązującą Reiehstag. Decyzję tę spo 

Potępienie systemu 

wodować miało stanowisko eentrum 
i bawarskiej partji ludowej. 

Również prasa uchwałę frakcji 
eentrowej komentuje zgodnie jako 
zapowiedź bezwzględnej opozycji par 
lamentarnej stronnietwa w stosunku 
do rządu von Papena. Dzienniki prze 
widują, że w tych warunkach rząd 
von Papena nie stanie przed parła 
mentem i że już w następnym tyged 
niWoczekiwać *należy rozwiązania 
Reiehstagu. Nowe wybory —zdaniem 
prasy—rozpisane mają być na lipiec. 

intryg zakulisowych. 
Uchwała frakcji centrowej Reichstagu. 

BERLIN, 2. 6. (Pat). — Po całodziennych 

obradach frakcja centrowa Reichstaga uch- 

waliła następującą rezołueję: 

Wypadki ostatnich dni, które doprowadzi 

ły do dymisji gabinetu Brueninga i wywoła- 

ły jak największe zdumienie, spotkały się z 

jednomyślnem i najostrzejszem potępieniem. 

Bezpośrednio przed podjęciem przygotowań 

z pełną świadomością w eełu rokowań mię- 

dzynarodowych, dzięki lekkomyślnym intry 

gom odpowiedzialnych wobee konstytucji о- 

sób, przerwane zostały linje połityki odro- 

dzenia narodowego, rokującego wielkie na- 

dzieje. Wskutek tego gospodarcze i soejałne 

walki o egzysteneję wszystkich grup narodu 

niemieckiego doznały wiełkiego obciążenia. 

Patrja centrowa, kierując się zasadami 

chrześcijańskiemi narodowej polityki pań- 

stwowej oraz moralnem  ustosunkowaniem 

się wobee spraw żyeia publicznego, nigdy nie 

uchylala się ed przyjniowania na siebie od- 

powiedzialności. Opowiadając się za temi 

zasadami polityki państwowej, pofępiamy 

system intryg zakulisowych. 

Całokształt prae wewnętrzno i zewnętrz- 

EE IIS     

no-politycznych przerwany wskutek obalenia 

gabinetu ma być ebeenie wystawiony na ek- 

sperymenty polityczne. Ponieważ obóz opo- 

zycji wzbrania się przyjąć odpowiedzialność, 

szuka się wyjścia tymezasowego. Takie kło- 

potliwe rczwiązanie sytuacji nie może ozna- 

ezać koncentracji narodowej. Nie daje ono 

również gwaraneji kontynuowania polityki 

zagranicznej i wewnętrznej, jakiej bezwarun 

kowo wymaga oheena sytuaeja. 

W, ebłiczu jak największego zaniepokoje- 

nia politycznego i najbardziej nieodpowie- 

dzialnych z punktu widzenia politycznego 

prób frakeja eentrowa uważa za swój obo- 

wiązek wystąpić z żądaniem polityki, której 

istotnym składnikiem są: wołność narodowa 

i równouprawnienie, zdecydowana walka z 

kezrobceiem, zabezpieczenie waluty, zagwa- 

rantowanie samodzielności istnienia klubom 

rzemieślniezym, rolniczym i handłowym, za- 

pewnienie podstaw prac socjalnych i opieki 

społecznej oraz odpewiednia polityka osied 

leńcza. W. tem przeświadczeniu trakcja od- 

rzuea tymezasowe rozwiązanie kłopotliwej 

sytuacji. 

Polska skutecznie zwalcza kryzys. 
Opinja angielskich sfer gospodarczych. 

LONDYN, 2. 6. (Pat). — Urząd handlu 
zagranicznego Anglji ogłosił dziś drukiem 
raport radcy handlowego ambasady angiel- 
skiej w Warszawie Simensa o sytuacji gos- 
podarczej Polski w roku 1931. 

Publikacja ta obejmuje 60 stron druku i 
stwierdza. że Polska wyszła obronną ręką 
z kryzysu 1931 r. Polska zdaniem urzędowej 
publikacji angielskiej — wykazała znaczną 
stabilizację i w daleko mniejszym stopniu 
ucierpiała z powodu kryzysu, aniżeli można 
było oczekiwać. Polska posiada znaczne przy 
rodzone zapasy i bogactwa, a naród polski 
jest bardzo odporny, eo w czasie kryzysu 
stanowi wielką siłę. Te czynniki pomogły 
zapewne Polsce przejść przez obecny kryzys 
w' sposób względnie zadawalniający, a dob- 
robyt powróci po poprawie ogólno-światowej 

sytuacji i po usunięciu lokalnych  czynni- 
ków, które przyczyniły się do pewnej dep- 
resji w życiu gospodarczem kraju. 

Usilowania rządu polskiego — jak stwier 
dza raport — skierowane są do utrzymania 
równowagi budżetu dodatniego bilansu han- 
dlowego i do zachowania złotego parytetu. 
Eksport jest wyższy w swojej wartości, ani- 
żeli import, a waluta połska nie podlega 
fluktuacji 

Raport omawia szczegółowo finanse, han 
del, przemysł i sprawy społeczne w Polsce, 
wykazując dodatni bilans gospodarczy Pol- 
ski w roku 1931. Naktóre dziennik podają 
strezszczenie raportu, przyczem organ City 
londyńskiej „Financial Times" stwierdza, że 
Polska dobrze pokonała trudności swoje w 
roku ubiegłym. 

Wstrząsająca tragedja rodzinna. 
KIELCE, 2. 6. (Pat). — Dziś w noey 

naczelnik urzędu skarbowego w Busku Jan 
Kowalski popełnił wraz z eałą rodziną sa- 
mobėjstwo. Żona Koławskiego została otru- 
ta. Kowalski zabił następnie dwie córeczki: 
6-letnią Annę i 7-letną Zofję, poezem odebrał 
sobie życie wystrzałem z rewołweru. Kował- 
scy przed samobójstwem uregulowali wszel- 

kie zobowiązania i pozostawili list, wyjaśnia 
jący, iż wspólnem porozumieniem odbiera- 
ja sobie życie. Przyczyną tragedji były nie- 
perczumienia małżeńskie. W; ehwili dokony- 
wania zbrodni Kowalski pisał notatki, w któ 
rych zobrazował dokładnie ostatnie ehwile, 
podające moment Śmierei żony i córek, 

Katastrofa z pociągiem Warszawa — 
Zemgale 

DYNEBURG, 2. 6. (Patį. — Niedaleko 
Krejeburga wydarzyła się katastrofa kolejo- 

wa z pociągiem pośredniego połączenia War 
szawa—Zemgale—Ryga. Z niewiadomych je- 
szeze powodów na zwrotnicy przed staeją 
lekomotywa poszła po torze głównym, na- 
tomiast węglarka i reszta wagonów na tor 
boczny. 

— Ryga. 
Pociąg szedł z szybkością 35 klm. na go- 

dzinę. W$trząs przy katastrofie był tak sil- 
ny, iż pomoenik maszynisty, stojący przy 
oknie kokomotywy, zotał wyrzucony na tor 
kolejowy. Na szczęście żaden z pasażerów 
nie odniósł eięższych obrażeń ciała. Tor ko- 
lejowy został uszkodzony na przestrzeni prze 
szło 100 metrów. 

    
  

Zostalo otwarte Krawieckie Pogotowie „WILNIANKA"— Portowa 10, tel. 19-12 
PRZYJMUJE reperacje. odświeżanie, czyszczenie, prasowanie, pranie chemiczne 
wszelkiej garderoby. Na miejscu poczekalnia. 

łamy gońca, który zabiera i odwozi garderobę. 
Na telefoniczne wezwania wysy- 

  

wieczność nowemu rządowi. 
BERLIN, 2. 6. (Pat). — Według doniesień 

prasy, gen. Schleiecher zaproponował wezoraj 
ministrowi  Dietriehowi zatrzymanie teki 
finansów w nowym gabinecie von Papena. 
Dietrich prcpozycję teę odrzucił, pomimo 
že gen. Schleicher zapewnił go o trwałości 
rządu von Papena, mającego pozostać u 
władzy conajmniej 4 łata. 

Briining nie chciał gadać 
z Papenem. 

BERLIN, 2. 6. (Pat). — Wielkie wrażenie 
wywołała w kołach politycznych wiadomość, 
że były kanelerz Bruening nie przyjął wezo- 
raj desygnowanego na stanowisko szefa rzą- 
du*Rzeszy von Papena. tłumacząc się niedys- 
pozycją: — W! zastępstwie Brueninga konfe- 
rewał z von Papenem sekretarz stanu von 
Piinder. 

GDAŃSK, 2. 6. (Pat). — Na czwartkowem 
posiedzeniu sejm pruski kontynuował debatę 
polityezną. Na wstępie posiedzenia komuni- 
šei zgłosili wniosek © wezwanie do sejmu 
gabinetu Brauna. Wniosek przyjęto głosami 
narcdowyeh socjalistów, niemiecko-naroda- 
wych i komunistów. Posiedzenie zawieszona 
na kwadrans celem zawiadomienia o tem 
rządu, Pomime wezwania, na ławach rządo- 
wych nie zjawił się ani premjer Braun, ani 
żaden z ministrów, wobec czego narodowi 
socjaliści zapowiedzieli zgłeszerie zażalenia 
na Brauna przed Trybunałem Stanu. Mimo 
zarządzenia ponownej przerwy, nikt z rządu 
pruskiego w sejmie się nie zjawił. Premjer 
Braun oświadczył przewodniczącemu telefo- 
nieznie, że redaguje list. w którym daje wy- 
raz wątpliwości, czy sejm ma prawe zwra- 
cać się z tego rodzaju żądaniem pod adre- 
sem dymisjonowanego gabinetu. Narodowi 
scejaliści zglosili wniesek © postawienie 
wszystkiech urzędującyek ministrów, należa- 
cych do patrji soejal-demokratycznej i pań- 

  

   We środę |-go czerwca r.b. po długich i ciężkich cierpieniach zmarł 
w wieku lat 42 w Gnieznie nasz ukochany, nieodżałowzny mąż i ojciec 

JAKÓB KRUBICZ 
(współwłaścicieł kin „Helios* i „Lux'*') 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

Obrzęd pogrzebowy odbył się w Gnieznie 2-go czerwca r. b. 

    

    
     
  

ŻONA i DZIECI. 

Japonia — Rosja. 
Wywiad z premjerem Saito. 

TOKIO. 2.VI. (Pat.) Premjer Saito 
w wywiadzie z korespondentem biura 
Reutera zaprzeczył kategorycznie po- 
głoskom o poważnem naprężeniu, ja- 
kie rzekomo ma istnieć między Japo 
nją a Rosją. Po wyrażeniu nadziei, iż 
dojdzie do zawarcia sowiecko-japoń 
skiego paktu o nieagresji, premjer za- 
znaczył, iż interesy sowieckie na kolei 
wschodnio-chińskiej nie są w Japonji 
uważane za sprzeczne z interesami 
japońskiemi w Mandżurji, gdzie poli 
tyka otwartych drzwi wymaga posza 

nowania interesów wszystkich 
państw. Nie jest przewidywane — 0- 
świadczył premjer — zawarcie żad- 
nej unji celnej lub porozumienia go- 
spodarczego między Japonją a Man 
dżurją. Uznanie nowego ustroju t 
niepodległości Mandżurji uzależnione 
jest od jej zdolności do rządzenia się 
własnemi środkami. Japonja bynaj 
mniej nie pragnie nielegalnie rozta 
czać kontroli politycznej nad władza- 
mi mandżurskiemi, 

Wielkie zbrojenia japońskie. 
Alarmulące wiadomości prasy moskiewskiej. 

MOSKWA, 2. 6. (Pat). — Prasa zamie- 
szeza w fermie depesz własnych z Nowego 
Yorku wiadómości © wielkich zbrojeniach 
japońskieh, dokonywanych na kredyt w Ame 

ryce. — Fabryki amerykańskie mają rów- 
nież wyrabiać broń typu rosyjskiego. przez- 
naczoną jakoby dla oddziałów bialogwardzi- 
stów. 

  

SHne lotnictwo to pofega Państwa! 
ATI TAS TDIA NETRIAIOVEPRVINERSS ORDRE KROCZY ORO 

Operetkowe posiedzenie sejmu pruskiego 
Braun nie chce słuchać. 

stwowej przed tryhunałem stanu. 
lsba przystąpiła następnie do dyskusji 

politycznej. Przemawiał przedstawiciel nie- 
miecko- narodowych, poczem wiee-przewod- 
niezący sejmu odczytał list premjera Brau- 
na, zapowiadający zwołanie na jutro posie- 
dzenia gabinetu pruskiego w cełu rozważe- 
nia kwestji, ezy rząd zobowiązany jest sta- 
wić się w sejmie na życzenie izby. Zkolei 
poseł komunistyczny Piek uzasadniał wnio- 
sek swej trakeji o wyrażenie votum nieufno- 
ści dla rządu Brauna, wstrzymanie spłat 
reparaeyjnych i t. d. Następnie poseł naro- 
dewo-soejalistyczny Kube oświadczył, że 
socjal-demokraei przyłączyli się do polityki 
kanelerza Brueninga, licząc na porozumie- 
nie z Francją, Polską i Czechosłowaeją. Oka 
załe się jednak — mówił оп — że Francja, 
Pałska i Czechosłowacja nie pragnęły żadne 
ge porozumienia. Mówea twierdzi, że dzieje 
Niemiee nie są dziełem socejal-demokratów, 
lecz właśnie Fryderyka Wielkiego, Wilhel- 
ma II i wogółe rodziny Hohenzollernów. 

Demonstracyjny wniosek frakcji niem. -narod. 
BERLIN, 2. 6. (Pat). — Frakcja niemiec- 

ko-narodowa zgłosiła w sejmie pruskim na- 

stępujący wniosek: 

Wobee groźnej sytuacji Niemiec, zwłasz- 

eza na wschedniej graniey Prus, wohee 

wprowadzenia we wszystkich niemal państ- 

  

Ambasador Rzeszy u Herriota 

PARYŻ. 2.VI. (Pat) W związku 
z wczorajszą wizytą ambasadora Rze 
szy von Hoescha u Herriota prasa 
francuska donosi, że krok ten zmie 
rzał do dwóch celów: oficjalne zawia 
domienie przyszłego premjera i mini 
stra spraw zagranicznych o powsta 
niu w Niemczech rządu von Papena 
i rozproszenie do pewnego stopnia nie 
pokoju, jaki budzi w kołach politycz 
nych Francji, a zwłaszcza w sferach 
lewicowych pozaparlamentarnych, 
charakter nowego gabinetu niemiec 
kiego i jego bardzo zdecydowana or- 
jentacja prawicowa. Z drugiej strony 
w czasie spotkania tego poruszone 
miały być również kwestje zbliżają 
cej się konferencji lozańskiej i stano 
wiska, jakie zajmie wobec problemu 

reparacyjnego przedstawiciel nowego 

rządu niemieckiego. 

Klęska dolara jest nieunikniona. 
PARYŻ. 2.VI. (Pat.) „Agence Eco- 

nomique et Financitre* pisze, że w 

Paryżu zapatrują się bardzo pesymi- 

stycznie na przyszłość dolara amery 

kańskiego. O ile nie zajdzie jakiś nie- 

przewidziany wypadek, to dolar nie 

utrzyma sę dłużej. Pomimo wielkich 

wysiłków, jakie od 2 dni czynione są 

w Stanach Zjednoczonych, kurs spa 

da katastrofalnie. Należy się dziwić, 

że Ameryka, która potrafiła udzielać 

biednej Europie tak surowych rad, 

jak np. tym rządom, które niegdyś 

widziały jedyny ratunek w inflacji, 

nie zdaje sobie sprawy z realnych 

przyczyn klęski, która ją spotkała. 

> 

Dr. J. Ujejski rektorem U. W. 

WARSZAWA. 2.VI. (Pat). W dn. 
2 czerwca w sali posiedzeń Senatu 
akademickiego odbyło się zebranie 
ogólne profesorów Uniwersytetu 
Warszawskiego w celu wyboru rek- 
tora na nowy rok akademicki. Rek- 
torem wybrano zwyczajnego profe- 
sora historji literatury polskiej dr. 
Józefa Ujejskiego. 

Tegoroczny zjazd legjonistów 
odbędzie się w Gdyni. 
WARSZAWA. 2.VI. (Pat.) Zarząd 

główny Związku Legjonistów uchwa 
lił urządzić tegoroczny sierpniowy 
zjazd legjonistów w Gdyni dnia 14 
sierpnia. 

Kronika telegraficzna. 
— Rekord szybkości na dystansie 500 

klm. pobił wczoraj lotnik francuski Massotte, 
osiągając przeciętną szybkość 308 klm. na 
godzinę. 

— Strajk generalny w Ceucie (Maroko 
hiszpańskie), który wybuchł wczoraj spowo- 
dował całkowite zamarcie wszelkiego ruchu. 
Strajkujący przerwali komunikację telegra- 
ficzną i rozbili kilka sklepów, które nie zo- 
stały zamknięte. Doszło do rozruchów i krwa 
wych manifestacyj. Strajk zorganizowali 
syndykaliści. 

— Burza gradowa w powiecie Kępno w 
dniu 22 b. m. wyrządziła strat na 2 miljony 
złotych. 

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 

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

dla W. S. 

wach, głównie zaś w Połsee, przysposobie- 

nia wojskowego młodzieży, krępowanie wołi 

ohronnej Niemiee staje się z dniem każdym 

ccr2z bardziej zbrodnią, popełnianą dla przy 

szłości narodu. Wizywa się rząd krajowy, aby 

w porozumieniu z rządem Rzeszy zniósł 

wszelkie nakazy, hamujące manifestacje na- 

rodowej woli obrennej przez młodzież, prze 

dewszystkiem zaś pochodów narodowych, 

związków przysposobienia wojskowego oraz 

zakazu noszenia prez nie mundurów wojsko 

wych. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
PROCES MEYERA I BECKERSA ODBĘDZIE 

SIĘ. 
Prokuratura Sądu Wiojennego wygotowa- 

ła nowy akt oskarżenia przeciwko areszto- 
wanym w Kłajpedzie w lutym r. b. i nie- 
dawno zwołnionym z więzienia radey szkoł- 
nemu Meyerowi i obywatelowi niemieckie- 
mu Beekersowi. Obaj są oskarżeni © usiło- 
wanie szpiegostwa. Proces odbędzie się w 
ciągu ezerwea. 

Ten nowy zwrot w powyższej sprawie 
wywołał duże poruszenie w Kłajpedzie. Niem 
ey miejscowi spodziewali się, że wskutek 
zarysowującege się odprężenia w konflik- 
cie litewsko-niemieekim sprawa zostanie u- 
morzona. Stało się jednak inaczej. 

DYMISJA PREZESA STRZELCÓW 
LITEWSKICH 

„Di Idysze Sztyme“ z dn. 23 maja donosi 
iż w tych dniach podał się do dymisji prze- 
wodniczący Związku Strzeleckiego Żmudzi- 
noviczius. Przyczyną dymisji mają być 
względy natury formalnej. Następcą jego 
ma być burmistrz Kowna inż. Graurokas, 
który jest obecnie wiceprezesem Związku 
Strzeleckiego. 

POSEŁ MORAT POZOSTAJE W KOWNIE. 

Kowieńska „Di Idysze Sztyme*  dowia- 
duje się, iż rząd niemiecki postanowił nara- 
zie nie odwoływać z Kowna swego posła na 
Litwie Morata. 

BUDŻET LITWY NA ROK 1932. 

Gabinet Ministrów ostatecznie przyjął na 
wczorajszem posiedzeniu budżet na 1932 r. 
Budżet został zbilansowany na sumę 
281.500.000 litów. Wi r. ub. budżet opiewał 
na sumę 328 milj. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
Pieniężna. 

Dolary 8,87. Paryż 35,14. Lendyn 32,85. 
Szwajcarja 174,48. Bertin 210,85. 

PAPIERY PROCENTOWE: 4 proc. po- 
życzka inwestycyjna 86,25. — Konwersyjna 
31. 4 proc. dolarowa 46.25. — Stabilizacyjna 
23,25 — 41,75 — 42,25. 10 proc. Kol. 100. 

AKCJE: Bank Polski 70. 

Zbożowa. 
WIARSZAWIA, 1. 6. Na zebraniu giełdy 

zbożowo-towarowej notowano za 100 kg- 
parytet wagon Warszawa w handlu hurto- 
wym, w ładunkach wagonowych: żyto 30,00- 
30,25, pszemica jednolita 32,00—32,50, psze- 
nica zbierana 31.50—32,60, owies zbierany 
24—24,50, owies jednolity 25,50—26,50, ję- 
czmień na kaszę 23,00—23,50, jęczmień bro- 
warowy 24,50—25,50, groch polny jadalny 
30—33.
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Wysiłki rządu w walce z kryzysem 
plenarne Bezpartyjnego Bloku. Posiedzenie 

WARSZAWA, 2.VI. (Pat.) W dniu 
1 czewca odbyło się plenarne posie 
dzenie klubu parlamentarnego Bez- 
partyjnego Bloku pod przewodnict- 

wem prezesa Sławka. Po powitaniu 
zebranych prezes Sławek udzielił gło 
su ministrowi Zawadzkiemu. 

Przemówienie ministra Zawadzkiego. 
Pan minister Zawadzki wygłosił dłuższe 

przemówienie, w którem poruszył naszą Sy- 
tuację gospodarczą na tłe ogólnego położe- 
mia w Świecie. Nawiązując do przemówienia 
p. premjera Prystora, wygłoszonego w Sej- 
mie w dniu 1 października ub, roku, mówca 
stwierdza, że w ciągu 8 miesięcy, które up- 
łynęły od iego czasu zaszły pewne zmiany, 
«wypadki się rozwinęły, ale cechy zasadniczej 
fluktuacji pozostały te same, może się nawet 
wyjaskrawily jeszcze bardziej. Te same po- 
zestały również wytyczne polityki gospodar- 
czej rządu. Uwydatniła się słuszność wyty- 
«znych, zakrešlonych przez premjera Pry- 
stora, a wyrażających się w dążeniu do 0- 
derwania się od kryzysu Światowego, od 
Mtórego kryzys, jaki przeżywamy, tak bar- 
«izo jest uzależniony. 

Istota kryzysu. 
Po przedstawieniu przyczyn obecnego 

kryzysu, p. minister stwierdza, że kryzys 
stał się przedewszystkiem kryzysem finanso- 
«wym. Istotą kryzysu dzisiejszego nie jest to, 
Że produkeja nie ma nabywców, dostatecznej 
ilości spożywców, że brak sposobności ko- 
rzystnege uruchomienia przedsiębiorstw, ale 
na pierwszy plan wysuwa się ten moment, 
że niema w tej chwili kapitału dla urucho- 
mienia tych towarów, które mogłyby zna- 
deźć nabyweów. Ten brak kredytu wyraża 
się w formie ograniczeń kredytowych, w na- 
«isku kredytowym jednych jednostek na in- 
me jednostki, jednych krajów na inne kraje, 
w wycotywaniu kredytów, w  nieudzielaniu 
ich nawet w wypadkach, kiedy przedstawiają 
zupełnie pewne zabezpieczenie. To są cechy 
«lające się odczuć życiu gospodarczemu w 
«ałym świecie i znowu musieliśmy być tu 
uderzeni szezególnie silnie, nietylko dłatego, 
że jesteśmy krajem dłużnieczym. ale że za- 
«zęliśmy nasze życie gospodarcze z małym 
kapitałem. 

Nie gorzej niż w innych kra- 
jach —Wysiłki rządu w kie- 
runku odarwania się od kry- 

zysu światowego. 
Biorąc pod uwagę to zjawisko, mogliśmy 

ć, że kryzys odbije się na na- 
znacznie silniej, niż na krajach 

Jeżeli jednak zanalizować uważnie 
to musimy powiellzieć, że kryzys, 

który przejawił się u nas, nie jest większy 
w natężeniu sile, aniżeli kryzys w innych 
krajach — przeciwnie, jest słabszy, niż gdzie 
indziej. Tu p. minister przytacza szereg da- 
nych eyfrowych. 

Następnie p. minister zatrzymał się na 
kwestji waluty, stwierdzając, że Polska jest 
jednym z nielicznych krajów Europy, który 
mietylko utrzymuje walutę zupełnie mocną, 
zupełnie nienaruszeną, ale nie stosuje przy- 
tem żadnych ograniczeń i przepisów, stoso- 
wanych przez inne kraje. 

Jeżeli chodzi o odcięcie się od kryzysu 
światowego — ciągnie p. minister — p. pre- 
mjer Prystor wskazał na dwie główne dz. 
dziny, gdzie to jest konieczne i gdzie musi 
być zrobione. Jedna — to dziedzina rolnict- 
wa, druga — to dziedzina finansowa. Jeśli 
«hodzi o rolnictwo i © politykę rolną, to — 
jak wiemy rząd zrobił w tym ikerunku sze- 
reg poważnych wysiłków. Pomoc rolnictwu 
idzie w trzech kierunkach: przez akcję in- 
ierweneyjną zakupu zboża, przez premje wy 
wozowe i przez uruchomienie kredytów za- 
sławewych. Akcja ta kosztowała skarb pań- 
stwa dość dużo i wydaje mi się — oświad- 
«za p. minister — że dała poważne wyniki. 
Na poparcie tego twierdzenia, mówca przy- 
taeza szereg cyfr. 

Sytuacja finansowa.—Obniżyć 
uposażenia bardziej uprzy- 

wilejowanych. 
Mówiąc o dziedzinie finansowej, mówca 

podkreśla, że stałą troską rządu jest równo- 
waga budżetu i stałość naszej waluty. Osz- 
«zędności poczynione przez rząd i zgroma- 
dzone przezeń rezerwy są takie, że poz- 
wołą zrównoważyć budżet nawet w najgor- 
szym wypadku. Mówiąc o podjętej przez 
rząd akeji obniżenia een, p. minister stwier 
dza, że równolegle z tą akcją rząd będzie 
się starał obniżyć koszta produkcji. Akcja 
cbniženia kosztów produkeji wyraziła się 
już w ulgach w podatku obrotowym i w in- 
nych ulgach. które zostały przez Sejm uch 
walone. W; dalszym ciągu obniżenie kosztów 
produkcji przeprowadza się poniekąd samo 
przez się w sposób niestety bolesny — przez 
cbniżenie zarobku. TRZEBA JEDNAK, ŻE- 
BY OBNIŻENIE ZAROBKÓW — oświadcza 
p. miniter Zawadzki — NIE OGRANICZYŁO 
SIĘ DO TYCH, KTÓRZY SĄ NAJNIŻEJ U- 
POSAŻENI. MUSI ONO OBJĄĆ I TYCH, 
KTÓRZY SĄ BARDZIEJ UPRZYWILEJO- 
WIANI (oklaski). Przygotowuje się dekret 
prezydenta, któryby stwarzał podstawy dla 
obniżenia uposażeń, KTÓRE NIE ODPOWIA 
DAJĄ WARUNKOM GOSPODARCZYM ANI 
MOŻLIWOŚCIOM FINANSOWYM DANYCH 

    

   

  

innych. 

vyiry, 
  

    

PRZEDSIĘBIORSTW (oklaski). Rząd w dal- 
szym ciągu stoi na stanowisku racjonalnej 
organizacji szeregu ważnych dziedzin produ 
kcji, starając się tej organizacji nie narzu- 
cać, jednak w kierunku jej działać. Zostało 
to przeprowadzone w przemyśle węgłowym, 
a ma być rozszerzone i na inne dziedziny 
przemysłu. , 

'Wytrwałość, praca i zaufanie 
we własne siły. 

Minister omawia dalej wysiłki rządu w 
kierunku rozwinięcia eksportu, zaznaczając 
że ze strony rynku wewnętrznego może 
przyjść również ożywienie dla życia gospo- 
darczego. Zapotrzebowanie towarów jest i 
mógłoby być zużytkowane przez produkcję, 
gdyby nie brak kapitału obrotowego dla u- 
ruchomienia megących prosperować przed- 
siębiorstw. 

W. zakończeniu minister oświadcza: Do 
ożywienia życia gospodarczego koniecznem 
jest większe zaufanie społeczeństwa do sa- 
mego siebie. Koniecznem jest, aby poszcze- 
gólne jednostki nie ppdawały się tak łatwo 
depresji, żeby starały się wciągać aktywnie 
w kierunku rozwoju życia gospodarczego ca 
łego kraju i uruchamiać warsztaty własne. 
Duże znaczenie ma to, żeby nasi rodacy ze- 
chcieli oddać trzymane dziś nieraz przez 
siebie bezpreduktywnie pieniądze do użyt- 
ku społecznego, bynajmniej nie w celach fi 
lantropijnych, ale osiągając przytem jedno- 
cześnie swoją korzyść (oklaski). Jeżeli cho- 
dzi o korzystne warunki użycia u nas kapi- 
tału, to te warunki u nas instnieją. 

Poprawa może przyjść od samego życia 
gospodarczego i jedno jest pewne: że koniee 
kryzysu nie wyskoczy pewnego poranka tak 
jak Minerwa z głowy Jowisza, lecz wyma- 
gać będzie ciągłej, wytężonej, wytrwałej pra 
cy. WYTRWAŁOŚĆ, PRACA i CO NAJWA- 
ŻNIEJSZA OPANOWANIE NERWÓW, ZA- 
UFANIE WE WŁASNE SIŁY — TO SĄ 
DZIŚ RZECZY NAJWAŻNIEJSZE. Wydaje 
mi się konieczne, żeby w tym kierunku us- 
pasabiać społeczeństwo. Państwo powołani 
do tego jesteście i niewątpliwie państwo speł 
nią swój obowiązek tak, jak rząd swój obo- 
wiązek spełni (oklaski). 

Oświadczenie prezesa 
Sławka. 

Do referatu p. ministra Zawadz- 
kiego prezes Sławek dorzucił parę 
uwag natury politycznej. 

„My, Bezpartyjny Blok Współpra- 
cy z Rządem—mówił prezes Sławek— 
zarówno posłowie, jak i senatorowie, 
jak i wszysey człokowie organizacji, 
musimy dbać o to, by społeczeństwo 

zachowało poczucie interesu zbioro- 
wego, wspólnego dla wszystkich oby 
wałeli i dia państwa. 

Mówiąc o akcji pewnych czynni- 
ków zewnętrznych, usiłujących sze 
rzyć wśród społeczeństwa panikę i 
dezorjentację prezes Sławek oświad 
cza, że na Blok spada moralny obo- 
wiązek wyjaśniania stale naszemu 
społeczeństwu, aby miało więcej za- 
ufania do własnego rządu i dawanych 
przezeń oświadczeń. niż do piotek 
podejrzanego pochodzenia. Mówiąc o 
działalności opozycji, mówca stwier 
dza, że nie powinna ona przekraczać 
pewnych granie, że nie wolno uciekać 
się do metod wałki szkodzącej pań- 
stwu. Być może, że w umysłach nie- 

  

których ludzi z opozycji — kończy 
prezes Sławek — świta nadzieja, że 
rząd się załamie, że odda im władzę 
w państwie, że małodusznie zrezyg 
nuje w chwili trudnej. Mogę zapew 
nić wszystkich, ktoby o tem chciał 
wiedzieć, że nie odpowiadałoby to 
zwyczajom ludzi, stojących dziś u 
steru. 

Na wniosek ministra Jędrzejewi- 
cza, jako przewodniczącego komitetu 
uczczenia Ś. p. Tadeusza Hołówki. 
zebrani postanowili przez aklamację 
opodatkować się na rzecz pomnika na 
grobie Ś. p. Hołówki. 

Zkolei wicemarszałek Car роги- 
szył sprawy organizacyjne bloku. 

Potępienie perfidnych 
kłamstw niemieckich. 

Po końcowem przemówieniu pra 
zesa Sławka zebrani uchwalili jedno- 
głośnie następującą rezolucję: 

„Społeczeństwo polskie odpiera 
z eałą stanowczością i piętnuje 
z oburzeniem perfidne i kłamliwe wia 
domości o rzekomych zamiarach a- 
gresywnych Rzeczypospolitej, szerze 
ne przez propagande nam wrogą i 
przez uchwały komisji spraw zagra 
nicznych parłamentu niemieckiego, 
jako złośliwą akeję, wymierzoną prze 
ciw pokojowi i bepieczeństwu. Społe 
czeństwo polskie, wsparte o słusz 
ność, siłę i szczere umiłowanie poko 

ju, nie da się wyprowadzić z równo 
wagi i z całem zaufaniem liczy, że 
rząd i nadal będzie demaskował kłam 
liwą akcję, wymierzoną przeciwko 
bezpieczeństwu i pokojowi Świata”. 

KRYZYS W RZEMIOSŁACH. 

  

Rzemiosła nasze przechodzą nader cięż 
kryzys. Rzesza rzemieślników w Polsce jest 
nader li iu gospodar- 
czem kraju odgry nacznie większą rolę, 
niż to widzimy obecnie. W! r. 1929 wydano 
ogółem 197.802 kart rzemieślniczych, w r. 
1930 — 239.725, t. j. o 21,1 proc. więcej. 
Liczba zatrudnionych w rzemiosłach praco- 
wników już w r. 1927 wynosiła 883.670 osób. 
obecnie z pewnością przekracza miljon, li- 
cząc zaś razem z rodzinami, można przyjąć, 
że przynajmniej 10 proc. ludności całego pań 
stwa (ponad 3 miljony) żyje z rzemiosła. 

Wiedług dzielnic rzemiosła podzielone są 
w ten sposób, że na woj. centralne przy: 
da 49,3 proc. ogólnej ich ilości (118.241 kart 

     

    

   

  

rzemieślniczych) na zachodnie 20,6 proc. 
(49.433 kart) i na południowe 17,1 proc. 
(40.791 karta). 

Według poszczególnych grup  zawodo- 
wych na grupę budowlaną przypada 16.205 
przedsiębiorstw, co stanowi 6,8 proc. ogól- 
nej liczby, przyczem najliczniej reprezento 

jest mularstwo (6,217) i malarstwo 

„, dalej rzeźbiarstwo, zduństwo, szklar 
$ . Сгира drzewna та 13,4 proc. przed- 
siębiorstw (32.144), najliczniejsze zaś jest 
stolarstwo (18.902 zakładów) dalej nastę- 
puje bednarstwo, ciesielstwo i koszykarstwo. 
Grupa włókienicza posiada 20,2 proc. wszy- 
stkich przedsiębiorstw rzemieśln. (48 tys. 
366), najliczniejsze jest krawiectwo (31.768), 
mniej liczne czapnictwo, kuśnierstwo i tapi 
cerstwo. Grupa metalowa liczy 15,4 proc. 
przedsiębiorstw (36.830), najliczniejsze jest 
kowalstwo (19.724). dalej idą Ślusarstwo, 
blacharstwo i zegarmistrzostwo. Grupa spo 
żywcza liczy 16,8 proc. przedsiębiorstw 
(40.300), najliczniejsze r ictwo (17.415) 

i piekarstwo (13.308), dalej następują mniej 
liczne cukiernictwo i wędliniarstwo. Najli- 
czniejszą jest grupa skórzana, posiada 
23,4 proc. w kich przedsiębiorstw (56.131) 
w tem szewstwo liczy 36.254 przedsiębiorstw 
mniej liczne jest rękawicznictwo, rymarstwo 

  

   
    

   

  

   
    

  

  

  

_ Fragment z Cyrulika Sewilskiego, 
Hrabia Almaviva. Figaro! Figaro! 

Figaro! Tu, do mnie, hultaju! Gdzie- 
$ się podział, przeklęty obwiesiu? 

Nigdy tam go niema gdzie jest po- 
trzebny, nigdy tego nie "uczyni co jest 
wskazane, zjawia się tylko wtedy, 
gdy mu majordomus lafę ma wypła- 
<ić, którą i tak ten zuchwalec pobiera 
większą niż inni służalcy, za te tam 
przedawnione usługi, oddane niegdyś 
przy zdobyciu względów Rozyny... O 
nieba ! Rozyna zwiędła jak maurytań 
ska figa. a grzbiet jej. ongiś wygina- 
jacy się tak wdzięcznie przy fandan- 
go, dziś przypomina skalisty krajo- 
braz Estramadury... Wszystko co mi 
Figaro pomógł zdobyć otrzymałem do 

przesytu... służalczość jego jest mi 
dziś ciężarem, ile że ten zuchwalec 
posiada niejakie tajemnice stanu, któ 
re mu niebacznie złożyłem w ucho w 
chwili roztargnienia. Nieomieszka z 
nich skorzystać na moją szkodę, gdy 
bym mu cofnął zasługi, które pobie 
ra... tytułem emerytury. Figaro, Figa 
ro, ach nigdyż się go nie doczekam? 

Figaro. Jestem do usług, mości 
książe, hrabio i kawalerze! Nie chciej 
zapominać że zatrudnienia moje są 
tak ważne i liczne, że niepodobna mi 

  

   

  

  

  

jest stawiać się zawsze na zawołanie 
Jaśnie Pana. Na mojej głowie spoczy 
wają nielada sprawy. 

Almaviva. Ten niecnola ma zaw 
sze talent rozśmieszyć mię niezrówna- 
nie!... Więc jakże tam, mości Figaro? 
Konferowałeś zapewne z ministrami? 
Dawałeś im rady jak się mają rządzić 
w sprawach zewnętrznych i wewnętrz 
nych Państwa? Zasięgali twego zda- 
nia mości balwierzu? Truchleli przed 
twoją niepowściągliwą  gadatliwos- 
cią? 

Figaro. Wolno Panu drwić sobie 
z wiernego ci sługi, a jednak, na mo- 
ja głowę, tak byćby mogło! I czy są- 
dzisz hrabio. że mój wywecowany na 
skórzanym pasku dowcip, wrodzona 
czelność, tę trochę sprytu, który mi 
spłynął do mózgu przez odstające u- 
szy podczas podsłuchiwania rozmów 
w balwierni, że wszystko nie przydało 
by się Państwu i Jego Mości Arcyka - 
tolickiemu królowi Hiszpanji, gdyby 
nie to... że ministrowie są ludźmi te- 
pego umysłu, żaden nie posiada tego 
subłelnego dowcipu jakim mnie natu 
ra obdarzyła, przez omyłkę każąc się 
rodzić w sklepiku ojca, zamiast w pa 
łacu granda! 

    

i introligatorstwo. Najmniej liczna grupa u- 
sług osobistych (fotografja, fryzjerstwo i go- 
larstwo), posiada tylko 9.759 przedsiębiorstw 
co słanowi 4,1 proc. ogółu rzemiosł. 

Warsztaty i przedsiębiorstwa rzemieślni- 
cze, pomimo wielkiej liczby zatrudnionych 
w nich pracowników ( o 40 proc. więcej ani 
żeli wielki przemysł). należą do kategorji za 
kładów małych. Z ogólnej liczby 38 proc. 
nie zatrudnia ani jednego poza * sicielem 
robotnika i skutkiem tego jest zwolniona 
od obowiązwu wykupywania świadectw prze 
mysłowych: 47 proc. zatrudnia 1—4 robot- 
ników, i tylko 20 proc. zatrudnia ponad 4 
robotników. 

Whrtość produkcji rzemieślniczej w Pol- 
sce obliczana jest na mniej więcej 3 miljar- 
dy zł. a dochód rzemiosł — na jeden mil- 
jard zł, co stanowi zaledwie 12,5 proc. 0- 
gólnego dochodu narodowego. 

Rzemiosła nasze przeżywają ostry kryzys 
już od blisko 10 łat. Przemysł wielki, górni 
ctwo i nawet rolnictwo miały okresy roz- 
woju i pomyślności, rzemiosła okresów ta- 

h nia miały. Brak kapitałów obrotowych 
zniszczonych inflacją, pauperyzacja społe- 
czeństwa i związana z tem zmniejszona kon- 
sumcja, rozwój zmechanizowanego przemy- 
słu (obuwia, bielizny. odzieży, rękawiczek), 
wytwarzającego produkt może gorszy. ale 
zato znacznie tańszy, zastój w budownictwie, 
utrata rynku ros, ego, wreszcie nadmier- 
ne opodatkowanie i świadczenia społeczne, 
brak zupełny prawie taniego kredytu, — 
wszystko powoduje, że kryzys w rzemiosłach 
jest nad wyraz ciężki. Świadczenia społeczne 
są uzależnione od wysokości płacy robotnika 
stanowiąc około 16 proc. tejże płacy. Lecz 
wówczas gdy w wielkim przemyśle cena pro 
duktu obciążona jest płacą robotniczą w 
wysokości około 15 proc., lo w rzemiośle, 
opartem na pracy ręcznej, robocizna stanowi 
25—75 proc. wartości produktu. A zatem 
świadczenia socjalne obciążają produkt wiel 
kiego przemysłu w 2,5 proc., rzemiosła zaś 

   

     

   

     

      

   

          

Almaviva. Dość tego hultaju, twój 
język staje się coraz zuchwalszy, są- 
dzę, że lada dzień przyniąsą cię zbi- 
tego przez brawów do mego pałacu i 
ja będę musiał ponosić koszta lecze- 
nia, bo przecież jesteś mnie i moim 
krewnym potrzebny jeszcze... 

Figaro. Szczycę się tem i liczę na 
to, że zasługi moje będą mi hojnie wy 
nagrodzone. 

Almaviva. Ale, ale... pójdźno tu 
mości Figaro, mamy z sobą osobliwie 
do pomówienia! 

Zdaje mi się iż zapominasz u kogo 

      

Figaro. Jakżebym mógł? C 
rniono mię szpełnie w oczach 

Wszak rzucam 
oc 
moich chlebodawców. 

  

się tu. i tam, Figaro ci, Figa- 

ro la, jestem zawsze na  po- 
gotowiu, nie ulęknę się nawet 
alkada:; nawet gubernatora prowincji 
Andaluzji, jeśli chodzi o interes mych 
chlebodawców. Mogę nawet udawać 
warjata, ale gdy chodzi o intrygę, i 
don Bazilio nie ma mi czego poza- 
zdrościć. Przejdę każdego w obrotnoś 
ci językiem. 

Almaviva. W tem właśnie że tak 
nim mielesz, widać nieczyste sumie 
nie. Od kiedyż to dochodzą mię głosy, 
że waćpan, mości Figaro, zabiegasz 
koło otrzymania pensyjki od burmist 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Pod batutą pruskiego junkra. 

Fakt, 
Bruninga są desygnowani nie bezpo- 
Średnio ludzie Hitlera, że nowy rząd 

składać się będzie z tych, którzy „ni- 
czego nie zapomnieli i nieczego się nie 

że do zastąpienia gabinetu 

  

nauczyli* — wywołał zrozumiałe ko 
mentarze w całej prasie. 

„Kurjer Polski* wyciąga z tego 

faktu wnioski dla sytuacji europej 

skiej: 
„..W Niemczech rozpoczyna się teraz 

eksperymeni, którego wyniku nikt nie jest w 
stanie przewidzieć. 

Dymisja Briininga jest zapowiedzią no- 
wego kursu. Ten kurs powinienby w konsek 
wencji doprowadzić do zupełnego wyjaśnienia 
sytuacji i skrystalizowania nowego programu 
rządu Rzes: 

„Jak sądzić wolno z powierzenia misji 
tworzenia gabinetu dr. von Papen prezydent 
Rzeszy jakby w ostatniej chwili uląkł się 
przed wyciągnięciem ostatecznych konsek- 
wencyj i może będzie nadal wolał malować 
hitlerowskiego djabla na ścianie i straszyć 
nim Europę niż kazać mu rząd przez 
co duch niepokoju i bezładu straciłby bez- 
wątpienia na rozmachu i tupecie. 

Faktem jest jedne — Hindenburg 
oddaje na własną odpowiedzialność 
władzę w ręce swych starych przyja 
ciół. Czy ujmą oni istotniew swe ręce 
bieg rzeczy — wątpliwe. Raczej będą 
wyciągniętą z lamusa, podniszczoną, 

Ść jeszcze jaskrawą dekoracją 

   

    

    

lecz doś 
dla innych aktorów. 

  

Z. S$. R. R. a kryzys. 

„Gazeta Polska* w jednej z dob- 
rych swych korespondencyj z Moskwy 
omawia rolę wychowania społeczne- 
go w momentach krytycznych, takich 
jak np. kryzys obecny. 

„.+Bezrobotny na zachodzie je niewiele 
gorzej od pracującego robotnika w Sowie- 
tach. Jest jednak olbrzymia różnica w samo- 

poczuciu moralnem jednego i drugiego. Czło- 
wiek mający pracę nie czuje się zbytecznym 
członkiem społeczeństwa, „„darmozjadem'*-— 
ma przed sobą cel swego życia, a człowiek 

pracy zazwyczaj warsztat swój kocha. choćby 
go chwilami nie wiem jak przeklinał. Jeśli 
tak się dzieje na Zachodzie, to cóż dopiero 
tutaj, gdzie robotnik czuje się współgospoda- 

rzem fabryki w której pracuje. 

  

  

    

„„Uwažam to za świetne metody wycho- 
wania obywateskiego mas, będące do zasto- 
sowania w każdym ustroju i każdym kraju. 
Nie trzeba wcale być sympatykiem bolsze- 
wizmu, wystarczy być jego roz umnym prze- 
ciwnikiem, aby EZ 

   

   

      

ail* z eódyc nie R a do- 
tąd „noblesse d'epėe“ i „noblesse de robe“. 

Zrównać godność pracy z godno- 
ścią krwi i przywilejów — bardzo 
skromny postulat —- zdawałoby sie. 
Wszak nawet dzieci w szkółkach czy 
tają o „wyścigu pracy, jak przedtem 
był wyścig krwi'. A przecież uchowali 
się jeszcze ludzie — mają nawet pre- 
tensje polityczne i dziennikarskie — 
którzy twierdzą, że uwolnienie murzy 
nów było zakałą swego wieku!... 

Kto mówi prawdę? 

Pod tym tytułem „Gazeta Lwow- 
ska“ podaje: 

„М „Le Journal“ w artykule wstępnym 

p. L „Aktywność Sowietow w Gdansku“ pi- 
sze St. Brice między innemi co następuje: 
12 maja miało odbyć się w Moskwie bardzo 

— w 4 do 12 proc. Cóż dziwnego, że w tych 
warunkach rzemiosłu coraz trudniej 
znosić konkurencję z przemysłem zmechani- 
zowanym. 

Nie od rzeczy będzie wspomnieć i o kon- 
kurencji w atów samorządowych, 
skowych, więziennych i t. 
podatków i skutkiem tego wytwarz. 
konkurencję dla rzemiosł nie do zwalczenia 
Izby Rzemieślnicze, w liczbie 17, zbyt nie- 
dawno istnieją, aby mogły okazać skuteczną 
pomoc rzemiosłu, zresztą są pozbawione n 
zbędnych środków materjalnych, a rzemios 
im ich dostarczyć nie są w stanie. Dość po- 
wiedzieć. że cztery Izby (w Bydgoszczy, Po- 
znaniu, Grudziądzu i Katowicach) w r. 
miały ogółem 522 tys. zł. dochodu, 
82,7 proc. użyto na wydatki administra 
a zaledwie 8,9 proc. 
nie rzemiosł, W' tych warunkach 
można zdziałać. W! chwili obecnej poł 
racowników rzemieślniczych jest wręcz 

liwe. z. 

  

   

   

  

  

   

   
   

   

    

(38.500 zł.) na popiera- 
niewiele 

enie       

     

  

Vallasegovia. które rza miasteczka 
jest mojem lennem? Czy tak masz pil 
nować moich interesów? Czy chci- 
wość twoja nie ma granie, że skubiąc 
z mojej kieski. i chwytając za każdą 
usługę napiwki od moich przyjaciół. 
jeszcze ci się dochodów pobocznych 
zachciewa? 

Figaro. Ay, Ay, cóż za niegodzi- 
wość! Cóż za czarna kalumnja! Cóż to 
za kraj pozbawiony ludzi uczciwych. 
ta moja ojczysta Andaluzja! Tak szka 
lować niewinnego człowieka! Uezeiwe 
go sługę dobrych i szlachetnych gran 
dów! Ja, ja pragnąć pieniędzy od ko- 
go innego jak od moich dobrodzie- 
jów. w których widzę zbawienie oj- 
czyzny i zachowanie najdochodniej: 
5 ych przywilejów włącznie z Inkwi 

i jus primae noctis. Ja brać od 
burmistrza, alkady. lub gubernato- 

ral.. Wtedy gdy nieurodzaj i susza 
tylu nędzarzy przypędziła do wrot pa 
łaców ze wsi zubożałych... Ay, Ay. 
Wierz mi Panie Hrabio, najczarniej- 
sza to intryga jaką kiedy oglądało 
słońce Andaluzji i klnę się na wdzięki 
Zuzanny... 

Almaviva. Dobrze już, dobrze, nie 
zacznij się tylko zaklinać, bo będę 
przekonany, że kłamiesz, powiedz mi 
raczej jak się rozszedł ostatni pamflet, 
który kazałem ci zamówić i rozpow- 

  

   

  

  
   

    

  

  

ważne posiedzenie  Politbiura, na którem 
Woroszyłow podkreślił znaczenie dywersji 
na zachodzie: „Za wszelką cenę powinniśmy 
pchną Polskę. i Niemcy do zbrojnego kon- 
flikt Według St. Brice'a, Politbiuro po- 
stanowiło otworzyć specjalny kredyt pół 
miljona marek, pozatem poleciło niemieckiej 
sekcji III międzynarodówki rozwinąć ener- 
giczną akcję rewolucyjną w obrębie Gdańska. 
Przewidziane ma b stworzenie specjalnej 

rezerwy zbożowej na wypadek konieczności 
zaprowiantowania Gda! w razie kryzysu. 

szy /Tass* nazywa powy w 
„Journal'u“ klamstwem“ 

Ješli jednak „Journal“ nie roz- 
mija się z prawdą, to taka robota So 
wietów byłaby ordynarną zdradą 
Świata pracy. W imię chwilowych 
konjunktur Z. S. R. R. nie waha się 

pr 1 

      

     
   
  

  

     

  

     
zą wiadomo: 

  

łożyć rąk do rozpętania zawieru 
chy, za którą przedewszystkiem masy 
pracownicze całego świata płaciłyby 
własną krwią i życiem. Czerwony, 
zbankrutowany imperjalizm chcący 
zapewnić zbyt dla swych armat i naf 
ty. byłby równie wstrętny. jak ci na 
Zachodzie, pilnujący, by niec nie wyszło 
z rozbrojeniowej gadaniny bezsilnych 
wobec giełdy dyplomatów. jim. 

Rząd troszczy się o odpowiedni 
poziom cen zboża. 

Zamykanie nożyc pomiędzy cenami 
rolnemi a cenami przemysłowemi. 

We wtorek 31 b. m. obradowali 
pod przewodnictwem wicepremjera 
Zawadzkiego ministrowie Skarbu, 

Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i 

wiceminister Spraw Wojskowych. 

Przedmiotem obrad była sprawa cen 

zboża. 
W związku z ukończeniem wio- 

sennych robót polnych istniało nie 
bezpieczeństwo rzucenia na rynek 
większych ilości zboża co oczywiście 
musiałoby wpłynąć na osłabienie mo 
cnej dotychczas tendencji w zakresie 
cen zbóż. Zwiększona podaż dała się 
już nawet zaobserwować. Wobec tego 
koniecznością stało się przedsięwzię 
cie środków, któreby pozwoliły na 
utrzymanie poziomu cen zbóż. Rząd 
bowiem dąży w tej dziedzinie niejako 
do stabilizacji cen. Na konferencji 

uznano za konieczne zapewnienie 
artykułom rolnym możliwie wysokie. 
go poziomu cen, a co za tem idzie, po 
stanowiono na najbliższy okres uru 
chomić dalsze środki obrotowe na 
rzecz akcji interwencyjnej Państwe 
wych Zakładów Przem.-Zboż. Jak się 
dowiadujemy, rówolegle z akcją u: 
trzymania możliwie wysokiego pozio 
mu cen na artykuły rolne czynione 
są słarania o obniżkę cen na artykuły 
przemysłowe. Wysiłki idą w kierunku 
obniżenia poszczególnych kosztów 
produkcji rzutujących na kalkulację 
cen. Projektuje się dekret w sprawie 
umów o płace zawartych z kierowni 
kami przedsiębiorstw prywatnych. 

Dekret ten stworzyć ma podstawę 
prawną do natychmiastowej rewizji 
kontraktów zawartych na dłuższy 
okres w kierunku obniżenia poborów 
członkom dyrekcyj i zarządów  po- 
szczególnych zakładów  przemysło- 
wych. 

    

SE 

Środa węgierska. 
Była bardzo miła i bardzo liczna. 

co jest nader osobliwe w okresie gdy 
bzy kwitną, muszki bzykają, a słowiki 
kwilą niepokojąco w gęstwinie cieni- 
stej, wonnej i kuszącej. Wiedzą coś 
o tem także teatry, kina, koncerty, 
sale wykładowe. tudzież ogród po- 
bernardyński i inne... 

Zagaila p. Niedzialkowska-Doba- 
czewska. poczem przemówił p. rektor 
prof. Zdziechowski, odmalowując о- 

becne położenie Węgier na tle ich 
przyszłości, oraz uczuć przyjaznych, 

szechnić przeciw tym burzycielskim 
filozofom, co chodzą w rozsznurowa 
nych ciżmach dła okazania pogardy 
szłachetnemu stanowi i ciskają osz- 
czerstwa na kawalerów Złotego Runa? 
Czy zapłaciłeś, jak poleciłem, wydaw- 
cy? I autora? 

Figaro. Och panie hrabio, widzisz 
mię w rozpaczy. Mimo targowania się 
do ostatniego tchu, musiałem przed- 
stawić twemu rządcy rachuneczek 
dość słony, a on powiedział mi, że 
właśnie w twych dobrach musiał roz 

dać pewne zasiłki z powodu nieuro- 

dzaju, więc koszta pokryć raczys/ 

wielmożny pan z własnej kieszeni... 

Oto ścisły wykaz wydatków. Jak Pan 

widzi, policzyłem sobie tylko ze jed- 

nego muła i nawet cały bagaż, składa- 

jacy się z owych pamfletów. poleco- 

nych mi przez Jego Wysokość, wioz 
łem na osiołkach, gdyż zwierzęta te 
odznaczają się cierpliwością i tanie 

są niezmiernie w pracy. 
Almaviva. Czekaj no, Figaro, wy- 

daje mi się że twój rachunek jest dja- 
blo słony? Sądząc po twem szlachet- 

nem oburzeniu na myśl, że cię kłoś 

podejrzewa o branie pieniędzy z po- 

datków miejskich, sądziłem żeś litoś- 
ciwszy dla mojej kieski, którą wszak 
zapełniają również poddani, pracują 
cy w moich dobrach. Aleś ty widzę 
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które zawsze żywili dla Polaków. 
Zakończył słowami wielkiego połeip 
ty węgierskiego Dearka, że naród wę 
gierski „pracuje bez wiary, ale r 
i powinność słarczą mu za tę wiarę“. 

Następnie p. Witold Hulewicz 
opowiadał o swoich wrażeniach ze 
zjazdu Penclubów. tego parlamentu 
kwiatu umysłowości Europy. Zjazd 
ten jest dla nas niezmiernie ciekawy 
i przyjemny, a nawet miły z dwóch 
powodów. Ciekawe i przyjemne jest 
to, że delegacja nasza, najliczniejsza 
po węgierskiej i niemieckiej odegrała 
na nim wielką rolę, przeprowadzając 
wszystkie swoje niekiedy bardzo waż 
ne wnioski. 

Ów powód miły — stanowi nie- 
zmierna serdeczność, z którą przyj 
mowano delegację polską w Bud: 
peszcie. To co opowiadał p. Hulewic 
chwyta nas bardzo żywo za serce 
wzmaga sympatję do dzielnego a tak 
dziś upośledzonego narodu węgier- 
skiego. 

Szczegóły wspomnień p. Hulewi- 
cza czytelnicy nasi ujrzą zapewne 
niedługo na łamach naszego pisma. 
jego własną ręką spisane. więc 
poprzestaję na tych ogólnych nadmie 
nieniach, dodając jeszcze, że cała 
relacja podana była w bardzo żywej 
interesującej formie. 

Po przerwie, p. Janina Wysocks- 
Ochlewska wielka utalentowana pi: 
nistka i córka p. Stanisławy Wy- 
soekiej, obecnej także na Środzie. 
zasiadła do fortepianu i zagrała naj- 
pierw poloneza cis dur, nocturn cis 
mol Chopin'a, etudę cis mol Skriabi- 

jeden utwór Metznera i menuet 
Rameau. za co jej bardzo entuzjastycz 
nie dziękowano oklaskami. S. Z. K. 

Diwarie wozechpolskiego zjazd 
Wododiągowców | gazownikóW. 
W dniu wczorajszym 

uroczyste otwarcie 
zjazdu gazowników i wodociagow- 
ców. Na zjazd przybyło blisko 80 za- 
miejscowych delegatów, w tem sze 
reg przedstawicieli zagranicy i władz 
centralnych. 

O godz. 9-ej min. 30 uczestnicy 
zjazdu wysłuchali mszy św. w Ostrej 
Bramie, poczem w dużej sali miej- 
skiej nastąpiło uroczyste otwarcie 
obrad. 

Obrady zagaił prezes Stowarzysze 
nia gazowników i wodociągowców, 
dyrektor wodociągów i kanalizacyj 
w Warszawie inż. Rapczewski. Po 
ukonstytuowaniu się prezydjum. w 
skład którego wszedł m. in. i prezy 
dent m. Wilna dr: Maleszewski, oraz 
po wygłoszeniu przemówień powitał 
nych, inż. Jensz wygłosił referat o 
dziąłalności wileńskich wodociągów 

i kanalizacyj. Dalszy ciąg obrad wypeł 
niło kilka referatów i sprawozdań. 

O godz. 1-ej uczestnicy zjazdu 
udali się na górę Zamkową, gdzie na 
grobie bohaterów powstania 1863 r. 
złożyli przepiękny wieniec. Bardzo 
ładne przemówienie wygłosił nad mo 
giłą powstańców jeden z zamiejsco 
wych uczestników zjazdu inż. Piekar- 
ski. Informacyj i wyjaśnień udzielali 
na miejscu prof. Ruszczyc i inż. Na- 
rębski. 

Uczestnicy zjazdu podzielili się 
obecnie na dwie sekcje: wodociągową 
i kanalizacyjną. Każda z tych sekcyj 
obradować będzie oddzielnie. Na za- 
kończenie odbędzie się walne zebranie 
wszystkich uczestników zjazdu. 

— Wanda Miłaszewska. Na cztery wiat- 
ry. Powieść. Książki p. Miłaszewskiej mają 
swój zasadniczy ton, pogody i szlachetnej 
tendencji, czasami ta ostatnia jest zbyt wy 
raźna i dydaktyczność opowiadań wkra 
w dziedzinę pedagogji dla dorosłych, ale ja- 
ko lektura dła rodzin w których jest mło- 
dzież, bardzo wskazane. Na cztery wiatry, 
opowiada o czworgu rodzeństwa, które po 
śmierci matki idzie na bezdroża, psuje się 
moralnie, stacza w coraz brudniejsze doły, 
prócz jednej brzydkiej. pół ślepej dziewczy- 
ny. która broni domowego ogniska jak umie, 
a wreszcie ucieka do klasztoru od złego ro- 
dzeństwa. Możnaby się dziwić, że zacna mat- 
ka aż tak źle wychowała swe dzieci. że jej 
śmierć kładzie kres ucżęiwości mężczyzn i 
moralności córki, czyta się jednak, jak wszy- 
stko co pisze Miłaszewska, bez wzruszeń, ale 
przyjemnie. 

     
  

      

  

   

nastąpiło 
wszechpolskiego 

  

   

    

  

     

  

policzył sobie za zasługę żeś z dwóch 
stron nie brał i obciążasz mnie nad 
miarę... Hola, mości Figaro, służ taniej. 
bo dalibóg sława twoja powinna ci 
wystarczyć za kapitał. 

Figaro. Cóż warta sława nie opar 
ta na złotym podnóżku, hrabio? Gdv- 
byś usunął opiekuńczej ręki, sława 

moja rozpłynęłaby się jak mydliny 
w mojej balwierni. Jeśli trudno ci za- 
dość uczynić moim potrzebom... jest 
na to sposób hrabio. Zamówię pamflet 
na którego z twych grandów, i przez 
don Bazila puścimy o tem wiado- 
mość: na mą głowę ręczę, że przyszłe 
co rychlej tajemnego posła, by za po 
mocą małej, brzęczącej kieski, uchro 
nić się od rzuconej potwarzy... 

Almaviva. Ależ obwiesiu, jeśli się 
dowie że z mego domu to wyszło, go- 
tów mię wyzwać na szpady. Czy myś 
lisz że mam ochotę nastawiać za two- 
je koncepty głowę? 

Figaro. Czyżbym marzył o takim 
honorze? Ale to nie grozi. Wyprzesz 
się pan wszystkiego i rzecz całą na 
nieznanych zrzucisz pismaków. Nim 
ich odszukają, cała Andaluzja zapom- 
ni o co chodzi... 

TŁ z hiszpańskiego Roer. | 

di. й 1 

Ke Rar - 
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Tajemniczy przybysze z Sowietów 

zranili oficera polskiego. 
Na odcinku granicznym Łanowce patrol 

wontowy oficerski zauw kilku podejrza- 
nych osobników. którzy nielegalnie przedo- 
stali się przez granicę ziełoną, a następnie 
usiłewali ukryć się w pobliskiej wsi. Za ta- 
jemniczymi osobnikami zarządzono niezwło 
cznie poszukiwania. W czasie obławy jeden 
z oficerów rontowych natrafił na dwóch 
zbiegów, usiłujących ukryć się w pobliskim 
rowie: Ofieer zażądał od nieznajomych do- 
kumentów. Wówczas jeden z osobników, u- 

dając, że szuka dokumentów błyskawieznie 

    

  

  

      

  

  

wyciągnął rewolwer systemu „Nagan* i strze 
lił do eficera, raniąc go w ramię. Jedno- 
cześnie drugi osobnik oddał również strzał, 
lecz na szczęście chybił. 

Obaj osobniey rzucili się momentalnie 
do ucieczki, dzielny jednak oficer mimo od- 
niesionej rany nie zaprzestał pościgu. Ta- 
jemniczym napastnikom z zakord. mimo to 
udało się ukryć w gęstwinie pobliskiego la- 
su, zarządzona jednak natychmiast obława, 
niewatpliwie ich wytropi i wyjaśni cel przy- 
bycia z Sowietów. 

   

  

  

Epidemia tyfusu plamistego 

    

  

Akcja przeciwtyfusewa w pow. mołode- 
czańskim trwa Dzięki natych- 
miastowej skeji zapobiegawczej  epidemję 
tyfusu zdełane powstrzymać. W chwili obec 
nej na terenie powiatu choruje 13 osób, któ 
rych natychroiast izołowano, mieszkania zaś 
ich odkażono. 

Wileńszczyźnie wygasa. 
W] pów. dziśnieńskim, święciańskim i 054 

miańskim epidemja tyfusu wygasa. W. powia 
tach tych choruje obeenie ząledwie 10 osób, 
zaś na tytus brzuszny 3 osoby. Pozatem w 
innych powiatach województwa zanotowano 
152 wypadki jaglicy, 53 odry (1 Śmiertelny), 
17 gruźlicy (6 šmiertelnych) i plonicy 11 (1 
śmiertelny). 

Znowu ofiary znalezionego pocisku 
armatniego. 

BARANOWICZE. 2. 6. (Pat). — We wsi 
Adachow zna gmin darewskiej dwaj 
włościanie Jan Gawrylenia i Konstanty Alek 
sandrowicz znaleźli na pastwisku pocisk ar- 

     

   

matni, który usiłowali rozbić. Nastąpił stra- 
szny wybuch, który obydwu rozszarpał. — 
Gawryłenia zginął na miejscu, Aleksandro- 
w zmarł w drodze do szpitala. 

     
    

Mołodeczno. 
Wściekły pies na ulicy. 

W dniu wczorajszym mieszkańcy ulicy 
Zamkowej w Mołodecznie byli świadkami 
strasznego wypadku. Mianowicie jakiś pies, 
dostawszy nagle ataku wścieklizny wysko- 
czył na plicę i począł napadać na przechod 
niów. Wściekłe zwierzę pokąsało kika osób, 

przyczem najbardziej 
go, którege to zwierzę przewróciło na zie- 

mię i usiłowało udusi krzyk chłopea i 
innych pokąsanych, którzy zaalarmowali po 
licję, na miejseu wypadku zjawił się niez- 
włocznie policjant, który celnym: strzałem 

zastrzelił psa i uratował od Śmierci chłopca, 
który już stracił przytomnoś 

iekłemu psu odcięto głowę i odesła- 
no ją do zbadania. (e). 

iwje. 
Wicher roztrwonił 12 tys. złotych. 

W) Iwju odbyło się nadzwyczajne walne 
zebranie członków K; Stefczyka, na któ- 
rem omawiano między innemi sprawę nad- 
użyć, popełnionych przez Włodzimierza Wi- 
chera, który w dniu 14 lutego b. r. pozba- 
wił się życia. Ze sprawozdania wynika, iż 

"Wicher roztrwonił około 12 tys. zł. 

   

  

    

  

  

    

     

  

Zebranie wybrało speejałną komisję do 
zbadania nadużyć 

Z pagranicza, 
Ciekawy wypadek na pograniczu. 

  

  Charakterystyczny ł się 

  

wypadek zdar 
       

  

onegdaj na pograniczu polsko-sow em w 

pobliżu odcinka Rubieżewicze. Podczas ucie 
czki grupy włościan białoruskich na teren 

  

polski, dwóch włościan—zbiegów zatrzymał 
sowiecki strażnik, który w drodze został roz- 

brojony przez włoścan. Włościanie z ode- 
branym strażnikowi i bagnetem 
rzucili się do uciecz! w kierunku granicy 
polskiej. Strażnik sowiecki począł zbiegów 
gonić. W pościgu bolszewik do tego stopnia 
się zapędził, iż znalazł się na granicy pols- 

skiej, co widząc włościanie steroryzowali bol 
szewika i oddali go w rę ołnierzy K. O. P. 
wraz z karabinem i bagnetem. 

    

  

     

  

    

Obława na pograniczu. 

W ubiegłym miesiącu na pograniczu pol- 
sko-sowieckiem zatrzymano 117 podejrzanych 
osobników, którzy bez określonego powodu 

li w pasie pogranicznym. Wśród za 
trzymanych wyłoniono 18 wywrotowców i 7 
oszustów i złodziei. r 

   

  

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wiieńskieqo* mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-g0 Maja, tei. 94. 
  

Miejski 
Kino -Teatr Dżwięk. 

w Nowogródku   

Dziśl Film, który odniósł 
triumf na całym świecie 

kobiety-szpiega 

Х - 27 Rewelac. dram. 

W roli tom Marlana Dietrich 
  

Lida. 
-Związek Oficerów Rezerwy nie ustaje 

w pracy kulturalno-oświatowej. 
Jak się dowiadujemy, staraniem Zarządu 

Koła Związku Rezerwy w Lidzie odbędzie się 

w dniu 4 czerwca o godzinie 18-tej w sali 
starostwa lidzkiego odczyt dla oficerów re- 
szerwy na temat: „Lotnietwo*, który wygłosi 
por. 5 p. lot. p. Lewkowicz. Po od: i 
będą się loty i zwiedzanie lotniska | 
został zaproszony po raz pierwszy Zw. 
doficerów Rezerwy, który w ostatnim czas 
po przeprowadzonej -reorganizacj wstępuje 

na drogę intensywnej pracy organizacyjnej. 

Drugi odczyt, (dalszy ciąg cyklu odczytów 
p. kpt. S. G. Dunin-Borkows 
„Oficer rezerwy w pracy nad mobili * od- 
będzie się w dniach 11 i 18 czerwca w sali 

starostwa lidzkiego o godz. 18. 

Wstęp tylko dla oficerów rezerwy i pod- 
<chorążych, członków Kola 

  

        

        

Gminne święta młodzieży. 

Po pierwszem gminnem wiosennem Świę- 
<ie młodzieży w Bielicy, które odbyło się w 

dniu 22 maja i które poza stroną organizacyj 
ną wypadło dobrze, odbyły się na terenie 

trzech innych gmin podobne święta, które 
programem szczególnie działu kuliuralno-oś 
wiatowego daleko przewyższyły Bielicę. 

Pierwsze z nich odbyło się w Żyrmudach 
gdzie doskonale popisał się chór młodzieży z 
Żyrmun pod dyrekcją p Seyrhuberówny, byłej 

ycielki w Żyrmunach, oraz występy 
l szkolnej. P W. z Osowa zdobyło 

największy sukces w strzelaniu, zdobywając 
6 odznak strzeleckich państwowych 

Bardzo miłe emówienie wygłosił kie- 
rownik szkoły p Szurpicki. Na eto przy- 

byli: p. starosta H Bogatkowski z małżonką, 
inspektor szkolny p. Rogowski. powiatow 
komendant PW. por. Baron, instr. Cała 
Bożek z Lidy. 

Uwagę publiczności zwracały dymy bojo 
we, przez które w maskach przeciwgazowych 

przechodzili harcerze. Określono ich nawet 

mianem: „wyglądają jak świnie* — ładny 
strój te maski. Straż pożarna spartoliła, b 
wiem podczas pokazu, kiedy j pękł w 

tłoczny woda zaczęła sie wydostawać jak 

z fentanny (widać że troską olacza się węże 
i w dobrych miejscach przechowuje) str: 

czmychnęła nie dokończywszy 

  

   
    

        

  

       

        

  

  

    

  
Święta w hutach szklanych „„Niemen* dla 

gminy dokudowskiej i w łwju dla iwiejskiej 

wypadły może najwspanialej. W Niemnie w 
zawodach strażackich wzięło udział 7 straży 
pożarnych. Dział kulutralno-oświatowy był 

wspaniały. Uczestnicy dzięki hojności p. Sto 
lego zostali przyjęci doskonałym obiadem. 
W Iwju, wystąpił najlepiej dział kulturalno- 
oświatowy. Tu rekord pobiły Koła Młodzie- 
ży wiejskiej. Doskonale się spisały: Starczy 
nięta naczele z p. Kozakową, Łukaszyno z p. 
Olędzką. Ciwnowicze z p. Pękałą oraz Oddział 
Żeński Związku Strzeleckiego z Piotrowicz z 
p. Kiewrową. Brawo Strzelczynie! Takich nam 
potrzeba obywatelek. Nie gorzej zaprezento- 
wała się straż pożarna z Urciszek, na czele 
z p. Piotrowskim. Straż miejscowa udziału 
nie wzięła. Zato miejscowy chór szkolny i 
orkiestra szkolna spisały się wyśmienicie. 

Nauczycielstwo tak w Iwju jak i na tere- 
nie gminy pracuje solidnie. 

Niespodzianką natomiast było wystąpienie 
ks. dziekana Bobicza, który podczas kazania 
w kościele mówiąc o Stowarzyszeniu Młodzie. 
ży Polskiej i wychowania młodzieży, wyraził 

     

  

się, iż w innych organizacjach wychowuje 
się młodzież na złodziei i t. p.* Wiywołało to 
wielkie niezadowolenie i nie wiadomo co zte 
go wyniknie. Stowarzyszenie Młodzieży Pols 
kiej w Święcie udziału nie wzięło. Uczestnicy 
przyjęci zostali obiadem składkowym z mle- 
ka i chleba, które dali p. Dmochowski i p 
Letowt. 

Okolicznościowe przemówienie wygłosił 
p Letowt, główny inicjator Święta. B. 

  

Samoloty zaprzyjaźnionych państw 
na święcie pułkowem 5 p. lotniczego. 

Onegdaj do Lidy na święto 5 pułku lot- 
niczego przyleciało kiłka samolotów wojsko 
wych z Łotwy, Estonji i Finlandji oraz Ru- 

munji. 

Odczyty popularne pod gołem niebem. 
Staraniem tutejszego Uniwersytetu Ro- 

bolniczego Instytutu Oświaty i Kultury im. 
Stefana Żeromskiego, na dziedzińcu przed 
starostwem w godzinach wieczornych odby- 
wają się co pewien czas odczyty z przezro- 
czami dla gromadzącej się w skwerku pub- 
licznoś: Pierw: odczyt wygłosił uczeń 
Gimnazjum Państwowego Zygmunt Żukowski 
na temat: „Typy ludowe Polski*, drugi zaś 
prof. Gimnazjum Miejskiego Hanus Marjan 
pod tyt.: „Trylogja Sienkiewicza”. Na odczy 
tach było obecnych około 500 słuchaczy. 

Nowogródek. 
Odczyt u pocztoweów. 

W. dniu 29 maja w Nowogródku stara- 
niem pocztowców, odbył się odczyt o znacze- 
niu morza i Pdmorza dla Polski, oraz o zna 
czeniu portu gdyńskiego i jego powstaniu. 
Odczyt wygłosił przybyły z ramienia pracow 
ników Wiileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegra- 
fów prelegent p. Aleksandr Downarowicz. 
Odczyt wywołał duże zainteresowanie. Oma- 
wiano również sprawę krzewienia idei przy- 
sposobienia wojskowego. 

Pozostawione bez opieki 
dziecko udusiło się. 

BRZEŚĆ N/BUGIEM, 2. 6. (Pat), — We 
wsi Holce pow. stolińskiego pozostawiona 
bez opieki półtoraletnia Nadzieja Marezuk, 
bawiąc się w kolebce, zaplątała się i zaciąg- 
nęła sobie około szyi szmur od kolebki, wsku 
tek czego poniosła śmierć, Rodzice dziecka 
byli w tym czasie w polu i po powrocie do 
domu zastali już zimne zwłoki. 
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Dalsze próby autobusu 
kolejowego. 

W sobotę, dnia 4 czerwca specjalna ko- 
misja ministerstwa komunikacji rozpocznie 
dalsze próby jazdy na francuskim autobu- 
sie kolejowym, który przybył do Polski ce- 
lem dokonania prób i ustalenia. czy podob- 
ne autobusy, przystosowane: do jazdy na 
szynach kolejowych, mogą mieć zastosowanie 
w naszej komunikacji. 

Komisja ministerjalna na czele z mag. 
Dobieckim i inż. Ogórkiem wyjedzie auto- 
busem kolejowym do Poznania. następnie 
zaś przez Katowice do Krakowa, celem wy- 
próbowania szybkości jazdy i wszelkich 
właściwości autobusu. W'* dniu 6 b. m. przy- 
będzie do Krakowa dyrektor departamentu 
ruchu min. kom. p. Gronowski i odbędzie 
podróż autobusem z Krakowa do Zakopa- 
nego i zpowrotem, w dniu 7 b. m. zaś z 
Krakowa do Krynicy i zpowrotem. Próby 
te wykazać mają walory autobusu kołejo- 
wego na trudnych odcinkach górskich. 

  

R UR JE R МОВЕ МЕ 

Przed otwarciem komunikacji 
lotniczej Warszawa—Wiino—Ryga. 

Pierwszy próbny lot. 
W dniu wczorajszym na krótko 

przed godziną 12-tą przeleciał nad 
Wilnem samołot pasażerski kierując 
się z Warszawy do Rygi. W związku 
z uruchomieniem z dniem 15 b. m. 
komunikacji lotniczej na szlaku War 
szawa—Wilno—Ryga, samolot ten 
odbył pierwszy próbny lot, przyczem 
próba powiodła się znakomicie. W 
samolocie tym znajdował się m. in. 
poseł polski w Rydze p. Arciszewski. 

Jak już nadmieniliśmy, termin ot- 
warcia komunikacji lotniczej na 
omawianym szlaku wyznaczony z0- 
stał nieodwołalnie na dzień 15 czerw- 
ca. W związku z tem bawiła w Wilnie 
delegacja Ministerstwa Komunikacji, 
która w dniu wczorajszym odbyła 
konterencję z przedstawicielami Ма 
gistratu w sprawie wybrania terenu 
i ustawienia radjostacji łotniczej. 

W Rydze. 

  

RYGA. 2.VI. (Pat.) O godz. 15.30 
na lotnisku Spilve pod Rygą wylądo 
wał pierwszy polski samolot pasażer 
ski — 8-miejscowy Foker. Samolo- 
tem tym przybyli minister Arciszew- 
ski, dyrektor techniczny lotu inż. 

      

Kurmański. radca prawny lotu dyr. 
Górecki i naczelnik wydziału trafiki 
Krzyczkowski. 

Trasę Warszawa—Ryga 
samolot w ciągu 5 godzin. 

  
przebył 

Magistrat radzi nad ciężką sytuacją. 
Groźba poważnych redukcyj personalnych. 

Wczoraj do godz. 2 w nocy obra 
dował Magistrat nad sposobem odwró 
cenia katastrofy finansowej, jaka za- 
wisła nad gospodarką miejską. Na 
posiedzeniu tem. poświęconem wyłą- 
cznie nowemu preliminarzowi miasła. 
dłuższy referat o sytuacji finansowej 
wygłosił delegat rządowy przy Ma- 
gistracie wileńskim p. Adam Piłsud 
ski. Referent po zobrazowaniu kry 
tycznego stanu finansów miejskich 
przedłożył szereg konkretnych sposć 
bów wybrnięcia z ciężkiej sytuacji. 
Nad referatem wywiązała się długa 
dyskusja, która przeciągnęła posiedze 
nie do późnej nocy. 

  

  

  

Dowiadujemy się, że o ile przed 
sięwzięte przez Magistrat Środki nie 
doprowadzą do pożądanego rezultatu, 
Magistrat chwyci się wówczas ostał 
niego sposobu — dalszej redukcji 
płac pracowniczych i redukcyj perso 
nalnych, co w konsekwencji spowo 
duje gruntowną reorganizację dzia 
łów pracy samorządowej. Reorganiza 
cja pójdzie w kierunku komasowania 

i scalania poszczególnych działów go 

spodarki miejskiej. Redukcje — to 
jednak środek ostatni. Obecnie Ma 
gistrat głowi się nad wynalezieniem 

mniej bolesnego cięcia dla szerokich 

rzesz pracowników miejskich. 

   

Badania wód podskórnych 
pod Bazyliką 

nie dały pozytywnego rezultatu. 
Prowadzone przez szereg tygodni 

badania wód podskórnych, znajdują- 
cych się w większej ilości pod Bazy- 
liką Wileńską, w celu ustalenia ich 
kierunku i szybkości, nie dały dotych 
czas pozytywnego rezultatu. pomimo 

iż kilkakrotnie zabarwiono wodę w 
studzienkach, specjalnie dla tych ba- 
dań wykopanych. 

Badania te były prowadzone wed- 
ług najnowszych metod i pomimo to 
nie dały pożądanego rezultatu. ie 
zdołano ustalić kierunku wód, jak 

      

również nie zdołano ustalić szybkości 
ruchu tych wód. 

Przyczyną niepowodzenia badań 

jest grunt. na którym znajduje się ka- 
tedra. 

Nowy kierownik robót 
inżynieryjnych w Bazylice. 

Nowy kierownik robót inżynie- 
ryjnych w Bazylice Wileńskiej p. inż. 
Henryk Wąsowicz w dniu dzisiejszym 
obejmuje kierownictwo tych robót. 

    

  

DZIÓ 

Jutro: 

Erazma. 

  

| Piątek 

| 3 Wschód słońce — g. 2 m.50 

| Czerwiec | z.chód |. —g.19m.43 

Franciszka. 

  

  | 

Spostrzsionis Zaklada Metoareiag|! V. 8. B. 

w Wilnie z dnie 2'VI — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w mi!imetrach: 756 

Temperatura średnia + 15° С. 

= majwyfazsi -|- 18° С 

. najniższe Ą- 11? C. 

Ovsd: | 

Wiatr: północny: 

fendencja: słaby wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

MIEJSKA. 
— Pożyczki na nowe budowie drewniane 

Onegdaj odbyło się posiedzenie Komitetu 
Rozbudov Porządek dzienny wypełnia 
sprawa pożyczek na budowę nowych domów 
drewnianych. Cały kontyngens przyznany 
Wilnu w w kości 150.000 złotych został już 
wyczerpany. Na ostatniem posiedzeniu przy 
znano pożyczek na ogólną sumę zgórą 70 
tys. złotych, w tej liczbie spółdzielni urzę- 
dników pocztowych na budowę 10 domów 
mieszkalnych. 

Dotychczasowy sekretarz Komitelu Roz 

budowy m. Wilna p. Kabacznik został zwol- 

niony z zajmowanego stanowiska. Pełnienie 

funkcyj sekretarza Komitetu poruczono p. 

Struniewiczowi. 

— Starania 0 pożyczkę na regulację brze 
gów Wilji. Magistrat rozpoczął starania 0 u- 
zyskanie pożyczki w wysokości 160 tys. zi. 
Pożyczka ta ma być zużytkowana na zabez- 
pieczenie miasta przed skutkami ewentual- 
nej powodzi, w pierwszym zaś rzędzie na 
regulację brzegów Wilji. Dokładny koszto- 
rys regulacyjny został już opracowany w 
najdrobniejszych szczegółach i zatwierdzony 

z miarodajne czynniki Jak już w swoim 
› podawaliśmy, plan regulacyjny prze- 

widuje m. in. budowę bulwarów dla użytka 

publiczności po obu stronach Wilji na prze 

strzeni od mostu Zwierzynieckiego do wię- 
zienia wojskowego na Antokolu. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Wycieczka medyków do elektrowni. 

Zarząd Koła Medyków S. B. urządza dnia 

4 czerwca 1932 r. wyciec: do elektrowni 
miejskiej. Dzięki uprzejmości dyr. inż. Glat- 
mana członkowie Koła Medyków zapoznają 
się z najnowszemi urządzeniami elektrowni. 

Zbiórka o godz. 16 punktualnie koło elek 
trowni. 

  

  

       

        

  

     

  

    
  

SPRAWY SZKOLNE. 
— Święto najmłodszych. W ub. niedzielę 

odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru 
Szkoły Ćwiczeń przy Państwowem Seminar- 
jum Nauczycielskiem Męskiem im. Tomasza 
Zana w Wilnie. Był te dzień święta szkoły, 
tego święta które swym miłym, nieskrępo- 
wanym. a zarazem podniosłym nastrojem 
pozostawi w sercach młodzieży. rodziców. 
grona nauczycielskiego oraz gości niezatar- 
te wspomnienia. Jeżeli wychowanie w swem 
najszerszem a zarazem najistotniejszem zna 
czeniu jest wzmaganiem wewnętrznej, ducho 
wej kultury ucznia, to można być pewnym, 
że uroczystość niedzielna była pod tym 
względem pierwszorzędnym czynnikiem wy- 
chowawczym. 

Aktu poświęcenia sztandaru dokonał J. 
E. ks. biskup Michalkiewicz w kościele Św. 
Michała, rodzieami chrzestnymi byli: kura- 
tor O. S. p. K. Szelągowski i p. Marja Bie- 
stkowa, dyrektor Semin. Nauczyc. p. St. Go- 

  

decki i p. Wanda Gąsiewiczowa, kierownik 
Szkoły Ćwiczeń p. Alfred Podolak i p. Hele- 
na Ruskowa, prezes Opiek Rodzicielskich 
p: Antoni Uniechowski i p. Walentyna Gołę- 
biowska. 

Kościół wypełnił się po brzegi delegac- 
jami szkół średnich i powszechnych ze sztan 
darami, rodzicami dzieci oraz zaproszonymi 

gośćmi. 
Po nabożeństwie ruszył barwny pochód 

ulicami Ś. Anny, Królewską, Zamkową, Wiel- 

ką i Ostrobramską na dziedziniec szkolny. 
Przy wejściu na dziedziniec czekała już or- 
kiestra 6 p. p. Leg. Przy dźwiękach orkiestry 
dzieci przedefilowały przed przedstawicie- 
lami władz szkolnych i rodziców. Ubrane w 
granatowe mundurki w białych kołnierzy- 
kach już od 1 oddziału począwszy zwracały 
na siebie uwagę schludnym wyglądem i dob- 
rą postacią. 

Pochód zatrzymał się i zajął wyznaczone 
sobie miejsca na pięknie przystrojonym dzie 
dzińcu szkolnym. Chór uczniów Sem. Nau- 
czycielskiego odśpiewał szereg pieśni patrjo- 
tycznych, poczem prezes Komitetu Rodzi- 
cielskiego Szkoły Ćwiczeń p. Wianda Gąsie- 
wiezowa wręczyła ufundowany przez tenże 
Komitet sztandar dyrektorowi szkoły, wyra- 
żając życzenie, by i nadal panowała har- 
monijna współpraca między  nauczycielst- 
wem a rodzieami dla dobr szkoły i dzieci. 

W! odpowiedzi dyr. szkoły dziękował ro- 
dzicom za piękny dar. przedstawicielom 
władzy szkolnej, delegacjom szkół i gościom 
za zaszczycenie swą obecnością uroczysto- 
ści. Zwracając się zaś do młodzieży wskazał 
na sztandar, jako na symbol pracy, obowiąz- 
ku i miłości Ojczyzny. 

Piękne były przemówienia uczniów od- 
działu 3 i 4, którzy zapewniali, że wierni 
pozostaną idejom, których sztandar jest zna 
kiem. 

W podniosłym nastroju odczytano akt po 
święcenia sztandaru, poczem zaczęto wbijać 
w drzewce sztandaru pamiątkowe gwoździe. 

HARCERSKA. 
— Akademicka Drużyna Harcerska W 

sobotę dnia 4 czerwca 1932 r. odbędzie się 
zbiórka drużyny o godz. 20 przy ul. Zyg- 
muntowskiej 16. 

    

WOJSKOWA. 
— Kto dziś staje przed komisją pobo- 

rową? W] dniu dzisiejszym plan poboru ro- 
cznika 1911 obejmuje poborowych z nazwi- 
skami na literę U zamieszkałych na terenie 
5 i 6 komisarjatów P. P. oraz na literę W 
z terenu komisarjatów 1, 2, 3 i 5. 

Komisja poborowa urzęduje w lokalu 
przy ul. Bazyłjańskiej 2 od godz. 8 rano. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Klub Włóczęgów. LXXXIII zebranie 
Klubu Włóczęgów Senjorów w piątek dnia 
3 b. m. nie odbędzie się, zostaje przeniesione 
na piątek dnia 10 b. m. 

— Wileńskie T-wo Szachowe podaje do 
wiadomości członków i sympatyków, że w 
sobotę dnia 4 czerwca b. r. w lokalu T-wa 
(ulica Mickiewicza 11) o godz. 19.30 odbę- 
dzie się konkurs rozwiązywania zadań 6za- 
chowych. Zwycięzcy konkursu otrzymają na 

grody, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Doroczne Walne Zebranie Wileńskie- 

go Towarzystwa „Mens* dla walki z alko- 
holizmem i innemi nałogami odbędzie się 
dnia 10 czerwca r. b. w lokału poradni 
„Mens* (ul. Żeligowskiego 1 m. 21) o godz. 
18-ej w pierwszym terminie i o godz 19-ej 
w drugim terminie — ważne przy każdej 
ilości obecnych. 

— Bacznošė Podoficerowie Rezerwy! W 
dniu 5 czerwca r. b. o godz. 14-ej odbędzie 

    

3 

Pięć zamachów samobójczych w ciągu 
jednego dnia. 

Zagadkowe samobójstwo kierowniczki agencji pocztowo- 
telegraficznej w Szemietowszczyźnie. 

я W. ciągu ubiegłej doby policja wileńska 
zarejestrowała aż cztery zamachy samobój- 
cze, w tem jeden z wynikiem śmiertelnym. 

Wieczorem w bramie przy uliey Bazyl 
jańskiej w zamiarze samobójczym otruł się 
eseneją cetową niejaki Witold Szynkiewicz, 
zamieszkały przy uł. Nowogródzkiej Nr. 18. 
Zawezwane pegotowie ratunkowe przewio- 
zło samobójcę w stanie bardzo ciężkim do 
szpitala żydowskiego. skąd zaś wobec tego, 
iż samobójea zaczął zdradzać oznaki cho- 
roby umysłowej przewieziono go do szpitała 
Św. Jakóba. 

W. godzinach porannych na ul. Rudniekicj 

  

na oczach licznych przechodniów otruł się 
esencją octową jakiś nieznany mężczyzna. 
W stanie ciężkim przewieziono go do Szpi 
tala żydowskiego, gdzie stwierdzono. iż jest 
to bezrobotny fryzjer Klenel. \ 

Do szpitala Sawicz dostarczono tegoż dn. 
niejaką Marję Daukszo, która ulegia powa- 
żnemu zatruciu esene, Gctową. Powodów 
tego zamachu samobójczego narazie nie u- 
stalono. 

W. tymże dniu policja wojewódzka oirzy 
mała meldunek ze Święcian, iż ze stawu 

  

wpobliżu  Szemietowszczyzny _ wyłowiono 
zwłoki młodej kobiety, która rzuciła się do 
stawu w zamiarze samebójezym. Naskutek 
przeprowadzonego dochodzenia zdołano usta 
lić, iż jest to niejaka Marja Kułakowska — 
kierowniczka agencji pocztowo-telegraficznej 
w Szemietowszczyźnie. 

Pewedu samobójstwa Kułakowskiej na- 
razie nieustalono. Natomiast zostało stwier- 
dzone, iż Kułakowska przed dwoma dniami 
nikogo nie uprzędzając porzuciła nagle swo 
ją pracę i gdzieś zaginęła. Dalsze deche- 
dzenie, celem stwierdzenia powodu tragicz 
nego samobójstwa, prowadzi posterunek PP. 
w Szemietowszczyźnie. (e) 

W jednem z mieszkań domu Nr. 10 przy 
ul. Rudnickiej wczoraj w godzinach poran- 
nych bawiący tam czasowo 23-letni bezro- 
botny malarz J. Klujcz, zamieszkuj 
w Będzinie, w zamiarze pozbycia 
wypił więks ilość esencji octowej. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe po u- 
dzieleniu pierwszej pomocy lekarskiej, od- 
wiezło denała do szpitala żydowskiego. 

Przyczyną samobójstwa był brak pracy. 

(e) 

  

    

   

  

   

   
   
    

      

ję życia 

  

  

się Zebranie Informacyjne dla członków Ko- 
ło Wileńskiego OZPR.., na którem prezes Ok 
ręgu zda sprawozdanie z. odbytych w dniu 
29 maja r. b. ćwiczeń terenowych. 

Ze względu aa aktualność spraw — obec- 
ność wszystkich członków obowiązkowa. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Pielgrzymka rzemieślnicza do Kal- 
ji. WŻ niedzielę dnia 5 czarwca Zw. Ce- 

  

  

  

, drogą 

"nie zrze 

    się z rodzinami i czeladzią na mszę 
która odbędzie się o godz. 6 m. 30 w 1 
cy Ostrobramskiej i po wysłuchaniu k 
pod przewod. kapłana 7 andarami i orkie 
strą wyruszy do Kalwarji. 

— (ech rzeźników i wędliniarzy w Wil- 
nie zawiadamia, iż rozporządzenia o dozorze 
nad mięsem i przetworami mięsnemi, które 
winny : jeszone w każdem przedsię 

ko-wędliniarskiem są do 1 
acie Cechu (Niemiecka 25) 

mistrzów do zaopatrzenia się 

  

    

  

    

          

  

   w Sek 
zywa pp. 

w takowe. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
—— Strajk w gminie żydowskiej bliski zli- 

aj w godzinach rannych 

  

    

  

pr 
się konferencja 
dowskiej i st 

     
  

  

gminy 
aikow 

przedstawicieli 
jkujących pracow 

Konferencja dała o tyle pom 
że obie strony postanowiły nan 
średnie pertraktacje i w tym 

gm. 

   

     
   

  

       

  

    

wyzna- 

czone zostało dzień pierwsze 

samodzielne posiedzenie zainteresowanych 
stron. W: związku z powyższem należy liczyć     

aniem strajku. 

KOMUNIKATY. 

— Il-gi Zjazd uczestników walk o Wilno 

«drcczony. Podaje się do wiadomości. Ż 

termin II zdu b. uczestników walk o W; 

no, kłóry miał się odbyć w dniach 15 
czerwca, z przyczyn od Komitetu Org: 
cyjnego niezależnych, został przesun 
dzień 8 i 9 października r. b. 

Prezydjum Zarządu Związku jednocześ- 

nie komunikuje że biuro Zjazdu oraz sekre 

tarjat Zarządu Głównego Źw. Obrońców 

Wilna i b. Żołnierzy Litwy Środkowej mie 

się w ogrodzie Bernardyńskim, Il pawilon 

główny. II wiejście i czynne są od godziny 

17 do 20 codziennie i od 12 do 13 w dn; 

świąteczne. 

TEATR | MUZYKA 
u* w Bernardynce. — 

rwca o godz 
Arnolda i Bacha p. 

się z bliskiem zlikwidow. 

  

   

       
     

    

„Awantura w raj 
w piątek dnia 3 

mpańska f 
„Awantura w raiu. 

Jutro, w sabotę dnia 4 b. m: e godz. 8 

i 5 „Awantura w raju. 
Komedja Kiedrzyńskiego w Lutni. — 

Ś w piątek dnia 3 czerwca o godz. 8 m. 

doskonała i wesoła komedja Kiedrzyń- 

skiego „Szczęście od jutra”. 
Jutro w sobotę dnia 4 b. m. 

min. 15 „Szczęście od jutra”. 

— Odwołanie popołudniówki niedziełnej 

w Bernardyńce. Mająca odbyć się w niedzie- 

lę dnia 5 czerwca o godz. 4 p. p. popołud- 

niówka „Pan naczelnik to ja'* — została od- 

wołana z powodu uroczystości Moniuszkow- 

skich. 
— „Polacy w Ameryce* w Bernardynce. 

W najbliższy wtorek dnia 7 czerwca Teatr 

w Bernardynce rozbrzmiewać będzie muzyką 

i śpiewem. W] dniu tym ujrzymy wesoły wo- 

dewil-operetkę „Polacy w Ameryce, która 

pokaże jak sobie radzą nasi ziomkowie 

zagranicą. Wesołe melodje i dziarskie tańce 

zainteresują najszerszą publiczno 

— „Nieuchwytny* w Lutni, W środę dn. 

8 czerwca w Teatrze Lutnia odbędzie się 

premjera niesamowilej sztuki Wallace'a p. t. 

„Nieuchwytny“. Mistrz w opowiadaniach 

tektywistyczno-k inalnych w swym „Nie 

uchwytnym* daje maksimum emocji i tajem 

niczych zawikłań, lo też widz z apartym 

tchem słucha sztuki śledzi em zma 
tajemni- 

   

   
   

    

    

  

    

    

o godz. 8 

   

  

   

       

        

   

     
gania detektywów angielskich w 
czym „Nieuchwytnym“. 

— Jedyny koncert Wandy Wermińskiej 

w Lutni. We wtórek dnia 7 czerwca odbę- 

dzie się jedyny koncert wirtuozowski świa- 

towej sławy śpiewaczki p. Wandy „Wermiń- 

s , która po powrocie z zagranicy 1 od- 

niesieniu szeregu sukcesów w Polsce zawita 

także do Wilna tylko na jeden dzień. 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 3-go czerwca 1932 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* ойсх. 15,45: Koncert dla młodzieży 

(płyty). 16,20: „Samobójstwa młodzieży* — 

odcz. 16,40: Kwadrans Szuberta (płyty). — 

16,51: Lekcja angielskiego. 17,10: „Fantasty 

czny Świat automatów" odcz. 17,35: Muzyka 

lekka. 18,50: Kom. LOPP. 19,00: Z zagad- 

nień litewskich. 19,15: Przegląd prasy rolni- 

czej krajowej i zagranicznej. 19,25: „Na 

srebrnem ekranie" — premjery 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 Dygasiński* — felj. 22,20: Kom. i 

muz. tan. 

SOBOTA. dnia 4 czerwca 1932 r. 

11,58: Sygnał czasu. 12.00: Poranek szk. 

12.43: Audycja dla poborowych (pogadanka 

i muzyka). 13.20: Komunikat meteorologi- 

czny. 14.42: Program dzienny. 1450: Muzyka 

z płyt. 15.15: Wiadomości wojskowe dla 

wszystkich 15.25: Muzyka z płyt. 16.00: Ra- 

djokronika.16.30: Kryzys świałowy a tech- 

nika — odczyt. 16.55: Audycja dla dzieci. 

1700: Koncert. 18.00: Transmisja naboż 

stwa z Ostrej Bramy. 19.00: Tygodnik litew- 

ski. 19,15: Stanisław Moniuszko (w 60-tą ro- 

    

   

     

      

  

    

  

    

Raut na cześć b. prezydenta 
m. Wilna p. Folejewskiego. 

Komitet Organizacyjny przypomi- 
na, że w dniu dzisiejszym (piątek dn. 
3 czerwca r. b. ) o godz. 9 wieczór 
odbędzie się w górnych salonach ho 
telu Georges'a raut na cześć b. prezy- 
denta m. Wilna, p. Józefa Folejew- 

skiego. 

Z wielkiej ilości zgłaszanych zapo 
trzebowań na zaproszenia można wy- 
wnioskować, że na raucie dzisiejszym 
zbierzesię jak najszersze grono przed 
stawicieli miejscowego społeczeństwa, 
którzy swą obecnością na raucie będą 

chcieli zadokumentować swój serdecz 

ny stosunek i wdzięczność dła prac i 

poczynań b. prezydenta m. Wilna. 

Pozostałe zaproszenia i bilety w 

cenie 3-ch złotych są jeszcze do na 

bycia w cukierni Czerwonego Sztral 

ickiewicza 12. 

    

cznicę śmierci). 19.30: Kom. Wil. Tow. Kó- 

iek Rolniczych. 19.40: Wiadomości sporto- 

we. 19.45 sowy dziennik radjowy. 20.00: 

„Na widnokręgu : Koncert życzeń 

(piyty). 21 tokaj i muzyka 

cyga ; 10: Koncert Cho- 

inow 0: Komunikaty i 

   

  

      

  

       

  

(Robowska). 
<a taneczna 

NOWINKI RADJOWE. 

SKĄD TA UCIECZKA OD ŻYCIA? 

    

  

W dziennikach czytujemy „suche” 

notatki o zamachach samobójczy młodej 

dziewczyny lub chłopca. Moment współczu- 

cia, słówka: eo za tragedja — i nowe wra- 

  

     
     

  

    

   

  

ybko przytłoczyły no- 
A przecie nad przy 

h katastrof życiowych 
astanowić. Rodzicom i 

ystkiem. Niech więc 

wysłuchają dnia 3-g0 

erwca ode Jerzego Ostro 

skiego pt. ród młodzież 

Transmisja na wszystkie stacje. 

BOGATY PROGRAM. 

a o godz. 20.15 koncert 

symfoniczny Filharmonji Warszawskiej, 

transmitowany przez rozgłośnie radjowe, 

prowadzi Emil Młynarski. W, części symfo- 

nicznej uwertura „W, Tatrach" Władysława 

Żeleńskiego, osnuta na motywach tatrzań- 

skich, „Symfonja Dziecinna* młodego kom- 

pozytora warszawskiego Romana Palestera, 

która przedstawia połączenie modernizmu z 

dziecinną prostotą i zapowiada ciekawy pro 

blem stylistyczny. Na zakończenie „Szkocka 

symfonja* Mendelsohna.  Solisłą wieczoru 

będzie Henryk Sztompka, który odegra „Fan 
tazję Paderewskiego. 

SPORT 
MECZ PIŁKI NOŻNEJ O MISTRZOSTWO 

KL. B. 

DRUKARZ — TUR. 

W sobotę dnia 4 czerwca b. r. 

5 p. p. na Stadjonie Sportowym na Pióro- 

moncie odbędzie się mecz piłki nożnej o 

żenia, nowe sen: 
tatkę o samobój. 
czynami młodzieńc 

głęboko się 

    

    

    

Dnia 3 

  

czerm   

      

   
     

    

     

  

o godz. 

   

    

    

  

mistrzostwo kl. B. pomiędzy R. K. S. DRU- 

KARZ — R. K. S. TUR. 

CIEKAWA IMPREZA 1. P. A. P. LEG. 

WALKA KAWALERJ! Z ARTYLERJĄ. 

Z inicjatywy i staraniem i pułku a ylerji 

polowej Legjonów w nadchodzą niedzielę 
atrakcję 

dział, 
dnia 5 b. m. Wilno ujrzy rzadką 

w posłaci ataku kawalerji na bater 
    

   

    
które pr: będą ogniem armatnim. Cieka- 

wy len pokaz walki konnicy z artylerją Ścią 

gnie niewątpliwie liczne rzesze ciekawych.     

      

  

ych wodów przewi- 

duje ponadto konkursy hippiczne w konku- 

rencjach dla ofi ów, podoficerów i szere- 

gowych, oraz mnóstwo wysoce atrakcyjnych 
pokazów i gier wojskowych. 

Niezwykłe ciekawa ta impreza odbędzie 

się punktualnie o godz. 3 na placu ćwiczeń 
4 pułku ułanów (Kalwaryjska). 

Całkowity dochód przeznaczony został 

na zasilenie funduszu olimpijskiego. w pierw 

szym zaś rzędzie na sfinansowanie udziału 

naszej ekipy jeździeckiej w tegorocznej olim 

pjadzie. 
Jak wiadomo hippika jest jednym z naj. 

mocniejszych naszych alutów sportowych i 

udział jej w olimpj. ze wzgłędów propagan 

dowych jest niezbędny. To też organizatorzy 

zawodów niedzielnych, mając na względzie 

konieczność zasilenia funduszu olimpi 

go nie szczędzą pracy i starań, by orga 

wana przez nich impreza wypadła jak naj- 

lepiej. 
WI celu udostępnienia oglądania zawodów 

najszerszym warstwom publiczności ceny 

wyznaczono bardzo niskie: miejsca siedzące 

1 zł, wejściowe — 50 gr., dla szeregowych 
10 gr. 

  

Program organizow: 

       

   

      

   

  

   

  

Humor. 
ZA DUŻO LUDZI... 

W pociągu świątecznym, wychodzącym z 
Monachjum do jednego z letnisk podmiejs- 
kich panował straszny ścisk i tłok. Na uwa- 

gę poczynioną przez jednego z pasażerów 

odpowiada kondukto: 
Wagonów jest do: 

   

    ale ludzie za dużo! 
(Ulk). 

POŻYTECZNOŚĆ RADJO. 

— leż to nadzwyczajnych rzeczy zaw- 
dzięczamy radju! 

— O tak, dzięki niemu mój Jasio nie ma 
odstających uszu.
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Rewizja ksiąg fabryki Mozera. 
Zasekwestrowane książki przewieziono autem do Komendy 
Policji. Dopiero po ukończeniu ekspertyzy władze proku- 

ratorskie zadecydują o dalszym kierunku śledztwa. 
Przed niedawnym czasem władze proku- 

ratorskie naskutek powziętych podejrzeń, iż 
w nowej-wilejskiej fabryce drożdży Mozera 
dokonywane są oszustwa natury skarbowej 
sięgające bardzo poważnych kwot pienięż- 
mych, zarządziły przeprowadzenie rewizji w 
kaneelarji, biurze oraz prywatnych mieszka- 
miach dyrektorów fabryki. 

Podezas rewizji skonfiskowano szereg 
ksiąg handlowych. Skonfiskowane księgi 
wypełniły cały samochód, którym przewie- 

ziono je do łokału komendy połieji. gdzie 
oheenie dokonywana jest fachowa rewizja 
tyeh ksiąg, przez speejalnie wezwanych eks- 
pertów. 

Jak się dowiadujemy rewizja ksiąg potr- 
wa przez całe lato i zakończona zostanie nie 
weześniej niż na początku jesieni Dopiero po 
zapoznaniu się z wynikami rewizji, która 
wykaże czy powzięte podejrzenia odpowia- 
dają rzeczywistości, prokuratura wyda dys- 
pozycje ce do dalszego kierunku śledztwa. 

Ujęcie niebieskiego ptaka. 
Człowiek o innem nazwisku, lecz o tej samej twarzy. 
Ucieczka rzekomego samobójcy. „Sprzedaź" cudzego domu na 
ul. Jasnej. Naiwna wiinianka i 

W dniu wczorajszym jeden z agentów 
policji śledczej pełniąc dyżur na dworcu ko- 
lejowym zauważył elegancko ubranego je- 
gomościa, którego twarz wydała mu się 
dziwnie znaną. Jakoż wkrótce wywiadow- 
ea przypomniał, iż oglądał niedawno podo- 
biznę tego osobnika w rejestrze poszukiwa- 
nych przez policję oszustów i że zauważony 
przez niego osobnik nazywa się Radosz, po 
szukiwany jest przez władze śledcze Wilna, 
Zakopanego, Kryniey i innych miast Polski 

Wywiadowea natychmiast zbliżył się do 
podejrzanego i poprosił o wylegitymowanie 
się. Zaindagowany osobnik odpowiedział, że 
nazywa się Wilkiewiez, na eo ma też odpo- 
wiednie dokumenty. Nie ufająe tłumaczeniom 
jego, wywiadowea zatrzymał go i odprowa- 
dził do wydziału Śledczego, gdzie wkrótce 
ustałono, iż policjant nie pomylił się, gdyż 
zatrzymanym osobnikiem jest istotnie poszu 
kiwany przez policję Radosz. 

W swoim czasie Radosz grasował w Wil- 
mie. Dzięki swym wyszukanym manierom, 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Wersja polska! 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! Super 
film erotyczny 

oszukana wdówka z Krynicy. 
ujmującej powierzcehowności, no i pewnej 
inteligencji potrafił uwieść pewną wilniankę, 
od której pod pretekstem ożenku wyłudził 
większą sumę pieniędzy. W| przeddzień zapo- 
wiedzianego Ślubu Radosz zginął nagle z 
horyzontu wileńskiego, pozostawiając swej 
narzeezonej tylko list z powiadomieniem, iż 
wyjeżdża z Wilna w eelu odebrania sobie 
życia, które zbrzydło mu okropnie. 

Przestraszona niewiasta natychmiast zwró 
ciła się do polieji prosząc o „uratowanie* 
narzeczonego. Jednakże wkrótee przekona- 
ła się, iż padła ofiarą sprytnego, nie prze- 
hierającego w środkach, oszusta, który przed 
ucieczką z Wiilna „ubił* jeszcze jeden świet- 
ny interes, sprzedając naiwnemu nabywcy 
eudzy dom przy uł, Jasnej Nr. 49. 

Po ucieczee z Wilna sprytny oszust wy- 
jechał, ma się rozumieć pod przybranem na- 
zwiskiem, do Kryniey, gdzie potrafił wkrót 
ce usidlić pewną młodą wdówkę — właści- 

КОВ ВОН W t L E N-8S-K-1 

Dwa pierwsze procesy doražne w Wilnie. 
Wyrokiem jeden z podsądnych skazany został na śmierć, 

zaś dwaj na bezterminowe więzienie. 
trybunałem doraźnym w Wilnie toczyły 
dwie sprawy o uprawianie szpiegostwa 
rzecz wywiadu ościennych państw. 

   

Pierwsza z tych spraw dotyczyła Andrzeja 
Malki, liczącego 37 lat, gospodarza na 20 
dziesięcinach ziemi w fołwarku Bialawino, 

gm. miadziolskiej, pow. postawskiego, oskar 
żonego o to, że w okresie od sierpnia ub. 
roku do dn. 25 kwietnia b. roku będąc sze- 
regowym rezerwy W. P. a jednocześnie rezy- 
dentem wywiadu sowieckiego na terenie wo- 
jewództw północno-wschodnich Poski zebrał 
i ujawniał wywiadowi ZSRR wiadomości, do 
tyczące wojskowej obrony państwa, które 
winny być zachowane w tajemnicy przed 
rządem obcego państwa; czyli o czyn prze- 
widziany w art. 1 $ 3 rozp. P. Prezydenta 
z dn. 16.11 1928 r., oraz, że zebrał i ujaw- 
nił wiadomości, dotyczące stanu gospodar: 
czego i nastroju ludności w Polsce, organi- 
zacji, działalności i zamierzeń В. В. W. zR. 
i ustosunkowania się członków tej organi 
zacji do rządu polskiego i inne, czyli prze- 
widziane w art. 4 $ 1 rozporz. P. Prezyd. 
z dnia 16.II 1928 r. 

W wyniku procesu, prowadzonego przy 
drzwiach zamkniętych i wysłuchaniu oskar- 
żenia wiceprokuratora p. D. Piotrowskiego 
oraz obrony mec. Czernichowa sąd, w skła- 
dzie pp. sędziów: Józefa Zaniewskiego (prze- 
wodniczący), M. Szpakowskiego i E. Gory 

kstem ożenku wyłudził ponad dwa tysiące 
zł. i.. w pewnym momencie też przezornie 
uletnił się. Powtórzył to w Zakopanem i in- 
nych miastach. 

Ale widocznie Radoszowi stęskniło się 
za Wilnem, bowiem znów tu zawitał najpra 
wdopodobniej w celu „powtórnego spróbo- 
wania szczęścia*, Tym razem jednak los się 

  

uznał iż wina oskarżonego została dowie- 
dziona, a wobec tego skazał go za zbrodnię, 
opisaną w drugiej części konkluz 
na zamknięcie w ciężkiem w 

15 lat, zaś zbrot inkryminowaną w 
pierwszej cz --uu karę Śmierci 
przez powieszenie. 

Skazany przyjął wyrok spokojnie. 

  

       

O zapadłym wyroku powiadomione zo 
stalo min. Sprawiedliwo:ci, które poprowadzi 
formalności związane z zatwierdzeniem lub 
niezatwierdzeniem wyroku przez P. Prezy- 
denta oraz z wykona m egzekucji. 

Obrona skazanego wysłała drogą telegra- 
ficzną prośbę do P. Prezydenta o ułaskawie- 
nie skazanego. 

  

    

Ewentualna egzekucja wykonana będzie 
dziś rano w obrębie więzienia Łukiskiego. 

Bezpośrednio po tej sprawie tenże sąd, 
równieź w trybie doraźnym rozpatrywał spra 

      

wę dwóch młodych wieśniaków—analfabe- 

tów z gminy orańskiej, pow. wil.-trockiego, 
20-letniego  Juljana Kalanta i 24-letniego 
Piotra Czepulisa. 

Obu urząd prokuratorski postawił w stan 
oskarżenia o to, że od marca względnie od 
kwietnia ub. roku do 1 maja b. r. w m. Orany 
zbierali wiadom dotyczące wojskowej ob 
rony państwa, zaś Kalanta jeszcze i o to, że 
podobne wiadomości zbierał w Olkienikach. 

Przestępstwa te przewidziane są w art. 51 
K. K. i art. 5 $ 1 rozporz. P Prezyd. z dnia 
16.II 1928 r. 

Po rozpatrzeniu sprawy przy drzwiach 
zamkniętych, sąd uznał, że wina obu oskar- 
żonym została udowodniona, lecz biorąc pol 
uwagę młody wiek podsądnych i niski poziom 
umysłowy skazał każdego z nich na bezter- 
minowe ciężkie więzienie. 

Wyrok jako ostateczny i niepodlegający 

  

    

      

   

W sprawie wystawy 
pamiątek Moniuszkowskich 

       

w Wilnie. 
Wileńska Sekcja Wystawowa Komitetu 

Obchdu 60. cia Moniuszki  niniejszem 
prosi najusliniej tych wszystkich, którzy 
zadeklarowali swe eksponaty do pawilonu 
w eznaczone, ażeby co najry- 

raczyli na miejsce, 
a segregowane i do 

      

  

   

    

   są odnośne obj 
alogu kwalifikowane. 

Skierowy 

  

ać należy wszełkie pożądane 
ę pamiątki, związane z Moniuszką 

ego epoką na ręce sekretarza Sekcji 
Wystawowej, urzędującej w lokalu gmachu 

  

   
    

Wydz. й ęknych USB. ulica Św. Anny 
4, pokój Nr. $ 

Sprawą ułożenia tych zbiorów i 
całem naukowem kierowsictwem w V, 
zajmuje się przybyły już z Warszawy znany 
muzykolog, Edward Wirocki, którego kolekc- 
je własne stanowić będą oczywiście clou rze 

czonej imprezy wystawowej. 

Dziś 3 b m. jest ostatnim dniem przyjmo 
wania pamiątek na wystawę Moniuszwokską 

Szczęśliwe wypadki amatorów 
fotografji. 

Lato za drzwiami. Ten i ów wyrusza z 
aparatem fotografi ym na spacer, na wy 
cieczkę, albo na dłuższy urlop w góry, nad 
morze, albo na wieś. 

Rzadko, prawie nigdy nie zdarza się, a- 
by urlopowicz czy wycieczkowicz znalazł 
fortunę na drodze, w lecie, czy w piasku na 
plaży. Racz aje to, co zabrał ze sobą 
powraca ub w inamonę, choć bogatszy 
w zdrowie i wypoczynek. 

Natomiast zdarza się, iż zdjęta przygod- 
nie fotografja przyspo sporą su- 
mę amatorowi pięknych widoków i scen. 

Rok ubiegły obfitował w takie wydarze- 
nia, które stały się dla ich przygodnych au- 
torów źródłem nietylko przyjemności włas- 

  

   

    

    

  

    
  

    

   

   

Kr 124 (2366 

Lata zeszłego udała się młoda para An- 
glików, narzeczonych, Mr. Wight i Miss. 
Smith, na week-end na wyspę Man, przy 

brzegach starej Anglji. Brodzili po diunach 
piaszczystych przy brzegu, w blaskach zacho 
dzącego słońca. Znęcony pięknym widokiem 
dziewczyny, stoj j na wzgórzu na tle skrzą 

  

    

   

cego blaskami słońca morza, młody czło- 
wiek wybrał aparat fotograficzny, poprosił 
ja o chwilę spokojnej pozy i zdjął. Fotogra- 
fja wyszła tak pięknie i czysto na tle wspa- 

  

     niałego pejza 
godników 
miast za с 

żu, iż jeden z londyńskich ty- 
ustrowanych nabył ją natych-- 

paruset funtów na własność 

  

  

jako ilustrację do numeru turystycznego. 
Na konkursie międzynarodowym fotografkj 
amatorskich zdjęcie mr. Wight'a otrzymało 
pierw nagrodę w sumie 5.000 funtów 
szterlingów. 

  

     
       

  

zdjął swoje amator 
> pieskami. 

Po wywołaniu zdjęcia przeko 

    

mieniem, iż cień, rzucony przez d na 
ścieżkę, której bawiły się d Ł 
zupełnie wyraźne zarysy czaszk . 
Curiosum fotograficzne pokazał w redakcji 
jednego z tygodników paryskich, która za- 
proponowała mu z miejsca nabycie zdjęcia 
za sumę 1000 franków. Fotografja na ła- 
mach pisma wzbudziła sensację w kołach 
czytelników i w prasie. Wi ach odbi- 
lek dostała się na szpalty pism i dzienników 

     

   francuskich, amerykańskich, angielskich 
Szczę y zbieg okoliczności przyniósł fo- 
tografowi amatorowi ładną sumkę zgórą 
50.000 złotych. K. M. 

J i A K i 

„Kłopoty pani Niuski“ 
HUMORYSTYCZNA OPOWIEŚĆ 
EUGENJI KOBYLIŃSKIEJ 

wyszła już z drukarni „Liux“ i jest 
da nabycie © kiegórii ich O AEG CKRICH 

SKŁAD GŁÓWNY 

Dziś premjera! Wiedeński przebój! 
Upojna historja miłosnal 

Wszystkie dialogi i piosenki w polskim języku, wykonane przez polskich artystów. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

MAŁŻEŃSTW 
W roli głównej najbardziej wyrafinowana artystka świata 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. — 

cielkę pensjonatu, od której też pod prete- 
Wczoraj, jak to już donosiliśmy, przed 

DWA SERCA BIJĄ W 
Na I-szy 

Kobieta doby dzisiejszej. 
i miłości. BRYGIDA 

Początek o godz. 4, 6, 8 1 10.15. 

odwrócił i „ptaszek* został ujęty. 

Teraz w klatee trochę odpocznie. (e) 

WALCA TAKT 
seans ceny zniżone. 

Wielki dramat przeżyć, wrażeń 
Clou sezonu 
wszystk. czas.l HEL 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 
  

Dźwiękowe Kino 

A CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

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

Monte Carl Nad program: Impon. dodatki dźwiękowe. 

Jeannette Macdonald 
czarować będzie widzów swą artystyczną grą i przepięknym 

Na |-szy seans ceny zniżone 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. Ż-ej. 

w słynnym pa całym 
świecie filmie dźwiękow. 

śpiewem. 

  

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ml. Wielka 42, tel. 5-28 

oi KSIĄŻĘ DRACULA 
Film, który wywołał sensację na całym świecie. 

W rolach gł.: genjalny Bela Lugoni oraz piękna Helena Chandler. 
Najbardziej osobliwy i dziwaczny film. jaki stworzyła kinematografja. 

UWAGA! Osobom nerwowym nie zaleca się oglądanie tego filmu 

NAD PROGRAM: Mecz © mistrzowstwo Świata : 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 
  

Dziśsi Dwa 100% Dźwięk. Kino - Teatr 
dźwięk. arcydzieła STYLOWY 

ul. Wielka 36.   
pI LIWKOŚCIOW 

DO ROSJI 
bezpośrednio wysyła jedynie koncesjonow. 

= „PRESTO“ 
Warszawa, Fredry 10, tel. 707-10, PKO 5470. 

W WILNIE i WILĘŃSZCZYZNIE 
zamówienia na przesyłki przyjmuje 

i szczegółowych informacyj udziela 

Dom Ekspedycjjny Br. STRAKUN 
WILNO, NIEMIECKA 22, tel. 293. 

Ostrzeżenie: Wszystkie inne firmy, ogłaszające 
przesyłanie paczek bezpośrednio z Polski 
do Rosji wprowadzają w błąd publiczność. 

WRZE SCE WEŃ RZEC KCAZW AEDOA AAA OWE ŃWEOZZWIS 

Do wiadomości p.p. zastawców 
Lombardu Biskupia 4. 

Z powodu likwidacji Lombardu przy ul. Biskupiej 4 

wierzyciele tegoż proszą Sz.Klijentelę dla obustronnych 

korzyści o najrychlejszy wykup zastawionych rzeczy. 

  

SYDNEY HORLER. 

Truciciel 
Sienkiewicza Jąnk0 Muzykant 

Veidt i Mary Philbin. 

sza i K. Krukowskb (Lopek). 

Leni Liensiygo šios. еп fani 
Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11 — 6 pp. 

Oplata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
wszeikie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona. 
    
  maz 

Z powodu kryzysu zniżamy 
Tanio!!! ŠKL gas, 

ŁAŹNIA STRAUSSA 
Popławska 3 (Zarzecze). Tamże wanny gazowe. 

GAUK 

AR 
KONCESIONOW ANY ELEKTRONONTBR - 

STANISŁAW PIOREWICZ 
UL. OFIARNA Ne 4, m. 9. 

WYKONYWA: instalacje elektryczne 
według wymageń technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

  

ž 
Е    
Е z 

  

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

Epokowy dramat. W rolach głównych: M. Malicka, W. Conti, A. Dym- 
Najnowsze polskie arcydzieło. 

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. i 

| DRUKARNIA | 
INTROLIGATORNIA | 
„ZNICZ“ 1 

# 
Wilno, św. Jaiska Nr. 1 | 

Telefon 3-40. į 

Dzieła książkowe, i 
druki, książki dla p 
urzędów, bilety wi- Hi 
zytowe, prospekty, i 
zaproszenia, afisze I 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarstie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
— TANIO — | 
SOLIDNIE į 

LI J 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

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

        

ani apelacji ani kasacji, skierowany został 
do wykonania. Ka—er. 

  

dzach. 

Bank Gospodarstwa Krajowego. 
W myśl $ 16 statutu przeprowadzono w dn. 25 i 26 kwiet- 

nia 1932 roku: 
XIV Losowanie 

8*/e-ch listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego, opie- 
wających na złote w złocie wedle dawnego parytetu. 

Villi Losowanie 
79/0-ch listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego, emisji 
Il-ej, opiewających na złote w złocie wedle nowego parytetu. 

IV Losowanie 
79ję:ch listów zastawnych Banku Gospod. Krajowego, emisji lll-ej 
i IV.ej, opiewających na złote w złocie wedle nowego parytetu 

li Losowanie 
79/e-ch listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego, emisji 
V-ej, opiewających na złote w złocie wedle nowego parytetu. 

Ii Losowanie 
70]ę-ch listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego, emisji 
Vl-ej, opiewających na złote w złocie wedle nowego parytetu. 

VI Losowanie 
80/o-ch obligacyj budowlanych Banku Gospodarstwa Krajowego, 
emisji l-ej, opiewających na złote w złocie wedle nowego parytetu. 

XI Losowanie 
41/9/9-ch oraz 49/e-ch listów zastawnych b. Banku Krajowego, Kró- 
lestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, 
następnie Polskiego Banku Krajowego, przejętych i skonwertowa- 
nych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Wykazy numeryczne wylosowanych odcinków zawiera „Mo- 
nitor Polski" z dnia 2 czerwca 1932 roku. 

Tabele losowań mogą interesowani przejrzeć względnie pod- 
jąć w Centrali Banku lub w jego Oddziałach. 

Wypłata należności za wylosowane 89/,i 7*/o-we listy zastaw- 
ne oraz za B*/ę-we obligacje Budowlane Banku Gospodarstwa Kra 
jowego w pełnej wartości nominalnej, a także za kupony płatne 
30 czerwca 1932 roku, tak od wylosowanych jak i w obiegu bę- 
dących sztuk, odbywać się będzie w Centrali Banku w Warsza- 
wie i w jego Oddziałach, począwszy od dn. 30 czerwca 1932 r. 
na podstawie przedłożonych odcinków względnie kuponów. 

Wypłata należności za wylosowane 4'/+0/, i 40/ę-we listy za- 
stawne b. Banku Krajowego w ich pełnej wartości nominalnej, 
przerachowanej na walutę złotową oraz za kupony płatne 30-go 
czerwca 1932 roku, tak od wylosowanych jak i w obiegu będą- 
cych listów zastawnych, odbywać się będzie w Qddziale Banku 
Gospodarstwa Krajowego we Lwowie, który temi emisjami ad- 
ministruje, a także w Centrali i innych Oddziałach Banku, od dnia 
30 czerwca 1932 r. począwszy, za przedłożeniem odnośnych od- 
cinków względnie kuponów. 

Oprocentowanie wylosowanych listów zastawnych i obligacyj 
budowlanych ustaje z dniem 30 czerwca 1932 roku. 

nej, ałe rozgłosu — i wygranej w pienią- 

  

    

W KSIĘGARNI ŚW. WOJCIECHA. 

„UI M K ACAR KOR 

Dr. Zeidawicz 
Choroby skórne, wener 
narządów moczowych. 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
odg I2—2i 4-—6 wiecz 

Mickiewicza 24, tel. 277 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 

1 moezopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4 
telefon 10-90, 

od gódz. 5—12 1 4—8, 

  

  

Akuszerka 

Mara Lakaorovė 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowz 7, m. 5 
w. Z. P. Nr. 69. 854 
  

Akuszerka 

Nara Brzezia 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

Do wynajęcia 
| lub 2 pokoje, może być 
z używalnością kuchni. 
Oferty w Administracji 
„Kurjera Wileńskiego", 

Jagiellońska 3, od g. 9—3 

Do wynajęcia 
mieszkanie 4-pokojowe 

  

z wszelkiemi wygodami 
Zwierzyniec — Sosnowa 

Nr. 9-a, m. 2 
  

GONTY += ro 
„POLSKI LLOYD* 

ul. Kijowska   

Letnisko - pensjonat 
rzeka, las sosnowy, 

poczta i maj. Daniuszew,. 
stacja Smorgonie, 

snowska 

Zakład krawiecki 
Fr. MUCHLADY 

ul. Wileńska 22 m. 25. 
Poleca solidną robotę 
ubrań męskich według 
najnowszych fasonów. 

TRIO 
salonowe 

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

dukcyj 
DO WYNAJĘCIA 

Św. Jakóbska |4—2- 

    

  

  

Bardzo tanio 
SPRZEDAM 

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

dzieć się: ul. 
Tuskulańska 6-2 

Zgubiono 7: rowe 
1ewy Nr 1902. 

  

gubione świadectwo na. 
prawo kierowania pa- 

rowozem wydane przez: 
Dyr. Okr. P.K.P. w Wil-- 
nie na imię Jana Zumb- 
rzyckiego, maszyn. parow.. 
Wilno, unieważnia się. 
  

NE" się skradz. 
w dniu 2.V. 1932 r.. 

w Maciejówce gm. para-- 
fjanowickiej, paszport za— 
graniczny Nr. 191, wyd.. 
przez star. m. Dzasny dm. 
13.X. 1930 r. na imię Ko-- 
rościka Józefa, oraz ke.. 
wojsk. wyd. przez P.K.U. 

Postawy Nr. 445. 

  

39) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. Przełożył Czesław Kozłowski. 

Odrazu przystąpię do tematu, — 

zagaił, ' 

— Tak ! Proszę! Niech mi pan wie 
rzy — oświadczył p. Conolly, przestę- 

pując z nogi na nogę — że ta wi- 

zyta poczyna mię denerwować. Spo 

dziewam się — i tu wybuchnął śmie- 

chem nienaturalnym. jak ktoś. kło + 

trudem opanowuje nerwy — że nie 

wyglądem na człowieka podejrza- 

nego? 

Holiday pominął 
cudaczną uwagę. 

— Proszę, by mi pan powiedział 
dokładnie. o której godzinie panna 

Walerja Insall opuściła ten dom w 

poniedziałek po południu— rzucił znie 

nacka. Zostawszy bowiem sam na sam 

z tym człowiekiem, chciał go ogłu- 

szyć niespodzianem pytaniem. W tym 

celu stanął łak, by Conolly w żaden 

sposób nie mógł się wymknąć z poko- 

ju. 

milczeniem tę 

Myślał, że sekretarz się  zerw'c. 
jednak nic podobnego się nie stało. 

— Panna Walerja Insall...? — wol 

mo powtórzył Conelly, jakby po raz 
pierwszy słysząc to nazwisko. 

— Panna Insall, raczy pan sobie 
przypomnieć — rzekł Holiday z szy- 
derstwem — była jedną z osób, zapro 
szonych przez panią Craig na ostatni 

week-end. 

Sekretarzowi twarz się 

-miła. 

przejaš- 

  

* 

— Ach, oto więc dlaczego nie zna- 
łem tego nazwiska! —— odparł pośpiesz 
nie. — Widzi pan, ostatni week-end 
spędziłem w Londynie. 

— I nie wiedział pan, że się panna 
Walerja znajduje na liście zaproszo- 
nych? ' 

— Nie. Pani Craig nieraz w ostat 
niej chwik powiększa tę listę, nie za- 
wiadamiając mnie. Wogóle jest impul 
sywna; to charakterystyczna jej ce- 
cha. 

— Skoro więc pana tu nie było, 
pragnę pomówić z kimś ze służby. 

— Najchętniej. 
Niepodobna było być bardziej u- 

służnym niż pan Conolly. Podszedł do 
kominka i zadzwonił, 

— Zawołam Cromptona. który, 
jako lokaj, usługiwał wszystkim goś- 
ciom. 

— Ale pozwoli pan, że sam będę 
zadawał pytania, . panie Gonolly — 
przewidująco ostrzegł Holiday. 

— Ma się rozumieć, naturalnie ! 
Wszak jestem całkowicie w pańskich 
rękach. 

Mówiący miał taką minę, jakby na 
pierwszy rozkaz gotów był stanąć na 
czworaku i wykonywać psie figielki. 

Służący, który otworzył Holi- 
dayowi, stanął na progu. 

— Grompton... -- zaczął sekretarz, 
lecz Holiday przerwał mu odrazu: 

— Podobno byliście tu podczas 0- 
statniego week-endu,. Crompton? 

  

  

  

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

A R ТА оЫнЫ ВААНЫИЫНИИТОНОСННЫМИИНИНОЛИННННИЯ   pod „Mloda panna“ 

— Tak je$t, proszę pana. 
— Przypominacie sobie 

kich gości? 
— Sądzę, że tak, proszę pana. 
— Gzy sobie przypominacie mło- 

dą panią nazwiskiem Walerja Insall? 
— Doskonale, proszę pana. Taka 

spokojna — bardzo piękna, jeśli wol- 
no mi się tak wyrazić, proszę pana. 

— O której wyjechała stąd w po- 
niedziałek ? 

Odpowiedź była ścisła: 
— Zaraz po herbacie, proszę pana. 

Mniej więcej dziesięć po czwartej. 
— (Qzyście przypadkiem nie sły- 

szeli, dokąd zamierzała się udać? 
— Początkowo myślałem, że wra- 

ca do Londynu, proszę pana, ale póź 
niej — dodał szybko — słyszałem, 
jak pani mówiła gościom, iż miss In- 
sall jedzie na wieś do znajomych. 

— Więcej nic nie wiecie? 
— Nie, proszę pana. 
Chłopisko wyglądało uczciwie, i 

Holiday pozwolił mu odejść. 
Gdy znów zostali we dwóch z Co- 

nollym, Holiday zapalił papierosa. Ta 
jemnica kryje się gdzieś tutaj, w tym 
domu: o tem nie wątpił; ale jak prze- 
niknąć do niej? Rzekomy powieścio 
pisarz niewiele potrafił mu  powie- 
dzieć. Holiday wydębił zeń tyle tylko. 
że Stadenfeld go nasłał. Co się zaś 
stało z Walerją, o tem przysięgał, że 
nie wie. Nawet pod rewolwerem nie 
przyznał się do niczego więcej, bo 
snadź nic więcej sam niewiedział. 

— Czy ma pan jeszcze jakie pyta- 
nia? — zagadnął wreszcie Conolly. 

Holiday przyjrzał mu się badaw- 
czo. Napewno już go gdzieś widział. 

— Qzy pana kiedy spotykałem ?— 
spytał prosto z mostu. 

wszyst- 

Sekretarz potrząsnął głową. 
— O ile mi wiadomo, panie Lisda 

le, nie zetknęliśmy się jeszcze nigdy. 
Bo też — zaśmiał się nerwowo — nie 
przestaję bynajmniej ze zbrodniarza- 
mi. A pański fach — Czy mogę panu 
jeszcze czem usłużyć? 

Ton był niezmiernie uprzejmy, 
lecz aluzji nie zbywało na przejrzy- 
stości. 

Mam bardzo dużo pracy — dodał 
wyjaśniająco. 

Holiday poczuł się pod wielu 
względami błaznem. To go rozgnie- 

wało. 
— Będę musiał przeszukać dom. 

Bynajmniej nie jestem zaspokojony— 
oznajmił. 

Wyglądał w tej chwili na detekty 
wa—amatora w amerykańskiej sztu- 
ce sensacyjnej. & 

Tym razem wyraz twarzy sekre- 
tarza się zmienił. 

— Przeszukać dom? — powtórzył 
zbielałemi wargami. 

— Słyszał pan, co powiedziałem 
warknął Holiday. — Panna Insall. 
wielka moja przyjaciółka, zniknęła. 
Ulotniła się gdzieś w poniedziałek po 
południu, wyjechawszy z tego domu. 
Poleć się pan boskiej opiece, panie 
СопоПу, jeżeli ukrywasz coś przede 

mną! ы 
Zdawalo się, jakby sekretarzowi 

poprzetrącał ktoś kości w nogach. 
Gdyby się nie uchwycił stołu, byłby 
runął. 

— Poprostu nie wierzę w to co 

pan mówi — bąkał bez związku. — 
Przysięgam, że nie wiem nic, nic... 

Napięcie przerwało lekkie brzęcze 
nie z zewnątrz. 

Drukarnia „Znicz'4 Wilno; ml. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

/ 

* (w Wilnie. 

„RAWOTE 

    

— Telefon — wyjaśnił sekretarz, 
usiłując rzucić się do instrumentu.— 
Pan wybaczy? 

Holiday pozwolił mu podejść do 
telefonu i wziąć słuchawkę. 

— To mówi pani Craig — oświad 
czył Conolly, obracając głowę. 

—Może pan zechce sam z nią po- 
mówić? 

— O tak — odparł Holiday sta- 
nowczo, 

Nie czekając zaprosin, cisnął się 
naprzód i wyrwał słuchawkę z rąk se- 

kretarza. 
— Czy to pani Laidelyowa Craig? 

— zapytał. 
Ale nie było żadnej odpowiedzi. 
Natomiast straszliwy cios padł mu 

ztyłu na głowę, tak, że runął bez zmy 
słów. 

29. NOWE OBLICZE STADEN- 
FELDA. 

Jerzy Grainger mrugał zdumiony. 
— Wiedziałeś o tem? — szepnął. 
Somers przybrał minę wyższości. 
— Wiedziałem o tem już dzisiaj 

rano — odparł. — Stary mój, który 
się trzepocze teraz niby kura, co jej 
podsypano kukułczych jaj, dzwonił 
do mnie z jakiejś wsi w hrabstwie 
Hertford „Panna Insall została porwa 
na — powiada — więc jadę do Wyke- 
ham w Surrey, by zbadać tę rzecz*. 

— Takie buty! — gwizdnął szofer. 
— Dziwię się, żeś o tem wcześniej nie 
pomyślał. 

Były żołnierz zerwał się na równe 
nogi. 

— O Jezus Marjo, Józefie świę 
ty! — wybuchnął. — Jeślibyś teraz 
zajrzał do mego pokoju, zobaczyłbyś 
spakowaną walizkę. Cóż to myślisz, 

że jezdem jakaś idjota, czy co? Wy- 
obrażasz sobie, że nie mam serca? 
Choć mi mój stary kazał siedzieć w 
domu z założonemi rękami, myślisz, 
że mi to przyjemne? Słuchaj, Jerzy 
Grainger, przemówimy się nadobre. 
jeśli będziesz mi takie rzeczy gadał. 
Wiedz; gdybyś mi nie przeszkodził, to 
fużbym teraz jechał pociągiem do ta 
go djabelskiego Wykeham. Cóż ty na 
to? 

—- Dobra, dobra — odrzekł szofer” 
uspokajająco. — Wierzę ci, nie masz 
się czego złościć. Myślałby kto, że je- 
steś Arcybiskupem Canterburyjskim, 
przemawiającym do zrzeszenia reli- 
gijnych robotników. Aż mi w gębie 
zaschło od tego gadania. — I znaczą- 
co pocmakał. 

Aluzja nie została bez skutku. So- 
mers, po krótkiej walce wewnętrznej,. 
wyszedł z pokoju i po chwili wrócił x 
dwoma kuflami rzetelnego piwa. 

— No masz —- powiedział, podno- 
sząc własny kufel do ust. 

— Bodaj się wszystkie nasze troski 
potopiły w tem piwie wzniósł toast 
szofer taksówki. 

Skoro wypito, Grainger powrócił 
do porządku dziennego. 

— Wyłtłumaczę ci, dlaczegom tm 

wpadł — oświadczył, — Ponieważ od: 
tygodnia już nie miałem żednej wiado 
mości od panny Insall, którą uważam 
za jedną z najlepszych pań w świecie 
— pozwoliłem sobie, jak to się mówi, 

udać się do jej mieszkanka (czy ci 
mówiłem, że mam postój niedaleko. 
jej domu?) i zanieść jej trochę kwia- 

tów. : 

(D. c. n.) 
+ mok 4d AE 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkia.


