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WŁADZA | 
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 
„Niezbyt dawno jeszcze Polska była 

objektem ataku gazów trujących ro- 

dzimego plotkarstwa, zrodzonego z 

defetyzmu. Podłożem plotek był zna” 

ny, a tak popularny w pewnych sfe- 
rach aforyzm: „Jest tak Źle, że już 
gorzej być nie może'. Skoro jest aż 
tak źle — według rodzimych defety- 
stów — zaś rząd nie występuje z žad- 
nem mamidłem, któreby miało na celu 
t. zw. uspokojenie opinji, to wniosek 
stąd jasny: rząd zamierza ustąpić. 

Dla kolporterów pogłosek i plotek 

był to pewnik jasny i niezbity. Popro- 

stu, zdaniem ich, obecni kierownicy 

nawy państwowej lada dzień zamie- 
rzają odejść zupełnie dobrowolnie, bo 
są zmęczeni, znużeni. wyczerpani net- 

wowo, bo przekonali się, że „twór- 
<czość radosna* możliwa jest tylko 
przy dobrej konjunkturze gospodar- 

czej, zaś w okresie kryzysu światowe” 

go niemasz dla niej żadnego pola. 

Rodzimym agenturom płotkarzów 

i defetystów sekundowały ich cen- 

trale zagraniczne. Pracowaly one u- 

silnie i bez wytchnienia, by zaszcze- 
pić w nas przekonanie, że Polska 
musi przemalować swe znaki rządowe 
„pod Leona Bluma“ — inaczej grozi 
nam zupełna i ostateczna izolacja w 
"Europie i niechybnie idące za tem 
klęski polityczne i gospodarcze. 

Oświadczenie, które złożył prezes 

Walery Sławek na posiedzeniu klubu 

BBWR (patrz wczorajszy „Kurjer 
Wilenski“), kladzie kres ostateczny 
zabiegom zarówno krajowych jak i 
zagranicznych zwolenników „zmiany 

władz” w Polsce. 

  

Ze zwykłą sobie prostotą i męsko- 
ścią, prezes Walery Sławek oświadczył 

krótko: rząd nie zamierza uciekać od 

odpowiedzialności. Jest to właściwe i 
trafne ujęcie sprawy. Zmiana rządu 
"w chwili obecnej byłaby właśnie u- 
„cieczką przed  odpowiedzialnością. 
Sternik, który kierował nawą podczas 
pogody i wiatrów pomyślnych, tem 
bardziej nie ma prawa opuszczać swe- 
go stanowiska, gdy burza miota okrę- 
tem. Bo nie należy się łudzić: w trud- 
mej i odpowiedzialnej pracy nikt go 
zastąpić nie może. Opuszczenie stano- 
wiska byłoby tem gorszą dezercją, 
gdy do steru rwą się ci, którzy już 
dawno złożyli dowody słabości swych 
dłoni i lękliwości serca. 

Oświadczenie prezesa Walerego 

Sławka jest jednym jeszcze dowodem, 

że ludzie, którzy przyszli do władzy 
pod sztandarem Marszałka Piłsudskie- 
go, posiadają pełne poczucie morał 

nego związku, jaki zachodzi pomiędzy 

władzą i odpowiedzialnością. Władza 
—to nietylko słodycz zaszczytów i 
upojenie, wynikające z możności jej 
sprawowania. Władza — to przede- 
wszystkiem poczucie odpowiedzialno- 

ści, niekiedy ciężkie, przygniatające, 

za losy Państwa i Narodu, za teraź- 
mniejszość i przyszłość. 

Władza w Państwie .— to nie za 

bawka, którą wolno ustąpić innemu 
grzecznemu lub niegrzecznemu chłop- 
czykowi, by i on się również „poba* 
wił*. W momencie jasności sądu je- 
den z przywódców obozu prawico- 
wego powiedział kiedyś o rządzie 
Marszałka Piłsudskiego, że rząd, kró- 
ry przyszedł przez most, nie ustąpi 

przez drzwi (naskutek głosowania). 
Tem bardziej ten rząd ustąpić nie-mo- 
że, gdy „drzwi* t. j. głosowanie par- 
łamentarne bynajmniej go do tego nie 

zmusza ją. 

   

Rząd obecny, jak się wyraził pre- 
zes Sławek, nie ucieknie od odpowie” 
dzialności również i.dlatego, że nie 
miałby komu tej odpowiedzialności 
pozostawić. Z trudnościami czasów 0- 
becnych, tak niezwykłych w dziejach 
świata, rząd boryka się nietylko męż* 
nie, ale i skutecznie. Nikt nie potrafił 
dotychczas wskazać innych środków 
walki z kryzysem. aniżeli te, które 
są przez rząd obecny stosowane. 
Przeciwnie, widżźimy, że i inne rządy, 
po wypróbowaniu najróżniejszych 
środków ratunku, wkraczają wreszcie 
na tę drogę, po której kroczy Rząd 
Polski od chwili ostrego zarysowania 
się kryzysu światowego. 

W ciężkiej sytuacji obecnej nast- 
rój niepewności i oczekiwania na ja: 
kąś zmianę, która ma nastąpić, na 
jakiś skok w próżnię, który miałyby 
wykonać czynniki odpowiedzialne za 
losy Państwa, jest nastrojem szkodli- 
wym, destrukcyjnym. Dlatego dobrze 
się stało, że swem oświadczeniem jas- 

- Dziś Reichstag zostanie rozwiązany. 

są przyjmowane : 
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Uchwała gabinetu von Papena. 
BERLIN. 3.VI. (Pat.) Biaro Wolf- 

fa komunikuje: Gabinet Rzeszy uehwa 
М па piątkowen: posiedzeniu przed” 
łożenie prezydentowi Rzeszy Hinden' 

burgowi wniosku o natychmiastowe 
rozwiązanie 

b. m. : : 
Dekret prezydenta,. rozwiązujący 

  

Pierwsze żądanie hitlerowców. 
BERLIN. 3.VI. (Pat.) Według do” 

niesień prasy partja narodowo-socja- 
listyczna zwróciła. się już do nowego 
rządu z żądaniem zniesienia zakazu 
oddziałów szturmowych.. Spodziewają 
się narazie, żezmieniona będzie conaj 
mniej forma zakazu, w ten sposób 

Votum nieufności 
BERLIN, 3. VI. (Pat) Sejm pruski zakoń- 

ezył w piątek debatę pelityczną Również i 
na piątkcwem posiedzeniu żaden z członków 
rządu pruskiego nie zasiadł na ławie rządo- 
wej. Premjer Braun nadesłał nowy list do 
przewodniczącego Kerrla, w którym prote- 
stuje przeciwko formie, w jakiej wystoso- 
wane żądanie stawienia się rządu przed sej- 
miem i wyraża życzenie jak najszybszego 
przekazania. agend rządu pruskiego w ręce 
nowego gabinetu. W dyskusji powszechną 
uwagę zwróciły wywody przedstawiciela na- 
rodowo-socjalistycznego Lohsego, który wy 

by nie odnosił się on wyłącznie do 
oddziałów szturmowych. Przewiduje 
się pozatem danie możności narodó- 
wym 'socjalistom utworzenia -analo- 
gicznej organizacji. na nieco odmien: 
nych podstawach. 

dla rządu Brauna. 
powiedział się za samowystarezalnością g08- 
podarczą i odstąpieniem od parytetu złota. 
Wlnicsek niemiecko-narodowych o przywró 
eenie dawnego regulaminu obrad sejmu, prze 
widującego wybór premjera pruskiego zwy- 
kłą większeścią. głosów odrzucono 212 glo- 
sami przeciwko 202. Wniosek komunistów | 
© wyrażenie votum nieufności rządowi Bra- 
una uchwałono 253 głosami narodowych 50- 
cjalistów, niemiecko-narodowych i ladow- 
ców. Pozostałe frakcje wstrzymały się od 
głosowania, uważając wniosek za niedopusz | 
czalny. 

Manifestacja nacionalistėw | 
niemieckich 

nad granicą francuską. 

MARSYLJA. 3.VI. (Pat.) Pisma tu 
tejsze donoszą, że za kilka tygodni 

odbędzie się wielka manifestacja na 
cjonalistów niemieckich w nadgrani- 
cznem miasteczku Pirmasens. Związ* 
ki byłych wojskowych Palatynatu 

postanowiły zorganizować w miejsco 

wości odległej o 8 klm. od granicy 
francuskiej zgromadzenie nacjonali- 

        
   

W Grecji dymisja rządu. 
ATENY. 3.VI. (Pat.) Gabinet po- 

dał się do dymisji. 

Prowizorjium handlowe 
litewsko-łotewskie. 

Jak podaje korespondent Elty z 
Rygi, zakończyły się tam litewsko-ło- 
tewskie rokowania handłowe. Przewo 
dniczący obu delegacyj podpisali pro- 
wizoryczną umowę w sprawie ulg u 
dzielanych Litwie. Prasa łotewska u- 
mieściła komunikat nast.: 

„Pierwsza faza  litewsko-łotew- 
skich rokowań handlowych zakon- 
czyła się, W wyniku obrad osiągnię- 
to tymczasowe porozumienie w spra 

wie ulg przy obrotach handlowych. 
Pewne grupy towarów wyłączone 

zostaną z systemu kontyngentów, to 
też prowizoryczne porozumienie zo- 
stało zawarte w tym sensie, by w ter: 

minie do 22 czerwca można było za 
stąpić je porozumieniem ostatecznem. 
Przychylne stanowisko Banku Łotew 
skiego zezwala również na ustalenie 
formuły możliwej do przyjęcia dla o 
bu stron, a wnoszącej pewne ulgi do 
regime'u walutowego. 

Co się tyczy handlu pograniczne 
go, którego zagadnienie również po 
ruszono w obradach, uchwalono, iż 
może się on odbywać bez zezwoleń, 

wydawanych każdorazowo przez ko- 
misję importową. 

Przejęcie litewskiego mono- 
palu zapałczanego przezame- 
rykańską grupę banków. 
'Ost-Ekspress donosi, iż po ukończeniu 

procesu upadłościowego przeciwko Копеег- 
newi Kreugera w Sztokholmie monopol za- 
pałezany w Litwie ma przejść w ręce ame- 
rykańskiej grupy banków, które są najbar- 
dziej zaawanowanemi wierzycielami Kreu- 
gera Wiadome jest, ž Litwa miala otrzymać 
od Kreugera ostatnią transzę peżyezki w su 
mie 20 milionów litów. Czy amerykańskie 
banki również zecheą wypłacić należne 20 
miljonów, nie jest jeszcze wiadome. 

Ratunek z topieli. 
WASZYNGTON. 3.VI. (Pat.) W ce- 

lu zrównoważenia budżetu Stanów Zje 
dnoczonych niezbędne było, zdaniem 
rządu, uchwalenie nowych dochodów 

skarbowych w sumie 1.125 miljonów 
dol. Izba Reprezentantów uchwaliła 
zwiększenie dochodów o 1.096 milj. 
dol., zaś ustawy przyjęte przez senat 
według własnych obliczeń przewidują 
podwyższenie dochodów o 1.244.500 
tys. dol. 
KADETT TTT PN TACIS 

nem i męskiem prezes Walery Sła- 
wek położył kres ostateczny defety* 
stycznym plotkom, które od szeregu 
tygodni zatruwały naszą atmosferę 
polityczną. A. 

styczne, mające na celu podkreślenie 
łączności między macierzą niemiecką 
it. zw. przez skrajne prawicowe ży- 
wioły niemieckie Marchjami zachod- 
niemi. Dnia 13, 14.i 15 sierpnia od- 
będą się uroczystości w mieście, w 

którem zostali zamordowani lub żyw- 
cem spaleni przywódcy separatystycz 
nego ruchu reńskiego. 

Reichstagu w dniu 4, 

Reichstag, ogłoszony zostanie w sobe- 
„tę, równocześnie z deklaracją progra 
mową rządu Papena. Bliższe szezegó* 
ły w sprawie rozpisania nowych wy- 
borów nie zostały dotychczas jeszeze 
ustałone. Liczyć się należy z rozpisa” 
niem nowych wyborów w drugiej po” 

łowie lipca. 

Wykrycie tajnego planu 
secjalistycznego. 

BERLIN, 3. VI. (Pat). Rheinische West- 
falische Ztg* donosi, że na dzień 3 lipca 
partja socjalistyczna zarządziła mobilizację 
swych oddziałów szturmowych na obszarze 
zagłębia Ruhry. Policja skonfiskowała do- 
kumenty, iż grupy Graz sztafety t. zw. zwią- 
zku wałki czynnej z faszyzmem, otrzymały 
rozkaz wystąpienia w tym dniu w pełnem 
„uzbrojeniu w poszczególnych miejscowoś- 
eiach zagłębia. Na 4 lipea przygotowane hby- 
ły tajne obrady komendantów poszczegółn. 
grup celem ułożenia programu przyszłej ak- 
eji. 

  

Jak zginął Londres. 
PARYŻ, 3. VI (Pat). Prasa francuska po- 

daje nowe wersje © Śmierci wybitnego pu- 
błicysty francuskiego Alberta Londres. Jeden 
z oficerów statku „Georges Phillippart* Sa- 
dogre widział, jak dziennikarz wychyłał gło 
wę przez okno swej kajuty i słyszał jak wzy 
wał pomocy. Oficer rzucił mu z pomostu po- 
nad jego kabiną linkę, przymocowaną do 
pomostu. Uważająe, że Londres będzie mógł 
w tem sposób uratować się, Sadorge pośpie- 
szył następnie na pomec kobietom i dzie- 
ciem. Londres wydostał się przez okienko i 
począł warapywać się po lince. Gdy był już 
prawie przy pemoście, linka zerwała się pra- 
wdopodobnie przepałona przez ogień, dzien- 
nikarz wpadł do morza i wszelki ślad po 
nim zaginął. 

  

Popierajcie Ligę Morską 
: i Rzeczną! 

i Brema 
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Sojusz militarny franko-niemiecki 

       

przeciwko Rosji Sowieckiej? 
Sensacyjna informacja 

PARYŻ. 3.VI. (Pat.) W/g informa* 
cyj „Le Populaire*, przybyli dziś da 
Paryża politycy niemieccy Arnold Re- 
ehberg, kpt. Erhardt oraz Arnold 
Mahraun jako emisarjusze nowego 

dziennika paryskiego. 
rządu, celem nawiązania rokowań co 
do franeusko-niemieckiego sojuszu 
militarnego, skierowanego przeciwko 
Rosji sowieckiej. | 

Hausner znowu leci przez Atlantyk. 
NOWY YORK, 3. VI. (Pat). Polski lotnik 

Stanisław Hausner miał dziś o godz. 6 rano 
odlecieć z lotniska w New Jersey, kierując 
się do Polski. Lotnik leci na samolocie „Be. 
ИспКа“, zaopatrzonym w motor o sile 220 
koni, zabierając z sobą 550 galonów ben- 
zyny. 

Wprost do 
LONDYN, 3. VI. (Pat). O locie ponad At- 

łantykiem polskiego lotnika donoszą: Stani- 
sław Hansner odłeciał z lotniska w Linden 
"w stanie New-Jersey o godzinie 9 m, 45 
rano według czasu amerykańskiego, eo 0d- 
powiada godzinie 2 m. 46 pe południu, we- 
"dług czasu šrodkowo-europejskiego. O ile 
jego let ponad Atlantykiem odbędzie się bez 
-przeszkód w czasie mniej więcej tym sa- 
mrym, co przelct lotniczki Earhart, to przy- 
bycia Hausnera možna spodziewač się na 
lotnisku w Croydon pod Londynem już około 

Przygotowania 

LINDEN (stan New-Jersey), 3. VI. (Pat). 
W dnia 3 bm. wczesnym rankiem odleciał 
stąd lotnik polski Hausner do Warszawy. 
Hausner wziął ze sobą 25 hektolitrów Беп- 
zyny oraz zapasy żywności. Pozatem zabrał 
50 listów, które będzie rzucał po drodze. 

Warszawy. 
godz. 10 przed południem. 

Gdyby lotnik nie wylądował w Croydon, 
lecz leciał wprost do Warszawy, to droga je- 
go z Londynu do Warszawy trwałaby dal- 
szych 10 godzin. 

W) razie zupełnie pomyślnych warunków 
przelctu letnik Hausner mógłby więe wy- 
lądować w Warszawie w sobotę około godz. 

„8 wieczorem. Samolot Hausnera jest jedrie- 
platowcem 6 barwach narodowych polskich. 
Hausner przed startem oświadczył, że za- 
mierza polecieć wprost do Warszawy. 

do konferencji 
ekonomicznej. 

Sendowanie opinii państw. 
LONDYN. 3.VI. (Pat.) Rząd stara 

się zapoznać z opinja głównych mo- 
carstw, które będą reprezentowane w 
Lozannie w sprawie zwołania projek- 
towanej światowej konferencji eko- 
nomicznej. Do rządu francuskiego i 
włoskiego zwrócono się już z prośbą 
o wyrażenie swego zdania, w toku 

zaś jest wysłanie pytań do Niemiec, 
Belgji i Japonji. Przed nadejściem od- 
powiedzi na wspomniane pytania nie 
będzie powzięta żadna ostateczna de- 
cyzja co do typu, miejsca łub po- 
rządku dziennego rzeczonej konferen 
cji ekonomicznej. 

Stanowisko Francji. 
PARYŻ. 3.VI. (Pat.) O stanowisku 

Francji wobec projektowanej między 
narodowej konferencji gospodarczej, 

ga zę 

Herriot tworzy nowy rząd. 
Przypuszczalny skład nowege gabinetu. 

PARYŻ. 3. 6. (Pat). Herriot, który 
dziś wieczorem otrzyma od prezyden 
ta republiki oficjalną misję tworze- 
nia gabinetu, ma nadzieję, że uda mu 
się już w sobotę wieczorem lub naj 
później w niedzielę rano ogłosić listę 
swych współpracowników. Herriot 
obejmie jednocześnie z funkeją prem 
jera stanowisko ministra spraw zagra 
nicznych. 

Ministerm sprawiedliwości, pełnią 
eym jednocześnie funkcje wicepremie 
ra ma być mianowany deputowany 
Chautemps. Paul-Boncour ma otrzy- 
mać tekę ministra wojny. Painłeve, 
z tytułem podsekretarza stanu dla 
spraw obrony narodowej, ma stanąć 

na €zele ministerstwa lotnietwa wo 
jennego z zadaniem skoordynowania 
funkcyj ministerstw wojny, lotnietwa 
i marynarki wojennej. Leygeus otrzy 
ma tekę ministra marynarki. Skaso 
wane zostanie ministerstwo gospodar 
ki narodowej, które będzie wcielone 
do ministerstwa handlu pod kierow 
nietwem Juljana Duranda na stanowi 
sku ministra finansów.  Palmade 
otrzyma tekę ministra budżetu. Na 
Stanowisko ministra robót publiez- 
nych wysunięta jest kandydatura Da- 
ladier. Ministerm marynarki handio 
wej zostanie prawdopodobnie mer 
Havru Leon Mayer, ministrem poczt 
—Georges Bonnet. 

Radykalno-społeczny charakter nowego rządu. 
PARYŻ. 3.VI. (Pat.) Nowa Izba 

Deputowanych składać się będzie w 
zasadzie z 3 frakcyj. Około socjali- 
stów w chwilach krytycznych dla rzą 
du zgrupuje się prawdopodobnie ad 
180—190 zwolenników i dorywczych 
sympatyków. Radykali w razie kon- 
fliktu z socjalistami skupią mniej 
więcej 200 deputowanych, w zależno- 
šei od przedmiotu, nad którym będzie 
odbywać się głosowanie. Wreszcie 
partje umiarkowane i prawica zbiorą 
tę samą liczbę, to jest około 200 depu 
towanych. 

Problem trwałej większości rządo 
wej w obecnej Izbie jest różny od tej 

samej kwestji w poprzednim parla- 
mencie. Jak wykazało doświadczenie, 
w poprzednim parlamencie nie było 
systematycznej zmiany  większośc:. 
W grze parlamentarnej Francji w naj 
bliższym czasie możliwy jest wypadek 
w pewnych sytuacjach, że rząd rady- 
kalny znajdzie przeciw sobie solidar* 
ny front lewicowo-prawicowy. Nara- 
zie jednak wszystkie wiadomości po- 
twierdzają, że nowy gabinet, którv 
przedstawi się parlamentowi w czwar 
tek przyszłego tygodnia, będzie miał 
charakter radykalno-społeczny, przy 
współpracy grup radykalno-społecz- 
nej i lewicowo-radykalnej. 

  

Titulescu desygnowany na premiera 
BUKARESZT. 3.VI. (Pat.) Minister 

Titulescu był przyjęty w dniu 3 b. m. 
przez króla Karola na specjalnej a- 
audjencji. Po dłuższej konferencji król 
zatrzymał go na śniadaniu. Opusz- 
czając pałac, Titulescu oświadczył, że 

została mu powierzona misja tworze” 
nia gabinetu. W ciągu popołudnia 
Titulescu odwiedził przywódców po- 
szczególnych stronnictw, składając 
pierwszą wizytę byłemu premjerowi 
Jordze. : 

Bojówki hitlerowskie hulają. 
Pogromy Żydów. — Rozbijanie sklepów. 

BERLIN, 3. VI. (Pat). O krwawych roz- 
ruchach we Wrocławiu donosi prasa dzi- 
siejsza stwierdzając, iż wystąpienia Sztur- 
mówek hitlerowskich miały: charakter wybit- 
nie pogromowy. Szturmowey w ciągu czwar. 
tku atakowali na ulicach miasta przechod- 
niów o wyglądzie żydowskim. Wybijali szy- 
by w sklepach i lokalach, Śpiewając pieśni 

bejowe i wznosząc okrzyki na cześć Hitlera. 
Wieczorem grupa hitlerowców napadła na 
uliey na młodą studentkę-żydówkę, bijąc ją 
do utraty przytomności. Około godz. 20 od- 
działy szturmowe zaatakowały policję, któ- 
ra zmuszona była do użycia broni. Z okolicy 
ściągają do miasta szturmówki umunduro- 
wane i uzbrojone. . 

  

ZAKOPANE - BRISTOL REPREZENTACY 
HOTEL-PENSJO 

Ośrodek życia towarzyskiego i sportowego. 
Ideałne warunki wypoczynkowe 

CENY POSEZONOWE — ZNACZNIE ZNIŻONE: 

Pokoje z utrzymaniem od zł. 14. — Pokoje bez utrzymania od zł. 6 

Herriet otrzymał misję. 
PARYŻ. 3.VI. (Pat.) Prezydent re- 

publiki przyjmie dziś po południu 
Herriota i powierzy mu oficjalną mi- 
sję tworzenia gabinetu, który będzie 
prawdopodobnie gotowy już wieczo- 
rem. Herriot odbył już konferencje 
z pewnemi osobistościami polityczne- 
mi, m. in. z Paul-Boncourem i jak do- 
tychczas zamierza zapewnić sobie 
współudział parlamentarzystów naj- 
bardziej wykwalifikowanych w spra 
wach rozbrojenia, bepieczeństwa, od- 
szkodowań i równowagi budżetowej. 

PARYŻ. 3.VI. (Pat.) Prezydent re- 
publiki Lebrun powierzył dziś misję 
tworzenia gabinetu Herriotowi. Her" 
riot misję tę przyjął. 

Prezes lzby deputowanych 
i Senatu. 

PARYŻ, 3.VI. (Pat.) Prezesem Izhv 
Deputowanych obrano 504 głosami 
na 554 głosujących Ferdynanda Bou 
issona. Na prezesa senatu obrano pre* 
zesa senackiej komisji finansowej 
Quesnay a 228 głosami na 245. 

KS UR E T NERA OAZA 

P. Prezydent w Ciechocinku. 
WARSZAWA. 3.VI. (Pat.) Pan Pre 

zydent Rzeczypospolitej przybyt dziš 
o godz. 14 do Ciechocinka na kilku- 
tygodniowy wypoczynek. Panu Pre- 
zydentowi towarzyszą w podróży za- 
stępca szefa gabinetu wojskowego 
mjr. Jurgielewicz oraz adjutant przy” 
boczny kpt. Górzewski. 

Próby samochodu-pociągu. 
POZNAŃ. 3.VI. (Pat.) W dniu 3 

b. m. o godz. 14 przybył torem kole- 
jowym z Warszawy do Poznania sa- 
mochód firmy Michelin, zaopatrzony 
w pneumatyki, przystosowane do jaz- 
dy na szynach kolejowych. 4 b. m. 
rano samochód odjeżdża w dalszą 
drogę próbną przez Katowice do Kra- 
kowa. Szybkość jaką samochód ten 
może rozwijać na szynach  kolejo- 
wych, dochodzi do 100 km. na go- 

dzinę. 

proponowanej przez państwa anglo- 
saskie donoszą z kół miarodajnych: 

Francuzi byli zawsze zwolennika- 
mi zwołania konferencji w sprawie 
kryzysu światowego w cełu rozpa- 
trzenia jego przyczyn i środków opa- 
nowania go. Francja nie będzie sta” 
wiała żadnych przeszkód, jeżeli np. 
konferencja lozańska po wyczerpaniu 
porządku dziennego, ograniczającego 
się do kwestji przedłużenia morator- 
jum Niemcom, zajmie się rozwiąza- 
niem ogólnych problemów — wytwo” 
rzonych przez kryzys gospodarczy. 
Sfery zbliżone do francuskiego mini 
sterstwa spraw zagranicznych czynią 
jedynie zastrzeżenie co do daty i ści- 

słego programu tej drugiej konferen* 
cji, z którą nie należy czekać aż da 
zakończenia kongresu w Ottawie, 
czyli do października; jedynie wska- 
zana byłaby druga konferencja la- 
zańska niezwłocznie po pierwszej. 

: Co się tyczy programu, — nie po- 
winien się on ograniczać wyłącznie 
do spraw monetarnych i do dyskusji 
nad zasadą standartu złota. Kryzys 
domaga się zastosowania środków, 
pozbawionych charakteru chimerycz- 
nego. R 

Ludność palska na Moraw 
PRAGA, 3. VI. (Pat). Według” ogłoszonych 

przez Państwowy Urząd Statystyczny prowi 
zorycznych wyników spisu ludności w zie- 
mi murawsko śląskiej liczba Polaków wynosi 

na tym terenie 79.067 osób. Interesująca jest 

ta cyfra w zestawieniu poszczególnych spi 

sów ludności na przestrzeni 50 lat. 

A więc w roku 1880 Polaków było 77.803 

w roku 189%0 — 99.289, w roku 1900 — 

148.072. w roku 1910 — 158.261, w roku 

1921 — 72.217 i w roku 1930 kiedy był o0s- 

tatnio przeprowadzany spis 79.067. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 

Pieniężna. 
Londyn 32,94—32,91—32,09—32,77. Nowy 

York 8,90—8,92—8,98. Paryż 35,14—32,23— 
35,05.  Szwajcarja  174,45—174,88—174,02. 
Berlin w obr. pryw. 210,85. Temdencja nie- 
jednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc. po- 
życzka budowlana 34—34,50. 4 proc. dola- 
rowa 47—46,50—46,75. 7 proc. stabilizacyjna 
43,25—44. 8 proc. LZBGK i BR., obligacje 
BGK 94. Te same 7 proc. 83,25. 

AKCJE: Bank Polski 70. Cukier 17. Ten- 
dencja utrzymana. 

POŻYCZKI POLSKIE W. NOWYM YOR. 
KU: Dillonowska 43—44,50.  Stabilizacyjnu 
41—42: 

6-klasowa Szkoła Powszechna 
PRZYGOTOWAWCZA DO GIMNAZJUM i OGRÓDEK DZIECIĘCY 

E. Komisarowej iF. Szwarcówny 
Wiino, ulica Uniwersytecka Nr. 1, m. 5. 

Szkoła otwiera starszą kl. odpowiadającą poziomem 1-ej kl. gimnazjum. 
Do starszej klasy zostaje wprowadzony język francuski. —— 

Wstępne egzaminy odbędą się od 5-go do 7-go czerwca. 
Podania przyjmują się codziennie od od 12 do 2 po poł. 

 



Opinje Mussoliniego 
w sprawie światowego kryzysu. 

Wiele hałasu wywołał we Wło- 
szech artykuł p. t. „Lekcje rzeczywis- 
tości”, zamieszczony na łamach „Po- 
polo d'Italia“ (Medjolan) a przypisy 
wany przez vox populi Mussoliniemu. 
Wódz faszystów — jeżeli to on jest 
autorem — przemawia w imieniu ca- 
łych Włoch faszystowskich. Przema- 
wia na temat inflacyjnej polityki an- 
gielskiej, amerykańskiej, japońskiej. 
Przemawia ze zwykłą sobie apodyk- 
tyczną swadą i nie znoszącym sprze” 
ciwu tupetem. Nawiasem mówiąc, c» 
jak co, ale szumna frazeologja, kotur 
nowy styl i reklamiarska deklamacja 
stanowią wspólną cechę dwóch biegu 
nów: faszyzmu i komunizmu. I faszyś 
ci i komuniści wiedzą, że to wałśnie 

najwięcej działa na tłumy. 

O sens mniejsza. 

Nie urpezdzajmy. zresztą, wypad 
ków. Zapoznajmy się z treścią „Lek- 
cyj rzeczywistości ': 

Bezrobocie w Anglji wzrosło w 
kwietniu r. b. o 84.849 osób w stosun. 
ku do marca r. b. i o 132.068 osób 
w porównaniu z kwietniem r. ub. Licz 
ba bezrobotnych angielskich wynosi 
obeenie 2.652.181 osób. Fakt ten ma 
miejsce w 7 miesięcy po zrzeczeniu 
się złotego słandartu przez rząd an- 
gielski. Anglja zastosowała politykę 
inflacyjną po długich wahaniach, nie 
mając innego wyjścia. Mimo tej wiel- 
kiej ofiary, bezrobocie w dalszym cią 
gu wzrasta. Rząd angielski zastosował 
pozatem protekcjonizm. Rząd angiel- 
ski liczył na to, że: 1) dewaluacja fun 
ta ożywi eksport, 2) protekcjonistycz 
ne cła zapobiegną importowi wyro- 
bów obcych. Tymczasem bezrobocie 
wzrosło. Dla Anglji był to cios maczu- 

i 

    

Politykę inflacyjną zastosowały 
również dwa inne wielkie kraje: Sta- 
ny Zjedn. Am. Płn. i Japonja. W obu 
krajach rezultaty tego były katastro- 
falne. Polityka inflacyjna pogłębia 
kryzys. Z Ameryki dochodzą wieści 
apokaliptyczne. Absurdem jest uwa- 
żać deflację za przyczynę cierpień ca- 
łego świata. Deflacja nie jest przyczy: 
ną, a tylko skutkiem. 

Doświadczenie angielskie, amery- 
kańskie, japońskie ma tragiczną i do: 
stępną dla każdego wymowę. Niepodo 
bna uzdrowić kryzysu światow. przez 
pogrążenie świata w powodzi papiero 
wych pieniędzy. Byłoby to zbyt łatwe. 
Kryzysu nie da się zwalczyć narkotyka 
mi, Należy zwalczać go środakmi rady 
kalnemi. Należy zacząć od terenu poli 
tycznego, gdyż polityka zawsze góro- 
wała i będzie górować nad ekonomi- 
ką. Jedynie po oczyszczeniu horyzon- 
tu politycznego z ciemnych i groźnych 
chmur, ludzie zaczną wierzyć w sa- 
mych siebie, w swe życie i przeznacze 
nie. Los conajmniej trzech czwartych 
ludzkości zależy od jej bezwładu luh 
jej woli. ` 

Faszystowskie Włochy mówiły i 
działały. Obecnie oczekują one, by in 
ni Włoch słuchali i działali. Roma lo 
«uta, causa finita. Z końcowych słów 
Mussoliniego wynika, że świat powi 
nien słuchać faszystowskich zaleceń 
i wprowadzać je w życie. Na tem ma 
polegać ratunek z obecnej toni gospo- 
darczego kryzysu. Te Mussoliniego ra 
<ły na eksport, kolidują wprawdzie 
nieco z jego teorją „sacro egoismo“ i 
z jego twierdzeniem, že faszyzm roz 
kwitač može tylko na gruncie wlos- 
kim. Wiemy jednak, że ani faszystom 
ani komunistom nie chodzi o sens : 
konsekwencję. Byle był frazes. 

Z drugiej strony, tragizowanie Mus 

soliniego z powodu wzrostu bezrobo- 
cia w Anglji zdaje się być argumen- 
tem mocno naciąganym. Wzrost bez- 
robocia o kilkadziesiąt tysięcy osób w 
kraju, gdzie kilkomiljonowa rzesza 
bezrobotnych (nota benesuto zaopa- 
trzonych!) jest zjawiskiem chronicz- 
nem nie może być przecie uważany 
za symptom zbliżającej się katastrofy. 
Mussolini nie raczy przytem dostrzec 
pozytywnych rezultatów angielskiej 
walki z kryzysem, Nie raczy dostrzec, 
gdyż osłabiałoby to jego i tak dosyć 
niepewną argumentację. 

Zdaje się, że „II Duce* zapragnął ' 
poprostu powiększyć liczne grono 
djagnostów kryzysu, z których każdy 
coraz mądrzejsze wyszukuje przyczy 
ny i coraz mądrzejsze daje rady. Po- 
zatem „II Duce* chciał bodaj upozo- 
rować ów końcowy frazes o potrzebie 
posłuchu świata dla Włoch faszystow 
skich. 

Frazes wywarł silne wrażenie. O- 
czywiście we Włoszech. Frazes musiał 
zaimponować. Oczywiście włoskim 
faszystom. No i samemu, Mussolinie- 
mu, T. J-ski. 

  

КЮ аВ ба В WA „l .Es/N+ S$ KI 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Groźba strajku węglowego 

w Anglii. 

Korespondent „Kurjera Poranne- 
go* pisze o możliwości poważnych 
zatargów w branży węglowej. Oto 
w początku lipca wygasa 12-miesięcz- 
ne ,„prowizorjum węglowe Mac Do- 
nalda'*, dotyczące sprawy kartelu wę: 
glowego, cen, oraz, co najważniejsze, 
zabezpieczające parłamantarnie ska- 
lę zarobków w górnictwie. Tymcza- 
sem zmieniła się konjunktura — tak 
rząd, jak i przywódcy Federacji gór” 
ników są dziś bardziej „umiarkowa 
My 

„Obecnie rząd wniósł w przyśpieszonem 
tempie nowy bill węglowy, który ma stać się 
ustawą w ciągu tygodnia i wprowadzić: 

1) Kontynuowanie, na okres dalszych lat 
5-ciu, organizacji kartelowej w angielskim 
przemyśle węglowym, a więc do końca gru- 
dnia 1937 r. 

2) Przedłużenie 7 i pół godzinnego dnia 
pracy w górnietwie na okres nieokreślony. 

Natomiast zasadniczy problem: ustawową 
stablizację płac górniczych, nowa ustawa nie 
uwzględnia, co oznacza, iż Mac Donald zrywa 
obecnie z zasadą zabezpieczenia zarobków w 
akcie parlamerńtarnym. Jednakże doszło pod 
silnym naciskiem rządu do zawarcia „układu 

gentlemenów*, na którego podstawie poszcze 
gólne organizacje właścicieli kopalń zobowią 

    

W Mandżurii wre. : 
Japończycy w Mandżurji. — Zdrada generała Ma. — 

Stosunki japońsko-sowieckie. 
(Oryginalna korespondencja z Charbina). 

  

| ostatnich tygodniach niby zbiegiem 
ckoliczneści Japończycy zmuszani byli pro 
wadzić otwartą politykę w kwestji Mandżur- 
ji. I ta mała doza „samcdzielności* jaką 
przyznano Chińczykom na kierowniczych 
stanowiskach w oficjałnych organach i ad- 
ministracji Mandżu-Go zdała się być niebez- 
pieczną dła japońskiego dowództwa wojsko 
wego, Obecnie wszystkie te instytucje ener- 
gieznie i bezwzględnie są japonizowane 

Przyczyną tego kroku była „zdrada* ge- 
nerała Ma. Generał ten polityk chiński sta- 
rego stylu uprawiał skomplikowaną, dosko- 
nale obmyślaną grę taktyczną Najpierw wal 
czył z Japończykami na cezele cicikarskich 
wojsk chińskich. Potem „pojednał* się z 
wregiem i wreszcie został ministrem wojny 
w rządzie nowego państwa mandżurskiego. 
Jako członek rządu myślał, że uda mu się 
wybudować niezależną armję mandżźurską i 
że dzięki skomplikowanym taktycznym i po- 
litycznym manewrom uda mu się skonsoli- 
dować samedzielność Mandżu-Go. Zrozumia 
łą jest rzeczą, że pierwsze jego kroki w tym 
kierunku napotkały na opór ze strony Ja- 
pończyków, których polityka dawała wyso- 
kim dygnitarzom chińskim korzyści osobi- 
ste, ale nie pozwalała, ab yosiągnęli oni moe 
polityczną lub rząd, Generał chiński, przeko- 
nawszy się o bezpłodności wysiłków w tym 
kierunku, postanowił wszcząć otwartą walkę 
Wyjechał do Sachadjanu nad Amurem, gdzie 
dotychczas nie dotarła okupacja japońska i 
stąd rozsyła do cał. świata płomienne odez- 
wy narodu chińskiege. w których demasku- 
je istotę akcji Japończyków w Mandżurii. 
Odezwy te oczywiście głośnem echem odbi- 
ły się w całych Chinach. 

Po kenilikcie z ministrem wojny soju- 
szniczego państwa mandżurskiego Japonja 
poczęła występować energiczniej i potęguje 
znów politykę realnego i czynnego japoni- 
zowania całej administracji państwowej. Do 
wszystkich ministerstw przydzielono japoń- 
skieh urzędników, wyposażonych w rozles- 
łe pełnomoenictwa. Wszyscy Chińczycy, któ- 
rzy odznaczali się pewną inicjatywą zostali 
usunięci z urzędów. W| imieniu instytucyj 
mandżurskich występują nazewnątrz i for- 
malnie tylko dygnitarze japońscy. Zmiana 
ta nie jest już przed nikim ukrywana. 

Cihńczycy myśleli, że uda im się pod- 
stępem wziąć górę nad Japończykami i obec 
nie dopiero przekonywują się, jak srodze 
się zawiedli, zaś Japończycy mieli sposob- 
ność przekonać się, że „wrodzonej nienawi- 
šei“, jaką żywią Chińczycy wobec Japoū- 
czyków nie da się dypłomatycznie ani ła- 
pówkami usunąć. 

Ruch partyzancki opanował całą północną 
Mandżurję. Ruch ten wzmaga się nietyłko 
w rejonach  odleglejszych, ale również 
wzdłuż linij kolejowych. Drobne utarczki 
mają eoraz to częściej miejsce. W specjal- 

   

nem rozporządzeniu rząd zakazuje siania 
wpobliżu linij kolejowych wysokich traw i 
krzaków, ponieważ w nich znajdują par 
tyzanci bezpieczne ukrycie. 

W. ostatnich dniach japońskie wojska po 
suwają się na wschód i na pėlnoc od Char 
bina kėleją i parowcami. Wojska japońskie 
wprawdzie mogą zmusić partyzantów do 
ucieczki, ale nie mogą ich wytępić, gdyż 
znajdują oni doskonałe ukrycie w lasach i 
stepach. Dziś już jasnem jest, ża Japonia 
zmuszona będzie wysłać do Mandżurji olb- 
rzymią ilość wojska, aby utrwalić swa oku- 
pację. 

W cstatnim ezasie stosunki japońsko-so- 
wieckie zostały znacznie zaostrzone, pomi- 
mo wszelkiego oświadczenia, zapewniające- 
go o odwrotnym stanie rzeczy. Przyczyni- 
ły się do tego ponowne starcia wpobliżu Char 

bina, próba wyrzucenia w powietrze mostu 
na Sungarze i aresztowanie obywałeli sowiee 
kich w Charbinie. Nazewnątrz oczywiście w 
ostatnim czasie zdaje się, że nastąpił pe- 
wien przełom i że napięcie w stosunkach 
sowiecko-japońskich cokolwiek się zmniej- 
Szyło. Przypisać to należy temu, że w Tokio 
dobrze uświadamiają sobie, że konflikt ze 
Związkiem Sowietów w czasie, kiedy Mand- 
żurja nie została jeszcze spacyfikowana i 
stawia opór rządewi japońskiemu, byłby nie 
bezpieczny. Naczelnik japońskiego oddziału 
ckupacyjnego w Charbinie, generał Hasebo, 
wydał niedawno odezwę, w której podkre- 
šia, že w żadnym wypadku nie dopuści, aby 
„ktoś trzeci* mieszał się do wzajemnych 
stosunków sewiecko-japońskich, które do- 
tychezas rozwijają się normalnie. 

Słowa te pojmowane były w Charbinie 
jako przestroga dla rosyjskich emigrantów, * 
którzy w ostatnim czasie, nasilili swą dzałal. 
ność antysowieeką. Znawcy stosunków jed 
nak wiedzą dobrze, że stosunki pomiędzy 
Japonją a Sowietami są stale niezwykle na- 
pięte. 

Dr. Lou. 
Charbin, w maju 1932 r. О 

  

Przed sąd doražny. 
PARYŻ, 3. VI. (Pat). Prezes związku re- 

zydentów koreańskich, zaaresztowany swego 
czasu w Szanghaju pod zarzutem udziału w 
zamachu na dowództwo japońskie w dniu 
29 kwietnia r. b., zestał dziś pod silną es- 
kortą odwieziony na Koreję, gdzie stanie 
przed sądem doraźnym. 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

zały się wobec Federacji Górników do za- 

gwarantowania „.prywatnie* dotychczasowego 
szematu płac górniczych na najbliższe 12 
miesięcy. 

W obozie górniczym  nieuwzględnienie 
klauzuli o ustawowem  zabepieczeniu płac 
górniczych, wywołało ferment wrzenia i o- 
becnie na terenie parlamentarnym przygoto 
wuje się, w okresie drugiego i trzeciego czy- 
tania billu węglowego, batalja anty-rządowa, 
w której solidarnie występuje w obronie gór- 
ników Partja Pracy, zmierzająca do walnej 
rozparwy z Mac Donaldem i generalnego za- 
atakowania polityki węglowej nowego rządu, 
jako wybitnie nastawionej po linji interesów 
właścicieli kopalń, 

Kim jest hrabia Welczek? 

„Polska Zachodnia* podaje parę 
ciekawych faktów o człowieku, który 

na terenie międzynarodowym tak 
gorliwie bronił sprawy czy to Gdań- 
ska, czy ks. Pszczyńskiego przeciwko 
Polsce. 

„Hr. Welczek pochodzi ze starej górno- 
śląskiej rodziny i jest właścicielem majątku 
majorskiego w Łabętach przy Gliwicach. 
Matka jego w pierwszych latach pobytu na 
G. Śląsku okazywała sympatje polskie, a dzie 
ci jej pobierały lekcje języka polskiego. 

Podczes ostatniego -powstania górnoślą- 
skiego był zamek hr. Welczka w Łabętach 
siedzibą polskich władz powstańczych. 

Po skończonej wojnie światowej sprowa 
dził hr. Welczek pewnego razu dla porady 
lekarskiej, późniejszego znanego męczennika 
sprawy polskiej ś. p. dr. Styczyńskiego z Gli- 
wic. Jemu wtedy przedstawił hr. Welczek 
swego synka słowami: „ist das nich der reine 
Wojewode von Sandomierz*? (czy to nie 
prawdziwy wojewoda sandomierski? ). 

Hr. Welczek jest krewnym młodego ks. 
Pszczyńskiego, ożenionego z hrabiną ŚScho- 
enborn, Bawarką, córką siostry hr. Welczka. 
Nie dziw więc, że hr. Weczek tak gorliwie 

bronił interesów ks. Pszczyńskiego w Gene- 
wie. 

Jest rzeczą godną uwagi, że obaj ostatni 
przedstawiciele Niemiec w Genewie: hr. Wel- 
czek i Nadolny to zniemczeni Polacy. Histo- 
rja uczy nas, że jańczarowie najbardziej byli 
oddani cudzej ojczyźnie”. 

Samobójstwa w Polsce. 

Po wojnie światowej odziedziczy- 
liśmy nerwy. Dzień dzisiejszy przy- 
niósł kryzys i niepewność jutra. Lu- 
dzie słabsi, mniej odporni, a zwłasz- 
cza, co podkreślamy — nie mający 
silnego pionu ideowego—celu życia — 
ludzie tacy tracą głowę i—odchodzą... 
W chłodnej statystyce samobójstw nie 
mamy jednak miejsca przygnębiają- 
cego. W Polsce — pisze „Polska 
Zbrojna“, a zwłaszcza 

„w woj. wschodnich samobójstwa zda- 
rzają sję coraz rzadziej, dając 1.23 i 0.95 
wypadków na 10 tys. mieszkańców, L. j 
spadek o 22.8 proc. 

Dla miast całej Polski współczynnik daje 
cyfrę 2,2. Jakkolwiek cyfra ta nie jest mała, 
to wsza że należy zwrócić uwagę, że cały 
szereg państw ma 'współczynniki znacznie 
wyższe, jak Niemcy — 2,5, Czechosłowacja— 
28, Austrja — 3,7, Węgry — 3,0 i t. d. 
Niższe cyfry ma Anglja, Holandja i państwa 
skandynawskie. 

  

-„.Stwierdzić należy, że opinje o rozmia- 
rach „epidemji samobójstw* w Polsce są 
przesadzone. Jeżeli wziąć ilość tych zama- 
chów w stosunku do 10 tys. mieszkańców 
w całem państwie (wyżej przytoczone liczby 
porównawcze dotyczyły miast), to okaże się, 
że cyfra ta dla Polski jest najniższa w 
Europie (bez Rosji). jim. 

Ameryka zaopatruje Sowiety 
_ w elektro-lokomotywy. 
Ost-Ekspress denosi, że flota sowiecka 

wyrusza do Ameryki dla zabranych przygoto 
wanych przez General Electric  Compagui, 
ełektro-lckomotyw. Razem Ameryka ma do- 
starczyć osiem lokomotyw. Są to pierwsze kro 
ki na drodze elektryfikacji wysokogórskich 
odcinków sowieckich kolei żelaznych. 

Willa „Białej Róży 
W KRYNIC ordynuje jak zwykle, 

Dr. Juljan Aronson 

LORNETUJEMY ŚWIAT 
Heil Hitler! 

Wi Hamburgu, w Essen, w Berlinie ty- 

siące ludzi głoduje. Długie kolejki głodnych 

czekają codzień na chleb i zupę. Upał. — 

Kobiety cierpliwie milczą. Mężczyźni, odsu- 

nąwszy na tył głowy pomięte kapelusze, — 

klną. Bo długo trzeba czekać, a głodno jest 

i duszno. Upał jak w kotle. 

Jak w kotle. W; całych Niemczech jest 

jak w kotle. Wszędzie kolejki po chleb i zu- 

pę. Jak długie Niemcy i szerokie. Coraz bar 

dziej gorąco i coraz głodniej. 

Sześć miljonów.. Czego? — Czy to kre- 

dyty na budowę domów, fabryk, statków? 

Czy ilość wagonów, wiozących węgiel, zbo- 

że, bydło? Czy to projektowane kilometry 

nowych dróg, kolei, szos? 

— Nie ! 

TO SZEŚĆ MILJONÓW. BEZROBOTNYCH. 

Raz, dwa, trzy, dziesięć, sto, tysiąc, — 

Tysiąc tysięcy to miljon Jeden miljon, dwa 

miljony, trzy miljony. — Sześć miljonów 

czeka na chleb i zupę. — Kobiety czekają 

cierpliwie, mężczyźni klną 

I sześć miljonów ludzi, którzy nie mają 

pracy, szuka ratunku. Całe Niemcy szukają. 

Jak długie i szerokie. 

Ze Wischodu pędzi pociąg — Moskwa — 

Warszawa — Berlin. — Wi pociągu siedzi 

człowiek, dobrze na Wschodzie opłacony. — 

Człowiek ten wraca do ojczyzny. Wsiąka w 

tłum, rozmawia z rodakami. — Mówi: 

  

— Dobrze jest „tam*. Niema bezrobocia. 

Niema ucisku. Niema nędzy. 

I pokazuje znak magiczny. Gwiazdę. A 

na niej sierp i młot. 

Zrozpaczony bezrobotny, szukający jakie 

gokolwiekbądź wyjścia, wierzy. Bo powiada. 

ją, że dobrze jest „tam“. — Niema bezrobo- 

cia, słyszycie, niema nędzy! 

Nad Niemcami świeci czerwona gwiazda 

Wschodu. 

  

* * * 

Maszerują oddzialy szturmowe. Transpa- 

renty błyskają swastyką. Bronzowe koszule 

grożą. Grożą wszystkim wrogom Niemiec, 

Rzucają grzmiące wezwania na Wschód i na 

Zachód. Odbiorą wrogom kurytarz, odbiorą 

Śląsk i Alzację. 

Zbudują mocarstwo niemieckie Bo Niem- 

com rządzić światem, innym przystoi słu- 

chać. 

I młodym (którzy nie wiedzą, którzy czy- 

tali miast życia Remarque'a), młodym rzuca 

się obraz przed oczy. — Szeroka płaska rów 

nina. Szturmowe oddziały walczą, idą przed 

siebie, zwyciężają. Nad nimi gwiżdżą poci- 

ski. Przed nimi grzmią wybuchy: słupy zie- 

mi wyrywa pocisk. Lecz oni idą naprzód, 

oni zwyciężają. 

— Fiir Vaterland! — Za Niemcy! 

A starym (którzy wiedzą, którzy już 

wszystko przeżyli) mówi się inaczej. Starzy 

widzą obraz wzmożonej, tysiąckroć wzmoc- 

nionej produkcji. Długów wojennych nie pła 

cić, uniezależnić ojczyznę od wrogów, narzu 

cić im swoje warunki, narzucić, im swoje to 

wary. Wszystkie fabryki Niemiec są w ru- 

chu. wszystkie warsztaty pracują. Fiir Vater 

land, — dla Niemiec! s 

I zrozpaczony bezrobotny wierzy. Nie bę- 

dzie bezrobocia, nie będzie nędzy! 

— Heil Hitler! 

Grają surmy, błyszczą transparenty—mu- 

simy bezwzględnie wygrać. 

— HEIL HITLER!!! 

I nad Niemcami zabłyska znak swasty- 

ki, znak nienawiści. 

® * ® 

— Walczymy z Bogiem — krzyczy ko- 

munistyczna odezwa — religja to opjum dla 

ludu. Religia to wymysł burżuazji. Robotnik 

niech zrozumie, że tylko produkcja jest jego 

religją, produkcja w komunistycznem państ. 

wie. Odrzućmy pojęcia gnijącego kapitaliz- 

mu! 

Komunizm jest w Niemczech mocny. Lecz 

mocniejszy hitleryzm. 

Dokąd hitleryzm prowadzi? I gdy wsłu- 

Nr. 125 (2367) 

chamy się dobrze, może dojdą Aas ćcha 

ggrzmiącej mowy delegata Kerrla, kandydata 

na godność prezydenta sejmu pruskiego. 6 

maja przemawiał Kerrl wśród hitlerowców. 

atakując kanclerza Briininga: 

— Zarzucają nam nasi wrogowie, że rzu- 

camy nagie frazesy. A gdzież są prawdziwie 

winni, gdzie jest gabinet Briininga? To om 

się za frazesami kryje, za Wersalskim trak- 

tatem i światowym kryzysem. Wiinien jest 

sytuacji nie traktat, nie kryzys, winna prze- 

klęta partja jezuitów, do której należy pan, 

panie doktorze Briining Dziękuj pan Bogu. 

że posłał nam człowieka — zbawcę Niemiec. 

Pamiętaj pan o nakarmieniu 10.000 głodnych 

w Ewangelji. Jak Chrystus przez swoich 

dwunastu zdobył Rzym i cały Świat, tak niez 

nany bezimienny żołnierz niemiecki, ten, któ 

ry za swój naród krwawił, gotów jest 

wziąć jego los na swoje barki. Adolf Hitler 

stworzył pojęcie narodowego socjalizmu; 

Adolf Hitler jest prawdziwie świętym du- 

chem, Adolf Hitler jest prawdziwem świat- 

łem, które nas oświeca. 

Mowa posła Kerrla uwielbia człowieka, — 

porównując go z Bogiem. 

— Heil Hitler ! 

— Żyj nam Republiko Radziecka ! 

Niemcy są na rozdrożu i szukają ratunku. 

Długie kolejki czekają w Hamburgu, w Es- 

Berlinie, Potężne ruchy z gwiazdą, 

ą próbują zorgani- 

jest potężny ruch z 

sen, w 

potężne ruchy ze swas 

zować świat. A gdzież 

  

    

krzyżem? 

Niemcy ва па bezdrožu: 

W. Tollinek. 

EILINIS, 

Oświadczenie 
redaktora naczelnego. 
Wobec artykułu w Nr. 125 „Sło- 

wa” p. t. „Ostatnia odpowiedź Kurje- 
rowi Wileńskiemu* oświadczam co 
następuje: 

W toku polemiki p. Dembińskiego 
z p. redaktorem „Słowa* powstała 
sprawa natury publicznej, dotycząca 
dopuszczalności metod walki wew- 
nątrz jednego obozu politycznego, 
użytych przez „„Słowo* przeciwko 
„Kurj. Wil* i grupie młodzieży z 
nami współpracującej. Wszczął tę 
walkę polemista p. Dembińskiego, 
zastępując w artykule „Kłótnia o Ja- 
ponję* argumenty inwektywami. W 
następnym artykule („Subsydja i gra 
w chowanego*) autor kontynuował tę 
metodę w sposób coraz wyrazistszy. 
Wczorajsza „Ostatnia odpowiedź 
„Kurjerowi Wil.* nie zawiera już 
żadnej odpowiedzi na postawione 
autorowi zarzuty natury publicznó- 
moralnej, natomiast mieści się tam 
wyraźna chęć zwekslowania sprawy 
na grunt osobisty, prywatny, za po- 
mocą odpowiednio dobranych wy 
zwisk. Wyzwiska te mają być odpo- 
wiedzią na „coraz bardziej ordynar- 
ne, coraz jaskrawsze obelgi* ze stro- 
ny „Kurj. Wil.*. Rezygnujemy z roz- 
ważania co zainteresowany uważa dla 
siebie za obelgę, a co — nie. Ale. 
jeżeli, stwierdzając zaistnienie obelgi, 
rozprawia o „stanie półpoczytalności** 
drugiej strony, a jako odpowiedzi 
używa wymysłów i połajanek, to od- 
biera tem swojemu wystąpieniu ce- 
chy czynu, mogącego obrazić każdego 
gentelmana. 

Uznając wogóle za absolutnie nie 
dopuszczalne prowadzenie kampanji 
przeciwko pewnemu odłamowi włas* 
nego obozu za pomocą metod, które 
sam przebieg „polemiki* dostatecznie 
ilustruje, a które wywołują gaudium 
w prasie opozycyjnej, przekazujemy 
całą sprawę do oceny i załatwienia 
przez powołane do tego organy włas- 
nego obozu. 

W dniu jubileuszu wielkiego 
kompozytora, 

Obchód szeščdziesiątej rocznicy 
zgonu wielkiego reformatora opery 
polskiej, Stanisława Moniuszki; przy 
padającej właśnie dziś 4 b. m. nie- 
«wątpłiwie wypadnie uroczyście prze- 
<lewszystkiem na ziemiach Rzeczypos 

  

Stanisław Moniuszko. 

poliłej. a najbardziej wzruszającemi 
momentami tego święta narodowego, 
będą oczywiście te grody i wsie, które 
były jego kolebką, gdzie przeżywał 
swe górne i chmurne lata, gdzie naj- 
pierw triumfowała pieśń Jego cudna 
w domach polskich i na scenach pol- 
skich. 

, I nasze Wilno, gdzie wśród pagór 
ków zielonych na Rosie, na Antokolu, 
na Zarzecznem Campo Santo wresz 
cie, spoczęło tylu jego przyjaciół i 
pierwszych współpracowników mu- 

zycznych, oczywiście nie zostanie w 
tyle za innemi miastami  polskiemi, 
przypominając, wykonaniem  prze- 
pięknych utworów mistrza i zaekspo- 
nowaniem publicznem rzewnych po 
nim pamiątek, tę drogą dla nas po- 
stać, te jego triumfy muzyczne wśród 
nas, zarówno jak i ciężkie chwile za 
wodów Jego życiowych... 

Pogrzeb Moniuszki odbył się, jak 
wiadomo, na warszawskich Powaz- 
kach, wypadł oczywiście jak najwspa 
nialej, a zwłoki wyprowadzone. zosta - 
ły z kościoła św. Krzyża, tej świątyni, 
gdzie spoczywa, jak wiadomo, serce 
największego twórey melodji narodo- 
wej, Fr. Chopina. 

Jedno tylko słowo na płycie namo 
gilnej dostrzega ten, kto zwiedza naj- 
droższe pamiątki powązkowskie: Mo- 
niuszko, a jakże wymownem jest о- 
no dla wszystkich! Słusznie zwrócił na 
to uwagę w pięknym opisie wystawy 
swojej w Katowicach poświęconej au 
torowi Halki i Śpiewników domo- 
wych, znany muzykolog Edward Wro 
cki, ten niezmordowany szerzyciel kul 
tu muzyki Moniuszkowskiej, tak 
pięknie wyrażonego w jego ładnej pra 
cy piśmienniczej pod tytułem Książę 
pieśni. Rzecz ta naprawdę zasługuje 
na powtórną edycję — i obyż to się 
stało w naszem Wilnie; gdzie najpierw 
sza wzmożona praca twórcza Moniusz 
ki się odbyła. 

Kompozytor nasz przyszedł na 
świat w Ubielu (ziemi Mińskiej) w r. 
1819 z rodziców Czesława, który, nim 
osiadł na roli, trudnił się wojenka, 
budzącą tyle nadziei wyzwoleńczych 
podówcazs w każdym Polaku i matki 
Elżbiety z Madżarskich, która się 

przyczyniła do najwcześniejszego u- 
muzykalnienia niezmiernie użdolnio 
nego Stasia, wychowującego się w oto 
czeniu domowem, wśród najpodnio- 
ślejszych aspiracyj estetycznych i zaw 
sze chciwie wsłuchującego się w 
pieśni ludu okolicznego. 

Ojciec jego z zamiłowaniem upra- 
wiał rysunek i małarstwo i sporo pró 
bek odnośnych ocalało po Czesławie 
Moniuszce w zbiorach polskich. 

W r. 1827 ośmioletni Staś zaczął 

  

Wilna, gwoli rozejrzenia się w miej- 
scowych słosunkach kulturalnych i 
muzycznych, które, aczkolwiek, nie 
mogły budzić różowych nadziei na 
przyszłość materjalną młodziutkiego 
muzyka, nie odstudziły jednak w nim 
zapału do podniesienia poziomu pięk- 
na muzycznego w grodzie Każyń- 
skich. 

Zniewolony. był St. Moniuszko, 
wskutek niepomyślnego stanu mająt 
kowego rodziców, wcześnie zarabiać 

=) 

Kościół św. Jana od strony podwórka uniwersyteckiego, 
według sztychu 

pobierać lekcje muzyki od A. Freyera 
w Warszawie. Po dwu latach wstąpił 
do gimnazjum w Mińsku, gdzie jed- 
nocześnie kształcił się dalej w muzy 
ce pod przewodnictwem Dom. Stefa 
nowicza. W r. 1835-vm udał się M. 
do Berlina, gdzie przez 3 lata studjo- 
wał teorję muzyki w Akademji mu- 
zycznej, głównie u Karola Rungenha- 
gena. 

W r. 1839 przybył Moniuszko do 

połowy XIX w. 

na chleb powszedni nauczycielstwem 
i w tym cełu w r. 1840-ym już na sta- 
łe osiadł w Wilnie. Płynące z tego 0- 
statniego źródła zarobki na życie nie 
wystarczały, ile że przytem, jak wiado 
mo, w rzeczonym roku muzyk nasz 
wstąpił w związki małżeńskie, więc 
zniewolony został objąć skromne sta- 
nowisko organisty w kościele św. Ja- 
na. A że ukochał już przedtem, pod 
wpływem Freyera, organy, tego króla 

instrumentów muzycznych i że organy 

świętojańskie odznaczały się jeszcze 

wówczas wspaniałem brzmieniem, 
stąd i gra na tym instrumencie doga- 
dzała naszemu wirtuozowi pod wzglę- 
dem swej muzycznej potęgi. 

Ponieważ M. był pobożnym więc, 
gdy wkrótce muzycy wileńscy, zrze- 
szeni pod jego egidą, upatrzyli „sobie 

kaplicę w tymże kościele, gdzie też 
ufundowany został piękny obraz św. 
Cecylji, patronki muzyki, oczywiście. 
kierownictwo muzykalno-wokalne do 
stało się St. M., Obraz ów, którego 

śliczną reprodukcję opublikował w 

lat kilka potem J. K. Wilczyński w 

swym Albumie Wileńskim, w edycji 
paryskiej, niedługo jednak był źród- 
łem podniosłych wzruszeń religijnych 
umuzykalniających się wilnian, po- 
nieważ, po opuszczeniu naszego grodu 
przez Moniuszkę w r. 1858-ym, w lat 
parę potem, przewieziony został do 
koše. W. Świętych w Grzybowie, gdzie 
i dotąd się znajduje. 

Jakże piękną była myśl uczczenia 

pamięci Moniuszki — organisty w na 
szym kościele Archipresbiterjalnym. 

ustawienie jego popiersia na 
kościelnym, gdy, pozyskaw: 

szy w Warszawie piękną rzeźbę Syre- 
wicza, sędziwy meloman wileń. Jan 
Wacław Machnauer, dzięki poparciu 

akcji przez ks. prob. Pacynkę, gorą- 
cego wielbiciela talentu wielkiego kom 
pozytora, mógł to przed niedawnemi 
laty uczynić. 

Zastępcą Moniuszki, po opuszcze- 

niu przez niego Wilna, był w kościele 
św. Jana, jego zdolny uczeń w grze 
organowej Michał Ciechanowicz, Trze 
ba tu jeszcze nadmienić, że za czasów 
Moniuszki w dniach uroczystych na- 
bożeństw w tym kościele przyczynia- 

ły się nieraz do podniosłości nastroju 

muzycznego i piękne śpiewy znakomi- 
tego tenorzysty Bonoldiego oraz sopra 
nistki amatorki Ciemnołońskiej. Po 

   

tem zaś, gdy organistą został tu Cie- 
chanowicz, zarówno w chórze kościeł 

nym jak solowych partjach szczegół: 
nie się odznaczały barzo ładne głosy 
3 jego córek. 

Mury kościoła św. Jana, załączo- 
ne na podanym przy niniejszem obraz 
ku, jako wówczas, za bytności Mo- 
niuszki w Wilnie, już pouniwersytec- 
kie, przypominać mu nieraz musiały 
te zaszczytne dla Moniuszków lata 
ubiegłe, gdy we wszechnicy miejsco- 
wej ukształcali się trzej jego stryjo- 
wie, ludzie niepospolici, bo wysoce za 
służeni potem społeczeństwu ziemi 
Mińskiej, gdzie szczególnie Dominik 
M. zasłynął jako filantrop, a kultural- 
ny opiekun ludu. 

Na tle prac podejmowanych naj- 
gorliwiej w naszem mieście, gwoli 
podniesienia rozwoju życia muzycz- 
nego, zwłaszcza nowoczesnych pro - 

dukcyj na scenie wil. zapromieniowała 
idea Moniuszki, stworzenia doskona- 
łej opery narodowej, już jaką przed 
tem tworzyli warszawscy jego, 0 ileż 
mniej uzdolnieni, poprzednicy. Już w 
r. 1845-ym napisał M. swą 2-aktową 

Halkę, którą jednak Wilno, dla braku 
wybitniejszych sił wokalnych i lepszej 
orkiestry na miejscu, wykonać wów- 
czas należycie nie mogło, więc zwrócił 
się do Warszawy, gdzie jednak tym 
razem jeszcze zamierzeniom jego nie 
współczuto — doznał zawodu. 

Powróciwszy do Wilna jął przez 
dłuższy szereg lat doskonalić zespół 
zarówno wokalny jak i instumental- 
ny w teatrze wileń. i dopiero w lat 9 
w r. 1845:ym mógł z możliwym suk- 
cesem wystawić swą Halkę, którą, 
zresztą, miłośnicy muzyki w Wilnie 
poznali, acz nie w całokształcie impre 
zy muzycznej, ile że była ta Hałka 
wykonana tylko koncertowo  (forte- 
pjan i śpiewy sołówe) w sali ówczes 
nej Resursy szlacheckiej w Wilnie. 

W r. 1854-ym zainaugurowaną zo
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Szczegóły potwornej zbrodni 

w Krażynie. 
Szwagra zastrzelił i spalił — matkę zarąbał siekierą. 

NOWOGRÓDEK, 3. VI. (Pat). Onegdaj 

sdłonieśliśmy o zamordowaniu przez Korziu- 

ka, mieszkańca wsi Krażyno, pow. woło- 

żyńskiego matki i szwagra. Szczegóły tej 

zbrodni przedstawiają się następująco: 

W dniu 29 maja zabójca Korziuk udał 

się ze swym szwagrem Wincentym Wincu- 

nem przed świtem do pobliskiego lasu, gdzie 

mieli paść krowy. W lesie Korziuk napadł 

na szwagra i wystrzałem z obciętego kara- 

binu, wymierzenym w głowę (kula przeszła 

nad lewem okiem) położył go trupem. Po 

dokonaniu mordu Korziuk wrócił do domu, 

zjadł Śniadanie, a następnie udał się znowu 

do lasu, ściągnął zwłoki Wincuna do okopu 

powojennego. nakładł na nie uzbieranych 

gałęzi i podpalił. Trup został częściowo zwę 

głony. 

Po ukryciu i podpaleniu zwłok Korziuk 

udał się do wsi. Gdy spotkał swą matkę Pa- 

raskę Korziuk, usiłował pozbawić ją życia 

wystrzałem z karabinu. Jednakże karabin 

nie wypalił. Włówezas morderca uderzył mat 

kę kolbą w głowę i ofiara padła nieprzyto- 

mna na ziemię. Korziuk pobiegł wtedy na 

swe podwórze, zabrał stamtąd siekierę i do- 

bił nieszezęśliwą, przebijając jej krtań i ży- 

ły na przełyku. Dokonawszy tej drugiej 

zbrodni, potworny morderca zbiegł wnie- 

wiadomym kierunku, prawdopodobnie do 

pobliskiej granicy, na teren Rosji sowieckiej 

Między mordercą a jego ofiarami od 

dłuższego czasu toczył się spór na tle po- 

działu majątku. Matka mordercy mieszkała 

z zamordowanym zięciem Wineunem. 

Pościg za mordercą trwa. Dochodzenie 

prowadzone jest w trybie doraźnym 

Niszczycielski pochód piorunów 
na Wileńszczyźnie. 

Ze Święcian dcnoszą, iż w dniu wezoraj 

szym nad powiatem święciańskim po połud- 

niu przeciągnęła siłna burza. Od uderzenia 

piorunów we wsi Izabelino gm. daugieliskiej 
został zabity Eljasz Kupkin ze wsi Kolonja 
gm. widzkiej i ciężko porażeni Jan i Anas- 
tazja Berczynowie. 

Pczatem cd piorunów spaliło się w po- 
wiecie kilka budynków gospodarskich. 

Na terenie gm. widzkiej i daugieliskiej 
zabity został Konrad Mołoszyn i Śmiertelnie 
porażony Bazyli Mołoszyn jego ojciec. Z 
innych gmin również nadchodzą wiadomoś 
6 śmiertelnych wypadkach. (e). 

   

  

  

iśl Dramat na tle powieści, która osiągnęła nakład 2-ch mil- a.» ® D 

M tej ski jonów egzemplarzy, głośnego autora Theodcra Drusera p. t. 

Kino -Teatr Dżwięk. 

w Nowogródku 
TRAGEDJA AMERYKAŃSKA 

W rolach głównych: PhHips Holmes i Sylvia Sidney. 
  

Głębokie. 
Strzelanina na weselu. 

W, kolonji Ruszeze gm. głębockiej na we- 
selu w domu Wiktera Brochana wynikła 
ostra sprzeczka, która szybko zamieniła się 
w krwawą bójkę. Podczas bójki goście poczę 
li strzelać i rąbać się siekierami. W: wyniku 

bójki ciężko poraniono dwóch włościan. Jed 

nego z nch niejakiego Justyna Pantieleja 
odwieziono do szpitala w Głębokiem. 

Dwóch włościan aresztowano. 
zbiegł. 

Lida. 
Publiczne odczyty pod gołem niebem. 

Z inicjatywy Robotniczego Instytutu Oś- 
wiaty i Kultury im. St. Żeromskiego mają 

lidzianie od pewnego czasu nową i pożytecz- 
ną rozrywkę. 

Oto na skwerze koło Starostwa groma- 
«dzą się z nastaniem ciemności liczne rzesze 
młodzieży i starszych osób, aby wysłuchać 
popułarnych odczytów. oraz oglądać z tre- 
ścią prelekcyj związane przezrocza, wyświet 
lane na ścianie budynku starostwa. Impreza 
tą — jakkolwiek całkiem na tut. terenie 
nowa — zyskała sobie już stałych bywalców 
+łem bardziej, że prelegnci starają się słucha. 
-czy zainterso ‚ a odpowiednio dobierane 
przezrocza są również b. ciekawe. 

Dotychczas wygłoszono następujące od- 
-czyty z przezroczami: „Typy ludowe Polski* 
z 30 kolorowemi przezroczami — Z. Żukow- 
«ski, 7 gimn. państw. „Trylogja 

Jeden 
(e). 

  

   

    

uczeń kl. 7 
Sienkiewicza” z 40 kolorowemi przezroczami 
— prof. Hanus. Odczyt ten, który zgromadził 
koło mównicy świetnego prelegenta kilkaset 
osób był najlepszym znakiem ogólnego zain 
teresowania, jakie odczyty Instytutu Robot- 
niczego tutaj obudziły. 

Dnia 31 mówił st. przodownik P. P. p. 
Boliuc „O wojnie gazowej przyszłości', po- 
Kkazując cały szereg odpowiednich przezro- 
czy. Barwna a zarazem ściśle fachowo ujęta 
prelekcja znanego na tut. gruncie krzewicie- 

-la idei LOPP. została wynagrodzona hucz- 
nemi oklaskami licznie zebranej publiczno- 
SCI. 

Wiezoraj dnia 3 czerwca wygłosił p. Józef 
Nowogródzki uczeń klasy 7 gimn. państw. 
odczyt „O rasach i ludach z 50 b. interesują 
-cemi przezroczami. 
Na następny tydzień przewidziane są też 
dwie dalsze prelekcje o których każdora- 
zowo R. J. zawiadamia publicznoś 

  

  

    

       

    

stała w Wilnie ta najpiękniejsza ope- 
ra polska, a libretto do niej, na proś- 
bę autora muzyki. napisał uproszony 
w tym celu w Warszawie Włodzi- 
mierz Wolski. Partję tytułową kreo- 
wała w Wilnie już wtedy i, przez lat 
przeszło 10 potem, wierna scenie wi- 
leńskiej, Walerja Bortkowska. Pierw- 
szym Jontkiem wileń. był barytonista 
Kleczyński. 

Gdy później Hłałka rozszerzoną za 
stała na IV akty i zaszły zmiany nie 
kótre w wokalnym układzie opery. 
„Jontek już potrzebował tenorowego 
interpretowania partii, stąd pozyska- 
ny został dla Wilna z Warszawy, krót 
ko tam występujący w operze Piotr 
Zelingier, przedtem odtwarzający w 
zespole opery lwowskiej partje teno- 
rowe, w zupełności nadawał się on 
dla 4-aktowej Halki Moniuszkowskiej, 
do wykonywania rol: Jontka. 

Zelingier, rodem małopolanin, był 

"uczniem prof. Ruffa we Lwowie i roz 
gporządzał dość rozległym tenorem, a 
imponował przytem swą wspaniała 
postacią sarmacką. Nazwisko jego sta 
ropolskie z końcówką na ski zmienio 
ne zostało na Zelingera przez przybra 
nego jego ojca — opiekuna. 

Z. śpiewał w Halee dopiero od r. 
1860-go przez lat kilka, a przytem, 
będąc stałym Śpiewakiem operowym 
w teatrze wileń. i doznając sukcesów 
również na estradach koncertowych 
Wilna i niekiedy rosyjskich ze znako- 
mitym skrzypkiem Henrykiem Wie- 
niawskim odbył tournće, oparł się raz 
nawet o Niżni Nowgorod, gdzie oczy” 
wiście obaj podejmowani byli entuz- 
jastycznie. a punktem kulminacyjnym 
śpiewu była partja Jontka. 

Zelingier zmarł w Wilnie 7 marca 
1905 r. a grób jego, nieopodal wejścia 
na cmentarz po Bernardyński, poło- 
żony, nie posiada godnego, zasłużo- 
nego artysty pomnika. Nawet napis 

nemi afiszami przy  Magistracie i na 
drzwiach skweru. — Wstęp bezpłatny. 

Nowogródek. 
Poświęcenie świetlicy hufca szkolnego 

Hufiec żeński przy Gimn. Państw. im. 
A. Mickiewicza w Nowogródku, obchodził w 

dniu 1 b m. uroczystość otwarcia i poświę- 
cenia świetlicy. Poświęcenia dokonał ksiądz 
prefekt Mysakowski, który następnie w swo- 
jem przemówieniu podniósł wartość wysił- 
ków pomyślnych grup i jednostek. Pan Wo- 
jewoda Kostek-Biernacki, który przybył na 
tę uroczystość, wraz z gronem wielu innych 
gości, zwrócił się przedewszystkiem w swo- 
jem przemówieniu do członkiń hufca. Zwró 
cił uwagę na niezrozumienie przez społe- 
czeństwo wartości przysposobienia wojsko- 
wego kobiet, które miogą oddać wielkie #5 
gi w ezasie wojny. Tem bardziej wszelkie wy 
siłki w tej dziedzinie są godne pochwały. 

Herbatka i parogodzinne tańce uzupeł- 
niły uroczystość. Is. 

Z pogranicza. 
Głód na Białorusi sowieckiej. 

Zbiegli z terenu Białorusi sowieckiej ©- 
powiadają, iż na całej Białorusi mimo wpre 
wadzenia wolnego handlu artykułami spożyw 
czemi w sklepach, kooperatywach nie można 
znaleźć chleba i słoniny. Wszelkie zapasy, 
jakie przychodzą do kooperatyw niezwłocz- 
nie zakupuje wojsko i straż graniczna. Za 
funt chleba razowego płacą 2 do 3 rb., sło- 
nina kosztuje 4.50 rb. i drożej. Wobec nis- 
kich zarobków nikt z robotników ani włoś- 
cian nie może sobie pozwolić na kupno 
tych artykułów. 

    

Między młotem i kowadłem. 

Z Dzisny donoszą, iż w ciągu ubiegłego 
kwartału na odcinku Dzisna zatrzymano 38 
osób pochedzących z Polski, którzy przed 
poborem ewentualnie przed wyrokami sądo 
wemi zbiegli na teren Rosji sowieckiej. Zbie- 
gowie ci po znalezieniu się na tery- 
torjum sowieckiem zostali aresztowani & о- 
sadzeni w więzieniu. Po odbyciu drobnych 
kar za nielegalne przedostanie się do Rosji 
zostali oni zpowrotem wysiedleni do Polski, 
gdzie nasze władze ich jako winnych © u- 
chylanie się od służby wojskowej, lub na 
mocy wyroków sądowych również pozamy- 
kały w więzieniu. 

na krzyżu namogilnym już prawie cał 
kowicie zatarty. 

Twórczość Moniuszki w naszem 
Wilnie nie ograniczyła się na pro- 
dukcjach scenicznych. M. napisał jak 
wiadomo muzykę do melodramatu 
Sabaudkę. Skomponował on szereg 
prześlicznych pieśni, z których do naj 
lepszych należały te, które wydał A- 
dam Zawadzki w szeregu swych su- 
miennych nakładów, zatytułowanych 
Śpiewniki domowe. O mniej cennych 
utworach operowych pomniejszych 
Moniuszki, jak n. p. Loterja i t. d. wy- 
stawianych w Wilnie i Mińsku, rozpi- 
sywać się tu nie będziemy. 

Po Halee, osiadły już w r. 1858-ym 
na stałe w Warszawie, na stanowisku 
dyrektora opery i po znakomitem po- 
lepszeniu się bytu / materjalnego, 
mistrz nasz stworzył cały szereg pierw 
szorzędnej wartości kompozycyj ope- 
rowych, kantat, mszy kościelnych, no- 
wych pieśni solowych i t. p. 

Autor cennych Litańji Ostrobram 
skieh, powstałych jeszcze w Wilnie, 
napisał w Warszawie znakomite swe 
Requiem aeternam. Zaś z oper święciły 
tam sukces ogromny Hrabina, Strasz- 
ny Dwór, Flis, Verbum Nobile. Z in- 
nych kompozycyj największem powo 
dzeniem cieszyły się jego: Widma, 
Baśń zimowa i Sonety Krymskie. 

Wilno, które uczciło Moniuszkę ta 
blicą pamiątkową na domu przy ulicy 
Niemieckiej 3 (niegdyś Millerów), w 
którym przez lat 18-cie M. przemiesz 
kiwał i wiele tworzył i następnie 
skromnym, a niewątpliwie prowizo- 
rycznym pomnikiem publicznym, jest 
nadzieja, z czasem wzniesie monument 
okazalszy i może potrafi w muzeum, 
ad hoc pamięci wielkiego muzyka po- 
święconem, zgromadzić wileńskie po 
nim pamiątki. 

Diaulos. 

KURJ E R W I [ E Ń SKI 

Nareszcie ustaną 
harce samochodowe p. Waligóry. 

Przed kilku dniami podaliśmy wiado- 
mość o raejonalnem i słusznem zarządzeniu 
prezydenta d-ra Maleszewskiego, zabraniają- 
eem dygnitarzom Magistratu używania aut 
miejskich do własnych cełów prywatnych, 
Prym pod tym względem trzymał komen- 
dant straży ogniowej p. Waligóra, który nie 
szezędził sprzętu magistraekiego i częstokroć 
pozwalał sobie na robienie bardzo nawet da 
lekich wycieczek za miasto na samochodach 

Magistratu, W! związku z zarządzeniem pre- 
zydenta dowiadujemy się, że samochód, któ. 
ry służył prawie wyłącznie do dyspozycji p. 
Waligóry, obecnie został unieruchomiony w 
garażu. 

Zarządzenie p. prezydenta położy niewąt 
pliwie kres fantastycznym wprost wersjom 
krążącym na temat „spacerów* komendan- 
ta Waligóry. 

„Hrabia“ Kniaziew | 
fabrykantem fałszywych pieniędzy. 

Ostatnio na rynku wileńskim szczególnie 
zaś w okolicznych wioskach zauważono w 
chbiegu większą ilość fałszywych monet 1-zło 
towych, 50-groszowych i 20-groszowych. 

Wdrożone w tej sprawie dochodzenie po 
licyjne wykazało, iż część falsyfikatów po- 
chedzi z Wilna. 

Po dłuższych pcszukiwaniach udało się 
wydziałowi śledczemu ujawnić wreszcie przy 
uliey Niedźwiedziej Nr. 27 ową tabrykę fał- 
szywych pieniędzy. 

Warsztat fałszerski mieścił się w miesz- 
kaniu niejakiego Mikołaja Kniaziewa poda- 
jącego się za hrabiego. 

Podczas rewizji ujawniono gipsowe torem 

  

ki, niezbędne dla odlewania falsyfikatów, 
materjały craz blisko 30 sztuk gotowych mo 
net do wypuszczenia na świat. 

Sfałszowane monety, które są bardzo mi 
sternie podrobione, foremki gipsowe oraz 
inne ujawnione podczas rewizji dowody rze 
czewe skonfiskowano. 

Kniaziewa; aresztowano i osadzono w are- 
szcie centralnym do dyspozycji władz są- 
dowych. 

W! trakcie dochodzenia wyjaśniło się, iż 
Kniaziew wyjeżdżał do okolicznych wiosek i 
puszczał w obieg stałszowane monety. 

Dalsze dochodzenie w toku. (e) 

Rabunek wśród białego dnia. 
W dniu wezorajszym, około godz. 12-ej 

do drzwi mieszkania p. Klukowskiej (Gim- 
nazjalna 10) zadzweniło 2 osobników. Usły- 
szawszy że przybyli cheą obejrzeć rzec 
pozostawione przez znajomą p. K. do sprze- 
daży komisowej, p. Klukowska poprosiła 
nieznajomych do pokcju, sama zaś udała się 
do innego pckoju, by przynieść żądane 
przedmicty do okazania. Rzekomi nabywcy, 

   

którzy okazali się zwyczajnymi rzezimiesz- 
kami zdołali w międzyczasie ściągnąć ze 
stełu leżące 350 łotych i ukryć je w teczce. 
Wiraeającą p. Klukowską rzezimieszkowie 
powitali pogróżkami i szybko uciekli, nim 
ta zdołała wszcząć alarm. 

W. związku z tem zatrzymana została słu 
żącz, co do której zachodzi podejrzenie 
współdziałania z napastnikami. 

  

Pociąg najechał na furmankę. 
Pociąg podmiejski Nr. 1742 idąc w dniu 

3 bm. z Nowo-Wilejki do Wilna, na kiło- 
metrze 416 najechał na furmankę, skutkiem 

czego wóz uległ rozbiciu, koń został zabity, 

KRO 
Dziś: Franciszka. 

Jutro: Bonifacego. 

  

  

Wschód słońca — g. 2 m. 49 

Zachód » 

  

4 
Eu | 

Spszirzeionia Zakladu Motosrelegji U. 4, Z. 
w Wlinie z dmia 3 VI — 1932 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 754 

Temperatura średnia  +- 19° С. 

- aajwyšszsi —р 22° С 

—z. 19 о. 45   

” majnižszai - 70 C. 

Opad: — 

Wiatr: połvdn.-zach. 

fendencja: stan stały, potem spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ. 

— Zgon sędziego Dzierżyńskiego. Wczo- 
raj około godziny 3 po poł. w gmachu Są- 

_ du Okręgowego nagle zmarł na udar serca 
sędzia Sądu Okręgowego 60-letni Adam 
Dzierzyński, zam. przy ul. Borowej 1A. 

Zgon nastąpił w czasie przerwy między 
dwiema rozprawami. 

х KOŚCIELNA. 

— Przesunięcia personalne wśród ducho- 
wieństwa. Na mocy zarządzenia J. E. ks. 
arcybiskupa-metropolity w składzie osobis- 
tym duchowieństwa zaszły następujące zmia 
ny: ks. Leon Massowski, administrator pa- 
rafji z Zaświrzu, mianowany został admini- 
stratorem parafji w Daukszyszkach, ks. Le- 
on Perkowski, wikary z Lipniszek, miano- 
wany został administratorem par. w Bobo- 
lewie, ks. Stefan Zapaśnik, proboszcz w Le- 
biedziewie, proboszczem w Zaświrzu, ks. SŁ. 
Żuk, wikary w Kuźnicy, proboszczem w Ra- 
kowie, ks. Stanisław Staszys, proboszcz w 
Daukszyszkach, przeniesiony został na pro- 
boszcza w Lebiedziewie. 

— Rekolekcje kapłańskie. Wledług ostat- 
niego zarządzenia JE. ks. arcybiskupa-me- 
tropolity tegoroczne rekolekcje kapłańskie 

Program 
uroczystego obchodu 60-lecia 
zgonu Stanisława Moniuszki. 

W sobotę 4-g0 czerwca r. b. w par 
ku im. Żeligowskiego godz. 5 p. p. 
Koncert połączonych orkiestr wojsko 
wych pod dyrekcją kapelmistrzów: B. 
Reszke, F. Koseckiego i M. Kościeszy. 

Ceny biletów: wejście 20 gr., miejs 
ce 50 gr. 

W niedzielę 5-g0 czerwca b. r. go 
dzina 10 r. Uroczyste nabożeństwo w 
kościele św. Jana. Utwory religijne 
St. Moniuszki wykonają połączone 
chóry Wil. Związku Tow. Śpiewa- 
czych i Muzycznych pod dyrekcją Wł. 
Kalinowskiego. 

Godz. 11 rano. Po nabożeństwie 
pochód i składanie wieńców u stóp 
pomnika St. Moniuszki. 

Godz. 12 p. Popularne koncerty 
orkiestr wojskowych na placach mia- 
sta: 

Sołtaniszki — wpobliżu kościoła, 

Zakret — park uniwersytecki, 
Plac Orzeszkowej, 
Plac Łukiski, 
Zarzecze — Rynek, 
Popławska, 

Kalwaryjska — Rynek, 
Łosiówka, 
Antokol — Rynek, 
Wielka — przed Ratuszem. 

Godz. 8 wiecz. Park im. Żeligows- 
kiego — Wielki Koncert Zespołowy 
Udział biorą: chóry Wil. Związku 
Tow. Śpiewaczych i Muzycznych: 
„Echo, „Lutnia, „Hasło, „Druka- 
rzyć, Pocztowy, Akademicki, chór 
Konserwatorjum "Wil. Okręgowy, 
Chór Nauczycielski (300 osób) oraz 
Wileńska Orkiestra Symfoniczna i so 
liści. Wanda Henrich i Zofja Bortkie- 
wicz-Wyleżyńska. Dyrygent Adam 
Wyleżyński. 

woźniea zaś odniósł ciężkie rany. Tym sa- 
mym pcciągiem odwieziono go do szpitala 
w Wilnie. 

  

odbędą się po dekanatach. Rekolekcje te od. 
będą się w Wilnie w początkach lipca. 

MIEJSKA 

— DALSZY KATASTROFALNY SPADEK 
WPŁYWÓW, PODATKOWYCH. W, ciągu 
ubiegłego miesiąca do kas miejskich wpły- 
nęło zaledwie 45 procent podatków komunal 
nych preliminowanych w tym Gkresie do 
płacenia. Jak widzimy więc wpływy z tytułu 
należności podatkowych spadają z miesiąca 
na miesiąc w  zastraszającem tempie. 
Wiszczynane przez Magistrat kroki egzekucyj 
ne nūjezęšcieį chybiają eelu, gdyż u zubo- 
żałych płatników niema nawet co licytować 
Słabe wpły podatkowe odbijają się w ka- 
tastrofalny sposób na stanie kas miejskich, 
które świecą pustkami. Magistrat nie posia- 
da pieniędzy nawet na najniezbędniejsze wy 
datki. Dosadną ilustracją stanu finansowego 
miasta jest takt, że do chwili obecnej nie 
został jeszcze zbilansowany nowy prelimi- 

   

Yen 

narz budżetowy, a to z powodu nieprzezwy | 
eiężonych trudności w doprowadzeniu  do- 
chodowej strony nowego budżetu do stanu 
realnego. 

— Chwiłowe zamknięcie oddziału chirur- 
gieznego w szpitalu Św. Jakóba. Z dniem 1 
lipca na przeciąg 6 tygodni unieruchomiony 
zostanie oddział chirurgiczny w szpitalu Św. 
Jakóba. Przez ten czas w lokalu oddziału 
przeprowadzony zostanie gruntowny remont. 

WOJSKOWA. 
— Kto staje przed komisją poborową? 

Wi najbliższym dniu poboru rocznika 1911 
6 b. m. przed komisją poborową mają się 

stawić wszyscy poborowi z nazwiskami na 
literę W] z terenu 4 i 6 komisarjatów PP. 
oraz z nazwiskami na literę Z, zamieszkali 
w rejonie komisarjatów 1, 2, 3 i 4. 

Komisja urzęduje w lokalu przy ul. Ba- 
zyljańskiej Nr. 2 od godz. 8 rano. Obowią- 
zuje punktuałne stawiennictwo. 

  

żę 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Podziękowanie. Zarząd Koła Medyków 

USB. składa gorące podziękowanie pp. Kar- 
powiczom za ofiarowanie Bibljotece Koła 
książek z dziedziniy lekarskiej w ilości 33 
tomów po Ś. p. córce Zofji Karpowiczównie 
byłej studentce V kursu medycyny na USB. 

Wi imieniu 660 członków Koła Zarząd 
składa serdeczne „Bóg zapłać. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dyrekcja Koednkacyjnego Gimnazjum 

im. T. Czackiego w Wilnie (z pełnemi pra- 
wami) podaje do wiadomości, że egzaminy 
wstępne rozpoczną się w następujących 1ег- 
minach do klas: wstępnej i 1 dnia 20 czerw 
ca o godz. 8 min. 15, do klas: od 2 do 7 -— 
24 czerwca o godz. 11. — Zapisy przyjmuje 
kancelarja Gimnazjum (Wiwulskiego 13) do 
dnia 15 czerwca od godz. 10 do 13. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odczyt ekonomiczny. Dziś w sobotę 

dnia 4 czerwca r b. odbędzie się w Sali 
Śniadeckich następny 5 z kolei i przedostat 
ni odczyt ekonomiczny. P. Mieczysław Jast- 
rzębowski, Naczelnik Wydziału Pracy Cen- 
tralnego Zw. Polskiego Przemysłu, Górnici- 
wa, Handlu i Finansów wygłosi prelekcję 
na temat: „Aktualne zagadnienia w zakresie I 

polityki socjalnej. 
— Zebranie Związku Niższych Funkejo- 

narjuszy. Zarząd Związku Niższych Funkcjo. 
narjuszów Państwowych Okręgu Wileńskie- 
go zawiadamia swych członków, iż w nie- 
dzielę dnia5 czerwca r. b. o godz. 13, przy 
ulicy Zawalnej Nr 1, odbędzie się Ogólne Ze- 
branie członków w obecności p. sen. Karola 
Mozgały. 

— Baczność Peowiacy! Dnia 5 bm. (nie- 
dziela) o godz. 18 odbędzie się herbatka dy. 

skusyjna w lokalu Związku Legjonistów, ul. 

Bernardyński Zaułek 10. Zostaną wygłoszo- 

nė referaty: ob. dr. Świaniewicza ,.Zagad- 

nienia spółżycia z mniejszościami narodowo- 
ściowemi na ziemiach północno-wschodnich 
R P.*, ob. Giecėwicza „O tajnem szkolnict- 
wie w Wilnie i kółkach samokształceniowych 
młodzieży wiejskiej”, oraz ob. Wyszyńskiego 
„Praca Peowiaków w Okręgu Białostockim 

na terenach okupacyjnych 1917 i 1918 T.“ 

Omawiana herbatka towarzyska, będzie 

ostatnią przed ferjami urlopowemi, które 
się rozpoczną dnia 1 lipca i trwač będą do 
1 wrzešnia r. b. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Wyniki rewizji gospodarki cechów 

-rzemieślniczych. Urząd Przemysłowy zakoń- 
czył trwające od kilku miesięcy prace re- 
wizyjne w cechach rzemieślniczych. Rewizja 
nie ujawniła nigdzie, poza cechem chrześci- 
jańskiego związku cukierników żadnych nie- 
dokładności. 

— Rzemieślnicza pielgrzymka do Kal- 
warji. W! najbliższą niedzielę — jak już do- 
nosiliśmy — rzemieślnicy wileńscy organi- 
zują wielką pielgrzymkę do Kalwarji, która 

odbędzie się w następującym porządku: 0 g. 
6 m. 30 uroczyste nabożeństwo w Ostrej Bra 
mie, poczem nastąpi wymarsz do Kalwarji. 
Po powrocie o godz. 6 wiecorem odbędą 
się, również w Ostrej Bramie, uroczyste nie- 
szpory poczem nastąpi rozwiązanie pielgrzym 
ki. Pielgrzymkę tę organizuje Związek Ce- 
chów. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Koncert Pieśni Białoruskiej. W' dniu 

dzisiejszym 4 bm. w sali Klubu Handlowo- 
Przemysłowego (Mickiewicza 33-a) odbędzie 
się organizowany przez Białoruski Związek 
Akademcki Koncert Pieśni Białoruskiej. Na 
program koncertu złoży się szereg ludowych 
piosenek białoruskich w wykonaniu chóru 
akademickiego pod kierunkiem p. G. Szyrmy 
oraz numery solowe, które wykona p. L. 
Sosnowska i inni. Początek o godz. 20 m. 30 
Ceny biletów od 1 zł do 5 zł. 

RÓŻNE. 
— Ostatnie dni pokazu motyli egzotycz- 

nych w Muzeum Przyrodniczem USB. (Zakre 
towa 23). W niedzielę dnia 5 czerwca upły 
wa ostatni dzień pokazu motyli egzotycz- 
nych. Do dnia 5 czerwca włącznie muzeum 
jest otwarte codziennie od godz. 11 do 14. 
Od 7 czerwca Muzeum Przyrodnicze dostę- 
pne będzie dla publiczności tyłko we środy 
i w niedziele od godz. 11—14 p. p. 

— Redukcja płae pracowniczych w Ka- 
sie Chorych. Jak się dowiadujemy, w Kasie 
Chorych zamierzona jest redukcja płac pra- 
cowników. sprawie tej opracowuje się 
obecnie konkretny projekt. 

Wiadomość o zamierzonych redukcjach 
wywołała duże poruszenie wśród sfer praco- 
wniczych. 

— Tydzień Ligi Obrony Powietrznej Pań- 
stwa. Tegoroczny Tydzień Ligi Obrony Po- 
wietrznej Państwa odbędzie się w dniach 

od 5 do 12 czerwca. 

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

Dziś, w sobotę dnia 4 czerwca o godz. 8. 
arcywesoła farsa Arnolda i Bacha pt. 
tura w raju. Niezmiernie wesoła tre: 
ki i szampański humor, przebijający z 
dego zdania — czynią iż „Awantura w raj 
wciąż cieszy się niesłabnącem powodzeniem. 
Pełna werwy i humoru gra artystów podnosi 
zalety sztuki. 

Jutro. w niedzielę 5 bm. o godz. 8.15 w. 
„Awantura w raju”. 

— „Szczęście od jutra* w Lutni. Dziś, 
w sobołę dnia 4 czerwca o godz. 8.15 wiecz. 

ała komedja St. Kiedrzyński 
ie od jutra. Za temat 

komedjo-pisarzowi posłużył wiecznie żywy 
problem walki dwóch kobiet o serce jednego 

mężczyzny. W! tym wypadku oryginalność 
pomysłu polega na fakcie, iż ' 

   

  

  
  

      

    

    

    

    zawodniczy z córką. Jedna 
k.    zwycięża uczucie kochanki, poświę- 

cając własne szczęście dla szczęścia dziecka. 
Jutro, w niedzielę 5 bm. o godz. 8.15 w 

po raz ostatni „Szczęście od jutra” * 

— Pepołudniówka niedzielna odwołana. 
Z powodu uroczystości Moniuszkowskich po 
południówka niedzielna (5 czerwca o godz. 
4 po poł.) została odwołana. 

— Teatr Letni w Bernardynce w dniu 7 
czerwca, we wtorek — wystąpi z premjerą 
wesołej operetki-wodewilu pt. „Polacy w A- 
merycė“. Reżyseruje dyr. M. Szpakiewicz. 

„Nieuchwytny* Wallace'a w Lutni. 
W! najbliższy czwartek 9 czerwca po raz 
pierwszy ukaże się niezmiernie interesująca 
sztuka Włallace'a pt. „Nieuchwytny*. 

— „Polska Jeritza* Wanda Wermińska 
w Wilnie. We wtorek dnia 7 bm. przybywa 
do Wilna sławna na cały świat śpiewaczka, 
primadonna opery w Wiedniu — Wanda 
Wiermińska. Wanda Wermińska w dniu tym 
fascynować będzie słuchaczy swym wspania 

  

    

łym, cudownie brzmiącym sopranem, który ̀ 
jej zjednał tak wielką sławę i przydomek 
„Polskiej Jeritzy*. Ceny miejsc specjalne. 

— Dygas w Wilnie. Park im. Żeligow- 
skiego, sobota 4 czerwca 1932 r: 

1) Koncert Wil. Orkiestry Symfonicznej 
pod batutą Michała Małachowskiego. 

2) Wystąpi Ignacy Dygas znakomity te- 
nor, w programie Moniuszko i inni. Przy 
fortepianie E. Sołomonówna 

Początek o godz. 8 min. 15 wieczorem. 
Ceny 30, 20 i 60 gr 

20,000 dolarów 
w Lutni. 

    

Para baletowa 
Radwan-Rymkiewiczówna. 

poniedziałek 6 czerwca o godz. 8 min. 
15 w Teatrze Miejskim ZASP. w „Lutni* 

zespół Nowej Rewji Wileńskiej pod dyr. 
L. Żukowskiego wystąwia tylko jeden raz 
wesołą rewję „20,000 dolarów** w 2 częściach 
18 obrazach, pióra A, Jaksztasa, W. Anuse- 
wicza i innych. Muzyka Famy Gordon, A. 
Jaszczyńskiego i A: Zyngiera. Udział bierze 
para baletowa R. Radwan — H Rymkiewi- 
czówna, panie: Hanka Skorukówna, Muszka 
Szomańska, Mary Rymkiewiczówna, pano- 
wie: Leon Warski, Antoni Jaksztas, Adam 
Zyngier. Melodyjne piosenki, dowcipne. mo- 
nologi i sketche, finezyjne ewolucje pary ba 
letowej oraz doborowy jazz, złożą się na ca 
łość programu, poczem nastąpi rozwiązanie 
tytułu Rewji. 

RADJO 
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 światowy a tech- 
nika odczyt. 16.55: Audycja dla dzieci. 
1700: Koncert. 18.00: Transmisja nabożeń- 
stwa z Ostrej Bramy. 19.00: Tygodnik łitew- 
ski. 19,15:.Stanisław Moniuszko (w 60-tą ro- 
cznicę śmierci). 19.30: Kom. Wil. Tow. Kó- 
łek Rołniczych. 19.40: Wiadomości sporto- 

    

  

„we. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: 
„Na widnokręgu“. 20.15: Koncert życzeń 
(płyty). 21.55: „Papryka, tokaj i muzyka 
cygańska* — feljeton. 22.10: Koncert Cho- 
pinowski (Robowska). 0: Komunikaty i 
muzyka taneczna 

NIEDZIELA, dnia 5 czerwca 1932 r. 

10.00: Transmisja nabożeństwa. 11.50: 
Sygnał czasu. 12.10: Komunikat meteorolo- 
giczny. 12.15: Poranek z Filharmonji 14.00: 
Przemówienie z okazji tygodnia LOPP. 

Pieśni Moniuszki. 14.30: „Jak sprze- 
ć świnie'* — odczyt. 14.50: Pieśni - 

15 Odczyt rolniczy. 15 Pieśni 
0: Audycja dla dzieci 16,05: 
Audycja dla wszystkich Nr. 

  

14.15: 

  

      

        

   16,15: Przerwa. 
10 (przeznaczona dła dzieci wiejskich) „Jak 

  

mały Józiuk po Polsce wędrował”. 17.00: 
Koncert. 18,00: „„Rozwój radjofonji* — .od- 
czyt. 18,20: Koncert. 18,30: Pieśni Moniuszki   

onaniu Chóru „Echa*. 18,50: Koncert 
Pieśni lit« w wykonaniu Ireny Bili-    

      
nisówn 19,30: Program na poniedziałek. 
19,35: rzynka techniczna. 19,50: Opera 
„Hal Moniuszki. 23,20: Wiadomości spor 
towe. 

NOWINKI RADJOWE. 

ROCZNICA MONIUSZKI 

60-tą rocznicę śmierci Stanisława Moniu- 

szki uczci Radjo Wiileńskie w sobotę dnia 
4 czerwca i w niedzielę dnia 5. czerwca. W 
sobotę o godz. 19,15 prof. Michał Józefo- 
wicz wygłosi odczyt o życiu i twórczości 
wiełkiego kompozytora, w niedzielę zaś o 
godz. 18,30 chór wiłeński Echo pod dyrekcją 

   

    

Wł. Kalinowskiego odśpiewa cztery utwory 
St. Moniuszki: Modlitwę, Błysnął poranek. 
Kwiatek i Krakowiaka. Audycja niedzielna 

będzie 
głośnie. 

PAPRYKA, TOKAJ I CYGANIE. 

W! sobotę o godz. 21,55 Witold Hulewicz 
opowie radjosłuchaczom w dalszym ciągu 
o swych wrażeniach węgierskich. Papryka, 
tokaj i muzyka cygańska — taki jest tytuł 
feljetonu, który zapozna nas z życiem oby- 
czajowem i codziennem naszych  prawdzi- 
wych i entuzjastycznych przyjaciół. 

SPORT 
MECZ PIŁKI NOŻNEJ O MISTRZOSTWO 

KL. B. 

R. K. S. „DRUKARZ“ — R. K, S, „TUR“, 

Dziš, t. j. 

na Stadjonie 

transmitowana na wszystkie  roz- 

  

w sobotę dnia 4 czerwca b. r. 

Sportowym na Pióromoncie 

odbędzie się mecz piłki nożnej o mistrzost- 

wo kl. B. DRUKARZ — TUR. 

Początek meczu o godz. 5 p. p. 

ZAWODY O ODZNAKĘ PZLA. 

Dziś o godz. 4 na stadjonie na Pióro- 
moncie oraz jutro o godz. 1l odbędą się za- 
wody o odznakę PZLA. 

WYJAZD REPREZENTACJI SZERMIER- 
CZEJ SZKÓŁ WILEŃSKICH 

DO WARSZAWY. 

Reprezentacja wileńskich szkół średnich 
wyjechała do Warszawy, gdzie zmierzy się 
z takąż reprezentacją Warszawy. Mecz re- 
wanżowy przewidziany w Wiilnie. 

DZISIEJSZY MECZ PIŁKARSKI. 

Dziś na boisku 6 p. p. Leg. odbędzie się 
kolejne spotkanie z cyklu rozgrywek o mi- 
strzostwo. Do walki stają drużyny Ogniska i 
ŻAKS-u. Sądząc z dotychczasowej formy obu 
drużyn zwycięstwo bez trudu musi uzyskać 
zespół Ogniska, niespodzianki jednak nigdy 
nie są wykluczone. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
TRAGEDJA BEZROBOTNEGO. 

Wezoraj w godzinach porannych przy ul. 
Kwiatowej upadł nieprzytomny jakiś prze- 
chodzień. Na miejsce wypadku zawezwane 
pogotowie ratunkowe, które stwierdziło, iż 
nieznany osobnik doznał złamania żebra i 
szeregu obrażeń, wobec czego przewieziono 
go de szpitala żydowskiego. 

W] szpitalu ustalono, iż jest to niejaki 
Konstanty Plawgo bezrobotny zamieszkały 
przy ulicy Belwederskiej Nr. 25, Wobee bez- 
robocia Plawgo nie miał czem zapłacić ko- 
rhcrnego. Wówczas właściciel domu zażądał 
6d niego, by natychmiast opuścił mieszka- 
nie. Plawgo, nie mając środków na wynaję- 
cie innego mieszkania nie wyniósł się. 

Przedwczoraj niepożądany lokator — jak 
sam cpowiada — napadnięty został przez 
właściciela demu, który zadał mu szereg cięż 

kich obrażeń. Plawgo zwrócił się. wówczas 
po pomoce do pogotowia. Wi dniu wczoraj- 
szym właściciel domu powtórzył napad bijąc 
tym razem Plawgę dotkliwiej, przyczem zła- 
mał mu żchre i zadał poważne uszkodzenia 
ciała. Plawgo ostatkiem sił udał się do mia- 
sta, lecz na ulicy Kwiatowej zasłabł i padł 
nieprzytomny na ziemię. (e). 

TAJNA GORZELNIA 

W. dniu wczorajszym funkcjonarjusze P. 
P. w domu Nr. 10 przy ul. Rysiej ujawnili 
zakonspirowaną fabrykę alkoholu. Tajna 
gorzelnię prowadzili Józet Niewiadomski i 
Anastazja Grygonisowa. Wspomnieni pędzili 
samcgonkę nietylko dla własnego użytku, 
lecz i na sprzedaż. Podczas rewizji ujawnio 
no aparat gorzelniczy oraz wszelkie przy- 
rządy de pędzenia samogonki. Pozatem zna- 
leziono przygotowany zacier oraz flaszke już 
wypędzenej wódki. 

Tajną gorzelnię opieczętowano. Przeciw- 
ko Niewiadomskiemu i Grygonisowej spo- 
rządzono doniesienie karno-sądowe (e) 

ARESZTOWANIE PRZEMYTNICZKI. 

W! dniu wczorajszym na dworcu wileń- 
skim funkcjonarjusze policji śledczej zatrzy 
mali niejaką Szwareman, która przewoziła 
9 kilegramów sacharyny pochodzącej z prze 
mytu (e). 

BÓJKA NA ULICY ZAWALNEJ. 

Wezeraj w południe na ulicy Zawalnej 
wynikła pomiędzy kilku osobnikami bójka, 
podczas której został poraniony kolejarz Ka 
zimierz Waszyński, zam. przy ul. Moniuszki 
Nr. 32, 

Rannemu pierwszej pomocy 
udzieliło pogotewie ratunkowe. 

PODRZUTEK. 

W klatce domu Nr. 16 przy ulicy Subocz 
znaleziono podrzutka płci żeńskiej, w wieku 
około 3 tygodni, którego umieszczono w przy 
tułku Dzieciątka Jezus. 

ZA WJELE WYPIŁA. 

Stefanja Ostrejko. bez stałego miej. 
mieszkania, wskutek nadmiernego y 
alkoholu zatruła się. Wymienioną z ulicy 
Kolejowej Pogotowie Ratunkowe odwiozło 
do szpitala Sawiez, w stanie niezagrażają- 
cym życiu. 

  

lekarskiej 

   

KRADZIEŻE. 

Nieznani sprawcy zapomocą wyjęcia 
by dostali się do domu ludowego (ulic 
kola) i na szkodę Stow. Młodzieży Polskiej 
dokonali kradzi: 39 płyt i patefonu na su 
mę zł. 345. 

    

  

   
Wasta Dziewieńczykówna dokonała kra 

dzieży gotówki zł. 180. — Zostały one wycią 
gnięte z kieszeni Aleksandra Naniewicza (Ło 
kieć 8). Sprawczynię kradzieży zatrzymano, 
lecz gotówki nie odnaleziono. 
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Stracenie szpiega bolszewickiego. 
Pierwsza egzekucja w Wilnie. 

W. awiązku z czwartkowym wyrokiem 
sądu doraźnego. którego mocą na, karę 
śmierci przez powieszenie zasądzony został 
za szpiegostwo na rzecz Rosji Andrzej Mal- 
ko, o czem donosiliśmy wczoraj, w jednej 
a ubikaeyj mieszczących się w podziemiach 
więzienia łukiskiego, a przystosowaneį do 
straceń skazańców, odbyła się egzekucja. 

Do Wilna przybył rannym kurjerem kat 
Maciejewski i jego pomocnik i natychmiast 

udali się do więzienia. 
Skazanego wprowadzono do pokoju stra- 

eeń, gdzie już byli zgromadzeni: prokurator 
dyżurny komisarz PP., naczelnik więzienia, 
lekarz i inni. 

Po odczytaniu wyroku kat przystąpił do 

egzekueji. 
Straceniee zachowywał się spokojnie do 

ostatniej ehwili. Ka-er. 

Dalsze procesy o ekscesy listopadowe 
przed sądem 

Wkzoraj przed wydziałem karnym sądu 
okręgowego toczyły się dalsze procesy, wy- 
nikłe na tle pamiętnych ekscesów ulicznych 
jakie miały miejsce w listopadzie ub. roku. 

Z pośród 7-miu spraw tego rodzaju sąd 
pod przewodnictwem wiceprezesa Brzozow- 
skiego i przy udziale sędziów Bobrowskiego 
i Zaniewskiego rozpoznał cztery. 

W sprawach Lejby Doktorowicza, lat 20 
i Mojżesza Faktora, lat 19, oskarżonych o 
udział w zbiegowisku publicznem i gwał- 
łach wynikłych z nienawiści plemiennej sąd 
uznał iż wina podsądnym nie została de 
wiedziona i obu uniewinnił. 

Sprawę Sory Krzyżowskiej, której akt 
oskarżenia inkryminuje takież same prze- 
stępstwo odroczono do dnia dzisiejszego ce- 
Jem wezwania i zbadania jeszcze jednego 
świadka. 

okręgowym. 
Wreszcie sąd rozpoznał łącznie sprawy 

Jakóba Feldmana i Lwa Solca studentów 
USB, którzy w dniu 10 listopada mieli brać 
czynny udział w zajściach a przytem ciskali 
kamieniami do interwenjujących policjan- 
tów. 

Obaj oskarżeni nie przyznali się do winy 
a przeciwnie twierdzili, iż policjanci dopuś- 
cili się nad nimi gwałtu. 

Po zbadanu świadków i wysłuchaniu prze 
mówień prokuratora p. O. Klasse i mec. 
Petrusewicza oraz mec. Rudnickiego, sąd 
zmienił kwalifikację prawną czynów pod- 
sądnych i skazał ich jedynie za zakłócenie 
spokoju publicznego (art. 262 kk.) na osa- 
dzenie w areszcie przez 2 tygodnie każdego. 

Dwie inne sprawy wobec spóźnionej pory 
sąd edroczył do dnia dzisiejszego. = Ka-er. 

1 Izby Przem - Handl. 
w Wilnie. 

W sprawie kontyngentów 
przywozowych. 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie 
podaje do wiadomości firm i osób zaintere- 
sowanych, że podania o udzielenie zezwoleń 
przewozu na towary reglamentowane, objęte 
zarówno dawnemi, jak i nowemi listami za- 
kazów (D. U. R. P. Nr. 111 z r. 1931 Nr. 9 
z roku 1932) z kontyngentu na III-ci kwartał 
1932 r. (listy dawne) oraz na miesiące lipiec- 
sierpień r. b. (listy nowe) — należy składać 
do lzby w trybie normalnym, za pośred- 
nictwem związków i stowarzyszeń gospodar- 
czych, najpóźniej do dnia 15 czerwca 1932 r. 
Izba podkreśa, że podania, otrzymane przez 
Izbę po upływie powyższego terminu nie 
będą rozpatrywane przy zasadniczym podzia 
le kontyngentów, lecz dopiero przy podziale 
rezerw, które mogą się okazać bardzo nikłe- 
mi. 
Równocześnie Izba przypomina, że wobec 

podwyższenia opłat stemplowych od podań, 
również odnośne blankiety podaniowe dla 
towarów reglamentowanych muszą być za- 
opatrzone w znaczki stemplowe w wysoko- 
ści zł. 5, zaś od każdego załącznika—po 
zł 0,50. 

Sytuacja w handlu. 
Podług danych Urzędu Przemysłowego 

miesiąe ubiegły przyniósł na terenie Wilna 
dalsze odprężenie o tie chodzi o likwidację 
przedsiębiorstw handlowych i przemysło- 
wych, W) ciąga maja nie zanotowano żadne- 
go wypadku zwinięcia przedsiębiorstwa prze 
mysłowego względnie rzemieślniczego, przed 
siębiorstw handlowych zaś zlikwidowano tyl 
ko 9, natomiast nowych powstało kilkanaś- 
cie, nie wliezdjąc w to przedsiębiorstw sezo- 
nowych, jak sodowiarnie, sklepy owocowe 
1 & p. Fakt znacznego spadku iłości skle- 
pów likwidujących się nie może bynajmniej 
nasuwać wniosku, że sytuacja w handlu 
względnie przemyśle uległa poprawie, ilość 
likwidujących się sklepów niewątpliwie wzro 
Śnie i to bardzo znaeznie w okresie wyku- 
pywania nowych świadectw przemysłowych. 

Statki pasażerskie 
kursują po rzece Wilji na odcinku Wil- 

no—Wierki w soboty, niedziele i dnie świąte. 
czne od godz. 7 rano co pół godziny. W: dnie 
powszednie kursują z wycieczkami, dla grup 
oraz młodzieży szkolnej specjalne zniżki. 

Szczęście od dzisiaj. 
Już dziś dnia 4 czerwca rozpocznie się 

Twój szczęśliwy dzień jeżeli nie zwlekając 

KURIER w 

kupisz chociażby za ostatnie 50 gr. bilet 
na Wielką Loterję Fantową organizowaną 
staraniem Wojewódzkiego Komitetu — 40 
Spraw Bezrobocia.W. żadnym wypadku nie 
kicz na przegraną — gdyż każdy bilet wyg- 
rywa, a zatem jakiekolwiek ryzyko jest ab- 
solutnie niemożliwe. 

Pamiętaj również, iż całkowity dochód z 
tej imprezy przeznaczony jest na pomoc 
bezrobotnym. Włydawanie fantów odbywać 
się będzie w gmachu Ratusza przy ul. Wiel- 
kiej, dnia 4, 5 i 6 czerwca od godz. 10—12 

od godz. 15—19. 

Sg 

KINA I FILMY 

„KSIĄŻĘ DRACULA©, 
Kino jest dziedziną nieograniczonych 

możliwości. Osobliwe nasuwa zwłaszcza oka. 
zie w tem, co się tyczy wszelakiej bajkowo- 
Ści, feerji, czarów i przeróżnej fantastyki. 

Niestety (ubolewałem już nad tem nie- 
jednokrotnie), zamało jest ono pod tym 
względem wyzyskiwane, na korzyść przeróż 
nych, nudnych, naturalistycznych dramideł. 
Za pięknych, dobrych czasów niemego filmu 
bywały wprawdzie takie majstersztyki, jak 
„Król Gór* z Wiegenerem i inne, ale dawno, 
dawno już nic podobnego, ani choć analo- 
gicznego nie widzieliśmy. 

Wczorajszy „Księżę Dracula" wydaje się 
w pewnej mierze jakby wyłomem w dotych 
czasowym szablonie Fantastyka, baśń, na 
pozór — święcą w nim triumfy. Niestety 
jest to znowu przypitraszone tak po ame- 
rykańsku, że nie widzimy w tem żadnej baś- 
ni, żadnej feerji. Jak ośle uszy z za płota, 
wyłazi z pseudo romantycznych osłonek ame 
rykański dramat sensacyjny a nawet krymi- 
nalny, także z nieodzownym detektywem, 
który dla odmiany jest jakimś pokracznym, 
rudym profesorem holenderskim. 

Pozatem widzimy taki bigos najrozma- 
itszych motywów, taki brak poczucia stylu, 
taki prymitywizm pomysłów i naiwność ca- 
łej kombinacji, że geneza tego wszystkiego 
staje się dopiero zrozumiała, gdy uprzytom- 
nimy sobie, iż sfabrykowane zostalo „toto“ 
w Ameryce, kraju różnych możliwości, ale 
ludzi o fantazji dość ubogiej, jeśli nie cho- 
dzi o business, oszukiwanie prohibicji i prze 
stępczość wogóle, a także technikę i wyna- 
lazki z tej dziedziny, zastosowywane nader 
intensywnie w poprzednich. a 

Wyobraźmy sobie motym z wierzeń na 
szego ludu mazurskiego, czy coś z Ukrainy, 
względnie Mołdawji, jakieś strzygi, upiory i 
wilkołaki, parę osób z sosjety nowojorskiej 
w strojach wieczorowych, czy balowych na- 
wet, stary zamek, okręt, teatr, opactwo śred- 
niowieczne, salon prywatny, zmieńmy upio- 
ra na „wampira* (?), każmy bohaterowi 
ucharakteryzować się na „demona*, kažmy 
mu odpowiednio szarżować,  przyćmijmy 
Światło i pasztet gotów, jako „strawa ducho 
wa' dla naiwnych yankesów, chociażby na- 
wet oni mieli po nim dostać niestrawności. 

Taki jest wniosek zasadniczy, wyciąg- 
nięty już z niewielkiej nawet, dozy zasta- 
nowienia się nad upiornym (wcale nie je- 
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stešmy o tem przekonani) Draculą. Pomimo 
to potężny aparat akcesorjów, który zmon- 
towano do tego straszydła, robi swoje i nie- 
kiedy nawet patrzymy na ekran z zaintere- 
sowaniem. 

Bardzo ciekawy zwłaszcza jest początek 
i gdyby całość była utrzymana w tym sty- 
lu a nie zeszła na manowce zupełnie natu- 
ralistycznego ujęcia (pomieszanego tylko 
nieudatnie z  niesamowitościami, których 
zastosowanie tutaj jest nonsensem artystycz. 
nym), byłby to film wcale, a wcale udany. 

Nad program mecz bokserski, dla niefa- 
chowców w tej „branży* bardzo nudny. 

Do recenzji z filmu „Pod kuratelą“. T. 
zw. „djablik zecerski* (to cały Belzebub!) 
sprawił, że śmiech wypadł tam, jako uczu- 
cie, często całkowicie „wyrwane* z serca, 
a miało być wyprane.... (sk) 

Walka o tańszy prąd elektryczny. 
Na odbytem przed paru dniami wa 

Inem zgromadzeniu Związku Cechów 
między innemi omawiano sprawę wy- 
górowanych cen za prąd elektryczny. 
Po długiej i bardzo ożywionej dysku- 
sji postanowiono w dalszym ciągu 
prowadzić zapoczątkowaną już akcję 

    
  

  

‚ o obniżenie cen na elektryczność. 
W razie, gdyby starania o obniżkę 

cen na elektryczność nie odniosły po- 
żądanego rezultatu projektowane jest 
zorganizowanie strajku ogółu odbior- 
ców prądu, 

Co wyrabiano w Chinach 
już przed 2006 lat. 

Odkrycie ekspedycji naukowej 
Swen Hedina. 

Na północno-zachodnim krańcu Państwa 
Niebieskiego, na pograniczu pustyń Mongo- 
lji znajdowały się na 200 lat przed Nar. 
Chrystusa osady i forteczki obronne, które 

ła rządząca wówczas w Chinach dy- 
nastja Hanów. Obronny ten pas chronił Chi- 
ny przed najściem Mongołów, a załogi for- 
teczek pogranicznych tworzyły formacje po 
dobne nieco do legjonów rzymskich. 

Dziś ten pas cały przedstawia pustynię 
niezamieszkałą, przez którą od czasu do cza 
su ciągną karawany. 

Dawniejsze już odkrycia pozwalały mnie- 
mać, że w tych okolicach. pod ruinami sta- 
rożytnych forteczek znajdują się cenne wy- 
kopaliska, które mogą dać obraz kultury i 
cywilizacji chińskiej z przed 2000 lat. Do 
tego celu właśnie zmierzała ostatnio ekspe- 
dycja naukowa prowadzona przez Swen He- 
dina, w skład której wchodzili archeologo- 
wie, paleontologowie, uczeni specjaliści 

Młody archeolog, Szwed, Folke Bergman 
który kierował pracami tej grupy ekspedy- 
cji, rozpoczął w r. 1930 poszukiwania wzdłuż 
biegu rzeki Etsingol; prace trwały przez ca- 
ły rok 1931 i dały w rezultacie bogate plo- 
ny. W! ruinach starych forteczek, wzniesio- 

   
  

nych z ciosanego kamienia i wypalanej ce- 
gły, znalazł Bergman setki i tysiące drew- 
nianych tabliczek pokrytych napisami; ucze 
ni twierdzą. iż są to najdawniejsze. znane 
dotychczas manuskrypty chińskie. Sądząc z 
odcyfrowania częściowo napisów, tabliczki 
te są „dowodami indentyfikacyjnemi* żołnie- 
rzy, należących do załogi forteczek. Po do- 
kładnem odcyfrowaniu ich treści, dadzą one 
— jak przypuszczają — bogaty materjał dla 
zapoznania się z życiem i obyczajami ludu 
w tych okolicach Azji przed 20-ma wiekami. 

Pomiędzy innemi wykopaliskami, któ- 
rych mnóstwo odnalazła ekspedycja Hedi- 
na, zasługują szczególnie na uwagę strzały 
z ostrzami z bronzu, noże z żelaza, bardzo 
pięknie wykończone i ozdobione, różne sprzę 
ty z drzewa, garnczki gliniane, pokryte ry- 
sunkami kolorowemi etc. 

Sensację wzbudziły jednak wśród uczo- 
nych odnalezione igły do szycia, w liczbie 
kilkuset, zawinięte starannie w kawał mate- 
rji jedwabnej, dość dobrze zachowanej. Igły 
te, wykonane z żelaza, starannie wygładzone. 
należały zapewne do krawca z przed 2 ty- 
sięcy lat. 

Znaleziono również pieczęcie z drzewa 0- 
raz coś w rodzaju matrycy drewnianej, na 
której wyrżnięty jest tekat. Znajomość dru- 
ku rozpowszechniona była w Chinach już w 
III wieku przed Nar. Chr. Wynalazek ten 
przypisują generałowi Meng-Tien, sławnemu 
twórcy i budowniczemu historycznego Mu- 
ru Chińskiego. 

Folke Bergman odkopał również ruiny 
prastarego miasta Khara-Khoto. zamieszka- 
nego około 1500 lat temu przez plemię chiń- 
skie Si-Hia. Bergman odnalazł zagrzebane w 
piasku około sto pięćdziesiąt domów i świą- 
tyń, których ny pokryte są napisami i 
sentencjami w języku mongolskim, chińskim 
tybetańskim, a nawet perskim. Po dokład- 
nem zbadaniu wykopalisk można się spo- 
dziewać ciekawych odkryć z dziedziny fol- 
kloru i cywilizacji, datujących się z epoki 
tak odległej, w której Chiny były już pań- 
stwem wysoko ucywilizowanem. 

Odkrycia ekspedycji Swen Hedina mają 
szczególnie interesujący — ba, ironiczny 
może — posmak, w obliczu rozkładu i zni- 
szczenia, jakiego obraz dają Chiny spółczes- 
ne, będące polem nieustających bitew, krwa 
wych porachunków i zamętu tak z zewnątrz 
jak i wewnątrz. Or. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Laskowski K. „Boks*. Cena zł. 3.50. 

Pulst Wł. „Nauka gry w lawn-tennisa*. Cena 
zł. 2. Warszawa, Główna Księgarnia Wojsko- 
wa 1932. Do pokaźnej już liczby wydawnictw 
sportowych Głównej Księgarni Wojskowej 
dochodzą jeszcze obecnie 2 z coraz bardziej 
rozwijających się u nas dziedzin sportu — 
boksu i tennisa. 

Autor .Boksu* znany pięściarz i instru- 
ktor, opierając się na bogatej praktyce i 
studjach zagranicą z zakresu boksu, podał 
w tej pracy własną metodę jego nauczania. 
W 4 rozdziałach omąwia: 1) naukę, 2) za- 
prawę, 3) uwagi o taktyce boksu i 4) załą- 
cza regulamin sportowy PZB. 

Jest to pierwsza praca metodyczna i za- 
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razem stanowiąca ostatnie słowo w naszej 
literaturze pięściarskiej. 

„Nauka gry w lawn-tennisa* — praca in- 
struktora gry w tennisa podaje treściwy i do 
kładny opis techniki i taktyki tej gry. Skła- 
da się z 3 części. W pierwszej omówiono 
uderzenia, przyczem autor stosuje oryginal- 
ny podział na uderzenia, wykonywane z głę_ 
bi boiska oraz z pozycji przy siatce. Druga 
część stanowi uwagi o taktyce gry. zwłasz- 
cza doskonale przemyślany opis gry pod- 
-wójnej. Trzecia część zawiera opis boiska i 
prawidła gry. 

Praca ta stanowi b. dobry podręcznik dl.x 
początkujących, jak zarówno dla tych, któ- 
rzy chcieliby zgłębić zasady gry. 

Nadmienić należy, że jest ona tomikien» 
22 „Bibljoteczki Społecznej” wydawaneji 
przez Główną Księgarnię Wojskową. 

— Jan Brzękowski: Bankructwo peofe- 
sera Muellera (powieść sensacyjno-filmowa) 
Warszawa 1931 — Dom Książki Polskiej. 
Pośród masy powieści sensacyjnych wydawa 
nych obecnie w Polsce, powieść Brzękowskie- 
go wyróżnia się bardzo korzystnie. Napi- 
sana z dużym talentem, oparta na oryginal- 
nym pomyśle, przedstawia się bardzo zaj- 
mująeo. Forma scenarjusza filmowego a 
więc błyskawiczne tempo akcji z czem łączy 
się .telegraficzny* styl i obrazowe ujęcie 
szczegółów, powoduje że treść jest zwarta, 
w czytaniu wymaga wielkiej uwagi i utrzy- 

        

muje czytelnika w niegasnącem napieciu. 
Szczegóły techniczne, charakterystyczne 

dla powieś filmowej, takie, jak napisy 

  

grubemi czcionkami, cała strona kompono= 

  

wana z napisów rozstrzelonych i t. p., ułat- 
orjentowanie się w akcji a razem 

sprawia ają przyjemność wrokową 
Powieść Brzękowskiego czyta się je- 

dnym tchem z wciąż rosnącem zaintereso- 
waniem. Wielka szkoda, że nie została ona 
sfilmowana, byłby to z pewnością duży su- 
kces polskiej produkcji filmowej. 

— Witold Zechenter: „Niebieskie i Zło- 
te*, „Linja Prosta* Poznań 1932. Wydawni- 
ctwe Dwutygodnika Literaekiego. Dwa to- 
miki poezyj Witolda Zechentera nie są z 
punktu widzenia artystycznego niczem no9- 
wem, ani rewelacyjnem. Zechenter nie mz 
oryginalnego oblicza artystycznego. Ulega wy 
raźnie dużym wpływom starszego pokolenia 
poetyckiego, zgrupowanego obecnie w war- 
szawskich „Wiadomościach  literackich“. 
Forma, tematy, a nawet tytuły niektórych 
wierszy budzą łudzące reminiscencje Tuwi- 
ma, który wywarł na Zechenierze bodajże 
najsilniejsze piętno. Zresztą z kart poezyj 
Zechentera uśmiechają się do nas często £ 
starzy inistrzowie tacy, jak Słowacki, Asnyk. 
a nawet Norwid. Wartość. społeczna poćzyj 
p. Zechentera przedstawia się jeszcze bar- 
dziej ubogo. Opinjowanie własnych uczuć. 
nastrojów czy przeżyć, w czasach, kiedy za- 
jęcie się palącemi problemami współczesnoś-— 
ci jest obowiązkiem każdego poważnego li- 
terata, ma wartość conajmniej wątpliwą. 
Włobec kryzysu, wobec zmian kształtującyche 
się w psychice człowieka nowoczesnego, p- 
Zechenter ze swemi osobistemi wynurzenia- 
mi lirycznemi wygląda jak emeryt podle- 
wający kwiatki pośród walących się z 
płonącego miasta. s. 

  

Dziś wielki program! KINO -TEATR Film humoru i tempa z Hareym Liedtke 
Wspaniała całość! 

MIMOZA,2 
ul. Wielka Nr. 25 

Przetarg. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

ogłasza na dzień 13 czerwca 1932 roku przetarg na 
roboty budowlane konserwacyjne i drobne nowe. 

Bliższe szczegóły w Monitorze Polskim Nr. 123 
z dnia 1.V|. 1932 roku. 

Znana WERÓW 66 

ROWERÓW „SPORT 
e a= Nr. 4 

powiadamia, iż ceny zostały wod zniżone: 
doba — 5 zł., za godzinę — 70 i 50 gr. 

  

PROSZEK 

Žalia 
OLA DOROSŁYCH 

OSTRZEŻENIE. zy КИРМЕ NALEŻY 
AMCENTOWAĆ I WYRAŻNIE ZĄDAC TYLKO 
|RYGINALNYCH PROSZKÓW z.KOGUTKIEM" 
i SACMIFGQ INANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 

; WYJSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW, UPOR- 
czywyg POLECANYCH. W PODOBNEM DO 

NAJŻEGO OPAKOWANIU. 

  

Nowootworzona Mleczarnia | 

„KRESOWIANKA“ Mickiewicza 21 

CZARNE DOMINO 
2) TEMPO, TEMPO +› 

* Niewidziane dotąt popisy akrobat: 

po cenach zniżonych. | 

Hjeny nocy 
   
  

  

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

I. S. Mill. 

Bibljoteka Nowości 
Plac Orzeszkowej 3 

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

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

  

MOTOCYKLE | LEKCJE 
F. N. i Roysl-Enfield 

ze wszystkich przedmio- 
tów w zakresie szkół śr. Wyprzedaż nowych mo- 

deli 1931 roku. 
Przedstaw. —Wileńska 10 

OKAZYJNIE 
różne pozostałe z licytacji 
rzeczy oraz samochody 

sprzedsie | ombard, tanio 
ul. Biskupia 4, tel. 14-10 | 
od 9-2 i od5-7 po poł 

- Absolwent 

  

    

gimnazjum matem.-przyr. | 

z dobrym niemieckim 
poszukuje na lato kond. 

udzielają rutynowani ko- 
repetytorzy, b. prof gimn. 
i absolw. U. S. B. Przy- 
gotowanie do matury. 
Języki obce: niemiecki, 
francuski, włoski (kon- 
wersacja) i klas, łacina 
i grecki. Zgłoszenia od 
5—6 po poł.—ul Subocz 

Nr. 6, m. 8. 
  

RUTYNOWANY 

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

i Marją Poudier w rolach głównych. 
Wielki dramat salonowo-sensacyjny, rozgryw. 
się na tle olśniew. wystawy 

ceny cyrkowe. W roli głównej Lucjano Albertini. 

  

abar. i cyrków 

Do wynajęcia 
w centrum miąsta ładne 
mieszkanie ze wszystkie- 
mi wygodami, z werandą 
i oddzielnym ogródkiem 
do tego, przy ul. Św. Fi- 

lipa 4,m 10 

De wynajęcia 
LETNISKA po Ż'i 3 po- 
koje z kuchnią, z weran- 
dami, przy lesie sosnow. 
Pośpieszka, ul. Piękna 4. 
Informacje na miejscu. 

  

  

Do wynajęcia 
mieszkanie 2 i 3 pokoje 

z wygodami 
Wiłkomierska 5-a 

Do wynajęcia 

  

sklep 3x, lokal, 
nadający się na bank, 
klub lub inne przy ulicy 

Wileńskiej 20 

Miąszkanie 
4-pokoj na parterze 
z wygodami, balkonem 
i ogródkiem do wynajęcia 
Przy ul. Filipa 4 (naprze- 
ciw kościoła Św. Jakóba 

Mieszkania 
3.ch lub 4-ch pokojowe 

  

  

Letnisko - pensjonat 
rzeka, las sosnowy, 

poczta i maj. Daniuszew, 
stacja Smorgonie, 

Kiersnowska 

Konwersacyj 
z Niemką, teren A. Z. 

poszukuję 
Piłsudskiego 24, m. 4 

Zakład Krawiecki 
A. Kaleczyc 

Tatarska 3, m. 28. 
Wykonanie solidne. 

Ceny dostępne. 8448 

  

  

  

(EZ się skradz. 
w dniu 2.V. 1932 r. 

w Maciejówce gm. para- 
fjanowickiej, paszport za- 
graniczny Nr. 191, wyd. 
przez star. m. Dzisny dn. 
13.X. 1930 r. na imię Ke- 
rościka Józefa, oraz ks. 
wojsk. wyd. przez P.K.U. 

Postawy Nr. 445. 
  

NOWOOTWORZORA 
POLSKA 

przy uł. Wielkiej 29 
Poleca: cedz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja 
mleko zsiadłe, wędliny. 
iinne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące ora; 

obiady domowe 

  

Dr. GINSBERG 
ehoroby skėrne, wene 
ryczne | moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—! i 4—8, 

tel. 587. 667; 

I. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

niedziela 9—1. 
W. Z. P. 29. 
  

DOKTÓR 

ALEKSANUBR LIBO 
Choroby uszu, gardlainosa 
Zawalna 22. Telef. 599 
od I! —12 i 3—5 p. p. 
  

Lekarz-Dentysta 

L. ASS 
Wielka 32, m. 6 

przyjmuje od 10—i i 3—6 

Lekarz-Dentysta 

D. Frydmas Jasi 
ul. Wielka Nr. 4 

Nowošė Korony i mostki 
porcelanowe z gwarancją 

Zakład Fryzjerski 
męski i damski „MAX“ 

Kalwaryjska II, 
poleca pierwszorzędną ro- 

  

Akuszerka 

Maja [abnerowa 
przyjmuje od 9 do ? wiecx 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P, Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. it 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycr 

ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry 
W. Z. P. 48. 8325 
  

Akuszerka 

Maria Area 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła stę 

Zwierzyniec, Tom. Zans 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
w. Z. Nr. 3193 

LETNISKA 
do wynajęcia w pięknej 
suchej miejscowości p. n. 
„Lipówka” w odległości 
13 klm. od Wilna w stro- 
nę Niemenczyna, w sos- 
nowym lesie na wysokim 
brzegu Wilji. Informacje 
na miejscu, albo też ulica 

Mickiewicza Nr. 33, m. 6. 

    

Artykuły gastronomiczno-owocowe. 

  

SYDNEY HORLER. 

Wydaje śniada- 
nia, obiady, kolacje—po cenach zupełnie przystępnych 

Zgłoszenia do Administr.   
KRÓLOWA NOCY 

Powieść sensacyjna. 

— Kwiatów?! — zawołał Somers, 
odstawiając próżny kufel. 

— Kwiatów, mówię. Wiem ci ja, 
że nie wyglądam na tego, jak go tam? 
Romea czy coś, i ani mi to było w 
głowie, więc nie rób głupich min. Mia 
łem tylko na a złożenie możmóła 
nia. ! ; 

— Rozumiem — odpart Somers.- 
Niebardzo mi się to wydaje jak nale- 
žy, ale mniejsza o to. Gadaj dalej. 

— Niektórzy ludzie mają sens 
w głowie, a znowóż innym Pan Bóg 
mniej poszczęścił — zauważył szofer 
nie bez złośliwości—ale nie o to te 
raz chodzi. Więc jakem mówił, sypię 
dziś po południu do panny Insall, aże 
by złożyć jej należne uszanowanie 
i zostawić kwiaty (bo trzeba ci wie- 
dzieć, że bardzo mi się podoba „mowa 
kwiatów''; słyszałeś ty kiedy o takiej 

    

„Otóż pierwasza rzecz, jaką widzę, 
to płacząca pokojówka. Znieść nie 

mogę, kiedy dziewczyna szłocha. Py 
tam ją, o co idzie. No i jak myś 
co mi ona na to? 

  

  — Nie pytaj mnie — odrzekł scep 
tyczny słuchacz. — Kobiefy umieją 
płakać bez sensu. 

„Kurjera Wileńskiego”. | pod 

ja 

Przełożył Czesław Kozłowski. 

Grainger z upodobaniem  pociąg- 
nął z kufla. 

— Nie lubię, kiedy człowiek nieża 
naty odzywa się z taką goryczą o 
kobietach, Somers. Ale ta dziewczyna 
była rzeczywiście zatroskana. „Moja 
panienka zniknęła — powiada — i bo 
ję się, że stało jej się coś okropnego! 
Więc zadałem jej kilka pytań, zosta- 
wiłem kwiaty na wypadek, gdyby pan 
na Insall: wróciła, poczem przylecia- 
łem tu, żeby się rozmówić z twoim 

starym. 
— Rychło w czas! . —rzekł Somers 

szyderczo. — Ale bądź:co bądź, chcia* 
łeś jak najlepiej; tę sprawiedliwość ci 
oddam. , 

— Dziękuję pokoronie. Moja ma- 
szyna czeka przed dome. Możebyś- 
„my wsiedli do niej? he? Jedziemy czy 
nie jedziemy do tego tam Wykeham? 
Zabierzemy się czy nie zabierzemy da 
tych kundli? 

— Zabierzemy się — oświadczył 
Somers lakonicznie. 

* * * 

— A więc wrócił pan do zmysłów? 
Ogromnie się cieszę. 

„Holiday, z całej siły starając się 
rozproszyć resztki nieprzytomności, w 
odrętwieniu patrzał na mówiącego. Zo 
ae przed sobą tegoż jegomościa, 

«,/ Wydawnictwo. „Kurjer Wilenski“ S-ka x ogr. odp... 

Zgłoszenia do Administr, 
„Gwarancja“ 

oraz 2 pokoje do wyna- 
jęcia—Szopena 3—25     

co się podał za sekretarza prywat- 
nego pani Laidleyowej Craig. : 

Jeknąt rozpaczliwie. Jakimže byl 
zakutym łbem! Czemu nie przeniknął 
tożsamości tego przebranego oprysz- 
ka? Człowiek ten nie był sekretarzem; 
nazwisko jego nie brzmiało Conollvy. 
Był to zbrodniarz — zbrodniarz. naz- 
wiskiem Stadenfeld! 

— Widzę, że zaczyna panu świtać w 
głowie — drwił. Tak jest, Holiday, 
widzisz mię pan teraz w postaci, którą 
nazwałbym swoją przyrodżoną i nor 
malną jaźnią. Posiadając tempera- 
ment pełen fantazji, umyśliłem sobie 
pokazywać się dotychczas ludziom ja 
ko nowoczesny: Falstaff, Sztuczne 
brzuszysko, obwisłe policzki, wszyst- 
'ko to było dobrane skrzętnie i celowo. 
Miało to w razie potrzeby ustalić mu- 
rowane alibi. "Z przyjemnością 
stwierdzam, że okazało się to bardzo 

pożytecznem. 
Żałuję najmocniej, że okoliczności 

zmusiły mię do tego bezceremonijal- 
nego potraktowania pana; mój drogi 
Holiday — ględził dalej obleśny głos 
— ale doprawdy zaczynałeś się pan 
stawać uprzykrzonym  zawalidrogą. 
Ten pański pomysł udawania detek- 
tywa był nienajgorszą sztuczką: ro- 
bisz pan postępy, Holiday, naprawdę 
robisz postępy. Jeszcze przed tygod- 
niem anibym przypuścił takiej w to- 
bie inteligencji. Na nieszczęście, jak 
zapęwne sam już przewidujesz, nie- 
„podobieństwem będzie dostarczyć ci 
„możności dalszego: rozwoju. Z Mort- 
kindale umknąłeś wcale zgrabnie; na 

  

smaczne i zdrewe 
od 70 gr.   

tomiast tutaj już ci się to nie uda. 

Jak mówi przysłowie: do trzech razy 

sztuka. 
Holiday opanował się w dostatecz 

nej mierze, aby zapytać: 
— Czyś już skończył gadać? 
— Narazie — odparł przemienio - 

ny Stadenfeld, ohydnie się uśmiecha- 
jąc — skończyłem. Później znajdę być 
może wolną chwilę i wytłumaczę ci 
dokładniej, w jakim celu zaaranżowa- 
łem ową komedyjkę: w Mortkindale. 

— Skoro skończyłeś, pozwól, bym 
ci oświadczył, że jeszcze będziesz wi- 
siał. 

W ustach człowieka związanego i 
całkiem bezbronnego. pogróżka tego 

rodzaju wydawała: się: niedorzeczną; 
aliści powaga, z jaką Holiday ją wy- 
głosił, odbierała jej wszelkie cechy 

śmieszności, 
— Niepoprawny optymisto ! — ła 

godnie skarcił go Stadenfeld. 
— Zaiste, Holiday, dotychczas po- 

winieneś był z tego się uleczyć, Skoro 
się jednak upierasz przy swej wierze 
w zamki z lodu, racz przyjąć ode 
mnie następującą wiadomostkę. Twój 
przyjaciel Piotr Traill nieżyje... 

— Ty świnio ! zabiję cię za to! —- 
krzyknął więzień, szamocząc się gwał- 
townie. 

Zbrodniarz nie wzruszył się bynaj 
mniej, a obrzydliwy uśmiech nie ze- 

szedł z jego twarzy. 
— Kiedy mowa o śmierci — pod- 

jaął — może cię również zainteresuje 

informacja, że udało nam się namó- 
wić drugiego twego kolegę, czy raczej 

Drukarnia „Znicz'j Wilno, ml. S-to Jańska 1, tel. 3-40. 

  

botę po eenach zniżonych 
Proszę się przekonać. 

PRADY ZESZYT TONE ZARA REECE ZEE REKA OR TAE EI ITT DEI 

tel. 12-12. Ceny znacznie 
zniżone.     

koleżankę— pannę Walerję Insall, do 
złożenia nam wizyty. Coprawda, przy 
szła tu niezupełnie dobrowolnie, grunt 
jednak, że przyszła... 

Tym razem Holiday 
jęknąć boleśnie. 

— Lista gości będzie zupełna, jak 

tylko nadejdzie Bishop. 
Otrzymał już wiadomość, jak są- 

dzę, że panna Insall i ty jesteście w 
naszych rękach. To go pobudzi do 
działania. Wobec danych okolicznoś- 
ci, przybędzie tutaj, jestem. przekona 
ny, w pojedynkę. Innemi słowy, por- 
wie się z motyką na słońce, i jak to 
zazwyczaj bywa przy takich próbach, 
dozna niepowodzenia. 

Człowiek, z którego się naigrywał, 
znów spróbował się wyswobodzić i 
znowu stwierdził absolutną tego nie- 
możliwość. 

— Jeżeli ma być walka między 
tobą a Bishopem, stawiam na Bishopa 
— powiedział. 

Stadenfeld wziął papierosa ze zło- 

tej papierośnicy i zapalił go. Woń 

pachnącego tytoniu omal do szału nie 

doprowadziła Holiday'a, któremu 
przyszło na myśl, że być może nigdy 
już nie będzie palił. 

— A ja stawiam na siebie — rzekł 
opryszek. — Niedorzeczną skromnoś 
cią z mej strony byłoby myśleć ina- 
czej, osobliwie że mam w ręku więk- 
szość tuzów, nie wyłączając — dodał 
z obmierzłym śmiechem — asa kier. 

Holiday, który pojął, że to aluzja 
do Walerji Insall, znów powiedział 
wyzywająco: 

mógł tylko 

PRASA 
organ 

Polskiego Związku Wydawców 
Dzienników i Czasopism 

Czasopismo poświęcone sprawonm 
wydawniczo - prasowym. 

Wyszedł z druku Nr. 4-5/1932r.. 

Zawiera artykuły: Franciszka  Głowiń- 
skiego — „Na wydawniczym posteruaku”,. 
Stanisława Kauzika — „Przegląd Sytuacja 
przemysłu wydawniczego”, Józefa Bery—- 
„Bolesław Prus jako dziennikarz”, Mar-- 
jana Grzegorczyka — „lle mamy czaso= 
pism?“, Jerzego Szapiry — „Bolączki kry< 
zysowe prasy amerykańskiej i angielskiej", 
Jana Pożaryskiego — „Wizyta w. Związkm 
Wydawców w Zurychu*, Anieli Hanny 
Gackiej — „Główne etapy rozwoju prasy 
francuskiej*, Mieczysława Wajnryba —- 
„Dokształcanie zawodowe dziennikarzy w 
Niemczech'*, Jerzego Gutschego — „Wy2- 
szy kurs dziennikarski w Poznaniu”, Jann. 
Marga — „Polski przemysł papierniczy“, 
oraz działy następujące: Z działalności: 
Polskiego Związku Wydawców Dzienni- 
ków i Czasopism, z działalności Związkm 
Dziennikarzy Rzplitej Polskiej, Syndyka- 
tów Dziennikarzy oraz innych organizacyj; 
dziennikarskich. Kronika Krajowa, Rynek. 
Krajowy. Przegląd Ustaw i Rozporządzeń. 
Sądownictwo a prasa, Kronika Zagranicz- 
na, Przegląd piśmiennictwa (m. in. Wł. 
Woleria — O roczniku prasy świata). 

Prenumerata roczna „Prasy* wynosi 
12 zł. Nr. 4/5 1 zł. 50 gr. 
Do nabycia we wszystkich większycm 

księgarniach i u sprzedawców Tow „Ruch* 
na większych dworcach kolejowych oraz 
w Administracji „Prasy*. 

Warszawa, Krakowskie Przedm. Nr. 40, m. 11 
Telefon 540-00 Konto P. K. O. 18.606- 

— W tym kraju n* 
niać morderstw. 

Ów leni: 

czek dymi 

— Czyž tak?... — przeciągnął. — 
A jednak twój przyjaciel Trail został? 
zamordowany, i oto nic okropnego fie- 
stało mi się dotychczas, jak. widzisz. 

— Jeszcze się stanie, kiedy będę: 
wolny. Obiecuję ci to. 

Nie radziłbym ci zaprzątać sobie 
głowy takiemi mrzonkami. Nigdy 
stąd nie wyjdziesz, żywy ani mart- 
wy. Tyle wchodzi w grę, że, szezerze- 
mówiąc, nawet ja nie śmiem ryzyko- 
wać tego, 

Nie lubię melodramatyczności, jed! 
nak wierz mi, Holiday, że nastał twój: 
koniec. Kilkakrotnie - postąpilišmy- 
względem ciebie lekkomyślnie, . lecz 
owe błędy nie zostaną . powtórzone. 
Jedną tylko wyświadczę ci jeszcze łas: 
kę tę mianowicie, że ostatnie chwile- 
oczekiwania .spędzisz.w towarzystwie- 
swego współjeńca. 

Tu Stadenfeld nacisnął dzwonek. 
Dwóch mężczyzn, w jednym ż któ- 
rych Holiday, poznał PORASTA 
weszło pośpiesznie. 

-— Zaprowadźcie pana Holiday" 
"do naszych niższych „apartamentów — 
roześmiał się Stadenfeld. 

Tamci uśmiechnęli się jakby z do 
brego żartu i dźwignęli Holidaya niby: 
wór węgla. 
L Ls mia 1 i 

(D. e. a.) 

wolno popeł- 
eld. 

„uścił z ust obło- 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis, 

 


