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POD TĘCZOWYMI SZTANOANEN. 
W Dniu Święta 

W miarę wypracowywania zasad 
erganizacyjnych, ekonomicznych i 
społecznych ruchu spółdzielczego. co- 
raz wyraźniej zaczęło ustalać się prze 
konanie o dużem znaczeniu wycho 
wawczem kooperacji. 

Ruch spółdzielczy, który w ciągu 
kilku dziesiątków lat, potrafił zrze 
szyć pod swym tęczowym sztandarem 
pięćdziesiąt miljonów ludzi i zmobi- 
lizować 95 miljonów funtów szterlin- 
gów. zasługuje na bliższe zaintereso- 
wanie się i poznanie. 

W Polsce ruch spółdzielczy zrze- 
sza 2,731,487 członków i reprezentuje 
1,745,435,000 zł. kapitału. Obroty wy- 
nosiły 1.079,708 tys. zł. Nadwyżka wy 
niosła 19.245.000 zł. Obok spółdzielez. 
Spożywców. mamy  Spółdzielczość 
kredytowo-oszczędnościową, Spółdzie! 
czość pracy, wreszcie Spółdzielczość 
mieszkaniową. 

Idea spółdzielcza coraz bardziej 
przenika w życie ludzkię i coraz czę- 
ściej występuje jako zasada organi- 
zująca społeczeństwo. 

   
   

Przeżywany obecnie kryzys eko- 
nomiczny, który z dnićm każdym 
coraz bardziej się pogłębia, zmusza 
wszystkich ludzi trzeźwo myślących 
do zastanowienia się nad Środkami 
zaradczemi. 

Rzucone hasło przetrwania 
niewystarczające! 

Bierny i ohronny stosunek do za- 
gadnień życia musi ustąpić miejsea 
akcji czynnej i pozytywnej. 

Bolączek dzisiejszego bardzo skom 
plikowanego życia społeczno-gospo- 
darczego nie można leczyć środkami 
zaczerpniętemi z archiwum dalekie; 
przeszłości. Doświadczenie przeszłych 
pokoleń może jedynie być źródłem 
krytycznem przy ocenianiu nowych 
dróg i nowych zamierzeń. Dlatego też 
myśl ludzka coraz bardziej krytycz- 
nie zaczyna oceniać dotychczasowe 
zasady ustroju społeczno-gospodar- 
czego. 

Ustrój oparty na własności indy- 
widualnej, oparty na przestarzałych 
egoistycznych prawach _ jednostki, 
musi ulec rewizji. Ustrój prywatno- 
kapitalistyczny załamuje się! 

Państwo coraz bardziej zmuszone 
jest wkraczać na teren życia gospo- 
darczego i regulować konflikty mię 
dzy kapitałem i pracą najemną. 

Tragedja bezrobocia zaczyna sta- 
wać się klęską społeczną. Z jednej 
strony nadprodukcja Światowa, a z 
drugiej strony nędza i głód pięciu 
dziesiątków miljonów ludzi urasta do 
miary nonsensu ekonomicznego i spo 
łecznego. 

Piętrzące się trudności ekonomicz 
ne, narastające konflikty socjalne i 

gromadzące się chmury powikłań po- 
litycznych nakazują wszystkim lu- 
dziom, odpowiedzialnym za los swych 
najbliższych, za losy całego świata 

i całej kultury i cywilizacji, po męsku 
spojrzeć sytuacji prosto w oczy i 
szukać dróg prowadzących do lepsze- 
go jutra, Poczynania te muszą być 
z natury rzeczy bardzo ostrożne. 
Rewolucyjne rozwiązanie tych zagad 
nień jest niemożliwe. Ewolucja, ale 
po męsku i w szybkiem tempie do- 
konywana winna nas doprowadzić do 
rozwiązania obecnej skomplikowanej 
sytuacji ekonomiczno-społecznej i po- 
žitycznej. 

jest 

Dzień Spółdzielczości, obchodzony 
dzisiaj przez spółdzielców całego 
świata oraz wyjątkowo trudna sytu- 
acja społeczno-gospodarcza, nakazuje 
zapoznanie społeczeństwa z zasadami 
ekonomicznemi i społecznemi ruchu 
spółdzielczego, mamy bowiem głębo 

kie przekonanie, że zasady ustroju 
spółdzielczego są konkretnym wyra- 
zem sprawiedliwości społecznej. 

, Pierwszą zasadą społeczną spół- 
dzielczości jest jej charakter demo- 
kratyczny. Spółdzielnia jest zorgani- 
zowaną demokracją gospodarczą, jest 
ona bowiem dobrowolnem  zrzesze- 
niem wzajemnej pomocy ludzi, którzy 
wspólnemi siłami dążą do zaspokoje- 
nia swoich potrzeb materjalnych i 
kulturalnych. 

W spółdzielniach rządzi człowiek, 
a nie kapitał, dlatego też ilość zrze- 
szonych członków jest miernikiem 
rozwoju danej placówki spółdzielczej. 

Drugą ważną zasadą jest sprzedaż 

Spółdzielczości. 
po cenach rynkowych. Cena rynkowa 
pozwala na utrzymanie się na po 
wierzchni życia ekonomicznego i za- 
bezpieczenie . przed  ewentualnemi 
stratami lub innemi niespodziankami, 
jakie wyczynia t. zw konkurencja w 
Świecie kapitalistycznym. Osiągana 
nadwyżka pozostaje w spółdzielni i 
jest własnością tych. co ją stworzyli. 

Trzecią ekonomiczną zasadą spół- 
dzielczości jest podział nadwyżki w 
stosunku wprost proporcjonalnym 
do włożonej pracy. W _ spół- 
dzielniach spożyweów pracą tą będą 
zakupy członkowskie. W spółdziel- 
niach rolniczo-wytwórczych ilość i 
wartość dostarczonych produktów, 
zaś w spółdz. pracy ilość. jakość i 
wartość wykonanej pracy. 

Czwarta zasada spółdzielczości. — 
sprzedaż za gotówkę, ma przedew- 
szystkiem na względzie interes zrz 
szonych członków -spożywców, gdyż 
kredyt, wypływający z życia nad 
stan, jest niczem innem, jak niewolą 
ekonomiczną. Dlatego też spółdzieł- 
czość, stojąc na straży interesów 
swych członków, nie udziela kredy: 
tów konsumcyjnych, a kredyty inwe 
stycyjne normłuje istotnemi potrze- 
bami. 

Piątą zasadą o charakterze wybit 
nie społecznym jest tworzenie włas 
nych funduszów społecznych. ! 

Przy końcu roku obrachunkowego 
część nadwyżki od 10 proc. do %) 
proc. jest przekazywana na fundusz 
społeczny. Majątek ten jest wspólną 
własnością członków. — tworzy fun- 
damenty pod dalszą budowę placó- 
wek spółdzielczych. W miarę rozrostu 
spółdzielni i pomyślniejszych wyni: 
ków operacyjnych. spółdzielnie wsta 
wiają do swych budżetów pewne 
sumy na działalność społeczną i hu- 
manitarną. 

Zasada ta wyraźnie świadczy jak 
"roki zakres przyjmuje postulat 
jemnej pomocy. 
Następna zasada domaga się jas- 

nego i uczciwego prowadzenia wszel- 
kiej rachunkowości. 

Prawidłowe zestawienie bilansu, 
wykazanie wszelkich operacyj i ujaw 
nienie faktycznej nadwyżki jest ko 
niecznością społeczną ruchu spółdziel 
czego. Nadwyżki należą do ogółu 
zrzeszonych. 

Pracownicy w spółdzielniach - są 
możliwie jak najlepiej wyposażeni 
korzystają ze wszystkich form ubez 
pieczenia. Spółdzielezość w praeowni- 
ku swoim nie widzi najmity, lecz 
współtwórcę i budowniczego ruchu. 

Zasada ta ma również znaczenie 
czysto państwowe. Spółdzielczość su- 
miennie i punktualnie płaci podatki 
państwowe i samorządowe. Ten sto 
sunek spółdzielczości do interesów 
skarbowych państwa wyraźnie mówi, 
czem jest ruch spółdzielczy dla pań- 
stwa. 

Rozrost ruchu spółdzielczego Бе- 
dzie zdecydowanie przyczyniał się do 
rozbudowy podstaw ekonomieznych 
państwa, 

Siódma wreszcie zasada zmierza 
do reorganizacji podstaw życia eko- 
nomiczno-społecznego, jest nią zdecy 
dowane dążenie do podporządkowa- 
nia produkcji interesom konsumeji. 

Dzisiejsze życie ekonomicźne jest 
nastawione na produkcję, na zysk 
indywidualny, na interes egoistyczny 
jednostki, wreszcie na wyzysk świata 
pracy przez Świat kapitału. 

Spółdzielczość z porządkiem tym 
nie godzi się, bowiem życie ekono- 
miczne musi być budowane pod ką- 
tem interesów konsumcji i zaspokoje 
nia potrzeb. 

  

  

  

    

  

Należy zastanowić się, czy nie jest 
słusznem twierdzenie, że życie spo- 
łeczno-ekonomiczne, oparte o zasady 
spółdzielcze, może zapewnić ludzkości 
lepszą przyszłość. Warto odpowie- 
dzieć sobie na pytanie, czy nie nad- 
szedł wreszcie czas, aby idea Spra- 
wiedliwości Społecznej zatriumfowa- 
ła na świecie? Czy nie czas wielki. 
aby wszysey ludzie mogli żyć po 
ludzku i mogli korzystać z dobro- 
dziejstw kultury i cywilizacji? Kto 
zgodzi się na to, niechaj sam stanie 
przy warsztacie pracy spółdzielczej. 
Niech stanie się pionierem nowego 
lepszego życia, opariego o zasady 
spółdzielcze, o zasady sprawiedliwości 
społecznej. 

  

Stanisław Godecki 
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Wszystkim. którzy oddali ostatnią posługę ś. p. Ojcu i Dziadkowi naszemu 

Michałowi Bohdanowiczowi 
i okazali tyle współczucia w ciężkich dla nas chwilach, najserdecznieisze Bóg zapłać 

składa RODZINA 

  

  

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłeszeń. 

Dr. med, EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 

Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

Rozwiązanie Reichstagu niemieckiego. 
Dekret prezydenta Rzeszy. 

BERLIN. 4.VI. (Pat.) Ogłoszony 
został dekret o rozwiązaniu Reichsta- 
gu. Dekret ten ma następujące brzmie 
nie: 

„NA PODSTAWIE ART. 25 KON- 
STYTUCJI RZESZY ROZWIĄZUJĘ 
Z DNIEM DZISIEJSZYM REICH- 
STAG, PONIEWAŻ NIE ODPOWIA- 
DA ON JUŻ WOLI POLITYCZNEJ 
NIEMIECKIEGO NARODU, JAK TO 
SIĘ OKAZAŁO NA PODSTAWIE 

WYBORÓW DO SEJMÓW KRAJÓW 
ZWIĄZKOWYCH W OSTATNICH 
MIESIĄCACH*. 

Rozporządzenie prezydenta Hin- 
denburga wchodzi w życie z ehwilą 
jego ogłoszenia. 

Pod rozporządzeniem podpisany 
jest prezydent Hindenburg, kanclerz 
Rzeszy Papen i minister spraw we- 
wneirznych Gayl. 

Deklaracja polityczna rządu von Papena. 
BERLIN. 4. 6. (Pat). Gabinet Rze- 

szy zebrał się dziś o godz.»9.30 rano 
na posiędzenie eelem ostatecznego zre 
dagowania deklaracji rządowej. W wy 
niku obrad ogłoszone przez radjo i 
prasę oświadczenie, poświęcone prze 
dewszystkiem zagadnieniom polityki 
wewnętrznej, 

Deklaracja stwierdza, że kanelerz 
Bruening pierwszy miał odwagę zażą › 
dać sporządzenia wyraźnego bilansn 
Sytuacji, w jakiej znałazły się Niem- 
cy w związku ze sprawą traktatu wer 
salskiego, kryzysu światowego i fałszy 
wej gospodarki demokracji parlamen 
tarnej. Bilans ten powinien być zna. 

Podsta ; 
wy finanoswe Rzeszy, Prus i większoś 
ny narodowi niemieckiemu; 

ei krajów związkowych są zachwiane. 
Niezbędne są zasadnicze reformy, będą 
ee podstawą uzdrowienia, a miano- 
wicie reforma administracyjna i refor 
ma finansów. Dostosowanie życia 
państwowego do zubożenia narodu 
jest zaledwie w zalążku. Ubezpiecze- 
niom społecznym grozi bankructwo. 
Stale wzrastające bezrobocie trawi 
najlepsze siły narodu niemieckiego. 
Socjalizm państwowy, stosowany czę 
Śeiowo przez rządy powojenne, osła- 
hił tylko siły moralne narodu. Sytua- 
eja ogólna zaostrzona została jeszcze 
przez bolszewizm, który jak trucizna 
wżera się w masy i niweczy najeen- 
niejsze podstawy moralne narodu. 

Deklaracja stwierdza dalej, że w 
przeeiwieństwie do poprzedniego rzą 
du obecny gabinet nie będzie stosował 
toleraneji w stosunku do ateistyczne- 

  

Venizelos tworzy rząd. 
ATENY. 4. VI. (Pat.) Venizełos 

przyjął misję tworzenia nowego rzą- 
du, do którego mają wejść Michala- 
kopulos jako wieepremjer i minister 
Spraw zagranicznych oraz Vasvares- 
eos jako minister finansów. 

10 i pół milj. bezrobotnych. 
WASZYNGTON, 4. VI. (Pat). Zda- 

niem amerykańskiej Federacji Pracy, 
w chwili obecnej znajduje się w Sta- 
nach Zjednoczonych 10 i pół miljonów 
bezrobotnych. 

Bilans Banku Polskiego. 
WIARSZAWIA, t VI. (Pat). Biłans Banku 

Polskiego za trzecią dekadę maja wykazuje 
zapas złota 554.902 tysiące złotych to jest o 
45 tys. więcej niż w poprzedniej dekadzie. 
Pieniądze i należności zagraniczne, zaliczo- 
ne do pokrycia zmniejszyły się o 16.213 tys. 
do sumy 38.448 tys. zł. Również niezaliczone 

ia zmalały o 1.577 tysięcy do sumy 
ęcy zł. Portfel weksłowy podniósł 

е ysięcy i wynosi 637.530 tysięcy 
zł. Stan pożyczek zastawowych wzrósł o 
2.486 tysięcy do sumy 117.385 tysięcy. Inne 
aktywa wynoszą kwotę 138.969 tysięcy zł., 
to jest o 5.693 iysiące zł. wi i 
przedniej dekadzie. W! pa y 
natychmiast płatnych zobowiązań zmniejs: 
ła się o 37.757 tysięcy do 161.066 tysi 
Równocześnie obieg biletów 
wzrósł o 
sięcy zł. Stosunek procentowy pokrycia o- 
biegu biletów i natychmiast płatnych zobo- 
wiązań Banku wyłącznie złotem wynosi 
43,9 proc, pokrycie kruszcowo-walutowe 
46,94 proc. Wreszcie pokrycie złotem same- 
go tyłko obiegu biletów bankowych wynosi 
50,31 proc. Stopa dyskontowa Banku 7 i pół 
procent, lombardowa 8 i pół procent. 

22 tys. na bezrobotnych. 
WARSZAWA, %. VI. (Pat). Towarzystwo 

Ubezpieczeń Assicurazioni Generali Triesti 
z okazji 100-lecia swego istnienia. oraz To- 
warzystwo Ubezpeczeniowe „Polonja* zło- 
żyły dziś do dyspozycji p. premjera Prysto- 
ra kwotę 22 tys. zł. Kwotę tę p. premjer 
przeznaczył na rzecz bezrobotnych, przeka- 
zując ją Naczelnemu Komitetowi do Spraw 
Bezrobocia. 

  

    

   

   
     

     

       

L. 
bankowych 

95 tysięcy zł. do 1.102.908 ty- 

     

    

    

marksystycznego sposobu myślenia. 
Nowy rząd nie będzie zwiekał z podję 
eiem wałki o utrzymanie podstaw 
„życiowych narodu. Aby zapewnić wy- 
płaty, związane z normalnem utrzy- 
maniem aparatu państwowego, rząd 
zmuszony jest ogłosić projektowane 
przez poprzedni gabinet zarządzenia. 
Pozatem rząd nie czyni w tej chwili 
żadnych przyrzeczeń. 
"Najbliższe i najważniejsze zadanie 
nowego rządu na terenie polityki za- 
granicznej wynika z będących w toku 
lub zbliżających się międzynarodo- 
wych konferencyj w sprawie proble 
mau rozbrojenia, reparecyj i powszech 
negó kryzysu gospodarczego. |. 

Celem=nowego" rządu. jest zapew 
nić narodowi niemieckiemu pełne 
równouprawnienie, wolność politycz 
ną i możność uzyskania uzdrowienia 
życia gospodarczego. Tyiko równou- 
prawnione, wolne i zdrowe gospodar 
czo Niemey mogą przyczynić się do 
uzdrowienia Świata. Wprawdzie 
wszystkie wysiłki, podejmowane dla 
podniesienia dobrobytu narodowego 
mogą tyłko wówczas liczyć na powo- 
dzenie, jeżeli uda się równocześnie 
usunąć niepokojące obeenie Świat 
przeszkody gospodarcze w dziedzinie 
obrotu pieniężnego i kapitału oraz 
wymiany tewarowej. Rząd gotów bę- 
dzie współdziałać ze wszystkiemi dą- 
żeniami, zmierzająeemi do tego eełu. . 
Podstawą i warunkiem wszelkiej sku 
teeznej obrony interesów narodowych 
w dziedzinie polityki zagranicznej 
jest wytworzenie jasnej sytuacji we- 
wnętrznej. 

  

Z tych wszystkich względów prezy 
dent Hindenburg postanowił przychy- 
lić się do wniosku rządu Rzeszy i 
rozwiązać Reichstag. 

Bezpośrednie po zakończeniu ob- 
rad gabinetu minister spraw zagrani- 
cznych Neurath wyjechał do Londy- 
nu dła dokonania formalności oficjal 
nych, związanych z ustąpieniem jego 
ze stanowiska ambasadora, 

W przewidywaniu przyszłego 
zwycięstwa. 

BERLIN, 4. VI. (Pat). Zbliżone do rządu 
kGła prawicowe oczekują. że nowe wybory 
przyniosą zdecydowaną większość blokewi 
prawiey, która uzyskać ma do 300 manda- 
tów. Rząd zwoła Reichstag na krótką sesję 
i po uzyskaniu votum zaufania odroczy po- 
siedzenia na dłuższy czas. 

Prasa niemiecka o deklaracji. 
BERLIN, 4. VI. (Pat). Prasa wieczorna 

obszernie komentuje deklarację rządu Pa- 
pena. Socjalistyczny Abend' pisze: Program 
„gabinetu bankierów* oznacza wypowiedze- 
nie wojny masom pracującym. Na deklarację 
wojny klasowej z góry 6ocjal-demokraci od- 
powiedzą proklamowaniem wojny klasowej 
z dołu. Wi polityce zagranicznej rząd Pape- 
na pozornie tylko wypowiada się za poro- 
zumieniem. W) jaki sposób tezy porozumie- 
nia pogodzić się dadzą z polityką interwen- 
cyjną, której program zawierają wynurzenia 
Papena w „kłubie szlacheckim?* — zapytuje 

dziennik. , t 

Według Berliner Tagebłatt, deklaracja 
"jest programem reakcji par excellence, wy: 
powiadającym bezwzględną walkę wszyst- 
kim hasłom postępowym, głoszonym od cza 
su konstytuaniy weimarskiej. Hitler i Hu- 
genberg mogą być zadowoleni z tego expose 

8 — Uhr Abendblatt oświadcza: Gabinet 
Schleichera pod firmą Papena przypomina 
pod wiełu względami rząd Kappa. Jeżeli 
wszystko pójdzie gładko. będziemy mieli 
wkrótce nowe cesarstwo. 

Vessische Ztg. uważa. że program Pape- 
na w polityce wewnętrznej jet wierną kopją 
haseł hugenbergowskich, w polityce zagra- 
nieznej natomiast deklaracja nowego rządu 
jest powtórzeniem niektórych tylko tez Bru_ 
eninga. 

Nacht ausgabe krytykuje zbytnią zwię- 
złość wynurzeń Papena w «prawie polityki 
zagranieznej. Oczekiwać należy, że nowy 
rząd przyłączy się do stanowiska Bruenin- 
ga w sprawie reparacyj i wyciągnie z niego 
praktyczne konsekwencje na konferencji w 
Lozannie. 

Hitlerowski Angriff wyraża zadowolenie 
z energicznych wystąpień rządu Papena. Par 
Ца narodowo-socjalistyczna przygotowana 
jest do największej i ostatecznej walki, któ- 
ra przyniesie rozstrzygnięcie. 

    

9—3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca, 

  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—3 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 
BUTI NETTO DAMINYSS T STN 

Możliwie najprędzej. 
PARYŻ. 4.VI. (Pat.)  Miarodajne 

czynniki Wielkiej Brytanji dały wczo 
raj do zrozumienia, iż gabinet angiel 
ski pragnie nawiązać bezpośredni 
kontakt z gabinetem francuskim mo- 
žliwie jak najprędzej. Donoszą z Lon 
dynu, iż prawdopodobnie w. czasie 
podróży do Lozanny Mac Donald i 
sekretarz stanu spraw zagranicznych 
Simon zatrzymają się na kilka go- 
dzin w Paryżu celem omówienia sze 
regu spraw z Herriotem. 

1X zjazd aplikantów. 
WARSZAWA, 4. VI. (Pat). W dniu 4 bm. 

rozpoczął się w Warszawie IX Zjazd Zrze- 
szenia Aplikantów Zawodów Prawniczych 
R. P. Po wysłuchaniu Mszy Św., odprawionej 
w kościele Kanoniczek, uczestnicy zjazdu 
złożyli wieniec na grobie Nieznanego Żoł- 
nierza. O godzinie 12 w gmachu Sądu Naj- 
aa A odbyło się uroczyste otwarcie zja 

zdu. 
Zjazd zagaił adwokat Marjan Lewandow- 

ski, prezes Rady Naczelnej Związku Apli- 
kantów Zawodów Prawniczych. Podczas zja- 
zdu, który potrwa trzy dni, wygłoszone bę- 
dą referaty na temat niezależności sądowni- 
ctwa i samorządu adwokatury. 

  

Lakoniczne notatki ekonomisty. 
W? Anglji bankierzy nabywają franki jako 

pewną i bezpieczną dewizę, wyzbywają się 
zaś dolara. * 

+ ba 

Złoto w dalszym ciągu ucieka z banków 
federalnych Ameryki. W! ubiegłym tygodniu 
uciekło 71 miljonów dołarów 

® * * 

Bank Polski nie sprzedaje na gieldzie 
banknotów dolarowych, natomiast akcję 
skupu utrzymuje a skupione banknoty dola- 
rowe natychmiast wysyła do New Yorku. 

* k * 

Wi belgijskich kopalniach węgla grozi. 
strajk па tle projektowanej obniżki płac. 

e 

Sfery gospodarcze niemieckie rywalizują 
z przemysłem angielskim o sowieckie zamó- 
wienia na żelazo. Angielski przemysł udzie- 
lił Sowietom 1,6 milj. funtów szterL kre- 
dytu na 18 miesięcy. Niemcy się tem dener- 
wują i są coraz łagodniejsi w rokowaniach 
z Sowietami o warunki długoterminowego 
kredytu na dostawy żełaza. 

* s * 

W, Anglji grozi strajk robotników włó- 
kienniczych. Rada Naczelna angielskich 
związków zawodowych przyjęła wniosek 
Centralnego Włydziału Zw. Zaw. Robotni- 
ków Włókienniczych, liczącego 150 tys. ro- 
botników, który domaga się proklamowania 
strajku na 11 czerwca b. r. w związku z 
obniżką płac. 

* z k 

Węgiel angielski wypycha nasz węgiel 
z rynków Danji. W pierwszym kwartale 
rb. wwóz węgla angielskiego do Danji wzrósł 
o ć72 tys. ton w stosunku do 1 kwartału 
r. ub. 

Herriot na czele nowego rządu francuskiego 
Skład nowego gabinetu. 

PARYŻ. 4.VI. (Pat.) Nowoutworzo 
ny gabinet przedstawia się jak nastę- 
puje: HERRIOT premier i minister 
spraw zagranicznych, GERMAIN 
MARTIN — finanse. DALADIER —- 
roboty publiczne, CHAUTEMPS — 
sprawy wewnętrzne. PAL-BONCOUR 
wojna, PAINLEVE—otnietwo, LEY- 
GUES — marynarka wojenna, GAK- 
DAY — rołnictwo. BERTHOT — 
emerytury, RENEE RENAULT — 
sprawy wewnętrzne PAUL-BONCOUR 
żet, DE MONZIE — oświata publiez- 

na, ALBERT SARRAUT — zdrowie 
publiezne, DURAND — handel. 

PARYŻ, 4. VI. (Pat). Nowy gabi- 
net Herriota składa się z 18 ministrów 
i 11 podsekretarzy stanu, czyli razem 
29 członków, w tem 6 senatorów i 23 
deputowanych. Pod względem partyj- 
no-politycznym nowy gabinet przedsta 
wia się następująco: 21 radykałów 
społecznych, 2 republikanów społecz- 
nych, jeden z lewicy niezależnej, jeden 
socjalista niezależny, 3 radykałów le- 
wicowych, jeden republik. lewicowy. 

Specjalna misja Painlevego. 
PARYŻ. 4.VI. (Pat.) Oprócz teki 

ministra rolnietwa Painlevć otrzyma 
jedną bardzo doniosłą misję. W ostat 
nim gabinecie Tardieu po powstaniu 
ministerstwa obrony narodowej stwo 
rzony został wyższy komitet wojenny, 
mający za zadanie koordynować po- 
trzeby trzech departamentów — obro 
ny narodowej, wojny, lotnictwa i ma- 

rynarki. Na czele jego stanie obecnie 
minister rolnictwa Puinlevć. Sprawy, 
dotyczące Alzacji i Lotaryngji, dotych 
czas wchodzące w skład kompetencyj 
ministerstwa pracy, przechodzą do 
prezydjum rady ministrów i zostaną 
powierzone podsekretarzowi stanu 
Marchandeau. 

  

Chiny nie chcą 
konferencji w sprawie Szanghaju. 

PARYŻ. 4.VI. (Pat.) Donoszą z Da 
lekiego Wschodu: Polityczne koła 
chińskie sprzeciwiają się zwołaniu 
konferencji w Szanghaju, przewidzia 
nej w rezolucji Paul-Boneoura w Li- 
dze Narodów i mającej na celu zagwa 
rantowanie bezpieczeństwa konces- 
jom międzynarodowym oraz ich re 
zydentom. Jednocześnie z oświadcze- 
niem że sprawa Mandżurji ma wejść 
na porządek dzienny obrad tej kon 
ferencji Chiny sprzeciwiają się pro 
jektowi opracowanemu przez czynni- 

ki eudzoziemskie, a dążącemu do pro 
klamowania Szanghaju wolnem mia- 
stem. Z drugiej strony donoszą, że 
ruch zapoczątkowany przez rezyden 
tów cudzoziemskich na rzecz natych- 
miastowego zwołania w Szanghaju 
konferencji znalazł poparcie we 
wszystkich izbach handlowych. Kon- 
ferencja ma się zająć głównie trzema 
kwestjami: stworzeniem w konces- 
jach specjalnych trybunałów, kwestją 
uzbrojenia w Szanghaju oraz admi- 
nistracją dróg, prowadząc. do koncesji 

We wtorek przed Izbą 
PARYŻ. 4.VI. (Pat.) Premjer Her- 

riot przedstawił prezydentowi repub 
liki członków rządu, poczem złożył 
wieńce na grobach Nieznanego Żołnie 
rza, Brianda i prezydenta Doumera. 
Nowy rząd stanie przed Izbami Usta- 
wodawcżemi we wtorek po południu. 

Premjer Herriot 
urodził się w roku 1872 w Troyes. Syn 

oficera armji czynnej, musiał z konieczności 
pobierać nauki w miastach, gdzie jego ojciec 
pełnił obowiązki służbowe. Po zdaniu kon 
kursu i odbyciu studjów w Ecole Normale 
Superieure w roku 1894, mianowany został 
profesorem retoryki w liceum w Nantes, 
później w liceum w Lyonie. Wkrótce awan- 
suje na profesora wyższej retoryki i pro- 
fesora historji na wydziale filozoficznym u- 
niwersytetu w Lyonie. Wi tym okresie roz 
poczyna karjerę polityczną. Będąc radnym 
miasta Lyonu od roku 1904, wybrany zo- 
staje na mera w 1905 r. 

Podczas wyborów w roku 1912 uzyskuje 
miejsce w Senacie i z tego tytułu zajmuje- 
podczas wojny w gabinecie Brianda od gru- 
dnia 1916 roku do marca 1917 stanowisko 
ministra robót publicznych i aprowizacji. 
W roku 1919, nie przestając być senatorem. 
Herriot stawia swą kandydaturę przy wy- 
borach do Izby Deputowanych i wybrany 
zostaje 16 listopada tegoż roku w okręgu 
wyborczym Dolnego Rodanu. Od tego czasu: 
odgrywa wybitną rolę w polityce partji ra-. 
dykalnej. 

Wybrany ponownie w roku 1924 do Izby 
Deputowanych z ramienia kartelu lewico- 
wego, mianowany jest premjerem. Funkcję 
tę spełnia do 1925 r., kiedy to miejsce jego 
zajmuje Painleve. W tym samym roku wy- 
brany zostaje na przewodniczącego Izby De- 
putowanych. Wkrótce potem przyjmuje na 
siebie obowiązek tworzenia gabinetu. Na- 
potykane trudności każą mu ustąpić miejsca 
Poincaremu. w którego gabinecie pełni obo 
wiązki ministra oświecenia publicznego. 

Herriot cieszy się w Lyonie, którego me- 
rem pozostaje od 1905 roku, reputacją pier- 
wszorzędnego administratora i z tego właś- 
nie tytułu tworzy słynne Targi Lyońskie. 
Herriot kilkakrotnie reprezentował Francję 
w Genewie.
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STANISŁAW MONIUSZKO. 
(W 60-tą rocznicę zgonu). 

W roku bieżącym przypada 60-ta 
rocznica zgonu Stanisława Moniuszki. 
Słusznem więc jest przy tej sposobno 
ści odświeżyć w pamięci działalność 
i zasługi naszego narodowego twórcy. 

Jest to nawet szczególnym obo- 
wiązkiem naszym tu, w Wilnie, jako 
w mieście, z którem tak ściśle było 
związane i życie i twórczość  Mo- 
miuszki. 

Od r. 1840, t. j. od chwili małżeń 
stwa swego z p. Aleksandrą Miille- 
równą, mieszkał on w Wilnie (w do- 
mu Miillerów przy ulicy Niemieckiej) 
aż do r. 1858. Cały ten przeciąg czasu 
w życiu Moniuszki — to, niestety 
obraz borykania się z brakami ma- 
terjalnemi, oraz targania się wyższego 
talentu w środowisku pod względem 
kułtury artystycznej mocno upośle- 
dzonem. Bowiem. wśród melomanów 
wileńskich ówczesnych, zaspakajają- 
cych swój głód estetyczny piosenkami, 
w których ośmiotaktowa jak najprost 
sza melodja powtarzała się sposobem 
strofkowym z towarzyszeniem co 
najwyżej dwóch zmian akordów, mu 
siały budzić zdziwienie pieśni Mo- 
niuszki, nietylko o szerokiej frazie 

mełodyjnej, ale i opatrzone towarzy- 
szeniem barwnem, swobodnem i z 

charakterystyką odpowiednią w sto- 
sunku do melodji. 

Nie mówiąc już o utworach szer 
szej formy, jak kantaty, lub kompo- 
zycje orkiestrowe, pierwsze nawet 
proste dzieła Moniuszki niełatwo się 
rozpowszechniały, tak z powodów ich 
rzekomej „trudności”, jak i z powodu 
niemożności wykonania ich drukiem. 
W Warszawie. nazwisko Moniuszki 
było jesezcze nie znane, a i w Wilnie 

nie przypuszczano, że „ten sam Mo- 
niuszko“. którego widują u św. Jana, 
grającego na organach, lub dyrygu- 
jącego orkiestrą w Ostrej Bramie, 
albo dającego lekcje po rublu za go- 
dzinę, jest znakomitym kompozyto- 
rem. Trzeba bowiem dodać, że poza 
pracą nauczycielską, Moniuszko zaj 
mował posadę organisty w kościele 
św. Jana, co uchodziło za niższy sto- 
pień hierarchji muzycznej. 

Toć Moniuszko, z dziada pradziada 

potomek starej zamożnej rodziny 
szlacheckiej, otoczony od dziecka at- 
mosferą tradycyj rodowych, sam wy- 
chowany i wykształcony niezmiernie 
starannie, miał dzięki stosunkom i 
paranteti, otwartą drogę do wysokiej 
„karjery” na służbie rządowej. 

Nie miano zatem zaufania do ta- 
lentu artysty, zarabiającego na życie 
sztuką i nie rozumiano człowieka, po- 

rzucającego swoje świetne stanowisko 
towarzysko-społeczne dla _pozycji... 
organisty. 

Jednakże, mimo tego braku uzna- 
mia dla artysty i zrozumienia dla czło 
wieka — ceniono w Moniuszce prostą 
duszę, poczucie obowiązków obywa- 
telskich i oznak tego, trzeba przyznać, 
nie żałowano mu. 

„Dom Moniuszki w Wilnie—we- 
dług świadectwa . współczesnych—był 
ogniskiem życia towarzyskiego, sku- 
piał całą inteligencję Wilna literacką 
i artystyczną i był zbiornikiem naj- 
różnorodniejszych żywiołów, które 
gdzieindziej żadnym sposobem  złą- 
czyć się z sobą nie mogą*. Spotykali 
się tam: duchowieństwo, arystokracja, 
urzędnicy, wojskowi, poeci, rzemieśl- 
nicy, artyści hreczkosieje, młodz 
ucząca się i t. p. Cementem zaś wią- 
žacym te tak sprzeczne zesobą ele- 

menty, był umysł wzniosły gospoda- 
rza, umiejący każdą rozmowę napięt- 
nować cechą prawdy, piękna i miło- 
ści. Nie rozgoryczając się z powodu 
braku uznania i sprawiedliwej oceny 

    

dla swoich kompozycyj — rozwinął 
Moniuszki żywą działalność w kie- 
runku umuzykalnienia Wilna. 

W roku 1854 założył „Towarzyst- 
wo muzyczne pod nazwą św. Cecylji'*; 
rozpoczął pobudzać do działalności 
muzycznej, do czego pierwszy dawał 
zachętę i przykład, urządzając kon- 
certy, organizując muzykę kościelną. 

Orkiestra wileńska była b. szczu- 
pła i niedostateczna. Byli tu i owdzie 
amatorowie i nauczyciełe muzyki — 
tych wszystkich Moniuszko łączył w 
jedno grono, wzywał do wykonania, 
a sam im przewodniczył. 

W Wilnie też powstała duża ilość 
utworów Moniuszki, dzięki którym 
ugruntowała się wa późniejsza sła- 
wa. A więc: iewniki domowe *, 
„Litanje Gstóibiamakie”. Kantata 
„Milda', uwertura „Bajka, operetka 
„Loterja“, mnóstwo pieśni. Tu też 
powstała i tu po raz pierwszy była 
wykonana korona twórczości Moniu- 
szki — „Halka*, która go też Wilnu 

  

Fotomontaż J. Zdanowskiego. 

zabrała, ponieważ po wystawieniu 
„Halki* w Warszawie, ofiarowano 
Moniuszce stanowisko dyrektora ope 
ry w Warszawie, dokąd też przeniósł 
się on w r. 1858 i osierocił Wilno na 
zawsze. Owocem późniejszych już lat 
są opery: „Straszny Dwór”, ,„Hrabina* 
„Flis%, „Verbum nobileśś, kantaty: 
„Widma i „Witolorauda*. „Sonety 
Krymskie* i t. d. : 

Moniuszko, wychowany w patriar 
chalno-szlacheckiej wiejskiej atmosfe- 
rze, dawnemi kontuszowemi tradycja- 
mj przesiąkniętej, najgenjalniej odtwa: 
rzał w muzyce to, na co własnemi 
oczyma patrzał, co z otoczenia odga- 

dywał. ! 
Jest w talencie Mniuszki pewna 

tężyzna rzeczywistości, która sprawia. 
że w dziedzinie prawdy i realizmu 
charakterystyki zdobywa się na tak 
dosadne akcenty, jakich ani przed 
nim, ani po nim nie było w naszej 
literaturze muzycznej. 

Przedziwna rzewność, prostota siel 
skości, rubaszny rozmach szlachecki 
przemawiają do duszy naszej 
mocno, jak i melanchólja i zaziem- 
skość Chopina. Chopin też wraz z 
Moniuszką są drogowskazami, kędy 
ma kroczyć nasza muzyka narodowa. 
Notatka niniejsza ma na cełu z po- 
wodu upływającego 60-lecia od $mier 
ci Moniuszki przypomnieć Wilnu za- 
szczyt, że było ono kolebką wielu 
pomysłów do tych tak serdecznie 
odczutych melodyj, rozsianych z taką 
obfitością w dziełach twórcy naszej 
opery narodowej, 

Wszakże to te same mury kryły 

tak. 

K.U R J E R WEŃ 5 EI 

Hausner zaginął nad Atlantykiem. 
Brak wiadomości. 

LONDYN. 4.VI. (Pat.) Do godz. 12 
o północy nie otrzymano w Londynie 
żadnej wiadomości o locie Hausnera, 
Ponieważ od chwili jego odlotu mi- 
nęło przeszło 9 godzin, można uważać 
za pewnik, że tym razem Hausner nie 
wróci. O północy znajdować się on 

musiał w połowie drogi nad Atlanty- 
kiem. W razie pomyślnego przelotu 
można się spodziewać wiadomości o 
tem w Londynie między godz. 6 a 7 
rano, wówczas bowiem Hausner mo 
że już być widziany nad brzegami 
Irlandji. 

Pierwszy ślad. 
LONDYN. 4.VI. (Pat.) Według o- 

statnich wiadomości dziś o godz. 8.44 
*według czasu amerykańskiego, czyli 
o godz. 1.44 nad ranem według czasu 
europejskiego w Nowej Szkocji ra 
wyspie, położonej blisko brzegów 
Nowej Funlandji zauważono jedno- 
płatowiec, przypuszczalnie Hausnera, 
lecący w kierunku Atlantyku. Nieste 

ty depesza nie wskazuje, o której Ha- 
usner przeleciał nad Nową Szkocją 
w kierunku Europy. Fakt jednak, że 
Hausnera widziano nad Nową Szko- 
cją wskazuje na to, że z Linden nie 
skierował się on odrazu na zachód, 
lecz poleciał na północno-wschód, 
słusznie wybierając najkrótszą drogę. 

WERRKCOOZYZ O WATET ERO EDZNCAEJERECA WOW OROK RYTAS 

Krwawy porachunek. 
Podstępne pobicie komunistów przez hitlerowców. 

GDAŃSK, 4. VI. (Pat). Wezoraj wieczo- 
rem na zebraniu hitleroweów, odbytem w sa 
2 stoczni gdańskiej, doszło do krwawej bój 

kiai hitlerowskie urządzone było pod 
pozorem swobodnego przedyskutowania pro- 
gramu hitlerowskiego. Na zebranie to za- 
proszeni byli robotnicy bezpartyjni i komu- 
niści. Dyskusja była tylko pozorem dla zgó 
ry uplanowanego porachunku hitlerowców z 
ich przeciwnikami. Dowodzi tego fakt, że 
na zebranie ze strony hitlerowców przybyło 

- wiele bojówek umundurowanych i silnie uz- 
brojonych. Wejście do sali obstawione było 
przez bojówki i nikogo nie wypuszczano. W 

czasie przeszło godzinnej bijatyki policja nie 
interwenjowała. 

Po otwarciu zebrania hitlerowiec Greiser 
wygłosił prowokacyjne przemówienie, po- 
czem hitlerowcy rzucili się na komunistów 
i robotników bezpartyjnych, urządzając krwa 
wą masakrę. Operowano nożami. kastetami, 
kijami i krzesłami, 9 osób jest ciężko ran- 
nych, a kilkanaście poturbowanych. Po dłuż 
szej bijatyce w sali, bójka przeniosła się na 
ulieę, gdzie już zgromadziły się tłumy i do- 
piero wówczas policja zaczęła interwenjo- 
wać. Na zebraniu było około 700 hitlerow- 
ców i zaproszonych około 300 osób. 

Zrzucona przypadkowo bomba 
zabiła 22 i zraniła 41 osobę. 

SZANGHAJ, 4. VI. (Pat). Chiński samo- 
lot wojskowy, przelatując nad miejscowością 

Peng-Pu w prowineji Kiang-Su, zrzucił przy- 

Trudności nie do 
BUKARESZT, 4. VI. (Pat). Próby 

podjęte przez Titulescu wykazały nie- 
możliwość utworzenia zarówno rządu 
jedności narodowej, jak i- rządu kon- 
centracyjnego. Istnieje możliwość po- 

padkowo bombę, która zabiła 22 osoby i 
zraniła 41. 

  

przezwyciężenia. 
wierzenia przywódcy zaranistów sied- 
 miogradzkich Vajdzie misji utworze- 
nia rządu przejściowego dla przepro 
wadzenia wyborów, ew. powołania ga 
binetu bezpartyjnego: 

Okradzenie wagonu zezwłokamiDżewad-Bey'a 
‚ BUKARESZT, 4. VI. (Pat). Podezas prze- 
wożenia przez Rumunję zwłok ambasadora 
tureckiego w Warszawie Dżewad-Bey'a nie- 
znani sprawcy zerwali plemby z wagonu ża- 
łobuego i skradli zeń walizę, zawierającą 

tekę z dokumentami zmarłego oraz biżu- 
terję na sumę około 20 tys. zł. Kradzież zo- 
stała zauważona podczas rewizji wagonu na 
stacji Medgidi. 

Samolot spadł na fabrykę. 
8 osób rannych. 

BERLIN, 4.VI. (Pat). Wpobliżu Johanni- 
stahl spadł wczoraj wieczorem samołot 
sportowy, pilotowany przez znanego nie- 
mieckiego lctnika Gabryela. Samołot spdał 

na dach fabryki chemicznej, przebijając go 
i raniąc ciężko 8 rohotnie. w tem 5 ciężko. 
Jedna z nich zmarła w drodze do szpitala. 

ZAKOPANE - BRISTOL REPREZEN 
HOTEL-PEN 

TACYJNY 
SJONAT. 

Ośrodek życia towarzyskiego i sportowego. 
Idealne warunki wypoczynkowe. 

CENY POSEZONOWE — ZNACZNIE ZNIŻONE: 
Pokoje z utrzymaniem od zł. 14. — Pokoje bez utrzymania od zł. 6 

przez tyle lat codzienne troski jego 
życia. Taż sama Ostra Brama była 
świadkiem i powiernicą wzlotów i 
upadków ducha szczerze wierzącego 
twórcy. Też same urocze okolice Wil- 
na, których nieustanne zwiedzanie 
było "mu najlepszem ukojeniem w 
smutku i wzruszeniach. Wilno kochał 
mocno i nieraz się wyrażał, że nie poj 
muje życia poza jego obrębem. Choć 
urodzony na wsj (w Ubielu w Mińsz- 
czyźnie) synem duchowym był Wilna, 
i stwierdził to nietylko owem serdecz 
nem przywiązaniem do niego, ale i 
latami pracy, włożonej w społeczne 
życie miasta, dzieęki której promie 

chluby narodowej z czoła Moniuszki 
spada i na Wilno. 

Zapowiedziane na dzień dzisiejszy 
w całej Polsce uroczystości związane 
z 60-tą rocznicą zgonu S. Moniuszki, 
powinny znaleźć w Wilnie jak naj- 
gorętszy oddźwięk. 

Będzie to też znakiem, że nie po- 
szły na marne ziarna, rozsypane ręką 
Moniuszki w Wilnie w latach uciąż- 
liwego borykania się jego z losem, 
a zarazem oddania hołdu twórcy, któ 
ry potrafił z taką mocą szczerego 
uczucia, potrącać o najserdeczniejsze 
struny duszy polskiej. 

Warunki atmosferyczne 
nad Atlantykiem. 

LONDYN, 4. VI. (Pat). Do godz. 7.45 nie 
otrzymano w Londynie żadnej wiadomości 
© przylecie Hausnera do Irlandji. Według 
informacyj, uzyskanych z brytyjskiego mi- 
nisterstwa lotnicwa, warunki atmosferyczne 
na Atlantyku przedstawiają się w ciągu 0s- 
tatnich 12 godzin jak następuje: w zachod- 
niej części Atlantyku — wiatry południowo- 
wschodnie, zachmurzenie silne, częściowo 
deszcze, warunki dla lotu raczej ciężkie. We 
wschodniej i środkowej części Atlantyku — 
wiatry. północno-wschednie,. zachmurzenie, 
ale warunki dla łotu daleko lepsze niż na 
zachodzie Atlantyku. Ministerstwo Iotnietwa 
przypuszcza, że warunki te a zwłaszcza wia- 
try południowo-wschodnie w zachodniej czę 
ści Atlantyku, mogły zmusić Hausnera do 
skierowania się bardziej na południe, wobec 
czego możliwe, że lot jego idzie raczej w 
kierunku na wybrzeża francuskie łub nawet 
hiszpańskie. a nie w kierunku na Irlandję. 

Przewidywania. 
LONDYN, 4. VI (Pat). Od chwili odlotu 

Hausnera przeszło 28 godzin, a dotąd brak 
© nim w Londynie wiadomości. Aeroplan — 
przypuszczalnie Hausnera — widziany był 
między północą a godziną 1 nd ranem na- 
przód nad portem Sydney na wyspie Cap 
Breton, która jest przedłużeniem półwyspu 
kanadyjskiego Nowa Szkocja, wkrótce zaś 
potem nad miejscowością Macollun, w zatoce 
Hermitage, położonej na południowem wy- 
brzeżu Nowej Funlandji, skąd już wyleciał 
na pełny Atlantyk. Odtąd wszelki ślad za- 

ginął. 
Ponieważ chmury nad zachodnią częścią 

Atlantyku — jak donosi brytańskie mini- 
sterstwo lotnictwa — unosiły się bardzo ni- 
sko, Hausner zmuszony był prawdopodobnie 
przelatywać ponad Atlantykiem wysoko po- 
nad chmurami i dlatego mógł być niezau- 
ważony przez okręty. Przestrzeń Atlantyku 
z zatoki Hermitage do brzegów Irlandji wy- 
nosi około 1900 mil angielskich. Gdyby lot 
ponad Atlantykiem odbywał się bez przesz- 
kód, to Hausner mógł przelecieć tę prze- 
strzeń w 15 godzin i mógł być widziany nad 
brzegami Irlandji około 4 po południu. Fakt 
jednak, że na przebycie dystansu z New- 
Jersey do Nowej Funlandji, wynoszącego 
niecałe 600 mil, Hausner zużył aż 10 godzin 
— co jest niezrozumiałe — wskazuje na to, 
że lot odbywać się musi w wyjątkowo eię- 
žkich warunkach atmosferycznych i że Ha- 
usner zmuszony jest lecieć bardzo powoli. 
Uwzględniając tę okoliczność, lot Hausnera 
może trwać znacznie dłużej, niż się normal- 
nie obliczyło. 

Droga. jaką obrał Hausner, wynosi z 
New-Jersey do Croydon pod Londynem oko. 
ło 2800 mil. Przy warunkach, w jakich lot 
się odbywa, może on frwać do Londynu — 
wobec tego, że dopiero o 1 nad ranem Ha- 
usner był nad Nową Funłandją — niemniej, 
niż 32 godziny, a nawet do 40 godzin. Wo- 
bec tego przylotu Hausnera do Londynu nie 
można się spodziewać wcześniej, jak około 
północy, a może dopiero nad ranem. Ponie- 
waż zapasu benzyny starezy na 48 godzin 
lotu, więc narazie niema jeszcze powodu do 
obaw. 
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Z Klubu włóczęgów. 
W numerze 43 z dn. 1 czerwca 

r. b. pisma „Vilniaus Rytojus*-w ar- 
tykule „Litwa—Niemcy* autor, ukry 
wający się zresztą pod pseudonimem, 
występuje z polemiką związaną z dy- 
skusją, podniesioną na jednem z ze- 
brań Klubu Włóczęgów w związku 
ze sprawą K.łajpedy. Niestety miast 
rzeczowych argumentów pseudoni- 
mowy autor stosuje li tylko inwekty- 
wy i wymysły, co z jednej strony po- 
zwala domyśleć się osoby autora, a 
z drugiej — zwalnia Klub od polemiki 
z nim. Jak już to zostało niejedno- 
krotnie.stwierdzone, istnieją w Wilnie 
Litwini, którym ze względu na ich 
osobiste zyski zależy «na pogłębianiu 
przepaści między społeczeństwem pol 
skiem a litewskiem. Rzecz prosta, że 
„działalność* tego rodzaju jednostek 
jest szkodliwa dla obu stron. 

Ciekawe jest, że stanowisko, zaj- 
mowane w sprawie litewskiej przez 
„Klub Włóczęgów* jest jednocześnie 
zwalczane przez pewne nacjonalisty- 
czne czynniki polskie, które ze swej 
strony usiłują między innemi w swoi 
sty sposób „interpretować slanowi- 
sko Klubu, tłumacząc, że tak lub ina 
czej należy rozumieć: postulaty wy- 
suwane na zebraniach. By uniknąć 
nieporozumień. Klub podkreśla, że 
tego rodzaju interpretatorowie pra- 
cują wyłącznie na własne ryzyko i 
odpow iedzialność, gdyż nikt nie jest 
i niebył upoważniony do zabierania 
głosu w imieniu Klubu. 

Od tego rodzaju wystąpień, w istó 
cie swej wrogich Litwie, niezależnie 
od tego czy pochodzą ze strony pew- 
nych Litwinów wileńskich, czy nacjo 
nalistów polskich, wyróżnia się i na 
szczególną uwagę zasługuje stanowi- 
sko niektórych bardzo wybitnych 
jednostek społeczeństwa polskiego. 
Między innemi na jednem z ostatnich 
zebrań „Klubu Włóczęgów* b. mini- 
ster prof. Witold Staniewicz zabierał 
głos w związku ze swym wyjazdem 
na Litwę. Pan prof. Staniewicz w wy- 
soce objektywny, możnaby  powie- 
dzieć, optymistyczny sposób charak- 
teryzował życie współczesnej Litwy, 
rozwiewając w ten sposób szereg 
uprzedzeń, wynikających z nieświa- 
domości istotnego stanu rzeczy z tam- 
tej strony kordonu granicznego. Jest 
rzeczą niewątpliwą, że tego rodzaju 
objektywne oceny przyczyniają się 
więcej do sprawy przełamania wza- 
jemnych niechęci, niż fałsze i iryta- 
cje nacjonalistyczne, skądkolwiekby 
one nie pochodziły, 

  

T. Nagurski. 

  

Sytuacja gospodarcza šwiata 
w świetle raportu komitetu Ligi Narodów. 

GENEWA, 4. VI. (Pat). Komitet 
ekonomiczny Ligi Narodów zakończył 
w dniu 4 b. m. swe prace przyjęciem 
raportu, który stwierdza, że sytuacja 
gospodarcza w pierwszym kwartale r. 
b. niebywale się pogorszyła naskutek 
licznych zarządzeń restrykcyjnych w 
światowym handlu. Zarządzenia te pro 
wadzą do dławienia tego handlu. Są 

one zrozumiałe z punktu widzenia na- 
rodowego, ale z punktu widzenia wy- 
miany międzynarodowej są one fa- 
talne i zgubne. 

Raport stwierdza, że powstaje no- 
wy typ umów, noszących cechę wza- 
jemności i częstokroć niezgodnych z 
klauzulą nejwiększego uprzywilejowa 
nia. Zdaniem. komitetu, klauzula naj- 
większego uprzywilejowania winna po 
zostać podstawą traktatów handlo- 
wych, aczkolwiek pewne wyjątki mo- 
gą być wprowadzone za zgodą państw 

trzecich. Wreszcie komitet stwierdza, 
że jedynem wyjściem z obecnej sytu- 
acji jest Śmiała polityka współpracy 
na płaszczyźnie międzynarodowej. 

W dyskusji ogólnej delegat Polski 
wiceminister Doleżal w dłuższem prze 
mówieniu stwierdził, że stosowanie re_ 
strykcyj różnego rodzaju zmniejszyło 
znacznie obroty handlu międzynaroe 
dowego, nie wpływając korzystnie na 
bilanse handlowe i płatnicze państw, 
stosujących ograniczenia. Minister Do 
leżal podkreślił, że najważniejszem 
zadaniem obecnej chwili jest stabili- 
zacja systemów monetarnych, gdyż 
spowodowałaby zniesienie restrykcyj 
walutowych. Po przeprowadzeniu sta- 
bilizacjj monetarnej możliwa będzie 
stopniowa likwidacja innych restryk- 
cyj handlowych drogą układów bila- 
teralnych, a w dalszej przyszłości e- 
wentualnie multilateralnych. 

LEON WOŁŁEJKO. 

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Krzywda“. 

(Zdarzenie prawdziwe). 

Stary Pawluk żył tak na tym świe 
«ie jak ta Boża krówka żyji — co, 
wlazszy na sama wierzchowina traw- 
ki ci kwiatuszka, skrzydełki swoje w 
góra podymi i leci tam gdzie jo wiatr 
poniesi — póki, dawszy sie ob krzak 
i stabar”), znów na ziemia nie spadni i 
znow na góra wgraboli sie i znow leci 
i znow spada. I biji sie tak biedna ży- 
wiołka cały dzień Boży, póki jo sen 
wieczorny do listeczka nie przytuli abo 
jesienny przymrozek  zawszystkim 
krótkiego życia nie zabierzy. Tak żył 
i Pawluk. 

Lubił. bywało latno poro w świą- 
teczny dzień położyć się na łące i pa- 
trzeć jak nawkoło na burwałkach, 
trawkach i kwiatuszkach — idzi wiel 
ki ruch żyćcia, kręci sie przed im cały 
świat żukow, muszek i robaczków. 
Widział jak pracowita pszczołka, lata- 
jąc z kwiatka na kwiatek, coraz więcej 
wosku na nożki nabierała, — widział 

jak chitry pająk na suchim stabarze 
wytkiwał cienieńka, jedwabna siatecz- 
ka — a sam, przyrzuciwszy sie nieży- 
wym, siedział na strzodku i czyhał na 
wesołe muszki, co, bawiąc sie i swawo 

ląc na powietrzu, — wlatywali do na- 
sławionej sieci i tracili swoja wesoła, 
krócinka żyćcia. Pająk w ta pora, obu 
dziwszy raptownie, chwytał za musz- 
ka palcomi, dusił i krew z jej wypi- 
jai. Žal i złość brała Pawluka na taki 
widok. Czarnymi, spalonymi od słoń- 

   

*) badył 

ca ręcomi zakrywał oczy, chował gło 
wa do ziemi i cicho szeptał: ,,jak raz 
jak u ludzi, jak raz jak u ludzi!!** Ale 
że z czasem kużdy żal przechodzi tak 
i Pawluk, uspokoiwszy sie kapeczka, 
podymował znow głowa do góry, przy 
mrużył oczy i wpatrywał sie do ziemi, 
zarośniętej łodygami i korzonkami. 
Teraz widział zawszystkim inakszy in 
teres. Kulając sie i wpadając do ja- 
mek i szczelin, graboląc sie na pagór 
ki i trawki; — dwie malusińkie, czar- 
nienkie murawki“) niešli ogromniasty, 
suchi szakalek, moży dziesięć razy 
większy od ich obiedwiech! 

Zadziwił sie stary Pawluk i po- 
czoł przemyśliwać: skąd u takiej ma- 
lenstwy taka siła piekielna bierzy 
sie?? Ci to ich pracowitość i honor 
gospodarski — daji sposob do niesie- 
nia takiego ciężaru? I czemu akurat 
dwie murawki ten szakal nioso? Skąd 
taka chewra wzieła sie? Ci famielja 
między imi znachodziła sie, ci znajo 
mość? A moży to — ojciec z matko, 
ci brat ze siostro, abo mąż ze żono?: 
Gi razem wyszli z murawniku”), — ci, 
spotkawszy sie na drodze —biez żad 
nej znajomości — jedna drugiej po- 
magać poczeli? Ci, možy kwaterując 
razem, w jednym murawniku, pojawi 
ła sie u ich ochota chata sobie smagła 
postawić i szakalkiem. jak belko, sta- 
lowania podparszy, — kolidor*) oku- 
ratny do tej chaty wybudować?!! 

  

  

  

+) mrówki. *) mrowisko, %) korytarz. 

Długo kręcił głowo biedny Paw- 
luk ale nijakiej odpowiedzi naleźć nie 
mog. Przypominał tyko ob ludziach i 
dziwował sie haniebnie: czemu oni so 
bie w żyćciu tak nie pomagajo? Toż 
wielkie oni i chitre i cały Świat w garś 
ci trzymajo. Wymyślili maszyny i har 
maty, latajo po powietrzu i pływajo 
po wodzie ! Mądre księgi piszo i nawu- 
ki różne znajo—a nie potrafio przy- 
jacielem JRG ALU być!? Malu- 
sinka wstyd haniebnv 
dla człowieka robi i przykład dobroci 
okuratny daji, A człowiek, — ta naj- 
chitrzejsza żywioła Świata, wszystkie 
rozumy zjadszy, takiej głupstwy zro- 
bić nie potrafi — żeb choć taka pra- 
cowitość i sumłenia jak murawka — 
mieć!* Tak medytował stary Pawluk 
а, р‹›тщчо poro, machat ręko i mó- 

„Ślepe oni jest i tajemnicy Bos 
j po wieki nie odgadno!* To po- 

wiedziawszy brał kijaszek do ręki i 
pomalusieńku sunoł sie do chaty... 

             

  

  

      

    

  

Za wiosko przy gościncu stała Chiu: 
tuszka Pawlukowa. Kiedyści mo: 
był przy jej ogródczyk — ale dzisiej 
sterczało tam tyko kill słupów | 
żerdeczek a cały dziedzii < byt tak 
zarosszy pokrzywo i łopuchami co ani 
stecki ani grzędów nie było nawet śla 
du. 

Kużdy mog zgadnąć — co do tej 
chatuszki nicht nie zachodzi a i sam 
gospodarz rzadko tam pokazuji sie... 

Prawda powiedziawszy, —tak tam i 
było... Pawluk już na Zielone Świątki 
wychodził do ludzi na robota, swoje 

  

  

  

    

    

      

dwie dziewczyny — sąsiadu oddaw- 
szy biez pieniędzy, i szed hen! aż 
Święta rzeka — kawałka chleba szu 
kać i ludziom w pracy pomagać... Zna 
ła Pawluka cała okolica i nadto dziwo 
wała sie: czemu on swojej ziemi nie 

pilniuji? Gadali ludzi co: Pawluk na 
starość fiksować kapeczka poczoł i 
hultajem okuratnym zrobił sie ale 
Pawluk miał swoja medytacja i ludz 
kiej gawędy nie poturał. 
Na wiusna, bywało, chatuszka swoja 
kołkim zatykał i wziewszy sierzp i ko- 
sa, szed w świat. Po ludziach chodził 
od młodości, co rok. bo, nie mając ni 
żonki nie famielji. — nie chciał latno 
poro sam w chacie, jak borsuk w ja- 
mie, siedzieć i — znakiem tego, do lu: 
dzi tulić sie próbował. A u ludziów 
różnie bywało. Czasem cała lata za 
chleb przepracował, czasem i para ko 
piejek na zima przyzapasił — ale zaw- 
dy do swojej chatuszki powracał, bo 
jakości słabość niewidana do jej miał. 
Tu kwaterował kiedyści jego ojciec, 
tu żył i dziaduk, tu — sam on hodował 
sie, malusińkim ehłopeczakim bywszy. 
tu latał on po polach i różne facecji 

  

  

  

  

dokazywał, tu w młodości z dziewczę- . 
tami tancował — jednym słowem — 
znał wszystkie kąteczki i lubił kużdy 
kamień, kużda drzewka,  kużdy 
krzak... 

   Ale teraz drzewka i krzaczki ze- 
schli i pomarnieli, sadziku nie zostało 
sie i śladu a chatuszka od starości 
skrzywiła sie na boki i jakby walić sie 
probowała.. Czas głumił wszystko. 
Nie mog tyko zgłumić serca Pawluko. 
wego — bo choć sam Pawluk był sta- 
ry i niemocny — ale jego serca żyła 
pamiątkami młodości i, znakiem tego, 
lubił on swoja chatuszka i, powróciw- 
szy na zima z roboty, zawdy w jej 
kwaterował... 

Raz, jakości na jesieni. przyszed- 
szy z dalekiej storny do wioski, — 
Pawluk własnej puzycji nie poznał. 
Przysunewszy się do gościnca za wios 
ko—obaczył co z jego chatuszki została 

   

  

  

     

sie tyko podmurówka! Ziemia, gdzie 
stała chatuszka — była zaorana i za- 
siana żytem a zielona ruń falowała 
po całym polu jak i tutaj, — jakby 
chcąc schować od ludzkich oczow Paw 
lukowa krzywda. Nie wiedział biedny 
Pawluk ci to sen — ci prawda: eo jego 
chatuszki już niema?! Stał tyko jak 
słup na gościncu i oczom swoim nie 
wierzył. 

A tymczasem w całej wiosce posz- 
ła gawęda co Pawluk do chaty na zi- 
ma powrócił! Facecja — ludzi mieli 
niewidana, wspominając jak Pawluk 
chaty swojej nie najdzi i, znakiem 
tego. kłopot wielki będzi mieć! Pa- 
robczaki i dziewczęta rehotali ze śmie 
chu, dziady zbierali sie iść patrzeć 
jak Pawluk chaty swojej szukać bę- 
dzi — a baby szeptali sie co teraz 
Pawluk już chibo naczysto z tej pa- 
rafji wyjdzi, bo ci tak ci siak w cha- 
cie nigdy on nie kwateruji i, znakiem 
tego chata jemu zawszystkim niepo- 
trzebna. Cała wioska aż hudziała od 
śmiechu i wesołości — tyko jeden soł- 
tys chodził zmarkociwszy sie i po- 
szedszy do sąsiada co Pawlukowa cha 
ta rozebrał, poczoł tłumaczyć co: cu: 
dza chata biez pozwolenia rozbierać, 
dlatego, nie uchodzi i co za taki interes 
abo turma moży być abo zapłacić oku 
ratnie przyjdzi sie. Z tej przyczyny 
poczoł jego namawiać — co Pawluku 
trzebędzi, dlatego, abo piniędzy ka- 
peczka dać abo na zima do swojej 
kwatery przyjąć. Ale sąsiad takiej ra- 
dy i słuchać nie chciał i dawaj sołtysu 
gadać co taki badziajła*) jak Pawluk 
sam sobie miejsca najdzi i do wiosny 
przebiji sie. 

A już kiedy inszego chodu niema 

  

to moży dać Pawluku kilko złotych— 

5) włóczęga, 

ale zato ni do kwatery swojej jego na 
zima nie przyjmi ni pożywienia jemu 
dawać nie będzi. 

Poskrobał sie za głowa sołtys a, 
obaczywszy co z tej gawędy nic nie 
wychodzi zabrał od sąsiada kilko zło- 
tych i poszed do wioski do sąsiadów— 
żeb choć po para groszy składka dla 
Pawluka zrobić, bo on teraz z dalekiej 
strony powróciwszy, i gołwy przytu- 
lić nie ma gdzie! Sąsiady šmieli sie ty- 
ko i tagecji różne rozprowadzali a — 
późniejszo poro, poszli cało chewro 
za wioska obaczyć co z Pawlukim 
dzieji sie? Wyrabiali sie cała droga, 
chowali się jeden za drugiego, rozglą 
dali sie na wszystkie strony — ale 
Pawluka nigdzie nie było. Postawszy 
kapeczka na gościncu, chcieli już i 
do chaty powracać, — ale raptownie 
ten sam sąsiad, co chata był rozebraw 

szy, zejrzał jak na zielonej runi zboża, 
ręcami objowszy za podmurówka le- 
żał nieżywy Pawluk. Twarz miał we- 
soła, tyko na zamkniętych oczach 
świecili sie jak rosa, — dwie wielkie 
bliszczące łzy... 

Umar biedny Pawluk jak ta mu- 
rawka, co biez pomocy nadto wiełki 
ciężar niesi. 

I poszła po okolicy taka gawęda 
co Pawluku serca pękła od żałości po 
swojej chatuszce. Nie śmieli sie już 
ludzi... Zakopali Pawluka na tym 
miejscu gdzie stała jego chatuszka, 
dobry sołtys postawił krzyż ale nicht 
nie odmawiał za jego pacierzy—tyko 

wicher polny. latając nocyma nad mo- 
giłko, hudział swoja straszna pieśnia 
i upominał ludziom — coby jeden dru 
giemu nie byli... pająkami... 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 

Najście rabusiów na koszarkę 
kolejową. 

Z Oszmiany donoszą. iż w dniu wczoraj- 
szym do koszarki kolejowej położcnej o 4 
kłm, od Oszmiany wtargnęło kilku osobni- 
ków, którzy po steroryzowaniu jej właści- 
ciela Dawidowieza i pczostałych domowni- 
ków splondrowałi mieszkanie zabierając naj- 
cenniejsze rzeczy. Po dokonaniu rabunku 
napastniey zbiegli. 

Powiadomione © napadzie władze poli- 

cyjne niezwłocznie zarządziły dochodzenie. 
Na miejsce wypadku przybyli funkejonarju- 
sze Śledczego wydziału z psem połieyjnym. 
W] wyniku wstępnych dochodzeń zdołano u- 
stalić, iż napastników było trzech i zbiegli 
oni w ckoliczne lasy. Zarządzona obława 
przyniosła dość pomyślny rezultat, gdyż je- 
dnego ze sprawców napadu ujęto. Za pozo- 
stałymi trwa pościg. (e) 

  

  

Miejski 
Dziśt Dramat na tle powieści, która osiągnęła nakład 2-ch mil- 

jonów egzemplarzy, głośnego autora Theodora Drusera p. t. 

Kino -Teate Dźwięk. | TRAGEDJA AMERYKAŃSKA 
w Nowogródku W rolach głównych: Philips Holmes i Sylvia Sidney. 
  

Nowy elewator zbożowy 
w. Baranowiczach, 

W tych dniach ukończona została 
budowa nowego gmachu elewatora 
w Baranowiczach, który będzie zara- 

zem składniczą zbożową, pierwszą na 

terenie dwu sąsiednich wschodnich 

województw: nowoglódzkiego i wileń 

skiego. Nowowybudowany clewałor 

w Baranowiczach będzie już w nie- 

dalekiej przyszłości wielkiem dobro- 

dziejstwem dla tutejszego rolnictwA, 

jak również i garnizonu wojskowego 
jako regulator cen na tutejszych ryn- 

kach zbożowych. 
Na wewnętrzne urządzenie elewa- 

tora potrzebne jest wyjednanie po- 
życzki w Banku Rolnym lub też Go- 
spodarstwa Krajowego w wysokości 
30 tys. dla Syndykatu Rolniczego w 
Baranowiczach, który przyjął na sie- 
bie obowiązek wybudowania tej waż 
nej płacówki handlowej. Dotychczaso 
we koszty budowy elewatora wynoszą 
*80 tys. zł.. w czem pożyczka z Banku 
Rolnego wynosi zaledwie 35 tys. zł., 
zaś reszta pokryta została z własnych 
funduszów miejscowego Syndykatu 
Rolniczego, który znacznie poderwał 
swe interesy przez dwukrotnie prze- 
trzymany kryzys. Niezwłocne urucho- 
mienie elewatora w Baranowiczach 
wpłynie na podniesienie rolnictwa w 
zubożałej wschodniej dzielnicy Polski. 

Nowogródek. 
Pożegnanie Narkom. Boduhoskiego. 

W! sobotę dnia 28 ub. m. zespół funkcjo- 
narjuszy P. P. pow. nowogródzkiego żegnał 
swego długoletniego komendanta nadkomist 
rza Konrada Buduhoskiego, który odchodzi 
na stanowisko komendanta powiatowego w 
Równem. 

Nadkomisarz Buduhoski w ciągu swego 
pobytu na terenie wojewdóztwa nowogródz 
kiego odznaczał się jako świetny organizator, 
prezes kilku organizacyj społecznych, między 
innemi prezes Powiatowego Komitetu LOPP., 
oraz prezes i założyciel Kasy Samopomocy 
Funkcjonarjuszy P. P. Województwa Nowo- 
„gródzkiego. 

w W specjalnie udekorowanej sali w, resta- 
uracji Borowskiego zebrali się wszyscy ko- 
mendanci posterunków i przedstawiciele Kasy 
Samopomocy. W gorących słowach pożegnał 
odchodzącego komendanta powiatowego p. 
starosta Hryniewski, życząc mu, by na no- 
wym posterunku w Równem wykazał równie 
«silnie przejawiającą się inicjatywę i zdolności 
organizacyjne. W imieniu funkcjonarjuszy 
P. P. przemówił p. aspirant Masłowski, wy- 
rażając żal z powodu opuszczenia przez nad- 
komisarza Buduhoskiego tak daleko na pół- 
noc wysuniętej placówki. W odpowiedzi od- 
«chodzący komendant wygłosił przemówienie, 
wyrażając nadzieję, że praca jego w terenie 

"wyda odpowiednie owoce i sądzi, że na no: 

"wej placówce rozwinie wszystkie siły w kie- 
runku owocnej prący społecznej, gdyż jak 
zaznaczył, policjant na ziemiach wschodnich 
powinien być również w. pierwszym rzędzie 
obywatelem i jednostką społecznie uświado 
amioną. 

Wi niedzielę dn. 29 ub. m. nadkomisarza 
'Buduhoskiego żegnała Rodzina Policyjna w 
Nowogródku, przyczem również wygłoszona 

szereg przemówień życząc mu dalszej, owoc- 
nej pracy na nowym posterunku bardziej 
na południe wysuniętym. 

   

* Ciekawy pokaz modeli samolotów. 

Niestrudzony propagator sportu lotniczego 
1 konstruktor samolotów, urzędnik wojewódz 

ki i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego L. O. 
P. P. p. Ludwik Humpola urządził niesłycha- 
mie interesujący pokaz modeli samolotów 
wojskowych najrozmaitszych typów pięciu 
państw: Polski, Niemiec, ZSSR., Litwy i Ru- 
munji. W całej sali konferencyjnej Urzędu 
Wojewódzkiego na dużym stole ustawiono 
własnoręcznie przez p. Humpolę wykonane 
precyzyjnie w drzewie i tekturze aparaty, z 

„dodaniem odnośnych danych informacyjnych 

© najbardziej podstawowych rzeczach jak: 
maksymalna szybkość, pułap, typ silnika, 

*oraz uzbrojenie. 
„ Na specjalną uwagę zasługuje wznoszący 

się w środku model trzysilnikowego polskiego 
samolotu bombardowego, wykonanego z og- 

romną precyzją i nakładem pracy. Zaznaczj 
należy, że p. Ludwik Humpola już kilkakrot 
nie urządzał podobne imprezy, od lat całych 
interesując się rozwojem sportu lotniczego, 
oraz konstrukcją szybowców. 

Ostatniemi czasy p. Humpola pracuje nad 
szybowcem własnej konstrukcji, który będzie 
własnością 3-ej drużyny harcerzy im. Mar- 

szałka Piłsudskiego w Nowogródku. Ja R. 

  

Akademja harcerska. 
Staraniem harcerstwa publicznych szkół 

powszechnych w Nowogródku odbędzie się 
w niedzielę dnia 5 czerwca r. b. o godz. 
14 min: 30 w sali teatru miejskiego akadem. 
ja harcerska, Wj programie: śpiewy, dekla- 
macje, inscenizacje i pokazy. Dochód na ce- 
le LOPP. i harcerstwa szkół powszechnych. 

Ohóz łuczniczy. 
W. dniu 2 czerwca rb. w Litówce pod No- 

wogródkiem odbyła się uroczystość otwarcia 
pierwszego obozu łuczniczego, zorganizowa- 

nego przez sekcję łuczniczą Zw. Strzeleckie. 
go w Nowogródku. Obóz rozbity jest na po- 
lance leśnej w lasach Litówki. Czas trwania 
obozu 5-dniowy. W! obozie biorą udział: mę. 
skie i żeńskie drużyny harcerskie z Nowo- 
gródka, Oddział Zw. Strzeleckiego i Oddział 
PW. Kobiet z Nowogródka w liczbie kilku- 
dziesięciu osób. 

W) uroczystości otwarcia obozu brał u- 
dział p. starosta Hryniewski, który wygłosił 
okolicznościowe przemówienie, poczem od- 
były się zawody łucznicze pod kierownict- 
wem instruktora łucznictwa p. Sawickiego, 
przybyłego z Warszawy. 

    

Lida. 
Parę słów o życiu Rodziny Wojsokwej 

Słyszałem wiele o poczynaniach i wy- 
czynach .tej bardzo sympatycznej Rodziny, 
ale jeszcze więcej dowiedziałem się z organu 
informacyjnego „Na: Gazetka”, którą wy- 
daje Koło Rodziny Włojskowej Lida w od- 
stępach miesięcznych. 

„Nasza Gazetka“ — już sam tytuł wiele 
mówi. bo skoro wydają gazetkę, muszą mieć 
materjał, muszą pracować, 
mają o czem pis: 
Tylko że i tu, jak w 
ludzie pracy ale są i „leni 
przez wzgląd, że i inni z czasem, po mały: 
kaprysie przystąpią do pracy, pisać o nich 
nie będę a zajmę się tem co Rodzina Woj- 
skowa pod dzielnem kierownictwem p. ppłk. 
Śliwińskiej dotąd zdziałała. Wiele pisać nie 
będę. Krótko. Na 14 ń i 
sanych udział w pr 
Reszta z różnych łędów... nie, lepiej nie 
wymieni: próżnuje. Jedna mówi, że jest 
mamusią, inna że czas nie pozwala i ma 
dużo pra a jeszcze inna, że nie ma 
zainteresowania w tym kierunku. Tak zwy- 
kle bywa. 

  

   

  

a skoro pracują, 
     

  

  

    
   

  

  

aledwie 50. 

  

          

  

Ale proszę zobaczyć co robią panie, któ- 
re zgłosiły akces do. pra 34 pracują w klu 
bie sportowym, 32 w „Sekcji opieki nad 
dzieckiem* — jako matki, 6 czynnie w sek- 
cji oświatowo-teatralnej. A jaki rezultat 
prac? Na 16 zawodniczek odznakę strzelec- 
ką III klasy uzyskało 13 pań. Od pierwszych 
dni maja czynny jest trzeci kurs strzelania, 
w którym bierze udział 25 uczestniczek. 
Po kursie przewidziane jest strzelanie o 
srebrną odznakę II klasy. Od 12 maja 
czynny jest kurs strzelania z łuku. Uczest- 
niczek również 25. Na zawodach strzelee- 
kich w dniu 18 kwietnia p. Kubiniewiczowa 
wybija 95 p., p. Kruczyńska 88 i p. Synow- 
cowa 87. W] strzelaniu o nagrody, pierwszą 
nagrodę p. płk. Śliwińskiego zdobywa p. 
Żywicka. Il-gą Klubu Sportowego p. Pert- 

    

  

- kiewicźowa i Ill-cią Koła Rodziny Wojsko- 
wej p. Śpiewakowa. 

Sekcja Opieki nad dzieckiem. 11 maja 
przeprowadziła żywą debatę nad sprawami 

przedszkola, które dzielnie prowadzi. Obec- 

nie czynny jest I-szy oddział. Na przyszły 

rok szkolny projektuje się otwarcie drugie- 

go oddziału. Na zebraniu byli obecni rodzi- 

ce uczącej się dziatwy, którzy wysłuchali 

referatu „O kolonjach letnich dła dzieci". 

Hrzedszkole urządziło miłą imprezę dla 

dziatwy w dniu 3-cim Maja. Milusińscy 
spisali się dzielnie. 

Sekcja uświadomienia obywatelskiego 

kompletuje zespół pań chcących pracować 

wspólnie nad szeregiem zagadnień aktual- 

nych jak: „Projekt prawa małżeńskiego, 

„Nowa ustawa szkolna” i t. p. 

Oto krótki bilans pracy Rodziny Wioj- 

skowej. J. B. 

Zawody na Zamku Gedymina. 

Na boisku w Zamku Gedymina rozpo- 

czął się dnia 4 bm. w obecności starosty H. 

Bogatkowskiego i dowódcy 5 p. lotn. ppłk. 

Iwaszkiewicza 9-ty tydzień LOPP. W: pierw- 

szym dniu odbyły się zawody sportowe: roz- 

grywki w siatkówkę między WKS 77 p. p. 

i 5 p. lotn. z wynikiem 11:30 na korzyść 

5 p. lotn., rozgrywki koszykówki między 

mistrzem szkół średnich — gimnazjum pań- 

stwowem i wicemistrzem — szkołą handło- 

wą średnią XX. Pijarów z wynikiem 21:13 

na korzyść gimnazjum państwowego, hazeny 

pomiędzy drużynami żeńskiemi gimnazjum 

państwowego i miejskiego z wynikiem 5:11 

na korzyść gimnazjum państwowego. Wresz- 

cie odbył się mecz piłki nożnej między PKS. 

a LOSP., z powodu jednak złamania nogi 

przez zawodnika PKS. Ejsmonia mecz ten 

przerwano. 

Z nogranicza. 
Walka z bandytyzmem i sabotażem 

w Białorusi sowieckiej. 

Z pogranicza donoszą, iż przed paru 

dniami w Mińsku obradowała nadzwyczajna 

komisja do walki z bandytyzmem i sabo- 

tażem. Na posiedzeniu postanowiono wszcząć 

najostrzejsze kroki przeciwko bandytom. 

Na terenie Białorusi sowieckiej w samym 

tylko ckręgu mińskim zanotowano 216 na- 

padów bandyckich, 38 morderstw i 65 wy- 

padków sabotażowych. 

Tragiczna ucieczka łodzią pod kulami 
strażników sowieekich. 

Wi dniu wczorajszym na pograniczu połl- 

sko-sowieckiem w rejonie Dzisny na rzece 

Dźwinie zatrzymano łódź rybacką, w której 

znaleziono _ nieprzytomnego 18-letniego 

chłopca oraz starszego osobnika Z przestrze 

lona głową. Zabitym osobnikiem okazał się 

ojciec chłopca Włodzimierz Koźłakow z 

ckręgu drujskiego, zaś rannym w bok jego 

syn Paweł. Zbiegli oni przed aresztowaniem 
władz sowieckich. 

Ujęcie przemytników z kontrabanda. 

Na odcinku granicznym Filipowo patrol 

KOP zauważył trzech podejrzanych osob- 

ników, którzy z przemytem przeprawiali się 

na teren polski. Na wezwanie patrolu osob- 
niey rzucili się do ucieczki. Oddano za nimi 

strzały. Jednego z uciekających przemytni- 

ków niejakiego Wł. Kuleea raniono, dru- 

giego Feliksa Dreżdża ujęto z przemytem 
wartości 6.500 złotych. 

Teatr kolejowy w objeździe. 

Zespół dramatyczny Wil. Teatru Kolejo- 

wego pod kierownictwem p. Z. Śmiałowskie- 

go wyruszył wczoraj na 3-tygodniowy objazd 

prowincji. W; okresie objazdu wystawione 

będą dwie sztuki: „Dożywocie* A. Fredry 

(dla młodzieży) i „Azja Tuhajbejowicez* z try- 

logji H. Sienkiewicza dla  najszerszych 
warstw publiczności. 

Obie sztuki przygotowano nadzwyczaj 

starannie i wyposażone zostały w nowe ko- 
stjumy i dekoracje. 

Role główne objął znany i ceniony art. 

dram. p. Leon Wółłejko. 
Wiidowiska te stoją na wysokim pozio- 

mie artystycznym. 
Teren objazdu następujący: 

5.VI Stołpce, 6.VI Horodziej, 7, 8.VI 

Baranowicze, 9.VI Łuniniec, 10.VI Pińsk, 
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Przyjazd do Wilna premiera Prystora. 

Wczoraj pociągiem porannym w 
towarzystwie małżonki przybył do 
Wilna prezes Rady Ministrów p. Alek 
sander Prystor, który po kilkugodzin- 

nym pobycie w Wilnie udał się do 

majątku swego Borki, odległego o kil 

kanaście km. od Wilna, gdzie za- 

bawi w ciągu kiłku dni. 

KRONIKA 
Dziś: Franciszka. 

Bonifacego. Niedziela > 
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Czerwiec 

Wachód słońca — g. 2 m. 48 
Zachód › =—= . 19 о. 45 

  

Spestrzeżonia Zaklasu Metesrelegį! V. $. В. 

w Wlinie z dola 4 VI — 1032 reku. 

Ciśnienie średnia w milimetrach: 754 

Temperatura środnia + 19° С. 

$ mi kn 24% © 
Ž zajziżsra + 127 С. 

Opad: 0,2 
Wiatr: połudn.-zach. 

Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: zachmurzenie zmienne, przel. deszcze” 

KOŚCIELNA. 

— Zbiórki ofiar w kościołach w „Dniu 

Miłosierdzia Chrześeijańskiego*, Dziś we 

wszystkich kościołach m. Wilna i archidie- 

cezji wileńskiej odbędą się zbiórki ofiar 

na rzecz wszystkich potrzebujących zgodnie 

z zarządzeniem przez J. E. ks. arcybiskupa 

metropolitę wileńskiego „Dnia Milosierdia 

Chrześcijańskiego* z powodu Encykliki 

Papieskiej „Miłością Chrystusa Poruszeni“. 

— Wizytacje kanoniczne. Wi drugiej 

serji wiosennej wizytacji kanonicznej J. E. 

ks. arcybiskup-metropolita zwizytował na- 

stępujące miejscowości: Roś, Wołpę, Piaski, 

Zelwiany, Strubnicę, Rohožnicę. Krzemieni- 

cę, Zedwę, Międzyrzecz, Podorsk, Łyskow, 

Porozów, Łopienicę, Hniezno, Szydłowicze, 

Mścibów, Świsłocz, Jałówkę, Narewkę i Bia- 

łowieżę. 
— Ustalenie terminu rekolekcyj kapłań- 

skich. Rekolekcje kapłańskie w dekanacie 

wileńskim odbędą się w dniach od 4 do 7 

czerwca. 

MIEJSKA. 

— Z Rady Miejskiej. Na dzień 8 czerwca 

wyznaczone zostało posiedzenie Rady Miej- 

skiej. Porządek dzienny obejmuje 15 spraw, 

w tej liczbie sprawozdania Komisji do zba- 

dania zarzutów przeciwko gospodarce kina 

miejskiego oraz z rewizji dokonanej w elek_ 

trowni miejskiej w związku z machinacjami 

warszawskiej firmy Z. T. E. 
— Uniezależnienie się gospodarcze szpitali 

miejskich. Trwające od dłuższego już czasu 

prace nad usamodzielnieńiem gospodarczem 

i organizacyjnem szpiłali miejskich dobie- 

gają już końca. Odtąd szpitale miejskie bę- 

dą stanowiły jednostki autonomiczne о wła- 

snej rachunkowości, własnych budżetach i 

t p. Wi związku z powyższą reorganizacją 

zwiększa się zakres pracy w szpitalach, 

część więc personelu sekcji zdrowia odko- 

menderowana zotanie do dyspozycji poszcze 

gólnych szpitali. 
— Zakończenie prac Komisji „Arbono- 

wej*. Onegdaj w lokalu Magistratu odbyło 

się posiedzenie t. zw. Komisji Arbonowej. 

Komisja ta wyłoniona została w swoim cza 

się przez Radę Miejską do zbadania i ure- 

gulowania usterek w komunikacji miejskiej. 

Na omawianem posiedzeniu sporządzony 

został protokół z szeregiem konkretnych 

wniosków. Protokół ten przedłożony zosta- 

nie na jedno z najbliższych posiedzeń Rady 

Miejskiej i po jego zatwierdzeniu wejdzie 

w życie. W/ wyniku prac Komisji Arbono- 

wej opracowana została m. in. nowa taryfa 

autobusowa która w stosunku do poprzed- 

niej jest tańsza. 

11.VI Brześć n. B., 12.VI Czeremcha. 13, i 14 

VI Kobryń, 15.VI Łapy. 16.VI Sokółka, 
17.VI Grajewo, 18 i 19.VI Wołkowysk, 20.VI 

Lida. 21.VI. Nowojelnia. 22.VI Mołodeczno, 

23.VI Wilejka pow. 24.VI Głębokie, 25.VI 

Postawy, 26.VI Nowo-Święciany. 
Protektorat nad objazdem kresów objął 

p. dyr. kolei Kazimierz Falkowski. 

Propaganda racjonalnej go- 

spodarki pieniężnej na wsi. 

Władze P. K. O. rozpoczęły akcję pro- 

pagandową za racjonalną gospodarką pie- 
niężną na wsi. Chodzi o to, by włościanie 

nareszcie zostali ušwiadomieni i pouczeni 

o kasach oszczędności. Akeja propagandowa 

również będzie występować przeciwko cho- 

waniu gotówki do „pończochy i pod „sien- 

nik“. Na teren województwa wileńskiego 

przybędzie kilku propagatorów tej oszezęd- 

ności. 

   

SANITARNA. 
— Badanie artykułów żywnościowych. 

W] ubiegłym miesiącu władze sanitarne do- 
konały na terenie miasta w sklepach spo- 
żywczo-kolonjalnych oraz targach 156 prób 
artykułów spożywczych. Stwierdzono w 28 
wypadkach fals: nie artykułów spożyw- 
czych i nabiału. Nieuczciwym sprzedawcom 

towar zakwestjonowano, przyczem sporzą- 

dzono prołokóły karno-administracy jne. 

ARTYSTYCZNA. 
— Zamknięcie Wystawy Niezależnych. 

Dziś o godz. 19-ej nastąpi zamknięcie II 

wystawy obrazów i rzeźb „T-wa Niezależ- 

  

nych Artystów Sztuk Plastycznych”. 
Zwiedzającym w dniu dzisiejszym wysta. 

wę, zostanie wydana III premja -— obraz 

olejny artystki E. Sienkiewicz-Przyałgow- 

skiej, rozlosowanie której wśród zwiedzają- 

cych, jak również i premij z dni poprzed- 

nich — zostanie dokonane dziś w godz. 

19—20. 
Przy tej sposobności Z 

zależnych* Artystów wyr: serdeczne po- 

dziękowanie b. prezydentowi miasta p. Fo- 

lejewskiemu, wiceprezydentowi p. Czyżowi. 

prezydentowi p. Maleszewskiemu, kuratoro- 

wi p. Szelągowskiemu, wydziałowi podatko- 

wemu Magistratu, placówce „Bazar Ludo- 

wy” za uprzejme udzielenie kilimów, oraz 

innym instytucjom i osobom, które w ten 

lub inny. sposób przyczyniły się do zreali- 

zowania wystawy. 
Następna wystawa T-wa odbędzie się we 

wrześniu w. gmachu Zachęty Sztuk Pięknych 

w Warszawie. 
Zarząd prosi Pp. wystawców o zabranie 

swych prac jutro 6 czerwca do godz. 19; 

po tym terminie Zarząd nie ponosi odpo- 

wiedzialność za całość eksponatów. 

UNIWERSYTECKA. 

— Akademja ku czci Goethego, urządzo- 

na staraniem Koła Wileńskiego Polskiego 

Towarzystwa _ Neofilologicznego, odbędzie 

się w Auli Kolumnowej w poniedziałek 6 

czerwca 1932 r. o godz. 19 (7 wieczór). 

Odczyt o Goethem wygłosi senator Roman 

rząd T-wa „Nie- 
   

  

, Skirmuntt. Słowo wstępne wypowie prof. dr. 

Marjan Zdziechowski. Wstęp wolny. Goście 

mile widziani. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Dyrekcja Gimnazjum O. O. Jezuitów 

w Wilnie powiadamia, że egzamin wstępny 

do klasy 1 rozpocznie się w poniedziałek 27 

czerwca o godz. 9 rano; egzamina zaś wstę- 

pne do klasy 2 i 3 odbędą się we wtorek 

28 czerwca, początek o godz. 9. 
Przy Kolegjum O. O. Jezuitów otwarty 

jest Internat na 60 uczniów, uczęszczających 

do Gimanzjum OO. Jezuitów. 
Dla uczniów uczących się prywatnie ist- 

nieje nadto przy Kolegjum prywatny Kurs 

przygotowawczy do 1 klasy gimnazjalnej. 

— Dyrekcja Gimnazjum Zgromadzenia 

Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w 

Wilnie — Piaskowa 3, przyjumje zapisy na 

rok szkolny 1932-33 codziennie od godziny 

9—14. 
Egzamina wstępne do klas I do VI za- 

czynają się dnia 10 czerwca o godz. 9 rano, 

— Egzaminy wstępne do klasy NY W 

Gimnazjum im. Kr. Zygmunta Augusta roz- 

poczną się dn. 20 czerwca. do klas zaś 

XI, III, V, VI, VHHI — dnia 23 czerwca r. b. 

— Dyrekeja Gimnazjum T-wa Pedagogów 

z pełnemi prawami szkół państwowych (ul. 

Portowa 5) podaje do wiadomości, iż egza- 

miny wstępne do kl. I rozpoczną się dnia 

15 czerwca r. b. 
—- Komunikat Kuratorjum Okręgu Szkol- 

nego. Kuratorjum komunikuje, iż z dniem 

1 czerwca rb., na podstawie zarządzenia Mi. 

nisterstwa Komunikacji — Departament 

Handlowo-Taryfowy Nr. HOU-654 z dnia 

1VI 1932 r. szkoły państwowe i prywatne 

z prawami, wyjeżdżające na wycieczki kra- 

joznawcze, przy przejazdach kolejami pań- 

stwowemi korzystają z 75 proc. zniżki, o ile 

grupa wynosi najmniej 10 osób. Zarządzenie 

niniejsze obowiązuje do dnia 31 sierpnia rb. 

GOSPODARCZA. 

— Uproszczone księgi handlowe. Stowa- 

rzyszenie Kupców i Przemysłowców Chrześ- 

cijan w Wilnie zwraca uwagę sfer gospodar 

czych, iż w. Dzienniku Ustaw Nr. 41 z dnia 

18 maja rb. ogłoszono bardzo ważne dla ży- 
cia gospodarczego Rozporządzenie Ministra 

Skarbu w sprawie prowadzenia, badania i 

oceny ksiąg handlowych dła celów podatku 
przemysłowego. Rozporządzenie powyższe, 

wydane dzięki inicjatywie Stowarzyszenia i 

- SSRS AN 
usilnemu poparciu innych chrześcijańskich 
organizacyj gospodarczych, wprowadziło sze- 
reg uproszczeń, których dotąd nie można 
było w praktyce stosować z powodu obowią. 
zujących przepisów kodeksu handlowego. 

Pewne zaś kategorje przedsiębiorstw, któ 

re w rozporządzeniu są wymienione szcze- 
gółowo, mają: prawo prowadzić dla celów 
podatku przemysłowego specjalnie uproszczo 
ną księgowość. Wł szczególności do prowa- 
dzenia specjalnie uproszczonych ksiąg han- 
dłowych uprawnione są prawie wszystkie 
przedsiębiortwa 2, 3 i 4 kategorji prowadzą- 
ce handel towarowy, oraz przedsiębiorstwa 
przemysłowe kategorji 5, 6, 7 i 8. Wyjątek 
stanowią spółki akcyjne. spółki z ograni 
czoną odpowiedzialnością i inne przedsię- 
biorstwa: sprawozdawcze. 

Przedsiębiorstwa, uprawnione do prowa- 
dzenia uproszczonych ksiąg handlowych, 
winny przy rozpoczęciu czynności handło- 
wych. a następnie w końcu każdego roku 
sporządzać .z: natury inwentarz. Wszystkie 
czynności, dokonywane przez przedsiębior- 
stwo, winny być ujawnione w księgach han 
dlowych. Wi przedsiębiorstwach zakupuj 
cych i sprzedających towary za gołówkę, 
dosateczne jest prowadzenie księgi (konta) 
kasy i księgi (konta) towarów (przychodu i 
rozchodu). Przy operacjach na kredyt na- 
leży prowadzić księgę (konta) dla rozra- 
chunku z dłużnikami i wierzycielami i w ra- 
zie potrzeby księgę (konta) weksli. 

Przedsiębiorstwa, prowadzące uproszczo 

ne księgi handłowe. w myśl noweli do usta 

wy o podatku przemysłowym, mają przywi- 

lej, korzystania ze zniżonych stawek. „Np. 
przedsiębiorstwa detalicznego handlu towa- 

rowego, prowadzące uproszczone księgi han 

dłowe, zasadniczo płacą w 1932 roku 1 i pół 

proc. podatku od obrotu (zamiast 2 proce), 

w roku 1938 będą płaciły tylko 0,75 proc. 

Zaznacza się, że omówione powyżej u- 

proszczone księgi handlowe posiadają. moc 

dowodową tylko w sprawie podatku prze- 

mysłowego. Natomiast firmy. które chcą 

prowadzić księgi handlowe, posiadające też 

moc dowodową w sprawie podatku dochodo 

wego, muszą je prowadzić zgodnie z obo- 

wiązującemi przepisami kodeksu handlo- 

wego. 

  

   

    

WOJSKOWA. 

— Pobór rocznika 1911-go. W. ponie- 

działek 6 b. m. przed komisją poborową 

winni są stawić się wszyscy mężczyźni z na- 

zwiskami na literę W. zamieszkali na:terenie 

4 i 6 komisarjatów oraz z nazwiskami na 

literę Z z terenu komisarjatów 1, 2, 3 1 4. 

Komisja urzęduje od godz. 8 rano w 

lokalu przy ul. Ba ńskiej 2. Pod rygo- 

rem natychmiastowych kar obowiązuje pun- 

ktualne siawiennictwo. 

        

   

> Z POCZTY 

— Połączenie telefoniczne z Wiechami 

i Watykanem. Od 1 czerwca b. r. Wprawa- 

dzono ogólny ruch lelefoniczny | między 

Polską i Włocbami, oraz Pels i Państ- 

wem Wa (Citta del Vat'e 

Dopus są rozmowy р 

prywatne pilne, prywałne zwykłe i abonen- 

towe. - 

Opłata za trzyminutową. rozmowę zwy- 

kłą wynosi z Wilna do Rzymu 13 fr. 50 ©. 

do Państwa Watykanu 14 fr. 50 c. 

W. okresie słabego ruchu t. j. od godz. 

19 do godz 8-ej opłata za prywatną lub 

państwową rozmowę zwykłą wynosi 3/5 

normalnej opłaty. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Wileńsko-Nowogródzka Izba Lekarska 

powiadamia. że z. dniem 6 czerwca T. b. 

przeniosła się .do nowego lokalu przy ul. 

Wileńskiej Nr. 25 m. 3. 
— Zebranie R. W. Zw. Osadników. Dnia 

5 czerwca rb. odbędzie się doroczne Walne 

Zebranie Rady Wojewódzkiej Związku Osa- 

dników w Wilnie w lokalu przy ul. Zygmun- 

towskiej Nr. 16 o godz. 10 m. 30 w pierw- 

szym terminie, zaś o godz. 10 m. 45 w dru- 

gim terminie. 

    

     

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— 7 Polskiego Towarzystwa Chemiczne- 

go, Oddział w Wilnie. Dnia 8 czerwca r. b. 

(środa) o godz. 19 w sali wykładowej Inst. 

im. J Śniadeckiego przy ul.. Nowogródzkiej 

292 odbędzie się posiedzenie naukowe Towa- 

rzystwa, na którem p. prot. dr. Marjan 

Hłasko wygłosi referat p. L: „Fizyczne i 

chemiczne teorje elektrolitów w świetle ba- 

dań doświadczalnych*. Wstęp wolny я 

— Odczyt p. prof. M. Ejgiera. Zapowie- 

dziany na dziśodczyt p. prof. M. Ejgiera 

„Rak doświadczalny: stan obecny nau 

o raku, jvj drogi, zadania i 

odbędzie się dopiero w jesieni. O dniu od- 

czytu będzie podne w dziennikach. 

— Zjazd Tow. O. i K. R. W dniu 7 czer- 

wca rb. odbędzie się Doroczny Walny Zi за 

Wileńskiego Towarzystwa Organizacyj i Kó 

łek Rolniczych o godz. 9-ej w sali Stowarzy- 

szenia Techników przy ul. Wileńskiej 33. 

Porządek dzienny przewiduje: sprawozdanie 

i plan pracy Towarzystwa, przyjęcie budże- 

tu, wybór władz oraz referaty gospodarcze: 

prof. Witolda Staniewicza na temat postuła= 

tów rolnictwa w związku z polityką, gospo- 

darczą państwa; dyrektora. Borowskiego RZ 

„Uwagi ogólne o usprawnieniu organizacji 

większych i drobnych gospodarstw na Wi- 

leńszczyźnie w dobie obecnej”: gen. Żeligow 

skiego — „Len. a większa własność”. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Zebrania młodzieży rzemieślniczej. 

Zarząd Oddziału Zrzeszenia Młodzieży Rze- 

mieślniczej i Przemysłowej im. Szymona Ko- 

narskiego komunikuje, że w dniu 4 czerwca 

r. b. o godz. 15 w lokalu, przy ul. Mickiewi- 

cza Nr. 11 m. 9. odbędzie się Walne Zebranie 

Ze wzgłędu na ważność spraw — obecność 

wszystkich członków jest obowiązkowa. 

  

  

   

        

  

* 

, Zarząd Oddziału Z. M. R. iP. im. Mar: 

szałka Józefa Piłsudskiego, komunikuje, że 

Walne Zebarnie Oddziału, odbędzie się w dniu 

5 b. m. o godz. I8tej, w lokalu Szkoły im. 

„Promienistych* (ul. W. Pohulanka 14). 

Na porządku dziennym sprawy są b. waż 

ne. Obecność i punktualność członków jest 

konieczna i obowiązkowa. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Stan bezrobocia. Stan bezrobocia w 

Wilnie mimo rozpoczęcia się robót sezono- 

wych nie ułega znaczniejszej zniżce. Wobec 

trwającego kryzysu i zastoju w przedsię- 

biorstwach budowlanych, w robotach pro- 

wadzonych przez Wydziały Powiatowe i 

Sejmiki oraz Magistraty w sezonie bież 

cym zarejestrowano najwięcej robotników 

fachowych. Ogółem na terenie Wileńszczy- 

zny znajduje się 7200 bezrobotnych, w tej 

liczbie kobiet 1375. 

  

RÓŻNE. 
— Ruch ludności na terenie m. Wilna. 

W m. maju urodziło się w Wilnie 268 

dzieci. Zmarło w tymże czasie 216 osób. 

Związków małżeńskich zawarto 116 z czego 

niekatolickich 46. Najwięcej osób zmarło 

na gruźlicę i wadę serca. 

ZABAWY 

— Wielka Zabawa Ludowa w lesie na 

Zakrecie. W! niedzielę dnia 5 czerwca odbę- 

dzie się w lesie na Zakrecie Wielka Zabawa 

Ludowa, urządzona staraniem Wileńskiego 

Koła Lokalnego Org. Przysp. Kobiet do Obr 

Kraju. 
Dochód przeznaczony jest na zasilenie o- 

bozu wakacyjnego. Dobry cel zabawy, liczne 

atrakcje, orkiestra, tani bufet powinny za- 

chęcić wilnian do tłumnego wzięcia udziału 

w zabawie. 

  

przyszłość” > 

swaczych i Muzycznych: 
- Pocztowy. D; 

3 

„Dia oczyszczenia krwi, pijcie rano przez 
kilka dni z rzędu szklankę naturałnej wody 
gorzkiej „Franeiszka-Józefa*. Żądać w apt. 

  

  

Banknoty i srebrne monety 
10-złotowe. : 

Jak nas informują Bank Polski po 
stanowił przy wymianie zniszczonych 
banknotów 10 zł. nie wypuszczać no- 
wych biletów 10-zł. Decyzja ta została 
powzięta wobec stwierdzenia słabego 
nasycenia rynku bilonem. 

Dowiadujemy się, iż Bank Polski 
jeszcze w r. b. wypuści srebrne mo- 
nety. 10 zł. Ogółem w obiegu znajdu- 
je się obecnie banknotów 10 zł. na su 
mę 15 milj. zł. W związku z tem pro- 
jektowane jest: wypuszczenie na tę 
kwotę srebrnych 10 zł. 

Ostatnia kampania. 
Dziś 5-go czerwca kończy się ostateczny 

termin rozsprzedaży biletów na Wielką 
Loterję Fantową na rzecz bezrobotnych or- 
ganizowaną przez Wojewódzki Komitet do 
Spraw Bezrobocia. Jeżeli z jakichkolwiek 
bądź powodów dotychczas nie mogłeś nabyć 
biletu, — to niezwłocznie w ostatnim dniu 
ciągnienia kup za 50 gr. los — ażebyś po- 
tem sie mógł mieć wyrzutów sumienia, iż 
nie potrafiłeś w należyty sposób skorzystać 
z nadarzającej się okazji. 

Wydawanie fantów będzie się odbywać 
w gmachu Ratusza przy ul. Wiełkiej w godz. 
od 10-ej do 12-ej i od 15-ej do 19 dnia 5 
i 6 czerwca. 

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

Dziś. w niedzielę dnia 5 czerwca o g. 8.15 
świetna farsa Arnolda i Bacha pt. „Awan- 
tura w raju, która wkrótce schodzi już z 
afisza. Dowcipna, pełna humoru treść sztu- 
ki, świetna gra artystów i doskonała reży- 
serja dyr. Szpakiewicza — czynią „Awanturę 
w raju* widowiskiem wesołem i wciąż cie- 

szącem się dużem powodzeniem. 
„ Jutro. w poniedziałek dnia 6 bm. o godz. 

8.15 po raz ostatni „Awaniura w raju*. Ce- 
ny miejsc popołudniowe. 

— Ostatnie przedstawienie „Szczęścia od 
jutra* w Lutni. Dziś, w niedzielę dnia 5-go 
czerwca o godz. 8.15 wiecz. po raz ostatni 
ukaże się doskonała komedja St. Kiedrzyń- 
skiego pt. „Szczęście od jutra. 

Jutro, w poniedziałek dnia 6 bm. o g. 
8.15 — tylko jeden raz wesoła rewja_ pt. 

„20 tysięcy dolarów”. 

— Rewja „20 tysięcy dołarów* w Lutni. 

W poniedziałek, dnia 6 czerwca o godz. 8.15 

jedyny raz ukaże się wesoła rewja wileńska 

pt. „20 tysięcy dolarów*. Udział biorą pp: 

H. Skorukówna, H. Rymkiewiczowma, M. 

Szomańska, M. Rymkiewiczówna, A. Jak- 

sztas, R. Radwan, L. Warski. A. Zyngier. 

Bogaty program wypełnią melodyjne pio 

senki, dowcipne skecze i monologi. Dosko-, 

nała para baletowa wykona szereg oryginal- 

nych tańców. Ceny miejsc zniżone. 

—— jedyny koncert Wandy Wermińskiej 
w Wilnie. Wanda Wermińska, słynna śpie- 

waczka dramatyczna. która czaruje swym cu 

  

  

   

  

   

downym  sopranem, pełnym  soczystego 

brzmienia, władając nim w sposób .wirtuo- 

zowski — wystąpi, jedyny raz w Wilnie we 

wtorek 7 czerwca w Teatrze Lutnia. 
Ceny miejsc specjalne: 

* „Polacy w Ameryece* w Bernardynee. 

We wtorek, dnia 7 czerwca o godz. 8.15. pre. 

mjera wesołej operetki-wodewilu pt. „Pola- 

cy w Ameryce*. Muzyka, taniec i śpiew sta- 

nowią wielkie urozmaicenie tego przemiłego: 

widowiska, Reżyserja dyr. W. Szpakiewicza.: 

— „Nieuchwytny* Wallace'a w Lutni. 

Dnia 9 czerwca o godz. 8.15 w Teatrze Lut- 

nia po raz pierwszy ukaże się niezmiernie. 

interesująca sztuka Wallace'a pt. „Nieuch- 

wytny*. Widowisko to obfitować będzie w 

szereg fascynujących momentów, trzymają- 

cych uwagę widza w napięciu. Reżyserja 

Wucław Radulski. Premiera prasowa w pią- 

tek dnia 10 czerwca. 
— Koncert moniuszkowski. Dziś w Par- 

ku im. Żeligowskiego odbędzie się Wielki. 

Koncert zespołowy, poświęcony utworom St 

Moniuszki. ‹ 

Przed koncertem słowo wstępne wygłosi 

Witołd. Hulewicz. Udział w Koncercie biorą 

soliści: Wanda Hendrich i Zofja Bortkiewicz 

Wyleżyńska, chóry Wil. Związku Tow. Śpie- 
„Echo“, ;Hasto“ 

zy, Tow. Muz. „Lutnia”, 

Akademicki, , Konserwatorjum Muzycznego; 

Nauczycielstwa Okręgowego i in. oraz Wileń 

ska Orkiestra Symfoniczna. 

W programie: pieśni solowe. wyjątki z 

oper „Halki*, „Hrabina“, „Flis*, „Straszny 

Dwór*, oraz kantata mitologiczna „Milda“. 

Przy fortepjanie: Walentyna Czuchowska 

i Halina Wisłocka. į ‚ &№ 

Chėry „Lutnia“. i Akademicki špiewaią 

pod dyr. Wacława Kasztelana. 

Ogólna dyrekcja koncertu spoczywa w rę- 

kach Adama Wyleżyńskiego. 
Wejście do ogrodu 30 gr. 
Początek o godz. 8 wieczór. 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 5 czerwca 1932 r. 

Transmisja nabożeństwa. 11.50: 
12.10: Komunikat meteorolo- 
Poranek z Filharmonji 14.00: 

i tygodnia LOPP. 
i „14.30: „Jak sprze- 
— odczyt. 14.50: Pieśni Mo- 

: Odczyt rolniczy. 15.25: Pieśni 
. 15,40: Audycja dła dzieci 16,05: 

Przeńwa. 16,15: Audycja dla wszystkich Nr. 

10 (przeznaczona dla dzieci wiejskich) „Jak 

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

czyt. 18,20: Koncert. 18,30: Pieśni Moniuszki 

w wykonaniu Chóru „Echa*. 18,50: Koncert 

19,15: Pieśni lit. w wykonaniu Ireny Bili- 

nisówny. 19,30: Program na poniedziałek. 
krzynka techniczna. 19,50: Opera 
Moniuszki. 23,20: Wiadomości spor 

  

          

     

    

PONIEDZIAŁEK, dnia 6 czerwca 1932 r. 

11,58: Sygnał czasu. 12,10: Audycja dla 

poborowych. 12,40: Komunikat meteorolo- 

giczny. 15,35: Program dzienny. 15,40: Au- 

dycja dla dzieci „Przygody małego Jurka” 

L djalog. 16,00: Muzyka z płyt. 16,40: Po. 

gadanka w języku francuskim. 17,00: Kon: 

  
   

            

  

cert.18,00: „Garibaldi a Polska* — odczyt. 
18.20: Muzy lekka. 19. to to był 
nisław Moniuszko?* — od 19,30: 

  

gram na wtorek i rozmaitości. 1 

sowy dziennik radjowy. 19,45: Wileński ko- 

munikat sportowy. 20,00: Koncert. 20,55 

„Arabeski palestyńskie" — feljeton. 21.15: 

Koncert. 21.50: Komunikaty. 22,00: Muzy- 

ka taneczna. 22,30: Koneert solistów. 23,20: 

Wiadomości sportowe. 

  

Humsr. 
JAK W DOMU. 

— Mogę panu gorąco polecić kupno te- 
go samochodu. Będzie się pan w nim czuł, 

jak w domu. 
— Hm, może mi.pan pokaże inny 6a- 

mochód. (Thatler).
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NOWINKI RADJOWE. 
MONIUSZKO W, PROGRAMIE. 

W| programie niedzielnym i poniedziałko- 
wym znajdą radjosłuch. momenty, poświę- 
cone w dalszym ciągu rocznicy moniuszkow- 
skiej. W niedzielę nadane zostaną w różnych 
odstępach czasu pieśni Moniuszki, w połud 
nie o godz. 12.15 koncert z Filharmonji war- 
szawskiej, poświęcony jego twórczości, wie- 
czorem zaś o godz. 19.50 z Teatru Wielkiego 
w Warszawie „Halka“ ze Żmigród-Fedycz- 
kowską i A. Gołębiowskim w rołach głów- 

nych. 
W poniedziałek o godz. 19.15 wygłoszony 

zostanie odczyt litewski o naszym znakomi- 
tym kompozytorze. 

1882—1932. 

Italja święci obecnie 50-tą rocznicę zgonu 
wiełkiego patrjoty i bojownika o jej zjedno. 
czenie. Garibaldi — to symbol wolności O 
jego bohaterskiem życiu i sympatjach pol- 
skich w okresie powstania styczniowego 0- 
powie radjosłuchaczom dr. Antoni Lewak w 
poniedziałek o godz. 18.00. 

KOLEBKA TRZECH RELIGIJ. 
Dnia 6 czerwca o godz. 20.55 ks. Wacław 

Kneblewski przed mikrofonem warszawskim 
wygł. felj. p. t. „Arabeski palestyńskie". Pre- 
lekcja ta, ilustrowana oryginalnemi melodja- 
mi hebrajskiemi i arabskiemi, przeniesie nas 
do Ziemi Świętej, tej przedziwnej ziemi, która 
stala sie największą świętością zarówno 
chrześcijan, jak wyznawców Starego Testa- 
mentu i wiernych czcicieli Koranu. 

  

  

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS | 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziśl 
Wersja polskal   

Wiedeński przebój! 
Upojna historja miłosnal 

KURIE R w 

Echa ekscesów listopadowych. 
Zajścia przed lokalem redakcyjnym „Kurjera Wileńskiego". 

Wczoraj III-ci wydział karny sądu okrę- 
gowego kontynuował sesję onegdajszą, na 
której wokandzie znajdowały się wyłącznie 
sprawy, powstałe naskutek ulicznych zajść 
listopadowych, 

Jedną z ciekawszych była sprawa doty- 
cząca ekscesów z dnia 11 listopada ub. r. 
na ul. Jagiellońskiej, przyczem demonstranci 

jalnie występowali przeciwko naszej re- 
akeji, mieszczącej się w domu Nr. 3 przy 

tej ulicy, dając wyraz. niezadowoleniu z po- 
wodu zajętego przez „Kurjer Wileński" sta- 
nowiska ostro potępiającego obwiepolskie 
wybryki „bohaterskie* względem ludności 
żydowskiej. 

Jeden z uczestników zbiegowiska wido- 
cznie zbytnio podniecony zapałem bojowym 
wiejącym od domu przy placu Orzeszkowej, 
posunął się nawet tak daleko, że uderzeniem 
laski wybił szybę w lokalu redakcyjnym. 

Sprawca po dokonaniu „bohaterskiego“ 
czynu, nie mniej po „bohatersku“ rzucil się 
do ucieczki w stronę placu Orzeszkowej, 
lecz został zatrzymany przez interwenjują- 
cego w zajściu posterunkowego p. Ryszarda 
Syrewicza. 

Okazało się, że awanturnikiem jest nie- 
jaki Hieronim Pierzchorowicz. 

W. dochodzeniu Pierzchorowicz do winy 
przyznał się. 

Postawiony w stan oskarżenia z art. 122 

  

   

cz. 1 p. 1 k. k., odpowiadał wczoraj przed 
sądem. 

W) czasie przewodu sądowego šwiadko- 
wie zajścia policjanci, ustalili stan faktyczny 

Podprokurator p. O. Klasse domagał się 
ukarania podsądnego zgodnie z aktem 05- 
karżesia, natomiast obrońca oponował prze- 
ciwko zastosowaniu art. 122 k. k. i dowodził 
iż wystąpienia grupy młodzieży miały raczej 
charakter zakłócenia spokoju publicznego. 

Sąd w składzie: wiceprezesa p. Wacława 
Brzozowskiego oraz pp. sędziów K. Bobrow- 
skiego i J. Zaniewskiego, przychylając się 
do wywodów obrońcy, na zasadzie art. 262 
k. k. skazał osk. Pierzchorowicza na grzy- 
wnę w kwocie 50 zł. z zamianą na 5 dni 

aresztu. 

SPORT 
DZISIEJSZY WYSTĘP LIGOWCÓW. 

Dziś na terenie całej Polski obchodzony 
jest dzień PZPN. W związku z tem we wszy 
stkich miastach i ośrodkach sportowych ro- 
zegrane zostaną mecze piłkarskie o charak- 
terze propagandowym. W' Wilnie miłośni- 
ków piłki nożnej czekają aż dwa atrakcyjne 
spotkania. O godz. 3 na boisku 6 p. p. Leg. 
rozegrany zostanie mecz między reprezen- 

DWA SERCA BIJĄ W WALCA TAKT 
Wszystkie dialogi i piosenki w polskim języku, wykonane przez polskich artystów. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

Dziś! Super 
film eretyczny 

Bźwięk. Kino-Teatr 
MAŁŻEŃSTW 

W roli głównej najbardziej wyrafinowana artystka świata 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

i miłości. 
Kobieta doby dzisiejszej. 

BRYGIDA HEL 
Początek o godz. 4, 6, Bi 10 15. 

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

Na 1-szy seans ceny zniżone. 
  Hollywood 

Mickiew. 22, tel. 15-28 
Wkrótce! 
  

  
Burza nad Zakopanem Wkrótce! 

  

  

1-szy polski film dźwięk. W filmie wyst.: Chór góralski oraz orkiestra góralska z słzn. MRAZEM na czele 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

Dfwięk. teatr świetlny 

PAN 
ml. Wielka 42, tel. 5-28 

Dziśl KSIĄŻĘ 
Film, który wywołał sensację na całym świecie. 

1001 przygód i awantur miłosnych, wieczna pogoń za szczęściem i przygodą. 
By pojąć—trzeba ujrzećll| By ujrzeć—trzeba pójść!!! Nad program: Zachwycajdte dodatki dźwiękowe. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

W rolach gł: DRACULA 

Dziś premjera! Ratunkui!! Ratunku!!! Ratunkulil dla VICTORĄ MAC LAGLENA i EDM. LOWE ujętych У haremie 

FAWORYTY MAHARADZY 
Podziw! Zachwyt! Humorl 

Na I -szy seans ceny zniżone 

genjalny Bela Lugoni ora: + Helena Chandler. 
Najbardziej osobliwy i dziwaczny film. jaki stworzyła kinematografja. 

UWAGAI Gsobom nerwowym nie zaleca się oglądanie tego filmu 

NAD PROGRAM: Mecz © mistrzowstw6G Świata z udziałem wszechświat. boksera Max Szmerlinga 
oraz Tygodnik PAT'a. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie św. og.2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
uł. Wielka 36. 

Dziši Dwa 100% 
dżwięk. arcydzieła Traciciel 

Sienkiewicza Janko Muzykant 

Veidt i Mary Philibin. 
Epokowy dramat. 

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

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

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
uł. Mickiewicza 9. 

Dziś! Pierwszy raz w 
bieniec publiczności, 

HAROLD SIĘ ŻEN 

Wilnie niezrównany ulu- 
król humoru i śmiechu HAROLD LLOY 

Nad program: Dwie świetne komedje: W paszczy krokodyli i Bobuś i je- 
go piesek, oraz najnowsze atrakcje dźwiękowe. 

w swem najnowszem 
arcydziele p. t. 

Dla młodzieży dozwolone. 

  

Dziś wielki program! 
Wspaniała całość! 

2) TEMPO, 
Niewidziane 

KINO -TEATR 

MIMOZA 
ai. Wielka Nr. 25   CZARNE DOMINO 

TEMPO -- Hjeny nocy 
dotąt popisy akrobatyczne i sceny cyrkowe. 

Film humoru i tempa z Harrym Liedtke 
i Marłą Poudler w rolach głównych. 

Wielki dramat salonowo-sensacyjny, rozgryw. 
się na tle olśniew. wystawy kabar. i cyrków 

W roli głównej Lucjano Albertini. 
  

OSTRZEŻENIE! 
Е Rz%ą Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 

j wartościowe piwo w 

y ARCYKSIĄŻĘ 
i wprowadza tem w 

= Naa: 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWI 
6678 

   

   

      

       

LICYTAC 

longowanych zastawów od Nr. 50.000 
Nr. 16.866. 

nie będzie przyjmować 

  

SYDNEY HORLER. 

CEGO BROWARU W ŻYWCU 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

  

WILEŃSKI LOMBARD „KRESOWJA" 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 7-22 

podaje do ogólnej wiadomości, że 18 i 14 czerwca r. b. o godz. 4-ej p.p. 
odbędzie się w łokalu lombardu licytacja niewykupionych i niepro- 

Uwaga: W dzień licytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard 

używane butelki „Patent“ 

błąd Sz. Konsumentów. 

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

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Zakretowej Nr.7, zgodnie 
z art, 1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 6 czerwca 1932 r.. o godzinie 10-ej rano 
w Wilnie, przy ulicy Zakretowej II, m. 7, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji, należącego do Arona Winera 
majątku 
i sprzętów domowych, oszacowanege na sumę 489 zł. 

398/V1 

ruchomego, składającego się z umeblowania 

Komornik Sądowy H. Lisowski. 
  

ECKIEGO 

JA mmo 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. M. Pohu- 
Janka 13, na zasadzie art. 1030 U.P.C. obwieszcza, iż 
9 czerwca 1932 r. 
ulicy Tartaki Nr. 2, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego, należącego do firmy 
„Alkamar“, 
by“, oszącowanego na sumę zł. 1500 na zaspokojenie 
pretensji 

%% i kosztami. 
399/V1 

od godz. I0-ej rano w Wilnie przy 

składającego się z autobusu firmy „Rug- 

T-wa Garbarni Derma w sumie 285 zł. z 

Komon:ik Sądowy W. Leśniewski. 
  

do Nr. 100.000 i od Nr. ? do   
41) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

30. KOCHANKOWIE W CZYŚĆCU. 
„Będzie się pani przyglądała, pan- 

no Insall, jak traktuję tego rodzaju 

osoby”. 
Te słowa bezustannie brzmiały w 

udręczonym mózgu Walerji. Począt- 
kowo nie chciała wierzyć. Potem jed 
nak otucha opuszczała ją coraz bar- 
dziej. Tak, Gerald Holiday — którego. 
wreszcie musiała się przyznać samej 

sobie, pokochała goraco — widocznie 

nie zdołał ujść losu, zgotowanego mu 
przez tę bandę zbrodniarzy. 

Ale nie. nie! Stadenfeld napewno 

kłamie! Gerald Holiday jest wolny: 
nietylko nie wpadł w ich sidła, lecz 
owszem. pracuje w tej chwili nad 

uratowaniem jej, Walerji! 
Fantastyczna była ta nadziej Ja, 

lecz cóż innego pozostało nieszcz 
wej dziewczynie w życiu? Uporczywie 

obstawała więc przy tem urojeniu, aż 
do chwili — gdy drzwi piwnicy się 
otwarły i dwu mężczyzn wniosło swój 
żywy ładunek, który bez ceremonii 

rzucili na ziemię, 
— Przynosimy towarzysza dla pa- 

ni! — warknął jeden z łajdaków, po- 
czem obaj wyszli, zatrzaskując cięż 

kie drzwi za sobą. 

  

    

   

Przełożył Czesław Kozłowski. 

Serce Walerji zlodowaciało. W oka 
mgnieniu prysły ostatnie jej złudy. By 
ło tu prawie ciemno, wszelakoż poz- 
nała człowieka odrazu. Gerald Holi- 
day. 

— Mój kochany, co oni ci zrobili? 
Te słowa sprawiły, że człowiek się 

obrócił. Poprzez dzielącą ich prze- 
strzeń sześciu stóp, ich oczy spotkały 
się miłośnie, 

— Walerjo! A więc ten szubrawiec 
powiedział prawdę! Pojmali cię? 

— Tak. Uknul katastrofę samo- 
chodową, poczem porwali mię tutaj. 
Zresztą nie wiem, gdzie jesteśmy. 

— A ja, zdaje się, wiem — odparł 
pośpiesznie.—Musimy być gdzieś nie- 
opodal wiejskiego domu pani Craig. 
Udałem się tam, ażeby zbadać gdzie 
jesteś, ale najgłupiej w świecie poz- 
woliłem się ogłuszyć ztyłu. Boże dro- 
gi, tak sobie przysięgałem uratować 
cię!... 

Jego ból szarpał jej duszę. Jakże 
rzekła. — Może się jeszcze uratujemy. 

go miała pocieszyć?... 
—Nie rób sobie 
Potrząsnął głową: 
— Zasługuję na wszystko najgor- 

oświadczył z goryczą; — gdy- 

wyrzutów — 

sze   

Przetarg. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

ogłasza na dzień 18 czerwca 1932 roku przetarg na 
roboty budowlane konserwacyjne i drobne nowe. 

Bliższe szczegóły w Monitorze Polskim Nr. 123 
z dnia I.VI. 1932 roku. 

byż mi zostawili chociaż rewolwer... 
— Geraldzie! — Pierwszy to raz 

nazwała go po imieniu. — Mój drogi, 
powinieneś mieć ufność — musisz 
wierzyć, że Bóg nie dopuści tego о- 
kropieństwa; nie pozwoli, by nas te 
bydlęta pomordowały. 

— Dlaczego? — zapytał, i wydało 
mu się, że sam Czas zatrzymał się w 
oczekiwaniu na odpowiedź. 

— Bo... — zaczęła, lecz zbrakło 

jej tchu. 

— Gdybym myślał, że mię choć 
trochę kochasz, Walerjo, roześmiał- 
bym się w tawrz tym łajdakom. 

— Mój drogi, kocham cię od pierw 
szej chwili, gdym cię zobaczyła w tym 
nocnym expressie, kiedyś mię obronił 
od Benellego. 

— To czemuż...? — zapytał, jak 
prawdziwy mężczyzna. 

— Ponieważ, wciągnąwszy cię w 
te wszystkie niebezpieczeństwa, chcia 
łam ci zaoszczędzić dalszych. Pamię- 
taj, żem cię ostrzegała. 

— Tak — powiedział — ostrzega 
łaś mię. — Ton jego się zmienił, stał 
się raźniejszym. — Teraz wierzę, iż 
będziemy wolni. Gdybyśmy teraz mie. 
li umrzeć, zapanowałaby radość w 
piekle. Ale niedoczekanie ich! Och, 
gdybyż Bishop nie był zniknął! 

— Bishop! powtórzyła; — zupeł 
nie zapomniałam o Bishopie. Ale co 
masz na myśli, mój drogi, mówiąc, że 
on zniknął? 

Т РЕ ЗК 

tacjami klubów chrześcijańskich i żydows- 
kich. Zaraz po tym meczu odbędzie się cłou 
dnia dzisiejszego mecz ligowców — 22 p. p. 
z reprezentacją Wilna. Zespół wileński sta- 
nowią następujący gracze: Rogow, Lepiarski, 
Chowaniec, Bielewicz, Birnbach, Wysocki, 
Naczulski, Pawłowski Zbroja, Szwarc i Koz- 
łowski.Większość graczy bo aż 7 dostar- 
czyła mistrzowska drużyna Wilna — 1 p. p. 
Leg.. reszta rekrutuje się z graczy Ogniska 

i Makabi. 

ATRAKCYJNA IMPREZA 1 P. A. P. LEG. 

Bardzo ciekawą i atrakcyjną imprezę or- 
ganizuje w dniu dzisiejszym na placu ćwi- 
czeń 4 p. uł. 1 p. a. p. Leg. Program wype!- 
nią konkursy hippiczne dla oficerów i podo. 
ficerów, i szeregowych oraz szereg popisów 
zręczności kawaler: ej. Wiielkie zacieka- 
wienie wywołała szarża konnicy na baterję, 
połączona ze strzelaniem z dział. 

Impreza ta organizowana zostaje wiel- 

kim nakładem pracy i sił i ma na celu 
silenie funduszu olimpijskiego ekipy 
dzieckiej. 

   

  

     
  

jeź- 

NOWY REKORD KUSOCIŃSKIEGO. 

WARSZAWA, 4. VI. (Pat). W sobótę na 
stadjonie Legji rozpoczęły się lekkoatlety- 
czne mistrzostwa Warszawy, grupając na 
starcie czołowych zawodników stolicy i poza 
konkursem zawodników,  uczestniezących 
w konkursie przedolimpijskim na Bielanach. 

Największym sukeesem pierwszego dnia 
mistrzostw jest znakom. wynik Janusza Ku- 
socińskiege w biegu na 10 km. W tej kon- 

kurencji Kusociński uzyskał czas tepszy od 
rekordu Polki, a mianowicie 30 min. 31,4 s. 
Jest te najlepszy wynik, jaki w tym roku 
osiągnięty został w tej konkurencji na świe- 
cie. W zeszłym tygodniu Nurmi na tym dy- 
stansie uzyskał na zawodach czas gorszy, bo 
30 min. 48 s. Nowy rekord Polski, uzykany 

przez Kusocińskiego, jest gorszy od rekordu 
Światowego o 25 i pół sek. Zbyt miękka bie- 
žnia wpłynęła na pogorszenie wyniku. 

EDWARD RAN REZYGNUJE Z MECZU 
W! POLSCE. 

Edward Ran, znakomity zawodowy bok- 
ser polski, ubiegający się o tytuł mistrza 
świata w wadze półśredniej, przybył niedaw- 
no do kraju i mimo chęci wypoczynku zde- 
cydował się dwukrotnie walczyć w Warsza- 
wie na rzecz Pol. Komitetu Olimpijskiego 1 
bezrobotnych. 

Mecz z mistrzem Farncji Raphaelem za- 
kontraktowany początkowo na dzień 4 b. m. 
został przełożony naskutek życzenia Francu- 
za na dzień 11 b. m. Tymczasem — wczoraj 
Ran otrzymał depeszę, wzywającą go do 
śpiesznego powrotu do Amery gdzie już w 
dniu 27 b. m. walczyć ma na wiekim otwar- 
tym stadjonie (trybuny na 85.000 widzów) z 
renomowanym pięściarzem amerykańskim, 
Mac Larninem. Mac Larnin, jak wiadomo, о- 
kupuje trzecie miejsce na liście najlepszych 
bokserów świata w wadze półśredniej. 

Wobec powyższego — Ran zmuszony jest 
przyśpieszyć swój powrót do Ameryki i wy- 
jeżdża z kraju w dniu 7 b. m. przez Paryż. 
Mecz z Raphaelem nie dojdzie do skutku. 

    

    

  

Mz. 126 (2368 

W razie zwycięstwa nad Larninem — spot 
ka się Ran z wicemistrzem świata, Francuzem 
kanadyjskim, Lou Brouillard. Ten ostatni jest 
pięściarzem wręcz fenomenalnym. Jego kar- 
jera bokserska wyraża się cyfrą 60 wygranycz 
meczów i zaledwie jednej porażki, której do- 
znał w walce z obecnym mistrzem świata, 

Fieldsem. (Pat) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
POŻAR NA UL. ANTOKOLSKIEJ. 

W godzinach popołudniowych wybuehk 
nagie pożar w domu Nr. 44 przy ulicy An- 
tokolskiej. Ogień powstał na strychu nasku- 
tek zanieczyszczenia przewodów kominowyck 
Na miejsee wypadku zawezwano straż ognio. 
wą, która ogień szybko ugasiła. 

Straty nieznaczne. (6 

KRADZIEŻ GARDEROBY. 

Z niezamkniętego mieszkania Adolfa Ro- 
gowskiego (Mostowa 17) skradziono gardero- 

ęską wartości 32 zł. Ustalono, że kra- 
tej dokonali: Bronisław Andrzejewski 

i Kazimierz Borkowski (Mostowa 17), których 
ze skradzioną garderobą zatrzymano. 

    

NESTOWC CHCA REPREZE TRZ EOZZEOEE 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

WA TTK ITS 
  

  

  

= a * = 

CHOROBY PŁUC 
GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocznie, 
nie robiąc różnicy dla płci, wieku i stanu, kosi 

miljony ludzi. Przy zwałczaniu chorób płuc- 

nych, bronchitu, grypy, uporczywego. mę- 

czącego kaszlu i t. p. — stosują p.p. Lekarze 

„BALSAM THIOCOLAN — AGE" 
który, ulatwisjąc wydzielanie się plwociny, 

wzmacnia organizm i samopoczucie chorego 

oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel. 

Używa się za poradą lekarza. 

  

Sprzedają apteki. Wydz. Z. P. Nr. 15 

ZDROJOWISKO RABKA L: 
I DOROSEYCH 

SOLANKI JODO-BROMOWE, BOROWINA, 
INHALACJE, HYDROPATJA. 

Ceny bardzo umiarkowane. Wszelkich infor- 

macyj udziela KOMISJA ZDROJOWA w RABCE. 

  

            
  

OEB na AL LR LLU ZI AKU я 

KOWALSKINA! 

  

fony. maszyny do szycia, rowery eraz wszelkie 
roboty precyzyjne, reperuje szybko i solidnie 

| po cemach przystępnych | 

Mechan. Wł. Walentynowicz ».,9 maja 1-15 

| Wszelkie maszyny biurowe do pisania oraz pate- | 

  

murowany parterowy o 3-ch dużych 
pokojach de sprzedania 

Dom na rozbiórkę 
Oglądać od godz. 16—18 codziennie—Mickiewicza 32 

Wiadomość u dozorcy. 

BROŃ BEZ ZEZWOLENIA POLICJI. 
Browning kal. 6 mm. metalowy 
nikl. system ES-TE precyz. wy- 
konany wraz z zabezpiecznikiem 
Strzel. z specjaln. „Sell* naboi 
wysyłamy za zaliczeniem za 
zł. 5.70, 2 szt. 10.50, 6 szt. 30.00, 
50 naboi „Sell* do browninga 
zł. 1.45, 100 szt. 2.70. Koszta 
przesyłki płaci kupujący. 

Adresować: Zakłady Mechaniczne KUPERMAN, 
Warszawa |, skrzynka poczt. 97, oddział 3. 

  

  

— Może użyłem niewłaściwego sło 
wa, lecz po śmierci Trailla... 

— Więc Stadenfeld nie kłamał, 

  

  
ukrywał... 

Od roku 1843 istnieje | 

Wilenkin 
ut. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka It.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogońnych warmnkach 
I NA RATY. 

NĄDESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

LL LLA 

| SIENNIKI 
bardzo tanio poleca 

W.Motodecki 
Wileńska 26 

MŁODA 
inteligentna panienka 
przyjmie posadę 
pomocnicy pani domu, 
najchętniej wieś, tylko 

pokoik z utrzymaniem 
byle zaraz. 

Suwałki, skrytka 37, 
Zaleska. 

Mierniczy- 
Taksater 

Olas U rai 
poszukuje pracy u mier- 
zzszh Ko wtęglyckolnb 
jakiejkolwiekbądź.  Wy- 
magania skromne. Oferty 

pod „Mierniczy“. 

Do wynajecia 
1 tub 2 pokoje, może być 
z używalnością kuchni. 
Oferty w Administracji 
„Kurjera Wileńskiego*, 

Jagiellońska 3, od g. 9—3 

  

  

  

  

Po cenach konkurenc. 
Składnica Sportowa 

Wileńska 10 
poleca 

Rakiety, siatki i piłki 
tenisowe, piłki siat- 
kówki, koszykowe, no- 
żne, przybory do ry- 
bołówstwa, plecaki, 
menażki harcerskie, 
pantofle i koszulki gi- 
mnastyczne,trykoty ką- 
pielowe, pantofle spor- 
towe, żetony na na- 

grody, oszczepy, tyki 
i dyski 

LEKCJE 
ze wszystkich przedmio- 
tów w zakresie szkół śr. 
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 
1 grecki. Zgłoszenia od 
5—6 po poł.—ul. Subocz 

Nr. 6, m. 8. 

Konwersacyj 
z Niemką, teren A. Z. S 

poszukuję 
Piłsudskiego 24, m. 4 

do wydzierżawienia oko- 
ło 230 drzew, odmiany 
handlowe, pełny urodzaj. 
Adres: m. lhnatów, p. Ra- 
ków k/Olechn. st Olech- 

nowicze, Krupski. 

  

  

  

wać się o ciebie! Za kotarą ktoś się 
Widocznie zdradziłem się 

ze swemi podejrzeniami. Wyglądała 

  
Do wynajęcia 

mieszkanie 2 i 3 pokoje 
z wygodemi 

Wiłkomierska 5-a 

Do wynajęcia 

sklep 455 lokal, dužy 
nadający się na biuro, 
bank, klub lub inne przy 

ulicy Wileńskiej 20 

Mieszkanie 
4-pokojowe 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 
oraz 2 pokoje de wyna- 
jęcia—Szopena 3—25 

Urządzenie sklepowe 
sprzedam b. tanio. Adres 

w Administracji. 

Sprzedam 
b. tanio rower i fortepjan 
ul. Słowackiego 38—13. 

niewažnia 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 Ko- 
rościka Józefa, oraz ks. 
wojsk. wyd. przez P.K.U, 

Postawy Nr. 445. 

  

  

  

  

  

dworku. 

  

Dr. Zeldawiez 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

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

Mickiewicza 24, teł. 277 

M Kenigsberg 
Chorob; skórne, 

weneryczne 
1 moezopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Dr. med. J. Genzeb 
Choroby nerwowe. 

przeprowadził się na ul. 
Stefańską |, m. 4. 

Przyjmuje od godz. 9—16* 
i od 3—4 po poł. 

Akuszerka 

Maia Labneowa 
przyjrauje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z..P. Nr. 69. 8529 

Akuszerka 

Marja Arcaziną 
przyjmuje od 9 r. do 7 w: 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zane» 
na lewo Gedeminowską. 

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

  

  

  

  

Na rok sznoiny 1932/35 
poszukuje się kilkorga 
dzieci do kompletu |-ej: 
klasy gimnazjum — Uni- 
wersytecka 7—6,0d9-2pp- 
  

    
й — KURJER WILEŃSKI 

Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 
| INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ% 
Wilno, św. Jańska Br. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 

— TANIO — ie | 

SOLIDNIE     

  

Mmmm! 

że zmuszeni będziemy włamać się do 

— Na to jak na lato — pochwalił 

przechwalając się przedemną, że za- 

bił Piotra? 
—Tak jest, zamordował go. Otruł 

Trailla w jego własnem mieszkaniu. 
Otóż jak mówiłem, dziwi mię, że po 
śmierci Trailla Bishop zniknął z Lon- 
dynu, nie dając mi znać ani słówkiem. 
Przychodził do mnie jakiś jegomość z 
ministerstwa spraw zagranicznych, 
który najsurowiej zakazał mi wtrąca 
nia się w tę całą sprawę. Chciałbym, 
żeby ten dureń zobaczył nas teraz. 

Ładnie nas obroniły „władze po- 

licyjne*'! 
— Czy ten człowiek twierdził na- 

prawdę, że go przysłano z M. S. Z.? 
— Ba, utrzymywał nawet, że jest 

osobistym sekretarzem podsekretarza 
Stanu. 

—Mam wrażenie, że wiem, kto go 
przysłał? w każdym razie nie podse- 
kretarz Stanu. 

—A kto? 
— Pani Laidleyowa Craig. Wyo 

brażała sobie, że cię to zastraszy. 
Holiday wyciągnął szyję. 
— Więc ta kobieta przykłada do 

tego wszystkiego rękę? 
— Tak, jestem tego pewna. Do- 

kładnie jeszcze nie wiem w jaki mia- 
nowicie sposób, jednak zaczynam się 
domyślać. 

Holiday jęknął: 
—A ja poszedłem do niej wypyty 

jak osoba zdecydowana na wszystko 
— Nie ona jedna jest na wszystko 

zdecydowana — smutno odparła Wa- 
lerja. — Ci ludzie wiedzą, że ty i ja 
możemy ich doprowadzić do zguby, 
i dlatego... 

Ze zgrozą popatrzyła na podarte 
jego ubranie i skrwawioną twarz. 

— O mój kochany — szepnęła, — 

boję się, boję. 

31. NIESPODZIANE SPOTKANIE. 

— Ty jesteś dowódcą — rzekł Je- 
rzy Grainger. — Gadaj, co teraz ma: 
my robić? 

Somers pokiwał głową. 
— Muszę się namyślić rzekł: 
— Indyk póty myślał, aż zdechł. 

Pamiętaj, że nasza panna Insall mo- 
że właśnie w tej chwili znosi najstrasz 
liwsze zniewagi. Pośpiesz się, bo ina- 
czej, nim słońce wzejdzie, rosa oczy 
wyje. 

— Stul gębę! — drapieżnie rozka- 
zał były żołnierz. — Jak mam się na- 
myślać, kiedy mi brzęczysz nad u- 
chem? 

—Szkoda, psiakrew, żem nie wziął 
ze sobą jakiej powieści o detektywach 
— trapił się Grainger. — Tambyśmy 
zobaczyli, co się w takich razach robi. 

— Wydaje mi się, — rzekł Somers, 
który wskutek niepokoju i zmartwie 
nia znów począł mówić poprawniej — 

Grainger. — Tylko przez jakieś niż-- 
sze okno, bo to widzisz nie jestem dziś. 
taki lekki jak ongi. 

Tu z przykrością popatrzył na swą 
zaokrąglającą się talję. 

— Tak, trzeba się będzie włamać: 
— powtórzył Somers w zadumie. — 
Bo jasna rzecz, że gdybyśmy popro- 
stu zadzwonili do drzwi frontowych £ 
zapytali o pana Geralda Holiday... 

— A panna Walerja Insall to pies? 

— wtrącił Grainger. 
— Słowem o jedno z nich — opry 

skliwie sprostował Somers, 
Więc jak mówiłem, gdybyśmy za 

dzwonili do drzwi frontowych, wszy- 
stkoby się wydało. Przytem, rzecz nie- 
byłaby ciekawa. 

— Masz rację. Tylko zgóry wyma 
wiam sobie łażenie po gzymsach i da- 
chach: nie jestem, chwalić Boga, cyr 
kowcem. Odkąd zacząłem jeździć tak- 
sówką, trochęm przytył. 

Somers znów się zamyślił nad kuf 
lem piwa. 

— Wogóle żałuję, żeś się do mnie 
przykleił, bracie — zauważył. 

Grainger wybuchnął: 
— Dlaczego? Dlatego że nie jestem: 

linoskokiem? Akrobatycznych sztu- 
czek robić nie potrafię, ale pozatem 
spełnię wszystko, co mi polecisz, So- 
mersuniu. 

(D.-c: 8) 
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