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ZJAZD ROLNIKÓW. 
Dużo się u nas naogół mówi i pi- 

sze o wsi. 

maitych rozważań, jest przedmiotem 

Wieś jest tematem roz- 

rozmaitych trosk i kłopotów. I w tem 

niema nic dziwnego. gdyż jesteśmy 

krajem typowo rolniczym, w którym 

element wiejski ma wielką liczebną 

przewagę. a rolnictwo stanowi jakby 

fundament kraju. 

A jednak — możnaby słusznie zau 

ważyć — że w tej typowo wiejskiej 

krainie za mało słyszy się głosu samej 

wsi. Głos wsi nie rozlega się tak do- 

nośnie. jak być powinno, a w każdym 

razie nie ma w kraju należytego po- 

słuchu j autorytetu. Inaczej było przed 

wojną, kiedy element wiejski miał w 

naszem życiu społecznem znaczną prze 

wagę. a nieraz odegrywał.w niem na- 

wet rolę przodującą. Z pewnością od- 

mienne warunki polityczne i gospo- 

darcze były tego przyczyną. Być mo- 

że, że właśnie polityczne warunki 

sprzyjały nawet temu, że oświecony 

element wiejski, siłą rzeczy, musiał w 

wielu wypadkach przejawiać swoją 

aktywność. Wieś wówczas do pewne- 

go stopnia przewodziła często krajowi, 

a z tego powodu i element wiejski, bę_ 

dąc bardziej czynnym, odegrywał wy- 

bitniejszą rolę w społeczeństwie, 

Od czasów powojennych stosunki 

znacznie się zmieniły. Z rozmaitych 

powodów ekspansja elementu wiej- 

skiego, dawniej przodującego, zmniej- 

szyła się znacznie. Wieś utonęła we 

własnych kłopotach, stała się w kraju 

elementem biernym, ustąpiła ze swego 

przodującego stanowiska i wreszcie zep 

chniętą została przez życie gdzieś na 

szary koniec. I pomimo to, jak pod- 

kreśliliśmy na wstępie, że o. wsi niby 

dużo się u nas mówi — jednak nie 

udziela się społeczeństwu wiejskiemu 

tej uwagi, na jaką bez wątpenia zasłu- 

guje, a rolnictwu tego zainteresowania, 

którego interes kraju wymaga. 

Niesłusznie utrało się w nas na- 

wet mniemanie, że rolnicy, zwłaszcza 

w dobie kryzysu, zdolni'są jedynie wy 

lewać swoje skargi i żale. Za mało in 

teresujemy się tem, jak rolnicy pra- 

cują. A nie ulega wątpliwości, że naj- 

bardziej dziś produkcyjnym elemen- 

tem jest rolnik. Pomimo niebywale 
ciężkich warunków, nie ustaje on w 

pracy, a rolnietwo jako całość, jedynie 

podtrzymuje w kraju tętno, zamierają 

cego życia gospodarczego. Rolnik nie 

tylko jest tym, który bez przerwy trwa 

wciąż przy warsztacie produkcji, lecz 

nawet i obecnie tworzy nowe wartości 

na dalszą przyszłość. 

W dniu dzisiejszym odbędzie się 

właśnie doroczny Walny Zjazd Wileń 

skiego Towarzystwa Organizacyj i Kó 

łek Rolniczych — jedynej u nas orga- 

nizacji, która łączy całość życia rolni- 

czego Wileńszczyzny. Zbiorą się dziś 

w Wilnie delegacj Okręgowych Towa_ 

rzystw, aby radzić nad postulatami 

rolnictwa i ułożyć plan dalszej pracy, 

a właściwie dalszej walki z nieustają- 

cym kryzysem. 

Sytuacja ogólna państwa nie poz- 

wala rządowi przyjść z jakąś wydatną 

pomocą naszemu rolniectwu. Rząd zro- 

bił to dla rolnictwa, co w dobie obec- 

nej mógł jedynie zrobić — zastosował 

szereg daleko idących ulg w spłacie za 

ległości podatkowych i kredytowych. 

To bez wątpienia przyniesie znaczną 

ulgę naszemu rolnietwu. Jednak, bądź 

co bądź, rolnictwo musi radzić samo 

sobie i jedynie we własnej zaradności 

organizacyjnej, w produkcyjności wła 

snych warsztatów i we własnej pracy 

szukać wyjścia z narastających wciąż 

trudności. I tu właśnie zwartość orga- 

nizacji własnej, jej sprawność — two- 

rzy dla rolnictwa niezbędne podstawy. 

W dobie dzisiejszych trudności orga- 

nizacja rolnicza dźwiga duży ciężar 

odpowiedzialności za kierunek i pracę 

rolnictwa i tem bardziej właśnie ma 

przed sobą bardzo trudne zadania do 

spełnienia. 

Wieloletnia tradycja dawnego Wi- 

leńskiego T-wa Rolniczego, jak i wy- 

bitne rezultaty, osiągnięte przez uową 

organizację, noszącą inną nazwę i opar 

tą poniekąd na nowych zasadach от- 

ganizacyjnych, skłaniają do wiary. że 

i obecne trudności kryzysowe zostaną 

jakoś przezwyciężone, dla dobra rol- 

nictwa i kraju. R. 

Program 
Zjazdu Wil. T. O. i K. R. 

Godz. 9-ta 1) Wybór Prezydjum Zjazdu, 2; 

Odcz ie protokułu ostatniego Zjazdu, 3) 
Sprawozdanie z pracy WTO. i KR. za ubiegiy 
rok budżetowy i plan pracy na rok bieżący. 
4) Budżet Towarzystwa na rok 1932-33, 5) 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 

Dyskusja. 
6) Wybór 1/8 części członków Rady, 

7) Wybór Komisji Rewizyjnej, 8) Wybór de- 
legatów na Walny Zjazd CTO. i KR. 

Przerwa obiadowa. 
Godz. 17ta 1) Referaty gospodarcze, 
Dyskusja. 
10) Wolne wnioski. 

Sfery rolnicze ustalają wytyczne 
polity<i zbożowej w kampanji 1982-08 

Zbliżają się konferencje w Minister 
stwie Rolnietwa. Obradują władze 
Związku Organizacyj Rolnych R. P. 
by przygotować dla Ministerstwa о- 
pinję ster rolnych. Na porządku dzien 
nym jest sprawa ceł przywozowych, 
premij eksportowych, koncentracji 
eksportu oraz kredytu zastawowego 
Celem zasadniczym polityki zbożowej 
musi być zapewnienie produkcji zbo- 
żowej jej opłacalności. 

Odpowiednio do tego powinna być 
„dostosowana wysokość premij. Licząc 
się jednak, że nawet poziom premjo- 
wanego eksportu nie jest w stanie 
przy obecnej wysokości premij i po- 
ziomu cen rynku światowego zapew 
nić opłacalności produkcji. niezbędne 
jest stosowanie interwencji w tych 
okresach czasu, kiedy poziom cen jest 
u.nas w kraju zbyt niski. 

Interwencja państwa polega na 
zakupywaniu odpowiednich rezerw 
zbożowych, tak by uwolnić rynek we 
wnętrzny od nadmiernej podaży, pod 
rywającej ceny. 

Z doświadczeń obu poprzednich 
kampanij zbożowych wynika, że już 
w roku ub. (1930/31) katastrofalny 
spadek cen zagranicą, nie zapewniał 
opłacalnej ceny nawet przy premjo- 
wanym eksporcie, dlatego kwestja о- 
derwania rynku krajowego od zagra- 
nicznego nabierała już od początku 
bież. kampanji wielkiego znaczenia. 
Znaczenie to potęguje się w stosunku 
do kampanji przyszłej (1932/38), wo- 
bec tego, że ceny zagraniczne wyka- 
zują wielką odporność na wszelkie 
wpływy zwyżkowe, przy obecnym zaś 
poziomie tych cen nawet premjowany 
eksport nie zapewni opłacalności. W 
tej sytuacji jesienny eksport przy za- 
stosowaniu nawet premij stwarza po- 
ważne niebezpieczeństwo wyprzeda- 
nia przez rolnictwo gros swoich zapa- 

sów po nadmiernie niskich cenach. 
Dla wsi najważniejszą rzeczą jest 

dobra cena w okresie pożniwnym, gdy 

wieś masowo rzuca zboże na rynek. 
Cena roczna, nawet dobra, o ile 

wynika z przecięcia niskich cen w 
ciągu długich miesięcy pożniwnych 
i bardzo wysokich cen przednówko- 
wych, z których korzysta niewielka 
ilość rolników. nie ratuje wsi. ° 

Sfery rolne po dłuższej dyskusii 
uznały rezultaty ubiegłej kampanii 
naogół za pomyślne i w tym roku sfe- 
ryrolne żądają przeznaczenia  więk- 
szych środków na interwencję dla cał- 
kowitego oderwania poziomu cen zbo 
ża w kraju od rynków światowych. 
Stwierdzono jednocześnie, że należy 
dążyć do zastąpienia, ze sztucznego 
forsowania eksportu zboża kosztem 
dużych wydatków na premję, zdro- 
wym i mocnym eksportem tych arty- 
kułów, które jak jęczmień. potrafią 
bez interwencji zwycięsko konkuro- 
wać na rynkach zagranicznych. 

ma o 

NOWY YORK, 6. 6 (Pat). Szereg miej- 
scowašci nadbrzežnych Meksyku zostalo za- 
lanych petęžnym przypływem morza, wywo. 
łanym wybuchem wułkanów, które od dłuż- 
Szego czasu nie były czynne. Brzegi są za- 
słane tysiącami martwych ryb, zabitych 
prawdopodobnie jakiemiś potężnemi wstrzą- 

  

  

  

   

  

   
  

alane nadbrzeże M 

Hausner zginął w Atlantyku. 
Nieprawdziwe pogłoski. — Dotychczas bez' śladu. 

LONDYN, 6. 6. (Pat) Około południa w 
niedzielę rezęszły się w Londynie wśród a- 
geneyj prasowych pogłoski, że jakoby po- 
między 1 a 2 godziną nad ranem nad mia- 
stem Cerk na południowo-wsch. brzegu Ir 
landji przelatywać miał dużych rozmiarów 
aeroplan, przybywający jakoby ed. strony 
Atlantyku i kierujący się na Kanał Irłandz- 
ki na wschód. W! Londynie przypuszezano, 
że mógł to być samołot Hausnera. Obeenie 
jednak przypuszczenia te powszechnie są u- 
wažane za bezpodstawne, bo o Hausnerze 
žadnych wiadomošci niema, a aeroplan, © 
którym mowa, mógł być ćwiczebnym aero- 
planem irlandzkim, odbywającym lot nocny. 
W każdym razie nikt w mieście Corku aero 
planu tego wskutek ciemności nocnych nie 
widział i barw aeropłanu Hausnera nie roż- 

różnili. Wrażenia co do przelatującego aero. 
planu były tylko słuchowe, a ponieważ mo- 
tor działał bardzo głośno, przeto rozeszły się 
pogłoski, że chodzi tu e aeroplan trans- 
atlantycki: 

NOWY YORK, 6. 6. (Pat). Dotychezas 
brak wszelkiej wiadomości o Hausnerze, Po 
głoski, jakoby Hausner przeleciał nad mia- 
stem Cork w Irlandji. okazały się bezpodstaw 
ne, Gparte tylko na epowiadaniach jednej 
csoby, która rzekomo miała słyszeć hałas 
moteru. Oficjalne wiadomości z Irlandji i 
Anglji nie wskazują na żaden ślad aeroplanu 
Zapasy benzyny, jakie zabrał z sobą Hausner 
w obeenej chwili byłyby już dawno wyczer- 
pane. 

LONDYN, 6. 6 (Pat). Panuje tu przeko- 
  

Zatwierdzenie nowego dyrektoriatu 
kłajpedzkiego. 

RYGA. 6. 6. (Pat). Z Kłajpedy do- 
noszą, iż gubernator Kłajpedy Gilis 
zatwierdził nowy dyrektorjat w skła- 
dzie następującym: prezes dyrektorja 
tu leader partji ludowej Schreiber. 
członkowie Walgan i Zigau. Pierwszy 
z nieh jest członkiem partji ludowej, 

"drugi zaś — niemieckiej partji gospo- 
„ darczej. 

Wiadomość o utworzeniu dyrek- 
torjatu w powyższym składzie wy- 
wołała duże zadowolenie wśród lud- 
ności Kłajpedy. 

Nieudany zamach na Mussoliniego. 
Zamachowca aresztowano. 

RZYM. 6.VI. (Pat.) Prasa donosi: 
że wezoraj po południu wpobliżu pla- 
cu Wenecji agenci policji zatrzymali 
podejrzanego osobnika, który posiadał 
fałszywy paszport szwajcarski na imię 
Galviniego Angelo. Rozpoznano w nim 
przybyłego z” zagraincy Sbardelotto 
Angelo. W moóniencie aresztowania 

Sbardelotto miał przy sobie. dwie 
bomby o wielkiej sile wybuchowej i 
pistolet gotowy do strzału. Sbardelot- 
to przyznał się że przybył na płac w 
celu dokonania zamachu na Mussoli- 
niego. Pałac Wenecki jest, jak wiado- 
mo. siedzibą szefa rządu. 

Zeznania Sbardelotto. 
RZYM, 6. 6. (Pat). Aresztowany w dniu 4 

b. m. w okolicach placu Wenecji Sbardełot- 
to został przesłuchany przez władze śledcze 
Z przesłuchania tego wynika, że Sbardelotto 
powziął już dawno swój zbrodniczy zamiar 
dokonania zamachu na Mussoliniego w po- 

rozumieniu z grupą emigrantów antyfaszy- 
stów w Belgji i Franeji. którzy dostarezyli 
mu bomb, rewołwerów, fałszywege paszpor- 
tu szwajcarskiego craz pieniędzy. Sbardełot. 
to przybył na terytorjum Włoek w pierw- 
szych dniach ezerwca. przez Brenner, 

nanie, že Hausner padł ofiarą trudnych wa- 
runków atmosferycznych na Atlantyku. 
Przed bitem uprzedzano go o złym stanie po 
gody. Jedyna nadzieja jaka pozostaje, o ile 
Hausner istotnie uległ wypadkowi, że został 
cn wyratowany przez okręt. nie posiadają- 
cy stacji radjowej i nie mogący przeto za- 
komunikować światu wiadomości o uratowa. 
niu Hausnera. 

Wielka publikacja o wojnie 
domowej w ZSRR. 

Z inicjatywy Maksyma Gorkiego groma- 

dzoriy jest obeenić w Moskwie materjał dla 

edania wielkiej publikacji pod tytułem 

„Historja wojny domowej”. Przy opracowa- 

niu tego dzieła autorzy opierać się będą o 

wspomnienia uczestników wojny domowej. 

Pisma moskiewskie zamieszczają szczegóło- 

wy plan przygotowywanej publikacji, która 

zawierać będzie opis wszystkich okresów woj 

ny domowej na wszystkich frontach. 

  

  

Nowy rząd rumuński. 
Premjerem Vaida Voevod. 

BUKARESZT. 6. 6. (Pat). Vaida Voevod utworzył gabinet. 

Skład nowego gabinetu. 
BUKARESZT. 6, 6. (Pat). Gabinet 

Vaidy ukenstytuował się jak następu- 
je: Prezes rady ministrów i minister 
spraw wewnętrznych Vaida, finanse 
— Mironeseu, obrona narodowa —- 
sen. Steafneseo, sprawiedliwość — Po- 
tarea, przemysł i handel—ŁLugosianu. 

Wszystkie wyżej wymienione teki 
ohsadzone są przez członków  partji 
narodowo-chłopskiej. Inne teki zosta 
ną obsadzone po zakończenia teczą- 
cych się obeenie narad między Vaidą 
a Jerzym Bratianu, 

BUKARESZT. 6. 6. (Pat). W azupeł 

  

nieniu wiadomości o składzie rządu 
rumuńskiego donoszą:  Mianowani 
zostali — Hatzegano sekretarzem sta- 
nu dla Siedmiogrodu, Halipa — sekre 
tarzem stanu dla Besarabji. Tymcza- 
sowym kierownikiem ministerstwa 
spraw zagranicznych został mianowa 
ny Mironescu, podsekretarzem stanu 
w ministerstwie spraw zagranicznych 
— Tilea, podsekretarzem stanu dla 
spraw mniejszości w prezydjum rady 
ministrów pozostał Brandsh, 

Nowi członkowie rządu złożyli już 
przysięgę. 

Rewolucja w Chile. 
Prezydent ustąpił. 

LONDYN, (Pat). Z Santiago de Chile nad. 

chcdzą wiadomošei o udanej rewolcie prze- 

ciwko obeenemu rządowi. Powstańcy zdobyli 

pałae prezydenta Mantery, który zrezygno- 
wał i przekazał władzę prowizorycznej Jun- 

eie,złeżonej z 4eh przywódców powstania, a 

miancwicie: Karlosa Davila, byłego ambasa. 

dora chilijsikego w Waszyngtonie, Eugenio 

Motte, wodza liberałów, generała Puga, do- 

wódey wojsk powstańczych i płk. Grove, by. 

łego attache wojskowego ambasady chilij- 

skiej w Londynie, szefa wojsk lotniczych. 

Płk. Grove był duszą całej rewołty, rozpo- 

czętej przez wojska letnicze przy pomocy 40 

sereplanów i 3000 żołnierzy. którzy zajęfi 

Santiago. 

Przeciwko nowemu rządowi. 
NOWIY YORK, 6, 6. (Pat). Donoszą z San. 

tiago de Chile, jakoby-w poludniowem Chi- 
le powstał nagły rach przeciwko nowemu 

regimowi socjalistycznemu. Donoszą, że do 
ruehu tego miały się przyłączyć garnizony 
węojskcwe w Coneepeion i Talcaguano. 

Pierwsze kroki rządu von Papena. 
Wybory do Reichstagu 

odbędą się 31 lipca. PC: 
BERLIN. 6. 6. (Pat). Termin wybo przez prezydenta Hindenburga na 

Wywłaszczenie gruntów 
w Wilnie. 

WARSZAWA, 6. 6. (Pat). Monitor 
Połski z dnia 6 b. m. zamieszcza zarzą 
dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 31 maja 1932 r. w sprawie wy- 
właszezenia gruntów pod budowę 
dróg w Wilnie. 

Delegacja polska 
na konferencję lozańską. 

WARSZAWA. 6. 6. (Pat), Pan mi- 
nister spraw zagranicznych Zaleski 
mianowany został pierwszym delega- 
tem rządu polskiego na konferencję 
reparacyjną, rozpoczynającą się 16 b. 
m. 'w Lozannie. Drugim delegatem 
mianowany został min. dr. Mrozow- 
ski. Ponadto w skład delegacji mają 
wejść: radca ambasady polskiej w Pa- 
ryżu min. Muehlstein, szef gabinetu 
ministra spraw zagranicznych min. 
Szumlakowski, naczelnik wydziału 
zachodniego MSZ. Lipski oraz zastęp 
ca dyrektora departamentu obrotu pie 
niężnego w Ministerstwie Skarbu dr. 
Jerzy Nowak. 

Bohaterstwo Polaka 
na płonącym Philiipparcie. 
MARSYLIA, 6 6. (Pat). Do Marsylji przy 

była ostatnia partja rozbitków. uratowanych 
z katastrofy okrętu „Georges Philippart". 
Wśród rozbitków znajdował się jeden oby- 
watel polski, niejaki Mieczysław Olewski. 
Olewski jechał na okręcie jako więzień, are. 

sztowany za jazdę na parowcu bez biletu. 
Po przybyciu do Francji miał być przekaza- 
ny władzom sądowym, jednakże podczas 
katastrofy Ołewski odznaczył się taką odwa. 
gą i brawurą przy ratowaniu z płomieni ko- 
biet i dzieci, że po przybyciu do Marsylji, 
dzięki świadectwom uratowanych przez nie- 
go pasażerów, został on zwolniony przez 
prokuratora od jakielkołwiek odpowiedzial- 
ności karnej i w najbliższych dniach będzie 
repatrjowany z wolnej stopy do Polski. 

75 proc. zniżka na kolejach 
dia wycieczek szkolnych. 
WARSZAWA. 6. 6. (Pat). Minister- 

stwo W. R. i O. P. komunikuje, że Mi 
nisterstwo Komunikacji wprowadziło 
na okres od dnia 1 czerwca do 31 
sierpnia r. b. 75 proc. zniżkę normal- 
nej opłaty taryfowej dla zbiorowych 
wycieczek szkolnych, zamiast obowią 
zującej doiąd 50 proc. zniżki. 

            

eksyku. 
sami dna morskiego. Komunikacja. która 
uległa na znacznej przestrzeni przerwie Z0- 
staje powoli przywracana do stanu normal- 
nego. Liczba ofiar, według oficjalnych da 
nyeh, przewyższa 400 zabitych, rannych i 
pozbawiosych dachu — tysiące, 

rów do Reiehstagu wyznaczony został dzień 31 lipea r. b. 

Zniesienie zakazu 
istnienia hitlerowskich oddziałów. szturmowych. 

BERLIN. 6. 6. (Pat). Ministerstwo 
spraw wewnetrznych Rzeszy оргаео- 
wało, według doniesień prasy, nowy 
projekt dekretu, który ma zastąpić wy 
dane poprzednio rozporządzenie © wy 
kroczeniach politycznych 'i zakazie 
istnienia hitlerowskich _ oddziałów 
szturmowych. Gabinet Rzeszy obra- 
dować będzie prawdopodobnie już we 
wtorek nad tym projektem, 

Między innemi przewiduje on znie 
sienie zakazu istnienia hitlerowskieh 
oddziałów szturmowych i noszenia 
niaundurów. Zachowana ma być nato- 

  miast nadal kontrola rządowa nad or 
ganizacjami 0  eharakterze wojsko- 
wym. Nadzór nad niemi, który spra- 
wować miało, według dotychczasowe 
go dekretu, ministerstwo spraw wevw- 
nętrznych, będzie przekazany prawdo 
podobnie ministerstwu Reichswery. 

Prasa narodowo-socjalistyczna za 
powiada już na najbliższą niedzielę 
wielkie defilady oddizałów szturmo- 
wych w całych Niemezech, mające za- 
manifestować „niewzruszoną dyscypli 
nę formacyj hitlerowskich*. 

  

Przygody pana von Papena. 
Amerykańska sława nowego kanclerza Rzeszy. 

W| chwili wybuchu wojny dzisiejszy kan- 
clerz Rzeszy niemieckiej baron von Papen 
hył attache wojskowym przy ambasadzie nie 
mieckiej w Waszyngtonie, Jak sobie można 
wyobrazić, w ewej chwili stanowisko to nie 
było synekurą. Pan von Papen miał dużo 
do rcbcty. A wykonywał ją z takim zaps 
łem, że w końcu rząd amerykański uznał za 
konieczne zażądać natychmiastowege jego 
odwołania. 

Pierwszą aferą, która dała powód do nie- 
zbyt życzliwych dła dzisiejszego kanclerza 
komentarzy w prasie amerykańskiej, była 
afera fałszywych paszportów dla rezerwi- 
stów niemieckich Zaraz na początku wojny 
przychwycono kilku niemieckich oficerów, 
którzy za fałszywemi paszportami próbowałi 
przedostać się ze Stanów do Niemiec. Zna- 
lezicno przy nich dekładne instrukcje von 
Papena o tem, jak winni się zachowywać 
wyjeżdżający za fałszywemi paszporiami. 

W parę miesięcy później nazwiske von 
Papena znów wypływa, a to w związ 
aferą Horna. W, dniu 2 lutego 1915 roku 
niejaki Hern usiłował wysadzić w powietrze 
mest w Vanceboro. Most został uszkodzony. 
w mieście połowa szyb wyleciała w powie- 
trze. Horn, zaaresztowany, przyznał śię do 
utrzymywania stosunków z von Papenem. 
Opinja publiczna nie ma żadnych wątpliwo- 
ści, że rozkaz wysadzenia mostu wyszedł ad 
Papena. Papen zaprzecza, ale w rok później 
gdy przychwycone jego papiery, znaleziono 
kwit na 700 dolarów, wypłaconych Hornowi 
na krótko przed zamachem. 

W. dniu 31 lipca tegoż roku doradey fi- 
nanscwemu ambasady niemieckiej, dr. *Al- 
bertewi wydarzyła się bardzo nieprzyjemna 
histerja. Mianewicie w nowojorskiera metro 
pozostawił swą teczkę z waźnemi dokumen- 

    

tami. Dokumenty te trafiły do prasy. Zaraz 
potem aresztowany został przez. Auglików, 
cddany Niemcom dziennikarz, Archibald. 
przy którym znaleziono 34 listy ambasado- 
ra austrjackiego Dumby oraz von Papena, 
Ze wszystkich tych dokumentów wynika, że 
austrjaccy i niemieccy dyplomaci zajmowali 
się organizacją strajków w fabrykach arnu- 
nieji, pracujących dla Ententy, a nawet 
niszczeniem tych fabryk. 

Największe jednak poruszenie wywołał w 
Ameryce list von Papena do jego żony, w 
którym dzisiejszy kanclerz Rzeszy tak się 
wyrażał 0 narodzie, który mu udzielał goś- 
einy: „Jak wspaniale idzie na froncie wscho. 
dnim. Zawsze mówię tym idjotom Amery- 
kanom, że lepiejby zrobili, gdyby: trzymali 
język za zębami, a zamiast tego palrzyli z 
podziwem na to bohaterstwo armji niemiee- 
kiej*. Ten list o „idjotach Amerykanich“ 
„przeszedł do historji a dziś gdy jegoautor mia_ 
nowany został kanelerzem Rzeszy, stanie się 
niewątpliwie jeszcze bardziej znany. 

Oczywiście po takich rewelacjach rząd 
Stanów Zjednoczonych miał dość pana von 
Pspena. W! dniu 30 listopada sekretarz Sta- 
nu, Lansing, zawiadomił ambasadora Nie- 
miec, że rząd amerykański domaga się 0d- 
wołania attache wojskowego, którego dzia- 
łalność, jak również działalność attache mor 
skiego Boy-Eda, uważa za nielegalną. W pa 
rę dni później prezydent Wiłson oświadcza 
publieznie, że „takie osoby powinny być uni. 
cestwione.*. 

Na wyjeździe z Ameryki nie kończy się 
jednak epeopea amerykańska pana von Pa- 

pena. Dziennik, który prowadził główną kam 
panję przeciw niemu, porozumiał się z se- 

kretarką v. Papena, Chodziło o to, aby pa- 
nienka ta naznaczyła walizę z najważniej- 

szemi papierami dla tem łatwiejszego ich 
pochwycenia. W przeddzień wyjazdu, gdy 
Sekretarka nadzorowała układanie bagażu 
nadszedł von Papen. Przyszły kancierz Rze- 
szy znajdował się w nastroju romantycznym 
to też skwapliwie wykorzystywał chwilowe 
sam na sam. Ona bynajmniej go nie zniechę 
cała .. W| najgorętszej chwiłl wzięła do ręki 
czerweny ołówek i znacząco narysowała dwa 
serea na skrzyni z dokumentami. Von Pa- 
pen, dostosowując się do nastroju chwili, 
pochwycił ołówek i dorysował strzałkę, prze 
bijjącą te serca. Tak znaznaczoną skrzynię 
nietrudno było wykraść. Znaleziono w niej 
różne kwity, między innemi kwit na 700 do 
larów dla Horna, 500 dolarów dla konsula 
w Sea Seattle, gdzie w dwa tygodnie później 
nastąpiła wielka eksplozja i t d. 

W. tym samym ezasie Anglicy odkryli in- 
ną aferę. Przyłapali pewnego majora, vom 
der Goltza, który wyznał, że z polecenia vom 
Papena miał wysadzić w powietrze Wel- 
land Canal. Zeznania Gołtza były niesłycha- 
nie chciążające dła von Papena. Goltz opo 
wiadał, że von Papen wydał odpowiednie 
polecenie reprzntantowi Kruppa dla dostar 
ezenia dynamitu. druty zaś mu nawet do- 
ręczył. 

Dnia 17 kwietnia 1916 roku trybunał fe 
dralny pozostawił ven Papena wraz z cztere. 
ma innemi osobnikami w stan oskrżenia za 
przygotewania wysadzenia w powietrze Wel. 
land Canal. Prokurator nowojorski oświad- 
czył, że dopóki von Papen hył attache woj- 
skowym nie można było go ścigać sądownie. 
Teraz jednak, gdy opuścił kraj, może być 
prowadzone przeciwko niemu postępowanie 
karne tak, by jeśli kiedykolwiek wrócił, mógł 
być pociągnięty do odpowiedzialności. Jeśli 
po wojnie przybędzie do Francji. Anglji, 
czy jakiegekolwiek innego kraju, z którym 
Stany Zjednoczone zawarły umowę ekstra- 
dycyjna, będzie wydany amerykańskiej spra 
wiedliwośii. 

Takie to były przygody w Ameryce dzieł. 
nego kapitana von Papena, nowego kancie- 
rza Rzeszy Niemieckiej, Dr. A. B. 

Pierwszy krok 
do restauracji monarchji. 

MDSKWA, (Pat). Prasa sowiecka w depe. 
szach .korespondentów własnych w Berlinie 
obszernie omawia nowoutworzony rząd Rze. 
Szy. 
*łewieltjać twierdzą, że po nowych wybo 

rach Hindenburg złoży prezydenturę, jego 
miejsce zaś zajmie b. kronprine w charakte- 
rze naczelnika państwa, co ma być etapem 
przejściowym do restauracji monarchji Ho- 
henzollernow. Wszystkie dzienniki sowiec- 
kie poświęcają nowemu gabinetowi dłuższe 
artykuły, zredagowane w wybitnie nieprzy- 
chylnym duchu. 

Agencja Wolfa zaprzecza. 

BERLIN, 6. 6 (Pat). Agencja Wolffa do- 
nosi, że według wyjaśnień ze źródeł miaro- 
dajnych pogłoski, zamieszczone w prasie 
krajowej i zagranicznej o zamierzonem rze- 
komo ustąpieniu prezydenta Rzeszy oraz o 
istniejących jakoby planach powołania by- 
łego kronprinca na stanowisko Głowy Pań- 
stwa są całkowicie zmyślone.
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Rolnicy Wileńszczyzny przy pracy 
obywatelskiej. 

Przed piszącym ten artykuł leży. 
obszerne sprawozdanie z pracy Wileń- 
skiego T-wa O. i K. R. za czas od 1-go 
kwietnia 1931 r. do 1 kwietnia 1932 
r., przygotowane na walny doroczny 
zjazd T-wa, mający odbyć się w dn. 
7 czerwca r. b. w Wilnie. Z koniecz- 
ności muszę się bardzo strzeszczać, to 
też odrazu przechodzę do omówienia 
wyników pracy poszczególnych wy- 
działów T-wa. 

Na pierwszy plan sprawozdawcy 
wysuwają: Wydział Ekonomiczny, o 
którego doniosłych poczynaniach 
wzmiankowaliśmy niedawno na ła- 
mach naszego pisma. Wydział ten roz- 
począł swe istnienie 1 października r. 
ub. Kierownictwo ogólne i fachowe 
spoczywa w rękach prezesa posła Wi- 
tolda Staniewicza b. wieloletniego Mi- 
nistra Reform Rolnych. Zaraz na wstę- 
pie pracy, wysunięte zostało zadanie 
zorganizowania i ułatwienia zbytu pro 
duktów rolnych. Wespół zatem z wy- 
działem hodowlanym uruchomiono 
punkty skupu trzody chlewnej, przy 
spółdzielniach rolniczo handlowych w 
Postawach, Ilji, Wilejce, Mołodecznie, 
Święcianach, Hoduciszkach, Ignalinie, 
Duksztach, Brasławiu, tudzież nawią- 
zano bezpośredni kontakt z większymi 
producentami, zapewniwszy sobie zbyt 
na rynkach warszawskim i wileńskim. 
Wślad za tem Wydział Ekonomiczny 
(o czem już pisaliśmy) zorganizował 
Centrale Spółdzielni Zbytu Inwenarza 
Rzeźnego i Produktów Zwierzęcych. 

W zakresie zbytu ziemiopłodów zacie 
śniona została współpraca z intenden- 
turą wojskową, oraz Wileńskim Od- 
działem Państwowych Zakładów Prze 
mysłowo-Zbożowych.  Przeprowadzo- 
ny na szerszą skalę skup zboża dla 
wojska wpłynął na utrzymanie trwa- 
łych cen za ziemiopłody. Ponadto 
przemyślana została sprawa zapotrze 
bowania Wilna na produkty nabiało- 
we przy współpracy studjum rolnicze- 
go Uniwersytetu i Biura Statystycz- 
nego m. Wilna. W tym celu przepro- 
wadzono spis wwożonego do Wilna 
mleka i masła, którego wyniki niewąt- 
pliwie ułatwią kierunek tej akcji w 
przyszłości. Prezes wydziału pos. Sta 
niewicz stanął na czele komitetu orga 
nizacyjnego giełdy  zbożowo-towaro- 
wej w Wilnie, która ma za zadanie 
Ścisłe notowanie, a przez to samo i 
regulowanie cen na zboże. Wydział 
hodowli w roku sprawozdawczym 

miał niezmiernie utrudnione zadanie 
z racji cofnięcia zasiłków na tę akcję 
przez Ministerstwo Rolnictwa. Pogłę- 
biający się z miesiąca na miesiąc kry 
zys gospodarczy i równoległy « nim 
spadek cen na inwentarz żywy i wsze_ 
lakie produkty rolnicze; konieczność 
likwidacji szeregu placówek, jak np. 
kółek kontroli bydła, wysunięty hu'rie- 
czność szukania nowych dróg pracy. 

„ Prace zatem tego wydziału poprowa- 
dzone zostały przedewszystkiem w kie 
runku organizowania wespół z wy- 
działem ekonomicznym zbytu, obniże- 
nia kosztów produkcji przez wprowa* 
dzenie kontroli jej użytkowości, dalej 
podniesienia jakości wytworów zwie- 
rzęcych, jak np. hodowli drobiu rasG- 
wego na terenie, zbiornie jajezarskich 

zużytkowania przez rilników wełny i 
" kożuchów we własnem gospodarstwie 

i dzięki temu zmniejszenia jego -„dał 
ków na kupno ubrania fabrycznego z 
surowców zagranicznych i t. p. W 
dziale hodowli koni prowadzona była 
akcja organizowania zakupów koni 
dla wojska. awiasem wspomnieć 
trzeba, iż przoduje pod tym wzglę- 
dem powiat oszmiański, z terenu któ” 
rego konie znajdują nabywców nietyl- 

ko w naszej armji, lecz i za granicami 
państwa. 

W dziale hodowli bydła skuteczną 
akcję rozwijają istniejące przy Wil. 
T. O. i K. R. Związek Hodowli Bydła 
Nizinnego Czarno-Białego, posiadają 
cy 15 obór zarodowych i 301 sztux 
zakwalifikowanego materjału zarodo- 
wego, oraz Wileński Związek Hodow- 
ców Bydła Polskiego, zrzeszający 18 
obór zarodowych, posiadających na 
1 IV. r. .b 159 sztuk licencjonowanych 
w czem buhai I j II kategorji 17 sztuk 
krów I, II iIII kat. — 142 sztuki, po- 
nadto młodzieży rejestrowanej około 
300 sztuk. Usystematyzowana jest 
przytem praca organów inspekcyj- 
nych Tow., licencjonowania bydła i 
kontrola mleczności. Nadmienić nale- 
ży, że kontrola maleczności, wśród 
mniejszej własności stopniowo osiąga 
coraz lepsze wyniki , tak, iż w całem 
szeregu miejscowości największa prze 
ciętna wydajność mleczna przypada 
na obory drobnych rolników. W Kół- 
ku Kontroli Obór w Plissie odbył się 
konkurs umiejętności dojenia. w wy- 
niku którego przyznana została na- 
groda 100 złotych najlepszej dojarce. 
Najbardziej odbił się kryzys gospodar- 
czy na stanie hodowli trzody chlew- 
nej. Z tych względów cała nadzieja 
pokładana jest na rozwoju akcji zby- 
tu, o czem już wspomniałem, omawia- 
jąc kierunek prae wydziału ekonomi- 
cznego. Jak ze sprawozdania zarządu 
Tow. wynika w dziale propagandy ra- 
cjonalnego chowu i żywienia przepro- 
wadzono konkursy opasu słoninowe- 
go w ilości 20 zespołów, oraz konkur- 
sy hodowli macior w ilości 5 zespołów 
Wyniki tych konkursów oczywiście 
nie dały ze względu na szalony spadek 
cen zysków hodowcom, lecz znaczenia 
ich należy dopatrywać się we wzmo- 
żeniu umiejętności wśród rolników 
pielęgnowania i tuczenia trzody chle- 
wnej. W tym dziale współpracuje ści- 
śle z Wil. T. O. i K. R. Związek Ho- 
dowli Trzody Chlewnej, oraz Koło 
Producentów Trzody Chlewnej w te- 
renie. Niemniej ciekawie wyglądają 
wyniki akcji w działach hodowli о- 
wiec, hodowli drobiu oraz pszczełars- 
kim. Istniejące 7 kółek hodowców o- 
wiec: w Wornianach, Ochotnikach, 
Niewiaryszkach, Hoduciszkach, Nowej 
Wsi koło Widz, Kobylniku i Wołko- 
łacie skupia 1.200 owiec wraz z mło- 
dzieżą. Ponadto istnieje ńa terenie wo 
jewództwa 15 owczarni, wytwarzają- 
cych materjał zarodowy t. zw. wrzo- 
sówek. W celu podniesienia tego dzia- 
łu hodowli Tow. O. i K. R. ściśle 
współpracuje z Oddziałem Banku Rol 
nego w Wilnie, który w miarę możno- 
ści przychylnie załatwia podania ho- 
dowców o pożyczki. W dziale hodowli 
drobiu zwrócono uwagę na uspraw- 
nienie zbytu jaj i mięsa drobiowego, 
współpracując ze Związkiem Spółdziel 
ni Mleczarskich i Jajczarskich w Wil 
nie. Mimo kryzysu w roku sprawoz- 
dawczym dostawa jaj wzrosła do 100 
proc. w stosunku do lat ubiegłych. 

Na rękę Wydziału Hodowlanego 
T-wa działają Związek Hodowców 
Drobiu i instytucja handłowa „Drób 

Kresowy. 

W dziale pszczełarskim przy ścis- 
łym współudziale T-wa Pszczelniczego 
Ziemi Wileńskiej zorganizowano pro- 
pagandowy tydzień miodu odbyto 8 
zebrań pouczających dla członków 
T-wa  Pszczelarskiego, prowadzono 
spółdzielczy wyrób węzy sztucznej i 
uli, sprowadzono 1000 kilogram. bez- 
akcyzowego eukru i rozdano pasie- 
kom na dokarmianie pszczół, wreszcie 
prowadzono akcję propagandową. za- 

W 80-lecie Śmierci Adolfa Dygasińskiego. 
(1902 — 1932). 

Pewien dowcipny wizytator na о- 

świadczenie nauczyciela, że uczy naj- 

nowszą metodą, pokazał mu grubawy 

bruljon zapisany cytatami z Protago- 

rasa, Sokratesa, Kwiatyljana, Juvena- 

la, z których się okazało, że oni to 

byli wynalazcami „najnowszych* me 

tod — że wszystko to już było. 

Ale czyż potrzeba sięgać do dzieł 

tych zacnych, starszych panów, ażeby 

uświadomić sobie, iż nie umiemy wy- 

konywać testamentu wielu mądrych 

naszych w szerokiem słowa znaczeniu 

nauczycieli? Któraż epoka nauczy- 

cielską zwana słuszniej być może, jak 

nie pozytywizm nasz popowstaniowy 

ze swemi hasłami organicznikowskie- 

mi, manją odezytową — okres prele 

gentów, popularyzacji wiedzy, przepi 

sywania i uczenia się na pamięć 

Buckle'a, Haeckla, Darwina, Comte'a, 

okres „Przeglądu Tygodniowego". 

polemik, a co najważniejsza okres 

najwybitniejszych pisarzy, działaczy 

społeczników. 
Najwszechstronniejszym wśród nich 

obok Prusa był niewątpliwie Adolf 

Dygasiński. Obaj wzięli na siebe rolę 

pośredników między nauką a społe- 

czeństwem, ażeby jej zdobycze zasto 

sować w życiu — ale Dygasiński był 

prócz tego z zawodu i zamiłowania 

nauczycielem. 

Posiadał ogromne poczucie odpo- 

wiedzialności za wychowanie młodych 

pokoleń, wiedział, co spełnia, uczył 

się pilnie i sumiennie przygotowywał 

— 1 z młodzieńczym zapałem uczył. 

A wiedział wiele, czytał, zgłębił. 
AVWcześnie zaczyna pracować nad 

wychowaniem teoretycznie. Jak we 
wszelkich zagadnieniach, które poru 
sza, tak i w sprawach wychowania 
i nauczania wypowiada myśli ważne 
i nowe. 

Autor pierwszej w Polsce „Psycho 
logji wychowawczej” i „Lekcyj o rze- 
czach* oraz mnóstwa podręczników, 

zarówno z przedmiotów  przyrodni- 

czych jak i języka ojczystego umiał 

też teorje swoje i pedagogiczne postu 
laty po mistrzowsku realizować. Na- 
uczanie opierał na psychologji dziec 
ka, a psychologję tę znał nietylko ze 
studjów teoretycznych, ale i z obser 
wacji oraz dzięki niepospolitej intui- 
cji. 

: Kochał dzieci, kochał swój zawód, 
z umiłowaniem zaś łączył entuzjazm 
i wiarę, że praca nad wychowaniem 
jest nietylko pożyteczną ale najwznio 
Ślejszą, że jest nietylko obowiązkiem 
lecz ideałem. W nauczaniu wkładał 
całą duszę i wierzył, że przy umiejęt- 
nej pracy nad młodzieżą można z niej 
wychować olbrzymów. Za najwaž- 
niejszy zaś czynnik w wychowaniu 
uważał osobiste oddziaływanie wy- 
chowawcy. 

Pracę pedagogiczną Dygasiński 
prowadził na 3-ch polach — nietylko 
przez wykonywanie zawodu nauczy - 
cielskiego i publicystykę pedagogicz- 
ną, ale i w swej twórczości beletry- 
stycznej. Powieści jego i nowełe pełne 
są nietylko plastycznych i sugestyw- 

BOU ROJOESKR VI E E-N-S K I 

Pomnik Adama Mickiewicza w Wilnie. 
W dniu 6 marca 1932 r. została 

podpisana między Komitetem Budo- 

wy: Pomnika A. Mickiewicza w Wilnie 
a p. Henrykiem Kuną umowa w spra 

"wie budowy pomnika Miekiewieza 
według projektu odznaczonego przez 
jury, a za aprobowanego do wykona- 
nia przez zgromadzenie ogólne Komi- 
tetu w mareu b. r. 

Pomnik będzie gotowy w kwietniu 
1936 roku i ustawiony na miejscu w 
ciągu kwietnia i maja, poczem w 
czerwcu tegoż roku przewidywane 
jest odsłonięcie pomnika. 

Do budowy pomnika użyty będzie 

granit krajowy (wołyński), odlew: fi- 
gury w bronzie wykonany będzie rów- 
nież w kraju. Całość prae jest podzie- 
lona na kilka etapów. Pierwszym eta 
powiększenia projektu konkursowego, 
pem prae jest wykonanie trzykrotnego 
eo nastąpić ma nie później, niż do 
początku października b. r. 

Kontrolę nad przebiegiem prae 
sprawować będzie Komisja Wykonaw 
cza Komitetu w składzie: artysta-ma- 
larza prof. Ferdynand Ruszczyc, dyre- 
ktor Józef Korolee i konserwator dr. 
Stanisław Lorentz. 

  

Wrogie nastroje w Anglii 
w stosunku do rządu von Papena. 

LONDYN. 6. 6. (Pat). Nowy mini- 
ster Spraw Zagranicznych Rzeszy von 
Neurath przybył dziś rano do Londy- 
nu. Jutro będzie on przyjęty przez 
króla na audjencji pożegnalnej w swo- 
im dotychczasowym charakterze am 
basadora Niemiec w Londynie. 

Von Neurath pozostanie w Londy- 
nie do piątku i odbędzie z ministrem 
Spraw Zagranicznych W. Brytanji Si 
monem oraz z powracającym we wto 
rek do Londynu premjerem Mac Do- 
naldem szereg rozmów, dotyczących 
polityki zagranicznej nowego rządu 
Rzeszy, zwłaszcza w związku z konfe- 
rencją reparacyjną i konferencją roz- 

brojeniową. 

Wobec wrogich nastrojów, jakie 

panują dziś w Londynie w stosunku 
do obecnego reakcyjnego rządu nie- 
mieckiego, von Neurath będzie usiło- 
wał przedstawić politykę zagraniczną 
obecnego rządu jako nie ulegającą żad 
nej źmianie i nie różniącą się w kwest 
jach międzynarodowych do polityki 
Brueninga. Że opinja w Londynie u- 
legła źmianie na niekorzyść Niemiec, 
świadczy o tem najwymowniej dzisiej- 
szy artykuł w „Observer proniemiec- 
kiego wybitnego publicysty angielskie 
go Garvina, który po raz pierwszy od 
dłuższego czasu zajmuje stanowisko 
wyraźnie krytyczne wobec Niemiec, 
wyrażając obawę co do losów konfe- 
rencji rozbrojeniowej i reparacyjnej, 
gdy u władzy w Niemczech jest rząd 
tak reakcyjny. 

Venizelos na czele nowego rządu. 
Skład gabinetu. 

ATENY. 6.VI. (Pat.) Skład nowego 
gabinetu Venizelosa jest następujący: 
prenijer i minister sprawiedliwości— 
Venizelos, wicepremjer i minister 
spraw zagranicznych—Michalakopu- 
los, minister spraw wewnętrznych— 
Thirimokos, minister oświaty — Pet: 
rides, minister finansów — Varvares- 
sos, minister wojny — Chavinis, mi- 
nister marynarki i lotnictwa — Vassi- 
liades, minister komunikacji — Kut- 
sopetalis, minister gospodarstwa na- 

-kretarzem 

rodowego — Kustopulos,  minister 
rolnictwa — Valalas, minister zdrowia 
publicznego — Vardopulos, minister 
opieki społecznej — Apostolu, podse- 

stanu w ministerstwie 
sprawiedliwości został Burnias, a w 
prezydjum Rady Ministrów—Makkas. 
Generał - gubernatorem Macedonji 
mianowano Gonatasa, Tracji — Flo: 
riasa i Epiru — Evripaiosa. Dziś w 
południe nowy rząd złożył przysięgę. 

Blok niemiecko-francusko-polski 
przeciwko bolszewikom. 

LONDYN. 6. 6. (Pat). „Daily Mail* 
zamieszcza korespondencję lorda Rot- 

hemere z Berlina przepowiadającą 
powrót Hohenzollernów i ustanowie- 
nie monarchji w Niemczech za 18 mie 

sięcy. Stały korespondent. berliński 
tego dziennika twierdzi, że von Pa- 
pen dążyć będzie do bloku niemiecko- 
trancusko-polskiego przeciwko bolsze 
wikom, 

Zwycięstwo hitlerowców 
w Meklemburgii. 

BERLIN, 6, 6. (Pat). Wyniki wybo 
rów do sejmu krajowego w Meklem- 
burgji Szwerinie przedstawiają się na 
stępująco: socjaldemokraci otrzymali 

18 mandatów (dawniej 20), komuniś 
ci 4 (3), narodowi-socjaliści (hitlerow 
cy 29 (2), niemiecko-narodowi 1 man- 
dat. 

Gwiazdy filmowe w przytułku 
noclegowym. 

Pod nazwą „Czerwony: Mlyn“ otworzył 
pewien bogaty Amerykanin w Hollywood 
przytułek noclegowy dla zubożałych gwiazd 
filmowych. Aczkolwiek wpuszczani są do 
przytułku tylko ci, którzy mogą dowieść, iż 
byli gwiazdorami filmu, przytułek jest stale 
przepełniony. 120 łóżek, które liczy „Czer- 
wony Mlyn“, jest co noc obsadzane, a sporo 

pomocą komunikatów, odezytėw i ra- 

dja. 
Do następnego artykułu pozes' 

wiam omówienie prac W. T. O. i K. 
R. w zakresie oświaty rolniczej, orga- 
nizacji gospodarstw, kół gospodyń 
wiejskich, ogrodnictwa, oraz oceny 
i ochrony nasion. B. W. Ś. 

bezdomnych gwiazd odchodzi z niczem. Sła. 
wa i fortuna gwiazd filmowych wschodzi 
prędko, ale jeszcze prędzej, jak się okazuje, 
zachodzi. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Pieniężna. 

PIENIĄDZE: Londyn 32,95 — 33,11 — 
32,79. Nowy York 8,90 — 8,92 — 8,88. Pa- 
ryż 35,14 — 35,23 — 35,05. Szwajcarja 174,45 
174.88 — 17402, Berlin 211,25 — 211,20 
(obroty nieoficjalne). Tendencja utrzymana. 

PAPIERY PROCENTOWE: 3 pros. ро- 
życzka budowlana 35. — 4 proc. inwestycyj. 
ne 88,75. — 5 proc, konwersyjna 32,75. — 
6 proc. dolarowa 50. — 4 pros. dolarowa 
48,25 — 47,25. — 7 proc. stabilizacyjna 17,50 
47,13 — 52 (setki), — 10 proc. kolejowa 100. 
8 proc. L. Z. B. G. K, i B R, obligacje RGK 
94 Te same 7 proc. 88,25. 4 proc. L Z. 
ziemskie 28. 8 proc. warsz. 57 — 58,50. 8 
proc. Piotrkowa 49,75, Tendencja na pożycz. 
ki mocniejsza, na listy słabsza. 
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Odpowiedź p. Euzebjuszowi Łopacińskiemu. 
Szanowny Panie! ' 
Zwraca się Pan do mnie w swoim liście 

otwartym, jako „współpracownik chociaż Iuž- 
ny „Kurj. Wil." przez szereg lat", ale czyni to 
Pan w takiej chwili i w takiej formie, która 
każe zwątpić w szczerość chęci rzeczowego wy 
jaśnienia ogarniających Pana wątpliwości. 

Rozumie bowiem Pan chyba doskonale, że 
operując zarzutem komunizmu, którego Pan 
dopatruje się w artykułach p. Dembińskiego, 
w użyciu w jakimś feljetonie słowa „kanalja”, 
lub w zajęciu negatywnego stanowiska wobec 
zabójstwa Prezydenta Francji przez emigran- 
ta rosyjskiego (był on nim bowiem zanim stał 
się świadomym lub nieświadomym agentem 
bolszewickim), nie popiera Pan swego zarzu- 
tu żadnemi argumentami rzeczowemi, nato- 

miast stawia Pan przed oczami przeciętnego 
czytelnika straszny i ponury obraz rosyjskie- 
go bolszewizmu. W Polsce słowo komunizm 
nie jest rozumiane przez ludzi jako pewna 
ideologja społeczno - gospodarcza, lecz jako 
bolszewizm, t. zn. jako pewna specyficznie ro- 
syjska, straszna w swoich przejawach, sprzece- 
na z naszemi eementarnemi pojęciami etyczne 
mi i uczuciami humanitarnemi metoda polity- 
czna, użyta dla r alizacji programu komunisty 
cznego. Nie cytuję P. żadnego zdania z arty- 
kułów p. Dembińskiego w „Kurj. Wil.*, które- 
by mogło uzasadnić Pańskie gołosłowne po- 
mawiane autora o komunizm , czy bolsze- 
wizm, opiera Pan swe oskarżenie na czysto 
subjektywnych podejrzeniach, na zupełnie do- 
wolnych skojarzeniach myślowych. Wykazu- 
je Pan całkowitą nieznajomość , współczes- 
nych prądów ideowych, zmierzających do 
przekształcenia obecnego systemu społeczno 
gospodarczego. Chce Pan zamknąć w jednej 
nazwie komunizm wszystkie programy, będą- 
ce reakcją na dzisiejszy stan kapitalistyczne- 
go ustroju: a więc i socjalizm i syndykalizm i 
faszyzm i katolicki radykalizm, idący z Waty- 
kanu. Wolno tych rzeczy nie rozróżniać lite- 
ratowi lub historykowi, ale nie wolno mu, 
włożywszy na siebie togę adwokata narodo- 
wych i społecznych świętości, występować 
publicznie, i patetycznie wypowiadać sądy o 
rzeczach o których się nie ma pojęcia. 

Wystąpienie Pańskie nabiera przytem 
szczególnego posmaku, gdyż odbywa się na 
łamach organu, prowadzącego od pewnego 
czasu zaciekłą kampanję przeciwko pismu, 
którego współpracownikiem „chociaż łuźnym* 

Pan się mianuje. W tych warunkach wystą 
pienie Pańskie staje się nie chęcią wyjaśnie- 
nia zasadniczej sprawy, lecz elementem tej 
kampanji. 

Kogož to Pan osakrža o komunizm? 
Oskarża Pan młodzież, będącą członkami 

lub świeżymi senjorami 
1) „Leg. młodych', organizacji, stanowią 

cej kontynuację Bezp. Bloku wśród młodzieży 

akademickiej, organizację uważaną za ekspo- 
zyturę ,„pułkowników* w wyższych zakładach 
naukowych. 

2) „Odrodzenia“ — organizacji katolickiej, 
będącej awangardą radykalnego programu 
społecznego, proklamowanego z wysokości 
tronu papieskiego i rozwijanego w kilku ostat 
nich encyklikach. Dlaczego to ci ludzie staii 
się dla Pana nagle komunistami, gdy zaczęli 
współpracować z „Kurj. W a nie byli ni- 
mi przedtem, kiedy p. Dembińskiego i jego 
grupy patronem był w Wilnie ks. Meysztowicz 
a i dziś, pomimo wyjazdu z Wilna, łączności 

ideowej z nimi nie zerwał. 
Jeżeli Pan dotąd nie wiedział, to może się 

  

  

   
  

   

   

"Pan dowie, że i trzecia organizacja wśród mło 
dzieży, współpracująca z obozem prorządo- 
wym — Związek Polskiej Młodz. Demokra- 
tycznej — również hołduje radykalizmowi 
społecznemu i hasłu przebudowy obecnego 
ustroju i tylko w sformułowaniach programo 
wych i w taktyce różni się od tamtych. 

Jeżeli Pan, będąc zatopionym w poszukiwa 
niach archiwalnych, nie śledził za rozwojem 
ruchów ideowych wśród młodzieży i dojrzał 
je dopiero kiedy zaczęły się one wypowiadać 
w prasie codziennej, to powodem Pańskiego 
przerażenia jest widocznie oderwanie od ży- 
cia, oddalenie od nurtu, którym ono płynie. 
Ta izolacja Pańska nie uprawnia Pana do roli 
mentora i sygnalisty urojonych niebezpie- 
czeństw. Włożył Pan na siebie togę i wsparł 
się Pan na koturnach, ale to wszystko nie 
czyni z Pana aktora, rozumiejącego treść 
sztuki, w której chce Pan występować i zbie- 
rać oklaski, 

Dotychczas występował Pan w innej roli 
na łamach różnych pism wileńskich. W arty- 
kułach Pańskich przebijał negatywny, nieraz 
szyderczy i złośliwy stosunek do rzeczywistoś 
ci i podstaw historycznych, na których ona 
wyrosła. Szlachty Pan nie żałował z lubością 
wynajdywał Pan niepochlebne kawałki o swo 
ich i eudzych antenatach, zgryźliwie wyraża- 
jąc się o szlachetczyźnie i ziemiańskich naro- 
wach. Niejeden z feljetonów Pańskich odrzu- 
całem lub przerabiałem, nie godząc się z tego 
rodzaju jednostronnem ujęciem tematu. Dziś 
nagle występuje Pan w roli pogrobowca i apo 
logety świetności szlacheckiej. Cóż to znaczy 
ten nagły powrót marnotrawnego syna na 

łono klasy, z którą Pan tak gorliwie dotąd zry 

wał wszystkie łączące Pana z nią więzy? Z 

kim właściwie mieliśmy do czynienia? 
I Pan chce mnie pouczać o historycznej 

roli szlachty, o jej okresie heroicznym, o 

    

tradycjach powstańczych? Mnie, na tych tra 
dycjach wyrosłemu, w rodzinie, w której pa- 
mięć o poległych w 63 r. jej synach przecho_ 
wywana była jak najdroższa relikwja? Ale 
nie wolno tylko zasługami i ofiarnością swo- 
ich przodków w przeszłości legitymować swego 
prawa do przodownictwa społecznego dzisiaj. 
Noblesse oblige. Szlachta okresu heroicznego 
a teraźniejsze ziemiaństwo — to nie są sy- 
nonimy.. I- dziś jeszcze szlacheckie ziemian- 
stwo jest pepinjerą tęgich i pożytecznych pra 
cowników. Niepodległość Polski zrodziła się 
w latach 1905—1918 ze ścisłej współpracy epi- 
gonów heroizmu szlacheckiego z masą robot- 
niczą. Wszystko to jest rzeczą odrębną od 
polityki dzisiejszego ziemiaństwa, jako klasy 
społecznej, mającej własne specyficzne intere 
sy i tendencje, Krytykę tej polityki w „Kurj. 
Wil.* tylko zła wola może przypisywać uczu 
ciom pogardy lub nienawiści. 

Pyta Pan w końcu: „czy komuniści nadal 

będą pisać w Pańskiem piśmie?* Nie, nigdy 
nie pisali i nie będą. Natomiast będą pisy wali 
pp. Dembiński, Jędrychowski, Gołubiew, Za_ 
górski i in. Czy będzie Pan potrzebował .,z 
żalem* wyrzekać się swego współpracownie 
twa z „Kurj. WilL*? Nie, to zbyteczne, Myś 
my już tego się wyrzekli, I to bez żalu. 

Kazimierz Okulicz. 
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Akademja Spółdzielcza 
młodzieży szkół powszechnych 

m. Wilna. 
Ewolucyjna przebudowa ustroju gospo- 

darczego świata odbywa się zwolna, łecz 
stale w kierunku spółdzielczym. Ruch ten 
zapoczątkowany przed kilkudziesięciu laty 
przez tkaczy roczdelskich w Asglji, obej- 
muje dzisiaj już nietylko wielomiljonowe 
masy społeczeństwa dorosłego w różnych 
krajach, lecz staje się coraz bardziej 
ważnym. czynnikiem o charakterze wycho- 
wawczo-gospodarczym wśród młodzieży na 
terenie szkoły, 

Nie wszyscy zapewne wiedzą, że każda 
szkoła powszechna w Wilnie posiada swoją 
własną spółdzielnię uczniowską, połączoną 
zazwyczaj z Kasą Oszczędnościową i że Spół 
dzielnie te wychowują nietylko kadry przy- 
szłych pionierów tęczowego sztandaru, lecz 
są także w znacznej mierze regulatorem za- 

pów czynionych przez uczniów w zakre- 
sie materjałów piśmiennych, wyrugowując 
w ten sposób długi łańcuch zbytecznych po- 
średników. 

W! dniu 4 czerwca r. b. w ładnie udeko- 
rowanej zielenią Małej Sali Miejskiej odbyła 
się właśnie Akademja Spółdzielcza młodzie- 
ży szkół powszechnych, pracujących czynnie 
we własnych spółdzielniach. 

Akademja ta, zorganizowana staraniem 
Spółdzielczego Komitetu Nauczycielskiego 
odbiega znacznie swojem ujęciem, odrębno- 
ścą i bogactwem tri od ogólnie przyję- 
tego szablonu, jaki się w tej dziedzinie zaz- 
wyczaj stosuje. Przedewszystkiem dlatego, że 
czynnikiem który na niej dominował była 
sama młodzież — jej przemówienia, śpiewy, 
deklamacje, propaganda, wreszcie pełen en- 
tuzjazmu stosunek stwarzał tę pełną zapału 
i radości atmosferę. która panowała wśród 
obecnych na sali od początku do końca, a 
po drugie, że organizacyjnie Akademja zo- 

stała związana w sposób bardzo umiejętny 

z wystawą wyrobów, produkowanych przez 

organizacje spółdzielcze, co było najlepszą 
jej ilustracją. 

Przebieg samej akademji w krótkiem stre 

szczeniu przedstawia się następująco: po o- 

degraniu Hymnu spółdzielczego przez orkie- 

strę 1 p p. Leg., zagaił ją zwięzłem, lecz mo- 

cnem w. ujęciu przemówieniem prezes Spół- 
dzielczego Kom. Naucz. p. inspektor Stani- 

sław Starościak, poczem taż sama orkiestra 

wykonała „Wiązankę Legjonową* i marsz 

„Žwyciestwo“. Następnie uczniowie: Tade- 

usz Rajszys, Mieczysław Rutkowski i Wła- 

dysław Sapieżnikow deklamowali w sposób 

udatny wiersze przyjęte z zapałem przez ich 

kolenżanki i kolegów. W, dalszym ciągu ład. 

nie skomponowane przemówienie o celach 

i zadaniach spółdzielni szkolnej wygłosił u- 

czeń Władysław. Marynowski, prezes Spół- 
dzielni Uczniowskiej Szkoły Nr, 5 oraz o hi. 

storji i rozwoju spółdizelczości wśród mło- 

dzieży mówił członek Komitetu p. Wiktor 
Kordowicz. Wiystęp chóru Szkoły Nr. 5 pod 

dyrekcją p. Józefa Woszczaka, który dosko- 

nale wykonał pieśni: „mazur. „deszczyk 
i „wierzba* oraz przemówienia pp. Namie- 
cińskiego i Barańskiego o produkcji spół- 
dzielczej stanowiły zakończenie właściwej 
Akademii. 

Następnie młodzież zwiedziła znajdującą 

się w tejże sali wystawę wyrobów produko- 

wanych przez organizacje spółdzielcze oraz 

została obdarowana paczkami. zawierającemi 

cukierki firmy „Społem* i numermi propa- 

gandowemi Wileńskiej Spólnoty. W ten spo 

sób zakończyła się ta wielce udatna Akade- 
mja młodzieży szkolnej z okazji Dnia Spół- 
dzielczości, za którą należy wyrazić pełne 
uznanie Naucz. Komitetowi Spółdzielczemu 
z p. inspektorem Stanisławem Starošciakiem, 
p. Józefem Woszczakiem i p. Wiktorem Kor. 
dowiczem na czele, jako głównym organi- 
zatorom tej imprezy. sz. 

   

   

  

   

    

    

   

    

    

nych obrazów życia. ale i mądrych 
uwag, refleksyj, dziś ciągle żywych, 
niekiedy rewelacyjnych. W powieści 

„Zasady i mięso* - - satyrycznym ob- 
razie dawnej szkoły prywatnej -— 
przedstawia rutynę, pedantyzm i bez- 
duszność, jako głównych wrogów wy 
chowania. W powieści tej tkwią po- 

stulaty uspołecznienia szkoły, indywi 
dualizowania pracy wychowawczej 
przez zmianę stosunku wychowują: 

cych do wychowanków. „Potrzeba, 
aby szkołę ożywiały uczucia spo- 
łeczne, równie szczere, jak uczu- 
cia rodzinne. Nie przyszło do te- 
go w epoce bieżącej, a przedsmak 
takiej szkoły zaledwie teoretycznie 

pojmować można. Hasło pedagoga 

powinno brzmieć: Nietyłe chodzi w 
wychowaniu o nauczanie młodzieży, 

ile o uszlachetnienie jej przez szla: 
chetność wychowawców*. A oto kon- 
sekwentne rozwinięcie zasady zbliże 
nia wychowawcy i wychowanka: 

„Tylko przez rozum i wiedzę można 
w dzieciach wychowywać rozum i 
wiedzę. Tylko przez charakter można 
wychować charakter. Tylko prze” 
uczucia można wychować człowieka 

wrażliwego, zdolnego do uczuć wznio 
słych. Przez porządek i regularność 
wychowuje się w dziecięcych duszach 
porządek i regularność, Te dwa przy 
mioty są niezaprzeczenie użyteczne 
dla człowieka w życiu, ale pedagogika 
nie może im stawiać wielkich ołta- 
rzy 

    

Zastanawiał się też poważnie D. 
nad zagadnieniem. dziś znanem pod 
nazwą „współpracy domu ze szkołą”. 

Rodzinę ten realistycznie i biologicz 
nie myślący pisarz uważał za najważ 
niejszą komórkę społeczną i od jej 

wartości i mocy uzależniał wartość 
i moe społeczeństwa. To też pełen 
troski obywatelskiej skreśli obrazek 
„Poco taka rodzina?* — a pozytywny 
jej obraz i eniuzjastyczną ocenę odra 
dzającej się przez klęski żywiołowe 
rozbitej rodziny chłopskiej skreśli w 
noweli „Co się dzieje w gniazdach*. 

Niemniej jednak rodzina nie doro 
sła do spełniania tych zadań wycho 
wawczych. „Rodzina — twierdzi D—- 
jest to instytucja, dostarczająca spo 
łeczeństwu kontyngentu dla przemy 
słu, handlu, literatury, sztuki, admini 
stracji, armji i t. d. Tylko w książkach 
spotyka się ustępy, mówiące o wycho 
waniu ludzi w rodzinie; praktyka ży- 
ciowa uczy, że rodzina albo nie chce, 
albo nie umie wychewywać*, To też 
nie cofa się Dygasiński przed ideą 
odebrania dziecka rodzinie celem na- 
leżytego wychowania. Staćby się to 
jednak mogło, jak wiadomo. pod wa 
runkiem uspołecznienia szkoły. 

Przywiązując też wielką wagę do 
wychowania, od niego uzależniając 
charatker człowieka, nie podzielał jed 
nak D. poglądów sensualistów i nie 
stwierdzał za Lockei'em wszechmoc- 
ności wychowania. Wierząc w „prawa 
natury* i uznając ich moe niewzru 
szoną, jako pozytywista, widząc w 
człowieku niepokonaną siłę instynktu, 
a posiadając jednocześnie głębokie 
uczucie zasadnicze życia, filozofję ż) 
ciowej afirmacji — i wynikającej 4 
niej moralności zjawisk naturalnych 
—uważał, że wychowanie jest naj- 
śmielszym ludzkim pomysłem. Bo 
skoro człowiek w pracy wychowaw 
czej na miejsce natury podstawić się 
pragnie, musi dać dowód, że jest od 
niej wyższy. 

     

Natura potrafi być nauczycielką 
dobroci i wzniosłości dla dusz sobie 

oddanych. 
Gdy dusza dziecka pozostaje z 

przyrodą w bezpośrednim stosunku 
(„Swiat i ślepa dziewczyna), wówczas 

kształci się i wzbogaca nieświadomie 
w wiełkie uczucie miłości i poznaje 
wzniosłe wartości rzeczy wiecznych 
tak łatwo i prosto, jak odczuwa wo- 
kół siebie kwiaty i motyle. 

Natura uczy nas obowiązków wzglę 
dem bliźnich, umoralnia nas, pod jej 
wpływem stajemy się lepszymi. 

Pomimo stwierdzenia różnych bra 
ków w temie wychowania — dla 
Dygasińskiego świat szkolny, atmosfe 
ra szkoły jest zaczarowanym krajem, 
którym dusza jego się upaja. Umie 
też ten dziwny i kochany świat po 
mistrzowsku odtworzyć, opromienia- 
jąc go serdecznym humorem i przeni- 

kając głęboką filozoficzną zadumą. 
Epicki zakrój wspomnień „W Kiel- 
cach*, o znaczeniu dokumentu, rzew- 

ne, pełne filozoficznej beztroski spoj- 
rzenie na własną dolę w „Walce z 
dziurami* lub wnikliwa psychologja 
dziecka w „Wojtusiowych nieszczę- 
ściach** — są dowodem, że w zbioro- 
wisku ludzkiem doszukiwał się, wy- 
odrębniał typy, że szukał tego mater- 
jału, z którego otoczenie, życie miało 
urobić człowieka. 

Ideał zaś człowieka — jako su- 
mienny  myšliciel-naturalista — wy- 
prowadzał z warunków życia, w któ- 
rem widział przedewszystkiem walkę 
o byt, będącą stałem realizowaniem 
pragnień głodu i miłości, a jako uro 
dzony poeta-idealista — z praw ludz- 
kiego ducha, które uznał za jedyne 
prawa rozwoju oraz warunek szczę- 

  

ścia człowieka. Te dwie sfery jego du- 

szy, te dwa tony naczelne dały w har 

monji mądrą, bo trzeźwą i piękną, bo 

szlachetną, filozofję mocy. Oto jej 
hasła: „Bądź silnym' Uezyń silnym 
jeden swój organ: zęby, oczy, rozum 
lub nogi, a będziesz na świecie zwy- 
ciężał, dopóki nie spotkasz silniejsze- 
go od siebie*. Dygasiński żyjąc w 
czasach, gdy potęga wartości materjał 
nych dotkliwie dawała się odczuwać 
(sam na sobie ją odczuwał boleśnie), 
gdy dobrobyt materjalny uważany był 
za podstawę wszelkich programowych 

działań, z męskiem poczuciem konie - 

czności przyznawał, że „są warunki, 

w których żaden Prometeusz czynu 
dokonać nie zdołała. Ukorzył się więc 
przed majestatem siły i w niej złożył 
nadzieję. Skoro jednak siła tylko zwy 
cięża, niechże szlachetność stanie się 
silną! 

Tak więc hasło ..silnej szlachetno- 

ści* określiło nowy typ człowieka- 

obywatela własnego narodu i świata, 
w którego wychowaniu widział D. 
najwyższy cel pracy pedagogicznej. 

Z tych pobudek urodził się także, 
zastosowany do czasu, miejsca i wa- 

runków współczesnych „Robinson 
polski*. 

Naturalną zaś szkołą wychowania 
takich charakterów jest życie ludu 
„W. chłopskim bycie o pieszczoty tru 
dno, nawet tkliwa miłość wyraża się 
tu grubem słowem albo i przez ude- 
rzenie w kark lub uszczypnięcie*. Ale 

też dlatego wychowańcy takich warun 
ków są zahartowani na późniejsze 
uderzenia i uszczypnięcia, na kły i 
pazury życia. 

Ale, jak wspomniano wyżej, Dyg. 
rozwijał działalność praktyczną. Nie 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Ohydne znęcanie się nad chorym. 

Przykuty do ściany w ciągu 2 lat. 
Niebywałe poruszenie wywołało wśród 

mieszkańców Stolina ujawnienie przez poli- 

cję w domu przy ul. Kościuszki 22 komórki, 

gdzie był więziony w ciągu dwóch lat Icek 

Mocznik. umysłowo chory. Nieszezęśliwy 

młodzieniec jeszeze w roku 1930 został przez 

rodzinę zamknięty w komóree i przywiązany 

grubym łańcuchem do muru, by nie zbiegł. 

Moeznik, który zaledwie zdradzał pomiesza- 

nie zmysłów, w ciągu 2-eh lat stał się kom 

pietnym warjatem. Gdy go wyprowadzono 

na Światło dzienne, począł się rzucać, gryźć 

i wrzeszezeć wniebogłosy. 

W wyniku pierwiastkowego dochodzenia 

zdołano ustalić. iż rodzina Mocznika z chwi 

1а skonstatowania, iż zdradza on pewne 0z- 

naki pomieszania zmysłów przeniosła go w 

nocy do komórki, przymocowała łańcuchem 

do muru i trzymała na uwięzi w ciągu ?-ch 

lat. 

Mocznika skierowano do szpitala na ob- 

serwację. Policja winnych aresztowała. (c) 

Czarny pies 
w roli ducha z tamtego świata. 

W nocy z 4 na 5 b. m. na ementarz pra- 
wosławny w Dryczkach gm. janowskiej do- 
stali się dwaj znani złodzieje ementarni Ba- 
zyłi Korjanow i Stefan Pieżanow, którzy za 
mmierzali odkopać grób przed dwoma dniami 
pochowanege zamożnego gospodarza Piotra 
Mieskowa. którego według pogłosek pocho- 
wano wraz ze szkatułką napełnioną rubla- 
mi earskiemi, 

Podczas odkopywania mogiły z sąsied- 
miego grobu wyskoczył duży czarny pies, 

który począł wyć. Na widok psa złoczyńcy 
struchleli, gdyż wzięli go za zmorę. Jeden z 
nich Pieżanow począł uciekać, lecz nie prze 
biegł i 5 mtr. gdy padł na mogiłę i już nie 
powstał Zmarł na atak sercowy. Towarzysz 
jego Korjanew, widząc to, również począł 
uciekać wzywając pomocy. Zwabiony krzy- 
kiem przybył na miejsce nocny stróż, który 
Kojranowa ujął. 

Przyznał się on do usiłowania kradzieży. 

(e) 

Pożar zniszczył całą wieś. 
Wezoraj wieczorem wybuchł wielki pożar 

we wsi- Ratany, gminy łyntupskiej. Ogień 
powstał w zabudowaniach Wincentego Sat 
kowskiego i zaczął się szerzyć z niezwykłą 
szybkością, obejmując wkrótce szereg budyn 
ków położonych wpobliżu. 

Mimo rozpaezliwych wysiłków mieszkań- 
«ów zagrożonej wsi. ogień zniszczył całko- 

wicie 15 gospodarstw wraz z martwym i Ży- 
wym inwentarzem. 

Według prowizorycznych obliczeń straty 
przewyższają 75 tysięcy złotych. 

Jak ustaliło dochodzenie pożar powstał 
naskutek nieostrożnego obchodzenia się z 
ogniem, (e). 

Zwłoki nieznanego samobójcy. 
Letniey przechodząc lasem wpobliżu ko- 

4onji Siemaszko, gminy orańskiej, poczynili 
„straszliwe odkrycie: W krzakach w głębi la- 
«su leżały zwłoki mężczyzny którego twarz i 
głowa były już w stanie zupełnego rozkładu, 
dak że rysów twarzy nie można było rozpo- 
znać. Na drzewie, pod którem znalezione z0- 

  

stały zwłoki wisiał sznur, eo nasuwa przy- 
puszczenie, iż nieznany mężczyzna popełnił 
samobójstwo przez powieszenie się. W; ubra- 
niu domniemanego samobójey żadnych doku 
mentów nie ujawniono. Dalsze dochodzenie 
celem ustalenia tożsamości jego prowadzi 
policja powiatowa. (e). 

  

_ е 

Miejski 
Kino -Teatr Dżwięk. 

w Nowogrėdku   
Mickuny. 

Tragiczne samobójstwo młodej 
kobiety. 

„Znalazła śmierć wraz z trzechtygod- 
miowym dzieckiem na dnie Wilenki. 

Mieszkańcy miasteczka Mickuny są pod 
wrażeniem niezwykle tragicznego samobój- 
stwa, które popełniła stała mieszkanka Mie- 
"kun Antonina Gierfolwierdzinėwna rzuea- 
ае się wraz z swem trzechtygodniowem dziec 
kiem w nurty Wilenki, skąd wydobyto już 
tylko zwłoki matki i dziecka. Nieszezęśliwa 
%kobieta pozostawiła list, w którym pisze, iż 
odbiera sobie życie pchnięta do tego nie- 
sprawiedliwościa ludzką i okropna nędzą. 

Połoczany. 
Sierpem śmiertelnie zraniła swoją 

siostrzenicę. 
W. połu wpobliżu wsi Kopacze, gminy po. 

toczańskiej, wynikła kłótnia pomiędzy 56 
Jetnia Antoniną Syrokwacz a jej siostrzenicą 
Zofją Lutwinówną. Podczas kłótni Syrok- 
"waca pochwyciła sierp i z całej siły uderzyła 
«strzem swoją siostrzenicę. Lutwinówna od 
miosła bardzo ciężkie obrażenie ciała i w 
stanie beznadziejnym przewieziona została 
«ło szpitala powiatowego. 

Syrokwacz aresztowano i skierowano do 
<sędziego śledczego. (e). 

Orany. 
Jeszeze jedna ofiara pioruna. 

W dniu wczorajszym podczas pracy w po. 
łu uderzeniem pioruna został zabity 37-letni 
mieszkaniec wsi Koniawa, gminy orańskiej, 
„Kajetan Swiatłowicz. (e). 

"Strajk robotników zatrudnio- 
„nych przy budowie kolei Wo- 

ropajewo—Druja. 
Z Postaw donoszą, iż w dniu wczorajszym 

«robotnicy w liczbie około 250 osób pracują- 
«ty przy budowie nowej linji kolejowej Wo- 
ropajewo-Druja zastrajkowali żądając pod- 

Dziś! Drsmat na tle powieści, która osiągnęła nakład 2-ch mil- 
jonów egzemplarzy, głośnego autora Theodora Drusera p. t. 

TRAGEDJA AMERYKAŃSKA 
W rolach głównych: Philips Holmes i Sylvia Sidney. 

wyższenia płacy. Na innych odcinkach ro- 
botniey praeują. 

Przebieg strajku spokojny. 

Lida. 
- Porażenie prądem. 

Podczas pracy na dziedzińcu u dziekana 
lidzkiego ks. Bojanuńca, robotniey przez 
nieostrożność oberwali przewód elektryczny. 

Jeden z robotników Józef Misiuro chwycił 
ręką za przewód, chcąc go odrzucić. Drut 
nie był izołowany, wobec czego Misiuro zo- 
stał porażony prądem elektrycznym. Pora- 
żonego przewieziono do szpitala, gdzie wal- 
czy ze śmiercią. 

BREMEROTTZWYTE OWY PRZOD SCE 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Likwidacja zuchwałej bandy 

w Mińszczyźnie. 
Z pogranieza donoszą, iż przed paru dnia 

mi na terenie okręgu dryskiego władze 50- 
wieckie zlikwidowały niebezpieczną szajkę 
bandyeką w ilości około 60 osób, która 
grasowała na terenie Mińszczyzny zgórą 2 
lata. Podczas onegdajszej utarczki w la- 
sach dryskich zastrzelono 8 bandytów i 5 
milicjantów sowieckich. W czasie zażar- 
tej walki udało się tylko zbiec hersztowi 
bandy którym był b. komisarz sowiecki Her 
szanow Fiedor i jego dwom pomoenikom, 

Bandytom zabrano 55 karabinów, 30 na- 
ganów i przeszło 10000 sztuk naboi oraz 
około 100 granatów. 

OFIARY. 
Grono Nauczyc. Gimnazjum im. Elizy 

Orzeszkowej ku uczczeniu ś. p. Olimpji Ma- 
jewskiej złożyło w naszej redakcji dla Cen- 
trali Opiek Rodzicielskich na rzecz kolonij 
letnich dla biednych dzieci 21 zł, 

* * * 
Grono Nauczyciel. Gimnazjum im. Elizy 

Orzeszkowej ku  uczczeniu š. p. Michala 
Bohdanowicza — dla Centrali Opiek Rodzi- 
cielskich na rzecz kolonij letnich dla bied- 
nych dzieci 21 zł. 

tylko znał i miał cel i ideał wycho- 
wawczy, ale wiedział, jak należy u- 
«czyć i umiał uczyć. Również na polu 
mełodyki nauczania, jak w swej pra 
су artystycznej, był twórczy. I jak w 
historji powieści był pierwszym ini- 
cjatorem powieści zwierzęcej, tak w 
"historji nauczania jest pierwszym ini- 
„cjatorem metody pogłądowej. 

Sławę pedagoga zjednała mu lek- 
<cja poglądowa o kanarku. Była ona 
pokazem przyswojenia młodzieży 
«empirycznie przez nią samą zbada- 

mych faktów i kształcenia zdolności 
myślenia. Ciekawe i dzisiaj także w 

"całej rozciągłości prawdziwe są u 
sadnienia do niej, Za punkt wyjści 
bierze dogmat sensuslizmu o pierwot 
ności zmysłów. „Nie wstydźmy się 

tego, wyjaśnia nasz pedagog, że na 
wysoka godność moralna miała po- 
«chodzenie zmysłowe: owszem, chlub - 
nym tylko może być taki demokra 
Чусхпу początek hierachji wszech- 
władz umysłowych *'. 

Każde poznanie, a szczególnie po- 
znanie przyrody, jest wychowaniem 
mczuć religijnych w człowieku. „Jest 
to właśnie pole dla wysokich uczuć 

«religijnych, pole bardzo bogate, jeśli 
religją nie ma być dla głów gminnie 
"ograniczonych, ale dla myślących; 
„jeśli ją pojmujemy jako westchnienie, 
idące z piersi człowieka w świat nie- 
skończoności*. Szczytem bowiem re- 
ligijności jest „„majestat prawdy naj- 
wyższej, poznanej w przyrodzie*. 

Zmysłowe badanie przyrody jest 
także nauką miłowania prawdy, bę- 
dącego fundamentem wysokości mo- 
ralnej. Miłujmy prawdę, którą tak 

emieskazitelną przedstawia przyroda. 
Kto się od niej prawdy nauczy, ten 

            

kłamstwa dopiero w ludzkiem życiu 
zaczerpnąć: może 

Poznanie rzeczy otaczających wy- 
chowańca słanowi o jego uczuciach, 
rozumie i przyszłej działalności. 
„Niech cała nauka idzie dalej kon- 
centrycznie, aż w niej się pomieszczą 
rzeczy rodzinnego kraju, jego rośliny 
i zwierzęta, lasy, góry, rzeki, zamki, 
miasta, fabryki“. Dokola elementar- 

nych prawd o Świecie zewnętrznym, 
zdobywanych przez wysiłek samodziel 
ny młodzieży, umiał D. nawiązywać 

i kształcić przy sposobności uczucia 
rodzinne, patrjotyczne, estetyczne, re- 

ligijne. Przychodziło mu to tem łat- 

wiej, że sam był przenikniony uczu- 
ciami wzniosłemi. 

W taki sposób realizował autor 
„Godów życia* wychowanie obywatel 
skie. Dziś, w epoce poszukiwania ide 
ału wychowawczego, nowego typu 
obywatela—warto przypomnieć ideał 
wychowawczy wielkiego pedagoga i 

sarza, sumiennego i trzeźwego my- 
iciela-przyrodnika; a w epoce wzmo 

żonych dążeń do udoskonalenia me 
tod wychowania — zasady proste i 
słuszne, wynikające z wnikliwej ob- 
serwacji psychologicznej duszy mło- 
dzieży, oparte na naturalnej metodzie 
zdobywania prawdy: empiryzmu, 0b- 
serwacji, indukcji, pogłądowości i 
koncentracji materjału. 

Tę stronę wielostronnej działalno- 
ści twórczej Adolfa Dygasińskiego 
przypomnieć warto w 30-lecie śmierci 
—a na frontonach zakładów nuko- 
wych i wychowawczych wypisać ha- 
sło, przez niego głoszone: „Szlachetni 
łączcie się—szlachetni, bądźcie silni!* 

S. A. 

     

KU R J E.R. EB E EA € Kasa) 

Tragedja bezrobotnej rodziny. 
Matka 15-ga dzieci z głodu i wyczerpania upadła na ulicy. 

Posterunkowy I Komisarjatu, przechodząc 

wezoraj w godzinach popołudniowych przez 

ul. Zawalną, zauważył w jednej z bram le- 

żąeą nieruchomo jakąś starszą kobietę. Ро- 

nieważ leżąca nie dawała oznak życia po- 

sterunkowy przewiózł ją dorożką do Pogo- 

towia Ratunkowego, gdzie lekarz dyżurny 

doprowadził ją do przytomności, 

Nieznajoma, gdy odzyskała przytomność, 

oświadczyła, że nazywa się Julja Kucewiczo. 

wa i jest stałą mieszkanką Turmont. gdzie 

zamieszkuje wraz z mężem i piętnaściorgiem 

Kajakami z Wilna do Gdańska. 
„We środę 8-go czerwca r. b. opuszcza 
no wycieczka Państwowego Seminarjum 

elskiego Męskiego im. T. Zana, uda- 
jąca się kajakami do Gdańska. Bezpośred: 
nim celem wycieczki jest zamanifestowanie 
uczuć młodzieży wiłeńskiej, łączących ją z 
polskiem morzem. 

Dziesięć dwuosobowych kajaków wyko- 
nali w szkolnej pracowni robót ręcznych 
własnoręcznie uczestnicy wycieczki. 

Przygotowania trwały już od dłuższego 
czasu, Udział bierze w wycieczce 2 0osób. 

Trasa — wynosząca 1082 km. — prowadzi 
przez Niemen, kanał Augustowski, Biebrze. 
Narew i Wisłę; zamierza się ją przebyć i 
gu około 30 dni. Wycieczka zwiedzi \ 
kie po drodze leżące miasta, następnie polskie 
wybrzeże, a w drodze powrotnej — Warsza- 
wę. 

W jednym z kajaków została umieszczona 
krótkofalowa stacja radjowa nadawczo - od 
biorcza, za pomocą której będzie utrzymywa 
ny stały kontakt z Wilnem. 

Organizacja wewnętrzna wycieczki zosta- 
ła już ukańczona; każdy niemal z wycieczko 
wiczów będzie wykonywai z góry przeznaczo 
ną sobie funkcję. Są więc wybrani i miano- 
wani: gospodarz, kwatermistrz, sekretarz — 
referent prasowy - lektor, kronikarz, technik, 
kucharze, etc. 

W celu wprawienia do trudów podróż 
odbywają się intensywne treningi wiośarskie, 
które już są na ukończeniu. 

W dniu 8go b. m. o godz. 17-tej (5 pp. 
odbędzie się na przystani wioślarskiej szkół 
zawodowych, przy ul. Brzeg  Antokolskiej 
uroczysty chrzest i spuszczenie na wodę ru- 
szających w drogę kajaków, defilada, pokaz 
ratownictwa, oraz pożegnanie uczestników wy 
cieczki przez społeczeństwo i wileńską mło- 
dzież szkolną. 

   

  

   

        

dzieci. Mąż od dłuższego czasu znajduje się 

hez pracy, wobec czego w całej rodzinie pa- 

nuje okropna nędza. 

Kucewiezowa przed paru dniami przyby- 

ła do Wilna w poszukiwaniu jakiegokołwiek 

zajęcia, a-gdy poszukiwania nie odniosły 

pożądanego skutku, Kucewiczowa postanowi 

ła rzucić się pod pociąg. Jednak w ostat- 

niej chwili peniechała tego zamiaru. 

Wracając ze stacji kolejowej wskutek 

ńadmiernego wycieńczenia, spowodowanego. 

głodem upadła zemdlona na uliey. 

„ Pragnienie jej, ażeby dostać się do szpi- 

tala nie spełniło się, gdyż w Pogotowiu Ra- 

tunkowem udzielono jej tylko pierwszej po- 

mocy lekarskiej. 

Oto jedna z wiełu ofiar kryzysu gospo- 

darczego i bezrobocia. 

  

Krwawa bójka na tle alkoholowem. 
Gospodarz ciężko zranił gościa, zaś gość pokłuł gospodarza 

i jego 
W. dniu wczerajszym przy ul. Solnej Nr3 

rozegrała się krwawa awantura wywołana 
nadmiernem spożyciem alkoholu- 

Zamieszkały pod wspomnianym adresem 
Franciszek Sajkowski wracając do domu 
wraz ze swoją żoną spotkał po drodze zna- 
jomego Pawła Szymonowieza którego zapro. 
sił do swego mieszkania na kolacyjkę za 
krapianą obficie wódeczką. Kiedy cała wód 
ka zcstała wypita i jak gospodarz tak i gość 
jego byli moeno podhumorzeni, Sajkowski 
zażądał od gościa by tamten kupił wódki i 
poczęstował go. Szymonowiez odmówił tłu- 

, macząe się brakiem pieniędzy. Podniecony 

żonę. 
alkoholem Sajkowski porwał wówceźas nóż 
i zranił nim swego gościa. 

Nagły napad Sajkowskiego wyprowadził 
również z równowagi Szymonowieza, który 
również napadł Sajkowskiego i ciężko zra- 
nił go nożem kuchennym w okoMcę klaiki 
piersiowej Podezas bójki ugodzona również 
została nożem żona Sajkowskiego, która wy. 
biegła na ulicę podnosząc alarm. Wkrótee 
przybyła policja i pogotowie ratunkowe, 
które po udzieleniu rannym pierwszej po- 
mocy na miejseu przewiozła wszystkich do 

szpitala. е (e) 

Aresztowani pod zarzutem zgwałcenia 
Patrol policyjny uratował dziewczynę z rąk 

rozbestwlonych brutali. 
W dniu wezorajszym z polecenia proku- 

ratury zostali aresztowani niejacy Stanisław 
Szymkiewicz i Leon Paszkiewicz współwłaś 
ciciel piwiarni przy ul Arsenalskiej Nr. 4. 
którzy dopuścili się brutalnego aktu na oso 
bie 19-letniej dziewczyny, której nazwiska 
ze względów zrozumiałych nie podajemy. 

W nocy z scboty na niedzielę patrol po- 
licyjny przechodzący Placem Katedralnym 
wpobliżu ul. Arsenalskiej posłyszał nagle wo 
łania © pomoce jakiejś kobiety. Wobec tego 
iż krzyki pochodziły z lokalu piwiarni poli 
cja natychmiast wkroczyła do piwiarni gdzie 

zastała dwóch mężczyzn niewolących młoda 
dziewczynę, której krzyki zwabiły poliejan- 
tów do piwiarni 

Jak się wyjaśniło dziewczyna zaproszona 
została przez jednego z tych osobników do 
kina. Przechodząc ul. Arsenalską osobnik 
ów, jak się okazało Szymkiewicz przy po- 
mocy drugiego Paszkiewicza, wciągnął ją 
przemocą do lokalu piwiarni, gdzie dopuś 
cił się na jej osobie gwałtu. 

Obu zatrzymanpeh osadzono narazie w 
areszcie centralnym. Dalsze dochodzenie w 
toku. łe) 

Dwa wypadki na Wijji. 
WI ubiegłą niedziełę na Wilji wydarzyły 

się dwa wypadki, które omal nie zakończyły 
się tragicznie. Podczas kąpieli na plaży w 
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KOŚCIELNA. 
— Odnawianie kaplicy Ostrobramskiej. 

Prowadzone od szeregu tygodni prace nad 
odnawianiem kaplicy Ostrobramskiej  zbli-- 
żają się powoli ku końcowi. Kaplica od wew 
nątrz została już gruntownie odnowiona, a 
znajdujące się w niej przepiękne zabytki 
starej architektury zakonserwowane. 

W. ubiegłym tygodniu przystąpiono dó 
odnawiania kaplicy od zewnątrz. 

W. pierwszym rzędzie po zdjęciu nawierz 
chni, ułożonej z wapna, przystąpiono do ma 
lowania ściany południowej od strony ulicy 
Ostrobramskiej i Piwnej, 

Prace te potrwają najprawdopodobniej 
kilka tygodni. 

Dziś: Roberta. 

Jutro: Seweryna. 

  

  

OSOBISTA 
— Wyjazd arcybiskupa Aleksego do Gre- 

eji. W, dniu wczorajszym wyjechał do Grecji 
arcybiskup prawosławny Aleksy, który z de- 
legacją autokefaliczną cerkwi prawosławnej 
w Polsce weźmie udział w źjeździe delega- 
tów prawosławnej cerkwi na górze Athos. 

URZĘDOWA. 
— Inspekcja urzędów skarbowych. W dn. 

7 czerwca r. b. prezes Wileńskiej Izby Skar. 
bowej E. Ratyński udaje się na kilkudniową 
lustrację powiatowych urzędów skarbowych. 
Obowiązki prezesa pełnić będzie naczelnik 
Wydziału IV Izby Skarbowej p. Adolf Žon.+ 
gołłowicz. 

MIEJSKA. 
— Magistrat zakończył prace budżetowe 

W wyniku szregu konferencyj i narad Ma- 
gistrat ustalił wreszcie stronę dochodową no 
wego preliminarza budżetowego. Pozycja do 
chodowa nowego budżetu przewiduje 10 mi- 
ljonów złotych, Taką sumę Magistrat spo- 
dziewa się osiągnąć z tytułu rozmaitego ro- 
dzaju wpływów. Zaznaczyć należy, że no- 
wy budżet jest o zgórą 30 procent mniejszy 
od budżetu zeszłorocznego. 

Wi związku z zakończeniem prac budże- 
towych projekt nowego preliminarza w naj- 
bliższych dniach zostanie skierowany na po- 
siedzenie Komisji Finansowej. Przy obecnym 
stanie rzeczy uchwalenia nowego budżetu 
przez Radę Miejską należy spodziewać się 
w początkach przyszłego miesiąca. 

— Budowa nowych jeźdni. Jak już do- 
nosiliśmy w ciągu bieżącego miesiąca Magi- 
strat zamierza przystąpić do zmiany nawierz 
chni jezdni. Budowa nowoczesnych jeźdni 
powierzona będzie prywatnemu przedsiębior. 
cy, o wyborze zadecyduje przetarg. Warun- 
ki przetargu są obecnie w opracowaniu i na 
jednem z najbliższych posiedzeń zostaną za- 
twierdzone, poczem przetarg niezwłocznie 
zostanie ogłoszony. 

LITERACKA. 
— Hiszpańska Środa Literacka. Po Śro- 

dzie węgierskiej, która wzbudziła wielkie za- 
interesowanie. najbliższa Środa Literacka 
poświęcona będzie Hiszpanji. Korzystając 
z pobytu w Wilnie wybitnego hispanisty dr, 
Edwarda Boyć, Związek Literatów zaprosił 
go do wygłoszenia prelekcji p. t. „Św. Jan 
od Krzyża i ostrygi z Arcachon*. Będzie to 
barwny feljeton literacki o źródłach i ujś- 
ciach współczesnej myśli hiszpańskiej, o 
uwspółcześnionym Don Kichocie i o przy- 
czynach rewolucji hiszpańskiej, Znana art. 
dram. Halina  Hohendlingerówna wygłosi 
kilka utworów poezji hiszpańskiej w świet- 
nym przekładzie Boyćgo, a na zakończenie 

  

  

subtelny pieśniarz Sergjusz Konter śpiewać 
będzie oryginalne hiszpańskie pieśni ludowe, 
po polsku i po hiszpańsku, Środa zapowia- 
da się bogato i ciekawie. Początek o godz. 

     

  

. 8.30 wiecz. 

ARTYSTYCZNA. 
— Wystawa rzeźby L. Szezepanowiczo- 

wej. Podajemy do wiadomości. iż wkłótce 
zostanie zamknięta I-sza Wystawa Rzeźby w. 
Wilnie Leony Szczepanowiczowej mieszczą- 
ca się w ogrodzie Bernardyńskim (pawilon 
Poczt i Telegr.) otwarta codziennie od godz. 
9 do 19. Wstęp 50 gr, ulgowy 30, wycieczki 
MB Aa 

— Likwidacja wystawy „Niezależnych* 
Zarząd T-wa „Niezależnych Artystów Sztuk 
Plastycznych koiiunikuje, że rozlosowanie 
premij, zgodnie Ž zapowiedzeniem. odbyło 
się w dniu 5 czerwći r. b, o godz. 19—20. 
Wi tym celu została zofśłnizowana speejal- 
па komisja i o przebiegu £ wyniku rożlo- 
sowania został spisany protokół przez me- 
cenasa p. J. Matyasza. : 

Wynik rozlosowania jest nastepujący: 
I premja padła na bilet wstępu Nr. 46. 
II premja padła na bilet wstępu Nr, 264. 
III premja padła na bilet wstępu Nr. 498. 
Zarząd prosi posiadaczy wymienionych 

biletów o zgłoszenie się po odbiór premij do 
prezesa T-wa p. Kuleszy — W. Pohulanka ' 
37 m. 15 do dnia 18 czerwca r. b, (włącznie) 
do godz. 19. Po tym terminie premje wydane 
nie będą i przejdą na własność Stowarzysze 
nia. 

SPRAWY SZKOLNE. 
cja Gimnazjum  Zgromadz=nia 

Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w. 
Wilnie — Piaskowa 3, przyjmuje zapisy, na 
rok szkolny 1932-38 codziennie od godziny 
9 do 14. 

Egzamina wstępne od klasy I do VI za- 
czynają się dnia 10 czerwca o godz. 9 rano, 

WOJSKOWA. 
— Kto staje dziś przed komisją poboro 

wą? Dziś przed komisją poborową win są 
stawić się wszyscy mężczyźni urodzeni w r. 
1911 z nazwiskami na literę Z, zamieszkali 
w obrębie 5 i 6 komisarjatów oraz wszyscy 
bez wyjątku na literę Ż. Ponadto obowią- 
zuje dziś również stawiennictwo tych męż- 
czyzn urodzonych w roku 1909 z nazwiskami 
na literę A i B, którzy przy poborze w roku 
bieżącym zakwalifikowani zostali, jako cza- 
2 niezdolni do služby wojskowej (kat. 

— 10000 płatników podatku wojskowego. 
Z powodu nafury technicznej rozsyłanie na 
kazów płatniczych na podatek wojskowy u- 
legło zwłoce. Obecnie prace te są już całko- 
wicie zakończone i w najbliższych dniach 
nakazy podatkowe zostaną płatnikom dorę 
czone. Podatek wymierzany jest za lata 
1930 i 1931. 

Podług prowizorycznych obliczeń Wilno 
— miasto liczy około 10000 płatników po- 
datku wojskowego. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Obrońcy Wilna! W! związku z pracami 

przygotowawczemi do II Zjazdu, który się 
odbędzie w dniach 8 i 9 października r. b, 
w interesie uczestników tego Zjazdu, Zarząd 
Główny Związku Obrońców Wilna i b. żoł- 
nierzy Litwy Środkowej wzywa wszystkich 
zarejestrowanych do sprawdzenia swych 
starych lub podawania nowych adresów 
miejsca zamieszkania. 

Byłych uczestników walk o Wilno z lat 
1918—1920 którzy dotychczas się nie zare 
jestrowali wzywamy do zgłaszania się w 
Biurze Zjazdu (ogród po Bernardyński, II 
pawilon powystawowy), w celu wciągnięcia 
ich do ewidencji Organizacji. 

Sekretarjat czynny jest codziennie od g. 
17-ej do 20-ej, a w dnie świąteczne od 12ej 
do 13-ej. 
— Z T-wa Eugenicznego. 29 Maja r. b. od- 

był się Zjazd Delegatów T-wa Eugenicznego 
z całej Polski, w którym wzięło udział, o- 
prócz przedstawicieli władz wyższych p, Wo 
jewody, Rektora Uniwersytetu S. B. i innych. 
wiele- profesorów. lekarzy i publiczności, 
sympatyzującej idei eugeniki, wypełniając 
po brzegi salę Wileńskiego Towarzystwa Le- 
karskiego. Zjazd zagaił prezes Oddziału Wi. 
leńskiego Dr. H, Rudziński. Dr. Ld Węernie 
prezes Rady Głównej wygłosił dłuższe prze- 
mówienie programowe. Z referatami nau- 

Wołokumpji zaczął nagle tonąć niejaki Fryd 
man. Wi ostatniej jednak chwili tonący spo- 
strzeżony został przez kąpiących się, którzy 
wy! go z wody jeszcze z oznakami 2y- 
cia. Dzięki natychmiastowemu zastosowaniu 
sztucznego oddychania udało się Frydmana 
uratować. 

Drugi wypadek miał miejsce wpobliżu 
płaży Tuskulańskiej, gdzie przejeżdżający 
obok parostatku kajak z trzema osobami 
przewrócił się Siędzący w kajaku zaczęli 
tenąć. Z pomocą tonącym przyszli rybacy, 
którzy wydobyli ich wraz z kajakiem na 
brzeg rzeki. 

kowemi wystąpili: Prof. Wilczyński „Men- 
delizm a przyszłość ludzkości*. Prof. Szyl- 
ling-Siengalewicz „Typy krwi i związek ich 
z dziedzicznością*, Dr. Mórawski „Porad- 
nictwo przedślubne w związku z klasyfikacją 
jednostek na mniej i więcej wartościowych”, 
Do Zarządu Rady Głównej w Włarszawie we 

szli na prezesa Dr. Wernic, na wicepreze. 
sów Prof. Hirszfeld i Dr, H. Rudziński, na se 
krėlarza Dr. Welfle, na skarbnika Dr. Szew, 
czykowski, mt у 1553 

   

  

  

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XX Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
Środę dnia 8 czerwca 1932 r. o godz. 20ej 
w sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24, 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Robotnicy budowlani domagaja się 

pracy. Wi dniu wczorajszym u wiceprezy: 
ta Czyża interwenjowała delegacja Zw 
Robotników Budowlanych. Delegacja 
zala na rozpaczliwą sytuację materjalną 
swych członków, stwierdzając, że mimo peł- 
ni sezonu robotnicy budowlani nie mogą 
znaleźć pracy. Delegacja złożyła obszerny 
memorjał obrazujący sytuację robotników 
budowlanych. 

Wiiceprezydent Czyż obiecał memorjał ten 
przedłożyć na jedno z najbliższych  posie- 
dzeń Magistratu, 

mas | 013 
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RÓŻNE. 
-— Choroby zakaźne. Wi ciągu ubiegłego 

tygodnia na terenie Wiilna zanotowano na- 
stępujące wypadki zasłabnięć na chorobv 
zakaźne: ospa wietrzna 1, tyfus brzuszny 4, 
tyfus plamisty 3. płonica 5, błonica 1, odra 
14, róża 2, gruźlica 20 (w tem 4 zgony), ja 
glica 9, drętwica karku 2 (zgon 1), ы 

Ogółem chorowało 61 osób, w tem 5 ciu 
zmarło. 

TEATR | MUZYKA 
— Premjera „Pełlaków w Amerycee* w 

Bernardynce. Dziś. we wtorek 7 czerwca 0 g. 
8 m. 15 wiecz. premjera arcywesołego wode- 
wilu Cyryla Danielewskiego t „Polacy w 
Ameryce“. Na tle wesołych śpiewów i tańców 
— toczy się przezabawna akcja, mająca za 
treść przygody naszych emigrantów na okrę- 
cie zdążającym do Ameryki następnie już na 
nowym lądzie. W sztuce udział biorą liczne 

chóry, orkiestra i statyści. Grają pp. Gliński 
Domański, Lubowska, Moranowicz, Budzyń- 
ski, Szpakiewiczowa, Zelwerowiczówna, Brusi 
kiewicz, Detkowski, Stanisławska, Zastrzeżyń 

ski, Zielińska, Karpiński, Ładosiówna, Borski, 
Loedl i inni. Reżyserja M. Szpakiewicza. Or- 
kiestra pod kier. p. Hermana. Widowisko to 
tryska huomerm i temperamentem — przyjdź 
cie przekonać się sami 

Jutro, w środę 8 b. m. o godz. 8 m. 15 po 

raz 2-gi „Polacy w Ameryce". 

— Ostatni występ Stanisławy Wysockiej 
w Lutni. W! środę dnia 8 b. m. o godzinie 
8 m. 15 odbędzie się nieodwołalnie ostatni wy 

stęp wielkiej tragiczki p, Stanisławy Wysoc. 
kiej w sztuce Rostworowskiego „„Niespodzian 
Ка“ P. Wysocka wystąpi w roli „Matki*, Jest 
to ostatnia sposobność ujrzenia wielkiej ar- 
tystki w jednej z najlepszych jej kreacyj, gdyż 
p. Wysocka opuszcza już Wilno. Widowisko 
poprzedzi przemówienie prof. Mieczysława Li 
manowskiego. Ceny miejsc zwyczajne, zniżki 
wažne. 

— Premjera „Nieuchwytnego“ w Lutni. 

  

W czwartek dnia 9 czerwca o godz. 8 m. 
15 wiecz. odbędzie się premjera niesamowitej 

sztuki Edgara Walłaca p. t. „Nieuchwytni“. 
Próby pod kier. Wacława Radulskiego dobie- 
gają końca. Premjera prasowa odbędzie się w 
piątek 10 czerwca. 

— Jedyny koneert Wandy Wermińskiej 
w Lutni. Po sukcesach Wandy Wermińskiej 
zagranicą, oraz w Warszawie, Lwowie, Kra 
kowie i Poznaniu, gdzie była entuzjastycznie 
przyjmowana przez publiczność — wielka ar- 
tystka przybywa do Wilna, aby dziś, we wto- 
rek 7 czerwca o godz. 8 m. 15 dać w Teatrze 
Lutnia jedyny koncert, który będzie powtó- 
rzeniem programu wiedeńskiego. 
— Koncert W. O. S. Park im. Żeligowskie- 
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go. Wtorek 7 czerwca 1932 r. koneert Wil. 
Orkiestry Symfonicznej pod batutą Michała 
Małachowskiego. 2-gi i ostatni koncert Ignace- 
go Dygasa z nowym zupełnie repertuareni. 
Szczegóły w programach. 

Początek o godz. 8 m. 15 wiecz. 

RADJO 
WTOREK DNIA 7 CZERWCA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 1210: Audycja dla 
poborowych (pogadanki i muzyka). 12.40: 
Komuni meteorologiczny, 15.30: Program 
dzienny. 15.40: Muzyka z płyt. 16.30: Ko- 
munikt Wileńskiego Aeroklubu. 16,40: ..Tu- 

y zbiorowa“ — odczyt. 17.00: Koncert 
symfoniczny. (płyty). 18.00: „Wielki fest w 
jczyźnie Proroka* odczyt. 18,20: Muzyka 

19.15: Przegląd litewski. 19.30: Pro- 
a Środę. 19.35: Prasowy dziennik ra- 
19.45: „Nieskończono: w kropli 

. 20.00: „Książka jako pana_ 
feljeton. 20,1 duchu muzyki fran_ 

* odczyt. 20.30: Koncert europejski z 
ża, 22.40: Komunikaty i muzyka tanecz- 

   

    

   
   

    
   
   

          

ŚRODA DNIA 8 CZERWCA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 
poborowych (pogad, i muzyka). 12.40: Kom. 
meteor. 12.40: Audycja dla poborowych. 
15 Program dzienny. 15,40: Audycja dla 

. 16.05: Koncert dla młodzieży (płyty). 
16.40: Mikrofon w zakładzie szewskim. 17.00: 
M lekka. 18.00: „Romantyzm na koniu“ 

rcie pokoju w Tylży w r. 1807) — od- 
czyt. 18.20: Muzyka taneczna, 19.15: Prze- 
gląd prasy litewskiej. 19.30: Program na 
czwartek. 19,35: Prasowy dziennik radjowy. 
19.45: „Co się dzieje w Wilnie* pogadanka, 
20.00: Koncert. 20.35: Kwadrans. literacki. 
20,50: Koncert solistów. 21.50: Komunikaty 
i muzyka taneczna. 22.25: Jazzowa muzyka 
fortepjanowa (płyty). 22.40: Komunikaty i 
muzyka tanećzna. 

NOWINKI RADJOWE. 

KSIĄŻKA UZDRAWIA. 

Książka to najlepsze lekarstwo na wszel- 
kie dolegliwości — powiedział Montaignę. I z 
tego punktu widzenia rolę leczniczą książki w 
życiu człowieka omówi Leon Rygier w głębo 
ko przemyślanym feljetonie p. t. „Książka ja 
ko panaceum *. Godz. 20.00 we wtorek! 

DYRYGUJE P. MONTEUX. 

Dnia 7 czerwca o godz. 20.30 koncerter1 
europejskim, transmitowarym z Paryża, dyry- 
guje Pierre Monteux, jeden z czołowych pa- 
ryskich mistrzów batuty. Koncert wiołencze- 
аму E. Lalo odegra Maurice Merechal, pieśni 
odśpiewa tenor Ch. Panzera. W pregramie 
symfonicznym „Karnawał rzymski** Berlioza 
poemat symfoniczny P. Dukusa „Uczeń cz 

*, wreszcie symfonja z organami Sa- 
Saensa, trzy utwory, które mają dobrze 

zasłużoną popularność, Znane są u nasi mo. 
że dlatego zainteresują nas w wykonaniu frun 
cuskiem a więc autentycznem. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
OBLAWA W OKOLICZNYCH LASACH. 

W POSZUKIWANIU MAŁACHOWSKIEGO. 

W dniu wczorajszym policja śledcza mią 
sta Wilna przeprowadziła w okolicznych la- 
sach wielką obławę, poszukujące niebezpiecz- 
nego opryszka Małachowskiego, który przed 
kilku dniami trzema wystrzałami rewołwero 
wemi zastrzelił sprawcę porźnięcia Miszki 

Grecka Jatkcwskiego. Wynik obławy był I 
tym razem negatywny, Małachowski ukrywa 
się nadal. (e), 

DWA NIESZCZĘŚLIWIE WYPADKI. 

Podczas ładowania beczek z naftą jedną 
bęczka wagą w 120 kg. spadła na ręce Wwoź- 
nicy J. Polikańskiego zamieszkałego przy ul. 
Smoleńskiej Nr. 26, który doznał bardzo po. 
ważnych potłuczeń i złamania jednej ręki, 
Pogotowie ratunkowe po udzieleniu pierw- 
szej pomocy przewiczło go do szpitala. 

Drugi nieszczęśliwy wypadek miał miejsc 
w dniu wczorajszym przy ul. Tartaki, gdzie 
naskutek nagłej utraty równowagi spadł pol 

k wej własnej fury naładowanej towarem 
a Pejsach Grudzki zamieszkały przy 

. Zawalnej Nr. 27. 
Grudzki doznał bardzo poważnych potłu. 

czeń i w stanie ciężkim przewieziony został 
przez karetkę pogotowia ratunkowego da 
szpitala Żydowskiego. 

ZATRUCIE SIĘ SUBLIMATEM. 

Pogotowie Ratunkowe zawezwane zostało 
w dniu wczorajszym na ul. Syberyjską nr. 
23 gdzie zatruł się sublimatem niejaki A Ma 
raszko. Samobójcę przewieziono do szpitala. 
Przyczyną zamachu samobójczego — bezro 
bocie. (e) 

LISTY GOŃCZE ZA ZBIEGŁĄ ŻONĄ. 

Do policji śledczej zwrócił się w niedzielę 
niejaki L. Korb zamieszkały przy ulicy Sza- 
welskiej nr, 8 i zameldował, iż żona jego 

Małka, korzystając z jego nieobecności okra 
dła go z gotówki. biżuterji i garderoby i za- 
brawszy trzechletniego synka zbiegła. Poli: 
cja zarządziła poszukiwania. (ci 

PODRZUTEK, 
W korytarzu kościoła Św. Jerzego został 

znaleziony podrzutek płci męskiej w wieku 
około 4 miesięcy, przy którym była kartka: 
„Ochrzczony, Jan Niewiadomski*. Podrzutka 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 

Z dnia 4 na 5 b. m. nieznani sprawcy do- 
stali się przez otwarte okono do mieszkania 
Benjamina Gordona (Bobrowa 14) i skradli 
garderobę męską i damską łącznej wartości 
350 zł. 

      

   

    

    

  

     

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

   
   

  

  

   

  

* 
Za pomocą wybicia szyby w oknie niezna 

ni sprawcy dostali się do mieszkania Jana 
Borysowskiego (Złoty Róg 10) i i 
nitur męski oraz zegarek wartośc 

* 

Z niezamkniętego mieszkania na szkodę 
Mejera Gurwicza (Zawalna 57) została doko- 
nana kradzież garnituru męskiego wartości 
120 zł. Ustalono że kradzieży tej dokoiała 
służąca Gurwicza, Barbara Filistowicz, którą 
zatrzymano. Skradzionego garnituru narazie 
nie odnaleziono. 

   

* 

W nocy z dn. 3 na 4 b. m. nieznani spraw 
cy, za pomocą złamania kłódki dostali się do 
kuźni Aleksandra Ilinicza (Trakt Batorego 
38) i skradli różne narzędzia kowalskie, oraz 
inne drobne rzeczy wartości 170 zł. 

Ustalono że kradzieży tej dokonali:- Igna- 
cy Królikowski i Jan Jankowski, bez stałego 
miejsca zamieszkania. Jednego z nich, a mia 
nowicie Królikowskiego zatrzymano ze skra- 
dzionemi narzędziami zaś Jankowski zbiegł 
za którym wszczęto poszukiwanie. 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

Humor. 
PRZYJACIEL ZWIERZĄT. 

Członek towarzystwa opieki nad zwierzę- 
tami do rybaka: 

— Czy pomyślałeś kiedy nad tem, przy- 
jacielu, iż każda złowiona przez ciebie ryba 
pozostawia bez opieki swoją żonę i dwadzieś 
cia tysięcy dzieci? (Punch) 

ke 
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Butrym na ławie oskarżonych. 
Epilog sensacyjnej kariery fałszywego sędziego. 

Sylwetka oskarżonego. 
Wezoraj na wokandzie III-go wydziału 

karnego sądu okręgowego znalazła się bu- 
dząca od kilku miesięcy dużą sensację spra- 
wa Bronisława Piotrowicza vel Henryka Bu- 
tryma, który od połowy 1923 r. do marca 
1925 r., a następnie od 1926 r. aż do czasu 
zdemaskowania t..j. 10 lutego b. roku na 
podstawie sfałszowanych przez siebie licz- 
nych dokumentów, uzyskał dwukrotnie no- 
minacje odńośne i pełnił obowiązki sędziego 
śledczego w różnych miejscowościach. 

Podsądnego  Piotrowicza vel Butryma 
sprowadzono z więzienia i ulokowano na 
ławie oskarżonych, 

Jest to mężczyzna w sile wieku, dobrze 
zbudowany, o starannie ostrzyżonej podw 
nej bródc: ącej całej, cie trysk: 
jącej energ awi akter niesamowi. 
ty. WI dobrze skrojonym garniturze czuje się 
pewny siebie ji zachowuje się swobodnie. 

Jako obroń jego wystąpił mec. Leon 
Kulikowski, 

Skład sądu tworzą: wiceprezes p. W. Brzo 
zowski, oraz p. p. sędziowie Cz. Sienkiewicz 
i K. Achmatowicz. 

Oskarženie wnosi podprokurator p, Ach- 
matowicz. 

  

   
  

    
    

  

    

       

    

  

Pierwsze kroki. 

Po sprawdzeniu personalij podsądnego 
przewodniczący zarządza odczytanie obszer- 
nego aktu oskarżenia. Konkluzja oskarżenia 
wreszcie dobrze znanego czytelnikom z okre 
su toczącego się śledztwa w tej sprawie, uję. 
ta jest w 11 punktów: które podsądnemu is- 
kryminują następujące przestępstwa: Od 20 
czerwca 1923 r. do 6 marca 1925 r., używał 
za autentyczne podrobione przez siebie do- 
kumenty, jak: a) książeczkę paszportową wy 
daną Bron. Piotrowiczowi przez konsytorz 
w Telszach, stwierdzającą wbrew rzeczywi- 
stości fakt ukończenia przez P. gimnazjum 
„w Kownie; b) książeczkę wydaną przez za- 
rząd okręgu pocztowo-telegrficznego w Smo 
leńsku, a stwierdzającą iż ukończył gimnaz- 

jum w Kownie; c) wykaz stanu służby jako 
naczelnika wydziału gubernjalnego zarządu 
w Tomsku, z treści tego dokumentu wynika. 
ło, że w sierpniu 1913 r, ukończył wydział 
prawny uniwersytetu w Tomsku i że do 1917 
r. zajmował stanowisko aplikanta sądowego 
i p. o. sędziego Śledczego na powiat tomski, 
a następnie był naczelnikiem oddziału ad- 
ministracyjno-śledczego gubernjalnego zarzą 
du w Tomsku. 

Powyższe dokumenty przedstawił notar- 
juszowi S. Kuszyńskiemu w Równem, a u- 
zyskane poświadczone odpisy złożył w mini. 
sterstwie sprawiedliwości i na tej zasadzie 
został zamianowany w dniu 28 sierpnia 1923 
roku sędzią śledczym II rewiru na powiat 
stołpecki. 

      

Z Piotrowicza na Butryma. 
Na stanowisku tem Piotrowicz. dopuścił 

się nadużyć i ratował się pozorną ucieczką 
do Rosji, w istocie pozostał w kraju i począł 
fabrykować nową serję dokumentów już na 
nazwisko Butryma Henryka, które miały mu 
otworzyć drogę do dalszej karjery. 

Dalsza serja „dokumentów". 
W! okresie od maja 1925 r. spreparował 

pisma: starostwa wileńsko-trockiego o lojal 
śct moralnej i politycznej, nieistniejących 

sędziów śledczych o fachowych uzdolnie- 
niach. Na zasadzie tych dokumentów zamia. 
nowany został jako Butrym na stanowisko 
komisarza ziemskiego w Urzędzie Ziemskim 
w Pszczynie, 

Następnie sfałszował pismo sędziego śled 
czego Romanowskiego stwierdzające wbrew 
rzeczywistości, iż ukończył jako Butrym u- 
niwersytet w Tomsku i był sędzią śledczym 
w Irkucku. Pismo to przedstawił prezesowi 
sądu okręgowego w Łodzi. 

Dalej podrobił książkę wojskową, wydaną 
rzekomo przez P. K. U. w Równem, a wresz. 
ėie sfałszował: akt uznania obywatelstwa, za_ 
świadczenie uniwersytetu w Tomsku, wyda 
ne Butrymowi, kandydatowi praw jurydycz- 
nego fakultetu i właścicielowi dyplomu na 
prawo noszenia znaczka uniwersyteckiego, 
wykaz stanu służby służby, jako naczelnika 
wydziału kazańskiej izby skarbowej, stwier- 
dzający fakt ukończenia przez niego wydzia 
Ju prawnego uniwersytetu w Tomsku, zaj- 
mowania różnych stanowisk sądowych w 
Irkucku i naczelnika wydziału izby skarbo- 
twej w Kazaniu, wyciąg z metryki urodzenia 
na nazwisko Butryma Henryka i szereg in- 
nych. 

Te nowe dokumenty Piotrowicz przeisto- 
czony na Butryma złożył notarjuszowi  Bo- 
huszewiczowi, a po uzyskaniu zaświa 

    
  

    

nych odpisów przedłożył je w ministerstwie 
sprawiedliwości i na tej zasadzie został mia_ 
nowany p. o, sędziego śledczego I rewiru na 
pow. łuniniecki, poczem został awansowany 
na sędziego śledczego i przeniesiony w iym 
charakterze służbowym do Brasław 
pełnił obowiązki, aż do zdemas ia. co 

"się stało dzięki zbiegowi okoliczności. Zdra. 
dził go bowiem. charakter pisma. 

  

  

   

Głosy stron. 

Podsądny przyznał się do zarzuconych 
smu przestępstw i złożył wyczerpujące w: $ 

  

  

    
   

nienia. Ze względu na to, że dzia 
łalności opisywanej zgad е aktem 
oskarżenia. sąd postanowił świadków dowo- 
dowych nie badać, natomiast na wniosek 

    obrony przesłuchał jedynie niejaką Sawicką, 
która. bę: od dłużsezgo czasu w kontakcie 
z podsądnym, dawała o nim jak najlepszą 
opinję jako człowieku, 

Po wysłuchaniu przemówień oskarżyciela 
publicznego, podprok. Achmatowicza i obro 
ny mec. Kulikowskiego, który wskazywał na 
błędną kwalifikację prawną czynów, po 
naradzie ogłosił wyrok. 

WYROK. 
Cały szereg zarzutów sąd umorzył jako 

prawnie nie usprawiedliwionych, natomiast 
'uznał go za winnego dokonania przestępstw 
związanych z przygotowywaniem do uzys 
skania stanowiska w sądownictwie i w re- 
zultacie skazał go na łączną karę esadzenia 
w więzieniu, zamieniającem dom poprawy 
przez trzy lata, 

Karę tę na zasadzie amnestji z 1928 r, 
sąd zmniejszył o jedną trzecią część t. j. 
do ? lat więzienia (d. p.) i na poczet tego 
wymiaru zaliczył odbyty prewencyjnie 4-ro 
miesięczny areszt. K. 

  

   

SPORT. 
impreza 1 p.a.p Leg. 

Zorgąnizowana ubiegłej niedzieli olbrzy- 
mim nakładem pracy impreza 1 p. a. p. Leg. 
wypadła pod każdym względem doskonale, 
w zując raz jeszcze Świetne wyszkolenie i 
wysoki poziom jazdy naszych kawalerzystów. 
Zawody ściągnęły olbrzymie tłumy widzów. 
świadcząc tem samem wymownie, iż piękny 
sport konny podbił naszą publiczność, wyk 
zującą jakoś dotychczas dużą powściągliwość 
w odwiedzaniu tego rodzaju imprez. Ci, któ- 
rzy przyszli, nie pożałowali swojej „fatygi“. 
Konkursy hippiczne, woltyżerka, pokazy wo 

      

jenne i gry dostarczyły moc emocyj sporto- 
wych. Wiele humoru i śmiechu wniosły 
wstawione do programu specjalne gry o 
charakterze rozrywkowym. Szczególnie zaś e-- 
fektownie wypadły pokazy wojskowe. Takie 
widowiska jak odparcie ataku kawalerji, frag 
menty wojny ze strzelaniem z armat itp. nie 
ogląda się codzień. Nie dziw więc, że publicz- 

ność była zachwycona tem niecodziennem w.- 
dowiskiem. 

Na otwarcie programu poszły konkursy hip 
piczne. Zwycięstwo w konkurencji dla szere- 

Dfwięk. Kino - Teatr | 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

uwodzicielka LILI 
i królowie śmiechu, 
ulubieńcy publiczn.   

Rekordowy program! 
DAMITA w przeboj. dźwięk. 

Flip i Fiap za kratam 
ae wany sumie Gdy kobieta jest piękną „i: s 

Arcywesoła komedja. Początek o godz. 4,6,8i 1015, 
w dnie świąteczne o godz. 2-ej. — Ceny zniżone. 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

ny pełen emocji i 

Wide Burza 

Dziś! Wielki dramat erotycz- WYSPA ŁEZ (5. napięcia 

nad Zakopanem 

LYA DE PUTTI 
i Paweł Wegner 

O. S.) W rol. gl: 

Pierwszy polski 100% film dźwiękowy. W filmie występ.: Chór 
góralski oraz orkiestra góralska z słyn. MRAZEM na czele 

  

Dźwiękowe Kino | 

CASINO) 
Wielka 47, tel. 15-41. 

Dziś! Ratunkul!! Ratunku!!! Ratunkuli! dla Victora 
Mac Laglena i Edmunda Lowe ujęt. w baremie 
łosnych, wieczna pogoń za szczęściem i przygodą. — 

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

FAWORYTY MAHARADŻY /**' Por 
Nad program: Zachwycające dodatki dźwiękowe. 

Na |-szy seans ceny zniżone 
  

Dziś! 

Bźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
narodów w 

Cudowny przebój 
śpiewno - dźwiękowy! 

Wielka epopea braterstwa 
superfilmie 

  

TRZEJ PRZYJACIELE 
Potężny dramat miłości, przyjaźni, braterstwa i poświęcenia. Koncertowa grat Wstrząsające sceny! Olśniewająco- 
wspaniałe zdjęcia! Niezwykłe. napięcie! Przepyszna muzyka i śpiew! Akcja toczy się podczas przewrotu bolszew. 

miea Wielka 42. NAD PROGRAM: Menuet Mozarta i aktualne dodatki dźwiękowe 
Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.15, w dnie św. o g.2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dziśl Zupełnie nowe arcydzieło 
awantury nowoczesn. czarown. z M 

PAT i PATACHON ss«» przedsiębiorcy zwalczania kryzysu Światowego 

Legjonu ulicy* Pati Patachen najpopularniejsi blagierzy šwia- 
ta w najnowszej kreacji p. t. 

Bomba humoru i 
śmiechu w 14 akt. 
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SYDNEY HORLER- | || 
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OGŁOSZENIA | 
„Kurjera Wileńskiego" 

na najbardziej dogodnych warunkach 

| Administracja, Jagiellońska 3 
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KROLOWA NOCY 
Powieść senšacyjna.. Przetožyi Czestaw.Koziowski. || 

Dobył z kieszeni coś, co na pierw 
sze wejrzenie przypominało grubą ło- 
dygę jakiegoś chwastu. 

— Ta gumowa pałka należała kie 
do jednego mego przyjaciela — 

  

yjaśnił. — Odsiaduje teraz za to, że 
dał poliejantowi po łbie. A eo wystar 
czyło na policjanta, wystarczy i na 
tych ptaszków, co ich mamy spotkać 
dzisiejszej nocy. 

— O ile ich spotkamy — dodał 
' praktyczny Somers. — Zesumujmyż 
wszystko. Przyjechaliśmy tutaj do 
Wykeham, wstąpiliśmy na piwo do 
jedynej gospody... 

— Słusznie. 
— Powiadam ci stul gębę i pozwól 

mi mówić. Więc wstępujemy na pi- 
wo i bardzo przemyślnie zaczynamy 
wypytywać oberżystę. Od niego się 
dowiadujemy... 

Nieposkromiony 
mu przerwał. 

— Słuchaj, a jeżeli ten jegomość 
podsłuchuje nas teraz? Wiesz co: po: 
miicz chwilkę, a ja pójdę spojrzeć na 
kurytarz. 

Na palcach zbliżył się do drzwi. 
Gdyby Somers nie był z natury czło- 
wiekiem głęboko serjo, parsknąłby na 

  

   

Grainger znów 

ten widok. 
ie, niema nikogo — oświad 

czył wywiadowca, wracając do stołu. 
— Ale gadaj prędzej, bo zapewne juź 
niedługo poezną się tu schodzić kond 
mani. 

— Dowiadujemy się od oberżysty 
— nawiązał Somers — że wczoraj 
przybył tu mój stary i wynajął pokój. 
Zapytawszy o drogę do dworku Crai 

    

gów. wyszedł — i już nie wrócił. To 
oznacza... 
— Że go zatrzymano w tymże dwor 

ku — streścił Grainger — z jego zgo- 
dą albo i bez niej. Myślę, że raczej 
bez niej, bo w przeciwnym razie dał- 
by znać gospodarzowi zajazdu. Dob- 
rze mówię? 

— Przynajmniej raz w życiu. 
Ale z tego wszystkiego j ze 

nie wynika, gdzie jest panna Insall. 
A chociaż bardzo szanuję twego s 
rego, kótren jest pan jak się pat 
przecież głównie chodzi mi o panien- 

kę. 
Somers odpowiedział mądrze i roz- 

ważnie. 

Pannę insall znajdziemy tam, 
gdize znajdziemy mojego pana; bo 
czyż on się w niej nie kocha?. 

  

  

        

  

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

PROSZEK 

„KOGUTEK 
OLA DOROSŁYCH... 

JE.DRZY KUPNIE NALEŻY 
у МЕ ZADAC TVLKĖL M 
PROSZKOW Z.KOGUTKIENT 

00 LAT TRZYDZIESTU 
3IĘ NAŚLADOWNICTW, UPOR- 

£CANYCH. W PODOBNEM DO 
MAJŁEGO OBAKOWANIU. 

  

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 klae. łacina 
I grecki. Zgłoszenia od 
5—6 po poł.—ul. Subocz 

Nr. 6, m. 8. 

  

gub. kwity lombardowe 
(Biskupia 4) Nr. 105242 

i 105243, unieważnia się 

* —*Krótko rzekłszy, bierzmy się do 
dzieła. Na myśl, że może w tej chwili 
krzywdzą tę panienkę, gotów jestem 
dopuścić się morderstwa. 

Somers kaszlnął  ostrzegawczo. 
Wszelakoż człowiek, który wszedł do 
izby z kuflem w ręku, snadź dosłyszał 
te ostatnie słowa. 

Był to człowiek starszy, mocno ob- 
darty. Wyglądał na kogoś, kogo życie 
nie szczędziło. 

— Dobry wieczór, panowie szlach- 
ta — rzekł grubym, ochrypłym gło- 
sem. 

— Wieczór dobry — mruknął Gra- 
inger. 

Co do Somersa, to ten spojrzał tyl 
ko ponuro na nowoprzybyłego, w któ 
rym, jak w każdym teraz, podejrze- 
wał wroga. 

A obcy zachował się podejrzanie; 
ustawiwszy bowiem kufle na stole, 
zybko poszedł do drzwi. 

Aliści Somers działał szybciej jesz 
cze. Błyskawieznie podskoczył do ob- 
cego. 

— (wo lo ma znaczyć? — zapytał 
ostro. 

Odpowiedź go oszołomiła: 
— Nie bądźże osłem, Somers. 
Choć człowiek pozostał mu całko- 

wicie nieznajomym, głos nie brzmiał 
obco. 

— Kim u djabła jesteś? 
— Jestem Bishop — padła najzu- 

  

    

  

   

  

pełniej nieocezkiwana odpoiwedź — 
Zajrzyj „ czy nikt nie podsłuchuje. 

  

ТБ Е ХКТ 

gowych odniósł kan. Murawski, drugie miej. 
sce zajął Dzienszczyk, trzecie Szumski, 

W konkursie podoficerów zwyciężył 'ognio 
mistrz Pomarenko przed płut. Tarko. 

Konkurs hippiczny da oficerów rozstrzyg 
nął na swoją korzyść ppor. Kaczmarczyk na 
„Hurysce*. Drugie miejsce zajmuje kpt. Fi- 
lipkowski na „Wacku”, trzecie por. Zublewicz. 

Po konkursie nastąpiła przerwa wypełnio- 
na woltyżerką czterech kanonierów, poczem 
rozegrano clou programu konkurs parami. 

W konkursie parami wzięły udział naste- 
pujące pary: p. Benisławska i por. Kwiatkow- 
ski, p. Rzewuska i por. Truszkowski, p. Boh- 
danowiczówna i por. Zublewicz, p. Maciejew- 
ska i por. Rabczewski. którzy wygrywają kon- 
kurs w doskonałym czasie i bez błędu. 

Na drugiem miejscu uplasowała się p: 
p. Rzewuska i por. Truszkow 

W konkursie zręczności wychodzi zwy- 
cięzca p. Bohdanowiczówna której sekundu- 
je por. Zublewicz. 

Całość zakończyło uroczyste wręczenie na- 
gród, które odbyło się w obecności wyższych 
wojskowych na czele z generałem Skw: zyń- 
skim. 

     

    

  

   

    

    

ZAWODY STRZELECKIE O MISTRZOSTWO 
WILNA. 

W strzelnicach wileńskich odbyły się za- 
wody strzeleckie o mistrzostwo Wilna, któ- 
rych wyniki są następujące: 

W broni małokalibrowej: 

W kl. I-szej na dyst. 50 mtr., na 300 myś 
liwych zwy ył Derecki (PKS.) — 287 pkt., 

  

   

2) Subotowicz (SMP.) 281 pkt, 3) Koter 
(PKS.) 279 pkt. 

W klasie II-ej zespołowo: 

1) 6 p p. Leg.. 1286 pkt. na 1500 możli- 
wych. 2) PW. Wilno II 1260 pkt.. 3) PW. 
Wilnol 1256 pkt. 

Indywidualnie w kl. II: 

1) Czerniawski (6 pp. Legj.) 270 pkt, na 
300 możliwych, 2) Krywyl (3 B. Sap.) 266 
pkt. 3) Kuczyński (Pocztowe PW.) 266 pkt. 

W III kl. ponów z broni małokalibrowej: 

1500 możliwych: 1) Zespół Hufców P. W. 
Wilno 1288 pkt., 2) 1 p. p. Legj. 1218 pkt, 
3) 5 p. p. Legj. 1179 pkt. 

Indywidualnie w III kl. 
1) Juniewicz (P. W. Wilno) 266 pkt., 2) 

Kosmowski (P. W. Wilno) 263 pkt, 3) Andrze 
jewski (P. W. Wilno) 259 pkt. 

Z broni krótkiej wojskowej: 
(rewolwer używany w armji) odległość 20 mtr 

Zespołowo: 1) 3 B. Sap. 2) 1 p. p. Legj. 
3) PKS, 
Indywidualnie zwyciężył kpt. Pakma (1 p. P- 
Legj.) 94 pkt. na 120 możliwych, 

Z broni dlugiej wojsokwej: 

Na dystansie 300 mtr. na 600 możliwych 
zespołowo zwyciężył 1 p. p. Legj. 332 pkt., 
2) 5 p. p. Legj. 325 pkt, 3) Strzelec 296 pkt. 

W klasie II z odległości: 

„200 mtr. 1) 5 p. p. Legj. 401 pkt., 2) PW. 
Wilno I 390 pkt., 3) 6 p p. Legj. — 375 pkt. 

    

Znana wypożyczalnia 

Indywidualnie: 

1) por. Białkowski (5 p. p. Legj.) 140 pkt. 
na 200 możliwych, 2) kpr. Szejpunas (6 p. p. 

Legj.) 135 pkt., Buszyński (P. W. Wilno) 133 
pkt. 

Wśród pań z broni małokalibrowej: 

Z odległości na 50 mte. na 900 możliwych, 
zespołowo zwyciężył Związek Strzelecki 760 
pkt. 2) P. W. Kobiet 689 pkt. 

Indywidualnie: 

Zwyciężyła Szłajewska 274 pkt. na 300 
możliwych. 

Zawody, w których bierze udział — 400 
zawodników trwać będą do 12 b. m. 

  

   
  

   
  

'KUSOCIŃSKI ZGŁASZA PRÓBĘ POBICIA 
REKORDU POLSKI NA 1500 METRÓW. 

„W najbliższą sobotę i niedzielę w Warsza- 
wie na boisku Agrikoli rozegrane zostaną 
zawody lekkoatletyczne, na których najlep- 
szy biegacz polski Janusz Kosociński dokona 
próby pobicia rekordu Polski na 1500 met- 
rów. 

   

RAN BĘDZIE JEDNAK WALCZYĆ. 

Jak się dowiadujemy, Ran zrezygnował z 
meczu z mistrzem Francji i b. mistrzem Euro- 
py Raphaelem. Варгае! domagał się przełoże 
nia meczu na dalszy termin, natomiast wez- 
wany do Ameryki nie może walczyć później 
niż w dniu 11 b. m. 

Wobec powyższego z przyjazdu Raphaeia 
na mecz z Ranem zrezygnowano. Ran prag- 
nąc dotrzymać obietnicy walki w Warszawie, 
odkłada swój wyjazd z kraju na dzień 12 b. 
m. W dniu 11 b. m., jak to było zapowiedzia 
ne Ran walczyć będzie na stadjonie Legji z 
przeciwnikiem, kt o nazwisko znane bę- 
dzie w dniach najbliższych. 

SZERSZE CIOPETZOAZZEROE 

OSTRZEŻENIE. 
sejmie prosimy o podanie do publi- 

cznej wiadomości poniższego ostrzeżenia: 
Dnia 30 kwietnia r, b. przyjechała do 

Trok agentka firmy „Innovation* we Lwo- 
wie i zaproponowała nam kupno pasów 
damskich po 15 złotych z tem, że 8 złotych 
zapłaciłybyśmy na ręce agentki resztę zaś na 
leżności można będzie opłacać ratami. 

Dnia 30 maja otrzymŁłyśmy zamówione 
rzeczy za zaliczeniem pocztowem w w; 
kości pozostałej należności. Pomimo, iż fir- 

ma złamała umowę już tem, że wysłała prze 
syłkę za zaliczeniem pocztowem na całą su- 
mę, przysłała rzeczy takie. które w Wilnie 
normalnie kosztują około 4—5 złotych Spra- 

wa powyższa zostanie w najbliższym czasie 
skierowana do sądu. Jednocześnie chcemv 
o tem uprzedzić wszystkich, aby agentom 
firmy „Innovation* we Lwowie odrazu da- 
wali do zrozumienia, że o sumienności i rze. 
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Nr. 127 (2369 

KINA I FILMY 

„FAWORYTY MAHARADŻY* 

(Casino). 

W oryginale nazywa to się: „Kobiety 
wszystkich krajów”. I jedno i drugie niepraw 
da, ale nie zależy nam tym razem na ścisłości 
w nazwie. „Marynarze lubią dziewczynki i co 
z tego wynikło”, albo „słonie i hipopotamy 
w składzie porcelany", wydawałyby mi się 
wprawdzie stosowniejsze, łecz z łatwością re- 
zygnuję z akademickiej dyskusji na ten temat, 

ile że temat zdradza również dość znaczną 
pod tym względem obojętność. 

To so robi: ac Laglen i Edmund Love, 
wraz z Gretą Nissen (marynarze lubią blon- 

dynki) i E. Brendelem w tym filmie jest zu- 
pełnie wystarczająco zabawne, żeby widzom 
było wszystko jedno jak się ta farsa nazyw: 
Humor tu jest dosyć typowo amerykański 
zbyt zatem wybredny jak zwykle, 2 

    

   

    

   
   
   

  

trójki i paczce dość udanych , 
my się z tego z łatwością i 
kina rozweseleni. Jedynym 
zgrzytem 

jakąś ści 
ziemi, mieście 

turalistycznie awiona, aby mogło to 
być zabawne. „Dowcip* ten jest bardzo cha. 

terystycznie amerykański. Yankesi bardzo 
zęsto śmieją się z wypadków. które są dla 

innych przykre a nawet bolesne. Widzimy 
często w amerykańskich farsach sceny zgoła 
żałosne, wywołujące niesmak i uczucie pewne 

rykanie się śmieją... Typowy przykład nie- 
go przyg enia w widzu europejskim. Ame- 
mowięctwa kulturalnego, Podobny brak wy- 
robienia etycznego oczywiście w nieco ostrzej 
szym stanie, można spotkać i u Botokudów 
czy Buszmenów... 

Wracam do wykonania aktorskiego. Mae 
Laglen ma tutaj swój doskonały dzień. Daje 
prawdziwy koncert mimiką i gestem. Jest on 
wogóle pod tym względem bardzo zdolny, nie 
pamiętam go jednak tak dobrego, jak właśnie 
tutaj. Edmund Love i El Brendel zupełnie z 
propos i także mimicznie bardzo dobry. Greta 
Nissen, odkąd ją sobie przypominam, pierw- 

szy raz wydaje mi się tak „kinogeniczna*, 
żliwe, że to reżyserja Walsh'a. 

tak nastroiła w tym filmie aktorów, 
Nad program piękne widoki z południowej 

Francji (Gaskonja) i Fox z wieloma interesu 
jącemi jak zwykle, zdjęciami i jednem przy 
krem, z barbarzyńskiego widowiska walki by 
ków w Hiszpanji, niby tu komicznej, ale w 
rzeczywistości równie okrutnej i tragicznej 
jak prawdziwa. (sk.) 

nieprzyjemnym 
ła scena z przytłuczonym przez 
w nawiedzonem przez trzęsienie 

arynarzem Żydem, zbyt na- 

  

   
    

    

  

  

   

   

  

   
   

    

| POSZUKUJĘ POSADY | 

telności firmy dokładnie wiedzą. 

Nowe-Troki 4. VI, 1932 r. 

ROWEROW „SPORT“ 
ulica Królewska Nr. 

powiadamia, iż ceny zostały znacznie zniżone: 
doba 

  

3 zł, za godzinę — 70 i 50 gr. 
  

Do wladomošci pp. Zastawcėw Lombardu Bis- 
kupia 4. Z powodu likwidacji Lombardu przy ulicy 
Biskupiej 4, wierzyciele tegoż proszą Sz. Klientelę, 
dla obustronnych korzyści, o najrychlejszy wykup za- 

stawionych rzeczy. 
  

Kasa Chorych przy Stow. Wzaj. Pom. Studentów — 

Zydów v.5B. poszukuje lokalu na 
kolonię letnią dla -t 40 osób w oko- 

licach Wilna. 

Warunki: zdrowa miejscowość, las, rzeka i dogodna 
komunikacja. Zgłoszenia natychmiast do kancelarji 
Kasy Chorych, Ludwisarska 4, codziennie 

2'/,—3'/, po poł. telefon 5-54. 
od godz. 

  

Zakład Zegarmistrzowski i Jubilerski 

UL. SUBOCZ Nr. 2 

  

W. Tomaszewski i $. Šienkiewiti 
przyjmuje reperacje: zegarków 
różnej konstrukcji. — Ceny znižone.     

   STANISŁAW PIÓRBWICZ 
UL. OFIARNA Mo 4, m. 9. 

dzwonki sygnalizacyjne. 
= 
Z 

=
 

W Somersie dotychczas nie wy- 
marł żołnierski instynkt posłuszeń- 
stwa. Spełnił rozkaz. 

kt, — stwierdził. 
* — Każ swemu przyjacielowi, aże- 
by pilnował drzwi — polecił Bishop. 

Somers się zawahał, 
— Pan mówi, że jest panem Bisho- 

pem, ale... 
— Jestem w przebraniu — rzucił 

ów niecierpliwie. — Jeździłem do Pa- 
ryża, skąd wróciłem dopiero dziś po- 
południu. Zastałem twą kartkę — tu 
wyjął jakiś papier z kieszeni — więc 
natychmiast przyleciałem tutaj. Ro- 
zumiem, że po wszystkiem co się sta- 
ło jesteś podejrzliwy, ale poznasz chy 
ba własny rys pióra. 

Somers obejrzał 
bie kartkę. 

—. Tak jest, proszę pana, to moje 
pismo. Najmocniej przepraszam, ale 
doprawdy trudno było uwierzyć... 

    

podobną — 50- 

— Masz słuszność, Somers. — Tu 
spojrzał zuskosa na szofera. 

— Można mu ufać? — zagadnął 
półgłosem. 

— O tak, to mój dobry znajomy. 
— Zawolaj go. 
— Grainger! 
Zaczynałem myśleć, że zostanę wy 

rzucony — gniewnie rzekł szofer, zbli 
żając się. ; 

— To jest pan Bishop, przyjaciel 
mego pana. Zwykle wyglada calkiem 
inaczej, jako że teraz się przebrał. 

Grainger gwizdnął. 

  

A KS 

KONCESJONOWANY BLEKTRONONTER | 

WYKONY WA: instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

JJ M k JU i НИЦИЫНННИМНИНОНННИИ 
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Romanowska Marja 

Misikowska Emilija 

Czesnojeiówna Jan:na ы 

Jamolna 050а 
poszukuje | pokoju lub 
2 mniejszych z wygodami 
przy inteligentnej rodzi- 
nie. Zgłoszenia do Admin. 
„Kurj. Wil.“ Jagiellońska 

3.1 od 9—3 po poł. 

Mieszkanie 
4.pokojowe na parterze 
z wyzodami, bałkonem 
i ogródkiem do wynajęcia 
przy ul. Filipa 4 (naprze- 
ciw kościoła Św. Jakóba 

Mieszkanie 
z 4 pokoi z kuchnią ze 
wszelk. wygod. iłazienka, 

water) do wynajęcia 
Plac Metropolitalny 3 

"Do wynajęcia 
sklep 3%, lokal, duży 

nadający się na biuro, 
bank, klub lub inne przy 

ulicy Wileńskiej 20 

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

nowiczę, Krupski. 

UCZENICA 
1-.mej klasy wyjedzie na 
kondycję. Lubi dzieci. 

Niemiecki, łacina, mate- 
matyka, polski. Może da- 
wać lekcje gry na for- 

tepianie. Łaskawe oferty 
do redakcji sub. „Ucze- 

  

      

  nica VII“.   

oferty proszę 

'RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 

| „Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 
nadsyłać do Redakcji 

dla W. S. 
          

M Kenigsberq 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopł iuwe, 

ulica Mickiewicza 4 
telefon 10-90, 

6d godz, 9—12 | 4—8, 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 t 4—5, 

tel. 567, 6677 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-57 

ed zodz. 9—l- i 4—8 

  

    

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

„ ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—| i 4—8 
8400 

Akuszerka 

Maria Laknenoua 
przyjmuje od 9 do 7 wieez. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z.P. Nr. 69, 8526 

Akuszerka 

Maja Arena 
przyjmuje о4 Эк, do, 7 w. 

SOSW s 
Zwierzyniec, Tom. Zane 
na lewo Gedeminowskę, 

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

    

Na rok sznoiny 1932/33 
poszukuje się kilkorga 
dzieci do kompletu |-ej 
klasy gimnazjum — Uni- 
wersytecka 7—6,od9-2 pp 

OKAZYJNIE 
różne pozostałe z licytacji 

A oraz samochody 

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

  

  

Dr. Z. KUDREWICZ 
Zamkowa 15, m. 2 
Choroby skórne i wener. 
Przyjmuje oć8—10 i 4—6 

Kobiety 3—4 

Absolwent 

  

_ gimnazjum matem.-przyr. 
z dobrym niemieckim 

poszukuje na lato kond. 
Zgłoszenia do Administr. 
„Kurjera Wileńskiego”. 

NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

MLECZARNIA 
przy ui. Wielkiej 29 

Poleca: códz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja. 
mleko zsiadłe, wędliny, 
iinne chłodne zakąski, 
napóje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrewe 

  

  
EWZERZACZTNWNAWTOR OOOO CERZE CKRZ 

— Psiakość, szkoda że mnie nie 
przyszło do głowy się przebrać! — 
rzekł ze skruchą. — Kortowe panta- 
lony, gruby miedziany łańcuszek. i 
byłby ze mnie prawdziwy inteligent. 
A tymczasem... 

—A tymczasem -— przerwał trzeź- 
wy zawsze Somers, — stań przy 
drzwiach i pilnuj, żeby nikt nie wlazł, 
póki pan Bishop i ja się naradzimy. 

— Czy mam go słuchać? — spytał 
Grainger Bishopa, lekceważąc swą bez 
pośrednią władzę przełożoną. 

Jeśli łaska, panie Grainger. 
Szofer taksówki wykonał coś, co 

w naiwności ducha poczytywał za 
ukłon wojskowy. 

— Rozkaz, panie generale! Ale kie 
dy zabawa rozpocznie się nadobre, to 
mię żadna siła ludzka nie powstrzy- 
ma. 

— Nie, nie, nie będziemy pana 
powstrzymywać — uspokoił go Bi- 
shop z uśmiechem. 

Skoro Gainger stanął na straży, 
Bishop zmienił ton. 

— A teraz opowiedz mi wszystko 
możliwie najprędzej. Somers — rzekł 
poważnie. 

Gdy były żołnierz spełnił to pole- 
cenie, kiwnął głową. 

— Tak, wszystko się zgadaza. 
Chyba nie potrzebuję cię pytać, czy 
gotów jesteś stawić czoło niebezpie- 
czeństwu — bardzo konkretnemu nie 
bezpieczeństwu? 

— W piątek i świątek gotów je- 
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stem narazić życie dla ratowania pa 
na Holidaya. 

—A twój przyjaciel? 
— Gotów jest uczynić to samo dla 

panny Insall; a przynajmniej powta- 
rzał mi to raz po raz : skłonny jestem: 
mu wierzyć, 

— Doskonale. Zrazu chciałem sić 
zwrócić do policji miejscowej, lecz t 
raz obejdzie się bez tego. 

—Niech mi pan jedno powie, pro- 
szę pana. Domyślałem się, że mój pam 
jest tu gdiześ wpobilżu. Czy słusznie? 

— Myślę, że tak. 
Twarz Somersa przybrała twardy 

wyraz. 
— Więc czemuż tracimy czas? — 

zapytał. 

32. O GODZINĘ WCZEŚNIEJ. 

Powiedział filozof, iż kij ma dwa 
końce. Hektor Pandervell stwierdzał 
obecnie prawdziwość tego powiedze- 
nia. Chwila ta miała być chwilą jego: 
triumfu. Nietylko wszystkie jego pla- 
ny były bliskie ziszczenia, ale oto miał 
w swej mocy dwie osoby, które naj- 
większych  przyczynioly mu kłopo- 
tów. 

Wprawdzie z reguły unikał mor- 
derstwa, ale bywały wyjątki. W jego 
języku wyjątki owe nosiły miano 
„zniknięć*. Walerja Insall i Gerald 
Holiday „zniknęli“ z Londynu. 

(D. c. n.) 
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Kiszkis.


