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Złudzenia posła Niedziałkowskiego. 
Przed kilku dniami*) ukazał się w 

„Robotniku* artykuł posła Niedział- 

kowskiego p. t. ..Rezulta Ma to 

być — jak sam autor pisze — „bilans 

rezultatów* polskiej polityki zagran. 

w okresie pomajowych lat 6-ciu. Zapo 

wiedź obiecująca i—w ramach artyku- 

łu dziennika — bardzo ciekawa. Za- 

interesowanie pobudza nazwisko au- 

tora. nietylko teoretyka współczesne- 

go socjalizmu polskiego, ale zarazem 

członka Komisji Spraw Zagran. we 

wszystkich sejmach. uchodzącego za 

  

specjalistę swego stronnictwa w za- 

kresie polityki międzynarodowej. 

Studjujemy więc artykuł, oczeku- 

jąc od niego zgóry krytyki, ale kryty- 

ki takiej, na jaką stać znawcę przed- 

miotu. krytyki, ujętej nawet ze stano- 
wiska poglądów socjalistycznych, ale 

rzeczowej. Spotyka nas zawód. szcze- 

gólnie dotkliwy ze względu na auto- 

ra. 
P. Niedziałkowski większą część 

sięca kwestji co 
  

  

swego artykułu poś 

należy przeciwstawić pochodowi hit- 

leryzmu. Zaczyna od truizmów: 

„Ententa z lat pokoju wersalskiego nie 

istnieje; Świat przestał myśleć i odczuwać 

w tamtych kategorjach* — 

a kończy na równie banalnej re- 

cepcie: 
„Jedyna siła, którą Ludzkość rozporządza 

w walce z grozą nowej gyojny i z pochodem 

maprzód hitleryzmu, jest zbiorowa siła so- 

cjalizmu europejskiego i demokracji euro- 

pejskiej“. 

Pochód hitleryzmu mało ma współ 

nego z polską polityką zagraniczną 

ostatnich lat 6-ciu. Ani min. Zaleski, 

ani p. Niedziałkowski lub p. Stroński, 

gdyby urzędowali na ul. Wierzbowej, 

nie mogli wpłynąć na rozwój stosun- 

ków wewnętrznych Niemiec. Ale p. 

Niedziałkowski, siadając na konia hit- 

lerowskiego, pragnie dowiešč, dlacze- 

go jest on szczególnie groźny dziś dla 

Polski. Mianowicie: 
„My — Polska pod kierunkiem obozu 

„sanacyjnego“ odehodzilišmy nawet od Fran 

cji Tardieu. Teraz między Francją Bluma i 

Francją Herriota, a obozem rządzącym Pol- 

ską, — leży przepaść zupełnie innego po- 

głądu na świat, zupełnie innego stosunku do 

zagadnień, Na to niema sposobu“. 

Dlaczegož to „odchodzilišmy“, а 

dziś juž nawet „ležy przepašč“ mię- 

dzy Polską a Francją? Według p. Nie- 

działkowskiego dlatego, że Francja 
pozostała wierną systemowi parlamen 

tarnej demokracji, a Polską rządzi 

„dyktatura“ polityczna: 

„Sanacyjna polityka wewnętrzna oddala- 

ła nas z siłą nieubłaganą od demokratycz- 

mych państw zachodu'*. 

Mniema więc autor artykułu, że 

różnica w systemie politycznym wpły- 

wa bardzo silnie na stosunki między- 

państwowe. Daruje szanowny autor, 

ale doprawdy pogląd ten jest zbyt 

naiwny, aby mógł być szczery. Gdy- 

byśmy żyli w czasach Świętego Przy- 

mierza, możnaby jeszcze o to się Śpie- 

rać. Dziś, po sojuszu republikańskiej 

Francji z autokratyczną Rosją, po 

wielkich awansach rządu Labour Par- 

ty względem Włoch Mussoliniego, po 

bardzo cierpkiem przyjęciu przez re- 

publikańską Francję rewolucji hisz- 

pańskiej z ub. roku, proklamującej 

republikę i integralny parlamenta- 

ryzm, po przyjaznych uściskach „„de- 

mokratycznych* Niemiec z Sowieta- 

mi — dyskusja na ten temat byłaby 

anachronizmem. Zupełnie inne inte- 

resy i kategorje zjawisk są dziś czyn- 

nikiem zbliżającym lub oddalającym 

państwa od siebie. Systemy rządzenia 

grają tu najmniejszą rolę. 

  

* * * 

Błąd p. Niedziałkowskiego pocho- 

dzi z błędnego założenia, którego w 
  

*) Artykuł niniejszy był napisany przed 

kiłku dniami, lecz ze względów technicznych 

mie mógł być wówczas zamieszczony. Jako 

artykuł polemiczny jest więc trochę spóź- 
miony, lecz sam temat nie przestał być ak- 

tuałnym. 

swoich wszystkich artykułach upar- 

cie się trzyma. 

Sprowadza demokratyzm do pew- 

nych form rządzenia, identyfikuje go 

z politycznym systemem demokracji 

parlamentarnej. P. Niedziałkowski 

szkodzi w ten sposób demokracji, bo- 

wiem  depopularyzuje to pojęcie 

wśród tych coraz liczniejszych, którzy 

przekonali się o nieprzydatności tego 

systemu we współczesnych stosunkach 

Czy skoro Hitler najlegalniej, przez 

nieskępowane niczem wybory pięcio- 

przymiotnikowe osiągnie większość 

w  Reichsłagu i, utworzywszy rząd 

Ściśle parlamentarny, zacznie znosić 

ustawodawstwo socjalne. a socjal-de 

mokratów niemieckich sadzać do pa- 

ki — czy wówczas p. Niedziałkowski 

również pozostanie spóźnionym pro- 

zelitą i niezłomnym heroldem syste- 

mu integralnego parlamentaryzmu? 

P. Niedziałkowski przeciwstawia 

demokratyczną Francję „reakcyjnej 

Polsce. A przecież wie niezawodnie, 

że polityka socjalna Francji pozosta- 

ła o sto mil w tyle za Polską, wie 

również, że demokratyczna Szwajcar- 

ja odrzuciła niedawno przez referen- 

dum zasady ubezpieczenia socjalnego. 
Ale w obu tych państwach są rządy 

parlamentarne — i to mu zupełnie 

wystarcza. 

Na względną — doniedawna — 

równowagę społeczną Francji złożyły 

się zupełnie inne przyczyny historycz 

ne, niż system parlamentarny, zależ- 

ny zawsze, więcej od wielkiego kapi- 
tału, niż od robotników i pracowni- 

ków. Co to jest „Francja Bluma i 

Francja Herriota*? U nas analogją 

bytoby: „Polska Niedziałkowskiego i 

Witosa*, — gdyby tylko Witos był 

burmistrzem Tarnowa, a nie wójtem 

w Wierzchosławicach. Herriot i Blum 

mogą 'zgodnie i serdecznie robić opo- 

zycję, ale rządzić razem jednolicie nie 

będą. Widzimy już to po raz drugi. 

Klijentela wyborcza partji Herriota— 

to typowe drobnomieszczaństwo, któ- 

rego jedynie polityczny radykalizm 

łączy z socjalistami, tylko przywiąza- 

nie do systemu parlamentarnego. Zresz 

tą w razie potrzeby p. Blum gotów 

jest zdradzić tę kochankę. Reweranse 

naszych socjalistów przed radykałami 

francuskimi tłumaczą się również о- 

wem wspólnem przywiązaniem. Pro- 

gram społeczny i gospodarczy naszych 

socjalistów — to zabalsamowana 

mumja, ustawiona na środku sali ob- 

rad, w której się rozprawia o „likwi- 

daeji systemu pomajowego”. Motorem 

działania i przyczyną nienawiści PPS. 

do tego systemu jest jego treść poli- 

tyczna, Nie jestem wyznawcą teoryj 

Sorela, ale czyż nie miał on racji, 

twierdząc, że socjalizm zatracił ide- 

ologję gospodarczą i stał się wyrazi- 

cielem jedynie ideologji politycznej 

integralnego parlamentaryzmu? 
* * * 

Šrodkiem na hitleryzm jest pod- 
recepty p. Niedzialkowskiego 

siła socjalizmu i demo- 

ług 
„zbiorowa 

kracji europejskiej“ (czytaj: państw 

rządzonych ściśle parlamentarnie). 

Tak pisze p. Niedziałkowski, ale trud 

no mi uwierzyć, aby tak myślał. Ideo- 

logja polityczna demokracji po tem, 

Rząd Herriota przed parlamentem. 
Deklaracja rządowa. 

PARYŻ 7.VL. (Pet). Deklaracja 
rządowa odczytana została we wto- 
rek po południu w lzbie Deputowa- 
nych przez premjera Herriota, a w 
Senacie przez ministra sprawiedliw. 
Renoulta. Rząd—głosi deklaracja— 
w zakresie polityki wewnętrznej dą- 
żyć będzie do szybkiej poprawy 
stosunków finansowych. Przewidzia- 
ny jest program wielkich robót, 
mający na celu zmniejszenie 
bezrobocia. Przewidziane są dalej 
organizacje środków transportowych 
oraz uzgodnienie środków ochrony 
gospodarczej z systemem wzmożo- 
nych wymian gospodarczych i ukła- 
dów międzynarodowych. Rząd za- 
stosuje aktywną politykę w zakre- 
sie rozwoju gospodarczego i socjal- 
nego kolonij, dążyć będzie do reor- 
ganizacji ubezpieczeń społecznych, 
do rozszerzenia akcji pomocy dla 
bezrobotnych Wreszcie projektuje 
wprowadzenie bezpłatnego naucza- 
nia w szkołach drugiego stopnia 
oraz przygotowuje projekt amnestji 
dla przestępców politycznych. 

Pod względem polityki zagra- 
nicznej rząd kierować się będzie 
koniecznością ugruntowania pokoju 
na ogólnej organizacji Europy i ca- 
łego świata i dążyć będzie do od- 
prężenia politycznego, do porozu- 
mienia gospodarczego i rozbrojenia 
moralnego. W sprawie odszkodowań 

Francja nie pozwoli kwestjonować 
swych praw do odszkodowań, praw, 
wynikających nietylko z traktatów, 
lecz i wzajemnych układów, w któ- 

rych zaangażowany jest honor sy- 
gnatarjuszy. Świat, któryby się oparł 

sile prawa, poddałby się wcześniej 

czy później pod panowanie siły. 
Przedstawiając te zasady, rząd, 

pragnąc bronić. nie egoistycznych 
przywilejów, lecz inieresów -po- 
wszechnych, skłonny jest przedys- 
kutować każdy projekt, względnie 

podjąć inicjatywę, która mogłaby 
spowodować większą stabilizację 

stosunków światowych i powszech* 
ną zgodę z wiarą w pokój, 

W zgodzie z paktem Ligi Naro- 

dów dążyć będziemy — głosi dekla- 
racja — do zapewnienia bezpieczeń- 
stwa nietylko naszego własnego, 
lecz również wszystkich narodów, 
zarówno wielkich, jak i małych. 
Akcja nasza będzie kierowana za- 
sadami, których broniliśmy od roku 
1924 i które stały się zasadniczym 

elementem polityki francuskiej. 

Świat cały jest pogrążony w chao- 

sie. Spokój będzie przywrócony, je- 
żeli rządy porozumieją się między 

sobą i zechcą, podobnie jak nasz 

rząd, dążyć do tego, by zapanował 
duch pokoju, uważając tak jak my 
wojnę za zbrodnię, będącą poza 
prawem. 

Oklaski, oklaski, oklaski. 
PARYŻ, 7. 6. (Pat). O godzinie 14 min. 

45 wszystkie trybuny i galerje parłamentu 
były już przepełnione. Członkowie rządu 
Herriot zjayyili się dopiero gdy Izba była w 
komplecie. Przemówienie prezydenta Izby 
Bouissona oklaskiwane było bardzo gorąco. 
Gdy padło nazwisko Brainda, rozległa się 
burza oklasków, zwłaszcza na lewicy. Hoł- 
du oddanego prezydentowi Doumerowi, wy- 
słuchał parlament, z wyjątkiem kilku ko- 
munistów, stojąc. W chwili kiedy Herriot 

wstąpił na trybunę celem odczytania dekla- 

racji rządowej, komuniści krzyczą: „Uwolnić 

z więzień posłów komunistycznych!" Po 

przywróceniu spokoju premjer Herriot w 
dalszym ciągu odczytywał deklarację. 

Po pierwszych zdaniach, odnoszących się 
do tradycyj pokojowych,, zrywają się okla- 

ski na lewicy i w centrum. Socjaliści i ra- 
dykałowie oklaskiwali gorąco zapowiedź e- 
nergicznych kroków celem zwalczenia trud 
ności gospodarczych. Prawica i prawe cen- 

  

Braun podał się do dymisji. 
Trudności utworzenia nowego rządu. 

BERLIN. 7. 6. (Pat). Premjer prūs- 
ki Braun złożył wczoraj swój urząd, 
powierzając kierownietwo rządu mi- 
nistrowi opieki społecznej Hirtsiefero- 
wi. 

Trudności, na jakie napotyka a- 
tworzenie nowego rządu w Prusach, 
spowodowały interweneję kanclerza 
von Papena, który rozpoczął konfe- 
rencje z przedstawicielami poszezegól 

Rządowy komisarz 
BERLIN, 7. 6. (Pat). Na ezoło aktnałnych 

zagadnień polityeznych wysunęła się sprawe 
aregulowania stosunków w Prusach. Kam 
elerz Papen osobiście interwenjował w tej 
sprawie u przewodniezącego sejmu pruskie” 
go Kerrla, domagając się możliwie jak naj 
szybszego zwołania posiedzenia sejmu pru- 
skiego. Argumenty kanelerza Rzeszy w spra 
wie przyśpieszenia ukonstytuowania się rzą. 
du pruskiego znalazły poparcie w trudnoś- 
eiach finansozpych, z jakiemi połączone jest 
wykonanie budżetu pruskiego. W. budżecie 

powstała luka, spowodowana niespłaeeniem 

dotychczas przez skarb pruski 100 miljonów 

mk, należnych od rządu Rzeszy z racji prze- 

jęcia banku kolonizaeyjnego. Żądanie kan- 

clerza Papena zostało uwzględnione przez 

przewodniezącego Kerrła, który zwołał kon 

went senjorów na 10 b m., celem ustalenia 
terminu zwołania sejmu pruskiego. 

Koła sejmowe komentują inicjatywę Pa- 
pena w ten sposób, że kanclerz Rzeszy zda- 

nych frakeyj parlamentarnych. Wezo- 
raj wieczorem kanclerz von Papen 
przyjął w tej Sprawie przywódcę 
partji niemiecko-narodowej  Hugen- 
„berga. W dalszym ciągu projektowa- 
ne są rozmowy z przywódcami naro- 
dowych socjalistów oraz frakcji een- 
trowej. Do interwencji miały skłonić 
von Papena m. in. trudności finanso- 
we rządu pruskiego. 

Rzeszy dla Prus. 
je sobie dokładnie sprawę z bezeełowości 
prowadzonych z partjami sejmu pruskiego 
pertraktacyj co do utworzenia rządu koali- 
cyjnego. To też zgóry liezą się z faktem, że 
w konsek;peneji fiaska tych rokowań na- 
stąpić musi nominacja rządowego komisarza 
Rzeszy dła Prus. Prasa niedyskretnie wy- 
mienia nawet kandydata na to stanowisko 
w osobie nadburmistrza m. Lipska Goerdele- 
ra. 
Sprawa powołania komisarza dla Prus była 
cddawna przedmiotem ostrej dyskusji. Prze 
ciwstawialy się takiej nominaeji szczególnie 
kraje południowe Rzeszy, uważając ją za 
precedens naruszenia autonomji krajów 
zwiążkowych. Prasa bawarska w związku z 
tem ujarpnia wielkie zaniepokojenie, zwra- 
eająe uwagę, że podobne naruszenie auto- 
nomieznyeh praw krajów związkowych stwa. 
rza podatny grant dla rozwoju tendencyj se 
paratystycznych. 

trum zachoyyują milczenie. Podkreślenie ko 
nieczności współpracy międzynarodowej wy 
wołuje w całym parlamencie żywe brawa. 

Zdania w kwestji ubezpieczeń społecznych 
oraz ustęp, poświęcony robotnikom i byłym 
kombatantom, oklaskiwane są na wielu ła- 
wach. Lewica oklaskuje gorąco ustęp o lai- 
cyzmie oraz o bezpłatnej nauce w szkołach 
średnich. Jeden z komunistów atakuje ustęp, 
dotyczący amnestji, na co przewodniczący 
oświadcza da pan 4 lata do przerywania”. 
Po zakończeniu odczytywania deklaracji 
rządowej zrywa się na sali burza oklasków. 
Były premjer Tardieu pierwszy ostentacyjnie 
biję brawo. Cała lewica, centrum i prawica 
oklaskują żywo oświadczenie, dotyczące re- 
paracyjj Wezwanie do udzielenia zaufania 
nowemu rządowi oklaskują socjaliści, rady- 
kałowie społeczni oraz centrum. 

   
   

  

Votum zaufania. 

PARYŻ. 7.V1. (Pat). Rząd Herrio- 
ta otrzymał votum zaufania 390 gł. 

przeciwko 152. 
EST ISSN SOS TSTNOESSTSSTIS 

Nagły zgon żony posła 
Łukasiewicza. 

WIEDEŃ, 7. 6. (Pat). Włe wtorek w południe 
zmarła tu na udar serca małżonka posła 
Rzeczypospolitej Polskiej Łukasiewiczowa. 

Konserwatyści nie chcą 
kandydować. 

BERLIN, 7. 6. (Pat). Grupa konserwaty- 
stów, której przedstawieielami w Reichstagu 
byli posłowie hr Westarp, Treviranus, von 
Lindsiner i Lambach, uchwaliła nie brać о- 
ficjalnego udziału w wyborach parlamentar- 

nych. Hr. Westarp oświadczył pozatem, że 

również osobiście bezwarunkowe nie będzie 

kandydował na żadnej liście. 

Tajemnicza łódź podwodna. 
LILLE, 7. 6. (Pat). W; okolicach portu 

Boułogne ukazała się jakaś tajemnieza łódź 

podwodna, której przynależności dotychczas 

nie udało się stwierdzić. Władze rozpoczęły 

poszukiwania za nieznaną łodzią, trzymając 
wyniki akeji narazie w tajemniey. 

Bezrobocie w Polsce. 
WARSZAWA, 7, 6. (Pat). Według danych 

statystycznych liczba bezrobotnych wynio- 

sła w dniu 4 czeryyca b. r. na całym tere- 

nie państwa 279.138 osób, co stanowi Bpa- 

dek w stosunku do tygodnia poprzedniego o 

9.499 osób. 

14,6 milj. niedoboru w maju. 

WARSZAWA, 7-V|. (Pat). Tym- 
czasowe zestawienie dochodów i 

wydatków budżetowych za miesiąc 

maj r. b. wykazuje po stronie do- 

chodów 175,3 milj. zł, a po stro- 

nie wydatków 189,9 miljonów zł. 

czyli niedobór wynosi 14,6 milj. zł. 

P. $Curie-Skłodowska 
wyjechała. 

VARSZAWA, 7. 6. (Pat). W dniu dzisiej. 

szym o godz. 12.30 odjechała do Paryża p, 

Curie-Skłodowska w towarzystwie dyrektora 

Instytutu Radowego w Paryżu p. Renaud. 

Aleksander Lednicki 
w Kownie. 

KOWNO, 7-VI. (Pat). Przybył 
tu Aleksander Lednicki. Jak podaje 
radjostacja kowieńska, odwiedza on 
narazie swych znajomych, których 
ma tutaj z czasów przedwojennych. 

Merkis ministrem. 
KRÓLEWIEC. 7. 6. (Pat). Donoszą 

z Kowna, że były gubernator Kłajpe- 
dy Merkis ma być w najbliższym cza 
sie powołany do rządów w charakte- 
rze ministra. 

Zgoda i zadowolenie 
w Kłajpedzie. 

Elta podaje z Kłajpedy: 
Miejscowe pisma, a wśród nich i 

„Memeler Dampfboot'*', podają opisy 
otwarcia Sejmiku kłajpedzkiego, pod 
kreślają namaszczenie, z jakiem zgro 
madzeni wysłuchali przemówienia Gu 
bernatora Gilisa. „Memel. Dampfb.“ 
zaznacza, že tak uroczyste otwarcie 
Sejmiku zdarzylo się po raz pierwszy. 
Pozatem pismo acz z pewną rezerwą, 
lecz pochwala myśli wysunięte w prze 
mówieniu Gubernatora. 

Wogóle w ostatnich czasach tak 
w prasie, jak i wśród ogółu miesz- 
kańców kraju daje się wyczuwać 
pewne odprężenie nastrojów co po 
zwała oczekiwać przywrócenia zaufa 
nia i polepszenia się stosunków poli- 
tycznych w kraju, 

Nieuzasadnione pogłoski. 

MOSKWA. 7. 6. (Pat). W związku 
z pogłoskami prasowemi, jakoby po- 
seł pełnomocny angielski Lampson 
miał podczas przejazdu przez Mosk- 
wę wszcząć akcję medjatyzacyjną mię 
dzy Sowietami a Japonją, z kół am- 
basadora anigelskiego w Moskwie ko- 
munikują, iż parogodzinny pobyt min. 
Lampsona w stolicy ZSSR. miał cha- 
rakter ściśle prywatny i żadne konfe- 
rencje z czynnikami sowieckimi nie 
miały miejsca... 

os 

GIEEDA WARSZAWSKA 
Pieniężna. 

Londyn 32,90 — 33,06 — 32,74. Nowy 
York 8,90 — 8.92 — 8,88. Paryż 35,14 — 
35,23 — 35,05. Szwajcarja 174,50 — 174,93 
174,07. Berlin 211,20 — (oborty nieoficjalne). 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 4 proc. po- 
życzka dolarowa 47,50. 7 proc. stabilizacyj. 
na 46,50 — 45,75 — 46,37. 8 proc. L. Z. 
BGK i BR, obłigacje 94. Te same 7 proc. 
83,25. 8 proc. obl. bud. BGK. 93. 8 proc. I,. 
Z. warszawskie 53,25 — 56,25 (drobne) — 
56.25. Pożyczki niejednolite, FHsty mocniejsze. 

AKCJE: Bank Polski 70. — Tendencja 
utrzymana. 

DUTURENRO EET KEN 

Popierajeie Przemyst Krajowy 
  

Hausner wylądował na odludziu w Kanadzie? 
NOWIY YORK, 7. 6. (Pat). Lotnik polski 

Hausner, pochodzi z Jagliska pod Sanokiem. 

Rodzice jego mieszkają w Linden, w stanie 

New-Jersey. Wi new York Times ukazało 

się oświadezenie jednego z meteorologów, 

Skazanie Zofii 
WIARSZAWA, 7. 6, (Pat). Sąd Okręgowy 

ogłosił wezoraj po południu wyrok, na mocy 
którego Zofja Korybut-Woroniecka skazana 
została na trzy lata twierdzy, za zabójstwo 
Boya popełnione w stanie silnego wzburze- 
nia psychicznego, wywołanego ciężką znie- 
wagą oschistą. 8 

Sąd zasądził powództwo cyzpilne w wy- 
Г 

ktėry twierdzi, že Hausner natychmiast po 
przelocie nad Nową Funlandją musiał wpaść 
we mgły i w Śniegi i z tego powodu musiał 
zawrócić. Możliwe jest, że Hausner wylą- 
dował gdzieś na odludziu w Kanadzie. 

Woronieckiej. 
sokości 1.401 zł. tytułem alimentu dla dzieci 
po 200 zł. miesięcznie za okres ubiegły od 
śmierei ojea i symbolicznie jeden złoty dla 
pierwszej żony Boya tytułem odszkodowania 
za straty moralne. Ponadto zasądzono ali- 
menty dla dzieci do ezasu ich pełnoletności 
po 200 zł, miesięcznie. 

  

jak już wszystkie jej postulaty zosta- 

ły zrealizowane, nie jest siłą, zdolną 

poprowadzić masy na barykady w 

chwili, kiedy im chodzi przedewszyst- 

kiem o chleb i o pracę. A tego wszak 

rządy socjalistów, gdziekolwiek w o- 

statnich latach próbowały szczęścia, 

zapewnić masom nie potrafiły. 

P. Niedziałkowski kończy westch- 
nieniem: 

„Jakże inaczej wygłądałoby w tej chwili 

położenie Poiski, położenie Europy, prawdo- 

podobnie i położenie Niemiec, — gdybyśmy 

byli państwem zorganizowanej demokracji, 

w którem tak jak w Czechosłowacji, klasa 

robotnicza w codziennej praktyce czternastu 

prawie lat dźwiga na swych barkach odpo- 

wiedzialność bezpośrednią za losy krajul...* 

Więc Czechosłowacja ma być „pań 

stwem zorganizowanej demokracji* 

tylko dlatego, że rządzi tam parlamen 

tarna. koalicja socjalistyczno-agrarju 

szowsko-mieszczańska?! Więc Polska 

rządzona w podobny sposób miałaby 

być tamą przeciwko hitleryzmowi, a 

w Europie wszystko wyglądałoby ina- 

czej? Teza ta wkracza już w sferę ja- 

kiejś metafizyki, z którą dyskusja jest 

bezcelową. 

W rzeczywistości jest akurat od- 

wrotnie. Polska w ciągu ubiegłych lat 

6-ciu osiągnęła taki stopień umocnie 

nia swoich sił odpornych, że nie jest 

już orzechem łatwym do zgryzienia. 

Pomimo ciężkiego kryzysu ekonomicz 

nego, dzięki rozważnej i mądrej poli- 

tyee socjalnej rządu, nie grożą jej te 

konflikty, któremi nabrzmiewają nie 

które państwa europejskie. 

* * * 

Polska polityka wobec Niemiec, 

nacechowana wielkim spokojem i u- 

nikająca wszelkich odruchów na za- 

czepki niemieckie, jest w danych wa- 

runkach jedynie trafną i skuteczną. 

Polska mówi przez to światu, że nie 

da się sprowokować, ale nie da się 

też zastraszyć i zaskoczyć. W skali 

europejskiej jest czynnikiem zorgani- 

zowanej siły, ładu i równowagi. 

Tendencje polityczne hitleryzmu 

zagrażają nietylko Polsce. Zagrażają 

one również Francji. I to równie 
„Francji Tardieu* jak i „Francji 

Herriota* — że użyję określeń p. 

Niedziałkowskiego. Dla każdego 

szefa rządu francuskiego ważnem 

jest w tej sytuacji nie to — jakim sy 

stemem politycznym Polska jest rzą- 

dzona. Ważnem jest przedewszyst- 

kiem to jaką siłę polityczną, moralną 

i materjalną reprezentuje ona w obli- 

czu narastających konfliktów wew- 

nątrz europejskich. To jest główne, 

podstawowe kryterjum oceny wartoś- 

ci Polski przez każde państwo, które- 

go interesy w skali międzynarodowej 

są zbieżne z polskiemi. A z tego stano- 

wiska nikt tam napewno nie życzy 

sobie zastąpienia Polski Piłsudskiego 

przez Polskę Niedziałkowskiego i Wi- 

tosa. 
+ 

Niniejszy artykuł polemiczny zaty- 

tułowałem „Złudzenia p. Niedziałkow 

skiego*, Wydaje mi się jednak, że wy- 

rządziłbym mu krzywdę, gdybym 

wziął całkiem na serjo to wszystko co 

„Stoi napisane* w jego artykule. P. 

Niedziałkowski jest bowiem napraw- 

dę znawcą polityki międzynarodowej. 

Ale pryncypjalizm opozycyjny nasuwa 

często przykre i niewdzięczne zada- 

nia, każe szukać dziury w całem i ro- 

bić opozycję nawet tam, gdzie argu- 

mentów dla niej znaleźć niesposób. 

Przeciętny czytelnik dziennika jest 

dość łatwowierny i takie próby trzeba 

często odeprzeć, zwłaszcza jeżeli je 

podejmuje publicysta tej miary jak 

p. Niedziałkowski. Tylko czy to jest 

konieczne? Czyżby tego „opozycyjne 

go kawałka* nie mógł odrobić ktoś 

minorum gentium w redakcji „Robot- 

nika“? 
Testis.
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Rolnicy Wileńszczyzny przy pracy 
obywatelskiej. 

Mało kto sobie zdaje sprawę z tej 
cichej, niereklamowanej akcji propa- 
gandowej w dziedzinie oświaty rolni 
częj na Ziemiach Północno-Wschod- 
mich, którą od lat szeregu przeprowa 
dzał Zw. Kółek Rolniczych, zaś od 
roku 1929 Wileńskie T-wo Organiza- 
cyj i Kółek Rolniczych za pośrednie 
twem swego ofiejalnego organu „Ty- 
godnika Rolniczego, Wzmiankować 
się godzi, iż czasopismo to powstało 
w Wilnie z inicjatywy prof. Zdzisława 
Łudkiewicza i było przez niego reda- 
gowane od 1911 do 1916 roku przy 
czynnej współpracy brata jego obec 
nego ministra Rolnictwa i Reform 
Rolnych Seweryna Ludkiewieza. Po 
wznowieniu wydawnictwa w r. 1921 
przez jego założyciela w ciągu kilku 
następnych lat kierownictwo redakcji 
sprawował prof. dr. Witold Stanie- 
wiez, czynny biorąc udział w redago- 
waniu aż do lipca 1926 roku, t. j. 
do momentu powołania go w skład 
Rządu na stanowisko ministra Reform 
Rolnych, które sprawował w ciągu 
łat pięciu. Od tego czasu faktycznym 
naczelnym redaktorem „Tygodnika 
Rolniczego” jest inż. Ramuałd Węcko 
wiez, który idąc po linji swych znako 
mitych poprzedników utrzymuje pis- 
mo na bardzo wysokim poziomie fa- 
chowym. Śmiało rzec można, iż od 
roku 1925 „Tygodnik Rolniczy“ jest 
głównym organem wszelkich poczy- 
nań oświatowo-twórczych wśród naj- 
szerszych warstw rolników Wilensz 
czyzny, skupionych w swych organi 
zacjach i kółkach. Mając tak piękną 
tradycję „Tygodnik Rolniczy w 9- 
statnim roku sprawozdawczym, mimo 
iż ukazuje się dwa razy w miesiącu, 
nie przestaje odgrywać w pracach 
W. T. O. i K. R. swej czołowej roli. 
Przybywa mu nowy dział pod nazwą 
„Przeglądu Lniarskiego*, spoczywa- 
jący w ręku Dyr. T-wa Lniarskiego 
w Wilnie dr. Janusza Jagmina. 

Rola wykonawcza w ierenie w za- 
kresie szerzenia oświaty rolniczej 
przypada dość licznemu zastępowi fa 
chowych instruktorów T-wa. współ- 
pracujących ręka w rękę z inspekto- 
rami i agronomami sejmkowymi oraz 
z Zarządami lokalnych Kółek rolni- 

czych. 
Najwięcej bodajże wysiłków wkła 

da T-wo w organizację t. zw. „„Przy- 
sposobienia Rolniczego Młodzieży*. 
Ze sprawozdania T-wa dowiadujemy 
się, iż praca na tym odcinku przedsta 
wia się bardzo ciekawie i rokuje na- 
dzieje coraz lepszego rozwoju. Wów- 
czas gdy w r. 1929 doprowadziło pracę 
do zbiorów 1007 uczniów w roku spra 
wozdawczym liczba ich wzrasta do 
2192, stanowiąc 61 proc. ogółu biorą- 
cego udział w konkursach. Z pośród 
powiatów kótre udoskonaliły pracę w 
zakresie przysposobienia rolniczego 
w roku sprawozdawczym wymienić 
należy: wileńsko-trocki, brasławski, 
wilejski. Największem nasileniem pra- 
cy P.R. odznacza się powiat święciań: 
ski, grdzie przypada 20-tu uczniów 
na 1000 gospodarstw, najmniejszem 
powiat postawski, gdzie liczba ucz- 
niów na 1000 gospodarstw dochodzi 
zaledwie do 5-ciu. Ze sprawozdania 
wynika, że stan zgłoszeń do konkur- 

" sów P.R. na rok b. przedstawia się jak 
następuje: zgłoszono 469 zespołów 
przy 4034 uczniach  przyczem 367 
zespołów podjęło się uprowy bura 
ków, kapusty, kartofli i marchwi; 
56—ogródki warzywne, ogródki kwia 
towe i łąki; 37 wychowu kur, gęsi, 
królików i prosiąt oraz 9 uprawy ku 
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kurydzy. Bardzo charakterystycznie 
przedstawia się podział pracy zespo 
łowej pomiędzy organizacjami mło 
dzieży, bo otóż na Zw. Młodzieży 
Polskiej przypada 268 zespołów — 
Zw. Młodzieży Wiejskiej 163, zaś na 
Zw. Strzelecki 38. Wskazuje to, iż 
t. zw. względy polityczne nie brane są 
pod uwagę i, że T-wo przenika swą 
pracą do komórek wszystkich organi 
zacyj w terenie, posiadając tam wpły 
wy niezależnie od zakusów endecji 
i współpracującej z nią garstki kleru 
głównie na gruncie Kół Młodzieży 
Polskiej. Instruktorzy T-wa kładą 
naćisk na pobudzanie młodzieży do 
pracy samokształceniowej i niepo- 
dzielnie kierują pracą oświatowo-go- 
spodarczą zespołów. 

W zakresie przysposobienia rolni 
czego T-wo prowadzi pracę równieź 
wśród samodzielnych gospodarzy. W 
roku 1931 w tematach uprawowych 
wytrwało do końca 119 zespołów 
przy 805 uczestnikach. Najlepiej roz- 
winięta jest praca w powiatach mo- 
łodeczańskim (256 uczestników), 
święciańskim (204) i wileńsko-troc- 
kim (145). Na rok bieżący zgłosiło się 
166 zespołów liczących 1316 gospoda 
rzy. Jako tematy, przewidziane są: 
uprawa mieszanki, pielęgnacja łąk 
oraz uprawa jęczmienia i pszenicy. 

Z ramienia Wydziału Organizacji 
Gospodarstw przeprowadzana. jest 
akcja prowadzenia gospodarstw przy- 
kładowych, która niestety uległa pew 
nemu zahamowaniu a to dzięki zmniej 
szeniu się ilości etatów agronomów na 
terenie powiatów. Stan gospodarstw 
zamknięty został w roku sprawozdaw 
czym cyfrą 211 przyczem na poszcze 
gólne powiaty przypada: postawski—- 
32, wilejski—13, dziśnieński — 32, 
święciański—27, brasławski—21, wil.- 
trocki 33, mołodeczański-35 i oszmiań 
ski 18 gospod. Akcja . prowadzona 
była bardzo intensywnie w działach: 
produkcji roślinnej, produkcji zwie- 
rzęcej, rachunkowości i oświaty. W 
tym ostatnim dziale przeprowadzono 
na terenie gospodarstw  przykładó- 
wych kursa pogadanki tudzież zorga 
nizowano szereg wycieczek rolni- 
czych; sporządzono 8 projektów reor 
ganizacji majątków większej i śred 
niej własności pod kierownictwem in 
spektora. Niezależnie od trudności 
finansowych z jakiemi boryka się 
T-wo akcja propagandowa w zakresie 
organizowania gospodarstw. przykła- 
dowych obejmuje coraz szersze sfery 
drobnych rolników, spotykając się z 
ich uznaniem. 

Wślad za tem wypadnie kilka słów 
poświęcić działalności T-wa na tere 
nie Kół Gospodyń Wiejskich. W okre 
sie sprawozdawczym t. j. od 1 kwiet 
nia 1930 r. do 1 kwietnia 1931 roku 
przeprowadzono 12 kursów wyrobu 
wędlin w powiatach  wileūsko-troc- 
kim, postawskim, święciańskim przy 
udziale 171 gosp.; 9 kursów gotowania 
w powiatach wil-trockim, postaw 
skim, mołodeczańskim i. święciań- 
skim przy udziale zgórą 100 gosp.. 
przeprowadzono 3 kursy przetworów 
owocowo-warzywnych, I kurs piecze- 
nia, 1 kiszenia kapusty, 1 sadzenia 
drzewek i pielęgnowania starych sa- 
dów, 3-dniowy kurs oświatowo-gospo 
darczy w Nosiłowie pow. mołodeczań 
skiego, 4 kursy higjeny w pow. po- 
stawskim, 12 kursów przysposobienia 
rolniczego; jednomiesięczny kurs go- 
spodarstwa domowego, w Nieścierow- 
szczyźnie pow. dziśnieńskiego, 3 kur- 
sy szycia, przyczem jeden 3-miesięcz 

  

W BUDAPESZCIE. 
4<Mały kraj z wielką stolicą. — Urbanistyka i przyroda. — Balaton. — 

Muzyka węgierska. — Zwyczaje. — KryzyS). 

Gdy otrzymałem od zarządu Pen- 
Klubu Polskiego zaproszenie do udzia 
łu w delegacji polskiej na X-ty Mię: 
dzynarodowy Kongres Pen-Klubów, 
zwołany do Budapesztu na 15—20 
maja r. b., — pokiwałem zazdrośnie 
głową i pomyślałem sobie: „Mój Boże. 
są jeszcze szczęśliwcy, którzy mogą 
jeździć dzisiaj zagranicę...* Potem jed 
nak rozważyłem propozycję bliżej, 
zliczyłem wszystkie ulgi i ułatwienia 
przysługujące delegatom — i doszed- 
łem do wniosku, że jest to niezwykle 
tania przyjemność. A gdy prócz tego 
wyłoniła się sprawa wygłoszenia refe 
ratu na źjeździe — byłem zdecydowa- 
ny. Tak więc 13 maja o 8 wieczorem 
znalazłem się w pociągu, wychódzą- 
cym z Warszawy do Budapesztu, a 
о 5 po południu nazajutrz stanąłem 
w stolicy Węgier. 

Przyznam się, że więcej niż kon- 
gres, który już w podobnej formie 
widziałem dwa lata temu w Warsza- 
wie, — nęciła mnie wyjątkowa spo- 
sobność błyskawicznego i wygodnego 
poznania zupełnie mi nieznanego 
kraju i miasta, o których piękności 
masłuchałem się wielu hymnów. 

Wysiedliśmy na Dworcu Wschod- 
nim, przyjęci przez delegatów Pen- 
Klubu węgierskiego i prof. Tomcsa- 
nyi'ego, wypróbowanego przyjaciela 
Polski, tłumacza „Chłopów* Reymon 
ta na język węgierski; poczem uda 
liśmy się do zamówionych w Hotelu 
Astoria pokoi. Cały Budapeszt powie 

wał flagami narodowemi, na cześć 
Kongresu. Na hotełu naszym wywie 
szone były trzy flagi państw, których 
przedstawiciele w nim mieszkali. Z 
flagą polską był drobny incydent: 
zwróciłem uwagę szwajcara, że chorą_ 
giew polską wywieszono w odwrot 
nym porządku barw: czerwono-białą, 
zamiast biało-czerwonej. Zrobił się 
popłoch — zawołano właściciela, cała 
komisja udała się z drabiną przed 
hotel i odwróciła flagę, a nas serdecz 
nie przeproszono za niedopatrzenie. 

Tak przyjęci, spędziliśmy w miljo 
nowej stolicy anddunajskiej 7 dni kon 
gresowych i pozatem jeszcze trzy nie- 
oficjalnie. Obfity program kongresu 
zapchał doszczętnie, od rana do nocy, 
6 dni, zaczynając od oficjalnego ot- 
warcia zjazdu w pierwszy dzień Zielo 
nych Świątek. O przebiegu i rezulta 
tach kongresu będę mówił później. 
Najpierw opowiem wrażenia ogólne, 
turystyczne raczej. 

Budapeszt ma dzisiaj okrągło 1 
miljon mieszkańców. jak Warszawa, 
ale robi wrażenie miasta większego. 
Jest stolicą okrojonych o dwie trzecie 
powojennych Węgier. państwa, któ- 
rego granice wyznaczył traktat w 
Trianon. Zastanówmy się przez chwilę 
nad wymową cyfr. Przed wojną Wę- 
gry miały 325.000 km. kwadr., dziś 
mają 92.000 — czyli straciły 71 i pół 
'/ terytorjum. Przed wojną ludność 
tego państwa wynosiła zgórą 20 miljo 
nów, dziś liczy 7 i pół miljona—czyli 

KUR J E R W I LE Ń S K I 

Wschód Mandżurji w ogniu. 
Charbin, w czerwcu. 

Osoba, która odbyła podróż na wsehod. 
niej części kolei wschodnio-chińskiej z Po- 
graniczna do Charbinu opowiada ciekawe 
Aczeóly, ilustrujące sytuację w tym rejo- 
nie, 

Przyjechawszy pociągiem do Charbinu— 
opowiada nasz informator — nie chce się 
wierzyć, że miasto to leży tak blisko tere- 
nów, na których, panuje swawoła, na któ- 
rych dokcnuje się straszliwych gwałtów, ra- 
bunków i morderstw, na których szaleje 
straszliwy pożar. ŁLinja kolei wschodnio- 
chińskiej na odcinku Pegraniczna—Charbin, 
długości 400 wiorst jest dwutorowa i prze- 
cina niszczone straszliwym pożarem wioski. 
Prawie wpobliżu każdej stacji pałą się osa- 
dy, zapalone przez bandytów, demoralizu 
jące wojsko lub atakujące wojska starogi 
ryńskie. Wiosna nadeszła wcześnie. Na ste- 
pach szaleje pożar, zapalający nawet lasy. 
Pożary przybierają olbrzymie rozmiary. Po- 
ciąg niekiedy przejeżdża około lasu, który 
pali się na długości kilku wiorst. Gdzie napo 
zór panuje spokój i nie szaleją pożary, tam 
wszędzie można zobaczyć ślady zgubnego 
pożaru, Wszędzie zcbaczyć można ruiny do- 
mów i ehat chińskich. wszędzie czuć jesz- 
eze gryzący dym. 

Domy mieszkańców rosyjskich w tych' 
osadach wybudowane były przeważnie z 
drzewa, chaty chińskie są z gliny, kryte sło 
mianym dachem, co jeszcze bardziej podsy- 
ea pożar. Podpałacze zazwyczaj nie pozwa- 
łają, aby pożar stłumiony był w zrodku. W; 
eałym kraju checnie jest tysiące pogorzel- 
ców bez dachu nad głową. Ludności tej za- 
graża głód i niebezpieczne choroby. 

Nie dziw, że w lecie bandytyzm rozszerzy 
się jeszcze bardziej; większość rolników nie 
znajdzie ani pracy ani pożywienia. 

Zaledwie tylko pociąg nasz dojechał do 
sthacji Imjańpo, zaatakowany zestał przez 
starogiryńczyków, którzy poczęli potiąg ©- 
strzeiwać; atakujący byli silnie uzbrojeni i 
mieli czerwone paski na rękawach. Na sta- 
cji Samochwałowo pociąg, którym jechaliśmy 
przez pewien czas narażony był na poważne 
niebezpieczeństwe. Mianowicie na stacji wła 
śnie plondrowali bandyci. Po dokonaniu ra- 
bunku w mieszkaniach urzędników kolejo- 
wych ranili ciężko żonę kolejarza, która 
za bandytami wyszła na ulicę aby im prze- 
szkodzić w rabunku. Pociąg właśnie opusz- 
ezał stację. Widząe to bandyci poczęli go 
obstrzeliwać, ale ponieważ w pociągu było 
ciemno, strzały nie raniły nikogo z pasaże- 
rów, od kul podziurawione zostały dachy 
wagonów. 

Oprócz morderstw, rabunków i podpaleń 
masowych istnieje jeszcze jedno zło: „kon- 
trybueja* indywidualna i kolektywna. Przy 
byli zdemoralizowani żołnierze lub Chunchu 
zi, wymagają od każdego kolejarza pienię- 
dzy i jeśli ten nie odda im żądanej kwoty. 
to rzucą się na niego. męczą go, w niejed- 
nym wypadku zamordują. Smutna pod tym 
względem sytuacja panuje zwłaszcza na ma 
łych stacjach kolejowych. 

Kiedy koło osady przejeżdża pociąg, mie. 
szkańcy wyłażą z swych kryjówek i żałoś- 
nie z zazdrością patrzą do okien wagonów, 
które rzucają snopy światła, gdyż są elek- 
trycznie eświetłane jeśli droga jest bezpie- 
czna. Większość tych osadników nie posia- 
da żadnych pieniędzy zabiera żonę i dzieci 
i z resztkami inwentarza piechotą ucieka w 
stronę Charbinu. Kto miał pieniądze na pod 
róż, ten już dawno opuścił ten kraj, gdzie 
szaleje zbrodnia i pożar. 

Japońskie operacje 
w Mandżurii. 

W-rejenie stacji Chajlin, na wschodnim 
adcinku koneentrowane są obecnie silne od. 
działy japońskie. Również w dolinie Sun- 
gari znajdują się wojska japońskie 

Według ostatnich wiadomości / generał 
chiński Din-Czao cofnął się z miasta Furdin 
w niznanym kierunku i pozostawił mniejsze 
oddziały wojsk starogiryńskich i Chunchu- 
zów gdzieś w rejonie dolnego biegu rzeki 
Sungari. Oddziały te prawdopodobnie szyb 
ko cofają się w kierunku ujścia Sungari do 
Amuru. Na stacji Chajlin przebywa obeenie 
dowódca dywizji japońskiej generał Maeuki 
wraz ze swym sztabem. Wojska generała 
Maeuki łączyły się z brygadą generała Joda, 
która operuje między Chajlinem a rzeką 
Mudanssjan. Dowódca drugiej japońskiej 
dywizji generał Hirose przybył ze swym 
sztabem do Sansinu, skąd kieruje dalszemi 
operacjami wojennemi. 

Na linji kolei ohuchajskiej operacje wo- 
jenne ustały, Bandy Chunchuzów cofnęły się 
w kierunku północno-zachodnim i koncen- 
trują się prawdopodobnie w Chajlunie. Woj. 
ska japońskie pędziły za niemi aż de Chaj- 
linu. W] rejonie tej rzeki stoczona była gwał 
towna bitwa. Chunchuzi zostali zupełnie po- 
konani, pozostawiwszy wielu zabitych na 
placu boju Reszta uciekła wzdłuż kolei 
chuchajskiej. 

Po oczyszczeniu tych rejonów od band 
nieprzyjacielskich, wojska japońskie wróci- 
ły do Sunpu, gdzie znajduje się główny obóz 
armji japońskej. 

Zjazd wojew, Wil. Tow. 0. i K. R. 
Wczorajszy zjazd wojewódzki Wi- 

leńskiego Towarzystwa Organizacyj i 
Kółek Rolniczych trwał nie liczące 
przerwy obiadowej około 10 godzin. 
Osią obrad był dorobek organizacyj- 
ny Towarzystwa w roku ubiegłym, 
tak obszernie omówiony przez nas, 
plan pracy na rok następny oraz trzy 
podstawowe referaty gospodarcze p. 
prof. Witolda Staniewicza, dyrektora 
Centrali Banku Rolnego p. Borowskie 
go oraz gen. Lucjana Żeligowskiego. 

Zjazd zagaił o godz. 9-ej rano pre 
zes Karol Wagner, zapraszając do sto- 
łu prezydjalnego p. wojewodę Beczko 
wicza, gen. Żeligowskiego, wice-mar 
szałka Sejmu prof. Makowskiego, wi- 
ceprezesa Centralnego Towarzystwa 
O. i K, R. posła Malskiego i posła prot, 
Staniewicza. 

Na wstępie zabrał głos poproszony 
przez p. Wagnera na przewodniczące 

go zjazdu gen. Żeligowski, który 
nakreślił drogi, jakiemi winny poto- 

czyć się obrady zjazdu, poczem złożył 
przewodnictwo w ręce prof. Staniewi- 
czą. 

P. wojewoda Beczkowicz w prze- 
mówieniu powitalnem podkreślił, iż 
praca Towarzystwa na terenie woje-- 
wództwa wileńskiego jest mu bliską 
i że doskonale docenia jej znaczenie. 
Z ramienia Izby Przemysłowo Handlo 
wej wita zjazd p. Ludwik Chomiński, 
który wyraża życzenie, ażeby jak naj- 
rychlej nastąpiła ścisła współpraca sa- 
morządów gospodarczych. Po przemó 
wieniach powitalnych przewodniczą - 
cy zarządził sprawozdanie z działal- 
ności władz Towarzystwa, udzielając 
głosu dyrektorowi Makowskiemu. Po 
sprawozdaniu z działalności i omó- 
wieniu przez dyr. Makowskiego plana 
prac Towarzystwa na rok bieżący, 
głos otrzymał p. Czesław Sieradzki, 
który w imieniu Komisji Rewizyjnej 
omówił szczegółowo stan działalności 
gospodarczej i finansów Towarzystwa 

„ny w Legaciszkach pow. wileńsko- 
trockiego. Ponadto zorganizowano kil 
ka wycieczek, oraz przeprowadzono 
cały szereg konkursów rolniczych w 
zespołach, opiekowano się akcją orga 
nizacji ogródków pokazowych i t. d. 
przy Wileńskiem T-wie Organizacyj i 
Kółek Roln. zorganizowana została 
Rada Wydziału Kół Gospodyń Wiej- 
skich oraz sekcje powiatowe, które 
bezpośrednio kierowały całą tą akcją. 
tu i owdzie inicjując pracę społeczno- 
oświatową i filantropijną. 

Jeżeli dodamy, iż w zakresie pracy 

strata sięga 58/,. Nie wyliczajmy już 
ile w tych połaciach ziem zabranych 
Węgrom było terenów etnicznie nie- 
węgierskich, ani jak się przedwojenne 
Węgry odnosiły do swoich mniejszo- 
ści narodowych, — powiedzmy sobie 
tylko, że historja umie mścić się sro 
dze, zbyt srodze, i że dzisiejsi patrjoci 
węgierscy mają prawo głosić żałobę 
i domagać się „„Justice pour la Hon- 
grie“. A 

Obecne Węgry są głową bez kad- 
łuba, tworem okaleczałym.  niezdol- 
nym do rozwoju i samodzielnego ży- 
cia ekonomicznego. To czuje się na 
każdym kroku i we wszystkich prze- 
jawach życia zbiorowego. 

Budapeszt jest jedną z najpiękniej 
położonych i najwspanialej rozplano 
wanych stolic europejskich. Ogólny 
widok miasta wywiera niezapomniane 
wrażenie. Najkorzystniejszy jest efekt 
przy ogólnem zwiedzaniu miasta. Bo 
gdy się przyjrzeć zbliska poszczegól- 
nym gmachom, pomnikom, komplek- 
som budowli, okazuje się, że właściwie 
niewiele jest do oglądania. Prawie 
wszystkie gmachy publiczne pochodzą 
z XIX wieku i są gładkiemi remini- 
scencjami Paryża, Wiednia, Włoch; 
własnej architektury Budapeszt pra- 
wie nie posiada. Zabytków niewiele. 
Kilka pięknych mostów wiszących na 
Dunaju — to nie są już dziś sensacje 
techniczne. Zamek królewski na wy: 
sokiej górze zachwyca zdaleka swą 
imponującą wyniosłością, ale zbliska 
obejrzany okazuje się i w fasadach 
i w pysznem wnętrzu banalną kopją 

iks razy podziwianych pierwowzo- 
rów tego rodzaju reprezentacyjnego 
budownictwa. Wiele pomników, 
wśród których rzadko znajdzie 
się piękny. Ale zato całość mia- 
sta przedstawia widok niezrėwna 

oświatowej wśród rolników Wileńsz 
czyzny T-wo przeprowadziło również 
dość wydatną akcję w kierunku pro 
pagandy ogrodnictwa i sadownictwa, 
tudzież prowadzi biuro rachunkowo- 
Ści rolnej, działa solidarnie z T-wem 
Lniarskiem, stacjami doświadczalne- 
mi oceny nasion i ochrony nasion, 
to zarysuje się przed naszemi oczami 
obraz zewszechmiar pożyteczny, wiel- 
kiej organizacji, prowadzącej istotnie 
ogół rolniczy Ziem Północno-Wschod- 
nich w lepszą przyszłość, 

B. W. Ś. 

ny. Majestatyczny Dunaj przedziela 
dwa miasta: Budę i Peszt Wielki łań- 
cuch gór Budy, starego miasta, ukoro 
nowany jest białym diademem Cyta 
deli, ślicznie założonemi tarasami 
Zamku, zielenią wspaniałych ogro- 
dów i zrębami gmachów, a wieczorem 
góry te jarzą się jak roziskrzone niebo 
tysiącami światełek sięgających gdzieś 
w chmury. Po drugiej stronie rzeki 
Peszt nowoczesny. Plan miasta two 

rzy układ wachlarza z głównemi uli 
cami biegnącemi ku centralnemu Mo 
stowi Elżbiety. A pozatem roślinność, 
rozrzutny przepych przyrody: mądrze 
i z rozmachem wyzyskane piękno rze 

ki i wielka ilość parków, ogrodów. 
skwerów, ulic wysadzonych drzewa- 
mi. 

Jeśli chodzi o przyrodę, to nały- 
kaliśmy się jej przez cały drugi dzien 
Zielonych Świątek, w czasie wyciecz 
ki nad jezioro Balaton. Dnia tego 
byliśmy od rana do wieczora gośćmi 
węgierskiego prezydjum kolei. Bala- 
ton jest największem jeziorem Europy 
środkowej, długości 70 km., szeroko 
ści od 3 do 12 km. o powierzchni 600 
km. kwadr., czyli — proszę zważyć 
siedem i pół razy większe od Naroczy, 
największego jeziora w Polsce. Jecha 
liśmy prawie trzy godziny do tego je 
ziora, pociągiem specjalnym, w któ- 
rym było bardzo wesoło; podczas jaz- 
dy śliczna 12-letnia Węgiereczka w 
narodowym stroju, w asystencji dziar 
skich skautów, roznosiła paniom bu 
kieciki konwalij. Na stacji końcowej 
w Balatonfiired powitał nas wielk: 
napis „Isten hozott*. co znaczy: „Bóg 
was sprowadził*. Jezioro: odznacza 
się skarbami oceanograficznemi, bo- 
gactwem ryb, wśród których króluje 
przepyszny „fogasz“ (tylko tu spoty- 
kany), ślicznym krajobrazem, wspa- 

    

oraz podkreślił planowość i racjonal- 
ność całokształtu prac Zarządu. 

Następnie przewodniczący zarzą- 
dził wybory jednej trzeciej części 
członków Rady. Na wniosek posła Wę 
dziagolskiego wybrana została Komis 
ja Matka w składzie 5 osób, która za- 
proponowała wybór następujących 
osób: do Rady: gen. Żeligowskiego 
Lucjana, Houwalda Jerzego, Żyliń- 
skiego Aleksandra, Strumiłło Justyna, 
Bortkiewiczową Julję, red. Węckowi- 
cza Romualda, Berenta Juljana, Jo- 
zanisa Alfonsa, i Jasińskiego Henry- 
ka; na zastępców: Masalskiego Włady 
sława, Żukowskiego Stefana, Osta- 

szewskiego Michała : posła „Polkow- 
skiego Józefa. Dalej Komisja Matka 
zaproponowała wybór do Komisji Re- 
wizyjnej: ponownie Ignacego Turskie- 
go i Czesława Sieradzkiego oraz Tur- 
czynowicza Ksawerego. Jako delega- 
ci na walny zjazd Centr. Towarzystwa 
O. i K. R. w Warszawie zaproponowa- 
ni zostali pp.: gen. Żeligowski, Borow- 
ski, Bortkiewicz, Ruszczyc Z., Sołtan, 

Polkowski, Ślezień, Kwinto, Wędzia- 
golski, Kokociński, Jeleniewski, Mie- 
sojed, Ostaszewski. Bukowski i Szy- 
mankiewicz. 

Podkreślić należy jednomyślność 
wyniku prac Komisji Matki oraz ple- 
num zjazdu, które przez aklamację 
powyższe wnioski przyjęło. Również 
przez aklamację przyjęty został jed- 
nomyślnie wniosek dyr. Łastowskie- 
go w sprawie uchwalenia absolutor- 
jum dla władz Towarzystwa oraz po- 
dziękowania dla Dyrekcji i pracow- 
ników. 

W czasie gdy obradowała Komisja 
Matka prof. Staniewicz zarządził dy- 
skusję tudzież rozpoczął swój zapo- 
wiedziany w osobnym punkcie obrad 
referat. Omówiwszy w zwięzłych zda 
niach obecną sytuację gospodarczą 
prof. Staniewicz uzasadnia istnienie 
obok kryzysu gospodarczego kryzysu 
finansowego. Mówca wskazuje na ko- 
nieczność zwartego frontu rolników 
w walce z temi kryzysami oraz depres- 
ja, która im towarzyszy. W drugiej 
części swego referatu prof. Staniewicz 
kreśli w mocnych słowach plan prze- 
trwania przez rolnictwo obecnej doby. 
widząc ratunek w solidarnej współ. 
pracy rolników z wojskiem w zakresie 
zbytu produkcji rólnej, akcji przeciw- 
ko cenom produkcji skartelizowanej, 
wreszcie porusza zagadnienie i zna- 
czenie organizowanej w Wilnie gieł- 
dy zbożowej; uporządkowanie stosun 
ków na rzeźni miejskiej w Wilnie oraz 
organizacji zbytu produktów hodowli 
Wielkie wrażenie na uczestników wy- 
warł ustęp przemówienia, poświęcony 
zagadnieniu rozszerzenia  gospodar- 
czego zasięgu Wileńszczyzny, przez 
jak najrychlejsze połączenie woje- 
wództw wileńskiego i nowogródzkie- 
go i skoncentrowanie tu całokształtu 
prac społecznych i gospodarczych dla 
dobra kraju. 

Po prof. Staniewiczu wygłosił re- 
ferat wice-dyrektor Centrali P. B. R. 

p. Borowski, który wyczerpująco 0- 
mówił sprawę pomocy dla rolników 
naszych ziem i akcji w tym kierunku 
Banku Rolnego i odnośnych organów 
państwowych. 

Po południu w nieobecności prof. 
Staniewicza (odwołanego do Uniwer- 
sytetu) przewodnictwo obrad objął 
prezes Wagner, zaznaczając, iż dys- 
kusja odbędzie się po ostatnim, znaj- 
dującym się na porządku obrad ге- 
feracie gen. Lucjana Żeligowskiego. 
Z ciekawego tego referatu, wyjmuje- 
my kilka charakterystycznych zdań. 

Czcigodny prelegent mówi na ulu- 
biony swój temat Iniarski, rzucając 
na wstępie pytanie „Dlaczego zanik- 
ła tak wielka gałęź gospodarcza na 
Wileńszczyźnie, jaką jest Iniarstwo?* 
Pytanie to jest osią wywodów genera- 

niałemi plażami oraz źródłami leczni 
czemi, z których korzystał, jak głosi 
wmurowana tablica, nawet Rabindra- 
nath Tagore. Atrakcją jeziora jest po: 
łożony na górze półwyspu stary klasz 
tor benedyktyński Tihany, z pięknym 
barokowym kościołem. W jednej z cel 
ukrywał się po swym  potajemnym 
powrocie na Węgry były cesarz 
austro-węgierski Karol IV w r. 1922— 
i stąd wywieziono go' z granic pań- 
stwa. Cela otoczona jest czcią, a tabli 
ca pamiątkowa tonie w świeżych wień 
cach... : 

Dwoma statkami  objechaliśmy 
spory szmat jeziora, na jednym brzegu 
jedząc Śniadanie, na drugim podwie 
czorek, by wieczorem wrócić pocią- 
giem do stolicy. Tu ; przez cały czas 
kongresu asystowali nam w sposób 
wzruszająco gorliwy „czerkesi*, czyli 
harcerze. Każda grupa po 3—4 gości 
miała przydzielonego skauta, władają 
cego językiem niemieckim lub fran- 
cuskim; byli to chłopcy świetnie wy- 
chowani i nieopisanie uczynni. Bu- 
dzili nas rano w hoielach (nieraz o 
dwie godz. za wcześnie); wskazywa- 
li drogę; kupowali gazety i papierosy; 
w tłoku torowali drogę i znosili krze- 
sła; baczyli, by się nikt nie zgubił; 
byli wszędzie i zawsze i zdawało się, 
że nie śpią ani jedzą. Nasz miły adju- 
tancik, uczeń szkoły handlowej Hen- 
rik Ingusz, zbierał namiętnie autogra- 
fy wszystkich uczestników kongresu 
i ich żon, co zresztą czynili wszyscy 
skauci, publiczność. a nawet kelne- 
rzy. 

Osobliwe miejsce wśród wrażeń 
węgierskich zajmuje muzyka, której 
nasłuchaliśmy się pod najróżniejsze 
mi postaciami. A więc w I dzień za- 
prowadzono nas na galowe przedsta- 
wienie do Opery królewskiej (na Wę- 
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ła. Otóż w głębokiem przekonaniu 
stweirdza On, iż stało się to dlatego, 
że ci, co nazewnątrz reprezentują rol- 
nictwo nie należycie spełniają swoją 
rolę. Szczególnie wielkie ziemiaństwo, 
nigdy dotąd nie czuło się zaintereso- 
wane w popieraniu sprawy lniarskiej. 

W organizacjach rolniczych repre 
zentowana jest obok wielkiej własnoś- 
ci własność średnia i osadnicy, „a 

gdzie jest ta prawdziwa wieś*;? Przez 
kogo są reprezentowane interesy naj- 
szerszych warstw drobnego rolnict- 

wa? 
Drugą przyczyną jest ta okolicz- 

ność, iż po uzyskaniu niepodległości 
zbyt pochopnie zaczęliśmy naślado- 
wać zachód i hołdować zasadom or- 
ganizowania przemysłu i wolnego han 
dlu, które tak brutalnie zawiodły w 

dobie dzisiejszej obok najsilniejszych 
organizmów gospodarczych i nas. Mu 
si być źmieniony kierunek polityki 
ekonomicznej z wyraźnem nastawie- 
niem na wieś na popieranie rolnictwa 
i wytwórczości chałupniczej. Skoro 
organizacje rolnicze nie reprezentują 
w istocie ogółu drobnych rolników, to 
tem większa spada na nie odpowie- 
dzialność za obronę interesów wsi i 
obowiązek pracy przewodniej*. Z pew 
nym smutkiem czytałem uchwały ta- 
kiego Związku Ziemian, gdzie jednego 
słowa nie było o istotnych potrzebach 
wsi t. j. drobnego rolnictwa”, W koń 
cu swego referatu p. generał stwier- 
-dza, iż kończy się era przemysłowa, 
a zbliża się era rolnictwa — era sa- 
mowystarczalności i pewnego prym- 
tywizmu życiowego i wzywa do racjo 
nalnej pracy w zakresie organizowa- 
nia wsi dla dobra kraju i państwa. 

W wyniku bardzo długiej i trzeba 
przyznać stojącej na wysokim pozie- 
mie dyskusji prof. Staniewicz, który 
objął ponownie przewodnictwo, za- 
proponował przyjęcie następujących 
wniosków: 1) gen. Żeligowskiego w 
przedmiocie uznania za zasadę płace- 
nia należności skarbowi państwa i 
propagandy Iniarstwa; 2) dyr. Niewia- 
rowicza w sprawie oparcia przemysłu 
na surowcach krajowych głównie włó 
kienniczych; 3) pos. Wędziagolskiego 
w sprawie unormowania cen skarteli- 
zowanego przemysłu i dostosowania 
do poziomu cen na artykuły rolnicze; 
4) p. Żebrowskiego, polecający dele- 
gatom na zjazd w Warszawie porusze- 
nia sprawy zmniejszenia składek grun 
towych do 75 proc.; 5) p. Karczewskie- 
go w sprawach obniżki świadczeń soc- 
jalnych o 50 proc. i unifikacji Związ- 
ków Rewizyjnych; 6) prezesa Bortkic- 
wicza w sprawie konsumpcji mleka i 
budowy chłodni; 7) pos. Polkowskie- 
go w sprawie rozpatrzenia jego pro- 
jektu budowy parowej mleczarni w 
Wilnie i 8) p. L. Chomińskiego w spra 
wie rzeźni, chłodni oraz wznowienia 
na szerszą skalę komasacji. 

O godz. 9-ej wiecz. przewodniczący 
prof. Staniewicz zamknął obrady ży- 
czeniem spotkania się na przyszłym 
zjeździe w lepszych warunkach. Zebra 
ni zgotowali przewodniczącemu burz- 
liwą owację za sprężyste prowadzenie 
obrad. У. 

    

Humor. 
ZROZUMIAŁA HOJNOŚĆ. 

— Mężusiu, daj mi sto franków, idę do 

salonu piękności... 
— Proszę cię, masz tutaj dwieście fran- 

Rów. (Le Rire). 

grzech wszystko jest „krolewskie“, 

choć od 14 lat niema króla). Zaczęło 
się od hymnu narodowego i od prze- 
mówienia, w obecności regenta Miko 
łaja Horthy'ego z małżonką i arcy- 
księcia Józefa Habsburga z małżonką. 
Program dał przekrój twórczości wę- 
gierskiej: najpierw jeden akt opery 
„Bańk Ban“ Franciszka  Erkela, 
z przed 60 lat, w stylu starowłoskim. 
Nakoniec odtańczono balet „Karna- 
wał w Peszcie* z muzyką ułożoną 
według kompozyeyj Liszta, z wszyst- 
kiemi śmiesznościami staroświeckiego 
baletu. Najciekawsza była druga część 
wieczoru: scena ludowa „Prządka 
siedmiogrodzka*, której kompozytor 
Zoltan Kodaly (czyta się „kodaj* z 
'akcentem na pierwszej zgłosce) w 
świetnej orkiestracji potrafił tematy 

ludowe przetopić własną indywidual- 
nością ne jędrny, ogromnie barwny 
i muzycznie ciekawy obraz. Słuchało 
się z zachwytem znakomitych chó- 
rów i piosenek, wiele wspólnego ma 
jących z folklorem słowiańskim, a oko 
zachwycała pyszna inscenizacja ob- 
rzędów wiejskich; razem z jaskrawo- 
ścią strojów dawało to całość, która 
odrazu nasunęła mi porównanie z ob- 
razami Stryjeńskiej. Jakże radosne 
było moje zdziwienie, gdy w kilka dni 
później poznałem na przyjęciu u po- 
sła polskiego — baletmistrza i reży- 
sera tej sceny, którym okazał się da- 
wny znajomy, Polak, którego Wilno 
dobrze pamięta: Jan Ciepliński. Sie- 
dem lat temu wprost z opery Rych 
łowskiego wyfrunął do Oslo i Kopen 
hagi, a po zdobytych tam laurach 
dwa lata temu zaangażowany został 
jako baletmistrz opery budapeszteń- 
skiej, gdzie bardzo jest ceniony. 

(D. a.) tis]
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Odsłonięcie pomnika 
Marszałka Piłsudskiego. 
W miasteczku Nowa Mysz obok 

Baranowicz, w dniu 12 czerwca nastą- 

pi uroczyste odsłonięcie pomnika Mar 
szałka Piłsudskiego, wybudowanego 
z inicjatywy komendanta posterunku 
P. P. przodownika Jurkiewicza, sum- 
ptem społeczeństwa gminy Nowo - 
myskiej. 

W uroczystości odsłonięcia pom- 
nika Pierwszego Marszałka Polski 
weźmie udział pan wojewoda Kostek 
Biernacki. Przybędą również prawdo- 
podobnie z Warszawy dostojnicy woj- 
skowi i cywilni. 

Połoczany. 
Z prac BBWR. 

Rozwój Gminnego Komitetu BBWR w Po. 

Soczanach. dzięki intensywnej pracy Zarze 
du, znacznie poszedł naprzód, zdoby 
sobie zaufanie ludności gm Zarząd ut- 
worzył bezpłatna poradnię prawną dla lud- 
ności, kierownikiem której jest powszech- 
nie szanowany obywatel ziemski p. St. Pa- 
włowicz, który bezinteresown. udziela wszel 

kich porad prawnych ludności gminy. Do- 
pomaga w tej sprawie wiceprezes Komitetu 
p. Włołk. W: ciągu 2-ch miesięcy załatwiono 
bezpłatnie przeszło 80 spraw. Ludność 
zadowoloną z tego, gdyż obecnie wobec tru- 
dnych warunków finansowych, opłacać ad- 
wokatów nie jest w. stanie, przeto uiworzey 
nie bezpłatnego biura porad jest b. dogodne 
dła ludności, która ze swej strony jest wdzię 
czną Komitetowi i w ie zebrań przyby 
tłumnie do świetlicy gminnej w Połoczanach. 

Wi dniu 26 maja rb. przybył do Połoczan 

   
    

   

      

  

    

     
wie kierownika Powiatowego Sekrelarjatu 
BBWR w Mołodecznie p. Łukaszewicza. Li- 
dność zawczasu była o tem powiadomioną, 
tak sala świetlicowa była przepełniona. 

Zebranie zagaił wiceprezes p. Wołk, wi- 

  

   

    

Po zagajeniu i powitaniu senator p. Rydzew- 
Ski wygłosił odczyt, szeroko omawiając ©- 
becną sytuację polityczną i gospodarce 
państwa, podkreślając prace obecnego Sej- 
mu i Senatu i przed laty prace Izb. Zapozę 
nał zebranych o wię ych nowych usta- 
wach, które ostatnio uchwalił Sejm i zatwier 
dził Senat, następnie wyjaśnił skąd i dłacz 
go powstał obecny kryzys i jak się przeciw- 
stawia rząd kryzysowi, nawoływał żeby spo- 
łeczeństwo dopomagało rządowi w trudnej 
walce i t. d. Zebrani w skupieniu wysłucha- 
1i odczytu który wygłosił senator p. Rydzew- 
ski w ciągu dwóch godzin, 

Następnie zabrał głos kierownik Powia- 
towego Sekretarjatu BBWR p. Łukaszewicz, 
który zaznaczył, że rząd wszelkiemi siłami 
zwalcza kryzys, stara się o dobrobyt wsyst- 
kich obywateli państwa, a zasługa w tem 
jest Wielkiego Syna Ziemi Wileńskiej I-go 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, który 
nie patrząc na swe stare lata nie dba o od- 
poczynek za tyle położonych prac dla wskrze 
szenia państwa, nadal pracuje dla dobra Oj- 

Na zakończenie wzniósł okrzyk na 
ść Prezydenta R. P. i 1-go Marszałka Pol. 

ski Piłsudskiego który z entuzjazmem trzy- 
krotnie powtórzyli zebrani. 

Zebrani uchwalili rezolucję wysłania po- 
słom i senatorom BBWR na ręce prezesa p. 
Sławka podziękowania i uznania za prace 
położone dla dobra państwa. 

Na zakończenie wiceprezes p. Wołk, złor 

żył podziękowanie senatorowi p. Rydzew- 

skiemu za przybycie do Połoczan i wyjaś- 
nienie szeregu ciekawych spraw, prosząc by 
p. senator w miarę możności częściej odwie- 
dzał Połoczany, które pierwszy raz odwie- 
dził przedstawiciel Izby BBWIR, 

Potem senator p. Rydzewski udzielił kil. 

ku wyjaśnień interesantom w różnych spra- 

wach. 
O godz. 17.30 senator p. Rydzewski od- 

jechał pociągiem, tłumnie i serdecznie że- 

gnany przez Zarząd Komitetu BBWIR i miej- 

  

   

   
   
   

  

   

  

     

     

  

    

«sgcową ludność. 

Wieczorem w sali gminnej odbyło się 
przedstawienie amatorskie i zabawa tanecz- 
na, która przeciągnęła się do rana. 

Miejseowy. 

Święciany. 
Zawody strzeleckie w powiecie 

święciańskim. 

W. dniu 26 maja rb. odbyły się w Świę- 
    

    

   

  

   

  

   

  

cianach Zawody Strzeleckie o „Mistrzostwo 
Powiatu*. Zawody zorganiz zostały 
staraniem Komendy Pow. Zw ku Strzelec- 
kiego i zgromadz zawodników z całego 
powiatu, Zawyod, liczniej były reprezen- 
towane przez zelców z poszczególnych 
Oddz. Strzeleckiego, pozatem udział brali 

ku Podoficerów Re- 
, hufca gimnazjum i seminarjum nau- 

ce szkoły zawodowej w 
niestowa i 

członko 
zerw 

    

   
   Na ogólną liczbę 142 mę 

biet biorących w zawodach warunki na Kl. 
III Odznak rzelec uzyskało 78 zawod- 

   
   

ników na kl ś II — 11 zaw. 

Strzelanie — z krótką przeryyą na na- 
bożeństwo na które udali się zawodnicy 
trwało od godz. 6 rano do 18. W; czasie za- 
wodów dało się zauważyć duże podniecenie 
i zainteresowanie tak wśród zawodników, 
jak też przyglądającej się zawodom publi- 
czności. O godz. 19 odbyło się uroczyste roz 
danie nagród przez p. starostę 
Do zgromadzonych zawodników przema 
Kierownik Zarządu Pow. p. Oberleitner, 
podkreślając znaczenie rozwoju sportu strze 
leckiego w Oddz. Zw. Strzeleckiego jako 
wskaźnika dobrego wychowania obywałela- 
żołnierza. Podkreślić tu również należy wy- 
bitną pomoc p. st š iańskiego My- 
dlarza, który opie woją otacza i intere- 
5 się żywo wszelkiego rodzaju zawoda- 

mi sportowemi. 
Również Komenda Powiatowa PW. Świę.- 

ciany, biorąc na siebie techniczną stronę 
przeprowadzenia zawodów, oraz szkoląc 
przez cały rok młodzież w strzelaniu przy- 

czyniła się do tak ładnych wyników na za- 
wodach. 

Dzień pracy zakończony został wspólną 

kolacją dla zawodników, w czasie której 

przygrywała orkiestra strunna Oddziału Zw. 
Strzel. z Kiemieliszek. 

Włiyniki w czasie zawodów uzyskano na- 

stępujące: 
WI strzelaniu na 50 mtr. 
I miejsce zdobył strzelec Surwiłło Józef 

z Oddz, Zw. Strz. Dukszty z wynikiem 90- 
na 100możliwych pkt.; II miejsce zdobył Mi 

kołaj Żarnecki PKS. w Święcianach z i 
kiem90—1000; III miejsce zdobył K K 

Konstanty PKS. w Święcianach z wynikiem 
91 na 100 możliwych. 

W, strzelaniu na 25 mtr. 
I miejsce zdobył Borkowski Jan KMW. 

Poszumień z wynikiem 92—100 moż. pkt.: 

Il miejsce zdobył Piwcewicz Wacław Huf. 

Państw. Gimn. w Święcianach z wynikiem 

92-100; III miejsce zdobył Kisiel Michał Zw. 

Podof. Rez. Święciany z wynikiem 92-100 
mioż. pkt. 

Poza konkursem sierż. zaw. Gertner Zyr 

gmunt osiągnął wynik 98-100 moż. pkt. 
M. С. 

    

  

   

  

   
  

   

   

  

  

  

  

     

  

   

   
  

Postawy. 
Włamanie. 

Z Postaw donoszą, iż w dniu onegdajszym 
do mieszkania Józefa Hajduka włamali się 
nieznani sprawcy, którzy zabrali walizkę z 
gotówką i wekslami. Złodzieje po rozcięciu 
walizki w ogrodzie wybrali z niej pieniądze 
i zbiegli. (c) 

Gwałtowna burza. 
Nad powiatem baranowiekim przeszła 

gwałtowna burza, która trwała od wczoraj 
nia do dziś rano. Na drodze pod Sto- 

łowiczami piorun uderzył w przejeżdżający 
wóz i zabił na miejseu 25-letniego Kaz. 
Ostojko, ze zpsi Małe Hancewicze, gminy 
stołowicikej. Koń przywiózł trupa na pod- 
wórko rodzinnego gospodarstwa. 

  

Dziś! Dramat na tle 

Mieiski 
Kine -Teatr Dżwięk. 

w Nowogródku     

powieści, która osiągnęła nakład 2-ch mil- 

jonów egzemplarzy, głośnego autora Theodora Drusera p. t. 

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

Uroczystości Moniuszkowskie. 
Wilno skromnie i cicho, ale dostoj 

nie, obchodziło 60-tą rocznicę zgonu 

wielk. pieśniarza naszego. Wileński 

organista świętojański, skromny, a 

pracowity Pan Stanisław, znany całe- 
mu Wiłnu w połowie zeszłego wieku, 

byłby z radością słuchał swych pieśni 

wykonanych z pjetyzmem i zrozumie- 

niem charakteru utworu. Dusza Jego, 
błądząca pewnie w najczystszych ete- 
rach, jak i Jego natchnienie, wsłuchi: 
wała się może w echo idące od murów 
kościoła, który słyszał tylekroć brzmie 

nie Jego ręką pourszanych organów. 

W niedzielę rozbrzmiewały one pieś- 

nią zjednoczonych towarzystw pod 

kierunkiem prof. Kalinowskiego, i nio 

sły słuchaczom wspomnienie o Tym, 

który pieśnią zasilał i krzepił społe- 
czeństwo w ciężkiej dobie ucisku na- 

"rodowego. 
Po mszy. piękne kazanie wygłosił 

ks. proboszcz Miłkowski; raziło dość 

przykro, że kościół nie był zapełnio: 

ny, puste boczne nawy  przebiegali 
jacyś ludzie obojętni dla uroczystości, 

a nawet tym spacerem okazujący nie- 

uszanowanie dla odbywającej się O- 
fiary Mszy Świętej. Wycieczki powin- 
ny być bezwzględnie wstrzymywane 

do skończenia nabożeństwa. 

Pochód sztandarów szkolnych u- 
„dał się potem z wieńcami pod pomni- 
<zek, który wstydliwie tkwi na skwer- 
ku koło św. Katarzyny, czekając kiedy 
go na coś odpowiedniejszego zamie- 
nią. 

Po południu grały orkiestry na pla 
cach, ku radości przechodniów i pu- 
bliczności uboższej, która nie miewa 

wcale takiej łatwej i kulutralnej roz- 

rywki jak muzyka na publicznych 
miejscach. Bardzo się to wszystkim 

podobało i pytali czy nie będzie tak 
co niedziela? 

Kulminacyjnym punktem był wie- 
czór, kiedy wielkie tłumy podążyły do 
Parku Żeligowskiego, by wziąć udział 
w prawdziwej uczcie duchowej jaką 
im Komitet przygotował. Przeszło 300 

osób w chórach zjednoczonych: Echo, 
Harta, Pocztowców, Drukarzy, Kole- 
jowców, Konserwatorjum, wrażenie 
ogromne. Niesposób wchodzić w posz 
czególną ocenę każdego numeru boga- 
tego programu, należy raczej dać wy- 
raz ogólnemu wrażeniu. A to było im- 
ponujące. Orkiestra, pod subtelną, bar 
dzo umiarkowaną w ruchach, ale wy- 
mowną dyrekcją prof. Wyleżyńskie- 
go, lekko, utrzymując się w rytmice, 
dała baletowe melodje Moniuszki. Pod 
wodzą p. Kasztelana, szedł po fali me- 
lodji chór akademicki, śpiewający wy 
jatki z Flisa. Solistki wieczoru, p 
Hendrichówna i p. Wyleżyńska, po- 
święcając głosy wieczornym chłodom, 
odśpiewały: pierwsza arję z Halki, dru 
ga pieśni, każda w swojem indywidual 
nem odczuciu moniuszkowskiego sty- 
lu. 

Kulminacyjnym punktem wieczo- 
ru stały się wyjątki z Mildy, jednej z 
piękniejszych oper Moniuszki, mają- 
cej dużo siły i w swej melodyjności 
potęgę konstrukcji wznoszącą ten u- 
twór wysoko ponad inne. Zwłaszcza 
pieśń, a raczej modlitwa do Mildy, 
jest czemś wspaniałem, a potęgujące 
się, coraz wyżej sięgające głosy, zle- 
wały się melodją z otaczającą atmos- 

ferją i rozchodząc się wprzestrzeń, 
szły prosto w ciemniejący strop nie- 
bios, jak modlitwa, istotnie o wyso- 
kim nastroju religijnym. 

Słuchające w skupieniu tłumy, któ 
rym miejsc zabrakło, rozchodziły się 
pod wrażeniem silnem i z poczuciem 
dumy, że nasze to niwy, mury i spo- 
łeczeństwo dały i ten skarb melodji 
Polsce. Obyż ten obchód przyczynił 
się do rozpowszechnienia utworów 
Moniuszki w naszych chórach szkol- 
nych i amatorskich. 

Produkcje muzyczno-wokalne po- 
przedziło przemówienie p. Hulewicza. 

Zastępea. 
AUD DYTEIT SNES OR RSS 

Popierajeie Przemysł Rralowy 

Skandaliczne rzeczy dzieją się na emen- 

tarzu prawosławnym na Lipówee. Jest to, 

jak można wnioskować z licznych skarg, sie- 

dlisko szumowin najgorszego autoramentu, 

grasujących tu bezkarnie nietylko w nocy, 

ale i wśród białego dnia, 

Oto co opowiada o tem jęden z naszych 

czytelników, który na brewerje tej szui i z 

prośbą o zaałarmoanie tem władz zwrócił 

się do naszej redakcji. 

Przed paru miesiącami zmarła mu żona 

Pegrzebał na tym ementarzu, a gdy przy- 

szła wiosna zasadził na grobie kwiaty, by 

chociaż niemi miejsce jej wiecznego spo- 

czynku upiększyć. Gdy mniej więcej przed 

paru tygodniami przybył znów do Wilna 

(jako kolejarz stale obeenie mieszka na je- 

dnej ze stacyj Dyr. Wileńskiej) i poszedł na 

grób po. kwiatach nie zostało ani śladu: 

wszystkie powyrywano w barbarzyński spo- 

sób, grób stratowano, zniszezono. Taki sam 

los spotyka i inne groby. 

Ulieznicy, których tu ciągle jest pełno, 

łamią ogordzenia i krzyże, rozbijają na na- 

grobkach figury wydzierają fotografje zmar 

łych, a ktoś z tej kategorji nie dawno ka- 

mieniem stłukł obraz Matki Boskiej. Takie 

i tym podobne historje można spotkać tu na 

każdym kroku wprost w biały dzień. 

Ale dzieją się gorsze rzeczy. Oto kiedy 

nasz informator stał w owym dniu zrozpa- 

czony nad grohem, nagle z za krzaków wy- 

  

Uczeń gimnazjalny powiesił się 
w lesie Burbiskim. 

Student U.S.B. usiłował popełnić samobójstwo na tle 
ciężkich waruńków materjalnych. Zamach samobójczy 

16-letniej dziewczyny. 
Wi ciągu ubiegłej doby zanotowano na 

terenie naszego miasta jedno samohbójst;po 
ueznia gimnazjałnego i dwa zamachy samo- 
bėjeze: studenta USB. i 16-letniej wycho- 
wanki domu sierocińskiego. 

W godzinach porannych policja śledeza 
zaalarmowana została wiadomością, iż pa- 
stusi w lesie Burbiskim znaleźli zwłoki po- 

wieszonego mężczyzny. 
Na miejsce wypadku natychmiast przy- 

byli funkcjonarjusze policyjni, którzy zdję- 
li samobójcę ze stryczka Przy samobójcy 
ujawniono jedynie legitymację uczniows 
wydaną przez humanistyczne koedukacyjne 
gimnazjum „TRO*% na imię Arona Wirta — 
ucznia 7 klasy, Młodociany samobójca nic 
pozostawił żadnego listu, w którymby tłu- 
maczył powody rozpaczliwego kroku. 

Decyzją władz sądowo-śledczych zwłoki 
samobójcy przezpieziono do kostnicy przy 
szpitalu Św. Jakóba. Według oświadczenia 
lekarza urzędowego, którego zawezwano na 
miejsce wypadku, celem stwierdzenia faktu 
zgonu, samobójca powiesił się w poniedzia- 
łek wieczorem i przewisiał na stryczku 
przez całą noe. 

    

Drugi niemniej tragiczny wypadek za- 
machu samobójczego miał miejsce w ponie. 
działek późno wieczorem na ulicy Wiwul- 
skiego Nr. 4, gdzie w mieszkaniu jednego ze 
swych znajomych Bronisława  Michałow- 
skiego ;9 zamiarze samobójczym przestrzelił 
sobie z rewolweru klatkę piersiową student 
wydziału humanistycznego USB. Eugenjusz 
Aniszczenko, zam. przy ul. Aleja Róż Nr. 4 
Zawezwane na miejsce wypadku pogotowie 
ratunkowe przewiozło go w stanie groźnym 
do kliniki chirurgicznej USB. 

Powodem samobójstwa były, jak to us- 
taliło dechodzenie policyjne, ciężkie warunki 
materjalne Stan samobójcy jest bardzo 
ciężki. 

Trzeci z rzędu wypadek zamachu samo- 
bójeczego miał miejsce przy ul. Połockiej 
Nr. 6, gdzie zatruła się mieszanką esencji 
cetowej i jodyny 16-letnia wychowanka Do- 
mu Sierocińskiego Marja Dziewręczykó:p= 
na. Wi stanie poważnym przewieziono ją do 
szpitala Sawiez. 

Powódu zamachu samobójczegi narazie 
nie ustałono. Dochodzenie prewadzi poste- 
runek policji na Zarzeczu. (1 

  

Echa bankructwa i likwidacji 
Spółdzielczego Banku dla Handlu I Rzemiosł. 

W sferach bankowych i rzemieślniczych 
wielkie poruszenie wywołało w roku 1927 
bankruetwo spółdz. Banku dla Handlu i Rze. 
miósł mieszezącego się przy ul. Mickiewicza 
Nr. 7. Zostało niezbicie stwierdzone, że do 
bankructwa doprowadziła szkodliwa gospo-. 
darka zarządu i rady nadzorczej banku. 
Straty spowodowane przez bankructwo mają 
być pokryte przez udziałoweów, których li. 
czba sięga 1500 osób, rekrutujących się prze- 
ważnie z dorożkarzy, rzemieślników, drobne 
go kupiectwa, urzędników i t. p. słowem 
ludzi biednych. Podkreślić należy, że ponad 
7000 złotych złożyła do tego niefortunnego 
banku młodzież szkolna. Suma ta powstała 
z jedno i dwu złotowych składek. Pieniądze 

  

  

te oczywiście zginęły dla dziatwy bezpowrot. 
nie. W najbliższą niedziełę w resursie rze- 
mieślniczej przy ulicy Niemieckiej 25 obra- 
dować będzie walne zebranie członków Spół. 
dziełczego Banku dla Handlu i Rzemiósł w 
Wilnie. Bank ten do roku swojej likwidacji 
istniał pod nazwą Banku Ludowego. 

Przypuszczać należy, że ;yalne zgromadze 
nie uchwali wnicsek pociągnięcia do odpo- 
pewiedziałności b. Zarządu i Radę Nadzorezą 
Banku. Sprawa ta znajdowała się już u pro- 
kuratora, lecz z powodu braku  dostatecz- 
nyeh dowodów została umorzona. 

Zapowiedź walnego zebrania wzbudziła 
ogromne zainteresowanie wśród drobnego ku 
piectwa i rzemiešinikėw. 

KRONIKA 
Šroda 

[” Ё 2 Dziś: Seweryna. 

Jutro» Felicjana. 

  

Wschód słońca — g. 2 m. 46 

Zachód „ mg. |9m.48 

Spostrzožonin Taklada Kotoorcisyji U. Z, B. 

w Wlilale z dnia 7 VI — 1832 roku, 

Ciśnienie średaie w milimetrach: 761 

Temperaiura średnia — + 15° С. 

B najwyfazs: + 18° С. 

. najniższa Ą- 8’ С. 

Osad: — 

Wiatr: półn.-zach. 

fendencja: wzrost. 

Uwagi: — 

  

OSOBISTA 
— Przyjazd min. Kiihna do Wilna. Do- 

wiadujemy się, iż w najbliższych dniach 

przybywa do Wilna minister komunikacji 

inż. Kiihn, który dokona inspekcji budowy 

nowej linji kolejowej Wpropajewo—Druja, 

— Pan Wojewoda Z. Beezkowicz wczoraj 

7 b. m. wieczorem wyjechał na kilka dni 

do Warszawy, na zjazd wojewodów. 
— Dyrektor Kolei Państwowych p. inż. 

Kazimierz Falkowski wyjechał dnia 7 bm. 

na kilka dni do Warszawy w sprawach 
służbowych, 

MIEJSKA. 

— Martwa komisja. Na dzień 6 b. m. wy- 
znaczone zostało posiedzenie radzieckiej 

komisji ogrodowej. Porządek dzienny prze- 

widywał szereg ważnych i aktualnych spraw 

związanych z ogrodniectwem miejskiem. I 

tym jednak razem posiedzenie do skutku nie 

doszło z powodu braku quorum. Zaznaczyć 
należy, że komisja ogrodowa faktycznie ist- 
nieje jedynie na papierze, gdyż ilość odby- 

tych dotychczas posiedzeń da się zliczyć na 

palcach jednej ręki. 

— Komitet rozbudowy przedstawia wresz 

eie sprawozdania za rok 1930. Na dzień dzi- 
siejszy zyyołane zostało posiedzenie Rady 

Miejskiej. Na posiedzeniu tem ma być zło- 

żone wreszcie sprawozdanie komitetu rozbu 

dowy z działalności za rok 1930. Z przy- 
czyn bliżej nieznanych komitet rozbudowy 

zwlekał z przedstawieniem tego sprawozda- 
nia, Zaznaczyć należy, że rok 1930 był naj- 

bardziej uprzywilejowany pod względem kre- 

dytów na rozbudowę. Potrzeby budowlane 

Wilna określone zostały wówczas na sumę 

zgórą 10 miljonów złotych, Komitet dyspo- 

nował też bardzo poważną kwotą, bo udzielił 

pożyczek na sumę 3.449.550 złotych. Uderza- 

jącem jest, że bardzo nikły procent pożyczek 

udzielono osobom prywatnym. 

Z kredytów tych powstało 644 domów 
mieszkalnych o ogólnej kubaturze 60506 
mitr?. 

LITERACKA, 
— Dzisieįsza Šroda Literacka, przedos- 

tatnia przed wakacjami, poświęcona będzie 
Hiszpanji. Złożą się na nią: referat dr. Ed- 
warda Boye 0 przyczynach duchowych re- 
wolucji hiszpańskiej, recytacje poezji hisz- 
pańskiej w wyk. p. H. Hohendlingerówny i 
oryginalne ludowe piosenki hiszpańskie śpie 
wane przez p. Sergjusza Kontera. 

Początek o godz. 8,30 wiecz. Wstęp dla 
członków i sympatyków bezpłatny, wprowar 
dzeni goście płacą 1.50 zł, młodzież akade- 
micka 1 zł. 

Z KOLEI. 
— Zarząd Koła Z. U. K. Wilno podaje 

do wiadomości swych członków, że w dniu 
10 czerwca rb. o godz. 17,30 odbędzie si 
branie iaformacyjne na temat „Zagadnienia 
Związku w dobie dzisiejszej*. Informacyj 
tych udzieli członek Zarządu Głównego 
Że U:sK. 

— Komunikat Dyrekeji Kolejowej. Dy- 
rekcja Kolei Państwowych w Wilnie podaje 
do wiadomości, że z powodu zamknięcia dla 
ruchu pociągów mostu (wobec odbudowy) 
przez rz. Niemen między stacjami Mosty— 
Roś, pociąg osobowy Nr. 822 odchodzący z 
Lidy o godz. 9 m. 25 w kierunku Warszawy 
w dniu 10 czeryyca r, b. przejdzie bezpośred 
nio tylko do Mostów, skąd podróżni oraz 
bagaż i poczta zostaną przewiezieni bezpłat. 
nie na drugą stronę rz. Niemen specjalnie 
wynajętemi w tym celu autobusami do ocze. 
kującej tam drugiej części poc. Nr. 822, 

Wiobec powyższego poc. Nr. 822 odjedzie 
od miejsca przesiadania (most na rz. Nie- 
men) z opóźnieniem około jednej godz. i 
przyjdzie do Warszawy Wsch. o czasie. 

WOJSKOWA. 
— Zasiłki dla rodzin rezerwistów mają 

być zmniejszone. Dowiadujemy się, że spra. 
wa zasiłków dla rodzin osób powołanych na 
ćwiczenia będzie zdecydowana ostatecznie w 
najbliższych dniach. Chodzi mianowicie o 
ustalenie wysokości tego zasiłku. W: latach 
poprzednich każdy ćwiczący otrzymywał za. 
leżnie od stanu rodzinnego 0,90, 1.10 i 1.30 
zł. za dzień przebyty na ćwiczeniach. Obec- 
nie rozyyażana jest sprawa źmiany stawek. 
Wchodzą tu w grę względy oszczędnościowe. 
Stawki dotychczasowe są jednak tak niskie, 
że obniżenie ich wydaje się wprost niemožli- 
we. 

— Przegląd poborowych rocznika 1909. 
Dziś w dniu 8 czerwea przed komisją pobo- 
rową winni są stawić się wszyscy mężczyźni 
z rocznika 1909-go z nazwiskami na literę 
od C do Ł włącznie, którzy przy poborze w 
roku ubiegłym zakwalifikowani zostali, jako 
czasowo niezdolni do służby wojskowej (kat, 
B). 

  

GOSPODARCZA. 
— Opłaty stemplowe, Stowarzyszenie Kup 

ców i Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie 

komunikuje, iż znowelizowana ustawa o opła 

tach stemplowych, której jednolity tekst zo- 
stał ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rz. P. 

Nr. 41 z dnia 18 maja 1932 r, ustala między 
innemi opłaty w wysokości następującej: 

1) Od rachunków — 0,2 proc. od sumy 

należności, jeżeli sprzedawca bądź nabywca 

wystawia rachunek z tytułu tranzakcji kup- 

na sprzedaży swego przedsiębiorstwa, które 

podlega podatkowi przemysłowemu lub u- 

stawowo jest zwolnione od tego podatku. 

Wi innych wypadkach opłaca się 1 proc. od 
sumy należności. Wolne są od opłaty stem- 

plowej rachunki, nie przewyższające kwoty 

20 złotych. Opłata nie może wynosić mniej, 

niż 10 groszy, oraz groszową końcówkę na- 

leżności z tytułu opłaty zaokrągla się w ten 

sposób, ażeby kwota należności była w całoś 
ci podzielną przez dziesięć. 

2) Pokwitowania z odbioru pieniędzy i 

papierów wartościowych podlegają zasadni- 
czo opłacie 25 groszy. Włolne są od opłaty 
stemplowej pokwitowania, stwierdzające od 
biór pieniędzy lub papierów wartościowych, 
których wartość nie przewyższa 50 złotych. 
Do uiszczenia opłaty jest obowiązana osoba, 
wydająca pokwitowanie. 

3) Od podań do urzędów państwowych 

chylilo się jakieś podejrzane indywiduum i 

z jakiemś mamrotaniem zaczęło zbliżać się 

do. niego. P. Sz, (prosi nazwiska nie wy-, 

mieniać w obawie zemsty) widząe że osob- 

nik ów zdradza jakieś złe zamiary, bowiem 

zbliżał się zerkająe na strony i jedną rękę 

trzymał za sobą, z okrzykiem „proszę nie 

zbliżać się* sięgnął ręką do kieszeni. Nie- 

znajomy, sądząc widocznie, iż p. Sz. sięga po 

broń cofnął się i ze złorzeczeniem odwrócił 

się i zbiegł. 

Jak się okazuje, stosunki na tym cmen- 

tarzu zapanowały już takie, że nawet w bia. 

ły dzień dokonywane są rabunki na lepiej 

wyglądające osoby. Dowodem tego niedaw- 

ny napad na pewną panią, z której zdarto 

w biały dzień płaszcz. Na szczęście na krzyk 

napadniętej nadbiegli stróże, którzy napa- 

stników spłoszyli. Ale większe bandy stró- 

żów się nie boją i nie dawno dokonano rów 

nież na nich napadu, obrzucając kamieniami 

i okładająe kijami Ucieczka uratowała na- 

padniętych od dotkliwszego pobicia. 

Z chwilą nastania wiosny i zazielenienia 

się drzew, ementarz prawosławny stał się 

też terenem schadzek czułych parek, które 

dopuszczają się tu w krzakach na grobach 

óhydnej profanacji tego poświęconego miej- 

Sea. 

Wzburzenie z tego powodu wśród łudnoś. 

ci prawosławnej jest ogremne i prawdopo- 

dobnie interwenjowano nawet u odnośnych 

władz, .z prośbą © ochronę tego cmentarza, 

ale jak dotąd bezskutecznie. Może więe 

władze starościńskie lub wojewódzkie tem 

się zainteresują i spowodują, by bezkarne 

wybryki uliezników nareszcie ustały. Tego 

wymagają i ci zmarli tam pogrzebani i ci 

co jeszcze są wśród żywych, lecz często tam 

przychodzą, by się pomodlić nad grobami. 

MRESDSERONENKO DE ZTOWOZE WY SOREEDA 

  

opłata stemplowa wynosi zasadniczo 5 zło- 
tych oraz 50 groszy od każdego załącznika, 
Podanie. w którem petent żąda zmiany de- 
cyzji w sprawie daninv publicznej podlega 
opłacie w wysokości 2 złotych. Jeżeli jedna 
suma sporna nie przew: 

jy sumie sporn 

   

           

     

    

  

  

  

    
nie prz 
ne od opła 

podanie jest wo 
ników do wymienio_ 

nie pobiera si 
„ tyczące się 

publicznych, podlegają opłacie w wys 
ci 3 zł. oraz 50 groszy od każdego załz 
ka. Pokwitowania z przyjęcia podania do 
urzędu państwowego podlegają opłacie w 
wysokości 20 groszy. 

4) Od pism, stwierdzających pełnomoc- 
nietwo, zasadnicza opłata wynosi 5 złotych. 

Ponieważ ustawa o opłatach stemplowych 
zawiera dużo materjału oraz w poszczegól- 
ych jej rozdziałach są różne ważne przepi- 

sy o ulgach względnie zwolnieniach od opłat, 
jest rzeczą wskazaną. ażeby sfery zaintereso. 
wane nabyły Dziennik Ustaw, w którym о- 
głoszono jednolity tekst ustawy, celem spraw 
dzania w poszczególnych wypadkach, czy 
istnieje obowiązek uiszczenia opłaty i w ja- 
kiej vyysokoś 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
-— Peowiacy którzy brali udział w wal- 

kach o Wfołyń lub ofenzywie Kijowskiej, bez 
względu na szarże, stopnie i funkcje, mogą 
się zgłaszać z dokumentami stwierdzające- 
mi ich prawa na otrzymanie krzyża, dyplo- 
mu i legitymacji za Wołyń w Sekretarjacie 
Związku Obrońców Wilna (Biuro Zjazdu, 

Ogród po-Bernardyński, w godzinach od 17 

do 20-ej). 
Sekretarjat Wileńskiego Koła P. O. W. 

prosi członków, by zmiany miejsca zami 
kania (Nry domu i ulicy), zgłaszali w 
kretarjacie przy ulicy Zaułek Bernardy 

Nr. 10 (Lokal Związku Legjonistów), cele 

ujęcia zmian w ewidencji. Sekretarjat c 

ny we środy i czyyartki id godz. 18 do 20-ej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
—- Zebranie Towarzystwa Przyrodników. 

We czwartek. dnia 9 czerwca rb, w lokalu 
Zakładu Farmagnozji USB. (Objazdowa 2) 
odbędzie się naukowe posiedzenie Wileń- 

skiego Oddziału Polsk. Towarzystwa Przy- 

rodników im. Kopernika, na którem prof. 

Mgr. Jan Muszyński wygłosi odczyt pt. „Zio. 

ła lecznicze”. Początek odczytu o godz. 17. 

Po odczycie wycieczka do Ogrodu Roślin 

Lekarskich USB, 
Goście mile widziani. 
— Odczyt Ekonomiczny. Dziś, we. środę 

dnia 8 czerwca ostatni odczyt Ekonomiczny 

w Sali Śniadeckich USB. 
Prelekcję na temat „Naukowa organiza- 

cja i jej znaczenie w dobie obecnej* — wy- 

głosi p. Wiacław Mileski, wicedyrektor In; 

stytutu Naukowej Organizacji. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE, 

— Ukarani rzemieślniey. Urząd Przemy- 

słowy I Instancji, naskutek interwencji Wi- 

leńskiiej Izby Rzemieślniczej ukarał Józefa 

Sienkiewicza, ul. Sołtaniska Nr. 19 karą 

grzywny 50 zł. z zamianą na 3 dni aresztu 

za prowadzenie warsztatu kowalskiego bez 

dowodów uzdolnienia zawodowego oraz re- 

jestracji, 
Podając powyższe do wiadomości Zarząd 

Izby Rzemieślniczej w Wilnie — uprzedza 

wszystkich rzemieślników © konieczności za 

rejestrowania warsztatu w Urzędzie Prze- 

mysłowym I Instancji, oraz wybrania karty 

rzemieślniczej. 
RÓŻNE. 

— Bezpłatny powrót chorych do miejse 

zamieszkania. Magistrat został upowaznio- 

ny do udzielania bezpłatnych przejazdów do 

miejsca stałego zamieszkania osobom które 

w szpitałach miejskich leczone były na koszt 

samorządu. 

TEATR I MUZYKA 
— „Polacy w Ameryce* w Bernardynee. 

Dziś. w środę, 8 czerwca o godz. 8 m, 15— 

po raz drugi arcywesoły wodewil-operetka 

p. t. „Polacy w Ameryce". Humor, wesołość 

i temperament tryskają ze sceny. 
Jutro w czwartek 9 b. m. i codziennie o 

godz. 8 m. 15 „Polacy w Ameryce". 

— Ostatni występ Stanisławy Wysockiej 

w Wiilnie Dziś, w środę 8 czerwca o godz. 

8 m. 15 w Teatrze Lutnia odbędzie się ostat. 

ni występ świetnej artystki p. Stanisławy 

Wysockiej. P. Stanisława Wysocka przed wy 

jazdem z Wjilna wystąpi dziś, w głośnej 

Sztuce Rostworowskiego p. t. „Niespodzian- 

ka“, w której kreuje rolę „Matki'. Я 

Przedstawienie poprzedzi przemówienie 

prof. Limanowskiego. Ceny biletów zwyczaj. 

ne, zniżki ważne. 
— Premjera w Lutni, W] czwartek 9 czerw 

ca o godz. 8 m. 15 odbędzie się pierwsze 

przedstawienie detektywistyczno-kryminalnej 
sztuki Wfłallace'a p. t. „Nieuchyytny“. Prem. 
jera prasowa „Nieuchwytnego“ odbedzie się 

w piątek 10 czerwca. Nazwisko Edgara Wal. 

lace'a które fascynowało i fascynuje tę część 

ludzkości, która wrażliwa jest na wydarze- 
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nia detektywistyczne gwarantuje na teń wie. 
czór fascynujące emocje. 

— Koneert Wermińskiej — odwołany. P. 
Wiermińska najnieoczekiwaniej dla Dyrekcji 
Teatru w dniu 7 czerwca odwołała swój kon. 
cert w Wilnie, proponując inny termin. No- 
wy termin nie został jeszcze uzgodniony, 

RADJO 
ŚRODA DNIA 8 CZERWCA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 
: Kom. 

poborowych. 
m dzienny. 15,40: Audycja dla 
Koncert dla młodzieży (płyty). 

rofon w zakładzie szew. n. 17.00: 
X lekka. 18.00: „Romantyzm na koniu“ 

(zawarcie pokoju w Tylży w r. 1807) — od- 
czyt. 18.20: Muzyka taneczna, 19.15: Prze- 
gląd prasy litewskiej. 19.30: Program na 
czwartek. : Prasowy dziennik radjowy. 

Co się dzieje w Wilnie* pogadanka, 
00: Koncert. 20.35: Kwadrans literacki. 
|50: Koncert solistów. 21.50: Komunikaty 

i muzyka taneczna. 2: Jazzowa muzyka 
fortepjanowa (płyty). 22.40: Komunikaty i 
muzyka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 9 czerwca 1932:r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 
poborowych. 12.40: Komunikat meteorolo- 

i y. 12.50: Audycja dla poborowych (de). 
Program dzienny. 15.40: Muzyka z 

Komuniikat Akademickiego Koła 
go. 16.40: „Alkohol i jego skutki* — 

7,00: Koncert. 18.00: „Warszawa— 
odczyt. 18:20: Muzyka lekka. 

Skrzynka. pocztowa Nr. 204. 19.35: 
y dziennik radjowy. 13.45: Słowo do 

i ciół zwierząt. 19,55: Program na pią- 
tek. 20.00: Muzyka lekka. 21.20: Audycja li. 

a. 21.50: Komunikaty i muzyka tan. 

NOWINKI RADJOWE. 
„ROMANTYZM NA KONIU*. 

siaj, w środę dnia 8-go czerwca prof. 

    

poborowych (pogad, i muzyka). 12. 
meteor. 12.40: Audycja dla 

: Prog         
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   Dz 
Marjan Zdziechowski mówić będzie przed mi 
krofonem Rozgłośni Wileńskiej o jednym z 
ciekawszych momentów historycznych, mia- 
nowi o zawarciu pokoju w Tylży w roku 
1807. Obchodzimy więc w roku bieżącym 
125-lecie. Osoba prelegenta daje rękojmę, 
że odczyt przedewszystkiem będzie ujęty ory- 
ginalnie, że napewno nie będziemy wysłuchi 
wać suchych kronik historycznych, ale. cie- 
kawie ujętą myśl historyczną. | 

„MIKROFON U SZEWCA*. 

Dzisiaj zakończymy sezon wizyt mikro- 
fonowych w warsztatach rzemieślniczych, 
które odbyliśmy w ciągu miesięcy zimowych, 
O godz. 16.40 mikrofon w rękach p. Henry- 
ka Zabielskiego znajdzie się w warsztacie 
szewskim. 

   

   

  

ZMIANA. 

Pogadanka prof. Limanowskiego „Co się 
dzieje w Wklnie* która nie odbyła się zy nie 
dzielę została przeniesiona na środę, t. j. 
dzisiaj na godz. 19 45. 

List de Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę a łaskawe umieszczenie 
w Swem poczyinem pismie następującego 
oświadczenia: Rada Wileńskiego Towarzyst- 
wa Organizacyj i Kółek Rolniczych na ze- 
braniu swem wy dniu 6 czerwca rb. po zapoz 
naniu się z treścią notatki, która się uka- 
zała w „Ekspressie Wileńskim* z dnia 5.VI, 
pod tytułem „Demaskujący dokument z Wie 
dnia — kto teraz będzie bronił dyrektora 
Czesława Makowskiego” uznała za swój ©- 
bowiązek oświadczyć publicznie, iż niepraw. 
dą jest aby p. Czesław Makowski wprowa- 
dzał kiedykolwiek w błąd Radę, lub posz- 
czególnych jej członków powołując się na 
posiadanie tytułu naukowegi. Rada jedno- 
cześnie styyierdziła, że do dyrektora Czes- 
ława Makowskiego czuje niezachwiane za- 
ufanie i uznanie za jego prace. 

Racz przyjąć Szanowny Panie Redaktorze 
wyrazy głębokiego szacunku i poważania. 

Karol Wagner 

Prezes Wil. T-wa Org. i Kół. Roln. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK NA Ut ICY 

WILEŃSKIEJ. 
„ARBONU* WRZUCIŁ 

NA CHODNIK. 

Wypadek, który jedynie dzięki szezęśli- 

wemu zbiegowi okoliczności nie pociągnął 
za sobą ofiar ludzkich miał miejsce w dniu 
wezerajszym na ulicy Wileńskiej wpobliżu 

domu Nr, 3, 
Q godzinie 8 wieczorem szybko mknący 

autebus „Arbonu* Nr. 38459 zderzył się z 

napotkaną w drodze furmanką. Naskutek 

zderzenia furmanka wrzucona została na 

chodnik. Na szczęście przechodnie zdążyli 

zawczasu cdskoczyć i uniknąć pokanieczeń. 

Tem niemniej jednak wóz wybił szybę w ok. 

nie wystawowem sklepu galantery jnego Ch. 

Kieliea. O wypadku spisano protokół. (e) 

OSZUSTWO POD PRETEKSTEM OŻENKU. 

Dowgiało Antonina (W. Pohulanka 15) 

zameldowała, że w mies. październiku 1931 

roku Puksztis Stefan (W. Pohulanka 19) pod 

pretekstem ożenienia się wyłudził od niej 

600 złotych gotówką oraz meble, łącznej war 
tości 672 zł. Dochodzenie w toku. 

PODRZUTKI. 

W. dniu 6 b. m. w korytarzu domu Nr. 21 

przy ulicy W. Pohulanka znałeziono pod- 

rzutka płci męskiej w wieku około 6 miesię. 

cy przy którym była kartka z napisem w ję- 

zyku żydowskim „Dziecko jest żydowskie — 

na imię Lejba*, Podrzutka umieszczono w 

przytułku T-wa Toz. 
W! tym samym dniu w podwórzu domu 

Nr. 6 przy ulicy Bakszta został znaleziony 

podrzutek płci męskiej w wieku około 6 ty- 

godni, przy którym również była kartka z 

napisem „Ochrzczony — na imię Wiady- 

sław*. W] klatce zaś schodowej domu 16 

przy ul. Zawalnej znaleziono 5-ciomiesięcz- 

nego podrzutka płci męskiej. Obu podrzut 

ków umieszczono w przytułku Dzieciątka 

Jezus. 

wóz FURMANKĘ 

KRADZIEŻE. 

W: dniu 6 b. m. z ul, Zawalnej na szko- 

dę Zmigrodzkiego Kazimierza (Konarskiego 

15) skradziony został rower wartości 300 zł. 
Podejrzeń brak. KĘ 

Z niezamkniętego mieszkania domu Nr. 

2 przy ulicy Biskupiej na szkodę Żuka Anto. 

niego skradziono palto damskie wart. 150 

zł. Sprawcę kradzieży Jankowskiego Jana 

(Ciesielska 16) ze skradzionem paltem za- 

trzymano. 
* * * 

Z niezamkniętego mieszkania domu Nr. 
68 przy ulicy Zawalnej na szkodę Stachow- 

skiej Petroneli, zam. we wsi Cudzieniszki, 
gm. polańskiej, skradziono garderobę damską 
wart, 60 zł. Ustalono, że kradzieży tej do- 

konała Sawicz Helena, bez stałego miejsca 

zamieszkania, za którą wszczęto poszukiwa- 

mia. 

Pożegnanie seminarzystów. 
Dziś (środa) o godz. 17-ej na przystani 

Szkoły Technicznej (Brzeg Antokolski) od- 

będzie się raport odjeżdżającej drużyny w 

ilości 20 osób kajakami z Wilna do Gdańska. 

Na program złożą się: raport przed p. ku 

ratorem, przegląd taboru, pokaz jazdy, de- 
filada łodzi i kajaków, przemówienie, odjazd. 

Uroczystość powyższa niewątpliwie zgro- 

madzi cały Świal sportowy naszego miakta. 
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Sąd doražny nad Nurkowskim. 
Niedoszły zabójca listonosza skazany na bezterminowe ciężkie więzienie. 

Wiczoraj stanął przed sądem doraźnym 
Stanisław Nurkowski pod zarzutem usiłowa. 
mia zabójstwa z chęci zysku (art. 49 i 455 p. 
12 K. K.) listonosza Antoniego Cybulskiego. 

Oskarżonego Nurkowskiego sprowadzono 
pod silną eskortą policyjną z więzienia na 
Łukiszkach i wprowadzono na ławę pod- 

sądnych. 

Jest to mizerny, słaby człowiek, licząey 
łat 33, b. policjant z Polesia, a ostatnio peł- 
miąey służbę w Łęczycy. Wobec rozwijają- 
cej się gruźlicy Nurkowskiego przeniesiono 
w Stan emerytalny z poborami po 71 zł. z 
groszami miesięcznie, 

O godz. 9 m. 30 rano na salę wkracza 
sąd w składzie pp. sędziów: J. Zaniewskiego, 
jako przewodniczącego oraz pp. K. Bobrow- 
skiego i Cz. Sienkiewieza jako wotantów. 

Miejsce oskarżyeicła zajmuje podproku- 
rator p. Jan Korkuć, natomiast w charakte- 
rze obrońcy występuje mee, P. Andrejew, 
którego oskarżony ustnie upełnomocnia. 

+ Po odezytania aktu oskarżenia, znanego 
w ogólnych zarysach czytelnikom, przewod- 
nieząey udzielił głosu podsądnemu, który 
zasadniczo do winy napadu na Cybulskiego 
przyznaje się i składa obszerne wyjaśnienia. 

Krytycznego dnia 2 maja w liczbie innych 
emerytów oczekijpał przed gmachem urzę- 
du pocztowego na listonosza Cybulskiego, 
doręczającego zaopatrzenia emerytalne. Po 
godz. 9 rano Cybulski zaopatrzony w gotów 
kę wyszedł na ulicę, a spotkawszy emerytów 
wszedł z nimi do jednej z bram domu przy 
ul. Zamkowej i każdemu wypłacił należność 
mu przysługującą. Nurkowskiego Cybulski 
jeszeze nie znał, lecz po wyłegitymowaniu go 
wręczył mu pieniądze. 

Nurkowski, mając świeżą gotówkę, wstą- 
pił do piwiarni jednej. później do drugiej 
wreszcie znalazł się wraz z listonoszem 
Drozdowskim który poprzednio doręezał mu 
zaopatrzenia w piwiarni przy ulicy Wileń- 
skiej. Z Drozdowskim wypił wódkę a później 

SPORT. 
22 P. P. ZWYCIĘŻA REPREZENTACJĘ 

WILNA 5:2 (2:2). 

Mecz z 22 p. p. drużyną okupującą os- 
*atnie miejsce w tabeli ligowej, wywołał og- 
romne zainteresowanie. Boisko 6 p. p. Leg. 
oddawna już nie oglądało takich tłumów pu 
bliczności, wśród których znalazło się co- 
prawda sporo malkontenentów, którzy wo- 
leliby ujrzeć w dniu święta PZPNku, coś bar 
dziej zbliżonego do czołowej ekstra-klasy 
polskiej niż ouitsidera ligi. To też przed me. 
czem nastroje były bardzo różowye, Ogólnie 
spodziewano się, że reprezentacja Wilna bez 
trudu rozprawi się z „siedlczanami*. Tak 
przypuszczano — stało się jednak inaczej, 
Wilno przegrało, a co gorzej przegrało za; 
służenie, chociaż główną winę kompromiitu- 
jącej tej porażki położyć należy na karb 
niezrozumiałego zmienienia składu po przer. 
wie. Niewiadomo z jakich powodów Zajdeł 

fi Birnbach zostali” zastąpieni przez Stacho- 
wicza i Wasilewskiego. Ten ostatni grając 
jak na odpowiedzialnem i trudnem stanowi. 
sku centra pomocy dla lotnego i szybkiego 
ataku gości niie stanowił żadnej zapory, i to 
właśnie mimo doskonałej gry Rogowa i Le- 
piarskiego przyniosło w końcowym efekcie 
utratę trzech bramek. * 

Pierwsze minuty nie zapowiadały prze- 
granej Wlilna. Bojoyyo usposobiony atak 
wspomagany przez doskonale grającą pomoc 
prze nieustannie naprzód, stwarzając szereg 
groźnych sytuacyj pod bramką gości. W tym 

okresie cała drużyna Wilna gra koncertowo, 
wywołując raz po raz entuzjastyczne oklaski 
zachwyconej publiczności. Na czoło wysu- 
wają się doskonałe zagrania Pawłowskiego, 
który pracuje w pocie czoła, stwarzając swo 
tm partnerom kilka bardzo dogonych pozy- 
cyj. Efektownym jest również Zajdel. Zbro- 
ja poza małemi wyjątkami zaledwie popra- 
wny, Doskonały ten skądinąd gracz wyraź- 
nie zdradza brak treningu, a co gorsza grą 
swoją uwydatnia brak chęci walki o piłkę. 
Wilno gra Środkową trójką, zapomiinając 
zupełnie o istnieniu skrzydeł, zwłaszcza zaś 
o Naczulskim, które może zaledwie kilka 
razy miał sposobność zetknięcia się z piłką. 
Przewaga jednak wilnian jest bardżo wyraź. 
na. W| powietrzu czuć bramkę, którą w 8-ej 
minucie efektownym strzałem zdobywa do- 
skonały Longin Pawłowski. Goście są wy- 
raźnie zdezorjentowani, nie spodziewali się 
widocznie natrafić na tak silnego przeciw- 
nika. Stopniowo jednak gra wyrównuje się a 
pod koniec pierwszej połowy goście mają na 
wet leką przewagę. W. kilka minut po utra- 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miskiew. 22, tel. 15-28 

  

  

Dziś! Po raz pierwszy w Wil- 

nie 10004 dźwiękowiec polski 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. — 

cie bramki błyskawicznie przeprowadzony 
atak „siedlczan* finalizuje Rusinek wyrów- 
naniem. Gra szybka i ładna przenosi się z 
jednej połowy na drugą. W! tym jednak ok- 
resie ataki wilnian wciąż są jeszcze groź- 
niejsze, a każdy z nich nosi w sobie zaro- 
dek bramkii 

Po ładnie i szybko przeprowadzonej kom 
binacji środkową trójką, z podania Paw- 
łowskiego Zajdel zdobywa proyradzenie dla 
Wilna. Goście wyrównują w ostatniej minu. 
cie ze strzału lotnego Rusinka, 

Po przerwie óbraz gry zmienia się całko. 
wicie. Inicjatywa przechodzi niepodzielnie w 
ręce 22 p, p., który znajduje się w nieu- 

stannej ofenzywie, mając teraz ułatwione za 
danie przez Wasilewskiego, który gra bardzo 
słabo, stwarzając lukę w formacjach obron- 
nych Wilna. Brak Birnbacha daje się mocno 
we znaki. Cały ciężar spada na barki bram- 
karza i obrońców, z których, Lepiianski gra 
o klasę lepiej od swego partnera. Gra staje 
się mało ciekawą. Biegański zdobywa dla 
gości dwie ładnie strzelone bramki, stan po- 
siadania na krótko przed końcem podwyższa 
Ruslinek. 

Mecz kończy się mało zaszczytną prze- 
graną Wilna, które do przerwy grało w 
składzie: Rogow, Lepiarski, Chowaniec, Bie. 
letwicz, Birnbach, Wysocki, Kozłowski, Pa- 
włowski, Zajdel, Zbroja i Naczulski. 
przerwie Zajdla zastąpił Stachowicz. Birn- 
bacha — Wasilewski. 

Goście wystąpili w składzie nieco osła- 
bionym: Koszowski, Włojtanowski, Krupski, 
Jakubowski, Sroczyński, Ruszyl, Sadalski, 
Rusinek, Maciukowski, Biegański, Święło- 
sławski, 

   

   

  

  

Sędziował p. Katz zadawalająco. 

REPREZENTACJE KLUBÓW 
I ŻYDOWSKICH, 

Zmierzyły się reprezentacje klubów chrze 
ścijańskich i żydowskich. Mecz z punktu wi. 
dzenia sportowego bezwartościowy przynosi 
wynik nierozstrzygnięty. Wyróż: się jedy- 
nie „Janikowski*, który na boisku był sam 
dla siebie klasą. 

LRT IE LTOK 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

POLSKICH 

  

  

piwo. W: międzyczasie Nurkowski zamówił 
dla siebie drzewo, a jednocześnie od prze- 
chodzącego przez ulicę chłopca kupił oka- 
zyjnie siekierę do rąbania drew i narzędzie 
to ukrył pod marynarką. Stojące na ulicy 
Kalwaryjskiej, ujrzał, że listonosz Cybulski, 
który mu niedawno  doręczył pieniądze, 
wszedł do domu Nr. 69. W tym momencie 
błysnęła w głowie Nurkozyskiego myśl, by 
zawładnąć pieniądzmi które miał listonosz. 
Przeszedł więc na drugą stronę ulicy i za- 
ezaił się na klatce schodowej, oczekujące na 
powracającego z góry, W, chwili gdy Cybul- 
ski zszedł ze schodów i kierował się ku wyjś 
ciu, Nurkowski wymierzył mu w głowę cios 
siekierą, leez ostrze przecięło daszek czap- 
ki i drasnęło Cybulskiego po głowie. Zaatako 
wany odwrócił się i chwycił napastnika za 
ręce, zyobee czego siekiera wypadła na po- 
dłogę. Nurkowski zdołał wyrwać się i usi- 
łował zbiec, leez został ujęty. ° 

Oskarżony energicznie negował zarzut 
jakoby miał specjalnie przygotowywać się 
do napadu oraz przeczył, by był z kimkol- 
wiek w porozumieniu. 

Sąd przystąpił do badania świadków, któ 

rych wezwano w liczbie 18-tu. Zeznania ich 
pokrywały się z oświadczeniem oskarżonego. 

Po zamknięciu przewodu zabrał głos pro- 
kurator, który zy konkluzji domagał się dla 
podsądnego surowej kary, któraby odstra- 
szyła od naśladowania. 

Mee. Andrejew, kwestjonewał kwalifika- 
eję prawną czynu, prosił by do oskarżone- 
go stosować art. 589 K. K., przewidujący 
napaść rabunkową, a wreszcie wnosił o zła- 
godzenie kary ze względu na to, że nikt nie 
poniósł szwanku ani straty oraz że dotych- 
czasowa przeszłość oskarżonego była niena- 
ganna. 

Po 40-tominutowej naradzie, ,Sąd ogłosił 

wyrok. OSKARŻONEGO UZNAŁ ZA WINNE- 

GO DOKONANIA INKRYMINOWANEGO MU 

CZYNU PRZEZ AKT OSKARŻENIA i SKA- 

ZAŁ GO NA OSADZENIE W CIĘŻKIEM 

WIĘZIENIU BEZ TERMINU. 

Wbbec tego że ;pyrok ten. jako powzięty 
w trybie doraźnym, jest niezaskarżalny i ©- 
stateczny, sąd skierował go do wykonania. 

Ka-er. 

Bancerewicz i kompanja 
przed sądem. 

Głośna sprawa z przed pół roku podjęr 
cia z Komunalnej Kasy Oszczędnościowej w 
Wilnie pożyczki w sumie 5.000 dol. pod za- 
bezpieczenie hipoteczne cudzej nieruchomo- 
Ści znalazła się wczoraj na wokandzie sądu 
okręgowego. 

Jak już wiadomo, urząd prokuratorski 
w stan oskarżenia postawił sześć osób, a 
mianowicie: Bancerewicza, Wiolejszę, Frac- 
kiewicza, Siemiesza i małżonków Rokickich. 

Na rozprawę stawiło się tylko czterech z 
powyższych oskarżonych, natomiast nie przy 
byli odpowiadający z wolnej stopy Rokiccy, 
którym z jakichś nieustalonych narazie po- 
wodów wezwań nie doręczono. 

Z tych wzlędów, na wniosek prokuratora, 
sąd sprawę odroczył na inny termin. 

W. międzyczasie obrońcy podsądnych 
zgłosili szereg świadków dodatkowych, któ- 
rych sąd postanowił wezwać i zbadać, 

Mec. Łuczywek, obrońca osk. Wołejszy 
wnosił o zmianę środka zapobiegawczego 
areszt) w stosunku do jego klijenta, sąd jer 
dnak zgodnie z opozycją prokuratora wnio- 
sku tego nie uwzględnił, postanawiając w 
dalszym ciągu zatrzymać Wółejszę w are- 

szcie. Ka-er. 

  

W rolach główn.: Domeniko 
Gambino i Jerzy Marr. 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
faber dworca kolejow.) 

Dziś i dni następnych! 
Wspaniały dramat erotyczno- 
salonowy w 10 aktach p. t 

Nad program: Podniebny Szlak w 2 aktach. Początek o godz. 6-ej, w niedziele i święta o godz. 4-ej pp. 
U progu szczęścia 
  

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

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Zakretowej Nr.7, zgodnie 
x art, 1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 13 czerwca 1932 r., o godzinie 10-е) rano 

w Wilnie, przy ulicy Mickiewicza 22, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji, należącego do Etli Dzięcielskiej- 
Gordon. majątku ruchomego, składającego się z ume- 
błowania i urządzenia mieszkania, oszacowanego na 
»umę 1965 zł. 

403/V1 Komornik Sądowy H. Lisowski. 
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Znana wypożyczalnia 

ROWERÓW „SPORT” 
ulica Królewska Nr. 4 

powiadamia, iż ceny zostały znacznie zniżone: 
doba — 3 zł., za godzinę — 70 i 50 gr. 

  

SYDNEY HORLER. 43) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. Przełożył Czesław Kozłowski. 

okolicznościach, 
wszystko to byłoby przyjemne; lecz 

Pandervellowi psuła nastrój kropla 
goryczy. Ta kropla miała kształt listu 
z paryskim znaczkiem pocztowym ; 
nadszedł on przed kiłku godzinami. 
Zrazu owych kilka słów, nadrapanych 
na taniutkim papierze, wrażenia na 
nim nie zrobiły: pierwszym odruchem 
chciał podrzeć list i wrzucić go do ko 
sza, niby nieciekawy prospekt handio 

wy. 

Jednak w chwili, gdy miał to uczy 
nić, jakiś instynkt powstrzymał go od 
tego. Zamiast zniszczyć list, schował 
go do szuflady biurka, 

Choć z początku lekceważył tę 
sprawę. nie przestawała go ona trapić. 
Po śniadaniu, prawie mimowolnie do 
był z szuflady list i znów odczytał te 
parę wyrazów, napisanych niewpraw 
nie i mało czytelnie. 

Teraz, siedząc nad biurkiem, od- 
cyfrowywał je po raz dwudziesty: 

Chociaż pan ze mną skończyłeś, 
ja z panem nie skończyłem. 

Tongue. 
Tak, w tych błahych napozór sło 

wach tkwiła głęboko ukryta groźba; 

W zwykłych jednak nietyle groźba męczyła Pan- 
dervella, ile raczej niepewność, kiedy 
mianowicie i w jakiej postaci może 
się ona ziścić. 

Tongue! 
Czyż naprawdę to śmieszne nazwi 

sko nabierze znaczenia? Czy odpra 
wiony lokaj poszedł do policji? I czy 
mu uwierzono? Nadewszystko zaś, 
jakie świadectwa mógł ten człowiek 
przedstawić? 

Oto pytania, 
zadawał. 

Postrał się dodać sobie otuchy. 
Rozmyślał o swej ostrożności, która 
sprawiała dotychczas, że i najgo- 
rzej pokrzywdzone z jego. ofiar nie 
posiadały najlżejszego dobaj konkrei- 
nego dowodu przeciw niemu. Nigdy 
nie pisał listów; wszystkie doniosłe 
sprawy załatwiał ustnie. Zbrodniarze, 
pozostający w jego służbie, byli mu 
doszczętnie zaprzedani, stanowili bez 
wolne narzędzia w jego ręku, jednem 
bowiem słówkiem mógł ich zawsze 
doprowadzić do zguby. 

Wprawdzie Morrison, który tak 
kiepsko się spisał w Mortkindale, za- 
sługuje na odprawienie; wprawdzie i 

jakie sobie oszust 

‚ Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp. 
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Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 

    

Kupię DOM 

gospodarstwo 
za to dam place nad mo- 
rzem w okolicy Gdyni 
wartości 20—40 tys. zł. 

Makowski, Wejherowo; 
Klasztorna 32 

Konwersacy 
z Niemką, teren A. Z. S., 

poszukuję 
Piłsudskiego 24, m. 4 

  

o Lulu Chartres trzeba będzie poważ- 
nie pomyśleć; ale reszta, ze Staden- 
feldem w tej liczbie — — Nie, zdrada 
z ich strony jest niemożliwa. 

Myśl jego znów się skierowała do 
Tongue'a. Czemu ten człowiek jest w 
Paryżu? Czy go ściga policja? I czy 
dlatego właśnie się wygadał — o ile 
się wygadał? 

Stanęło mu przed oczyma duże, 
niezgrabne cielsko, blada nalana 
twarz, pokorny głos znów rozbrzmiał 
mu w uszach. Tongue. A co najzabaw- 
niejsze, że względem niego Pander- 
vell był zwykłym  chlebodawcą, by- 
najmniej zaś nie szefem szajki. I sko- 
ro tylko się dowiedział, że Tongue 
spędził kiedyś parę lat w więzieniu, 
natychmiast przywołał go do siebie. 

— Bardzo mi przykro, Tongue, że 
muszę cię odprawiać. ale uważam to 
za swą powinność wobec społeczeń- 
stwa, — rzekł mu. Skoro raz 
zeszedłeś z drogi uczciwości, bardzo 

  

prawdopodobnie pobłądzisz znowu; 
otóż nie mam ochoty, żeby sposob- 
ność ku temu nadarzyła ci się w mo- 
im domu. Nic więcej nie mam do po- 
wiedzenia. 

Przypominał sobie teraz, jak oso- 
bliwie spojrzały nań wyblakłe niebie- 
skie oczy. Snadź już wtedy szubrawiec 
obmyślał zemstę. Może nawet zamie- 
rzał go szantażować. Kto wie, czy ten 
list obecny nie stanowi pierwszej pró- 
by w tym kierunku. 

  

Drukarnia „Znicz; IWiłmo, ml. $-to Jańska 1, tel. 3-40. 

LEBEN. S Kl 

Z Izby Rzemieślniczej 
w Wilnie. 

Targi Wschodnie we Lwowie. 

W związku z mającemi się odbyć w dn, 
18 do 30 czerwca r. b. Targami Wschodniemi 
we Lwowie — Izba Rzemieślnicza w Wilnie 
donosi że dla wystawców — rzemieślników 
uzyskano znaczne ulgi w opłatach, a miano- 
wicie opłata za 1 mir. kw. wynosić będzie 
około 12 zł. 

Eksponaty w niewielkich ilościach zale- 
ca się przesyłać pocztą, przesyłki zaś kole- 
jowe należy załatwiać przez firmę Hartwig 
i S-ka we Lwowie, gdyż firma ta uzyskała 
specjalne przewileje bezpłatnego zwrotu ekr 
sponatów w razie niesprzedania ich na 
'Targach. 

Rada Izb Rzemieślniczych R. P. projek- 
tuje urządzenie na Targach Wfschodnich sto 
iska dla zawodów rzeźniczo-wędliniarskiego 
i szewskiego. Ewentualne zgłoszenia o zare- 
zerwowanie s indywidualnych prz, 
muje Izba Rzem dicza we Lwowie, udzie- 
lając także szczegółowych w tej sprawie in- 
formacyj. 

Podając powyższe do wiadomości Izba 
Rzemieślnicza w Wilnie wzywa rzemiosło 
miejscowe, do wzięcia możliwie licznego u- 
działu w Targach Wschodnich we Lwowie 
przez yystawienie eksponatów rzemieślni- 
czych województwa wileńskiego. 

    

   

            

Miesięcznik „Rzemiosło. 

Ukazał się już z druku I-szy numer mie- 
sięcznika „Rzemiosło* wydawanego przez 
Radę Izb Rzemieślniczych R, P. przy współ- 
udziale wszystkich Izb Rzemieślniczych. Wy- 
dawnictwo to ujęte w staranną szatę zew- 
nętrzną posiada treść obfitą, doskonale prze 
myślaną, a równocześnie podaną w sposób 
przystępny do użytku szerokich mas. 

O merytorycznej wartości pisma, jako 
Centralnego Organu najliczebniejszego po 
rolnictwie życia gospodarczego w Polsce 
zbytecznie jest mówić, znaczenie jego bo- 
wiem jest dostatecznie wyraźne. Bogata 
treść redakcyjna zawiera artykuły V. Mini- 
stra Kożuchowsikego, Senatora Wiechowi- 
ca, Ministra Klarnera, Dyrektora Kuczews- 
kiego, Naczełsika inż. Hauszylda, Dyrektora 
Grzybowskiego, Prezesa Międzynarodowego 
Instytutu Rzemiosła w Paryżu p. Roberta 
Tailledet i szereg innych. 

Koncert Pieśni Białoruskiej. 
Bez żadnego zainieresowania ze 

strony muzyków wileńskich, odbył się 
w niedzielę koncert urządzony przez 
akademicki Zw. białoruski. A prze- 
cież pieśń ludu naszego, twórczość 
oparta na motywach melodji tego 
ludu, powinna zainteresować naszych 
nauczycieli i muzyków. Czy nie takiej 
obojętności przypisać należy, że na 
Zjeździe Krajoznawczym tej wiosny w 
Warszawie, Wileńszczyzna nie była 
wcale reprezentowana w pieśni lub mu 
zyce, tak jak inne dzielnice? 

Chór słyszany w niedzielę odzna- 
czał się ładnem, odpowiedniem fra- 
zowaniem, ale może nie miał 
dość wiejskiego stylu, charakterysty- 
czne „zaciągania*, nie były dość pod- 
kreślone. Pieśni wykonane, przeważ- 
nie Gałkowskiego i Ancawa, melodyj- 
ne, rozciągłe, oparte na motywach 
ludowych, nie zawsze zachowały swój 
charakter, były zmodernizowane, nie- 
które szczęśliwie inne mniej. Znać 
było wpływy rosyjskie, rzadziej pol- 
skie w ujęciu tempa lub melodji. Naj- 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, ezafy, łóżka It.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

Panie, 

Korzystna praca 

od zaraz 
dla 4—5 inteligentn. 
pań od 25 lat wzwyż. 

reflektujące 
na te posady mogą 
zgłaszać się z doku- 
mentami w czwartek 
i piątek od g. 10—12 
i 2—4, Mickiewicza 

4|—19, front. 

Akuszerka 

  

Nowy Jork w kryzysie. 
Wszędzie to samo. — Kobiety e jednej 
twarzy. — Na 1062 - m piętrze, — 78 proc. 
lokali do wynajęcia. W ogonku po stra- 
wę. — Żebracy z inteligencji. — Nagość na 

Broadway'u. 

N. Jork w czerweu 1932 r. 

Po paru latach niebytności w Ameryce 
ogląda się chciwie wszystkie widziane daw- 
niej rzeczy — i wypatruje zmiany. Tak, jak 
się szuka na twarzy człowieka. trawionego 
ciężką, ukrytą chorobą — czy to po nim 

znać? Wszystkie symptomy kryzysu, wido- 
me jego znaki na ulicy, znamy dobrze: wy- 
przedaże po cenach niżej kosztu we wszyst- 
kich prawie sklepach, połowa lokali w ca- 
łem mieście do wynajęcia, żebracy na ka: 
dym kroku, bezrobotni grupami. No, tak. 
Tutaj także. Tylko — wszystko na większą 

skalę. 

Fifth Avenue. Pozornie tak, jak dawniej: 
ruch szalony, sznury samochodów suną w 
obydwie strony, na skrzyżowaniu ulic za. 
trzymują się i ruszają na 
pomocy policjanta, bez gwizdka. Dużo ele- 
ganckich, roześmianych kobiet, podobnych 
do siebie. jakby wszystkie miały jedną 
twarz — standaryzowaną twarz ładnej la- 
leczki bez wyrazu. Wszystkie cieniutkie. 
zgrabne, dbające o linję, odżywiane grape- 
fruitami i ice.creamem, jak girlsy z Zieg- 
field-Folies. Trzeba się przyzwyczaić odróż- 
niać je, tak jak twarze Japonek. Kierują a- 
utami, przyjeżdżają same do barów, stano. 
wią klientelę sklepów, które jeszcze nie og- 

łosiły upadłości, To dawna Ameryka, przy- 
słowiowa Ameryka luksusu, 

Empire State Building — gmach, którym 
słusznie pyszni się Nowy York. Cudo ame- 
rykańskiej architektury: 102 piętra, świecą- 
ce wieczorem ażurem tysięcy okien, z wie- 
żą, wystrzelającą gdzieś w obłoki. Amery- 

kanom zależało na tem, aby prześcignąć 
wieżę Eiffla. I dopięli swego — przecie A- 
meryka musi górować nad Europą. Można 
sobie wyobrazić widok ze 102.go piętra. To 
też widok ten podziwia rocznie miljon osób 
i miljon dolarów wpływa do kasy State Buil- 
ding: wejście po dolarze... 

— To jedno jeszcze ratuje nas od kra- 
chu — mówi z westchnieniem jeden z za- 
rządzających gmachem. — Bo pozatem... 

Tak. Pozatem — pustki w 102.piętrowym 
kolosie. 78 proc. lokali do wynajęcia. Nie- 
słychane i nie do wiary dla tego. kto parę 
lat temu widział mrowisko ludzi, kłębiące 

się na wszystkich piętrach.  Sześćdziesiąt 
cztery windy nie mogły wydołać z odwoże- 
niem ludzi wgórę i wdół. Luksusowe maga- 
zyny, instytucje, tea.roomy, przepełnione o 
wszystkich porach dnia. A teraz? Windy 
świecą pustkami. Wystarcza kilka do obsłu- 
gi. Na osiemdziesiątem któremś piętrze mło- 
da ekspedjentka, zupełnie podobna do dam 
z 5-ih Ave, sprzedaje pocztówki z widokami 
pamiątki. Tu też możana podziwiać widok na 
miasto. 

Z wysokości 310 metrów widać morze 
światła, przecięte dwiema  ciemniejszemi 

wstęgami rzek, nad któremi zawisło 5 mo. 
stów. Bardzo daleko oświetlony reflektorem 
bieleje posąg Wolności — jak wyblakłe 
widmo. 

O kilka kroków od 5-th Ave — ogonek, 
złożony z paruset ludzi. Wiidok, niemal za- 
pomniany u nas od czasu wojny. Na co cze- 
kają? 

— To bezrobotni — czekają na kuchnię 
ruchomą, która rozdaje zupę, albo kubek 

gorącej kawy i coś do jedzenia. 
— Żeby tylko nie było tak, jak zeszłego 

razu — niepokoi się ktoś — kiedy stałem 

  

    

  

       

  

  

   

      

     

  

bardziej się podobały licznie zebranej 
publiczności czysto ludowe, jak Garni 
Bulbu, z ciekawą przyśpiewką, i s 
na Lewonicha, doskonale odśpiewana. 

H. R. 

  

  

M. Blumewicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

tel. 9-21, od 9—1 i 3—7, 
niedziela 9—1. 
W. Z. P. 29. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. Ić 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz 

  

  

etlne sygnały bez * : 

Doktór Med. 

w. 
Choroby wewnętrzne 
przeprowadził się 

ul. Wielka Nr. 21, "na ul. Zarzecze 17—2, 
Przyjm. 8—9 r. i 6-7 w. 

  

Lekarz-Dentysta 

E. Rabia-$zapiro 
Szopena 8, m. 5 

Poleca koronki porcelan. 
Przyjmuje od 9—2 i 5—7 
  

Do wynajęcia 

  

Se 128 (2370 

trzy godziny i tuż przedemną zabrakło ka. 
WY... 

Przed biurami pośrednictwa pracy też 
tłumy. Siedzą na chodnikach. na skwerach, 
czekają. Nocują pod gołem niebem w pogo- 
dę; w deszcz chowają się gdzie mogą — w 
pakach, opuszczonych ruderach, zabudowa- 
niach portowych. Policja patrzy na to przez 
palce. Dużo jest bezrobotnej inteligencji. 
Starają się coś zarobić; otwierają drzwiczki 
taksówek, proponują odniesienie pakunków, 
Wygląd ich jest też jakby standaryzowany: 
ubrani dość porządnie, przeważnie w mełoni 
kach. Teraz jeszcze donaszają to, co mają, 
za parę miesięcy jednak wygląd pewnie się 

zmieni. 

Żebracy co krok. Nie są natarczywi, zwra 
cają się w sposób rzeczowy. określając, na 
co potrzebują: na kawę. na dom noclegowy. 
Dawniej można było się dziwić — taki 
zdrowy i nie pracuje? Ale dziś—można 
tylko współczuć — taki zdrowy, i nie ma 

   

      

A tuż obok — Broadway — dzielnica roz- 
rywek. Światła, światła i Światła. Ale też to 

„na co wysiliła się pomysłowość 
hiska. Czy wygasły nagle fantazje i 

humor? Gdzie dawne dowcipy reklamy. prze 
pych, pomysły? 

Teraz reklama ogranicza się do podawa_ 
nia nazwisk gwiazd, eoraz większemi lite- 

   

rami ošwietlonemi, i do fotosów. Nagość, 
która w Europie dawno się już przejadła, 
w Ameryce ciągle zbiera laury jak się 

  

jest jedyną atrakcją przyciągającą. 
a sądzić z zapowiedzi o „150 naj- 
ch tancerkach Świata”, albo z fo- 

przedstawiających rozebrane girlsy“ 
ych pozach i odmianach. Spotyka się: 

także co krok „sałony sztuki*, gdzie ogląda 
się wystawę „obrazów artystycznych zna_ 
nych mistrzów* (?), przedstawiających „bo- 
skie kształty kobiece*. Wistęp tylko dla do-- 
rosłych. Kioski z pismami sprzedają „albu- 
my piękności paryskich* i znowu fotosy ró. 
žnych girlsów. Aż do znudzenia... 

Utarła się nazwa „kraju kontrastów”, je- 
śli chodzi o Amerykę, Ale tym razem kontra-- 
sty są trochę ponure — i niepokojące. 

Haen 

TFT OSA TKSITS | 

WŚRÓD PISM. 
— Nr. $ „Świata Kobiecego* przedstawia 

się pod każdym wzgłędem jak najkorzyst- 
niej. Prześliczne modele letniej garderoby 
damskiej i dziecięcej przyciągają oczy pań, 
a zajmująca część literacka będzie rozkoszą 
w chwilach odpoczynku. Treść numeru: Gre- 
kowicz Michalina — U zapomnianego źródła; 

  

   

  

   

  

Lowik Włodzimierz, Paweł B, Blegos- 
ławiony — rzecz o Pawle Cazin, wielkim» 
przyjacielu Polski; Osińska Janina — Beata      

   Oberty a chodzi po ogrodzie; poezje Hen- 
ryka Balka, S. Jazgota, Karola Kleina £ 
tłum. Włodzimierza Lowika. — Wyleżyńskm 
Aura: Profesor i słuchaczka; Czyściecki Jó- 
zef: Dentystka; J. K. Mała rzeczpospolita. 
pracy kobiet: Han. Skar: Wszystko prze- 
chodzi, wszystko przemija; Hausnerowa Ma- 

jakim kierunku kryzys działa do- 
F. Anstey: Mosiężna butla, e. d.. 

powieści. Wi dziale praktycznym: Rozmna- 
żanie roślin pokojowych; Ciekawostki kos- 
metyczne: Ploteczki o modzie; Dobra gos- 
podyni; Kącik praktyczny; wzwyż 100 mo— 
deli mód, roboty ręcźne, kurs trykotarst- 
w blica krojów i wzorów naturalnej wiet 

k td. 

— W numerze23 „Tygodnika Illustrowane-- 
go* zwrócą uwagę „Nieznane pamiątki mic- 
kiewiczowskie“, wšrod nich po raz pierwszy” 
ogłoszona nieznana karykatura, wyobraża- 
jąca Mickiewicza w College de France, Wa- 
żne szczegóły, dotyczące Słowackiego przy- 
nosi artykuł prof. St. Pigonia „Kiedy Sło 
wacki poznał Tosyiańskiego*. Pozatem przy- 
nosi Tygodnik szereg artykułów aktualnych: 
Wi Niemczech i m. m. Gdańsku. Pencluby 

  

    

    

-w Budapeszcie, Kobieta w Sowietach i t .d. 
Poezje reprezentuje w tym numerze Juljam 
Tuwim. 

BURZA NAD ZAKOPANEM 
W filmie bierze udział chór i orkiestra góralskie ze słynnym kobziarzem MRAZEM na czele 

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o godz. 2-е) 

Udzielam 
korepetycyj 
oraz szykuję do matury 
Specjalność: matematyki. 
fizyki, chemii i polskiego» 

Mickiewicza 19—31 

Jeden lb dwa 
pokoje 

ze wszelkiemi wygodami: 
DO WYNAIĘCIA 

Mickiewicza 19—31 

Poczter 

  

  

RMA : sn ( sy usuwa zmarszczki, sro. | Sklep a, lokal, | DOM murowany 
. di i ii z: Pa 1 wągry | nadający się na biuro, | z placem około 800 kw. в 

NADESZŁY NOWOŚCI. + Z. P. 48. 5323 | bank, klub lub inne przy | do sprzedania 
8324 przyjrauje od 9 r. de 7 w ulicy Wileńskiej 20 Lelius 255 

GEWWEEEWROKEKZA | przeprowadziła się Akuszerka Raja a g 
Mieszkanie Zwierzyniec, Tom. Zana so] B 3 R 

4-pokojowe na parterze 
z wygodami, balkonem 
i ogródkiem do wynajęcia 

przy ul. Filipa 4 (naprze- 
ciw kościoła Św. Jakóba   

Pandervell czuł się znużony. Tak, 
skoro tylko skończy z Hedingfieldem, 
będzie musiał dać sobie długi urlop. 
I wogóle zmienić na pewien czas tryb 
życia. Jest na ziemi tyle rzeczy cie- 
kawych do obejrzenia... Możnaby 

własnym jachtem puścić się w podróż 
dokoła świata. 

Ale ten list paryski — — 
Wkońcu Pandervell zniszczył go, 

rzuciwszy na kominek i podpaliwszy. 
Zaledwie to uczynił, gdy zapukano 
do drzwi. Na progu stanął służący. 

— O co chodzi? — zapytał Pan- 
dervell. 

— Pani Laidleyowa Craig — za- 
meldował lokaj. 

Nim zdążył wydać zlecenia, za- 
meldowana sama weszła pośpiesznie 
do pokoju. 

— Odejdź, Simmons—polecił pan 
domu. 3 

Służący się usunął. Pandervell. 
marszcząc czoło, podał gościowi krze- 

sło. 
— Taki pośpiech nieomieszka 

wzbudzić komentarzy — a to jest naj 
zupełniej niepożądane, — rzekł cierp- 
ko. — Ogromnie tego nie lubię. 

— Musilam przyjść, Hektorze. 
Podniósł brwi w swój charaktery- 

styczny sposób. 
— A więc udało ci się zdobyć od- 

pis nowego układu morskiego pomię 
dzy Anglją a Ameryką? 

Potrząsnęła głową: 

na lewo Gedeminowską 
ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

ЕЕЕ ТЕ 

WI INIT TATTO SESI NET 

  

Mara Lakeftw 
przyjmuje od 9 do 7 wiec: 
ulica Kasztanowa 7, m, * 
W. Z. P. Nr. 69. 8521     

— Nie, jeszcze mi się nie nadarzy- 
ła sposobność; chciejże mi dać trochę 
czasu na tol — odpowiedziała bła- 
galnie. — Nie, nie z tego powodu 
przychodzę dzisiaj. 

— No to racz się wytłumaczyć, — 
polecił Pandervell bardzo surowo.— 
Literalnie nie rozumiem, dlaczego fa- 
tygowałaś się do mnie aż z Londynu. 

— Doprawdy? —- zawołała histe- 
rycznie. — Przecież, jeśli mam wie- 
rzyć słowom Stadenfelda, nosisz się 

z zamiarem popełnienia tu dzisiaj 
morderstwa. Otóż przyszłam, ażeby 
cię powstrzymać. 

Pandervell oczekiwał jakiś czas na 
ciąg dalszy, bębniąc palcami w biur- 
ko. Ponieważ milczała, odezwał się 

wreszcie: 
—Widać nie zdajesz sobie sprawy 

z właściwych słów. Czy wolno zapy- 
tać na jakiej to mianowicie podstawie 
uważasz się za uprawnioną do krzy- 
żowania mych planów? 

Spokorniała odrazu: 
— Wcale o tem nie myślałam... 

doprawdy niebardzo wiem, co mówię. 
Ale chcę, byś zrozumiał niebezpieczeń 
stwo. Morderstwo! -— Tu głos jej zni 
żył się aż do szeptu. — Przecież w 
naszym kraju ludzi wiesza się za mor- 
derstwo, Hektorze! 

— Któż mógłby o tem lepiej wie- 
dzieć, aniżeli małżonka tak wysokie- 

go dostojnika państwowego, jak pan 
Laidley Craig? — potwierdził ironicz 

Posaukuję posady 
wożnego, posiadam dobre 

świadectwa 
Koszykowa 39—3 

Redaktor odpowiedzialny 

  

Sprzedam 
b. tanio rower i fortepjam: 
ul. Słowackiego 38—13..   

nie.—Wszelakoż ci dwoje: ta Insallka 

i ten sympatyczny Holiday, muszęz 
zniknąć nazawsze. Są niebezpieczni; 
zbyt wiele wiedzą. Gdyby udało im się: 
ujść cało, bylibyśmy zgubieni. Ozna 
czałoby to dożywotnie więzienie dła: 
nas obojga. Ja, być może, zdołałbym 
uciec, dla ciebie natomiast żadnej nie- 
byłoby nadziei. Czyś o tem pomyś- 
lała? 

— Ależ wiełu osobom jest wiado- 

me, że ta dziewczyna Insall spędziła. 
week-end tutaj! — upierała się przy 
swo jem. 

— Rzeczywiście; ale nikomu chy 
ba się nie uda wyśledzić dalszych jej 
perypetyj. W gruncie rzeczy niema 
powodu do obaw, możesz mi wierzyć 
na słowo, 

Stojący na biurku telefon zadźwię 
czał, Ująwszy słuchawkę, Pandervelk 
słuchał uważnie. 

— Donoszą mi, że ostateczne przy 
gotowania już są zrobione. Możebyś 
chciała mi towarzyszyć? 

— Dokąd... dokąd idziesz? — spy- 
tała kobieta, przyciskając walące mło 
tem serce. 

— Idę oddać ostatnią posługę 
dwojgu naszym wrogom, moja kocha- 
na — brzmiała odpowiedź. 

(D. c. n.) 

  

    Witołd Kiszkis,


