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Rewolucja o saletrę. 
Przed kilku dniami depesze przy- 

niosły wiadomość o nowej zkolei re 

wolucji w Południowej. 

Przywykliśmy już o tyle do perjody- 

cznie powtarzających się w tej części 

Ameryce 

świata zmian rewolucyjnych, że i, ta 

ostatnia rewolucja w Chili nie zwró- 

cilaby na siebie większej uwagi, gdy- 

by nie przymiotnik, którym depesze ją 

zaopatrzyły. 

Wszystkie poprzednie przewroty 

miały charakter ..pałacowy*. Jedna 

partja lub poprostu klika robiła spisek 

i wypędzała drugą, znajdującą się przy 

władzy. Ustrój polityczny i społecz- 

ny pozostawał ten sam. Interesowały 

się temi rewolucjami jedynie państwa 

mające interesy gospodarcze w Połu- 

dniowej Ameryce. Jakoś zawsze da- 

wały one sobie radę z każdym nowym 

Ludzie się 

zmieniali, stosunki trwały bez zmian. 

Ostatni rewolucja w Chili dokona- 

na przez pułkownika Mormeduko Gro 

ve, szefa szkoły lotniczej, została ogło 

rządem rewolucyjnym. 

szoną przez samych jej sprawców ja- 

jalistyczna“. Bez większego 

wysiłku i bez krwi rozlewu zmuszono 

prezydenta Montero do dymisji i do 

schronienia się na terytorjaum argen- 

tyńskie. Utworzono nowy rząd, kilką 

podrzędnych tek oddano socjalistom, 

resztę objęli sprawcy rewolucji. 
Najbardziej sensacyjnym punktem 

programu nowego rządu jest upańst- 

    

wowienie głównych gałęzi produkcji 

republiki Chili: saletry, nafty, cukru 

i alkoholu. Pozatem zamierzona jest 

pożyczka wewnętrzna, którą pokryją 

wielkie fortuny, reorganizacja usta- 

  

wodawstwa о ргасу, zakaz wwozu ar- 

tykułów luksusowych i t. p. Zresztą 

własność prywatna nie będzie zniesio- 
na. 

Rewołucji tej próbował opierać się 

t. zw. korpus ochotniczy, organizowa 

ny z. ochotników amerykańskich i an- 

gielskich dla ochrony interesów tych 

państw. Nowy rząd zażądał rozwiąza 

nia tych formacyj. 

Prawdziwej 'przyczyny tej ..socja- 

listycznej rewolueji“ szukać trzeba w 

ciężkiej sytuacji gospodarczej Republi 

ki Chili, wynikłej na tle spadku pro- 

dukcji i wywozu głównych artykułów, 

przedewszystkiem saletry. Produkcja 

ich jest niemal całkowicie w rękach 

kapitału obcego, przeważnie północno 

amerykańskiego. Kryzys ogólno świa- 

towy pociągnął za sobą coraz silniejsze 

ograniczenie produkcji saletry, na któ 

rą popyt spadł wszędzie bardzo zna- 

cznie. Stąd bezrobocie i brak zarobków 

ludności pośrednio od tej produkcji 

uzależnionej. 

Stąd powstało dążenie do oderwa- 

nia głównych gałęzi produkcji od 

kontroli i dyspozycji przez kapitał za- 

graniczny, i podporządkowania ich 

interesom kraju. Upaństwowienie pro 

dukcji saletry, miedzi i in. oznacza 
przymusowe przejęcie na rzecz pań- 

stwa warsztatów będących dotąd wła- 

snością i eksploatowanych przez obcy 

kapitał. Będzie się on, oczywiście, bro- 

nił, ale wątpliwem jest, aby St. Zjed- 

noczone lub Anglja w obecnej sytua- 

cji chciały się mocniej w tę sprawę 

angażować. Skończy się zapewne na 

targach o wysokość indemnizacji, lub 

wysokość udziału kapitału obcego w 

przedsiębiorstwach państwowych chi- 

lijskich. 

Przymiotnik „socjalistyczny, uży 

ty przez samych sprawców rewolucji, 

dla oznaczenia jej charakteru, ma 

więc ściśle ograniczone znaczenie. 
Idzie tam nie o zasadnicze prze- 

kształcenie całości ustroju społeczno- 

gosodarczego, lecz o pozbycie sie 

zależności od obcego kapitału, którego 

polityka nie odpowiadała interesom 

kraju i wtrącała jego ludność w nę- 

dzę. Saletra bowiem dla tej ludności 

jest niemalże tem samem, co u nas 

żyto. Te 

Przed konferencją lozańską. 
St. Ziedn. przeciwko skreśleniu długów 

i odszkodowań. 
LONDYN, 9. 6. (Pat). Prasa tutej- 

sza potwierdza wiadomość, że Stim- 

son stanowczo wypowiedział się prze- 
ciwko skreśleniu odszkodowań i dłu- 
gów wojennych. 

Wyraźny sprzeciw Stanów Zjedno 
czonych przeciwko skreśleniu odszko- 
dowań jest szezególnie znamienny, 
gdyż Stany Zjednoczone niedwuznacz 
nie podtrzymują pogląd francuski 
przeciwko pogilądowi Wielkiej Bry- 
tanji. Wobec tych warunków liczą się 
w Londynie z koniecznością modyfi- 
kacji stanowiska Wielkiej Brytanji w 
kwestji odszkodowań. O jakimkoł- 

  

wiek radykalnym planie Mae Donalda 
w Łozannie już się, mimo akcji min. 
von Neuratha, nie mówi, przeciwnie 
podkreśla się dziś, że punkt ciężkości 
leży w rezmowach paryskich, które 
uzgodnić mają poglądy Mae Donalda 
i Herriota. 

Mac Donald udaje się z Paryża do 
Genewy w poniedziałek razem z Her- 
riotem. Pragnie on być obecnym we 
wterek na konferencji, gdy zbierze się 
komisja główna. Zarówno w Paryżu, 

jak w Genewie Mae Donaldowi towa- 
rzyszyć będzie min. Simon. 

Mac Donałd i Simon przybędą 
do Paryża. 

Angielscy mężowie stanu przyjęli zaproszenie Herriota. 
PARYŻ, 9. Vi. (Pat). Natychmiast 

po ustanowieniu gabin. Herriota zwró 
cił się do Mac Donalda z propozycją 
zatrzymania się w Paryżu w sobotę 
lub niedzielę w przejździe do Szwajca 
rji. Wczoraj po południu ambasador 
angielski Tyreli przesłał premjerowi 
Herriotowi odpowiedź, jaką otrzymał 
od min. Simona, zapowiadającą przy- 
jazd premjera Wielkiej Brytanji do 
Paryża. 

„Proszę zakomunikować Herrioto- 
wi, że zarówno premjer jak i ja z 
wielką radością przyjmujemy jego za- 

Na czem polega 
„Neo-Nep'* w Rosji? 

W maju rb. rząd sowiecki przeprowa- 
dził szereg reform natury gospodarczo-ad- 
ministracyjnej, które przypominają swym 
charakterem i kierunkiem zarządzenia Le- 
nina z przed jedenastu lat, ochrzczone wów 
czas krótko nazwą , 

  

   

  

Neo-Nep obecny różni się tem od Nepu, 
iż powstał w zupełnie innych warunkach. 
Gdy Lenin wprowadzał Nep, t. j. chwilowe 
przejście do gospodarki indywidualistycznej, 
w Rosji panował jeszcze komunizm wojenny 
i o kolekt zacji rolnej w takich rozmia- 
rach, j. nie było mowy. Obecny sy- 
stem przejściowy Neo-Nepu obejmuje już 
na terytorjum Rosji 300.000 istniejących 
kołchozów t. j. gospodarstw prywatnych sko 
lektywizowanych, oraz 8 miljonów zwykłych 
gospodarstw chłopskich typu indywidualne- 
go. Wi okresie pierwszego Nepu gospodarstw 
indywidualnych było 25 miljonów, a zatem 
odskok jest ogromny, gdyż kolektywizacji 
uegło w ciągu tych jedenastu lat zgórą dwie 
trzecie gospodarstw chłopskich, czyli dyyie 
trzecie Rosji rolniczej. 

   

    

  

   

Obecna ,pieredyszka* gospodarcza, jaką 
jest Neo-Nep, ma na celu przezwyciężenie 
istniejących od pewnego czasu trudności a- 
prowizacyjnych w miastach i na prowincji. 
Rozluźnienie kontroli centralistycznej z je- 
dnej strony, zmniejszenie żądań państwa w 
dziedzinie świadczeń rolnictwa, mają stwo- 
rzyć pożądaną większą podaż» produktów 

żywnościowych w wolnym obrocie i przy- 
czynić się do złagodzenia nastrojów panują- 
cych w ośrodkach przemysłowych i mia- 
stach, gdzie brak chroniczny żywności wy- 
twarzał ferment wśród ludności 

Główne wytyczne obecnej reformy pole- 
gają na następujących ulgach: ustaleniu su- 
my podatku rolnego w wysokości 500 mil- 
jonów rubli, aczkolwiek budżet państwa pod 
skoczył z 12 do 21 miljardów rubli, przy- 
czem gospodarstwa indywidualne będą ko- 
rzystały z tych samych ulg, co kołchozy: 
dalszą ulgą — i to znaczną — jest obniże- 
nie kontygentu zboża i bydła, które wieś 
i kołchozy muszą odstępować państwu po 
cenach maksymalnych. Ponieważ ceny te 
były bardzo niskie, przeto opodatkowanie 
wypadało bardzo wysokie. W! r. 1931 mu- 
siano odstąpić państwu kontygent 22 mil- 
jonów tonn zboża, chociaż urodzaj był niżej 
niż średni. Na rok bieżący zmniejszono kon. 
tyngent o 4,4 miljona tonn. Taka sama ob- 
niżka dotyczy kontyngentu inwentarza ży- 
wego; w roku ubiegłym kontyngent wynosił 
1.414.000 sztuk żywego bydła; obecnie cyfrę 
tę obniżono do 716.000, oraz zniesiono og- 
raniczenia, dotyczące zużytkowania bydła 
na własne potrzeby wsi. : 

Nacisk paūstwa na gospodarstwa prywat- 
ne i kołchozy został więc osłabiony znacznie 
i będą one dysponowały przewyżką zboża, 

oraz inwentarza żyyyego, którą — i to jest 
znów odstępstwo od sztywnego systemu ko- 
lektywizacji — będzie można sprzedawać z 
wolnej ręki albo w mieście, albo też na ok- 
reślonych rynkach. wiejskich w większych 
kołchozach, 

    

Powód, dla którego rząd sowiecki roz-- 
luźnił więzy ustroju i systemu komunisty- 
cznego, w danej chwili kryje się w ogólnej 

nędzy żywnościowej, jaka panuje zarówno 
na wsi, jak i w mieście, Odbija się ona nie- 
pomyślnie na postępach pracy w ośrodkach 
fabrycznych i górniczych, np. w zagłębiu 
Donieckiem, a tem samem na rezultatach 
piatiletki, która jest ośrodkiem całej dzia, 
łalności i zainteresowań rządu ZSSR. A po- 
niewąż w przemyśle zapanowała obecnie ró- 
wnież zasada deniwelizacji, t. j. normowania 
płac według wydajności pracy i umiejętnoś- 
ci, przeto można stwierdzić, iż Neo-Nep 0z- 
nacza nadejšcie takiego samego okresu, ja- 
kim był przejściowo Nep za czasów Lenina. 

Z. Z. 

    

proszenie. Jesteśmy przekonani, że ma 
jąca nastąpić bezpośrednia wymiana 
poglądów ułatwi w znacznym stopniu 
przygotowanie drogi, zmierzającej do 
pomyślnego załatwienia kwestyj, któ- 
re mają być rozwiązane w Genewie i 
Lozannie 

Ponieważ Mac Donald zamierza о- 
puścić Paryż dopiero w poniedziałek 
o godz. 11 obaj mężowie stanu, któ- 
rzy spotkają się w sobotę wieczorem, 
będą mieli całą niedzielę, ażeby wraz 
ze swymi współpracownikami zbadać 
wszechstronnie sytuację. 

  

  

Konferencja lozańska będzie 
odroczona? 

PARYŻ, 9. 6. (Pat). Donoszą z Lon 
dynu, że według krążących tam pogło- 
sek Mac Donald ma zaproponować 
Herriotowi odłożenie konfereneji Ю- 
zańskiej do czasu uregulowania kwe- 
styj reparacyjnych. Zbadanie kwestyj 
reparacyjnych powierzone zostałoby 
koniereneji międzynarodowej, w któ- 
rej zgodziły się również wziąć udział 
i Stany Zjednoczone. 

Aut, Ant. 
De Valeražna rozdrožu. 

LONDYN, 9. VI. (Pai). 
landji 33 glosami przeciwko 24 posta 
nowił, że uchylenie przysięgi nie mo- 
że nabrać mocy obowiązującej, dopó- 
ki Irlandja nie osiągnie porozumienia 
z Wielką Brytanją. Senat chce tą dro 
gą zmiusić de Valerę do ustępstw w 
Londynie i do porozumienia się z rzą- 
dem Wielkiej Brytanji. | 

Mimo to istnieją minimalne wido- 
ki tego porozumienia. W razie ujem- 
nych rezultatów jutrzejszych rokowań 
londyńskich de Valerze pozostaną tyl 
ko dwie alternatywy: zaczekać 18 mie 
sięcy, po których upływie każda us- 
tawa sejmowa, a więc i ustawa, uchy- 
lająca rotę. przysięgi, -automatycznie 
wchodzi w życie, albo też zarządzić 

nowe powszechne wybory, które obe- 
cnie dałyby mu zapewne znaczną wię- 
kszość absolutną. 

  

Czy Hitler otrzymywał pieniądze 
z zagranicy? 

Božyszcze Niemiec przed sądem. 
BERLIN, 9. VI. (Pat), Wielkie zaintereso 

wanie wzbudza odbywający się dziś w Mo- 
nachjnm proces dziennikarza Abela, przeciw 
któremu Adolf Hitler wystąpił ze skargą © 
krzyweprzysięstwo. 

Abel przed 2 laty zeznał na rozprawie, 
że formacje monarchistyezne Rossbacha ©- 
trzymały wiełokrotnie subwencje pieniężne 
z Wiłoeh na krzewienie faszyzmu w Niem- 
czech. Hitier miał wzamian za to zgodzić się 
na nieporuszanie kwesiji południowego Ty- 
roła. 

Dziś na rozprawie przesłuchano Adolfa 
Hitiera. Na pytanie przewodniczącego sądu, 
ezy ruch narodowo-socjalistyczny nie otrzy - 
mał nigdy pieniędzy z zagraniey, Hitler od- 
powiedział wymijająco. W! sprawie południe 
wego Tyrolu obrońca oskarżonego postawił 
pytanie, czy Hitler wie © rokowaniach mie- 
dzy przedstawieielami partji narodowe-so- 
ejałistycznej i wysłannikami Mussoliniego. 
Hitler temu zaprzeczył. Hitler zasadniczo 
wypowiada się za polityką sojuszu z Wło- 

chami, z czego wyciąga wniosek, że kwestja 
południawego Tyrolu musi być z dyskusji 
usunięta, jakkolwiek może te być bolesne. 

Gdy obrońca Abela dr. Rosenberg zwrócił 
się z zapytaniem, czy prawdą jest, że Hitler 
otrzymywał pieniądze od czeskich zakładów 
Skedy, pozestających w kontakcie z fran- 
euskiemi zakładami Sehneidera i Creusot, 
Hitler urządził istną scenę na sali sądowej, 

pieniąe się i bijąc pięściami w stół, zaczął 
krzyczeć, że nie da się obrażać żydowskiemu 
adwokatowi, że wszystko, ee się tu zarzuca, 
jest szwindlem i że wogółe nie będzie więcej 
cdpowiadał. Na interweneję przewodniezą- 
cego sądu i uwagę, że dopuszeza się niepo- 
szanowania sądu, Hitler oświadezył, że go- 
tów jest ponieść karę więzienia, lecz więcej 
odpowiadać nie będzie. Sąd pe naradzie og- 
łcsił uchwałę, mocą której Adolf Hitler ska- 
zany został za odmowę składania zeznań na 
506 mk. grzywny, względnie 16 dni aresztu, 
a za obrzzę Gbrońcy na 208 mk. grzywny, 
względnie 3 dni areszta, 

Wielkie manewry-- 
lotniczo-gazowe na terenie Prus Wschodnich. 

BERLIN, 9. VI. (Pat). Na obszarze Prus 
Wschodnich przygotowywane są wiełkie ćwi 

czenia obrony napowietrznej i przeciwgazo- 

wej, które odbędą się w dniach 23 i 25 

czerwea rb. W: ćwiczeniach tych weźmie ró- 

wnież udział eały eywilny personel pomoe- 

niezy, ezęść Reichswehry i niemieckiej ma- 

rynarki wojennej. Zapowiedziana jest obee- 

ność ministra spraw wewnętrznych Gayła i 

innych przedstawicieli władz. 

BERLIN, 9. VI. (Pat), Minister spraw we- 

wnętrznych Rzeszy w najbliższych dniach 

wyda rozporządzenie, regulujące sprawę u- 
żywania stacyj radjofonieznych przez wszy- 
stkie bez wyjątku ugrupowania polityczne 
w czasie zbliżającej się. kampanji wyborczej. 
Rząd Rzeszy zastrzega sobie jadnak prawo 
kentreli przemówień. Cenzurze ulegnie więe 
zapowiedziana na 14 bm. mowa Adolfa Hit- 
lera, 

Wystąpienie Hitlera przed mikrofonem 
budzi ogólne zainteresowanie, przypuszezają 
bowiem, że przywódca narodowych soejali- 
stów poruszy zagadnienie polityki zagrani- 
cznej Rzeszy. 

Zapowiedź reformy ustroju Rzeszy. 
Mowa programowa min. Gayla. 

BERLIN. 9 VI. (Pat). Na posie- 
dzeniu Rady Państwa Rzeszy mini- 
ster spraw wewnętrznych von Gayl 
wygłosił mowę programową. w któ- 
rej m. in. zapowiedział podjęcie w 
niedalekiej przyszłości prac nad re- 
formą ustroju Rzeszy oraz nad re- 
wizją konstytucji weimarskiej. 

Dwa momenty muszę w związku 
z tem szczególnie podkreślić — mó- 
wił minister. Gadanina o rzekomych 
planach zmiany konstytucji w kie- 
runku restaurowania monarchji jest 
nieodpowiedzialna i szkodliwa. Uwa- 
żałbym się sam za godnego poża-* 
łowania, gdybym z chwilą objęcia 
stanowiska ministra probował wy- 

rzec się nietylko wrodzonego i wpo- 
jonego, lecz również wyrobionego 
w ciągu długich lat przekonania o- 
sobistego, że monarchja jest najod- 
powiedniejszą formą państwową dla 
narodu, żyjącego w sercu Europy 
i że oceniając sprawy z punktu wi- 
dzenia historji, zawsze z uczuciem 
wdzięczności uświadamiam sobie za- 
sługi, jakie dotychczasowy dom kró- 
lewski i cesarski położył dla dobra 
narodu niemieckiego, Przekonany 
jednak jestem, że w tych czasach, 

kiedy stajemy wobec zagadnienia: 
„Być, albo nie być" kwestja ustroju 
państwowego, t. zn. wybór między 
republiką i monarchją nie jest spra- 
wą, której rozwiązania należałoby 
oczekiwać teraz, a w szczególności 
od obecnego rządu Rzeszy. Wyżej 
od reformy stawiam państwo nie- 
mieckie jako takie, którago ratunek 
jest naszym jedynym obowiązkiem. 
Nie myślę o tem jako minister, ma- 

jący za zadanie czuwania nad kon- 
stytucją, ażeby wtrącać nasz naród 
w nowy chaos przez wysuwanie na 
porządek dzienny kwestji ustroju 
państwa i wypraszam sobie wyraża- 
nie wszelkich powątpiewań co do 
dotrzymania przezemnie przysięgi, 
złożonej na wierność konstytucji. 
Podobnie jakija rozumuje też kan- 
clerz Rzeszy oraz pozostali członko- 
wie rządu, świadomie rezygnujący 
z osobistych przekonań. 

Przechodząc do spraw bieżących, 
von Gayl zapowiedział wydanie w 
najbliższych dniach dekretu, zawie- 
rającego zmiany dotychczasowych 
postanowień o organizacjach woj- 
skowych. 

Senat Ir- 
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JANINA 

zwłok na cmentarz po-Bernardyński. 

przyjaciół i znajomych 

  

+. KOME 
DŁUSKA 

Artysta-Małarz, Członek Zarządu Aeroklubu Wiłeńskiego 
zmarła śmiercią lotnika dnia 8-go czerwca 1932 r. w wieku lat 32. 

Eksportacja zwłok z kapl. Szpitala Wojskowego na Antokolu do kośc. 
św. Piotra i Pawła odbędzie się w piątek dn. 10 czerwca o godz. 7 wiecz. 

Msza święta będzie odprawiona w sobotę, dnia || czerwca o godz. 
9 min. 30 w kościele św. Piotra i Pawła, po której nastąpi wyprowadzenie 

Matka, siostra, ciotka | wuj. 

r. 
DŁUSKA 

Mrtysta-Małiarz, Członek Zarządu Aeroklubu Wileńskiego, 
zmarła śmiercią lotnika dnia 8-go czerwca 1932 r. w wieku lat 32. 

Eksportacja zwłok z kapl. Szpitala Wojskowego na Antokolu do kośc. 
św. Piotra i Pawła odbędzie się w piątek dn 

Msza święta będzie odprawiona w.sobotę, dnia I| czerwca o godz 
9 min, 30 w kościele św. Piotra i Pawła, po której nastąpi wyprowadzenie 

  

Zarząd i Członkow 
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Q tych smutnych obrządkach zawiadamiają krewnych, 

   

    

    
    

    

   
10 czerwca o godz. 7 wiecz 

©О tych smutnych obrządkach zawiadamiają krewnych, 

ie Aeroklubu Wileńskiego. 

    

  

0 metr przed metą. 
LIPSK, 9. VI. (Pat). Agitację przedwybor 

ezą rozpoczęli tu narodowi socjaliści wie- 
cem, na którym wobee 30 tysięcy csób, prze 

mawiał dr. Gcebhełs. Mówca rzucają hasła 
wyborcze, oświadczył m. in., że 31 dzień 
lipca hędzie dniem wielkich przemian poli- 
tycznych. Steimy już © metr przed metą. 
Potępiamy zdrudziecką politykę dotychcza- 
sowych rządów, wobec obecnego zaś, cze- 

kając na wyniki praey, zachowujemy rezer- 
wę. * 

Omawlajae następnie stosunki wewnetrz 
ne i połitykę zagraniczną, Goebbels z nacis- 
kiem podkreślił: „Rezwiązanie bojówek sztur 

mewych w przeddzień narad genewskieh by 
łe jednym z największych błędów taktyez- 
nych. Prawdziwy niemiecki minister spraw 
zagranicznych dumny byłby z 400-tysięcznej 
armji wyborowego i wyćwiczonego żołnierza 
hitlerowskiege i oświadczyłby Lidze Naro- 
dów hez ogródek: „Mogę podpisać narzuco- 
ne zobowiązania, ale nie odpowiadam za nie 
przed narcdem*. Wówczas z 400 tysięcy go 
towych de walki powstałyby 4 miljony, któ- 
re w razie potrzeby czynnie zaprotestowały- 
by przeciwko dalszemu ceiemiężeniu narodu 
niemieckiego. 

  

Dodatni bilans handlowy R.P. 
WARSZAWA, 9. VI. (Pat). Bilans 

handłu zagranicznego Rzeczypospoli- 
tej Polskiej i w. m. Gdańska w maju 
1932 roku, według tymczasowych ob- 
liczeń Głównego Urzędu Statystyczne- 
go, wykazuje w wywozie 976.932 ton- 
ny wartości 78.062 tys. zł. w przywo- 
zie 123,3835 tonn wartości 73.227 tys. 
zł., wobec czego sałdo dodatnie w ma- 
ju rb. wynosi 4.835 tys. zł. 

Pierwszy sukces hitlerowców 
BERLIN, 9. VI. (Pat). Naskutek inter- 

weneji ministra spraw wewnętrznych Gayla, 
uehylcny został zakaz wygłaszania przemó- 
wień przez radjo przez przewódców narodo- 
wo-scejalistycznyeh. Prasa nacjonalistyczna 
zapowiada z triumfem, że we wtorek Hitler 
wygłosi pierwszą mowę wyborczą przez ra- 
djostację w Kónigswusterhausen. 

Dziecko w szponach orła. 
OSŁO, 8. VI. (Pat). W. miejseowości Nord 

'Trundelag zdarzył się niezwykły wypadek. 
Miarowieie orzeł perwał 4-letnią dziewczyn 
kę. Ponieważ jednak dziecko ważyło 18 kg. 
ptak mie zdołał przenieść go do gniazda i 
porzucił wśród skał, gdzie długiem szuka- 
niu odnaleźli je rodzice. 

Bandyta przed sądem 
doraźnym. 

BYDGOSZCZ, 9. VI. (Pat). W; dnia 9 bm. 
Sąd Okręgowy we Włocławku rozpatrywał 
w trybie doraźnym sprawę Jerzego Bigusiń- 
skiego, lat 21, który w dniu 12 maja rb. 
przybył do mieszkania wspólnika swego oj- 
ea Markowskiego w czasie jego nieobeeności 
i siekierą rozbił głowę żonie Markowskiego. 
a następnie dającej jeszcze oznaki życia po- 
derżnął gardło nożem,wreszcie przygwoždzil 
ja żelaznym prętem do podłogi. Zkolei za- 

dusił trzyłetnią dziewczynkę, znajdującą się 
w mieszkaniu. Dokonawszy morderstw, Bi- 
gosiński rozbił szafę, z której skradł 7 zł. 
gotówką, poczem zbiegł. Tego samego. dnia 
Bigosińskiego aresztowane. Bigosiński przy. 
znał się do zbrodni. Sąd skazał go na karę 
Śmierci przez powieszenie. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej w dródze łaski zamienił ka- 
rę śmierei na dożywotnie ciężkie więzienie. 

Żądanie śpiesznego zwrotu 
należytości. 

PARYŻ, 9. VI. (Pat). Dziś na giełdzie pa- 
ryskiej rozeszły się pogłoski, że Bank Fran 
euski zażądał od Federal Reserve Banku 
możliwie najszybszego odesłania swych na- 
leżyteści w złocie, wynoszących około 200 
miłjenów dolarów. 

526 beczek złota dla Francji. 
PARYŻ, 9. VI. (Pat). Dziś do Cherbourga 

przybyły trzy okręty ze Stanów Zjednoczo- 
nych, wyładewująe beczki ze złotem. „De- 
utschland* przywiózł 170 beczek, „Majestie* 
— 205, „Columbus“ — 151. 

      

  

OD PLAGI ietniej, 
tępiąc radykałnie: muchy, komary, 
pchły, pluskwy i wszelkie robactwo. 
Sprzedaż w skład apt. i aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wil no,.Kalwaryjska 21. 

  

Wyniki gospodarki budżetowej 
Ww maju r. b. 

Tymezasowe zestawienie dochodów i wy- 
datków budżetowych za miesiąc maj r. b. 
wykazuje po stronie dochodów 175,3 mił. zł. 
i po stronie wydatków 189,9 milj. zł., czyłi 
że niedobór wynosi 14,6 milj. zł. 

" W tych wynikach budżetowych osiągnię- 
tych w miesiącu, do którego ostatnie decyzje 
oszczędnościowe rządu jeszcze się nie odnosi- 
ły, zasługuje na uwagę pozycja dochodów, 
wzięta w porównaniu z dochodami za miesią- 

ce kwiecień i maj ub. roku. W kwietniu r. ub. 
dochody zwyczajne dały 229 milj. zł, a w 
kwietniu r. b. 165. milj. zł. Zmniejszenie się 
zatem dochodów zwyczajnych w tym miesią- 
cu wyniosło w porównaniu z kwietniem po- 
przedniego roku 64 milj. zł., czyli niemał 28: 
proc. Na tem tle pojawił się cały szereg ko-- 
mentarzy, usiłujących przedstawić sytuację 
budżetową w najczarniejszem świetle i zarzu- 
cających „bezpodstawny optymizm* wica-- 
premjerowi dr. Zawadzkiemu, który w prze- 
mówieniu wygłoszonem w dniu 1 czarwca 
r. b: stwierdził, iż mamy dostateczne środki. 
do opanowania deficytu i że: zdecydowane o- 
statnio oszczędności obliczone w stosunku ro- 
cznym na 20 milj..zł., wystarczą przy istnieją- 
cych rezerwach do zabezpieczenia równowagi 
budżetowej. й 

Wszystkie te pesymistyczne wnioski opar: 
te były na założeniu, że spadek wpływów zwy-- 
czajnych, jaki zaznaczył się w kwietniu r. b, 
utrzyma się w tych samych rozmiarach przez 
cały rok. 

Tymczasem wyniki gospodarki budżetowej 
w maju r. b. różnią się pod tym względem 
znacznie od cyfr kwietniowych. W maju 1931 
roku dochody zwyczajne wyniosły 199,6 milj. 
zł, a w maju r. b. — 175,3 milj. zł. Spadek 
wynosi zatem tylko 24,3 milj. zł., czyli około 
12 proc. 

EEST TSRS 
DR. MEDYCYNY 

August Loria 
ordynuje w Marienbadzie od 1912 x. 

w czasie od 22 maja do | październ.. 

Dom „GUTENBERG“, tel. 24-38 
REALS SERA 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Pieniężna. 

Warszawa, 9. VI. (Pat). Dolary 8,87 — 
8,89 — 8,85. Londyn 32,80 — 32,96 — 32,64. 
Paryż 35,18 — 35,22 — 35,04. Szwajcarja 
174,40 — 174,83 — 174,97. Berlin 211,40. 

Tendencja niejednolita. 
PAPIERY PROCENTOWE: 5 proc. po- 

życzka konwersyjna 33. — 6 proc. dolarowa 
49,50. — 4 proc. dolarowa 46,50—47. — 7 
proc. stabilizacyjna 45.50—44,50—44,75. — 
8 proc. L. Z. BGK i BR. obligacje BGK 94. 
Te same 7 proc. 83,25. — 10 proc. pożyczka 
kolejowa 100. — 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 
32,50. — 8 proc. warszawskie 55—53—53,50, 
— 10 proc. Radomia 51,50. — Tendencja 
słabsza. 

Zbożowa. 
Wiarszawa, 9. VI. Za 100 kg. parytet wa- 

gon Warszawa, w handlu hurtowym, ładun- 
kach wagonowych. Żyto 30—30.25, pszenica 
jednolita 31.50—32, pszenica zbierana 30.50 
—31, owies jednolity 25.50—26.50, owies 
zbierany 23.50—24, jęczmień na kaszę 22— 
22.50, groch polny jadalny 30—33. 

Usposobienie spokojne,



Duszno bylo w Egipcie wiosną 
1930 r. Nie tylko dlatego, że prażyło 
słońce, ale i dlatego, że ceny na ba- 
wełnę spadły katastrofalnie. Jedyną 
madzieją, która uskrzydlała dusze 
członków aleksandryjskiej giełdy ba- 
wełnianej była szarańcza. Chmary jej 
przeciągnęły zimą nad stepami pół- 
nocnej Afryki, zżerając do cna cały 
urodzaj. Wiosną spodziewano się 
szarańczy w Egipcie. Możliwość zni- 
szczenia całego urodzaju bawełny о- 
żywiła spekulantów giełdowych. Na 
giełdzie wyczekiwano szarańczy jak 
zbawienia. Miała przynieść ona nędzę 
fellachów egipskich i zwyżkę cen na 
bawełnę. Ale szarańcza zagościła się 
ma południu. Największy obszar upra- 
wy bawełny — delta aleksandryjska, 
mie mogła się doczekać swej kolejki. 
iWówczas to jeden ze spekulantów 
przez agenta sprowadził z południa 
egzemplarz żywej szarańczy i z tri- 
umfem przyniósł ją na giełdę. Złapa- 
łem to przed chwilą na drodze* — 0- 
świadczył zebranym. „Szarańcza nad 
deltą!'* — wiadomość ta postawiła na 
nogi całą giełdę. Ceny bajecznie pod- 
skoczyły, by na drugi dzień opaść na 
dawny poziom. Genjalny spekulant 
zrobił majątek i stał się sławny. Po- 
dobno obili go kijami jego najbliżsi 
przyjaciele z giełdy. 

Duszno ostatniemi czasy zrobiło 
się w „Słowie*. Zamigotały przed о- 
czyma redaktora możliwości skurcze- 
nia się grona czytelników do zamk- 
niętego i dobranego towarzystwa naj- 
bardziej egoistycznej i zacofanej częś- 
ci ziemiaństwa. „Słowo okazałoby się 
wówczas nie potrzebne. Wydawców 
i protektorėw „Slowa“ nietrzeba 
wszak przekonywać do ulg podatko- 
wych dla dużej własności ziemskiej, 
lub do umorzenia zaległości podatko- 
wych i ograniczenia ciężarów socjai- 
nych. W realizowaniu postulatów po- 
łityki klasowej protektorzy „Słowa 
potrzebują dziś poparcia innych klas 
społecznych, są oni zbyt słabi by mo- 
gli wpływać na Rząd bez sojuszu z in 
nemi grupami klasowemi. Organizo- 
wać opinję drobnego rolnika, pracują 
cej inteligencji i mieszczaństwa, mo- 
bilizować tę opinję do walki o inte- 
resy klasowe owej grupy ziemian—oto 
czołowe zadanie prasy reakcyjno-zie- 
miańskiej. Poto jednak, by związać ze 
„Słowem urzędnika, drobnego rolni- 
ka, czy pracującego inteligenta, nie 
można wyłącznie drukować artyku: 
łów p. Wańkowicza o głupocie ubez- 
pieczeń socjalnych. Trzeba fascyno- 
wać paradoksami i doskonałością for- 
my ałbo tworzyć szersze fronty spo- 
žeczne. . 3 

P. Mackiewicz podróżował po So- 
wietach i przywiózł stamtąd walizy 
wypchane rewelacyjnemi obserwacja- 
mi. Uwodziło też „Słowo' swych czy- 
telników ekscentrycznemi reportaża- 
mi z Bolszewji, blyskalo globalnemi 
koncepcjami polityki zagranicznej, 
strzelało piłkami footbalowemi na 
cześć Marszałka Piłsudskiego i B. B. 
i handel jakoś szedł. Czytali „Słowo* 
nie tylko ziemianie, czytał inteligent, 
urzędnik, nauczyciel, mieszczuch. 

Dziś tematy się wypisały. „Bjórke* 
już ludzi nuży a sytuacja się zaostrza. 
P. Mackiewicz polemiką z „Żagara- 
mi* podmalował wyraziście wąski kla 
sowy charakter „Słowa. Trzeba więc 
cenę rynkową „Słowa świdrować na 
gwałt. Trzeba tworzyć szeroki front, 
koncentrację opinji przeciwko ogól- 
no narodowemu niebezpieczeństwu: 
„Szarańcza komunistyczna zbliża się”. 
Cała bieda w tem, że jeszcze jest w 
Moskwie, że w Wilnie niema realnego 
niebezpieczeństwa. Ale p. Mackiewicz 
wie co robić. Zrobił parę spacerów na 
zebrania żagarystów pomyślał i oto pro 
szę... macie żywą szarańczę komuni- 
styczną nie gdzieś tam w Moskwie czy 
w śniegach petersburskich lecz tu na 
„'wonnych zaułkach wileńskich. Re- 
welacja zrobiła swoje. Podobno ma- 
ją się rozdawać ulotki w parotysięcz- 
nym nakładzie o niebezpieczęństwie 
rewolucji komunistycznej w Wilnie. 

Ludzie, którym 

Wśród czytelników „Słowa* wytwa 
rza się nastrój, jaki był w Petersbur- 
gu przed październikiem 1917 r. P. 
Mackiewicz gra va banque. By się 
obronić na raz zajętych pozycjach, 
musi wszystko cokołwiek spreparowa 
na przez niego, szarańcza powie, wep- 
chnąć do bolszewizmu. 

Mówią mu żagaryści, że nie chcą 
kapitalizm zachodnio europejski za- 
mienić na kapitalizm państwowy, na 
eksploatację mas pracujących przez 
etatystyczną biurokrację czerwonej 
Moskwy, — mówią że chcą kapita- 
lizm zamienić syndykalistycznem spo- 
łeczeństwem wolnych wytwórców—a 
p. Mackiewicz na to: trzeba poznać bh 
żej Sowiety, niema tam etatyzmu, nie- 
ma kapitalizmu państwowego. : jest 
wszystko, czego chcecie, jest olbrzy- 
mie znaczenie syndykatów, jest walka 
z biurokracją, jest wasz syndykalizm* 

Niezrażeni tem żagaryści mówią 
mu dalej, że walczą z materjalizmem 
filozoficznym, że wśród nich więk- 
szość stanowią wierzący i praktykują 
cy katolicy, którzy chcą zmiany ustro- 
ju w imię odrodzenia religii — a na 
to, Mackiewicz ze świętokradczym dla 
nas sadyzmem: „Niema w Bołlszewji 
materjalizmu, — jest religja — na wła 
sne oczy widziałem — u was Komunja 
św. u nich czczone zwłoki i Mauzole- 
um Lenina, niema między wami róż- 
nicy“. : 

Przekorni żagaryści mówią mu z 
kolei, że nie chcą takiego ustroju, 
gdzie praca opiera się na niewołnict 
wie państwowem, że chcą wychować 
polski świat pracy w entuzjaźmie do 
pracy i wewnętrznej dyscyplinie spo- 
łecznej — a na to złem okiem patrzą- 
cy p. Mąckiewicz: „nie oryginalnego 
wszystko to jest w Bołszewji i entuz- 
jazm i egzaliacja — wszystko to ko- 
Pjujecie!“ 

No i któż tu poradzi z takim kra- 
jowym Schmelingiem! Dalibóg! Je- 
Śli znajdzie się kto, co w takich wa- 
runkach polemicznych potrafi wyka- 
zać p. Mackiewiczowi, że nie jest bol- 

szewikiem, to niezwłocznie oddaje się 
w ręce prokuratora. 

Wiem, że nie ma strachu, że p. M. 
jest niezwyciężony. Tylko, że kupuje 
to p. M. kosztem bardzo drogim, bo 
kosztem idealizowania regimu stalli- 
nowskiego, kosztem przypisywania 
eksperymentowi Stallina wszystkie- 
go co się marzyło jakimkolwiek bo- 
jownikom o bezklasowe społeczeńst- 
wo. Manuilski Prezes Kominternu mu 
si być szczerze zadowołony. Udziele- 
nie wizy p. M. opłaciło się. Ale co na 
tę kontrabandę bolszewizmu przyja- 
ciele polityczni p. Mackiewicza? Czy 
nie czas im byłoby skończyć z p. M. 
tak, jak skończono na ałeksandryj- 
skiej giełdzie z tym spekulantem 'ba- 
wełny? 3 

* * że į 

Batem paradoksu i autorytetem 
naocznego šwiadka p. M. zapędza do 
Bolszewji wszystko, co može szkodzič 
interesom ziemiaństwa lub „Słowa”. 
Ale czem sam się odżywia? W imię 
czego walczy z Bolszewją? 

Może katolicyzm? 
Czytajmy „Myśl w obcęgach* 

Bruno Jasieński, autor zabawnej książki 
„Palę Paryż”, wyraża swój zachwyt dla świa 
ta antycznej kultury i nienawiść dla chrze- 
ścijan. A przecież pogaństwo patrycjuszow- 
skiej kultury i pierwsze chrześcijaństwo — 
ruch mas niewołniczych. Kto powiedział po 
raz pierwszy, „kochaj bliźniego Twojego”. 
kto kazał kochać ubogich, biednych, szano- 
wać ubóstwo, nędzę. Gdzieby bolszewicy by- 
li, gdyby nie to, że bazują swoje degenerac- 
ko-terorystyczne teorje na szacunku prole 
tarjuszd, człowieka ubogiego. Przecież nie 
oni to wymyślili, 

Poganie myśleli inaczej. 
Petroniusz do Winicju 
„Mamfże mijłować Bit zyków, którzy 

noszą moją lektykę, Egipcjan, którzy: palą 
w moich kąpielach? Na białe kolana Chary- 
tek, przysięgam ci, choćbym chciał, nie po- 
trafię. W: Rzymie jest najmniej sto tysięcy 
ludzi, mających albo krzywe łopatki, albo 
grube kolana, albo wyschłe łydki, albo ok- 
rągłe oczy, albo za wielkie głowy. Czy ka- 
żesz mi ich kochać także? Kto kocha pię- 
kność, dla tego samego nie może kochać 
brzydoty”. 

P. M. oczywiście całą sympatją jest 
po stronie pogańskiej filozofji Petron. 

  

  

  

    

kazano czekać. 
(Obrazki paryskie). 

W tem olbrzymiem, nerwowem 
mieście, wśród śpieszących się ludzi 
oni jedni wyczekują bezczynnie w dłu 
gich smutnych kolejkach i, posuwając 
się noga za nogą, człapią rozmiękłemi 
podeszwami po asfalcie chodników. 

Stoją ramię przy ramieniu, wy- 
ciągnięci w długi szereg nędzy i zmę- 
czenia. 

Zbici w bezksztaliną masę, oble- 
gają budynki instytucyj społecznych 
lub państwowych. Wzdłuż parkanów 
miejskich, oklejonych afiszami, na 
których mizdrzą się nawpół nagie 
rewjowe piękności, trwają w tępem 
wyczekiwaniu na załatwienie jakiejś 
formalności, od której nic się w ich 
życiu nie zmieni i nic się nie poprawi. 

Wszędzie ich pełno, a już zwłasz - 

«cza na dalszych krańcach Paryża. 

Tam gdzie wydają obiady, polic- 
janci w granatowych pelerynach w 
zwiększonej liczbie pełnią swą służbę. 
Żeby nie było zbytniego pchania się 
i gwałtu, żeby wszystko odbyło się 
w porządku. Ale ten tłum stojący w 
szarych kolejkach jest spokojny, jest 
jakby obojętny na wszystko. 

Czasem tylko — jak w ów mglisty 

poranek przedwiośnia zakołysze się 
morzem  wezbranych głów u bram 
parlamentu i będzie wył głosem nad. 
ciągającej burzy — „Du travail ou du 
fain*, „Pracy albo chleba*. 

W zatarasowanej dreptaninie wie- 
lu komitetów i stowarzyszeń poda się 
im chleb. — Pracy nie da nikt. 

I tak oto rośnie z dnia na dzień 
olbrzymia armja bezrobotnych. 

Straszliwy akumulator niezadow»- 
lenia i buntu. 

Najpotworniejsza 
współczesności, 

Tragiczna omyłka liczebna, na któ 
rej zazgrzytało mknące w szalonym 
pędzie koło wydarzeń 

Wśród zawrotnego tempa życia 
dzisiejszego nagle miljonom ludzi ka- 
zano stanąć na miejscu, kazano cze- 
kać. 

Odebrano im nietylko pracę, ode- 
brano im również prawo gorączko- 
wego pośpiechu — cierpką radość 
współczesności. 

W wąskiej uliczce, która od ruch- 
liwego bulwaru St. Michel wygiętym 
łukiem zamyślenia i ciszy prowadzi 
do kościołka St. Sćverin pięciu po- 
licjantów pilnuje porządku wśród 

dysproporcja ° 

KURTJER WYTLEŃSŚSKT- 

jusza. P. M. kocha tylko piękno i kul 
turę a organicznie nie znosi krzywych 
łopatek, grubych kolan i wyschłych 
łydek, kocha tylko boskich wybrań- 
ców, co pełnemi haustami chłepcą pię 
kno Luwru i emocję makabrycznego 
teatrzyku Grand Guignol, korzystając 
z rent ziemskich, kuponów i tantjem. 
Kto ma wątpliwości niech czyta dalej 
„Myśl w obcęgach*: p. Mackiewicz 
omawia tam reportaż Łunaczarskiego 
z życia tych, co w dancing-roomach 
przy wtórze drewnianego rytmu jazz- 
bandu i wrzasku saksofonów foxtrot: 
tem zabijają niepewność dnia jutrzej- 
szego. Pisze p. M.: 

„Czy czytając... wodza bolszewików wy- 
raz po wyrazie nie konstatujemy niemal ze 
strachem, że budzą się w nas nieprawdopo- 
dobne jakieś asocjacje z Quo Vadis. 

Doprawdy przymknijmy oczy i przypom- 
nijmy sobie Pompeę. Ten cudny okaz kul- 
tury, która doszła do przesytu, do wspania- 
łego bogactwa. Nie można sobie przypom- 
nieć Pompei bez oznak obyczajowego zep- 
sucia, bez tych nieprzyzwoitych części ciała 
ludzkiego, które tam zdobią każde mieszka 
nie, jako fresk, czy gzyms, jako znak szczę- 
Ścia nazewn. jako bibelot, czy złoty klejnot 
zawieszony na kobiecych piersiach. I na tle 
tego dobrobytu, wysokiej cywilizacji intele- 
ktualnej— przyszło chrześcijaństwo, niosące 
obrzydzenie i pogardę do zepsucia obyczajo. 
wego Porównanie bolszewizmu z chrześcijań 
stwem jest dla nas Świętokradztwem, dla 
bolszewików bezczelnem oszczerstwem. Od- 
ważnie skonstatuję tę analogję, że świat an- 
tyczny łączył bogactwo i zepsucie obycza- 
jowe, podobnie jak dziś propagatorowie boł 
szewizmu łączą atak na burżuazję z obraza- 
mi nieobyczajowości erotycznej tej burżu- 
ат : 

P. M. marzy o „cudnych okazach“ 
bibelotów i klejnotów pompejańskich. 
Nie znosi katakumb i ascetyzmu pier- 
wszych chrześcjan. Widzi siebie w 
patrycjuszowskim pałacu z pozłaca- 
nemi belkami wśród syryjskiej purpu 
ry, naczyń etruskich i szkieł aleksan- 
dryjskich. Grają mu na formindze, 
poeta skanduje wiersze a wokół zło- 
towłose, o atłasowej skórze niewolni- 
ce. Dziś nieco inaczej zamiast formin- 
gi — jazzband, zamiast pałaców pa- 
trycjuszowskich Adria, zamiast 
złotowłosych niewolnic — roznegliżo- 
wane prostytutki, zamiast niewolni- 
ków—-proletarjat i pokorny chłop. P. 
M. godzi się i z tą zmianą dekoracji 

I cóż tu robi katolicyzm? P. Mae- 
kiewiez publicznie oświadczył, że ka- 
tolicyzm pierwszych wieków to ezy- 
stej wody bolszewizm, Dzisiejszy więc 
katolicyzm o tyle jest czegoś wart dla 
p. M. o ile jest mocnym filarem, pod- 
trzymującym stropy walącego się 
gmachu kultury mieszczańskiej, 

Pan M. zapatrzył się na Petronju- 
sza. Zapewne gorąco pragnie być po- 
dobnym do Petronjusza. * ROZW 

Ą jednak daleko ci redaktorze do 
Petronjusza. Petronjusz był szczery, 

   

nie udawał katolika. — Mówił otwar-. 
cie dlaczego nim być nie może, 

„Paweł z Tarsu mówił mi, że dla 
Chrystusa trzeba się wyrzec różanych 
wieńców, uczt i rozkoszy. Wprawdzie 
mi inne obiecywał szczęście alem mu 
odrzekł, żem na takie inne za stary 
i że różami zawsze będą się cieszyły 
oczy moje, a woń fijołków także mi 
zawsze milszą będzie niż woń brud- 
nego „bliźniego* z Sobury. To są przy 
czyny dla których wasze szczęście nie 
dla mnie*. Tak mówił Petronjusz. 

Pan M. nie odważył się i nie od- 
waży się chyba tak powiedzieć. Jeź- 
dzi on na Zjazd dziennikarzy katolic- 
kich. Cóż?... nie jest on gorszy od en: 
deków. Trzeba jeździć na zjazdy. 
Wszak religja jest opjum dla cuchną- 
cej potem hołoty, religja jest kokainą 
dla buntujących się bezrobotnych. Z 
czerwonych  płacht, rozwieszonych 
na wszystkich cerkwiach Bolszewji 
wyczytał pan M., że chrześcjaństwo 
było zawsze religją eksploatatorów, 
że religja to szkodliwe opjum dla lu- 
du. Nad redakcją „Słowa* powiewają 
kolory papieskie. Też opjum... ale 
pożyteczne — tak jak u endeków. Ta 
sama postawa bolszewików materja- 
łizmu sowieckiego u bolszewików 
burżuazyjnych. 

Tam szkodliwe —- tu pożyteczne. 
Petronjusz takim nie był. 

  

czekających na kartki żywnościowe 
bezrobotnych. 

Młody chłopiec w niebieskiej ko- 
szuli i obdartych spodniach powią- 
zanych zamiast szelek sznurkami sta. 
ra się wcisnąć przed innymi. 

Policjant wygarnia go zdecydowa- 
nym ruchem pałeczki ze zbitej masy 
czekających i ustawia na właściwem 
miejscu. 

„Słuchaj stary—woła do młodego 
robotnika z dowcipnym uśmiechem--- 
coś ci się bardzo śpieszy. 

— Widzicie go — rzuca ktoś z Ни- 
mu — takiemu piłno — dobry sobie! 
—bezrobotny, który nie ma czasu —- 
to ci dopiero okaz!* 

—- Na co ten czas wydałeś? 

  

— Pokazywać takiego za biletami. 
Pomruk śmiechu przesunął się po 

szarych twarzach. 

Granatowe peleryny i gumowe 
laski policji stają sią linją demarka- 
cyjną między światem pośpiechu i 
światem bezrobocia, między tem co 
jest brawurowym rczpędem życia i 
item, co jest wyrazem powolnego ko- 
nania. 

" W domach noclegowych i w komi- 
sarjatach, na twardych pryczach, na 
długich wąskich ławach, na zimnych 
kamiennych posadzkach śpią bezdom 
ni — najsmutniejsze odpadki ludz- 
kości. 

  

Największą hańbą XIX wieku by- 
ło wyzwolenie murzynów — głosił 
swego czasu pan M. Równie hańbią- 
ce było oczywiście zniesienie pańsz- 
czyzny i późniejsza reforma rolna. 

Pan M. jest nałogowym pijakiem. 
Urzyna się do utraty przytomności 
burgundem kultury burżuazyjnej. 
„Trzeba rozumieć jakie uczucie гох- 
koszy i czystości, zadowolenia i sma- 
ku daje korzystanie z kultury europej 
skiej“. Upaja p. Mackiewicza widok 
tonących w bogactwie i przesycie, zja- 
daczy kultury, tych, co nie przestają 
przebierać się z kostjumu spacerowe. 
go w wieczorowy, ze smokinga we 
frak, tych co wspaniałym cadillaciem 
biorą udział w „Ścisku autobusów na 

placu w City* albo wyścigają się w 
„Sprężynowym, elastycznym pędzie 
aut na placu Etoile w Paryżu”, by po- 
tem godzinami głaskać rzeźby Rodina 
— marzyć w cieniu witraży gotyku i 
skończyć na teatrzyku Grand Guignol 
lub jakiejś Adrii. 

Pan M. nie jest marzycielem i wie. 
że to spożywanie kultury wymaga do- 
chodu bez pracy. By uprawiać rent- 
jerstwo kulturalne, trzeba mieć do- 
brze funkcjonujący mechanizm prze- 
pompowujący dochód społeczny do 
ogniotrwałych kas akcjonarjuszy. Mu 
si istnieć świat tych, co produkują na 
cudzy rachunek i cudzy zysk, 

Murzyni, proletarjat więc to dla p. 
M. kolorowe mięso, to splot wypię- 
tych mięśni, to nawóz na którym wy- 

, rasta egzotyczny kwiat kultury. 
I dlatego p. M. jest zwolennikiem 

niewolnictwa i pańszczyzny. 
Dla nas proletarjat i wieś — to ko 

palnia drzemiących talentów, to ol- 
brzymie masy ludzi łaknących lepsze- 
go życia, ludzi, którym trzeba rozdać 
niedostępne dla nich dotychczas zdo- 
bycze kultury europejskiej, ludzi, któ 
rych trzeba uwolnić od pajęczyny 0- 
motującej ich siecią szynków i brud- 
nych sklepików w których sprzedają 
się stosy standaryzowanej tandety. 

Dla niego — to cuchnący cebulą, 
śledziem i wódką motłoch, motłoch, 
który oszukuje, kradnie, łajdaczy się 
i rajfurzy, motłoch, którego trzeba 
trzymać krótko. 

„Ta młodzież nie zna tej cywili- 
zacji europejskiej, którą chce nisz- 
czyć. Trzeba rozumieć jakie uczucie 
rozkoszy i czystości zadowolenia i 
smaku daje korzystanie z kultury eu- 
ropejskiej“. — Jakież to jest jednak, 
Panie M. rozpaczliwie sztubackie? Jak 

że spóźniony jest ten nasz .zwulgary- 
zowany Nietsche ze swą ułatwioną fi- 
lozofją, w promieniach której żyje 
garstka mieszczańskiej elity „nadludzi' 
i w ich cieniu całe zwały pokornie pra 
cujących mięśni! Ileż w tej .filozofji' 
jest szczerej i naiwnej dekadencii 
schyłkowego kapitalizmu, gdy ideały 
szturmowej ekspansji gospodarczej i 
wysiłku produkcyjnego luzują się ide 
ałami konsumcji i wygody? Jakże do- 
skonałą ilustracją jest p. M. dla Sore- 
la, mówiącego o tem, że moralność i 
kultura współczesna zbliżają się do 
moralności rozkładającego się Rzy- 
mu. 

Dziś tylko sztubacy, pensjonarki i 
fordanserzy zachwycają się doskona- 
łością kultury europejskiej. 

Czytajcie Spenglera. Czytajcie pro- 
fesora  Zdziechowskiego! Czytajcie 
zresztą, każdego badacza kultury 
współczesnej a znajdziecie wszędzie 
surową ocenę obecnej kultury euro- 
pejskiej. 

Trzykowski w „Wiad. Lit.* stresz- 
cza ostatnią pracę .Spenglera. Cóż mó- 
wi ten popularny w Niemczech myśli- 
ciel deklarujący się zresztą wyraźnie 
jako mieszczański ideolog!: 

zems yzyskiwanego Świa 
ta na swych panach... bezrobocie obecne 
nie kryzysem lecz początkiem katastrofy... 
Niema odwrotu. Optymizm jest tchórzost- 
wem. Trzeba umrzeć w sposób godny rasy'. 

A któż nie zna ponurych wizyj 
prof. M. Zdziechowskiego. Wszak p. 
Mackiewicz nie odważy się chyba tak 
jak nas zapytać prof Zdziechowskie- 
go: „Czyś zwiedzał porządnie świąty- 

  

     

  

  

    

Jakiś 
przed zaśnięciem związuje sobie moc- 
no stopy jaskrawym wełnianym sza- 
likiem, który w dzień ozdabia mu 

osiemnastoletni wyrostek 

szyję. Jakby chciał ruchliwe. młodź 
nogi w czasie kilku godzin bezdomne- 
go snu odzwyczaić od pośpiechu i 
szybkości. Żeby potem, w czasie 'dnia 
jak najwolniej człapały po chodni- 
kach Paryża w wędrówce bez celu. 

Dzieci kilkoletnie w barchanowych 
sukienkach w czerwoną kratę niosą 
bochny chleba rozdawane na przed- 
mieściach pr. ruchliwą i ofiarną 
„Armję Zbawienia 

  

  

Drobne zęby zatapiają się w gli- 
niasty miąższ żebraczego chleba, a 
wielkie oczy o długich rzęsach i moc- 
nych brwiach patrzą przed siebie, jak 
oczy ludzi starych. którzy nie mają 
jutra. 

A świelny, kipiący Paryż wśród 
najpiękniejszych dzielnic, między 
lśniące pudła luksusowych samocho- 
dów i dyskretne półświatła wytwor- 
nych kawiarni rozrzuca białe i ró- 
żowe ulotki z napisem: „Achetez pour 
čviter le chómage. (est un Devoir 
National“. 

Wielkie magazyny. wołają barw- 
nemi transparentami: „Kupujcie, ku- 
pujcie, to jest chleb dla dzieci naszych 
robotników". 

Związek byłych Kombatantów 

Petroniusz. czy  mieszczański bolszewik? 
nie greckie? Czyś był na Rodos? Czyś 
widział Aleksandrję, Memfis, Pirami- 
dy?“ Wszak trudno znaleźć nie tylko 
w Polsce ale i w Europie człowieka, 
któryby tak do cna poznał i przemy- 
ślał obecną Europę, jak prof. Zdzie- 
chowski. Trudno znaleźć bardziej czu 
ły sejsmograf dla wszystkich obja- 
wów kulturalnych na Zachodzie, jak 
psychika prof. Zdziechowskiego. ! 
dlatego właśnie czytajcie . Europę, 
Rosję, Azję'* prof, Zdziechowskiego. 
Czytaj redaktorze, a zobaczysz całą 
pustkę i owrzodziałość obecnej kul- 
tury Europy. Prof. Zdziechowski z 
całym spokojem prawdziwego arysto 
kraty ducha oczekuj: nieodwołalnej 
według niego katastrofy. Spengler, 
Zdziechowski — oto postawa niefał 
szowanego Petronjusza. Jakże daleki 
od nich jest p. M. ze swojemi dziecin- 
nemi zachwytami dla główek Rodina 
i ścisku autobusów londyńskich. 

Jeśli nie odechce się panu M. na- 
śladować Petronjusza to niechże po- 
słucha, co widział ten arbiter elegan- 
tiarum: 

„I począł myśleć, że taki świat, o- 
party na przemocy, na okrucieństwie 
o którem nawet barbarzyńcy nie mieli 
żadnego pojęcia, na zbrodniach i sza- 
lonej rozpuście, nie może jednak się 
ostać, Rzym był panem świata ale i 
wrzodem świata. Wiało od niego tru- 
pią wonią. Na zgniłe życie padał cień 
śmierci. Petronjuszowi nigdy nie sta- 
nęła wyraźniej przed oczyma ta praw- 
da, że ów uwieńczony wóz, na którym 
w postaci tryumfatora stoi Rzym, wlo 
kąc za sobą spętaną trzodę narodów. 
idzie do przepaści. Życie światowład 
nego grodu wydało mu się jakimś bła- 
zeńskim korowodem i jakąś orgią któ 
ra jednak musi się skończyć. 

Rozumiał też, że jedni tylko chrześ- 
cjanie mają jakieś nowe podstawy 
życia: 

P. Mackiewicz nie rozumie tego, 
co już rozumiał Petronjusz. 

Nie redaktorze! nie jesteś Petron- 
juszem. 

Pan M. rozumie jednak, że jest co- 
raz gorzej z konserwacją tych koloro- 
wych i białych mięśni. 

Czytał, że w Rzymie buntującej się 
gawiedzi Cezar rozdawał chleb i urzą- 
dzał igrzyska. To też p. M. nie jest 
bezwzględnym wrogiem ubezpieczeń 
socjalnych. Mało tego p. M. wie, ż 
i ochłapy ustawodawstwa socjalnego 
nie pomogą, że trzeba wymyśleć ja- 
kąś bardziej zasadniczą pociechę. I o- 
to znajduje „filozofję*, którą można 
walczyć z. Bolszewją Tym taranem 
są dwa słowa „już nigdy'. Któżby 
przypuszczał, że w tych dwu słowach 
mieszczą się całe tonny tragizmu? 
Wykrył to jakiś konkurs angielski i 
p. M. 

„Dlatego kapitalizm jest dla p. M. 
dobry, że tu tragiczne „już nigdy* 
jest wykreślone z życia społecznego, 
że u nas żaden największy parjas nie 
traci nadziei na karjerę. 

Można być w ostatniej nędzy, ale 
zawsze kapitalizm otwiera perspekty- 
wy zostania Rotschildem lub Stinnc- 
sem, — tak sobie filozofuje p. M. 1 
pocóż wobec tego radykalizować się? 
Poco zmieniać ustrój? Wszak nauczy- 
ciel, skryba magistracki, bezrobotny 
brukarz z Boufałłowej, wszyscy oni 
przy pewnej dozie uczciwości i sprytu 
mogą uciułać sobie willę, auto, ele- 
gancki krawat, ciepłą łazienkę i włas- 
ny sklepik. Wszak każda Kasia lub 
Zosia jeśli będzie mieć zgrabne nogi, 
przystojną buzię i będzie używać per- 
fum dla usunięcia zapachu pod pacha 
mi, może zostać żoną dyrektora lub 
ekonoma. Skończony pechowiec i ten 
może zaoszezędzić tyle, by go zawieźli 
na cmentarz na takim pięknym kara- 
wanie z takimi zachwycającymi miesz 
czucha pomponami i takimi jurnymi 
końmi. 

A dolarówka? A loterja? I któż tu 
może smucić się, że „już nigdy”... I 
poco się radykalizować? 

Ale zostawmy kawały na stronie. 
Czyżby naprawdę ten brak tragiczne- 

zwraca się do swych członków o stałą 
tygodniową składkę na cały okres 
kryzysu w wysokości 2-ch franków 
na rzecz kolegów bezrobotnych: „Dwa 
franki na tydzień —- mówi odezwa — 
czyż to wiełki dla ciebie ciężar, to 
mniej niż paczka tytoniu, mniej niż 
jeżeli pięćdziesiąt tysięcy naszych pra 
„apćritif*. Jakiż to będzie duży zasi- 
łek dla naszej kasy dła bezrobotnych, 
cujących kolegów („non-chėmeurs“) 
wpłacać będzie kwotę taką regular- 
nie“, 

Arcybiskup Paryža rozkazal by w 
niedzielę w czasie trwania nabożeństw 
sprzedawano w cenie jednego franka 
kupony na budowę nowych kościo- 
łów. „Budujmy nowe świątynie — 
głosi odezwa pasterska — dostarczaj- 
my ludziom pracy, zwalczajmy tą dro 
gą bezrobocie*. Nowym językiem prze 
mawia pasterz do wiernych! — Nie 
tylko ku chwale Boga — jak dawniej 
—ale także by przyjść z pomocą gło- 
dującym robotnikom. by dać pracę 
rękom pracy pozbawionym — wzywa 
się lud wierny do skladek i do ofiar. 

Inicjatywa prywatna, dobroczyn- 
ność i miłosierdzie idą na pomoc 
opiece społecznej —: zatraca się grani 
ca między ubezpieczeniem socjalnem 
i jałmużną. 

Zawiłe zrównanie rachunku współ 
czesnego życia zaciążyło zmorąnad 
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go „już nigdy* w życiu społecznene 
Europy i te mieszczańskie możliwości 
karjery to cała ideowa odpowiedź pa- 
na M. na agresję Kominternu? Czy 
z takim bagażem ideowym pójdzie p. 
M. do bezrobotnych? 

Na uniwersytecie jest kilku wszech- 
polaków którzy są naszymi pupilami. 
Z całego serca im życzymy, by nie 
ustawali w zbożnej pracy dla „dobra 
narodu'. Jedno ich przemówienie wię 
cej szkodzi endekom, niż najwspaniał 
sze rakiety naszych mówców. P. Mac- 
kiewicz pełni wobec III-ej Międzyna- 
rodówki Stallina taką samą rolę, ja- 
ką ci biedni endecy pełnią wobec nas. 

Gdybym był kierownikiem Komin- 
ternu tobym subsydjował p, Mackie- 
wicza. 

Petronjusz był mądrzejszy. 
Petronjusz nie błaźnił się przed 

niewolnikami pocieszaniem ich, że 
każdy z nich może zostać patrycju- 
szem. 

Lew Trocki wydał niedawno książ 
kę p. t. „Stallinowska szkoła falsyfi- 
kacji*. Dla Stallina i jego przyjacioł 
kłamstwo, fałsz i używanie przeku- 
pionych i podstawionych typów to 
tylko zjawiska „socjalno-poleznyje: 
albo  „socjalno-wriednyje*. Innych 
kryterjów niema. Trocki publikuje 
fakty masowego fałszowania doku- 
mentów z historji rewolucji rosyjskiej 

„Action Fransaise* również wyzna 
je iż polityka nie zna.etyki, zna tylka 
interes grupy chcącej rządzić. Pan M. 
jest entuzjastą „Action Fransaise*, 
podróżował też po Bolszewji i przyj- 
rzał się bliżej stallinowskiej szkole 
fałszowania. 

Kłótnia nasza, przechodząca naraz 
od strony „Słowa* w obelgi i nerwy, 
obfituje w zniekształcanie faktów 
przez pana M. 

I tak... 

Podsłyszany na zebraniu towarzy- 
skiem żart o „komsomolcach* zamie- 
nia się w poważny argument, Fałszy- 
wie przedstawia się przebieg zebrania 
o poufność którego sam p. Mackie- 
wicz prosił. Mówi się na zebraniu dn- 
żo o szczerości Dembińskiego a potem 
zarzuca się mu grę w chowanego. 

Wkońcu całe to silenie się na zro- 
bienie z nas komunistów przypomina 
mi robotę wiernych Stallinowi publi- 
cystów. Znane jest to wpychanie każ- 
dego, kto nie jest ślepo posłuszny kli- 
ce Stallina w jeden obóz „socjalfaszy- 
stów i lokajów burżuazji”. Każdego 
nieprawowitego wobec Stallina komu- 
nistę wyćwiczeni dziennikarze robią 
natychmiast „oczkowtiratielem“  Hk- 
widatorem i w końcu socjal-faszystą. 

Mac Donald, „regenat“ Kautski, 
cała II Międzynarodówka, Trocki z ad 
herentami, luksemburgiści, nawet ja- 
kiś czas sam Radek i Zinowjew, wszy 
stko to „socjal-faszyści*. Pan M. na- 
patrzył się na te metody. Jeszcze pa- 
rę tygodni polemiki « zapewne będzie 
my mogli wydać grubą książkę p. t. 
Mackiewiczowska szkoła falsyfikacji. 

Petronjusz takim nie był. Umiał 
w imię uczciwości stawiać czoło same 
mu Neronowi. Petronjusz inaczej wal- 
czył z Tygellinem niż Mackiewicz z 
nami. Petronjusz napewno nie pre- 
numerowałby „Slowa“, 

Wśród woni fijołków przy świetle 
różnokolorowych szkieł aleksandryj- 
skich i dźwięku cytr umierał w obję- 
ciach złotowłosej Eunice Petronjusz 
z otwartymi żyłami. 

Na Zamkowej w kilku pokojach 
redakcyjnych zastyga „ostatni pre- 
zent klasy ziemiańskiej* „Słowo* w 
objęciach swego redaktora. Zastrzyki 
nie pomagają. P. Mackiewicz miota 
się w coraz mniej wybrednych chwy- 
tach polemicznych. 

To wcale już nie Petronjusz — to 
zwyczajny, burżuazyjny bolszewik, 
który dobrze zna szkołę Stallina i je- 
go metody walki. 

H. Dembiński. 

wszystkiemi sprawami. Jakaś tragicz 
na omyłka liczebna. czy omyłka sy- 
stemu położyła się wpoprzek rozwoju 
ludzkości. 

Okazało się bowiem, że tam, gdzie 
panuje nienaruszalna zasada poszano 
wania własności trzeba miljony ludzi 
pozbawiać pracy, jedynej „własności ° 
jaką posiadali. „Własności*, która 
była źródłem ich egzystencji, podsta 
wą bytu ich rodzin, osią ich życia. 

Góż z tego, że gdy. otworzono za- 

ciśniętą pięść robotnika by odebrać 
mu pracę, cóż z tego, że wzamian za 
to włożono mu kartę uprawniającą 
do korzystania z zapomogi społecz- 
nej? 

Przecież w istocie rzeczy świat w 
paroksyzmie kryzysu podeptał w sto 
sunku do nich nienaruszalne pozornie 
poszanowanie prawa własności. 

Po jakiej więc linji pójdą dalsze 
dzieje świata, gdy wśród zadyszanego 
pośpiechu motorów, wśród świstu w 
zawrotnem tempie poruszanych śmi- 
gieł, wśród przeciągłego wycia fal 
radjowych, i zasapanych oddechów 
pędzących pociągów poczęły dudnić 
w powolnem, straszliwem człapaniu 
umęczone nogi miljonowych rzesz 
bezrobotnych? 

Wanda Pełezyńska. „', 

MAR po 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Walka z tyfusem. 

Dzięki intensywnej akcji przeciw 
**yfusowi na terenie powiatów zagro- 
żonych epidemją tyfusu płamistego 
niebezpieczną tę chorobę zdołano nie- 
mał zażegnać. W powiecie mołode- 
czańskim zanotowano zaledwie dwa 
wypadki zasłabnięć na tyfus plamisty, 
w brasławskim epidemję stłumiono w 
zarodku. W całym powiecie zanoto- 
wano zaledwie jeden wypadek tyfu- 

su. Również wygasła kompłetnie epi- 
demja w pow. dziśnieńskim. Choruje 
tam jedna osoba. Groźniej nieco przed 
stawia się sytuacja w powiecie osz- 
miańskim, gdzie stosunkowo najwię- 
cej jest chorych, a to z powodu gra- 
niczenia z pow. wołożyńskim w któ- 
rym, jak wiadomo, epidemja tyfusu 
plamistego przybrała najostrzejsze 

formy. 

Krwawa bójka pomiędzy braćmi. 
W dniu wezorajszym we wsi Olginiany 

Male, gminy gierwiackiej pomiędzy braćmi 
Stefanem i Michałem Piotrowskimi wynikła 
«tra sprzeczka, która zamieniła się w krwa- 
wą bójkę, 

Podczas bójki Michal porwał jakieś tę- 
pe narzędzie i uderzył niem brata z całej 

siły w głowę. Stefan Piotrowski doznał 
wstrząśnięcia mózgu i w stanie ciężkim 
przewieziony został do szpitala powiatowe- 
go. 

Stan  poranionego jest bardzo groźny. 
Michała Piotrowskiego aresztowano i osa- 
dzono w więzieniu. (e) 
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Miejski 
Kino - Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   

  

  
>" M AROKKO 

W rol. gł: MARLENA DIETRICH, Gary Cooper i A. Menjou 

WKRÓTCE: „,10-ciu Z PAWIAKA' 

Superfilm dźwię- 
kowo - śpiewny. 

  

  

  

Obrazek ze wsi. 
Głębokie w czerwcu 1932 r. 

Gdy na całym świecie szaleje kry- 

szys i stosunki kapistalistyczne chwie- 

„ja się jak łódka na fali, nasz włościa- 
min, odwiecznym „chłopskim rozu- 
mem, wynalazł sobie drogę doraźnego 
ratunku i przystosował się cierpliwie 
„do obecnego stanu bezpieniężności. 
Mianowicie postawił sobie za zasadę 
daleko idącą samowystarczalność w 
każdej dziedzinie. Oszczędza na wszy 
stkiem, co się dostaje za gotowy grosz, 

i prawdę mówiąc nic już nie kupuje, 
prócz chyba trochę soli i żelaza. 

„Sztoż panok*, mówi, „ciepier taka 
«lziaszouka (tanizna) paszła, że lepiej 
podawič šwiniej i sala samomu jeści”, 
I tak też czyni. : 

  

„Dawi* więc świnie, kury i cielę- 

ta, kilo cielęciny po 30 gr. nie warto 
wieźć na targ, bo się nie opłaci i wstyd 
laką cenę słyszeć, więc zjada to, co 
dawniej sprzedawał. I dlatego nigdy 
tu chłopi tyle misęa nie jedli co teraz, 
kur baby nahodowały dużo, bo gło- 
szono, że będzie wielki handel jajami, 
ieraz służy to na użytek domowy. 
Wódki nie kupują, domowa „SAMO - 
„honka'* doskonale zastępuje monopol- 
kę i jest znacznie tańsza, a zresztą 
przy. sąsiedzkich stosunkach można 
„Ją mieć na zamianę za produkta. Cha- 
ły stawiać też łatwiej i taniej niż daw 
niej. dobry zrąb kosztujący dawniej 
300—400 zł. teraz za 100 można do- 
stać. Buty szyją domowi szewcy, ta- 
nio, bo nie płacą przecież podatku za- 
wodowego, przemysłowego czy obro- 
towego. Lnu zasieli dużo, bo też miał 
być eksport zagranicę, handel i 
wielkie z tego korzyści. Nikt o len na 
rynkach nie pyta, zaniierzenia w tym 
kierunku stanęły na miejscu, więc 
tkactwo domowe kwitnie, koszule 
spodnie, ubranie, paltoty, kurtki wszy 
słko się tcze i szyje na miejscu. ' 

Wieś miasta nie potrzebuje. Cukier 
zastępuje miodem, żelazo w wielu na- 
tzędziach łykiem i drzewem, jak oj- 
«cowie robili, za Gedymina, a nieliczne 
wydatki zaspakajają temi resztkami 
«arskich, złotych rubli, które jeszcze 
bywają po zapieckach i innych tego 
rodzaju kasach ogniotrwałych. Każda 
większą sprzedaż i kupno załatwia 
chłop na carskie ruble, a liczne wese- 
la i wieczorynki obficie zalewane „sa- 
mohonką“ i zaprawiane tłustem ja- 
<dłem świadczą, że kryzys na wsi łat- 
wiej się daje znieść niż w mieście je- 
żeli doń zastosować pierwotne środki 
obrony. ; 

      

  

   

: Całemi gminami nie płacą podat- 
ków, bo i wielkiego nacisku niema ze 

strony sfer urzędowych, szarwarki 
nie są ciężkie. 

„Słyszym na panou i żydou ciaż- 

kije czasy pryszli, nu, ot, piersz by- 

ła darahoula, a ciepier paszła na świe- 
«cie dziaszouka (tanizna)“. 

Ot tak chłop nasz pojmuje kryzys. 

Naogół rzec można, że przystosował 

się praktycznie jak każde natury pier 

-wotne do konieczności i prócz pew- 

nych elementów komunizujących, bar 

dziej dla celów dochodowych niż z 

istotnego przekonania, stanowi ele- 

ment lojalny względem państwa pol- 

skiego, którego znaczenia nie zmniej- 

sza w jego oczach ów kryzys, odczu- 

wany przez wieś w znacznie mniej- 

«ym stopniu niż przez miasto. 

Dziśnieńczak. 

  

Ruchomy Uniwersytet 
Ludowy. 

Przed kilku tygodniami pisaliśmy obszer- 

«niej o zakresie działania Ruchomego Uniw: 

sytetu Ludowego. Urządzany przez Akademic 

%ie Koło Pol. Mac. Szkolnej i Związek Aka- 

<demików woj. Nowogródzkiego i b. Ziemi 

Mińskiej, ma na celu objazd Nowogródczyz- 

ny z cyklem popularnych odczytów ilustrowa- 

mych przeźroczami. Odczyty te, obejmujące 

najbardziej podstawowe wiadomości z dzie 

<dziny życia praktycznego i zagadnień ogól- 

mych, mają na celu zap anie szerokich mas 
włościańskich z zagadni»niami doby obecnej. 

Czy zawsze hłop tutejszy ma pozostawać 

poza kordonem wiedzy i być służką ciemno- 

sy, idąc na szarym końcu ogólnego postępu? 

Dobrze i celowo pomyślana akcja odczytowa 

smusi go wprowadzić w krąg obecnego życia, 

z którego Śmiemy twierdzić, wypadł. Nie chce 

my tu szerzej uzasadniać potrzeby tego ro- 
«lzaju akcji, bo konieczność jej nasuwa i 

«ama przez Się. Pomocnymi w tem muszą być 

vszyscy, którzy docenia ją wartość pracy nad 

«człowiekiem i pragną widzieć nie człowieka 

przeszłości, zacofania i zabobonu, lecz czło- 

-wieka świadomego siebie i świadomego ży- 

wia. ` 

   

  

  

  

  

  

W myśl tych założeń, grono akademików 
postanowiło, poświęcając część wakacyj, od- 
być uciążliwą wycieczkę „odczytową” do kre- 
sowych, ciemnogrodzkich osiedli. Na prze- 

szkodzie w wykonaniu tego stoi przysłowiowa 

„bryndza* akademicka. Sfinansowanie całej 
wyprawy wyniesie około 260 zł. Część tego 
winna być pokryta z ofiarności publicznej. Pi- 

szemy — „winna byč“ -— bo wierzymy, że 

społeczeństwo doceni wartość akcji i najskro 

mniejszemi nawet datkami przyczyni się do 

realizacji Ruchomego Us:iwersytetu Ludow=- 

go. 

    

  

  

  

Z dniem dzisiejszym rozpocznie się na ła- 

mach prasy szlachetny „pojedynek* składs- 

nia ofiar na rzecz Ruch. . Ludowego. 

Akademickie Koło Łodzian w Wilnie 0- 

e na ten cel zł. 10 i wzywa Koło Medy- 

     
    

  

Wszelkie datki przyjmują redakcje pism, 

oraz A. K. P. M. $. — Wileńska 23 m. 9 — 

w czwartki w godz. 19—21 i niedziele 11—:3 

i wogródzkiego i b. Ziemi 
a 36 m. 11 — w godzi- 

nach popołudniowych. 

Nowogródek. 
Akademja ku czci Moniuszki. 

   

W] dniu 5 b. m. odbyła się o godzinie 

12 w południe uroczy: Akademja ku Czci 

wielkiego muzyka Polski Stanisława Moniusz 

ki, w sali gimnazjum państwowego. Akadem. 

ja, której organizatorem był prof. Karol Ło- 

ziński wypadła nadzwyczaj udatnie, wyka- 

zując przedewszystkiem wielki talent mu- 

zyczny p. prof. Łozińskiego, który swą grą 

utworów Moniuszki z opery „Halka* i in- 

nych, wzruszył i przejął do głębi słuchaczy. 

Odczyt o. Stanisławie Moniuszce, napisany 

przez prof. Łozińskiego, wygłosił p. prof. 

Jan Sulima-Popiel. Odczyt poprzedzony po- 

szczególnemi występami solistów i chóru 

ilustrował odrazu działalność muzyczną tego 

polskiego władcy tonów, a zarazem nie nu- 

żył słuchaczy swoją długością, Wi odczycie 

p. Łoziński omówił szeroko działalność Sta- 

nisława Moniuszki, zwracając baczną uwagę 

na jego ekspresje i ewolucje duchowe. Chór 

gimnazjalny pod dyrekcją p. prof. Wołyń- 

czyka wykonał bardzo ładnie „Pieśń wieczor 

ną“ i „Wiosnę“ Moniuszki. 
Z występów solowych należy zwrócić 

przedewszystkiem uwagę na p. prof. Antonie 

go Wbłończyka, który wykonał arję Jontka 

i „Znasz li ten kraj* Moniuszki. Uczenica 

kl. VII B. Danuta Wiierniewiczówna wyko- 

naniem arji „Halki“, „Jako od wichru krzew 

połamany” zyskała bardzo przychylne uz- 

nanie publiczności. Na całość programu zło- 

żyły cię jeszcze śpiewy solowe uczenicy kl. 

VI A. Sawaszczykówny, pp.: W. Kolendy i 

R. Kiersnowskiego. 
Cała Akademja pięknie zorganizowana, 

była prawdziwą ucztą muzyczną i nie pozo- 

staje nam nic innego. jak tylko złożyć po- 

winszowania jej organizatorom. Is. 

Krasne nad Uszą. 
Zebranie gminnego koła B. B. W. R. 

W dniu 5 czerwca r. b. o godz. 14-ej 

odbyło się zebranie informacyjne członków 

i sympatyków Gm. Koła B. B. W. R. w Kraś- 

nem n/Uszą w sali Domu Ludowego. W obec- 

ności przeszło 100 osób zagaił zebranie prezes 

Komitetu miejscowego p. Kisiel Antoni, który 
przewodnicząc zebraniu powitał przybyłych 
gości pp. senatora prof. Rydzewskiego i kie- 
rownika Pow. Sekrelarjatu Łukaszewicza, po- 
czem udzielił głosu p. senatorowi Rydzew- 
skiemu. 2 

W przeszto pėltoragodzinnym referacie 

mówca nakreślił sytuację polityczną i gospo- 

darczą w kraju i zagranicą, podkreślając 

weszłą w życie ustawę o szkolnictwie, prace 

nad naprawą konstytucji, sprawę ulg zastoso- 

wanych odnośną ustawą dla podatków i sze- 
reg spraw interesujących ogół obywateli a 
zwłaszcza rolnictwo, poczem przyjmował po- 
„szczególnych delegatów osiedli tut. gminy, 
informując w wielu sprawach lub przyjmując 
od nich prośby wzgl. wnioski. 

Następny mówca p. Łukaszawicz refero- 

wał sprawy organizacyjne apelując do ze- 

branych, by skupiali się w miejscowej orga- 

nizacji BBWR, będącej odłamem wielkiego 

stronnictwa dążącego do wydźwignięcia kra- 

ju z obecn. sytuacji i dbającego o jego dobro 

poczem na wniosek jednego z zebranych wy- 

rażono zaufanie obecnemu Rządowi oraz 

współpracę z nim wznosząc okrzyk na cześć 

Wodza Narodu I Marszałka Polski, co przy- 

jęte zostało przez zebranych z entuzjazmem 

przez powstanie oraz huczne oklaski. 

Wobec wyczerpania tematu obrad prze- 

wodniczący dziękując w imieniu zebranych 

pp. posłom i senatorom z grupy BBWR za 

ich poświęcenie i owocną pracę wzniósł na ich 

cześć okrzyk. 

Z pogranicza. 
Wizyta sowieckiego „gościa* 

w Stołpcach. 

Ze Stołpeów donoszą, że w dniu wezoraj- 

szym nad miasteczkiem krążył przez dłuższy 

czes tajemniczy samolot, który po przelece- 

niu kilkakrotnie nad dworcem odleciał w 

kierunku Niegorełoje. Samolot wznosił się 

na bardzo znacznej wysokości, wobec czego 

nie zdołano ustalić jego przynależności pań 

stwowej. 
Z kierunku w którym odleciał aeroplan 

można wnioskować, iż był to wywiadowczy 

samolot sowiecki. 

Burza z piorunami zabija 

ludzi i sieje zniszczenie. 

Wczoraj wieczorem na terenie gminy ja- 

niskiej szalała wielka burza z piorunami. 

Od uderzenia piorunów spaliły się domy 

mieszkalne A. Michniewicza i P. Bobrowej 

      

RYRKRI BR 

Redukcje w Magistracie. 

WIDE RSE I 

W elektrowni ma utracić pracę 17 osób. 
Wczoraj wieczorem odbyło się w 

Magistracie pierwsze posiedzenie kc- 
misji redukcyjnej Posiedzenie poświę 
cone było opracowaniu ogółnego sze - 
matu zamierzonych redukcyj. Ponad 

to zaznajomiono się z projektem re: 

dukcyj personalnych w elektrowni 

miejskiej. Podług opracowanego przez 

Magistrat projektu ma tam ułee zre- 

dukowaniu 17 pracowników. W zwią- 

zku z powyższem w elektrowni w 
najbliższym czasie nastąpi reorgani- 
zacja, która pójdzie w kierunku ko- 
masacji i połączenia niektórych dzia- 

łów pracy. 

Arbon tłumaczy się. 
Jak się dowiadujemy, w związku 

z pracami komisji „Arbonowej* nad 
unormowaniem komunikacji miej- 
skiej Towarzystwo Miejskich i Mię- 

dzymiastowych Komunikacyj (Arboni 

złożyło do Rady Miejskiej obszerny 

memorjał, w którym tłumacząc się 

z miedotrzymania warunków umowy. 

zasłania się nieprzewidzianemi i wieł- 

kiemi trudnościami, których w mo 

mence zawierania umowy Towarzyst- 
wo nie mogło przewidzieć. Następnie 
Dyrekcja Arbonu stwierdza, że co mie 
siąc musi dokładać do przedsiębior- 
stwa. i pokrywać każdomiesięcznie 
poważne deficyty. 

Memorjał ten będzie przedmiotem 

rozważań najbliższego posiedzenia 

Magistratu. 

Echa tragicznej katastrofy 
samolotowej. 

Stan pilota Kwiatkowskiego polepszył się. Policja bada 
przyczyny 

Wę wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 
leńskiego* donosiliśmy już o tragieznej ka- 
tastrofie awjonetki Akademickiego Aero-klu. 
bu w Wilnie, podezas której zginęła tragicz 
ną śmiercią 6. p. J. Dłuska — członkini Za- 
rządu Akademiekiego Aeroklubu, oraz został 
ciężko ranny student U. S. B, pilot Henryk 
Kwiatkowski. 

Jak się dowiadujemy stan rannego Kwiat 
kowskiego uległ znacznemu polepszeniu i le- 
karze rokują mu szybkie wyzdrowienie. 

Przeprowadzone  dcehodzenie policyjne 

katastrofy. 
ustaliło następujące okoliezności katastrofy: 
Jak się okazuje po wydobyciu się z wirażu, 
awjonetka zbyt szybko ześlizgnęła się wdół. 
W tym właśnie czasie zerwał się silny wiatr. 
który przewrócił awjonetkę i ta z wysokoś- 
ci przeszło 100 metrów runęła w dół. 

Z roztrzaskanego samolotu pozostały jedynie 
porozrzucone w promieniu kilkunastu met- 
rów strzępy. я 

Jest to pierwza od czasu isinienia Aero- 
Klubu poważna katastrofa, która na niesz- 

częście fak smutno się zakończyła, (e) 
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Е Эж16: Malgorzaty. 
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Jutro Barnaby. s 

Wschód słońca — g. 2 m. 45 

Zachód „ — к. 19 т 50 

$gestrzeżonia Zakłada Motoorelogii u. S. 6. 

w Ginie 1 dnia 9 VI — 1622 rek 

Cłónienie średnie w milimetrach 759 

  

Temperatura średnia + 13° С. 

5 aatwyazs: + 169 C 

aninizsza + 8 С . 
Opad: 0,1 

Wiatr: półn.-zach. 

Tfendencja: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: półpochmurno. 

MIEJSKA. 

— Sprawa kąpielisk na Wilji. W związ- 
ku ze zdarzającemi się coraz częściej wypad. 

kami utonięć do Magistratu wpłynął wnio- 

sek wybudowania na Wilji kąpielisk. Wnio- 

sek ten Magistrat przekazał Komisji Sani- 

tarnej, która rozpatrzy go w trybie przyśpie. 

szonym. 

— Starania o kredyty na walkę z bezro- 

bociem. W] związku z uchwałą ostatniego po 

siedzenia Rady Miejskiej, Magistrat już w 

najbližszych dniach rozpoczyna starania u 

władz centralnych o kerdyty na walkę z, 

bezrobociem. W! razie pomyślnego wyniku 

starań, z kredytów tych uruchomione zosta- 

ną roboty publiczne. Niezależnie od pow: 

szego Magistrat w miarę możności finanso- 

wych przewiduje obecnie w budżetach mie- 

sięcznych specjalny kredyt na zatrudnianie 

bezrobotnych. 

  

SANITARNA. 

— Lustracje sanitarne przedsiębiorstw 

handlowych. W| najbliższych dniach miejskie 

władze sanitarne przeprowadzą lustrację po. 

wstałych w sezonie letnim przedsiębiorstw 

handiowych. w pierwszym zaś rzędzie skle- 

pów z. napojami chłodzącemi, lodowiarń, 

sklepów owocowych i t. p. 

Lustracja ma na celu stwierdzenie czy 

artykuły spożywcze i sklepy utrzymane są 

w należytym stanie i odpowiadają wymogom 

higjeny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zarząd Koła Prawników Studentów 

U. S. B. podaje do wiadomości swym człon- 

kom. iż studenci, którzy złożyli egzamin z 

administracjii pragną otrzymać płatne letnie 

praktyki w urzędach R. P. zechcą do dnia 

15 czerwca 1932 r. złożyć w sekretarjacie 

Koła indywidualne podania do Ministerstwa 

w. Ri O. P. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Dyrekeja Gimnazjum Polskiego im. kr. 

St. Batorego w Drui podaje do wiadomošci, 

że egzaminy wstępne do klas od 3-ej do 4- 

ej włącznie odbędą się w dniach 27 i 28 

czerwca b. r. Podania. należy składać do 

dnia 25 czerwca w kancelarji gimnazjum. 

— Zapisy do szkoły powszechnej przy 

„Ognisku* Kolejowem. Komitet Rodzicielski 

Szkoły Koedukacyjnej Powszechnej 5-oddz. 

przy „Ognisku“ (ul. Kolejowa 19) podaje do 

wiadomości, iż przyjmuje zapisy uczniów i 

uczenie do wszystkich 5 oddz. na r. szkol- 

ny 1932-33, Zapisy rozpoczęły się 8 czerwca 

i trwać będą do 1 lipca 1932 r. w godzinach 

ой 8 do 15 po poł. i od17 do 19 wiecz. w 

lokalu „Ogniska* (ul. Kolejowa 4. Opłata 

pozostaje bez zmian. 

WOJSKOWA. 

— Kto staje dziś przed komisją poboro- 

wą? Dziś przed komisją poborową winni są 

sławić się wszyscy mężczyźni urodzeni w ro 

ku 1909 z nazwiskami na literę S, którzy 

podczas poboru w roku ubiegłym zakwali- 

fikowani zostali, jako czasowo niezdolni do 

służby wojskowej (kat. B). Ponadto ta sama 

kategorja mężczyzn rocznika 1910 z naz 

kami na litere B. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Czwartacy! Zebranie Wileńskiego Miej 

scowego Koła Czwartaków odbędzie się w 

poniedziałek dnia 13 b. m. 6 godz. 19 w 

mieszkaniu adw. B. Olechnowicza w Wilnie 

ul. Mała Pohulanka 14 m. 2 z następującym 

porządkiem dziennym: 

1) Możliwości pracy Wileńskiego Koła 

Miejscowego w roku 1932-33. 

2% Udział w Walnem zebraniu Koła 

Czwartaków i święcie pułkowem 4 pp. Leg. 

   

mieszkańców wsi Szyszki oraz zabity został 

mieszkaniee tejże wsi Andrzej Misiewiez 0- 

raz porażony Śmiertelnie pastuch Mikołaj 

Chlebones, który znajdował się w czasie bu. 

rzy w lesie. 
W lesie 11 dębów stuletnich zostało przez 

pioruny zniszczonych. 

   

3) Wolne wnioski i zebranie 
kie. 

Wszyscy © 
renie Wiile 
cie i powiadom 
taków. 

— Zarząd Wileńskiego Twa Opieki nad 
Dziećmi zawiadamia Członków Towarzystwa 
że 19 czerwca w sali Schroniska 
Jasińskiego 20/22, odbędzie się o godz. tt i 
pół Zwy ne Zgromadzenie Człon- 
ków Towarz) O ile Zgromadzenie w 
oznaczonym minie z braku quorum nie 
dojdzie do skutku, drugie Zebranie odbędzie 
się tego samego dnia i w tymże lokalu o 
god i pół. 

—- Zebranie właścieieli Średnich i drob- 
nych nieruchomości. W dniu 12 czerwca rb. 

o godz. 15 w sali przy cerkwi Nowoświec- 
kiej odbędzie się zebranie członków Zw. 

właścicieli Średnich i Drobnych Nierucho- 

mości m. Wilna i wojew. Wileńskiego, Dziel. 

nicy „Nowy - Świat. na które to zebranie 

zaprasza wszystkich członków Związku Za- 

rząd. 

— Walne Zgromadzenie członków. Zwią- 

zku Właśc. Piwiarń, Kawlarń i Jadłodajni. 
w Wilnie i Ziemi Wileńskiej. Zarząd Zwą- 

zku Wiłaśc. Piwiarń, Kawiarń i Jadłodajni 

na zasadzie par. 32 statulu zwołuje na dzień 

15 czerwca 1932 r. na godz. 16 do lokalu p. 

Borowskiego (sala tańców) przy ul. Trockiej 

Nr. 2, Walne Zgromadzenie z następującym 
porządkiem dziennym: 

1) Sprawozdanie Zarządu: 
2) Sprawozdanie kasowe; 

3) Wybory; 
4) Sprawa patentów akcyzowych; 
5) Wolne wnioski. 
W razie braku prawomocnej iłości człon. 

ków w pierwszym terminie. Walne Zgroma- 

dzenie odbędzie się w drugim terminie o 

godz. 17 w tym amym dniu i miejscu. 

SPRAWY RZEMIFESŚI NICZE. 

-— Zarząd Cechu Rzeźników i Wędlinia- 

rzy-w Wilnie zawiadamia swych członków, 

iż nowy cennik na wyroby wędliniarskie i 

mięsa, zatwierdzony przez Wileńskie Staro- 

stwo Grodzkie, obowiązuje z dniem 10-go 

czerwca b. r. i winien być przestrzegany pod 

karą aresztu do 6-ciu tygodni lub grzywny 

do zł. 3.000. . 

Nowy cennik jest do nabycia w Sekre- 

tarjacie Cechu (Niemiecka 25). 

towarzys- 

   

  

   

  

ny. proszeni są o pr 
nie o zebraniu innych      

       

     

      

RÓŻNE. 

— Podziękowanie. Wszystkim, którzy się 

przyczynili do uświetnienia uroczystości mo- 

niuszkowskich w dn. 4 i 5 czerwca r. b., w 

szcezgólności zaś J. E. Ks. Biskupowi Kazi- 

mierzowi Michalkiewiczowi, ks. kanonikowi 

E. Miłkowskiemu, pp. Zofji Bortkiewicz Wy- 

leżyńskiej, Wandzie Hendrich, Mieczysławo. 

wi Tomaszewskiemu, W. Czuchowskiej, H. 

Wisłockiej, orkiestrom wojskowym 1, 516 

p. leg. z kap. Reszke, por. Kościuszką i por. 

Koseckim na czele, wileńskiej orkiestrze sym 

fonicznej, oraz stowarzyszeniom śpiewaczym 

i muzycznym — wyrazy serdecznego podzię- 

kowania składa 
Komitet Obchodu 60-lecia zgonu 

{ Stanisława Moniuszki. 

— Wydawanie wygranych na loterji. Wo. 

jewódzki Komitet do Spraw Bezrobocia ni- 

niejszem podaje do wiadomości iż w dniu 

10 czerwca od godz. 15 do 19 w gmachu 

Ratuszowym będą dodatkowo wydawane nie. 

podjęte dotychczas fanty na wielką Loterję 

Fantową na rzecz bezrobotnych. 

Fanty, które w powyższym terminie nie 

zostaną podjęte przejdą na własność Woje- 

wódzkiego Komitetu. 

— Choroby zakaźne. Podług ostatnich da 

nych władz sanitarnych w ciągu ubiegłego 

tygodnia na terenie Wileńszczyzny zanoto- 

wano następujące wypadki zasłabnięć na 

choroby zakaźne: tyfus brzuszny 10, plami. 

sły 12, czerwonka 1, plonica 8, blonica 4, 

odra 31, róża 1, krztusiec 1, gruźlica 31 (w 

tem 5 zgonów). jaglica 107, i inne 8 (jeden 

zgon). 

TEATR | MIUZYWA 
— „Polacy w Ameryce* w Bernardynee. 

Dziś, w piątek 10 czerwca o godz. 8 m. 15 

wesoła operetka . wodewil Danilewskiego 

p. t „Polacy w Ameryce". Za temat obrał 

sobie autor pobyt naszych rodaków w Ame- 

ryce. Przedstawia tu ich życie, solidarność, 

zabawy i szybkie tempo w zdobywaniu ma- 

jatku. „Polacy w Ameryce — to widowis- 

ko barwne, wesołe, przeplatane okolicznoś- 

ciowemi piosenkami i tańcami. 

Jutro, w sobotę 11 b. m. o godz. 8 m. 15 

w. „Połacy w Ameryce". 

— Premjera prasowa „Nieuchwytnego* w 

Lutni. Dziś, w piątek 10 czerwca o godz. 8 

m. 15 — odbędzie się drugie przedstawie- 

nie i zarazem premjera prasowa świetnej 

sztuki Wallace'a p. t. „Nieuchwytny“. 

Grają pp. Jaškiewicz, Bielecki, Wyrzy- 

kowski, Dejunowicz, Ciecierski, Wyrwicz = 

Wichrówski, Brenoczy, Szurszewska, Milec- 

  

Olej oliwny chroni cerę — zachowuje jej młodość 

i piękność, Czy można jednak użyć do wyrobu 

mydła tyle oleju oliwnego, by mydło to nabrało 

wartości kosmetycznych ? Palmolive odpowiada: 

—tak! i przedstawia obok naocznie, jaka ilość 

oleju aliwnego zużyta zostaje do wyrobu jednego 

tylko kawałka mydła Palmolive. Dalszymi skład- 

nikami są oleje pałm i orzechów kokosowych. 

Trzy te oleje mięsza się z sobą według recepty, 

stanowiącej naszą ścisłą tajemnicę. 
Przeszło 20000 specjalistów kosmetyki cąłego 

świata połeca od szeregu lat mydło Palmolive. 
Niech Pani usłucha ich rady i używa również 

mydła Palmolive dla dobra Śwej urody. - 

* 

OLEJ OLIWNY?) |! 
sławny na cały świat olej piękności 

  

        
  

Prawdziwe mydło Palmolive sprzedawane jest tylko w zielonem   
opakowaniu z czarną cposką i złotym napisem Palmolive. 
    

ki, Jasińska-Detkowska. Wa- 

sielewski i inni. 
Reżyserja — M. Radulski. 
Jutro, w sobotę 11 b. m. o godz. 8 m. 15 

„Nieuchwytny 
- Warszawska „Rewja Mód* w Lutni. 

W sobotę 1l-go czerwca o godz. 8 m. 15 i 
w niedzielę 12 czerwca o godz. 4 pp. w Te- 

atrze Lutnia odbędzie się „Wielka wy a 

Mody*. Panie: Well znana feljetonistka i 

M. Balcerkiewiczówna urocza artystka te- 
atrów warszawskich  zademonstrują du 

ilość przejrzystych modeli, toalet i dod 

ków do nich. Toalety — Bogusław Herse, 

obuwie — Lucjan Leszczyński, pozatem An- 

toine de Paris, Malinowski i inni. Upomin- 
ki i niespodzanki dla pań i panów. 

— Popołudniówka niedzielna w Bernar- 

dynee. W niedzielę, 12 czerwca o godz. 8 

m. 15 po raz pierwszy jako popołudniówka, 

po cenach zniżonych ukaże się świetna, we- 

soła farsa Arnolda i Bacha p. t. „Awantura 

w raju”, 
— Koncert Wil. O. S. Park im. Żeligows- 

kiego. Piątek 10 czerwca 1932 r. Koncert Wil. 

Orkiestry Symfonicznej pod batutą Adama 

Wyleżyńskiego z udziałem Imre Ungar w 

programie Koncert Emoll Chopena i inne 

początek o godz. 8 m. 15 wiecz. 

Ceny: Wejście 80 gr. ulg. 50 gr. i krzesła 

2: zł> 3 > 
—QOpera - Krotochwiła. Dowiadujemy się, 

że ku uczczeniu twórczości muzycznej Sta- 

nisława Moniuszki zostanie wystawiona: sła- 

raniem czycielki śpiewu solowego p. "Eli- 

zy Załuskiej przy udziałe uczenic i uczniów 

opera-krotochwila w 3 aktach „Nowy Don 

ot czyli Sto szaleństw”. Muz. St. Moniu- 

słowa hr. Al. Fredry. 
Jałkowity dochód będzie przeznaczony 

na rzecz bezrobotnych. Szczegóły zostaną 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 10 czerwca 1932 r. 

1140: Sygnał czasu i audycja dla pobo- 

rowych (muzyka i pogadanka). 12.10: Kom. 

meteorologiczny. 15.05: Program dzienny. 

15.40: Muzyka z płyt. 15.50: Kom. L. O. BP 

16.40: „Kamienie spadłe z nieba* odczy 

17.00: Koncert. 18.00: Kult słońca i wody 

odczyt. 18.20:, Muzyka taneczna.19.15: Z za- 

gadnień litewskich. 19.30: Program na So- 

botę. 19.35: Prasowy dziennik radjowy. 19.45 

Przegląd prasy rolniczej krajowej i zagrani- 

į. 19.55: Rozmaitości. 20.00: Koncert. 

„Przed premjerą“ feljeton. 21.10: Kon 

21.50: Komunikaty. 22.00: „O nowym 

Puchniewski, 

      

      

    

  

    

   

    

    

   

  

    

cert. 
zawodzie kobiecym“ odczyt. 22.40: Komuni- 

katy i muzyka taneczna. 

SOBOTA, dn. 11 czerwca. 

11.58: Sygnał czasu, 12.10: Audycja dla po 

borowych (muz. i pog.).12.40: Kom. meteor. 

12.45: Poranek szkolny. 15.35: Progr. dzien- 

ny. 15.40: Audycja dla dzieci. 16.05: Kon- 

cert dla młodzieży (płyty) 16.40: Przegląd 

wyd. perjod. 17.00: Muz. lekka. 18.00: „W 

morelowej stolicy* odcz. 18.20: Muz. tanecz- 

na. 19.15: Tygodnik litewski. 19.30: Progr. 

na niedzielę. 19.35: Pras. dzien. radj. 19.45: 

Kom. Wil. Tow. Org. i K. R. 19.25: Rozmai- 

tości. 20.00: Koncert życzeń (płyty). 20.15: 

„Na widnokręgu” Kongres Penklubów. 21.10: 

Uroczysty apel. 21.30: Kom. 22 5: Koncert 

Szopenowski. 22.40: Kom. i muz. tan. 

NOWINKI RADIOWE. 

KULT SŁOŃCA I WODY. 

Dnia 10 czerwca o godz. 18.00 transmi- 

towany będzie z Krakowa odczyt p. t. „Kult 

słońca i wody“. Prof. Franciszek Walter 

opowie w nim o pierwotnych, zamierzch- 

łych wierzeniach ludzkości, w których dwa 

powyższe, życiotwórcze a niszczące zarazem 

elementy, ubóstwione przez człowieka, sta- 

wały się źródłem wszelakich religij. 

KAZIMIERZ WIŁKOMIRSKI SOLISTĄ. 

O godz. 20.00 usłyszą radjosłuchacze piąt- 

kowy koncert symfoniczny w wykonaniu or. 

kiestry Filharmonji Warszawskiej pod dy- 

rekcją Emila Młynarskiego. Solistą wieczoru 

jest Kazimierz Wiłkomirski. W. wykonaniu 

świetnego artysty usłyszymy koncert wio- 

lonczelowy J. A. Maklakiewicza, odznaczony 

iedawno nagrodą państwową Wi części 

zaś symfonicznej urocza uwertura Moniusz- 

ki „Flis* i druga symfonja J. Brahmsa. 

ZABÓJCZA TREMA 

O godz. 20.55 Irena Dehnelówna wygłosi 

feljeton p. t. „Przed premjerą“. Będzie to 

garść wrażeń i przeżyć aktora przed podnie. 

sieniem kurtyny na pierwszem przedstawie” 

niu, kiedy to „zabójcza trema może zaćmić 

najbardziej nawet niepowszedni talent. 

KINA I FILMY 
„TRZEJ PRZYJACIELE* 

      

  

  

   
   

  

(Pan). 

Bardzo często historje zupełnie prawdzi- 

we uderzają swojem nieprawdopodobień- 

stwem. Najczęściej powodem tego jest brak 

dokładnych danych co do ich przebiegu. 

Bywa i tak że i te dane nie wystarczają dla” 

rozwiania sceptycyzmu słuchaczy. Historja 

o trzech przyjaciełach wytwór jakiej angiel- 

skiej, czy amerykańskiej „Pathć Pictures“ 
(tilja paryskiej Pathe?) ma cechy tego pierw 

      

a się interesująco, ale pewna 
naiwność: ści, niedopowiedzenia, jakaś 
niedbałość w budowie scenarjusza, ten właś_ 
nie „brak danych”, czynią z tego przeciętny 
film na „ogórki”, na który patrzymy bez 
żadnej przykro ale też i bez szczególniej- 
szego zachwytu. 

Nad program ciekawy film stylowy (w. 
XVIII) film sylwetkowy, oraz dodatek rysun_ 
kowy, chwiłami tylko nieco ciekawszy. 
zresztą tylko naśladownictwo Disney'a i 
Iwerks'a w pewnym już szabłonie. 

  

„FLIP I FLAP ZA KRATAMI“, „GDY KO- 
' BIETA JEST PIĘKNA*, 

(Helios) 

Pierwsze to parodja słynnego „Szarego 
domu“. To samo wiezienie, te same niemał 
sytuacje w filmie, tyłko wszystko na we- 
soło, a nie na ponuro i tragicznie, jak w 

tamtym. 
No i oczywiście — Flip i Flap, albo jak 

kto woli — Oliver Hardy (gruby) i Stan 
Laurel (płaczliwy i chudy), dostatecznie już 
znani, abym ich miał tutaj definjować spec- 
jalnie. 7 

Lili Damila jest zawsze „picguante“. a 
tu pisguante jak zawsze Film o tendecji mo- 
ralizatorskiej na temat że lepiej w codzien- 
nej żmudnej pracy, choć szaro i skromnie, 
ale uczciwie, niż w luksuach a zdrożnie etc. 

Oto co czeka młodą i ładną dziewczynę, któ. 

ra i t. p. W: zakończeniu — Boże Narodze- 

nie, choinka, zbłąkana owieczka pod oknami 

zacisznego „home“ słowem akcesorja z 

przypowieści kwakierskiego misjonarza. 
Gdyby nie Lihi Damita, która jest zawsze 

į t d.; efektownie się ubiera, a jeszcze efek- 

towniej.. wprost przeciwnie, i zawsze umie 

        

  

  

  

  

coś interesującego ukazać — mogłoby to być 

nudne. 
Osobliwie zrobione są sceny na wstępie, 

jakby z jakiegoś zgoła niedwuznacznege 

„pensjonatu*, a okazuje się, że to jest zu- 

pełnie „porządny dom*. 
Prośba do dyrekcji Heliosu. Skoro już w 

    

  

czasie seansu chodzą widzom po nogach 

nowoprzybyli, niec służba kinowa usa- 

dza ich prędko i nie Świeci w oc: siedzą- 
   cym już na sali, którzy przeci kże na 

jakieś względy zasługują. Ošlepianie ich la- 

tarkami elektrycznemi zakrawa na chęć wy- 

proszenia z kina i tej garści niezłomnych 

niebacznych. ani na piękną pogodę. ani 

wczesną godzinę (16 — 18) wiełbicieli ekra- 

nu. Można to robić o 'wiele dyskretniej, la- 

tarki przyćmiewać, oświetlać podłogę ete. 

SPARKS PZN RACZ =, 
NA WILEŃSKIM BRUKU 

PRZEBIŁ SOBIE SERCE NOŻEM 
KUCHENNYM. 

Przy ml. Turgielskiej Nr. 16, mieszkał 

wraz z rodziną 27-letni Stanisław Kobis. 

Wi! swoim czasie Kobis skazany został przez 

Sąd Okręgowy w Wilnie na dłuższy termin 

więzienia, skąd zwolniony został przed trze- 

ma miesiącami. 

Wezceraj podezas obiadu Kobis porwał 

negle ze stołu duży nóż kuchenny i z eałej 

siły wbił go sobie w klatkę piersiową trafia. 

jąc w seree. 

Samohójca breeząc krwią z€ słabemi 02- 

nakami życia zwalił się na podłogę. 

Zamachu na swoje życie Kobis dokonał 

z taką szybkością, iż nikt z cbeenych w po- 

koju nie potrafił mu w tem przeszkodzić. 

Zawezware na miejsce wypadku pogoło- 

wie rałunkowe przewiozło K. w agonji do 

szpitala Żydowskiego, gdzie wkrótce zmarł 

nie odzyskując przytomności. 

O wypadku powiadomione policję, która 

wszczęła dochodzenie celem ustalenia po- 

wodów samobójstwa. te) 

ELITA ŚWIATA ZŁODZIESKIEGO 
ARESZTOWANA W; SALI MIEJSKIEJ POD 
CZAS WYSTĘPU SŁYNNEGO KANTORA 

AMERYKAŃSKIEGO. 

We środę wieczorem w Ssli Miejskiej 

odbył się wielki koneert muzyki synagagal- 

nej, na którym wystąpił słynny kantor zme 

rykański Herszman. 
Występy Herszmana byłego aberkantora 

w wielkiej synagodze wiłeńskiej śeiągnęły do 

SaliMiejskiej olbrzymie tłumy publiezności 

Oczywiście z. natłoku tego postanowił 

zwyczajem swoim, skorzystać miejscowi 

złodziej kieszonkowi. którzy in ceorpore sia- 

wili się przed rozpoczęciem koncertu do Sa- 

li iMejskiej. 
Tym razem jednak oczekiwał kieszon- 

kowców gorzki zawód.  Polieja zauważyła 

zbiórkę złodziei i zorganizowała wielką ob- 

ławę. Na widek wkraczających do sali a- 

gentów policji wśród zebranych złodziei po- 

wstał popłoch. Publiezność z przerażeniem 

zauważyła nagle, iż jacyś osobniey stojący 

w kolejce przy kasie zaczęli w popłochu e- 

ciekač i że uciekających ścigają jacyś inni 

osobniey. у 
W! rezultacie obławy agenci wydziału śle 

czego zatrzymali kilkanaście niebezpiecznych 

kieszonkoweów na czele z „elitą* złodziejska 

miasta Szabadem, Flaumem, „ła- 

buszką* i innymi, których osadzono w are- 

szcie preweneyjnym. (e) 
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Wybitny uczony i poeta 
ukraiński w Wilnie. 

Na zaproszenie Instytutu Naukowo-Ba- 
dawczego Europy Wschodniej przyjeżdża do 
Wilna prof. Uniw. Jagiellońskiego Dr. Boh- 
dan Łepki dla wygłoszenia odczytu „O Ma- 
zepie i ruchu mazepińskim*. 

Osoba prelegenta znana jesli w Wilnie 
z dwóch odczytów, odbytych w styczniu rb. 
na temat współczesnej literatury ukr: 
i o Tarasie Szewczence. Prof. Łepki dał się 
w nich poznać wilnianom, jako wnikliwy 

   

  

krytyk literacki i porywający mistrz słowa , 
żywego. 

Prof, Bohdan Łepki zajmuje ważną kartę 
w historji literatury ukraińskiej, jako liryk- 
nastrojowiec, piewca jesieni (zb.ory „„Jesień* 
Liście spadają“, „Nad rzeką“), jako nowe- 
sta (zbiory „Z życia”, „Kara“), a przede- 

wszystkiem jako ukraiński Sienkiewicz swo- 
im cyklem powieści historycznych o Mazepie 
(„Motrja*, „Nie zabijaj”, „Batury* i „Poł- 

w których na szerokiem tle namalo- 

je hetmana kozackiego, co dla planu 
stworzenia niezależnego księstwa w Rusi Za_ 
dnieprzańskiej opuścić Moskwę, połączył się 
z Karolem XIL z którym po klęsce pod 
Połtawą schronił się do Turcji, gdzie zakoń 
czył życie. 

Tetralogja o Mazepie spotkała się z uz- 
naniem krytyki: ostatnio przetłumaczono ją 
na język szwedzki. 

Prof. Łepki ma również kilka ważnych 
pozycyj w języku polskim; przetłumaczył na 
język połski „Słowo o pułku Igora“, powieść 
Kociubyńskiego ‚„ Wpętach szatana” i razem 
z Orkanem wydał antologję „Młoda Ukra- 
ina“. Z pod jego pióra wyszła również świe. 
tna historja literatury ukraińskiej po polsku 

Prof. Łepki wygłosi swój odczyt: „O Ma- 
zepie i Mazepińcach* w sobotę dnia 11 bm. 
o godz. 19 w lokalu I. N.-B. Е. W. ul. Zyg- 
muntowska Nr. 2 

   

   

    

      

    

Dr. M. A. 

* Patronat Więzienny w/Wilnie 
Dnia 7 czerwca r. b. w lokalu Rady Ad- 

wokackiej odbyło się doroczne walne zgro- 
madzenie Patronatu Więziennego w Wilnie. 
Zebranie zagaił o g. 19 m. 15 prezes sena- 
tor Witold Abramowicz, proponując na prze. 
wodniczącego adwokata Maksymiljana Ma- 
lińskiego i na sekretarza p. Janinę Sumoro- 
kową. 

Zebranie zatwierdziło bez dyskusji po- 
cządek dzienny, którego pierwszy punkt о- 
bejmował sprawozdanie administracyjne. Pra 
ce Patronatu w okresie sprawozdawczym to- 
czyły się zgodnie z ustalonym porządkiem w 
łatach poprzednich, obejmując pomoc więź- 
niom wewnątrz i nazewnątrz więzienia oraz 
ich rodzinom. Pomoc ta polega na dożywia- 
miu rodzin więźniów, udzielaniu tym rodzi- 
mim odzieży, z czego korzystały w roku 
sprawozdawczym 104 osoby, którym pomoc 

KINO KOLEJOWE 

OGN ISKO) = UŲ progu szczęścia :.: 
fabek dworca kolejow.) 

była okazywana 602 razy, na co wydano 
454 zł. 97 gr. Odzież również jest dawana 
więźniom po wyjściu z więzienia. Więźnio- 
wie korzystali z lekarstw, okularów, tyto- 
niu i innych usług w formie dostarczania 
im książek i materjałów piśmiennych oraz z 
żywności w więzieniu i po odbyciu kary. 
Więźniowie po opuszczeniu więzienia byli 
kierowani do Opieki Społecznej Magistratu 
w celu otrzymania pracy lub biletu na prze- 
jazd do miejsca zamieszkania. Wydatki na 
powyższe wyniosły 1697 zł. 15 gr. 

Poza tą pracą Patronat organizówał sze- 
reg odczytów dla więźniów z dziedziny hi- 
storji, literatury i t. d., takich odczytów wy. 
głoszono około 30. Więźniowie również ko- 
rzystali z pomocy prawnej. 

Przy Patronacie istnieje schronisko dla 
dzieci więźniów, otrzymujące subsydja od 
Województwa i Magistratu. W schronisku 
znajduje się 35 dzieci. 

fastępnie zostało odczytane sprawozda- 
nie kasowe oraz wnioski Koimsji Rewizyj- 

jak również został uchwalony prelimi- 
na rok następny. 

Zkolei odbyły się wybory na miejsce u- 
stępujących ustawowo 3 członków Zarządu 
i 1 członka Komisji Rewizyjnej. Obecny 
skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed- 
stawia się następująco: pp. prezes senator 
Wi. Abramowicz, adwokat A. Burhardt, re- 
jent Wi. Hołownia, sędzia W. Januszkowski, 
H. Kruszewska, adw. B. Krzyżanowski, dyr. 
R. Miłkowski, prez. J. Malecki, I. Muszyń- 
ska, J. Sumorokowa, dyr. K. Swiątecki, dyr. 
W. Szmidt. 

Patronat wydał na cele opieki nad więź- 
niami i ich rodzinami przeszło 2000 zł., jed- 
nak suma ta tylko w drobnej części pokryła 
ogrom zapotrzebowania, musiano się bowiem 
liczyć ze szczupłemi wpływami. Pożądanem 
bardzo byłoby, żeby społeczeństwo zrozumia- 
ło doniosłość zadań i celów Patronatu Wię- 
wiennego i hojniej dawało na jego potrzeby. 

Biuro Patronatu znajduje się w Sądzie 
Grodzkim, pok. 15, gdzie codziennie od godz. 
10 rano — 12 w poł. są przyjmowane zapisy 
na członków. A 

Składka członkowska wynosi 50 gr. mie- 
sięcznie. 

Rocznik Statystyczny 
m. Wilna 1930. 

Ukazał się drugi Rocznik Statystyczny 
m. Wilna; obejmujący całokształt życia miej. 
skiego do roku 1930 włącznie. Rocznik zawie 
ra 20 działów oraz 3 dodatki — razem 338 
tablic. Działy obrazują następujące dziedzi- 
ny: meteorologję, obszar Miasta i drogi pu- 
bliczne, budowle i mieszkania, ludność i 
ruch ludności, zdrowie publiczne, ceny i a- 
prowizację, kredyt, zrzeszenia gospodarcze, 
handel, przemysł i pracę, przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej, komunikację i trans 
port, pocztę, telegraf i telefony, opiekę spo- 

łeczną, oświatę, kulturę, kościelnictwo, bez- 
pieczeństwo publiczne, sądownictwo i wię- 

   
   

   

    

  

    

  

KURJ E R 

Skazanie 

У IL 

na šmierč 

E Ń S K I 

żotnierza—szpiega. 
Sąd Wojskowy w Wilnie skazał wczoraj 

na karę śmierci przez rozstrzelanie szere- 

gowca trzeciego dywizjonu artylerji konnej 

Litwinowicza, jako winnego szpiegostwa na 

rzecz Sowietów. 

W! razie zatwierdzenia postanowienia 

sądu przez odnośnyeh dowódców wyrok bę- 

dzie wykonany dziś, 

W: czasie przewodu sądowego, szpieg nie 
negował swego udziału w bandzie szpiegow- 

skiej tłumacząe siebie w niczwykle zuchwały 

sposób. (e) 

  

ziennictwo, podatki państwowe w Wilnie 
oraz finanse Miasta. 

Dodatek I-szy charakteryzuje oblicze po- 
lityczne m. Wilna (wybory do Sejmu i Sena- 
tu w łatach 1928 i 1930). Dodatek II-gi przed. 
stawia stan finansowy województw półn. - 
wschodnich (za wyjątkiem miast wojewódz- 
twa poleskiego), III-ci zaś statystykę gos- 
podarczą tych województw. Oba ostatnie 
dodatki odpowiadają aspiracjom m. Wilna. 
będącego dla województw półn.-wsch., jako 
ongiś ziem b. Wielkiego Księstwa Litewskie- 
og, naturalnem centrum nietylko polityczr 
nem, lecz i gospodarczem (czego. wyrazem 
była podniesiona w latach 1930 i 1931 ini- 
cjatywa utworzenia Koła Miast tych woje- 
wództw z siedzibą w Wilnie), jak również 
i centrum kulturalnem) czego wyrazem było 
stworzenie nowej placówki naukowej: Insty- 
tutu Naukowoą-Badawczego Europy Wschod_ 
niej z Wyższą Uczelnią przy nim. 

Że Wilno rozwija się w powyższych kie- 
runkach i we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego — świadczą o tem cyfry zamiesz 
czone w Roczniku. 

Dobór materjału, jego większe skonden- 
sowanie i lepsza technicz strona wydaw- 

   

      

   
      

    

nictwa, świadczą o postępie prac statystycz- 
nych Wilna. * 

Naležy podkr że jet to jedyne wy-     
dawnictwo statystyczne dotyczące całokształ. 
tu życia m. Wilna oraz ujmujące zagadnie- 
nia gospodarcze województw półn.-wschod- 

"SPORT 
SZABLIŚCI WILEŃSCY PRZEGRYWAJĄ 

W) WIARSZAWIE. 

Przed kilku dniami w Warszawie odbył 
się mecz szermierczy o puhar Ośrodka Wi- 
leńskiego między reprezentacją szkół stolicy 
i Wólna. W ogólnej punktacji zwyciężyli u- 
czniowie Warszawy w stosunku 9:7. 

Najlepszym szablistą zespołu wileńskiego 
był Romanowki. 

PIŁKARSKIE DERBY WILEŃSKIE. 

Jutro 11 b. m. na boisku 6 p. p. Leg. 
odbędzie się oczekiwany i oddawna z niezwy 
kłem zainteresowaniem mecz między mist- 
rzem i wicemistrzem Wiilna 1 p. p. Leg. i 
Makabi. Te tak zwane derby wileńskie budzą 

  

Potężny dramat w 10 aktach, osnuty na tle powieści 
„Ci którzy się sprzedają". 

Ewelina Holt, 
W rolech główn.: 

Elza Temary i Kowal-Gamborski. 
Początek o godz. Ó-ej, w niedziele i święta o godz. 4-ej pp. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dziśl Najnowszy superszlagier 100% 
dźwięk. po raz pierwszy w Wilnie 
W rolach główn.: Neil Hamilton i Liljana Gisch. — Nad program: Arcyzabawne awantury nowoczesnych cza- 
rowników Pat i Patachon jako przedsiębiorcy zwalczanie kryzysu. 

Kochanka szatana (czyli Gdy wybiła północ). Niesamowity 
dramat w 10 skt. z życia pozagrobowego. 

B<n:ba ki moru i śmiechu w 14 aktach 

zawsze zrozumiałe zainteresowanie. W. roku 
bieżącym doskonała forma drużyny mistrzo 
wskiej zdaje się przepowiadać jej zwycięstwo 
Z drugiej jednak strony Makabi po kilkl 
niefortunnych "meczach wraca znowu do 
swej dawnej formy i dla 1 p. p. Leg. staje 
się coraz bardziej groźna, W' każdym bądź 
razie mecz zapowiada się bardzo ciekawie i 
niewątpliwie romadzi wszystkich miłośni 
ków piłki nożnej. 

Z ŻYCIA SEKCJI PŁYWACKIEJ ŻAKS. 

Kierownictwo Sekcji Pływackiej ŻAKS 
powiadamia swoich członków że I trening 
odbędzie się w sobotę o godz. 16 na brzegu 
Wilji v: vis przystani AZS-u. Wejśce przez 
p k „B-ci Chwoles“ (ul. Pióromont 6) lub 
przejazd łodzią. 

Pozatem kierownictwo Sekcji Pływackiej 
ŻAKS podaje do wiadomości zainteresowa- 
nych, że w rb. odbędą się 2 kursy pływackie 
dla początkujących i zaawansowanych. In- 
struktorem na tych kursach będzie znany 
rekordzista wileński p. Bengis. 

Informacje udzielają: Sekretarjat ŻAKS 
codziennie od 14 do i5 oraz kierownik Se- 
kcji p. mgr. Epsztejn we wtorki i czwartki 
od godz. 14 do 14.30. 

Hollywood $‘ przeprowzdza. 
Wi Tampa, na półwyśpie Floryda (U. S. 

A.) otwarto w tych dniach uroczyście pierw. 
sze atelier filmowe. Nowe atelier „Beacroft 
Florida Studio* urządzone jest według ostat- 
nich wymogów techniki i przystosowane do 
produkcji masowej filmów. W; kołach produ- 
centów filmowych w Hollywod (Kalifornja) 
twierdzą, iż w niedalekiej przyszłości naj- 
większe trusty filmowe przeni swe lary 
i penaty do Tampa, które posiada jeszcze 
lepsze warunki klimatyczne i terenowe, niź 
kalifornijskie Hollywood i dzięki podzwrot- 
nikowej przyrodzie Florydy, oraz „mniejszej 
odległości od New-Yorku stanie się w przysz- 
łości nowem wielkiem centrum przemysłu 
filmowego. 

OFIARY 
Ku uczczeniu ś. p. Michała Bohdanowi- 

cza pp. Eugenja i Witold Staniewiczowie 
10 zł. 

Janina Sumorokówna 5 zł. na Woj. Ko- 
mitet Pomocy Bezrobotnym. 

  

          

  

  

  

Bilans lotów 
transoceanicznych. 

109 prób przelotu — 17 z tra- 
gicznym wynikiem. 

О Icsach odważnego lotnika połskiego, 
Stanisława Hausnera, nie niewiadomo: czy 
udało mu się gdzicś wyłądować, co go spot- 
kało? 

Zanim się zagadka losu naszego rodaka 
wyjaśni, wario na podstawie danych €ytro- 
wych zdać sobie sprawę z ogromu niebez- 
pieczeństw i przeszkód, jakie stawia przed 
każdym »dobyweą powietrza lot transocea- 
niczny, gdy chodzi e przełot z jednego kon- 
tynentu na drugi ponad bezmiarem oceanu. 

Otóż na odbytym kongresie mię- 
dzynarodewym lotnietwa transoccanieznego, 
któremu pałronował i przewodniczył włoski 
minister lctnietwa, generał Ralbo, przedsta- 
wił lotnik szwajearski, kom. Artur Flury z 
SŁ Gałlen, referaf, z treści którego wynika, 
iż dokonano dotychczas 109 przelotów nad 
oceanem, w której to liczbie 20 przełotów 
przypada na statki powietrzne lżejsze od 
powietrza, a 89 na aeroplany. Z ogólnej licz. 
hy przelotów, 17 zakończyło się tragieznie 
Śmiercią piłótów i z zeniem aparatów, 
35 zaś wypadków w czasie lotu ograniczyło 
się tylko do uszkodzeń aparatów, nie pocią- 
gajac za sobą straty życia ludzkiego. Z liczby 
tyeh 17 wypadków przypada 14 na samoloty 
typu lądowego i 4 na hydroplany. 

Warunki atmosferyczne podczas przełotu 
na tak wielkiej przestrzeni, jak let trans- 
cceaniezny odgrywają pierwszorzędną rolę 
i przy dzisiejszym stanie techniki lotniczej 
mcgą nałożyć hamulec najmocniej nawet 
napiętej woli do zwycięstwa nad przestrze- 
nią. Or. 

Straiki w okresie 
przesilenia. 

Strajki mają widoki powodzenia w okre- 
sie pomyślnej konjunktury, w dobie zaś za- 
stoja szanse ich znacznie się zmniejszają. 
Widług urzędowej statystyki w r. 1928, a 
więc pomyślnym, było w Polsce 769 straj- 
ków z 354.018 robotnikami. W r. 1929, kie- 
dy już stwierdzić można było pierwsze ob- 
jawy kryzysu, było ich 499 (o 35,1 proc. 
mniej). 

W pierwszym kwartale 1931 r. było straj 
ków już tylko 59 w 188 zakładach, yy dru 
gim — 32 i w trzecim 114 (dla czwartego je- 
szcze brak danych), razem 255 strajków — 
znacznie mniej, aniżeli w roku poprzednim. 

Ale bardziej od cyfr bezwzględnych prze 

mawiają dane stosunkowe, Biorąc pod ur 
wagę okres trzyletni — 1928—1930, stwier- 
dzamy, że odsetek strajków przegranych 
stale wzrasta, wynosząc 23,1 proc., 26,6 pr. 

i 27,1 proc. Znacznie też osłabło i nasilenie 
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strajkowe, wówczas bowiem gdy w r. 1928 
iłość dni straconych skutkiem jednego straj. 
ku wynosiła 3.625, to. w r. 1929 tylko 1.932, 
a w r. 1931 — 1. 225, t. j. o 66,2 proc, mniej. 
niż w r. 1928. 

Jeszcze ciekawiej przedstawia się rubry- 
ka przyczyn strajków. Duża część w r. 1928 
przypada na zatargi o płace (29,1 proc.), 

zyjęcie wydalonych pracowników (4,7 pr.), 
‚ a polityczne (54,9 proc.), Tymr 
sem w r. 1931 zatargi o płace wynoszą 

„0 nieredukowanie personelu — 
politycznego strajku nie zanoto- 

wano ani jednego, 

    

    

Porównując strajki u nas i w innych kra 
jach, przekonamy się, że nasze zatargi 6 
zwykle krótkotrwałe, albo tedy i 
czyni szybko ustępstwa, albo też robotnik 
nasz nie jest w stanie długo pozostayyać bez 
zarobku. Wówczas bowiem, gdy ilość robo- 

"ch dni straconych na jednego robotnika 
w Stanach Zjednoczonych wynosi 43,4 do 
108,3, w Niemczech — 12—26, w Anglji — 
10,9—15,6, to w Polsce tylko 4,9—10,5 dnia. 
Jedynie w wypadku rzadko zdarzającego się 
lokautu ilość ta wynosi u nas 22—34 dni, 
obejmując nieznaczną wszakże ilość robot- 
ników. 

N 

          

  

   

  

    

  

viecej strajków u nas zdarza się w 

   

  

   

przemyś włókienniczym (41,0 proc. straj- 
k 1 ogółem robotników) i w górnict- 
wie 35,7 proc., inne gałęzie pr: słu dają 
cyfry niższe, nie przekraczaj proc. Dla     
rolnictwa cyfra ta wynosi 2,4 proce, 

Humor. 
KRYZYS I HUMOR. 

Dom handlowy Kohn i Gross w Zagrze- 
biu wystosował ostry list do swego klijenta, 
M. Giina w Lublanie, domagając się odeń 
uregulowania dawnej należności w sumie 
3.600 dynarów. 

M. n odpisuje: 
„Pot rdzam odbiór 

W. Panów z 10 b. m. i zawiadamiam, że 
jednocześnie wpłaciłem na ich rachunek. 
sumę 3.600 dynarów. Komunikuję W. Panom, 

i lości nie będę kupował u nich 
eśli wasz przedstawiciel ośmieli 
do mego sklepu, dostanie nogą 

ie frak.i wyleci na ulicę z rozma- 
chem ekspresu. 

  

  

   

  

  

    
bezczelnego listu 

  

    

  

Proszę przyjąć wyrazy mego szacunku 
etc. ` 

P. S. Oto, co napieałbym do W. Panów, 
gdybym posiadał owe 3.600 dynarów. Nie 
mając jednak do dyspozycji tej sumy, pro- 
szę W| Panów o trochę cierpliwości. Jedno- 
cz e pozwalam sobie przesłać W. Panom 
zamówienie na dostawę dla mnie 6 tuzinów 
skarpetek w tym samym kolorze i agtunku, 
co partja poprzednia. 

Proszę przyjąć wyrazy mego głębokiego 
szacunku”. 

    

Podp. M. Grūn. 

  

  

  

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 
dwaj Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

  

    

NAJTAŃSZE ŹRÓDŁO ZAKUPÓW! 

  

A A EA Е 
  

  

    

Do wynajecia 

pokój 
w najlepszym punkcie 

miasts—Zamkowa 3—3. 
Dowiedzieć się w godzi- 

nach urzędowych. 

Dr. Zeldawicz 
  

Udzielam 
kerepetycyj 
oraz szykuję do matury 
Specjalność: matematyki. 
Gy kiszbemii polskiego 

Mickiewicza 19—31 

Absciwent 
gimnazjum matem -przyr. 

    

rządzenie sklepowe 
sprzedam b. tanio. Adres 

w Administracji. 
  

TANIO! Z powodu kry- 
zysu zniżamy ceny bilet. 
do łaźni, tuszów i wanien 

Łaźnia Straussa, 
Popławska 3 (Zarzecze) 
Tamże wanny gazowe. 
  

  

nesesery, teczki skórzane etc. Spółka z ogranicz. odpowiedz. z Dr. Zeldowiczowa 

: 5 04 roku 1843 istnieje z dobrym niemieckim ы ::'.п;е‘::{?::'ш-ры‹::::эе’::: ka Wil ki i FROSZEK й Choroby skórne, wener | poszukuje na lato kond. Introiigator 
| 1 Gł G narządów moczowych, Zgłoszenia do Administr. 

Norway dny: e KURJER WILEŃSKI i en in „KOGUTEK od g. 9—1 i 5—8 wiecz. „Kurjera Wileńskiego”. k g 
ki cukrzycę, podrėžne: walizki, ul. TATARSKA 20 poszu uje pracy 

po faktycznie najniższych cenach poleca 

SK. Apt. „АВХ” (i.T-vo LB Segal) 
Wilno, Mickiewicza 5, tel. 8-73. 

Duży wybór czepków kąpielowych. 
Zamówienia na prowincję załatwiamy odwr. poczią. 

  

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 

‚ DRORARNIA TTATROLIGATORNIA 
ZNICZ. 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ma dogodnych warankach 

й 
NA NAJUPORCZYWSZY 

/ BÓL GŁOWY 
OSTRZEŻENIE. Przy KUPNIE NALEŻY 
AMCENTOWAĆ I WYRAŹNIE ZĄDAĆ TYLKO 

ai PROSZKÓW z.KOGUTKIEM” 
|SECAMGQ ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 

ga6AĆ Z OŁ, UPaR: 
ECA! (| W PODOBNEM DO 

MASZEGO OBAKOWANIU. 

  

wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

    

J. S. Mill. 

Biblioteka Nowości 
Plac Orzeszkowej 3 

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

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

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną ążkę. 

  

SYDNEY HORLER. 

  

WYKONYWA   w zakresie drukarstwa 

PUNWKTUALNIE — TANIO — SOLIDWIE 

pasow samorzą- I NA RATY. 
lowych, zakładów nau- 

kowych. Bilety wizyto- NAOESZŁY Mawoko 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- - - 
kiego rodzaju roboty RUTYNOWANY 

korepetytor 
student U. $..B. przygo- 

  

  zaminów w zakresie gim- 
    

  

45) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

Stadenfełd wykonał rozkaz. Zdją- 
wszy marynarkę, zarzucił ją dziew- 
czynie na głowę i zawiązał rękawy 
za jej szyją. 

— Och. mój Boże, ja tego nie znio- 
sę! 

I zawoalowana kobieta koło drzwi 
odwróciła twarz. 

Zbliżające się oczy 
przypominały ślepia węża. Nawet 
wściekłość Holidaya musiała ustąpić 
miejsca przerażeniu. Leżał sztywny 
i zimny ze zgrozy. 

A więc taki będzie jego koniee: 

Zdechnąć niby szczur w. obmierzłej 

piwnicy, z rąk djablicy, której naj- 

wyższą rozkosz sprawiało dokonywa 

nie krwawych czynów. Dziwny. okru 

tny los! 

Lulu pochyliła się nad nim z igłą. 

W tejże chwili huk strzału napełni 
cały loch. 

Okropny krzyk nastąpił tuż po 

tym wystrzale. Holiday ujrzał jak 

Lulu Chartres gwałtownie potrząsa 
ręką, w której cotylko trzymała igłę. 
Z ręki strumieniami płynęła krew. 

—- Usuńcie się. wy wszyscy, sły- 
szycie? I puśćcie ich natychmiast, 
puśćcie, puśćcie! 

Krzyczała to histerycznie pani La- 
idleyowa Craig, mierząc do zbrodnia- 
rzy z rewolweru, trzymanego w dygo 
cącej ręce. Znać było. że się znajduje 
na skraju obłędu: scena, której świad 
kiem kazano jej być  nieopatržnie. 
nadwyrężyła jej umysł. 

morderczyni 

    

  

Przełożył Czesław Kozłowski. 

— Ty djablico! —- ryczała Lulu — 
Zabiję cię za to! 

I tak potrząsnęła zranioną ręką, 
że krew obryzgiwała wszystko do- 
koła. 

Opanował sytuację Pandervell. 
— Uspokój się, Lulu — rozkazał, 

zaczem zwrócił się do pani Craig:— - 
Proszę natychmiast odłożyć ten rewol 
wer! Co to ma znaczyć? 

Pani Laidleyowa Craig zaniosła 
się zupełnie histerycznym śmiechem: 

— Nie pozwolę, by popełniono 
morderstwo! Rozumiecie? Ja tego nie 
zniosę, nie zniosę! 

W następnej chwili Holiday chciał 
krzyknąć ostrzegawczo, lecz nie zdą- 
żył tego zrobić, gdyż ręka Stadenfelda 
zamknęła mu usta. I oto rzecz się 
stała: Merritt, który się był podkradł 
ztyłu, skoczył na panią Craig niby 
podstępna jakaś bestja w dżungli i 
zbił ją z nóg. 

— Teraz możemy kończyć—rzekł 
Pandervell. Trzymał w ręku rewol- 
wer, który odebrano omdlałej kobie 
cie. — Ponieważ Lulu jest niestety 
skaleczona, musisz ty się tem zająć. 
Merritt. 

Ów podniósł z ziemi ampułkę i 
obejrzał jej zawartość. 

— Sporo się rozlało, lecz może i 
to wystarczy — orzekł. 

— A więc czyń swoje, człowieku! 
—-żachnął się Pandervell.—Mój Boże. 
czyż mamy tu strawić noc całą? 

Wytworny pan w pewnej mierze 

postradał swój olimpijski spokój. 

TTT 
nazjum solidnie i niedrogo 
Zgłoszenia do Administr. 

pod „Gwarancja*   
— Dobrze. 
I Merritt obejrzał igłę. 
— No a ja? czy uważacie, że mam 

w pokorze ducha spłynąć krwią? — 
szalała Lulu, potrząsając krwawiącą 
ręką przed samym nosem Pandervel- 
la. — Ten łotr może zaczekać, a tyni- 
czasem niech mi Merritt opatrzy ranę. 

— Wszak wiesz, gdzie znajdziesz 
wszystkie potrzebne opatrunki — 
brzmiała surowa odpowiedź; — przy- 
nieś je tutaj, a Merritt przewiąże ci 
rękę. Tak czy owak, odejdź stąd na- 
tychmiast, gdyż twoje wrzaski nie- 
znośnie działają mi na nerwy. 

— Dobrze, słucham — odparła 1- 

legle, widząc niecierpliwy ruch ręki, 

w której trzymał rewolwer; i bez dal- 

szych komentarzy wyniosła się z piw- 

nicy. 
— Nuže, Merritt, — przynaglił 

Pandervell. -— Myślę, Stadenfeld, że 

możesz dać pannie Insall swobodniej 
odetchnąć. 

Stadenfeld podszedł z uśmiechem 

i zdjął swą marynarkę z głowy dziew 

czyny. Z niezmierną radością zoba- 

czył Holiday, że zemdlała. B 

— Jest nieprzytomna — ošwiad- 

czył Pandervell, spojrzawszy na nią. 

-—Ha, trudno... Merritt! 

Holiday nie chciał zamknąć oczu. 

Cudacznie i bez związku pomyślał 

o amerykańskim oficerze, o którym 

mu opowiadano w wojsku. Schwy- 
tany przez Niemeów i satwiony pod 

słupek, nie pozwolił zawiązać sobie 
oczu. „Zginął jak bohater'—podano 
później w depeszy, donoszącej jego 
rodzinie o tragicznym jego końcu. 

Czuł na twarzy oddech Merritta. 
Jedna była pociecha: ten szatan, jeśli 
był kiedy rzeczywiście lekarzem, po- 
trafi wykonać to zręcznie... 

Zimna igła dotknęła jego szyi — 

towuje do wszelkich eg-. 

BROŃ BEZ ZEZWOLENIA POLICJI. 
Browning kal. 6 mm. metalowy 
nikl. system ES-TE precyz. wy- 
konany wraz z zabezpiecznikiem 
Strzel. z specjaln. „Sell“ naboi 

za zaliczeniem za 
zł. 570, 2 szt. 10.50, 6 szt. 30.00, 

do browninga 
100 szt. 2.70. 

wysyłamy 

50 naboi 
zł. 1.45, 

„Sell“ 

  

4 hor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
odg 12-21 4-—6 wiecz 

Mickiewicza 24, tel. 277 
  

Akuszerka 

Marja LakaeioMo 
przyjmuje od 9 do 7 wiec: 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z.P. Nr. 69. 852! 
  

Mierniczy - taksator 
dyplomowany, 12 lat prak- 
tyki, specjalność scalenie, 
poszukuje pracy. Oferty 
pod „scalenie* do Adm. 
„Kurjera Wileńskiego" 
  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m It 
róg Miekiewicza 

Oferty do Adm. „Kurjera. 
Wileńskiego” dla K. B. 

Zakład Fryzjerski 
męski i damski „MAX'*” 

Kalwaryjska II, 
poleca pierwszorzędną ro- 
botę po cenach zniżonych» 

Proszę się przekonać. 

Papier, szpagat 
i materjaly pisarsko-kreš- 

larskie poleca 

M. Rodziewicz 

  

  

Akuszerka 

Marja dzi 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła się 

Kozia Zwierzyniec, Tom. Zane 

tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro 
ab Ulo I was 
W. Z. P. 48. 

SIENNIKI 
bardzo tanio poleca 

  

Wilno, ul. Wielka 9, 
Dla urzędów i sklepów 

rabat. 

KUPIĘ 
8323 
    przesyłki płaci kupujący. 

Adresować: Zakłady Mechaniczne KUPERMAN, 

Warszawa I, skrzynka poczt. 97, oddział 3.   na lewo Gedeminowską 
ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193   W.Mołodecki Wileńska 26   mały domek 

na Zwierzyńcu 
Oferty „Kurjer Wileński” 

  

aż nagle skądś nieopodal rozległ się 
przeraźliwy krzyk, coraz cichnący, aż 
się przeobraził w jęk. 

— Co to u djabła? — zawołał 
Pandervell. — Stadenfeld, zostań tu- 
taj. 

Z temi słowami podszedł do drzwi, 
lecz po chwili cofnął się gwałtownie. 
Jakaś groteskowa figura o szerokich 
barach, nastroszonych wąsiskach i 
sypiąca dzikie klątwy, wpadła z czemś 
w ręku, co wyglądało na krótką czer 
woną łodygę jakiegoś chwastu, albo 
raczej na giętkie ciało węża. 

-— Panno Insall! — ryczało zjawi- 
sko, ujrzawszy zaś nieprzytomną 
dziewczynę na podłodze, dodało: — 
Do stu piorunów! 

Stadenfeld i medyk  skamienieli 
dosłownie i nie zdążyli wrócić do zmy- 
słów, kiedy rozległ się głos, przypo- 
minający chlaśnięcie szpicrutą: 

— Ręce do góry — wy tam obaj! 
A żywo, bo już straciłem cierpliwość! 

Holiday nie poznał mówiącego, 
lecz doskonale poznał jego głos. 

Więc jednak owa jedna z miljona 
szansa nie była mrzonką! 

O nie więcej nie pytał narazie. 
Był szczęśliwy. 

Działo się to w cztery godziny 
później, w mieszkaniu Holidaya. Wie- 
le rzeczy zaszło w międzyczasie. Prze- 
dewszystkiem Pandervell, Stadenfeld, 
Merritt i Lulu Chartres zostali oddani 
w ręce policji Tę sławetną czwórkę 
przekazał zdumionemu komisarzowi 
policji lokalnej w Surrey sam Bi- 
shop. 

‚ — Ależ jednym z tych czworga 
jest pan Hektor Pandervell! — prote 
stował oszołomiony przedstawiciel 
władzy. — Pan Hektor Pandervel; 
należy do najpoważniejszych — — 

— Oszustėw, i to nietylko w Sur- 

rey, lecz w całej Europie — przerwał 

Bishop. — Zaraz zatelefonuję do Lon 

dynu i niech Scotland Yard poinfor 

muje pana bezpośrednio. 

A Scotlad Yard, skoro Bishop po- 

łączył się telefonicznie z naczelni- 

kiem Edenem Leycesterem, wydało 

rozkazy stanowcze: komisarz będzie 

odpowiedzialny za należyte dostawie 

nie czwórki zbrodniarzy do Londynu. 

— Myślę, że i panią Laidleyową 

Craig należało dołączyć do tej szla 

chenej kompanji -- mówił Bishop, 

popijając wyborną kawę, którą na- 

gwałt ugotował Somers, — ale i tak 

skandal będzie miał aż zbytni rozgłos, 

jak tylko dzienniki zwęszą pismo no- 
sem. Bądź co bądź, patrzałem przez 
palce, kiedy ta kobieta drapnęła. Bar- 
dzo byłbym ciekaw, wiedzieć, jakiego 
to rodzaju sprawozdanie z zajść dzi 

siejszej nocy złoży ona swemu mał- 
żonkowi. 

— Zanim poczniesz nam wszystko 
opowiadać, mój drogi Bishop, —rzekł 
Holiday, — chciałbym o jedno cię 
zapytać: gdzie mianowicie Walerja i 
ja byliśmy więzieni? 

— Była to ogromna piwnica w 
fundamentach wiejskiego domu Pan- 
dervella. E, nie, —- uśmiechnął się 

posępnie, — za nie mnie nie zmusicie, 
bym dzisiaj gadał o tej całej hecy 
Przypuszczam, że jak na jeden dzień, 
mieliście już aż nadto sensacyj. Moja 
droga panno Walerjo, natychmiast 
odwiozę panią do domu! wygląda 
pani, jakby potrzebowała conajmniej 
tygodniowego snu bez przeszkód. Po- 
zwólcie przypomnieć sobie, że już dru 
ga po północy i że zanim pójdę spać, 
muszę jeszcze złożyć raport naczelni- 
kowi. 

Walerja wstała z uśmiechem. 

— Ha, widocznie muszę słuchać 
tego nudziarza, nieprawdaż,  Geral- 
dzie? 

— Dziś jeszcze się zgadzam, ale 
od jutra masz być posłuszna wyłącz- 
nie mnie. 

Bishop uśmiechnął się pod wą- 
sem na widok gwałtownych rumień- 
ców Walerji. 

— Takie buty? — gwizdnął. — Ano, 
póki mi się to trzyma głowy, przyjm- 
cie powinszowania! 

— Dzięki ci, stary — serdecznie- 
uścisnął mu rękę Holiday. — Gdyby 

nie ty... Et, ale o czem tu gadać! 
Wszedłszy do jadalni Somers uj- 

rzał, jak jego pracodawca ściska pra. 
wą dłoń Bishopa, podczas gdy panna 
Walerja Insall czyni to samo z lewą.. 

Bishop spojrzał na lokaja ponad. 
głową dziewczyny. 

— Czy Grainger jeszcze jest, So- 

mers? 3 
— O ile nie udlawil się kielbasą, 

którą pożera w kuchni, mogę go za- 
wołać, proszę pana. 

— Doskonale. Powiedz mu. że ma. 
odwieźć do domu pannę Insall. 

— Kiedy cię znów zobaczę?—za-- 
pytał Holiday Bishopa, ostatni raz 
ściskając mu rękę przed drzwiami 
frontowemi. 

— Wpadnę do ciebie jutro po po- 
łudniu i rozpowiem wszystko doku- 
mentnie. 

— Dobranoc, kochany mój Geral- 
dzie — rzekła Walerja. 

Po jej odjeździe Holiday podniósł: 
oczy na gwiazdy, o których myślał: 
niedawno, że już nigdy nie będzie: 
ich oglądał, 

  

(D. c. n.) 

4 Wydawnictwo „Kurjer Wileński! S-ka x ogr. odp, Drukarnia „Znicx', Wilno, ml. $-to Jańska 1, tel. 3-40. Redaktor odpowiedziałny Witołd Kiszkis.


