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Socjalistyczny ustrój 
junkrów pruskich. 

Berlin, w czerweu. 

W tej dysharmonji myśli, która 

towarzyszy 

gospodarczemu wzmaga się wciąż fa- 

ła antykapitalistyczna i coraz natar- 

czywiej wysuwa się żądanie różnie za 

barwionego (międzynarodowego, na- 

światowemu kryzysowi 

rodowego, chrześcijańskiego) socjaliz 

mu. Wódz frakcji hitlerowskiej land 

tagu pruskiego, kandydat na pruskie- 

go premjera, Grzegorz Strasser, oznaj 

mia w swej mowie programowej, że 

dziś jest 95 proc. narodu niemieckie- 

go usposobienia antykapitalistyczne- 

go. Świadczy to o tem, że masy nie 

widzą innego wyjścia z kryzysu, jak 

tylko w drodze pokonania kapitaliz- 

mu. Nie jest to wcale dziwnem. 

Jeśli przywódcy handlu i przemy 

słu,matadorzy giełdy i banków nie 

mogą znaleźć wyjścia z kryzysu, to 

jest rzeczą naturalną, że w narodzie 

powstaje myśl, że trzeba kierownict- 

wo gospodarką oddać w inne ręce. 

Partja hitlerowska w znacznym 

stopniu zawdzięcza swe olbrzymie po- 

wodzenie swym hasłom antykapita- 

Histycznym. Jednakże, w dziedzinie 

polityki gospodarczej partja hitlerow- 

ska ograniczyła się narazie do rady- 

kalnej negacji. Nie wysunęła progra- 

mu konkretnego ustroju socjalistycz 

nego. Nie przygotowała do niego ide- 

ologicznie +kadrów swych zwolenni- 

ków. W centrum ich działalności sta- 

ła nie musztra ideologiczna, lecz przy 

gotowanie wojenne. Hitler przygoto- 

wał armję swą do szturmowania i 

zdobycia władzy, nie mając programu 

reorganizacji socjalno-ekonomicznej 

struktury państwa po zdobyciu wła- 

dzy. W ten sposób powstała znana 

analogja ze stanem niemieckiej socjal 

demokracji w wigilję zdobycia wła- 

dzy. Partja ta mocą swej wiary 

w  nieuniknioną ewolucję ku so- 

cjalizmowi, nie opracowała programu 

ustroju socjafistycznego i dlatego też 

pozostała nadal bierną obserwatorką 

wydarzeń. 

Z tej analogji stanu niemieckiej 

socjaldemokracji w 1918 r. oraz partji 

hitlerowskiej 1932 r. można wniosko 

wać o możliwości paralelizmu ich lo 

sów z tą tylko różnicą, że upadek 

socjaldemokracji, powstałej w ciągu 

pięćdziesięciolecia (1869—1918) odby- 

wał się bardziej powoli, niż prawdo- 

podobnie, odbywać się będzie upadek 
partji hitlerowskiej po jej klęsce. Fia- 

sko jej będzie nieuniknione w tym wy 

padku, jeśli jej rola objektywna spro- 
wadzi się do tego, by być jedynie na- 

rzędziem finansujących ją właścicieli 

latyfundjów i przemysłowców górni- 

czych, którzy chcieli ją wykorzystać 

dła likwidacji parlamentaryzmu, de- 

mokracji, socjalnego prawodawstwa 

oraz — pokonania komunistów, so- 

cjal-demokracji, a w rezultacie do re- 

stauracji starego regime'u. 

Czy uda się ten manewr niemiec- 

kim klasom posiadającym? 

Polityczny genjusz junkrów pru- 

skich zdołał już raz w historji wyko- 

rzystać powszechny. demokratyczny 

narodowy ruch niemiecki, by jego ko- 

sztem dojść do władzy. Na fali ruchu 

demokratycznego 1848 wypłynęła, u- 

tworzona przez Bismarka monarchja 

niemiecka. Lecz historja się nie po- 

wtarza. Ruch 1848 r. nosił charakter 

narodowo-polityczny, ruch hitlerow- 

ski nosi charakter narodowo-socjali- 

styczny. 

W okresie rozkwitu gospodarcze- 

go mieszczaństwo niemieckie 70-ch 

łat ubiegłego stulecia mogło się zrzec 

lberalnych politycznych ideałów 1848 

roku. Lecz zubożali mieszczanie, bez- 

robotni i wyniszczeni chłopi 1932 r. 

nie mogą się zrzec swych codziennych 

materjalnych wymagań w imię fra- 

zeologji narodowej. A, więc jeśli Hi- 

tler zdradzi swe hasła socjalistyczne, 

a nie może ich nie zdradzić, jeśli postę 

puje ręka w rękę z wschodnio-elbski- 

mi obszarnikami i potentatami tru- 

stów metalurgicznych, masy także 

szybko od niego odstąpią, jak przylg- 

nęły do niego. Wystarczy wskazać na 

tę okoliczność, że ostatnią i bezpośred 

nią przyczyną dymisji Brueninga był 

plan ministra pracy Sztegerwalda częś 

ciowego rozwiązania problemu bezro 

bocia przez nadzielenie ziemią 500.000 

bezrobotnych kosztem  podlegają- 

cych wywłaszczeniu (za wynagrodze- 

niem) nierentownych wielkich mająt- 

ków ziemskich. Przeciw temu — zu- 

pełnie niesocjalistyczaemu planowi— 

wystąpiła stanowczo kasta junkierska 

upatrując w tem „bolszewizm*. Świad 

czy to o tem, jak całkiem nie do po- 

myślenia jest „polityka socjalistycz- 

na* w przymierzu z junkrami pruski- 

mi. Wyjścia ze stanu, który powsta- 

nie wskutek sprzeczności między so 

cjalistycznemi obietnicami Hitlera i 

jego krańcowo indywidualistyczną po 

lityką gospodarczą, rząd hitlerowski 

będzie mógł szukać jedynie w przy- 

godach zewnętrzno-politycznych,któ- 

re będą nieuniknione, jeśli wzrost 

opozycji przeciwko temu .odnowie- 

niu“ starych Niemiec junkierskich nie 

odwróci stabilizacji odrestaurowane- 

go starego regime'u. Dr. G. W. 
  

Rektor Politechniki Warsz. 
na r. a. 1932-33. 

WARSZAWA, 13. VI. (Pat). Rektorem Po. 
litechniki na rok akademicki 1932-33 wybra- 
ny został profesor zwycz. budowy maszyn i 
turbin parowych Wiesław Chrzanowski. 

      

URATOWANIE HAUSNERA. 
Sześć dni tułaczki po oceanie dzielnego lotnika. Wyczerpanego 

z głodu i walki ze śmiercią ocalił mały 

500 mil od brzegów Portugalii. 
LONDYN. 13.VI. (Pat.) Lotnik Ha- 

usner został odnaleziony na Oceanie 
przez mały statek angielski. 

LONDYN. 13.VI. (Pat.) Wiado- 
mość o oealeniu Hausnera potwierdza 
się. Hausnera wyratował statek angiel 
ski „Circeshell*, Statek angelski za- 

opatrzony jest w tank naftowy i służy 
specjalnie do transportu nafty. „Cir- 
ecsheH* wyłowił Hausnera z morza, 
siedzącego w swoim nieuszkodzonym 
jednopłatowcu i płynącego powoli w 
kierunku południowo-wschodnim, z 
szybkością mniej więcej 1 węzła na 
godzinę. Pozycja geograficzna miej 
sea w którem znaleziono Hausnera 
oznaczona jest przez  „Circeshell* 
42,41” na północ i 20,04 na zachód. 
Pozycja ta określona być może jake 
500 mil ang. na wschód od Oporto 
w Portugalji. „Circeshell* napotkał 
Hausnera w sobotę wieczorem, około 
godz. 10-ej, z czego wynikałoby, że 
Heusner płynął na swoim jednopła- 
toweu od przeszło 6 dni. 

Ponieważ aeroplan jest nieuszko- 
dzony, należy wyciągnąć wniosek, że 
Hausner po wyczerpaniu benzyny, a 
więe w ub. niedzielę po południu, sam 
opuścił się na wodę i odtąd płynął 
po Atlantyku, wypatrując nadaremr 
nie pomocy w mało uczęszezanej stre 
fie Atlantyku, Statek „„Circeshell* pły 
nie do Nowego Orleanu, gdzie spo- 
dziewany jest 27 czerwca. Ponieważ 
„Circeshell* nie posiada aparatu ra“ 

djowego o dużym zasięgu, wiadomości 
„Circeshell* o Hausnerze przejęte 
przez wielki statek  transatlantyeki 
„Lewiathan* zostały z „Lewiathanu* 
dopiero podane drogą radjową de 
Nowego Jorku. 

Hausner podając z „Circesheli* 
wiadomość o swem wyratowaniu, pro 
sił przedewszystkiem o powiadomie- 
nie swej żony, która zresztą nie była 
w domu, gdy zakomunikowano treść 
radjówki, lecz w kościele gdzie mod- 
liła się o zbawienie swego małżonka. 
Druga prośba Hausnera wystosowana 
była do okrętów na Atlantyku, aby 
zechciały uratować jego jednopłato- 
wiee, którego „Circeshell* nie mógł 
zabrać na swój pokład. Samolot pły” 
nie dalej w kierunku  południowo- 
wschodnim ku brzegom  Portugalji, 
podczas gdy Hausner sam szczęśliwie 
wyratowany płynie na „Circeshell* 
ku południowym brzegom Stanów 
Zjednoczonych. Ocalenie Hausnera 
jest poprostu cudowne, bowiem po- 
wszechnie uważany on był za stra- 
conego. 

Z pozycji geografcznej, w jakiej 
wyratowano Hausnera, wynikałoby, 
że wiatry południowo-wschodnie, któ 
re, jak wiadomo. panowały w zachod: 
niej części Atlantyku w nocy z 3 na 4 
czerwca zepchnęły ge z Nowej Fun- 
landji bardzo dałeko na południe, 
tak, że ostateczny kierunek jednopła- 
towca hył'nie, jak zamierzał Hausner. 
na Londyn, Jecz na Portugalję. 

Na Azorach 
Hausner przesiądzie na większy słatek. 

LONDYN, 13. 6. (Pat). Statek „Cyr- 
eeshell*, mający na swym pokładzie 
Hausnera, spodziewany jest dziś lub 
jutro na wyspach Azorskich. Hausner 
prawdopodobnie opuści „Cyrceshell'* 
na Azorach i stamtąd popłynie więk- 

szym statkiem wprost do Nowego 
Yorku, zyskując w ten sposób 10—12 
dni. W tym wypadku Hausner powró 
cić może do Nowego Yorku 17 lub 18 
czerwca. 

Konferencja francusko-angielska w Paryżu 
Osiągniecie całkowitego porozumienia. 

Komunikat francuskiego M.S.Z. 
PARYŻ. 18.VI. (Pat.) Komunikat 

Ministerstwa Spraw  Zagranieznych, 
wydany o godzinie 13.30 po zakoń: 

ezeniu rozmów francusko"angielskich, 

podjętych o godzinie 10-ej, zaznacza, 
iż półofiejalne i w przyjaznej atmoste 
rze prowadzone rozmowy dowiodły 
wspólności poglądów, pozwalającej 
przewidywać, iż w Lozannie zapadną 

Oświadczenie 
PARYŻ. 13.VI, (Pat.) Po śniadania. 

wydanem w Quai d'Orsay, Mae D6 
nald oświadczył, iż przeprowadzone 
rozmowy potwierdziły pokładane w 
nich nadzieje; rozmowy te przyczynią 
się korzystnie do rozwoju najbliższych 
narad i zebrań międzynarodowych. 

Herriot potwierdził słowa swe, wy- 
powiedziane po zakończenu rozmów. 
dodając, iż rozważono szczerze i 
cierpliwie obecne zagadnienia, mająe 
za cel przysłużenie się sprawie po- 
koju. 

PARYŻ, 13. 6. (Pat). Wezoraj o 

sprawiedliwe i skuteczne rozstrzygnię 
cia, a pozatem wzmocni się zaufanie, 
a pokój między narodami zostanie 
utrzymany. 

Po zakończeniu rozmów Herriot, 
odmawiając złożenia oświadczeń w» 
charakterze politycznym, stwierdził, 
iż jest z rozmów tych bardzo zadowo- 

lony. 

Mac Donalda 
godz. 22 prezes rady ministrów An- 
glji przyjął w obecności Simona przed 
stawicieli prasy i oznajmił m. in., że 
podczas rozmów „Nie było żadnych 
targów, ani kompromisów. Poprostu 
skonfrontowano punkty widzenia i 
skonstatowano, że koncepcje obu 
stron idą w tym samym kierunku. Za 
równo strona francuska, jak i angiel- 
ska porozumiały się z ministrami in- 
nych mocarstw i obydwie są zdecydo 
wane do uczynienia wszystkiego, co 
należy, aby konferencja lozańska da- 

ła rezultaty. 

Angielski punkt widzenia. 
PARYŻ. 13. VI. (Pat.) Rozmowy 

Mac Donalda z Herriotem miały cha- 
rakter bardzo ogólnikowy. Mac Do- 
nald ograniczył się da przedstawienia 
w ogólnych zarysach angielskiego 
punktu widzenia. Premjer angielski, 
aczkolwiek tak samo jak Herriot, zaj- 

Razem do 
PARYŻ, 13. 6. (Pat). Herriot, Mac 

Donald, Simon i Paul Boncour odje- 
chali dziś o 11 do Genewy. Herriot 
przed odjazdem odbył z Mac Donal- 
dem rozmowę, utrzymaną w tonie ser 

decznym. Premjer francuski oświad- 
czył dziennikarzom, że przyjeżdżać 
będzie do Paryża w miarę tego, 

jak pozwalać na to będzie udział w 
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mujący wrogie stanowisko w stosun 
ku do jednostronnego anulowania u- 
mów, zdaje się być jednak zdecydo- 
wany zgodzić się na dłuższą przerwę 
w spłacie odszkodowań, o ile nie na 

ostateczne zaprzestanie spłat. (Havas) 

Genewy. 
obu konferencjach. 

GENEWA, 13. 6. (Pat). Premjer 
Herriot, któremu towarzyszy Paul 
Boncour oraz sen. de Jourenel, przy- 
był w poniedziałek wieczorem do Ge- 
newy, witany przez licznie zgroma- 
dzoną publiczność. Tym samym po- 
ciągiem przybył premjer Mac Donald 
oraz: minister Simon. 
OESIE ORCO 

  

potęga Państwa! 

Niezbędna pomoc Austrii. 
PARYŻ, 13. 6. (Pat). Wczorajsze 

poranne narady Francji i Anglji doty- 
czyły głównie sytuacji Austrji. An- 
glja uważa, iż obeenie zadaniem 
państw gwarancyjnych, a mianowicie 
Francji i Włoch, jest pośpieszyć Au- 
strji z niezbędną pomocą. Francja by- 
łaby do tego skłonna pod warunkiem 
że podjęta byłaby międzynarodowa 
akcja odbudowy gospodarczej i finan 
sowej krajów naddunajskich, z której 
Austrja korzystałaby w pierwszym 
rzędzie. Potwierdza się wiadomość, 
że Mac Donald w trosce o przywróce 
nie zaufania, które jest podstawą od- 
budowy gospod. świata starać się 
będzie, aby wszystkie państwa, repre- 
zentowane w Lozannie, podpisały de- 
klarację, zobowiązująć się w niej do 
podtrzymywania pokoju. 

fJak najlepsze wrażenie. 
PARYŻ, 13, VI. (Pat). Optymistyczny ton 

komunikatu oficjalnego o naradach angiel- 
sko-francuskich oraz oświadczenia, złożone 
przez Mac Donalda i Herriota po zakończe- 
niu konfereneji, potwierdzają korzystne wra- 
żenie z pierwszego spotkania pomiędzy Her. 
riotem a Mac Donaldem, © którem „Le 
Temps* napisał, iż „pozostawiło jak najlep- 
sze wrażenie*. Wytworzona atmosfera jest 
jak najbardziej sprzyjająca dla ścisłej współ- 
pracy. O ile atmosfera ta utrzyma się w dal 
szym ciągu, wówczas będzie się miało słusz- 
ną podstawę do uważania, iż rokowania w 
Genewie i Lozannie będą ułatwione i że 
konferencje te — o ile nie będzie oczekiwało 
się od nich cudów, które nie mogą być wyni 
kiem żadnego przedsięwzięcia politycznego 
—przyczynią się skutecznie do przygotowa- 

nia w najbliższych miesiącach ostatecznych 
rozstrzygnięć. (Havas). » 

Gabinet Herriota zagrožony? 
PARYŽ, 13. VI. (Pat). Dzienniki opozy- 

cyjne w dalszym ciągu utrzymują, że gabi- 
net Herriota jest zagrożony. Radykali i so- 
cjaliści nie mogą dojść do porozumienia 
wskutek rozbieżności swoieh programów — 
pisze „Echo de Paris“. Radykali i umiarko- 
wani także nie mogą się porozumieć, cho- 
ciaż ich programy są w wielu punktach po- 
dobne. 

Zdaniem „L Ami du Peupłe* większość 
grup parlamentarnych Herriota nie przeży- 
je pierwszego odruchu, zmierzającego do sa- 
nacji finansowej. Daladier czekał tylko na 

statek angielski. 
Przez 8 dni żywił się sand- 
wiczami I pił wodę z radja- 

tora. 

NOWIY YORK, (Pat). Według relacyj radjo- 

tełegraficznyeh, Hausner zmuszony był ©- 

puścić się na wodę w piątek 3 czerwca wie- 

ezorem i aż do wezorajszego wieczora pozo- 

stawał ma falach oceanu, dopóki nie spo- 

strzegł go statek angielski „Circeshell*, Lot- 

nik polski musiał żywić się w ciągu 8-miu 

dni sandwiezami i pić wodę z radjatora. 

Lotnik jest eałkowicie wyczerpany i nie ma 

sił na cpewiadanie o swych strasznych prze- 

žyciach. 

Nie jest jednak raniony i zwolna powraca 

do sił. Statek „Circeshell* zdąża do Nowego 

Orleanu. Ciemność, jaka panowała na oce- 

anie w chwili odnałezienia Hausnera, nie 

pczwałała na ocalenie jego aparatu, który 

popłynął dalej w kierunku południowo - 

wschodnim. 

Kiedy opadł na morze? 
LONDYN, 13. VI. (Pat). Według wiado- 

mości, zawartych w radjówce kpt. Wilsona 

ze statku „Circesheli*, Hausner miał być ja- 
koby zmuszony do opuszczenia się na wodę 

już pierwszego dnia w piątek dn. 3 czerwca 

© godz. 10 wiecz. czasu środkowo-europejs- 
kiego. O ile relacja ta jest Ścisła, co webee 
stanu zupełnego wyczerpania, w jakim kpt. 

Wilson znalazł Hausnera, może być kwestjo- 

nowane, to fałszywe muszą być informacje, 

że Hiausnera widziano, przelatującego nad 

Nową Szkocją i nad Nową Funlandją mię- 
dzy północą a godz. I nad ranem w nocy z 

3 na 4 ezerwca. Możliwe, że Hausnera, wy- 

czerpanego fizycznie z powodu głodu i wy- 
cieńczenego psychicznie z powodu przejść 
swyeh, gdy błądził w ciągu tygodnia na At- 
lantyku, pamięć poprostu zawodzi, albowiem 

jest więcej prawdopodobne, że. Hausner opu- 

Ścił się na morze dopiero w ciągu soboty 4 

czerwca, a meże nawet w niedzielę 5 czerw- 

ea po wyezerpaniu benzyny, na eo wskazuje 

pozycja geograficzna miejsca, w którem go 
znaleziono i nieuszkodzony stan aeroplanu. 

Posiedzenie komitetu 
ekonomicznego. 

WARSZAWA, 13. 6. (Pat). W dniu 
13 b. m. pod przewodnictwem p. prem 
jera Prystorą odbyło się posiedzenie 
komitetu ekonomicznego ministrów, 

na którem rozpatrywane były między 
innemi sprawami bieżącemi wytyczne 
polityki zbożowej na rok 1932-33. 

Po omówieniu rezultatów dotych- 
czasowej akcji komitet ekonomiczny 
ministrów postanowił stosować nadal, 

w okresie zbliżającego się nowego ro 
ku gospodarcezgo, w rolnictwie Środki 

których skuteczność wypróbowana 
została w ostatnich dwóch latach. Po- 
stanowiono utrzymać dotychczasową 
ochronę celną, kredyt zastawowy, 
zwrot ceł, zakupy interwencyjne i kon 
centrację eksportu oraz zharmonizo- 
wać akcję interwencyjną z planem re- 
alizacji i sposobem ściągania kredy- 
tów zastawowych. 

Hitler skarży Brauna. 
BERLIN, 13. 6. (Pat). Hitler wniósł 

do sądu w Monachjum skargę przeciw 
ko premjerowi pruskiemu Braunowi, 
z powodu obrazy. Jak wiadomo, w 
okresie wyborów do sejmu pruskieg> 
Bfaun wygłosił słynne przemówienie 
w którem zaatakował Hitlera z powo 
du jego zarządzeń, wydanych oddzia 
łom szturmowym na wypadek konflik 
tu z Polską. Braun, wraz z którym 
oskarżony jest również redaktor od 
powiedzialny „Vorwaertsu*, ma po- 
wołać na świadka byłego kanclerza 
Brueninga i b. ministra Groenera. 

Wilhelm nie ma nadziei. 
BERLIN, 13. VI. (Pat). Korespondent 

„Sunday Chronicle* uzyskał wywiad z by- 
łym eesarzem Wilhelmem HI, który oświad- 
czył, że bezwarunkowo nie liczy na swój po- 
wrót na tron. Zapytany, czy były kronprinz 
ma widoki zostania prezydentem Rzeszy, 
Wilhelm odparł: 

Oceniam w pełni popułarność mego syna, 
lecz nie sądzę, aby rozwinął cen większą ak- 
tywność w polityce, niż to czynił w ostat- 
nich czasach. 

  

Rozwiązanie parlamentu rumuńskiego 
Nowe wybory. 

BUKARESZT, 13. 6. (Pat). Dzien- 
nik arzędowy ogłasza dekret o rozwią 
zaniu parlamentu, ustalający razem 

termin nowyeh wyborów do Izby na 
17 lipca, do Senatu —- na 20 lipca. No- 
wowybrane Izby zbiorą się 30 lipea. 

Dekrety prezydenta Rzeszy. 
BERLIN, 13. 6. (Pat). Nowe dekre 

ty prezydenta Rzeszy ukazać się mają 
już jutro wieczorem. Dekrety w kwe- 
stjach politycznych przewidują znie 
sienie zakazu istnienia hitlerowskich 
oddziałów szturmowych oraz innych 
organizacyj 
nych, zniesienie zakazu istnienia mun 
durów i zachowanie kontroli minister 

narodowo-socjalistycz= 

stwa spraw wewnętrznych Rzeszy nad 
organizącjami o charakterze wojsko - 
wym. Na podstawie tego dekretu od 
działy szturmowe będą musiały pod 
dać się tylko formalności złożenia sta 
tutu organizacyjnego. Dekert w kwest 
jach finansowych zmierza do wyrów 
nania niedoboru budżetowego. 

Wybory do Rady Miejskiej w Równem. 
ŁUCK, 13. 6. (Pat). Wczoraj odby- 

ły się wybory do Rady Miejskiej w 
Równem. Lista Nr. 1 (Zjednoczenia 
Spół. Gosp.) otrzymała 9312 głosów, 
t. j. 24 mandaty, lista Nr. 3 (Bezp. Bl. 
Żyd.) — 494 głosy, czyli 1 mandat, li- 
sta Nr. 7 (Żyd. Bloku Nar. Gosp.) — 

2927 głosów t. j. 7 mandatów. 7 list 
żydowskich nie uzyskało żadnego 
mandatu. Poprzednia Rada Miejska 
Równego składała się z 26 żydów, 5 
Polaków i jednego Rosjanina. Obecna 
składa się z 24 Polaków plus mniej- 
szości słowiańskie i 8 Żydów. 

Olbrzymi pożar w berlińskim Luna-Pzrku. 
BERLIN, 13. VI. (Pat). O godzinie 1 w 

nocy wybuchł w berlińskim Luna-Parku oł- 
brzymi pożar. Wielki budynek restauracyj- 
ny, zbudowany niedawno, stanął nagle w 
płomieniach. Na miejste wypadku przybyło 
8 oddziałów straży pożarnej, które poczęły 
gasić ogień strumieniami wody. Pożar prze- 

rzucał się na coraz nowe zabudowania, Za- 
jęła się również wieża wysokości 53 metrów. 
Późnym rankiem udało się ogień stłumić. Z 
wieży pozostał tylko szkięlet żelazny, gro- 
żący zawaleniem się. Szkody materjalne og- 
romne. 

Komendant „Zeppelina* 
na czele nowej partji. 

PERLIN, 13. VI. (Pat). W; związku ze 
zbłiżającemi się wyborami do Reichstagu 
wśród drobnych grup i stronnictw środka 
wzmacnia się dążenie do konsolidacji swych 
sił cełem zwiększenia sukcesów wyborczych. 
Planowane jest utworzenie nowej partji śro- 
dka; grupującej elementy liberalne. Na cze- 

-le-tej nowej partji stanąć ma dr. Eckener, 
'komendant sterowca „Hr. Zeppelin". 

Ostrzeżenie centrum. 
BERLIN. 13. 7. (Pat). Organizacje eent- 

rowe Nadrenji zwróciły się do prezydenta 
Hindenburga z ostrzeżeniem przed następ- 
stwami, jakie może wywołać cofnięcie za- 
kazu istnienia szturmówek hitlerowskich. 
Związki centrowe podkreślają, że zalegali- 
zowanie oddziałów _ narodowo-socjalistycz- 
nyeh zmusi stronnictwo republikańskie do 
wzmocnienia swych fotmacyj bojowych. 

Śnieg. 
LILLE, 13. VI. (Pat). W. miejscowości 

Aire la Eys zanotowano nader rzadki wy- 
padek dużych opadów Śnieżnych. które mi- 
mo połowy czerwca na przeciąg kilku go- 
dzin całkowicie pokryły okoliczne pola. 

6dłamu. Prezes rady ministrów sądził. że 
bierze Daladiera jako zakładnika, w isto- 

sposobność, aby stanąć na ezele poważnego cie jednak wprowadził wilka do owezarni. 

Wyrafinowane zabójstwo 
i samobójstwo. 

NOWY YORK, 13. FI. (Pat). Z wysp Ha- 
wajskieh donoszą © niezwykłem popelnio- 
nem tam zabójstwie i samobójstwie. Uczeń 
gimnazjum Nunes zaprowadził na wulkan 
Kilaune pannę Marguerite Enos, w której się 
kochał i która odrzuciła jego propozycję mał 
żeństwa. Zastrzelił ją i potem rzucił ciało 
jej do krateru, gdzie następnie wskoczył. 

Aresztowanie... króla. 
ADDIS-ABEBA, 13. VI. (Pat). Zatrzyma- 

no i aresztowano tu byłego króla Abisynji 
Jassu, który kilka tygodni temu zbiegł z 
więzienia, gdzie pozostawał już od lat 17. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Pieniężna. 

WIARSZAWIA, 13. VI. (Pat). Londyn 32,80 
— 32,64. Nowy York 8,905 — 8,925 —8,885. 
Paryż 35,11 i pół — 35,20 — 35,03. Szwaj- 
carja 174,25 — 174,68 — 173,82. Berlin 
211,40. Tendencja nejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 5 proc. por 
życzka konwersyjna 33. 4 proc. dolarowa 
47,50 — 47,25. 7 proc. stabilizacyjna 44,50 — 
43,75. 10 proc. kolejowa 101. 8 proc. L. Z. 
BGK i BR. obligacje BGK 94. Te same 7 pr. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 32,75. — 
Tendencja na pożyczki niejednolita, na li- 
sty przeważnie słabsza.
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Obrazki z targów sowieckich. 
Nowości w życiu moskiewskiem. — Jak w Moskwie uczą. 
się handlowač.—Robotnicy i rolnicy zamieniają się w kup- 

ców. — Taniec cen. | 

Moskwa zapominiała o Dalekim Wscho- 
dzie, o Japończykach, me mówi się już o 
wojnie i „odchyleniach“. Osią zainteresowa- 
nia olbrzymiego miasta są obecnie targi... 

„Bazary“ (tak się targi w Rosji nazywa) 
oglądane są przez ludność jako ciekawe wi- 
ddowisko, dawno nie widziane. Bazary zamie- 

nione zostały na kluby i stały się niby wen- 
tylem w tej dusznej atmosferze, jaka pano- 
wała w Moskwie w ostatnich dwóch latach. 

Przyczynia się do tego prasa sowiecka, 
w której czytamy takie odezwy: Wszyscy na 
targ. Handlujcie, sprzedawajcie zboże, mięso, 
jarzyny*. Na szpaltach dzienników, które 
jeszcze niedawno zawierały piorunujące ar- 
tykuły przeciwko imperjaustom, zamieszczane 
są obecnie spokojne, entuzjastyczne „„prze- 
głądy* z frontu handlu sowieckiego. 

Targi — to ostatni krzyk mody współ- 
czesnej Moskwy. 

Korespondent moskiewskiej „Prawdy* tak 
opisuje obraz targu: 

„Na placu targowym wybudowano praw- 
dziwe barykady z beczek, worków, koszów... 
Słychać nawoływania: Ogórki, kartofle, rzod- 
kiewka... Raczcie obejrzeć!!! Sprzedający we- 
soło potrząsa w ręce łopatką, na której błysz- 

czą krajowe ogórki. Pochyły i brudny rynek 
„Rogożskiej zastawy” przepełniony jest wo- 
zami wiejskiemi, lulźmi z żywnością. Wieś- 
miacy przyjeżdżają na targ oczywiście bez 
jakichkolwiek atrybutów handlowych, jak 
wag, ciężarków i t. p. Dlatego też handel 
na targach nosi cechy prymitywności. Sprze- 
daje się na oko: miarkę kartofli, garniec ka- 

wiązkę marchwi, garść cebuli, szklankę 
śmietany". 

Nie trzeba to specjalnie zaznaczać, że wy- 
wołuje to niebywały tanicc cen. Za tę samą 
ilość n. p. kartofli można zapłacić jednemu 
sprzedającemu jednego rubla, cokolwiek dalej 
dragiemu dwa a trzeciemu trzy ruble... Gdyby 
wieśniak, który przybył z swemi produktami 
<do miasta sprzedawał na wagę, to musiałby 
2a każdym razem udawać się 300 kroków 
na koniec rynku, gdzie waga się znajduje. 
Na całym rynku są tylko dwie takie wagi, 
a korzystać z niej może tylko „burżuazja 
handlowa”. Za odważenie towaru płaci się 
10 kopiejek od jednego kg. Gdyby zatem 
wieśniak chciał zważyć 320 klg. ziemniaków 
to musiałby zapłacić za odważenie tylko 32 
ruble,.co w stosunku do ceny towaru jest 
cyfrą horendalną. Przy takich warunkach 
wieśniacy wolą sprzedawać „na oko* a robot- 
micy kupują bez wag i miar, ale zato taniej. 

Parcie do handlu zamiennego, do zamiany 
towarów pomiędzy ludnością sowiecką jest 
olbrzymie. „Prawda* opisując Targ Daniłow- 
ski pisze: „Targ rośnie jak ciasto na droż- 
<żach. Około godziny siódmej rano, kiedy 
przepełnione są wszystkie przejścia, targ się 
rozszerza a sprzedający zajmują już miejsca 
w bocznych uliczkach, Oto obrazek, przedsta- 
wiający handel na targowisku: 

Obok Agrafieny Trifonowny Smirnowo- 
wej, kołchoznicy z „Czerwonej zorzy“, która 
przywiozła wielką kadź :nleka i przeszło 100 
jajek kręci się jakaś osóbka płci męskiej. 
Człowieczek ma w. rękach cztery kawałki 
zwykłego mydła, woreczek łakoci, cukierków. 
Indywiduum sprzedaje mydło po dwa i pół 
rubła za sztukę a cukierki po 10 rb. za kilo 
t.j. o 150 proc. drożej niż w sklepach spół. 
dzielczych. Ale Agrafiena Trifonowna właśnie 
dziś potrzebuje mydła i cukierków. Sklep 
spółdzielczy. jest cośkolwiek daleko a zresztą 
w najbliższych sklepach spółdzielczych sprze- 
dają tylko puder, pastę do zębów i: zabawki. 
Agrafiena Trifonowna wymieni więc przywie 
zione mleko za drogie mydło i. mizerne cu- 
kierki. —- A oło, co opowiadają rolnicy: » 
zaprowadzeniu wolnego handlu w bazarach: 
Wieśnik z osady Zjuzina opowiadał współ- 
pracownikowi moskiewskiej „Prawdy*: „Przy- 
wiozłem dziś cztery miarki kartofli i 29 
dzbanków mleka. Dokąd nie wydano pozwo- 
łenia, nie byłbym tego przywiózł wszystkiego; 
zarałbym tylko półtora miarki. Teraz niema 
się czego obawiać. Kiedy czytaliśmy o tem 
pozwoleniu w gazetach, pochwalaliśmy to. 
Dwukrotnie o tem mówiliśmy na zgroma- 
dzeniu i uchwaliliśmy rezolucję. Obecnie w 

-Bnintno riamienie 
RESEENEWE 
2 ki. 25 Lot. P. 

Ją Iosu dla posiadacza losu 
klasy poprzedniej 10 zł. 
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POLSKA LOTERJA PAŃSTWOWA 
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naszych wsiach wygląda to jak w czasie 
pożaru, wszyscy są w ruchu. Staramy się 
obsiać każdy kawałek ziemi*. + 

Tylko ceny na targach sowieckich są wy- 
sokie: 10 ogórków kosztuje 1 i pół rubla, 
czyli według oficjalnego kursu trzy ćwierci 
amerykańskiego dołara. Kawałek mydła ko- 
sztuje 2 i pół rubla t. j. 1 i ćwierć dołara, 
a marne cukierki 1 kg. 10 rubli czyli pięć 
dolarów. 

Widmo głodu i poważnych 
zamieszek w Sowietach. 
WIEDEŃ, 13. VI. (Pat). Korespondent 

moskiewski „Neue Freie Presse* donosi, że 
aprowizacji unji sowieckiej grozi poważne 
niebezpieczeństwo. Do dnia 10 maja obsia- 
no tylko 31,7 miljonów ha, t. j. zaledwie 
31 proc, całego obszaru. Bydłostan unji so- 
wieckiej wynosi tyłko 25 do 28 proc. stanu 
z r. 1928. Ogrody warzywne wpobliżu miast 
uprawione zostały tylko w 20 proc. Tegoro- 
ezny połów ryb dal tylko 1 trzecią dotych- 
czasowych pałowów. 

Od czasu wojny światowej nie przechodzi 
ła unja sowiecka bardziej poważnej chwili. 
Polityka agrarna kolektywistyczna poniosła 
fiasco. Obecnie panuje w Rosji kapitalizm 
państwowy w najczysiszej swej formie. Od- 
wrót strategiczny Sowietów grozi zniszcze- 
niem waluty ezerwońca, Chłop uprawia na- 
dal bierny opór. Robotnik jest niespokojny. 
Jeżeli płan wydobycia ze wsi resztek żyw- 
ności na rzecz miasta nie uda się, wówezas * 
miasta sowieckie będą musiały sprowadzać 
zboże i mięso z zagranicy. 

Światowa Spartakiada 
w Moskwie. 

W roku 1933 zorganizowana będzie w 
Moskwie „Spartakiada Światowa*, jako u- 
roczystość na zakończenie pierwszej piati- 
letki. 

Projekt spartakiady jest tak obszerny, że 
już obecnie wątpić należy, czy uda się go 
wykonać w całej rozciągłości. Według pier- 
wotnego planu w spartakiadzie ma wziąć 
udział 10 miljonów ludzi, W: samym tyłko 
turnieju footbałowym ma wziąć udział 
52.000 sportowców, w zawodach wołleyba- 
lowych 90.000 a basketbałowych 7.000, Ze 
wszystkich krańców Związku Sowietów przy- 
bywać mają sztafety. Gimnastycy sowieccy 
pójdą z Uralu na Zachód, od brzegów Oce- 
anu Lodowatego w kierunku Kaukazu, przez 
lasy syberyjskie i na Daleki Wschód. Dele- 
gacjee gimnastyków przybędą na Spartaki- 
adę. do Meskwy rowerami, na wielbłądach, 

inni pójdą piechotą a niektórzy samołotami. 
w Spartakiadzie światowej mają wziąć 

udział sportowcy z zagranicy w liezbie 5000. 
Obecnie czynione są przygotowania do tej 
uroczystości, która urządzana będzie pod 
hasłem „Bądź przygotowany do pracy i o- 
brony*. 

Już w roku bieżącym urządzane będą 
spartakiady okręgowe, które mają być pró- 
bą gremjalnych występów na Spartakiadzie 
światowej: 5 

(APL RECZ OOO WOPR 

Wystawa prac 
Wyższego Kursu Nauczy- 

clelskiego w Wilnie. 
Wczoraj t j. dnia 13 b. m. została ot- 

warta wystawa prac W. K. N. w Wiilnie, 
która się mieści przy ul. Wielka Pohulanka 
Nr. 9 w szkole ćwiczeń W. K. N. i będzie 
otwarta codziennie do dnia 19 czerwca r. b. 
od godz. 12 do 18. 

Układ wystawy jest tak pomyślany, aże- 
by zwiedzający mogli się zapoznać z wyni- 
kami praktyki stosowania nauczania łącz- 
nego w młodszych klasach szk. powszechnej 
oraz z drogą, jaką w przygotowaniu do tej 
praktyki zdążano. 

Znaleźć więc tam można obok: prac. słu- 
chaczy W. K. N. również prace wykonane 
przez młodzież szkołną w czasie lekćyj pra- 
ktycznych, prowadzonych przez słuchaczy 
kursu z zastosowaniem nauczania łącznego. 
Są to właściwie tematy całotygodniowych 
zajęć, ułożonych w pewnym rozwoju tak, 
jak to jest stosowane w praktyce nauczania 
łącznego. Ogólną uwagę zwraca „znajdująca 
się na wystawie Szopka. którą należałoby 
nazwać wileńską; gdyż ' zotała zbudowana 
bardzo udatnie na wzór Ostrej Bramy. .. : 

Dla dokładniejszego zapoznania zwiedza 
jących z myślą przewodnią wystawy — na- 
uczaniem łącznem przewidziane są każdego 
dnia o godzinie 17 odczyty, które będą wy- 
głaszane przez profesorów kursu Pp. Borow- 
skiego i Kazimierowskiego, oraz słuchaczy 
kursu. Wit. 

Kajakilem do Gdyni. 
Z ramienia Sokóła wileńskiego na złot 

Sokoła w Gdyni wyjeżdża Aleksander Bre- 
wiński i Tadeusz Stog kajakiem żaglowym. 

Wyjazd nastąpi dn. 15 b. m. o godz. 6 
wiecz. z przystani klubu saperów. 

Marszruta: z Wielkich Solecznik rzeką 
Żyżmą do Niemna, kanałem Augustowskim i 
Wisłą do Gdyni. * . 

  

Z KONGRESU PEN-KLUBOW. 
(Podmiejska restauracja. — Gościnność węgierska. — Czardasz i temperament. — 
Kto był na Kongresie? — Burze i uchwały. — Przyjażń polsko - węgierska. — 

Węgry w żałobie). 

Przez siedem dni kongresowych 
łak byliśmy naładowani wrażeniami 
reprezentacyjnemi, że w niektórych 
chwilach chętnie wymykał się czło- 
wiek z dusznej i poważnej sali obrad 
w Akademji Umiejętności, by zjeść 
obiad nie w wytwornej restauracji, 
ale w starej dzielnicy. w jednej z ty- 
powych małomieszczańskich restaura 
<yjek w Budzie. ы 

Na bankietach był nastrój z filmu 
„Kongres tańczy”. Tu pachniało po- 
trosze innym filmem: „Pad dachami 
Paryża”... Ale jeszcze więcej Wied- 
niem. Taki sobie niedrogi, swojski, 
swobodny nastrój piwa i „Tischwei- 
nu“, stoliki w małym ogródku, mię- 
<izy krzewami w doniczkach, pod go- 
łym księżycem. „Gemiitlich*, jak w 
podobnych  jadłodajniach  wiedeń- 
skich. Jedzenie smaczne, wino dosko- 
nałe i tanie. Przygrywa albo mała ka- 
pela cygańska, albo dwóch podtatu- 
siałych panów, jeden na cytrze, drugi 
na gitarze. I to duo śpiewa kuplety 
i piosenki ludowe, węgierskie, czasem 
i niemieckie. Jak za bardzo dawnych, 
dobrych czasów... Podobno takie 
brzdąkanie z średni ' wyszukańym 
śpiewem do tekstów poczciwych, w 

miarę zabawnych i w miarę dwuzna- 
cznych — znakomicie neutralizuje 
ogień bijący z czerwonej papryki, 
którą się tu przepieprza 
mięso i ryby i jarzyny... 

Goście, którzy dwa lata temu u- 
czestniczyli w kongresie Pen:Klubów 
w Warszawie, żywo i z entuzjazmem 
wspomiinali polską pomysłowość w 
gościnności i urodę naszego kraju. 
Najbardziej niezatarte wrażenie wy- 
nieśli z: pamiętnego wieczoru w Ła- 
zienkach, z przedstawienia baletowego 
w, teatrze na wyspie, wśród bajko- 
wych ogni sztucznych i pod autentycz 
nym księżycem, i z przyjęcia w pała- 
cu Łazienkowskim, które nastąpiło 
zaraz potem. Premjer Sławek podej- 
mował kongres w cudnej bombonjer- 
ce stanisławowskiego smaku, w uro: 
czo stylowych salonach króla Stasia, 
oświetlonych wyłącznie światłem wo- 
skowych świec. Widoki takie spotyka 
się tylko mna obrazach subtelnych 

  

  

malarzy... Gdy nadszedł piątkowy 
wieczór pożegnalny, wspomnienie 
tych przyjęć warszawskich  odžylo 
szczególnie wyraźnie. Może pod suge- 
stją warszawskich Łazienek zaprosił 
nas Pen-Klub na ostatni wieczór do 

wszystko: 

KU R JTÓE KR WILLE RSKI 

 NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Liga Narodów —- w Gdańsku. 

„Le Petit Marseillais* zamieszcza 
artykuł popularnego publicysty Na- 
deau który propaguje ni mniej ni wię 
cej tylko przeniesienie siedziby Ligi 
Narodów do Gdańska. a to w celu za- 
pobieżenia gwałtom prusko-gdańskim 
Streszczamy za „Czasem*: 

„Można sobie wyobrazić — pisze Naudeau 
— jak byliby zaskoczeni wszyscy „mężowie* 
z pod znaku „swastyki* i „stalowego hełmu", 
a z nimi razem reszta warchołów, zebranych 
w tem mieście i knujących najgorsze plany, 
gdyby pewnego dnia rozeszła się po Europie 
taka wiadomość: Liga Narodów, protektorka 
miasta Gdańska, ustala z dniem dzisiejszym 
swą siedzibę w Wolnem Mieście i postanawia 
urzędować. tam dotąd, dopóki pokój w tym 
punkcie Europy nie będzie ostatecznie zagwa- 
rantowany..* 

Autor podkreśla, że wprawdzie, Liga nie 
posiada armji lecz... postrafi niewątpliwie zmu 
sić do uspokojenia się wszystkich tych kon- 
spiratorów, którzy działają dzisiaj bez żadnej 
kontroli na terenie Wolnego Miasta. 

Decyzja taka miałaby — zdaniem autora 
— niezwykle doniosłe znaczenie dla pokoju 
Europy“. 

Pomysł ten prawdopodobnie zo- 
stanie — między pomysłami. Wątpli- 
wa też jego praktyczność z racji zbyt 
małego znaczenia Ligi, przy... ogrom 
nych kosztach ewentualnych przeno 
sin i instalacji. Ktoby jedynie sko- 
rzystał na tem realnie — to Gdańsk 
w którym zostałyby śliczne sumki. 
wydawane dziś przy vficjalnych i nie- 
oficjalnych okazjach w Genewie. 

    

Rene Clair o filmie. 

Młody stosunkowo film francuski 
stanął dziś na czele światowej produk 
cji filmowej dzięki swym inteligent- 
nym, zdolnym reżyserom, którzy po- 
trafili przełamać mechaniczną stere- 
otypowość filmu amerykańskiego. 

„Gazeta Poranna podaje stresz- 
czenie wywiadu udzielonego przez 
chlubę reżyserów Francji i świata, Re 
ne Clair'a dziennikarzowi amerykań- 
skiemu. 

„= Wy, Amerykanie oświadczył szcze- 
rze Rene Clair — jesteście nazwani wpołowie 
drogi... Pod względem technicznym filmy wa- 
sze stoją bardzo wysoko, ule brak im — du- 
szy.. Wszystkie fimy ciekawsze produkcji 
amerykańskiej robione były przez reżyserów 
amerykańskich... Rozumiem doskonale, iż 
poważną przeszkodą do rozwoju filmu ame- 
rykańskiego jest zły i trywialny smak pu- 
bliczności waszej... 

..— Jestem zwolennikiem jaskrawej i sta- 
nowczej autonomji i samodzielności filmu, 
zwłaszcza dźwiękowego... 

-„.Już dziś próbuje się wytwarzać specyfi- 

  

    

  

czny, odrębny '„język* filmowy — odrębne 
formy: ekspres, a 

„.—— Jesteśmy dopiero u kolebki filmu... 
Są do zrobienia jeszcze rzeczy zadziwiające i 
cudowne. Ja sam mam tysiące pomysłów. 
Nie wszystko jednak da się zrealizować. Ze- 
wsząd piętrzą się niesłychane trudności. - Co 
prawda — dziś już mam pracę nieco ułatwio- 
ną. Pozostawiają mi pewną swobodę Gdybym 
jednak był całkowicie niezależny finansowo, 
pokazałbym dopiero jak wyobrażam sabie 
prawdziwy film dźwiękowy”. 

  

Czwarte pokolenie na U. S. B. 

„Dziennik Wileński* zamieszcza 
artykuł p. t. „Czwarte pokolenie", w 
którym autor rozważa dzieje ruchu 
umysłowego na U.S.B. A więc szacu- 
nek dla tych pierwszych —twórców 
społeczności akademickiej, łezka sen- 
tymentu dla „Bandy*, wagańtów i 
burszów*, napaść na „trzecie pokole- 
nie“ za to, że znalazło się wobec konie 
czności wykucia własnych ideałów, no 
i wizja pokolenia czwartego: 
„.. Tymczasem na horyzoncie wyrasta czwar- 
te pokolenie. Coraz więcej jego przedstawicieli 
przekracza próg Uniwersytetu. To ci, co ro- 
dzili się w czasie wojny, krótkiego okresu 
względnego dobrobytu nie pamiętają i od naj- 
młodszych lat uczyli się zdobywać minimum 
egzystencji. Ci, co rozwijali się w okresie 
presji. & 

Wiedzą oni, že tyko niezmordowaną pra- 
cą i walką zapewnią sobie prawo do žycia. 

„Nie boją się biedy, bo ją znają. Uczą 
się dla wiedzy nie zaś dla dyplomu, który 
już przestał być drogą do dobrobytu. Nie ma- 
rzą li tylko o posadach i jaknajrychlejszych 
emyryturach... 

-.Przychodzą... zdecydowani, jak uczciwy 
szermierz stają do walki z życiem twarz w 
twarz”. 

No, takich już jest sporo na U.S.B. 
Rzecz jasna, że będzie ich więcej, że 
oni nadadzą ton uczelni w najbliż- 
szym czasie. — Zorjentowani ideowo, 
charakter wyrobią przy akademie 
kich warsztatach pracy, I nie pójdą, 
jak „trzecie pokolenie* zmarnować 
parę lat w „obozie* wszechpolskim, by 

wycofywać się z niego potem z poczu 
ciem straconego czasu który trzeba 
odrabiać. Czy trzeba innych przykła 
dów, jak tegoroczni „odstępcy* od 
„ideologji narodowej“ — członkowie 
wszechpolskiego zarządu Br. Pom. — 
referenci Głowecki i Sztachelski, lub 
wieeprezes Młodz. Wszechp. i kierow 
nik ideowy Leon Szreder? Ludzie ci 
mieli możność „przekonać się u źró 
dła* gdzie biorą na plewy... b. mło 
dych wróbli. — Z tego się wyrasta z 
wiekiem, 

jim. 

ODEZWA 
Do społeczeństwa miasta Wilna 

i województwa wileńskiego. 
Otrzymujemy następującą odezwę z prośbą o umieszczenie 

W. okresie ciężkiego położenia gospodar- 
czego, w okresię bezrobocia wśród szerokich 
rzesz rziemiosła w Wilnie, gdy widmo głodu 
nawiedza i tych, którzy doniedawna prowa; 
dzili własne pracownie, zatrudniając i dając 
utrzymanie pracownikom, — jesteśmy . zmu- 
szeni szukać środków dla częściowego cho- 
ciażby zaradzenia tej klęsce społecznej, któ 
ra tylko przy energicznej i solidarnej akcji 
wszystkich warstw społecznych pokonaną 
być może. ; 

Rzėmiešlnik pragnie utržymač swoje war. 
sztaty, pragnie wzmocnić swoją produkcję. 

A stać się to może tylko wtedy, jeśli na- 
potka na zrozumienie i racjonalną pomoc 
całego społeczeństwa. 

W! poszukiwaniu środków zaradczych za- 
pobiegających bezrobociu, oparci o własną 
samopomoc, zwracamy się do CAŁEGO 
SPOŁECZEŃSTWA, by wszelkie zamówienia 
i zakupy obuwia, różnego rodzaju odzieży, 
mebli i t di, czyniło wyłącznie w miejsco- 
wych warsztatach rzemieślniczych. 

Posiadamy uzdolnionych rzemieślników 
we wszystkich gałęziach rzemiosła, a ich 
wyroby nietylko w niczem nie ustępują naj- 
lepszym wyrobom fabrycznym, ale często je 
przewyższają, przy tych samych, jeżeli nie 
niższych cenach. 

Społeczeństwo popierając warsztaty rze 
mieślnicze da tysiącom ludzi zatrudnienie 
i możność wyżywienia siebie i rodziny, co 
zkolei przyczynić się będzie musiało do 
gospodarczego ożywienia naszego miasta. 

APELUJEMY DO WSZYSTKICH PRZED. 
SIĘBIORCÓW|  BUDOWILANYCH, by ze 
względu na interes własny i bezpieczeństwo 
publiczne, zatrudniali przy budowach wy- 

owych łazienek św, Gellerta, gdzie do- 
koła basenu oświetlonego saledynowo 
od dna rozstawione były wśród krze- 
wów stoliki pod gołem niebem. Przy- 
Świecał świeżo wzeszły pucułłowaty 
księżyc wraz z porozmieszczanemi w 
listowiu drzew lampkami o narodo- 
wych barwach węgierskich i z jarzą- 
cym się wysoko elektrycznym mono- 
gram „P. E. N.“ Przygrywała najlep- 
sza orkiestra cygańska pod batutą 
premjowanego wielokrotnie „cigai- 
ner-primasa* Imre Magyary'ego, któ- 
rego dobrze znają radjosłuchacze. 
Gdy potem puszczono sztuczne fale 
oświetlone od dołu, gdy nagle na 
wzgórzu przylegającem rozłuniła się 
orgja bengalskich ogni, — goście wpa 
dli w szał zachwytu, rozległy się dłu: 
gie grzmoty oklasków i krzyków, a 
podana do stołu kura w papryce i 
wina i ciastka smakowały tem lepiej. 

"Temperament narodowy Węgrów 
przejawia się najwidoczniej w ich 
muzyce i tańcu, w strojach ludowych, 
w dźwiękach języka. Dzika gra jask- 
rawych kolorów i zamiłowanie do bo- 
gatej ornamentacji znamionują wę: 
gierskie stroje ludowe, mające rysy 
pokrewne z naszą góralszczyzną. Ję: 
zyk węgierski tworzy dla nieprzyzwy- 
czajonego ucha osobliwą mieszaninę 
brzmień pieszczotliwych,  ryserskich 
i pierwotnie-barbarzyńskich. Dźwięki 
„li%, „0% nadają mu właśnie owej ła- 
godnej miękkości: Melchjor Wańko- 
wicz z okrzykami radości notował u- 
słyszane z powabnych ust niewieścich 

Red. 
łącznie siły wykwalifikowane — dyplomowa- 
nych rzemieślników danego zawodu. 

Zwracamy uwagę wszystkich konsumen- 
tów, że zamówienia należy czynić wyłącznie 
u rzemieślników dyplomowanych, gdyż ci w 
pierwszym rzędzie dźwigają na barkach. 
swych wszelkie ciężary podatkowe i społe- 
czne i powołani są do wyszkolenia młodego 
pokolenia rzemieślniczego. 

Czas pomyśleć o naszych rzemieślnikach, 
zdolnych i chętnych do pracy. 

Izba Rzemieślnicza wystąpiła już z proś- 
bą do wszystkich Urzędów Państwowych, by 
przy rozdawnictwie robót uwzględniały w 
pierwszym rzędzie warsztaty miejscowych 
rzemieślników. , 

Z prośbą tą zwracamy się obecnie do 
Władz Samorządowych i wszystkich insty- 
tucyj prywatnych, prosząc, by wszelkie za- 
mówienia i dostawy oddawane były tylko 
wykwalifikowanym rzemieślnikom. 

UNIKAJMY WYROBÓW SPROWADZA- 
NYCH, A POPIERAJMY WiYŁĄCZNIE WY- 
ROBY MIEJSCOWYCH RZEMIEŚLNIKÓW. 

Popierając warsztaty rzemieślnicze, speł- 
nimy obowiązek społeczny i przyczynimy się 
do szybkiego przezwyciężenia kryzysu gos- 
podarczego, 

IZBA RZEMIEŚLNICZA W WILNIE. 

Centralny Związek Rzemieślników, Żydów na 
Wileńszczyźnie. 

Związek Cechów. Żydowskich Województwa 
Wiileńskiego. 

Związek Cechów Chrześcijańskich. 
Resursa Rzemieślnicza. 
Centrala Chrześcijańskich Związków Zawo. 

dowych w Wilnie. 

tak obce nam, a tak słodkie dźwięki: 
„CGsokolom'*, „kószenem*', ..koróskó- 
rul*, Prócz tego mają Węgrzy niewyv- 
mawialne dla Niemca dźwięki „ż*, 
„TŽ“ (Erżsebeth—Elżbieta), „dž“ („Ma 
gyar, Lengyel“) i „A“, nam dobrze 
znane. Dlatego Węgrzy doskonale 
wymawiali takie.nazwiska, jak „Kle- 
szczyński*, „Wierzyński*, Poezja wę- 
gierska musi być bardzo dźwięczna 
i bardzo muzykalna; tak sądzę po u- 
słyszanych niezrozumiałych uryw* 
kach. 

No i czaradsz, którego wogóle nie 
znałem, zanim go zobaczyłem w Ви- 
dapeszcie, I on ma coś wspólnego z 
naszemi tańcami ludowemi, ale pach- 
nie dalszym wschodem i dzikiemi ste- 
pami. I jego tańczyć można, jak u nas 
oberka lub mazura -- wulgarnie, z 
chłopska, żywiołowo, albo na sposób 
salonowy, estetyzujący, arystokratycz 
ny, z największą ekonomją ruchu. 
Są chwile, kiedy czardasz przypomina 
pewne fazy kujawiaka prawie bez 
ruchu, gdy chłopu na sztywnem ron- 
dzie kapelusza stawiają pełny kieli- 
szek i nie wolno mu w tańcu uronić 
kropli. Takiego pańskiego czardasza 
obserwowaliśmy dwa razy. Pod Ко- 
niec śniadania nad jeziorem Balaton, 
w kasynie, gdy orkiestra cygańska 
z kolosalną dynamiką zagrała czav- 
dasza, aż wszystkich podrywało — 
wtedy na estradę wyskoczył były mi- 
nister sprawiedliwości p. Nagy, siwy 
rosły pan o ogorzałej twarzy—i obok 
skrzypka zaczął w ten właśnie sposób 

    

Nasza dola.” 
Jakże trafny tytuł tego nowego 

zbiorku poezyj Wandy N.-Dobaczew- 
skiej! — Poetka wprowadza nas w 
atmosferę „naszej okolicy* — z jej 
krajobrazem, ludźmi, sprawami i wie 
rzeniami. „Nasza Dola* — słowa te 
mają własną treść emocjonalną i po: 
etycką. Coś z ciepłej, choć szorstka- 
wej aury psychicznej naszego ludu, 
coś z biologicznego wprost trwania, 
przetkanego tłumionym motywem 
głębokiego smutku. Taki też jest zbio 
rek — podbarwiony czułem współczu 
ciem reportaż z „tutejszczyzny, 

Dobaczewska odczuwa swój zwią- 
zek z nią bardzo silnie. A jak two- 
rzywem i tematyką wiąże się z „kra- 
jem*, tak formą swą poetycką sięga 
bliższych i dalszych rodzimych fra- 
dycyj. Stąd to owe romantyczne echa 
w „Zielonem Jeziorze, czy „„Wsi Pa- 
hubie*, stąd ta przewaga treści o dusz 
kach, czarach i strzygach, Najbardziej 
skończony artystycznie z tej grupy 
jest wiersz „Czary“. 

Lecz rozwiewają się romantyczne 
mgły, układające rzeczywistość w 
przepisowe draperje i staje przed na- 
mi szary spokojny. senny jakby — 
kraj nasz. Prowadzą doń nieco reto 
ryczne „Nasza dola* i „Przez pola*, 
żeby ukazać go nam w „Pejzażach* 
w formie przekonywującej pięknej 
prostoty środków artystycznych. Są 
to, zwłaszcza „Wieczorem“, najpięk- 
niejsze bodaj wiersze w zbiorku. 

Inne utwory — o sprawach czło- 
wieczych i nie-człowieczych. — Więc 
przedewszystkiem znany już „Ojciec 
bolszewika* bardzo prawdziwy i 
bardzo dobrze ujęty w formę jęz 
wą zlekka folkloryzowaną w składzie 
i wyrażeniach. Tu, w „Kołysance* 
i w innych wierszach przez spokojne 
i szare tony dnia powszedniego prze- 
bijają się jaskrawsze echa owych 
urazów, po których blizny na zawsze 
zostały. W takich wierszach osiąga 
poetka efekt przez lekkie stylizowanie 
w duchu ludowej piosenki, która o 
Bożych i człowieczych sprawach za- 
wodzi z przekonaniem i powagą my* 
Śli prostaczej. Bardzo przyjemnie sty 
lizowany w tym duchu jest wiersz 
P. t. „O krzyżu przydrożnym. 

Mniej szczęśliwa jest stylizacja 
„Tańców, z których „Tango* niewcze 
sną rytmiką kojarzy się ze zgranem 
„nie dziś to jutro*, czy jakimś podob- 
nym  „szlagierem* uniemożliwiając 
właściwy stosunek do wiersza. 

Na nowych tematach „Złotej Le- 
gendy** znów wpada poetka w reto- 
rykę, jednakże przez nią i przez pew- 
ną stereotypowość ujęcia świętych 
dociera w „Modlitwach grzeszniey'* 
do indywidualnego ujęcia swych po- 
rachunków z Bogiem, a co ważniej- 
sza, do osiągnięć własnej szczerości 
artystycznej. 

Któż dziś może powiedzieć, że w 
ogólnym chaosie pojęć, ideałów i ha- 
set ma pewną busolęorjentację ,„któ- 
rędy na pomnik?*. jak mówi mój 
przyjaciel, poeta Jerzy Zagórski. 
Wanda N.-Dobaczewska nie jest po- 
etką podniebnych lotów. Jej busolą 
jest lczuciowy związek z krajem i 
dolą naszą. Jej miła poezja, pocią- 
gająca niepodrabianą prostotą odnaj- 
dzie swój ostateczny wyraz. Ludzie 
nie tęskniący za przerafinowaniem 
zaprzyjaźnią się z „Naszą dolą*. 

J—i—M. 

*) Wanda  Niedziałkowska-Dobaczewska 
Nasza Dola, str. 78 plus 2 nl., Wilno, Nakł. 
i druk. L. Chomińskiego 1932 r. 
ATS TE TAIKOS OE COSZAPODESORTA 

Wyjaśnienie. 
Doprawdy jakieś fatum prześladuje te- 

atralnego recenzenta Kurjera! W! recenzjach 
parokrotnie zostały przekręcone nazwiska 
pp. Mileckiego i Ciecierskiego. O pierwszym 
p. Mileckim) było w recenzji że nie wyzy- 
skano jego ładnego głosu, a fatalnie się stało 
że chwaląc znakomite ujęcie roli adwokata 
w „Nieuchwytnym* zamiast p. Ciecierskiego, 
wymienione zostało nazwisko p. Karpiń- 
skiego, który gra w Lutni. 
Postaramy się, żeby się to więcej nie po- 

wtarzało. H. R. 

  

  

  

tańczyć solo. A drugi raz, gdy w ła- 
zienkach St. Gellert zaimprowizowa- 
no dancing i liczne pary węgierskie 
puściły się dzikiego czardasza, — na 
uboczu, między stolikami, tańczyć 
zaczęła para małżeńska, literat Zagon 
Istvan (Stefan) z panią Martą, pełną 
powabu małżonką. Trzymał ją wpół, 
zchłopska, ona obie ręce złożyła mu 
na ramionach—j tak patrząc sobie be- 
zustannie z uśmiechem w oczy, po- 
drygiwali nieznacznie. stopami i kola- 
nami wyczyniając dziwne, drgawkc- 
we, drobne a błyskawiczne, wciąż 
zmieniające się ruchy. Ten utajony 
spokój, jakby gwałtownie ujarzmionv 
temperament razem z ognistą muzyką 
elektryzował wszystkich. Kilkaset par 
oczu wpatrzyło się w podziwie w tę 
parę zaczarowaną w ledwie dostrze- 
galnych hołupcach, tkniętą jakimś 
szałem rytmicznym, a buchającą za- 
chwytem. To trwało bez zmian z dzie- 
sięć minut; potem spoczęli, naelektry 
zowani jak butelki lejdejskie. Podzię- 
kowaniom i żałom nie było końca. 
Ponieważ państwo Zagonowie mają 
dwóch  rozkosznych chłopaczków 
(bruneta i blondyna, 10 i 5-letniego), 
po tym tańcu nazwano ich „Csardas- 
kinder“, a ktoś zawołał: 

— To rozumiem, to jest recepta 
na „rodzenie tak żywiołowych dzieci! 
Muzyka cygańska, można powiedzieć, 
prześladowała nas. Nie jestem. jej 
entuzjastą, jeśli to ma być muzyka 
„do słucliu*, spożywana na koncercie 
lub w zaciszu domowem. Wartości 
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Niedzielne wycieczki. 
„Czy Państwo na wikiend*?. pyta 

stuprocentowy sportowiec i szykowiec вро- 
kojnego tutejszego 6bywatela, który tłucze 
się trzecią klasą z małżonką i pakuneczka- 

mi. х 
—, Nie panie dobrodzieku, ja na imie- 

niny, święty Antoni żesz. trzebaż u sąsiada... 
—,„Należy wymiawiać uikend* szepcza 

blada panienka „a po polsku „końcówka*, 
Obok zaciąga harmoszka i zaciągają się 

machorką: „własną*? „Wiadomo że włas- 

* wszystko teraz własne... i wódka i tiu- na“ 

tiuń* i aż im się oczy sciągają że Śmiechu. 
że tak umieją monopol ominąć i wszystko 
własne sobie mają: „Zakurzysz, wypijesz, i 
aż tobie bracie jaśniej stanie, co ony tanne*. 
Dzieciaki jadą do pobliskich miejscowości. 
Stęsknione oczy witają każdy słup drogowy. 
już zaraz wakacje, już zaraz... żeby te К- 

cje były w same dźdżyste dni... 

—,„Moja Pani, ja nie wiem jak tego roku 
wytrzymam, dzieci troje, a letniska nie wiem 
gdzie szukać, niby tanio, ale i to za drogo...“ 

—,Ja wolę wynająć domek i sama pro- 
wadzić, ot, karmię kaszą i mlekiem. jagody 

sami zbierają, grzyby gotują, rybka złowią 
i tak tanio obejdzie się, a butów też za- 
oszczędzą, bo u mnie tak: całe lato lałaj bez 
butów”. 

Obok sensacyjne opowiadanie, 

słucha kilku z zaciekawieniem: 

„U ich poszła taka draka ob łąka, i wte- 
dy ten Bułat, co to jego nazywajo „slodki“, 
bo: jest drugi..““ 

—, Nu jakże, jest Bułat krótki, letniaki 
trzyma, pobudował chlewuszek la ich i mó- 
wi że najmo i taki, facecja! Wiatr przez 

szparutki gwiżdże, i to letniak!“ 

—,„Nu, cichoż, dek on, ten słodki Bu- 

łat, był pobiwszy się z sumsiadem, Szafra- 
nowiczem o łąka. Dar jego za odziennie, 
za pierści znaczy chwycił, i kiedy da ob 
ziemia, i wodzinali się, aż na miedza zako- 
ciłi się, dek on widzi, że nie da rady, ten 
Bułat, i wkonsił temu Szafranowiczu w pa- 
lec” 

— „Nu, toż prawdy że słodki, cha, cha“, 
Harmoszka zaciąga. „Aj ty dolo, doleczka 
maja”. 

Lasy wkoło zielenieją, jak ciemny szma- 

ragd: Bezdany... dźwięcznie nazwany Orwi- 

dów, Santoka, i człowiek zaszywa się, jakby 
dawał nurka w płynne fale żywicznych wo- 
ni, w sosnowy bór, szumiący, pachnący, wyj 
ciągający ku szafirom sklepienia konary. 
Puchy obłoków przesuwają się po tym błę- 
kicie, a równie modra Wilja przez zieleń 
drzew raz po raz zagląda. Wymarzone miej- 
sce na spędzenie lata. Piaszczyste gruntą, 
sosnowe lasy, żadnej stojącej wody ani mo- 
kradeł w koło, kąpiel i łódkowanie, na Wilji, 
która biegnie jak duża, niebieska wstęga, 
nad brzegiem której rozsiadły się dwory i 
wille, każda gotowa na przyjęcie letników. 

Ludzi się tam jakichś jeszcze spotyka 

romantycznych; oto szlachcic o dobrem, sta- 
rem nazwisku, postać wspaniała, choć spra- 
cowany, wysoki, zgrabny mimo wieku, rasa! 
W czarnym tużurku niedzielnym, pełen wro- 
dzonej dystynkcji. 

Hodowca róż i pszczół. Ma tego dużo, 

sadzi i szczepi: „Czy pan sprzedaje do Wil- 
na. — „Tymczasem nie przychodziło się, 

ale musi trzeba będzie bo pieniędzy braku- 
je, teraz tak, ot kiedy znajomym la przy- 
jemności, jaki bukiecik... zeszczypniesz i za, 

wieziesz. Bo jakżesz tak... kwiaty sprzeda- 

wać? Ale trzeba będzie, pytali nawet, a mo- 

że miodu w życzeniu? Pczoły miały zła 

wiosna, jakości nie pośpiał do. nich zajrzeć 

i w ta pora zmarniało kilka uli. 

Wfoszczyny, biedulki, zgryźli i zginęli... 

pczoła pierwsza stworzennia*'... Haer, 

Popierajele Przemysł Kralowy 
RPTENC WOZY EO AK OGYCTPOWOFRNCIE 

którego 

   

Bilety autobusowe potanieją 
Dyrekcja Arbonu w dniu wczoraj- 

szym przedłożyła Magistratowi m. 
Wilna projekt nowego cennika bile- 
tów. Ułożony jest on Ściśle według u- 
mowy Arbonu z samorządem wileń- 
skim. Nowy projekt taryfy przewidu- 
je dość znaczną obniżkę biletów. We- 
dług przedłożonego projektu umowy 
pobierać się będzie za bilet gr. 20 od 
przestrzeni 1250 mtr. Pozatem pro- 
jekt umowy przewiduje inne ulgi w 
przejazdach autobusami. 

muzycznych nie doszukujmy się tam 
zbyt wiele. Ma ona jadnek jakiś ma- 
giczny urok, sugestywną siłę, gdy jest 
tłem i nastrojem tylko. W wesołej 
kompanji, wieczorem. przy odpowied 
nich humorach i odpowiedniem oświe. 
tleniu — sączy się w ucho zdradliwie 
i kusicielsko, Zasłynęła na cały świat 
dzięki antenie budapeszteńskiej i ra- 
djosłuchacze wszystkich krajów łączą 
się w wołaniu o cyganów z Budpe- 
sztu. 

* 

Pen-Klub. Nazwą dziś już znana 
każdemu inteligentnemu Europejczy- 
kowi. Jest to światowa organizacja 
pisarzy, która powstała w Anglji z 
inicjatywy pisarki angielskiej Dawson 
Scott, przeszło 10 lat temu. Zrzesze- 
nie to ogarnęło szybko wszystkie pań 
stwa europejskie (z wyjątkiem Rosji 
Sowieckiej) oraz szereg pozaeuropej- 
skich, jak Kanada, Stany Zjednoczone 
Japonja i t. d. Ideą Pen-Klubów jest 
międzynarodowe zbliżene i współpra- 
ca ludzi pióra w służbie powszechne- 
go pokoju. Trzy litery tytułu ozna- 
czają trzy kategorje zrzeszonych pi- 
sarzy: poetów, eseistów i nowelistów, 
—czyli: poetów, krytyków i powieścio 
pisarzy. Zarazem trzy te litery tworzą 
słowo „Pen', co po angielsku znaczy 
„Pióro”, 

(Dok. nast.) 
8 + 
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Cała wieś poszła z dymem. 
34 gospodarstwa 

W nocy z soboty na niedzielę wy- 
buchł pożar we wsi Barańce pow. wi- 
lejskiego. 

Ogień szerzący się bardzo szybko 
zniszczył doszczętnie 34 gospodarst- 
wa wraz z domami mieszkalnemi, za- 
budowaniami oraz żywym i matrwym 
inwentarzem, Straty są bardzo znacz: 

pastwą płomieni. 
ne. Podezas akeji ratunkowej trwają- 
cej przez całą noc uległ poparzeniu 
mieszkaniec tej wsi W. Łukasz. 

Przeprowadzone dochodzenie po- 
lieyjne wykazało, iż pożar powstał na 
skutek zaprószenia ognia na strychu 
domu Łazara Łukasza. (e). 

Krwawa bójka 
włościan z koniokradami. 

We wsi Perkowieze, gm. wisłockiej mie- 
szkańey tej wsi Adamowicz, Kuleniewicz i 
inni ujęli w nocy koniokradów Piotra Um- 
nego i Wiktora Kraślewicza, którzy ze stajni 
Kuleniewiiza wyprowadzili konia Podazas od- 
prowadzania keniokradów do sołtysa Umnyj 
wyciągnął nóż i rzucił się z nim na włościan 

Samobójstwo 90- 
Z Postaw donoszą, iż wielkie poruszenie 

wśród mieszkańców wsi Podkrajewszezyzna, 

gm. nożyckiej wywołała wiadomość o samo- 
bójstwie popełnionem przez 90-letnią Teo- 
dórę Kotanowiczową. Kotanowiczowa, która 
straciła dwóch synów na wojnie w ostatnich 
latach żyła w skrajnej nędzy nie mająe nie- 

Adamowicza i Kułeniewieza. Podezas bójki 
przybyło jeszcze kilku włościan, którzy roz- 
broili złodzieja. 

W. czasie bójki Umnyj doznał złamania 
prawej ręki i podbicia lewego oka oraz wy- 
bicia kilku zębów. (e) 

letniej staruszki. 
raz gorącej łyżki strawy i kawałka chleba. 
Pcnieważ staruszka nie miała żadnych wi- 
doków na przyszłość w dniu wczorajszym 
rzuciła się do giębokiej studni, gdzie znała- 
zła śmierć. 

Zwłoki Kotanowiezowej wydobyto ze 
studni. (e) 

  

a » 

Mieįski 
4 Kino -Teatr Džwięk 

w Nowogrėdku   

Dziśl Wzruszający dramat м 10 aktach wytwórni First National 
w Ameryce, ilustrujący dzieje młodzieńca, który dla pozyskania 

miłości ukochanej kobiew MIŁOŚĆ dziewczyny 
W roli główne; Bilile Dore. 
  

M. Soleczniki. 
'Wiee wiceprezesa Rady Wojewódzkiej 
BBWR p. posła Bronisława Wędzia- 

golskiego w Małych-Solecznikach, 

W/ dniu 5 czerwca b. r. odbył się wiec 
poselski BBWR. w Małych _ Solecznikach 
pow. wileńsko-trockiego. 

Na wiec przybyli vice-prezes Rady Wo- 
jewódzkiej BBWR. poseł Bronisław Wędzia+ 
golski i z ramienia Sekretarjatu Powiatowe- 
go BBWR kierownik biura p. Andrzej Gaw- 
da. Przed wiecem p. Andrzej Gawda odbył 
posiedzenie z prezydjum Komitetu Gmin- 
nego BBWR. w Małych-Solecznikach celem 
„omówienia spraw organizacyjnych. 

Na wiecu było przeszło 200 osób. Obecni 
byli w 99 proc. rolnicy z okolicznych wiosek 
gminy solecznickiej, Wiec zagaił prezes Ko- 
mitetu Gminnego BBWR. w M.-Solecznikach 
p: Skowron Antoni. Na przewodniczącego 
powołano jednogłośnie p. inż. Mianowskiego, 
Wice-prezes Rady Wojewódzkiej p. poseł 
żronisław Wędziagolski w blisko 3 godzin- 
nem przemówieniu poruszył sprawę: 1) usta- 

konstytucyjnej, 2) ustawy samorządowej 

i sprawę ulg podatkowych. 
Po przemówieniu p. posła Wędziagol- 

skiego wywiązała się dyskusja, w której za- 
bierał głos cały szereg mówców w sprawie 
„długów prywatnych, cen produktów skarteli. 
zowanych i t. p. Odpowiedzi i wyczerpują- 
cych wyjaśnień udzielił Wice-prezes Redy 

wódzkiej BBWR. p. poseł Bronisław Wę 
olski. 

a zakończenie zebrani uchwalili jedno- 

głóśnie następujące rezolucje: 
Obywatele gm. solecznicikej pow. wileń- 

sko-troekiego, zebrani na wiecu sprawozdaw- 
<zym p. posła Br. Wędziagolskiego w dniu 
5 czerwca b. r. w M.-Solecznikach 
1) Wyrażają hołd i uznanie Pierwszemu Mar- 
szałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu za 
wyprowadzenie Polski z niewoli, 

2) Uehwalają wyrazić pełne zaufanie do 
poczynań Rządu dla dobra Całego Narodu, 

3) Włobec wrogich nam poczynań sąsia- 
da zachodniego oświadczamy, że na rozkaz 
Wodza Narodu Marszałka Piłsudskiego sta- 
niemy do Jege dyspozycji, gotowi ponieść 
największą ofiarę — ofiarę mienia i krwi, 

4) Doeeniając pracę parlamentarnego Klu 
bu BBWiR. z panem Sławkiem na czele skła- 
damy podziękowanie za jego praeę dla dob- 
ra wszystkich obywateli, 

5) Zezbrani, wyrażając pełne uznanie i 
podziękowanie za pracę społeczną i politycz- 
ną p. posłowi Br. Wędziagolskiemu, proszą, 
by interwenjował u miarodajnych ezynni- 
ków, żeby Rząd wpłynął na obniżenie cen 
produktów skartelizowanych, 

Twerecz 
(pow. święciański). 

Święto Pieśni. 3 

W dniu 5 czerwca r. b. po raz pierwszy 
pod skrzydłami niepodległego państwa pol- 
skiego Twerecz nasz rozbrzmiewał pieśnią 
ojczystą, pieśnią polską i litewską. Ci, któ- 
rzy układali repertuar „Święta piešni“ cal- 
kiem słusznie wybrali większość pieśni lu- 
dowych, gdyż oni łatwiej trafiają do duszy 
ludu wiejskiego jako twory jego skromne- 
go ducha. 3 

Pierwsze gminne „Święto Pieśni* odby- 
ło się w Twereczu bardzo uroczyście.. Obec- 

ni byli na niem starosta pow. święciań- 
skiego p. Mydlarz, zast. inspektora szkol- 
nego p. St. Zdybek, przedstawiciel władz 
wojskowych. goście z różnych terenów i li- 
<znie zgromadzona ludność gminy. 

W' popisie brały udział następujące ze- 
społy chóralne i muzyczne: 

  

   

          

1. Andrzejówka — chór szkolny dyr. 
p. Błażewicz. 

2. Wasiewicze — chór świetl., dyr. p. 
Kisły. 

3.-Mielegiany — chór K. M. W, dyr. 
p. Lipiński. 3 

4. Ostrowiszki — chór szkolny, dyr. p. 

Kławcan. 
5. Giłuty — chór K. M. W: dyr. p. 

Ostaszewicz. 
6. Twerecz — chór Stow. R. i B. W. 

dyr. p. Błażewicz. 
7. Ostrowiszki — zespół muz. dyr. p. 

Kławcan. 
8. Mielegiany — zespół muz. dyr. p. Li- 

piński. 
9. Twerecz — zespół muz. dyr. p. Bła- 

żewicz. 
Popis chóru /zespolonego odbywał się 

pod batutą p. L. Niewiadomskiego, pow. 
instr. śpiewu. 

Przedstawiciele władz, goście i zespoły 
wzięły udział w nabożeństwie, w czasie 

którego odśpiewał szereg pieśni religijnych 
chór Stow. R. i B. W. w Twereczu. 

„Otwarcia „Święta Pieśni* dokonał p. 
Siniak, kierownik miejscowej szk. powsz. 
witając przybyłych do Twerecza przedstawi 

 cieli władz, gości, młodzież i skladając 
podziękowanie tym. którzy pracą swą 
przyczynili się do zorganizowania tego świę 
ta. Następnie przemówił p. Starosta My- 
dlarz, podkreślając znaczenie pieśni dla na 
rodu i zachęcając młodzież do liczniejsze- 
go skupiania się w zespołach chóralnych 
po czem nastąpiły popisy zaspołów chó- 
ralnych i muzycznych. Popisy — pomimo 
swoich skromnych rozmiarów ze wzglę- 
du na niewielką liczbę zespołów wykazały, 
że praca nauczyciełstwa, które akcję špie- + 

   waczą prowadzi, wydaje pewne rezultaty. 
Po popisach chórów i orkiestr odbył się 

wspólny podwieczorek dła zespołów i goś- 
ci, w czasie którego przemawiał p. Staro- 
sta, podnosząc pracę i wysiłek nauczyciel- 
stwa w akcji kultralno-oświ: 
pożegnanie. wzniósł okrzy 
nauczycielstwo gminy iwereck 

Następnie odbyło się przedstawienie, wy 
konane przez miejscowe kółko amatorskie, 
kierowane przez p. Skorego, pracownika 
Urz. Gm. Odegrana została komedyjka p 
t „Żywy nieboszczyk* w czem brały u- 
dział następujące osoby: p. p. H. Rurak, 
Włojszkunowa, W, Róż ka, Cz. Herman, 
L. Gajlusz, A. Prutas. Na wyróżnienie za- 
sługują solidnie odegrane rołe Apolinarego, 
Kwaśniewskiego i  Anusi. 

Po przedstawieniu odbyła się zabawa 
laneczna. Goście, którzy przybyli na 1-sze 

   

          

   

    

nasze „Święto Pieśni*, opowiadają, że wy- 
nieśli z Twerecza bardzo miłe wrażenie. 
I zapewne dzień 5 czerwca 1932 r. będzie 
długo tkwił w pamięci mieszkańców na- 
szej gminy oraz wszystkich tych, którzy na 
szym skromnym wyczynom w akcji roz- 
śpiewania wsi przyglądali się. 

Panu Staroście pow.  Święciańskiego, 
Panu Inspektorowi Szkolnemu za materjal- 
ną i moralną pomoc w organizowaniu świę 
ta pieśni, p. L. Niewiadomskiemu za wska- 
zówki i fachową pomoc w przygotowaniu 

chórów do popisu, nauczycielstwu, które 
swoją pracą w zespołach realizuje program 
rozšpiewania wsi, zespołom z gminy miele- 
giańskiej i ich Dyrygentom, pracownikom 
Urzędu Gminy Twerecz za pracę „gospodar 
czo-organizacyjną* w .Święcie Pieśni”, Pa- 

niom twereckim i gospodarzowi przyjęcia 
p. Rudakowskiemu za smaczny podwieczo- 
rek — należy się staropolskie serdeczne 
„Bóg zapłać!” J. Kisły. 

Nowogródek. 
Legjon Młodych w Nowogródku. 

Wczoraj w Nowogródku odbyła się uro- 
czysta inauguracja prac Nowogródzkiego Le_ 
gjonu Młodych. W” uroczystości wziął udział 
p. wicewojewoda Fr. Godlewski, komendant 
Okręgu Legjonu Młodych z Wiilna, komen- 
dant akademickiego obwodu Legjonu Mło- 
dych z Wilna, szereg miejscowych przedsta- 
wicieli władz, organizacyj społecznych i sym 
patyków. Członkowie nowoutworzonego ob- 
wodu złożyli przysięgę. Po przemówieniach 
odbyła się dyskusja na tematy ideowe. Uro- 
czystościom przewodniczył komendant Le- 
gjonu profesor Majchrzycki. 

Eiszyszki. 
Jak harcerze zdobywali fortecę 

w Ejszyszkach. 

Forteca — to tytuł komedyjki odegranej 
5 czerwca przez harcerzy w Ejszyszakch. 
Chcąc wyjechać na zlot do Wilna z fundu- 
szami — jak zwykłe... za ambitni są by wy- 
ciągać rękę — więc własnemi siłami zdoby- 
wają. 

Z wielkim nakładem pracy przygotowali 
przedstawienie. A jak mile zapraszali: „Rzuć 
troski i chodź do nas... do harcerzy.* 

Całość wypadła dobrze — niektóre role 
świetnie. Zapalony drużynowy, p. Pokrywa 
wykazał w danym wypadku nieprzeciętne 
zdolności reżyserskie. 

„Forteca* uznania publiczności -— jak 
jednak nielicznej — była zdobyta szturmem 
przez młodych artystów. 

A teraz parę pytań. Ceny bzyły niskie — 
śmiesznie niskie. Dlaczego tak mało publicz- 
ności? Dlaczego starsi są obojętni do poczy- 
nań młodzieży? Czy to zwyczajna ospałość? 

Jesteście Państwo dziurawem sitem dla 
haseł i poczynań młodzieży. Jesteście, ale 

nie bądźcie! Włęcej zrozumienia! 
Harcerze w Ejszyszakch zasługują na to. 

Troki. 
Aresztowanie dzieciobójców. 

We wsi Maciuliszki, gm. trockiej Stani- 
sława Jodkówna w dniu 11 b. m. urodziła 
nieślubne dziecko. które za namową swego 
kochanka Kazimierza Ziniewicza w dniu 
wczorajszym udusiła, a następnie zakopała 
w chlewie. (e) 

Kochanków aresztowano. 

Z Begranicza. 
Ożywiony ruch na pograniczu 
polsko-litewskiem i łotewskiem. 

Według danych statystycznych w ub. mie 
siącu na podstawie przepustek granicznych 
sezonowych rolnych z Polski do Litwy prze- 
kroczyło granicę 11348 rolników. W. tymże 
czasie z Litwy do Polski przybyło 10.895 
rolników. 

Przekraczanie granicy na podstawie prze- 
pustek granicznych odbywa się bez żadnych 
szykan ze strony strażników litewskich. 

* 

  

  

  

Z Turmont donoszą, iż ruch graniezny 
polsko-łotewski na pograniczu łotowsko - 
polskiem począwszy ©d miesiąca maja znacz- 
nie się ożywia. Codziennie na podstawie 
przepustek granicznych przekracza około 100 
osób granicę. Przekraczający przenoszą, lub 
przewcżą za zezwoleniem komendantów od- 

KSURJ ER W IB E NSE 1. 

Echa głośnej afery Finfera. 
Żonę—wspólniczkę ujęto na dworcu, przed wyjazdem 

do Argentyny. 
Wi swoim ezasie donosiliśmy w „Kurjerze 

Wileńskim* o następującej sensacyjnej a- 
ferze. › 

W Iokalu Banku Ziemskiego odbywała 
się licytaeja szeregu majątków i innych nie- 
ruchomości. Między innymi brał w niej u- 
dział kupiee leśny Kryński, który przybył 
do lokalu banku w towarzystwie Finfera, 
występującego w charakterze pośrednika 
przy licytacjach. 

Kryński, który już nie po raz pierwszy 
korzystał z usług Finfera, i mimo uprzedzeń 
znajomych, miał do niego największe zau- 
fanie w dn. tym powierzy mu zgórą 3000 do- 
larów 2merykańskich, które Finfer miał 
wpłacić do kasy banku w charakterze kau- 
eji przy kupnie licytowanego majątku. Kryń- 
ski widział jak Finfer stanął w kolejce, a 
że sam stać nie chciał zeszedł do sali licyta- 
eyjnej oczekając powrotu pośrednika, 

Deremnie go jednak czekał. Zaniepoko- 
jony długą nieobecnością Finiera,. Kryński 
zgłosił się do kasy i tutaj przekonał się, że 
ani Finfera, ani powierzonych 3000 dolarów 
niema. 

Przeczuwając aferę, Kryński natychmiast 
zaałarmował policję, która wszczęła poszu- 
kiwania. Niestety na ślad Finfera nie zdołano 
wówczas natrafić. gdyż, jak to się później 
wyjaśniłc, zdołał on zbiec do Litwy. 

Dokoła likwidacji 

  

Poszkodowany Kryński wyjeżdżał nawet 
do Litwy w poszukiwaniu zbiegłego oszusta 
lecz nie złapał go, gdyż Finfer zdołał gdzieś 
ukryć się, a nieco później opuścił Litwę. 

Tymczasem przeprowadzone dochodzenie 
policyjne wykazało z całą stanowczością iż 
Finfer działał nie przypadkowo, lecz według 
zgóry ułożonego planu, © którym musi wie- 

dzieć jeszeze jedna osoba. 

W, trakcie dalszego Śledztwa prowadzo- 
nego pod kierunkiem prokuratury przedsta- 
wicieł wydziału ślędczego w Wilnie, zatrzy- 
mał na dworcu wileńskim w Warszawie żo- 
nę Finfera z ezworgiem dzieci, z któremi 

wyjechała ona w sobotę wieczorem z Wilna 
kupująe bilety do Gdyni, skąd prawdopodob 
nie zamierzała jednym z okrętów wyjechać 
do Argentyny. Wskazuje na to znaleziony 
przy niej paszport zagraniczny z wizą wja- 
zdową do Argentyny i „szyfkarta* do Bue- 
nos Aires. 

Podczas rewizji w rzeczach Finferowej 
znaleziono szereg dowodów współudziału jej 
w aferze męża, wobec czego zatrzymano i w 
dniu wczorajszym przywieziono do Wilna 
pcd silną eskortą połiey jną. › 

Zatrzymaną Finferową osadzono w aresz 
cie centralnym do dyspozycji władz proku- 
ratorskich. (e) 

Banku do Handlu 
i Rzemiósł. 

Onegdaj w lokału Resursy Rzemieślniczej 
pod przewedniitwem dyr. Skarżyńskiego od- 
było się walne zgromadzenie udziałowców b. 
banku ludowego, później banku dla handlu 
i rzemiosł, znajdującego się w stadjum li- 
kwidaeji. 

Pe burzliwej dyskusji zgromadzenie uch- 
waliło, iż ci z udziałowców, którzy nie po- 
siadają pełnych udziałów, w najbliższym cza 
sie mają uzupełnić je, dopłacając brakującą 

de pełnego udziału kwotę. Następnie posta- 
newionc prowadzić nadał likwidację w try- 

bie już wdrożonym . 
Wreszcie, zgromadzenie wyłoniło komisję 

która zbada księgi i akta banku. Będzie to 
miało na celu ustalenie przyczyn, które na- 
raziły bank na tak wielkie straty. Pozstem 
komisja wespół z rzeczoznawcami zbada go- 
spodarkę poprzednich zarządów do 1931 r. 

włącznie. 

Rewizja w straży ogniowej. 
Wezeraj asp. Niemire odbył z prezyden- 

tem miasta dłuższą konterencję, pozostającą 
w związku z inkryminewaną komendantowi 
straży ognicwej sprawą pobierania opłat za 
plombewanie gaśnie w lekalach publicznych 

Sprawą tą jak wiadomo zainteresowały się 
władze śledcze, które prowadzą dochodzenie. 
Obecnie asp. Niemiro dokonał w straży og- 
niowej rewizji ksiąg i aktów. 
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Zachód - 
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Uwegi: rano przelotny deszcz, pot. pogodnie. 

MIEJSKA. 

— PRZYGOTOWANIA DO REMONTU 

TEATRU LETNIEGO. Wobec kiepskiego 

stanu lokalu teatru letniego dobrze już nad- 

szarpnięitego przez ząb czasu. Magistrat po- 

stanowił dokonać dokładnej lustracji teatru, 

eelem zorjentowania się, jakie braki tech- 

niezne należy usunąć, aby lokal w zupeł- 

ności i pod każdym względem odpowiadał 

swemu przeznaczeniu. Wi tym celu wyłonio- 

no specjalną komisję, na czele której stanął 

architekt miejski inż. Narębski. Komisja 

wkrótce przystąpi do oględzin teatru i uzy- 

skany materjał i spostrzeżenia. przedłoży 

Magistratowi. 

UNIWERSYTECKA. 
— Ostatnia Środa Literacka Poświęcona 

Moniuszce. Jutro kończy Związek Literatów 

swój szósty sezon śród Literackich uroczy- 

stym wieczorem, poświęconym 60-tej rocz- 

nicy zgonu St. Moniuszki. Na bogaty prog- 

ram złożą się: referat znanego badacza i 

właściciela cennych zbiorów muzykologicz- 

nych Edwarda Wirockiego z Warszawy p. t. 

„Moniuszko w Wilnie*, oraz część koncerto- 

wa złożona z mało znanych utworów Moniu. 

szki; arje i duety śpiewać będą: Wanda 

Hndrichówna i prof. Adam Ludwig, niezna- 

nane pieśni wykona prof. Zofja Wyleżyńska. 

Akompanjować i objaśniać będzie Stanisław 

Wkslawski. 
Początek o godz. 8.30 wiecz. Wprowadze- 

ni goście płacą 1 zł., studenci 50 gr. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Szkoła Zawodowa Sióstr Salezjanek 

podaje do wiadomości że zapisy do tejże 

Szkoły na rok Szk. 1932/88 rozpoczęły się i 

będą trwały do września r. b. 

Kancelarja Szkolna udziela bliższych in- 

formacyj i przyjmuje zapisy codziennie op- 

rócz dni świątecznych od godz. 10 — 2 przy 
ul. W. Stefańskiej 37 Nr. tel. 455. 

Siostry Salezjanki przy szkołe prowadzą 
internat po cenie bardzo dostępnej. 

— Stan zdrowotny w szkołach powszech- 

nych. Jak wynika ze sprawozdania opieki 

higjeniczno-lekarskiej w szkołach powszech 

nych publicznych m. Wilna za maj, w mię- 

siącu tym zbadano 2.810 dzieci. Wśród nich 

znaleziono 2.774 dzieci brudnych, 2.595 za- 

wszawionych, 14 chorych na choroby zakaź- 

ne, 71 chorych na gruźlicę pluc i -gruczo- 

łów chłonnych oraz 138 — na choroby skór 

ne. W tymże czasie wykąpano 5.510 dzieci, 

ostrzyżono 1.262, Oględzin lekarskich doko- 

nano 11.448. 

HARCERSKA. 

- — Misto harcerskie pod Wilnem. Za kil- 

kanaście dni zjadą do Wilna drużyny har- 

cerskie z województw wileńskiego i nowo- 

gródzkiego aby potężnym wysiłkiem uczcić 

20-lecie harcerstwa na Wileńszczyźnie. 

W. przeciągu paru dni staną pod Wilnem 

dwa małe miasteczka harcerskie pod płócien- 
nym dachem. Miasteczko harcerek będzie 
liczyło około 500 harcerek, miasteczko hart 
cerzy około 700 harcerzy. я 

Będzie to zlot harcerek i harcerzy, któ- 
rzy staną obozami w lasach za Pośpieszką 

na 8-dniowe obozowanie. 
Uroczyste otwarcie zlotu odbędzie się w 

cinków różne towary i artykuły spożywcze. 
Najwięcej przewożą przez granicę do Łot- 
wy soli, zboża, ziemniaków, przeprowadza- 
ją nierogaciznę i bydło. Z Łotwy przewo- 
żone są w większej ilości nabiał, ryby i 

skóry. 
W/ eiągu maja granicę połsko-łotewską 

przekroczyło z górą 5.000 osób. 

e dn. 2U0-go czerwca b. r. o godz. 

  

      

   
y mieszkańcy Wiłna 
obozy harcerskie. 

  

Wierzymy, # 
tłumnie będą zwie: i 

WOJSKOWA. 
— te słaje przed komisję poborową? 

Dziś przed komisją poborową (Bazyljańska 
Nr. 2) o godz. 8 rano mają sławić się ze 
wszystkich komisarjatów poborowi rocznika 
1910 kat. DP, którzy dotychczas nie uregulo- 
wali stosunku do wojskowości, a których 
nazwiska zaczynają się na litery: D, F, H, 

I, J Ls 

ZE ZWIĄZKOW I STOWARZYSZER. 
— Komenda Garnizonu Związku Strze- 

leekiego m. Wilna podaje do wiadomości, że 
przystąpiła do organizowania orkiestry man 
dolinistów pod batutą p. Klewakina Leoni+ 
da. Zgłoszenia do orkiestry przyjmuje ka- 
pelmistrz we wtorki: i piątki od godz. 18 
do 19 w lokalu Komendy Garnizonu Z. $. 

przy ul. Żeligowskiego Nr. 4. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
—  Wileńskie Towarzytwo Lekarskie 

XXI Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 15 czerwca 1932 r. o godz. 20-ej 
w sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24. 

RÓŻNE. 
— Godziny handlu w soboty i dni przed- 

świąteczne. Stowarzyszenie Kupców i Prze- 
mysłowców Chrześcijan w Wilnie zwróciło 
się ponownie do Starostwa Grodzkiego z 
prośbą o wydanie zarządzenia, zezwala ją- 
cego na otwieranie sklepów spożywczych w 
soboty i dni przedświąteczne do godz. 8-ej 
wieczorem. Jak wiadomo, sfery kupieckie 
prośbę swoją młotywują tem, że zarówno w 
soboty jak i dni przedświąteczne, konsumen- 
ci robią przeważnie większe zakupy artyku 
łów spożywczych, zamykanie więc sklepów, 
prowadzących handel temi artykułami, o go- 
dzinę później stanowiłoby dla szerokich 
warstw ludności znaczne udogodnienie. 

W: myśl Rozporządzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej o godzinach handlu władze 
administracyjne mogą zezwolić na przedłu- 
żenie godzin otwarcia sklepów spożywczych 
i np. w Włarszawie odpowiednie zarządze- 
nie już oddawna zostało wydane. Sądzimy 
więc, że i wileńskie władze administracyjne 
ustosunkują się względem podania Stowarzy- 
szenia Kupców i Przemysłowców Chrześci 
jan przychylnie. 

TEATR | MUZYKA 
— „Polacy w Ameryee* w Bernardynce. 

Dziś, we wtorek 14 czerwca o godz. 8 m. 
15 — pełna humoru operetka ze śpiewami 

i tańcemi Cyryla Danilewskiego p. t. „Polacy 
w Ameryce". Jest to najbardziej barwne, we- 
sołe i melodyjne widowisko b. sezonu. 

Jutro, w środę 15 b. m. o godz. 8 m. 15 
— „Polacy w Ameryce". 

— „Nieuchwytny* Wallacea w Lutni. 
Dziś, we wtorek 14 czerwca o godz. 8 m. 15 
detektywistyczno-kryminalna sztuka Walła- 
ce'a p. t. „Nieuchwytny*. Niesamowita treść, 
niezwykłe sceny rozgrywające się za kulisa- 
mi słynnego londyńskiego Scotland Yardu, 
oraz w tajemniczem mieszkaniu adwokata 
Meistera — bez przerwy trzymają w napię- 
ciu widza, zadającego sobie do końca sztuki 
trudne do rozwiązania pytanie — kto jest 
„Nieuchwytnym*. Sztuka ta daje moc sil- 
nych przeżyć i emocyj, w niczem nie ustępu 
jąc miejsca najlepszym filmom kryminał- 
nym. 

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

— „Nieuchwytny“. 
— Koncert Wil. Ork. Symf. Park im. 

Gen. Żeligowskiego. Wtorek dnia 14 czerwca 
1932 r. Koncert Wil. Ork. Symf,. pod batutą 

Rafała Rubinsztejna. 
Ceny: wejściowe 30 gr., ulgowe 20 gr. i 

krzesła 60 gr. Początek o godz. 8.15 wiecz. 

RADJO 
WTOREK, DNIA 14 CZERWCA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 
poborowych (muz. i pog.). 12.40: Korn. met. 
35.35: Program dzienny. 15.40: Muzyka popu 
larna. 16.30: Chwilka strzelecka. 16.40: „Pięk 
no w -życiu codziennem* pogadanka. 17.00: 
Koncert symfoniczny (płyty). 18.00) „Je- 
dziemy do Trok i Werek* feljeton. 18.20: 
Muzyka taneczna. 19.15: Przegląd prasy li- 
tewskiej. 19.30: Program na środę. 19.35: 

  

    

  

  

Prasowy dziennik radjowy. 19.45: „Co każdy . 
o pływaniu wiedzieć powinien. 20.00: Kon- 
cert. 21.00: Nasz feljeton literacki. 21.15: 
Muzyka łekka. 22.15: Komunikaty i muzyka 
taneczna. 

ŚRODA, dnia 15 czerwca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 
poborowych (muzyka i pogadanka). 12.40: 
Kom. met. 15.35: Program. dzienny. 15.40: 
Audycja dla dzieci. 16.05: Koncert dla mło- 
dzieży (płyty). 16.40: „Niepotrzebny nowela 
17.00: Koncert. 18.00: „Na morzach połud- 
niowych* odczyt. 18.20: Muzyka taneczna. 
19.15: Polska w walce z Anglją o Davis 
Coup feljeton. 19.30: Muzyka (płyty). 19.35: 
Prasowy dziennik radjowy. 19.45: „Przecha- 
dzki po mieście* 19.55: Program na czwartek 
20.00: Koncert. 20.55: Kwadrans literacki. 
21.10: Recital śpiewany (Salecki). 21. 
Komunikaty i muzyka taneczna. 22.25: „Dri- 
cu la Rechelle głosi nowy patrjotyzm* felj. 
22.40: Komunikaty i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
GDZIE SZUKAĆ PIĘKNA. 

Nietylko we wspaniałych budowlach. ob- 

   

   

  

    

    
razach, rzeźbach i książkach szukać należy 
piękna. Można je znaleźć na każdym kroku, 
w najbliższem, domowem oto iu. Najko- 
nieczniejszy i najbardziej utylitarny sprzęt 
może i powinien być pięknym. Jak to osiąg- 
nąć, opowie radjosłuchaczom dnia 14 czerw 
ca o godz. 16.40 znana artystka dekoratorka 
Wanda Telakowska. 

GŁAZUNOW, DWORZAK i SMETANA. 

O godz. 17.00 nadany zostanie wtor| 
koncert symfoniczny ze studja warszaws 
go pod dyrekcją Kazimierza Wiłkomirskie- 
go. W] programie między innemi wale Gła- 
zunowa, dwa tańce słowiańkie Antoniego 
Dworzaka oraz baśń symfoniczna Fr. Sme- 
tany „Włełtawa”, pełen poezji życiorys do- 
mowej rzeki Czech. 

-. POCHWAŁA NASZEGO KRAJOBRAZU. 

„Jedziemy do Trok i Werek* — oto ty- 
tuł feljetonu Witolda Hulewicza o godz. 18.00 
Hasłem jego: cudze chwalicie, swego nie 
znacie! tematem zaś — pochwała piękna 
wileńskiego krajobrazu. 

KINA I FILMY 

PONAD OBŁOKAMI 
„Tragedja na Mont Blane“ 

(Casino). 

Oczywiście najlepsze jest ym filmie to 
„eo Bóg dał", ale trzeba być bylejakim ar- 

żeby te dary Boże umieć tak wykorzy- 
Ten dramat na szczytach alpejskich, po 

nad nieopisanemi pięknościami morza obło- 
ków, ze skalistemi wyspami przebijając 
je szczytów, daje takie rozkosze patrzeni 
ki kinowego są niezmiernie rzadko 
dostępne. Są io czary zalrzymujące czasem 
oddech w piersiach patrzącego i umiejętno: 
zharmonizowania z niemi odpowiedniej akcji 
musi być prawie analogiczne na szczytach t. 
zw. realizacji fimowej. Materjał jest nieprze- 
branie bogaty, ale daje ckazję.do b. wielu 
niebezpieczeństw przeładowania nim akcji dra 
matycznej, przygniecenia jej nim, albo, od- 
wrotnie — do marnotrawstwa; niezręcznego. 

fałszywego, lub wogóle niedostatecznego wy- 
zyskania go. 

Wszystkie te niebezpieczeństwa ominięto, 
za co należy się niemal entuzjastyczne uzna- 
nie reżyserowi którym jest dr. Arnold Franck, 
twórca wielu filmów alpejskich, zimowycii. 
Więcej nawet — pomimo że dany film jest 
jednym z następnych słynnej serji tegoż re- 
żyserą rozpoczętej kilka lat temu wspaniałym 

„Monte Santo“, którego sytuacje dramatycz- 
ne, jądro akcji anwęt, naśląduje nieudolnie w 
„Burzy nad Zakopanem, Gambino. Potem 
widzieliśmy w Wilnie jeszcze jeden o tej sa- 
mej reżyserji i wykonawcach (Leni Riefen- 
stahl, Diessl), wreszcie ten, stanowiący pomi- 

mo tegoż a i w tamtych zasadniczego tła, 
przecież zupełnie co innego. 

Fabuła jest dosyć interesująca doskonale, 
jakżeśmy już wspomnieli dostosowana do tła, 
co jest jej największą zaletą. Ma parę niezł: 
momentów psychologicznych (gra uczuć — 
pomiędzy obserwatorem na Mont Blanc, cór- 
ką astronoma, a chorym muzykiem), parę 
drobnych usterek także (pewne ułatwienia 
cji etc.), które jednak z największą łatwo: 
jej darowujemy, dla innych niezrównanych 
walorów tego filmu. 

Osobno należałoby powiedzieć o zdjęciach, 
o których artyźmie możnaby kilka takich 
recenzyj napisać Niestety na to nie mam miej 
sca i tylko stwierdzę, że były na najwyższym 

   

  

   

  

  

   

  

   

    
   
   

  

  

   

            

  

poziomie i technicznie i tematycznie. Pod a-, 
dresem naszych „realizatorów chciałbym... 
ech — szkoda słów... (sk.). 

„MĄŻ SWOJEJ ŻONY* 

(Pan). 

Rola „księcia małżonka dla bardziej am- 
bitnych czy ekspansywnych jednostek — sło- 
wem, indywidualności jak się patrzy, jest 
wielce przykra. W podobnej sytuacji znalazł 
się R. Rey, jako piękny tenor mąż równie pięk 
nej tancerki (Rosita Marena). Pobrali się 
przyjmując zmianę swego stanu cywilnego 
niemniej entuzjastycznie, jak nagle. Potem 
kłopoty. Ona go kocha, cna, jak przeważna 
część jej rodzaju — jest zachłanna, chce go 
mieć wyłącznie dla siebie. Zabrania mu wy- 
stępów w kabarecie, nie przestając jednak wy 
stępować w rewji. On jest bardzo wytrzyma- 
ły długo nic nie mówi, ale wreszcie ma tego 
dosyć. Bunt i wszystkie Lonsekweneje. „Ten 
trzeci“, oczywiście też, sytuację mocno kom- 
plikuje, ale „pierwszy jest właściwie niezbyt 
podejrzliwy i daje się łatwo przekonać, po- 
czem wszystko kończy się dobrze. Summa 

summarum na „ogórki* zupełnie wystarczy. 
(sk.). 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAMACHY SAMOBÓJCZE. 

Wj dniu 11 b. m. Żygo Rozalja (Równe 
Polei7) w eelu samobójczym zażyła nieznanej 
trucizny. Pogotowie odwiozło desperatkę do 
Szpitala Sawicz w stanie niezagrażającym 
życiu. Przyczyna — nieporozumienia ro- 
dzinne. 

* 
W! dniu 12 b. m. Uścinowiezowa Apolonja 

(Nowošwiecka 10) targnęła się na życie, 
wypijająe esencji octowej. Lekarz pogoto- 
wia ratunkowego odwiózł Uścinowiczową do 
Szpitala Sawiez w stanie nie budzącym obaw 
Przyczyna nieznana. 

GOŁĘBIE KOMUNISTYCZNE. 

Dotychczas komuniści ograniczali się w 
swej działalności zewnętrzno-propagandowej 
do wywieszenia w najlepszym wypadku, 
sztandaru komunistycznego na drutach tele- 
graficznych, w czem zresztą dobrze się wy- 

specjalizowali. 
Ostatnio jednak wpadli na nowy pomysł 

_Triek ten polega na wypuszezaniu gołębi 
pocztowych, do nóżek których przywiązy- 
wane są maleńkie wstążki czerwone z od- 
powiedniemi napisami antypaństwowemi. 

Wi ciągu ostatnich dni zauważono nad 
miastem parę takich gołębi komunistycznych 
Publiczność przygłądała się skrzydlatym „wy 
wrotowcam“ z zaciekawieniem. (e) 

FANTAZJA OBŁĄKANEGO LEKARZA. 

Przy ul. Straszuna Nr. 6 mieściły się w 
swoim czasie jatki mięsne, które stoją obee- 
nie pustką. Przed kilku dniami dozorczyni 
tego domu zauważyła jakiegoś dość przyz- 
woicie ubranego mężczyznę, który wszedł do 
jednej z niezamkniętych jatek, zabawił tam 
jakiś czas, poczem ogłądając się wyszedł, za 

| Teatr Lutnia. 
Warszawska „Rewja Mody*. 

Najlepszą miarą ubóstwa Wiłna była zni- 
koma ilość publiczność: na warszawsi 
„Rewji Mody* w Teatrze Lutnia. Widocznie 
praktyczne wilnianki, nie mogąc sobie po- 
zwolić na kupno -pięknych, lecz kosztownych 
toalet od Hersego, luk wego obuwia od 
Leszczyńskiego, a nie chcąc się narażać na 
męki Tantala wolały zbojkotowa Rewję 

Mody i zadowolnić się bardziej dostępną roz- 
rywką kinem, kawiarnią, lub spacerem. 

Przez trzy godziny p. Well i p. Balcer- 
kiewiczówna w zachwycający i dowcipny 
sposób pouczały nas i. demonstrowały jak 
ma się ubierać i wyglądsć wytworna dama 
w.domu i w Świecie, na plaży, w zdrojowisku 
lub na dancingu. Czarujące toalety balowe 
i pyjama wieczorowa, piękne bogate sortie. 
wspaniałe futra, eleganckie płaszcze i kostju- 
my, nęcą oko i napędzają oskomy, zwłaszcza 
gdy są demonstrowane przez uroczą polską 
„królowę mody“ p. Balcerkiewiczównę, cóż 
z tego, kiedy ceny tych kreacyj Hersego, 
zbyt zawrotne i. wielokrotnie przekraczają 
możność płatniczą przeciętnej  wilnianki. 
Dowiedziałyśmy się wprawdzie jak musi być 
ubrana o każdej porze dnia i nocy kobieta 
wytworna, lecz ceny tych cudów. uwidocznio- 
ne w programie-katalogu, przekonały nas na- 
ocznie, że nie możemy nawet aspirować do 

miana kobiety wytworne;, któraż bowiem z 
nas może w dzisiejszych czasach wydać na 
sam kapelusz 90 zł. nie mówiąc już że na- 
bycie sukni, płaszcza, kapelusza, pantofelków 
od Leszczyńskiego, torebk* i innych niezbęd- 
nych akcesoryj, doprowadziłyby budżet naj- 
zasobniejsżej wilnianki do katastrofanej ru- 
iny. 

Czy istnieje kobieta, która nie marzy 0 
tem. by się ładnie ubrać? P. Well jako lite- 

ratka i dziennikarka wie o tem. najlepiej 

i dlatego umie po mistrzowsku kusić, zapew»; 

niając, iż robienie zakupów jest najpewniej-. 

szym środkiem do zażegnania kryzysu. Lecz 

niestety do zakupów są potrzebne pieniądze, 

a kredyt bez pokrycia nic ruszy z martwego 

punktu handlu ani przemysłu. 
Zastrzegam się, że po raz pierwszy byłam 

na Rewji Mody i nie wien: jak się to odbywa 

w Warsźawie. Ale samo pojęcie rewji, łączy, 

się dla mnie z czemś co musi iść szybko 

i barwnie, niemal w zawrotnem tempie, a to 

co mieliśmy sposobność oglądać w LŁutni 

było podwójną  confćrancierką i grzeszyło 

powolnością i monotonją i powinnoby się: to 
* odczyt „O Kobiecie »wytwor- 

; pokazami. Przytem jak na 
nie wileński gust było w nim 

za wiele amerykańsk: reklamy. Firmy Her; 

Leszczy iego, zakładu kosme- 
rskiego „Antoine de Paris“, prze- 

alinowskiego Żaka i innych. My 

wilnianie jesteśmy skronini, nie mamy zau- 

fania do głośnej reklamy i autoreklamy, pod- 

kpiwamy wzajemnej adoracji gorliwie. u: 

prawianej i propagowanej przez członków 

pewnego wieńskiego Związku, i dlatego Za 

rę: 6 mogę, że obie utalentowane conferan- 

cierki Rewji Mody, zdobyłyby znacznie wie- 

cej oklasków gdyby nie prawiły sobie wza- 

jemnie tak wiele komplementów. 
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Zastępca & 

Wystawa propagandowa 

szkolnictwa zawodowego. 
Często słyszymy utyskiwania a szczegó|- 

nie w dobie obecnego przesilenia gospodar- 

czego, że społeczeństwo nasze charaktery - 

zuje. się nadmiarem niefachowej inteligencji, . 

posiadającej wysokie aspiracje, lecz nader 

nikłe kwalifil je ku temu, by z widokami 

na powłodzenię stdnąć do „wyścigu pracy”, 

który nastąpił po czasach „wyścigu żelaza 

i krwi”. l 

Naczelne Władze Oświatowe nie przeo- 

czyły tego zjawiska i, jak wiemy z wielo- 

krotnych enuncjacyj przedstawicieli rządu, , 

postanowiły otoczyć szczególną opieką szkolę 

nictwo zawodowe, z drugiej zaś strony zwró. 

cić uwagę społeczeństwa na konieczność skie- 

rawania znaczniejszej części młodego poko- 

lenia do szkół, dających zasób ścisłych facho 

wych wiadomości, tak niezbędnych do pracy 

na polu gospodarczem. 
Solidaryzując się całkowicie z tem stano- 

wiskiem, musimy z uznaniem powitać ini- 

cjatywę p. kuratora Okręgu Szkolnego Wi- 

ego, który zarządził zorganizowanie 

specjalnej Wystawy Propagandowej Szkol- : 

nictwa Zawodowego. Zadaniem wystawy, * 

która będzie się mieścić w głównym pa-, 

wilonie Targów Północnych w ogrodzie po- 

bernardyńskim (otwarcie nastąpi w dniu 19 

b. m. o godz. Ii-ej jest zobrazowanie orga-- 

nizacji, zadań, metod naukowych pracy 

wszystkich szkół zawodowych, istniejących 

na terenie okręgu, a więc — technicznych, 

rzemieślniczych, przemysłowych, handlowych 

i agrotechnicznych. 

Jak się dowiadujemy, reprezentowane na 

wystawie oły nie ograniczą się do poka- 

zu eksponatów, lecz organizują szereg refe- 

ratów i pogadanek, mających na celu wszech 

stronne zaznajomienie kół zainteresowanych 

tak z przewodnią ideą szkolnictwa zawodo- 

wego, jak ze szczegółami, dotyczącemi każ- 

dego typu szkoły oraz udzielenie wszelkich 

niezbędnych, a interesujących ogół informa- 

cyj. Nie wątpimy, że społeczeństwo nasze 

żywo zareaguje na skierowany do niego apel 

i pośpieszy wykorzystać tak blisko obeho- p 

dzącą go i doniosłą w skutkach inicjatywę. 

  

    

  

  

  

   

          

mykając za sobą szczelnie drzwi. Nazajutrz 

i w następne dni dozorczyni znowu zauwa- 

żyła tegoż jegomościa odwiedzającego pusty 

Ickal. Ponieważ wizyty te zaciekawiły ko- 

biecinę, postanowiła zajrzeć do pustego lo- 

kalu. Wieszła... i ku swemu wielkiemu prze- 

rażeniu znalazła większą iłość kości ludz- 

kich. 
O odkryciu natychmiast zaalarmowała, 

policję, która wdrożyła dochodzenie. Wi wy- 

niku dwudniowej obserwacji zatrzymano po- 

dejrzanego osobnika. Okazał się nim obłą- 

kany lekarz. Podczas badania oświadezył on 

iż zamierzał założyć w opuszezonych jatkach 

„muzeum anatomiczne". 
Skąd wziął kości ludzkie nie wyjaśniono. 

Dalsze dochodzenie trwa. . (е) 

WIELKA OBLAWA POLICYJNA, 

Ubiegłej nocy polieja šledeza przepro- 

wadziła w Wiilnie generalną obławę podczas 

której zatrzymano 14 oddawna poszukiwa- 

nych niebezpiecznych złodziei—toliniarzy— 

kieszonkowcow raz złodziei mieszkanio- 

wych. > 

Aresztowanych osadzono w areszcie cen- 

tralnym. (e) 

KRADZIEŻ NA CMENTARZU 
PRAWOSŁAWNYM. 

Ubiegłej nocy złodzieje przedostali się 

na cmentarz prawosławny i skradli z mogiły 

Kuczyńskiego żełazne ogrodzenie wa 

30 złotych. 
Policja wdrożyła dochodzenie. (e) 

OSZUŚCI GRASUJĄ NA RYNKACH. 

Ostatnio policja śledcza aresztowała 2-ch 

oszustów Jankowskiego i Petrusiewicza, któ 

rzy na rynkach wileńskich oszukiwali nai- 

wnych w t. zw. grze łańcuszkowej. 

Osadzono ich w areszcie centralnym. 

POŻAR. 
W. dn. 12 b. m. w składzie domu Nr. 16 

przy ul. Rossa, należącym do Juchniewicza 

Mateusza, wybuchł pożar, wskutek czego Spa 

lił się skład oraz częściowo przylegający 

doń dom drewniany, również własność Ju- 

chniewicza. 
Straż pożarna ogień ugasiła. Straty na- 

razie nie ustatone. > 
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Dwa procesy inž. St. Miecznikowskiego 
przed sądem apelacyjnym. 

Echa śmierci Ś.p. prof. Lewińskiego. — Nadużycia przy 
budowie koszar. 

Onegdaj na wokandzie Sądu Apelacyjnego 
pod przewodnictwem wiceprezesa p. Wł. 
Dmochowskiego i przy udziale pp. sędziów 
A. Jundziłła i M. Eydrygiewicza znalazły się 
dwie sprawy inż. Stanisł. Miecznikowskiego 
od wyroków Sądu Okręgowego. 

Pierwsza z tych spraw dotyczyła smutnego 
wypadku, jaki miał miejsce w dn. 4 czerwca 
ub. roku, kiedy to zaproszony do Wilna na 
wykład w Instytucie Nauk Handlowo-Gospo- 
darczych prof. Stanisław Lewiński, powra- 
cając do przeznaczonego mu na gościnę mie- 
szkania w remontującym się gmachu Bibl 
teki im. Wróblewskich,„niebacznie” 
otwór windy. 

Spadając w czeluść 14-tometrowej wyso- 
kości, nieszczęśliwy prof. L. poniósł śmierć 
na miejscu. Ciało odn 10 dopiero po kil- 

kugodzinnych poszukiwaniach. 
Odpowiedzialnym za ten tragiczny wypa- 

dek władze prokuratorskie uczyniły inż. 
Miecznikowskiego, kierown. robót budowla- 
mych w tym gmachu i postwiły go w stan 
oskarżenia z art. 464 cz. II i III K. K. 

  

     

    

jąca roboty w tym gmachu Dyr. Robót Pu- 
blicznych z inż. Miecznikowskim rozwiązała 
umowę, jako ikerownikiem robót blisko na 
pół miesiąca przed wypadkiem, Sąd oskarżo- 
nego uniewinnił, a powództwo cywilne, wnie- 
sione przez wdowę po Ś. p. prof. Lewińskim 
w kwocie 4000 zł., a następnie zmniejszone 
przez pełnomocnika powódki mec. Rundo do 
2000 zł. pozostawił bez rozpoznania. 

Od tego wyroku prokurator wniósł skargę 
apelacyjną, do której przyłączył się i pełno- 
mocnik powódki mec. Hundo. 

Po obszernym referacie p. sędziego Jun- 
dziłła otwarta została rozprawa stron, w któ 
rej, jako oskarżyciel występował wiceproku- 
rator p. Turowicz i mec. Rundo z Warszawy, 
zaś jako obrońca podsądnego mec. Świda, 
Sąd odbył naradę i w jej rezultacie wyrok 
pierwszej instancji, t. j. uniewinniający inż. 
Miecznikowskiego zatwierdził w całej roz- 
ciągłości. 

Bezpośrednio po tej sprawie Sąd Apela- 
cyjny w tym samym składzie przystąpił do 

KU RJ E R w 

dak wiadomo, sprawa ta była w grudniu 
uh. roku przedmiotem trzechdniowej rozpra- 
wy i zakończyła się skazaniem podsądnego 
na osadzenie w ciężkiem więzieniu przez 
6 lat. 

Od wyroku tego skazany odwołał się do 
wyższej instancji, a wobec tego wczoraj Sąd 
Apelacyjny ponownie badał całokształt spra- 

Pam razem w charakterze obrońcy pod- 
sądnego wystąpił mec. Szurlej z Warszawy. 

Przebieg spraw zreferował p. sędzia Jun- 
dzil, poczem przewodniczący wiceprezes 
Dmochowski udzielił głosu podsądnemu, któ- 
ry rzeczowo odpiera zarzuty punkt .po punk- 

cie. ы 

Następnie Sąd przesłuchał dwóch zglo- 
szonych przez obronę świadków, a miano- 
wicie budowniczego Farbieklera i b. magazy- 
niera firmy „Biernacki i Budkres* Jodkow- 
skiego. 

Obaj świadkowie złożyli b. korzystne dla 
podsądnego zeznania. 

Zkolei Sąd przedłbżył na piśmie cały 
szereg pytań powołanym do spra 
inž. inż. Mieczkisowi z Warszav 
wiczowi z Wilna. Ze swej strony obrona też 
postawiła pytania biegłym. 

Celem sformułowania odpowiedzi na za- 
dane pytania rzeczoznawcy prosili o umożli- 
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nowił oddać biegłym do wglądu akta sprawy, 
a rozprawę odroczyć do poniedziałku. 

Przez sobotę i niedzielę, biegli badali do- 
kumenta i w wyniku tej pracy oraz żmud- 
nych obliczeń sformułowali odpowiedzi bądź 
uzgodnione bądź indywidualne. 

Wczoraj, po wznowieniu posiedzenia, sąd 
wysłuchał opinji w tej sprawie rzeczoznaw- 
ców, która naogół wypadła nader korzystnie 
dla podsądnego. 

  

W! otwartej rozprawie stron zabierali 
głos wiceprokurator p. owicz oraz ob- 
rońcy mec. Szurlej i świadka R. adw. mec. 
Petrusewicz. 

Po naradzie, która trwała zaledwie kilka 
minut sąd ogłosił swe orzeczenie, którem 
przekreśla dotkliwy wyrok sądu okręgowego 
i podsądnego: inż. Miecznikowskiego od wi- 
ny i kary uwalnia. Ka-er. 

AEL RSD TSO IRT RRT SZPARKA 

SPORT 
ŽAKS — 6 P. P. LEG. 2:1. 

Spotkanie to znowuż zakończyło się nie- 
spodziewaną przegraną ambitnie grającego 
benjaminka A kl. 6 p. p. Leg. 

ŻAKS, który w dotychczasowych spot- 
kaniach w r. b. wykazał bardzo słabą formę 
przegrupował tym razem drużynę swoją, co 

  

Leg., który ciągle atakuje, lecz bez szczę- 
ścia. Natomiast akademicy żydowscy inicju- 
ją przebój uwieńczony zwycięską bramką. 
Mimo wysiłków, 6 p. p. Leg. nie może wy- 
równać tracąc dwa cenne punkty. 

Po tem zwycięstwie ŻAKS wpakował się 
na 4 miejsce w tabeli mistrzostw po czoło- 
wej trójce piłkarskiej: „1 p. p. Leg.*, „Ma- 
kabi“ į „Ognisku“. 

BOKSERSKIE POKAZY NA PIOROMONCIE. 

W celu spopularyzowania sportu bokser- 
kiego wśród szerokich mas, sekcja bokser- 

Pogoni urządziła ubiegłej niedzieli po- 
kaz zaprawy i walk bokserskich. Impreza 
powiodła się całkowicie, z czego należy wnio 
skować, że zadanie swe wypełniła. Pokaz 

odbył się w stadjenie na Pióromoncie pod- 
czas odbywających się zawodów lekkoatle- 
tycznych. Kierownictwo spoczywało w rę- 
kach p. Nowickiego. 

Wi kolejności wag walczyli musza: Łuk- 
min II kontra Pawłowicz. Dzięki większej 
ruchliwości i inicjatywie nieznaczne zwy- 
cięstwo na punkty odnosi Łukmin. 

W, wadze koguciej: Krecz zmierzył się z 
Zykiem. Ten ostatni już dziś pod względem 
technicznym stoi na wysokim poziomie i 
może śmiało się zaliczać do ekstrą-klasy wi- 
leńskiej. Mimo to wygrywa Krecz dzięki wię 
kszej skuteczności ciosów. 
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W: wadze półśredniej wystąpił mistrz wa- 
gi lekkiej Maciukow, odnosząc nieznaczne 
zwycięstwo punktowe nad Polikszą. W tej 
samej wadze w drugiej parze zmierzyli się 
Oszelda i Bohdanowicz. Obaj zawodnicy wy- 
kazali podczas walki pokaźne braki techni- 
czne. Zwyciężył Oszelda. 

Z inicjatywy komendanta Ośrodka W. F. 
kpt. Ostrowskiego za najładniejszą walkę 
przyznane zostały dwie nagrody, które przy 
padły w udziale Zykowi i Maciukowowi. 

ZAKOŃCZENIE MISTRZOSTW. 
STRZELECKICH. 

W dniach od 3 do 12 czerwca odbyły się 
mistrzostwa strzeleckie Wilna. Zawody wy- 
padły imponująco gromadząc na starcie prze 
szło 400 zawodników. Bardzo liczny udział 
wzięły hufce szkolne, uzyskując doskonałe 
wyniki, co świadczy, iż sport strzelecki czyni 
wśród młodzieży szybkie postępy i już obec- 
nie stoi na b. wysokim poziomie. Najlepsze 
wyniki uzyskali i 1 i 5 p. p. Leg.. a nastę- 
pnie członkowie P. W, 

  

     

  

  

Sprostowanie. 
Do wczorajszego oświadczenia pp. Buj-- 

nickiego i Gołubiewa zakradł się błąd, zmie- 

niający sens zdania. 
  

W wyniku rozprawy, jaka odbyła się przed 
Sądem Okręgowym w dniu 8 lutego r. b. 
w czasie której wyjaśniło się, iż dokonywu- 

Dziś! Najwspanialsze 
arcydzieło doby „obecnejl 

Dfywięk. Kino - Teatr | 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26   

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mi-kiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! Największy śpiewak 
świata, ulub. publiczności 

Dźwiękowe Kino | 

CASINO z udziałem 

Wielka 47, tel. 15-41. | 
gwiazdy gwiazd 

Ostatnie 2 dnił Wspaniały dźwięk.-śpiewny 

szlagier najnowszej prod. Pzramountu p.t. 

Dużo ciekawych atrakcyj śpiewnych, tanecznych i muzycznych! 

W rolach głównych: ROSITĄ MORENO i R. Rey. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Następny program: Dźwiękowo- 
śpiewny film z krainy błęk. i słońca 

Bživigk. Kino-Taatr 

PAN 
miiea Wiolka 42. 

rozpoznawania sprawy tegoż inż Miecznikow 
skiego, oskarżonego o nadużycia przy budo- 
waniu objektów wojskowych w Mołodecznie 
i Helenowie. 

PURPUROWA GONDOL 
skich roinansów* Józef Shildkraut, Dorothy Bouchier i orkiestra Alfreda Rodego. 

Wkrótce! Film, o którym mówi cały świat Dr. Jekyli i Mr. Hyde. 

BRYGIDA HELM 
Koncert wokalny w wyk. Jana Kiepury. Najlepsze szlagiery jego repertuaru 

Początek o godz. 4, w dnie św. o 2-ej 

U STÓP KOBIETY (Znejema z wagonu sypielnego) 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. Na |-szy seans ceny 

Początek o godz 4, w dnie świąteczne o g. 2-ej. 

8i10'15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

JAN KIEPURA 
p.+. Neapol, Śpiewające miasto 

Dziś! Wielki erotyczny film najnowszej 
produkcji osnuty na tle poczytnej pow. 

Marleny Dietrich. 
Następny program: 100% dźwiękowy film „KRÓL WŁÓCZĘGÓW"* 

MĄŻ SWOJEJ ŻONY 

oraz 
słynna 

Nad program: Dodatek dźwiękowy. 

zniżone. 

Porywający dramat miłosny. 
głównych koncertowy zespół „Cygań- 

Przepych wystawy! 

NAD_ PROGRAM: Dodatki dźwiękowe 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

Królowa pałudnia (Romens mórz południowych) 

wenie im zaznajomienia się z materjałem, 
znajdującym się w sprawie i pozostawienie 

im na tę czynność czasu 
Sąd, przychylając się do wniosku, posta- 

W rol. 

Początek o godz. 4, 6, 

w filmie dźwię- 
kowo-śpiewnym 

Reżyserja genjaln. 

E. D. Wenturini. 
Fascynująca treśćl 

Akcja rozgrywa się naprzemian w Paryżu, na słonecznych wyspach Koralowych pod zwrotnikami, na Rivierze. 
Egzotyczna piękność KAISS ROBBA w roli głównej, Egzotyczne melodje. Wspaniała egzotyka w pełni jej czaru 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
fekok dworca kolejow.) 

Dź£więk. Kino - Teatr 

STYLOWY | 
ul. Wielka 36. 

Wezwanie do składania ofert 
Garnizonowa Komisja Żywnościowa dla Wilna, 

Nowo-Wilejki i Podbrodzia odda w drodze nieogra- 
miczonego przetargu dostawę mięsa, jarzyn, tłuszczu, 
siana i słomy dla wszystkich oddziałów garnizonu 

Wilna, Nowo-Wilejki i Podbrodzia na przeciąg trzech 
miesięcy t. j. od dnia |-go lipca 1932 roku do dnia 
30-go września 1932 roku. 

Oferty na powyższą dostawę należy wnosić do 
Przewodniczącego Garnizonowej Komisji Żywnościo- 
wej (5 Pułk Piechoty Legjonów w Wilnie, Kwater- 
mistrzostwo, budynek Nr. 17) w terminie do dnia 
27 czerwca b.r. godz.9.00, w którym to dniu o godz. 
10.00 odbędzie sią komisyjne otwarcie ofert i prze- 
prowadzenie przetargu. 

Wszelkich bliższych informacyj udziela Kwater- 
mistrz 5 p. p. Leg. w Wilnie. 

Garnizonowa Komisja Żywnościowa 
Wilno, 

Ogłoszenie. 
Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgo- 

wego w Wilnie w dniu 4.IV 1932 r. pod 
Nr. 540 wciągnięto następujący wpis do- 
datkowy: 

R. H. Sp 540.V. Firma: „Spółdzielnie Inwalidów 

PY w Wilnie z odpowiedzialnością udzia- 
mi. 

Zarząd obecnie stanowią: Eugenjusz Kozlowski, 
Jan Wronski i Wincenty Krasowski. 417/V1 
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Kochanka szatana 

PROSZEK 

„KOGUTEK 
KATA NAJUPORCZYMSZY 

) BÓL GŁOWY 
OSTRZEŻENIE. 24: „PRZY KUPNIE NALEŻY 

WYRA: 24 ZĄDAĆ TYLKO 

JRYGINALNYCH PROSZKÓW z.KOGUTKIEM" 
4 SECWIFGQ, ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 

' и:пии! HIĘ MAŚLADOWNICTW, UPOR- 
czrwne POLECANYCH, W PODOBNEM DO 

WASZEGO OBAKOWANIU. 

  

Towarzystwo Miejskich i Między- 

miastowych Komunikacyj Autobu- 
sowych Sp. Akc., Oddz. w Wilnie 
zawiadamia niniejszem, że od wtorku dnia 
14 b. m. uruchomiona zostaje komunikacja 
autobusowa z Kolonją Magistracką. 

Odjazd 2 Pośpieszki (końcowy przy- 
stanek linji 3-ej) o godz.: 7'10, 8:10, 11:00, 
15:30, 16:30, 1945, 20-45, 

Odjazd z Kolonji Magistrackiej do 
Pošpieszki o godz.: 725, 825, 11-15, 15:45, 
16:45, 20:00, 21:00.   

Dziś kino nieczynne! 
Dziś! Najnowszy superszlagier 100% 
dźwięk. po raz pierwszy w Wilnie 
W rolach główn.: Nell Hamilton i Liljana Gisch. — Nad program: Arcyzsbswne awantury nowoczesnych cza- 
rowników Pat i Patachon jako przedsiębiorcy zwalczania kryzysu. 

(czyli Gdy wybiła północ). Niesamowity 
dramat w !0 skt. z życia pozagrobowego. 

Bcmba humoru i śmiechu w 14 aktach 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ma dogodnych warnnkach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 ° 

kupię DOM 
lub 

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

Makowski, Wejherowo, 
+ Klasztorna 32   

wyszło mu jedynie na korzyść 
W pierwszej połowie, zakończonej wyni- 

kiem remisowym, gra była równorzędna. 
Druga połowa należy więcej do 6 p p. 

     

   

   
    
   

    

      

  

DBAJCIE o $WOJE ZDROWIE! 

„SZWAJCARSKIE GÓRSKIE ZIOŁA” 
(z marką „Kogut*) są stosowane 
przy chorobach: żełądka, ki- 
szek, obstrukcji i kamieni 

żółciowych. 

„Śdwajcarynie Górskie Zioła” 
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz- 
czającym, ułatwiającym funkcje organów tra- 
wienia i działającym przeciwko otyłości. 

Sprzedają po 2 zł. za pudełko 

apteki i składy apteczne. 
W. Z. P. Nr. 10 
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Ogłoszenie. 
Baon K.O.P. „Nowo-Święciany* 

cianach ogłasza nieograniczony przetarg publiczny 

w Nowo-Świę- 

na dostawę wszystkich artykułów żywnościowych i 
paszy na czas od |.VIl do 301X 1932 r. z wyjątkiem 
cukru i soli. 

Szczegółowe warunki dostawy, instrukcje i druki 
wyłożone będą do wglądu oferentom od dnia 20.VI 
1932 r. w kwatermistrzostwie Baonu „Nowe-Święcia- 
ny* w godzinach urzędowych. 

Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 1932 roku 
w lokalu Magistratu Nowo-Święciany o godz. 10 ej. 

Oferty zalakowane i ostemplowane należy składać 
do kwatermistrzowstwa Baonu „Nowo-Święciany* do 
dnia 25 czerwca 1932 roku. 

Kwatermistrz Baonu 
Krakowski 

Kapitan 

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III. Grodno 

zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 1932r. o godz. 10 
odbędzie się w Grodnie przetarg nieograniczony na 
roboty budowlane i instalacyjne w Grodnie, Lidzie, 
Białymstoku, Wilnie i Wołkowysku. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Polsce 
Zbrojnej” i „Przeglądzie Technicznym* w Warszawie. 

Qkr. Urząd Budown. Nr. Ill 
Grodno 
Nr. 850/Bud 

  

412/V1 

Wagę piorkową zaprezentowali: 
Bielewski. 

Talko i 

Ten ostatni występując po dłuż- 
szej przerwie zdradzał wyraźnie brak trenin 
gu, przegrywając na punkty. 

ne: 

skórzane 

najniższych cenach poleca 

Skł. Apt „ARX“ (d. T-wo I. B. Segall) 
WiLNO, UL. MICKIEWICZA Nr. 5, 

Duży wybór czepków kąpielowych. 

Artykuły spożywcze dla chorych na cukrzycę, 
Zamówienia na prowincję załatwiamy odwr. pocztą. 

        

ie winno być nie „jako uczest- 
jakkołwiek nie uczestnicy tego» 

zebrania solidaryzujemy się Zz powyžszem: 
oświadczeniem... i t. d. 

NAJTAŃSZE ŹRÓDŁO ZAKUPÓW! 
kosmetyczne, perfumeryjne, go- 
spodarstwa domowego, podróż- 

walizki, nesesery, teczki 
etc., po faktycznie 

tel. 8-73. 

  

DUŻY 

  

PLAC 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 
O warunkach dowiedzieć się: 

ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

  

Poszukuję 
PRACY w zakresie 
domowym, może być 
przy gospodarstwie, 
zgodzę się też pilno- 
wać mieszkanie. Re- 
komendacje poważ- 
ne. Zgłoszenia do 
Administr. „Kurjera 
Wil." Jagiellońska 3 
od g. 9—3, dlaK.W. 

Młoda panna 
Eassc kalė 

jakiejkolwiek pracy 
Pisze na maszynie. po- 
siada praktykę biurową, 
może do dzieci z szyciem. 
Zgłoszenia do Administr. 
„Kurjera Wileńskiego” 

pod „Felix* 

  

  

Pierwszorzędny 

salon gorsetów, 
pasów lecznicz. 

I bielizny 

Sz. Sznejderowej 
PRZEPROWADZIŁ SIĘ 
z ulicy Szopenowskiej Il 
na Mickiewicza 46—19. 

i drzewo 
Wegie opałowe 

poleca firma 
„CENTROOPAL“ 

    Zamkowa 18, tel. 17-90   

Do wynajęcia 

2 pokoje 
Św. Ignacego 5, m. 6 

Tamże sprzedaje się 

nowy rower. 

Dyrektora i kasjera 
z poważnemi kaucjami 
poszukuje solidna Spół- 
dzidlarać Ofary owodie 
niem wysokości kaucji i 
żądanego wynagrodzenia 
sub: Okazicielowi 20-to- 
złotówki 1931 roku A. K. 
102053, Wilno, poczta gł. 

(i AA EA 

Ost Os7EN 
į ; ujera Wileńskiego 

PRZYJMUJE 

na najbardziej 

  

  

dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 
„Kurjera Wileńskiego” 

JAGIELLOŃSKA šį   

  

Dr. GINSBERG 
ehoroby skórne, wenę 
ryczne i moczopłctowa: 

Wileńska 3 
9d godz. 8—1 1 4—-. 

tel. 587. 6677 

D Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopł:iowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—-12 | 4—8. 

  

  

Akuszerka 

Maja [akterode 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
w. Z. P. Nr. 69. 8529 

Akuszerka 

Kida Brzezina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. 
na lewo Gedeminows 

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

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m IG 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro» 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 832% 

Lyzanin dojrzałości. 
Przygotowywanie ze: 

wszystkich przedmio-- 
tów do egzaminów” 
w zakresie szkół śred— 
nich. Języki obce 
(francuski, niemiecki) 
systemem konwersa- 
cyjnym. Pomoc w na— 
ukach. Nauczanie za-- 
niedbanych specjal- 
ną, skrėconą meto- 
dą. Wykladają b. na- 
uczyciel gimnazjum,. 
absolw. U.S.B. i specj. 
matematyk. Zgłosze- 
nia do Redakcji pod 
„Nauka“. 10406. 

  

        

TE 

SYDNEY HORLER. 47) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. Przełożył Czesław Kozłowski. 

Bishop mówił więc dalej, z po- 
iwolnoscią, która mocno niecierpliwi- 
ła ciekawego słuchacza: 

— Odprowadziwszy brata aż na 
pokład „Maurytanji*, Walerja Insail 
wróciła natychmiast do Londynu, 
skąd zatelefonowała do biedaka Pio- 
tra Trailla i do mnie. Chce nas wi 
dzieć niezwłocznie — mówiła. Może 
powinienem dodać. że Traill był ko 
łegą Keitha Insalla ze szkolnej ławy; 
ja zaś zostałem w to wmieszany jako 
przyjaciel i kolega Piotra. 

„Nigdy nie zapomnę tej rozmowy. 
Walerja, którą dotychczas uważałem 
za zrównoważoną panienkę ze šred- 
nio-zamożnej klasy, była jak opętana. 

„—Keith _ jest niewinny!—wołała 
—i ja tego dowiodę!... — Mówiąc. 
chodziła niespokojnie tam i sam po 
saloniku. 

„Piotr, który od szeregu lat ko- 
chał się w niej beznadziejnie, ogrom 
nie się przejął. 

„—(Co zamier 

tał. 
„Stopniowo wyznała nam wszyst 

ko. Zamierza wytropić oszustów, za 
których winy brat jej cierpi teraz, 
i zdemaskować ich. I będzie to robiła 
na własną rękę. 

„Wyobrażasz sobie, jakiem się 

nam to wydało niepodobienstwem! 
Takie przedsięwzięcie ze strony dziew 
czyny, która o zbrodniarzach wie- 
działa podówczas tylko z powieści i 
filmów kryminalnych! Ale ona nie 
chciała słuchać; najpoważniejsze na- 
sze argumenty zostały bez skutku. 

„Następne wiadomości o niej na- 

    

asz czynić? — spy- 

deszły już z Paryża W jakiś sposób, 
o którym nie pisała. udało jej się 
zdobyć nić przewodnią, jak twierdzi- 
ła. Naturalnie niezbyt w to uwierzy- 
liśmy. Jakim bowiem cudem dziew- 
czyna bez doświadczenia, jak oto 
Walerja Insall, mogła przeniknąć ta- 
jemnicę, na której połamali zęby naj 
tężsi bywalcy z Wywiadu  Brytyj- 
skiego? 

„Tak czy owak, nieborak Piotr 
mógł napisać jej tylko błagając, by 
była ostrożna. 

— Dlaczego ty i Traill nie dopo 
magaliście jej czynnie? 

— Bośmy nie mogli — padła szyb 
ka odpowiedź, — Obej w owym cza- 
sie byliśmy piekielnie zajęci niezwy 
kle doniosłem i drażliwem dochodze 
niem w innej sprawie, niewolno więc 
nam było opuścić Londynu. Walerja 
działała na ochotnika; co więcej, 
wymusiła od nas obu przysięgę, że 
nie piśniemy o niej słówka naszemu 
naczelnikowi, Edenowi  Leycester. 
ani żadnemu innemu przedstawicie- 
lowi władz, Po owej hańbie, có spadła 
na jej brata, łatwo zrozumieć jej 
pobudki. W rzeczy samej, biedna 
dziewczyna znajdowała się w arcy- 
niewyraźnem położeniu. Pracowała, 
że tak powiem, poza prawem. Dlatego 
wszystko musiało być trzymane w 
tajemnicy — nawet przed tobą. Umó- 
wiliśmy się (przyznaję, że to nie było 
zbyt przyjemne, innego jednak wyj 
Ścia nie znajdowaliśmy), że jeśli po- 
trafi ona zdobyć jakie cenniejsze in- 
formacje. przyśle mi je do Londynu, 
ponieważ ja miałem wolniejszą rękę 

niż Traill, o którym wiedziano pow- 
szechnie, że jest jej zażyłym znajo- 
mym, Chcesz jeszcze o co zapytać? 

— Ja myślę! Dlaczego naprzykład 
ulotniłeś się z Londynu, nie uprze- 
dzając mnie? 

Bishop odparł z uśmiechem: 
Nietrudna na to odpowiedź, 

panie ciekawski. Wysłano mię do Pa- 
ryża w sekretnej misji. Nie miałem 
prawa nikomu odsłonić celu swej 
podróży. Oczywiście, — dodał — był- 
bym cię zawiadomił o swym wyjeż 
dzie, ale wyznam, że pragnąłem za- 
inscenizować dramatyczny efekt. Po 
śmierci biednego Piotra, tem bardziej 
uważałem za swój obowiązek powa- 
lić Stadenfelda z hałasem. Podówczas 
nie widziałem jeszcze, na czyim jest 
on żołdzie, choć domyślałem się nie- 
jednego. 

— Nie przestajesz mówić tajem- 
niczo i teraz. 

— Skutek wieloletniego nawyku, 
mój chłopcze. No więc słuchaj: pod- 
czas mego pobytu w Paryżu, późnym 
wieczorem odwiedzi mię w hotelu 
jakiś podejrzany osobnik nazwiskiem 
Tongue. Sprytna to była szelma. Od- 
razu jął mi zawracać głowę, że ma 
styczność z Wywiadem Brytyjskim i 
że: posiada ogromnie cenne informa 
cje do sprzedania... za grubszą sumę. 

— No? — dopytywał Holiday 
ciekawie. 

— Wysłuchawszy go, postanowi- 
łem być nabywcą. Dowiódł mi, że był 
dawniej lokajem pewnego pana, mia- 
nowicie Hektora Pandervella.. Zna- 
łem Pandervella jako ozdobę salonów, 
więc w pierwszej chwili uważałem 
wynurzenia imci Tongue'a za melo: 
dramatyczną bujdę. Ale jak już rzek- 
łem, jegomość był sprytny; potrafił 
szczegółowo wykazać nietylko, że 
Pandervell jest oszustem i szantaży 
stą pierwszej klasy, ale również, że 

pozostaje w związku ze Stadenfeldem 
i Benellim. 

— Jeszcze nie wiedziałeś wtedy, 
że te Świnie porwały Walerję? 

— Nie. Ale Tonguc, skoro mu da- 
łem zaliczkę, wyjawił mi, że Pander- 
vell zagiął parol na jej życie. Na- 
stępnie rozpowiedział mi o wiejskim 
domu Pandervella, o sekretnem pod- 
ziemiu i o innych jeszcze rzeczach. 

„Pośpieszywszy czem prędzej do An 
@], przeczytałem o domniemanem 
samobójstwie Walerji wpobliżu Lei- 
cester, domyśliłem się w tem szal- 
bierstwa i podążyłem natychmiast do 
Wykeham, gdzie pod Błękitnym Dzi: 
kiem zastałem twego służącego So- 
mersa oraz tego zucha Jerzego Gra* 
ingera. Reszta już ci wiadoma. 

— Poco Stadenfeld paradował w 
przebraniu nowożytnego Falstaffa? 

— Był dawniej aktorem i widocz 
nie lubi maskaradę. Teraz będzie 
miał chętnych widzów w postaci stró 
„żów więziennych. 

— Jeszcze jedno pytanie: czemu 
sprowadziłeś policję owego wieczoru 
na ulicę Taviton? 

— Bo przedewszystkiem i nade* 
wszystko należało osadzić Stadenfel- 
da pod kluczem. Zamierzałem następ 
nie wyjawić Leycesterowi ściśle tyle, 
na ile pozwoli Walecja. 

— O wilku mowa. a wilku tu — 
rzekł Holiday. 

35. DO DOMU. 

Rozpromieniona. jakby przycho: 
dziła z wesołego balu, a nie ze szpon 
śmierci, Walerja powitała uśmiechem 

obu mężczyzn. 
— Nie przeszkadzam? — spytała. 

—Bo jeżeli przeszkadzam, mogę tym- 
czasem pójść do sklepów. 

Podczas gdy Holiday zerwał się, 
by odciąć jej odwrót, Bishop sięgnął 
po kapelusz. 

— Do sklepów, niewiasto?! — 
ofuknął ją żartobliwie. — O płocha 
istotol Myśleć o sklepach, kiedy ja 
tutaj przez pół godziny nic innego nie 
robię, tylko pieję hymny chwalebne 
na cześć pani!... No a teraz bywajcie 
zdrowi. Jeżeli masz jutro czas, Holi- 
day, zjemy razem obiad, dobra? Do- 
widzenia, panno Walerjo; życzę 
wszystkiego najlepszego. 

Podeszła do niego impulsywnie. 
ujęła jego głowę w obie ręce i poca- 
łowała w czoło. 

— Niech panu Bóg zapłaci! — 
rzekła ze wzruszeniem. 

Raz w życiu Bishop zapomniał 
języka w gębie, skonfundowany jak 
uczniak. 

* Po jego wyjściu jakiś czas milezeli 
oboje. 

Zaczem: 
— A jakże mam podziękować to- 

bie? — podjęła Walerja. 
— Już i tak jestem wynagrodzony 

tysiąckrotnie ponad swe zasługi. 
Spojrzała nań, jakby nie pojmu- 

jąc. 
— Widzieć cię tutaj żywą i zdro 

wą!.. — mówił Holiday z najwyż- 
szym trudem opanowując drżenie gło 
su. — Och, Waluś. a gdyby Bishop 
nie był zdążył!... 

Wzdrygnęła się. 
— (yt, kochany — nie mogę o 

tem myśleć. 
— Bogu dzięki 

skończyło. 

Podszedł bliżej i zajrzał jej w o- 
czy. Ona także spojrzała nań szczerze, 
otwarcie; i choć usta jej drżały, w 
głębiach jej oczu przepięknych nie 
było wahania. 

Nagle czar prysnął. 
— Prawdopodobnie Bishop wy- 

jaśnił ci wszystkie zagadki? — spy- 
tała, siadając w wygodnym fotelu. 

—- Niektóre tak. 

wszystko to się 

  

— Jakże mi było strasznie przy- 
kro ukrywać to wszystko przed tobą! 
Ale musiałam, Nie żebym ci nie ufała,, 
lecz była to przecież sprawa mego bra 
ta, więc nie czułam się w prawie: 
zdradzenia jej. Postanowiłam sobie- 
milczeć, aż wszystko rozwikłam. Czy” 
mnie rozumiesz? 

— Doskonale. 
— Jedynymi ludźmi, którym od- 

ważyłam się zwierzyć, byli biedny” 
Piotr Traill oraz jego przyjaciel Stam. 
ley Bishop. Nawet ty... 

— Nie dziwnego, przecież byłem: 
ci zupełnie obcy. Nie było powodu, 
dlaczego miałaś mi wierzyć. 

‚ — Sądzę, że niewielu jest ludzi 
tak względnych jak ty — odparła.. 

Po chwili nawiązała: 
— Siedzieć tu, w świetle i na wol- 

ności, to tak, jakby się człowiek prze- 
budził z ohydnego snu. Poprostu tru- 
dno w to wierzyć. Gdyby to wszystko» 
ogłosić drukiem, toż dopiero byłaby 
sensacja! ale, rzecz prosta. o tem mo- 
wy niema. Hektor Pandervell zosta” 
nie ciuchutko wpakowany do więzie- 
nia. Czy Bishop mówił ci, że Pander- 
vell był hersztem angielskiej filjE 
międzynarodowej organizacji szanta- 
żystów? 

— Mówił mi, że szantażował zna” 
czną część londyńskiego towarzyst* 
wą. 

— Tak jest, lecz rozgałęzienia się: 
gały daleko poza Londyn. I pomyśleć: 
tylko, że ten człowiek mię zwiódłt 
Na week-endzie u pani Craig uważa- 
łam go za najmilszego w świecie dżer» 
telmena. Bo skądże miałam wiedzieć?: 
Nazwiska jego ani razu nie słyszałam 
w willi księcia Kuropatina — — 

Holiday pochylił się nad nią: 
— Jakże nienawidzę, gdy rozprar 

wiasz o tych wszystkich obrzydlist*- 
wach! — rzekł z powagą. 

(Konieg). 

4 Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. й Drukarnia „Znicz', Wilno, ml. $-to Jafiaka 1, tel. 3-40, Redaktor odpowiedziałny Witold Kiszkie.


