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Pierwszy krok ku porozumieniu. 
Pierwszy etap konferencji lozań 

skiej zakończony. I to w bardzo szyb 
kiem tempie. W cigu dwóch dni uzgo- 
dniło pięć mocarstw — Francja, An- 
gija, Wlochy, Belgja i Japonja— tekst 
deklaracji w sprawie zawieszenia pla 
tności odszkodowań na okres konfe 
rencji reparacyjnej. Przyjęcie takiej 
deklaracji oznacza umożliwienie kon 
ferencji lozańskiej dalszej pracy. I to 

jest bezsprzecznie pozytywny efekt, 
osiągnięty już w pierwszych dniach 
Niebezpieczeństwo, że cd samego po- 
czątku konterencja ugrzęźnie w im- 
pasie, że podzieli los poprzednich ra- 
kowań międzynarodowych t. j. ogra- 
niczy się do wygłaszania mów i uto- 
pienia w powodzi oratorskiej właści- 
wego swego celu, — narazie zostało 
zażegnane. 

Ten pierwszy jednak efekt, osiąg 
nięty w Lozannie, nie może przesła- 
niać widoku na olbrzymie zadania, 
które są jeszcze do spełnienia. Uprzy- 
tomnijmy sobie bowiem, co poprze- 
dziło tę deklarację, odraczającą płat 
ność długów wojennych. W Paryżu 
porozumieli się Edward Herriot i 
Ramsey Mac Donald. Istotą tego po- 

rozumienia nie było tylko załatwienie 
piekącej — bo przed 1 lipca aktual- 
nej — sprawy dalszego losu morator- 
jum Hoovera. Porozumienie to sięga- 
ło dalej i głębiej. Obejniowało również 
i zagadnienia rozbrojeniowe, jako też 
zapewnienie Światu szeregu lat 5ро- 
koju i — pokoju. 

Ujął tę naczelną tendencję Mae 
Donald w tak charakterystyczne sło- 
wa: 

„Niechby świat mógł odsapnać. 
choćby tylko przez łat parę, w gnę- 
biących go sprawach pieniężnych, 
zbrojeniowych i połitycznych. a już 
nastąpiłoby wielkie odprężenie, wiel- 
ka poprawa produkcji i pojemności 
rynków". 

  

A Herriot' otwarcie przyznał, że 
chodzi mu głównie o osiągnięcie ta- 
kich rezultatów. któreby .,na czas pe- 
wien wróciły światu potrzebne zaufa- 
nie do pracy, do normalnego gospo 
darczego współżycia”. 

To też w myśl'tej zasadniczei idei, 
uzgodnionej między Herriotem i Mac 
Donaldem — idei rozejmu zbrojeń 

i rozejmu politycznego -— wyłonił się 
plan taktyczny w stosunku do konfe- 
rencji lozańskiej i genewskiej, pole- 
gający na trzech zasadach: 

Po pierwsze — w kwestjach repa- 
racyjnych nie przychylić się do po- 
stulatu niemieckiego „anulowania* 
płatności; nie żądać jednak od nikogo 
tymczasem płacenia długów wojen- 
nych, bo państwa są finansowo wy- 

czerpane i w kulminacyjnym momen - 
cie kryzysu gospodarczego, nie mogą 
sobie niemal nigdzie dać rady z rów- 
nowagą swych budżetów. Zatem od- 
roczyć płatności. 

Powtóre — w zagadnieniu zbro- 
jeń uznać zasadę rozejmu. Więc wła- 
ściwie również odroczyć decyzję. 
Przeprowadzić natomiast koncepcję: 
nikt się nie zbroi, ale też i nikt nie 
rozbraja. Każdy zachowuje swój stan 
posiadania. Niemcy nie otrzymują 
„równouprawnienia* t. j. nie mogą 
powiększyć swej Reichswehry ponad 
100 tysiący żołnierza. Ale też i inne 
państwa nie mogą uzupełniać swej si 
ły zbrojnej ponad dotychczasową 
miarę, dotychczasowe zapasy. 

Po trzecie rozejm zbrojeń uzu- 
pełnić rozejmem politycznym t. j. u- 

sunięciem na bok na szereg lat wszel- 
kich roszczeń o rewizje traktatów i 
granic. Oczywiście dotyczy to w pier- 
wszym rzędzie Niemiec i ich akcji 

„rewizjonistycznej“. 
Oto caloksztalt koncepeji Herriot-- 

Mac Donald, oto glėowne zreby porc- 
zumienia, zawartego między Anglją 
1 Francją. 

By umożliwić wogóle rozmowy nad 
tą koncepcją, by nie stawić Lozanny 
w tem położeniu, w jakiem się zna- 
lazły poprzednie próby rokowań mię- 
<zynarodowych -— trzeba było usu- 
nąć jedną z przeszkód, jeden 
nych hamulców t. j. kwestję, czy 
1 lipca, po wygaśnięciu moratorjum 
Hoovera, ma się rozpętać w Europie 
burza i czy kolejno szereg państw, 
z Niemcami na czele, ma zgłosić nie- 
możność dokonania wpłat odszkodo- 
wawczych, a więc wytworzyć atmo- 

sferę niewypłacalności, co równałoby 
się oczywiście dalszemu  zaognieniu 
kryzysu gospodarczego i finansowego 
"Tak trzeba rozumieć pośpiech, z ja- 
kim w przeciągu dwóch dni obrad 

  

  

w Lozannie uporano się z kwestją dłu 
gów wojennych i odszkodowań. 

Lecz co dalej? 

I tu zaczyna się mozołna, niema! 
syzyfowa praca nad realizacją tych 
obu rozejmów t. j. zbrojeń i politycz- 
1ego, które zrealizować zamierzają 
Herriot i Mac Donald. Przeszkody są 
olbrzymie. Niemcy oczywiście z naj. 
większą przyjemnością przyjęły dar 
lozański — odroczenie spłaty długów 

ale niechybnie uczynią wszystko, 
aby sparaliżować dalszą realizację 

  

  

koncepcyj Herriota i Mac Donalda. 
zmierzających do zaprzestania zbro- 
jen i wyrzeczenia się płanów rewizjo- 
nistyczęych na 10 do 15 lat. Trudna 
sobie dzisiaj wyobrazić dalszy rozwój 
konferencji lozańskiej, lecz pierwszy 
szczęśliwie przebyty etap świadczy o 
zdecydowanej woli mocarstw głów- 
nych do osiągnięcia pozytywnych re- 
zultatów. Stąd też ton przemówień w 
Lozannie różni się bardzo od tego. 
jaki stale dotychczas rozbrzmiewał 
na międzynarodowych konferencjach 
lat ostatnich. M. 

Zniżka barier celnych. 
LOZANNA. 20. 6. (Pat). W ramach 

akcji, zarysowującej się od paru dni, 
na rzecz zmniejszenia taryt celnych 
nastąpiło dziś doniosłe wydarzenie 

Jak winika z komunikatu, ogłoszo- 
neve vo południu. przedstawiciele Ho 
landji, Belgji, Luksemburgu  parafo- 
wali, po porozumieniu się ministrów 
zagranicznych tych państw, tekst kon- 
wencji celem wzajemnej postępowej 
zniżki barjer celnych. Konwencja bę- 
dzie przedstawiona rządom do zaakce- 
ptowania i jest oparta na zasadach 
wielokrotnie formułowanych w Lidze 
Narodów. 

Konwencja ta jest otwarta dla 
wszystkich państw. Korzyści, które 
przewiduje, zarezerwowane są dla syg 
natarjuszy. Konwencja składa się ze 
wstępu, w którym państwa oświadcza 
ja, że są przekonane, iż realizacja co- 
raz większej wolności w dziedzinie wv 

miany stanowi istotny warunek do- 
brobytu światowego. Ponadto państwa 
te pragną — jak głosi wstęp, przedsię- 

ydr oną akeie gospodarczą, 
do której wszyscy mogliby przystąpić, 
aby w ten sposób polepszyć ogólną sy 
tuację gospodarczą. W samej konwen- 
cji państwa zobowiązują się we wza- 
jemnych stosunkach nie stwarzać no- 
wych ceł i zmierzać przez 10 proc. 
zniżki roczne do obniżenia ceł do pew 
nego poziomu. й 

Konwencja podpisana jest na 5 
lat. 

Z komunikatu wynika ponadto, že 
sygnatarjusze konwencji zobowiązują 
się nie stwarzać żadnych nowych re- 
swvkcvj we wwozie, z wyjątkiem wy 
padków wyjątkowych. Każde trzecie 
państwo może przystąpić do kon- 

wencji na prawach równości. 

Sytuacja w Lozannie 
LOZANNA. 20. 6. (Pat). Popełud- 

niowe posiedzenie mocarstw zaprasza- 
jących trwało zaledwie 15 minut: O- 
głoszono o niem następujący komuni- 
kat: 

Szefowie delegacyj i szereg delega- 
tów mocarstw zapraszających zebrali 
się dziś o godzinie 16-ej. Przewodni- 
czący konferencji zakomunikował swo 
im kolegom, że pomiędzy delegacjami 
trwają rozmowy na temat głównych 
problemów, figurujących w programie 
konferencji. Aby dać delegacjom czas, 
potrzebny na kontynuowanie tych roz- 
mów, zdecydowano odroczyć posiedze 
nie plenarne, wyznaczone początkowo 
na wtorek. Tak więc dalej usiłować 
się będzie ustalić w rozmowach bezpoś 
rednich dyrektywy dla prac konferen 

cji. 
LOZANNA, 20-VI. (Pat). Po po- 

niedziałkowem krótkiem posiedze- 
niu mocarstw zapraszających wzno- 
wione zostały rozmowy pomiędzy 
delegacjami. Między innemi odbyły 
się rozmowy delegatów angielskich 
i niemieckich. Różnice poglądów, 
które uniemożliwiają chwilowo, roz- 
poczęcie systematycznej pracy kon- 
ferencji, są — jak się zdaje — dwo- 
jakiego rodzaju. Przedewszystkiem 
istnieją różnice poglądów co do sa- 

mego programu konferencji. 
Delegacja angielska pragnęłaby, 

aby problemy rozpatrywane były 
kolejno, aby konferencja lozańska 
ograniczyła się chwilowo do zagad- 
nienia reparacyj. lnne problemy go- 
spodarcze i finansowe byłyby roz- 
patrywane później, raczej w Lon- 
dynie, niż w Lozannie. Delegacja 
francuska natomiast domaga 
aby problem reparacyj traktowany 
był w szerszych ramach i rozpatry- 
wany jako część ogólaiejszego za- 
gadnienia rekonstrukcji gospodar- 
czej świata, narówni z innemi za- 
gadnieniami gospodarczemi i finan- 
sowemi. 

Pozatem istnieją poważne różni- 
ce zdań między zwolennikami anu- 
lowania odszkodowań a zwolenni- 
kami innego uregulowania problemu, 
uwzględniającego — jak to podkre- 
slił Herriot w swem przemówieniu— 
zarówno sytuację obecną, jak i przy- 
szłe możliwości, gdy Niemcy odzy- 
skają swą równowagę gospodarczą 
i będą mogły płacić. Mimo różnic 
zdań nie panuje tu nuta specjalnie 
pesymistyczna, gdyż szczęśliwe za- 
łatwienie wstrzymania spłat zapew- 
ni konferencji długi okres, w któ- 
rym może pracować bez pośpiechu. 

Min. Zaleski interweniuje 
w Sprawie Gdańska. 

GENEWA, 20-VI. (Pat). Minister 
Zaleski odbył dłuższą rozmowę z 
sekretarzem generalnym Ligi Naro- 
dów Drummondem. Jak przypuszcza- 
ją, tematem rozmowy była sytuacja 
w Gdańsku. 

Zamierzona wizyta floty 
niemieckiej w Gdańsku. 

Jak donosi „lskra* w niedzielę 
rozeszły się w Gdańsku wiadomości, 
że senat woln. miasta zwrócił się 
wprost do rządu niemieckiego z 
zaproszeniem floty niemieckiej do 
odwiedzenia Gdańska. Poseł polski 
w Berlinie, dr. Wysocki zwrócił się 
do rządu Rzeszy, wskazując, że wo- 
bec podnieconego stanu umysłów 
ludności gdańskiej, moment dla tej 
wizyty jest nieodpowiedni, oraz że 
takie zaproszenie mogłoby być wy- 
stosowane tylko za pośrednictwem 
rządu polskiego, jako zastępującego 
sprawy zagraniczne Gdańska. Jedno- 
cześnie Komisarz Generalny zażą- 
dał wyjaśnień od senatu wolnego 
miasta w tej sprawie. Odpowiedź 

dotąd nie nadeszła. i 

Z Białorusi Sowieckiej. 
LINJA POWIETRZNA MIŃSK—MOSKWA. 

Z pogranieza donoszą, iż dnia 1 sierpnia 

r. b. nastąpi otwarcie linji powietrznej na 
trasie Moskwa—Mińsk, Linja ta w końeu 
r. b. ma być przedłużona i ma łączyć trasę 
Moskwa—Berlin. 

się, - 

W niemieckim kotle. 
Zwycięstwo 

w wyborach do 

BERLIN. 20. 6: (Pat). W wyborach 
do sejmu heskiego uzyskali: socjał - 
demokraci 172.951 głosów (w' roku 
1931 168.101), centr. 108.603 (122.444) 

hitlerowców 
sejmu heskiego. 

narodowi - socjaliści 328.38 (291.183), 
komuniści 82.111 (106.790) niemiecn o 
narodowi 11.103 (1.857). 

Mobilizacja bojówek.—Wszyscy w mundurach. 
BERLIN: 20. 6. (Pat). Zaburzenia 

w zachodnich Niemczech znalazy nie 
zwykle żywe echo w opinji całego kra 
ju. Wiele organizacyj nadreńskich, 
wraz z kierownictwem partji centrowej 
w Kolonji, wystosowało do prezyden- 
ta Rzeszy i ministra spraw wewnętrz- 
nych Gayla telegramy, domagające się 
wprowadzenia zakazu noszenia mun 

durów i stwierdzające, że przyczyną o 

statnich niepokojów jest zniesienie 
zakazu isinienia oddziałów szturmo- 

wych. 
Rezolucję w podobnym duchu pow 

zięło również naczelne kierownictwo 
chrześcijańskich związków zawodo- 

wych w Niemczech, wysyłając jedno- 
cześnie telegram do prezydenta Rze- 
szy, protestujący przeciwko ostatnim 
dekretom. Dzisiejsza prasa donosi o 
mobilizacji wszystkich  organizacyj 
komunistycznych na terenie za- 
głębia Ruhry. Okręgowy zarząd związ 
ku antyfaszystowskiego wydał rozkaz 
do miejscowych grup, zarządzający po 
gotowie bojowe. Wszyscy członkowie 
organizacji obowiązani są ukazywać 
się na ulicach jedynie w mundurach 
wojskowych. Rozkaz zaleca ponadto 
występowanie wspólnie z członkami 
republikańskiego  Reichsbaneru dla 
zadokumentowania jednolitego frontu 

samoobrony mas robotniczych. Na te- 
renie całego zagłębia mają być skon- 
centrowane bojówki komunistyczne z 
innych obszarów okręgów przemysło- 
wych. 

Niemieckie wychowywanie 
młodzieży. 

LIPSK, 20-VI. (Pat). W okolicy 
Kamienicy odbył się dwudniowy 
zjazd licznych zastępów bojowej 
młodzieży nacjonalistycznej z całej 
Saksonji. W powodzi sztandarów 
czarno biało-czerwonych odprawio- 
ne zostało nabożeństwo polowe, po 
którem wygłoszono szereg przemo- 
wień w duchu odwetowym, wzywa- 
jących młodzież do stałego pogoto- 
wia bojowego, do matek zaś zwró- 
cono się z apelem o wychowanie 
młodego pokolenia w duchu militar- 
no bismarckowskim. _ Współczesna 
młodzież niemiecka — oświadczył 
radca szkolny Meyer — jest mło- 
dzieżą rewolucjonistyczną, która wal- 
czy niezachwianie o lepsze jutro 
dla swej ojczyzny. 
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NA DALEKIM WSCHODZIE. 
Nieudany spisek terorystyczny. 

PARYŻ, 20-VI. (Pat). Z. Tokjo 

donoszą o zniesieniu cenzury pism, 

nie dopuszczającej ogłaszania wia- 

domości o zamachu komunistycz* 

nym, zamierzonym przez 6 Koreań- 

czyków Obecnie ujawniono, że 

spiskowcy ci przybyli z Władywo- 

stoku i wylądowali potajemnie w 

Sei-Shin, w forcie, położonym na 
wschodniem wybrzeżu półwyspu 
Koreańskiego. Pragnęli oni wysa- 
dzić w powietrze most kolejowy 
nad rzeką Jalu, aby w ten sposób 
przerwać komunikację kolejową i 
wytworzyć zamęt na tyłach wojsk 
w Mandżurii. 

Zaniepokojenie w Moskwie 
walkami na granicy 

MOSKWA. 20 VI. (Pat.). Walki 

na granicy chińsko-tybetańskiej wy- 

wolaty duże zaniepokojenie w Mosk- 

wie. „Prawda“ drukuje doniesienia 

prasy nankińskiej o rzekomemi przy- 

mierzu tybetańsko-angielskiem, przy- 

czem zaznacza, że Anglicy mieli 

dopomóc Dałaj-Lamie w organizecji 

armji w kierunku wyszkolenia ofi- 

cerów, dostarczenia broni | amunicji. 

Armja tybetańska wraz z milicją 

liczyć ma sokoło 120 tysięcy ludzi, 

z czego 20 tysięcy wojsk regularnych. 

Jak donosi prasa chińska, starcia 

graniczne trwają juź z przerwami od. 

chińsko-tybetańskiej. 

2 lat. Obecnie jednak Dalaj-Lama 
ogłosić miał mobilizację oraz wydał 
rózkaz ofenzywy na dwie pograniczne 
prowincje chińskie Czuan Bian i Sing- 
Tsiang, przyczem ma być ona wspo- 
magana przez Anglję i państwo 
Nepalu (północne lndje). 

W komentarzu redakcyjnym „Praw- 
da" porównywa rolę Angiji w Tybecie 
z rolą Japonji w Mandżurji, a ponie- 
waż prowincja Sing-Tsiang graniczy 
z Rosją, pisma uważają ofenzywę 
Tybetu za akt skierowany pośrednio 
przeciw Sowietom. 

  

Prof. Piccard szykuje się do lotu. 
BRUKSELA. 20.VI. (Pat). Prof. 

Piccard zdecydował się wziąć na 

pokład swego balonu dwa aparaty 

radjowe, które mu pozwolą na cią- 

głą komunikację z ziemią. Jeden z 

nich będzie nadawczy, drugi zaś 

odbiorczy. Prof Piccard będzie po- 

dawał za ich pośrednictwem kieru- 

Gdańska dyrekcja kolejowa 

będzie przeniestona na terytorjum polskie. 

GDAŃSK. 20.VI. (Pat). W dniu 
20 b. m. komisarz generalny Rze- 
czypospolitej w Gdańsku przesłał 
Senatowi wolnego miasta odpowiedź 
na jego pismo w sprawie przenie- 

sienia z Gdańska dyrekcji kolei pań- 
stwowych, zarządzającej linjami ko- 
lejowemi, położonemi na obszarze 

Rzeczypospolitej. 
W odpowiedzi tej komisarz ge- 

neralny Rzeczypospolitej oświadczył, 
że rząd polski, niezależnie od wy- 

stąpienia Senatu, już oddawna miał 

zamiar przeniesienia zarządu linji 

kolejowych, znajdujących się na te- 

rytorjum polskiem, przedewszystkiem 
z tego względu, że utrzymanie ad- 

ministracji polskiej w Gdańsku, z 

powodu różnicy wartości waluty 

gdańskiej w stosunku do waluty 
polskiej, kosztuje znacznie drożej, 
niż w Polsce. Do czasu przewidzia- 

nego przez artykuł 36 konwencji 
paryskiej ujednostajnienia waluty 
wzgląd ten musi być, oczywiście, 
przedewszystkiem miarodajny. Od 
wykonania zamiaru przeniesienia dy- 
rekcji powstrzymywał dotychczas 
rząd polski wzgłąd na interesy go- 
spodarcze wolnego miasta. Wydatne 
pogorszenie się stosunków w dzie- 
dzinie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, jakiego jesteśmy świad- 
kami od pewnego czasu, skłaniają 
jednak obecnie rząd polski do przej- 
ścia nad temi skrupulami do po- 
rządku. Zarządzenia, związane z 
przeniesieniem dyrekcji, zapewne 
zostaną wydane niebawem, samo zaś 
przeniesienie całego aparatu nastąpi 
w okresie czasu, jakiego wymagać 
będą warunki techniczne przenie- 
sienia. | 

+ Ši 

Nowe zaburzenia w Chile. 

SONTIAGO DE CHILE. 20. VI. 
(Pat) — Ogloszono w calym kraju 

stan wojenny. W stolicy skoncentro- 

wano 6 tysięcy karabinierów dla za- 

pewnienia porządku i stłumienia roz- 

ruchów komunistycznych. \Мобес 

strajku kolejarzy komunikację kole- 

jową utrzymuje wojsko. Strajk ten 

można uważać w zasadzie za zakoń- 

czony, chociaż znaczna jeszcze ilość 

pracowników kolejowych odmawia 

przystąpienia do pracy. Rząd ma 

nadzieję znaleźć w dniu jutrzejszym 

rozwiązanie sprawy. 

nek, w jakim podąża szybkość wia- 
tru i pogodę, jaka panować będzie 
na rozmaitych wysokościach. W 
chwili obecnej balon znajduje się 
w jego laboratorjum, gdzie czynione 
są ostatnio przygotowania przed 

transportem do Zurychu, gdzie na- 
stąpić ma w najbliższym czasie start. 

Popierajcie Przemysł Krajowy 
RPWEAC PROREKTORA 

0 porozumienie rozbroje- 
niowe. 

PARYŻ. 20.VI. (Pat) Когезроп- 
denci prasy francuskiej, donosząc o 
możliwości częściowego porozumienia 
w sprawie rozbrojenia, zaznaczają, że 
co się tyczy Niemiec, to czyni sią 
wszelkie wysiłki, ażeby pozyskać i je 
do tego planu. Rozmowy, jakie już 
prowadził de Jouvenel, zmierzają 
„przez wyjaśnienie celów, do których 
się dąży. do uspokojenia obaw, wy- 
rażonych przez prasę niemiecką. 

Pożyczka dla Austrji. 
LOZANNA. 20. 6. (Pat). W spra- 

wie pożyczki dla Austrji, projektowa- 
nej przez komitet finansowy, w wyso- 
kości 30 miljonów szylingów nadesz- 
ły dotąd odpowiedzi od rządów włos- 
kiego i brytyjskiego. Oba rządy apro- 
bują projekt i wyrażają gotowość u- 
czestniczenia w pożyczce. O ile cho- 
dzi o Włochy, to ich udział wyniesie 
30 miljonów szyłingów. 

Zamach na życie szwajc. 
min. skarbu. 

BERN. 20. 6. (Pat). Cała prasa szwajcar- 
ska omawia z żywem zajęciem niedoszły do 
skutku zamach na p. Musy, szwajcarskiego 
ministra skarbu. W, ehwili gdy p. Musy prze- 
chodził ulicą, zbliżył się do niego pewien 
mężczyzna i usiłował dokonać zamachu. Pan 
Musy zdołał się uchylić, zanim padł strzał. 
Zdaje się, że chodzi tutaj o czym niepoczy- 
talnego osobnika. 

Lakomiczny dziennik 
ekonomistv. 

Całkowity obieg pieniężny w Polsce 
spadł w dniu 31 maja r. b. w stosunku do 
31 grudnia ub. r. o blisko 100 miljonów zła- 
tych. 

BRR 

Popieranie polskiego eksportu przez rząd 
w postaci zwrotu ceł kosztowało skarb pań- 
stwa w 1931-32 r. 57 miljonów złotych a w 
1930-31 r. 70 miljonów zł. Najintensywniej 
z pomocy eksportowej korzystają wyroby 

hutnicze, zboże, bekony i wyroby włókien- 
nicze. 

* ж о* 

Zamierzona jest rewizja stawek średniej 
dochodowości, stosowanych przy wymiarze 
podatku dochodowego w odniesieniu do pła- 
tników nie prowadzących ksiąg handlowych. 

W] dniu 14 czerwca obradowała Państwo_ 
wa Rada Spółdzielcza w składzie 8 delega- 
tów rządu oraz 15 przedstawicieli związków 

rewizyjnych. Załatwiono bieżące sprawy i 
omówiono projekt zmian w ustawie o spół- 
dzielniach. 

* * * 

Do Poznania naplywają liczne zgloszenia 
na pierwszy jarmark wełny. Zgłoszono już 
26 tysięcy kłg. wełny. 

* * ® 

Mleczarstwo małopolskie utworzyło we 
Lwowie Połską Ligę Mleka i zwołuje zjazd 
mleczarski na dzień 24 czerwca. 

* * * 

Bank Polski stara się w tym roku przyjść 
z bardziej wydatną pomocą rolnictwu i prze- 
mysłowi. Suma krótkoterm. kred. w końcu 
III. r.b. wyniosła 764 miljon. zł. podcazs gdy 
w zeszłym roku o tej samej porze — 656 
miljonów zł. Bank Gospodarstwa lekko 
zmniejszył kredyty, bo zamiast 239 milj- 
zeszłorocznych mamy 223 miljony. Kredyty 
Banku Rolnego mimo piekących potrzeb rol- 
nictwa spadły z 178 miljonów zeszłorocz- 
nych do 122 miljonów. Największy spadek 
wykazują krótkoterminowe kredyty banków 
akcyjnych prywatnych. 

+. lė 

Na Węgrzech panuje silne niezadowolenie 
z powodu niedojścia do porozumienia z Pol- 
ską, będącą najpoważniejszym rynkiem na 
tamtejsze owoce. 

* о+ + 

Farmerzy amerykańscy w walce ze wzra- 
stającą Kchwą i spekulacją na rynku suro- 
wej bawełny domagają się wniesienia pod о- 
brady kongresu projektu ustawy zakazują- 
cej wszelki handel terminowy. 

4 ® * { 

Sowiecki monopol naftowy prowadzi ro- 
kowania o zamianę nafty na saletrę chilij- 
ską. Ma być to jedna z większych tranzakcyj. 

OCR 

Bank holenderski tyje od złota. Zapas. 
złota wynosi przeszło 100 proc. obiegu ban-- 
knotów. 

* + + 

Bank angielski widocznie chce wrėcič do 
stabilizacji funta, gdyž skupuje zloto bar- 
dziej intensywnie. Ostatnio zakupił 1 miljon 
złotych funtów. Również bank estoński idzie 
w ślady swego braciszka angielskiego i na- 
był 4 miljony koron złota. 

* * * 

Egipt chroni się intensywnie przed kon- 
kurencją zagraniczną i znowu podwyższa 
stawki celne, mające charakter prohibicyjny. 

* + * 

Długoterminowe zadłużenie rolnictwa w 
Państwowym Banku Rolnym wyniosło na: 
pierwszego czerwca 338 miljonów zł. 

* * * 

Polskie sfery handlowe przemyśliwują 
nad wzięciem udziału w międzynarodowej 
wystawie w Chicago. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Pieniężna. 

Londyn 32,40 — 32,24. Nowy York kabel 
8,922 — 8,902. — Paryż 35,06 — 34,97. — 
Szwajcarja 174 — 173,57. — Berlin w obro- 
tach prywatnych 211,90. — Tendencja nie- 
jednolita. 

PAPIERY PROC. — 4 proc. pożyczka kon 
wersyjna 34,50. 4 proc. dolarowa 47,50—48 
7 proc. stabilizacyjna 45,13 — 44,75 — 44,8%. 
10 proc. kolejowa 98. 8 proc. L. Z. BGK. i 
BR. obl. KGK. 94. Te same 7 proc. — 83,25. 

4 ziemskie 25,75 — 26. 4 i pół proc. ziemskie 
32,50. 8 proc. warszawskie 53,50 — 53 — 53,38 
— 54. Drobne 53,75. 10 proc. obl. T. K. Ziem, 
1931 r. 100. 1932 r. 100. Pożyczki mocniej, 
listy przeważnie mocniej. 

 



W oiątkowym numerze „Slowa“ 
p. Mackiewicz znowu mobilizuje prze- 
ciwko nam wszystkie moce ziemskie. 
"Tym razem obryzgany komunizmem 
wychodzi z artykułu dr S. Świaniewicz 
Oczywiście dostaje się całej grupie. 
Chciałbym «robić poważny  biłans 
zamknięcia kłótni z p. Mackiewiczem: 
W artyLule swoim p. t. „W promie- 
niach Roentgena*  sformułowałem 
konkretne zarzuty, które przypomi- 
nam: 

1° posądzanie nas v kopjowanie 
bolszewizmu jest gołosłownym zarzu 
iem, który nie da się wytłumaczyć 
dobrą wolą. 

2' haczyk komunizmu zgodzimy 
się przełknąć tylko w sym wypadku 
jeśli zgcdzimy się uważać wszelką 
ideologję solidaryzującą się że świa- 
tem pracy oraz walczącą z kapitaliz- 
mem i kułturą burżuazyjną za ko- 
munizm. 

3” Takie rozdmuchiwanie pojęcia 
bołszewizmu wciąga w jego szrank; 
Drugą Międzynarodówś<ę, ,„Przełom*. 
Zjednoczenie Związków Zawodowych. 
„Legjon Młodych”, katolicki ruch spu 
łeczny, ..Słowo Polski:** W oboz'e 
„kultury zachodnio-eur .pejskiej* zo 
staną wówczas tylko przyjaciele i wy- 
dawcy Słowa”, Lewjalan i endecv. 

4* Taka interpretacja jest rażącem 
pomieszaniem pojęć i n::.mowoli prze 
myca propagandę boł:;.ewizmu, za- 
cierając istotne, grożiie dla świata 
pracy i kultury, jego cechy: A więc 
a) materializm filozoficzny, iako ad 
ministracyjnie narzucona  filozofja, 
+) etatyzm czerwonej biurokracji, a 
w szczególności wspariu terrorem G 
P. U. i termidorjańską cenzurą dyk- 
tatura nielicznej kliki Stalina,która 
przekre;la możliwości lezkłlasowegc. 
spoieczeństwa wolnych wytwórców 
przez nicwołnictwo państwowe szero - 
kich mas c) centralist 'czny mperjs- 
lizm stalinowskiej międzynarodówki 
wokec polskiego,  zachodnio-euru - 
pejskiego proletarjatu —-  imperja 
lizm, który kokietując piatiletkę og- 
Tasza, že ojczyzną proletarjatu wszy- 
stkich krajów jest tylko ZSRR. 

5” Bolszewizm należy rozumieć więc 
jako rozgorywający się eksperyment 
dyktatutry scwieckiej, ściśle określo- 
ny czasowo i ter; torjalie. Pan M. 
celowo zaś rozdmuchu;: pojęcie bol. 
szewizmu by zastosować go do nas. 

6” Wiedząc o naszym krytycznym 
stosunku do eksperymentu sowieckie 
go jako całości oraz wiedząc o na- 
szym k: tolicyžmic i pr.ywiązaniu do 
państwowości polskiej ;. M., nie us 
tając w imputowaniu tm filosowie- 
tyzmu, świadomie rozminął się z pra- 
wdą. į 

7* Rozminiecie z prawdą przybralo 
formy zwyczajne; denu:.cjacii. 

8” Denuncjację taką da się rozumo- 
wo wytłumaczyć łyłko walką p. M. o 
utrzymanie osobistych wpływów poli 
tycznych i konkurencją o rynek dzien 
nikarski. 

Ws:ystko te powi:działem 
przed ? t.godniami. 

Myślałem, że akt -;skarżenia — 
poważny — wywoła uc'ciwą rewizja 
stonowisl.a. . 

Moje argumenty pominięto jednak 
milczeniem. Dowiedziałem się tylko, 
że polemizuje w „osobisty sposób'. 
że ,dyskrsja z p Demhińskim jest 
ciekawa“ i že naleźę do „utalentowa- 
nych publicystów": 

Chcąc miuro to ucz-iwie wyjść z 
dyskusji zebrałen: wsz ,stkie artyku- 
ły „Słowa' kłusujące d .koła naszego 
„bolszewizmu“, wycisn4lem z nich 
jak z evtryny wszystkie ziarnka me- 
rytorycznej dysktsji i napisałem ar: 
tykuł p. t. „Petronjusz, czy mieszczań- 
ski bol-zewik*?, precyzując tu bliżej 
poprzed..i« zarzuty. Starałem się też 
uczciwie poznać arsenał broni, jaką 
walczy p M. z bolszew:: mem. 

Na stół operacyjny poszedł sto- 
sunek do katolicyzmu i filozofja „już 
nigdy“. Wykazałem że zamiast kato- 
licyzmu p. M. wyznaje pogańską fio- 
zofję nadludzi eksploatujących zwa- 
ły kolorowych i białych mięśni, że fi 
lozofja „już nigdy* nie może wytrzy- 
mać poważnej krytyki i nie rozpali 

i] 

  

już 
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Zakładam parafjalną szkółkeł 
entuzjazmu bezrobotnych. Starałem 
się wytłumaczyć panu M. że z takim 
ładunkiem ideowym nie można po- 
ważnie myśleć o ratowaniu cywilizac 
Ji europejskiej że w takich warun- 
kach można odegrać w stosunku do 
Europy tylko rolę pomocnika graba 
rza. 

Spodziewałem się burzy kontrac- 
gumentów. Zaległa jednak przysło- 
wiowa cisza myszy pod miotłą. Po- 
tem przyszło chwilowe zawieszenie 
broni a w piątek gruba berta starego 
kalibru bolszewickiego zaczęła znów 
działać. Zamiast merytorycznej dysku 
sji — przemyt wypróbowanych zarzu 
tów. Jakże przypomina taki artykuł 
te młode piękne awanturnice, które 
usiłują prześlizgnąć się przez granicę 
z leciuchnym bagażem kontrabandy 
ukrywanej w tajnikach kobiecego 
stroju. 

Kobietom dużo się wybacza, szcze 
gólnie jeśli są przystojne i gustownie 
ubrane. Jeżeli piękna dama w salo- 
nowej dyskusji przemilcza meryto- 
ryczne argumenty, upraszcza lub prze- 
kręca pojęcia czy nawet filuternie in 
synuuje bolszewizm, rzeczą szarman- 
ckiego bałamuta jest wybaczyć błą- 
dzącej damie. Forma ostatniego arty 
kułu p. M. w stosunku do poprzednich 
jego wystąpień zewnętrznie ma pewną 
dozę  dyskrecjj i  układności ko 
biecego stroju. Pan M. nie jest jednak 
damą jest dziennikarzem a co wołno 
damie w sałonie, tego nie wołno po 
ważnemu dziennikarzowi w prasie. 

Trzeba odpowiadać na argumentv 
przeciwnika i nie oglądać się tytko 
na organy bezpieczeństwa. 

Fałszywy alarm o komunizmie jest 
o tyle gorszy od niewinnych zabaw że 
pan M. ma bezkrytyczną galerję wi- 
dzów i ci, co czytają tylko „Słowo*, 
są wyłącznie na sumieniu pana M. 

* * * 

Przyjrzyjmy się bližej „otwartyni 
kartom*. Asem, którym p. M: je ot 
wiera jest cytata z „Robotnika *: 

„Musimy jednak stwierdzić, że naiwny 
entuzjazm tej odezwy w stosunku do Związ- 
ku Republik Sowieckich wcale a wcale nie 
wykraczał poza granice entuzjazmu wileń- 
skiej młodizeży sanacyjnej...* 

Jakże przygnębiający jest widok 
posła B. B. skrupulatnie wycinające- 
go kawałki z „Robotnika na pognę- 
bienie wileńskiej młodzieży sanacyj 
nej. 

Każdy artykuł pana M, o naszyni 
bolszewižmie jest dla „Robotnika 
nielada uciechą. Wiem, że kłamstwa 
o naszym rzekomym  entuzjaźmie 
a >». S R. nie pisze pan Niedział- 

kowski. Jest on zbyt uczciwy, by 
mógł mimo swej nieprzepartej chęci 
uszczypnięcia sanacji insynuować 
nam bezkrytyczny entuzjazm dla ©« 
sperymentu Stalina. 

Pisał to prawdopodobnie jakiś za- 
kuty pisarczyna redakcyjny. I pan M. 
poseł BB. nie wstydzi się wykorzysty- 
wać podrzędnego pisarczyny pepesow 
skiego, byle tylko usprawiedliwić swą 
denuncjację. A możeby tak sięgnąć do 
ludzi bliżej stojących „Słowa niż „Ro- 
botnik'*? Może zacytować prasę en 
decką, która wszak ma niezbite dowo 
dy na nasz komunizm? A może pod- 
bechtać Kurjerek Krakowski, by coś 
rąbnął o wileńskich „komsomolcach* 

„Zwróćmy uwagę na określenie „kapita- 
listyczna kultura“, O czem tu p. Świaniewicz 
mówi? Oczy ie, nie idzie drogą moją i 
pp. Bocheńskich i nie odróżnia kultury miesz 
czańskiej od kultury szlacheckiej. 

* * * 

    

Komu to się właściwie robi wykła 
dy o kulturze nieszczańskiej i szla 
checkiej? niemowlętom — czy co? Ko 
go to się chce nabrać na nowy szmon- 
ces na szlacheckość specyficznej kultu 
ry? Kto tu robi minę jakby nie czytał 
mego „Petronjusza czy mieszczańskie- 
go bolszewika*? Wszak cały artykuł 
był wykazaniem, że p. M. ze swoją 
„filozotją”* i kulturą mie ma nic współ 
nego z pogańską kulturą szlachecką 
Petronjusza a już tembardziej z chrześ 
cijańską kulturą szlachecką prof. 
Zdziechowskiego. Pan M. jest zwyczaj 
nym burżujem  przystrajającym się 
tylko dla oryginalności w pawie pióra 
„złotego wieku rycerstwa, burżujem, 
który w czasie swej podróży po Sowie 

  

PRZESTĘPCA ZAWODOWY. 
Pod tym tytułem ukazała sję pra- 

ca Witolda Świdy *). Koncentrując 
uwagę swoją i czytelnika na „prze- 
stępcach zawodowych”, autor tem sa- 
mem wyodrębnił ten rodzaj przestęp- 
ców z ogólnej masy ludzi, wpadają- 
cych w konflikt z Kodeksem Karnym. 

Przestępcą zawodowym. jest czło- 
wiek, dla którego przestępstwa są źró 
dłem zarobkowania. Ludzie ci sta 
nowią plagę społeczną daleko więk- 
szą, niż przestępcy przypadkowi czyli 
okolicznościowi, aczkolwiek tych о- 
statnich jest więcej. Stąd płynie ko- 
nieczność stosowania specjalnych 
środów wałki z przestępczością za- 
wodową w cęlu jej unieszkodliwienia. 
Niemal wszystkie Kodeksy europej- 
skie akcentują potrzebę owych spec- 
jalnych środków walki z zawodowa 
ścią przestępczą, lecz — zdaniem au-. 
tora — środki te okazały się nie dość 
skuteczne. Sędziowie niechętnie sto- 
sują długoterminowe uwięzienia lub 

*) Witold Swida, Przestąpca zawodowy, 

Nakład F. Hoesicka w Warszawie, str. 148. 

  

relegacje w tych wypadkach. gdy cho 
dzi o mniej ważkie przstępstwa po- 
spolite w rodzaju kradzieży, oszust 
wa, fałszu, chociażby te  przestęp- 
stwa tyczyły się zawodowca, nie roku 
jącego żadnej nadziei, aby w przy- 
szłości zaniechał swego procederu. 
A ten właściwie typ przestępcy jest 
najszkodliwszy. Zawodowiec rzadko 
kiedy wpada w ręce władz sądowych 
i pomiędzy jednem uwięzieniem a dru 
giem popełnia normalnie kilkanaście 
lub kilkadziesiąt przestępstw, które 
albo zostają niewykrvt 1 
przy naszym systemie łączenia kar za. 
zwyczaj pozostają bezkarne. Można 
być pewnym, że przestępca zawodo- 
wy, jak złodziej, fałszerz, lub oszust | 
w czasie odsiadywania kary więzien.- 
nej pieści w sobie marzenia o wot- 
ności jedynie dlatego, aby mieć znów 
możność ' popełniania przestępstw, 
lecz tym razem z większą ostrożno- 
ścią, sprytem i maestrją. 

Witold Świda, opierając się na 
własnych obserwacjach i badaniac 
oraz na wielu: źródłach autorskich, 

tach zaraził się metodami Stalina i 
psychiką GPU. 

„Oczywiste jest, że dla niego  kulutra 
kapitalistyczna, albo jak gdzieindziej mówi: 
„kultura wyrosła na podłożu kapitalistycz- 
nem”, to nie jest wyłącznie kultura „kapi- 
talistów* w pojęciu ludzi, rozporządza- 
jących kapiłałami. To nietylko kultura 
pożyczających pieniądze na procent, ale kul- 
tura malarzy, mających tyle pieniędzy, aby 
zapła! jedną szklankę czarnej kawy. Rzecz 
oczywista, że w pojęciu p. Świaniewicza i p. 
Dembińskiego, pojęcie „kultura kapitalistycz 
na* pokrywa się z pojęciem „kultura euro- 
pejska“. 

A więc ci panowie przychodzą z kryty- 
ką „kultury europejskiej”. 

Kogo znowu ten kawałek ma zjed 
nać? Może malarzy?.. Może to im 
zaimponuje być źle opłacanymi najem- 
nikami, którzy cały wysiłek i talent 
r „4 wkładać w epatowanie znużo- 
nych rentjerów, Za co + 

wypić jedną szklankę czarnej kawy? 
I kto tu znowu robi naiwniaczka z 

tem rzekomem zwalczaniem przez 
nas kułtury europejski 

Czyżby już naprawdę Świaniewicz 
i Demuunski Śnili się nocami zastra- 
chanym czyteln. „Słowa”, jako prze- 
wódcy bandy chunchuzów, która wy 
wala w powietrze muzea i pomniki, 
pałi bibljoteki; uniwersytety, galerje 
sztuki i łaboratorja zamienia na olbrzy 
mie, miejskie ubikacje, artystów i pro- 
fesorów wyrzyna w pień obr"zamu la 
faela pali piece, łaźnie zamienia na 
masowe wylęgarnie bolszewickich 
wszy, wierszami tapetuje klozety a fa- 
bryki zamyka na rzecz rękodzielnict- 
wa? : 

Czyżby były tak niedobre sny? 
Jeśli tak — to napijcie się panowie 
bromu. Napijcie się bromu i zapamię- 
tajcie, że nie zwalczamy kultury euro- 

pejskiej jako dorobku cywilizacy jne- 

go, uzbieranego przez pokolenie gen- 
jusza ludzkiego a wyrażającego się w 
nawarstwianiu zdobyczy nauki, sztu- 

ki i techniki SE 
Walczymy z kulturą kapitali- 

styczną jako z historycznie określoną 

    

   
  

formą dekadencji cywilizacji europej- 
skiej. Ustrój kapitalistyczny w obecnej 
swej fazie tak spiętrzył swe sprzecz- 
ności że staje się nieudolnym aparatem 
wytwarzania i hamulcem rozwoju kul- 
tury a w dalszych konsekwencjach 
grozi zagładą zdobyczy  cywilizacyj- 
nych poprzednich pokoleń. Chcemy 
organizować świat pracy do walki z 
ustrojem, który korzystanie z cywi- 
lizacji czyni monopolem coraz drob- 
niejszej garstki ludzi, żyjących z cu- 
dzej pracy. Walczymy z ustrojem kla- 
sowym, który zdobycze umysłu ludz- 
kiego czyni narzędziem eksplos 
świata pracy. Walczymy z ustrojem 
gdzie religja i kulutra duchowa stają 
się wartością wymienną na šwiato- 
wych rynkach. Walczymy z tą moral- 
nością i filozofją, którą ws .. 

dessous baletnic kabaretowych i w 
książkach 'maklerów giełdowych. 
Poco jednak się powtarzam? Tyie 
razy już się o tem pisało. Wiem że, 
nie wytłumaczę tego tym, którzy na 
argumenty odpowiadają „chlastaniem'* 

* * * 

„Artykuł p. Świaniewicza podnogi ciągle, 
że komsomolcy  wileńscy to są katolicy... 
trudno mi uważać siebie za zdolnego do pod- 
jęcia także dyskusji teologicznej” — pisze 
p. M. 

Ciekaw jestem dla jakich odbior- 
ców spreparowane jest to menu swoi- 
stego pojmowania teologji? Kto to ta- 
ki i gdzie nauczał, że zagadnienie ka- 
tolickiego ustroju społecznego nałeży 
do kompetencji teologji? A, może po- 
wie nam ktoś do jakiej teologji — 
dogmatycznej czy moralnej? W każ- 
dym bądź razie wartoby zapamiętać, 
że wypracowanie katolickiego ustroju 
społecznego jest zadaniem filozofów i 
socjologów katolickich, a nie teolo- 
logów. Czy nie lepiej dać już spokój 
teologji, a nauczyć się przynajmniej 
socjologji? | 

A może to tak przypadkowo wyr- 
wało się z tą teologją — powie ktoś. 

FUZSEZEOOORSUE DEAN AR DOBE WREROWIROCZRÓR RW OORZOZWEREWZCECRAM 

Zjazd Rady Wojewódzkiej BBWR. w Poznaniu 
W: ubiegłą niedzielę odbył się w Pozna- 

niu zjazd rady wojewódzkiej BBWR z udz. 

wszystkich posłów i senatorów grupy regjo- 
nalnej. Na zjazd ten przybył prezes klubu 
BBWR płk. Sławek w towarzystwie zastępcy 
sekretarza generalnego posła K. Siedleckie- 
go. Wi obradach zjazdu wzięli pozatem udz. 
kierownicy współpracujących z  Blokiem 
miejscowych organizacyj społecznych. 

Po zagajeniu obrad przez prezesa rady 
wojewódzkiej pos. Jeszkego, kierownicy Se- 
kcji wygłosili referaty o programie prac. 

Referaty te odźwierciadlały stan pracy 
Bezpartyjnego Bloku w Poznańskiem, stwier- 
dzając stały postęp w dziedzinie konsolida- 
cji BBWR na tym terenie oraz na Pomorzu. 

Po referatach dłuższe przemówienie, za- 
mieszczone poniżej wygłosił prezes Sławek. 

PRZEMÓWIENIE PREZESA B. B. W. R. 
PŁK. SŁAWKA. 

Prezes W. Sławek w przemówieniu swo- 
jem zwrócił uwagę na przeszkody, które do 

tego czasu utrudniały uporządkowanie orga- 
nizacji Bloku na terenie województwa poz- 
nańskiego. Jako jedną z głównych przyczyn, 
prezes Sławek wymienił nawyk do obron- 
nego, defensywnego myślenia. Polityka ob- 
ronna skłania działaczy do stawiania wyżej 
tendencji utrzymania swego stanu posiadania 
— chociażby tylko eiasno-partyjnego — po- 
nad tendencję zdobycia nowych sukeesów, 
ku czemu należy iść przez koordynację wszy 
stkleh posiadanych sił. Następnie prezes Sła- 
wek wskazał na przykład Ni wej De- 
mokracji, którą taktyka defensywna dopro- 
wadziła do stopniowego rezygnowania z po- 
stulatów połskich w stosunku do b. zaborców 

„i następnie — do polityki ugodowej. Jeśli 
chodzi © Blok Bezpartyjny w Poznańskiem, 
to grupy połityczne, w jego skład wchodzące 
może zanadto troszczyły się o zachowanie 
swego politycznego stanu posiadania i do- 
piero teraz przechodzą na system organiza- 
cji, który będzie mógł zapewnić bardziej ra- 
cjonalne wykorzystanie sił. 

Następnie prezes Sławek wskazał na 
zbyt często ujawniającą się wadę wielu lu- 
dzi, którzy chcieliby, aby każdy, z kim pra- 
cują. wykonał we wszystkich szezegółach ro- 
betę tak, jak oni ją sobie wyobrażają. Lu- 
dzie nie wyszli z pod sztaney, to też ani o 
jednakowem myśleniu, ani o jednakowem 
spełnianiu przez nich pracy myśleć nie moż- 
na, Każdy musi robić tak jak potrafi, w myśl 
wygłoszonych na zjeździe referatów, które 

ustałają ogólne wytyczne. 

Prezes Sławek omówił następnie kilka 
zagadnień z dziedziny kształcenia psychiki 
społeczeństwa. Między innemi wskazał na 
zgubuą bezradność, która się wyraża w 0g- 
lądaniu się we wszystkich poczynaniach na 
pomoc ze strony rządu, Wytknął lekkomyśl- 

opisuje przestępców zawodowych w 

ich życiu na wolności, oświetla obra- 
zowo stosunek ich do przestępstwa. 
do kary i do społeczeństwa. Poświęca 
cały mzdział opisowi współżycia ха- 
wodowych przestępców, ich rutynie 
oraz doświadczeniu, wyrażającemu 
się w technice wykonania  prze- 
stępstw, w zachowaniu się wobec 
władz i w praktycznej znajomości 
prawa. Barwnie ilustruje „dumę i 

honor* przestępców zawodów Е 
Ostatni rozdział książki poświęco 

ny jest przestępcy zawodowemu w Pol 
sce ze stanowiska polityki kryminal- 
nej. „Przekonaliśmy się — mówi Wi- 
told Świda — jak często on popełnia 
przestępstwa, które są dla niego chle 
bem powszednim, wykazując przy- 
iem rutynę i doświadczenie, utrudnia 
jące niezmiernie wykrycie sprawcy, 
Przestępca zawodowy na wolności-- - 
to źródło stałych ataków na ustalonv 
porządek prawny, osadzony zaś w 
więzieniu — to jednostka, nie pod- 
dająca się wpływom wychowawczym 
kary, lecz umiejąca  odpowiedniem 

sv ae m się złagodzić wobec sie 

bie surowość regulaminu  więzien- 
nego“. 

Cóż więc czynić nałeży, aby uchro 

  

ną rozrzutność i życie nad stan w okresie 
inflacji markowej, w latach lepszej konjun- 
ktury, która przyszła po zaciągnięciu poży-- 
czki stabilizacyjnej. W; rezultacie tego stanu 
rzeczy zapłaciliśmy za nadwyżkę przywozu 
tewarów zagranicznych nad wywozem włas- 
nyeh więcej, niż dała pożyczka. Dziś za tę 
swoją lekkomyślność społeczeństwo musi 
ciężko płacić. Nie jesteśmy materjalnie bo- 
gatsi, niż byłiśmy przedtem i musimy do- 
stosować nasze życie do poziomu, na jaki. 
nas stać — mówił prezes Sławek. 

Przechodząc do spraw młodzieży, płk. 
Sławek zaznaczył, że wpływy Narodowej De 
mokracji będą tam szerzyły defetyzm, brak 
wiary w siły państwa i oglądanie się na ob- 
ee potęgi. Krótkie spojrzenie wstecz, na hi- 
storję Polski wskazuje, że w roli obronnej by 
liśmy zwykle słabi. Byliśmy i możemy być 
potęgą w roli twórczej. To też do twórczej 
praey należy młodzież pociągnąć. Nie ehodzi 
tu o zwalezanie tych grup młodzieży, które 
politycznie angażują się w innym kierunku, 
ale o pobudzenie jej wyobraźni ku wielkim 
ehwilem naszej historji. Niech w niej szu- 
ka podniety dla budowania wielkiej przy- 
Szłości. 

Na zakończenie prezes Sławek seharak- 
teryzował zarówno bieg prac nad reformą 
konstytueji, jak i najważniejsze zagadnienia, 
które w tej pracy muszą być wzięte za pod- 
stawę. (Iskra). 

ES US е 

WŚRÓD PISM. 
— Przegląd Polityczny, ezasopismo poś- 

więcone zagadnieniom polityki zagranicznej. 
Wyszedł zeszyt 3 tomu XVI-go poświęcosy 
w znacznej części pamięci Brianda, o któ- 
rym pisze redakcja, p. Nagórski (Briand i 
organizacja Europy) i min. Neyman (Ary- 
stydeja Brianda ścieżki polskie), A. Plutyń- 
ski rozważa sytuację Polski na tle kryzysu 
światowego. Uzupełnia zeszyt kronika mies., 
przegląd czasopism, bibljografja i chronolo- 
gja wydawnicza. Wi załączniku znajdujemy 
najrožnie, dokumenty dotyczące konteren 
cji rozbrojeniowej. 

  

— Najnowszy 25 numer „Świata* przy- 
nosi początek odpowiedzi na ankietę o no- 
woczesnem małżeństwie. Przytoczone opinje 
obrazuje doskonale współczesne pojęcia mo- 
ralne. Pozatem Nr. zawiera: Wirażenia С. 
Olechowskiego z Kanady, relacje p. N. Fuch- 
sowej o życiu Polaków marokańskiej Legji 
Cudzoziemskiej, dzieje dawnego Żoliborza z 
powodu 100 rocznicy zniesienia Cytadeli, de 
sonłą nowelę i wiele innych artykułów in- 
tormacyjnych o polityce bieżącej, teatru, 
sporcie, ruchu literackim, zagadnieniach spo 
łecznych etc. 

  

nić społeczeństwo przed plagą /prze- 
stępczości zawodowej? Dla zorejnto- 
rania się w tej kwestji, autor robi 

przegląd odnośnych prawodawstw -— 
franeuskiego (Ustawa o relegacji ż 
1885 r.), norweskiego (art. 65 Kod 
Norw.) i angielskiego (Prevention of 
Crime Act z 1908 r.) — dochodząc 
do przekonania, że wszędzie kwestja 
reagowania karnego na przestępstwa 
zawodowe postawiona jest wadliwie 
i niecelowo. Główną przyczyną nie- 
powodzenia stosowanych przeciwko 
przestępcom zawodowym Środków 
jest tradycyjne przywiązanie sędziów 
do idei karania za winę, jako za czyn, 
oderwany od całokształtu sylwetki 
przestępcy. 

Stąd przypuszcza autor, że art, 50 
projektu polskiego Kodeksu Karnego 
również nie rozstrzygnie kwestji w 
sposób zadawalniający i że przestęp- 
cy zawodowi podawnemu nie będą 
spotykali się z celową reakcją karną. 
Wobec tego proponuje Witold Świda 
dła zapewnienia skuteczności w wał- 
ce z przestępczością zawodową albo 
przesunięcie punktu rozstrzygnięć z 
sędziego na ustawodawcę, t. j. zobo 
wiązanie sędziego przy wielokrotnych 
recydywach do automatycznego  u- 

Czytajcie wobec tego sprawozdanie z 
uroczystości Bożego Ciała w 119 N rze 
„Słowa'': ю 

„Duchowieństwo świeckie i zakonne po- 
przedzało baldachim, pod którym postępo- 
wał J. E. ks. Arcybiskup Metropolita wiłeń- 
ski, niosąc Przenajświętszy Sakrament Sym- 
bol Ciała Bożego i Miłości Bażej* (podkr. 
nasze). 

Myślałem, że to jakiś tępy reporte- 
rzyna napisał i że ptzykrą omyłkę re 
dakcja naprawi. Ale żadnego sprosto- 
wania czytelnicy „Słowa* nie doczeka- 
H sie. A czy przynajmniej wiecie pa- 
nowie „pisarze katoliccy* o co chodzi? 
Czy wiecie, że Kościół wieki całe to- 
czył zaciekłe boje z przeróżnemi he- 
rezjami, nauczając, iż Przenajświętszy 
Sakrament nie jest „Symbolem Ciała 
Bożego i Miłości Bożej”, jak pisze „Sło 
wo“ i głoszą protestanci, a jest Praw- 
dziwem Ciałem i Krwią Chrystusa Pa- 
na? 

Cóżby więc to znaczyło? czyżby 
redakcja „Słowa zaprzedała się pro- 
testantom? Nie... to tylko zwyczajny 
analfabetyzm katolicki. Każdy chło- 
piec dziesięcioletni wie już czem jest 
Przenajświętszy Sakrament. Wie o 
tem każda ciemna baba wioskowa, któ 

ra nie przeszła kursu katechetycznego, 
a umie śpiewać: 

Niech będzie pochwalony Przenajświęt- 
szy Sakrament 

Prawdziwe Ciało i Krew Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa. 

Tylko redaktor „katolickiego* pis- 
ma o tem nic nie wie. Nie, panowie 
„pisarze katoliccy*'! Dość, stanowczo 
dość pisać! Katechizm do ręki i uczyć 
się! Co tu mówić o teologji, dajcie już 
spokój i socjologji katolickiej! Uezcie 
się katechizmu! 

„Dobrowolność ofiary, sumienia, oto są 
rzeczy istotne dla katolika. Św. Franciszek 
propagował ubóstwo... 

„„Ideowo i fonetycznie naśladowana przez 
p. Dembińskiego „praca wielkich tempów*, 
„nowych wacht* i t. d. tylko z wielkim gwał- 
tem da się wtłoczyć w chrześcijańską do- 
ktrynę miłości, miłosierdzia i przebaczenia” 
— czytamy dalej w artykule p. M. 

Za kogo to dziś właściwie mają ka- 
tolików ? Czyżby naprawdę katolicyzm 
ograniczał się do sentymentalnych pa- 
ralityków przykościelnych? Czy wy 
panowie myślicie, że miłość, miłosier- 
dzie i przebaczenie chrześcijańskie, po 
legają na mazgajskiem  niesprzciwia 
niu się wyzyskowi proletarjatu i zwy- 
rodnieniu kultury burżuazyjnej? Kto 
panom tak wyinterpretował św. Fran- 
ciszka? Róbcie co chcecie, ale nie wul- 
garyzujcie wielkiego świętego. Dziś 
„Kwiatki* św. Franciszka przypina 
sobie prawie każdy snob literacki i 
estetyzujący bezwyznaniowiec. Towa- 
rzystwo opieki nad źwierzętami, toł- 
stojowcy — wszystko to powołuje się 
na św. Franciszka. 

Trzeba jednak pamiętać, że bez- 
graniczna miłość Wielkiego Biedaczy- 
ny z Asyżu. niczem nie usuwa mocne 
go i stanowczego realizowania postula 
tów sprawiedliwości społecznej. I pro- 
szę nam nadal ckliwie pojętem miło- 
sierdziem i swoiście zmanierowaną mi- 
łością nie zaciemniać istoty rzeczy. 

Jeśli ktoś chce naprawdę nie sprze- 
ciwiać się złu, czy niesprawiedliwości, 
to proszę nabyć bilet do Indyj i jazda 
do Gandhiego! 

* * * 

Gdy się już poduczymy  katechiz- 
mu, to wyciągnijmy z biurka ten arty- 
kuł i czytajmy go dalej, czytajmy, co 
piszą biskupi. 

  

P. M. twierdzi, że każda doktryna: 
która radykalnie i szczerze zechce zwa! 
czać kapitalizm i kulutrę burżuazyjną, 
jest automatycznie bolszewizmem 

„Sądzimy że kto odczuwa pogardę i nie- 
chęć do kapitalizmu, ten jest niezdolny do 
wałki z komunizmem”. 

pisze p. Studnicki, 
„Słowa”. 

Słuchajmy tylko co mówi wielki 
biskup węgierski ks. dr. Ottokar Pro- 
haszka, zmarły w 1927 r., a czczony 
dziś przez cały naród węgierski. 

Według niego (cytuję za biskupem 
Kubiną) siła komunizmu nie leży w 
teorji jego, ale w tem, co „wciąż do- 
starcza nowych sił, rozpala duszę tych 
zrozpaczonych, zębami zgrzytających 
mas i skuwa te miljony jakby w jed 
no ogniwo twarde jak stal. Jest to nę- 
dza, opuszczenie, cierpienie i rozpacz 

współpracownik 

mieszczania przestępców w zakładach 
dla niepoprawnych, albo też, co jest 
trudniejsze, lecz bardziej zgodne z du 
chem projektu polskiego, wytworze - 
nie łakich warunków, przy których 
przestępca-zawodowiec byłby istotnie 
unieszkodliwiany. W tym celu nale- 
żałoby przekształcić psychikę współ- 
czesnych sędziów przez przeniesienie 
centrum ciężkości ich rozważań z kla- 
sveznego pojęcia „winy* na ocenę 
rozmiaru niebezpieczeństwa przestęp 
cy dla porządku prawnego. 

Osobiście, zgadzam się najzupeł- 
niej z p. Witoldem Świdą, że czas 
wielki zerwać z przestarzałą tradycją 
mechaniczenego wyprowadzania ka- 
ry jedynie z szufladkowego pojęcia 
„winy Powinno się rozważać nietyle 
oderwany czyn przestępcy, ile całko- 
wity wizerunek moralny człowieka w 
związku z groźbą niebezpieczeństwa. 
jakie on przedstawia na przyszłość 
dla otoczenia. Aby zaś sędzia mógł 
sądzić nietylko czyn przestępcy, '' 
taki, lacz samego przestępcę, jako 
źródło pewnego procesu czynnościo- 
wego, — należy dać sędziemu przed 
wymierzeniem kary wyczerpujące in 
formacje o osobie przestępcy, o jego 
właściwościach psychicznych i moral 

proletarjatu“. Prawda, panowie ze -.Sło 
wa”, jaka to czystej wody djalektyka 
komunistyczna i zlewanie od Lenina? 

A dalej pisze bp. Prohaszka: „„Mu 
szę stanowczo oświadczyć, że Akcja 
katolicka dziś powinna zwrócić się 
przeciwko anarchistycznemu sposo- 
bowi produkcji kapitalistycznej i stać 
się świadomą, że kapitalizm bezwarun 
kowo musi zostać zastąpiony przez 
inny sposób produkcji — 

Panowie, wołajcie policję! Wszak 
to według waszych teoryj już nie tylko 
komunizm, ale zdecydowany sowie 
tyzm. 

„Nie dajmy się przestraszyć, gdy 
nam zarzucą radykalizm. Kto nas pa 
sądzi o radykalizm niech usłyszy w od 
powiedzi, że pracujemy jedynie nad 
urzeczywistnieniem programu Leona 
XIII“ —pisze biskup Prohaszka (Panie 
Studnicki, Leon XIII, nie X., jak to 
pan pisał). Czy teraz rozumiecie pa 
nowie dlaczego z waszych zarzutów 
komunizmu robimy sobie smieszki? 

Ale czytajmy węgierskiego bisku 
pa dalej: „Otwarcie wyznajemy. że 
postulaty nasze nie mogą być urzeczy 
wistnione bez zmiany dzisiejszych sto 
sunków i że gdy chodzi o stworzenie 
lepszych warunków egzystencji dla 
miljonów, powinny ponieść ofiary tak 
że warstwy posiadające, one na pierw 
szem miejscu”. 

Prawda jak się nie zna biskup na 
„dobrowolności ofiary, miłosierdziu i 

przebaczeniu* i jak jest antykulturał 
ny z tem żądaniem (podkreślam — żą 
daniem a nie wypraszaniem) ofiary 
w pierwszej mierze ze strony warstw 
posiadających ? 

Ale to jeszcze nic, czytajmy dalej: 
„W ustroju kapitalistycznym własność 
prywatna już się do takich rozwinęła 
form, że jej niewątpliwie nieproporcjo 
nalne rozmiary niszczą dużo życia w 
samym zarodku, a bogactwa skupiają 
się w ręku bardzo małej liczby wybra 
nych. Tu już nie może być mowy o 
żadnem prawie i żadnej świętości, tak 
daleko też nie rozciąga się prawo 
własności”. 

To już całkiem skandaliczne. to 
„już niemal „patroszenie sejfów* bur 
żuazji, to usankcjonowanie potrzebne 
go wywiaszczenia. Widzę jak własy na 
szych „pisarzy katolickich stają po- 
woli dęba. Cóż robić?  Imputowany 
nam bolszewizm zakradł się już na 
stolice biskupie, a co gorsza, panoszy 
się od 40 lat w Watykanie. A jeśli kto 
chce przekonać się, że i u nas w Poł 
sce zaraza swe korzenie zapuściła, 
niech czyta księdza biskupa Kubiny 
„Akcja katolicka a akcja społeczna”. 

Mówią nasi koledzy z Zagłębia, że 
gdy biskup Kubina odwiedza robotni- 
cze dzielnice Dąbrowy, Śląska, czy 
Częstochowy, to olbrzymie tłumy spo- 
tykają „robotniczego Biskupa*. Nawet 
robotnicy pod wpływami komunistów 
będących słuchają jakoby kazań Bis 
kupa i owacyjnie go witają. 

Tak zacni panowie! Nie tylko od 
Marksa i Lenina uczyliśmy się rady- 
kalizmu społecznego. 

Polemika ze „Slowem“ staje się 
mimo wszystko nużącą. Czuję, że 
padłbym trupem, zżarty kosmiczną 
nudą, gdybym miał jeszcze dalej pole- 
mizować w takich warunkach: P. M. 
z monotonją wody deszczowej, szem 
rzącej w rynnach, powtarza niemal 
codzień swoje „wkoło  Macieju*: —- 
Wierzajcie mi, to są komuniści. Moż 
na zresztą do granic zupełnego znudze 
nia grać w golfa polemicznego temi 
samemi piłkami, ale wówczas trzeba 
przynajmniej spełnić warunek zacho 
wania form i metod, mieszczących się 
w ramach tej kultury, której p. M. mie 
ni się być obrońcą. Temu wymogowi 
pan M. w wielu swych wystąpieniach 
ostatnich nie zadośćuczynił. 

Dajmy więc spokój temu „komso 
molstwu“. Czar sensacji szczezł i łu 
dzie już się nudzą, Zamiast o .„komso 
molcach* piszcie lepiej Panowie o by 
kach rozpłodowych, wyścigach, ga 
piach, co wpadają pod Arbony, a grunt 
to uczcie się katechizmu. Bez tego nie 
można grać w otwarte karty. 

H. Dembiński. 

nych, o trybie życia dotychczosowego 
o charakterystycznych skłonnościach, 
słowem — możliwie wszechstronną 
sylwetkę duchową przestępcy. Wów- 
czas będzie możliwem stosować to, 
co nazywamy „indywidualizacją ka- 
ry*, podobnie jak medycyna już daw 
jiej przeprowadziła „indywidualizac- 
ję leczenia. 

Wielką zasługą książki Witolda 
Swidy jest przeprowadzenie nas, pe- 
przez wszechstronną analizę typu 
przestępcy zawodowego, do unaocz- 
nienia nam palącej konieczności re- 
formy prawa karnego, mającej na ce- 
lu skuteczniejsze zabezpieczenie nas 
przed przestępcami zawodowymi, a 
z drugiej strony, być może, humani- 
tarniejsze traktowanie przestępców 
przypadkowych, którzy wkroczyli na 
drogę występną wskutek nieszczęśli- 
wego zhiegu okoliczności. 

Byłoby źle, gdyby ta aktualna ksią 
żka nie znalazła oddźwięku w na- 
szym projekcie Kodeksu Karnego, za- 
nim on wejdzie w życie, i gdyby nie 
wywarła wpływu na inne, zgoła różne 
ustosunkowannie się sądów do prze- 
stępców zawodowych i ckolicznościo- 
wych. 

Bołesław Szyszkowski. 
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Burze sieją 
Powiat wiłeńsko-trocki od pewnego czasu 

prześladuje jakieś fatum, bowiem ciągłe bu- 
rze i huragany powodują znaczne szkody i 
tak zubożałym rolnikom. Wczoraj na tere- 
nie tego powiatu znowu szalała burza gra- 
dowa, która w szeregu miejscowościach po- 
wybijała zboże. Najbardziej ueierpiała gmi- 
na rudomińska, gdzie na połach należących 
do wsi: Sorok-Tatary, Tarkiany, Krzyżówka, 
grad kompletnie poniszczył zboże. 

Straty znaczne. 
* » 

Onegdaj na terenie gm. ostrowieckiej, 

zniszczenie. 
szałała silna burza połączona z huraganem. 
Huragan w 8 wsiaeh: Narejki, Włślonki, Ba. 
rańce. Tomaszewicze, Uzdy, Michałowee, 
Terbiūce, Wiśniowee, pozrywał z 56 domów 
mieszkalnych i budynków gospodarskich da 
chy, powyrywał z budynków Ściany, powy- 
wracał kilkadziesiąt drzew, parkanów. Woda 
porozmywała drogi. Od uderzeń piorunów 
spłonęły trzy budynki we wsi Michałowee. 

Piorun uderzając w budynek Wasilon- 
ków, zabił 24-letniego Andrzeja Wasilonka, 
oraz poraził Twereckiego i Michałowicza. 
Straty znaczne, lecz nieustalone. 

Uciekinierzy z bolszewickiego raju. 
NOWDOGRÓDEK. 20. 6. (Pat). Ze Stołn- 

ców donoszą: W. tych dniach w rejonie Stołp 
«ów przekroczyło granicę dwu obywatela 
sowieckieh, którzy uciekli przed grożacym 
im głodem i prześladowaniami za porzuce- 
nie kolektywu i powrót do gospodarki indy- 
widuałnej. Ueiekinierzy opowiadają, że już 
dnia 11 czerwca usiłowali przekroczyć gra- 
nicę do Polski na odcinku granicznym pow. 
wcłożyńskiego. Zebrała się wówczas nad gra 
nieą gromada  kiłkudziesięciu osób, zamie- 
rzujących ueieec. W. odległości jednak 2 ki- 
demctrów od graniey uciekinierzy natknęli 

  

się na silny eddział sowieckiej straży gra- 
nieznej, który otworzył do nich huragano- 
wy ogień z karabinów maszynowych. Kilka 
osób zostało zabitych lub odniosło ciężkie 
rany. 

Jak się dowiadujemy, istotnie w dn. 11 
czerwca, około godz. 23, na granicy w oko- 
liey miasteczka Wołmy, po stronie sowiec- 
kiej słychać było w ciągu przeszło godziny 
odgłosy strzałów karabinowych. Prawdopo- 
dobnie była to strzelasina w związku z 
usiłowaniem ucieczki wzmiankowanej gru- 
py uciekinierów z Rosji Sowieckiej. 

Trup kupca w pociągu pośpiesznym 
Paryż — 

Ze Stołpeów donoszą, iż przed paru dn. 
po przybyciu pociągu z Moskwy ujawniono 
na stacji Niegorełoje trupa jakiegoś kupca, 
Który miał poderżnięte gardło. Kupcowi nie- 
znani sprawey zabrali 2 walizki i wszystkie 

Moskwa. 
dokumenty stwierdzające jego tożsamość. 
Jedynie znaleziono w kieszeni zamordowa- 
nego, po czem zdołano ustalić, iż jest kup- 
cem, zamówienie na 10000 padełek kawioru 

krymskiego. 

Wybuch pocisku artyleryjskiego 
w chacie 

        

    
  

Z Wilejki donoszą, iż mie aniec wsi 
Spondy, gm. Żukojnie Jan Sakowicz zna- 
lazl w połu pocisk artyleryjski, który przy- 
niósł do domu i począł rozbie! Wi trak- 

  

<ie manipulowania pociskiem nastąpił wy- 
buch. skutkiem czego Sakowicz został roz- 
szarpany na strzępy, zaś całe urządzenie do- 

awg - 

Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   
Brasław. 

Drugi Walny Zjazd Delegatów 
Związku Srzeleckiego. 

Niesłychane rzeczy. W. Brasławiu odbył 
się już drugi zrzędu Walny Zjazd delegatów 
Zw. Strzeleckiego, a przecież przed 3-ma łaty 
trudno było wogóle coś słyszeć o „Strzelcu”. 

Uważano „Strzelców* za najgors 
mieni w społeczeństwie — porównywano z 
bandytami, wyrzutkami społeczeństwa i to 
przeważnie mówili Ci, którzy sieją ziarno 
idei Chrystusowej. Dzisiaj musimy stwierdzić 
że Związek Strzelecki pod względem wyro- 
„bienia społeczno-państwowego stoi na pierw- 
szem miejscu. Ataki ze strony księży z Idoł. 
ty. Mior, i t, d. rozbijają się o silną moral- 
mą postawę Zw. Strzeleckiego. Ostatni walny 
Zjazd Delegatów. który się odbył w podnios- 
łym nastroju, wykazał tężyznę ducha. uświa- 
domienia ideogewo i organizacyjnego. 

Zjazd zaszczycili swoją obecnością p. płk. 
Michnowicz D-ca 19-go Baonu KOP. Sło- 
bódka, płk. Dobaczewski, komendant pod- 
okręgu Zw. Strzel. kpt. Ptaszyński i przed- 
stawiciele organizacyj powiatowych stoją- 
<cych na gruncie ideologji Pierwszego Mar- 
szałka Polski Józefa Piłsudskiego. 

Wybrano nowy Zarząd w skład którego 
weszli: Piałucha Piotr Insp. Szkolny jako 
„przewodniczący, poseł Kwinto Witold, puł- 
kownikowa Michnowiczowa, Kapturski Kom. 
Pow. P. P., Krajewski Władysław dyr. Kom. 
Kasy. Bejnar Mieczysław, Hercun i Zaleski 

. — prezes Zw. Naucz. Polsk. 

Ludzie, którzy stoją dziś na czele nasze- 
„go Zarządu dają rękojmę, że w pr 
roku praca Zw. Strzel. jeszcze bardzi 

pogłębi. 

Lida. 
10-lecie upaństwowienia gimnazjum. 

Onegdaj w gimnazjum państwowem w 
Lidzie odbyło się uroczyste odsłonięcie ta- 

blicy pamiątkowej w gmachu gimnazjum z 
racji obchodu 10-lecia upaństwowienia gim- 
nazjum. Uroczystość, w której wzięli udział 
przedstawiciele miejscowych władz państwo- 
wych, szkolnych i zaproszeni goście, rozpo- 
-częła się nabożeństwem w kościele XX. Pi- 
„jarów. Następnie odbyło się odsłonięcie tab- 

licy oraz akademja, połączona z rozdaniem 
świadectw dojrzałości i przekazaniem sztan- 
daru. Wlieczorem odbył się bal w sali gim- 
nazjum. W, przeddzień uroczystości odpra- 
wione zostało nabożeństwo żałobne. 

Również w przeddzień odbyły się roz- 
grywki w koszykówkę pomiędzy drużyną 
gimnazjum a drużyną harcerską żydowską 

.z Grodna z wynikiem 52:8 na kor: i 
„nazjum, oraz popisy taneczne, 

   

y ele- 

  

   
   

  

  

   

    

Dzieci dla dzieci. 
O dobrej linji wychowawczej naszej szkoiy 

niech świadczy impreza, ktora doszła do skl 
ku staraniem kl. III Gimnazjum Państwowe- 
go. Bo oto młodzież tej klasy wystawiła z 
własnej inicjatywy na deskach sceny szkolnej 
dwie komedyjki „Prawda zwycię: i „Cie 
kawość ukarana”, przyczem dekoracje, kur- 

tyna i t. d. były również dziełem młodzie*v 
tej klasy. Przed przedstawieniem powitał go 
ści wymowny trzecioklasisti. przyczem муга 
ził serdeczne podziękowanie przybyłym, 14 
zechcieli poprzeć zami. kiasy, która jako 

biedna nie może przyjść ubogim kolegom z 
wydatną pomocą, niemniej jednak nie szczę- 
dzi na ten cel swej pracy. 

Przedstawienie bardzo udatnie reżysera 
wane przez p. Pińskierównę, wychowawczyni: 
kl. III zakończono muzyką i śpiewami, któe 
przygołowała prof. śpiewu r. Kołokszo. 

Czysty dochód w kwocie 55 zł. otrzyma! 
najbiedniejsi z kl. III i V. 

W poniedziałek 19 b. m. wystawiła znowu 
młodzież klasy V-ab komedję Fredry 
stę” na deskach „Ogniska Kolejowego”. 

Dochód z tego przedstawienia, którem kie- 
rowała p. Włoszczewska, przeznaczono rów- 
nież na cele „Bratniej Pomocy*. 

Łącząc miłe z pożytecznem, wiąże się mło 

    

  

      

    

  

-dzież zakładu ze starszem społeczeństwem w 
„pracy społeczno-państwowej. 

Smorgonie. 
Abiturjenei Szkoły Handlowej. 

Wi trzechklasowej Koedukacyjnej Śred 
niej Szkole Handlowej w Smorgoniach od- 
był się w dniach 2, 3, 4, 13, 14 i 15 czerwca 
egzamin końcowy z zakresu Szkoły. Świa- 
-dectwa ukończenia 3-chklasowej Koedukacyj 

wieśniaka. 
mu uległo zdemołowaniu. 

Gdy na miejsce tragicznego wypadku 
przybył sołtys w towarzystwie włościan nie 
można już było zebrać strzępó ła roz- 
szarpanego Sakowicza, gdyż czę jego cia- 
ła oraz głowy były zmieszane z warstwą 
piasku, gliny i wapna, (e) 

      

e WARLETE 
W rol. gł: EMIL JANNINS, Lya de Puttl i Warwick Ward. 

WKRÓTCE Klątwa rodu mandarynów. 

nej Średniej Szkoły Handlowej w Smorgo- 
niach otrzymali następujący abiturjenci: 

Aleksandrowicz Edward, Branicka Tekla, 
Branicka Walerja,  Dremluk Włodzimierz, 
Dremlukėwna Klaudja, Hołówkówna Anna, 
Juchniewiczówna Weronika, Korzeniewski 
Antoni, Kropiwnicki Albert, Kuryło Michał, 

Łapko Bązyli, Maczel Józef, Maczelówna Le- 
onarda, Pietrykówna Halina, Porański 
chat, Rusiecki Wacław, Stalczyńska Julja, 
Subocz Jan, Szturycz Bronisław, Wąsowski 
Jan, Wojeiulėwna Helena, Zacharzewski Ka- 
zimierz, Zabińska Helena, Żórawska Czes- 

ława, Żórawska Jadwiga. 
Są to pierwsi absolwenci naszej Szkoły, 

którzy wkraczają w życie by szerzyć kultu- 
rę gospodarczą na Wileńszczyźnie i walczyć 
skutecznie z rozpanoszonym kryzysem. W 
tej trudnej walce „Szczęść im Bože“. 

Nieśwież. 
Rehabilitacja prezesa Związku 

Inwalidów w Nieświeżu. 

Od dłuższego czasu społeczeństwo nie- 
Świeskie było pod znakiem niedomówień + 
płotek, które kursowały na tle gospodarki w 
łonie hurtowni inwalidzkiej w Niešwiežu. 
Kierownik tej instytucji p. Postaremczuk. 
jak się okazało, w ciągu swej kilkomiesięcz- 
nej pracy na tem stanowisku wykazał się o- 
statecznie niedoborem 6.345 zł., co ' zostało 
wykazane przez Komisję Rewizyjną. 

Bojąc się naturalnych konsekwencyj roz- 
począł planową kampanję przeciwko kierow- 
nikowi Związku Inwalidów w Nieświeżu p. 
Kuleszy, insynuując mu szereg mocno kom 
promitujących spraw. Między innemi rozpo- 
czął rozpowszechniać wiadomości jakoby p. 
Kulesza wymuszał na nim dawanie pieniędzy. 
wywierając tem samem presję jako kierow- 
nik Związku Inwalidów. Pomocnikami Posta- 
remczuka byli bracia Zgirscy, którzy zwrócili 
się do Urzędu Prokuratorskiego z doniesie- 
niem na p. Kuleszę odnośnie do wymuszeni: 
płaty w wysokości 100 zł. miesięcznie. Są4 
grodzki w Nieświeżu pomimo, że świadkowie 
zeznali przeważnie na korzyść Kuleszy, wydał 
wyrok, skazujący Kuleszę na jeden miesiąc 
więzienia. 

  

   

Sprawa ta była w dniu 15 czerwca roz- 
patrywana przez Sąd Okręgowy w Nowo- 
gródku. Po zbadaniu sprawy i zapoznaniu się 
z szeregiem okoliczności Sąd wydał wyrok 
uniewiniający p. Kuleszę od winy i kary, za- 
znaczając w motywach, że nie można do- 
patrzeć się przestępstwa wymuszenia, gdyż 
Postaremczuk jako kierownik Spółdzielni Ty- 
toniowej Związku Inwalidów w Nieświeżu 
w żadnym wypadku nie był zależny od p. 
Kuleszy, a bracia Zgirscy działali na szkodź 
oskarżonego, powodując się zemstą osobistą. 

W ten sposób p Kulesza znany działacz 
społeczny na terenie Związku Inwalidów 1 
Federacji b. Obrońców Ojczyzny został osta- 
tecznie zrehabilitowany. Wyrok ten przyjęli 
mieszkańcy Nieświeża z prawdziwą radością, 
gdyż w ten sposób bezapelacyjnie usunięte 
zostały wszelkie krzywdzące p. Kuleszę insy- 
nuacje. 

Mołodeczne. 
Padpalenie w eelu otrzymania 

premji asekuracyjnej. 
Mieszkanka wsi Plebanja, gm. krašnien- 

skiej Tekla Jacynowiczowa posiadaje już 

stary dom mieszkalny, który był zaasekuro- 
wany na dość wysoką sumę postanowiła go 
spalić, celem uzyskania asekuracji i wybu- 
dowania nowego domu. 

Wiezoraj w nocy Jacynowiczowa obłała 
naftą budynek i podpalila, Na szczęście 
sąsiedzi zauważyli szybko ogień i pożar u- 
gasili. Wj wyniku dochodzenia zdołano usta- 

iż pożar powstał z podpalenia do czego 
zresztą Jacynowiezowa później przyznała się 

(e) 

  

Święciany. 
NIEZNANY WISIELEC. 

/pobliżu m. Ignalina pow. święciań- 
skiego znaleziono przy torze kolejowym 
zwłoki wisielca. Przeprowadzone przez wła- 
dze policyjne oględziny nie doprowadziły 
do ustalenia. tożsamości osoby samobójcy. 
Jest to trup mężczyzny dużego wzrostu, u- 
brany w czarny garnitur, czapkę — cykli- 
stówkę i szare pantofle. Według przypusz- 
czeń, samobójca był z zawodu śŚlusarzem. 
Dalsze dochodzenie celem ustalenia nazwis- 
ka prowadzą władze bezpieczeństwa. 

KUR JE R 

  

WIDE RSKR 

Zjazd Wileńskiej Regjonalnej Grupy Posłów 
i Senatorów w Druskienikach. 

W dniu 17 czerwca odbyło się w 
Druskienikach. zwołane przez prze- 
bywająccgo tam prezesa senatora 
Witolda Abramowicza posiedzenie 
członków Wileńskiej Grupy Regjonal 
nej Posłów i Senatorów. W Zjeździe 
tym wzieli udział: posłowie B. Wę. 
dziagolski. B. Podoski, J. Tyszkie- 
wiez, St. Dobosz, prof. W. S.uniewicz, 
dr. St. Brokowski. red. St. Mackie- 
wiez, W Kwinte. Wł Kamiński, Fr. 
Krasieki, J, Polkowski, St. Stankie- 
wicz i R Pimonow; seaatorwie prot. 
B. Rydzewski i prof. Z. Jurdziłł. 

Obrady otwarte zostały przez pre: 
zesa sen Abramowicza w sali „Per- 
sjonatu Europejskiego o godz. 6-c; 
wieczorem i trwały bez przerwy do 
godz. 1 m. 30 w nocy. W toku obra.! 
omówione został; szeroko sprawy or 
ganizacyjne, zagadnienia białoruskie 
i stosunki prasowe. 

W dziale organizacyjnym po refe- 

racie sprawozdawczym Kierownika 
Sekretarjatu Wcjewodzkiego post 
Stanisława  Dobosza wywiązała się 
dłuższa dyskusja, w której zabierali 
głos niemalże wszyscy posłowie i s*- 
natorowie. dzieląc się swemi wraże- 
niami i; spostrzeżeniami z odbytych 
w ostatnich tygodniach zebrań gmin: 
nych i Zjazdów Powiatowych Orga- 
nizacyj na terenie województwa wi 

  

leńskiego W wyniku tej dyskusii 
stwierdzono trwałość zaufania w ma 
sach do rządu i BBWR i zdecydowan” 

iść wytrwale w kierunku utrzymania 
jak najściślejszego kontaktu z lul 
nością i realizacji jej najpilniejszych 
postulatów bieżących. 

  

  

W zakresie spraw rarodowościc 
wych zebrani wysłucha!i doskonałeg . 
referatu prezesa grupy sen. Abramo 
wicza na temat kwestji białoruskiej, 
przyjmując z żywem  zainteresowa- 
niem do wiadomości relucję o pierw 
szych poczynaniach, utworzonego nie- 
dawno w Warszawie przy udziale 
prezesa PBWR posła Walerceo Sław- 
ka T-wa Polsko Białoruskiego, które 

postawiło sołie za cel szerzenie ide- 
ałow współżycia Polakćw z Białoru 
siaami i opiekę nad pracą kulturalno: 
narodową wśród szerokich warstw lu- 
dności białoruskiej na Ziemiach Pół 
noeno-Wschodnich Rzeczypospolitej 

Zjazdowi teme przypisać należy 
duże znaczenie polityczne, głównie 

przepracowania na nim zagad- 
nienia białoruskiego. 

Nawiasem wspomni.ć się godzi o 
zwiedzeniu z okazji tego Zjazdu prze” 
tak licze grono naszych parlamen- 
tarzystów słynnych Druskiennickich 
Zal ładów ZJrojowych. 

  

  

Arbon nie dotrzymuje umowy. 
Jak już w swoim czasie donosili 

śmy, specjalna Komisja powołana 
przez Radę Miejską zakończyła już 
swoje prace nad zbadaniem usterek 
i braków w komunikacji miejskiej. 
W związku z tem sprawa ta znalazł: 
się na jednem z ostatnich posiedzeń 
Magistratu, który potwierdził 
nieczo wszystkie zarzuty sław 
T-wu M. i М. К A. (Arbon). a więc 
niewywiązanie się z zobowiązań co 
do uruchomienia przewidzianej umo 
wą iłości wozów, na czem ucierpiał: 
i cierpi częstotliwość ruchu autobuso- 
wego. W konsekwencji pociąga to 
spudek frekwencji jeżdżących na co 

Dziś: Alojzego. 

  

  

  

  

Jutro: Paulina. 

Wschód słońca — g. 2 m. 43 

Zachód „ — & 7 m.56 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S B. 
w Wilnie z dnia 2u/V! — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

t 
  

Temperatura šrednia -- 19° С. 

- najwyższa Ą- 227 C. 

s najniższa > 12? C. 

Opad: 8 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: w nocy i ano deszcz. 

MIEJSKA. 

— Druga tura kołonij letnich. W dniu 

10 lipca rozpoczyna się druga tura kolonij 

letnich dla najbiedniejszych dzieci szkół po- 

wszechnych. Z dobrodziejstw kolonij korzy- 

stać będzie 300 dzieci. Kwalifikacja na ko- 

lonje dokonana zostanie w dniu 8 lipca w 

godzinach rannych na podwórzu Magistratu. 

Kolonje zorganizowane zostały przez Ma- 

gistrat w majątku miejskim Leoniszki. " 

— Kąpieliska na Wilji. W| dniu wczoraj 

szym Magistrat obradował nad sprawą urzą- 

dzenia na Wilji publicznych kąpielisk, a to 

w celu zahamowania rosnących z roku na 

rok ilości wypadków utonięć. Sprawa ta 

szczegółowo zostanie rozpatrzona na czwar- 

tkowem posiedzeniu Rady Miejskiej. 
— Nie cheą płacić podatku lokalowego. 

Z dniem 15 b. m. upłynął ulgowy termin 

płatności podatku lokalowego za drugi kw. 

Podług dokonanych przez Magistrat zesta- 

wień z tytułu należności podatkowych do 

kas miejskich wpłynęło zaledwie 39 procent 

należności preliminowanych w tym czasie 

do płacenia. Wpływy więc podatkowe spa- 

dają bardzo znacznie. podrywając bardzo 
poważnie stan finansów miejskich. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Sekeja Pomocy Naukowych Bratniej 

Pomocy PMA. USB. podaje do wiadomości, 
że na czas wakacyjny będą wypożyczane na 

stępujące skrypty, pod warunkiem zwrotu 

skrypiu w terminie i w takim stanie w ja- 
kim był wypożyczony: Nauka Administracji 
według wykładów prof. Panejki; Statystyka 
Praktyczna według wykładów prof. Gutkow- 

skiego; Prawo Cywilne według wykładów 
prof. Waskowskiego (2 tomy); Międzynaro- 
dowe Prawo Prywatne według wykładów 
prof. Komarnickiego. 

Termin zwrotu upływa z dniem 15 paź- 

dziernika r. b. Ceny za wypożyczenie wyno- 

szą: 2 zł. i 1 zł. 50 gr. 

— Koszty pobytu w Legaciszkach. Brat. 
nia Pomoc PMA. USB. podaje do wiado- 
mości, iż zgodnie z cennikiem uchwalonym 

Podniosła chwila w Gimnazjum 
państwowem w Oszmianie. 

Dnia 13 czerwca (Św. Antoniego) przy- 
padły imieniny Dyrektora. Wzruszający byt 
moment składania życzeń przez delegacje 
klasowe, wyłonione z pośród licznie zebra- 
nej młodzieży gimnazjalnej. Czuło się, że 
to nie szablonowe słowa, łecz wyraz serde- 
cznego przywiązania i głębokiej czci, jaką 
młodzież otacza swego Dyrektora. 

Grono profesorskie złożyło na ręce Sole- 
nizanta 35 zł. na biednych uczniów. 

Obeeny. 

Z pogranicza, 
BALON LITEWSKI WPADL DO NIEMNA. 

W sobotę wieczorem balon litewskiej ob- 
serwacji manewrowej na przedpolu w Olicie 
zerwał się z uwięzi i gnany silnym wiatrem 
wpadł do rzeki Niemna wpobliżu Druskie- 

  

w memorjale złożonym do Magistratn 
uskarża się Arbon, tłumacząc tem nie 
dotrzymanie szeregu warunków za- 
gwarantowanych miastu w umowie 
Stwierdzono również niezastosowania 
się przez T-wo M. i M. K. A. do punk 
tów umowy w sprawie angażowania 
personelu, w pierwszym rzędzie z po- 
śród pracowników b. „Spėldzielni“ 
Pozatem inkryminuje się Arbonowi 
cały szereg innych braków i usterek. 
Referat Magistratu łącznie ze sprawo- 
zdaniem Komisji Radzieckiej przedło 

i na jbliższega 

  

IKA 
przez Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Poastoe 
PMA. USB. na sezon letniskowy 1932 r. i na 
podstawie par. 47 Regulaminu Kolonji gos- 
cie przebywający na terenie Kołonji opła- 
cają w ciągu całego sezonu: akademicy i ab- 
sołwenci 4 zł., nieakademicy 5 zł. 5 gr. Goś- 
cie jako też kuracjusze opłacają należność 
według spożytych posiłków i wykorzystanych 
noclegów, które na miesiąc lipiec przedsta- 
wiają się następująco. 1) akademicy i ab- 

solwenci: I šniad. 10 gr., II šniad. 70 gr., 
obiad 1 zł. 40 gr., podwieczorek 50 gr., ko- 
lacja 80 gr, nocleg 90 gr.; 2) nieakademicy: 
I śniad. 15 gr., II śniad. 90 gr.. obiad 1 zł. 
70 gr. podwieczorek 75 gr., kolacja 1 zł., 
nocleg 90 gr.; 3) dzieci: I śniad. 10 gr., II 
śmiad. 60 gr., obiad 1 zł. 20 gr., podwieczo- 
rek 40 gr., kolacja 70 gr., razem dzieci — 
3 złote. 

    

    
  

  

SPRAWY SZKOLNE. 
— Egzaminy pubłiezne w Konserwator- 

jum odbywać się będą w sali koncertowej 
lokalu własnego (ul. Końska 1) w następu- 
jących terminach: dnia 21 b. m. (egz. publ. 
klasy fort. prof. C. Krewer); dnia 22 b. m. 
(egz. publ. klasy fort. prof. Kimontt-Jacy- 
nowej). Początek egzaminów o godz. 5.30 
po poł. 

Karty wstępu otrzymać można w sekre- 
tarjacie Konserwatorjum od godz, 4—7 p.p. 

— Shelley's Institute (Skopówka 11—10) 
podaje do wiadomości, że dnia 2-go czerwca 
r. b. odbył się egzamin konkursowy z ję- 
zyka angielskiego w obecności komisji, wy- 
znaczonej przez Kuratorjum Okr. Szk. Wil. 
Złożyły egzamin pp.: Izabella Borowska, 
Anna Dowgirdówna, Rebeka Halpernowa, 
Stanisława Popielska, Barbara Pupkówna, 
Liza Szejniukowa, Marja Sakowiczowa, Ha- 
lina Umiastowska, Halina Zelwerowiczówna. 
P. Marja Sakowiczowa otrzymala šwiadect- 
wo z ukończenia instytutu: with distinetion, 
oraz bezpłatne stypendjum na wyjazd do 
Londynu do Politechnie Ilugo's Institute Co- 
lege. 

— Dyrekcja Państwowej Średniej Szkoły 
Ogrodniezej w Wilnie, podaje do wiadomo- 
ści, iż egzamina dla nowowstępujących do 
tutejszej Szkoły odbędą się w dniu 1 i 2 
lipca 1932 r. Podania przyjmuje sekretar- 
jat od godziny 10 do 2 po południu ulica 
Sottaniska Nr. 50. 

Z POCZTY. 
— Dyrekeja P. i T. zawiadamia, że z dn. 

1 sierpnia r. b. zwija się agencję pocztową 
Dziembrów, pow. Szczuczyn, wojew. nowo- 
gródzkie. 

WOJSKOWA. 
— Kto dziś staje przed komisja pobo- 

rową? W; dniu dzisiejszym obowiązani są 

stawić się przed komisją poborową ci męż- 
czyźni, urodzeni w roku 1910, którzy pod- 
czas poboru w roku ubiegłym zakwalifiko- 
wani zostali jako czasowo niezdolni do służ 
by wojskowej (kat. B), nazwiska ich rozpo- 
czynają się na fiterę S i zamieszkują na te- 
renie komisarjatów 2, 3 i 6. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie, 
XXII Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 22 czerwca 1932 r. o godz. 20ej 

w sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Uezniowie-rzemieślnicy nie są praco- 

wnikami przemysłowymi. Wobec tego, że 
organizacje rzemieślnicze i poszczególni rze 
mieślnicy zwracali się nieraz do Izby Rze- 
mieślniczej w Wilnie, z prośbą o interwencję 
u Władz Skarbowych z powodu zaliczania 
przez te Władze uczniów-terminatorów do 
liczby pracowników przemysłowych (co wpły 
wa na podwyższenie kategorji świadectw 
przemysłowych), Izba Rzemieślnicza infor- 
muje obecnie zainteresowanych. że zgodnie 
z wyrokiem Sądu Najwyższego w tej sprawie 
(Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego, Orzecze- 

nia Izby Karnej zeszyt 12, 1932 r. — wyrok 
z dnia 16 października 1931 r. 2. 4 K. 651-31) 
uczniów nie można uważać za pracowników 
w zrozumieniu Ustawy o Państwowym Po- 
datku Przemysłowym. 

  

  

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Bezrobocie spada. Podług ostatnich 

„danych stan bezrobocia na terenie m. Wilna 
wynosi 5479 osób. W stosunku do tygodnia 
poprzedniego bezrobocie spadło o 19 osób. 

Z powodu zastoju w robotach budowia- 
nych bezrobocie spada bardzo pawoli. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Dwóch rabinów gminnych. Onegdaj 

Starosta Grodzki wręczył nominacje, nadane 
przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oś 
wiecenia Publiczne czterem podrabinom 
oraz rabinowi Grod kiemu. 

Wł ten sposób zlikwidowany został osta- 
tecznie spór między ortodoksami i sjonista- 
mi w sprawie obsadzenia stanowiska rabina 
naczelnego. Obecnie więc gmina żydowska 
posiada dwóch rabinów gminnych w osobach 
pp. Rubinsztejna i Grodzieńskiego. 

RÓŻNE. 
— Wilno w hołdzie wielkiemu pieśnia- 

rzowi. Wystawa Moniuszkowska, zawierają- 
ca kilkaset przedmiotów związanych z twór 
czością i pobytem Moniuszki w Wilnie, mie- 
ści się w głównym pawilonie wystawowym 
w ogrodzie po-Bernardyńskim i otwarta jest 
codziennie od i1 rano do 8 wieczór. 

jście na wystawę 45 gr., ulgowe 20 gr., 
zbiorowo (od 10 osób) 10 gr. od osoby. 

—  Loterja fantowa na remont Wieży 

Ś-to Jańskiej odbędzie się w dniach 21, 2 
23, 25 i 26 czerwca. 1000 biletów wygrywa- 
jących: najrozmaitsze rzeczy, w tem wiele 

cennych przedmiotów. na biletu 50 gr. Co 
drugi bilet wygrywa. Wystawa fantów przy 
ul. Królewskiejl. Wygrane przedmioty w 
dawane są w godz. 11—14 i 16—19. — B 
lety do nabycia u kwestarzy, w kancelarji 
parafjalnej, przy wejściu do kościoła Św. 
Jana i na wystawie fantów. 

TEATR | MUZYKA 
— „Polacy w Ameryce w Bernardynce. 

Dziś, we wtorek dnia 21 czerwca o godz. 

8.15 wiecz. odbędzie się przedstawienie dla 
jska — świetnej i wesołej operetki p. t. 

„Połacy w Ameryce", w której taniec. śpiew 
1 przezabawna treść wywołują na widowni 

huragany zdrowego Śmiechu. 
Pozostałe bilety do nabycia od godz. 4-ej 

w kasie Teatru w Bernardynce. 
Jutro, we środę dnia 22 b. m. 

8.15 „Połacy w Ameryce". 
— „Nieuchwytny* w Lutni. Dziś, we wto 

rek dnia 21 czerwca o godz. 8.15 wiecz. 
świetna sztuka Wallace'a p. t. „Nieuchwy- 
tny”, osnuta na tle niesamowitych zdarzeń 
detektywistyczno-kryminalnych, rozgrywają. 
cych sie za kulisami sławnego londyńskiego 
Scotland Yardu. Sceny pełne niezwykłej gro 
zy i napięcia budzą na widowni wielkie za- 

interesowanie. 
Jutro, we środę dnia 22 b. m. 

8.15 wiecz. euchwvtny". 
Naj za premiera w Bernardynee. 
Miejskie przygotowują dla Wólna nie 

atrakcje. W: przyszłym tygodniu na 
scenie Teatru Letniego w Bernardvynce po 
raz pierwszy ukaże się głośna szłuka Kra- 

. W? przed- 
tem wezmą udział liczne chóry 
doborowa orkiestra i statyści. 

słanie się ewenementem 
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RADIO 
WTOREK, dnia 21 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: 
Muzyka hiszpańska (płyty). 16. Radjowa 
gazetka rzemieślnicza. 16.60: „Pływanie 
sportem mas* — odczyt. 17.00: Koncert sym 
foniczny (płyty). 18.00: Zagadnienie pacyfi- 
ku — odczyt. 18.20: Muzyka taneczna. 19.15: 
Przeglad litewski. 19 Program na środę. 

: Prasowy dziennik radjowy 1 „Po, 
nka radjotechniczna*. 20.00: Koncert. 
„Reymont u siebie feljeton. 21.10: 

Koncert. 21.30: Komunikaty i muzyka tan. 

ŚRODA, dnia 22-go czerwca 1932 r. 

11:58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 
poborowych (muz. i pog.). 12.40: Kom. met. 
15.35: Program dzienny. 15.40: Audycja dla 
dzieci. 16.05: Koncert dla młodzieży (płyty). 
16.35: „Precz z batem* pogadanka. 16.50: 
Co widzimy na wystawie szkół zawodowych. 
17.00: Koncert. 18.00: „Sport w życiu mło- 
dizeży* odczyt. 18.20: Muz. tan. 19.00: „Szko- 
ła podchorążych piechoty* odczyt. 1915: 
Przegląd prasy litewskiej. 19.40: Progr. na 
czwartek. 19.30: Pras. dziennik rad. 19.45: 
„Kobieta, kino i špiew“ „ 20.00: Копсе 
chóru ukraińskiego. 20.45: Kwadr. 
(Prus). 21.00: „2000 lat muzyki* cz. I. 21.50: 
Kom.. muz. tan. i odczyt esperancki. 

NOWINKI RADJOWE. 
POŻYTECZNY SPORT. 

Dnia 21 czerwca o godz. 16.40 red. M. 
Wyrzykowski w odczycie p. t. „Pływanie 
sportem mas* zaznajomi audytorjum radjo- 
we z tym pożytecznym, zdrowym i najdostęp 
niejszym dla szerokich mas sportem, który 
coraz szersze zatacza u nas kręgi. 

REYMONT U SIEBIE. 

"Tegoż dnia o godz. 20.55 znany i popu- 
larny pisarz Kornel 3 szyński ze zwykłą 
sobie swadą wygłosi przed mikrofonem fel- 
jeton. w którym ukaże nam svlwetkę wiel- 
kiego autora „Chłopów* na tłe życi 
dzinnego i prywatnego, takiego ji 
„Reymont u siebie”. 

NA WILEŃSKIM BPUKU 
PRZYGODA 6 ABITURJENTÓW 
GIMNAZJUM DZIĘCIELSKIEJ. 

W. ubiegłą niedzielę grupa abiturientów 
gim. Dzięcielskiej urządziła wycieezkę do 
Trok. Wi drodze powrotnej większość wy- 
cieczkowiezów wyjechała z Landwarowa po- 
ciągiem, zaś 6 postanowiło wrócić do miasta 
piechotą. 

Wi odległości jakichś trzech kilometrów 
od Landwarowa abiturjenci zauważyli wy- 
wieszony na drutach telegrafieznveh trans- 
parent komunistyczny. W; chwili kiedy zbli- 
žyli sie do transparentu otoczeni zostali 
przez kiłku esobników, którzy oskarżył ich 
© wywieszenie tego sztandaru, poczem za- 
częli obrzucać kamieniami. Abiturjentom le- 
dwo udało się zbiec. O przygodzie swej zło- 
żyli meldunek do policji, skarżąe się, iż ja- 
eyś nieznani sprawey usiłowali ich sprowo- 
kować. 

ZAGADKOWE SAMOBÓJSTWO 
REEMIGRANTA. 

W] niedzielę, późno wieczorem w hotełu 
„Wilno* przy ul. Sadowej wystrzałem z re- 
wolweru w skroń popełnił samobójstwo 37 
letni Stanisław Szwed reemigrant z Ameryki 

Pewody samobójstwa Stanisława Szweda 
przedstawiają się nader zagadkowo: Szwed 
przybył do hotelu w sobotę z rana i zajął na 
specjalne żądanie pokój Nr. 13. Przez cały 
dzień Szweda nie było w domu. Powrócił 
późno w nocy i więcej nie opuszczał swego 
pokoju. 

W. niedzielę około godziny 7-mej jeden 
ze służby hotelowej posłyszał nagle w po- 
koju Nr. 13 jakiś huk, podebny do wystrzału 
rewolwerowego. Nie zwrócił jednak na to 
zbytnio uwagi. Dopiero za parę godzin, sły- 
sząe, iż w pokoju tym panuje niezmącona 
cisza co wzbudziło w nim podejrzenie. po- 
stanowił tam zajrzeć. Na krześle przy biur- 
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Otwarcie Wystawy Sprawozdaw- 
czej Wydz. Szt. Pięknych U.S. B. 

Czerwiec jest okresem sprawozdań 
i wystaw. Mamy ich obecnie w Wilnie 
sporo, ale najokazalsza jest niewątpli 
wie Wystawa sprawozdawcza Wydz. 
Szt. P. U. S. B., otwarta w niedzielę, 
o godz. 13-ej, w gmachu Wydziału, w 
murach pobernardyńskich. 

Otwarcie dokonane zostało bardzo 
uroczyście przez J. M. Rektora, prof. 
d-ra Januszkiewicza, w obecności bar- 

dzo licznych przedstawicieli władz i 
różnych sfer społeczeństwa wileńskie- 
go. Nieobecnego w Wilnie p. wojewo- 
dę Beczkowicza zastępował p. wicewo- 
jewoda Jankowski, władze wojskowe 
reprezentował p. generał Skwarczyń- 
ski; widziełiśmy też J. Е. hachana 
Szapszała, p. kuratora Szelągowskie- 
go, wiceprezydenta Czyża, p. dyrek- 
tora kolei Falkowskiego, dyrektora 
Okr. Izby Kontroli Pietraszewskiego, 
p. konserwatora d-ra Lorentza, p. in- 
spektora Izydorczyka,.p. starostę Ko- 
walskiego i wielu innych. 

Otwarcie odbyło się bardziej uro- 
czyście niż zwykle, poczem goście uda 
li się do sal bogato wypełnionych pra- 
cami słuchaczów Wydziału, zaczyna- 
jąc od pięknej sklepionej sali z filara- 
mi na parterze, gdzie mieści się dział 
rzeźby prowadzony przez prof. Bałzu- 
kiewicza. 

Sale pierwszego piętra zajmują 
prace pierwszego i drugiego kursu, a 
na drugiem piętrze umieszczono kur- 
sy trzeci i czwarty, wraz ze specjal- 
nym działem, salą kilimiarstwa. 

Dorobek wydziału jest bezsprzecz- 
nie imponujący. Widać wiełką sumę 
włożonej weń pracy zarówno uczniow 
skiej, jak i pedagogicznej, profesor- 
skiej, i szereg nietuzinkowych talen- 

tów wśród rzeszy studenckiej. Nieba- 
wem powrócimy doń w szerszem 0- 

mówieniu, poprzestając dziś z braku 
czasu na tej krótkiej wzmianee. 

szkł. 

Pokaz przyjaciół. 
Mowa jest naturalnie o zwierzętach, o 

tych domowych faworytach których hodo- 
wła daje młodzieży tyle dobrych wrażeń, 
tyle budzi dodatnich uczuć. Człowiek który 
odpowiednio łagodnie i poczeiwie odnosi się 
do zwierzęcia i bliźniego nie skrzywdzi, a 
zły człowiek, znęcający się nad bezbronnem 

i niemem stworzeniem, potem się do skóry 
bliźniego swego dobiera z nożem czy rewol 
werem. 

Dlatego dowcipną i miłą mieli myśl 
członkowie Tow .Op. nad Zwierzętami, urzą 
ddzając już bodaj po raz trzeci pochód fawo- 
rytów, i pokaz rozmaitych psiuczków, kot- 
ków, kogutów, szczurów, świnek morskich, 
i co tam kto miał i chciał pokazać. 

Jakże niewiele trzeba niedzielnej publi- 
czności. jak to wszystkich bawiło!  Gęsto, 
przez całą Mickiewicza słali ludzie i wszys- 
cy mieli roześmiane twarze, bawili się pa- 
trząc na zwierzaków, które 2  wy- 
walonemi ozorami maszerowały triumfal- 
nic vkok swych chlehedawców. „A wo, pa- 
trzaj jaka tłusta ta jaka wystrojona... 
a ci widziałeś małpa, ach jej jaka śmieszna” 
— wołały dzieci, tłocząc się koło pięknego 
okazu japońskiego maki, wyciągającego u- 
przejmie ciemną rączkę do witających go- 
dzieci, gładząc lśniące głowy wyczesanych 
piesków, wśród których zauważyliśmy pię- 
kne okazy bronzowych cererów, sporo Szpi- 
ców, wilków. parę taksów. Niektórzy chłop- 
cy nieśli obok siebie koty i białe szczury, za 
nimi dreptały dziewczątka z kurami pod 
pachą. Powoli sunęły dorożki, z dumnymi 
dorożkarzami na kozłach, na których piersi 
błyszczała odznaka za dobre utrzymanie ko- 
nia wręczona im osobiście przez p. wojewo- 
dę. Propagandowe sztandary i orkiestra to- 
warzyszyły pochodowi. 

Dobry, miły pomysł, dający wesołe wra- 
żenia młodizeży, i przechodniom, na przy- 

szłość należy rozwinąć jeszcze energiczniej- 
szą propagandę, wzywając wszystkich właś- 

cicieli domowych zwierząt do pochodu, a 
dobrzeby było naznaczać jakieś nagrody, za 
dobrego stróża domu, za dobrą matkę raso- 

      
  

    
    

    

  

  

wych dzieci, za nośną kurę, połączyw: w 
ten sposób załeły zwierzęcia z troskliwością 
właścicieła. 

Ubrać dorożki w trochę kwiatów i ziełeń     

a będzie prawie corso kwiatowe i dzieci zbie 
rające bławatki i rumianki zarobią na tem, 
A estetyka zyska. Na przyszły rok się tak 
zrobi i znów wilnianie pokażą że umieją lu_ 
bić i cenić wierne stworzenia, towarzyszące 
człowiekowi. el, R. 

- Mauzoleum królewskie © 
w kaplicy św. Kazimierza. 
W związku z zatwierdzeniem przez 

Ministerstwo Robót Publicznych pro- 
jektu prof. Kłosa w sprawie budowy 
mauzoleum w kaplicy św. Kazimierza 
w Bazylice Katedralnej, Komisja Tech- 
niczna Komitetu Ratowania Bazyliki 
przystąpiła do szczegółowego opraco- 
wania szkiców i planu robót. 

     

Zwyżka celna nie dotknęła 
mydła Palmolive, 

cieszącego się powszechnem 

uznaniem. 
Ostatnie czasy przyniosły zwyżkę całego 

szeregu artykułów kosmetycznych, co doty- 
czy przedewszystkiem fabrykatów zagranicz- 
nych, na które. jak wiadomo. cło zostało 
znacznie podwyższone. 

Zwyżka ta nie dotknęła zupełnie mydła 
Palmolive, które jako produkt krajowy, wy- 
rabiany w Polsce przez polskich robotnikó 
stanęło w krótkim czasie w szeregu przodu- 
jących polskich mydeł toaletowych. Bezprzy- 
kładny ten sukces zawdzięcza Palmolive w 

pierwszym rzędzie olejom owoców oliwnych, 
palm i orzechów kokosowych, z których jest 
wyrabiany. Oleje te mię: się z sobą wed- 
ług specjalnych recepi, rzymanych w ści 
łej tajemnicy. Jak zbawienne jest & 
mydła Palmolive, dowodzi najlepi 
23.000 specjalistów kosmetyki całego świata 
poleca gorąco regułarne jego stosowanie. 
Każda dbała o wygląd swój Połka uważa 
dziś pielęgnowanie cery tem łagodnem myd- 
łem z olejów roślinnych za rzecz zupełnie 
zrozumiałą. Obecnie, dzięki niskiej cenie 
może też sobie każda na to pozwolić. 

ku nawpół leżał bez oznak życia Szwed. Ko- 
szulę miał okrwawieną zaś w ręku ściskał 
rewolwer. Zawezwany 'lekarz skonstatował 
śmierć. Przyczyny samebójstwa Szweda jak 
również miejsea jego stałego zamieszkania 
narazie nie ustalone. ” 

Zwłoki jego przewieziono do kostnicy 

przy szpitalu Św. Jakóba. te) 
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Złodziejska karjera rzekomej hrabiny - 
Przed kilku tygodniami do połieji šled- 

czej w Wilnie zgłosił się dr. Kopełman za- 
mieszkały przy ul Zawalnej Nr. 22 i zamel- 
dował, iż okradziony został przez swoją słu- 
żąeą z garderoby i biżuterji na sume prze- 
szło 5000 zł. 

Widrożone natychmiast dochodzenie do- 
prowadziło wkrótce do ujęcia złodziejki, 
która po dokonaniu kradzieży wyjechała z 
Wilna w kierunku Warszawy, lecz nasku- 
tek listów gończych została zatrzymana w 
Landwarowie. Okazała się nią niejaka Jad- 
wiga Gajewska, która przyjęta została na 
służbę przez dra Kopelmana na trzy dni 
przed dokonaniem kradzieży. Aresztowaną 
esadzono w więzieniu na Łukiszkach, gdzie 
przebywa do dnia dzisiejszego, 

Dopiero obeenie w toku dalszego docho- 
dzenia prowadzonego przez władze polieyj- 
ne, wyszły najaw niezwykle ciekawe szcze- 

Gajewska okazała się „grubą rybą* po- 
szukiwaną przez policję szeregu miast poł- 
skieh. 

Karjerę sweją rozpoczęła od zwyczajnej 
złodziejki kieszonkowej, Pochodząc z inte- 
ligentnej i zamożnej rodziny, w młodym wie 
ku została uwiedziona przez oszusta, porzu- 
tila rodziców i od tego czasu datuje się 
jej zbrodnieza karjera. 

Dzięki kilku udanym kradzieżom zdoby- 
ła znaczną fortunę, za którą nabyła w War- 
szawie kamienieę. Tu Gajewska prowadziła 
podwójny tryb życia. W. dzień uchodziła za 
damę z beau mondu i podawała się za hra- 
binę, zaś po nocach udawała się na wypra- 

wy złodziejskie. Głównem jednak źródłem 
dochodów były gościnne występy na prowin 
cji. Poszukiwały ją estatnio wydziały śled- 
cze: w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Dąbro- 
wie Górniczej, Katowieaeh, Poznaniu, Te- 
runiu, Piotrkowie, Lwowie, Brześciu i in- 
nych mniejszych miastach Polski, 

Gajewska w czasie dokonywania oszustw 
i kradzieży wstępowała najezęściej do bo- 
gatych domów w charakterze służącej, po- 
kojowki, gcspodyni i po kilku dniach po 
ckredzeniu swych chlehodaweów uciekała 
zacierając za sobą wszełkie ślady. Sprytna 
Gszustka posługiwała się fałszywemi dowo- 
dami na nazwiska Anny Gajewskiej, Alek- 
sandry Oksieńskiej, Antoniny Stryjeńskiej, 
hrabiny Aleksandry Królowej, Antoniny Wa- 
cławskiej, Telimeny Krukowskiej, Barbary 
Tomaszewskiej, Józefy Jankowskiej i t. d. 
Ogółem okradła 35 bogatych domów, na z 
górą 80 tys. zł. w gotówce, biżuterji na su- 
nię Gkeło 56 tys. zł. oraz różnej cennej gar- 
deroby i fantów wartości 10.000 zł. 

Po udanych „występach wracała do 
Warszawy i tu rozbijała się po danelngach 
i restauracjach. Widywano ją w towarzyst- 
wie solidnych panów i osób z towarzystwa. 
Wyjeżdżała często do uzdrowisk miejsco- 
wych i zagranieznych, gdzie również doko- 
nywała kradzieży i oszustw. 

Wi dniach najbliższych pe ukończeniu 
śledztwa w Wilnie Gajewska rozpoeznie wę- 
drówkę pod eskortą policyjną do innych 
miast Połski gdzie też dała się w swoim 
czasie we znaki. (e) 

Zranienie ucznia. 
Wczoraj wieczorem został postrzełony w 

ramię 16-letni uczeń Jan Dorubicz (Antokol 
58). Rannego przewieziono do szpitala. 

Wypadek spowodował kolego Dorubicza 

w ezasie manipulowania rewołwerem. Spraw 
ea strzału chelał jakoby połenić samobój- 
stwo i sprawdzał rzekoma rewołwer, czy 
dobrze funkcjonuje. 

  

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

Komunikat! 
giery filmowe pierwszo- Bźwięk. Kino-Toatr 
rzędnego repertuaru 

PAN 
utiea Wielka 42. 

zniżyć ceny 

Х. 9 КЗв я Ww IE RNS K 

SPORT. 
Drugi dzień wyścigów konnych. 

Drugi dzień wyścigów konnych zgroma- 
dził już nieco więcej publiczności, mimo to 
zainteresowanie zawodami jest jeszcze bar- 
dzo dalekie od lat ubiegłych, gdy Pośpiesz- 
ka była formalnię wypełniona publicznością. 
Coprawda na starcie więcej wówczas wi- 
dzieliśmy koni. Większe było zainteresowa- 
nie ze strony samych zawodników. Obecnie 
poza konkurencją miejscową na starcie uj- 
rzeliśmy reprezentanta Bydgoszczy i jedne- 
go z Poznania. 

Zawody niedzielne rozpoczęła gonitwa 
płaska na trasie 2100 metrów. Nagroda 600 
złotych. Do biegu zgłoszono 7 koni. Startu- 
je 3. Pierwszy przychodzi ogier Giewont pod 
jeźdźcem Jagodzińskim. Drugie miejsce zaj- 
muje Konczal na koniu Aladyn. 

Za bieg ten totalizator wypłaca maksy- 
malną w tym dniu sumę — 28 zł. 

Gonitwę drugą rozegrano na trasie 3600 
metrów z przeszkodami o nagrodę 900 zło- 
tych. Startują 8 konie. Walka rozegrała się 
między Gizellą i Dziwem. Na przeszkodzie 
jeździec dosiadający Gizellę spada, ta jednak 
nie rezygnuje z walki i sama bierze przesz- 

OGNISKO—LAUDA i:1 (1:1). 

Wynik ten jest największą sensacją spor- 
tową Wilna. Nikt absołutnie nie spodziewał 
się przed meczem, że Lauda, uważana pow- 
szechnie za dostarczyciełkę punktów, potra- 
fi wywalczyć wynik remisowy z Ognisikem, 
pretendującem, i to nie bez szans, do tytułu 

mistrzostwach, pomniejszając przez to po- 
ga klubu pocztowców, gdyż poziom, jaki za- 
prezentowali w opinji dotychczasowej zmie- 
nić niczego nie może. Fakt jednak pozostaje 
faktem, że Ognisko straciło cenny punkt w 
mistrzostwach, pomsiejszając przez to po- 

żnie swe szanse na zdobycie mistrzostwa. 

  

  

Na boisku królowało niepodzielnie kom- 
pletne bezhołowie. Żadna z drużyn nie jest 
w stanie zdobyć się na przeprowadzenie ja- 

kodę, dochodzi Dziwa i frenetycznie oklas- 
kiwana przez publiczność mija go przed sa- 
mą metą. Zwyciężył jednak oczywiście Dziw 

prowadzony przez jeźdzca Chomicza, 
W! trzeciej konkurencji, biegu na dystan- 

sie 3200 metrów startują również tylk. ko- 
nie. Zwycięża Zygfryd pod rtm. Bobińskim 

   

przed Zagończykiem, którego dosiadł kpt. 
Mrowiec. я 

Gonitwa czwarta z przeszkodami na dys- 
tansie 3200 metrów o nagrodę 700 złotych 
przynosi zwycięstwo rtm. Bobińskiemu na 
Dalji. Drugie miejsce zajmuje Żupan pod 

źcem Pieczyńskim, trzecie por. Bohdano- 
wicz na Ma Cokuinie, prowadząc przez trzy 
czwarte biegu i ulegając swym konkuren: 
tom na finiszu 

Wi ostatni 
dwa konie. D 

    

  

  

    
   
   

nitwie dnia startują tylko 
s 2800 metrów. Nagroda 

700 złotych. Zw ża Lipiński na Gazimu- 
rze przed inż. Pomiernackim na Umizgu. 

Dalszy ciąg wyścigów odbędzie się w dniu 
25 b. m. i może większym cieszyć się będzie 
powodzeniem zarówno ze strony zawodni- 
ków, jak i publiczności. 

kiejś skoordynowanej akcji. Włysiłki „Jani- 
kowskiego* wprowadzenia ładu do linji o- 
fenzywnej Ogniska nie znajdują zrozumienia 
to też gry poza bezładną kopaniną nie było 
wcale. Mimo to wynik meczu krzywdzi Og- 
nisko, które cisnąc niemiłosiernie przez całą 
pierwszą połowę nie potrafiło uwydatnić 
swej przewagi, zaprzepaszczając mnóstwo 
murowanych pozycyj. 

Po przerwie Lauda dopingowana przez 
swych sympatyków ma już więcej z gry, 
mimo to nie potrafiła ani przez moment po- 
ważnie zagrozić bramce kolejowców. 

Jedyny swój punkt zdobywa Ognisko z 
karnego egzekwowanego przez Kozłowskie- 
go. Dla Laudy bramkę zdobywa Soroko, do- 
bijając niefortunnie przez bramkarza obro- 
niony strzał jednego z napastników. 

KURS PŁYWACKI. 

Zarząd Sekcji Wioślarsko-Pływackiej AZS 
Wilno — podaje do wiadomości, iż zostały 
zorganizowane kursy pływackie pod kierun- 
kiem fachowych instruktorów Polskiego Zw. 
Pływackiego p. Wiktora Stankiewicza i p. 
Hanny Mincerówny: 

1) Kurs dla początkujących. 
2) Kurs dla zaawansowanych (crawl — 

i inne style). 
Opłata za kurs wynosi: dla członków AZS 

— 2 zł, wszyscy inni — 4 zł. 
Zapisywać się na przystani wioślarskiej 

AZS-u w godzinach od 17 do 19. 

JEŻDŹCY POLSCY REZYGNUJĄ Z WYJAZ- 
DU NA IGRZYSKA OLIMPIJSKIE. 

Zarząd Pol. Zw. Jeździeckiego, dążąc do 
najsumienniejszego rozwiązania kwestji wy- 

słania drużyny jeździeckiej na zawody o- 
limpijskie, postanowił przed powzięciem о- 

j de i wszechstronnie zbadać 

  

statecznej 

wszelkie możliwości. 
Po tegorocznych zawodach konnych w 

Warszawie, które były uznane jako pierwsza 
eliminacja olimpijska, Zarząd Związku w 
porozumieniu z szefem dep. Kawalerji zor- 
ganizował specjalną grupę treningową w 
Centrum Wyszkolenia Kawalerji w Grudzią- 
dzu. 

Po zapewnieniu w ten sposób naszym 
czołowym jeźdźcom najlepszych warunków 
pracy i przeprowadzeniu dwóch dalszych kon 
kursów eliminacyjnych (10 i 14 b. m.) Za. 
rząd Związku pod przewodnictwem prezesa 
swego, płk. dypl. J. Brochwicz-Lewińskiego 
doszedł na posiedzeniu w Grudziądzu do 
przekonania, że praca naszych jeźdźców o- 
siągnęła wysoki poziom techniczny i wyło- 
niła szereg jeźdźców i koni, rokujących jak- 
najlepsze nadzie 

Na czoło wysunęli się: por. Szosland na 
Allim, por. Biliński na Rabusiu, kpt. Mro- 
wec na Moskalu, por. Ruciński na Roksanie, 
mjr. Trenkwald na Madzi, por. Dąbski-Nehr- 

lich na Nero, por. Łukaszewicz na Nidzie i 
por. Rojcewicz na „The Hoop*. 

Jednak ze względu na ciężkie położenie 
gospodarcze kraju i dotąd niewyjaśnione 
możliwości sfinansowania sałej ekspedycji 

  

   

   

  

Mz. 139 (72381) 

w zestawiemiu z bliskim terminem wyjazdu.:. 
zarząd Zwiąkku zdecydowaž pdsłąpić od 
swego pierwotnego zamiaru wysłania ek“py 
na zawody olimpijskie. 

TŁOCZYŃSKI DOBRZE ZACZYNA. 

LONDYN. 20. 6. (Pat). W! pierwszym dniu 

turnieju tenisowego o mistrzostwo świata w 

Wimbledon mistrz Połski Tłoczyński poko- 

nał w piewszej rundzie Anglika Godsella w 

trzech setach 6:1, 613, 7:5, Tłoczyński grał 

bardzo równe i opanowanie wykazując do-- 

skonałą klasę i wygrywając względnie łat- 

wo. 

NOWE REKORDY POLSKI W 
LETYCE. 

BYDGOSZCZ. 20. 6. (Pat). Rozegrane tu: 

zostały zawody lekkoatletyczne o mistrzo-- 
stwo Pomorza. W. czasie zawodów pobite 
zostały trzy rekordy Polski. W rzucie osz- 
cezpem Władysław Mikrut osiągnął 63 m. 
20 cm. W| skoku o tyczce Frost uzyskał 371 
em. W! rzucie młotem Więckowski ustanowił 
nowy rekord z wynikiem 38 m. 61 cm. 

Czy wiecie, że... 
— Energja cieplna. jaką wydaje w ciągm 

roku słońce, wystarczyłaby do stopienia w 
tym samym czasie warstwy lodu 35-metro- 
wej grubości na całym globie ziemskim. 

LEKKOAT- 

— Najgłębsze szyby wiertnicze na połach 
naftowych w Kalafornji sięgają 3000 mtr. 
a ; pomocy maszyn nowego typu spo- 
dziewają się dowiercić szyby do głębokości 
4500 metrów. 

— Pierwszy medal pamiątkowy z platy- 
ny został wybity w Stanach Zjednoczonych: 
na pamiątkę 200-ej rocznicy Waszyngtona. 

   

   

— W; Chicago ma się odbyć w przysz- 

łym roku na wystawie wszechświatowej kon- 
gres międzynarodowy „niewidzialnych”, t. j.. 
speakerow ze stacyj radjowych wszystkichu 
krajów. 

  

Biorąc pod uwagę ciężki kryzys gospodarczy, Dyrekc'a kina „„PAN'' postano- 
wiła: Aby dać możność szerszej publiczności oglądania zeroekranowe szla- 

aż do minimum, 
a mianowicie: 

DZIŚ! Po raz l-szy w Wilnie! Największy film kryminalny wszystkich czasów, który zainteresował cały świat 

TAJNY DETEKTYW (Walka o miłość dziewczyny) 

od 30 gr., parier od 60 gr. 

Najnowsze triki detektywów ujrzymy w tym najlepszym filmie sensscyjnym. Niebywała gra artystów i reżyserjal 
W roli tytułowej słynny KENNETH HARLAN. Ścinające krew w żyłach zmagania z bandą szantażystów. 
  

Na scenie: Dziś niebyw. sensacja! Występ fenomenalnego jącnowidzatelepaty 
wiedzi na pytania 

ia oem Dr. JEKYLL i Mr. Hayde mówi cały światl 

Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tol. 9-26 

  Władzia Zwirlicza 
Wyczuwanie faktów życia i śmierci. 

Odgadywanie myśli. 
Daje trafne odpo- 

Odszukiwanie zaginionych etc. 

Na tle głośnej powieści L. Stewensona. 
Podwójne życie człowieka. Realiz. R. Ma- 

mouliana. W rol. gł.: gen. mistrz maski Frideric March i Miriam Hopkins. Szczyt napięcia dramatyczrego, 
emocji i techniki. Ceny miejsc nie podwyższone. Na |-szy seane ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:15 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 | 

Dziś! 

dramat życiowy p t. 

Wielki wzrusz. 

Dźwiękowe Kino 

CASSIN Oj 
Wielka 47, tel. 15-41, 

Dziś! Wielki poemat filmowy w real. znakom. reżys. 
| Alessandro Biasetti. 100% mówiono-śpiewny film 

nie było tematem „Chłopów” nieśmiertelnego Reymonta. 

2 

KINO KOLĖJOWE 

OGNISKO 
Tebok dworca kolejow.) 

Dziś! Wielkie 
arcydzieło 

filmowe p. t. 
Rzecz dzieje się w Wiedniu. 

Błękitny wal 

Orient-Express 
UWAGA! Walczymy z kryzysem! Ceny miejsc na wszystkie seanse: Balkon 30 gr. Parter 60 gr. 

ZEW ZIEMI 
w kraju. Tematem jego bowiem jest ów nieodparty ciąg do ziemi, który leży we krwi każdego Polaka. To właś. 

W rol gł.: Łeda Glorja, Sandro Sałvini i in. 
Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe Foxa i in. Początek o godz. 4, Na |-szy seans ceny zniżone. 

W rolach Lil Dagover 
głównych ; Heinrich George. 

Ten włoski film jest bardziej polski 
od szeregu filmów, wyproduk u nas 

Wspan. dram. erotyczno-mił. w 10 akt. 

weś Vera Veronina. główn. 
Początek seansów o godz. 6-ej, w niedzielę i swięta o godz. 4-ej po poł. 
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OLEJARNIA 
Bracia 0.i K. RYNDZUN 

Wilno, Nowogródzka 15, telefon 11-74, 

sprzedaje oleį, pokost i makuchę Inlaną. 
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Jeśli chcesz 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 2-g0, 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Zakretowej Nr.7, zgodnie 
z art, 1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 23 czerwca 1932 r., o godzinie 10-ej rano 
w Wilnie, przy ulicy Jakóba Jasińskiego Nr 7, odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji, należącego do Eugenju- 
sza Falkowskiego majątku ruchomego, 
się z umeblowania i sprzętów domowych, oszacowa- 
nego na sumę 635 zł. 

składającego 

Komornik Sądowy H. Lisowski. 

й PRSRSEESIJA, 
WJ M A MO R) 

  

(Pat). ‹ 

  
   

Georges) 

>| g0LE KĄPIELOWE 
Muł Piszczański. 

DBAJCIE o SWOJE ZDROWIE! 

„SZWAICKĄSKIE GÓRSKIE ZIOŁA 
(z marką „Kogut*) są stosowane 
przy chorobach: Żołądka, ki- 

\ 2 szek, obstrukcji i kamieni 
żółciowych. 

„dawajtarskie Górgkie Zióła” 
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz- 
czającym, ułatwiającym funkcje organów tra- 
wienia : działającym przeciwko otyłości. 

Sprzedają po 2 zł. za pudełko 
apteki i składy apteczne. 

W. Z. P. Nr.;10: 

    

Zespół z3.: 
przygotowuje 

do egzaminów wstępn. 

Do wynajęcia 

J. PRUŽAN 
SKŁAD APTECZNY w Wilnie 

MICKIEWICZA 15, tel. 4-82, (vis-a-vis Hotelu 
Egzystuje od 1890 r. 

Otrzymane śwież. czerpania 1932 r. 

naturalne wady mineralne 
ai Borżom, Karisbad, Krynica, Vichy etc. etc. 

Ciechocińska, 
Inowrocławska etc. 

Kąpiele Nauhelmskie. 

dom kupić lub sprzedać 

daj ogłoszenie 
„KURJERA WILNSKIEGO“ 

Ulica Jagielioūska Nr. 3. 

  

WANDA DOBACZEWSKA. 

= £ 

Informacje bezpłatnie. 
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Po faktycznie najniższych cenach 
poleca Skład Apteczny 

а АКХ" (dawn. „I. B. SEGALL*) 
MICKIEWICZA 5, tel. 8-73 

WALIZKI, WORKI DO POŚCIELI, NESE- 
SERY, TECZKI SKÓRZANE, TERMOSY 
iinne ARTYKUŁY PODRÓŻNE — 

NAJWIĘKSZY WYBÓR.   do waństwow. Szkoły 
Techn. Ceny przystępne. 
Początek zajęć 30 czerwca 
Zgłoszenia u p. A. Szu- 
lakiewicza, Stara 24, m. 2 

pokój 
w najlepszym punkcie 

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

nach urzędowych. 
  

Uczenica8kl. 
państwowego gimnazjum 

poszukuje kondycji 
lub lekcyj. Włada języ- 
kiem francuskim. Oferty 
składać: Apteczny Skład 
Frydmana, Bazyljańska 13 

Encyklopedja 
Trzaski Fr.—nowa, 5 tom., 
półskórek do nabycia za 

pół ceny. 
Wiadomość „Czytelnia 
Nowości” Orzeszko- 

WANE:   

   
       

  

   

   

    

   
   
    
   

    

     

   
  

Qu roku 1843 istnieje 

Wiienkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
Jadalne, eypialne i ga- 
binstowe, kredensy, 

Btoły, szafy, tóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
Da dogodnych warankach 

i NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

8324 

REBEPETREREROZA 

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, dla K.W. 

  

Z powodu wyjazdu sprze- 
dam fabrykę nici do szy- 
cia w pełn. ruchu, istn. 
w Wilnie od kilku lat, z 
praw. korzyet. z urobion. 
marek towar., zarejestr. 
w M. H.i P. Dowiedzieć 
się: zauł. Kazimierz. 5/3   

Lekarz-Dentysta 

Z. Nemzer 
przeprowadził się z ulicy 
Wileńskiej na Zawalną 16 

przyjęcia od godz 10—7 

Dr. Szadowski R. 
Choroby wewnętrzne 

W. Pohulanka 16 tel. 430 
przyjm. 8—9 i 5—7. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne | moczopłciowe 

Wileńska 3 tel. 567. 
od godz. 8—1 1 4—s. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ui. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—7, 

niedziela 9—1. 
W. Z. P. 29. 

H Kenigsbarg 
Choroby skórne, 

werneryczne 

1 moczopłztowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
teleton 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczgołciowe 
Miekiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 
Z. w. P 8409 

Dr. G. KUDREWICZ 
Zamkowa 15 

Choroby skórne i wener. 
Przyjmuje oć 8—10 i 4—6 

Kobiety 3—4 

Akuszerka 

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

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

Akuszerka 

Maji Lilnerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z.P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
rog Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki: Euaajkixi wagry. 
Wo P..20. 8323 

Dwór BORKI 
pocz. Rohotna, pow. sło— 

nimski, przyjmuje letni-- 
ków 4 zł dziennie. 

° korespondencyž Biuro "Frumacześ 
(w językach: francuskim, 
angielskim, niemieckim, 
rosyjskim i in), podań 
przepisywań i powielań. 

Ceny dostępne, 
Zawalna 8 (parter) 

Zaciągnę 

1000 dolar. 
pożyczkę pod pierwsz 
hipotekę.  Pośrednictwc» 

wykluczone. 
Grodzka 27, m: I 
ZII 

| KURIER WILEŃSKI | 

  

  

  

  

Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 

INTKOLIGATORNIA 
„ZNICZ“ i 

| Wilne, św. Jaiska Ar. 1 
Telefon 3-40. 

| Dzieła książkowe, 

į 

iRuki, fkciążki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

+  PUNKTUALNIE В 
— TANIO — 

SOLIDNIE 

  

    
KRÓLEWSKA MIŁOŚĆ. 

Przed wielu laty, w tem sameni 
miejscu, gdzie dzisiaj urągają .oczon: 
brzydkie czynszowe kamienice, był 
dwór nad Wilją, rzadką sztuką włe- 
skich architektów z muru wybudo- 
wany. Otaczały go cieniste z lip i jo- 
de! szpalery, wdzięczyły się przed 
nim bukiety wonnych krzewów bzu 
į rozmarynu... jaskier i fiołki atłaso- 
wemi wstęgami oplatały rabatki. Do 
dworu przynależał olbrzymi sad z wi- 
sien i jabłoni... dalej: bzgactwo ryb- 
nych sadzawek, stajnie... obory... 
wszelki dobytek gospodazrski... Wszyst 
ko razem, tuż za miejską bramą, 
wzniesione dla pana Wileńskiego, 
Jerzego Radziwiłła, dla jego kaszte- 
lańskiej wygody, kiedy musiał p 
jeżdżać do Wilna i bawić wpobliżu 
królewskiego dworu Jagiellonów. 

Bo dwór, naówczas, często rezy- 
dował w Wilnie, a w roku Pańskim 
1543 zjechał na stałe Jegomość król 
młody, Zygmunt August, z małżonką, 
Elżbietą Rakuską. Zjechał, by, z woli 
ojca, objąć wielkorządztwo Litwy. 
młodziuchną żonę. którą potrosze ko- 

chać zaczynał, usunąć z pod ręki Bo- 

ny, a może i odetchnąć swobodniej 
zdala od surowego ojca i zbyt trosk- 
liwej matki. Zjechał tedy i przebywał 
w Dolnym Zamku, nic a nic jeszcze 
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nie wiedząć, że tuż niedaleko. nad Wi 
iją, jest dwór, konaram odwiecznych 
lip nakryty, a w tym dworze, przy ma 
tce wdowie, mieszka księżniczka, — 
Księżniczka musi być piekna, bez te: 
go niema bajki. Więc i ta byla prze- 
śliczna: młodzież zbiegała się do niej 
ze wszystkich stron, co najprzedniej. 
sza! Jedni, nowomodnym, włoskim 
obyczajem, brząkali na lutniach, inni 
świadczyli rycerskie posługi... ale ona 
żadnego nie chciała. 

Czekala i marzyła o jakiejś nieby- 
wałej doli, która jej wynagrodzi sza- 
rość i smutek pierwszego zamęścia. 
Bo i księżniczka była wdową; wdową 
po starym człowieku. Z obowiązku 
tedy nosiła żałobne szaty; ale, kiedv 
spadła jej z ramion żałoba, i ta, i dru- 
ya, szczersza, po zmarłym niedawno 
ojeu, zaprągnęła trochę radości i za: 
bawy. Sposobność sama szła w ręce: 
tuż obok pysznił się dwór królewski; 

7 okien Radziwiłłowskiego pałacu wi 
dać było, jak płoną światła w oknaca 
Dolnego Zamku. Może «awet słychać 
bylo, jak tam gra muzyka dostojnym 
gošciom, na ucztę zgromadzonym, ku 

rozweseleniu 
Uczty szły za ucztami, bo Krół 

Młody, na Litwie, .,z największą żył 
rozrzutnością', aż Ściskało się serce 
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Bonie w dalekim Krakowie. Może 
chciał rozerwać i rozbawić bladą. 
smutną, zahukaną dziewczynkę, któ: 
rą dostał za żonę... może i sam lubił 
gwar i święto... Pani wojewodzina 
trocka, Barbara z Radziwiłłów Gasz- 
tołdowa, skorzystała ze wspaniałego 
sąsiedztwa, wybrała się na dwór Mło- 
dych Królestwa, została przedstawio- 
ną królowej Elżbiecie i odrazu we- 
szła w najbliższe jej otoczenie. Była 
» najprzedniejszego w Litwie rodu. a 
pięknością gasiła wszystkie inne da- 
my. Cóż dziwnego, że tłum zalotni 
ków dziesięciokrotniał i uwijał się 
dokoła Barbary barwną, renesansową 
tęczą! Ale ona wicąż nikogo nie chcis- 
ła... dlaczego? Trudno zgadnąć... tru 
dno już wówczas posądzać ją o jakieś 
ambitne plany, bo król nie zwrócił 
na nią żadnej uwagi. Zajęty był żoną, 
trwał pod urokiem jej bieluchnego, 
lękliwego czaru... ale mała Habsbur- 
żanka umarła. zanim miłość jej męża 
zdążyła się skrystalizować i ustali. 

Żałoba serca nie przeciągnęła się 
długo. Krucliy kwiatuszek zwiądł i 
nie zostawił po sobie trwalszego Šla- 
du. Zygmunt August tęsknił za praw - 
dziwem szczęściem, ciążyła mu p>- 
nura cisza Wileńskiego zamku, po- 
grążonego w urzędowej żałobie. Wte- 
dy to mógł się zdarzyć jakiś posępny 
wieczór jesienny, kiedy wiatr Świsz- 
czał wyjątkowo nieznośnie, a biedna 
duszyczka skrzywdzonej,Elżbiety wy- 
jatkowo natrętnie. żałośliwie skarżyła 
szę i zawodzi!a w pustych zamkowych 
krużgankach Król Zygmunt, czarno 

ubrany, siedział przy kominku i, za 
każdym silniejszym podmuchem wi- 
rhru, szeptał* wieczne odpocznienie 

Tęsknocie królewskiej przyglądał 
się ze współczuciem oddany dworak, 
Stanisław Dowojno, starosta Mereck:, 
i szukał w myślach lekarstwa. Aż 
wstał cicho, na pałcach zbliżył się do 
pańskiego ucha i rzucił w nie imię 
Barbary. I wówczas to imię musiało 
wywołać w znękanej pamięci Zvg- 
munta jakieś ładne i miłe wspomnie- 
nie przelotnie widzianego piękna. Bo 
zaraz zapomniał o dworskiej etykie- 
cie i poszedł z wizytą do Radziwiłłow 
skiego dworu. Czy ta wizyta była nie- 
spodzianką? Czy była, przeciwnie, 
oczekiwaną? Stanisław Dowojno przy 
jaźnił się z obu braćmi pani Gasztoi- 
dowej, Mikołajami Radziwiłłami, a 
matka Barbary była niewiastą prze- 
widującą, mądrą i doświadczoną. 

Jakkolwiek bądź nie skończyło się 
na pierwszej gościnie; przyszła za nią 
druga i dziesiąta.. Zygmunt August 
stał się niemal codziennym gościem 
Radziwiłłów. Nie; niki we dworze 
kasztelanowej Wileńskiej nie myślał 
przeszkadzać młodym; raczej przeci: 
wnie otoczeni byli troskliwą i dyskret 
ną opieką. Tylko matka i bracia mu- 

sieli chyba powtarzać ciągle Barbarze: 
Bądź mądrą i ostrożną, a zajdziesz 
wysoko. Alboż Sonka Holszańska nie 
została królową, babką najmiłości- 
wiej nam dziś panującego?  Albož 
Radziwiłłowie w czemkolwiek gorsi 
od Holszańskich? Że matka snuła 
dumne plany — trudno się dziwić. 

Że obaj bracia — Mikołajowie, Czar- 
ny styjeczny i Rudy — rodzony. 
pocichu zacierali ręce... to też nie 
dziwnego. A sama Barbara? Och, jej, 
gdy nadeszła wiosna, w ogrodzie nad 
Wilją śpiewały wszystkie słowiki! 
Księżyc oświecał romantycznie wąs- 
kie ścieżki pomiędzy rabatami fioł- 
ków i lawendy, pomiędzy krzewami 
bzu i rozmarynu. Chodzi sobie we 
dwoje, nieraz późno w noc, Zygmunt 
i ona. Jakże łatwo było kochać pięk- 
nego, młodego króla! Jak łatwo było 
splendor rodu pogodzić tym razem 
z własnem szczęściem. 
Tymczasem pani — matka, idąc w 

tem za zwykłemi przesądami swojego 
otoczenia, swoich współczesnych, ścią 
gala zewsząd wróżki 4 czarownice, 
kazała im przepowiadać dolę i gusła 
czynić. A przecie żadna magja dopo- 
inoć już nie mogła gwiaździstym 
oczom Barbary. One same wystarcza 
ły za najtęższy lubczyk do wina. 
żygmunt August, po włosku wycho- 
wany, daleki był od sarmackiej, su- 
rowej i twardej miłości. Kochał sen- 
tymentalnie i z galanterją. Wzorem 
1ycerskiego króla Francji, Franciszka 
Pierwszego, sprowadził białe łabędzie 
i osadził na małej wysepce, pośrodku 
Wilji, by oczom ukochanej sprawić 
tem radość. Kazał most na Wilence 
budować, (płynęła wówczas Środkien: 
Katedralnego placu), most ten prze- 
rzucił od furty do furty obojga ogro- 
dów, zamkowego i radziwiłłowskiego. 
Tym mostem przedostawał się do mi- 
łej niepostrzeżony bez dworskiej asy - 

  

  

sty. O schadzkach wiedział tylko po- 
ufnik, Stanisław Dowojno, no i, praw- 
dopodobnie księżna-matka. 

Oczywista zaczęły się plotki. Z ust 
do ust podawane, dotaiły aż do Kra- 
kowa. Bona chwyciła się za głowę. 
Peto było gnębić nieboszczkę Habs-- 
burżankę, poto było narazić się cesa- 
120wi, znosić mężowskie fukania, 

cierpieć podejrzenia i złośliwości. 
Marsupina, czy Herbersteina.. hy 
wkońcu, oczyścić miejsce przy synow- 
skim boku dla... Radziwiltowny? 
Z Krakowa do Wilna poszły groźne- 
listy — Zygmunt August nie reagował 
na nie. Barbara przesłoniła mu już: 
cały świat. Ale Radziwiłłowie zdecy- 
dowali, że teraz pora wziąć na dyplo- 
mację. Albo się wygra, albo się prze-- 
gra. Trudno. Gra warta jest świeczki.. 
Obaj Mikołajowie Radziwiłłowie udali. 
się na Zamek Dolny i, z czołobitno- 
ścią, jaka Wielkiemu Księciu Litew- 
skiemu od jego bojarów się należała,. 
pokornie, uniżenie prosili, by Miło- 
ściwy Pan wizyt w ich domu zanie- 
chać raczył; a to gwoli dorej sławie- 
ich siostry. Zygmunt August zmartwik 
się i przysiągł Mikołajom że noga jego 
w ich domu więcej nie postoi, W do- 
mu, tak, ale nie w ogrodzie. Ogród— 
co innego, Miłość umie być perfidnsy 
i przewrotną, gdy chodzi jej o samo- 
obronę 

(D. e. n.) 

  

+ Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka k ogr. odp, Drukarnia „Zniex”, НУЛ mi, Ś-to Jxńaka 1, tel. 3-40. Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis,


