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Po wyborach prezydenta Francji. 
Czy klęska Brianda? 

  

  

Paweł Doumer, 
nowy prezydent Francji. 

Zwycięstwo Doumera przy wybo- 

rach na prezydenta Francji było о- 

ianką. Jeszcze w przed-    gólną niespodz 

dzień wyborów cała prasa oceniała 

szanse Brianda na pięć w stosunku 

do tr 

w Izbie 

h. Triumf niedawny Brianda 

   Deputowanych zdawał się 

jeszcze bardziej wzmaeniać jego szan- 

Ataki 

prawicy przy całej ich gwałtowności 

se wyborcze. przedwyhorcze 

nie były traktowane poważnie. Czemu 

więc należy przypisać porażkę wybit- 

nego polityka i doświadczonego par- 

łamentarzysty ? : 

Z wiadomości dotąd otrzymanych 
  

  

trudno wyciągnąć jakiś pewny wnio- 

sek. Przeważa opinja, że kandydatura 

Brianda upadła wskutek zakorzenio- 

nej głęboko w kołach politycznych 

francuskich niechęci do silnej indywi- 
dualności na stanowisku prezydenta. 

Pozatem miało jej zaszkodzić w oczach 
grup centrowych zbyt jaskrawe i ma- 

nifestacyjne poparcie ze strony lewicy 

socjalistycznej. Również mówi się du- 

żo o pewnym zwrocie na prawo w 

epinji francuskiej w związku z ostat- 
niemi wydarzeniami rewolucyjnemi w 
Hiszpanji. Niebrak wreszcie głosów, 

upatrujących w nieoczekiwanym wy- 

niku wyborów objawu niechęci więk- 

szości obu izb francuskich wobec pa- 

cyfikacyjnej i ugodowej w stosunku do 
Niemiec polityki Brianda. 

Gdyby istotnie ten wzgląd zaważył 

przy wyborach, byłoby to wydarze- 

niem niezmiernej wagi, gdyż tego ro- 

dzaju dobitna manifestacja musiałaby 

pociągnąć za sobą zwrot w dotych- 

czasowej polityce zewnętrznej Francji, 

ustąpienie Brianda ze stanowiska mi- 
nistra spraw zagranicznych oraz po- 

grzebanie dzieła, rozpoczętego w Lo- 

carno. Zdaje się jednak, że nie należy 

oczekiwać tak doniosłych konsekwen- 

eyj. Wprawdzie Briand zgłosił na ręce 

prezesa ministrów swą dymisję, ten 

jął, utrzy- 
mu jąc, że rezultat głosowania Zgroma- 

jednakże dymisji nie prz 

  

dzenia Narodowego nie zwracał się 
bynajmniej przeciwko polityce zagra- 
nicznej, Premjer Laval, podtrzymany 
przez wszystkich członków gabinetu 
nalegał bardzo żywo, aby Briand zgo- 
dził się wyjechać do Genewy bronić 
interesów Frnacji na terenie Ligi Na- 
rodów. Ostatecznie Briand ustąpił i, 
jak wiadomo, wyjechał już do Ge- 
newy. 

Jest więc rzeczą zupełnie prawdo- 

podobną, że porażka Brianda przy wy- 

borach na prezydenta nie zachwieje 

  

osłatecznie jego pozycji jako mini 

spraw zagranicznych. Polityka Brian- 

ra 

da ma przecież za sobą większość w 
pariamencie. Wysta przypomnieć 
ostatnie jego przemówienie w Izbie 

  

Deputowanych, zgotowane mu tam 
owacje i wynik głosowania. W ciągu 
ostatnich kilku dni nie nie zaszło ta- 
kiego na widowni międzynarodowej, 
coby mogło wpłynąć na 

  

radykalną 

zmianę nastrojów w parłamencie. Je- 

żeli ta sama większość wypowiedziała 

się przeciwko kandydaturze Brianda 

na prezydenta, to należy to przypisać 

wyrobieniu politycznemu Francuzów, 

którym zmysł państwowy każe powo- 

ływać na najwyższe stanowisko repre- 

zentacyjne ludzi, nie zaangażowanych 

zbytnio w pewnym kierunku politycz- 

nym, może bardziej bezbarwnych, 

lecz bezparcjalnych i posiadających 

wysoki autorytet moralny. A tym 

wszystkim warunkom odpowiada 0s0- 

bisty przyjaciel Brianda 79-letni Pa- 

weł Doumer, cieszący się powszech- 

nym szacunkiem i otoczony patrjo- 

tyczną aureolą, gdyż stracił na wojnie 

wszystkich swych czterech synów. 
   

D. 

Dlaczego Briand wycofa! 
swą kandydaturę. 

PARYŻ 14.V. Pat — Oficjalny komunikat 
kancelarji min. spr. zagr. stwierdzający, iż 
Briand wycofuje swą kandydaturę brzmi. 

„Liezni członkowie zgromadzenia naro- 

dowego zwrócili się do Brianda z prośba, 
aby podtrzymał swą kandydaturę również 
w drugiem głosowaniu. Briaud jednak uwa- 
ža, że nawet gdyby istniała możliwość pe- 
wodzenia nie może się zgodzić na podtrzy- 
manie swej kandydatury, ponieważ uważa, 
iż uchybiałoby to jego godności, a w tyen 
warunkach nie znałazłby moralnego autory- 
tetu jaki potrzebny jest dla sprawowania za- 
szezytnych funkcyj prezydenta republiki. 

   

Pierwszy krok nowego 
prezydenta. 

PARYŻ. 14.V. (Pat.) Pierwszym krokiem 

nowoobranego prezydenia republiki było, po 

protokularnej pro 

zydentawi oddanie hołdu 

pamięci 4 swych synów, którzy padli na polu 

chwały w czasie wojny światowej. Dziś wc: 

snym rankiem prezydent Doumer udał się 

złożeniu wczoraj wizyty 

Doumerguc'owi, 

  

wraz z małżonką na cmentarz, gdzie pocl.o- 

wani są jego synowie i ukląkł przed skroni- 

nym pomnikiem, wzniesionym na ich grobie. 

Wewnętrzne powody porażki 
Brianda. 

PARYŻ. 14.V. (Pat.) Wybory wczo- 

rajsze znalazły głęboki oddźwięk w 

całej prasie francuskiej. Pisma przyj- 

mują bardzo życzliwie wybór Doume- 

ra, stwierdzając, że stracił on na woj- 

nie 4-ch synów i jest niejako symbo- 

łem Francji, nienawidzącej wojny. 

Jednocześnie osoba, Doumera przypo- 

mina ciężkie ofiary, które Francja w 

czasie wojny poniosła. Wszystkie 

dzienniki podkreślają, że niepowodze- 

nie Brianda należy przypisać przyczy- 

nom polityki wewnętrznej, a miano- 

wicie wielokrotnym interwencjom so- 

cjalistów na korzyść ministra Spraw 

Zagranicznych, przyczem przedstawia- 

li oni zagranicą ewentualny sukces 

Doumera, jako pociągający za sobą 

zmiany w polityce francuskiej w dzie- 

dzinie zagadnień pokojowych. Dzien- 

niki stwierdzają, że polityka Francji 

tak przed wyborami jak po wyborach 

zwrócona jest całkowicie w kierunku 

utrzymania i zorganizowania pokoju. 

Owacje i gratulacje. 
PARYŻ. 14.V. (Pat.) Po wizycie, 

złożonej prezydentowi Doumergue'owi, 
Doumer powrócił do pałacu Luksem- 
burskiego. Po drodze zgromadzone 
tłumy witały nowoobranego prezyden- 
ta żywemi oklaskami. W pałacu Dou- 
mer przyjął szereg osobistości. które 
składały mu życzenia. Wizyty te 
miały charakter prywatny. Doumer 
prezydować będzie Senatowi do dnia 
13 czerwca, w którym to dniu nastąpi 
akt przejęcia przez niego władzy z rąk 
ustępującego prezydenta Doumergue'a. 

Przed opuszczeniem  . Wersalu 
Briand oświadczył Doumerowi, iż re- 
zultaty głosowania absolutnie nie wpły 
ną na wiążące ich uczucia przyjaźni. 

Oświadczenie prezydnta 
Doumera. 

W odpowiedzi na życzenia Lavała, 
Doumer wygłosił następujące przemó- 
wienie: Jestem nieskończenie wzruszo- 
ny waszemi życzeniami; szczęśliwy je- 
stem, iż ta nowa decyzja przedstawi- 
cieli narodu odbyła się w spokoju i 
powadze, odpowiadających naszemu 
ustrojowi, nie pozostawiając żadnego 
śladu chwilowych rozterek, które zda- 
rzać się mogą przy ustroju demokra- 
tycznym. Decyzja ta również nie za- 

     

  

chwiała moich starych przyjaźni. Skła 
dając podziękowanie parlamentowi za 
wysoki yt, jakim mnie obdarzył, 
przypuszezam, iż będę jego wyrazicie- 
lem oświadczając, iż Francja chce na- 
dał pozostać wierną polityce pokoju, 
którą Izby stale aprobowały. Kierując 
się przykładem moich poprzedników, 
a w szczególności prezydenta Doumer- 
gue'a, który zechciał opuścić obecnie 
swe stanowisko, zajniowane przez 

ysokim autorytetes 2 
i ponad stronnictwami 

wewnętrzny i zewnętrzny 

upragniony przez Francu- 

    

        

   
zów. 

Manifest socjalistyczny. 
PARYŻ 14.V. Pat — W dzienniku soeja- 

  

fest, pedpisany przez wszystkich socjalis- 
tycznych ezłonków parłamentu francuski 

podający do wiadomości narodu francuskie- 
go „rezultat głosowania, który nie odpowi: 
da woli narodu*. Manifest podkreśla dąże- 
nia pokojowe Prancji. 

Pogróżki. 
PARYŻ 15.V. Pat — Wrzenie, które za- 

panowało wczoraj w kołach lewicowych z 
powdu niepowodzenia Brianda, bynajmniej 

nie uspokoiło się jeszcze Leader stronnic- 
twa so znego Leon Blum zapowiada 
wyraźnie artel lewicowy, który niezawo- 
dnie zwyc w przyszłych wyborach do 
parlamentu, 1 ych się odbyć w roku 1932 

  

   

   

   
    

    

powtórzy przeciwko prezydentowi Doume- 
rowi zamach stanu, którego ofiarą padł 
w roku 1924 prezydent Millerand. Powróci- 
my do Wersalu w przyszłym roku — gło- 
sił _ wczor: „Le Populaire*. Dziś w tem 
samem piśmie Leon Blum występuje z groź- 
bami przeciwko tym, którzy przyczynili sią 

do wyboru Doumera. 

Głosy prasy sowieckiej. 
MOSKWA 15.V. Pat, — Cała pra- 

są sowiecka omawia dziś rezultat wy- 
borów na prezydenta republiki fran- 
cuskiej. „Izwiestja* piszą, że upadek 
Brianda dowodzi, iż wojna nie zosta- 
ła jeszcze skończona i koła franeus- 
kie są silnie zaniepokojóne rosnącemi 
w Niemczech tendencjami rewizjoni- 
stycznemi. Polityka Brianda była po- 
lityką uspakajania Niemiec przy po- 
mocy nieznacznych ustępstw i szero- 
kich gestów. Nie oddając żadnej fran- 
cuskiej pozycji, Briand starał się 
stworzyć iluzję pokojowych stosun- 
ków na zasadzie równości. Polityka 
ta nie mogła jednak usunąć dążeń nie 
mieckich do osłabienia  wersalskiej 
klęski. Wszystko to, zdaniem dzien- 
nika, wywołało duże zaniepokojenie 
w kołach francuskich. Francusko-nie- 
mieckie stosunki — dowodzi dalej 
dziennik — weszły już w fazę wypa- 
dków konkretnych, których najbliż- 
szy etap rozgrywać się będzie w kra- 
jach naddunajskich i nadbałtyckich, 
a dalej na konferencji rozbrojenio- 
wej. Porażka Brianda wskazuje, że 
wewnętrzna i zewnętrzna sytuacja 

Francji uległa zaostrzeniu. Wybór 
prezydenta jest dowodem, że więk- 
szość obu Izb francuskich stoi na sta- 
nowisku stosowania wobec Niemiec 
polityki silnej ręki. 

Un DOKA DRTINSS ISK 

Zgon. prof. L. Petražyckiego. 
Tel. od własn. koresp. z Warsz. 

  

    

Wczoraj. w poł. zmarł nagle we 

własnem mieszkaniu prof. dr. Leon 

Petražycki, wybitny socjolog i dłu- 
goletni prof. uniwersytetu peters- 
burskiego a następnie uniwersytetu 
warszawskiego. 

Narada w spawach 
samorządowych. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W dn. wczorajszym odbyła się 
dłuższa nerada w sprawach samo- 
rządowych pod przewodnictwem 
prezesa kl. BBWR. posła Jędrzeje- 
wicza, w której wzięli udział p. wi- 
cemin. spr. wewnętrzn. Korsak, 
p. wicemarsz. Sejmu Polakiewicz, 
p. Jaroszyński oraz poseł Duch. 

Bilans handlu zagranicznego. 
Tel. od własn. kor. z Warszawy. 

Według dotychczasowych obli- 
czeń bilans handlu zagranicznego 
w miesiącu kwietniu dał saldo do- 
datnie w wysokości 25 milj. 805 
tys. zł. Wywieziono towarów war- 
tości 168 milj. 695 tys. zł., przywie- 
ziono zaś towarów wartości 142 890 
tys. zł. W porównaniu do marca 
zwiększył się wywóz z Polski oraz 
zwiększył się również przywóz. 

Narada P. Prezydenta z Marszałkiem 
Piłsudskim. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj rane powrócił ze Spały do Warszawy Pan Prezydent 
Rzpliteį. O godz. 1-ej przybył na Zamek Marszałek Piłsudski i od- 

była się tam dłuższa narada Prezydenta Rzplitej z Marszałkiem. 

Konferencji tej przypisują duże znaczenie w związku z obecną sy- 

tuacją gospodarczą i finansową. Chodzi tu, jak słychać, przede- 

wszystkiem o decyzję w sprawie nadzwyczajnej sesji sejmowej, 

oraz 0 szereg Spraw gospadarczych w chwiii bieżącej. 

Równocześnie w dniu wczorajszym p. premier Sławek odbył 

dłuższą naradę z min. skarbu Matuszewskim i wicemin. Kocem. 

Prówizoryczna wypłata wojskowym 
15 proc. dodatku. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. = 

Dowiadujemy się, že rozkaz min. 

spr. wojsk. w sprawie wypłaty 15 pro- 

centowego dodatku do uposażeń 

zawodowych wojskowych dotyczył 

tylko miesiąca maja. Obecnie od- 

bywają się narady w łonie rządu co 

do uregulowania tej sprawy na przy- 

szłość. . 

Zbłąkany lotnik polski będzie oddany pod sąd. 
Tel. od wł. koresp. z Warszawy. 

|Władze pruskie zawiadomiły 
kap. Gedgowdowi, 

rząd polski, 

który zbłądziwszy, 
że zamierzają wytoczyć 

wylądował na terytorjum Prus 
Wsędodnich, proces sądowy. W związku z tem pilot Gedgowd, który do- 
tychczas przebywa 
do więzienia. 

  

w miejscowości Mahral, został przewieziony z hotelu 

Konferencja polsko-litewska w Genewie. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Agencja „Iskra* donosi z Gene- 
wy: Stosownie do polecenia Rady 
Ligi Narodów miały się odbyć ro- 
kowania między rządem polskim, a 
litewskim w Sprawie uregulowania 
ruchu na granicznych odcinkach 
rzecznych jako uzupełnienie obo- 
wiązującego układu O ruchu granicz- 
nyri. Mimo ztecenia Rady Ligi, oraz 
kilkakrotnych propozycyj polskich, 
rząd litewski nie dał dotychczas 
żadnej odpowiedzi, dopiero kilka 
dni temu zwrócił się on z propo- 

zycją odbycia pierwszej konterencji 
w tej sprawie w czasie obecnej 
sesji w Genewie. 

Rząd polski propozycję tę przy- 
jął i rokowania rozpoczną się dnia 
16 b. m. Delegat litewski p. Klimas 
przyjeżdża dziś rano do Genewy Wczo 
raj dyr. gabinetu min. spr. zagran. 
p. Szumlakowski, który był prze- 
wodniczącym delegacji polskiej do 
rokowań z Litwą, odbył w kuluarach 
Łigi dłuższą konierencję z p. Zau- 
niusem. 

Osoba Brianda jest tematem rozmów 
: w kuluarach Ligi Narodów. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Agencja „Iskra* donosi z Gene- 
wy: Mimo niezmiernie ważnych 
spraw, będących przedmiotem : ob- 
rad zarówno komitetu europejskie- 
go jak i Rady Ligi, powszechnym 
tematem rozmów  kuluarowych jest 
osoba Brianda. Mimo jego oświad- 
czeń, złożonych w prasie francuskiej, 

że przyjeżdża do Genewy tylko na 
komitet europejski, panuje naogół 
przekonanie, że pozostanie on przez 

cały czas sesji Rady Ligi Narodów 
tem więcej, że komitet europejski 
będzie odbywał posiedzenia także i 
w czasie trwania sesji Rady Ligi Na- 
rodów. 

Skarga Kłajpedy na rząd litewski. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Agencja „iskra” z Genewy donosi: W sekretarjacie Ligi Narodów 
została złożona wczoraj skarga mieszkańców Kłajpedy na rząd litewski 
o niewykonanie konwencji paryskiej. 

Briand i Załeski odjechali do Genewy. 
PARYŻ, 15. V. (Pat). Briand od- 

jechał do Genewy, żegnany entuzjasty- 
cznemi okrzykami swoich przyjaciół 
i zwolenników, odprowadzających go 
na dworzec. Władze bezpieczeństwa 
przedsięwzięły środki ostrożności, aby 
zapobiec możliwym manifestacjom ze 
strony przeciwników politycznych mi- 
nistra spraw zagranicznych. Peron, z 
którego odjechał pociąg do Genewy, 

obsadzony był przez silne posterunki 
policyjne. ; 

PARYŻ. 15.V. (Pat) Tym samym 
potiągiem, co min. Briand, odjechał 
wczoraj o godz. 9.50 wiecz. do Gene- 
wy min. Zaleski w towarzystwie p. 
Muehlsteina, dyr. Szumlakowskiego 
oraz p. Leona Chrzanowskiego, na- 
czelnika wydziału prasowego M. S. Z. 

Przyszłość Rzeszy Niemieckiej zależy 
od obrad genewskich. 
Tak utrzymuje b. kanclerz Marx. 

BERLIN, 15. V.. (Pat). Były kan- 
clerz Marx, przemawiając na zgroma- 
dzeniu partji centrowej w Magdebur- 
gu, oświadczył między innemi co na- 
stępuje: Wydarzenia, oczekiwane w 
ciągu najbliższych tygodni posiadać 
będą dla Niemiec niezwykle doniosłe 
znaczenie. Przyszłość Rzeszy niemiec- 

kiej w znacznej mierze zależy od prze- 
biegu obrad genewskich. Jestem opty- 
mista i żywię nadzieję że najpóźniej z 
końcem bieżącego roku zwołana zo- 
„stanie konferencja międzynarodowa, 
która zajmie się sprawą rewizji trak- 
tatu wersalskiego. 

Dzielny Kapral. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Na terenie pierwszego pułku lotniczego 
kaprał piewrszego pułku artylerji przeciwlo- 
tniczej Miełezarski odbywał wezoraj zć swo- 
im plutonem ćwiczenia W pewnej chwili 

samolot odbywający ćwiezenia nad lotnis- 
kiem począł opadać w ten sposób, iż musiał 
spaść na ćwiczący się pluton. Kapral zako- 

menderował by oddział jego padł na zie- 
mię, sam zaś chcąc się przekonać czy Wwszy- 
веу wykonali jego rozkaz nie uchylił się i 
został uderzony skrzydłem samołoiu. Przy-- 
wieziony do szpitala zmarł, nie odzyskaw- 
szy przytomności. 

Moskwa bardzo się interesuje zaburzeniami 
w Hiszpanii. : 

MOSKWA, 15. V. (Pat). Cala pra- 
sa sowiecka poświęca wiele uwagi roz- 
grywającym się wypadkom w His 
panji. Wczorajsza „Prawda poświę- 

  

ca tej sprawie cały wstępny artykuł, 
będący właściwie rozkazem bojowym 
dla organizacyj komunistycznych w 
Hiszpanji. 

"Zachodni 

WIADOMOSCI z KOWNA 
WIELKI POŻAR W GMACHU OPERY. 

Dnia 14 b. m. o godz. 2 po poł. wybuchł 

pożar w składzie dekoracyj i kostjamów 

państwowej opery kowieńskiej. Płomienie 

objęły natychmiast łatwopalny materjał, tak 

iż nic nie dało się uratować. Spalił; 

koracje i kostjumy około 40 sztuk, między 

innemi dekoracje własnoręeznie małowane 

przez znanego artystę Dokużyńskiego. Straty 

są olbrzymie i w dodatku teatr został na 

długo unieruchomiony. 

BOJKOT WYBORÓW 

  

się de- 

MUNICYPALNYCH. 

„Ryłas* podaje, iż oprócz "stronnictwa 
chrz. demokratycznego uchwalił nie braź 
udziału w wyborach również Związek Go- 
spodarczy (Ukininku Sajunga) i Darbo Fe- 
deracja. 

W społeczeństwie żydowskiem na tle 
wyborów powstał rozłam: większość mia- 

nowicie, sioniści oraz prawie wszystkie or- 
ganizacje ekonomiczne wypowiedziały się 
za wzięciem udziału w wyborach w całym 
kraju.Natomiast mniejszość przedstawiecie- 
le żydowsey ludowcy, (folkiści) i sjoniści- 
socjaliści wypowiedzieli się przeciwko u- 
działowi Ostateczna decyzja nie została 
jeszcze powzięta. 

W związku z bojkotem wyborów „Liet. 
Aidas* pisze, że gdyby nawet partje opozy- 
cyjne faktycznie nie wzięły udziała w wy- 
borach, to ten ich bojkot niemał wcale nie 
zaważy na wynikach wyborów, gdyż te par- 
tje polityczne wogóle niewiele mają swo- 
ich wyboreów. Bojkot ten pisze „L. A.* — 
jest zwykłym wybiegiem opozycji, która, 
czując swą słabość, 
iż w wyborach udziału nie weźmie. 

Wycieczka polskich 
przemysłowców powraca. 

MOSKWA, 15-V. (Pat). Grupa 
przemysłowców polskich z p. Wierz- 
bickim na czele, która blisko od 
dwóch tygodni podróżowała po Ukra- 
inie i północnym Kaukazie, znajdu- 
je się już w drodze powrotnej do 
Moskwy. Ostatnim etapem podróży 
był Charków, gdzie przemysłowcy 
polscy zwiedzili fabrykę traktorów 
oraz. kiłka większych objektów prze- 
mysłowych. 

  

Kolektywizacja rolna 
postępuje szybko naprzód. 
MOSKWA, 15.V. (Pat). Do dnia 

10 maja r. b, jak wynika ze staty- 
styki, ogłoszonej w prasie, w ZSRR 
skolektywizowano 12.453.700 gospo- 
darstw wiejskich, co stanowi 50 40/, 
ogółu gospodarstwa chłopskiego. O 
tempie kolektywizacji świadczy to, 
że w czawie od | do 10 maja zli- 
kwidowano zgórą 408 tysięcy od- 
dzielnych jednostek gospodarczych. 
wciągając je do kolektywów rolnych. 

Emigracja z Hiszpanii - 
arystokracji i duchowieństwa. 

GIBRALTAR, 15 М. (Pat). Ciągle 
przybywają tu arystokraci oraz du 
chowieństwo hiszpańskie. Biskup 

. Malagi i liczni duchowni, którzy z 
południowych prowincyj hiszpań- 
skich uciekli przed zaburzeniami do 
Gibraltatu, wysłuchali w katedrze 
mszy świętej. 
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Freud i ireudyzm. 
W dniu 6 b. m. obchodził prof. 

Freud 75-lecie swych urodzin. 
Nie miejsce tu, rzecz prosta, na 

słudjum o Freudzie i jego słynnej na 
cały świat metodzie psychoanalitycz- 
nej. Na to trzebaby tomów. Pragnął- 
bym jedynie w paru krótkich słowach 
wspomnieć o wielkiem znaczeniu 
naukowem i społecznem prac sędziwe- 
go uczonego. 

W dziewiedziesiątych latach ubie- 
głego stulecia Freud, młody wówczas + 
lekarz wiedeński, był świadkiem do- 

świadczenia, przeprowadzanego przez 
słynnego uczonego francuskiego prof. 
Bernheima z Nancy na pewnym osob- 
niku, uśpionym drogą hipnozy. Prof. 
Bernheim polecił mianowicie uśpione- 
mu rozwinąć po przebudzeniu swój pa 
rasol. Rozkaz został rzecz prosta, wy- 
konany, przyczem osobnik ów nie u- 
miał wytłumaczyć pobudek swego 
działania, mówiąc np. że rozwinął pa- 
rasol, ażeby sprawdzić czy jest on jego 
własnością. 

Zastanawiając się nad doświadcze- 
niem prof. Bernheima, doszedł Freud 

do wniosku, żemiędzy procesami psy- 
chicznemi u osób zahipnotyzowanych 
i psychopatów zachodzi wielka analo- 
gja. Jedni i drudzy mogli kłamać, nie 
zdając sobie z tego sprawy, poprostu 
dła usprawiedliwienia swego działania. 
Jedni i drudzy kłamią nieświadomie. 
Gdy jednak u pierwszych działanie 
i wynikające zeń kłamstwo były rezul- 
tatem rozkazu hipnotyzera, u drugich 
są one wynikiem nieświadomych, a 
właściwie podświadomych asocjocyj 
wyobrażeń. Metoda Freuda, zwana 
inaczej metodą psychoanalityczną po- 
lega właśnie na wyszukiwaniu związ- 
ku pomiędzy życiem podświadomem 
a świadomemi aktami woli człowieka. 

Nie będę wchodził w szczegóły me- 
tody psychoanalitycznej, która znala- 
zła w Świecie naukowym żywy od- 
dźwięk dając początek całemu kierun- 
kowi zwanemu freudyzmem. 

Zaznaczę tylko, że Freud sto- 
sować zaczął z dużem powodzeniem 
swą metodę w różnych dziedzinach i 
kategorjach zjawisk, jak psychopatja, 
sen. sztuka, etnologja, psychologja 
tłumu, kryminologja i t. d. Sprobuj- 
my rozpatrzeć, chociażby tylko pobież 
nie, kiłka tych przejawów życia indy- 
widualnego i zbiorowego, z punktu 
widzenia teorji Freuda. 

W myśl tej teorji, różne rodzaje psy 
chopatji tłumaczyłyby się jedynie za- 
hamowaniem rozwoju pewnych czyn- 
ników uczuciowych w danym osobni- 

ku. 
możność leczenia całego szeregu sta- 
nów neuropatycznych, wpływania na 
taki czy inny rozwój charakteru i t. p. 

  

Sen, a właściwie marzenia senne 
stanowiłyby, według Freuda, wytwór 
wyobraźni, uchylający się przed kon- 
trolą naszej świadomości, a dający 
częstokroć dokładny wyraz - naszych 
najistotniejszych pragnień i dążeń. 

W związku z powyższem dzieła 
sztuki byłyby w wielu wypadkach rów 
nież wykładnikiem sfery podświado- 
mej artysty i wyrazem jego wewnętrz- 
nych prze: 

Ciekawe wyniki daje również me- 
toda freudowska w zakresie krymino- 
logji i penologji. Pomiędzy sferą pod- 
świadomą zbrodniarza a akiem jego 
zbrodni istnieje — według Freuda — 
ścisły związek. Wykrycie tego związku 
przez metodę psychoanalityczną wnosi 
zasadnicze zmiany w dotychczasowe 
pojęcia o poczytalności i karalności 

przestępey. 

Ideje Freuda zwycięsko torują so- 
bie drogę w opinji publicznej. Kiłku- 
dziesięcioletni trud jego nie poszedł na 

  

Rozpoznanie tych ostatnich daję, 

K. USB. 4 E-R 

W GENEWIE. 
Otwarcie obrad komisji paneuropeiskiej. 

GENEWA 15.V. Pat. — Piątkowe 
pierwsze publiczne posiedzenie euro- 
pejskiej komisji studjów otworzył 
Briand dłuższem przemówieniem, w 
którem wskazał na prace rozpoczęte 
w styczniu b. r., które mają na celu 
przedewszystkiem zwalezanie dotkli- 
wego kryzysu gospodarczego, panują- 
cego w Europie Środkowej i Wscho- 
dniej. Poszczególne podkomisje zba- 
dały bardzo dokładnie sprawę zape- 
wnienia możliwości zbytu nadwyżek 
zbożowych w tych krajach oraz kwe- 
stję utworzenia międzynarodowego 
kredytowego instytutu agrarno-hipo- 
tecznego. W tej dziedzinie osiągnięto 
znamienne, acz prowizoryczne rezul- 
taty. Znajdująca się na porządku 
dziennym obecnej sesji komisji stu- 
djów sprawa przyszłej europejskiej 
polityki celnej da możność szczegó- 
łowej dyskusji. Przemówienie Brian- 
da przyjęto żywemi oklaskami. 

Angiełski minister spraw zagrani- 
cznych Henderson wyraził w niezwy- 
kle serdecznych słowach radość z po- 
wodu przybycia Brianda do Genewy i 
wyraził nadzieję, że Briand w dal- 
szym ciągu zasilać E Ligę Naro- 
dėw swojemi ideami pokojowemi. 

Briand, podziękowawszy za prze- 

Narady w 
GENEWA, 15. V. (Pat). Minister 

Grandi przyjął dziś na śniadaniu min. 
Hendersona. Rozmowa obu ministrów 
podobno dotyczyła spraw, znajdują- 
cych się na porządku dziennym obrad 
komisji europejskiej, a w szczególnoś- 
ci sprawy unji celnej uastrjacko-nie- 
mieckiej. Grandi przedstawił Hender- 
sonowi główne punkty umów ekono- 
micznych włosko-austrjackiej i wło- 

  

Narady Małej Ententy. 

GENEWA 15.V. Pat. — W dniu 
15 b m. rano zebrali się przedstawi- 

marne. Freudyzm ma swych zwolen- . 
ników wśród najpoważniejszych ludzi 
nauki. 

W  75-tą rocznicę urodzin sę- 
dziwego uczonego napływają ze wszyst 
kich zakątków świata wyrazy czci i 
hołdu. Niechże i tę skromną wzmian- 
kę wolno mi będzie do nich zaliczyć. 

J. Tadziewicz. 

ciele państw Małej Ententy na nara- 
dę, podczas której omówiono stano- 
wisko tych państw wobec. projekto- 
wanego układu celnego niemiecko- 
austrjackiego oraz sprawę wysuwanej 
z różnych stron kandydatury ministra 
Benesza na stanowisko przewodniczą- 

Konferencja ministrów 

GENEWA 15.V. Pat... — W dniu 
15 b. m. po południu zebrali się mi- 
nistrowie spraw zagr. Briand, Cur- 
tius, Grandi i Henderson, którzy od- 
byli dłuższą naradę. Jak słychać, prze 
dmiotem tej narady była sprawa pro- 
garmu prac konferencji europejskiej 

mówienie, podkreślił że Liga Naro- 
dów i komitet europejski będą się ro- 
zwijały niezależnie od poszczegól- 
nych osób. Nawiązując do małych 
niepowodzeń życia politycznego, 
Briand mówił o „lasce pielgrzymiej, 
którą wnet ujmie w ręce, zrywając z 
polityką*. Słowa Brianda uczyniły 
głębokie wrażenie. 

Delegat Szwajcarji Motta wygło- 
sił następnie sprawozdanie o reorga- 
nizacji europejskiej komisji studjów, 
którą to komisję uważać należy za 
komisję Ligi Narodów, a która wypra 
cowuje projekty, nie podejmuje je- 
dnak żadnych decyzyj. Wszystkie 
państwa, będące członkami Ligi Na- 
rodów, mają mieć swych przedstawi- 
cieli w komisji studjów, zaś w obra- 
dach nad sprawami gospodarczemi 
mają brać udział także i państwa, 
nie będące członkami Ligi Narodów. 
Komisja postanowiła następnie dopu- 
ścić wolne miasto Gdańsk do udziału 
w obradach gospodarczych i zatwier- 
dziła sprawozdanie, przeznaczone dła 
tegorocznego plenarnego Zgromadze- 
nia Ligi Narodów. Najbliższe posie- 
dzenie komisji odbędzie się w sobo- 
tę przed południem. 

  

Genewie. 
sko-węgierskiej.  Pozatem rozmowa 
dotyczyła również sprawy konferencji 
rozbrojeniowej. 

Genewa, 15. V. (Pat). Min. Schober 

przyjmował dziś na śniadaniu min. 
Curtiusa. Obaj ministrowie pracowali 
wspólnie z rzeczoznawcami, wchodzą- 
cymi w skład ich delegacji. Następnie 
min. Schober złożył wizytę min. Gran- 
diemu i min. Hendersonowi. 

cego przyszłej międzynarodowej kon- 
ferencji rozbrojeniowej. Minister Be- 
nesz oświadczył, że na stanowisko to 
nie kandyduje i nie mógłby się zgo- 
dzić na przyjęcie tej funkcji. Wobec 
takiego obrotu rzeczy, wydaje się, że 
jedynym kandydatem będzie angiel- 
ski minister spr. zagranicznych Hen- 
derson. 

spraw zagranicznych. 

i stanowisko wobec raportu w spra- 
wie przyszłej konferencji rozbrojenio- 
wej. Pod wieczór odbyć się ma kon- 
ferencja ministra Brianda z mini- 
strem Beneszem. Narada ta pozosta- 
je w związku z rannem posiedzeniem 
ministrów państw Małej Ententy. 

Posiedzenie komisji kontrolnej do spraw pożyczki austrjackiej 

GENEWA 15.V. Pat. — Szwaj- 
carska Agencja Telegraficzna podaje: 
Komisja kontrolna Ligi Narodów do 
spraw austrjackiej pożyczki zebrała 
się w piątek rano pod przewodnict- 
wem przedstawiciela Italji Bianchi- 
niego. Na zebraniu obecni byli: pre- 
zydent Austrajekiego Banku Narodo- 
wego Reysch i dyrektor ministerjalny 
Ryzzy. Komisja zebrała się w celu roz 
ważenia sprawy, czy projekt austrja- 
cko-niemieckiej unji celnej będzie 
miał wpływ na pobór ceł austrjackich 
które, jak wiadomo stanowią gwaran- 

cję austrjackiej pożyczki z roku 1922. 
Komisja uznała się zasadniczo za 
kompetentną od rozważania tej spra- 
wy, nie może jednak materjalnie po- 
wziąć żadnej decyzji, gdyż nie roz- 
porządza jeszcze gotowym projektem 
unji celnej. W czasie popołudniowych 
obrad komisji sensację wywołał nie- 
spodziewany fakt, iż rząd austrjacki 
"wystąpił z prośbą o przejęcie nowej 
pożyczki w wysokości 150 miljonów 
szylingów, udzielonych na rzecz au- 
strjackiego zakładu kredytowego. 

Narady nad projektem austrjacko-niemieckiej unji celnej. 

GENEWA 15.V. Pat. Szwajcar- 
ska Agencja Telegraficzna podaje: 
Ministrowie spraw zagranicznych 4 
wielkich mocarstw europejskich — 
Anglji, Francji, Italji i Niemiec ze- 
brali się w piątek o godzinie 16 w 
celu ważnej narady. Jednym z głó- 
wnych przedmiotów tej narady był 
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projekt niemiecko-austrjackiej unji 
celnej. Zasadniczym celem wzmian- 
kowanej narady było podjęcie próby 
złagodzenia do pewnego stopnia prze- 
ciwieństw w ujęciu zagadnienia unji, 
które jak wiadomo w obecnej chwi- 
li wydają się jeszcze nie do przezwy- 
ciężenia. 

Zaburzenia komunistyczne w Peru. 
SANTIAGO DE CHILE 15.V. Pat — w/g 

doniesień z Limy, wybuchły tam zaburzenia 
strajkujących, spowodowane propagandą ko- 
munistyczną. Naskutek energicznych zarzą- 

dzeń władz, doszło do starć pomiędzy ma- 
nifestantami a policją, przyczem kilka osób 
zostało zabitych. 

wit E NS K I 

Encyklika papieska w sprawach społecznych 
i robotniczych. 

RZYM. 15.V. (Pat.) Ojciec Święty, 
z okazji 40-ej rocznicy Rerum Nova- 
rum, ogłosił encyklikę w sprawach 
społecznych i robotniczych. Encykli- 
ka składa się z trzech części. 

W pierwszej Ojciec Święty wyli 
cza zasadnicze dobrodziejstwa Rerum 
Novarum, dotyczące rozwoju nauk, 
rozwoju społecznego i ekonomicznego, 
w/g zasad katolickich, dające robot- 
nikom podstawy religijne, moralne i 
społeczne. 

Druga część encykliki przypomina, 
iż Kościół i jego Głowa mają nietylko 
prawo, ale i obowiązek wypowiadania 
się w sprawach społecznych, nie co do 
zagadnień technicznych lub spraw 
przemijających, ale co do wszystkie- 
go tego, co w tej dziedzinie dotyczy 
prawa moralnego lub ewangelji. En- 
cyklika proklamuje ponownie doktry - 
nę Kościoła w sprawie prawa własno- 
Ści i co do jego podwójnego charak- 
teru indywidualnego i społecznego, 
piętnując jako błędy zarówno zgubny 
i egoistyczny indywidualizm, jak i ko 
munizm. Encyklika przypomina obo- 
wiązki, które są związane z prawem 
własności i określa prawa państwa w 
dziedzinie, dotyczącej jednostki. 

Kapitał i praca stanowią dwa za- 
sadnicze elementy współczesnego go- 
spodarstwa. Mówiąc o ich wzajemnych 
stosunkach, Ojciec Święty stwierdza, 

że ani kapitał, ani praca nie mają 
prawa domagać się całkowitego pro- 
duktu wspólnego wysiłku. Należy zor- 
ganizować ustrój ekonomiczny, dosto- 
sować do norm sprawiedliwości 
społecznej, ażeby zapewnić bardziej 
słuszny podział dóbr, będących wyni- 
kiem wysiłków pracy i kapitału. Wal: 

  

  

     

ka klas powinna być zastąpiona praw- 
dziwą, szczerą współpracą, różnych 
rzemiosł i zawodów. 

W trzeciej części encyklika zatrzy- 
muje się nad budową współczesnego 
ustroju ekonomicznego. Papież nie po- 
tępia go, ale stwierdza głębokie defor- 
macje i poważne uchybienia. które go 
zniekształcają. Nieokiełznana konku- 
rencja ustąpiła koncentracji i porozu- 
mieniu pomiędzy niewielką ilością 
osób, należących do potęg ekonomicz- 
nych całego świata. Koncentracja wy- 
radza się w despotyzm i tyranję. Jedy- 
nym środkiem zaradezym jest powrót 
do zbawiennych zasad filozofji społecz 
nej i stosowanie jej zasad w stosun- 
kach wzajemnych pracy i kapitału. 
Socjalizm chełpił się, iż przyniósł Śro- 
dek radykalny, który jednakże okazał 
się gorszym od zła, które miał uleczyć 
Wspomniawszy o zmianach, jakim u- 
legł socjalizm, encyklika wymienia 
dwa kierunki: komunizm, który w ża* 
den sposób nie da się pogodzić z dok- 
tryną Kościoła i drugi kierunek, który 
zachowuje miano socjalizmu, łagodząc 
znacznie swój program. 

Podając środki, mogące uleczyć zło 
czasów obecnych, papież oświadcza, 
iż należy zreformować obyczaje i przy 
wrócić panowanie sprawiedliwości, 
która powinna przyświecać gospodar- 
stwu społecznemu. 

Papież kończy encyklikę wezwa- 
niem do współpracy pod adresem 
wszystkich ludzi dobrej woli, wyraża- 
jąc radość z powodu inicjatywy i gor 
liwości, okazanej zarówno przez przed 
stawicieli kleru, jak i działaczy spo- 
łecznych różnych krajów, ożywionych 
duchem akcji katolickiej. 

      

   

  

   

  

Obchód 40-iecia encykliki Rerum Novarum. 
RZYM. 15.V. (Pat) Obchód 40- 

lecia encykliki Rerum Novarum miał 
przebieg imponujący. Rano arcybis- 
kup Pizzardo odprawił w bazylice La- 
terańskiej mszę pontyfikalną. Delega- 
cje z całego świata złożyły wieniec 
na grobie papieża Leona XIII oraz na 
płycie pamiątkowej Robotnika Kato- 
liekiego. W uroczystej akademji, jaka 
odbyła się po południu, wzięli udział 
7 kardynałów i wyższe duchowień- 
stwo. Na akademji delegaci 17 naro- 
dów w językach swoich wygłosili 
przemówienia, podkreślając znaczenie 
encykliki Leona XII. Przemawiał ró- 
wnież delegat Międzynarodowego Biu- 
ra Pracy w Genewie. 

Wieczorem pielgrzymi polscy przy- 
jęci byli na prywatnej audjencji przez 
Ojca Świętego.. Przedstawiciele robot- 
ników warszawskich wręczyli Ojcu 

   

Świętemu kiłim stylizowany z godła- 
mi Rzeczypospolitej i papieskiemi oraz 
napisem: „Polonia semper fidelis" i 
nazwami stowarzyszeń ofiarodawców. 
Ojciec Święty wstąpiwszy na tron, po- 
dziękował za dar, zaznaczając, że wię- 
cej cieszy go tak liczna pielgrzymka 
z Polski, z którą czuje się specjalnie 
związany. Bóg chciał — mówił Pa- 
pież — abym z wami spędził najcięż- 
sze dla narodu waszego chwile. Bóg 
chciał, abym w Polsce przygotował się 
do pełnienia wysokiego urzędu ojco- 
wania światu całemu. Przemówienie 
Papieża przełożone zostało przez ks. 
kardynaia Hlonda na język -polski. 

Ojciec Święty pożegnał zebranych po 
zdrowieniem polskiem: „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus* i udał się 
do prywatnych apartamentów, żegna 
ny okrzykami „Niech żyje”. 

Dymisja Brianda? 
PARYŻ, 15-V. 'Pat) W kołach ministerstwa spraw zagranicznych twier- 

dzą dziś, że minister Briand powróci do Paryża w przyszły wtorek, po 
zamknięciu posiedzenia komisji unji europejskiej i że nie weźmie udziału 
w posiedzeniach Rady Ligi Narodów, na których zastąpi go minister 
Francois Poncet, podsekretarz stanu w prezdjum rady ministrów, zajmu- 
jący się specjalnie sprawami gospodarstwa krajowego. 
inisja Brianda wydaje się być faktem nieuniknionym. 
pełnić będzie do 1 czerwca premjer Laval, 

Wobec tego dy- 
Funkcje Brianda 

poczem, przy tworzeniu no- 
wego gabinetu, tekę ministerstwa spraw zagranicznych obejmie kto inny. 

Krwawy strajk w tartakach szwedzkich. 
SZTOKHOLM 14.V. (Pat) — W związku 

ze strajkiem w tartakach wpobliżu Solleftea 
doszło do poważnych zajść. Robotnicy, któ- 
rzy nie porzucili pracy, napadani byli przez 
strajkujących, wobec czego do tartaku spro- 
wadzono oddział wojska. Oddział ten tłum 
obrzucił kamieniami. Nastąpiła szarża na 
robotników. Dziś we Franoe odbył się wiee 
protestacyjny, na którym postanowiono po- 
rzucić pracę we wzsystkich okolicznych fa- 
brykach. 7000 manifestantów udało się na- 
stępnie do okolic, zamieszkałych przez ro- 
botników, którzy pracy nie porzucili. Mani- 
festanci zostali rozpędzeni przez policję. 4 
z pośród nich zostało zabitych. 

STOKHOŁM 15.V. Pat — Związki zawo- 
dowe w rejonie Solleftea postanowiły nie- 
zwłocznie przystąpić od pracy. Według in- 

formaeyj prasy miejscowej, liczba zabitych 
w czasie wczorajszych rozruchów wynosi 5 

osób. 5 robotników umieszczono w szpita- 
lach. Jeden z nich jest ciężko ranny. Wszy- 
stkie zakłady, gdzie strajkują robotnicy, zo- 
stały zamknięte. Rząd ogłosił komunikat, 
przedstawiający przyczyny konfliktu, bezo- 
woene wysiłki, zmierzające do osiągnięcia 
porozumienia oraz manifestacje  strajkują- 
cych. Komunikat stwierdza, iż pierwsze 
strzały padły ze strony maniiestantów. Wiec 
robotników, który zgromadził przeszło 6 ty- 
sięcy osób, wysłał do rządu depeszę, doma- 
gającą się niezwłocznego odwołania oddzia- 
łów wojskowych. Na telegram ten rząd od- 
powiedział, iż nie zmieni wydanych zarzą- 
dzeń, o ile życie i mienie obywateli będzie 
zagrożone. 

Za nędzą i głodem idzie epidemja — śpiesz z pomocą 

powodzianom. Konto P. K. 0. Nr. 82100. 

M. 1i2 2054) 

    

Na dobrych 
obcasach gumowych BERSON možna 
cały dzień chodzić bez zmęczenia. 
Obcasy gumowe BERSON są tak za- 
dziwiająco elastyczne, 
że chodzenie jest praw- 
dziwą przyjemnością. 
Przytem trzewik o wie- 
le ładniej wygląda, nosi 
się. dłużej 3 zaoszczęć 
dza się dażo na kosz- 
tach naprawy. 

A więc tylko 

BERSON, 
bo niema nic lepszego! 

  

    

Otwarciekatedry w Soissons 
W tych dniach dokonao w Soissons 

uroczystego otwarcia zdemolowanej w swo 
im czasie przez Niemców katedry tamtej 
szej. : 

Otwarcie 
Soissons uwaž 
ny. Co zbur: 

  

  

  

odrestaurowanej katedry w 
należy za akt symbolicz- 
ręka współczenych Wan- 

dalów. to odbudował twórczy duch gali]- 
ski. Rany wojenne powoli się zabliźniają 

Katedra w Soissons, jedno z arcydzieł ar- 
chitekt. gotyck., acz nie tak sławne jak kat 
w Reims przechodziła w czasie wojny świa 
towej © ie koleje. Każdy, kto choć odro- 

binę interesował się przebiegiem operacyj 
wojennych na froncie zachodnim, wie, że 
Soissons kilkakrotnie przechodziło z rąk 
do rąk i Ikakrotnie znajdowało się w 
strefie najsilniejszego ognia. 

Dnia 2 w nia 1914 r. Niemcy zajmu- 
ją Soissons, w wyniku swej olbrzymiej o- 
fenzywy z północo-wschodu. Wielka bitwa 
nad arną („Cud nad Marną*) zmusza 

Niemców do ustąpienia. Korzystając z tego, 
p. Emil Brunet, pełniący od 1904 r obo 
wiązki kustosza i konserwatora katedry, 
ukrywa cenniejsze płótna, witraże, posągi 
i Ł p. w podziemiach kałedry, by ustrzec 
je przed ewentualnem zniszczeniem. 

Dnia 30 maja 1918 roku Niemcy znowu 
wkraczają do nieszczęśliwego miasta. Dnia 

rpnia, dzięki bohaterskim wysiłkom 

wojsk francuskich pod wodzą gen. Mangin, 
Soissons przechodzi w ręce ałjanckie. Nie- 
mcy cofając się ostrzeliwują miasto z cięź- 
kich dział. Wtedy to katedra ulega znisz- 
czeniu. Większa część nawy głównej oraz 
nawy boczne leżą w gruzach. 

Wojna się skończyła. Pan Emił Brunet 
niezwłocznie r stąpił do restauracji zni- 
szczonej ątyni. Trzeba było aż 12 lat 
jego ofiarnych wysiłków, poparcia rządu 
i społeczeństwa, by katedrę zgrubsza przy- 
najmniej odrestaurować i odprawianie w 
niej nabożeństw umożliwić. 

W dniu 26 kwietnia r. b. nastąpiło uro- 
Czyste otwarcie adrestaurowanej świątyni. 
Dyrektor wydziału Sztuk Pięknych p. Leon, 

   

   

        

   

      

   

      

wręczając biskupowi z Soissons mgr. Me 
nichet'owi klucze kałedry, wyrzekł piękne 
słowa gowana przez wiarę, odresta-     

  

wznosi się 
monsignore, 

klucze 

urowana przez narów. tedra 
wysoko. Jestem szczęśliwy, 

oddać Waszej Eminencji 

   

   
'. eelebrował kardynał 

bisku z Soissons, w otoczeni 
stojników kościełnych: arcy 
biskupów Soissons, Uhalons, Arsinoė, Bea- 
urais, Amiens. Zagrano uroczyste „Salvum 
fac populum*, które grane było dotąd tył 
ko dwa razy: w 1918 r. (z. okazji zawie 

szenia borni) i 1919 r. (z okazji ostatecz- 
nego zwycięstwa). 

Katedra w Soissons „wznosi się wy- 
soko*, podobnie jak jej siostrzyce z Reims, 
Saint-Quentin, Noyon, Arras, Verdun, tę 

zaklęte w kamień cuda styłu gotyckiego, 
dając wyraz tężyźnie naradu francuskiego 

i tęsknocie ludzkości do lepszych, idealniej 

Binet, b 
sokich do- 

biskupa Reims, 

  

  

     
   

   

  

Popierajcie Ligę Morską 

Eugenjusz Ysaye. 

Światowej sławy artysta zmarł 12 maja 
w Brukselli, gdzie do ostatniej chwili żył 
i pracował.  Eugenjusz Ysaye urodził się 
12 lipca 1858 r wLeodjum. Studjował w 
konserwalorjum tamtejszem a później w 
Brukselli i wybił się szybko jako znakomi- 
ty skrzypek. Koncerty, które dawał w Pa. 
ryżu, Berlinie, Londynie rozniosły jego sła. 
wę. Od r. 1883.do 1886 mieszkał w Paryżu 

Po powrocie z Paryża do Belgji przyjął 
ofiarowane mu stanowisko kierownika kla- 
sy skrzypcowej w konserwatorjum w Bru- 
kselli. : 

Nie ograniczając się do swej działalno- 
ci pedagogicznej i koncertowej, stworzył 
Ysaye kwartet smyczkowy, który pod utar- 
tą nazwą kwartetu Ysaye'a zdobył wkrótce 
sławę w całym świecie muzycznym. Poza- 
tem prowadził Ysaye od r. 1894 założone 
przez siebie Towarzystwo koncertowe w 
Brukselli. 

Po wybuchu wojny 
Stanów Zjednoczonych, gdzie czynny był 
do 'r. 1921 w Cincinnati jako dyrygent i 
kierownik akademji muzycznej. Po wojnie 
wrócił do oj ny. I tu dokonał swego 
pracowitego ży w glorji sławy i rozgło 

EE? z najpierwszych mistrzów smy- 
czka 

udał się Ysaye do 

   

  

MEWY TA TRE KET TO ZARZ OZET AS TKO TT III TI T DAD IT OOOO AO CABA 

/ To i owo ze świata. 
Jaki jest najsławniejszy obecnie 

człowiek w Europie? No, oczywiście. 
„potwór z Diisseldorfu* Piotr Kiirien. 
który zamordował kilkadziesiąt osób, 
doprowadził do paniki całą okolicę, 
dokonywał tych zbrodni z wyrafino- 
wanem okrucieństwem, dla przyjem- 
ności, czynił to od lat chłopięcych, i 
przeszedł granice wszelkich okropnoś- 
ci w tej dziedzinie. Ależ i zdobył so- 
bie „sławę'! Cóż z tego że go uznano 
winnego kary śmierci 9 razy! Raz go 
"tylko uśmiercą, (o ile nie ułaskawią), 

i to tylko dlatego, że on sam w żaden 
sposób nie dał z siebie zrobić nienor- 
malnego, bo dokładnie, z upodobaniem 

„sumiennie z niemiecką systematycz- 
nością opowiedział wszystko i więcej 
niż pytali, udowodnił swe zbrodnie i 
oświadczył że gotów ponieść za nie 
konsekwencje. Cóż, bohater naszych 
czasów! Ajakże. Już i film z niego zro- 
bił p. Lange, a Piotr Lore „kreuje 
upiora *|.. Ślicznie „znów będzie sen- 
sacja, dla młodzieży zakazana, i natu- 
ralnie tłumnie oglądana przez tych, 
którzy niedość się o niej naczytali z 
ostatniego numeru Detektywa. 

Ten ładnie ilustrowany Tygodnik, 
o który się bardzo dopominają w czy- 
telniach, zawiera na swych bogato ilu- 
strowanych 16 stronicach dokładne 

opisy najsensacyjniejszych włamań 
do kas, zbrodni, ojcobójstw, dziecio- 
bójstwa, mężo i żonobójstw, z fotogra- 
fjami „bohaterów* tych godnych roz- 
powszechniania czynów. Zwłaszcza po 
dawanie dokłodnych opisów włamań 
jak się to robi, i sposobów zarzynania 
ludzi, jest wysoce pouczające i musi 0- 
gromnie podnosić poziom etyczny mło- 
docianych czytelników, wśród których 
ten dodatek do najbardziej rozpo- 
wszechnionego pisma w Polsce Kur- 
jera Krakowskiego (organu p. posła 
Dąbrowskiego) ogromnie się rozchodzi 
Nie ulega wątpliwości że tak piękna 
propaganda wydać musi owoce i że się 
i my poszczycimy może za rok jakim 
potworem i będziemy z niego mieli 
słynny film! Dla tak wzniosłego celu 
warto zaryzykować więzienie i szu- 
bienicę. a przecie nam o sławę zagra- 
nicą chodzi. » 

A tak jej mamy niewiele. Ot, ja- 
kieś konkursy hipiczne, jakiś czyjś 
koncert czasami... W najbardziej zna- 
nem piśmie francuskiem „Illustration“ 
darmo szukać czegoś z Polski. Z ca- 
łego świata są tam obrazki, tylko dła 
nas za wysokie progi... A owszem, ar- 
tykuł i foto. o błotach Pińskich, 21 
marca b. r. widok rzucanych przez po 
licję w Warszawie bomb łzawiąco-dym 

nych na młodzież „demokratyczną 
Ot i wszystko co się w tym roku god- 
nego zdarzyło u nas. I to tak u alian- 
tów, więc u innych jeszcze mniej za- 
interesowania. A jak dużo zdjęć, wia- 
domości z mniejszych krajów, z no- 
wych republik, ze światów uważanych 
doniedawna za barbarzyńskie. 

Zresztą... cóż jest barbarzyństwo? 
Kto jest barbarzyńcą, a kto cywilizo- 
wanym? Żaden z bieżących komuna- 
łów nie podlega większym odchyle- 
niom jak ten, i żaden nie jest tak nie- 
ścisły. Czy np. ludożercy z Nowej 
Gwinei, (pod protektoratem Anglji i 
Holandji) są barbarzyńcami? Merlin 
Moore Taylor opisuje wyprawę w nie- 
dostępne dotąd łańcuchy górskie kra- 
ju Papuasów, stojących na najniższym 
szczeblu cywilizacji, nie znają oni że- 
laza, ani zapałek, ani elektryki, ani 
radja. Szczęśliwcy! Jak który z nich 
„być głodny do człowieka”, to mu nic 
nie smakuje, ani pataty, ani ryż, ani 
banany, ani kokosy... „być głodny do 
człowieka i już!... Wtedy idzie taka 
poczciwina i zarzyna. Nie, prawda 
to w cywilizowanych krajach, gdy ktoś 
„głodny do cudzej kieszeni, zarzynają 
tam maczugą po głowie, pierwszego 
napotkanego sąsiada z innej wsi, i pie- 
czonka gotowa, radość w rodzinie, tem 
bardziej że jeśli to będzie wojownik, 
to jego siły i męstwo wstępują w zjada- 
czy. Wogóle młodzian wyzwalający 
się na dorosłego, musi kogoś zakatru- 

  

pić, inaczej jest niepełnoletni. Jakże 
by mu pomógł w tych wyzwolinach 
nasz ilustrowany „Detektyw*! Bied- 
nych tych, grzesznych pogan, czczą- 
cych fetyszów, objadających się mię- 
sem bliźniego i prowadzących nieu- 
stanne krwawe boje niszczące całe wio 
ski, nawracają ile mogą władze świec- 
kie i duchowne chrześcijańskich bia- 
łych... Może nauczą ich swoich „chrześ 
cijańskich* obyczajów ? 

Naprzykła W 1921" r.- gazeta 
Press w Memlfisie, (Stany Zjednocz.) 
bezwgzlędnie chrześcijańskiego i cywi- 
lizowanego Państwa, opisuje jak lyn- 
czowano murzyna podejrzanego 0 
gwałt nad białą. „Przeszło 500 osól» 
zebrało się na miejsce, przywiązanego 
murzyna obłożono liśćmi i chrustem, 
oblano naftą i podpalono, centymetr 
za centymetrem murzyn Lowry się 
spalał, żonę jego i córeczkę trzymano, 
by się temu przyglądały, wreszcie, gdy 
nogi były zwęglone i płomieńie sięgały 
brzucha a żył ciągle, oblano go naftą 
i dokończono widowiska*. Gazette du 
Rocky Ford opisuje spalenie murzyna 
w obecności 600 osób, wskutek podej- 
rzenia że napadł na białą dziewczynę. 
W Georgji, nieznany sprawca zabił far- 
mera, pewnie murzyn! Biali postano- 
wili wymordować wszystkich czar- 
nych jacy utrzymywali stosunki z 0- 
"ym właścicielem ziemskim. Wdowę 
po jednym z zabitych, w 8-m miesiącu 
ciąży, wytropiono w ukryciu, przywią- 

  

zano do drzewa, oblano naftą i spalo- 

no, pokłuwszy ją i dziecko nożami... W 
innej miejscowości strzelają do nich 
jak do zwierzyny. I o tem, że ma się 
odbyć taki samosąd oznajmują zaw- 
czasu gazety, a tłumy lecą na to wido- 
wisko... „Lyncze plamią sztandar 
Ameryki', oświadczył Harding w orę- 
dziu do Kongresu w 1921 roku 12-go 
kwietnia. „To są ciosy w serce sprawie 
dliwości amerykańskiej”, zapłakał sen- 
tymentalny Wilson. Ale projekt usta- 
wy przeciw lynczom, (Bill z 1922 ro- 
ku), przyjęty w Izbie, przepadł w Se- 
nacie i dalej w gazetach brzmią ogło- 
szenia: „Dziś o 5 po p. w Elsville tłum 
złynczuje murzyna Heartfielda“. Jack- 
son News 29 VI 1919 r. Tegoż roku, 
New-Orlean States: „3000 osób posta- 
nowiło spalić dziś murzynėw“... Tak 
postępują Amerykanie, których dziel: 
ność, sprawność, „fordyzację”, stawia 
się nam jako niedościgły ale godny na- 
śladowania ideał. 

Ale może nasi przyjaciele Francuzi 
są bardziej humanitarni? Posłuchajmy 
co o tem pisze A. Łondres w książce 
Terre d'ebene, (ziemia hebanu), wyd. 
Michel 1929 r. o kolei budowanej przez 
przedsiębiorstwo Batignolles, od Braz- 
zeville do Pointe Noire. Murzynów 
łapie ekspedycja po wioskach i dale- 
kich kraikach. Są to ludzie z Ubangi, 
Sarasi, Bayadasi, Zindesi i t. p. Ła- 
dują ich na barki wypukłe, obsypywa- 
ne iskrami z kominów, które palą im 

  

ciała wraz ze słońcem, spadają do wo- 
dy, konają przez 15 dni, z 300 przyby- 
wa 280, albo mniej, potem pieszo, mi- 
le i mile, przez bagna i gaszcze, żyw- 

ność nieregularnie dla nich dochodzi. 
Wreszcie linja, buduje się bez maszyn, 
dla oszczędności; do transportu 300 
kilowych beczek cementu używano 
tylko dwóch murzynów i kija, wszyst- 
ko rękami, drzewa ołbrzymie dźwiga- 
ją wypruwając sobie zki sękami i 
niosą na plecach. Z 8 tys. sprowadzo- 
nych, zostało pod koniec roboty 1.700.. 
Musimy poświęcić jeszcze 6-—8 tysię- 
cy ludzi albo zrezygnować z kolei; 0- 
rzekł p. Antonelli, prokonsul Konga. 
A zostało jeszcze 300 kilom. do zbu- 
dowania, dotąd poświęcono 17 tys. 
murzynów, których kości służą tej ko- 
lei za podkłady *). Ale za to mały ren- 
tier francuski zarobi na akcjach. 

A potem przy otwarciu, dużo się 
będzie mówiło w obecności ministra 

o dobrodziejstwach cywilizacji, założy 
się tam jakaś szkółka, jedna duchow- 
na, druga świecka, i szpitalik dla czar- 
nych bliźnich, o czem się rozpiszą ga- 

zety, chwaląc humanitaryzm prac ko- 
lonjalnych Europejczyków. O eywili- 
zacjo! 

  

   

  

_Hel. Romer. 
<. 5 

*) Szczegóły wzięte z Miesięcznika Lite= 
rackiego. 
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WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Dwa olbrzymie pożary - 

We wsi Krywiczany ogień 

Wezoraj wieczorem we wsi Krywiezany 

gminy dokszyckiej powiatu dziśnieńskiego 

z niewyjaśnionej narazie przyczyny w do- 
mu mieszkalnym Jana Czajkowskiego, wy” 
buchł nagle pożar. Ogień z błyskawiczną 

szybkością przerzucił się na sąsiednie bu- 
dynki, grożąc zniszczeniem całej wsi. 

Pomimo wysiłków mieszkańców zagro- 
żonej wsi, którzy uporczywie walczyli z 
rozszalałym żywiołem, ogień strawił ogó- 
łem 12 gospodarstw, wyrządzając ogromne 

straty. = 

zniszczył 12 gospodarstw. 

W objętym płomieniami budynku gospo 
darza Kiszenia spaliła się jego 5-cioletnia 
córeczka Anna. Matkę nieszczęśliwej dziew- 

czyny Julję Kiszeniową wydobyto z pło- 
nącego budynku z silnemi poparzeniami. 

Po założeniu, przez miejscowego feleze- 
ra, prowizorycznych opatrunków przewie- 
ziono ją w stanie bardzo ciężkim do szpi- 
tala sejmikowego w Głębokiem. 

Przyczyny pożaru narazie nie ustalono. 
Dochodzenie prowadzi miejscowy posteru- 

nek P. P. 

W Solecznikach spłonęło 5 gospodarstw. 

Wezoraj wieczorem wybuchł duży pożar 
w Solecznikach. Ogień zniszczył pięć budyn- 
ków. Na posterunku policyjnym spalił się 

  

  

dach. Posterunek podczas pożaru ewakuowa- 
no. Przyczyna pożaru — nieostrożne obcho- 

Zabójstwo, czy nieszczęśliwy wypadek? 
W dniu wczorajszym wpobliżu wsi 

Swinka gminy wiszniewskiej, powiatu wi 
lejskiego znaleziono w kałuży krwi, zwłoki 
mieszkańca wspomnianej wsi Jana Bizona. 
umysłowo chorego. 

dzenie się z ogniem. (e. 

Czy został on zamordowany, czy też 
padł ofiarą jakiegoś nieszczęśliwego wy- 
padku, narazie nie wyjaśniono. Dochodze- 
nie w toku. (e). 

Śmierć czworga dzieci w płomieniach. 
We wsi Hołowce gm. snowskiej pożar zni- 

szczył zabudowania Jana Garbowskiego. 

czworo dzieci w wieku od 5 do 17 lat. 
Przyczyna pożaru nieostrożne obchodze- 

   
   

"Podczas pożaru zginęło w płomieniach nie się z ogniem. (O). 

Oa: 757 

LACHOWICZE dzeni i informowani przez strożytną szla- 
Ń chtę ta ą, co to jej przodkowie pod Grun- 

Wieści z Lachowicz. Lachowicze, to 

   

    

starożytne a największe miasteczko w po- 

wiecie baranowickim, miejsce urodzenia 

nnego orjentologa wileńskiego Dr. Jakóba 

nkiewicza od r. 1925 sprawującego god 

no Muftiego w polskim  autokefalicznym 

kościele muzułmańskim, wykazuje od jakie- 

goś czasu dużą ruchliwość w dziedzinie go- 

suodarczej i oświatowo-społecznej. I tak: ob 
chód narodowego Święta w dniu 3-go Maja 
był tutaj wiernem odtworzeniem na skrom- 
niejszą, rzecz prosta skalę, ałe jak na 7 ty- 

sięczne miasteczko imponuj obchodów, £ 
miasta powiatowego. A więc capstrzyk, po- 
budak, uroczyste nabożeństwo, pochód, de- 
filada strzelców, strażaków i hufca szkolne- 
go. Przemówienia na rynku o charakterze 
nietylko kistorycznym, ale i aktualnym do 
pewnego stopnia bo wiążące obardy Wielkie- 
go Sejmu z chwiłą obecną i zamierzoną re- 

formą konstytucji Marcowej, wygłosili da 
tłumu te przemówienia ie słucha 

Jurksztowicz, Mielnik i Stefanja Bojarska. 
trybunie łopotały sztandary polskie, 

У e i tatarskie. A potem, pod gošcin- 
nym dachem VII oddziałowej Szkoły dwie 
kolejno po sobie następujące „Akademje” 
dia młodzieży szkolnej i dla dorosłych z 
bogatym, barwnie dobranym  programeru, 
wypełnionym deklamacjami, śpiewem chó 
*ralnym i koncertem orkiestry piórkowej mło 
dzieży szkolnej. Przemawiali na Akademjach 
kierownik szkoły p Szajner i Stefanja Bo- 

jarska. Akademję dła dorosłych zakończyła 
ochocza zabawa. 

W związku z pracami komisji poborowej 
panie miejscowe ze Zwiążku Pr. Ob. Kob. 
a w porozumieniu z Zarządem Powiatowym 
Czerwonego Krzyża w Baranowiczach, uru- 
<homiły herbaciarnię i świetlicę, w dużym 
namiocie, na którym powiewa godło Czer 
wonego Krzyża. Namiot ma skromny, bez- 
alkoholowy bufet, zaopatrzony w różne przy 
smaki, na stołach leżą pisma, gra gramo- 
fon, a chwilami wiejskie kapele, czasem ktoś 
przemówi serdecznie do zebranej imłodzie- 
ży i tak z powściągliwą wesołością, bez bó- 
jek i zwykłych w ich razach awantur, od- 
bywa się ten dzi pobór, niepodobny ze 
względu na swój nastrój do tych, jakie La- 
<chowicze widziały dotychczas. Pan prezes 

owy Czerwonego Krzyża, a wice sta- 
3 prowadzi na terenie Lacho- 

wicz w czasie pobytu w charakterze prze- 
wodniczącego „Komisji Poborowej* i pra- 
<е społeczną, która go żywo interesuje. 

Dnia 5 maja na zebraniu zwołanem do 
przez wice starostę Zarzyckiego, wy- 

Komitet Obchodu Wielkiego Tygod 
zerwonego Krzyża* komitet ten, będzie 

zarazem ./Tymczasowy ądem Koa P. 
\ chowiczach. Prezesem wybrano 

iego, wice prezeskami p. Ko- 

walską i Juchniewiczową, sekretarzem p. 
Szajnera, skarbnikiem p. Dr. Kowalskiego. 

Jesi to pierwsze w powiecie koło P.C.K. 
po za Baranowiczami. Pierwszym też jest 
świeżo powstały oddział Związku Pr. Ob. 

    

   
   

          

   

    

  

   

  

   
   

  

  

          

   

      

  

      
  

    

gminy, 
brano 

  

   
   

  

      

        

      
  

Kobiet, któ je gorliwie, na terenie 
„herbać! y', dla poborowych, a 
w przyszłości będzie pracował w „stacji o- 
pieki nad Matką i Dzieckiem*. Praca przy- 

gotowawcza dla przeprowadzenia „Tygodnia 
P.C.K. w Lachowiczach jest już w pełnym 
toku. Wczoraj goście z Baranowicz w 050- 
bach p. wice rosty Zarzyckiego, komisa- 
rzowej Rzepeckiej i niżej podpisanej, zwie- 
dzali dzielnicę tatarską, uprzejmie oprowa- 

    
    

wałdem razem z rycerstwem polskiem i li- 
tewsko-ruskiem mężnie się bili z Krzyża- 

ść ich, wszystko potomkowie 
, pozostali u nas, i dzisiaj two- 

rzą małą, ale wierną Rzeczypospolitej 7 ty- 

sięcy dusz liczącą, społeczność, wyznawców 
Proroka, rozs a w 19 gminach, inaczej pa 
rafjach. Największe skupienie Tatarów jest 
w Nowogródku bo około 600, w Lachowi- 
czach jest ich z 50 rodzin. Zajmują się wa- 

rzywnictwem i kuśnierstwem. Słyną z niepo 
szlakowanej uczciw i wielkiej tolerencj:, 
otacza ich powszechny cunek. W powiecie 
lidzkim, na ierenie naszego województwa 
jest wieś Murawszczyzna wyłącznie muzuł 
mańska. W 84 domach mieszka tam paruset 
Tatarów, którzy zachowali swój pradawny 
typ. W pośrodku tej wsi stoi meczet. 

O tem wszystkiem gawędzimy z obywa- 

telami Tatarami z Lachowicz, którzy pysz 
nią się z wydania uczonego orjentalisty i 

Г Dr. Szymkiewi z. Wilna.--- 
jest piątek, a w święto muzu?- 

mańskie idę na ich nabożeństwo, a może 
uda mi się zobaczyć ich stare dokumenty 
rodowe, które z tułaczki wojennej uratowali, 
i na zgliszcza wojenne zpowrotem do La 
chowicz przywieźli. 

   

  

   

      

   

  

  

  

   

Stefanja Bojarska. 

BZISNA 
+ Podziękowanie ludności żydowskiej 

m. Dzisny p. Staroście Jankowskiemu. Otrzy 
mujemy następujące pismo: Ludność izraeli 
cka miasta Dzisny w obliczu grozy zniszcze 
nia dokonanego przez tegoroczną powódź 
z prawd serdecz wdzięcznością Spo- 

udzielanej jej pomocy, gdyż wi- 
znie iż rząd, w osobie jego reprezen 

tanta pana Marjana Jankowskiego Starosty 
powiatu dziśnieńskiego, który swą osobisto- 
stą energiczną, planową, sprężystą a pełną 
zaparcia się i poświęcenia pracą prowadzo- 
ną tu na miejscu, ocalił od kompletnej ru 
iny większość zagrożonych domów i majęt- 
ność w nich pozostawioną od niechybnego 
spłynięcia jako też i samą ludność od głodu 
i chłodu, organizując natychmiastowe doży- 
wienie oraz lokując ją bądź to w nielicz- 

nych niedotkniętych jeszcze powodzią  do- 
mach lub też w wydobytych jedynie dzięki 
staraniom p. Starosty namiotach wojsko- 
wych ustawionych na wysepkach powstałych 
ze szczytów większych wzniesień miasta 
Dzisny. Ta tak nadzwyczaj obfita w plony 
praca p. Starosty prowadzona dla dobra lud- 
ności miasta Dzisny tak wielce zaskarbiła 
sympatje tej ludności ku Niemu, iż ośmieliła 
nas niżej podpisanych, jako jej reprezentau- 
tów, w jej imieniu złożyć na tym miejscu 
hołd najserdeczniejszej wdzięczności p. Mar- 
janowi Jankowskiemu staroście pow. dzi- 
śnieńskiego. 

Członkowie Dziśnieńskiego Komitetu Oby- 
watelskiego Niesienia Pomocy Ofiarom Po 
wodzi. 

Rabin Szymon-Lewi Białostocki. 

Kastrel Joife. 

ZAOSTROWICZE 
-- Samobójstwo dezertera. Wpobliżu Za. 

ostrowicz odebrał sobie życie wystrzałem z 
rewolweru szeregowy 27 pułku ułanów Wia- 
dysław Sidorowicz, który ostatnio zdezer- 
terował z pułku. (Cl. 

   

    

   

      

  

Szloma Kuperman. 

- Echa zagadkowego mordu w Leoniszkach. 
Dochodzenie w sprawie zagadkowego za- 

mordowania Sz. Margolisa szybko posuwa 

się naprzód. 
Przypuszezenia co do politycznego tła 

tego mordu sprawdziły się w całej rozciąg- 
łości. Oprócz motywów politycznych odegra- 

ły w tej zbrodni wielką rolę również czynni- 
ki zemsty osobistej 

W związku z morderstwem, policja w 
ciągu dwóch dni ubiegłych przeprowadziła 
w mieście szereg rewizyj i aresztowań. 
Część zatrzymanych po zbadaniu zwolniono. 

Zwłoki zamordowanego, po dokonanią 
sekcji, wydane zostały celem pochowania 
ubiegającej się o to rodzinie. (e). 

Aresztowanie kierownika oikienickiej 
Kasy Chorych. 

Przed kiłku dniami donosiliśmy o ucie- 
<zce kierownika oddziału Kasy Chorych w 
Qlkienikach, B. Wojtuszewskiego który przy 
właszezył większą sumę pieniędzy. 

Wezoraj z rana Wojtuszewski, zrezygno- 
wawszy widocznie z dalszego ukrywania się 
osobiście zgłosił się do centrali Kasy Cho- 

Zamach samobójczy 
i jego 

Wczoraj z rana funkcjonarjusze P. P. do- 
konali z polecenia władz śledczych rewizję 
w mieszkaniu felczera kolejowego Tomasza 

"Tomaszewskiego zamieszkałego przy ulicy 
W. Pohulanka Nr 12. 

Podczas rewizji, która trwała kilka go- 
dzin w mieszkaniu. Tomaszewskiego ujaw- 
niono rozmaite medykamenty i materjały 0- 
patrunkowe, pochodzące  najprawdopodob- 
niej z apteki kolejowej. 

Przed ukończeniem rewizji, kiedy przy- 
stąpiono do spisania protokułu, policjant 
dyżurujący przy drzwiach do kuchni, pos- 
łyszał dochodzące stamtąd jakieś podejrza- 
ne szmery. Gdy zajrzał do kuchni, zauważył 
"Tomaszewskiego i jego żonę leżących na po- 
dłodze, z oznakami silnego zatrucia. 

Na miejsce wypadku zawezwano pogo- 
towie ratunkowe, lekarz którego stwierdził, 
że Tomaszewscy zatruli się mieszaniną mor- 
finy i antropiny. 

rych w Wilnie, gdzie został natychmiast a- 
resztowany. Żadnych pieniędzy przy nim nie 
znaleziono. 

Wojtuszewskiego osadzono w areszcie 
centralnym do dyspozycji władz sądowo-śle- 
dezych. (Q). 

felczera kolejowego 
żony. 

Obu zatrutych w stanie bardzo groźnym 
przewieziono do szpitala żydowskiego. Jak 
się dowiadujemy ze źródeł miarodajnych, re- 
wizji w mieszkaniu Tomaszewskiego doko- 
nano naskutek telefonogramu posterunku P. 
P. w Ignalinie gdzie Tomaszewski posiada 
własny dom, do którego zagląda często. 

Policja w Ignalinie otrzymała podobno 
informacje, że Tomaszewski uprawia w Ig- 
nalinie potajemny handel medykamentami. 
Przeprowadzona przez policję tamtejszą re- 
wizja w jego domu dała taki wynik, że za- 
rządzono przeprowadzenie szczegółowej re- 

wizji i w mieszkaniu jego w Wilnie. 
Szezegóły tej sprawy nie są narazie do- 

statecznie wyświetlone. Mglisto przedstawia- 
ją się również powody które skłoniły Toma- 
szewskiego i jego żonę do popełnienia za- 
machu samobójczego. Dalsze dochodzenie w 
tej sprawie trwa. (C). 

KU. BOJE R WILL E N-S K 1 

„PO KLĘSCE POWODZI. 
„Ratujcie nam Bazylikę"! Kolejne posiedzenie 

Wileńskiego Komitetu Wyko- 
nawczego pomocy ofiarom 

powodzi 

w dniu 15 b. m. odbyło się w obec- 
ności bawiiącego w Wilnie p. mar- 
szałka Senatu Raczkiewicza, któremu 
przewodniczący gen. Żeligowski na 
wstępie podziękował za zajęcie się lo- 
sem Wileńszczyzny nawiedzonej przez 
powódź. P. marszałek Raczkiewicz, 
który zorganizował w Warszawie ko- 
mitet ogólno-polski pomocy powodzia- 
nom i przewodniczy mu, poinformo- 
wał zebranych o składzie komitetu 
głównego, który obejmuje przedstawi- 
cieli wszystkich warstw, wszystkich 

sfer oraz reprezentantów 5-ciu mini- 
strów. Z inicjatywy komitetu główne- 
go powstały już komitety wojewódz 
kie na terenie całego państwa i zbiór- 
ka została już rozpoczęta w ten spo- 
sób, ażeby do 15 czerwca, najdalej do 
końca miesiąca czerwca akcja była za- 
kończona. Na terenie całego państwa 
będzie urządzony Tydzień pomocy ро- 
wodzianom. Wiadomość: o katastro- 
fie powodzi na Wileńszczyźnie wywo- 
łała w całej Polsce wyjątkowo serdecz- 
ny i życzliwy oddźwięk, o czem świad- 
czą samorzutne ofiary, zarówno gotów 
kowe jak i w naturze, robociznie i t. p 
Komitet Główny dysponuje już kwotą 
100 tys. zł. Akcją ratunkową zainte 
resowała się bardzo p. prezydeniowa 
Mościcika, która ze względu na nie- 
zdrowie nie mogła stanąć na czele ko- 
mitetu, lecz jest jego protektorką i 
wspiera komitet radą i czynem. Rów- 
nież najezynniejszy udział w akcji ca- 
łej bierze p. marszałkowa Piłsudska. 
„Wileński komitet uchwalił wśród okla- 
sków zwrócić się do p. prezydentowej 
i p. marszałkowej z podziękowaniem. 

W dalszym przebiegu dyskusji za- 
bierali głos wielokrotnie p. woj. Kirti- 
klis, gen. Żeligowski, ks. biskup, Mi- 
chalkiewicz, ks. biskup Bandurski, pre 
zes Uniechowski, dr. Maleszewski, pos, 
Wędziagolski, naczelnik Jocz i inni. 
Sprawozdanie kasowe komitetu refe- 
rował dyrektor oddziału Banku Pol- 
skiego p. Wysocki, zaś sprawozdanie 
sekretarjatu dyrektor P. K. O. p. Bier- 

nacki. 

Wileński komitet zebrał dotąd 42 
tys. zł. Z doraźną pomocą na zasiew 
pośpieszy przedewszystkiem Minister- 
stwo Rolnictwa, które wyasygnować 
ma na ten cel kwotę 150 tys. zł. Suma 
ta, o ile okaże się niewystarczającą u- 
zupełniona będzie z funduszu Komite-1 
tu Obywatełskiego. Główna zaś pomoc 
Komitetu Obywatełskiego będzie skon- 
centrowana na okres następny po zasie 
wach, kiedy już zarejestrowane będą 
zupełnie dokładne daty szkód, kiedy 
wiadomo będzie, jaką kwotę komitet 
będzie miał do dyspozycji, aby ją roz- 
dzielić pomiędzy ludność trzech woje- 

_wództw. 

Obecny na posiedzeniu delegat wo- 
jewody białostockiego radca Stanisław 
Olszewski referował straty w woj. 
białostockiem, które wynoszą 175 tys. 
zł. Straty woj. nowogródzkiego, we- 
dług sprawozdania, wygłoszonego na- 
stępnie przez p. Celestyna Galasiewicza 
naczelnika wydziału samorządowego z 
Nowogródka wynoszą 1.300 tys. zł. 

Straty, jakie powódź wyrządziła 
na obszarze woj. wileńskiego, wyno- 
szą jak wiadomo, 4.250 tys. zł. 

Sytuację na Wileńszczyźnie przed- 
stawił p. marszałkowi Raczkiewiczowi 
woj. Kirtiklis w obszernem przemówie- 
niu, informując o wszystkich szczegó- 
łach szkód wyrządzonych przez po- 
wódź. Pomoc udzielana będzie ludnoś- 
ci za pośrednictwem samorządów. 

Komitet uchwalił zwrócić się do 
wileńskich organizacyj kobiecych z 
gorącem podziękowaniem za tak ofiar- 
ną i pełną poświęcenia pracę pań wi- 
leńskich dla powodzian. 

PORTRET 

Adama Mickiewicza 
|| Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- 

la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

DO NABYCIA: 

||na składzie głównym w Księgarni 

j |Św. Wojciecha w Wiinie, oraz we 
wszystkich księgarniach. 

Cena 2 zł. 

   

  

Dekoracja zasłużonych na 
polu rozwoju harcerstwa. 

W niedzielę dnia 17 o godz. 10 na 
dziedzińcu pałacu Reprezentacyjnego 
p. woj. Kirtiklis udekoruje złotym 

žem Zastugi JE. ks. bisk. dr. Wla- 
dyslawa Bandurskiego, odznaczonego 
tym Krzyżem w dniu 19 marca b. r. 

  

Równocześnie p. wojewoda udekoruje | 
srebrnym Krzyżem Zasługi p. p. Wan- 
dę Maleszewską z Wilna, Marję Grze- 
siakową z Wilna, Józefa Grzesiaka, 
haremistrza, Ludwika Bara, magistra 
praw i Antoninę Swidzińską, nauczy- 
cielkę z Wilna. Wymienione osoby zo- 
stały odznaczone w dniu 19 marca r. 
b. za zasługi na polu rozwoju harcer- 

stwa. 
Na uroczystość dekoracji wstęp dla 
stkich wolny. 

Pepierajeis przemysł krajonty 

      

     

      

      
    
    

  

"może dojść do skutku. 

Z apelem w tych słowach, w pier- 
wszej linji w imieniu Kapituły wystą- 
pił na wczorajszem posiedzeniu Wy- 
konawczego Komitetu pomocy ofia- 
rom powodzi ks. biskup Michalkie- 
wicz. Apel ten odbije się echem nie- 
wątpliwie w eałej Rzeczypospolitej. 
jako że idzie tu o Świątynię, która po 
Ostrej Bramie jest drugim tak umiło- 
wanym, historycznym kościołem na 
naszej ziemi. 

W czasie powodzi poziom wody 
sięgał już do samego sklepienia pod- 
ziemi i opadła dopiero wówczas, kie- 
dy się skończył wylew Wilji. Zdawa- 
łoby się, że niebezpieczeństwo minę- 
ło, tymczasem okazuje się, że woda 
przedostała się do innych Środko- 
wych sklepień, do których wogóle 
nie istnieje wejście i w dalszym ciągu 
wyrządza szkody. Od trzech dni czyn 
ne są pompy, jednakże bez żadnego 
efektu, wody nie ubywa i dokonuje 
ona w dalszym ciągu dzieła zniszeze- 
nia. Ks. biskup przypomniał, że w 
podziemiach są w fundamentach pek- 
nięcia i szczeliny, datujące się jeszcze 
z ezasów poprzedniej wielkiej powo- 
dzi roku 1887. W kilku miejscach po- 
sądzka zaczyna się osuwać, co przy- 
wodzi na pamięć wypadek z daw- 
nych czasów, kiedy to w kaplicy Ser- 
ea Jezusowego zapadła się posadzka 
i 14 wikarjuszów zostało zagrzeba- 

    

nych. Posadzka w kaplicy Św. Kazi- 
mierza osunęła się. Wskazanem było- 
by całkowite zburzenie posadzki w 
tej kaplicy i zbudowanie tam zupeł- 
nie nowego sklepienia. 

Słowem katedra wymaga kapitał- 
nego remontu i świątynię trzeba ra- 
tować. W czasie kapitaliego remon- 
tu zapewne poczynione będą cenne 
odkrycia, gdyż np. na Środku kaplicy 
Św. Kazimierza podczas zrywanania 
beenej posadzki natrafiono na kapi- 
talny mur, niewiadomo co oznacza- 

jący. s 
Apel ks. biskupa Michalkiewicza 

sprawił wśród - członków komitetu 
wielkie wrażenie, zarówno przewod- 
niczący komitetu gen. Żeligowski, jak 
też woj. Kirtiklis i inni członkowie 
oświadczyli, że Katedra może liczyć 
na usilną pomoce komiteiu. Uznano 
jednomyślnie konieczność fundamen- 
talnego odrestaurowania podziemi ka 
tedry. Obecny na posiedzeniu mar- 
szałek Senatu Raczkiewicz przyłączył 
się również do opinji Komitetu. Ko- 
mitet niesienia pomocy ofiarom po- 
wodzi udzieli gorącego poparcia inie- 
jatywie p. woj. Kirtiklisa, ażeby dla 
pomocy Katedry wyłonić speejalny 
komitet restauracji Bazyliki. Straty, 
wyrządzone Katedrze przez tegorocz- 
ną powódź, obliczone zostały w przy- 
bliżeniu na 40 tys. zł. 

„Ograniczenie cukru w pożywieniu niemowlęcia 

może pociągnąć za sobą nieobliczalne skutki”. 

Dr. R. Stankiewicz 
4 (Warsz. Czasop. Lekarskie 1328 r Nr. 24-25) 

  

Posiedzenie Grupy 
We czwartek dnia 14 b. m. w loka- 

lu Sekretarjatu Wojewódzkiego B. B. 
W. R. przy ulicy Zawalnej 1 odbyło 
się pod przewodnictwem p. posła Bro- 
nisława Wedziagolskiego posiedzenio 

Regjonalnej BBWR. 
Wileńskiej Grupy Regjonalnej. 

Na posiedzeniu omawiano sprawy 
organizacyjne, gospodarcze i kultural- 
no-oświatowe. 

  

KRONIKA 
    Dziś: Jana Nepomucena. 

Paschalisa. 

  

| 

| Jutro: 

| Wschód słońca—g 3 m. 43 
M | 

AKA i Zachód + —z. 19 m.21 

Spestrzożenia Zakładu Matsorelegii U. $. В. 

w Wilnię z dnia 15 V—1931 rsku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 

Temperatura średnis -| 159 C. 

. najwyższa: 4- 21? C. 

. najniżeza: -- 50 С. 

Opad w milimetrach: ślad. 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja baromui spadek. 

Uwagi: rano pogodnie, pot. przelotny deszcz. 

OSOBISTE. 

— Marszałek Raczkiewicz w Wilnie. 

Przez ubiegłe dwa dni bawił w Wilnie mar- 

szałek Senatu Wł. Raczkiewicz, przewodniczą- 

cy Głównego Komitetu Społecznego Pomocy 

Ofiarom Powodzi woj wileńskiego, nowo- 

gródzkiego i białostockiego. We czwartek › 

marszałek wraz z woj. Kirtiklisem zwiedził 

dzielnice Wilna, które najbardziej ucierpia- 

ły od powodzi, a następnie wyjeżdżał do 

wsi Szurmańce w pow wileńsko-trockim, zni- 

szczonej wielce przez powódź Wdniu IR 

b. m. p. marszałek Raczkiewicz uczestniczył 

w posiedzeniu komiielu wykonawczego wi: 

leńskiego pomocy ofiarom powodzi — a na 

stępnie wziął udział w obradach wileńskiego 

komitetu Pomocy Polskiej Młodzieży Akade- 
mickiej. 

j MIEJSKA 
— Wydzierżawienie ogrodu miejskiego 

Z. A. 8. P. Na asa posiedzeniu 

Magistratu postanowiono ogród miejski wy- 

dzierżawić na sezon letni ZASP-owi który 

poza uruchomieniem teatru letniego będzie 

urządzał tam koncerty symfoniczne. 

Otwarcie sezonu letniego w ogrodzie na- 

stapi w niu 23 maja. 

— Regulacja ul. Mickiewicza. W naj- 

bliższych dniach Magistrat m. Wilna przy- 

stąpi do układania nowych chodników na 

odcinku od uls Wileńskiej do 3 maja. 

Nowe chodniki będą nosiły ten sam 

charakter co już istnieją koło Sądów. Kosz 

tem więc chodników zostanie zwężona 

jezdnia, która ulegnie przebrukowaniu. 

— z Komisji, której posiedzenie nie 
Miejska Komisja 

Rewizyjna od szeregu już miesięcy nie mo- 

że się zebrać chociaż na porządku dzien- 

nym figuruje b. ważna sprawa przeprowa- 

  

dzenia kontroli nad wykonaniem budżetu. , 
Wyznaczone po raz trzeci z rzędu po- 

siedzenie tej Komisji, onegdaj znowu nie 

odbyło się z powodu braku maganega 

quorum i sprawa kontroli budżetu odwlek- 

ła się ponownie. Posiedzenie odroczono do 

20 maja. 
— Wyjazd do Warszawy prezydenta mia- 

sta. Naskutek wezwania Ministerstwa Skar- 
bu wyjechał onegdaj do Warszawy prezy- 
dent miasta p. mec Folejewski, który prze- 
prowadzi pertraktacje z przedstawicielami 
władz centralnych w związku z likwidacją 
przedwojennej pożyczki angielskiej 

— Ochrona zieleńców. Ponieważ publicz- 
ność wileńska nie zwraca uwagi na szyldziki 
depce i niszczy trawniki i zieleńce na chod- 
nikach, Magistrat postanowi otoczyć je dru- 
iem. Wątpić jednak należy, czy ta ochrona 
w jakimkolwiek stopniu wpłynie na zabez- 
pieczenie zieleńców przed niekulturalnem za- 
chowaniem się niektórych przechodniów, któ- 
rzy mimo całego szeregu apelów i wezwań 
w dalszym ciągu niszczą to, co dla nich jest 
przecie zrobione. 2 

Przy tym stanie rzeczy inicjatywa Magist- 

    

rału otoczenia zieleńców nisko przeciągnię- 
tym drutem nie na wiele się przyda i pro- 
jekt nie odniesie chyba pożądanego skutku. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Kuratorjum O S. W. podaje do wia- 
domości, iż podania na Państwowy Kurs Na- 
uczycielski należy składać do Dyrekcji P. 
K. N. w Wilnie (W. Pohulanka 23) do dnia 

1VII 1931 r. 
-Do podania należy dołączyć oryginalne 

świadectwo dojrzałości, świadectwo lekarza 
urzędowego o przydatności do zawodu nau- 
czycielskiego, metrykę urodzenia i świadectwo 

moralności. 
Abiturjenci, którzy w bież. roku złożyli 

egzamin dojrzałości, mogą przedi 
dectwo lekarskie, wydane przez leka zkol- 
nego i nie muszą przedkładać świadectwa 
moralności. 

  

   
   

GOSPODARCZA 

— Jakie podatki są płatne w maju. W 

ciągu bieżącego miesiąca płatne są następu- 
: 1) H-ga rała podatku od n 

li-fa rata państwowego po- 

datku od placów budowi: ; 3) I-sza ra- 
ta podatku od nieruchomości. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Zjazd b. pracowników na niwie 

Oświaty tajnej. Donosiliśmy już o zatwier- 
dzeniu stałulu T-wa Opieki i pomocy b 
parcownikom Polskiej tajnej Oświaty Prze 
dwojennej. Obecnie Komitet Organizacyj- 
ny ogłasza na dzień 31 maja r. b. Zjazd 
tychże pracowników. Wobec wiefu niezna- 
nych adresów, Komitet zaprasza niniej- 
szem wszystkich b. pracowników Oświaty 
tajnej o zgłoszenie się w dniu 31 maja r. 
b. o godz. 10 z rana wprost do Sali Zjazdu 
w Gmachu Tow. Przyjaciół Nauk w Wil- 
nie ul. Lelewela Nr. 8. 

Progrh Zjazdu w dniu 31 maja: 1 

Msza św. za dusze zmarłych pracowników 
Oświaty tajnej w kościele Bernardyńskim 
o godz. 9. 2) Otwarcie Zjazdu o godz. 10-ej 
w Sali T-wa Przyjaciół Nauk. Słowo wstę- 
pne wypowie p. Prof. Stanisław Kościał- 
kowski. 3) Wybór przewodniczącego Zeb- 
rania oraz asysty. 4) Odczytanie Statutn. 
5) Krótki referąt o działalności tajnej pol: 

skiej oświaty na Wileńszczyźnie. 6) Zapi- 

sywanie się na członków T-wa. (Przerwa). 
Po przerwie o godz. 5 pp. w sali Oddzia 

łu Warsz. T-wa Ubezpieczeń Miekiewicza 
17, m. Nr. 2 1) Wybory Zarządu T-wa 
przez członków. 2) Omówienie organizacji. 
3) Herbatka towarzyska. 

— Z działalności Związku Straży Pożar 
nych Województwa Wileńskiego. W  nie- 
dzielę dnia 17 b. m. o godz. ti, w małej 

Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkie- 

go odbędzie się posiedzenie Rady Związku 

Straży Pożarnych Województwa Wiłeńskie- 

go. 

         

  

    

  

  

   

  

Szersza dyskusja spodziewana jest przy 
omawianiu planu działalności na przyszły 
okres, zbudowanego na zupełnie odmien- 
nych niż dotąd zasadach, a także przy roz- 
ważanhiu, wypracowanego przez Inspektora 
Związku, projektu Sieci Straży Pożarnych, 
którego realizacja, rozłożona na przeciąg 
paru lat, przewiduje przebudowę obecnej 
Sieci według terenu działalności i wyposa- 
żenie w narzędzia, przy jednoczesne 
zwiększeniu ilości Straży ze 158 do 400. 

— Odczyt w Ognisku Kołejowem. W 
niedzielę dnia 17 b. m. o godz. 6 wiecz. 
zostanie wygłoszony w „Ognisku* Kolejo-- 
wem w Wilnie, ul. Kolejowa 19 odczyt ® 
dziedziny gospodarstwa domowego. 

Odczyt składać się będzie z trzech czę: 
Ści, a mianowicie: 1) „Zawód Pani Domu” 
— wygłosi p. Irena Łubiakowska. 2) „Hig 
jeniczne przyrządzanie posiłków* — wygło 
si p. Barbara Kostrowicka. 3) „Młoda Go- 

3 

spodyni* — wygłosi p. Kazimiera Alexand- 
rowiczowa, popularna „Ciotka Albinowa '. 

Wstęp wolny dla wszystkich. 
— Ze Stowarzyszenia Rezerwistów i b. 

Wojskowych. Podaje się do wiadomości 
wszystkich członków Koła, że dnia 17 maja 
b. r. o godz. 10,30 odbędzie się pierwsze 
strzelanie, organizowane przez  podsekcję 
strzelecką Koła Wileńskiego  Stowarzysze- 
nia Rezerwistów i b. Wojskowych. 

Zbiórka wszystkich pragnących wziąć 
udział we wspomnianem strzelaniu odbę- 

dzie się w lokalu Wojewódzkiej Federacji 
P.Z.O.0. (ulica Żeligowskiego 4) w dniu 17 

maja o godzinie 10 rano. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Baczność Peowiacy, Strzelcy Nad- 

niemeńscy i członkowie Związku Bezp. Kr. 
Zarząd Okręgowy Związku Peowiaków 
wzywa wszystkich Peowiaków, Strzelców 

Nadniemeńskich, b. członków Związku Bez: 

pieczeństwa Kraju na konstytucyjne Zeb. 

ranie Koła Wileńskiego Zw. Peowiaków. 
Zebranie odbędzie się w niedzielę, dnia 17 
maja r. b. o godzinie 13 w lokalu Federa- 

cji P. Z. O. O. przy ulicy Żeligowskiego 4. 
Stawcie się licznie i punktualnie. 
— Wrażenia z podróży do Sowietów. 

Klub Społeczny w Wilnie organizuje w dniu 
18 maja o godzinie 19 w małej sali pałacu 

Reprezentacyjnego „Czarną kawę”, na której 

poseł p. Stanisław Mackiewicz, naczelny re- 

daktor „Słowa* podzieli się swemi wrażenia 

mi z podróży do Rosji sowieckiej. Zaprosze- 
nia zostały już rozesłane, pozostałe zaś w 

niewielkiej ilości otrzymać można w sekre 
tarjacie B.B.W.R. ulica Zawalna oraz w sie-. 

dzibie Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 

ul. Ostrobramska 19. 
— Zarząd Koła Wileńskiego O. Z. P. R. 

podaje do wiadomości, iż w dniu 17 maja 
r. b. ogodz. 16-ej odbędzie się Zebranie In- 

formacyjne, na którem wygłoszony będzie 

odczyt. 
Obecność wszystkich członków Koła obo- 

wiązkowa, wobec poruszenia spraw organi- 

zacyjnych Związku. В 

  

   

  

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Rekrutacja robotników rolnych do Lo- 

twy. W dniach 12, 13 i 15 b m odbyła się 

w Wilnie rekrutacja robotników i robotnie 
rolnych na wyjazd do Łotwy. Ogółem zare: 
krutowano 100 osób. 

Jednocześnie odbywa się rekrutacja w 
Brasławiu. Z terenu całego powiału ma być 
zrekrutowanych zgórą 2000 osób. 

— Bezrokocie zmniejsza się. Podług о- 
trzymanych przez nas informacyj bezrobo- 

cie na terenie m. Wilna maleje w szybkiem 
tempie. W ciągu ostatniego tygodnia liczba 
bezrobotnych zmalała o dalszych 89 osób. 

Obecnie Wilno liczy 3496 bezrobotnych. 
Tendencja zniżkowa utrzymuje się w dał- 
szym ciągu. 

   

ZABAWY. 
— Wieczór humoru. Dnia 17 maja r. b. 

o godz. 7 w. Sekcja Dramatyczna Sodalicji 
Klawerjańskiej urządza we własnej sali 

  

przy uł. Św. Jańskiej 12 „Wieczór Humo- 
ru. Zostanie odegrana komedja p. t. „Ży- 
wy nieboszczyk”. ы 

Nad program wiele niespodzianek. Wej- 
ście przez bramę 0. 5. В. 

Karty wstępu otrzymać można przy 

wejściu. 
— Zabawa w Klubie Handlowym na 

kolonje letnie. Staraniem koła m. Wilna 
Rodziny policyjnej odbędzie się w dniu dzi 
siejszym zabawa na kolonje letnie w К- 
bie handlowym przy ul. Mickiewicza 33. 
Część dochodu przeznaczona na powo 

dzian. 
Szereg niespodzianek, dwie orkiestry 

przygrywające do tańca i tani wstęp (2 zł), 
zachęcą niewątpliwie wszystkich do wzię- 
cia udziału w zabawie i okazania w ten 
sposób poparcia celowi, na jaki zostaje 
urządzona. w 

Wejście za zaproszeniami. 
— Zabawa w ogrodzie Sztralla na powo- 

dzian. W nadchodzącą niedzielę oczekuje 
nas miła atrakcja pod postacią zabawy w 
ogrodzie Sztralla. Szereg niespodzianek, po-. 
pisy na scenie, efektowne oświetlenie ogrodu 
lampionami. dwie orkiestry, przygrywające 
do tańca, zachęcą niewątpliwie wszystkien 
do przybycia tem bardziej że całkowity do- 
chód przeznaczony jest na powodzian. Po- 
czątek o godz. 9-ej. 

Jednocześnie zaznaczamy, że F-ma „Szo- 
pen” urządza kiosk i całkowity dochód uzy- 
skany ze sprzedaży piwa w cukierni Sztralła 
w dniu 17 b. m. przeznacza na rzecz zbiórki 
na powodzian. 

Na miejscu tani bufet, na który częściowo 
złożyły dary miejscowe restauracje. 

W razie niepogody zabawa odbędzie się 
w lokalu. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś o. 

8,30 w. ukaże się doskonała komedja F. 
Molnara „Wróżka i adwokat* w reżysecji 
i z udziałem dyr. Zelwerowicza. 

W pozostałych rolach: Kamińska, Seve- 
rinówna, Jaśkiewicz, Kreczmar i Wasilew- 
ski. Ceny miejsc, ze względu na ogółny kry 
zys, bardzo znacznie zniżone. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o go- 
dzinie 8,30 w. ujrzymy nastrojową, pełną 
siły dramatycznej sztukę Andrzeja Marka 
p. t. „Pieśniarze Ghetta*. W głównych ro- 
lach tej fascynującej nowości występują: 
Dunin-Rychłowska, Eichlerówna, Szurszów- 
ska, Rychłowski, Dejunowicz,  Detkowski, 

Karpiński, Wyrz,ykowski, oraz Wyrwicz- 
Wichrowski. 

Wnikliwa reżyserja autora potrafiła wy- 
dobyć charakterystyczny koloryt lokalny, 
umiejętnie podkreślony przez śpiewy obrzę 
dowe i obyczajowe w wykonaniu chóru 
głównej synagogi. * 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 
— Poniedziałkowa premjera w „Lutni*. 

Teatr „Lutnia* występuje w poniedziałek 
18 maja z arcyciekawą premjerą. Będzie 
nią „Córka i pięciu ojców*, doskonała, 
pełna humoru komedja współczesnego au- 
tora węgierskiego Somogyi'a. 

Nowość tę reżyseruje dyr Zelwerowicz 
Obsadę stanowią: Kamińskia, Lewicka, Zel- 
werowiczówna, Ciecierski, Jaśkiewicz, Kar- 
piński, Kubiński, Wyrwicz-Wichrowski 

oraz Żurowski. 
— „Dzień jego powrotu* Z. Nałkowskiej 

w Teatrze na Pohulanee. Najnowsza sztuka 

Zofji Nałkowskiej „Dzień jego powrotu” 
ukaże się w Teatrze na Pohulance we wto- 
rek 19 b. m. 

Reżyseruje tę niezwykle ciekawą  no- 

wość R. Wasilewski, który zarazem objął 
jedną z głównych ról. W pozostałych ujrzy 
my: Eichlerównę, Szurszewską, Kreczmara 

oraz Łubiakowskiego. 
— Koncert Młodzieży Czerwonokrzys- 

kiej na rzecz powodzian w Ogrodzie po- 
Bernardyńskim. W niedzielę o godz. 16-ej 
(4 po pol), w ogrodzie po-Bernardyńskim, 
odbędzie się koncert, urządzony staraniem 
młodzieży czerwonokrzyskiej, w jej wła- 
snem wykonaniu. 

Na program powyższego koncertu złożą 
się: Śpiewy chóralne, orkiestry dęte, sym- 
foniczne i organkowe, tańce ludowe i inne 
atrakcje. 

Wejście do ogrodu bezpłatne. W czasie 
koncertu odbędzie się dobrowolna zbiórka 
ofiar na rzecz powodzian. Е 

" — Koncert na powodzian. Dziś o godz. 
20 w Małej sali Miejskiej przy ulicy Koń- 

  

  

  

  

   

  

  

 



4 

skiej Nr. 1 odbędzie się na rzecz powo: 
dzian, zorganizowany przez Pocztowy Ko- 
mitet Pomocy Ofiarom Powodzi Okr. Wi- 
leńskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów kon- 
sert muzykalno-wokalny z udziałem: P. M. 
Szmurłowej (mezzosopran), p. J. Sumoro- 
kowej (recytacje), p. L. Winogradzkiej (ba- 
let), p. E. Olszewskiego (tenor), p. WI Brej- 
wy (bas), p. Wł. Szczepaūnskiego (akompan- 
jament), chóru pocztowego pod kierownic- 
twem prof. Leśniewskiego i pocztowej or- 
kiestry symfonicznej pod kierownictwem 
p. R. Hermana. 

W programie uwertura z opery „Ray- 
mond* Thomasa, Niedokończona Symfon- 
ja h-mol część I-a Szuberta, Czardasz z o 
pery „Duch Wojewody'* Grossmana, „De- 
mon* Rubinsteina, „Barkarola*  Noskow- 
skiego, „Dwaj Gernadjerz; Szumana, Arja 

z opery „Samson i Dalila, Piosnka Broni 

          

Moniuszki, .Serenada* Chaminade'a i po- 
szczególne utwory baletowe. 

SOBOTA, DNIA 16 MAJA 1931 R. 

11.58: Czas. 12. Koncert popularny. 
13.10: Kom. meteorologiczny. 15.05: Program 
dzienny. 11.10: Przechdzki po mieście 15:30: 

    

iadomości wojskowe dla wszystkich. 15.10: 
„Bajka rzeczywistości*. 16.10: Koncert. 16.40: 
„Wartości lecznicze polskiego wybrzeża mor- 
skiego* odczyt. 17.00: Audycja dla dzieci. 
18.00: Nabożeństwo z Ostrej Bramy. 19.00: 
Kom. Wil. Tow. Org. i kół Roln. 19.15: „Fel- 
jeton humorystyczny”. 19.30: Program na nie- 
dzielę i rozmaitości. 19.40: Pr: dziennik 
radjowy. 20.00: „Na przeszkodzie” feljeton. 
20.15: Skrzynka techniczna. 20 Muzyka lek 
ka. 22.00: a widnokręgu. 22.15: Koncert 
Chopinowski. 22.50: Kom. i muzyka taneczna 

NIEDZIELA, dnia 17 maja 1930 roku. 

10.15: Tr. nabożeństwa z Piekar Wielkich 
na Śląsku. 11.58: Czas. 12.15: Poranek z Fit- 
harmonji Warsz. 14.00: „Upiększenie za- 
grody wiejski odez. 14.20: Muzyka i odczy 
ty rolnicze. 15. Fragment koncertu Związ- 
ku Zaw. Muzyków z Filharmonji Warsz. 
16.10: Aud. dla dzieci starszych. 16.45: į: 
му ze šwiaia morskich gebin“ ode 
„Wrażenia z podróży do Szwajcarji* odcz. 
17.40: Koncert popołudniowy. 19.05 „Kuku! 
ka wileńska*. 19.25: „W czelu ch pod- 

ziemi'* felj. 19.40: Progr. na poniedz. i rozm. 
19.50: „Na pomoce* felj. 20.00: „Ballady lu- 

0.30: Koncert wieczorny. 22.00: ,.Pa- 
miętnik Stanisawa Lewickiego" felj. 2: 
Koncert solistów. 22.50: Kom. i muzyka ta- 
neczna. 

   
       

      

   

    

  

    

   

          

  

Popierajcie Ligę Morską 

Śl Fiiejskie 

  

Cena bil.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 

Od dnia 14 do 18 maja 1931 r, włącznie 
Bedą wydwetlkkć Giny: 

NOWINKI RADJOWE. 
RZECZYWIŚCIE BAJKA. 

Bardzo przyjemnie jest,” kiedy bajka 
zmienia się w rzeczywistość, daleko nieprzy- 
jemniej jeśli rzeczywistość okaże się bajką. 
Bajka o rzeczywistości przemawia do nas 
silniej niż najbardziej prawdopodobna rzeczy- 
wistość bajki. „Bajka rzeczywistości* to rze- 
czywiście tytuł bajecznego feljetonu p. W. 
Charkiewicza o szkole w Żółkwi, prowadzonej 
przez Felicjanki. 

MUZYKA ŻYDOWSKA 

Dziś o 2030 koncert muzyki żydowskiej 
z Warszawy transmitowany będzie przez 
wszystkie stacje polskie. Program urozmai- 
cony i niezmiernie oryginalny ściąga do słu- 
chawek radjosłuchaczy bez różnicy wyznań 
i narodowości. 

HUMOR I KL. 

Jeden z najwybitniejszych artystów wi- 
leńskich p. Wacaw Malinowski, pierwszej 
klasy humorysta, niezrównany w swych we- 
sołych feljetonach, będzie miał dziś swą 
zwykłą audycję. Mając t siłę na tem polu 
śmiało może Wilno mierzyć się z Krakowem 
(Leon Wyrwicz) i innemi ośrodkami polskiej 
sztuki scenicznej, a z zagranicą możemy się 
już przynajmniej porównywać. 

(SSR > 

KINA IFILMY 

„Кгб! Paryża”, „Harold, trzymaj się". 

(„Hollywood“, „Casino“). 

Taka sobie dość nijaka, względnie popraw- 
na, szablonowa robota, obliczona na pewne 
zewnętrzne walory Petrówicza, jednające mu 
sporą dozę, niezbyt zresztą wybrednych wiel- 
bicielek. To zresztą jego plus główny, bo ar- 
tystycznie nie jest on zbyt ciekawy, nie wy- 
kazuje ani szczególnego talentu ani, też ja- 
kichś wybitnych cech „kinogenicznych* 

Fabuła filmu — niewyszukane sensacyjne 
romansido na bardzo oklepany temat uwodze- 
nia podstarzałej. a bogatej wdowy przez pew 
ne „niebieskie ptaki*. Wykonanie, tak jak wy- 
konanie głównego odtwórcy, tak i całej ob- 
sady zupełnie przeciętne, jak również uka- 
zane na wstępie widoki Paryża, wszystko w 
ramach szablonu. 

„Harold trzymaj się! w „Casinie* pozwa- 
la stwierdzić, że Harold Lloyd się powtarza. 

Wiecznie te same, po amerykańsku prymi 
tywne awaniury, mocno przeszarżowane sce- 
ny z karkołomną wędrówką po ścianie multi- 
piętrowego drapacza. W tem wszystkiem zaś 
niezbyt gęsto rozrzucone ciekawsze sytuacje 
typy. pomysły. 

Nad program tygodnik dźwiękowy .„Fox'a* 
i naprawdę prześliczny niekiedy film młode. 

          

   

    

   

  

   

    

КОВЕ 

b. zdolnego režysera wileūskiego, p. Urbano- 
wieza, film, powodziowy, z, bajecznemi zdję- 
ciami (ten strumień w Śniegu zwłaszcza), z 
bardzo ciekawym montażem, opracowany 
przytem nie szablonowo — po kronikarsku, 
ale z pewną interesującą rozwijającą się stop- 
niowo, akcją, której bohaterem jest — woda, 
sprawiająca tu wrażenie, nie „ślepego żywio- 
lu“, ale świadomego swojej mocy i swoich 
celów, czynnika. 

SPORT 
Drużyna Ligowa Legja!! 

po kilku latach przerwy znowu w Wilnie. 

W niedzielę dnia 17 b. m. prawdziwi ama- 
torowie sportu piłkarskiego, będą mieli moż- 
ność uraczyć się prawdziwą ucztą sportową 
jaką bezwątpienia będzie mecz pomiędzy b. 
vicemistrzem Ligi Piłkarskiej Legją War- 

szawską a wicemistrzem Wilna, W. K. S. 

1 p. p. Leg. 
Zawody te zostaną rozegrane na boisku 

sportowem 6 p. p. Leg. (Antokol) o godz. 
16.00. Poprzedzi je przedmecz o mistrzostwo 
kl A, rozegrany pomiędzy P. Z. S. Lauda, 
a 78 p. p. o godz. 1400 na temże boisku 
Korzystajmy więc z okazji i śpieszmy oglą- 
dać oddawna w Wilnie niewidziane wido- 
wisko, tembardziej że umili je piękny widok 
z uroczych wzgórz Antokolskich, oraz kon- 
cerlt orkiestry wojskowej 1 p. p. Leg. Kasy 
boiska dla ułatwienia publiczności wstępu na 
powyższą imprezę będą czynne już od godz. 
12-ej. W. M. 

List do Redakcji. 
Odnośnie do nołatki umieszczonej w 

numerze 103 z dnia 5 maja 1931 r. Ich po- 
czytnego pisma p. t. „Aresztowanie w 
ciciela firmy wydawniczej „Renaissance 
porsimy uprzejmie o ogłoszenie następują- 
cego sprostowania: 

Nieprawdą jest, jakoby 

(sk). 

    

    

Ludwik Erd- 

      

   
         

tracht właściciel instytutu wydawniczego 
„Renaissance“ został arsztowany. 

Natomiast prawdą jest, że inż. Ludwik 
Erdtracht na wiadomość o intryg: 
nej konkurencji dążącej do 
opinji powszechnie *znanego i cenionego 

  

wydawnictwa „Renaissance* i erzają 
cej wyssane z palca alarmujące wiadomo- 

    
ści, mimo choroby przyjechał samolotem 

ż Paryża aby w samą porę przeciąć zbrod- 
nicze zamiary przeciwników i aby jawić 

  

się u sędziego śledczego i zadać kłam 057- 
czerstwom i zdemaskować krecią robot; 

brudnej konkurencji. 
Zapowiadam w najbliższych dniąch re- 

welacyjne w tym kierunku wiadomości na 

  

Człowiek, który kręci 

  

18ALA MIEJSKA Komedja w 8 aktach W rolach głównych: Buster Keaton i Marcelina Day. 

sQstrobramska 5 NAD PROGRAM: ŻYCIE BEZ TROSKI Komedja w 2-ch aktach. 
: Kasa czynna od godz. 3 m. 30, Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: Postrach puszczy. 

Dźwiękowy Ceny miejsc zniżone. — Dziś! Najpotężn. arcydzieło dźwię- w swej /najświet- 
KINO-TEATR kowe! Przebój miłości i bohaterstwa!  Genjalny mistrz ekranu Konrad Veidt niejszej kreacji p.t. 

Arcydzieło Joe May'a, które wzbu- 

WORSE BNS" 

podstawie autentycznych dokumentów, jak 
chciano zniszczyć poważne krajowe firmy 
drukarskie i zniszczyć setki egzystencyj 
księgarskich w Polsce na rzecz nieuzasadnio- 
nej pretensji firmy zagranicznej i jak nie 
przebierano w środkach nie pomijając na- 
wet oszczerczych wstrętnych doniesień. 

Przeciw oszczercom wdrażam . postępo- 
wanie karne. 

Z poważaniem 
Instytut wydawniczy i księgarski 

„Renaissance“ 
Inž. Ludwik Erdtracht. 

NA WILENSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE GWAŁCICIELA. 

W, dniu wczorajszym aresztowano nija- 
kiego M-a, który zwabił do swego mieszka- 
nia i dopuścił się gwałtu na 9-cio letniej 
dziewczynce. 

Badany przez policję M. przyznał się do 

ohydnego czynu. 
Osadzono go w więzieniu. (e) 

SAMOBÓJSTWA. 

W dniu 14 b. m. Hornostaj Antoni (Po 
narska36 54) popenił samobójstwo przez po- 
wieszenie się. Przyczyna śmierci — choroba 
sercowa. 

W dniu 14 b m. Szyłejko Genowefa lat 25 
(Sosnowa 5) w celu pozbawienia się życia 
wypiła esencji octowej. Lekarz pogotowia od- 
wi yłejko Genowefę do szpitała Sawicz 
w stanie niezagrażającym życiu 

PRZEWRÓCONA DOROŻKA. 

W dniu 14 b. m. dorożkarz nieznanego naz- 
wiksa (Wileńska 25) przy zbiegu ulic Mickie- 
wicza i Montwiłłowskiej wskutek jazdy z nad- 
mierną szybkością wywrócił dorożkę. Jadą- 
ca dorożką Szub' Matla dostała się pod koa 
dorożki, doznając ogóln. potłuczenia. Doroż- 
karz zbiegł. Lekarz pogotowia poszwanko- 
waną odwiózł do szpitala Żydowskiego w sta- 
nie niezagrażającym życiu. 

PODRZUTEK. 

W dniu 14 b. m. w bramie domu Nr. 37 
przy ulicy Wileńskiej został znaleziony pod- 
rzutek płci męskiej w wieku około 2 tygodni 
Podrzutka umieszczono w przytułku Dzieciąt- 
ka Jezus. 

      

KRADZIEŻE. 

Plisko Józef (Szeptyckiego 16-a) zameldo- 
wał, że nieznani sprawcy zapomocą złamania 
zamku dostali się do garażu, mieszczącego się 
w tymże domu i skradli drobne części samo- 
chodu wartości 300 zł. 

Z niezamkniętego mieszkania przy ulicy 
Szopena na szkodę Joczukowiczówny Jad 
gi skradziono torebkę damską z zawartością 

20 zł. Ustałono, że kradzieży tej dokonał Pu 
czkarnik Lejba (Końska 18), którego zatrz. 

Torebki nie odnaleziono. 

    

  

   

  

* manifestacji, śpiewając rowolucyjne pieśni. 

der. 112 2054) 

Echa manifestacji komunistycznej 
na pogrzebie hromadowca. 

Sąd apelacyjny uznał uczestników demonstracji 
za spiskowców. 

W końcu 1929 r. zmarł osadzony w wię 
zieniu oskarżony o antypaństwową działal 
ność członek zlikwidowanej już Białorus- 
kiej  Włoś.-Robotniczej,Hromady* Justyn 

Juchno. 
Pogrzeb Juchny na cmentarzu Rossa, kto 

ry odbywał się w dniu 7 grudnia, wykorzy- 
stały organizacje komunistyczne jak: K.P. 
Z.B. Zw. Młodz. Kom. PPS, lewica i Bia 
łoruski Wł. Rob. Kl. Pos. do urządzenia 

  

rozrzucając bibułę i wygłaszając przemó 
wienia o treści wywrotowej. 

Przeciwko  demonstrantom wystąpiły 
władze bezpieczeństwa i aresztowały akty- 
wnych uczestników zajścia. 

Przeprowadzone w mieszkaniach zatrzy- 
manych rewizje ujawniły obfity materjat 
kompromitujący, co oczywiście posłużyło 
urzędowi prokuratorskiemu do sformulo- 
wania aktu oskarżenia. 

W wyniku śledztwa w stan oskarżenia 
postawiono 23 osoby na czele ze znanyin 
już w Wilnie filarem P.P.S. lewicy Alek- 
sandrem Dzidziulem, radnym miasta, który 
mimo to, że jest mu obca umiejętność pi 
sania i czytania, przy każdej sposobności 
wygłaszał demagogiczne przemówienia. In- 
ni podsądni to młodzieńcy kilkonastoletni 
uczniowie, uczenice i pracownicy w róż- 
nych warsztatach. 

Rozprawa w sądzie okręgowym toczyła 

się w ciągu trzech dni stycznia r. b. a w 

wyniku jej sąd uznając, iż wszyscy oskar- 
żeni są winni udziału w zbiegowisku pub- 
licznem zorganizowanem celem zamanife- 
stowania antypaństwowych nastrojów, ska- 
zał oskarżonych: Dzidziula, Łupidusa, His- 
sza Gurwicza i Fejgielmanana na zamknięcie 
w twierdzy przez półtora roku każdego a 
wszystkich innych na takąż karę przez pół 
roku. 

Ze względu na młody wiek osk. Zukow- 

ny (lat 15) sąd skazał ją na 2 miesiące 
więzienia. 

Nądto za usiłowanie rozpowszechnienia 
odezw komunistycznych sąd skazał na cięž 
kie kięzienie: Łapidusa, Fejgielmana, Hir- 
sza Gurwicza przez półtora roku i Der- 
czańską, Benjamina Gurwicza, Futermana, 
Arona, Knela i Maszelnika przez jeden rok. 

Z oskarżenia o należenie do spisku ko- 
munistycznego (art. 102 K. K.) sąd wszy- 
stkich podsądnych uniewinnił. 

Urząd  prokurśdtorski od wyroku tego 
odwołał się do wyższej instancji domaga- 
jąc się ukarania 16 z oskarżonych również 

   

  

RABKA 
Zdrojowisko dla DZIECI i dorosłych 

i. 

Główna wygrana 

i z art. 102 cz. 1 K. K. Niektórzy ze skaza- 

nych również wnie apelację na wyrok. 
Naskutek tych skarg wczoraj sąd ape: 

lacyjny w składzie pp. sędziów: Bądzkiewi: 
cza, Iljina i Kontowtia ponownie rozpozna: 
wał tę sprawę. 

Na ławie oskarżonych dło jedynie 
czterech podsądnych znajdujących się w 
areszcie, a więc: Herman, Łupidus, Fejgei- 
man i Hirsz Gurwicz. Inni oskarżeni zwol- 
nieni w międzyczasie z więzienia nie stawi- 
li się. Stwierdzono, że trzej z tych t. jest 
Aleksander i Jan Potapowicze oraz Pilecki, 
nie © jąć na wyrok ostateczny, zbiegli. 

Oskarżenie wnosił twórca aktu oskar- 
żenia i o: yciel w pierwszej instancji 
p. w.-prokurator Aleksander Zdanowicz. 

W charakterze obrońców wystąpili: w 
zastępstwie adw. Duracza apl. adw. Wi- 
nawer z Warszawy oraz szereg aplikantów 
oraz adw. Czernichow, z Wilna. 

Po zreferowaniu sprawy przez p. sędzie 
go Iljina, sąd przeprowadził przewód sądo- 
wy i otworzył rozprawę stron. 

Prokurator, popierając swą 
lacyjną, żądał ukarania 16 z pc 

   

     
   

      

  

    

  

  

    

    

    

  

kargę ape- 
d oskar 

      

  

  

żonych za zbrodnię przewi w art. 

102 K. K. 
Obrońcy, kolejnie wygłaszając przemó- 

wienia, wno: o uniewinnienie wzgłędnie 
zatwierdzenie wyroku sądu okręgowego w 
stosunku do ich klijentów. 

Po długiej naradzie sąd ogłosił senten- 
cję wyroku, którego mocą uchylił wyrok 
pierwszej instancji i uznając za winn 
udziału w spisku komunistycznym skazał 

ie więzienie: Dzidziula przez 5 lat 
Hermana, Łapidusa, Hirsza Gurwicza, Fej- 
gelmana, Buciównę, Derczańską i Pileckie- 
go przez 4 lata każdego, na zamknięcie w 
domu poprawy Benjamina Gurwicza przez 
3 i Turkiewiczównę przez 2 lata zaś mało- 
letnią Zukównę na 2 lata więzienia zwyk- 

łego. 
W pozostałych częściach sąd 

ny zatwierdził poprzedni wyrok. 
W. sosunku do skazanych z art. 102 K. 

K. sąd postanowił zastosować jako środek 
zapobiegawczy areszt bezwzględny, poleca- 
jąc ich natychmiast aresztować 

  

      

  

   

     

apelacy j- 

Ka-er. 

  

Pamiętajcie 
© „Tygodniu powodzian" 

   

OSTATNIE DNI! 
Już we wtorek 19 b. m. 

LGRRNPMU | klasy Wielkiej 23 Lot. Państw. 

OSTATNIA KOMPANIA и оыы 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE oraz WSZECHŚWIATOWY PRZEGLĄD DŹWIĘKOWY. 

Na |-y seans ceny zniżone. — — — Seansy o godz. 4. 6, 8 i 10:15 

„AELIOS“ 
Wileńska 33, tel. 9-26 
  

miny zz 5 KRÓL PARYŻA „NOLIYWODO 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

W roli głównej 
ulubieniec kob. 
NAD PROGRAM: Tygodnik dźwiękowy Fox,2.   iwan Petrowicz, Marie Story; Sabrisi Gabrio, er= świe. Helena Lipóska 

Początek o g. 4, 6, 8 i 1015, Na |-y seans ceny znižone 

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Doskonała komedja dźwiękowa z udziałem znakomitego komika 

Harolda Lloyda -- HAROLD, TRZYMAJ SIĘ 
NAD PROGRAM: |) Wszechświatowy dodatek dźwiękowy Foxa. 2) Powódź. 

* Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej Na |-szy seans ceny zniżone. 

WKRÓTCE: POKUSA, w roli głównej Greta Garbo. 

Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
ul. Wielka 47, tel. 15 41   

  

SOLANKI JODO-BROMOWE, BO- 
ROWINA, INHALACJE, HYDRO- 
PATJA, DIATERMJA, LAMPA 
zm KWARCOWA, ROENTGEN. 

WSKAZANIA LECZNICZE: Choroby przemiany ma- 
terji, krzywica, skaza limfatyczna, zołzy, niedokrew- 
ność, początki zwapnienia żył, artretyzm, schorzenia 
błon śluzowych, rekonwalescencja, następstwa chorób 
układu nerwowego, stany pozapalne i wysiękowe 

po chorobach kobiecych. 

SANATORJA—PENSJONATY HOTELE 
OTWARTE CAŁY ROK 

Ceny umiarkowane. i Ceny umiarkowane. 

Wszelkich informacyj udziela Komisja Zdrojowa w Rabce. 

      

  

Dziś podwójny program! Dwie sensacje w jednym seansie! 

  

  
  

  

PRZETARG. 
Zarząd Ogniska Podoficer. Zawod. Ganiz. 

Wilno ogłasza przetarg na wydzierżawienie 

stołowni I bufetu w uzdrowisku Nowicze. 
Szczegółowych informacyj udziela sekre- 

tarjat codziennie od g. 18—19, Tatarska 20—5. 
Termin składania ofert upływa z dn. 20 b. m. 
w którym to dniu odbędzie się przetarg og. 8. 

  

    

    

   
OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

  

   

Zł. 1.000.000 °) 
32.000.000 Zł. — 23 PREMIE. 

Polska Loterja Państw. daje największe szanse wygrania bo 

POŁOWA ŁOSÓW WYGRYWA 
Cena losów bardzo niska: 14 Zł. 10. 

Zikupnińco nas loss zwlekać nie wolaot 
„Lichtensteina kolektury los w dcm— szczęście i cobrchyt w dom'' 

E. LICHTENSTEJN i S-Ka 
„LICHTLOS“ 

Wilno, Wielka 44. 
Centrala kolektury, Warszawa, Marszałkowska 146. 

Zamiejscowym wysyłamy losy natychmiast po otrzymaniu zamówienia. 

P. K. O. 81.051. Firma egz. od 1835 roku. 

KUPIĘ 
zaraz 

mały domek 
na Zwierzyńcu 

lub na Antokolu | 
za gotówkę. Oferty | 
proszę nadsyłać do 

  

Ogólna suma 
wygranych: 

  

  

МОИ 
do sprzedania 
Mickiewicza 33—4 

nad apteką Juadzilła. 

  

2 letniska 
do wynajęcia, 17 klm. od 
m. Wilna przy szosie Wil- 
no-Lida. Dojazd autobu- 
sem. Przy lesie sosnowym. 
Adres w Redakcji .Kurj.. 

Wileńskiego”. 4579-1 

Do sprzedania 
nowy z pla- 

  

  

Red й „Kurj a Н i A cem, ewent. 

„ear usg. M Keniysbery | GOMA ZZ 
dla p. W. 8. Choroby skórne, kiszki, gm. Niemenczyn. 

weneryczne 

  

    
MIGNON G. EBERHART. 58 

- Gdy pacjent przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— (zy w nocy? — zapytała Iza- 

bella. 
— Tak — odpowiedziałam. Mia- 

łam wiełką ochotę uciec, ale opanowa- 
łam się i wyszłam wolnym krokiem, 
ścigana spojrzeniami milezącej, sztyw- 
nej grupy. zebranej koło długiego sto- 

łu. 
Genowefa poszedł za mną, lecz 

spostrzegłam go dopiero w drzwiach 
pokoju wieżowego; gdzie otarł się, 
mrucząc, o moje nogi. Odepchnęlam 
go brutalnie, wobec czego wskoczył 
na stół. powąchał z zainteresowaniem 
futerał od starych skrzypiec i usiadł, 
rozglądając się naokoło takim wzro- 
kiem, jakby on tu był panem. O'Bri- 
en, który go obserwował z niesma- 
kiem, zaklął pod nosem. 

Przypuszczam, że ucieszył się z 
mego pwortotu, bo miał bardzo nie- 
szczęśliwą minę i wyniósł się z pokoju 
z podejrzanym pośpiechem. 

Fakt, że tego wieczora nikt nie 
przyszedł do pokoju wieżowego, wy- 
dał mi się złowieszczy. Nawet Kema, 

  

która wbrew ultimatum March, wzię- 
ła na siebie część obowiązków Gron- 
dala. ' 

W calym domu panowala martwa 
cisza, która raz tylko załamała się pod 
kilku dalekiemi akordami niesamowi- 
tej „La Furiante“. 

Zabrałam się energicznie do robo- 
ty na drutach. Ogień buzował się z 
trzaskiem, rzucając po ścianach ru- 
chome cienie, wiatr wstrząsał okien- 
nieami, a ja machałam drutami, spo- 
glądając od czasu do czasu na chore- 

go, który zaczynał się poruszać. Oko- 
ło jedenastej spostrzegłam się, że -się 
omyliłam we wzorze szalika i, znie- 

chęcona, zwinęłam wełnę i położyłam 
na krześle. Ałe trudno było się nie 
omyłić, mając jednocześnie oczy na 
pacjencie, na zielonych portjerach i 
na ponurych schodach. W stanie u- 
mysłu, w jakim się znajdowałam, dzie- 

ją się niemożliwości. 
Krzątałam się troskliwie koło pa- 

cjenta, chociaż niewiele mogłam dla 
niego zrobić. W miarę jak upływały 

    

   

  

Młydawniciwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp. 

а O-TEATR a a Dramat z udz. znak. cowboya-dżent. 

p A N“ » pajemnica czarnego wąwozu Bob Custer i Peggy Montgomery 
» Wielki film sportowy z udział. znan. akrob. Reed Howes. Brawurowy pościg 

A 2) ŻYWY POCIS przez stepy wśród tysiąca niebezpieczeństw! Karkołomna jazda na motocyklach! 

WIELKA 42 Początek o godz. l-ej, Ceny od 30 gr. 

Kolejowa Dziś i dni następnych! Największy e 

AO EE lo a PAR cerze miioste 
0GNI5 KO go poruszyć i każdego rozbawić p. t. 

Wygech s: Lily Damita 244 0555 Wiktor Mc. Laglen i Edmund Lowe 
(obok dworea kolejow.) Początek seansów o godz. 6-ej, w niedz j święta o godz. 4-ej — Następny program: Baśń miłości. 

Kino - Teatr ś! Monumentalny arcyfilm, osnuty e В 

„ | 02181 шо оа оо НОУ(а 1 По!оТегпе$ 
^ == ci p. tyt. WSPÓŁCZESNA " 

2 ki: starożytna i nowoczesna. W rolach głównych najpiękniejsza kobieta świata lja Ruskaja i uosobienie 
Miekiowicza 11, t.15-62 epo AZ i siły Meciste. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. l-ej. Ceny od 40 gr. 

ы Dziś! Rekordowy film z udziałem naszej sław- w potężnym do łez wzru- 

mo > nej rodaczk! i ulubienicy publiczności wileńskiej Poli Negri szającym dramacie p. t. 
® z э = + Publiczność przeżywa wraz z bohater- 

УНО oWwtedZ uCcZzciWe| KODISTŲ w is segedis i každy ją zrozumie 
i bowiem milošė matki do dziecka jest 

Miekiswicza 9. wszędzie i zawsze miłością ponad wszystko i dla wszystkich zrozumiałą. 

godziny, plan O'Leary'ego wydawał 
mi się coraz nieprzyjemniejszy. Głę- 
boka, pulsująca cisza działała na mnie 
rozstrajająco. 

O północy moje zdenerwowanie 
doszło do zenitu. Każdy silniejszy po- 
mruk wiatru lub skrzypnięcie jakiej 
starej deski, doprowadzały mnie do a- 
taku paniki. W pewnej chwili, gdy 
Genowefa ziewnął nagle i przeciąg- 
nął chudy tułów, o mało nie krzyk- 
nęłam. Wkońcu wstałam, żeby przy- 
kręcić lampę na stole, tak jak kazał 
O'Leary. Ręce, zimne jak lód, drżały 
mi tak, że przykręciłam knot zanadto 
i ku sufitowi strzelił słupek czarnego 
dymu. 

Następnie rozejrzałam się po po- 
koju, upewniłam się, że mam gwizdck 
policyjny w kieszeni, odetchnęłam głę 
boko i zgasiłam lampę, stojącą na sto- 
liku koło łóżka. 

W pokoju zapanował głęboki 
mrok, rozświeilony niewyraźnie przy- 
ćmionem światełkiem lampy na środ- 
kowym stole. Światełko to przygasało 
stopniowo i wkońcu kąty pokoju, 
schody na wieżę i portjery w drzwiach 
skryły się w zupełnych ciemnościach. 

Przeszłam na drugą stronę łóżka 
i ukryłam się za kołarą, zdrętwiała 
z bezsilnej trwogi. 

Ale przeź długi czas nie dziako się 
nie i pokój tonął w śmiertelnej cis 

    

  i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem       

      
       

    

  
  

Pomimo to jednak trwoga moja 
wzrastała z sekundy na sekundę, a 

serce skakało prawie do gardła. Nagle 
zobaczyłam, że koło drzwi porusza się 

jakiś cień. 
Przyłożyłam gwizdawkę do ust. 

Ale cień nie kierował się jakoś w stro- 
nę łóżka. O'Leary kazał czekać, więc 
czekałam — z gwizdawką przy u- 
stach. 

Upłynęło sporo strasznych sekund. 
Cień za fotelem pozostał w miejscu. 
Zaczęłam. się zastanawiać, czy nie u- 
ległam złudzeniu wzrokowemu, gdy 
słaby szelest z drugiego końca pokoju 
wprawił mnie w stan nowego alarmu. 
Natężyłam słuch. 

Szelest powtórzył się. 
Zdrętwiałam, zdjęta paraliżem ob- 

łędnej trwogi. 
Po schodach szedł ktoś — ostroż- 

nie, ukradkowo. 
ROZDZIAŁ XVI. 
Jaspisowy słoń. 

Kto to mógł być 
Czy O'Leary? 
Czy z za kotary nie widać rąbka 

mego białego fartucha? 
Nie. 
Czy tamten cień z za fotelu także 

spostrzegł, że ktoś schodzi z wieży. 
Stopień po stopniu... ciche stąpanie 

nóg po chodniku, czasami leciutkie 
skrzypnięcie deski... Przy nieuwadze 

  

  

Druk. „Znicz, Wilmo, ul. Ś-to Jańska 1, telefom 3-40 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

  

      

  

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

W::Z. P. 29;     
można było tego wogóle nie usłyszeć. 
Nie był to właściwie ruch tylko tehnie- 
nie ruchu. 

Nastała pauza i z mroku klatki 
schodowej wyłonił się cień, który prze- 
słonił sobą na chwilę słabe światełko 
lampy na środkowym stole, zamaja- 
czył czarno na tle czerwonych węgli 
w kominku i zaczął się zbliżać do łóż- 

ka! ° 
Przycisnęłam gwizdawkę do zes- 

chłych warg. 
Ostrożnie krok, drugi, trzeci... Odet 

chnęłam słabo, bojąc się, czy bicie me- 
go serca' nie jest dosłyszalne. 

Jeszcze jeden krok i cień pochylił 
się wolno nad łóżkiem. Nagle ten dru- 
gi cień rzucił się naprzód i wywiązała 
się między nimi wściekła walka. Jed- 
nocześnie przeraźliwe tony mojej gwiz 
dawki przeniknęły do najdalszych za- 

kątków starego domu i w pokoju wie- 
żowym wybuchło piekło. 

Światła, krzyki, policja, tętent bieg- 
nących nóg — w. tko to pozostało 
na dalszem tle mojej świadomości, bo 
oczy moje sięgnęły tylko na drugą stro 

nę łóżka. 
Teraz walezyły tam nie dwie po- 

stłacie, lecz trzy: O'Leary, Elichu Di- 
muck i... Policjanci rozerwali ich i zo- 
baczyłam twarz na której widok przy- 
trzymałam się kotary, bo byłabym u- 
padła. Zobaczyłam twarz Adolfa. _ 

  

    

  

  

  

    

1 moczopłel we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Pianino 
Wiłkomierska 3—20. 

TE ———— T II I RCW I III 

  

"podeszła do Karola, z: 

Akuszerka 

Marja Brzezin 
przyjmuje od 9 rano de 
7 wierz. ul. Mickiewicza30 
m. 4. W, Zdr. Nr 3093. , 

ы 

Naturalnie był to jego brat, Karok 
Federie.. Ogromny policjant odciąg- 
nął go na stronę, obrewidował szybkie - 
mi ruchami rąk i przytrzymał mocno» 
pod ramię. 

— Doskonale! — zabrzmiał zady- 
szany lecz ostry głos O'Łeary'ego. Zo- 
baczyłam błysk czegoś długiego, cien- 
kiego, co schował do wewnętrznej kie- 
szeni. —- Odkręć tamtą lampę, Mur- 

phy. Zapal, tę Shafer. O'Brien, wpuść 
wszystkich do pokoju. Panno: Saro.. 
nie się pani nie stało? 

— Nie — odpowiedziałam z wysił-- 
kiem. Usiadłam na krześle z oczami 
wlepionemi w Karola Federie, Wyda- 
ło mi się, że Śnię i nie rozumiałam pra-— 
wie słów March, która stanęła koło: 
mnie, powtarzając w kółko: „Dlecze- 
goście to zrobili? Dłaczegoście to zro- 
bili?* Oczy Dimucka wyglądały tak.. 

jakby miały wyskoczyć z orbit. Na 
dalszym planie toczyli się Mittie, Eu- 
stachy, Lonergan i Kema. 

Twarz Karola była czarna, wzrok 

wyzywający. Pod oczami miał worki 
tak samo jak zabity brat. Dwaj poli-- 
cjanci trzymali go mocno pod ręce. 

Przez tłum przecisnęła się Izabelła. 
jrzała mu w o- 

czy, dotknęła jego twarzy końcami 
sztywnych wyc iętych palców i rze- 

kła cichym, przerażonym głosem. 
— To Karol Federie.  (D. e. n.) 

do wyna 
jęcia.   

   
   

  

  

   

    

  

        

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 
RA


