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Czy Briand ustąpi: 
  

Przypuszczenie nasze, że do poraž- 
ki Brianda przy wyborach prezydenc 

kich przyczynili się w znacznej mierze 

socjali 

lacji korespondenta paryskiego „Cza- 

su”. Korespondent utrzymuje stanow- 

niedźwiedzią 

    

znajduje potwierzenie w re- 

oddała 

namawiając go 

czo, że lewica 

przysługę Briandowi 

na postawienie oficjalnej kandydatury 

na prezydenta republiki. Nacisk ten 

jednakże — jak zapewnia korespon- 

dent — był spowodowany niezdecydo 

  

wanem stanowiskiem samego Brianda. 

Po głosowaniu w Izbie w pamiętny 

piątek, gdy Briand zdołał skupić przy 

swej polityce 430 głosów przeciw 52, 

zwycięski minister. spraw zagranicz- 

nych nie oddawał się żadnym iluzjom. 

Zbyt jest wytrawnym politykiem, abv 

nie widzieć, że-duża część Izby głoso- 

wała za jego polityką, ponieważ głoso- 

wała za całym gabinetem, jak również 

dlatego, że bliskie debaty anschlussowe 

w Genewie wymagały jednomyślności 

opinji Izby, dla wzmocnienia stanowi: 

ska delegacji francuskiej. — Czemże 

bowiem wytłumaczyć, że mimo gwał- 

  

townej utarczki między ministrem a 

przywódcą prawicy, panem Louis Ma- 

rin, tyłko część tej prawicy głosowała 

przeciw rządowi? Czem wytłumaczyć 

ię poważną ilość głosów „.za”, gdy p. 

Franklin Bouillon wykazał dowodnie. 

że on, a nie minister, miał rację dwa 

miesiące temu, gdy zapowiadał groźbę 

Anschlussu ? 

Briand nie łudził się. 

się bezpośrednio po posiedzeniu Izby 

w swym majątku w Cocheral, długo ro 

zważał reperkusje ostatnich wydarzeń. 

Wiedział, że przyjaciele przyjdą do nie 

go i zaczną wywierać nacisk, zechcą 

mu wydrzeć decyzję, pchną go do Wer 

salu nie w charakterze wybierającego, 

lecz wybieranego. A gdy przybyli pa- 

trzył na nich długo i szukał wśród nich 

notorycznych kartelistów, przedstawi- 

Zaszywszy 

cieli stronnictw umiarkowanych. Zna- 

lazł ich kilku, ale to nie byli przedsta- 

wiciele stronnictw. To byli przyjacie- 

le osobiści, oddani osobiście jemu sa- 

memu, nie jego polityce. Wiedział już, 

że Coty, wszechwładny Coty. rozpo- 

czął przeciw niemu wściekłą kampan- 

ję, że rzuca na szalę oibrzymie sumy, 

że rozlepia po całej Francji miljony 

afiszów, w których politykę jego pod- 

daje miażdżącej krytyce, że każdemu 

   

obywatelowi wciska dwa razy dziennie 

"za dwa „sous* gazetę, w której otwar- 

cie nazywa go zdrajcą i sączy truciz- 

nę w miljony umysłów. I dlatego szu- 

kał wśród obecnych . przedstawicieli 

partyj umiarkowanych. 

Ważył Briand dec „gdyż wypa- 

dało mu postawić swoją kandydaturę 

przeciw prezydentowi senatu, Dóuime- 

*r'owi, dawnemu ministrowi kartelisty- 

„cznemu, z którym nie dzieliło go nic i 

* którego kilka tygodni przedtem sam 

zachęcał do postawienia kandydatury 

  

na prezydenta. 

Ważył wreszcie Briand 

ponieważ wiedział, 

decyzje, 

  

że w razie zgody, 

położy na szalę cały swój autorytet 

międzynarodowy. Jeśli przegra?  Co- 

kolwiek może mu zarzucić Coty, to 

jednak w tej chwili Briand nie myślał 

  

ani o swych oratorskich, ani o rzeczo 

wych sukcesach czy w parlamencie, 

czy na terenie międzynarodowym, ale 

  

jedynie o Francji. Gdyby przegrał, au- 
  tórytet jego w polityce międzynaroda-     

wej zostanie poderwany ze szkodą dla 

Francji, że trzeba będzie drugiego rze- 

mieślnika, który w kilkuletnim trudzie 

będzie musiał poznawać wszelkie arka 

na walki swych przeciwników, prze- 

ciwników Francji, by je skutecznie pa- 

rować. Bo Briand przygotował się już 

zgóry na ewentualność usunięcia się z 

życia politycznego na wypadek ргуе- 
  anej. gr 

Ale przyjaciełe zapewiali go, że 

zwycięstwo jest pewne. Przedstawili 

mu papierowy rachunek, nie prawdo- 

podobieństwa, lecz pewności. I Briand 

zdecydował się z ciężkiem. sercem u- 

lec naciskowi, nie przewidując jedne- 

go, że protekcja socjalistów może. się 

stać dlań fatalną. W rzeczy samej 

Blum, przywódca socjalistów, już 

przed kilku miesiącami oświadezał na 

łamach -...Populaire*, że lewica ma już 

swego pewniaka, 

` 
skiego. Gdy socjaliści znaleźli się ofic- 
jalnie w delegacji u Brianda, stało się 

swego kandydata, 

którego wprowadzi do Pałacu Eli    

pewne, że to on właśnie jest tym pe- 

wniakiem. Coty zwielokrolnił swe ata- 

ki. Sekundował mu zupełnie niezalcz- 

nie Franklin-Bouilłon, największy p: 

lityczny antagonista męża lokarne: 

skiego. Dla niego wybór Brianda na 

  

  

  

prezydenta stanowił o kięsee Francji 

na terenie międzynarołowym. ! do 

końca pierwszego głosowania Jrank- 

iin-Bouillon nie przerwał swej gwałto- 
wnej kampanji. 

Niezależnie od tych ataków i jak- 

k lwiek grupy parlameniarne pozosta 

wiły wolną rękę w głosowaniu swym 

członkom, to jednak rodzić się zaczę- 

    ta cpozycja, nietyle przeciw Briandawi 

ile przeciw rosnącej w kraju i w par- 

iamencie supremacji socjanstów. Jcd- 

na z wielkich grup senackich zacho- 

v ała w sprawie kandydatury ministra 

spraw zagranicznych, grobów» złowró 

icbne milczenie. 

A p. Doumer.-. zapewne nie just 

$w'azdą na tirmamencie politycznytn. 

Karjera jego polityczna wie jest hly- 

szcząca, przeciwnie szara. Wyszedł z 

zardziej ty- 

powej prowincji francuskiej, pracowi- 

tej zapobiegliwej, oszczędnej, dorabia 

jącej się żmudnie z małego i jest jej 

najwierniejszem uosobieniem. Z rytow 

nika, dzięki wytrwałości, wspina się 

curaz wyżej, ale powoh szezebci pó 

szezeblu po drabinie społecznej. Ucze- 

szcza na Sorbonę, jest profesorem gim 

nazjalnym, zostaje dziennikarzem, po 

sena- 

ludu, z Auvergne, z tej naj 

   

  

tem politykiem, deputowanym. 

torem, ministrem, prezydentem sena- 

tu. Typowy Francuz z prowincji, taki 

jaki tworzy po dziś dzień bogactwo 

Francji, taki, jaki zwyciężył nad Mar- 

ną. Cała jego karjera polityczna rozwi 

ja się po lewicy. Ale protekcja socjali- 

stów, jakiej udzielili Briandowi, odda- 

ła mu wszystkie głosy prawicy. Siłą 

faktu, Doumer, były kartelista, stał się 

kandydatem prawicy. 

I wygrał. I oto ten lewicowiec, wy- 

brany dzięki głosom centrum i prawi- 

cy, słyszy teraz, jak lewica za jego wy- 

bór zapowiada odwet. Za rok odbyć 

się mają wybory do Izby deputowa- 

nych. Okres walki wyborczej rozpoczął 

się faktycznie dnia 13 maja 1931 roku 

w Wersalu. Tak przynajmniej oświad 

  

cza lewica z powodu wyboru p. Dou- 

mera. 

Briand zaś, jak postanowił i jak za 

powiedział, wyciąga konsekwencje z 

klęski. Po powrocie z Genewy ma 

wni 

życia politycznego, po karjerze pełnej 

   

  

ymisję i usunąć się zupełnie z 

triamfu „ale i rozczarowań i bolesnych 

zawodów. 

Cały gabinet Lavala ma złożyć dy- 

misję na ręce prezydenta Doumera w 

dniu 18 czerwca t. j. w dniu objęcia 

niego urzędowania. Czy Briand 

Gorące 0- 

    

prze: 

uczyni to wcześniej? 

wacje, jakiemi przpjęto go w  Ge- 

newie, a przedewszystkiem opinja prze 

ważającej części francuskiej, 

która stwierdza, że autorytet Brianda, 

jako kierownika polityki zagranicznej 

Francji, nie został bynajmniej uszczu- 

prze 

prasy 
  

plony wskutek wyboru Doumera, 

    

mawiają za tem, że Briand pows 

ma się od kroku decydującego. Spra- 

wa wyjaśni się w najbliższych dniach, 

a nie jest wykluczone, że przebieg 0b- 

rad genewskich wywrze swój wpływ 

na ostateczną jego decyzję. 

D. 

Protesty wyborcze z okręgu 
rowickiego. 

Tel. od własn. koresp. z Warsz. 

Wczoraj Sąd Najwyższy rozpatry- 
wał trzy protesty przeciw wyborom do 
Sejmu w okręku Nr. 11 Łowicz. 

Dwa protesty zostały zgłoszone 
przez Stronnictwo Chłopskie zaś jeden 
przez listę żydowską. Stronnictwo 
Chłopskie domaga się unieważnienia 
wyborów, gdyż komisja okręgowa wy- 
borcza w Łowiczu odrzuciła kandyda- 
turę Andrzeja Czapskiego, który w 0- 
kresie przedwyborczym był aresztowa- 
ny. Sąd Najwyższy odroczył wydanie 
orzeczenia a jednocześnie postanowił 
zażądać protokułów od okręgowej ko- 
misji wyborczej Nr. 11. 

Śniadanie. dyplomatyczne. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

  

Agencja .„Iskra* donosi z Genewy. 
Wczoraj o godz: 13 po zakończeniu po 
siedzeń Rady Ligi Briand wydał šnia- 
danie dla wszystkich  przewodniczą- 
cych delegacyj na komitet europejski. 

Powrót wycieczki 
przemysłowców polskich. 

MOSKWA. 18.5. Pat. — W niedzie 
lę dnia 17 b. m. odjechała z Moskwy 
do kraju delegacja przemysłowców pol 
skich, którzy ogółem przebywali na 
terenie ZSSR. około 4 tygodni. Pierw- 
sze dwa tygodnie delegacja spędziła w 
Moskwie, zajmując się głównie spra- 
wami Sowpoltorgu. Poszczególni człon 
kowie delegacji zwiedzali tymczasem 

ereg objektów przemysłowych wMos 
kwie i najbliższej okolicy oraz mieli 
możność nawiązania kontaktu z przed- 
stawieielami sowieckiego ż 
darczego. W ciągu ostatnich dwóch ty 
godni delegacja podróżowała po Kry 
mie, Ukrainie i Północnym Kaukazie. 
Zwiedziła tam między innemi zakłady 
metalurgiczne, nowowybudowaną fab 
rykę maszyn rolniczych w Ostrowie 
nad Donem oraz kilka gospodarstw i 
wielki sowchoz na Północnym Kauka- 
zie. W powrotnej drodze przemysłow 
cy polscy zatrzymali się w Charkowie, 
gdzie zwiedz yVkę traktorów, fa 

` oraz kilka innych 
zakładów przemysłowych. 

Opuszczając Moskwę prezes Wierz 
bicki z uznaniem podkreślił wyjątko- 
wą uprzejmość i gościnność, z jaką 
władze sowieckie odnosiły się do de- 
legacji polskiej w czasie jej pobytu w 
granicach ZSSR. ; 

E 

        

   

   

Konferencia zbożowa. 

LONDYN. 18.5. Pat. — W londyń 
skiej konferencji zbożowej bierze u- 
dział około 40 delegatów 11 państw. 
eksportujących zboże, w tej liczbie Ro- 
sji sowieckiej. Celem konferencji jest 
rozpatrzenie anormalnej sytuacji hand 
lu zbożowego, dzięki której zboże 
sprzedawano po cenie niższej, niż kosz 
ty produkcji. Posiedzeniu inauguracyj- 
nemu, które odbyło się w dn. 18 b. m. 
rano, przewodniczył Ferbuson. Wzy- 
wał on do czynienia szczerych usiło- 
wań, mających na celu ogólną popra- 
wę istniejącego stanu rzeczy i nawią- 
zanie pomiędzy wytwórcą a spożywcą 
kontaktu, opartego na podstawie rów 
ności praw. 

Wybuch bomb. w Lizbonie. 
VIGO 18.5. Pat. — Według wiadomości 

z pogranicza portugalskiego, w dniu 18 b. 
m. © godzinie 2 w Lizbonie gdy po posiedze- 
niu, zorganizowanem dla uczczenia prezy- 

denta republiki, olbrzymie tłumy wznosiły 
okrzyki na rzecz dyktatury, wybuchła nag- 
le bomba, raniąc wiele osób. Jednocześnie 
w kilku punktach miasta nastąpiły wybuchy 
bomb. Maintestanci splądrowali lokal dzien- 
nika „La Republica*. 

  

Samolot spadł na statek. 
LONDYN 17,5, Pat. — Samolot lecący 

nad jeziorem Neagh, spadł w poniedziałek 
po południu na statek i zabijając 2 

  

    rybaków. Stalek 
ratunek pośpies: 
żu łodzie rybackie, przyholowały to- 

nący statek i wydostały zwłoki zabitych ry- 
baków. 

Doniosły wynalazek. 

HEŁSINGFORS. 18.5. Pat. — Pra- 
sa donosi o dokonaniu wynalazku, któ 
ry może mieć doniosłe znaczenie w 
służbie morskiej. Wynalazca dr. Pa- 
ajanen*z Helsingforsu _ skonstruował 
mianowicie aparat, przy użyciu które 
go będzie można bez względu na siłę 
ciśnienia wody ratować załogę zało 
pionej łodzi podw« į lub innego stat 
ku, dostarczać im powietrze, żywność 
it. d. Dzienniki stwierdzają, iż rzeczo 
znawcy wypowiadają się z najwyż- 
szem uznaniem 0 tym wnyałazku, któ 
rego opatentowanie jest w toku. 

ryba 

  

     

      

   

      

        

  

  

     

  

    

  

    

TERESA Z B 

wowo ziemi wileńskiej. 

smutku 

   
|- 
P. 3 

OHUSZEWICZÓW 

CZERNICKA 
żona weterana z 1863 roku 

po długich i ciężkich cierpieniach zmarła dnia 17 b. m. w folwarku Bolesła- 
Przewiezienie zwłok z Bolesławowa do kaplicy na 

cmentarzu po-Bernardyńskim w Wilnie nastąpi dnia 19 b. m. 
żałobne odbędzie się w kaplicy cmentarnej tegoż dnia o godz. 10-ej rano, 
pogrzeb zaś o godz. 6-ej wieczorem. 

© tych smutnych obrzędach powiadamiają pogrążeni! w głębokim 

Mąż, Córk 

  

Nabożeństwo 

i, Synowie, Syncwe i Wnuki. 

     

  

Narady p. premiera z ministrami. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj p. premjer Sławek odbył 

narad w 

sprawach bieżących z członkami rzą- 

du. Pan premjer przyjął kolejno p. 

min. spraw wewnętrznych Składkow- 

skiego, pr. i op. społ. Hubickiego. 

sprawiedliwości Michałowskiego, oraz 

podsekretarza stanu w Min. Spr. Zagr. 

p. Becka. 

cały szereg konferencyj i 

Ponadto w dniu wczorajszym w Pre- 

zydjum Rady Ministrów pod przewod- 

nictwem p. premjera Sławka odbyła 

się narada przy udziale pp. min. prze- 

mysłu i handlu Prystora, skarbu Matu 

szewskiego, rolnictwa Janty-Połczyń- 

skiego oraz podsekretarza stanu w 

Min. Skarbu p. Koca. 

Skarga kasacyjna Kubali została odrzucona. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wojskowy Sąd Najwyższy na posie 
dzeniu jawnem odrzucił prośbę adwo 
kata Hofmokl-Ostrowskiego obrońcy 
był majora Kubali, o wznowienie po- 
stępowania z uwagi na brak jakich- 
kolwiek faktów konkretnych, które 

mogłyby stanowić podstawę wznowie- 
nia procesu. Obrońca domagając się 
zbadania poczytalności Kubali, nie 

Strajk 

*w dniu wezorajszym w zagłębiach Dą- 
browskiem i Krakowskiem wybuchł jedno- 
dniowy strajk demonstracyjny przeciw za- 
mierzonej obniżce płace w kopalniach tych 
zagłębi. Strajk który ma przebieg zupełnie 
spokojny objął wszystkie kopalnie, przyczem 
strajkuje kilkanaście tysięcy robotników. Je- 
dynie komuniści czynią usiłowania by strajk. 

  

przytoczył żadnych faktów, któreby 
wzbudzały wątpliwości w tym kierun- 
ku. 
Dowiadujemy się, że Kubala wniósł 

prośbę o darowanie mu kary więzienia 
w drodze łaski Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej. Prośba ta będzie w naj- 
bliższym czasie przedmiotem badań 
kompetentnych władz. 

demonstracyjny górników. 
Tel. od wł. koresp. z Warszawy. 

ten przedłużyć. 
W związku z tem wczoraj po poł. odbyła 

się w Warszawie w min. Pracy i Op. Społ. 
naarda z udz. del. wszystkich organizaeyj 
robotniczych zagłębi Dąbrowskiego i Kra- 
kowskiego, celem zlikwidowania zatargu na 
tle zamierzonej obniżki płace. ° 

Rozruchy robotnicze na tie lokautu. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W związku z trwającym od kilku dni 
w Bielsku na Śląsku Cieszyńskim lokautem 
skutkiem którego 7 tys. robotników utraciko 

praeę, doszło wezoraj do rozruchów robot- 
niezych. Interwenjowała policja; w wyniku 
starć mają być ranni. 

Demonstracyjne tablice litewskie 
na wystawie drezdenskieį. 
Konsul polski domaga się ich usunięcia. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Z Lipska donoszą: Na międzyna- 
rodowej Wystawie MHigjenicznej w 
Dreźnie w pawilonie litewskim roz- 
mieszezono między innemi tablice i 
diagramy, określające Wileńszczyznę 
jako teren należący do Litwy a oku- 
powany przez Polskę. Konsulat polski 
w Lipsku poczynił natychmiast u mia 
rodajnych czynników niemieckich od- 

powiednie kroki celem wycofania 
tych tablie litewskich. 

Obeenie ciekawem jest czy dyrek- 
eja Wystawy, urządzonej pod hasłem 
pokojowego zbliżenia narodów około 
dalszej rozbudowy opieki społeczno- 
sanitarnej, spełni uzasadnione żąda- 
nie Polski. 

Woldemaras © walce z Kościołem 
na Litwie. 

„Reichspost* donosi z Kowna, że 
b. premjer Woldemaras ogłosił nastę- 
pujące oświadczenie: „Obecna walka 
rządu litewskiego z Kościołem kato- 
liekim przyniesie Litwie nieobliczalne 
szkedy. Dla Ojea Św., który stoi na 
ezele 300 miljonów katolików, nie ma 
Litwa wielkiego znaczenia, natomiast 
dla Litwy sympatja Ojea św. i katoli- 

lica Apostolska nie zerwała skutkiem 
tego swoich stosunków z Litwą, to 
tłumaczyć to można tylko tem, że 
przebacza ona oheenemu rządowi li- 
tewskiemu brak dojrzałości politycz- 
nej i wychowania i jest przekonana, 
że nie zdaje on sobie sprawy z donio- 
słości swoich kroków. Kościół wyj- 
dzie z tej wałki zwycięsko, jednak 

ków całego świata ma bardzo wielkie państwo litewskie dozna ogromnej 
znaczenie. Fakt, że prezydent Smeto- Szkody”. 
na odmówił przyjęcia na audjencji Dziennik stwierdza, że powyższe 0- 
nuncjusza apostolskiego Bartoliniego Świadczenie  Woldemarasa  polieja 
po jego powrocie z Rzymu, jest nie- skonfiskowała. 
słychaną obrazą Ojea św. Jeżeli Sto- 

SENEKA: 

Niezwykle śmiały napad bandycki. 
KRAKÓW. 18.5. Pat. — W poniedziałek 

w południe dokonano w Krakowie niezwykłe 
Śmiałego napadu bandyckiego. Do pewnego 
domu przy ulicy Zygmunta Augusta wezwa- 

n6 lekarza Kellera do rzekomo chorej 059- 
by. Po przybyeiu lekarza 2 mężczyzn, znajdu 
jących się w mieszkaniu, związało go i wy- 
musiło na nim, aby napisał list do prof. Uni- 
wersytetu Jagiellońskiego Glatzła z wezwa- 
niem do natychmiastowego przybycia na kon 
syljum do ehorego. Po przybyciu prof. 
Glatzl został pod groźbą rewolwerów obez- 
władniony i bandyci zażądali aby. oddał im 
4 tysiące dołarów. Wobec tego, że prot. 
Galizi nie miał przy sobie żądanej sumy, 
zmuszono go by naffisał bilet do żony, 0d- 
bierając mu równocześnie 150 zł., które miał 
przy sohie. Po pewnym czasie żona dr. Gła- 
tzia, otrzymawszy wizytówkę od męża, pod- 

jęła w jednym z banków 4 tysiące dolarów 
i udała się pod wskazany adres, Tam bandy* 

     

ci zabrali pieniądze i związali w 
obecnych, oświadczając przed wyj 
kluez oddadzą służącej Glatzłów. Po wyjś- 
ciu bandytów uwięzieni wszczęli alarm, a po 

uwolnieniu: zatviadomili telefonicznie słu- 
żącą i stróża domu, że zjawi się tam bandy- 
ta z kluczem. W ehwili gdy polieja wchodzi- 
ła do mieszkania Glatzła spoikała wycho- 
dząceba z domu jednego z bandytów, któcy 
na widok policji, strzelił dwukrotnie do po- 
sterunkowego, chybiając, poczem usiłował 
popełnić samobójstwe. Rannego odwieziono 
do szpitala. Według dochodzeń policyjnych, 
w napadzie brałi udział Tomasz Sławiński 
fryzjer, nieletni syn jego Tadeusz oraz Ba- 
gryszewicz, wszysey z Brześcia nad Bugiem. 
Bandyci przybyli do Krakowa przed kiłko- 

ma dniami i wynajęli mieszkanie, w któ- 
rem odbył się napad, rzekomo na urządze- 

nie pracowni dentystycznej. Dalsze Śledz- 
two w toku. 

              

    

Rada Naczelna Rzemiosła 
Polskiego. 

WARSZAWA. 18.5. Pat. -— W nie- 
dzielę 17 maja odbył się w Warszawie 
plenarny zjazd Rady Naczelnej Rze- 
miosła polskiego, na któr. koło 70 
delegatów reprezentowało najważniej- 
sze organizacje rzemieślnicze z całej 
Polski. Po dłuższej dyskusji zjazd u- 
chwalił w ostatecznej redakcji statut 
Rady Naczelnej oraz wezwał dełega- 
tów do opracowania form organizacyj 
nych poszczególnych rad wojewódz- 
kich rzemiosia polskiego, z uwzgłęd- 
nieniem warunków lokalnych. 
Następnie dokonano wyborów pierw 

szego przewidzianego przez statut pre- 
zydjum Rady Naczelnej, w skład które 
go weszli: jako prezes Karol Wendt z 
Warszawy, jako wiceprezesi inż. Na- 
mysł z Poznania, p. Mandrysz ze Śląs 
ka, Wolny z Krakowa, Konwicki z 

Włocławka i Reuss z Łucka. Na skarb 
nika wybrano posła Snopczyńskiego, 
na sekretarzy posła Idzikowskiego i p. 
Zabęskiego. Do komisji rewizyjnej we 
szli: b. poseł Miklaszewski z Poznania 
Weber z Warszawy, Kleniewski z No- 
wogródka, Kabaciński z Poznania i 
Szumański z Wilna. Zkolei zjazd zajął 
się aktualnemi sprawami gospodarcze 
mi i zawodowemi i uchwalił szereg 
rezolucyj, dotyczących sprawy kryzy- 
su gospodarczego w rzemiośle, spraw 
podatkowych i kredytowych, sprawy 
nowelizacji ustawy przemysłowej, spra 
wy godzin handlu i t. d. 

Papież potępia rząd 
hiszpański. 

RZYM. 18.5. Pat. — Przyjmując 
pielgrzymów hiszpańskich Ojciec Świę 
ty wygłosił przemówienie, w którem 
nawiązał do ostatnich wypadków w 
Hiszpanji. Chociaż wiadomości nie są 
dokładne, mamy jednak pewno: 
mówił Papież — iż zdarzyło się wiele 
rzeczy smutnych i bolesnych. Odpowie 
dzialność tych, którzy podburzali do 
dokonania tych smutnych czynów jest 
wielka, lecz odpowiedzialność tych, co 
na to pozwolili, jest również znaczna. 

Manifestacje protestacyjne. 

STOKHOLM. 18.5. Pat. — W soba 
tę wieczorem w miejscowości Sundsv 
vall i Soederham doszło do starć mię- 
dzy manifestującymi robotnikami a po 
licją. Aresztowano kilkanaście osób. 
Zorganizowane w związku z tem w sze 
regu miejscowości manifestacje prote - 
stłacyjne odbyły się wszędzie w całko- 
witym spokoju. Jedynie w Stokholmie 
doszło do drobnych starć po wiecu ko 
munistycznym w dzielnicy robotniczej 
Policja z łatwością rozpędziła manifes 
tantów. 

Skok z wysokości 4400 metrów 
„ BERLIN. 18.5. Pat. — Wezasie po 

pisów lotniczych w Lipsku znana pi- 
lotka niemiecka Lola Schróter-Forez- 
cau dokonała skoku na spadochronie 
z wysokości 4.400 metrów. Jest to naj- 
wyższy rekord skoku z wysokości, 
pobity przez kobietę. W ciągu 18 mi- 
nut przebyła ona w powietrzu 20 km. 
W jesieni roku 1929 ustanowiła ona re 
kord w skoku z wysokości, wynoszą: 
cy 2600 metrów. 

Wyniki zawodów tenisewych 
PARYŻ 18.5. Pał. — W czasie ponied 

kowych zawodów tenisowych w grze pod 
nej pań pomiędzy par: Mac Ready 
glja) i Brethet (Fran a Jędrzejowską 
(Polska) i Claude Anne (Francja) osiągnięto 
następujące wyniki: 6.2, 4:6, 6:3, W. grze 
podwójnej mieszanej w piewrszej turze -- 
Amaury i Merlin (Francja) z p. Jędrzejow- 
ską i p. Cavasy (Japonja) osiągnięto wynik 
4:6, 6:4, 6:1, 
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Doniosta kwestja. 
Czy obywatelRzeczypospołitej 

maobowiązeklegitymowaćsię 

na każde żądanie władzy ? 

Sytuacje, w których policja żą- 

da od obywatela wylegitymowania 

się, są zjawiskiem codziennem, pow- 

staje przeto interesująca kwestja, czy 

obywatel odmawiający okazania le- 

gitymacji popełnia przestępstwo, za 

które ulega Ściganiu na drodze kar- 

nej. : 
Donioslą tę kwestję rozwažal šwie- 

žo Sąd Najwyžszy na posiedzeniu nie 

jewnem całej Izby Karnej i wyjaśnił, 

iż odmowa wylegitymowania się wo- 

bec organów bezpieczeństwa w celu 

stwierdzenia tożsamości osoby — po- 

za wypadkami, gdzie taka odmowa 

jest w szczególnych przepisach usta- 

wy przewidziana wyraźnie jako prze 

stępstwo, uelgające karze, może być 

przestępstwem z art. 139 K. K z r. 

1903, czyli może ulegać karze, jako 

sprzeciwianie się prawnemu żądaniu 
urzędnika. 

Motywy wyjaśniające powyższe 

rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego za 
sługują na uwagę. Sytuacja jest zda- 
niem Sądu Najwyższego prosta w 
tych wypadkach, gdy poszczególne u- 
stawy np. ustawa z 1928 r. o ewiden- 

cji i kontroli ruchu ludności lub usta- 
wa z 1927 r. o prawie łowieckiem, 

przewidują przestępstwo odmowy о- 

kazania legitymacji na żądanie wła- 
dzy lub odmowy dostarczenia niezbę- 
dnych informacyj dla stwierdzenia 

tożsamości osoby. W innych wypad- 
kach, t. j. gdy poszczególne ustawy 

milczą, odmowę okazania legityma- 

cji możnaby zdaniem Sądu Najwyż- 
szego, podciągnąć pod przepis art. 
139 na obszarze mocy K. Karnego ro 
syjskiego z 1903 r., przyczem na ob- 
szarze pozostałych dzielnie interpre- 

tacja ta nie jest możliwa wobec bra- ° 
ku analogicznego przepisu w miej- 
scowych kodeksach karnych. 

Odmowa  wylegitymowania się 
na żądanie władzy ulega karze jako 
niespełnienie żądania władzy tylko 
wtedy, gdy żądanie to jest parwne, a 
zatem oparte na ustawie, jak np. do- 
konywania wywiadu przez policję w 
toku dochodzenia. 

W toku dalszego rozumowania w 
swych motywach Sąd Najwyższy pod 
kreśla, iż z podciągnięcia odmowy 0: 
kazania legitymcaji na żądanie wła- 
dzy pod czyn ścigany z art. 139 K.K. 
nie wynika wcale, aby każdy obywa- 
tel Państwa był obowiązany рожа- 
dać urzędowy dowód osobisty. Obo- 
wiązku takiego niema, głoszą moty- 
wy, jest tylko prawo obywatela. a za- 
tem za dostateczne wylegitymowanie 
się musi być uznane okazanie każde- 
go wiarogodnego dokumentu nawet 
prywatnego, np. listu lub biletu wizy- 
towego. 

Z powyższego rozumowania wyni- 
ka, iż na obszarze naszego kraju każ- 
dy obywatel na uprawnione żądanie 
władzy winien okazać jokikolwiek do 
wód osobisty. To jest obowiązek, cią- 
žący na-każdym wobec uprawnione- 
go żądanie władzy. Wyjątek zacho- 
dzi tylko jeden, a mianowicie: osoba 
podejrzana o przestępstwo nie jest 
obowiązana odpowiadać na pytania 
organów władzy, nie jest też obowią- 
zana, co podkreśla Sąd Najwyższy w 
zakończeniu swego uzasadnenia, '0- 
kazywać legitymację gdyż żądanie u- 
jawnienia od takiej osoby jej nazwi- 
ska mogłoby być uważane za równo- 
znaczne z 
przez nią dowodów przestępstwa. 

K. KŁ 
ля 

  

Popierajcie Ligę Morską 
  

| POSZUKUJĘ POSADY 

w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe | 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji | 
„Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 

dla W. S.      

     

Bibljofile wileńscy, mieli w piątek 
nieiada ucztę, dzięki życzliwości dyr. 
Rygla, który nam ten rarytas do Wil- 
na ściągnął. Wzrok, słuch, smak i po- 
czucie radości że się widzi coś tak 
harmonijnie pięknego, były w pełni 
zadowolone. Zdawało się, że prele- 
gent, p. Samuel Tyszkiewicz, przy- 
wiózł nam tu, w naszą szarą półnoe, 
€oś ze słońca Florencji, którą za- 
mieszkuje, i że rzuca nam pełnemi 
dłońmi kwiaty italskich ogrodów, 
wraz z tak ujmującym uśmiechem i 
humorem, że słuchając o jego pracy, 
słowa Gaia SŚcienza, wesoła wiedza, 

mimowoli przychodziły na myśl. 
Opowieść p. S. Tyszkiewicza, brzmi 

jak śliczna renesansowa bajka, i mog- 
ła by się wydać literacką nowelą, gdy- 
by nie widome znaki pracy małżon- 
ków Tyszkiewiczów: cudne księgi 
wyszły z prywatnej Ofieyny drukar- 
skiej Marji i Samuela Tyszkiewiczów, 
polskiej oficyny drukarskiej we Flo- 
rencji! Od sześciu lat mieszkają oboje 
w mieście Dantego, Sawanaroli i Me- 
dyceuszów. Jaką reinkarnacją dusze 
tych ludzi północy, odrodziły się do 
swego obecnego, dziwnego zaiste ży- 
cia? Któż zgadnie ie tajemnice. 

Rozkochali się oboje w Pięknie, 
w przeszłości Florencji, w sztuce wło- 

żądaniem dostarczenia. 

KoDOR JCE A 

Otwarcie 63 sesji Rady Ligi Narodów. 
Wniosek Hendersona. 

GENEWA. 18.5. Pat. — 63 sesja 

Rady Ligi Narodów otwarta została 

pod przewodnictwem ministra Curtiu- 

sa. 

Na wstępie minister Henderson u- 

zasadniał stanowisko rządu angielskie- 

go w sprawie planowanej austrjacko- 

niemieckiej unji celnej. Minister Hen- 

derson 'podkreślił, że zażąda postawie- 

nia tej sprawy na porządku dziennym 

sesji Rady Ligi, aby w ten sposób u- 

niknąć tego, by spowodowane zapo- 

wiedzią planu unji celnej zaniepoko- 

jenie w różnych krajach i oburzenie 

nie doprowadziło do ruiny europejskie 

go porozumienia i pokoju. Przedsta- 

wiony przez niego Radzie Ligi wnie- 

sek dotyczy jedynie kwestji, czy umo- 

wa o unji celnej austrjacko-niemiec- 

kiej nie stanowi naruszenia postano- 

wień, zawartych w protokóle z 1922 r. 

i art. 88 traktatu pokojowego w St. 

Germain. 
Następnie wicekanclerz austrjacki 

Schober w dłuższem przemówieniu wy 

wodził, że niepodległość austrjackiej 

republiki w żaden sposób nie zostanie 

naruszona przez zawarcie układu © 

unji celnej austrjacko-niemieckiej. W 

zakończeniu wicekanclerz  austrjacki 

przychyla się do wiosku Hendersona. 

Zarazem daje zapewnienie, iż status 

quo bezwarunkowo będzie zachowane 

aż do chwili gdy Rada Ligi Narodów 

zajmie stanowisko co do opinji praw 

nej, jaką wyda Międzynarodowy Try 

bunał Sprawiedliwości w Hadze. 

Następnie zabrał głos minister 

Briand, który jeszcze raz naszkicował 

pokrótce powody zdecydowanie nega 

tywnego stanowiska rządu francuskie 

go względem projektu austrjacko-nie- 

mieckiej unji celnej. Przedstawione 

argumenty strony przeciwnej ani tro 

chę nie zmniejszyły francuskich obaw. 

Briand uważa projekt austrjacko-nie- 

miecki za naruszający niepodległość 

Polski, a zarazem oczywiste narusze 

nie międzynarodowych zobowiązań ze 

strony Austrji, która zaniedbała poin 

formować o swych zamiarach Radę 

Ligi Narodów, będącą gwarantką jej 

niepodległości, czynienie rozróżnienia 

zaś między niepodległością polityczną 

a niepodległością prawną jest czcze, 

albowiem są to pojącia nierozdzielne. 

Minister z zadowoleniem przyjmuje 

wniosek ministra Hendersona, a zara 

z pewnem  zadośćuczynieniem 

przyjmuje do wiadomości deklarację 

wicekanclerza Schobera, wyrażającego 

zgodę. 

Podobne stanowisko zajął włoski 

minister spraw zagranicznych Grandi, 

który podkreślił, że jest z reguły rzeczą 

w najwyższym stopniu trudną dokład 

ne przeprowadzenie granicy pomiędzy 

polityką a sprawami gospodarczemi. 

Niejednokrotnie się zdarza, że w pew 

nych celach wytyczona droga doprowa 

dza do rezultatów przedtem nieprze- 

widzianych. Ze szczególnym naciskiem 

zaznaczył włoski minister spraw za- 

granicznych, że z całą stanowczością 

należy przystąpić do dzieła powszech- 

nej odbudowy gospodarczej. 

Następny mówca dr. Curtius stwier 

dza, że rząd Rzeszy jak najsumien- 

niej zbadał sytuację pod względem 

prawnym i musi odrzucić wszelkie za 

rzuty ze strony przeciwnej. Układ o 

unji celnej pozostawi nadal Austrję ja 

ko samodzielny twór gospodarczy. 

Rząd Rzeszy nie ma nic przeciwko te 

zem 

mu ażeby strona prawna zagadnienia 

została przedstawiona Międzynarodo- 

wemu Trybunałowi Sprawiedliwości w 

Hadze. Po wjaśnieniu strony prawnej 

zagadnienia — zaznacza dr. Curtius — 

Rada Ligi Narodów nie ma żadnych 

więcej podstaw do zajmowania się za 

gadnieniem unji celnej austrjacko-nie- 

mieckiej, albowiem w przeciwnym ra- 

zie oznaczałoby to, że Rzesza Nie- 

miecka i Austrja są traktowane jako 

państwa o niepełnych prawach. 

Dalszy ciąg obrad Rady Ligi Naro 

dów odbędzie się we wtorek. 

Przemówienie Litwinowa. 
GENEWA 18.5. Pat. — Na ponie- 

działkowem  popołudniowem _posie- 
dzeniu komisji studjów nad unją eu- 
ropejską wygłosił przeszło godzinne 
przemówienie przedstawiciel Sowie- 
tów komisarz ludowy Litwinow, któ-: 

ry dowodził, iż istotne przyczyny 
światowego kryzysu gospodarczego 
mają źródło w kapitalistycznym ustro 
ju. W. słowach nie pozbawionych pe- 
wnej ostrości poddał on krytyce obe- 
ceną sytuację w Europie. Skutki tego 
kryzysu dają się również w pewnej 
mierze odczuć i w Rosji Sowieckiej. 
Obok przyczyn gospodarczych wcho- 
dzą tu w grę również i przyczyny po- 
lityczne. Podwyższanie wydatków wo- 
góle, stale wzrastające wydatki na 
zbrojenia — ciążą na gospodarce na- 
rodów, a tworzenie nowych związków 

militarnych wywołuje obawę, że Eu- 
ropa stoi przed krwawym konfliktem. 
Równocześnie z przeciwieństwami po- 
litycznemi powstaje zaostrzenie sy- 
tuacji gospodarczej. Zdaniem mów- 
cy, jest rzeczą oczywistą, że nałożone 
na pewne państwa ciężary reparacyj- 
ne pociągają za sobą również niepożą 
dane następstwa, wskutek czego osła- 
bia się siła nabywcza tych krajów. 
Następnie Litwinow poruszył zagad- 
nienie rozdziału złota, bezrobocia, 
zmniejszenia zarobków i t. .d, co we- 
dług niego stwarza atmosferę, w któ 
rej odnosi się wrażenie, iż Europa 
stoi w obliczu strasznej katastrofy. 
Wzrasta też wzajemna nieufność, a 
antyrosyjskie „hece“ zaszły tak dele- 
ko, iż często mówi się o interwencji. 

  

Przedstawiciele Polski i Litwy 
w Trybunale Haskim. 

HAGA. 18.5. Pat. — Rządy polski 
i litewski wyznaczyły swych 
przedstawicieli przy Trybunale Spra- 
wiedliwości Międzynarodowej, którzy 
występują w sprawie przedłożonej Try 
bunałowi, dla wydania avis consultatif 
przez Radę Ligi Narodów. Sprawa ta 
dotyczy komunikacji kolejowej pomię 
dzy Litwą a Polską na odcinku Land- 

warów—Koszedary. Rząd polski wy- 
znaczył do tej sprawy p. Mrozowskie- 
go, prezesa Sądu Najwyż. w Warsza- 
wie, rząd litewski zaś p. Sidzikauskasa 
posła w Berlinie, zaś jako doradcę 
prof. Mandelstama, członka Instytu- 
tu Prawa Międzynarodowego i Między 
narodowej Akademji Dyplomatycznej 

$ilna lo 
    

Twórcy idealnej książki. 
skiej, pięknie własnego narodu, bo 
wszak w krainie Piękna niema naro- 
dowości i granic. Chcieli tę koncepcję 
piękności, noszoną w duszy, ujawnić 
i utrwalić. Więc stworzyć o tem książ- 
ki. Ale zupełnie nie takie jak się zwy- 
kle pisze, drukuje i ilustruje. Coś do- 
skonałe harmonijnego, dzieło, w któ- 
rem papier, czcionki, ozdoby, winiety, 
oprawa, będzie dziełem wspólnem za- 
przyjaźnionych rąk, bliskich ukocha- 
niem wspólnej twórczości. I tak się 
stało. Marja Tyszkiewiczowa napisała 
dzieło o Bernardzie Rosselino, archi- 

tekcie z XV w., zdobyto odpowiednie, 
umyślnie robione fotografje, zrobiono 
z nich odpowiednie do tekstu światło- 
druki, a mąż autorki w 1928 r., stanął 
do kaszty, czcionki firmy Nicolas Co- 
chin sobie dopasował, znalazł takie, 

które mu były odpowiednie do treści. 
majuseuły polskie specjalnie dostoso- 
wał, papier kupił w małej, pierwotnej 
papierni chłopskiej w okolicy, (ros- 
koszny, czerpany koloru kości słonio- 
wej papier), i zaczął drukować sam. 
Potem oprawili to w biały pergamin, 
wewnętrzną wyklejkę dała pani T. 
z motywów kraty któregoś pałacu, 
znak oficyny, serce i krzyż i dzieło 
było skończone. 

Podobało się im i innym. Więc 

iniotwo to potega Państwai 

dalej. Historję Florencji do czasów 
Odrodzenia, z czasów walk Gwelfów 
i Gibelinów. Historję czarną, krwawą 
i groźną. Trzeba do niej ilustracyj 
odpowiednich. Oto drzeworyty p. Cieś- 
lewskiego, przecinają tekst ostremi, 
ciemnemi konturami gmachów i mo- 
stów, architektury i ulic. A autor, p. 
Samuel Tyszkiewicz, układa tekst, 
pisząc odrazu czcionkami, dobierając 
sobie słowa i zdania tak, żeby nie było 
pustych niepotrzebnie miejsc, prze- 
dzielań słów, psujących efekt zdania, 
słowem harmonizując książkę jak u- 
twór muzyczny, jak mozaikę, jak ob- 
raz, do którego z palety tych i owych 
barw się dobiera. Okładka z białego 
pergaminu, bo to już styl firmy, a wy- 
klejka, z czarnych motywów marmu- 
rowych mozaik posadzki florenckiego 
Baptisterium. I znów jest całość pięk- 
na, spokojna, harmonijna, jak akord 
muzyczny. Według rysunku p. M. Ty- 
szkiewiczowej. 

Wtedy myśl nowa: wydanie po wło 
sku i po polsku Sometów Krymskich 
Mickiewicza, w 75 rocznicę Jego śmier 
ci. Teraz na białym pergaminie okład- 
ki widnieje ponsowy znak arabski Al 
Krym, figlas sam w sobie ozdobę czy: 
niący. Wszystkie Sonety pisane kur- 
Sywą, rozmiar, rysunek liter, już jest 
sam w sobie rozkoszą dla oczu. Е 
A Dopierož akwaforty p. M. Tysz- 
kiewiczowej z Krymu... Takie Stepy 
Akermanskie... zda się, že stychač „su- 

WT BON SKA 

Skarga Niemców kłajpedzkich. 
KOWNO 18.5. Pat. — Jak podaje 

radjostacja kowieńska, przedstawiciel 
Niemiec złożył Lidze Narodów w i- 
mieniu Niemeów kłajpedzkich skar- 
gę na rząd litewski, obejmującą trzy 
punkty. W pierwszym punkcie skar- 
ga domaga się autonomji sądownie- 
twa kłajpedzkiego, występując prze- 
ciwko istnieniu wspólnego sądu naj- 
wyższego. Drugi punkt zarzuca na- 
czelnemu prokuratorowi, iż jest pod 
wpływem rządu litewskiego, trzeci 
zaś punkt utrzymuje, iż stan wojenny 
w kraju kłajpedzkim jest faktem, ła- 
miącym konwencję kłajpedzką. Ko- 
munikat litewski podkreśla, że wspo- 

mniana skarga wpłynęła nie od lud- 
ności niemieckiej w Kłajpedczyźnie, 
lecz od rządu niemieckiego, który о- 
bawia Się wzrostu wpływów  litew- 
skich chcąc wzmocnić wpływy swe 
w tym kraju. Skargę łatwo odeprzeć 
— głosi komunikat litewski — gdyż 
już sam fakt złożenia tej skargi do- 
wodzi, jak wielkie jarzmo włożyli na 
Litwinów nasi dyplomaci, podpisując 
konwencję kłajpedzką. Zniemczona 
Kłajpedczyzna domaga się coraz to 
nowych uprawnień, a rząd litewski 
nie ma sankcyj, aby się tym machi- 
nacjom przeciwstawić. 

W rza 

Lekkomyślne zarzuty. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Na wokandzie Sądu Grodzkiego w 
Warszawie znalazła się wczoraj spra 
wa karna wytoczona przez komisarza 
Kas Chorych w Łodzi d-ra Bogusław- 
skiego przeciw posłowi socjalistyczne - 
mu Piotrowskiemu o rozpowszechnia 
nie kłamliwch i zniesławiających wieś 
ci. Przedmiotem procesu było wystą- 
pienie podczas jednego z ostatnich po- 
siedzeń ub. kadencji sejmowej posła 
Żuławskiego z motywacją wniosku o 
votum nieufności dla ówczesnego min. 
pracy i opieki społ. p. Prystora. P. Żu- 
ławski odczytał wówczas list pisany 
przez posła Piotrowskiego a zawiera- 
jący informacje dotyczące rzekomych 

nadużyć d-ra Bogusławskiego w Ame- 
ryce. Poseł Żuławski na tem piśmie o- 
parł w lwiej części swój atak na min. 
Prystora i jego działalność w Kasach 
Chorych. Na wczorajszą rozprawę 
przybył jako świadek p. premjer Sła 
wek. Do rozpraw jednak nie doszło. 
albowiem poseł Żuławski złożył dekla 
rację ujętą w formie przeproszenia, iż 
padł ofiarą błędnych informacyj, co 
dr. Bogusławski uznał za dostateczną 
rekompensatę. Sąd sprawę umorzył. 
Charakterystycznem jest, że na ta- 
kich argumentach opozycja opiera 
swoje wystąpienia przeciw rządowi. 

Poczwórne morderstwo. 
  LWÓW 18.5. Pat. 19-letni parobek z 

Juszkiwe Miehał Mikijewiez popełnił ubie- 
głej nocy poczwórne morderstwo. Zbrodnia 
miała przebieg następujący: O godzinie 19 
w nocy Mikijewicz udał się do domu swego 
szwagra Hermana, gdzie po krótkiej burz- 
liwej kłótni na temat działów gruntowych, 
dobył rewolweru i trzema strzałami pozba : 
wił szwagra życia, a ezwartym strzałem cię- 
żko ranił siostrę swą Marję. Następnie udał 

Już nigdy 
  

się en pociągiem do Horodyszeza Królewskie 

go, gdzie mieszkała 18-letnia Anna Somek, o 
której względy Mikijewicz się ubiegał. Zbro 
dniarz włamał się do mieszkania, gdzie dwo- 
ma strzałami zabił śpiących Annę Somek i 

opiekuna jej Tomaszewskiego. Odgłos strza- 
łów zaalarmował okolicznych gospodarzy, 
którzy zawiadomili posterunek policyjny. 
Rozpoczęto pościg za zbrodniarzem, który 
widząc, iż nie ujdzie, popełnił samobójstwo. 

nie nabędę eleganckiej pończoszki, nie odwiedziwszy przedtem 

Polskiej 
sklepu Franciszka Frliczki 

Składnicy Galanteryjnej 
Zamkowa 9, telefon 6-46. ka 

Mahomeatański Nowy Rok. 
Dnia 19 maja r. b. przeszło 299 

miljonów muzułmanów — tyle mniej 
więcej wynosi liczba wiernych nauce 
Mahometa na świecie — będzie świę- 
ciło dzień Nowego Roku. Będzie to 
początek roku 1350 ery Mahometań- 
skiej t. zw. ery Hedżry, oznaczanej po 
łacinie literami „A. H.* (anno hegi- 
rae). Era Hedżry rozpowszechniona 
jest w Turcji, Persji, Arabji, Egipcie 
i niektórych częściach Indyj. Era ta 
datuje się od pierwszego dnia miesią- 
ca, poprzedzającego ;ucieczkę* Ma- 
hometa z Mekki do Medyny (stąd i 
nazwa, gdyż „hijra* po arabsku zna- 
czy „ucieczka'). Byłc to w czwartek, 
15 lipca r. 622. Już sam Mahomet da- 
tował wypadki według dnia swojej 
ucieczki, dopiero jednak Omar, drugi 
kalif, usystematyzował tę erę, jako 
rozpoczynającą się z pierwszym dniem 
Muharram (pierwszy księżycowy mie- 
siąc roku), który w tym roku przy- 
pada właśnie na dzień 19 maja 

Rok mahometański jest. rokiem 
księżycowym, o 11 dni krótszym od 
roku ery chrześcijańskiej. Początek 
więc roku mahometańskiego, wobec 
zależności od ruchów księżyca, przy- 
pada zawsze na inny dzień roku gre- 
gorjańskiego. Całkowicie oparte na 
ruchach księżyca lata dzielą się na 
30-letnie cykle, z których 19 lat są 

zwykłemi latami po 354 dni każdy, 
pozostałe zaś 11 lat przestępnych liczą 
o 1 dzień więcej, dodany do ostat- 
niego miesiąca Dulheggia. Przeciętna 
długość roku wynosi więc 354 dni, 
8 godzin, 48 minut. Zgodnie z tem. 

okres przeciętny fazy księżyca wyno- 
si 29 dni, 12 godzin, 44 minuty, co 

różni się od przeciętnej astronomicz- 

  

chy przestwór Oceanu, że widać 
wśród tych wiotkich zdziebeł. traw 
stepowych kołyszącego się motyla i 
czuć całą tęsknotę wygnańca z Litwy... 
A znów obłoki Burzy, szczyty Czatyr- 
dahu, skały i przepaści, „gdzie orły 
dróg nie wiedzą'... Tam w delikatnych 
sztrychach, jak senne marzenie Gróh 
Potockiej, kędy są róże i złote unotyłe... 
Ówdzie miny w Bałakławie. Dziesięć 
akwafort 18 winiet. Przy każdym so- 
necie malutka enluminure, powtarza- 
jąca motyw poezji i na tej miniaturze. 
litera początkowa, ponsowa, jak krop- 
la krwi z serca poety. 

Tłumaczenia włoskiego doko- 
nał p. Oskar-Skarbek-Tłuchowski, pod 

kontrolą prof. Pavolini'ego w mowie 
Petrarki nasze Sonety brzmią sło- 
dziej, śpiewniej i jeszcze tęskniej. 
Dodano do nich portret Mickiewicza 
z obrazu Wańkowicza, mapę Krymu, 
facsimile karty tytułowej pierwsze- 
go wydania, — мер napisał — М. 
Sokolnicki. Wyklejkę wewnętrzną 
zrobiono kolorową, z motywów czar- 
czafów tatarskich. Tak doskonale 
zharmonizowane dzieło taką księżkę- 
cudo, książkę-ukochanie, wypuścili 
pracownicy w dwustu  czter- 
dziestu czterech egzemplarzach. Pol- 
skie Min. Spraw  Zagran. zakupiło i 
ofiarowało jeden królowi włoskiemu 
i jeden Papieżowi. 

Teraz się wzruszyli bibljofile w ró- 
żnych krajach, już odtąd zaczęli ga- 

nej fazy księżyca o 2,8 sekundy. Ta 
mała różnica w ciągu 2.400 lat daje 
w sumie jeden dzień. 

Z pośród wielu świąt muzułmań- 
skich ciekawym specjalnie dla nas jest 
dzień żałoby z powodu klęski pod 
Wiedniem. Tatarzy nasi święta tego 
zdaje się nie uznają. 

   

AB. 
SR 

Legenda dolara. 
Mitologja XX wieku w stylu 

amerykańskim. 

Czem jest dolar dla Amerykanina? — 
Amuletem dobrobytu? talizmanem powodze- 
nia? krzesłem elektrycznem do zabicia grze- 
chu śmiertelnego w jego najbardziej postę- 
powych odmianach, jak np. zeszłoroczna 
moda, albo smutny „week end*? Wszystko 
mało. Dolar jest bożkiem. Amerykanin cie- 
szy się i chlubi jego autentyczną boskością, 
stawia mu banki pyszne jak świątynie i gieł. 
dy wspanialsze od cesarskich zamków. Dolar 
jest bożkiem. Tak. 

Dziadkiem dolara był bohater grecki He- 
rakles, ojcem zaś Heraklesa był Zeus, w pro- 
stej zatem linji od Zeusa ojca bogów i lu- 
dzi, pochodzi dolar amerykański. 

Światło dzienne ujrzał dolar w pierw- 
szych latach szesnastego wieku w jednej z 
z mennic Hiszpanji. Przeżywała podówczas 
Hiszpanja powódź złota z Południowej A- 
meryki i była zmuszona puścić w obieg no- 
wą jednostkę monetarną. Nie zachowała się, 
niestety, hiszpańska nazwa dolara nowy bo 
wiem pieniądz spodobał się ogromnie Angli- 
kom i oni to właśnie nadali mu imię i nazwi 

sko — Pillar Dollar Pod tą nazwą wychowy 
wał się przez parę wieków dzisiejszy dolar 
amerykański. 

Dolar jest słowem pochodzenia niemiec- 
kiego i wywodzi się od monet bitych po- 
dówczas w Czechach, a znanych jako talary 
(Thaler). Imię natomiast Pillar (po angiel- 
sku — słup) pochodzi od słynnych słupów 
Heraklesa, których podobiznę wyryto na bu- 
zi hiszpańskiego dolara. Miał dolar na buz: 
dwa takie słupy powiązane girlandą w 

dać sobie, że siedzą we Florencji ta- 
cy szaleńcy polscy, którzy sobie two- 
rzą książki, jakich niema nigdzie in- 
dziej. Ucieszyłby się z nich siary Rus- 
kin, tak nielubiący mechanizacji, u- 
cieszyliby się starzy mistrze sztuki 
drukarskiej, ci najpierwsi, tworzący 
druki warz z treścią książki. Na wy- 
stawie książki we Florencji wysta- 
wia Oficyna Tyszkiewiczów, swoje 
pierwsze prace; zwraca uwagę; do- 
staje nie byłe jakie zamówienie. Uło- 
żenie albumu-katalogu ze słynnych 
zbiorów rzeźb florentyńskich z kole- 
keji Dreyfussa, bogatego przemysłow- 
ca, w -Paryżu, którego spadkobiercy 
cały zbiór sprzedali do Ameryki han- 
dlarzowi Joseph Dovin'owi a ten, 
chcąc: zareklamować swój „towar”, 
za który zapłacił 5.000 dolarów, i w 
godziwej myśli, żeby ślad całości 
zachować w pamięci ludzkiej nim po 
jedyńcze rzeźby rozchwytają amato- 
rzy, zamówił w Oficynie Tyszkiewi- 

czów wykonanie tej, zaów jedynej w 
swoim rodzaju piękności. Ogromna 
księga in folio, której odbito 24 eg- 
zemplarze rozesłane po dworach i 

muzeach przez handłarza starożytno - 
šciami, zawiera kilkadziesiąt najcud- 
niejszych  fotografij, wykonanych 
przez prof. Kennedy ze Smith Kolle- 
ge w Ameryce na specjalnym papie- 
rze, sposobami cierpliwemi i długie- 
mi, ale z cudownym rezultatem. Na 
tych wizerunkach marmur, majolika 
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kształcie litery S, oraz napis: — „plus ul- 
tra“, Poniewaž slowo „plus“ wyryto pod je- 
dnym słupem, a „ultra“ pod drugim, nie 
ulegoła przeto żadnej wątpliwości „iż ojecena 
dolara był Plus, a matką Ultra, oboje zaś, 
ojciec i matka, byli dziećmi Heraklesa, Ze- 
usowego syna. Tak przynajmniej tłumaczą 
sobie tę historję dzisiejsi Yankesi. 

Tymczasem Pillar-Dollar,  mlodziencera 
jeszcze będąc, powędrowal w daleki świat i 
osiadł na pewien czas w złotodajnych krai- 
nach nad Rio de la Plata. Zwano go tutaj 
Don Juanem hiszpańskim, albo hiszpańskim 
dolarem. Kiedy w 1787 roku zastanawiane 
się nad wprowadzeniem własnej monety w 
Stanach Zjednoczonych, kurs hiszpańskiege 
dolara trzymał się znakomicie. 

Ostatecznie w 1792 roku zdecydował kon- 
gres Stanów Zjednoczonych oprzeć  jed- 
nostkę monetarną na dolarze hiszpańskim. 
Innemi słowy Dollar przebrał się w cylin- 
der i sztywny kołnierzyk Mr. Dollara, a słu- 
py Heraklesa otoczone wieńcem litery S, 
stały się synonimem „niewzruszonych zasad 
purytaūskiego materjalizmu“. 

Obok wujaszka Sam'a (Uncle Sam) i og- 
ramnej .wolności* (posąg Liberly) zasiadł 
pod Gwiaździstym Sztandarem Stanów Zje- 
dnoczonych Mr. Dollar, jedyny autentyczny 
bożek mitologji amerykańskiej. W różne im 
ne rzeczy wierzą jeszcze Yankesi, wierzą je- 
dnak wszyscy i bez zastrzeżeń, że dziadkiem 
dolara był grecki heros Herakles. Wierzą i 
są dumni z dolara. J. K. 

RDOGOY WODE 000000040900000020000000000009 

& „BIBLIOTEKA NOWOŚCI 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. polskim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-; Czynna od godz. ll-ej do I8-ej. :- 

KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Zł: 

TEATR | MUZYKA 
Teatr Miejski na Pohulanee. 
— Dzisiejsza premjera. Dziś o godz. % 

m. 30 wiecz odbędzie się w Teatrze na Po- 
hulance premjera oryginalnej sztuki Zofji 
Nałkowskiej „Dzień jego poworotu”. 

Doskonała ta sztuka pełna siły dramaty - 
cznej, poruszająca niezwykle głębokie zaga- 
dnienia, grana była ostatnio w Warszawie 
z losalnem powodzeniem. 

Reżyserja tej arcyciekawej nowości spo- 
czywa  wrękach R. Wasilewskiego, który 
zarazem odtwarza jedną z ról. 

Pozostałe role objęli: Eiehdłerówna, Szur- 
szewska, Łubiakowski, oraz Kreczmar. 

dzisiejszem przedstawieniu obecna be 
dzie p. Nałkowska, autorka głośnej, granej 
z wielkiem powodzeniem w Wilnie sztuki 
p. t. „Dom kobiet“. 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. 
Dziś o godz. 8 m. 30 w .po raz drugi 

„Córka i pięciu ojców”, pełna szampańskiego 
humoru komedja Somogyi'a, która zdobyła 
na premjerze ogólne uznanie dzięki dow- 
cipnej treści, oraz brawurowej grze zespołu 
z Kamińską, Lewicką, Ciecierskim, Jaškowi- 
czem, Karpińskim, Kubińskim, Wyrwicz-Wi- 
chrowskim, oraz Żurowskim ną czele. 

Doskonała reżyserja Dyr. Al. Zelwrowi- 
czą wydobyła cały dowcip finezyjnego dja- 
logu oraz przezabawnych sytuacyj. 

Ceny miejsc znacznie zniżone, od 50 gr. 

BABJO 
WTOREK, DNIA 19 MAJA 1931 R. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna: 13.10: 
Kom. meteor. 13.50: „Liga skandynawska ko- 
biet* odczyt. 16.10: Kom. dla żeglugi. 16.25: 
Program dzienny. 16.30: „Utwory Chopina. 
16.55: Co się dzieje w warszawskim ,.Zoologu' 

17.15: Wartość lecznicza polskich siarczanych 
i górskich wód mineralnych. 17.45:. Koncert 
symfoniczny. 18.45: Radjowa gazetka rze- 
mieślnicza. 19.00: Tygodnik artystyczny. 19.15: 
Program na środę i rozmaitości. 19.30: Re- 

zerwa. 19.35: Pras. dzien. radj. 20.00: „Wszech 

świat* feljeton. 20.15: Koncert popularny. 
22.00: „Rewołucja na wesoło* feljeton. 22.15: 
Muzyka z płyt. 22.50: Kom. i muzyka tanecz- 
na. 

  

      

   

ŚRODA, dnia. 20 maja. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka popularna (pły 
* ty). 13.10: Kom. meteor. 15.50: Radjokronika. 

16.10: Kom. dla żeglugi. 16.15: Audycja dła 
dzieci. 16.80: Audycja dła dzieci starszych. 
16.45: Program dzienny i koncert dia mło- 
dzieży (płyty. 17.15: „Znaczenie szkolnictwa 
zawodowego w pracy nad odbudową pań- 
stwa“ — odczyt. 17.41: Koncert. 18.42. Chwił 
ka strzelecka. 19.00: Program na czwartek 
i rozm. 19.10: Kom. rolniczy. 19.21: Rezerwa. 

19.40: Pras .dzien. radj. 1956: „Pogadanka 
radjotechniczna“. 20.15: „Moskwa dzisiej- 
sza — felj. 20.30: Muzyka lekka. 21.30: 
Odcz. muzyczny o Zarębskim. 21.35: Kon- 
cert. 22.50: Kom. i muzyka taneczna. 

  

  

czy terrakota, mają swój charakter, 
swoje Iśnienie, miękkość, życie włas 
ne. Każdą żyłkę, każdy cień, uśmie- 
chy dziecięce, wyrazy twarzy Ma- 
donny i rycerzy, ruchy rąk, płynne 
fałdy szat, wszystkie te subtelne pła- 
skorzeźby bieleją na fotografji z plasty 
ką dotykalną, jeszcze piękniejsze jak 
sama rzeźba, bo w odpowiedniem oś- 
wietleniu robione. 

Po długiej i zajmującej pogadance, 
o tem jak, co i kiedy tworzyli p-two 
Tyszkiewiczowie, autor tych cudow- 
ności udzielał zebranym rozmaitych 
technicznych wyjaśnień, wyjawił też 
wieść radośną, że teraz tłumaczy się 
tam, we Florencji, Pan Tadeusz po 
włosku w tł. p. Oskara Skarbek-Tłu- 
chowskiego, że wyjdzie tak samo pięk- 
ny, spokojnie zharmonizowany, z ini- 
cjałami zastosowanemi do tekstu i po- 
woli, ręcznie drukowany... 

To jest dzieło, to są twórcy, jakże 
pięknej rzeczy: idealnej kisążki, uło- 
żonej rękami zakochanemi w twórczej 
pracy. I to taki kwiat śliczny wykwita 
w epoce hałasu i warkotu maszyn, 
wrzasku radja i jazzów?! Są jeszcze 
szczęśliwe oazy na Świecie Gorąca 
wdzięczność należy się tym, którzy 
nas w piątek na chwilę do takiego za- 
kątka Piękna wprowadzili. 

    

Hel. Romer. 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
P. Prezydent Rzplitej ojcem chrzestńym 

syna wieśniaka. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej wy- 

raził zgodę na wpisanie swego nazwi- 
ska w księgi metrykalne w charakte- 
rze chrzestnego ojca ósmego syna £d- 
warda Kozłowskiego. W związku 7 tem 
Kancelarja Cywilna przesłała chrześ- 
niakowi p. Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej książeczkę wkładkową P. K. O. na 
sumę 50 zł., stanowiącą dar P. Prezy- 

Dwa pożary 
Wezoraj we wsi Czapińce wskutek ude- 

rzenia piorunu wybuchł duży pożar. Spalił 
się dom i zabudowania gospodarskie mieszk. 
tej wsi Piotra Czajewskiego. Od udzerzenia 

denta. Jak wiadomo wkładka ta nie 
może być podjęta przed upływem 
przynajmniej sześciu lat. 

Ojciec chrześniaka P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej Edward Kozłowski, 
jest gajowym w Nadleśnictwie Orań- 
skiem, żadnego majątku nie posiada, 
rodzina jego składa się z żony, ośmiu 
synów i dwóch córek. 

od piorunów. 
piorunu spalił się również dom mieszkańca 
tejże wsi Karpowicza. (G. 

Z 

-- Straty wskutek powodzi. We- 
dług ostatecznych obliczeń, straty, 

wynikłe naskutek powodzi na tere- 
nie powiatu grodzieńskiego, wyno- 
szą około 50 tysięcy złotych. Z. te- 
go 16 tysięcy złotych strat przypa- 
da na samo miasto Grodno, reszta 
zaś na gminy wiejskie. Wskutek po- 
wodzi ucierpiały d>tkliwie 103 oso- 
by. Pozatem uległo zniszczeniu 375 
ha zasiewów jesiennych oraz czę- 
ściowemu zniszczeniu kilkaset: ha 
zasiewów. Zostało też uszkodzo- 
mych kilkadziesiąt domów. 

BIAŁYSTOK 
+- Żydowski Klub Myśli Państwo- 

wej. W sali Rady Miejskiej odbyło 
się zebranie organizacyjne Żydow- 
skiego Klubu Mysli Państwowej, 
które zagaił Abram Lichtensztajn, 
prezes Związku Żydowskich Kup- 
ców w Białymstoku, odczytując de- 
klarację programową klubu. Dekla- 
racja głosi, że Klub Myśli Państwo- 
wej stoi na gruncie państwowości 
polskiej i demokracji, uważając, że 
tylko na tym gruncie może być 
rozwiązane racjonalnie i celowo za- 
gadnienie żydowskiej mniejszości 

narodowej w Polsce. Zebranie u- 
chwaliło wysłać depesze holdowni- 
<cze do Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej i P. Marszałka Piłsudskiego 

WILEJKA 
+ Święto narodowe 3 maja nadzwyczaj- 

uroczyście było obchodzone w mieście Wiłej- 
«e. Wilejka przybrała odświętny wygląd. Na, 
wszystkich domach powiewały flagi o bar 
wach narodowych, a lokale rzęsiście były 
iluminowane i ubrane zielenią. 

Wieczorem dnia 2 maja odbył się uroczy: 
«.y capstrzyk. Ułicami miasta przemaszero 
wały przy dźwiękach orkiestry miejscowego 
Związku Strzeleckiego oddziały wojska, P W 
i W F oraz straż pożarna. 

W dniu 3 maja we wszystkich świąty- 
miach zostały odprawione uroczyste nabożeń- 
stwa w obecności przedstawicieli władz woj- 
ska, organizacyj społecznych, dziatwy szkol- 
nej i licznie zebranej ludności z okolic. 

Po nabożeństwie został sformowany po: 
chód ,który udał się do pomnika Marszałka 
Piłsudskiego, gdzie p. Ossuchowski nauczy- 
<iel miejscowej szkoły powszechnej, wygło 
sił podniosłe przemówienie, które zost. 
zakończone żywiołowym okrzykiem na cz 
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta i P 
szego Budowniczego Polski Marszałka Pił- 
sudskiego. 

Następnie przedefilowały oddziały woj- 
ska. Federacji P. Z. O. O., Policji Państwo- 
wej, hufca szkolnego oraz dziatwy szkolnej. 

Wieczorem odbyła się akademja w Gim- 
mazjum Państwowem im. Henryka Sienkie- 
wicza, a w świetlicy Zw. Strzeleckiego przed- 
stawienie p. t. „3 maja“. 

  

        

  

Obeeny. 

RZESZA 
-- Ргаеа społeczno-oświatowa. Od poło- 

wy maja r. b. miejscowe Ognisko Związku 
Nauczycielskiego Polskiego wypożyczyło z 
Referatu Oświaty Pozaszkolnej przy Inspek- 

toracie Szkolnym pow. wileńsko-trockiego 
nowoczesny aparat projekcyjny „Ornak* ! 
erganizuje na terenie gminy rzeszańskiej od- 
<czyty oświatowe z „„Nauki o Polsce Współ- 
<zesnej', z dziedziny gospodarczej i krajo- 
znawczej tudzież z zakresu higjeny. Naj- 

czynniejszym w tej akcji obecnie jest p. 
Anielski J. kierownik szkoły powsz. w Rze 
szy. 

    

  

   Miejscowe zaś Koło Młodzieży Wiejskiej, 
zorganizowało w bież. roku przy fachowej 
pomocy p. Anielskiego orkiestrę mandolini- 
stów, która po należytem wyszkoleniu się 
wniesie duże ożywienie zarówno do Koła 

jak i do całego miejscowego życia społeczno- 
go. Do zorganizowania wspomnianej orkie- 
stry pomógł miesco Urząd Gminny i Po- 
wiatowa Komisja O: y Pozaszkolnej. 

Należy tutaj podkreślić duże zaintereso- 
wanie się pracą społeczną ze strony wójta 
gminy rzeszańskiej p. J. Butkiewicza oraz 
personelu gminnego. 

Istniejąca już od kilku lat Bibljoteka Pu- 
bliczna w Rzeszy obecnie powiększyła swój 
księgozbiór o przeszło 100 książek, nadesła- 
mych w tych dniach z Ministerstwa W. R. i 
O. P. w czem połowa zakupiona z sum gmin 

  

   

  

nych a druga połowa jako zapomoga z Mini- 
sterstwa w naturze — w książkach. E. A, 

WORNIANY 
+ Działalność Koła Gospodyń Wiejskieh. 

Społeczeństwo nasze aczkolwiek silnie od- 

czuwa obecny kryzys gospodarczy, to jednak 

nie opuszcza rąk w pracy społecznej i tem- 

bardziej stra się szczerym wysiłkiem pod- 

trzymać słabnącą u niektórych wiarę, w pra- 

cę społeczną. Praca ta przejawia się na te- 

renie powiatu wileński-trockiego w różno: 

rodnych formach, między innemi np. przez 
działalność Kół Gospodyń Wiejskich. 

Ostatnio, bo dnia 14 b. m. Koło Gospo- 

dyń Wiejskich w Wornianach, prowadzone 

przez p. Jankowską, nauczycielkę szkoły 

powsz. i szereg pań z miejscowego społeczeń 

stwa, zorganizowało przedstawienie amator- 

skie i zabawę ludową w lokalu Domu Ludo- 

wego w Wornianach 

„Swatka”, wesoła komedyjka, odegrana 2 

dużym tupetem przez początkujący zespół 
amatorski (Koła G. W.) mimo drobnych uste 
rek w wykonaniu, znacznie urozmaiciła pro- 
gram imprezy. Zabawa taneczna przy b. licz- 

nym udziałe mieszkańców Wornian, okolicy 
i gości z Wilna udała się doskonale zgodnie 
z tradycją w Wornianach, gdzie wieś umie 
wspólnie bawić się z miasteczkiem, gdzie 

niema chińskich murów między inteligen- 
tem a wieśniakiem. Tylko orkiestra dęta z 
Michaliszek, nieco „zagłośna* jak na lokal 
zamknięty i jeszcze niezupełnie zgrana tro 
chę raziła wrażliwe na muzykę uszy miesz- 
kańców Wornian. Nie ulega jednak wątpli- 
wości, że młody zespół orkiestry michalis- 
kiej, pełen zapału i werwy, w niedługim cza- 

sie opanuje swoją rolę i stanie się cenną i 
pożyteczną jednostką w tamtejsz. życiu spo- 
łecznem i organizacy jnem. 

Tak wygląda przyjemnościowa działal 
ność Koła G. W. — ale nie na tem tylko 
ona polega, gdyż w codziennym szarym dniu 
pracuje się tam b. pożytecznie, a mianowi- 
cie Koło już od 8 marca r. b. prowadzi kurs 
kroju i szycia, zainicjowany podobno przez 
p. Hajnoszównę, instruktorkę K. G. W. z ra- 
mienia T-wa Org. i K. R. a subsydjowany 
częściowo przez Sejmik Wileństko-trocki. 

Kurs, liczący obecnie 13 uczęstniczek, pro 
wadzi instruktorka p. Czynczykówna. Kurs 
ten na początku był poprzedzony krótszym 
kursem gotowania przy dużo liczniejszym 
udziale strszych gospodyń z sąsiedniej No- 
wej Wsi, m. Wornian i okolicy. Ostatnio 

Koło sprowadziło 1500 szt. flansów pomido- 
rów i jaja kur gatunkowych. v 

Niedawno powstałej placówce życzyć na- 
leży jaknajpomyślniejszego rozwoju na przy 
szłość. E. A. 

BUDSŁAW 
-+ „Święto Pieśni* w Budsławiu. W dniu 

38-go maja r. b. Budsław uroczyście obcho- 

dził „Święto Pieśni*, na któ:rem młodzież 
poszczególnych wiosek zespolona w chóry, 
odśpiwała piosenki polskie, ludowe, przy- 
gotowane w okresie zimowym pod kierowni- 
ciwem nauczycielstwa szkół powszechnych, 
którzy sami umiłowawszy piękno pieśni, che 
tnie yszczepiali je w duszę młodzieży. 

Do konkursu chórów gminnych przystą- 
piła młodzież z 3 wiosek z Werebji, Dziemi- 
tek i Habitacji, kt. po odśpiew. piosenek i 
orzeczeniu Komisji Sędziowskiej otrzymały 
odpowiednią ocenę, co bardzo zachęciło 
młodzież do dalszej pracy. Uroczystość od- 
była się w sali gminnej przepełnionej go- 
śćmi. 

, A teraz zajrzyjmy do wiosek, do ich ży- 
cia codziennego i tam uważnie przysłuchuj- 
my się. Dawniej po wioskach naszych śpie- 
wano piosenki o treści i melodji niemiłej 
dla ucha ,dziś zaś jest inaczej, pieśń ludowa 
rozbrzmiewa echem po polach i lasach, ona 
to uszlachelnia dusze i rozwesela naszego 
wieśniaka, dziś pieśń jest na ustach każdego 

od dziecka do siwego stare:   

a. 

Obserwator. 

Z POGRANICZA 
+ Likwidacja bandy przemytniczej na 

pograniczu litewskiem. W rejonie odcinka 
granicznego Bakałażewo kolo wsi: Osipowo 
na pograniczu polsko-litewskiem władze K. 
O Pu wpadły na trop ki przemytniczej. 
która od dłuższego czasu operowała na tere- 
nie tego i sąsiednich odcinków przez dłuższy 
czas będąc nieuchwytną. Dobrze zorganizo- 
wana banda zdążyła przetransportować przez 
granicę większą ilość kontrabandy. Dzięki 
jednak nieustannej obserwacji udało się 0- 
negdaj ówkom K. O. P. całą aferę zlik- 
widować. Na czele szajki stał znany kupiec 
pruski Jan Kriisten. : 

Jednocześnie władzom KOP-u udało się 

przychwycić większy przemyt w postaci jed- 
wabiu, tytoniu, sacharyny, kropli Hoffmana 
it p. 

      

T A SI SN I I I II I ASS ET SIDE TSS, 

Towarzystwa Przyjaciół 
Uniwersyteckiej Bibljoteki 

Publicznej w Wilnie. 
w dniu 11 maja 1931 r. odbyło się w gma- 

chu Uniwersyteckiej Bibljoteki Publicznej do. 
roczne walne zebranie Towarzystwa Przyja- 

<ciół i niwersyteckiej Bibljoteki Publicznej w 
Wilnie, na którem, po wysłuchan. sprawozda 
niania Zarządu z działalności Towarzystwa 
oraz sprawozdania kasowego i po udzieleniu 
ustępującemu Zarządowi absolutorjum, wyb- 
rano nowy Zarząd, do którego weszli z wy- 
boru: hr. M. Plater (prezes), p. J. Kłott (skar- 
bnik). prof. Fr. Bossowski, prof. St. Kościał- 
kows ks. prałat A. Sawicki i bibljotekarz 
M. Dzikowski (sekretarz); z urzędu — J. M. 

Pan Rektor U. S$. B. Prof. Al. Januszkiewicz 
i Dyrektor Uniwersyteckiej Bibljoteki Publi- 
<cznej, Dr. A. Łysakowski. Do Komisji rewizyj- 
nej wybrani zostali pp. Dyrektor St. Białas, 
Dyrektor T. Bunimowicz i p, H. Krygier. 
„„ Towarzystwo założone zostało w 1924 r. z 
inicjatywy ówczesnego Rektora U. S. B., a 0- 
becnego członka honorowego Towarzystwa 
prof. Alfonsa Parczewskiego i ówczesnego D3- 
rektora Uniwersyteckiej Bibljoteki Publicznej 

Dr. St. Rygla. Celem Towarzystwa jest „śle- 
„dzenie potrzeb Uniwersyteckiej Bibljoteki Pu- 
blicznej oraz popieranie jej intersów i rozwo 
ju*. Do osiągnięcia powyższego celu dąży To- 
*warz, przez budzenie dla Uniwersyteckiej 

  

      
    

Bibljoteki Publicznej zaintereso ia w jak- 
najszerszych warstwach społeczeństwa, wy 
najdywanie, wyjednywanie i nabywanie dla 

Bibljoteki odpowiednich dla jej celów druków 
i rękopisów, wyjednywanie i zbieranie darów 
i składek pieniężnych na potrzeby Bibljotek! 
i podejmowanie przedsięwzięć dla przysporze - 

nia „jej funduszów. W ciągu kilku lat swego 
istnienia Towarzystwo okazywało Bilbljotece 
wydajną pomo: 3 iła się w zaku- 
pieniu dla niej regu cennych zabytkowych 
i naukowych dzie, udzieleniu pom. pienięż- 
nej przy zakupie maszyn dła pracowni intro- 
ligatorskiej Bibljoteki oraz przyczynieniu się 
do wydania publikacyj naukowych Bibljoteki. 

   

  

   

  

  

Tem bardziej obecnie w obliczu koniecz- 
nych oszczędnościowych zabiegów: Rządu, To 
warzystwo jest ożywione szczerą chęcią ota- 
czania nadal tej szacownej instytucji, groma- 
dzącej zasoby kulteuralne całego kraju, swą 
moralną opieką i materjalną pomocą. 

Członek zwyczajny Towarzystwa wpłaca 
miesięcznie 2 zł., członek wspierający zobo. 
wiązuje się do rocznej składki conajmniej 60 
zł., członkiem zaś dożywotnim zostaje osoba 
fizyczna lub prawna, która złoży jednorazową 
kwotę conajmniej 300 zł. Siedzibą Towarzy- 

stwa jest Uniwersytecka Bibljoteka Publicz- 
na (ul. Uniwersytecka 5) , gdzie mogą otrzy- 
mać bliższe informacje oraz zgłosić swój za- 
pis osoby, życzące wziąć udział w jego pra- 
cy. 

K UR JE R 

Walny Zjazd Oddziału 
Wileńskiego Z. H. P. 

Dnia 16 i 17 b. m. odbył się w Wil 
nie Walny Zjazd Harcerstwa Oddzia- 
łu Wileńskiego, obejmującego swoją 
działalnością teren wojew. wileńskie- 
go i nowogródzkiego. 

W pierwszym dniu zostały wygło 
szone dwa referaty: pierwszy p. t. „Za- 
dania opiekuna drużyny harcerskiej”, 
drugi — „Jak pracuje drużyna har- 
cerska“. Po referatach nastąpiła dys- 

kusja. O godz. 19 odbyła się Wieczor- 

nica Harcerska w Małej Sali Pałacu 
Reprezentacyjnego. 

Dnia drugiego po mszy św. celebro 
wanej przez J. E. Ks. biskupa dr. Wł. 
Bandurskiego nastąpiło poświęcenie 
sztandaru Harcerstwa Wileńskiej Cho- 
rągwi a następnie pan wojewoda St. 
Kirtiklis udekorował Krzyżami Zasłu- 
gi J. E. Ks. biskupa Bandurskiego i 
szereg wybitniejszych harcerek i har- 
cerzy. Po defiladzie wykazującej dos- 

konałą sprawność harcerstwa o godz. 

10.30 nastąpiło otwarcie zjazdu. Po go 

rącem przemówieniu J. E. Ks. bisku- 

pa Bandurskiego, ustalono prezydjum 

pod przewodnictwem p. wojewody St. 

Kirtiklisa. 
Po przemówieniach przedstawicie- 

li władz, przemawiali przedstawiciele 

związków i organizacyj a między in- 
nymi Federacji Zw. Obr. Ojczyzny, 

który zaznaczył, iż harcerze i członko- 
wie Feder. są bliscy sobie, albowiem 
łączy ich przelana krew w wspólnej 

walce w obronie Ojczyzny. Przywitał 

Walny Zjazd także przedstawiciel „Le 

gjonu Miodych“ Akad. Zw. Pracy dla 

Państwa, wyrażając jednocześnie Ży- 

czenie, aby Zjazd powziął takie uchwa 

ły, któreby umożliwiły wychowanie 
ludzi, mogących jak najwięcej dać z 

siebie pracy dla państwa, umożliwiły - 

by wychowanie ludzi myślących państ 

wowo. 
Z dalszych punktów uroczystości 

najciekawszy był referat p. t. „Dwu- 

dziestolecie Harcerstwa naczelnika 

Głównej Kwatery Harcerzy haremist- 
rza Antoniego Olbromskiego, dający 

obraz dróg ideologicznych, któremi 

kroczyło harcerstwo dawniej i obecnie 
Najgłówniejszemi zadaniami har 

cerstwa obecnej chwili jest przedew- 
szystkiem ustosunkowanie się harcer- 
stwa: 

1) do Państwa. Hareerstwo w tej 

dziedzinie dąży do zrozumienia ideolo 

gji i celów państwa polskiego i stara 

się szerzyć w Polsce poczucie ładu i 

spokoju m. in. także przez poszanowa 
nie praw innych narodowości. 

2) do wychowania fizycznego i mo 

ralnego młodzieży. Ze strony państwa 
i społeczeństwa harcerstwo spotyka się 
z troskliwą opieką i poparciem zwła- 

szcza w dziedzinie wychowania fizycz 
nego. 

3) do t. zw. mniejszości narodowych. 
Harcerstwo jest organizacją apolitycz 
ną, lecz w mądrej trosce o dobro pań- 
stwa, stara się przysporzyć Polsce lo- 
jalnych obywateli, drogami właściwe- 
mi dla harcerstwa a mianowicie przez 

tworzenie przy poszczególnych Chorąg 

wiach drużyn z młodzieży innych naro 
dowości. 

W szczególności co do Oddziału 
Wileńskiego, jak wynika ze sprawoz- 

dań, należy podkreślić, że praca pomi 

mo znacznych trudności posuwą się 

naprzód, ilość członków zwiększa się, 

ekwipunek z roku na rok jest lepszy, 
ilość obozów letnich wzrosła, w wiel- 
kiej mierze dzięki pomocy wojska a 
zwłaszcza 1 Dyw. Leg. Istnieją dwie 
drużyny litewskie, białoruska i w or- 

  

ganizacji rosyjska. Należy zaznaczy 

fakt znamienny, że harcerstwo oddzia- 

łu Wileńskiego około 80 proc. wszel- 
kich wydatków pokrywa z dochodów 

własnych z różnych imprez. Zatem pra 
ca wre. Niech ta praca przynosi jak 
największe korzyści dla dobra państ- 
wa i społeczeństwa. 

Cz. S=ko. 
an 

Fałszowanie artykułów 
spożywczych. 

Stacja badania żywności w Wiłnie w ub. 
miesiącu przeprowadziła 928 analiz zakwe 
stjonowanych na targach i w Sklejach ar: 
tykułów spożywczych, w wyniku czego Z0- 
stało  skonfiskowanyeh około 100 kiłogra- 

mów różnych kasz, mąki, słoniny, mięsa i 

in. artykułów żywności, które niesumienni 
sprzedawcy sprzedawali, jańo towary Šwie- 

że i dobre i tem samem zatruwali konsu- 

mentów. 
Najwięcej jednak zaczęto ostatnio fał- 

szować nabiał: mleko, masło, śmietanę, se- 
ry, twarog, gdyż wzmożony pobyt na te av- 
tykuly, co sie da wytłumaczyć zbliżeniem sie 

sezonu letniego, daje doskonałą okazję do 
produkowania towaru wątpliwej jakości i 
w wielkiej ilości. Tendeneja ta coraz bar- 
dziej wzrasta. 
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WŚRÓD PISM 
— Praca i Opieka Społeczna. Pod powyż- 

szym tytułem ukazał się pierwszy zeszyt r. 
XI (1931) kwartalnika będącego organem 
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. 

Na treść zeszytu składają się następują- 
ce artykuły: 3 

Zbigniewa Wróblewskiego: Zarobki real- 
ne robotników w Polsce w roku 1930. 

Józefa Zagrodzkiego: Międzynarodówka 
Drzwi Otwartych. 

Alfreda Kriegera: Projekty samorządów 
w sprawie ubezpieczeń na wypadek choroby 
w okresie okupacji niemieckiej. 

Dr. Marji Balsigerowej: Belgijski projekt 
ustawy o cudzoziemcach. 

M. Ch.: Domy ludowe w Polsce. 
Romana Szymanko: Postanowienia ubez. 

pieczeniowe konwencji polsko-niemieckiej z 
dnia 24 listopada 1927 r. o polskich robot- 
nikach rolnych. 

Dr. Franciszka Pajerskiego: Kryzys finan: 
sowy niemieckiego ubezpieczenia górniczego. 

Zamykają zeszyt: Obszerna kronika kra- 
jowa i zagraniczna, przegląd orzecznictwa 
sądowego oraz bibljografja. 

WSL EFA SĘ I 

Katastrofa kolejowa w Bezdanach. 
Dalsze szczegóły. 

O przebiegu katastrofy kolejowej 
w Bezdanach, o czem już donosiliśmy 
w niedzielnym numerze „Kurjera Wi 
leńskiego* udało się nam zebrać na- 
stępujące szczegóły: W dniu 16 b. m. 
© godz. 22 min. 20 pociąg osobowy 
Nr. 716 (w zimowym rozkładzie kur- 
sujący, jako pośpieszny), zdążając z 
'Turmont do Wilna najechał na stacji 
Bezdany na pociąg towarowy Nr. 775. 
Poważniejszych obrażeń i potłuczeń 
doznali maszynista pociągu osobowe- 
go Franciszek Schabowski i pomoc- 
nik maszynisty Stanisław Markuszew 
ski. Obydwu niezwłocznie przewie- 
ziono pociągiem sanitarnym do Wil- 
na i ulokowano w szpitalu na Wil- 
czej Łapie. W dniu dzisiejszym ranni 
poddani będą prześwietleniu promie- 
niami Roentgena. Niebezpieczeństwo 
ich życiu nie zagraża. 

W niedzielę w godzinach popo- 
łudniowym odwiedził chorych prezes 
Dyrekcji Kolejowej z małżonką. P. 
prezesowa wręczyła im kwiaty i sło- 
dycze. › 

Lżejszych obrażeń i potłuczeń 
doznali maszynista pociągu towaro- 
wego Franciszek Kondracki i pomoe- 
nik maszynisty Mieczysław Trabeło, 
urzędnik pocztowy Mieczysław Mo- 
rawski i listonosz Ignacy Kurasie- 
wiez. Z podróżnych nikt nie ucierpiał. 

Uszkodzone są obydwa parowozy, 

zwłaszeza przód obu lokomotyw, zre- 

sztą wygląd ich jest prawie normal- 

ny. Również uszkodzeniu uległy wa- 
gon pocztowy, wagon międzynarodo- 

wy i dwa wagony towarowe. Nato- 
miast zupełnie rozbite są dwa inne 
wagony towarowe, które weszły je- 
den na drugi. Po otrzymaniu wiado- 

mości o katastrofie w nocy z soboty 
na niedzielę o godz. 0,30 na miejsce 
katastrofy przybył z Wilna pocią- 
giem ratowniczym prezes Dyrekcji 
Kolejowej inż. Falkowski wraz z po- 
mocą lekarską. Niebawem przybyli 
samochodem z Wilna naczelnik wy- 
działu bezpieczeństwa Urzędu Woje- 
wódzkiego p. Tadeusz Bruniewski i 
vice - prokurator Sądu Okręgowego 

Zdanowicz. 
Po katastrofie pasażerowie pocią- 

gu osobowego Nr. 716 zostali przewie 
zieni specjalnym pociągiem do Wilna 
a pociąg pośpieszny Nr. 178 odszedł 
z Wilna do Warszawy z opóźnieniem 

3 godzin 10 minut. Ruch na jednym 
torze wznowiono tej samej nocy o 
godz. 3,45. Rano rozpoczęto przy po- 
mocy kranów mechanicznych roboty 
około podniesienia wykolejonych wa- 

gonów i ustawienia ich na szynach. 

Jak ustalono straty materjalne 

Kolei wynoszą 40.000 złotych. 

Wyniki śledztwa. 
Przybyli zaraz po katastrofie do 

Bezdan naczelnik wydziału bezpie- 
czeństwa p. Bruniewski i vice-proku* 

rator Sądu Okręgowego w Wilnie p. 

Zdanowicz, wraz z przedstawicielami 

władz kolejowych natychmiast 

wszczęli energiczne dochodzenie ce- 

lem ustalenia rzeczywistych przyczyn 
katastrofy. 

Już pierwsze wyniki śledztwa na- 

sunęły podejrzenia, że katastrofa spo 

wodowana została zbrodniczą ręką 

zamachowca względnie zamachow- 
ców. Ustalono mianowicie, że przed 
przyjściem pociągu niewykryci nara- 

zie sprawey uszkodzili zwrotnicę, W 

ten sposób, że wyjęli bolee, łączący 

jedną iglicę zej ścięgnem, przyciska- 
jąc zluzowaną iglicę do szyny. Paro- 
wóz pasażerskiego pociągu Nr. 716 

skierował się wówczas na tor boczny. 
natomiast po przejściu parowozu, 

wskutek wstrząśnięcia luźna iglica 
odeszła od szyny w stan normalny i 
cały skład pociągu pasażerskiego tem 

samem skierował się w prawidłowym 

kierunku. Parowóz idąc w dalszym 
ciągu torem bocznym zderzył się z 0- 

czekującym skrzyżowania pociągiem 
towarowym. Dalsze oględziny i do- 
chodzenia wykazały, że zwrotniczy 

wszystko ustawił w porządku, gdyż 
zwrotnica wejściowa stała prawidło- 

wo, lecz nie działała skutkiem zep- 

sucia. : 
Powstaje przypuszczenie, że za- 

mach w Bezdanach pozostaje w šei- 

słym związku z poprzedniemi dwoma 
zamachami w Podbrodziu. 

Po zakończeniu pierwiastkowego 

śledztwa, naczelnik wydziału bezpie- 
czeństwa i p. vice-prokurator Zdano- 

wicz, wydali obecnym na miejscu 
funkcjonarjuszom policji połecenia 
ео do dalszego prowadzenia śledztwa 

dalszego Śledztwa narazie brak wia- 
domości. W każdym razie władze 
bezpieczeństwa czynią wszystko by 
całą sprawę wyświetlić i zbrodniarzy 
oddać w ręce sprawiedliwości. (0). 

Aresztowanie pomysłowego aferzysty. 
Przedwczoraj do Samuela Aufganga (ul. 

Końska Nr. 7) zgłosił się jakiś przyzwoicie 

ubrany osobnik, który podając się przed- 

stawiciela międzynarodowego biura transpor- 
towego z centralą w New-Jorku i oddziałami 

w każdem większem mieście Europy, oświa- 
dczył że będąc w NewJorku, przypadkowo 
poznał jego ciotkę, która wysłała przez biu- 
ro, przedstawicielem którego on jest prze- 
syłkę wagi 16 i pół klg. i 20 dolarów gotów- 
ki. Następnie „amerykanin* oświadczył, że 
wydanie przesyłki nastręcza trudności, po- 
nieważ na przesyłce podane jest imię Szy- 
mon, a Aufgang ma na imię Samuel, jednak- 
że przy jego pomocy wszystko można będzie 
załatwić. Na pytanie Aufganga gdzie mieści 
się wileńskie przedstawicielstwo tego amery- 
kańskiego t-wa, nieznajomy wskazał dom 
Nr. 36 przy ulicy Miekiewiez. Przed odej- 
ściem prosił jeszcze © podpisanie dwóch do- 
kumentów poczem odszedł obiecując przyjść 

jutro po odpowiedź. 
"Tegoż wieczora Aufgang odwiedział się, 

że ten sam „amerykanin* był z taką samą 
propozycją u sąsiadki Molat (Końska 7), u 
Goldstein (Rudnicka) i t. d. Ponieważ wy- 
dało mu się to podejrzanem, wczoraj z rana 
udał się na ul. Miekiewicza celem ustalenia 
czy wskazane przez „amerykanina* przed- 
stawicielstwo rzeczywiście znajduje się przy 
tej ulicy. Ku wielkiemu zdumieniu stwier- 
dził, że Nr. 36 znaczony jest przy tej uliey 
gmach sądów. Afera stała się jasną. Gdy 
zaś wstąpił do Molat, żeby uprzedzić ją o 
oszustwie zastał u niej „amerykanina* który 

* przyszedł właśnie po pieniądze. 
Widząc, że został zdemaskowany, aferzysta 
usiłował zbiec został jednak zatrzymany i 
po przybyciu policjanta aresztowany. 

W komisarjacie ustalono, że jest to nie- 
jaki Borys Rudomiński. Dalsze dochodzenie 
w toku. (e) 

Śmiertelny skok z 3-go piętra na bruk. 
Wezoraj z rana ul. Wielką lotem błyska- 

wiey obiegła wiadomość o tragicznem Sa- 
mobójstwie 25-ciołetniej Anny Lewinówny — 
pracowniezki firmy „Włodawski* przy ulicy 
Wielkiej. 

Lewinówna dzięki swej sumiennej pracy 
korzystała z zaufania kierownietwa fiemy 
i pełniła w biurze odpowiedzialne funkcje. 
W ostatnich tygodniach kierownik firmy za- 
uważył jednak wielką zmianę w usposobie- 

niu Lewinówny; zwykłe uśmiechnięta i we- 
soła, stała się nagle posępną i pochmurną 
zdradzając wielkie podniecenie nerwowe 
przyczem w ubiegły piątek weałe nie przy- 
szła do biura, a w niedzielę zamknęła sie 
w swoim pokoju nie wpuszezając do siebie 
nikogo. Zaniepokojeni tem domowniey roz- 

toczyli nad nią ścisłą obserwację obawia- 
jac się, by nie popełniła samobójstwa. 

Wczoraj o godz. 7.30 z rana brat Lewi- 
nówny stojąc przy drzwiach jej pokoju po- 
słyszał, że siostra otwiera okno. Gdy tknię- 
ty złem przeczuciem wyważył drzwi i wbiegł 
do pokoju, zauważył siostrę stojącą na pa- 
rapecie okna. 

Podbiegł do niej cheąe powstrzymać, lecz 

było już za późno. Zdążył wprawdzie uchwy- 
cić ją za nogę, lecz noga wyślizgnęła się mu 
z rąk i Lewinówna upadła na bruk podwór- 
ka ponosząc wskutego  rozbicia czaszki 

  

natychmiastową Śmierć. Powody które skło- 

niły Lewinównę do popełnienia samobójstwa 
(€). narazie nie są ustalone. 
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Spostrzeżenia Zakładu Metsorsiogji U. S. B. 

w Wilnie z dnia 18 V—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 788 

Temperatura średnia -|- 20° С. 

. najwyższa: )- 240 C. 

* najniższa: -- 10° С 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn.-wschodni. 

Tendencja baror: spadek, 

Uwagi: z rana pogodnie, potem pochmurno. 

KOŚCIELNA. 
— Wizytacja kanoniczna. W dniach 12 i 

13 b. m. JE. Ks. Arcybiskup-Metropolita Wi- 
leński dokonał wizytacji kanonicznej wszyst- 
kich kościołów na terenie Grodna.. 

Po dokonaniu wizytacji JE. Arcyb. Jał- 
brzykowski powrócił do Wilna. 

MIEJSKA 
— Kredytów budowłanych nie będzie. 

Komitet Rozbudowy „m. Wilna podaje do 

wiadomości, budujących, względnie zamie- 

rzających przystąpić do budowy w bieżą: 

cym sezonie, że w roku bieżącym kontyn- 

gent kredytów budowlanych z Państwowego 

Funduszu Budowlanego, przeznaczonych na 

KA 
nowe budowle t. j. na budowle dotąd przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego nie finanso- 

wane, nie będzie przez Ministerstwo Skarbu 

uruchomiony. 

Powyższy nie dotyczy pożyczek na drob. 

ne remonty domów, które będą wydawane 

przez Komitet Rozbudowy w dalszym ciągu 

w wysokości do 1000 złotych. 

— Rohoty Elektryfikacyjne. W najbliż- 
h dniach Magisirat m. Wilna przepro- 

na ul. Mickiewicza szereg robót elek- 
sjnych, a między innemi przeprowa- 

dzi kabel elektryczny na odcinku od ul. 3-go 

Maja do Wileńskiej. 

— Sprawa autobusowa w Komisjach 
Miejskich. Dziś odbędzie się w lokału Magi 
stratu posiedzenie miejskiej komisji finan- 
sowej, na którem poddana zostanie szecze- 
gółowej debacie sprawa udzielenia koncesji 
autobusowej. 

Po zaopinjowaniu tej trudnej do roz- 
strzygnięcia sprawy wejdzie ona pod obrady 
miejskiej komisji Prawnej, a następnie na- 
plenum Rady Miejskiej. 
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LITERACKA. 

— Nałkowska na Środzie Literackiej. 
W związku z dziesiejszą premjerą na Po- 
hulance jutrzejsza Środa w Związku Lite- 

ratów poświęcona będzie nowej sztuce Zo- 
fji Nałkowskiej „Dzień jego powrotu”. Zna- 
komita autorka obiecała przybyć na to ze- 
branie, na którem wywiąże się niewątpli- 
wie ciekawa dyskusja. Początek o godz. % 
m. 30 wiecz. Wstęp dla członków, sympaty- 
ków i gości. В 

“E. Olszewskiej 

3 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Akademiekie Koło Walki z Alkoholiz- 

mem. Na zebraniu w dniu 9 maja 1931 r. w 
lokalu Koła Medyków, Wiełka 24, przez wy- 
łonienie Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostałe 
powołane do życia „Akademickie Kołe Walki 

z Alkoholizmem*, W skład Zarządu weszli 

następujący kol. kol.: Beck Ferdynand —- 

prezes; Kołaczyński Tadeusz — wiceprezes; 
Kaszówna Pelagia — sekretarz; Kołodziejska 

Helena — skarbnik i Mełamed Leon. 
W skład Komisji Rewizyjnej kol. kol.: 

Dzieszko Wacław, Markiewiczówna Janina i 

Stecki Leonard. 
Opiekunem jednogłośnie obrany został 

inicjator Koła p. prof. dr. Stanisław Władycz- 
ko. Członkiem „A. K. W. A.* może być każdy 
zwyczajny słuchacz U. S. B. krzewiący zasady 
trzeźwości. 

Zarząd Koła zwraca się do wszystkich 

kol. kol. z prośbią o wypełnianie ankiet w 

sprawie używania napojów alkoholowych 

przez młodzież akademicką U. S. B. i przyczy: 

nianie się tem samem do ułatwienia pracy 

naukowej powziętej przez p. prof. dr. K. Ka- 

raffę-Korbutta. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Egzaminy wstępne na kurs I Państw. 

Seminarjum Nauczyc. im, Fr. Bohuszewicza 

odbędą się dnia 25—26—27 czerwca b. r. 

Wszelkie informacje w kancelarji Semi- 

narjum. 

. GOSPODARCZA 

— Qdbudewa placówek przemysłowych 

zniszczonych przez powódź. Dowiadujemy 

się, że w celu dopomożenia do jaknajrych 

lejszego doprowadzenia do należytego po- 

rządku tych warsztatów pracy przemysło- 

wej, które ucierpiały od klęski tegorocznej 

powodzi i istotnie potrzebują pomocy, będą 

udzielane poszkodowanym ulgi w terminach 

podatkowych oraz może być okazana pomoce 

kredytowa w Banku Gospodarstwa Krajo- 

wego Ulgi te i pomoc mogą być udzielane 

jedynie indywidualnie, należy przeto wnosić 

podania do miejscowych władz podatko- 

wych, co do ulg, zaś w sprawie pomocy kre- 

dytowej podania do Banku Gospodarstwa 

Krajowego jeśliby który zakład potrzebowai 

istotnie pożyczki. Podania muszą być zaopa- 

trzone w załączniki wymagane na podsta- 

wie odnośnych przepisów podatkowych 

względnie kredytowych. Zarazem władze wy 

dały zarządzenia, ażeby niezwłocznie t. 12 

poza kolejką w trybie jak najśpieszniejszym 

załatwiane były wszelkie inne podania o 

zaświadczenia urzędowe w sprawach szkód 

powodziowych, zażądane przez władze skar- 

bowe względnie bankowe do uzasadnienia 

głównych podań o ulgi względnie kredyty. 

Z KOLEI. 

— Komunikacja kolejowa Niegorełoje— 

Moskwa—Mandżurja. Dyrekcja P. K. P. w 

Wilnie podaje do wiadomości, że do chwili 

zwiększenia się parowozów tranzytowych 

poc. Nr. 1 i 2 (koleje ZSSR) komunikacja 

Niegorełoje—Moskwa—Mandżurja z dniem 

15 b. m. będą kursować w dalszym ciągu 

jak dotychczas to jest trzy razy w tygodniu 

z odjazdem z Niegorełoje w poniedziałki, 

środy i soboty z przyjazdem do Mandżurji 

w niedziele, wtorki i czwartki, z odjazdem z 

Mandżurji w poniedziałki, czwartki i sobo- 

ty, przyjazdem do Stołpców w poniedziałki, 

czwartki i soboty. 

WOJSKOWA. 
-- Pobór rocznika 1910. Dziś 19 maja 

w kolejnym dniu przeglądu poborowych ro- 

cznika 1910 przed komisją poborową (Bazy: 

ljańska Nr. 2) winni się stawić wszyscy męż 

czyźni uordzeni w roku wspomnianym & 

nazwiskami rozpoczynającemi się od litery 

K, zamieszkali na terenie 6-go komisarjatu 
P. P. oraz z nazwiskami na literę L z te- 

renu 1, 2, 3 i 5 komisarjatu. 
— Uwadze kandydatów do szkoły pod- 

chorążych. W roku bieżącym władze wojsko 
we będą przyjmowane podania od kandyda- 
tów do zawodowej szkoły podchorążych w 
Ostrów Komorowie w terminie między 1 a 15 
września. 

Wiek kandydatów musi wahać się w gra- 
nicach od 17 do 22 lat. 

Możliwie, że w roku bieżącym zarządzone 

zostaną egzamina konkursowe z języka pol- 
skiego, historji i fizyki. 

— Wypłata zasiłków rezerwistom. W 
pierwszych dniach czerwca Magistrat roz- 
pocznie wypłatę zasiłków dla ródzin osób 
powołanych na ćwiczenia. 

Świadectwa i odbywaniu ćwiczeń wydad- 

dzą dowódcy poszczególnych oddziałów woj- 

skowych. 
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Z POCZTY. 
— Podziękowanie. Prezes Dyrekcji Poczt 

i Telegrafów inż. Karol Żuchowicz jako Prze 
wodniczący Pocztowego Komitetu Pomocy O- 
fiarom Powodzi Okręgu Wileńskiej Dyrekc 
Р. 1 Т. składa niniejszem serdeczne podzię- 
kowanie PP. prof. Marji Szmurłowej, Jani- 
nie Sumorokowej i L. Winogradzkiej z zes- 
połem, za łaskawe bezinteresowne wzięcie 
udziału w koncercie muzykałno-wokalnym, 
który odbył się dnia 16 maja r. b. w Małej 
Sali Miejskiej na rzecz ofiar powodzi, pp. 

i Władysławowi  Dołędze- 
Szczepańskiemu za akompanjament podczas 
produkcyj wokalnych i baletowych oraz fir- 
mie „Weler* za bezinteresowne ofiarowanie 
kwiatów. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Z Towarzystwa Nowoczesnego Wyeho- 
wania. We czwartek dnia 21 maja o godz. 7 
wiecz. odbędzie się w sali kuratorjum (Wo- 

lana 10) zebranie Towarzystwa z następują- 
cym porządkiem dziennym: 

1. Referat p. W. Borowskiego — „O me- 
todzie nauczania łącznego* 2. p. Bohucki 
— „Sprawozadnie z pedagogicznej wycieczki 
do Wiednia*. Wstęp wolny. 

— Wileńskie Towarzystwo Fiłozoficzne. 
Na posiedzeniu naukowem, które odbędzie 
się we środę, dnia 20-g0 maja b. r. o godz. 
8 wiecz. w Seminarjum Filozoficznem Uni- 
wersytetu prof. dr. Bogumił Jasinowski wy- 
głosi odczyt p. t. „Istota scholastyki i jej 
wpływy późniejsze”. Wstęp wolny dła człon- 
ków Towarzystwa i wprowadzonych gości. 

— Wileńskie Tow. Lekarskie. XVI po- 
siedzenie naukowe odbędzie się we środe 
dnia 20 maja 1931 r. o godz. 20-ej w Sali 
własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24. 

Porządek dzienny. 1) odczytanie proto 
kółu ostatniego posiedzenia; 2) Dr. Gelman 
„Choroba Gaucher*; 3) prof. dr. Z. Orlow. 
ski: Wskazania do leczenia chorych w zdro- 
jowiskach krajowych, cz. II. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Wycieczka uczonych literatów i dzien- 
nikarzy żydowskich przybywa z Kowna do 
Wilna. Towarzystwo Przyjaciół Żydowskie- 
go Instytutu Naukowego zwołało na dzień 
24 i 25 maja do Wilna konferencję nauko- 
wą w sprawach pisowni żydowskiej, pisow- 
ni słów hebrajskiego pochodzenia, szeregu 
zagadnień z dziedziny filologji i t. p. kwe- 
stjach naukowych. 

Jak się dowiadujemy na konferencję przy 
będzie do Wilna z Litwy wycieczka tamtej- 
szych uczonych, literatów i dziennikarzy ży- 
dowskich, który otrzymali od władz admi- 
nistracyjnych polskich zezwolenie na przy 
jazd z Kowna do.Wiłna najbliższą drogą, 
t. j .na bezpośrednie przekroczenie granicy 
litewsko-polskiej koło Zawias, 

 



Nieco światła. 
Ze Związku Zawodowego Pracowni- 

ków Samochodowych Ziemi Wileńskiej 
otrzymujemy poniższe uwagi O dzia- 
łalności „Spółdzielni* autobusowej w 

Wilnie. 

W Nr. 104 „Dziennika Wileńskiego z dn. 
7 maja 1931 r. umieszczony został olbrzymi 
artykuł pod tytułem „Na marginesie sprawy 
autobusowej w którym Spółdzielnia wł: 
cieli autobusów w Wilnie stara się przekor 
społeczeństwo. wileńskie o dobrodziejstwach, 
jakie dawała Wilnu komunikacja miejska, 
znajdująca się pod jej kierownictwem. W ar- 
tykułe tym znalazło się dużo spraw które cał- 
kowicie mijają się z prawdą, wiele zaś tych 
które boją się światła dziennego zostało 
wprost ukrytych. ałe my którzy pracujemy 
od paru lat w tem przedsiębiorstwie i mamy 
odwagę cywilną zgodnie z prawdą je wyświe- 
tlić nie pozwolimy, by społeczeństwo było 
oklamywane. 

Obecna spółdzielnia właścicieli autobusów 
ubiegająca się o ponowną koncesję autobuso- 
wą w Wilnie jest nietylko przedsiębiorstwem 
bankrutującem łecz już formalnym bankru 
tem i jeżeli czyni jakieś kroki ratunku, to 

tylko dlatego chyba, że do stracenia nie już 
więcej nie ma. Ё 

Kilka faktycznych danych sprawę nale- 
życie, sądzir wyjaśni. Przedewszystkiem 
więe sprawa il osób zatrudnionych na rze- 
komo kursujących 110 wozach (faktycznie 
kursuje tylko około 80), co w/g twierdzenia 
spółdzielni ma wynosić 450 ludzi. Gdybyśmy 
jednak zajrzeli do urzędowych danych jak 
np. do rejestru w Urzędzie Wojewódzkim lub 
w Kasie Chorych liczba. personelu obsługi au- 
tobusowej podana przez spółdzielnę uległaby 
redukcji przynajmniej o 30 proc.'a jeżeli od- 
jąć od tej cyfry pracujących właścicieli 'szo- 
ferów i konduktorów, którzy pracują po 15 
godzin bez zmiany i nie zatrudniają więcej 
nikogo, to znaczy, że zamiast normalnej ob- 
sługi autobusu przez 4-ch ludzi, obsługują 
go 2 osoby eyfra 450 osób ulegnie redukcji 
do :50. proc., nie wspominając już o tem, że 
w wielu wypadkach autobusy obsługują całe 
rodziny właścicieli, jak naprz. pp. Lewinów, 
Markowskich; Morozów, ' Józefowiczów, Go: 

łubowiczów i-t. d. 
w W. wielu też wypadkach właściciele auto- 

busów zatrudniają podrostków gdyż to się >- 
płaca ponieważ ludzie dorośli obciążeni nie- 
raz bardzo liczną rodziną, albo nie mają wy- 
maganej olbrzymiej jak dla pracownika kau 
cji, lub też nie mogą się zgodzić na propo- 
zyeję pana „dyrektora* maszyny wynagro- 
dzenia 3—3.50. zł. dziennie, co dla podrest- 
ków! jest wystarczające. 

A jakby się przedstawiała ta sprawa, gdy- 
by „Spółdzielnia* uzyskałaby koncesję? Ofer- 
ta „Spółdzielni* przewiduje - uruchomienie 
wozów z których kursowałoby tylko około 
70, natomiast reszta stanowiłaby rezerwę. Ob- 
sługa więc 40-tu wozów musiałaby uecl re- 
dukcji, co wyniesie, licząc po 4 osoby na wóz 
160: osób. Kogóżby więc. zredukowano? Dla 
nas starych fachowców, którzy za okres isł- 

  

   

    

  

  

    

nienia komunikacji w Wilnie wiele widzieli 
jasnem jest, że zredukowanoby niewygod- 
nych sobie szoferów i konduktorów, a pozo- 
staibly nienaruszeni tylko właściciele auto- 
busów, bez względu na swe kwalifikacje za- 
wodowe. ? Р 

Druga sprawa to sprawa kapitału zakła- 
dowego. Otóż w artykułe zamieszcz. w „Dzien- 
niku* powiedziano, że ,.Spółdzielnia" rozpo 
rządza sumą 800.000 zł. Nie chcemy być zło: 
śliwi, ale gdyśmy to czytali, byliśmy przeko- 
nani, że to zaszła jakaś niedokadność zecer- 
ska. „Spółdzielnia* rozporządza kapitałem 
800.000 zotych, z tego prawie połowę w go- 
tówce, a my pracownicy od 2—3—4 miesię 
cy nie mamy uregulowanych poborów. Góż 
więc to ma znaczyć? Jeżeli chodzi o ścisłość 
to tylko długów w „Spółdzielni* nie brakuje. 
Izba Skarbowa 56.000 z. zaległych poborów 
pracownikom plus minus 45.000 zł., kaucyj 
konduktorskich niezwrócinych 35.000 — —- 
40.000 złotych, a gdzie należności za Kasę 
Chorych, bęnzynę, smary, garaże, ileż to ma- 
szyn jest jeszcze nieśpłaconych, a zamienne 
części w przedstawicielstwach?. 3 
A ileż to było i jest wypadków, że panowie 
właśc. wyjeżdżając z rana z garażu na lin- 
ję polecają konduktorowi nabycie benzyny 
za swoje pieniądze, gdyż w przeciwnym ra- 
zie maszyna nie mogłaby kursow. Natomiast 
gdy się później taki biedny szofer czy kon- 
duktor zwracał się o zwrot. należności” nie 
rzadko posłyszy: mam pieniądze ną inne po- 
trzeby, a jeśli p. nie podoba się u mnie pra- 
cować, to proszę poszukać innego zajęcia'*. 
Gdy dochodzi do konfliktu, sprawa opiera się 
o Sąd pracy, pracownik sprawę wygra, ale 
w międzyczasie autobus już nie należy do 
poprzedniego właściciela, gdyż ten zdążył 
przepisać go na żonę, szwagra lub t. p. Weź 
więc co ci się należy, jeśliś mądry... Na jed- 
nym tylko nie zbywało nigdy właścicielom 
autobusów—na pomysłowości. Oto przykład: 
angażowało się 2—3 konduktorów, a nawet 

i 4 otrzymywało się od nich sute kaucje, 
z kaucyj tych zapłacono pierwszą ratę za 
autobus, który na resztę już sam zapracowy- 
wat. C ten spryt nie godzien podziwu?. 

Tak się więc przedstawiała rzeczywista go- 
spodarka sławetnej „Spółdzielni*. O innych 
sprawach lepiej nie wspominać. 

Na zakończenie parę słów w innej nieco 
materji „Spółdzielnia* głosi: „My Wilnianie 
tylko Wilnian będziemy zatrudniać, natomiast 
inna Spółka sprowadzi swych ludzi skądinąd 
Są to najwyraźniejsze kpiny, właśnie z sa- 
wychże wilnian, bo iluż to wilnian pracuje 
w obecnej ,„Spółdzielni*? Toć ich i połowy 
niema, gdy natomiast nie brakuje w „Spół- 
dzielni* przybyszów ze wszystkich dzielnic 
Polski. Skądby się kto nie zerwał, pcha: się 
do Wilna, sądząc, że tu pieniądze same la- 
zą do kieszeni, a gdy pochodzi miesiąc, dru- 

  

    

  

   

  

  

gi i spostrzeże, że nie wszystko tak pięknie * 
się składa idzie pracować za byle co, pozba- 
wiając rdzennych mieszkańców zarobku. 

Garść światła rzucona przez nas-w innem 
nieco świetle przedstawia „zasłużoną dzia: 
łalność „Spółdzielni*. 

    

Perfidna zbrodnia. | 
We wsi Kawki, gm. łużeckiej, pow. dziś- 

nieńskiego mieszka rodzina zamożnych go- 
spodarzy Dobrowickich. ** 

Stosunki między rodzicami Jakóbem i 
Katarzyną, a ich synem Aleksandrem Dobro- 
wickimi były aż do niedawna zupełnie po- 
prawne. Współnie uprawiali grunt i prową- 
dzili zgodnie gospodarkę. 

-- Ho Miejskie 
  

Cena bil.: Parter 60 

  

„ Dopiero gdy Aleksander pojął za żonę 
dziewczynę przewrotną a przytem rożpustną, 

za jej to sprawą wynikały raz po raz ostre 
waśnie i spory a powodem do tych były prze- 
ważnie sprawy majątkowe. 
: Ojciec, chcąc za wszelką cenę spokoju 
i ładu wydzielił synowi część gruntu i polecił 
mu prowadzić własną gospodarkę. 

  

gr.. Balkon 30 gr. 

E-UOR_J ER 

Aleksander wraz z żoną Nadzieją wypro- 
wadzili się z domu rodziców i zamieszkali 

w sąsiedztwie. 
* Upragniony przez starych spokój niestety 

nie zapanował. 
Nadzieja Dobrowicka bądź osobiście, bądź 

przez swego męża, dokuczała staruszkom, a 
to wszystko przez nieprzezwyciężoną żądzę 
zagarnięcia całej gospodarki po rodzicach. 
“Nie łajnem było w okolicy, że przewrotna 
Nadzieja poszukiwała kogoś, ktoby się zde- 
cydował zabić starych Dobrowickich i pro- 
ponowała za to wynagrodzenie początkowo 
w kwocie 50 rubli w złocie a ostatnio dawała 
już 100 rubli i dubeltówkę. 

Śród takich warunków gm. łużecka i oko- 
liczne w pogodną noc z 17 na 18 sierpnia 
1929 r. wstrząsnięte zostały zbrodnią, która 

dokonana została z taką perfidją że jedynie 
niezwykłej energji policji zawdzięczać należy, 
że sprawcy jej ponieśli wreszcie zasłużoną 
karę. 

Aleksandra Dobrowickiego za jakieś prze- 
winienie osadzono w areszcie gminnym w 
m-ku Łużki. Jego żona zaś Nadzieja, zkol- 
wiek nigdy tego nie czyniła, tej nocy t. j. 
z 17 na 18 sierpnia udała się na pastwisko 
«celem dozorowania koni. 

Tymczasem do mieszkania starych Dobro- 
wiekich po rozbiciu szyby w oknie dostali się 
złoczyńcy, z których jeden strzelił z dubel- 
tówki ładowańej grubym śrutem do śpiącego 
Jakóba Dobrowickiego. 

Kiedy Dobrowicki przebudzony nagłym 
hukiem podniósł głowę, ujrzał jakiegoś męż 
czyznę wpobliżu łóżka żony. W momencie 
*tym rozległ się drugi strzał a w blasku od 
tego przerażony Dobrowicki poznał po, ubra 
niu i figurze swego syna Aleksandra. 

Mimo odniesionej rany twarzy Dobrowie- 
ki zerwał się z łóżka i wybiegł naswieś alar: 
mując sąsiadów. e 

Niebawem grupa mieszkańców wraz z soł- 
tysem udała się na miejsce zbrodni i tu skon- 
słatowano, iż Katarzyna Dobrowicka wsku- 
tek postrzału rewolwerowego już dogo: a. 

Przybyła policja wdrożyła dochodzenie, 
a idąc za wskazówkami, zainteresowała się 
co też się dzieje w domu jedynych antagoni- 
stów staruszków ich syna i jego żony. 

Aleksandra nie zastano i dowiedziano się, 

iż przebywa on w areszcie, natomiast Na- 
dzieja zdradzając wielkie podniecenie Iamen- 
towala, że w czasie. gdy była na pastwisku, 
do domu wdarli się przez rozbite okno ban- 
dyci i skradli przechowywane 50 rubli w 
złocie. Е 

Już pobieżne oględziny wykazały, iż na- 
pad rabunkowy jest zręcznie ukartowany. 
Między innymi stwierdzono, iż szyba w oknie 
była wybita od strony wewnętrznej mieszka- 
nia, a nieład śród rzeczy uczyniony jest 
sztucznie. 

Gdy policja udała się do Łużek Aleksan- 
dra, Dobrowickiego znaleziono w komórce 
służącej za areszt. Na widok policjanta Dob- 
rowicki ze strachu i zdenerwowania trząsł się 
całem ciałem. Przy rewizji dokonanej przy 
nim odnaleziono 45 rubli w złocie, a na py- 
tanie, co robił w nocy twierdził, że spędził 
ją w areszcie. 

Tymczasem stwierdzono, iż prowizoryczny 
ten areszt był i w dzień i noe otwarty a prze- 
bywający w niem mogli wchodzić i wycho- 
dzić z niego zgodnie ze swą wolą. To też 
Aleksander Dobrowicki mógł wyjść, udać się 
do odległej o 6 klm. wsi Kawki, popełnić 
wraz ze wspólnikiem zbrodnię i wrócić wy- 
kazując się tak wątpliwem alibi. 

Takież alibi przyszykowała sobie także 
Nadzieja Dobrowicka, będąc całą noc śród 

innych na polu. 
Równocześnie policja stwierdziła zniknię- 

cie zaraz po dokonanej zbrodni mieszkańca 
sąsiedniej wioski Piotra Szczęsnego, kochan- 

   

   

  

   

    

  

  

i Dramat W roli głównej 
Od dnia 19 do 21 ja 1931 r, włącznie p t h ь > Е 

ów będą E ozdasć Giny! REY e 08 raQ USZCZ L Z Rin-Tin-Tin. 

» MIEJSKA ' ` : . ' : kius NAD PROGRAM: Wycieczka z przygodami xomesia w 2-ch akiach. 
mena Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz.'6:ej. «*+Następny program: Tajemnica hotelu. 

na Dzis! Na wszystkie seanse ceny miejsc zniżone. Ulub. K ublia bė MokEraE filmu „Parada milošci“ 

Maurice - „HELIÓS" 
Wileńska 33, tel. 9-26 

BŹWIĘKOWR KINO 

„OL“ 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! Najpięk- 
niejsza kreacja 

śpiewno-dźwiękowa 

filmu   
Ё Dźwiękowe Kino Dziśl 

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

w przebojowym dźwiękowcu 
Chevalier 

Z. rozkazu księżniczki 
W roli głównej boat. 

„Droga do Raju* 

Najpiękniesza 
para kochank. 

ZA GCEANEM 
NAD PROGRAM: Dodatki i wszechśw. przegląd dźwięk. Peramolintu. Począ i 10: c zet . K. no Ą ątek o godz. 4, 6, 8 i 1015 

WKRÓTCE: Największy przebój Maurice'a Chevalier'a „KAWIARENKA“', * 

W głównej roli kobiecej 

Caludette Colbert 

Film ten 
przewyższa nawet 

„Paradę miłości". 

Liljana Harvey i Henry Garat. 
NAD PROGRAM: Tygodnik dźwięk. Paramountu. Początek o g. 4, 6, 8 i 10:15, Na |-y seans ceny zniżone 

Greta Garbo i Nils Aster 

KUSA (Zmysły w okowach) 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 2-е] 

w dramacie dźwięko- 
wo-śpiewnym p. t. 

NAD PROGRAM: 

Dodatek dźwięk. Foxa 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

  

KINO-TEATR 

„PAN“ 
- WIELKA 42 

Dziś podwójny program! Dwie sensacje w jednym seansiel 

» Tajemnica czarnego wąwozu 
» ŻYWY POCIS 

Początek o godz. |-ej, 

Dramat z udz. znak. cowboya-dżent. 

Bob Custer i Peggy Montgomery 

Wielki film sportowy z udział. znan. akrob. Reed Howes. Brawurowy pościg 
przez stepy wśród tysiąca niebezpieczeństw! Karkołomna jazda na motocyklach! 

Ceny od 30 gr. 
  

Minc Kolejowe 

OGNISKO 

  

W xolach gł.: 

(skek dworsa kolejow.) upostwiane 

Kino - Teatr Dziś! 

LUX Z. udzialem   
Dziś i dni następnychl 
film Foxa, którego akcja musi każde- 
go poruszyć i każdego rozbawić p. t. 

Lily Damita 

Nowa kopja! Nowe wydaniel 

iwan Mozżuchin w swoim arcydz. p.t. 

Największy 

oraz niezap. 
para rywali 

Mistrz ekranu 

cza- Lil Dagower. 

Rycerze miłostek 
Wiktor Mc. Laglen i Edmund Lowe 

Początek seansów o godz. 6-ej, w niedz. i święta o godz. 4+ej — Następny program: Baśń miłości. 

TAJNY KURJER 
Wyjątkowo fascynująca treść! Mistrzowska gral 

  

W CELE Ń_ S-F.I 

ka Nadziei D., który, jak się okazało, zbiegł 
do Resji, lecz po upływie 5 miesięcy został 
stamiąd przymusowo wysiedlony do Polski 
i tu ujęty. 

W rezultacie małżonków * Dobrowickien 

oraz Piotra Szczęsnego przekazano sądowi 
okręgowemu, oskarżając ich o uknucie i do- 

konanie zbrodni na rodzicach dwu pierw- 

szych oskarżonych. 
Sprawę tę rozpoznawał III wydział karny. 

w skłądzie pp. sędziów: Cz. Sienkiewicza, M. 

Szpakowskiego i sędziego grodzkiego Jacy- 

ny. 
Oskarżenie wnosił w.-prokurator p. Stel- 

kiewicz. 
W wyniku przewodu sąd uznał, iż wina 

osk. Dobrowickich została im dowiedziona 
mimo iż uporczywie wypierali się udziału 
w zbrodni i skazał na bezterminowe ciężkie 

więzienie. 
Podsądnego Szczęsnego, wobec braku kon 

kretnych dowodów jego winy sąd uniewin- 

pik 7 Ka-er. 

—— 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z artykułem, jaki ukazał się 
w Nr. 97 „Dziennika Wileńskiego z-dn. 29 
kwietnia b. r. p. t. „Generalna czystka w Ka- 
sach Chorych województwa wiłeńskiego* u- 
przejmie proszę Szanowną Redakcję o zamie- 
szezenie następującego sprostowania, którego 
redakcja „Dziennika Wileńskiego* nie zamieś- 
ciła opierając się tylko na podstawach for 
malnych (opuszczenie daty sprostowania i 
artykułu ustawy prasowej), a przeciwko cze- 
mu nie mogłem reagować z powodu dłuższej 
nieobecności w Wilnie. 

Nieprawdą jest jakoby kierownik oddziału 
Kasy Chorych w Nowo-Wilejce J. Szukiewicz, 
kierownik oddziału Kasy Chorych. w Land- 
warowie J. Giinther i sekretarz Powiatowych 
Kas Chorych wojew. Wileńskiego A. Krukow- 

ski zostali zwolnieni przez Komisję Rewizyj 
ną, natomiast prawdą jest, że przeciwko Szu- 
kiewiczowi i Ciintherowi zostały wszczęte do 
chodzenia na moje zarządzenie i sprawy ich 
zostały przekazane przeze mnie prokurato- 
rowi, mocą zarządzenia którego wymienieni 

zostali osadzeni w areszcie jeszcze przed przy- 
byciem Komisji Rewizyjnej. 

Sekretarz Krukowski został zwolniony z 

dn. 1-go kwietnia b. r. przeze mnie b adnej 
interwencji ze strony. Komisji Rewizyjn 

Co do buchalteraDiszlajtisa, to prawdą 

jest, że z Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń 
w Warszawie dostałem polecenie zwolnienia 

o 

    

  

      

Prawdą jest, że Szukiewicz. Giinther, Kru- 
kowski i Diszlajtis zostali zaangażowani prze- 
ze mnie, natomiast nieprawdą jest, by był 
przeze mnie zaangażowany Borowiec.  B0- 
rowca zastałem już przy objęciu stanowiska 
Komisarza. Sprawę jego przekazałem: proku- 

ratorowi z jednoczesnem zawieszeniem jego 
iach niezwłocznie po otrzymaniu 
Rewizyjnej zawiadomienia o wy- 

kryciu defraudacji. 
Nieprawdą jest, że Borowiec uciekł z kasą 

pieniężną, natomiast prawdą jest, że kasa 
pieniężna została przekazana przez Komisję 
Rewizyjną jego następcy. 

Nieprawdą jest, bym się przyczynił do 
jakichkolwiek strat w Warsztatach Samo- 

chodowych we Lwowie, gdyż nie byłem ani 

kierownikiem ich, ani w żadnym z niemi sto- 

sunku służbowym. 
Nieprawdą jest, abym nie płacił długów 

firmom za zakupione towary, gdyż żadnych 
zobowiązań wogóle w firmach nie zaciągałem. 

Nieprawdą jest, że pobierałem 2.000 zł. 
miesięcznie, natomiast prawdą jest, że dy- 

    

  

  

RABKA 
Zdrojowisko dla DZIECI i dorosłych 

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

rektor Kasy Chorych m. Wilna pobiera 1.750 
zł. miesięcznie, ja zaś pobierałem 1.300 zł 
"Tytułem wynagrodzenia za zarządzanie Po- 
wiatowemi Kasami Chorych otrzymywałem 
550 zł. miesięcznie, gdy zastępca mego po- 
przednika pobierał 800 zł. miesięcznie, Ko- 

misarz zaś około 1.000 zł. 
Nieprawdą jest, że dorabiałem drugą pen- 

sję za pomocą częstych i nader pomyślnie 
organizowanych wyjazdów, gdyż wyjazdy 
Komisarza są regulowane budżetem, a ten 

nie został przekroczony. 
Podkreślam, że wyjazdy moje nie były 

dowolne, lecz miały miejsce tylko na zlece- 
nie lub zezwolenie władz przełożonych. 

Nieprawdą jest, jakobym pobrał z Miej- 
skiej Kasy Chorych należność za podróż do 
Warszawy w okresie od 6-go do 10-go lipca 
ub. r., korzystając z darmowej jazdy samo- 

chodem Powiatowej Kasy Chorych, natomiast 

prawdą jest, że między 17-m a 20-m lipca 

ub. r. użyłem samochodu Powiatowej Kasy 
Chorych dla odbycia służbowej podróży - 
Warszawy wskutek wezwania Głównego U- 

rzędu Ubezpieczeń, lecz Powiatowej Kasie 

Chorych, jako odrębnej jednostce prawnej 

i gospodarczej, kwotę pobraną na podróż z 

Miejskiej Kasy Chorych zwróciłem. 
Jednocześnie zaznaczam, że „Dziennik 

Wileński* za oszczerstwo pociągam do odpo- 

wiedzialności sądowej. 
Wilno, dn. 18 maja 1931 r. 

Z poważaniem 

    

Inż, Kazimierz Hertel. 

Szanowny Panie Redaktorze. 

Wobec zamieszczenia w numerze 108 z 

dnia 10 b. m. „Kurjera Wileńskiego notatki 

p. t. „Powstanie Koła Miejskiego BBWR w 

Wilnie" zawierającej wzmiankę o wybraniu 

mnie do Zarządu Koła, uprzejmie proszę 0 

zamieszczenie oświadczenia mojego, że do 
BBWR nie należę, a skutkiem tego zaofiaro- 
wanej mi godności członka Zarządu Koła 

przyjąć nie mogę. 
Łączę wyrazy szacunku i' poważania 

Bronisław Olechnowicz. 
Wilno, dnia 18 maja 1931 r. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
KRWAWA BÓJKA I STRZELANINA NA 

UL.. NIEMIECKIEJ. 

Wczoraj wieczorem przy zbiegu ulie Nie- 

mieckiej i Wielkiej wpobliżu ratusza wynik- 

ła krwawa bójka pomiędzy Grygorowiczem 
(Olimpja 9) i: Szezerbiūskim (Wawozy 5). 
W. trakcie bójki Grygorowicz uderzył kaste- 

tem przeciwnika, który padł brocząc krwią 
na ziemię. Na widok obalonego przeciwnika 
i zbiegowiska, które wywołane zostało awan= 
turą Grygorowicz usiłował zbiec. Gdy ktoś 

z przechodniów chciał zbiega zatrzymać z 
tłumu padły 4 strzały rewolwerowe, wywo- 

łując zrozumiałą panikę. Nadbiegły policjant 
Grygorowicza zatrzymał. Rannego Szczerbiń- 
skiego przewieziono do pogotowia ratunko- 
wego. (©). 

ARESZTOWANIE DEFRAUDANTA. 

W ubiegły piątek wywiadowcy wydziału 

śledczego zatrzymali na górze Trzechkrzy- 

skiej jakiegoś osobnika, który zamierzał prze 
nocować.. w krzakach. Zatrzymanym oka- 
zał się urzędnik Kasy Chorych w Postawach 
Piotr Borowiee. 

Jak się wyjaśniło Borowiec zbiegł z Po- 
staw po wykryciu przez Komisję, popełnio- 
nych przez niego nadużyć. 

Po przybyciu do Wilna, wiedząe 0 roze- 
słaniu za nim listów gończych, ukrywał się 
na górze Trzechkrzyskiej. 

Borowieca przesłano od dyspozycji sę- 
dziego śledczego w Postawach. (Q). 

  

  

los 1 klasy P 

  

DZIS zwarta zada ||: 
Fortunę, Szczęście, Dobrobyt 

do słynnej kolektury 

Nr. 114 (2056) 

NIESZCZĘŚLIWY. WYPADEK. 

Znany kupiee leśny i przemysłowiec $0- 
rokin udał się w niedzielę wieczorem na uk 
Tartaki 19 w towarzystwie blacharza, który 
miał naprawić dach tego domu. W celu do- 
kładniejszego wskazania uszkodzeń i doko- 
nania pomiarów „Sorokin wszedł na dach. 
W pewnej jednak chwili stracił równowa- 
gę i spadł z wysokości 3-go piętra na bruks 
W stanie ciężkim przewieziono go doszpita- 
ła żydowskiego, skąd rodzina przewiozła go 
do lecznicy „Miszmeret Chojlin*. (GC). 

BIBUŁA KOMUNISTYCZNA W PRAWO- 
SŁAWNEM SEMINARJUM DUCHOWNEM. 

Jak nas informują, w dniu wczorajszym 

w godzinach porannych, w kórytarzach pra- 
wosławnego seminarjum duchownego uja- 
wniono pewną iłość, rozrzuconych przez nie- 
znanych „sprawców ulotek komunistycznych. 

Dochodzenie w tej sprawie w toku. 
(C). 

ARESZTOWANIE OSZUSTKI. 

Onegdaj ajenci wydziału śledczego za- 

trzymali oddawna poszukiwaną oszustkę nie 

jaką Szumberowiczównę (ul. Konarskiego 23) 

która dokonała szeregu oszustw „nabierz 

przeważnie kupców wileńskich na kilka 

sięcy złotych. 
Szumberowiczówna, uprawiała swój pro- 

ceder w ten sposób, że przy pomocy sfat- 
szowanych dokumentów robiła po sklepacł. 
rozmaite zakupy, poczem kupione rzeczy za- 

stawiała w lombardzie. 
Podczas rewizji przy Szumberowiczównie 

znaleziono 60 kwitów iombardowych. Poza» 
tem jest ona podejrzana o kradzież w jed- 

nej z instytucyj państwowych. (C): 

SAMOBÓJSTWA. 

— W dniu 17 b. m. w składziku przy ul. 

Kalwaryjskiej Nr. 65 popełniła samobójstwa 

przez powieszenie się Rubinowiczowa Sora. 

lat 60. Przyczyna samiobójstwa nieznana. 
-= Wi dniu 17 b. m. w lesie rządowyne 

Kolonji Wileńskiej popełnił samobójstwo 
przez powieszenie się Szajdziński Józef, lat 

25, bez stałego miejsca zamieszkania. Przy- 

czyna samobójstwa ciężkie warunki życiowe 

oraz gruźlica pluc. 
— W dniu 17 maja Romańczuk Stani- 

sława Skopówka 6 w celu pozbawienia się 

życia wypiła spirytusu skażonego. Lakarz 

pogotowia ratunkowego odwiózł Romańczuk 
Stanisławę do szpitala Sawicz w stanie cięż< 
kim. — Przyczyna ciężkie warunki mater 

jalne. 
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KRADZIEŻE. 

— Lipowicz Stanisław, zaułek Śniegowy 

2 zameldował, że w dniu 17 maja o godz. 
21 koło bramy domu Nr. 22 przy ul. Śniego- 

wej z kieszeni kamizelki skradzono mu ze- 

garek wartości 100 złotych. Ustalono, że kra 

dzieży tej dokonał K. Neler, Śniegowa 22. 
którego zatrzymano, lecz skradzonego ze- 
garka nie odnaleziono. 

— Z niezamkniętego mieszkania przy uł: 
Kijowskiej Nr. 37 dokonano kradzieży pow- 
rozów wartości 40 złotych. Ustalono, że spia 
wcą tej kradzieży jest Szuszkiewicz Franci 
czek, Kijowska 10, którego ze skradzionemi 

powrozami zatrzymano . 
— Z niezamkniętego mieszkania przy ul. 

Mickiewicza Nr. 44 na szkodę Jankowskiej 
Eleonory skradziono zegarek wartości. 25 
złotych Ustałono, że kradzieży tej dokonał 
Jarmołowiez: Stanisław wieś _ Wierzbieniki. 
gminy rzeszańskiej, którego ze skradzionyn» 
zegarkiem zatrzymano ‚ 

PODRZUTEK. 

— W dniu 17 maja w bramie domu Nr. 
5 przy ul. Kopanica znaleziono podrzutka 
płci żeńskiej w wieku około 1 tygodnia i 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

Absolwent 
wyższych zagranicznych 
zakładów naukowych i 
student U. S. B., długolet- 

korepetytor, udziela. 
lekcje języków obcych 
(franc., niemiecki, włoski) 
oraz przygotowuje do ma- 
tury i egzamin. ze wszyst- 
kich przedmiotów. Ratuje 
zagrożone promocje. Na- 
uczanie specjalnym syste- 
mem koncentracyjnym. 

Zawalna 8—1. od godz. 
5—7, telefon 15-95. 

   

  

Wlakiewicza 11, t.15-62 rującej gwiazdy Film ten wzbudził zachwyt całej prasy zagranicznej. 
Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. Ceny od 40 gr. S 

KINO -TEATR Dziś! Niebywały program! Pierwszy raz w Wilnie! Dwa obrazy w jednym seansie! 

STYLOWY |» Trzesawisko życia 

six Wiek ©. | REX-Bell czarodziej 
      

   
   

H. MinkowWski 

Główna 
wygrana 

Cena: 1/4 losu 10 zł. 

JUZ DZIS! 
Ciągnienie i-ej klasy 28 Lot, Państw. 

Śpiesz kupić szczęśliwe losy 
w najsłynniejszej kolekturze 

Wilno, Niemiecka 35, 
tel. 13-17, P.K.O. 80.928 

Centrala Warszawa, Nalewki 40. >. Oddział w Lidzie, Suwalska 28. 

Zi. 1.000.000 i 23 
premie. 

Co drugi tos wygrywai 

RRODZECENETO ZEDO CZROOO POWO WAARO ROTO RSS PES SNORO 

ESTETINIO SESI RES TOS OSI ISTAT Читя 

Miydawnieiwo „Kurjer Wileński" S-ka 1 ogr. odp. 

Potężny dramat w 8 aktach. W rolach głównych: D. Barry- 

more i Marja Allea kruczowłosa uwodzicielka. 

Najnowszy fascynujący sensacyjno-erotyczny dramat w 8 aktach. 

W rolach głównych: Lola Tadd i Rex-Beil. 

  

   

          

        

Uwadze P. P. Przedsiębiorców Budowlanych 
i Konsumentów! 

" Fabryka kafli „KAAF” 
W.LIDZIE 

poleca Kafle z bialuch i majolik, ze 

składu fabrycznego—Zawalna 38. 
Ceny fabryczne. 

  

Tylko u Glowińskiego 
dostać można płótna lniane surowe do robót 
ręcznych we wszystkich szerokościach oraz. 
wielki wybór satyn jednobarwnych, kołder 

watowych, pokrowców, prześcieradeł i t. p. 

Uwaga — Wileńska 27.   
  

Druk. „Zmiex”, Wilno, al. 

  

WSKAZANIA LECZNICZE: Choroby przemiany ma- 
terji, krzywica, skaza limfatyczna, zołzy, niedokrew- 
ność, początki zwspnienia żył, artretyzm, schorzenia 
błon śluzowych, rekonwalescencja, następstwa chorób 

układu nerwowego, stany pozapalne i wysiękowe 
503 ałłaroBach kobiecych: 4 

SANATORJA—PENSJONATY—HOTELE 
OTWARTE CAŁY ROK 

Ceny umiarkowane. Ceny umiarkowane. 

Wszelkich informacyj udziela Komisja Zdrojowa w Rabce. 

KONKURS. 
Wydział Powiatowy Sejmiku Oszmiańskiego ogła- 

sza konkurs na stanowisko lekarza rejonowego w m-ku 
Holszanach powiatu Oszmiańskiego. Do stanowiska 
tego przywiązany jest ryczałt w wysokości 200 zł. 

miesięcznie oraz wpływy z przychodni rejonowej w 

godzińach urzędówych, pazatem Kasa Chorych i wol- 
na praktyka — możliwy jest dodatek od urzędu gminy. 

Podania wraz z odpisami i życiorysem należy 
składać na ręce Przewodniczącego Wydziału Powia- 
towego do dnia 15-go czerwca r. 

Podania nieuwzględnione pozostaną bez odpo- 

wiedzi. 

  

  

Przewodniczący Wydziału Powiatowego 
(kodris Medų 9) 
  

ZAKŁAD 

Sztucznych Wód Mine- 
ralnych i Napojów 
— Chłodzących. — 

pod firmą: 

„E. Tremszczyński* 
w WiLNIE 

pod kierownictwem współwaścicie- 
la prow. Wrześniowskiego 

poleca sztuczne wody mineralne 
(Vichy, Ems, Karlsbad i inne) i na- 
poje chłodzące, przyrządzane wy- 

łącznie na cukrze. 
Zakład: Piwna 7. Magazyn: Wielka 60. { 

   
   

    

   

    

   
   
   

    
   

LETNISKOWE, ŁOŻKA, MATERACE, 
SZAFY, KRZESŁA. (eny zniżona 0 28% 

tylko u B. ŁOKUCIEWSKIEGO, ulica Wileńska 23. 

Lini 
Centrala: Warszawa, Marszałkowska 146. 

Główna wygrana: Milion złotych 

23 premie. 

cena ||, tylko 10 zł. 

Ciągnienie DZIŚ. 

  

    

      

  

       
      

    

i KONCESJONOWANY ELEKTRONONTER 

STANISŁAW PIOREWI(Z 
UL. OFIARNA No 4, m. 9. 

WYKONY WA: insiałacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowa i telefony. 

  
  

« 4 66 
Rabka — Kaprys 

pensjonat 

Heleny Wyganowskiej 

centrum — komfort—bieżą- 
ca woda w pokojach — 
kąpiele solankowe, gazo- 
we, słoneczne na piasku. 

Telefon 18. 

Doskonała kuchnia. 
Ceny przystępne. 

Druskieniki 
pensjonat „KALINA, 

Jasna 3. Komfortowe po- 
koje, z całodziennem u- 
trzymaniem, fortepjan na 
miejscu, radjo. W czerwcu 

ceny zniżone. 

Taksówka 
„Ford* w dobrym stanie 
do sprzedania b. tanio. 

Niemiecka 9—10. 

  

  

10 ЧАУОНО 
pokoje umeblowane z o- 

biadami lub z całodzien- 
nem utrzymaniem dla so- 

lidnych. 
Ut. Połocka Nr. 4 m. 12. 

Mieszkanie 
8 pokoi, balkon, łazienka, 

ew. biuro „ 

do wynajęcia 
Jagiellońska 7, m. 2, 1 p. 

Suka przywiązana w 
dniu 16 b. m. 

do poręczy ganku — do 
odebrania. Dowiedzieć się 
Centralne Biuro Štatys- 
tyczne m. Wilna (Ogród 

po-Bernardyński) 

Pianino "57" 
Wiłkómierska 3—20. 

    

      

STUDENT 
poszukuje korepetycji w 
zakresie 6-ciu klas Gimn. 

WIŁKOMIERSKA 3—20. 

- UDZIELAM 
korepetycył 

Specjalność matematyke: 
Zgłoszenia do administr 

dla W. K. 

Sprzedaje się 
fryzjernia wraz z całym 
urządzeniem w N. Trokach. 
lub wydzierżawię. Dowie- 
dzieć sięw Wilnie, ulica 
Piłsudskiego 19, m. 6, od 

godz. 2—4 po poł. 

sprzedaje się 
mebli i samochód 
za 600 zł opony nowe. 
Połocka Nr. 4 m. 12. 

D 0 do sprze- 
dania, 

w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46). o warun- 
kach dowiedzieć się na 

zie koksie ściciela, 

i. Biumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z. P. 29. 

Dr. GINSBERG 
chorsby skórne, wene 
ryczne i 

od go 

  

  

  

drewniany 

  

  
  

  

   

  

Akuszerka 

Mara BrZOJIGA 
przyjmuje od 9 rańo de: 
7 wiecz. ul, Mickiewicza 3Ć 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 

Redaktor odpowiedzialny Władysiaw Monukiewicz 

<


