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Nowy eksperyment. 
W Rumunji rozpoczął się nowy roz 

dział w rozwoju polityki wewnętrznej, 

parlamentarnej i partyjnej. Parlament, 

w którym narodowa partja chłopska 

miała olbrzymią większość, został roz- 

wiązany przez rząd profesora Jorgi, 

męża zaufania i byłego nauczyciela 

króla rumuńskiego Karola. Przerwany 

okres dwuletni 

rządów narodowej partji chłopskiej, 

z której ramienia byli kolejno premje- 

został w ten sposób 

rami pp. Maniu i Mironescu. W obec- 

nej chwili mamy do czynienia z eks- 

perymentem jeszcze połowicznym i 

niewyraźnym, który niewiadomo jak 

daleko zajdzie i do czego doprowadzi. 

Pamiętamy jeszcze olbrzymi ruch i 

który towarzyszył akcji 

narodowej partji 

entuzjazm, 

zaranistów, czyli 

chłopskiej, wszczętej przeciw staremu 

stronnictwu liberałów, które od ukoń- 

czenia wojny z małemi tylko przerwa- 

mi sprawowało władzę. Zaraniści wy- 

stępowali w imieniu metod zachod- 

nich, ideologji demokratycznej, prag- 

nęli politykę państwową oprzeć na 

chłopie i na jego interesach, chcieli 

otworzyć wrota kapitałom zagranicz- 

nym. prowadzić politykę poszanowa- 

nia praw i pokojowej pracy. Najwyż- 

szy entuzjazm towar ł dojściu do 

władzy tych ludzi świeżych, ożywio- 

nych z pewnością najlepszemi i naj- 

bardziej idealistycznemi chęciami. 
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Ale zadanie ich, zarówno ze wzglę- 

du na coraz to bardziej pogarszającą 

się ekonomiczną konjunkturę świato- 

wą, jak i na specyficzne wewnętrzne 

trudności, było niesłychanie ciężkie, 

a w walce z trudnościami siły i popu- 

larność nowych ludzi musiały zwolna 

doznawać uszczerbku. Walka z libe- 

rałami, mającymi decydujący wpływ 

w sferach przemysłowych i banko- 

wych, nie była łatwa. Powrót Karola 

do kraju i tronu przyniósł dalszą zmia- 

nę sytuacji. Powrót ten dokonał się po- 

za wiedzą decydujących partyj, z któ- 

rych zwłaszcza liberałowie byli zawzię 

tymi przeciwnikami obecnego monar- 

chy. Powrót władcy, mającego ambi- 

cje odegrania aktywnej roli w polity- 

ce swego kraju, przyprawił o drżenie 

busolę polityczną i parlamentarną w 

Bukareszcie. 

Zaraniści pogodzili się z faktem po- 

wrołu, a król zapewnił o gotowości 

współpracy z nimi. Ale od początu za- 

znaczyły się tarcia. Z durgiej strony w 

obozie liberalnym przyszło do secesji 

żywiołów, nie godzących się na poli- 

tykę negatywną stronnictwa wobec 

monarchy, a i w partji samej, po śmier 

ci nieprzejednanego przywódcy Vinti- 

li Bratianu, nastąpił kurs bardziej 

koripromisowy. 
W związku z trudnościami i póstę- 

pującem rozprzężeniem w łonie zara- 

nistów. którzy stracili wiele + dotych- 

czasowyst. wpływów i autorytetu, W; - 

łoniło się hasło rządu koncentracyjne- 

cego wszystkie stronnie- 
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twa. Na czele rządu koneenizacs tvo 

miał stanać jeden z najbardziej zna- 

nych polityków rumuńskich, p. Fi 

tuicseu, ambasador w Londymi>. Кот- 

binacja ta rozbiła się niespodziewanie, 

a to podobno z tego powodu, że monar 

cha chciał wprowadzić do gabineiu 

gen. Argetoianu,  znienawid 

przez partję i uchodzącego za zwcien- 

nika metod faszystowskich. P. Tilu- 

lescu wobec oporu stronnictw wyciąg 

  

onego 

nął konsekwencje parlamentarne i mi- 

sję swoją złożył. W ciągu paru godzin 

powstał rząd profesora Jorgi, repre- 

zentującego wielką erudycję osobistą, 

malutką grupę polityczną — i zaufa- 

nie króla. Obok niego główną posta- 

cią w gabinecie jest gen. Argetoianu, 

jako minister spraw wewnętrznych. 

Rząd rozwiązał parlament i roz- 

pisał wybory. Premjer Jorga oświad- 

czył, że bierze czynny udział w wal- 

ce wyborczej, lecz nie tworzy partji 

własnej, a wzywa obywateli do sku- 

pienia się na terenie poparcia jego 

planów, zaś w odpowiedzi na zarzu- 

ty prasy zagranicznej, głównie fran- 

cuskiej, ostrzegającej przed ekspery- 

mentami dyktatorskiemi, podkreślił, że 

nie leży to w programie rządu. Jedno- 

cześnie podkreślił prof. Jorga potrzebę 

wzmocnienia władzy wykonawczej. 

Mamy więc niewątpliwie do czynienia 

z nowym eksperymentem, choć nie wie 

my jeszcze, na jaką skalę został zakre- 

ślony. Alfonsowi hiszpańskiemu eks- 

peryment podobnego rodzaju się nie 

udał, być może Karol rumuński będzie 
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" Kampania wyborcza 
w Rumunii. 

BUKARESZT 19.5. Pat. — Kam- 
panja wyborcza trwa w całej pełni. 
Wszystkie stronnictwa złożyły dziś 
ostatecznie już ustalone listy kandyda 
tów. Jak donoszą dzienniki, w nie- 
których miejscowościach doszło do 
zaburzeń. We wsi Secueni jedna 0s0- 
ba została zabita. Również jedną oso- 
bę zabito we wsi Pielau w Transyl- 
wanji. 

_— 

Akcja pomocy ofiarom powodzi. 

WARSZAWA. 19.5. Pat. — W po- 
niedziałek 18 b. m. u marszałka Se- 

natu Raczkiewicza odbyło się pod jego 

przewodnictwem posiedzenie prezyd- 
jum Głównego Komitetu Społecznego 
pomocy ofiarom powodzi woj. wileń- 
skiego, nowogródzkiego i białostockie- 
go, przy udziale przewodniczących ko 
mitetów wojewódzkich. Panowie woje 
wodowie woj, wileńskiego, nowogródz 

kiego i- białostockiego zobrazowali 
szczegółowo stan klęski powodzi oraz 
złożyli zestawienia cyfrowe z poniesio 
nych strat. Straty, które poniosła lud- 
ność, wynoszą w województwie wi- 
leńskiem 4.250 tysięcy, w nowogródz- 
kiem 1.800 tysięcy i w białostockiem 
200 tysięcy złotych. Ponadto znaczne 
straty zostały poniesione przez miasta 
dotknięte powodzią. Przewodniczący 
komitetów wysuwają jako sprawę naj 
więcej aktualną w obecnym okresie po 

moc siewną, która z uwagi na spož.do 

ną wiosnę w dałszym ciągu jest akiu 

    

  

   

    

   

    

     

   

Centrala kolektury, Warszawa, Marszałkowska 146. — 

  

alna. W związku z tem komitet głów- 
ny zdecydował przyznanie większej 
kwoty na akcję siewną, uzupełniając 
pomoc rządu. Ze sprawozdań komite- 
tów zbiórkowych wynika, że akcja 
zbiórkowa rozpoczęta została już na 
terenie całego państwa. W ciągu maja 
i czerwca zostaną zorganizowane we 
wszystkich województwach t. zw. tv- 
gonie na powodzian. Na posie: tee: lu 
tem wyjaśniono, że akcja zbiórkowa 
w produktach i odzieży jest, obok 
zbiórki pieniężnej niezwykle pożąda- 
na. Celem należytego skoordynowania 
prac komitetów wojewódzkich z praca 

   

  

  

„mi komitetu głównego, zebranie powo 
ało do prezydjum głównego komitetu 

ystkich przewodniczących komite- 
tów wojewódzkich. Ponadto uchwali- 
ło prosić do składu prezydjum komite 
tu głównego przewodniczącą Ka.olic- 
kiego Związku Polek panią Zofją Za- 
moyską, sen. Walerego Romana ; se- 
natora Mora-Brzezińskiego. 
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Pogrzeb prof. Petrażyckiego. 
WARSZAWA 19.5. Pat. W dniu 19 b. m. 

odbył się uroczysty pogrzeb znakomitego 
uczonego, profesora zwyczajnego socjołogji 
na Uniwersytecie Warszawskim $. p. Leona 
Petrażyckiego. W kaplicy pogrzebowej na 
Powązkach odbyło się nabożeństwo za du- 
szę zmarłego w obecności przedstawiciela Mi 
nisterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego dyrektora departamentu Sucho- 
dolskiego, senatu Uniwersytetu Warszawskie- 
go z rektorem prof. dr. Michałowiczem na 
czele, profesorów Wolnej Wszechnicy Pol- 
skiej, licznych prawników, byłych i obec- 
nych uczniów zmarłego. Dookoła katafalku 

ustawiły -się delegacje korporacyj + 
kich ze sztandarami, m. in. korporac 
salwatia“, której zmarły był filistrem. Z ka. 
plicy trumnę wynieśli na barkach uczniowie 
Šš. p. prof. Petrażyckiego. Nad otwartą mo 
giłą pierwszy zabrał głos rektór Uniwersy- 
tetu Warszawskiego, podkreślając wielkie 
zasługi ś. p. prof. Petrażyckiego na pola 
nauki, w szczegółności filozofji prawa i so- 
cjologji. Zkołei zabierali głos: W imieniu 
Akademji Umiejętności prof. Łyskowski, w 
imieniu Komisji Kodyfikacyjnej prof. Rappa- 

    

      

   

port, imieniem Uniwersytetu Lwowskiego 
prof. Longchamp, imieniem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego prof. Lande, w imieniu Uni- 
wersytetu Wileńskiego prof. Glaser, imie- 
niem Wolnej Wszechnicy Polskiej dziekan 
wydziału nauk politycznych i społecznych 
prof. Maliniak i wielu innych mówców. O. 
gółem wygłoszono nad grobem 22 przemó 
wienia. 

  

Proces przeciwko loinikowi 
polskiemu. 

KROLEWIEC 19.5. Pat. — W dniu 
19 maja odbył się w Braunsbergu pro 
ces przeciwko lotnikowi polskiemu 
kapitanowi - pilotowi Gedgowdowi 
z powodu przymusowego lądowania 
jego na terytorjum Prus Wschodnich. 
Kpt. Gedgowd został skazany na 10 
dni aresztu. Areszt śledczy został za- 
liczony. wobec czego po ogłoszeniu 
wyroku lotnika polskiego zwolniono. 
Na rozprawie obecny był przedstawi- 
ciel konsulatu generalnego Rzeczypo- 
spolitej w Króleweu. Kpt. Gedgowd 
udał się z sądu do konsulatu genera|l- 
nego w Krółeweu. Wraca on niezwło- 
cznie do kraju. 

Lot kap. Orlińskiego 
z Warszawy do Zagrzebia. 

ZAGRZEB 19.5. Pat. — Wczoraj 
przyleciał na wystawę aeronautyki w 
Zagrzebiu na turystycznym aparacie 
Państwowych Zakładów Lotniczych 
w Warszawie „P. Z. Z. 5* as lotniet- 
wa polskiego kpt. Orliński, który dro- 
gę z Warszawy do Zagrzebia przebył 
w ciągu 6 godzin z minutami. Lotni- 

"ka polskiego witały tutejsze koła ae- 
ronautyczne z wielkim entuzjazmem. 

SG 

Pancernik „A“. 

BERLIN 19.5. Pat. — Prezydent 
Hindenburg w towarzystwie swego sy 
na i adjutanta pik. von Hindenburga 
wyjechał wczoraj późnym wieczorem 
do Kiłonji na uroczystość spuszczenia 
na wodę pancernika „A*%. Tym sa- 
mym pociągiem udał się do Kilonji 
kanclerz Bruening. 

BERLIN 19.5. Pat. — W porcie 
kilońskim spuszczono na wodę nowy 
pancernik niemiecki „Deutschland, 
którego budowa wywołała w Niem- 
czech i zagranicą ożywione polemiki. 
W akcie chrztu pancernika uczestni- 
czyło około 50 tys. osób. 

O godzinie 11 min. 40, po przy- 
byciu prezydenta Hindenburga, kan- 
clerz Bruening wygłosił mowę, w któ- 
rej między innemi zaznaczył: W uro- 
czystości dzisiejszej naród niemiecki 
manifestuje otwarcie przed światem, 
że nawet w ramach narzuconych so- 
bie ograniczeń i największych trudno 
ści gospodarczych zdobyć się może 
na wysiłek, mogący zabezpieczyć po- 
kój i bronić godności Niemiec. 

Pod koniec mowy kanclerza wy- 
darzył się znamienny incydent. Z nie- 
wiadomej przyczyny przedwcześnie 
usunięto zapory i kadłub pancernika 
zanurzył się w wodzie, zanim prezy- 
dent Hindenburg zdążył dokonać for- 
malnego aktu chrztu. Prezydent nie- 
mógł nawet, zgodnie z tradycją, roz- 
bić buielkę szampana o kil okrętu. 
Zebrane tłumy, widząc, iż pancernik 
spływa na wodę, poczęły wiwatować 
orkiestra zaś odegrała hymn narodo- 
wy. przygłuszając zupełnie ostatnie 
słowa kanclerza Brueninga. Wypadek 
ten wywołał różne komentarze. 
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ILENSK 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Z powodu tragicznej śmierci wysoko cenionego i zasłużonego przed- 

siębiorcy budowy pierwszoklasowej publicznej szkoły powszechnej im. Prezy- 

denta Rzplitej prof. Ignacego Mościckiego w Oszmianie 

js Józefa 
składamy pozostającym w nieodżałowanym smutku żonie icałej rodzi- 

najserdeczniejsze kondolencje 

Sorokina; 
i 

Magistrat m. Oszmiany 

Z powodu tragicznej śmierci wieloletniego przedsiębiorcy budowlane- 

go.nieodżałowanego przyjaciela 

Bp. Józefa 
składamy pozostającym w nieodżałowanym smutku żonie i całej iro- 

dzinie najserdeczniejsze kondolencje 

@ Zakłady Przemysłowe B-cla Strugacz w Oszmianie. 

Sorokina 
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Z powodu tragicznej śmierci wysoko cenionego i zasłużonego przedsiębior- 
cy budowy publicznej szkoły powszechnej im. P. Prezydenta Rzplitej prof. lgna- 
cego Mościckiego w Oszmianie 

8.» JÓZEFA SOROKINA 
najserdeczniejsze kondolencje pozostającym w nieodżałowanym smutku żo- 

nie i całej rodzinie składa 

Kierownik 7 klasowej szkoły powszechnej w Oszmianie Koneczny. 

    

Konferencje w Sprawach finansowych. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu wezorajszym w Prezydjum 
Rady Ministrów p. premjer Sławek 
odbył kolejno dwie konferencje, mia- 
nowicie pierwszą z min. Składkow- 
skim oraz z podsekretarzem stanu w 
Min. Spraw Wewnętrz. p. Stamirów- 
skim i drugą z min. Matuszewskim i 
podsekretarzem stanu w Min. Skarbu 
p. Kocem. 

O godz. 1.30 przybył do Prezy- 
djum Rady Marszałek Piłsudski i u- 
dał się do gabinetu p. premjera. Kon- 

ferencja Marszałka Piłsudskiego z p. 
premjerem Sławkiem trwała około 1 
godz. 

Jak się dowiadujemy ze źródeł 
miarodajnych, zarówno wczorajsza 
jak i przedwczorajsza konferencja w 
Prezydjum Rady Ministrów związane 
są z sytuacją finansową i mają na ce- 
lu uzgodnienie wpływów i wydatków 
w poszczególnych resortach minister- 
jalnych z uchwałonym na rok 1931/32 
budżetem. 

Oficjalny komunikat o obniżce uposażeń 
wojskowych. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Zgodnie z naszemi informacjami z 
przed paru dni o załatwieniu sprawy 
dodatku drożyźnianego dla wojsko- 
wych zawodowych w dniu wczoraj- 
szym ukazał shię oficjalny komunikat, 

który podaje, iż Rada Ministrów po- 
stanowiła obniżyć uposażenia obecne 
wojskowych zawodowych w służbie 
czynnej o 5 proc. 

Raport polsko - litewski z przebiegu rokowań 
w sprawie uregulowania stosunków 

granicznych. 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Agencja „Iskra“ donosi z Genewy: 

Wezoraj delegat Polski do rokowań z 

Litwą dyr. Szumlakowski oraz delegat 

Litwy dr. Klimas posłali wspólny ra- 

port do Rady Ligi Narodów, zawierają 

cy sprawozdanie z przebiegu rokowań 

polsko-litewskich w sprawie zapobie- 

gania wypadkom granicznym oraz za- 

łatwiania drobnych zajść na pograni- 

czu. W raporcie pełnomocnicy stwier- 

dzają, że nie osiągnięto porozumienia. 

Powodem tego jest obstawanie rządu 

litewskiego przy pierwotnej jego pro- 

pozycji stworzenia międzynarodowej 

komisji dla sprawowania pewnego ro- 

dzaju nadzoru policyjnego nad grani- 

cą polsko-litewską. Rząd polski propo 

zycję taką bezwzględnie odrzucił i za- 

proponował Litwie zawarcie umowy 

na wzór analogicznych umów, istnieją 

cych pomiędzy Polską a Sowietami, 

oraz Sowietami i Rumunją. Przy tej 

sposobności rząd polski przedłożył stro 

nie litewskiej projekt umowy, regulu- 

jącej żeglugę i sprawę spławu na rze- 

kach i odcinkach granicznych. Strona 

litewska i tę propozycję odrzuciła. Ra- 

port pełnomocników obu rządów bę- 

dzie rozpatrywany przez Radę Ligi 

Narodów jeszcze w czasie bieżącej se- 

sji. 

Trzęsienie ziemi na Śląsku Opolskim? 
KATOWICE 19.5. Pat. — Jak donoszą 

pisma, na terenie pomiędzy Mikulczynem a 
Rokitnieą na Śląsku Opolskim odezuto sil- 

W Austrji zanosi 

ne wstrząsy podziemne. W niektórych miej 
scowościach zarysowały się domy. Przyczy- 
na wstrząsów dotychczas nieznana. 

się na przesilenie 
gabinetowe. 

WIEDEŃ 19.5. Pat. — W Austrji 
zanosi się na poważne przesilenie ga- 
binetu, którego powodem są sprzecz- 
ne zapatrywania stronnictw na spo- 
soby pokrycia deficytu, budżetowego. 
Dzisiejsze dzienniki poranne przewi- 
dują, że jeszcze w tym tygodniu wy- 
buchnie przesilenie gabinetu. Powrót 
wicekanclerza Schobera oczekiwany 

Rozruchy 
KAIR 19.5. Pat. — W prowineji Daka- 

hlia doszło do starć między ludnością a po- 
lieją. Wedle urzędowych danych w wyniku 
starć 6 manifestantów zostało zabitych, kil- 

jest w piątek. W razie wystąpienia z 
gabinetu ministrów  wielkoniemiec- 
kich, utworzony będzie — jak sądzi 
„Neue Wiener Journal“ rząd 
mniejszościowy, złożony z przedstawi 
cieli _ chrześcijańsko-społecznych i 
związku chłopskiego. Rząd ten miał- 
by w jesieni przeprowadzić ewentu- 
alnie nowe wybory. 

w Egipcie. 
kanaście zaś rannych. Jeden oficer i 3 po- 
liejantów odniosło rany. Według danych nie- 
oficjalnych zabitych zostało 9 osób. 

  

Silne lotnictwo to potęga Państwal   
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ul. Š-to Jańska 1, telef. 3-40. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
DR. SZAULIS NIE ODWOŁANY ZE STANO- 

WISKA POSŁA W. WATYKANIE. 

W związku z pogłoskami, które się uka- 
zały w niektórych pismach, iż poseł litew- 
ski przy Watykanie dr. Szaulis jest odwoła- 
ny ze swego stanowiska, „Elta* donosi, iż 
dr. Szaulis nie jest odwołany, lecz zawez- 
wany do Kowna. W Rzymie zastępuje go 
radca poselstwa z tytułu charge d'affaires 
ad interim St. Lozorajtis. 

WYROK W SPRAWIE ATEJTININKOÓW. 

We środę sąd wojenny ogłosił wyrok w 
sprawie księży i atejtininkow, 
. Na mocy wyrok uksi Strumiłło i Pri- 
jałgauskas oraz studenci ateitinincy K. Ba- 
uba i J. Baranauskas, organista Podżus i ro- 
botnik Leksiewiczus zostali uniewinnieni. 
Pozotsałych oskarżonych ukarano na mocy 
g% i 263! Kodeksu Karnego, a mianowicie: 

ks. zalczusa grzywną w wysokości 2 tys. 
lit. z zamianą na 3 miesiące więzienia, stu- 
denta „J. Sztaupasa, ks. Žwinisa i stud. A. 
Masonisa — grzywną w wysokości po 1 tys. 
litów z zamianą na 2 miesące więzienia, 
stud. J. Łabokasa, P. Swietułewiczusa i stud 

J. Makajłę —grzywną w wysokości 500 lit. 
z zamianą na 1 miesiąc i 2 tygodnie więzie- 
nia oraz K. Mockusa — grzywną w wysoko- 
ści 750 lit. z zamianą na 1 miesiąc i 3 ty- 
godnie więzienia. : 

REDUKCJA WYBORCOW O 50 PROC. 

Po wprowadzeniu w życie nowej ustawy 
wyborczej do samorządów miejskich, ogól- 
na liczba uprawnionych do głoswoania w 
Kownie wynosi 20 tysięcy osób. W 1924 r. 
liczba uprawnionych wynosiła około 40 tys. 

BŁOK MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH. 
Jak donosi „Dzień Kow.* Polacy, Niem- 

cy i Rosjanie postanowili wystąpić przy wy- 
borach do kowieńskiej Rady Miejskiej ze 
wspólną listą. 

KANDYDACI NA BURMISTRZA. 
= „Id. Stimme* podaje, iż kwestja nomina- 

cji nowego burmistrza jest żywo komento- 
wana. Wymieniani są jako kandydaci: płk. 
Sztencelis, członek Rady Stanu Starkus, «- 
becny burmistrz Wilejszys b. Minister Spr. 
Wewnętrznych Arawiczus i Digrys. 
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Bezpośrednia komunikacja 
między Polską a Estonią. 
TALLIN. 19.5. Pat. — Jak podaje 

prasa, między ministerstwem komuni- 
kacji Estonji i Polski prowadzone są 
obecnie rokowania w sprawie wpro 
wadzenia komunikacji pasażerskiej i 
bagażowej przez Łotwę. Rokowania za 
powiadają rezultaty pomyślne i praw 
dopodobnie już od 1 lipca zostanie uru 
chomiona bezpośrednia komunikacja. 
Jak wiadomo w lutym rb. została już 
wprowadzona między Polską i Estonją 
bezpośrednia komunikacja towarowa. 

Znów bomby w Lizbonie. ! 
LIZBONA 19.5. Pat. — W ehwili, kiedy 

śrupa studentów nacjonalistów zajechała po- 
ciągiem na dworzec tutejszy wybuchła bom- 
ba, której odłamki zraniły 10 osób. 

VIGO 19.5. Pat. — Wedle informaeyj, 
pochodzących z pogranicza portugalskiego, 
wczoraj po północy miały miejsce w Lizbo- 
nie dalsze eksplozje bomb, przyczem kilka 
osób zostało ciężko poranionych. ' 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. 19.5. Pat. — 19 b. 

m. w pierwszym dniu ciągnienia I kl. 
23-ciej Polskiej Państwowej Loterji 
Klasowej główniejsze wygrane padły 
100 tysięcy złotych na Nr. 98.258, 
50 tysięcy złotych — 179.367, 

Giełda warszawska z dn. 19.V. b. r. 
WALUTY | DEWizy: 

Dolary . . - . . . . 891:/,—8,98,— 8,801) Franki franc.. . . . 34,90/,—35,0(— 34.83 
Belgja . . . .. . .124,87—124,48— 123,86 
Holandja ++ + « « £ 388,49 - 359,39 -857,54 
Londyn . . . . - « 43,40-/,—48,511/,—43,:0 
Nowy York . .'. . . . 8,918—8,938—8,698 
Nowy York kabel . . . 8,925—8,945—8,9035 
Paryż 10.0501 . + 34,007,-195002584.83 
Praga: GETZA w CORE 
Wiedeń. . . . . .-. 125,49—125,73- 125,31 
Szwajcarja . . . . .14207-17-,50—17:.,64 
Włochy . . . . . . . « 43,73—4685—466L 

  

4—26,50—26.48 

  

Berlin w obr. pryw. . . «. . . . . 212,53 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% Pożyczka inwestye. . . . . . . 87.00 
5% Konwersyjna . . . . . . . . . . 48,50 
6% dolarowa - . .. : ке - . 70,50 
8% L. Z. B. G. K. i B.R., obl. B G. K. . 94,00 
Ta SRS a Saja a k Е . . . 83.25 
SUg-0BL B. G. KU A A OO 
805 Tow. Kred. Przem. Pol... . „82,0 
11/,05 L. Z. ziemskie . . . . . 52,25—52(6 
4'/,% warszawskie . . . -« . . . . . 53,78 
5% warszawskie , .. . 
8% warszawskie . . 

e + 4 s a SBDO 
++. . . 73,75—7400 

  

8% Częstochowy „ .. . .. . . « „64 5 
5% Łodzi 221.4 « . 68,40—€8,25—'8, 
10% Radomia —. . „-- 74 
69/, obl. poż. konw. m.Warsz, VI em.. 5450 
70/, ziemskie dolarowe . . . . 72,50—72,75 

AKCJE: 
Bank Polski . . 127,06-=126,00—126 50 
Zachoditi ik a "6250 
Sila 1: Seiaia. 4 a SD 
ORG Ta die 3 69 « «MONTE 
WĄGION a e a laja aaa O 
Modrzejėow 4 L V A о0@ 
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OBRADY GENEWSKIE. 
Przemówienie min. Zaleskiego w komisji 

paneuropejskiej. 
GENEWA. 19.5. Pat. — Na popo- 

łudniowem posiedzeniu komisji stud- 
jów unji europejskiej minister Zaleski 
wygłosił dłuższe przemówienie, z któ- 
rego podajemy główniejsze ustępy: 

Wielu moich przedmówców —- mó- 
wił minister — stwierdziło, że dotych- 
czasowe wysiłki Ligi w dziedzinie go- 
spodarczej nie przyniosły pożądanych 
skutków. Ocena powyższa posiada nie 
wątpliwie w pewnej mierze swe uza- 
sadnienie. Nie należy jednak wyciągać 
z doświadczeń dotychczasowych wnios 
ków zbyt pesemistycznych na przy- 
szłość. Raczej należy starannie zbadać 
jakie są głębsze przyczyny niepowo- 
dzeń dotychczasowych prac. Wydaje 
mi się, że należy widzieć główną przy- 
czynę tego stanu rzeczy w zbyt jedno- 
stronnem nastawieniu prac ekonomicz 
nych Ligi Narodów. Za główną przy- 
czynę kryzysu gospodarczego uważano 
tutaj zbyt wysoki poziom ochrony cel- 
nej dla próduktów przemysłowych. 
Jestem daleki od niedoceniania akcji 
zmierzającej do stabilizacji albo do 
obniżenia barjer celnych. Minister za- 
znac dalej, że Polska należała do 
pierwszych narodów, które przyjęty 
propozycję brytyjską w sprawie rozpo 
częcia rokowań na temat środków, mo 
gących ułatwić wymianę międzynaro- 
dową. 

Jednak zakazy w stosunku do nad 
wyżki produkeji zwierzęcej niektó- 
rych krajów europejskich, niepohamo- 
wany i nienołowany nigdy dotychczas 
wzrost stawek celnych ва produkty 
rolnicze — wszystko to stworzyło sy: 
tuację bez wyjścia i spowodowało kry 
zys produktów rolnych, które stano- 
wią jedną z najważniejszych gałęzi 
produkcji europejskiej. Skutki tego 
stanu rzeczy nie kazały na siebie dłu- 
go czekać. Ogólny k s gospodarczy 
pogłębił się w sposób niepokojący. 

Przedstawiciele rolniczych państw 
europejskich — mówił dalej minister 
— oddawna zwrócili uwagę na to, że 
kryzys ekonomiczny nie może być 
skutecznie zwałczany, o ile nie będzie 
się w należyty sposób uwzględniało 
żywotnych interesów tych krajów. Na- 
stępnie minister zaznacza, że dopiero 
odniedawna zwrócono należytą uwa- 
gę na problemy gospodarcze К 
rolniczych i przystąpiono do powažnės 
go ich traktowania. Dalej mówi mini- 
ster o trudnościach, czynionych swo- 
bodnemu tranzytowi produktów ho- 
dowlanych przez terytorja niektórych 
państw. Ma tu oczywiście minister na 
myśli Niemcy i nawiązując do przemó- 
wienia Curtiusa mówi: Jeżeli kto u- 
bołewa nad trudnościami, wynikające 
mi z istnienia licznych granic celnvch, 
to powinien. wydaje mi się, żywić go- 
rącą sympatję dla idei porozumienia 
weterynaryjnego, jako dla środka bar 
<zo skutecznego w celu usunięcia szko 
dliwych skutków tych granic w stosun 
ku do obrotu artykułami produkcji 
zwierzęcej. 

W czasie dyskusji w łonie komisji 
niówiło się o dwóch metodach akcji 
praktycznej — jednej, polegającej na 
regjonalnych unjach celnych, które 
miałyby jakoby prowadzić do porozu 
mień bardziej ogólnych, podczas ay 
druga metoda poszukiwać та — &* 1- 
ków zwalczania kryzysu gospodarcze- 
go na drodze układów ogólnych o cha- 
rakterze europejskim. Jeżeli o mni 
chodzi, to nie mogę podzielić Opinii 

        

    

  

   

      

  

  

      

    

   

  

zwolenników pierwszej metody. Meto 
da ta nie ułatwia ogólnego porozumie- 
nia europejskiego, wprost przeciwnie, 
realizowanie regjonalnych unij cel- 
nych uczyniłoby bardziej wszelkie po- 
rozumienie trudniejszem, ieżeli nie 
wprost niemożliwem. Robiąc aluzje.do 
projektu unji celnej austrjacko-nie- 
mieckiej, minister mówi: Unja celna 
stworzyłaby uprzywilejowane tereny 
dla ekspansji produkcji niektórych kra 
jów i wywołałaby z konieczności u in 
nych narodów odruchy reakcji, zmie- 
rzającej do powetowania sobie ponie 
sionych strat przez dążenie do utworze 
nia innych ugrupowań ekonomicznych 
Dalej minister mówi: Zwolennicy re. * 
gjonalnych unij cełnych oświadczają 
uroczyście, że są gotowi rozpocząć w 
każdej chwili rokowania bądź z poje- 
dyńczemi państwami, bądź też z gru 
pami państw w celu rozszerzenia zakre 
su unji. Nie wątpię o szezerości tego 
oświadczenia, ale jestem przekonany, 
że zapewnienie to nie mogłoby być zre 
alizowane. Państwa zaproszone zna- 
lazłyby się wobec faktów dokonanych, 
a zalem w wyraźnej nierówności w sto 
sunku do państw zapraszających. Po- 
zatem doświadczenie ostatnich lat u- 
prawnia mnie do tego pesymizmu, a 
mianowicie nawet uregulowanie  sto- 
sunków dwustronnych między niektó - 
remi krajami przez zawarcie trakta- 
tów handlowych nie dałoby się jeszcze 
osiągnąć. 

Minister sądzi, że współpraca eko- 
nomiczna może iść dwiema drogami: 
1) Drogą negocjacyj wielostronnych, 
na podstawie planu przedstawionego 
przed kilku dniami przez rząd francus 
ki. Plan ten powinien być uzupełnio- 
ny, zdaniem ministra, przez wzięcie 
pod uwagę specjalnej sytuacji Austrji 
oraz zagadnienia handlu i tranzytu 
produktów hodowlanych. 2) Drogą 
układów dwustronnych, opartych o 
zasady ogólnie uznane. 

W końcowym ustępie minister 
Zaleski, nawiązując do deklaracji 
przedstawiciela Związku Sowietów Li- 
twinowa, powiedział: Deklaracja p. 
Litwinowa może usunąć wiele niepo- 
rozumień na temat roli, jaką Związek 
Sowietów odgrywa obecnie i zamierza 
odegrać w przyszłości w światowym 
systemie gospodarczym. Rezerwując 
dla mojego rządu możność wypowie. 
dzenia się w odpowiednim momencie 
na temat projektu protokółu przedsta- 
wionego przez delegata sowieckiego, 
chciałbym już teraz stwierdzić, że za- 
sady sformułowane w przemówieniu 
Litwinowa pozwałają przewidywać 
współpracę ekonomiczną między Zwią 
zkiem Sowietów a innemi krajami e- 
uropej jskiemi. Mam nadzieję, że stano- 

wisko, jakie zajmie delegacja sowiecka 
na konferencji londyńskiej, ułatwi za- 
warcie układu o unji zbożowej. Je- 
stem przekonany — mówił minister — 
że Litwinow wróci do swego kraju z 
przekonaniem, że nigdzie nie przygoto 
wuje się żaden plan wrogiej koalicji 
przeciwko Związkowi Sowietów i że 
wszelkie pogłoski ma ten temat są 
absurdalne i pozbawione wszelkich 
podstaw. Żaden rząd europejski nie 
myśli o tworzeniu koalicji przeciwko 
Związkowi Sowietów. Gdy p. Litwi- 

  

  

        

now nabędzie tego przekonania to już. 
dla tego samego jego pobyt między na 
mi będzie bardzo użyteczny dla roz- 
woju współpracy międzynarodowej, 

Dalsza dyskusja nad sprawami gospodarczemi. 

GENEWA 19.5. Pat. — Szwajcar- 
ska Ageneja Telegraficzna podaje: Na 
odbytem we wtorek po południu po- 
siedzeniu komitetu studjów nad unją 
europejską, prowadzono w dalszym 
ciągu dyskusję nad sprawami gospo- 
darezemi. Minister spraw zagranicz- 
nych Danji Munch wypowiedział się 
zdecydowanie za stosowaniem  libe- 
ralniejszej polityki gospodarczej oraz 
domagał się, ażeby nie uznano za re- 
gułę wyrażanie zgody na wyjątkowe 
odstępstwa od klauzul największego 
uprzywilejowania przez wprowadza- 
nie ceł preferencyjnych. Byłoby wska 
zanem utworzenie międzynarodowej 

  

   

kontroli, któraby czuwała nad działa- 
niem ceł preferencyjnych. 

Zkolei zabrał głos minister Hen- 
derson, wygłaszając dłuższe przemó- 
wienie, w którem zajął stanowisko w 
sprawie kryzysu gospodarczego. Mó- 
wca zwrócił się szczególnie ostro prze 
ciwko nacjonalizmowi gospodarcze- 
mu, który jest główną przyczyną 0- 
becnego kryzysu. Odpowiadając na 
wywody Litwinowa, Henderson 
stwierdził stanowczo, że niema mowy 
o żadnych wojennych zamiarach w 
stosunku do Związku Sowieckiego. 
Przyznać trzeba, że zbrojenia wojen- 
ne przyczyniają się do kryzysu gos- 

podarczego. To też prezydent Hoo- 
ver stwierdził słusznie w związku z 
kongresem Międzynarodowej Izby 
Handlowej w Waszyngtonie, że po- 
myślny wynik konferencji rozbroje- 
niowej przyczyni się do zlikwidowa- 
nia kryzysu. Henderson spodziewa 
się, że komitetowi studjów uda się 
przy pomocy organów Ligi Narodów 
opracować praktyczny plan zwalcza- 
nia kryzysu. Poruszając zagadnienie 
odszkodowań, Henderson zaznaczył 
że państwa płatnicze były gotowe pła- 
cić z nadwyżki produkcji towarów, 
natomiast państwa wierzycielskie do- 
magały się złota. Ta żądza złota przy- 
czyniła się w niezwykłym stopniu do 
pogorszenia sytuacji. Mówca apelo- 
wał w wymownych słowach do zebra- 
nych mężów stanu, zaznaczając, że ha- 
słem ściślejszej gospodarczej współ- 
pracy musi być zniżenie o połowę sta 
wek celnych oraz zniesienie zakazów 
przywozu. Państwa przemysłowe nie 
mogą już dalej utrzymywać miljonów 
bezrobotnych: Nakoniec Henderson 
zaproponował utworzenie złożonego 
z 18 członków komitetu, któryby się 
zebrał natychmiast, aby o ile możno- 
ści już jutro lub pojutrze rozważyć 

wyłonione w czasie dyskusji zalece- 
nia i powziąć decyzję w sprawie na- 
dania im dalszego biegu. 

W dalszym ciągu dyskusji, toczą- 
cej się w komisji studjów nad unją 
europejską zabrał głos minister Be- 
nesz, który zajął wobec unji celnej 
stanowisko podobne do stanowiska 
ministra Zaleskiego oraz popierał 
plan francuski. Za planem francus- 
kim wypowiedzieli się także przedsta- 
wiciele Grecji, Rumunji i Jugosławji. 
Na tem zakończono ogólną debatę. 

Zkolei komisja przyjęła jednomy- 
ślnie angielski wniosek w sprawie u- 
tworzenia specjalnego komitetu z tą 
jedynie zmianą, że zamiast 13 wybra- 
no 17 członków. Następujące państwa 
wydelegowały do komitetu swych 
przedstawicieli: Niemcy, Austrja, Bel- 
gja, Anglja, Francja, Hiszpanja, Tur- 
cja, Grecja, Węgry, Italja, Polska, Ru 
munja, Szwajcarja, Czechosłowacja, 
Rosja Sowiecka, Jugosławja i Szwe- 

cja. Na wniosek Brianda komisja wy- 
brała wśród powszechnych oklasków 
radcę związkowego Motię, przedsta- 
wiciela Szwajcarji, przewodniczącym 
komitetu. 

Henderson przewodniczczącym konierencji rozbrojeniowej. 
GENEWA 19.5. Pat. — Po posie- 

dzeniu komisji studjów zebrała się 
Rada Ligi narodów powołując jed- 
nogłośnie angielskiego ministra spraw 
zagranicznych Hendersona na stano- 
wisko przewodniczącego konferencji 

rozbrojeniowej, której obrady roz- 
poczną się w lutym 1932 roku. Hen- 
derson zasadniczo wybór przyjął, za- 
wiadamiając, że musi otrzymać apro- 
batę rządu angielskiego. 

  

Dyskusja nad projektem unii. 
GENEWA. 19.5. Pat. — Rada Ligi 

Narodów zajmowała się we wtorek ra 
no na posiedzeniu poufnem sprawą 
konferencji rozbrojeniowej. Na posie- 
dzeniu publicznem Rady kontynuowa 
no dyskusję nad płanem unji celnej 
austrjacko-niemieckiej. Czechosłowac- 
ki minister spraw zagranicznych Be- 
ko projektowi unji, jako przedstawia- 
nesz zdecydowanie wystąpił przeciw - 
jącemu groźne niebezpieczeństwo dla 
sąsiadów Austrji i dla niepodległości 
jej. 

GENEWA 19.5. Pat. — Na wtor- 
kowem posiedzeniu Rady Ligi Naro- 
dów po przemówieniu Benesza zabrał 
głos jugosłowiański minister spraw 
zagranicznych Marinkowicz. Wyraził 
on zgodę na przekazanie sprawy au- 
śtrjacko - niemieckiej unji celnej Try- 
bunałowi Haskiemu, wyraził jednak 
zastrzeżenie co do usiępu wczorajsze- 
go przemówienia Curtiusa, kwestjo- 
nującego możność poruszania przez 
Radę Ligi powyższego zagadnienia z 
punktu widzenia politycznego. 

Następnie zabrał głos ponownie 
minister Curtius, oświadczając: „Nie 
godzimy się na to, aby Niemcom za- 
rzucano na forum międzynarodowem 

że jesteśmy mącicielami pokoju, szcze 
gólnie gdy Trybunał Haski orzeknie 
że zobowiązania międzynarodowe 
przyjęte przez Austrję były przez nią 
przestrzegane. 

Dalej przemawiał minister Briand, 
wyrażając zadowolenie, że sprawa 
projektowanej unji celnej austrjacko- 
niemieckiej, która jest sprawą szcze- 
gólnie trudną, omawiana była w a- 
tmosferze pełnej kurtuazji i wśród 
całkowitego spokoju. Briand stwier-* 
dził że Rada Ligi przyłączyła się je- 
dnomyślnie do propozycji Henderso- 
na, zaś Niemcy i Austrja oświadczyły 
uroczyście, że nie pragnęły i nie pra- 
gną naruszać niezależności  Austrji. 
Mówca zaznaczył dalej, że okoliczność 
ść, że pakt Ligi przewiduje przekazy- 
wanie Radzie wszelkich spraw, mogą- 
cych wywołać niepokój, pozwala tem 
łatwiej załatwić obecne trudności. 

Po krótkich przemówieniach Ma- 
rinkowicza, (urtiusa i belgijskiego 
ministra Hymansa dyskusja w spra- 
wie Anschlussu została zamknięta. Ra 
da Ligi przyjęła jednomyślnie wnio- 
sek w sprawie odwołania się do opin- 
ji Trybunału Haskiego. 

Oświadczenie vice-Kancierza Schobera. 
GENEWA. 19.5. Pat. — Wicekane: 

lerz Schober zapewnił przedstawiciela 
Szwajcarskiej Agencji Telegraficznćj, 
iż Austrja stać będzie nadal na dotych 

czasowem słanowisku w sprawie unji 
celnej, uważa bowiem, iż unja jest je- 
dynem rozwiązaniem istniejących tru- 
dności. 

Przed decyzją Trybunału Haskiego. 
WIEDEŃ 19.5. Pat. — Z berliń- 

skich kół rządowych dowiaduje się 
„Neue Freie Presse*, że jakkolwiek 
Niemcy i Austrja gotowe są aż do de- 
cyzji Trybunału Haskiego nie stwa 
rzać żadnego faktu dokonanego w 
sprawie unji celnej, to jednak są zda- 
nia, że z przyrzeczeniem tem nie po- 
zostają w sprzeczności dalsze konfe- 
rencje reprezentahtów obu państw i 
inne przygotowania do unji celnej. 
Definitywnego rozstrzygnięcia w spra 
wie unji należy oczekiwać we wrz 
niu lub październiku. Rada Ligi 
rodów zajmie się także projektem 
francuskim i wyznaczy 3 komisje dla 

      

nych, komisję dla kartelów i komisję 
dla kredytów. Niemcy wezmą udział 
we wszystkich tych komisjach. Obra- 
dy komisyj przeciągną się również do 
września. 

BERLIN 18.5. Pat. — Biuro Wol- 
ffa donosi, że genewskie koła poin- 
formowane oczekują decyzji Trybuna 
łu Międzynarodowego w sprawie nie- 
miecko-austrjackiej unji celnej jesz- 
cze przed wrześniową sesją Rady Li- 
gi. Według opinji miarodajnych kół 
w Genewie obecne stanowisko Rady 
Ligi w sprawie unji celnej między 
Niemcami i Austrją nie wpłynie uje- 
mnie na przyszłe rokowania gospo- 

trzech różnych zagadnień. Mianowi- darcze z państwami wschodnio-euro- 
cie — komisję dla ceł preferencyj-  pejskiemi. 

I 

Projekt konwencji rozbrojeniowej 
nie gwarantuje pokoju. 

Dnia 14 b. m. przez cały dzień 
trwało posiedzenie komitetu dla roz- 
budowy Środków przeciwdziałania 

wojnie. Z ramienia Polski w posiedze - 
niu tem wzięli udział p. minister So- 
kal, generał Kasprzycki i kpt. dypl 

- celem 

Poncet de Sandon. W wyniku tego 
posiedzenia przyjęto projekt konwen- 

cji rozbrojeniowej, który, co trzeba 
stwierdzić, bynajmniej nie będzie 
gw arancją, o ile oczywiście wejdzie on 
w życie, pokoju, ani nie zabezpieczy 
Europy przed ewentualnością zawie- 
ruchy wojennej. 

Delegacja polska poszła dalej ani- 
żeli komitet redikeyj jny konwencji, 
wysunęła bowiem pos'ulat. ažeby Ra- 
da Ligi Narodów w razie możliwości 
wojny miała prawo nakazać natvch- 
miastowe zaprzestanie łamania ukła- 
dów międzynarodowych. Komitet re- 
dakcyjny natomiast uznał za możliwe 
do przyjęcia jedynie kilka wypadków. 
które „upoważniłyby Radę Ligi do inter 
wencji w wypadku złamania zobowią - 
zania międzynarodowego, jeżeli mog- 
łoby to stanowić Sal państwo dla 
pokoju światowego. | 

Ponieważ w komitecie redakcyj- 
nym, do którego delegacja polska swą 
propozycję skierowała, większość 
członków uznała ja 
zbyt ogólną, delegacja nasza 
sprecyzowała swój projekt, stwierdza- 

idzie przedewszystkiem o zobo 
wiązania, dotyczące rozbrojenia, które 
mają zasadnicze znaczenie dla utrzy- 
mania pokoju. 

Niemniej przeto i mimo braku 
sprzeciwu z czyjejkolwiekbądź strony 
propozycja naszej delegacji nie została 
uwzględniona. W kołach genewskich 
utrzymują, że na taką decyzję komi- 
tetu redakcyjnego wpłynęły gorączko- 
wo przeprowadzone za kulisami Ligi 
poczynania członków komitetu, repre- 
zentujących państwa, które z Polską 
nie są w stosunkach zbyt przy, jaznych. 

Tymczasem delegacja polska w 
dalszym ciągu stoi na stanowisku, że 
problem sprecyzowany w jej propo- 
zycji posiada wielkie znaczenie z pun- 
ktu widzenia zapobiegania wojnie i 
utrzymania pokoju międzynarodowe- 
go. Propozycja nasza byłaby punktem 
ciężkości takiej konwencji, podczas 
gdy inne zawarte w przyjętym projek- 
cie klauzule, mają charakter uzupeł- 
niający, przez eo projekt konwencji 
bardzo poważnie traci na swej wadze. 

Na posiedzeniu komitetu rozbroje- 
niowego w dniu 14 b. m. delegacja 
polska złożyła deklarację, w której 
m. in. stwierdza, że w tekście układu 
rozesłanego przez komitet redakcyjny 
niema nawet wzmianki o propozycji 
polskiej i dlatego rząd polski nie bę- 
dzie mógł uważać projektu za sku- 
teczny środek przeciw wojnie. Jego 
postanowienia nie usprawniają obec- 
nego stanu bezpieczeństwa międzyna- 
rodowego, ponieważ uświęcają jedynie 
metody, stosowane dotychczas przez 
Radę Ligi Narodów. 

Stawiając w tej płaszczyźnie roz- 
wiązanie tak zawiłego problemu moż 
na śmiało liczyć się ze szkodliwym 
wpływem na ważkość zobowiązań 
stron, Podpisejących konwencję roz- 
brojeniową. 

Z tych więc przyczyn p. ministec 
Sokal na posiedzeniu komitetu imie- 
niem delegacji polskiej oświadczył, że 
zastrzega sobie wszelkie prawa ponow- 
nego podjęcia tego zagadnienia na 
zgromadzeniu Ligi Narodów i na kon- 
ferencji rozbrojeniowej w tem prze- 
konaniu, że tylko układ, któryby dał 
Radzie Ligi specjalne upoważnienia 

zapobieżenia łamania umów 
międzynarodowych, stanowiłby na- 
prawdę realne narzędzie dla utrzyma- 
nia pokoju i przyniósłby znaczny po- 
stęp w organizacji bezpieczeństwa 
międzynarodowego. (ISKRA). 

= 

Prof. Wł Zawadzki członkiem 
Rady The Econometric Society. 

Otrzymano w Wilnie wiadomość, 
iż na zebraniu organizacyjnem mię- 
dzynarodowego związku ekonomistów 
teoretyków pod nazwą „The Econo- 

metric Society“, które się odbyło w 
Cleveland (Stany Zjednoczone A. P.), 
do Rady tego T-wa został zaocznie wy- 
brany prof. Władysław Zawadzki. 

The Econometric Society jest mię- 
dzynarodowem towarzystwem dla ba- 
dań  teoretyczno-ekonomicznych w 
związku z badaniami statystycznemi 
oraz matematycznemi. T-wo jest po- 
myślane jako rodzaj Międzynarodowej 
Akademji Teorji Ekonomji. Na człon- 
ka T-wa nie można się zapisać, ale 

trzeba zostać wybranym. Jedynym Po- 

  

   

    

Nr. IP (2057) 

J Nieprzyjaciele drzew, 
Drzewa moje ojczyste, jeśli niebo zda- 

rzy, bym wrócił was oglądać przyjaciele sta- 
rzy, czyli was znajdę jeszcze? Czy dotąd ży je- 
cie; 

Nie, gdyby tak pytal siebie stary jaki 
wilnianin na obczyźnie, marząc o rodzinnem 
Wilnie, moglibyśmy mu zaręczyć, że i po- 
łowy starych przyjaciół, ocieniających mury 
naszego miasła w tak uroczy, swoisty i jedyny 
sposób, nie odnajdzie. Z roku na rok jacyś 
niewyśledzeni wrogowie zieloności, wrogowie 
naszej swojszczyzny, wycinają kolejno każde 
więśszo drzewo, niszczą styl Wilna, zacierają 
ten charakter miasta-c5*©du, trochę dzikiego, 
trochę przygodnego w rozmieszczeniu drzew, 
ale tem bardziej uroczego, że tak się różni 
od banalnych, przenudnych, kosmopolityez. 
nych trawników cyrklem obrysowanych, z 
nudnym krzaczkiem czegoś rachitycznego po 
środku, a jeśli trójkąt, to po rogach. Wszyst 
ko akuratnie i symetrycznie oblane cemen 
tem. Żeby koniecznie Wilno miało takie same 
trawniki, kwietniki i skwerki jak w Warsza- 
wie, Hamburgu, Marsylji i byle gdzie, wszę 
dzie gdzie natura jest gwałcona na korzyść 
muru, cementu i kamienia. Aby nie było zie- 
loności, aby znikły drzewa, bo to, jak rzekł 
jeden profesor U. $. B. (juźci pr: y jezdny), 
wasz kuli do drzew jest pogański, 1 ‹ 

o przynależności zbyt długiej do wiary w 
siły przyrody. Więc hajda na niewinne drze- 
wa wileńskie! Padły trupem boleśnym drze- 
wa dziedzińców uniwersyteckich, pozostały 
ku uciesze projektodawców gołe mury, nud 
ny, pusty, zimny dziedziniec, i rachityczna 
traweczka pokrojona w nudne plastry. Wy- 
cięto gaik. szumiący, bujny kołe 

Bernardynów, i znów dano wykrojki z wy- 
sychającej darniny z karłowatemi krzacz- 
kami. 

Tu i ówdzie skubano po drzewie, po dwa, 
gdzie się dało, aby ludzkie oczy 

  

      

cienisty, 

zmęczone 

kurzem i szarością nie miały gdzie odpocząć. 
Ostatnio popełniono nowe barbarzyństwo: 
przed Ratuszem, pod pretekstem odsłonięcia 
fasady, (która wcale nie była zasłonięta, bo 
drzewa rosły w dwóch rzędach po bokach), 

owano śliczne, duże lipy, które rosły 
w dzielnicy najmniej ozdobionej zielonością: 
najbardziej potrzebującej tej odrobiny liści 
i naturalności, pozbawiono cienia gromady 

dzieci, które się tam tuliły. I mają zasadzić 
czerwone dęby!.. których u nas niema, które 
nie rosną u nas w naszej krainie, i będzie 

znów banał, znów kląbiki z czemś rachityez- 

nem, obcem naszemu krajobrazowi, charak- 

terowi naszego miasta, coś płaskiego, nud- 
nego do mdłości, coś co jest wszędzie, a nisz- 

      

czy się coś specjalnie wileńskiego, nada jącega 
miastu odrębną cechę, coś co my tutejsi lu 
bimy.. 

Biedne 

„I kio lo sie tak nad nami znęca? 

Wilno, ozdoby 
stworzonej wolą mieszkańców i narzuca się 
nam nowy stył.. Szkoda drzew, przyjaciół 
starych... Ale co to pomoże biadać; Przecież 
głos tutejszości coraz cichszym, coraz słab- 
szym się odzywa odgłosem, na drzewa czyha 

siekiera, na głos czatuje niechęć, doły i dołki 

pod nogami... 

Co zrobisz? Człowiek wytrzymalszy od 
drzewa, przetrzym: Hrom 

pozbawiają cię 

      

  

lakiem dotychczas wybranym jest 
prof. Zawadzki. Na prezydenta powo- 
łano znanego amerykańskiego ekono- 
mistę prof. Irvinga Fischera. Do Rady 
oprócz prof. Zawadzkiego wybrano 
dwóch Amerykanów, dwóch Niem- 

ców, jednego Anglika, jednego Fran- 
cuza, jednego Włocha i jednego Nor- 
wega. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę, Szanownego Pana Re- 
daktora, o sprostowanie mylnie podanej wia- 
domości w dniu 14 maja w Nr. 111 zatytuło- 
wanej „Porwanie przez Litwinów obywateła 
połskiego** aaresztowany przez po- 
licjanta litewskiego w czasie rozmowy na gra- 
nicy ze szwagrem | moim Karolem Zajączkow- 
skim z m. S ki. Ziemie nasze graniczą 
bezpośrednio — stałem po tej stronie gra- 
nicy, szwagier mój o 3—4 metry po stronie 
litewskiej. Po zaaresztowaniu zaprowadził 
nas na strażnicę. gdzie spisano protokół, na- 
stępnie zaprowadzono nas do miasteczka Ja- 
niszek, gdzie zbadano i spisano protokół przez 
policję polityczną. Tegoż dnia wieczorem po- 
licjant litewski odprowadził mnie do granicy. 
Nieprawdą jest, że mam złamane dwa palce 
u ręki, wybite zęby, uszkodzone dwa żebra. 
oraz że Litwini znęcali się nade mną. Władze 
litewskie obchodziły się ze mną zupełnie kuł- 
turalnie. Władze polskie nie interwenjowały 
o wydanie mnie, gdyż jak zaznaczyłem wyżej, 
tegoż dnia byłem zwolniony. 

Łączę wyrazy pow a 

Antoni Szneider 
Grzybiańce, dnia 17.V.31. 
Inne pisma proszę uprzejmie o sprosto- 

wanie powyższej wiadomości. 

  

   

   

    

  

  

  

    

  

Proroctwo Adama Mickiewicza: 
„A imię jego czterdzieści i cztery”. 

Wszelkie dotychczasowe próby roz 
wiązania tajemniczego proroctwa Ada- 
ma Miekiewicza zawariego w Dzia- 
dach drezdeńskich w słowach „A imię 
jego czterdzieści i cztery'* zawiodły, 
bo wychodziły z założenia fałszywego, 
sztucznego i w drodze naciąganych 
wywodów poprzez manowce zdążały 
do uprawdopodobnienia jakiegoś nie- 
mal wedle widzimisię przyjętego do- 
mysłu, tezy czy też hipotezy. 

Zdaje mi się, że mogę podać sto: 
sunkowo najnaturalniejsze rozwiąza- 
nie tej tajemniczej zagadki a w szcze- 
gólności wyjaśnić, skąd Wieszcz wpadł 
na liczbę 44. 

Naród polski, religijny i wierzący, 
uważał zawsze Biblję za świętość. 
Nietylko w sprawach prywatnych, lecz 
także w publicznych a zwłaszcza w 
czasie klęsk narodowych szukano po 
krzepienia duchowego i pociechy re- 
ligijnej w Piśmie Świętem. Ilekroć 
ktoś miał przedsiębrać jakiś ważniej- 
szy krok w życiu, modlił się żarliwie 

i zaglądał do Biblji a zwyczaj ten w 
drodze tradycji rodzinnej zachował się 
po dzień dzisiejszy u bardzo wielu ro- 
dzin. Często nawet w sprawach mniej 
ważnych radzono się Pisma Świętego 
lub próbowano przepowiedni i wróżby 
(jak dawniej z kisąg sybillińskich), 
otwierając na chybił trafił Biblję 
(zwłaszcza egzemplarz odziedziczony 
po rodzicach i dziadach) i starając się 
z tekstu lub wersetu znajdującego się 
na tej właśnie karcie, na którą niejako 
z natchninia niebios trafiono,: wyczy- 
tać przepowiednię lub wróżbę dla swe- 
go planu, przedsięwzięcia lub przy- 
szłości. Zwyczaj to chyba chwalebniej- 
szy, niż przepowiadanie czy też wró- 
żenie z pasjansa i z kombinacyj kar- 
cianych, które niestety widzimy zbyt 
często także u ludzi wykształconych 
i u ludzi zajmujących wysokie stano- 
wiska społeczne. 

Adam Mickiewicz był człowiekiem 
głęboko religijnym i wierzącym. 
Zwłaszcza w tym okresie życia, w któ- 

rym pisał „Dziady* z wszystkich ksią: 
żek świata najwyżej cenił Pismo Świę- 
te Starego i Nowego Testamentu. Nie- 
tylko znał je nawylot, lecz często do 
niego zaglądał, zwłaszcza w chwilach, 
w których szukał pokrzepienia ducha 
i pociechy religijnej i duchowej dla 
narodu i dla siebie. 

W chwilach bólu i w chwiłach eks- 
tazy uciekał się do Pisma Świętego 
jakby do zdroju orzeźwiającego i się- 
gał po nie jak po balsam mający ukoić 
ból jątrzących się ran. Wierząc głę- 
.boko, że nadejdzie kiedyś czas wskrze- 
szenia Polski i że zjawi się kiedyś 
Opatrznościowy człowiek, który Pol- 

skę wskrzesi, w chwili natchnienia i 

ekstazy sięgnął po pismo święte iw żar 
liwem zachwyceniu otworzył je w głę- 
bokiej wierze, że Bóg w tej chwili 
wskaże mu odpowiednie miejsce w 
Piśmie Świętem, pozostające w związ - 
ku z osobą przyszłego wskrzesiciela 
i zbawcy Polski. Wtedy to Biblja roz- 
warła się przy liczbie 44. Czy to była 
stronica 44, czy karta 44, czy (jak ja 
przypuszczam) rozdział 44, oczywiście 
niewiadomo. Możnaby w muzeum Mic- 
kiewiczowskiem lub u potomków A- 
dama Mickiewicza, poszukać za eg- 

zemplarzem Biblji, którego Wieszcz 
używał; możnaby też w naszych bibljo 
tekach szukać za podobnym egzem- 
plarzem, którego używano za czasów 
rodziców Adama lub w jego dzieciń- 
stwie. Zdaje mi się jednak, że decydo- 
wała nie stronica lub karta, lecz liczba 
rozdziału a ta jest dziś ta sama, jak 
była przed wiekiem i przed wiekami. 

Gdy zaglądniemy do ksiąg Stare- 
go i Nowego Testamentu, przekonamy 
się, że tylko pierwsza księga Mojżesza 
ma rozdział 44. Rozdział ten mówi o 
Józefie, który z naciskiem podkreśla 
swój dar proroczy... i swoje posłannic- 
two.... Adam Mickiewicz wierzył głę- 
boko, że imię wskazane” mu przez tę 
liczbę 44 jest imieniem przyszłego 
wskrzesiciela i zbawey Polski, 

Kogo to imię oznacza, nad tem nie 
chcę się rozwodzić, bo możnaby mię 
posądzać o serwilizm wobec osoby 
Marszałka Piłsudskiego a takie posą- 
dzenie byłoby niesłuszne. Mnie bo- 
wiem idzie tylko o wskazanie najna- 
turalniejszej drogi rozwiązania tajem- 
niczego proroctwa Adama Miekiewi- 
cza a nie o jakieś cele polityczne lub 
prywatne. Może ja się mylę; może się 
i Adam Mickiewicz mylił; może zresz- 

    

tą imię Józefa odnosi się do kogo in- 
nego a nie do osoby Marszałka Pi- 
sudskiego. Ja się w tę kwestię nie 
wdaję. Przyszłość i dzieje to oka 

Ja tylko chciałem wykazać, że nie- 
słusznie uciekano się do interpretacji 
Apokalipsy św. Jana i niesłusznie Peł- 
czyński Stanisław w swej książce „Pro 
roctwo Mickiewicza” ucieka się do na- 
ciągania rodowodu Chrystusowego za: 
wartego w Ewangelji św. Mateusza 
ad usum Delphini, przyczem koniecz- 
nie z liczby 40 chce zrobić liczbę 44, 
co przecież jest  niedopuszczałnem 
skręcaniem tekstu Ewangelji św. Ma- 
teusza. Wszak o wiele naturalniejszą 
jest interpretacja moja, która wolna 
jest od naciągania ad hoc i ad usum 
Delphini. 

/_ Ciekawa rzecz, że poza relacją Se- 
weryna Goszczyńskiego nie mamy do- 
tychczas śladu, by ktokolwiek był za- 
pytał samego Adama Mickiewicza, 
skąd on wpadł na liczbę 44. Wszak 
Adam Mickiewicz, umierając, zostawił 
dorosłe już dzieci a nawet poza dzieć- 
mi niejeden przyjaciel (a miał przecie 
przyjaciół wielu) mógł zadać mu py- 
tanie w tej kwestji. Niestety doszła nas 
tylko relacja Goszczyńskiego i to bez 

  

daty. Goszczyńskiemu miał podobno 
Adam Mickiewicz odpowiedzieć, że pi- 
sząe o liczbie 44, był w stanie nadzwy- 
czajnego natchnienia, że pisał te słowa 
bezwiednie i nie może sobie zdać spra- 
wy, dlaczego właśnie tę liczbę zapodał. 
A jednak, a jednak... Adam Mickiewicz 
wszystkie swe słowa, a więc i tę liczbę 
powtórzył po raz drugi w 10 lat póź- 

. niej w swych kursach o literaturze sło- 
wiańskiej (lekcja X. z 10.IIL. 1844), 
dodając: ...„śmiem w doktrynę i wy- 
razy puszczać tajemnice, których trzy- 
manie w duchu daje człowiekowi siłę, 

a rozrzucanie na zewnątrz staje się 
dla niego największą szkodą”. 

Odpowiedź, jaką Adam Mickiewicz 
dał Goszczyńskiemu, była zupełnie na- 
turalna i przezorna, oględna. W kwe- 
stji tej hołdował on słusznie zasadzie 
wygłoszonej w swych uwagach „,Stop- 
nie prawd*; oto one: 

„Są prawdy, które mędrzec wszystkim 

ludziom mówi; 

Są takie, które szepce swemu narodowi; 

Są takie, które zwierza przyjaciołom domu; 

Są takie, których odkryć nie może ni- 

komu*, 

Dr. Marek Rappaport 
Lwów. 2
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  WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Nowy zamach na pociąg. 

Zbrodnicza ręka kładzie słup telegraficzny na szyny. 

We wczorajszym numerze „Kurjera Wileńskiego pisaliśmy 

szczegółowo © śmiałym zamachu na pociąg osobowy na stacji ko- 

lejowej w Bezdanach. 

nowym zamachu, 
ciany — Kobylnik. 

Wczoraj © godz. 4 mi. 

Kobylaika pociąg osobowy Nr 3354. 

A oto dziś podajemy znowu wiadomość o 
jaki miał miejsce na linji kolejowe; Kowo Świę- 

30 rano zdążał z Nowo-Święcian do 
W pewnej chwili, gdy pociąg 

znajdował się na 11 kim., maszynista ujrzał leżący na szynach słup 

telegraficzny, wobec czego raptownie zahamował pociąg, unikając 

w ten sposób katastrofy. Obsługa pociągu w krótkim czasie uprząt- 

nęła zator i pociąg podążył w dalszą drogę. Powiadomiono nie- 
zwłocznie władze bezpieczeństwa, które wraz ze specjalną komisją 

kolejową udały się na miejsce, 

celem wykrycia sprawców zamachu. 
aby przeprowadzić dochodzenie, 

(©) 

Komisja ministeriaina w Bezdanach. 
W dniu wezerajszym przybyła do Wilna 

delegowana przez Ministerstwo Komunikae- 
ji Komisja z inspektorem Ejsmontem na cze 

a niezwłocznie udała się do Bez- 
dan gdzie zaznajomi się z przebiegiem so- 

   

botniej katastrofy kolejowej i po przepro- 
wadzeniu szczegółowego dochodzenia złoży 
raport Ministerstwu Komunikacji. 

Zuchwałe włamanie do agencji 
pocztowej. 

Drewniana skrzynia uchroniła pieniądze przed rabunkiem. 

Q godzinie 24 w nocy z dnia 18 па 
19, jacyś nieznani sprawcy zapomocą 
otwarcia okna i wyłamania krat 
wdarli się do agencji pocztowej w Mi- 
ckunach. Znalezionem tam dłótem 
podważyli drzwiczki kasety przymo- 
ctowanej do podłogi skąd zrabowali 

tylko 8 zł. należących do kierown. tej 
agencji Jakóha Bęka i po splądrowz 
niu łokału zbiegli w nieznanym kie- 
runku. Szezęśliwym tylko zbiegiem 
okoliczności kapitał agencji w sumie 

      

300 zł. i papiery wartościowe warto- 
Ści kilku tysięcy uszły rąk rabusiów. 
Bowiem kierownik agencji, jakby 
przeczuwająe toś złego sehował je do 
zwykłej skrzyni drewnianej stojącej 
tuż obok kasety, która niepozornym 
swym wygłądem nie zdradziła powie- 
rzonej jej tajemnicy. Powiadomiona 
© włamaniu policja wszczęła energi- 
czny pościg za włamywaczami, któ- 
ry narazie nie dał pozytywnych re- 
zultatów. (O. 

Niedomagania w Kasach Chorych. 
Bawiąca od dłuższego czasu na terenie 

Wilna Komisja Ministerjalna do chwili obec- 
nej nie zakończyła jeszcze swych prae. Re- 
wizja gospodarki Kas Chorych Okręgu Wi: 
leńskiego trwa nadał. Dotychczas Komisj: 
zwracała gros uwagi na sprawy personalu 
oraz zajmowała się ujawnieniem  naduż 
w poszczególnych Kasach na terenie całego 

  

   

Okręgu. Obecnie, jak się dowiadujemy, Ko- 
misja przystąpiła do Sszezegółowej rewizji 
ksiąg i kasowości, nie zaniedbując jednocze- 
śnie inspekcyj na prowincji. Tak np. pod- 
czas ostatniego wyjazdu do Trok Komisja 
ujawniła u kierownika tamtejszej Kasy nie- 
dobór pieniężny. W związku z tem wszezęto 
dochodzenie. 

Cała wieś w płomieniach. 
Straty sięgają zgórą 100.000 złotych. 

W nocy z 16 na 17 maja mieszkańcy od- 
«inka granicznego Domaniewo zaalarmowani 
zestali olbrzymią łuną pożaru. Niezwłocznie 
ma miejsce wypadku pośpieszyły drużyny 
techniczne K. O. P.-u, organizując doraźną 
akcję ratowniczą. Jak się okazało pastwą 
płomieni padła wieś graniezna Papiernia. 

Pożar powstał w mieszkaniu Jana Karol- 
kiewieza. Ogień jednak z błyskawiezną szyb- 
kością przerzucił się z zabudowania na zabu 
dłowanie. Wszelkie usiłowania w celu zło- 

kalizowania pożaru nie na wiele się przyda 
ły wobee siły rozszałałego żywiołu. 
Po nocy ze wsi pozostały tylko zgliszcza. 
Ogień pochłonął 16 domów mieszkalnych, 9 
zabudowań gospodarskich, 7 obór wraz zży- 
wym inwentarzem 2 stajnie i łaźnię. 

Straty sięgają zgórą 100.000 złotych. 
Do wsi przybyła Komisja śledcza, która 

prowadzi dochodzenie celem ustalenia przy- 
czyny pożaru. 

Samoloty sowieckie na usługach wywiadu. 
Onegdaj nad Dzisną ukazały się dwa sa- 

moloty sowiechie, które po półgod 
żeniu nad miastem dokonały dł 

"mad terytorjum polskiem dokonując jedno- 
cześnie zdjęć fotograficznych terenu. 

   
  

Jak stwierdzono samoloty przynależą do 
sowieckiej obserwacyjnej eskadry lotniczej, 
stacjonującej w Połocku, wynika więc z tego 
niezbicie, że lotnicy wysłani zostali na teren 
Polski w celach szpiegowskich. 

  

   

Przedstawiciel „Jekopa” w Wilnie o sytuacji 
w Dziśnie. 

Przedstawiciel „„Jekopa* w Wilnie 
p. J. Walk, który zwiedził Dzisnę 
przedłożył sprawozdanie o sytuacji w 
mieście dotkniętem powodzią. Dzisna 
znajduje się na krańcu państwa i gra- 

iczy poprzez rzekę z miasteczkiem 
skiem Sloboda. Przed wojną 

Dzisna słynęła jako miasto handlowe 
i odgrywało poważną rolę w okręgu 
wileńskim. Prowadzono tam handel 
zbożem i lnem. głównie jednak upra- 
wiano przemysł leśny. Dzisna była 
siedzibą powiatu, posiadała gimna 
zjum oraz kilka szkół miejskich. Woj- 
na doprowadziła miasto do ruiny. 
Ograniczono możliwości gospodarcze 
do małego obszaru. Siedziba powiatu 
przeniesiona została do miasta Głę- 
bokie. Ostatnio Dzisna przeżywa kil- 
ka lat głodu, które jeszcze bardziej 
ludność zubożyły. Obszar objęty po- 
wodzią wynosi około trzech kilomet- 
rów. Jeszcze obecnie większość ulie 

* pozostaje pod wodą. 
Dzisna liczy ogółem 54 ulic, w tej 

liczbie woda zalała 50 ulic. Na ogólną 
liczbę 1030 domów zatopionych było 
886 domów. Liczba zatopionych do- 
mów żydowskich wynosi 376. Pomimo 
ło straty żydowskie są stosunkowo 
większe ponieważ w każdem miesz- 
kaniu przebywało kilka rodzin żydow- 
skich. Zniszczenie jest wielkie szcze- 
gólnie dlatego, iż powódź przyszła cał- 
kiem niespodzianie, tak że nie zdą- 
żono uchronić odzieży i sprzętów do- 
mowych w bezpiecznych miejscach. 

Miejscem schronienia dla setek lu 
«dzi był cmenłarz żydowski położony 
па wzgórzu. Powodzianie obozowali 
pod gołem niebem, lecz w nocy do: 
tkliwie dawał się odczuć chłód. Wów- 
czas starosta wyjednał zbudowanie 
baraków wojskowych, w których po- 

    

   

  
   

wodzianie znałeźli schronienie. 
Do tej pory nie stwierdzono jesz- 

cze wysokości strat, w każdym jednak 
razie są one wiełkie i sięgają setek 
tysięcy zł. Szczególnie ciężką jest sy- 
tuacja rzemieślników, ponieważ stra- 
cili oni warsztaty swej pracy a więc 
jedyne źródło utrzymania. 

Wszystkie 5 bożnic w mieście były 
dotknięte powodzią i nie udało się 
w nich nawet wyratować rodałów. 

Aby udzielić pierwszej pomocy po- 
wstał w mieście komitet obywatelski, 
w skład którego wchodzi również 
trzech Żydów. Codziennie przydziela 
się od jednej czwartej do pół klg. chle- 
ba na osobę i wydaje się też gorącą 
strawę. Dla Żydów wydzielono specjal 
ną kuchnię. Do 8-go maja wydatko- 
wano na dożywianie około 11 tysięcy 
zł. Ogółem korzysta z kuchni komitetu 
obywatelskiego 850 osób w tem 600 
Żydów. 

Liczba ta jednak nie obejmuje 
wszystkich poszkodowanych, ponie- 
waż wiele obywateli wstydzi się wysta« 
wać w ogonkach, aby otrzymać wspar- 
cie. Starosta zgodził się więc na udzie- 
lanie pewnych wsparć w dyskrecji. 
Wydatki czynione są na rachunek fun- 
duszów wyasygnowanych przez pań- 
stwo oraz płynących ze zbiórek na 
rzecz powodzian. Z sąsiednich miaste - 
czek przysyłano chleb, cukier i t. p. 
Z funduszów, które otrzymano na imię 
prezesa gminy p. Szmarjohu Zalmena 
Jaffego (1.000 zł. od gminy żydow- 
skiej w Warszawie oraz 1.000 zł. od 
Jointu) wydatkowano dotychczas 300 
zł. Pozostałe fundusze zarezerwowano 
na cele pomocy konstruktywnej, gdy 
wpłyną większe sumy. 

Komitet obywatelski przeprowadza 
ścisłą rejestrację strat i szkód. 
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ŠWIECIANY 
+ Ze Związku Pracy Obywatelsk. Kobiet 

"w pow. Święciańskim. Dnia 26 kwietnia od- 
było się w Święcianach Walne Zebranie Zw. 
Pr. Ob. Kob. zrzeszenia powiatu święciań 
skeigo, na które przybyły delegatki z 5-ciu 
astniejących na terenie pow. Oddziałów. 

Po zagajeniu zebrania przez przewodni- 
'czącą Zrzeszenia p. starošcinę J. Mydlarzo- 
wą, przedstawicielki Oddziałów złożyły spra- 
"wozdania z działalności Oddziałów w Dau- 

zjeliszkach, Ignalinie, Hoduciszkach. Nowych 
Swiecianach i Šwiecianach. 

Oddział w Daugieliszkach, zawiązany w li 

stopadzie 1930 r. liczy 16 członkiń; urucho- 
mi wkrótce lotną Stację Opieki na Matką 1 
Dzieckiem Przewodniczącą jest p. dr. Ejsy. 
moniowa. 

Oddział w Ignalinie zorganizowany też w 
listopadzie ub. r. liczy 25 członkiń, prowadzi 
własną świetlicę, urządza „sobótki* i odczy- 
ty. Od marca b. r. prowadzi Stację Opieki 
nad M. i Dz., zarganizowaną przez Sejmik 
Święciański, oraz projektuje uruchomienie 
kina. Przewodnicząca p. Kunicka. 

Oddział w Hoduciszkach istnieje już dru- 
gi rok. W roku bieżącym urządził 6-cio ty- 
godniowy kurs kroju i szycia i kurs świet 
licowy wspólnie ze Zw. Strzel. Ponadto uru- 

= KU RJ E R 

chomi Stację Opieki nad M. i Dz. Na ten ce! 
dysponuje już obecnie kwotę 1000 zł. Prze- 
wodniczącą jest p. Julja Prewysz-Kwintowa. 

Oddział w Nowo-Święcianach liczy człon 
kiń 36, prowadzi przedszkole dla 30 dzieci 
i Stację Opieki nad M i Dz. Obecnie przy- 
stępuje do zorganizowania wspólnie ze Zw. 
Strzeł. świetlicy. Przewodnicząca p. Słowi- 

kowska. 
Oddział w Święcianach ma kilka sekcy* 

z których każda prowadzi prace w swoim za 
kresie, i tak: sekcja Opie". nad M. i Dz. pro: 
wadzi Przedsz"<.e dla 40 dzieci, z których 
20 Cvkarmia, oraz 2 stacje Opieki. jedną 
obejmującą teren m. Święcian i drugą — 

lotną, obejmującą gminy: swięciańską, łyn- 
tupską, kołtyniańską i kolonje letnie dla naj 
biedniejszych dzieci ze Święciań. W' grudniu 
ub. r. urządzono choinkę dla biednych dzieci 
i obdarzono 100 biednych dzieci ubraniami 
i słodyczami. Na najbliższy r. szkolny projek 
tuje się zorganizowanie bursy dla dziewcząt, 
uczę jących do miejscowych szkół. Sek- 
cja domienia obywatelskiego urządzi- 
ła w Święcianach 4 akademje dla kobiet (0 
Pomorzu, w rocznicę odzyskania Niepodle- 
głości, listopadową i w dzień Imienin Mar- 
szałkaj, pozatem zorganizowano 7 pogada- 
nek popularnych z zakresu wiadomości o 
Polsce i pięciodniowy kurs „pieczena ciast" 

na który uczęszczało 24 pań, oraz „czarna 
kawę' ze współudziałem p. posła Hołówki, 
który wygłosił odczyt na temat Konstytucji. 

Sekcja finansowa wykazała dużą żywot- 
ność i sprężystość: zorganizowała 3 zabawy 
taneczne, 2 przedstawienia dziecinne, 2 kwe- 
sty uliczne i loterję fantową. Przewodniczą- 

cą Oddziału jest p. starościna J. Mydłarzo- 
wa. 

W dalszym ciągu zebrania, skabniczka p. 
K. Rutkowska złożyła szczegółowe sprawo+ 
zdanie kasowe za czas od 1 kwietnia 1980 r. 
do 1 kwietnia 1931 r. 

Z czego wynika, że obrót kasowy za po: 
wyższy czas wynosił 28.304 zł. 48 gr. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidło- 
wość ksiąg i dowodów oraz celowość czy- 
nionych wydatków i postawiła wniosek о 
udzielenie ustępującemu Zarządowi absolu- 
torjum, którego też Walne Zebranie jedno 
myślnie udzieliło. 

Następnie dokonano wyborów nowego 

Zarządu, w sk:ad którego weszły pp. J. My 
dlarzowa — jako przewodnicząca, J. Oberle- 

itnerowa — vice-przewodnicząca, H. Lesz- 
czyńska — sekretarka, J. Marszałkówna - 

zast. sekretarki, O. Barancewa skarbnic: 
ka, M. Krukowa — zast. skarbniczki i H. 

Jankowska — członkini. 
Na tem Walne Zebranie zakończono. 

J. O. 

      

   

  

  

  

MOŁ6DECZNO 
-- Przeszłość i teraźniejszość. Nasunęło 

mi się wspomnienie z roku 1913, kiedy na 
wzgórzu, gdzie obecnie wznoszą się harde i 
dumne wojskowe koszary, gdzie Królowa 
Niebios z przepięknego łuku błogosławi nam 
i ziemi Mińskiej, deptanej stopami czerwo 
nego satrapy, przed, niedawnemi laty szu- 
miał brzozowy gaj. podnóża wzniesienia 
rozsiadło się brudne, szare miasteczko Mo- 
łodeczno, oczywiście z monopolką, trzema 
serkwiami o zielono-szarych dachach, aresz- 
tem, przeznaczonym dla chłopa, którego pil 
nie dozorował carski uriadnik. Dworzec ko- 
lejowy, na peronie centralna postać — żan- 
darm Rachuba. 

Oto ogólna panoroma tej mieściny z cza- 
sów, kiedy umysły społeczne Europy, czy 
wogóle świata dążyły do rozwiązania krwa- 
we zbrodni, fatalnej pomyłki społecznej -- 
ciemiężenia. 

Naród polski wyszedł z tej walki zwy- 
cięsko i przystąpił do radykalnej przebudo- 
wy kraju. 

Zmieniło swe oblicze i szare Mołodeczno. 
Na gruzach powojennych szybko poczęły 
wyrastać nowe zabudowania, powstał bunt 
ducha przeciw niezaradności i drzemce, spo- 
wodowanej przez zaborcę. Ten odruch przy- 
brał inną wymowę w odrodzonej Ojczyźnie 
nietylko w zagadnieniach natury państwo- 
wo-twórczej ale i we wszystkich dziedzinach 
życia społecznego. 

"Tegoroczne swięto 3 Maja było wyraź- 
nem odźwierciadleniem sił odrodzeńczych. 

Ulice schludne od wczesnego rana zapeł- 
niać się poczęły ludnością i różnobarwną 
rzeszą z pobliskich wsi. O godzinie 10-ej na 
polu L. O. P. P. rozpoczęło się uroczyste 
nabożeństwo w którem wzięły udział: woj- 
sko, szkoły, organizacje miejscowe i szero- 
kie masy społeczeństwa na czele ze swyin 
starostą Jerzym Tramecouriem. Po ukończ. 
modłów ks. Czesław Dabulewicz poświęcił 
sztandar szkoły powszechnej nr. 2. Fakt ten 
należy podkreślić jako znamienny moment 
w dążeniu do wyzwolenia z biernoty umys- 
łowej, zwłaszcza tu, na wschodnich rubie- 
żach Rzeczypospolitej, gdzie związkowe nau- 
czycielstwo wciągnęło się w orbitę znojnej 
pracy dła dobra społeczego. 

Po zakończonych uroczystościach na polu 
L. O. P. P. odbyła się defilada wojsk, mło- 
dzieży szkolnej, społecznych organizacyj. 

Orlęta 86 p p. i 19 p. a. p. swą dziarską 

postawą i pogodą ducha żołnierza-obywatela 
podkreślili potęgę oręża polskiego. Wślad za 
wojskiem przedefilował gimnazjalny hufiec. 
Zkolei przemaszerowały miejscowe szkoły 

powszechne i z przyległych wsi, oraz od: 
dział strzelecki, przysposobienie kolejowe i 
straże pożarne. 

Uroczystości dnia zakończone zostały a- 
kademją w kinie „Bajka* gdzie w swem 
płomiennem przemówieniu inspektor szkolny 
p. Romuald Szepietowski między innemi zo- 
brazował ustrój Rzeczypospolitej w ok 
przedrozbiorowym, znaczenie Konstytucji 3 
Maja we współczesnej dobie. Ponodto pla- 
stycznie opisał wybuch śląskiego powstania, 
oraz podkreślił konieczność opieki nad bra. 
cią uchodźczą ziemi śląskiej, która poza gra 
nicami boryka się z przeciwieństwami bytu 
tęskniąc do ojczystych strzech. W końcu 
swego przemówienia zwrócił się do zebra- 
nych z gorącym apelem by byli zawsze goto- 
wi do obrony granie ojczystych. 

„e Dobrowolski. 

    

   

      

   

  

BRASŁAW 
-- SAMOBÓJSTWO 17-TOLETNIEJ DZIE- 

WCZYNY. 17-toleinia mieszkanka wsi Pie- 
tryszki Stare (gm. brasławskiej) Helena Ga- 
linówna, przed kilku dniami wyszła z domu 
i zaginęła bez wieści. Dopiero w dniu wczo- 
rajszym znaleziono ją w lesie wiszącą na 
jednem z drzew. 

Ustalono, że popełniła ona samobójstwo. 
(€). 

Z POGRANICZA 
+ Wzmoženie ruchu granicznego na po- 

graniczu polsko-litewskiem. Tak zw. mały 
ruch graniczny na pograniczu litewskiem 
wzmógł się ostatnio znacznie. 

Podług danych poszczególnych starostw 
powiatowych na przekroczenie granicy litew- 
skiej w ciągu miesiąca ubiegłego i w po- 
czątkach maja wydano w pow. wiłeńsko- 
trockim 1400 przepustek granicznych, w po- 
wiecie święciańskim 1600, oraz w Druskieni- 
kach 300. 

Tyfus brzuszny na prowincji. 
W ciągu ostatniego tygodnia w poszcze- 

gólnych powiatach województwa wileńskiege 
wzmogła się ilość zasłabnięć na tyfus brzu- 
szny. Ogółem zanotowano 56 zachorowań. 
Pozatem 36 osób chorowało na gruźlicę, w 
tem 7 śmiertelnie. o 

Podług notowań władz sanitarnych ogó- 
łem chorowało 411 osób.   

W_.I LE Ń S КТ 

Spór Magistratu z M. S. W. w sprawie 
15-procentowego dodatku uposażeniowego. 

rozstrzygnie Najwyższy Trybunał Administracyjny. 
Jak się dowiadujemy, samorząd 

wile*ski zamierza zaskarżyć Minister- 
stwo Spraw Wewnętrznych do Naj- 
wyższego Trybunału Administracyjne- 
go. Sprawa ta będzie przedmiotem ob- 
rad najbliższego posiedzenia Rady 
Miejskiej. Tło zatargu bierze początek 
od okólnika Ministra Spr. Wewn., po- 
lecającego z dniem 1-go maja prze- 
prowadzić redukcję 0 15 proc. uposa: 
żeń pracowników komunalnych. Jak 
wiadomo na ostatniem posiedzeniu 
Rada Miejska uznała. wspomniany 
okólnik za nie mający dostatecznych 
podstaw prawnych i uchwaliła wypła- 
cić pracownikom pobory w normach 

Krwawa awantura 
Wezoraj wieczorem znany awanturnik 

Michał Jutkiewicz zamieszkały przy ulicy 
Lwowskiej 26 przechodząc tą ulicą wszczął 

z przechodniami awanturę usiłując kilka о- 
sób pobić. Akurat w tymże czasie przecho- 
dził tą ulicą policjant, który widząc co się 
dzieje eheiał awaniurnika uspokoić. Ten je- 

dotychczasowych. Powyższa uchwała 
została przesłana władzom nadzor- 
czym do zatwierdzenia. 

Wydział Wojewódzki na posiedze- 
niu odbytem onegdaj wieczorem usto- 
sunkował się do tej sprawy zupełnie 
odmiennie, polecając w drodze nadzo- 
ru potrącić pracownikom miejskim 
omawiany dodatek uposażeniowy. 

W związku z tem już teraz nie u- 
lega najmniejszej wątpliwości, że Ra- 
da Miejska poleci Magistratowi odwo- 
ła ćsię do Najwyższego Trybunału Ad- 
ministracy jnego, co zresztą w zasadzie 
postanowione zostało na posiedzeniu 
poprzedniem. 

na ul. Lwowskiej. 
dnak rzucił się na policjanta i obaliwszy go 
na ziemię usiłował pobić i rozbroić. Wi- 
dząc co się święci policjant wydobył rewol- 
wer i strzelił, trafiająe Jutkiewicza w pier- 
si. W stanie ciężkim przewieziono go do 
szpitala św. Jakóba. 

  

  

  

T ——— — IĄ Dziś: Bernardyna 5. 
Środa | 
2 || Jutro: Julji p. m. Wiktora. 

0 
| Maj | Wschód słońca--g. 3 m. 36 

Zachód a —g. 19m. 28 

Spostrzeżenia Zakładu Meteerologi! U. 8. B. 

w Wilnie z dnia 19 V—1931. roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 755 

Temperatura średnia -|- 187 С. 

5 najwyższa: + 21° С. 

& najniższa: Ą- 12° С. 

Opad w milimetrach: 9,5 

Wiatr przeważający: połudn. wschodni. 

Tendencja barom.u naogół bez zmian. 

Uwagi: półpochmurno, rano deszcz. 

URZEDOWA, 
— Pan Wojewoda Kirtiklis powrócił w 

dniu 20 b. m. z Warszawy i objął urzędo- 

wanie. с 

SAMORZĄDOWA. 
— Posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego. 

W dniu 18 b. m. pod przewodnietwem p. wi- 
cewojewody Hryhorowicza odbyło się 47-me 
kolejne posiedzenie Wileńskiego Wydziału 
Wojewódzkiego. Na posiedzeniu tem rozpa- 
trzono trzy sprawy z dziedziny stosowanie 
przepisów antyalkoholowych; rozpatrzono 10 
odwołań Rad miejskich i gminnych od de- 
cyzyj Wydziałów Powiatowych w sprawie 
zmian, poczynionych w preliminarzach bud- 
żetowych na rok 1931-32. Rozpatrzono 34 od- 
wołań poszczególnych osób od decyzyj, wy- 
danych przez zarządy gminne. Omówiono i 
zatwierdzono tymczasowy regulamin w spra- 
wie organizacji i zakresu działania wydzia- 
łu 'ewidencji ludności Magistratu m. Wilna. 
Następnie zajmowano się uchwałą Rady 
Miejskiej m. Wilna, powziętą w dniach 23 i 

29 kwietnia r. b., przyczem uchwały dotyczą- 
ce przeniesienia kredytów w budż. miej 
kim na rok 1930-31 przyjęto do wiadomoś 
Natomiast zabroniono wykonania uchwały 
w przedmiocie wypłacenia 15-procentowe; 
dodatku miesięcznego do poborów pracowni- 
ków miejskich. Rozpatrzono i zatwierdzono 
uchwałę Sejmiku Brasławskiego w przedmio- 
cie zaciągnięcia w Państwowym Banku Rol- 
nym pożyczki w wysokości pięciuset tysięcy 
złotych na rzecz zakupienia dodatkowych u- 

      

   

działów Spółdzielni „Rolnik* w Brasławiu. * 
Zgodnie z odezwą Głównego Urzędu Słatys- 
tycznego wyasygnowano z funduszów wi- 
leńskich wojewódzkich organów kolegjal- 
nych 2500 złotych tytułem subsydjum dla 
wydawnictwa ankiety statystycznej, obej- 
mującej wydatki i dochody gmin wiejskich 
Rzeczypospolitej w 1927 i 1928 roku w ok- 
resie budżetowym. W końcu postanowiono 
przystąpić do opracowania wydawnictwa p.t. 
„Związki Komunalne Województwa Wileń- 
skiego w świetle liczb*, okres 1930-31 roku 
budżetowego, przyczem koszta związane z 
tem wydawnictwem mają być pokryte z 
funduszów wileńskich wojewódzkich orga- 
nów kolegjalnych. 

LITERACKA. 

— Dzisiejsza Środa Literacka poświęco- 
na będzie znakomitej nowej sztuce Zofji 
Nałkowskiej „Dzień jego powrotu”, która 
na wczorajszej premjerze na Pohulance spo- 
tkała się z gorącem przyjęciem u publiczno- 
ści. Dramat ten w sposób fascynujący i głę- 
boki porusza wie zagadnienia winy i 
kary, odpowiedzialn za zbrodnię, pre- 
destynacji do zła i problemu miłości poś- 
ród tyc hzagadnień. Dyskusja zapowiada się 
Żywo i ciekawie. Początek dziś o godz. 8.30 
wiecz. w siedzibie Związku Literatów, ul. 

Ostrobramska Nr. 9. Wstęp dla członków, 
sympatyków i gości. 

UNIWERSYTECKA. 
— Egzaminy magisterskie na Wydziale 

Humanistycznym U. S. B. w terminie letnim 
roku akademickiego 1930-31 odbywać się b?- 
dą od25 czerwca 1931 r. Do tgzaminów zgła- 
szać się należy pisemnie w czasie od 5 do 
10 czerwca r b. 

— Uroczysta promocja prof. d-ra Julju- 
sza Bertoniego z Rzymu, znakomitego uczo- 
nego i wielkiego przyjaciela Polski, na do- 
ktora honoris causa Uniwersytetu Stefana 
Batorego odbędzie się w Auli Kolumnowej 
w „środę dnia 20 b. m. o godz. i2-ej 7е 
względu na zasługi prof. Bertoniego jaka 
nader czynnego przyjaciela Polski pożądany 

   

jest jaknajliczniejszy udział w dzisiejszej 
uroczystości w Auli Kolumnowej.  Wstęn 
wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Podziękowanie. Komitet organizacyj- 
ny Dancingu Legjonu Młodych. Akademickie 
go Związku Pracy dla Państwa, dziękuje ser 
decznie p. Eugenjuszowi Bodo za wygłosze- 
nie recytacji na rzecz powodzian na dancin- 
gu Legjonu Młodych dnia 13 maja r. b. w 
cukierni B. Sztralla. Pozatem Komitet orga- 
nizacyjny Dancingu Legjonu Młodych wy. 
raża tą drogą podziękowanie p. Anieli Stral- 
lowej, za wydatną i ofiarną pomoc w urzą- 
dzeniu dancingu na rzecz powodzian w dniu 
13 maja r. b. 

Legjon Młodych podaje do publicznej 
wiadomości, iż pieniądze, uzyskane ze zbiór- 
ki na rzecz powodzian, na dancingu w dniu 
13 maja r. b. oraz z połowy dochodu z tegoż 
dancingu na łączną sumę 90 zł. 27 gr. zo- 
stały oddane do dyspozycji Wojewódzkiego 

i 

ON 

x 

KA 
Komitetu Obywatelskiego Niesienia Pomocy 
Ofiarom Powodzi. 

SPRAWY SZKOLNE. 
‚ — Dyrekcja Państwowego Gimnazjum 
Żeńskiego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w 
Wilnie podaje do wiadomości, że podania o 
przyjęcie do kl. I na zasadzie egzaminu 

przyjmują się codziennie od godz. 12—14,30. 
Formularze na miejscu. 

  

SANITARNA. 
— LŁustraeje sanitarne. Jak się dowiadu- 

jemy, z dnieml czerwca zostanie wzmożona 
akcja sanitarna tak na terenie m. Wilna, ja! 
i na prowincji. Poczynając od dnia lego 
specjalne Komisje sanitarne stale będą do- 
konywać inspekcyj saniłarnych zakładów 
handlowych, fryzjerni i rozmaitego rodzaju 
objektów, a w pierwszym rzędzie studzien. 

WOJSKOWA. 

— Pobór rocznika 1910-go. Dziś w dniu 
20 maja przed komisją poborową (Bazyljań- 
ska 2) winni są stawić się wszyscy mężczyźni 
urodzeni w roku 1910-ym z nazwiskami roz: 
poczynającemi się od litery L z terenu IV 
i VI komisarjatów P. P. oraz z nazwiskami 
na literę Ł wszy yjątku, pozatem 
ci z poborowy ch na terenie 
1 komisarjatu, których nazwiska rozpoczynają 
się od litery M. 

Jutro 21 b. m. do stawiennictwa obowią- 
zani są poborowi z nazwiskami na literę M 
zamieszkali w obrębie II i IV komisarjatów 

BR 
— lspekeja pagraniezna. W najbliższych 

dniach przybywa do Wilna dowódca Korpusu 
Ochrony Pogranicza gen. Kruszewski, który 
dokona inspekcji odziałów KOP-u i strażnie 
na pograniczu polsko-sowieckiem i litew- 
skiem. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Podoficerowie Rezerwy Baczność! Za 

    

  

   

  

rząd Koła Wileńskiego podaje do wiadomości 
członków Związku Podoficerów Rezerwy o 
zgonie Kolegi 5. p. Aleksandra Mieczkowskie- 
go. W celu oddania ostatniej posługi Zmarłe 
mu Zrząd Koła zarządza zbiórkę wszystkich 
członków Związku Podoficerów Rezerwy na 
dzień 21 b. m. (czwartek) o godz. 4-ej p. p. 
w lokalu Federacji przy ul. Żeligowskiego +, 
skąd nastąpi odmarsz do kościoła św Trójcy 

dla wzięcia udziału w eksportacji na степ- 
tarz św. Piotra i Pawła. 

Obecność wszystkich konieczna! 

— Nowy Zarząd Stowarzyszenia Archi- 

tektów. W dniu 28 kwietnia r. b. odbyło się 
Walne Zebranie Stowarzyszenia Architektów 
w Wilnie, na którem Zarząd tymczasowy zło 
żył sprawozdanie z czynności organizacyj- 
nych, — poczem został wybrany Zarząd Sto- 
warzyszenia na rok 1931 w osobach: 

Prof. J. Kłosa — prezesa, inż. A. Przy- 
godzkiego — 1 vice-prezesa, inż. St. Naręb 
skiego 2 vice-prezesa, inż. St. Siestrzencewi- 
cza — skarbnika, inż. Fr. Wojciechowskiego 
— sekretarza, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Posiedzenie Naukowe Wileńskiego 

Towarzystwa Ginekologicznego odbędzie się 
dnia 21 b. m. o godz. 20-ej w lokalu Kliniki 
Położniczo-Ginekologicznej U. S. B. (ul. Bo- 
gusławska Nr. 3) z następującym porząd- 
kiem dziennym: 

1) Pokazy chorych i preparatów z Klini- 
ki Położniczo-Ginekologicznej U. S. B. 

2) Dr. G. Gordon — W sprawie zapobie- 
gania ciąży. 7 

— Z Towarzystwa Prawniczego im. Ig- 
naeego Daniłowicza w Wilnie. W dniu 20 
maja nie zaś 21 maja 1931 r. o godz. 7ej 
wiecz. odbędzie się Walne Zgromadzenie 
Towarzystwa Prawniczego, z tem, że w ra- 
zie braku: quorum bez wzgl. na ilość człon 
ków — odbędzie się następne Walne Zgro- 
madzenie tego samego dnia o godz. 8-ej w. 
w Gmachu Sądów. - 

— Walne Zgromadzenie Z. K. P. W pią- 
tek dnia 22 maja o godz. 17 m. 30 w lokalu 
Zarządu Okręgowego Z. K. P. przy ul. Wi- 
wulskiego 4—3 odbędzie się doroczne Walne 
Zgromadzenie członków Zjednoczenia Kole- 
jowców Polskich Oddziału Wileńskiego, na 
które Zarząd Okręgowy wzywa członków 
Zr. P> 

— Klub Włóczęgów Senjorów. LV Ze- 
branie Klubu Włóczęgów Senjorów odbędzie 
się nie w piątek, lecz we czwartek dnia 21 

b. m. w lokalu przy ul. Przejazd 12 (Anto: 
kol). Początek o godz. 19-ej. Na porząkdu 
dziennym ważne sprawy organizacyjne. Obe- 
cność wszystkich członków niezbędna. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
XVI Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 20 maja 1931 r. o godz. 20 w sali 
własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24. 

— Posiedzenie Wileńskiego Oddziału Pol- 
skiego Towarzystwa Psychjatrycznego odbę- 
zdie się w czwartek dnia 21-go maja o godz. 
12-ej w lokału Kliniki Neurologicznej U.S.B. 
z następującym porządkiem obrad: 

1) Prof. S. Władyczko — Pokaz chorych. 
2) Dr. med. A Wirszubski — Zespół ner 

wowo-psychiczny na tle zaczadzenia. 
8) Dr. A. de Rosset — Z dziedziny po- 

granicza schorzeń narządów wewnętrznych 
i układu nerwowego (z pokazem chorych). 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
WYJAZD Z WILNA REDAKTORKI 

„LIETUWOS ŽINIOS“. 
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Wczoraj wyjechała zpowrotem do Ком- . 
na znana działaczka litewska, naczelna re- 

3 

dakiorka organu ludowego „Lietuwos Żi- 
nios* p. Felicja Bortkiewiczowa. 

W Wilnie p. Bortkiewiczowa bawiła u 
krewnych i poznawała życie miejscowych 
Litwinów. 

Pobyt jej w Wilnie nosił charakter nie- 
oficjalny. 

RÓŻNE. 

— Szezepienia przeciwbłonieze. Niezawo- 
dnym środkiem ochrony dzieci przed gro- 
żącem im niebezpieczeństwem zachorowania 
na błonicę (Dyfteryt) są szczepienia anato- 
ksyną błoniczą. 

Szczepienia odbywają się codziennie: 
1) w Klinice Dziecięcej U. S. B. (Anto- 

kol — Szpital Wojskowy) od godz. 11-ej da 
12-ej w poł. 

2) w Miejskim Ośrodku Zdrowia (Wiel- 
ka Nr. 46) od godz. 12-ej do 13-ej w poł. 

Szczepienia są bezpłatne. 

— Z targowisk bydłem. W ciągu ubie- 
głego tygodnia spędzono na targowiska miej- 
skie 1896 sztuk bydła i nierogacizny, z li 
by tej 1885 zakupiono na konsumcję mi 
scową resztę zakupiły pobliskie gminy. 

Ceny mimo tendencji zwyżkowej utrzy- 
mały się na poziomie tygodnia poprzednie- 
go. 

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

8 m. 30 ukaże się po raz drugi „Dzień jego 

pówrotu*, doskonała sztuka Zofji Nałkow- 
skiej, autorki granego u nas i w Warszawie 
z' wiekliem powodzeniem „Domu kobiet". 

„Dzień jego powrotu”, najnowsza sztuka 

Z. Nałkowskiej, poruszająca niezwykle waż 

ne zagadnienia, wywołała wielkie wrażenie 

na publiezności premjerowej. Złożyły się na 

to: fascynująca treść, wnikliwa reżyserja R. 

Wasilewskiego i skupiona oraz pełna nastro- 

ju gra całego zespołu. Ceny miejsc znacznie 

zniżone. 
— Teatr Miejski „Luinia*. Dziś o godz. 

8 m. 30 ukaże się po raz trzeci tryskająca 

humorem komedja Samogyi'a „Córka i pię- 
ciu ojców*. Pełen werwy djalog, arcydow- 
cipne sytuacje, pełna temperamentu reżyse- 

rja dyr. A. Zelwerowicza, oraz brawurowa 

gra całego zespołu zapewniają komedji tej 
długotrwałe powodzenie. 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 

— Przedstawienie na kolonje i obozy Liar 

cerskie w Teatrze „Lutnia*. We wtorek 
dnia 2 czerwca o godz. 8 m. 30 wiecz. od- 

będzie się w Teatrze „Łutnia* arcyciekawe 

przedstawienie, dochód z którego przezna- 

czony jest na kolonje i obozy harcerskie. 
Program prezdstawienia wypełnią. „Za- 

ślubiny Zanetty* Wiktora Masse, oraz frag- 
ment z opery Czajkowskiego „Dama piko- 
wa, w wykonaniu uczenie i uczniów pry- 
watnej kłasy śpiewu p. Wandy Toczylow- 
skiej. 

Oba utwory ukażą się w barwnej opra- 

wie kostjumowej i dekoracyjnej. 
Ceny miejsc znacznie zniżone od 50 gr. 

RBABJO 
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 @а 
dzieci. 16.30: Audycja dla 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. Chwil 
ka strzelecka. 19.00: Program na czwartek 
i'rozm. 19.10: Kom. rolniczy. 19.21: Rezerwa. 
19.40: Pras .dzien. radj. 1955: „Pogadanka 
radjotechniczna“. 20.15: „Moskwa dzisiej- 
sza” — felj. 20.30: Muzyka lekka. 21.80: 
Odcz. muzyczny o Zarębskim. 21.35: Kom- 
cert. 22.50: Kom. i muzyka taneczna. 

   

    

CZWARTEK, dnia 21 maja 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy 12.05. 
Muzyka bałetowa i taneczna (płyty). 12.55: 
Poranek szkolny. 14.30: Kącik dla kobiet. 

„Powstanie listopadowe na Litwie* — 
odczyt. 16.10: Komunikat dla żeglugi. 16.15. 
Program dzienny. 16.20: Koncert symfonicz- 
ny (płyty). 17.15: „Teatr ogromny* odczyt. 
17.45: Koncert popularny. 18.45: Komunikat 
Akademickiego Koła / Misyjnego. 19.00: 
Skrzynka pocztowa Nr. 150. 19.20: Program 
na piątek i rozmaitości. 19.30: Komunikat 
sportowy. 19.40: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: „Norwid* feljeton. 20.15. „Kilka słów 
o przemyśle* odczyl. 20.30: „Carmen“ J. Bi- 
zeta (II i III akt). 21 Audycja literacka 
„Krakus“ C. K. Norwida. 22.15: Koncert. 
22.50: Komunikalty i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
NA NOWĄ FALĘ. 

Radjostacja Wileńska będzie pracowała 
jutro na nowej fali 244 m. Będzie to dzień 
próbny dużej anteny, poczem nastąpi znów 
na pewien czas powrót na starą falę. 

Radjosłuchacze proszeni są o dostosow: 
nie aparatów detektorowych do nowych wa- 
runków odbioru oraz o nadsyłanie uwag o 
rezultatach do rozgłośni wileńskiej. 

KWIATKI MARYSI. 

Lato zbliża się już na dobre. Kwiatki 
kwitną. Biedne dzieci miejskie nie mają sp. 
sobności nasycić się ich pięknem. Ale to ni 
Nie płaczcie dzieci. Dobra ciocia Hala opo- 
wie wam za to przez radjo o kwiatkach Ma- 
rysi. 

KONCERT, POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI 
ZARĘBSKIEGO. 

Dziś o godz. 21.35 Rozgłośnia Warszaw- 
ska poświęca koncert wieczorny, transmito- 
wany i przez Wilno Twórczości Jułjusza Za- 
rębskiego, przedwcześnie zmarłego, niezwy- 

kle uialetowanego kompozytora, ucznia Li- 
szła i profesora konserwatorjum w Brukseli 

Jako wykonawca utworów Juljusza Zaręb 
skiego wystąpi utalentowany pianista prof. 

Józef Turczyński o: jego młoda uczenica 
Ludmiła Berkwit 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Wdniu 18 b m. Kotan Chaja ul. Zawal- 
na Nr. 15 w celu pozbawienia się życia za- 

żyła dotychczas nieusłałonej trucizny. Le- 
karz pogotowia odwiózł Kotan Chaję do 
szpitala, Żydowskiego w stanie bardzo cięż 
kim. Przyczyna nieznana. 

PODRZUTKI. 

W dniu 18 b. m. w bramie domu Nr. 8 
przy ul. Bernardyńskiej znałeziono podrzut 
ka płci żeńskiej w wieku około 3 miesięcy. - 
W tymże dniu w bramie domu Nr. 2 przy 
ul. Św. Jacka znaleziono podrzutka płci mę 
skiej w wieku około 2 miesięcy. Podrzut- 
ków umieszczono w przytułku Dzieciątka 
Jezus. 

  

    

   

                

na. 

  

KRADZIEŻE. 

— Big Sora, ul. Szopena 1 zameldowała, 
że nieznani sprawcy skradli z jej mieszka- 
nia przez otwarte okno garderobę męską + 
damską wartości 2500 zł. 

— Żukowski Dawid, ul. Ostrobramska 16 
zameldował, że nieznani sprawcy zapomocą 
dobranego klucza dostali się do jego miesz- 
kania i skradłi bieliznę męską i damską о- 
raz 5 par cholewek męskich łącznej wartoś- 
ci 500 zł.
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Ekscesy w Hiszpanji. 
Depesze z dni ostatnich pržynoszą 

szereg alarmujących wiadomości o 
ekscesach antymonarchistycznych i 
antyklerykalnych w Hiszpanji. Gro- 
mady demonstrantów krążyły ulicami 

Madrydu z okrzykami: „Śmierć mo- 
narchistom*! i „Precz z klerem*! Ob- 
noszono transparenty z podburzające- 
mi napisami: „Rozbroić gwardję cy- 
wilną”! „Śmierć Berenguerowi“! i t. p. 
Spalono dwa kioski dziennika monar 
chistycznego „El. Debate“. Przypusz- 
czono szturm do składów broni; poli- 
cja z trudem zdołała go odeprzeć. 
Omal nie zlinczowano b. ministra p. 
Matos'a. Doszło do krwawych bójek 
ulicznych pomiędzy monarchistami a 
republikanami, przyczem w pewnej 
chwili gwardja cywilna miała zacząć 
siec tłum szablami. Jedynie szybka in- 
terwencja żywiołów umiarkowanych 
zapobiegła przelewowi krwi. Nie obe- 
szło się jednak bez pożarów. Ekstre- 
miści podpalili 8 klasztorów: sióstr 
salezjanek, jezuitów, karmelitów, try. 
nitarzy, sióstr irlandzkich i t. d. 

Do podobnych ekscesów doszło też 
na prowincji. W Burgos spalono kiosk 
i lokal dziennika „la Verdad*. Zdemo 
lowano klasztor franciszkanów. Spa- 
lono starożytny klasztor Izabelli. Ob. 
rabowano pałac biskupi i pozostałe 
klasztory. W San Fernando szereg za- 
konów opuścił swe siedziby, w obawie 
przed rozruchami. Przedmioty kultu 
ukryli księża i zakonnicy w bezpiecz- 
nych miejscach. Władze ogłosiły stan 
wojenny. Sprowadzono silne oddziały 
wojska. 

Według ostatnich wiadoniości. spo- 
kój został w znacznej mierze przywró- 
eony. Rząd sytuację opanował. 

Postronnemu obserwatorowi wy- 
padków hiszpańskich nasuwa się prze- 
dewszystkiem pytanie, jakie też pod- 
łoże mają wszystkie te ekscesy, skie- 
rowane głównie przeciwko duchowień- 
stwu? Przecież Alfons dobrowolnie u- 
stąpił, monarchja upadła, republikę 
proklamowano. Przewrót dokonał się 
bez przelewu krwi. Monarchiści spra- 

więc, że łatwość, z jaką obalono mo- 
narchję, a wprowadzono republikę 
wytrąca zwolennikom nowego „regi- 
me'u* broń z ręki w dosłownem tego 
wyrazu znaczeniu. Po stronie republi - 
ki stanęła przecież bez wahania armja, 
stanęły niedawne filary Alfonsa, jak 
Barrera, Cavaleanti, Martinez-Anido, 
stanęło wreszcie duchowieństwo. Za- 
pewne, nie wszyscy nowi, a niespodzie- 
wani stronnicy republiki są nimi z 
przekonania. Wielu zadeklarowało swe 
sympatje dla rządu Alcałi Zamory z 
obawy przed rozprzężeniem stosun- 
ków wewnętrznych. Lepiej stanąć po 
stronie Zamory, zresztą praktykujące' 
go katolika, aniżeli dopuścić do anar- 
chji. Tak rozumowało sobie wielu 
„sympatyków* republiki. Nader słusz- 
nie zresztą. Praktyka okazała się jed- 
nak odmienną. Lud czy — jeżeli kto 
woli -— motłoch hiszpański, pobudza- 
ny przez żywioły ekstremistyczne, któ- 
rym nikt i nigdy jeszcze nie dogodzil, 
nabrał przekonania, iż obecna republi 
ka zbyt mało odbiega od dawniejszej 
monarchji. Ta sama armja, te same 
trybunały, ta sama gwardja cywilna, 
ta sama administracja. Tak samo tyją 
sobie po klasztorach korzystający z 
przesadnych przywilejów zakonnicy. 
Ba! zaczynają nawet podnosić głowy 
jawni monarchiści, urządzając tłumne 
wiece antyrepublikańskie. Zbytnia to- 
lerancja rządu, granicząca według nie- 
których ze słabością, wywołała po- 
mruk niezadowolenia, zwłaszcza gdy 
się dowiedziano, iż najwyższa rada wo 
jenna postanowiła zawiesić dochodze - 
nie przeciwko gen. Berenguerowi i 
zwolnić go z więzienia. 

Nie przeto dziwnego, że w takiej 
atmosferze doszło do żywiołowej reak- 
cji. Szczególnie, że i komuniści, ze 
swym wypróbowanym aparatem agi- 
tatorskim, z pewnością maczali w tem 
palce. Zuchwalstwo ich doszło do tego, 
że zwołali na plazza Mayor w Madry- 
cie olbrzymi wiec, na którym wygło- 
szono szereg wywrotowych przemó- 
wień. Kres temu położyła dopiero po 
licja, zatrzymując 80 najczynniejszych 
agitatorów. 

KU Ro"F-E"R 

ności. O ile bowiem tłumić je będzie 
z bezwzględną surówością, zasłuży na 
porównanie z dyktaturą. O ile zaś oka- 
że tolerancję, żywioły ekstremistyczne 
podniosą głowę jeszcze wyżej. Istna 
Scylla i Charybda. 

Narazie rząd jest panem sytuacji. 
Czy jednak na długo? Najbliższa przy- 
szłość to wykaże. 

Spectans. 
ssa 

Zniesienie stanu oblężenia. 
MADRYT 19.5. Pat. — Zniesiono 

tu stan oblężenia. 
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Walne zgromadzenie Woje- 
wódzkiego Komitetu Wiień- 

skiego Pomocy P. M. A. 
W dniu 15 maja r. b. w Wielkiej Sali 

Konferencyjnej Wileńskiego Urzędu Woje- 
wódzkiego odbyło się doroczne Walne Zgro- 
madzenie Wojewódzkiego Komitetu Wileń- 
skiego Pomocy Polskiej Młodzieży Akade- 
mickiej. 

Obrady Zgrom. zagaił i na przewodniczą- 
cego Zgromadzenia przez aklamację wybra- 
ny został p. Marszałek Senatu Władysław 
Raczkiewicz, który zkolei do stołu Prezy- 
djalnego zaprosił J. E. Ks. Biskupa Kazi- 
mierza Michalkiewicza i J. M. Rektora prof. 
dr. Aleksandra Januszkiewicza. Przed przy- 
stąpieniem do następnych punktów porząd- 
ku dziennego na wniosek p. Marszałka Wła- 
dysława Raczkiewicza, zgłoszony w imieniu 
Wydziału Wykonawczego, uchwalono popra- 
wkę do statutu na mocy którego rok admi- 
nistracyjny i budżetowy ma trwać od 1-go 
kwietnia do 31 marca, a nie jak dotychczas 
od I. I do 31. XII. 

Sprawozdanie ogólne z działalności Wy- 
działu Wykonawczego w r. 1930 złożył wice- 
prezes Komitetu p. naczelnik Konrad Jocz. 

Zkolei p. naczelnik inż. August Przygodz- 
ki, jako przewodniczący Komisji Budowy 
Kolonji Akademickiej w Legaciszkach zło- 
żył sprawozdanie z akcji urządzenia Kolonji 
Koszta wybudowania nowego piętrowego 
pawilonu wraz z gruntownym remontem do- 
tychczasowych budynków oraz instalacjami 
elektrycznemi i wodociągami wyniosły ok- 
rągło 101. 000 zł. 

   

Sprawozdanie kasowe złożył skarbnik 
Komitetu p. dyrektor Władysław Szmidt. 
Obroty Komitetu w roku 1930 wynosiły 
156.000 zł. 

Ze złożonych sprawozdań wynikało, iż 
Wydział, Wykonawczy Komitetu w okresie 
sprawozdawczym rozwinął intensywną ak- 
cję zarówno w kierunku zbiórki jaknajpo- 
kaźniejszych funduszów, jak i w kierunku 

WBU E"N=S"K I 

Po odczytaniu przez p. prezesa Jana Ma- 
leckiego sprawozdania Komisji Rewizyjnej, 
uchwalono ustępującemu Wydziałowi Wy- 
konawczemu absolutorjum. W związku ze 
złożonemi sprawozdaniami Walne Zgroma- 
dzenie na wniosek p. H. Dembińskiego z n- 
wagi na owocną i pełną poświęcenia pracę 
Wydz. uchwaliło ustępującemu  Wydziało: 
wi Wykonawczemu z p. Marszałkiem Wła- 
dysławem Raczkiewiczem an czele wyrazy 
serdecznego podziękowania. W dalszym cią- 

gu obrad p. Dyrektor Władysław Szmidt zre- 
terował projekt budżetu Komitetu na rok 
1931-32, który przez Zgromadzenie został 
zatwierdzony. Budżet zamyka się okrągłą 
cyfrą 50.000 zł. 

Najpoważniejszą pozycję wydatkową sta- 
nowi suma preliminowana na wykończenie 
i rozbudowanie Legaciszek. 

Do Wydziału Wykonawczego na okres 
następnych 2 lat wybrano przez aklamację 
prawie bez zmiany dotychczasowy skład Wy 
działu. a więc na stanowisko prezesa — p. 
marszałka Władysława Raczkiewicza, na 

członków J. E. Ks. Biskupa Kazimierza Mi- 
chalkiewicza, naczelnika Konrada Jocza, pre- 
zesa Jana Pietraszewskiego, dyr. Władysła- 
wa Szmidła, naczelnika inż. Augusta Przy- 
godzikego, radcę nisława  Zadnowicza, 
inż. Józefa Łastow: go, prezesa Romana 
Rucińskiego, dyr. Hipolita Siemiradzkiego, 
na miejsce zmarłego w czasie poprzedniej 

. p. inż. Henryka Niewodniczań- 
ano p. prezesa Karola Żuchowi- 

    

    

Jako zastępcy członków Wydziału Wyko- 
nawczego wybrani zostali: P. H. Wilczewska, 
p. Marjan Kowalski, Prezes Sądu Okręgowe- 
go Wacław Wyszyński, Prezes Izby Skarbo- 
wej Ewdard Ratyński, Dyrektor Oddziału 
Banku Polskiego Wysocki. 

Do Komisji Rewizyjnej jednogłośnie wy 
brani zostali pp. prezes Jan Malecki, prezes 
Stanisław Łączyński i rejent Jan Klott jako 
członkowie i pp. mecenas Aleksander Mar- 
cinowski i dyr. Oddziału P. K. O. Biernacki 
jako zastępcy. 

Ofiary na powodzian 
Zofja Dąbrowska — 10 zł. Antonina Dąb- 

rowska — 4 zł. 
Kwotę 23 zł. 80 gr. którą jako całkowity 

dochód z zawodów szermierczych o mistrzo- 
stwo szkół średnich Wil. Okręgu Szkolnego 
odbytych w dniu 9, 10, 14 maja 31 r. w gim. 
im. króla Zygmunta Augusta i organizowa- 
nych przez Okr. Ośrodek W. F. przeznaczam 
na powodzian. 

  

Komendant Okr. Ośr. W. F. 
Herhold J. porucznik. 

Nauczyciele publicznych szkół powszech- 
eiojqadsu] 9031 вП ЦАтор вар wu qoku 
Szkolnego p. St. Starościaka 108 zł. na rzecz 
powodzian. 

Na powodzian 9 zł. 50 gr. ofiaruje Świet- 

Nr. 115 (2057) 

Echa zajścia w I komisariacie P. P. 
Dn. 9 stycznia b. r. został oszukany przy 

kupnie-sprzedaży mięsa wieprzowego han- 
dlarz Józef Pogorzelski. 

Tego dnia na stacji kontroli mięsa nabył 
on od nieznajomego sprzedawcy dwie tusze 
wieprzowe. 

Rozrachunek dopełniono w okolicznej re- 
stauracji. Przy piwku (Pogorzelski bowiem 
mocniejszego alkoholu nie używał) nabywca 
wypłacił sprzedawcy 210 zł.. kupione zaś tu. 
sze leżały na wozie nieznajomego w oczeki- 
waniu na zabranie przez nowonabywcę. 

W pewnym momencie pod jakimś pretek- 
stem sprzedawca wyszedł z restauracji i, jak 
się niebawem okazało, wsiadł na wóz i odje- 
chał z pieniędzmi i ze sprzedanem mięsem. 

Kiedy Pogorzelski zorjentował się, że padł 
ofiarą oszustwa, idąc za radą świadków udał 
się do pobliskiego komisarjatu I-go P. P. 
i domagał się od dy. żurnego st. post. Józefa 
Romanowskiego przyjęcia zameldowania о 
zajściu i wszczęcia dochodzenia,  któreby 
zmierzało do ujęcia oszusta i odebrania od 
niego pieniędzy lub mięsa. 

Tymczasem dyżurny Romanowski, jak 
widać, nie był usposobiony do sprawowania 
swych obowiązków, a wobec tego kazał po 
szkodowanemu zgłosić się nazajutrz. Pogo- 
rzelski obstawał jednak przy tem by odpo- 
wiednie kroki wszcząć natychmiast. 

Dyżurny Romanowski wpadł w gniew i 
krzycząc: „zamknij pysk, bo zamknę”, chwy- 
cił go za głowę, kalecząć skroń paznokcia- 
mi. 

Kiedy zaś pokrzywdzony podwójnie Pogo- 
rzelski zagroził, że zaniesie skargę do komi- 
sarza, Romanowski wraz z innymi posterun 
kowymi wtrącił go do aresztu, a następnie 
osadził.w Centralnym areszcie przy ul. Igna 
cego, skąd zwolniono go dopiero nazajutrz 
o godz. 6 m. 30 rano. 

Po otrząśnięciu się z doznanych przykroś- 
ci, Pogorzelski w poczuciu swej krzywdy spo- 
rządził skargę i ponownie zgłosił się do ko- 
misarjatu, celem doręczenia jej komisarzowi, 
lecz wobec niezastania go pozostawił list dy- 
żurującemu w tym dniu st. post. Romanow 
skiemu. 

Zdawałoby się, że od tej chwili sprawa 
weźmie inny obrót; zostanie wyświetlona i 
właściwie załatwiona. Tymczasem st. post. 

   

  

  

  

Romanowski dopiero po 4-ch dniach poczuł 
się obrażonym i sporządził doniesienie karne 
na Pogorzelskiego, pomawiając go o to, że 
przybył do komisarjatu pijany i czyniąc a- 
wantury znieważył pełniącego służbę dyżur- 
nego t. j. autora doniesienia st. post. Roma- 
nowskiego. 

St. post. Romanowski przytem powołał się 
na kiłku świadków zajścia z pośród policjan- 
tów. 

Sprawa oparła się o sąd grodzki. 
Oskarżony, który wobec takiego obrotu 

sprawy, odwołał się ze skargą do urzędu 
prokuratorskiego, powołał się na szereg świad 
ków, którzy przypadkowo znale ę w kry- 
tycznym momencie w lokalu komisarjatu i 
widzieli dokładnie przebieg zajścia, aczkol- 
wiek w pewnym momencie policjanci starali 
się ich unieszkodliwić przez wydalenie z lo- 
kalu. 

wiadkowie oskarżyciela w czasie rozpra 
, aczkolwiek w głównych zarysach zgod- 

nie stwierdzali, iż Pogorzelski był pijany i 
ubliżył Romanowskiemu, to jednak poddani 
bardziej drobiazgowemu badaniu wykazali 
wiele rażących sprzeczności, które podważy- 
ły siłę prawdomówności. 

  

   

  

  

  

  

  

    

     
Natomiast liczni świadkowie, na których 

ię osk. Pogorzelski, z całą stanow- 
cią stwierdzili bezprawne zachowanie się 

Romanowskiego. 
Sąd biorąc pod uwagę całokształt mater- 

jału, doszedł do przekonania, że oskarżenie 
jest bezpodstawne i podsądnego Pogorzelskie 
go uniewinnił. 

W kilka dni później na wokandę tegoż 
sądu weszła sprawa przeciwko st. post. Ro- 
manowskiemu o pobicie interesanta okradzia 
nego Józefa Pogorzelskiego. 

I tym razem przed sądem przewinęło się 
wiele świadków wysuniętych z obu stron 

Sąd, po ponownem zbadaniu sprawy, 
uznał, zgodnie z wnioskiem prokuratora, winę 
osk. Romanowskiego za udowodnioną i za 
zadanie lekkiego uszkodzenia ciała Pogorzel- 
skiemu skazał osk rżonego na zamknięcie w 
areszcie przez 2 miesiące. 

Wyroki w obu tych sprawach nie за о- 
stateczne, gdyż obie strony odwołały się da: 
wyższej instancji. 

  

  

Ka-er. 

Rehabilitacja skazanej akuszerki. 
Przed kilku miesiącami sąd okręgowy ro- 

zpatrywał sprawę akuszerki A. Jutanowej 0. 
skarżonej o dokonanie zabronionego zabiegu 
na osobie położnej Ciepułkowskiej wskutek 
czego pacjentka zmarła. 

W wyniku rozprawy sąd podsądną uznał 
za winną i skazał ją na 4 lata domu po- 
prawczego. 

sądem apełacy jnym. 

Tym razem sąd, w składzie wiceprezesa 
p. Wł. Dmocho iego i przy udziale pp. 
sędziów Eydrygiewicza i Jundziłła, po zba- 
daniu dodatkowego materjału i wysłuchaniu 
oskarżenia wiceprokuratora p. Komara i o- 
brony mec. Petrusewicza i Świdy, uznał wy 
rok pierwsze instancji za niesłuszny, uchy 

      

we przegrali, a zatriumfował republi Ekscesy antyklerykalne stwarzają należytego urządzenia Kolonji w Legacisz- lica Dziewcząt im. Józefa Piłsudskiego przy Skazana odwołała się do wyższej instan-  lił go i osi oną uniewinnił, przywracając kański duch czasu. Zdawałoby się dla rządu republikańskiego duże trud- kach ul. Koszykowej Nr. 7. cji i wczoraj proces ten toczył się przed jej pełnię praw. Ka-er. 
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urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

  

posady 

rządcy domu 
  

Uwadze P. P. Przedsiębiorców Budowlanych 

spodarstwo Adres: 

ul, Zarzecze 20 m. 18. 

Film ten 
przewyższa nawet 
„Paradę miłości". 
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      W roli głównej bohat. i Konsumentów! WYKONYWA w domach rządowych lub rasy (chart) filmu „Óroga do Raju: Liljana Harvey i Henry Garat. и PUNKTUALNIE. ||| | prywatnych. Posiadam do | SUKA przywiązane © Mickiew. 22, tel. 15-28 и 5 Fabryka kafli „KAAF р BM: NAD PROGRAM: Tygodnik dźwięk. Paramountu. Początek o g. 4, 6, 8 i 1015, Na |-y seans ceny zniżone aDryKa Ka „ УАРО S bre świadectwa. Łaskawe | dniu I6 b.m. do poręczy 

W LIDZIE SOLIDNIE oferty proszę nadsyłać do ganku—do odebrania. Do- 
KINO-TEATR Dziś! Nadzwyczajny podwójny program! Wielki film polski w-g scenarjusza Konrada Toma poleca kafle z bialuch i majolik, ze Moana: „A rie ej Na AM, Lip auk e 

„PAN“ 
WIELKA 42 tle wielkiej miłości fermera. 

»Kiedy kobieta zdradza męża 
zmarła w Wilnie K. Niewiarowska, 
M. Modzelewska i Józef Węgrzyn. 

rothy Dumbar. 

rodzinnych. 

Początek o godz. |-ej, 

» Książe wśród cowboy'ów 
W rolach głównych: Król cowboy.ów Tom Tyller oraz jego urocza partnerka DO- 

Ceny od 30 gr. 

Wielki dramat erotyczny osnuty na tle stosunków 
W rolach główn. znana artystka trag: 

Wielki dram. sen- 
sacyjny osnuty na 

  

Ceny fabryczne.   składu fabrycznego—Zawalna 38.     

Przetarg. 

  

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

dla W. S. 

Oszczędności 
swoje złote i dolary ulo- 
kuj na wysokie oprocen- 

  

(Ogród po-Bernardyński) 
W razie nieodebrania w 
ciągu 7 dni będę uważał 
za własną. 

Zgubione 
  

i i i bot towanie. Gotówka twoja я Kino Kolejowa | Dziś i dni następnych! rr ° ro. 1. <Ż С „ Magistrat oglasza przetarg na roboty : на fo::| Zarwiadczkiie wy dode 
: Pa salai Bio Baśń MIOSCI MOŚĆ UZÓPKIESA) | zempej: dostawę żwiru, przy robotach bru- śe, uebreń dl klem | Pra SEEKE petsonsłiw 

WO NY m karskich na terenie m. Wilna. EE ei LOMBARD | Mazistału m Wilia zd” QGNISKO Wzruszająca historja miłości syna wschodu i Europejki. Bramat w 10 aktach 

  

Przy robotach ziemnych i dostawie żwi- 
jadalne, sy pialne i ga- 

Plac katedralny, Biskupia 

  

5-111. 1931 r. za Nr. 294 na 
nazwisko Piotra Szacho- 

  

          W rolach Początek seansów o godz. 6-ej, u obowiązują załączone „Warunki na do- Nr. 12. Wydaje pożyczki (abok dwores kolejow.) ы е ZEE c r owiązują ąaczone „W binetowe, kredensy, y asis G j głównych Rod la Rocque i Marcelina Day. w niedz i święta o godz. 4-ej. sez woki roboty iek Biot szafy Tośka itd. pea” o A wicza, unieważnia się. 

Ы erta ma zawierać cenę: Wykwintne, Mocne, ianin, Ikich dniu 17-V. r. b. zgu- KINO-TEATR | Dziś wieczór śmiechu i humoru! za EG żwiwałocostejicehudowiii Ni EDROGO. EO WE s SG Wał 
a a $ 8-53 ю dwiezieni й nemi dokumentami Stani-- Znakomit: za | m. ziemi wraz z odwiezieniem. Dien 

koi - . mm. | | na dogodnych Warankati aska: U komik Termin składania ofert upływa z dniem RATY. aim ZNRIGSCAWO dowatoch 
aa |-go czerwca 1931 r. I NA nie takowego za sowiter 

Miekiewicza 9. SE Oferty przyjmuje Kancelarja Sekcji Tech- NADESZŁY NOWOŚCI. A ZĘ wynagrodzeniem adres: w : AD DEC J 1178 przy ul. Nowoświeckiej 5 ši 5 ia 
niczne kój Nr. 52 od godz. 9 do | redakcji „Kuriera Wileń INTELIGENTNY I Nok JŲ Ei PP- do sprzedania. Szezegėly | skiego“ dla p. Stanisława 

3 Obwieszczenie. Ogłoszenie. człowiek, średnich lat, nie MAGISTRAT M. WILNA. 
  Inario lotne u dozorcy. Kunickiego. 

  

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, X rewiru Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie | pijący, b. „dobrej opinii, = - 

Władysław Cichoń, mający siedzibę w Wilnie, przy | ogłasza na dzień 23-go czerwca 1931 roku przetarg | ma chorą žonę w szpita- Przetar dzwonki sygnalizacyj- [f Kani sher IG Žas 
ul. Góra Bouffałowa Nr. 19m. |, na zasadzie art. 1030 | publiczny na sprzedaż urządzeń tartacznych (trak Hof- | lu, jest bez pracy, znaj- е ne, ustawienie aparatów dania 1 

s U.P.C. obwieszcza, iż w dniu 27 maja 1931 roku od 
godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Zamkowej Nr. 5 od- 
będzie się sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 

mana, szlifierki, cyrkularki, koła pasowe i t, p.) 
Powyższe. przedmioty znajdują się w Magazynie 

Zasobów w Wołkowysku, gdzie mogą być obejrzane. 
Należy się zwrócić do zawiadowcy i, Zasobów. 

duje się w bardzo ciężkiem 

położeniu materjałnem, 
apeluje do szlachetnych 
serc osób o udzielenie lub 

, Państwowa Fabryka Wyrobów Tytonio- 
wych w Wilnie ogłasza przetarg na sprze- 
daż wycofanych maszyn gilzowych i karto-   radjowych i telefonów 

wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter   Choroby skórne, 
weneryczne 

i moczopłei we,   w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12: ehomego, należącego do dłużnika Marjana Niewiadom- t zielen ulica Mickiewicza 4, т all 

i i ji 1. 610, Szczegół: Wydziale Zasobów D. O. K. P. w | wskazanie możności zaro- w + * = Šis awniej Nr. ) 9 warun- 
sie ias narams SAS Wilnie, ul. Słowackiego, Nr. 2, Ill-cie ais pok. 38. | bienia na chleb. B. A, | nažowych. Szczegėlowych informacyj udzieli | ST. PIÓREWICZ telefon 10-90, kach „dowiedzieć s a 

miejscu u właściciela, 425/V1 Komornik (—) Wł. Cichoń. 424/V1—2 ul. Subocz 65 m. 2   
  

MIGNON _G. EBERHART. 

Gdy pacjent przemówi... 

  

bacznie O'Leary'ego i policję. 
— Poczekajcie!=krzyknęła March. 

—Panie O'Leary. to wszystko stało się 
z mojej winy. 

— Pani wpuściła go do domu — 

Dyrekcja Fabryki—W;lno, Makowa 17. 

ce palce. O'Leary nie uznał za wska- 
zane pytać dziewczyny wprost o jej 
zgubę i mój niepokój z tego powodu 
poszedł na marne. 

— March! — krzyknął Lonergan. 

678 | ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9. od godz. 9—12 i 4—8. 

  

Federie. Wspomnę nawiasem, że póź- 
niej, po zniknięciu słonia, wszyscy w 
domu doszli do przekonania, że mu- 
siała się w nim kryć tajemnica poszu- 
kiwanych przez nich pieniędzy i zaczę- 

  

jego pan umrze, nie zdradziwszy miej- 
sca ich ukrycia, sam szukał tego miej- 
sea. Słowa panny Keate, że znalazła 
słonia u stóp schodów zaraz po zabi- 
ciu Adolfa, zwróciły jego uwagę na 

я РУ ia nie —Jakiž j o i! Czy żes i ć i jego. — Spojrze Eusta- ten przedmiot. Zabrał go i przypusz- w nkursie Scotland Yardu. rzekł O'Leary. — I od tego dnia nie Jakiż ja byłem głupi! Czy możesz Ii szukać i jego. — Spojrzał na - pi ) 
Powiešč nagrodzona na konk d miala pani chwilki spokoju. mi przebaczyć? Warjowalem z despe-  chego, na Izabellę i na Mittie. — Adolf czalnie otworzył i przeczytał ukryty 

Przekład autoryzowany z angielskiego. Och, nie miałam! — krzyknęła racji z powodu braku gotówki i może otworzył jakimś sposobem słonia i w środku papier. Ale panna Keate zna- 
Nikt mie odezwał się. Wdowa po- 

szukała bezradnym wzrokiem O'Lea- 

  

  

   

poniósł na szczęście żadnej szkody. 
Ujęłam go za rękę, chcąc zbadać puls. 

March. — Od tej godziny, gdy spot- 
kałam go na drodze w dzień śmierci 

  

   

        

dlatego nie byłem przy zdrowych 
zmysłach. Widziałem cię, przechodzą 

  

  

przeczytał schowany w nim papier. 
Proszę, daj mi pan słonia! —— zwrócił 

          

lazła słonia i schowała w futerale od 
skrzypiec, skąd również zniknął. 

  

ry'ego. — Przedewszystkiem — zaczął stryja Adolfa... Wyszłam prze, się cą przez pokój i nie wiedziałem, że się do Karola: e ze Ja go. wziąłem — przerwał ° — To Karol Federie powtėrzy-+ Lance O'Leary — Karol Federie nie i on podszedł do mnie i powiedzial, wracalaš, „bo nie ustyszalem. I usly- : O Buon ikgnai Tęką do kieszeni Karol. = Widziałem, gdzie ona go 
ła nieprzytomnym głosem. — Ale on umarł. Uznał tylko za stosowne opuś- kim jest. Uwierzyłam mu naturalnie, szawszy, że po strzale ktoś przemyka więźnia. M ywiązało się RE Schowała: bosstałem właśnie Kr ad > 

umarł piętnaście lat temu. cić kraj piętnaście lat temu i gdy ro- bo jest zupełnie podobny. do stryja się cicho przez mój pokój i przekręca motamie | w ręku policjanta błysnęła dach. Prawdę mówiąc, pilnowałem 
Na te słowia Mittie podniosła prze- zeszła się wieść o jego Śmierci, nie Adolfa i Eustachego, Skłonił mnie, że- klucz w drzwiach „korytarzowych = zielona zabawka. : tego pokoju prawie bezustannie. 

raźliwy wrzask, a Kema zbliżyła się do sprostował jej, bo była mu na rękę. bym go wpuściła do domu. Zrobiłam po... pomyślałem, że to byłaś ty. Nie sA Proszę pana! . Reisai Na schodach! A więc on miał klucz 

March i ujęła jej rączkę w swoje Czy tak było panie Federie? to, ale starałam się mieć go na oku. wyobrażałem sobie, coś ty mogła ZTro - O Leary wziął W rękę a od sypialni nad pokojem wiežowym. 

szorstkie, brunatne łapy. Deke Loner- — Tak było — potwierdził zapy- Zaraz pierwszego wieczoru przeszłam bić, ale postanowiłem, że nie powiem... cacko sw pokoju zapadła a — аанаа 2OBIERWA gonia 

gan usiadł bezsilnie na łóżku i rzekł  tany. Głos jego był taki układny, słod- ukradkiem przez sypialnię Eustachego — Słusznie pan się oskarża - sa szyscy pochylili się cu z! ev  —zwróciłam się do Eustachego —Wy 
nerwowo: ki i arogancki i tak podobny do głosu nad tym pokojem i zeszłam do połowy przerwał O'Leary Adolf i jego mor. patrząc na zielonego słonia i wszyscy SA EŻ PA ia 2 ibljoteki 

— Niech mnie licho weźmi Eustachego, że aż drgęłam i obejrza- schodów, żeby zobaczyć, czy czasem  derca prżeszli przez pański pokój i westehnęli. : ! A Aaa > E dzień: sa 
Nad ogólną wrzawę wzbił się silny łam się, czy to naprawda, nie Eustachy Karol nie probuje budzić dziadka. zeszli po schodach. Musiał pan spać, о Геагу zważył na ręku drobny 3 : 3 a FE Giże 2. 

głos O'Leary'ego. przemówił. Nie wiedziałam, że dziadka nie można skoro pan tego nie zauważył. : przedmiot. : >> = Z + ań EBY a AR. 
— Niech pani siada, pani Federie. — Dowiedziawszy się, że pański było obudzić, zala smutnemi — Mów pan dalej, panie O'Leary c» a a oz rzekł po- RE sA a> s 

I pani, panno March. Wyjaśnimy całą ojciec jest chory, przyjechał pan do oczami na nieruchomą postać na łóż- —rzekł nerwowo Eustachy. — (o da- Ma — Warta Say a s > > “> R GÓR ik 2 3 = „la 

rzecz odrazu. Panno Frisling, przesta- domu, aby wydobyć od niego tyle pie- ku. i lej? — Do tej chwili nie odezwał się Pelne elektry AR paca -  obecn« * ]: ę Ra 
nie pani krzyczeć? niędzy, ile się da. Bał się pan tylko, że — To pani tam zgubiła czerwony jeszcze do zmartwychwstałego stryja, czenie przerwał ostry 8 os Izabelli: — Panna Keale znalazła słonia po 

Ostry ton tego pytania przywiódł  pominie pana w testamencie Natural- pompon od pantofelka — rzekł O'Lea-  łecz patrzył w jego ciemną twarz jak == О!шох‹ go Pa. zo = : raz drugi — ciągną O“Leary. 

Mittie do opamiętania, bo zakrztusiła nie ojciec był przekonany, że pan nie ry, lecz nie powiedział jej, że znalazł zahipnotyzowany. ua TE Jeszcze = й еаг: 1— TA 

się i umilkła. Zdałam sobie sprawę, że żyje. go w dłoni zabitego Adolfa. Sądzę, że — Dobrze = zgodził się O'Leary. Powiem PARY KR PIGTW, OR e (D.G.N)): 

mam otwarte usta, zamknęłam je więc — Właśnie — odpowiedział Karol nigdy się o tem nie dowiedziała. Natu- —Adolf Federie został zabity dlatego, i dowiodę tego. Morderca e a a Fe: iki = 
energicznie i podeszłam chwiejnym  Federie. Był opanowany, ale oczy jego  ralnie pompon leżał na schodach iu że zabrał z kominka zielonego słonia,  derie uciekł. SODA) wiedzia „że że 

krokiem do łóżka. Mój pacjent nie krążyły po pokoju i obserwowały  mierający pochwycił go w sztywnieją- gdzie go zawsze trzymał stary pan domu były pieniądze i bojąc się, że ‚ 

+ 
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Mlydawaiciwo „Kurjez Wileński" S-ka x ogr. odp. 

  
Druk. „Zmicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

 


