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ZBUDŹ SIĘ, EUROPO! 
  

Przewodniczący Unji Paneuropejskiej, 

hr. R. N. Coudenhove-Kalergi ogłosił po 
У, nacechowany 

kuł z okazji rocznicy daty — 

niż subtelnym idealiz- 

  

mem, a 
      

  

oficjalnego wręczenia rządom 

orjału Brianda w sprawie Unji 

17 maja 

t. zw. Me 

Europejskiej. 

Świat stoi w płomieniach a Euro- 

pa śpi. 

Wiełkie 

kryje w sobie groźbę, że przemieni 

gospodarcze 

© 
w przesilenie polityczne i społeczne. 

przesilenie 

  

Pod znakiem zapytania stają podsta: 

wy europejskich form życiowych. 

Co czynią rządy? 

Chadzają XIX stulecia, 

które doprowadzity do ka- 

drogami 

drogami. 

tastrofy. Rządy spierają się o skraw- 

ki ziemi i o interpretację traktatów, 

o sprawy pre- 

  

o zagadnienia tonażu, 

stige'u. 

Rządy spierają się. a narody cier- 

Głodują miljony, mil 

miljony są 

pia tymczasem. 

jony są bez pracy. W TroZ- 

paczy. 

Cóż obchodzi te miljony gra gabi- 

netów? Frazesy nie mogą dać chleba 

y. W ten sposób polityka traci 

  

ani pr: 

zaufanie mas. Z własnej winy. 

Dziś. 

mąż stanu rzucić w ten małostkowy 

wiel- 

przed rokiem, odważył się 

wir politycznych intryg ziarno 

kiej inicjatywy. Briand przesłał rzą- 

dom memorjał europejski. Wezwał je 

do utworzenia europejskiego związku. 

Od iego dnia walczą moce przeszłoś- 

ei z mocami przyszłości o los inicjaty- 

wy. Jedni chcą, ażeby sprawa ugrzęz- 

ła w piasku aktów i ankiet, pośród 

Inni pragną    konferencyj i komi 

inicjatywę tę rozwinąć i dźwignąć do 

wysokości największego dzieła na- 

szego wieku. 

  

Wszystko zawisło od wyniku tej 

wałki: Czy Europa stanie się tylko 

skrzydłem nowego pałacu Ligi Naro- 

dów, czy też silnem i dążącem 

wzwyż państwem światowem o wspól- 

nej polityce, wspólnem gospodarstwie 

i wspólnej armji. A to bez ucisku i bez 

hegemonji. Jako wolna społeczność 

wielkich i małych narodów kultury. 

W zapasach tych walczą Niemcy 

Niemcom, Francuzi przeciw 

Słowianie przeciw Sło- 

przeciw 

Francuzom, 

wianom. Nie jest to walka między na- _ 

rodami ałe wałka wśród narodów. 

Jest to wałka między XIX a XX 

wiekiem. z 

Nie rządy rozstrzygać będą o wy- 

niku tej walki i o zjednoczeniu Euro- 

py, ale rozstrzygać o tem będą narody 

same. Polityka narodowego współza- 

wodnictwa upadnie w tym dniu, w 

którym ujawni się jej bezsens. 

Europa powstanie w drodze bez- 

krwawej rewolucji. — Przez zwycięst- 

wo zdrowego rozsądku ludzkiego nad 

« od własnych rodaków. 

szowinistycznemi frazesami. — Przez 

zwycięstwo wspólnej pracy nad haszy 

szem nienawiści, któremu ulegają dzi 

jeszcze miljony. 

    

Przywódcy, jacy narodzili się w tej 

walce, to ci Europejczycy, którzy po- 

trafili dzięki wykształceniu i pracy, al 

bo dzięki poznaniu sięgnąć wzrokiem 

poza granice swego kraju. To ci, któ- 

rzy poznali, że ludzie, którzy żyją za 

temi granicami, nie różnią się o wiele 

Że i oni 2 

liwością reagują na dobre słowa i czy- 

ny, a na złe słowa i czyny reagują 

gniewem. 

Kto to poznaje, temu polityka dni 

naszych wydaje. się jakby zły jakiś 

sen. Upiory przeszłości drażnią naro- 

dy do bezpłodnych czynów. Wszyst- 

ko to jest rzeczą zbyteczną, wszystko 

to jest rzeczą bez sensu. Nadejdzie 

dzień, kiedy ci wrogowie  rarodów, 

nie będą 

już zwałczani. Będzie się ich wyśmie- 

kiedy ci wrogowie Europy 

  

wało, nikt nie będzie się troszczył o 

nich. 

Bo inne, większe cele i zadania cze- 

kają nowe pokolenie, czekają nową 

Europę. 

Odkąd Niemey i Polacy przed 250 

laty wyparli Turka z pod Wiednia, 

Europie nie groziła żadna 

na potęga. Dopiero bolszewizm zmie- 

zewnętrz- 

nił to położenie. Bo oto powstaje tu no 

wa religja świata o o wiele większym 

fanatyźmie niż dawne. O wiele goręt- 

szej woli, by świat nawrócić słowem 

i rozlewem krwi — do ich wiary. 

Wiara ta nazywa się równość. 

By równość tę osiągnąć, niszczy ezer- 

wony Isiam wszystkie korzenie wol- 
  

ności, wszelkie korzenie indywidualno 

ści. 

Cóż Europa przeciwstawić ma tej 

myśli? Gdzie tkwią moralne siły Euro- 

py. któreby mogły ją ratować przed 

tem niebezpieczeństwem ? Interesy za- 

łamują się, jak źdźbła, pod kosą sil- 

nej wiary. Idee zmóc mogą tylko idee. 

Europa upadnie, jeśli nie zwycięży 

pod znakiem Jedynie 

wolność jest ideałem, który ocalić 

wolności. 

mo- 

że Europę. O ten ideal walczyli naj- 

lepsi Europejczycy przez wieki całe. 

Odkąd zaś ideał ten zdobyto, zapomnia 

no o nim. A to dlatego ponieważ wy- 

daje się rzeczą samo przez się zrozu- 

miałą. 

Europa winna się opamiętać. Nie 

śmie być zmuszona do tego, by płakać 
miała pewnego dnia z powodu utraty 

wolno: ale już dziś walczyć ma o     

ocalenie tej wolności. 

Jeśli zwycięży bolszewizm, wolność 

zamrze. . Gwoli wolności znisz 

  

obywateli — chłopów w$właszezy — 

robotników ujarzmi. 

Nie idzie tu o walkę klasową, ale 

o walkę kultury. 

Po stronie wolności walczą nietyl- 

ko obywatele i chłopi, ale walczy i ca- 

ła socjaldemokracja Europy, dziedzicz 

ka wielkiej liberalnej tradycji. Wśród 

dostarczających pomocy bolszewizmo- 

wi znajdują się największe potęgi ka- 

pitalistyczne świata, 

Żaden rozsądny Pan-Europejezyk 

nie myśli o interwencji w Rosji. Ale 

każdy konsekwenty Pan-Europejczyk 

musi być gotów do obrony Pan-Euro- 

py przed nowym czerwonym despo- 

tyzmem. 

Ponieważ nie idzie tu o polityczne 

kontrasty, jak wśród przesileń niemiec 

ko-francuskich, ale idzie tu o walkę 

dwóch form „życiowych, dwóch kul- 

tur. 

Idzie tu o moralne rozstrzygnięcia. 

O rozstrzygnięcia, nie o kompromisy. 

Wobec tych wielkich rozstrzygnięć 

polityka gabinetów nie dopisuje. S ta- 

lin jest większy. Stalin jest konse- 

kwentniejszy, Stalin jest silniejszy. 

  

Tylko idea europejska, pojęta w ca 

łej głębi, powstrzymać może napór bol 

szewizmu. Żadne targi, żaden spryt, 

żadne intrygi. 

Jedynie wielkoduszna polityka zje- 

dnoczyć może Europę. Tylko bez- 

względne równouprawnienie, jedynie 

reforma. Kto zezuje w stronę XIX wie- 

ku, dla tego niema miejsca w stuleciu 

narodowa tolerancja, tylko socjalna 

XX. 

"Nowi ludzie zrealizują natenczas 

nowe konieczności. Znajdą siłę ponie- 

waż są w przymierzu z przyszłością. 

Kotwieę pokoju zapuszczą w woł- 

ności, a kotwicę wolności w sprawied- 

liwości. Włedy dopiero dźwignie się 

Europa: nie jako łatanina, 

serce świata. 

R. N. Coudenhove-Katłergi. 

ale jako 

    

Popierajcie Ligę Morską 
Z—— i Rzeczną!! 
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+ do Styru. 

Audjencje u P. Prezydenta. 

WARSZAWA. 20.5. Pat. — 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu 20 b. m. w godzinach południo- 
wych kolejno ministra sprawiedliwo- 
ści Michałowskiego, gen. Marjusza 
Zaruskiego oraz ministra rolnictwa 
Janta-Połczyńskiego. 

Naminacja dr. Lisiewicza. 
Tel. od własn. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że b. szef kance- 
larji cywilnej P. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej dr. Adam Lisiewicz został 
mianowany konsulem polskim w Mo- 
nachjum. 

Daiszy spadek bazrobocia. 

Tel. od własn. kor. z Warszawy. 

Według danych Państwowego U- 
rzędu Pośrednictwa Pracy liczba bez- 
robotnych w Polsee w dn. 16 b. m. 
wynosiła 539.394 osoby, eo w porów- 
naniu ze stanem z przed tygodnia wy- 
ka? spadek liczby bezrobotnych o 
6.607 osób. 

    

    

g 

Konierentja zbożowa. 

LONDYN. 20.5. Pat. — W dniu 20 
b. m. przed południem obradowały ko 
misje, wyłonione w toku obrad konte 

zbiżowej. Cały ciężar prac ko- 
skoncentrował się. w komisji 

wniosków, dlatego też powołanie do 
niej delegata polskiego dyr. Rosego, ja 
ko jednego z trzech członków tej komi 
sji jest poważnym sukcesem dełegacji 
połskiej, Sukces ten jest tem ważniej- 

'„, że podstawą materjalną prac ko- 
ą wnioski polskie, które ogólnie 

oceniane są jako najbardziej konkret 
ne i ujmujące całokształt zagadnień 
konferencji. 

      

    

Po południu odbyło się posiedzenie 
plenarne konferencji, na którem prze 
mówienie wygłosił delegat sowiecki 
Lubimow. Przemówienie Lubimowa, 
a także obu innych delegatów sowiec- 
kich, którzy zabierali głos, stanowi 
najważniejszą sensację konferencji. 
Delegaci sowieccy wyrazili swą całko- 
witą aprobatę dla wniosków Polski, 
godząc się zarówno na zasadę ograni 
czenia kontyngentów eksportowych, 
jak również na udział proponowany 
przez Polskę w międzynarodowej koa 
ferencji zbożowej. Natomiast stanowi- 
sko odmowne wobec wniosków pol- 
skich zajęli Amerykanie, których de- 
legat oświadczył, że Ameryka nie mo- 
że uznać zasady ograniczenia eksportu 
przez wprowadzenie konty ”ngentów, 
lecz jako jedyną tezę wysuwa ograni- 
czenie produkcji. Delegat Polski p. Ro 
se w dłuższem przemówieniu przeciw- 
stawił się tezie amerykańskiej, dowo- 
dząe, że o ile Amerykanie uważają о- 
becny stan zagadnień eksportowych 
za idealny, to zbytecznem było zwoły- 
wać konferencję, o ile zaś godzą się na 
pogłąd, że stan ten nie jest idealny | 
że winien być zmieniony, to pożytecz 
nem byłoby, ażeby delegacja amery- 
kańska przedstawiła konkretne propo 
zycje, jeżeli nie godzi się na wnioski 
polskie i australijskie. Wysuwanie te- 
zy ograniczenia produkcji w formie 
tak ogólnej i niejasnej, jak to uczyniła 
delegacja amerykańska, nie ułatwi pra 
cy konferencji. Również i inni mówcy 
wypowiedzieli się przeciwko stanowi- 
sku Ameryki, między innemi także i 
delegat sowiecki. 

Ogółem z przebiegu dzisiejszego po 
siedzenia wynika, że na 11 państw, bio 
rących udział w konferencji, 10 

  

państw jest w zupełnej zgodzie co do. 
prace konferencji na podstawie wnios- 
ków polskich. Powodzenie konferencji 
zależy od stanowiska Ameryki, która 
jedna zachowuje stanowisko oporne. 
W dniu 21 b. m. pracować będą dalej 

Następne posiedzenie odbę- 
dzie się dopiero w piątek rano. 

W dniu 20 b. m. o godzinie 20-ej 
odbyło się przyjęcie w ambasadzie pol 
skiej, na którem delegaci i eksperci 
polscy mieli możność zetknięcia się z 
wybitnymi przedstawicielami prasy 

angielskiej, amerykańskiej i kanadyj- 
skiej oraz z reprezentantami brytyj- 
skiego parlamentu i świata gospodar- 

czego. 

  

  

aś 

Morderca i samobójca. 
ŁUCK 20.5. Pat. — Mieszkaniec wsi Rv- 

wańcze pow. łuckiego Łokaczuk Sidor lat 3t 
wydalił się z domu wraz ze swym synem 
Stefanem lat 4 i córką Natalją lat 8. Nieba- 
wem w lesie obok gć Połońki znaleziono 
wiszące na drzewie zwłoki, w których roż- 

poznano Łokaczuka Sidora. Następnie usta- 
ołno, że Sidor przed popełnieniem samobó j- 
stwa zamordował swoje dzieci, zadając im 

razy kamieniami w głowę, poczem rzucił je 
Zwłoki dzieci wydobyto. 

    

Pan“ 

*'sztej konierencji 

Marszałek Piłsudski honorowym członkiem 
Ligi Pokoju. 

; Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Światowa Liga Pokoju w Genewie wystosowała do Marszałka Pił- 
sudskiego pismo, w którem prosi go o przyjęcie godności honorowego 
członka Ligi. 

Sesia nadzwyczajna odbędzie się na jesieni. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wedłe wiadomości ze źródeł mia- 
rodajnych sesja nadzwyczajna ciał 
ustawodawczych, która projektowana 
była początkowo na koniec maja, zo- 

stala przesunięta na czas po waką- 
cjach letnich i należy się spodziewać, 
że odbędzie się ona dopiero we wrześ- 
niu lub październiku. 

  

Nowi posłowie w Wiedniu i Budapeszcie. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że w bieżącym 
tygodniu zostanie podpisana nomina- 
cja dyr. departamentu konsularnego 
w Min. Spraw Zagraniezn. p. Łukasie 
wicza na posła polskiego w Wiedniu. 
oraz p. Lepkowskiego b. radcy amba- 

  

sady polskiej w Waszyngtonie na po- 
sła polskiego w Budapeszcie. Równo- 
cześnie dowiadujemy się, że dotych- 
czasowy poseł polski w Hadze p. 
Kętrzyński został odwołany do cent- 
rali. 

Przedłużenie terminu rejestracji meldunkowej. 
Tel. od wł. kor. 

Min. spr. wewnętrzn. wydał rozpo- 
rządzenie, w którem przedłużył do dn. 

31 grudnia r. b. upływający z dn. 1 lip- 
ca termin złożenia rejestrów meldun- 
kowych mieszkańców. W temże rozpo- 
rządzeniu min. spraw wewn. upoważ 

  

z Warszawy. 

nił wojewodów do dalszego przedłu 
żenia tego terminu do dnia i lipca 
1932 roku, w takich gminach, w któ- 
rych z wyjątkowych względów złoże- 
nie takiego rejestru do końca bież. 
roku okazałoby się niemożliwe. 

Przemówienie w ięz. polskim min. Zaleskiego 
w Radzie Ligi Narodów. 

(Teł. od wł. kor. z Warszawy). z 

Agencja „Iskra* donosi z Gere- 
wy. Głównym punktem porządku 
dziennego wczorajszego rannego 
posiedzenia Rady Ligi była sprawa 
prac przygotowawczych do przy- 

rozbrojeniowej. 
Dyskusja dotyczyła głównie ankie- 
ty w sprawie stanu uzbrojenia po- 
szczególnych państw. Min. Zaleski 
odczytał deklarację rządu polskiego 
w tej sprawie w języku poiskim. 
Było to pierwsze polskie słowo, 
które rozległo się na plenarnem 
posiedzeniu Rady Ligi Narodów. 
Polska mowa min. Zaleskiego wy- 
wołała z początku zdumienie wśród 

audytorjum, a potem spowodowała 
ogólne zadowolenie, zwłaszcza, że 
min. Curtius jako przewodniczący 
na obecnej sesji Rady Ligi Naro- 
dów przewodniczył i udzielał gło- 
su w języku niemieckim. Powszecii- 
ną uwagę zwrócił fakt, że po prze- 
mówieniu min. Zaleskiego min. Cur- 
tius udzielił już głosu w języku 
francuskim. 

Na przedwczorajszem  wieczor- 
nem pouinem posiedzeniu Rady Li- 
gi Narodów przedstawiciel Hiszpa- 
nji wygłosił przemówienie w języ- 
ku hiszpańskim. 

Briand przedłużył swój pobyt w Genewie. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Agencja „Iskra donosi z Genewy: 
Ze względów na przedłużenie prac ko- 
mitetu europejskiego min. Briand, któ- 

ry miał zamiar wyjechać wczoraj do 
Paryża, pozostanie w Genewie aż. do 

zakończenia prac komitetu. 

Konferencja Brianda z Curtiusem. 
GENEWA. 20.5. Pat. — Minister 

Briand przyjął ministra Curtiusa. O- 
baj mężowie stanu rozpatrywali pro- 

jekty, wysunięte na komisji studjów 
europejskich, rozważając sposoby 
szybkiej realizacji tych projektów. 

моа оРЕ ВЕр 5- 

Agitacja komunistyczna 
w Zagłębiu Dąbrowskiem spowodowała 
krwawe Starcie robotników z policją. 

KRAKÓW 20. 5. Pat. — Dotych- 
czasowe pertraktacje między dyrekcją 
kopalni „Piłsudski* w Jawórzynie a 
delegatami związków robotniczych 
odbywały się w zupełnym spokoju, w 
oczekiwaniu na arbitraż Ministerstwa 
Praey i Opieki Społecznej. Przebieg 
strajku był spokojny, żadne zajścia 
się nie wydarzyły . 

Stan taki dnia 19 b. m. w godzi- 
nach wieczornych uległ nagłej zmia- 
nie. 8 

Tłum robotników, zgromadzony 
przed gwarectwem w liczbie około 
tysiąca osób, wśród niech znaczna 
ilość z Sosnowca i Dąbrowy Górni- 
czej, podburzony okrzykami licznych 
agitatorów komunistycznych, nie słu- 
chając swych przywódców, wzywają- 
cych do zachowania spokoju, ruszył 
w stronę kopalni, wznosząc okrzyki: 
„Zatopić kopalnię, wytępić pompia- 
rzy!*. Podburzony tłum wyłamał bra- 
mę, zdemolował portjernię i obrzucił 
kamieniami policję, znajdującą się za 
bramą. Z pośród tłumu posypały się 
strzały rewolwerowe. Dwóch poli- 
ejantów zostało zranionych kamienia 
mi. Jedna z kul ciężko raniła kehietę 

nieznanego nazwiska. Wezwania po- 
lieji, do rozejścia się nie odniosły 
skutku. Tłum w dalszym ciągu nastę- 
pował, obrzucając policjantów kamie- 
niami i dając strzały z rewolwerów. 
Polieja zmuszona była użyć broni, 
skutkiem czego 4 napastników zosta- 
ło zabitych, 7 zaś odniosło rany. 

Tłum rozpierzchnął się, unosząc 
ze sobą rannych. Część demonstran- 
tów po opuszczeniu kopalni udała się 
w stronę Byczyny, gdzie na szosie 
wzniesiono zapory z kamieni. Policja 
oczyściła szosę z demonstrantów. Noe 
z dnia 19 na 20 b „m . minęła w zu- 
pełnym spokoju. W kopalni jest t. 
zw. „Świętówka*, jednak konieczne 
roboty są wykonywane. 

Zajścia powyższe wskazują, że kie 
rownietwo akcji strajkowej wymyka 
się z rąk dotychczasowych przywód- 
ców, przechodząc do żywiołów anty- 
państwowych. Wydano zarządzenia, 
mające na celu utrzymanie bezpie- 
czeństwa i spokoju. Akcją miejseo- 
wych organów bezpieczeństwa kieru- 
je na miejscu zajść naczelnik wydzia- 
łu bezpieczeństwa województwa kra- 
kowskiego Walieki. 
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Żeby tak u nasi 
Chodnik zasypany banknotami. 

PARYŻ 20.5. Pat. — Posterunek policji 
jednej z najruchliwszych dzielnie Paryża zo- 
stał wezoraj powiadomiony, iż pewien osoh- 
nik rozdaje na ulicy przechodniom bankno- 
ty. Przechodnie, przypuszczając, że mają do 
ezynienia z fałszywemi banknotami, przezna- 
czonemi tyłko dla reklamy, rzucali je na 
ziemię. Wksótce trotuar został niemi zaśmie- 

eony. Policja zatrzymała podejrzanego 050- 
bnika, okazało się jednak, że pieniądze były 
prawdziwe i rozrzutnym szafarzem ich był 
niejaki Rabeł, który dostawszy pomieszania 
zmysłów, zaczął rozdawać na ulicy pieniądze 
Przy zatrzymanym znaleziono 3 tys franków 
w banknotach 10 i 50 fr. 

% ziemskie dołarowe 

Narady w sprawie rolnictwa. 
GENEWA 20.5. Pat. — Dzień dzi- 

siejszy przyniósł postępy w dziedzi- 
nie pomocy dla rolnictwa. Podkomitet 
komisji europejskiej pracuje w dal- 
szym ciągu nad iekstem rezolucji w 
sprawie systemu preferencyjnego, 
proponowanego przez rząd £ 
Projekt ten ma zapewnić zbyt 

  

     
   

  

   

da w głównych zarysach dezyde 
opracowanym przez warszaws! 
ferencję rolniczą. Ze strony 
wniesione zostały niektóre pr 
do rezolucji. Na plenum komisj 
djów unji europejskiej odbyła się de- 
bata nad przygotowywanemi przez 
komitet finansowy projektami kon- 
wencji istatutu przyszłego banku mię 
dzynarodowego kredytów hipotecz- 
nych. Wszystkie państwa opowiedzia 
ły się za przyjęciem proponowanych 
tekstów. Przedstawiciel Wielkiej Bry- 
tanji poczynił jednak pewne zastrze- 
żenia. Przedstawicieł Niemiec Curtius 
uzależnił przystąpienie do konwencji 
od przystąpienia do niej Francji, 
Włoch,  Belgji, Szwecji, Holandji i 
Szwajcarji. Ponieważ w dałszym cią- 
gu debaty wyżej wymienione państwa 
wyraziły gotowość przystąpienia do 
konwencji,przeto i Niemcy do niej 
przystąpią. Projekty konwencji i sta- 
tutu zostały przez komisję studjów 
przyjęte, przyczem jednomyślnie zde- 
cydowano wyznaczyć Genewę na sie- 
dzibę przyszłego banku kredytów rol- 
nych. Konwencja otwarta będzie do 
podpisu do dnia 30 września r. b. 

Zamiary prezydenta 
Doumergue'a. 

PARYŻ. 20.5. Pat. —Według obie- 
gających w kołach politycznych wia- 
domości, prezydent Doumergue, któ- 
ry pierwotnie zamierzał po złożeniu w 
dniu 13 czerwca r. b. swego mandatu 
w ręce nowoobranego prezydenta Do- 
umera udać się na odpoczynek i za- 
mieszkać w rodzinnem mieście, zmie- 
nił obecnie swe postanowienie. Ma on 
zamiar powrócić możliwie jak najprę- 
dzej do życia politycznego i w tym ce- 
lu postawił swą kandydaturę na wa- 
kujący mandat do Senatu w departa- 
mencie Gard. Skłoniły go ku temu о- 
statnie wypadki polityczne oraz posu- 
nięcia Niemiec w różnych aktualnych 
zagadnieniach międzynardowych. Pre 
zydent Doumergue uważa za koniecz- 
ne, aby Francja zajęła wobec polityki 
niemieckiej stanowisko energiczniejsze 
niż dotąd i w tym celu zamierza wejść 
w skład Senatu, aby tam popierać pro 
gram polityczny, który rozwinął ostat 
nio w swej mowie wygłoszonej w Ni- 
CEL. 

Wypadek na polowaniu. 
KRAKÓW 20.5. Pa.—Wezoraj znany art. ma 
larz Jerzy Kossak, zamieszkały w Krakowie 
bawiąc na polowaniu w lesie w Tyńc 
przez nieostrożność postrzelił z dubeltów 
14-letniego chłopca Władysława Marcz 
Ciężko ranny chłopiec zmarł w drodze do 
szpitala. 
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0 Polsce 
Kopenhaga, w maju 1931. 

Politycy poświęcający się sprawom 
zagranicznym mają pewną, naturalną 
zresztą, predylekcję dła zajmowania 
się państwami, które przez swój bez- 
pośredni udziaŁ w wojnie światowej 
weszły do grupy „zwycięskich luh 
„zwyciężonych'*; mniej natomiast zaj- 
mują się t. zw. państwami „neutral- 

nemi“. Ważne ich tu czeka zadanie. 
Albowiem, państwa te, będące pod- 
czas wielkiej, krwawej rozgrywki ob- 
serwatorami, już wskutek Traktatu 
Wersalskiego, dającego obok rozwią- 
zań natury lokalnej również inowacje 
ogólne, jak Liga Narodów, mimowoli 
wciągnięte są w owy „dalszy ciąg woj- 
ny przy pomocy innych środków. 
jak to nazwać można byłoby obecną 
ewolucję polityczną Europy. Wchodzą 
z prestiżem tego, który stał ponad za- 
mieszaniem i często wobec tego uważa 
się je za arbitrów. Myślimy tu o zda- 
niu, jakie niedawno wypowiedział po- 
lityk szwedzki, nazywający państwa 
neutralne podczas wielkiej wojny 
czemś w rodzaju „moralnej rady nad- 
zorczej tego kontynentu. Myślimy też 
o ważkiej roli, którą odgrywać będą 
te państwa neutralne w nadchodzącej 
rozgrywce o rozbrojenie, zagadnieniu 
międzynarodow. em, które stało się pro- 
blemem par excellence wewnętrznym 
naprzykład w Danji, której minister 
spraw zagranicznych, p. Munch, już 
dzisiaj uchodzi za jednego z domnie- 
manych kierowników przyszłej konfe- 
rencji. > 

  

Dobrze jest, że rosnący ciężar ga- 
tunkowy t. zw. państw neuiralnych, 
a przedewszystkiem państw skandy- 
nawskich spotyka się z rosnącą uwagą 
ze strony polskiej, czyli ze strony pań- 
stwa, które posiada tak kardynalne 
znaczenie dła przyszłego rozwoju ro- 
dziny europejskiej. W zeszłym roku 
dowód tego zainteresowania dał b. pol- 
ski minister przemysłu i handlu p 
Kwiatkowski, który podczas swych 
odwiedzin Szwecji, Norwegji i Danji 
zdobył dła Polaków w tej nordyjskiej 
rodzinie narodów dużo zrozumienia i 
dużo przyjaciół. Dalszym dowodem 
wzajemnego zainteresowania się było 
zaproszenie wystosowane przez szereg 
duńskich dziennikarzy do polskiego 
publicysty p. Emiła Rueckera, naczel- 
nego redaktora „Baltische Presse, o 

wygłoszenie odczytu dotyczącego roli, 
jaką Polska odgrywa w europejskie, 
rodzinie narodów. Odczyt ten, pierw- 
szy odczyt polityczny o Polsce w Da- 

w Danii. 
nji, odbył się 8-go maja b. r. w łonie 
Duńsko-Polskiego Towarzystwa i pod 
auspiejami posła polskiego p. minitsra 
Michałowskiego. Zjednoczenie duń: 
skich oficerów oddało na ten cel swój 
świetnie urządzony lokal klubowy, w 
którym zebrała się publiczność nietyl- 
ko liczna, ale przedewszystkiem wybo- 
rowa. Widzieliśmy tam obok posła pol 
skiego przedstawicieli duńskiego Min. 
Spr. Zagr., przedstawicieli generalicji, 
kierowników marynarki wojsk., pre- 
denta miasta. Kopenhagi dra Kapera, 
szereg profesorów uniwersytetu, re- 
daktorów wszystkich pism kopenha- 
skich i t. d. 

Po kilku słowach powitalnych pre- 
zesa Duńsko-Polskiego Towarzystwa, 
prof. uniwersytetu  kopenhaskiego 
Schonwellera, redaktor Ruecker wy- 
głosił obszerny odczyt, w którym sta- 
rał się wykazać przed duńskimi słu- 
chaczaini jaki jest ciężar gatunkowy 
państwa polskiego. 

Wywody redaktora Rueckera, z 
których żywo interesowały Duńczy- 
ków przedewszystkiem wyjaśnienia o 
problemie polsko-niemieckim spotxa- 
ły się, jak nisze jeden z: najważniej- 
szych duńskich dzienników, „Jyllands 
posten“, „med staerkt Bifald“ — „z 
najsilniejszym aplauzem*. Chętna i 
objektywna dla Polski atmosfera ujaw 
niła się zresztą podczas dyskusji nad 
tym odczytem, w której wzięli ułział 
wybitni duńscy publicyści, jak dr. Erik 
Moeller, kierownik polityki zagranicz- 
nej „Berlingske Tidende*, dr. Nikolaus 
Blaedel, redaktor „National Tidende*, 
oraz senjor duńskich publicystów, re- 
daktor Franz von Jessen, bezpośredni 
potomek ostatniego ambasadora Danji 
w dawnej Polsce. 

  

Dalsza wymiana zdań, która się 
odbyła podczas szeregu przyjęć, urzą- 
dzonych z okazji pobytu prelegenta 
w Kopenhadze, wykazała, tak samo 
jak cały szereg artykułów w prasie 
duńskiej, poświęconych temu odczy- 
towi, że sprawy polskie i przedewszyst 
kiem stosunki polsko-niemieckie są to 
tematy, którymi Duńczyk żywo się in- 
teresuje, a eo do których chętnie dy- 
skutuje z bezpośrednio zainteresowa- 
nymi, o ile „zainteresowana strona” 
podchodzi do niego rozważnie i rze- 
czowo, nie z chęcią przekształcenia 
człowieka „neutralnego* w bezwzgięd 
nego „stronnika“, lecz w intencji 
wzbogacenia i uzupełnienia przesła- 
nek, z których wytwarza się jego opi- 
nja. Ž GU 

  

Gdańskniebierze udziału w pracach komitetu 
paneuropejskiego. 

GENEWA. 20.5. (Iskra) -— Senat 
w. m. Gdańska , pomimo zaproszenia 
go do wzięcia udziału w pracach .go- 
spodarczych komitetu paneuropejskie- 
go, dopiero wczoraj dał odpowiedź 
odmowną, zaznaczając, iż reprezen- 

tant w. m. Gdańska do Genewy nie 
przybędzie, gdyż senat gdański zbyt 
późno został zaproszony i wskutek 

tego nie mógł dostatecznie przygoto- 
wać się do pracy na terenie między- 
narodowym. : 

Należy zaznaczyć, że senat gdań 
ski sam starał się o dopuszczenie go do 
komitetu paneuropejskiego, a Polska 
starania te poparła i złożyła własny 
wniosek w tej materji, który też został 

przyjęty. 

Po bombach — trzęsienie ziemi. 
LIZBONA 20.5. Pat. — Odezuto w Lizbo- 

nie silny wstrząs podziemny po którym na- 
stąpił po upływie 15 sek. drugi wstrząs któ- 
ry trwał około 10 sek. Trzęsienie ziemi wy- 

wołało panikę wśród mieszkańców. Żadnych 
ważniejszych szkód dotychezas nie stwierdzo 
no. 

LIZBONA 20. 5. Pat. — Ubiegłej nocy 
w całym kraju odezuto trzęsienie ziemi, 

które wywołało olbrzymią panikę, szczegól- 
nie w stolicy. Mieszkańcy miasta w obawie 
przed ponowieniem się wstrząsów, opuścili 
mieszkania gromadząe się na placach. Wsku 
tek drgań ziemi wiele szyb zostało wybitych. 
Nadto uszkodzona została elektrownia wobec 
czego miasto pozbawione było świata. Rów- 
nierz w Funchalu na Maderze odczute zo- 
stało o 1 w nocy siłne trzęsienie ziemi. 

«K. UR J E R 

W odpowiedzi „Przeglądowi 
Wileńskiemu* 

„Kurjer Wileński” z 27 kwietnia r. 
b. zamieścił sprawozdanie z odczytu, 
który wygłosiłem 19 kwietnia w „Klu- 
bie Społecznym w Wilnie, na temat: 
„Obecny moment w zatargu polsko- 
litewskim. 

Sprawozdanie to stanowi dwusto- 
wierszowy skrót treści, wypowiedzia 
nej podczas 5-ciu kwadransów mego 
odczytu. Jest zatem przeglądem tema- 
tu: telegraficznym — co do stylu --- 
wykazem omawianych myśli i naj- 
ważniejszych spoideł logicznych, wią- 
żących je. 

Opierając się wyłącznie na powyż- 
szym materjale „Przegląd Wileński: z 
17 maja r. b. zamieścił obszerną ana- 
lizę referatu, oraz daleko idące (rzeczo 
we i personalne) wnioski krytyczne ze 
swych rozważań. 

Podobna krytyka —  trakłowana 
poważnie — powstaćby mogła, bądź z 
wysłuchania odczytu, bądź z przestu 
djowania stenogramu, gdyby takowy 
istniał; nigdy zaś z powyżej wzamian 
kowanego skrótu. Okoliczność ta zwał 
nia mnie od jakichkolwiek wyjaśnień 
w danej sprawie. W tekście „wygłoszo 
nego odczytu znajdowały się zresztą 
odpowiedzi na większość zarzutów, 
czy pytań, rzuconych przez „Przegląd 
Wilenski“. 

Tyle, co do sprawy zasadniczej: 
obowiązku "mego - przyjmowania w 
tym wypadku dyskusji z „Przeglądem 
Wileńskim. 

admienić wypada, że do dyskusji 
takiej nie usposabia i poziom akade 

    

mieki krytyki wymienionego pisma . 
   Przykład najjaskrawsz „Przegłąd 

Wileński* sprawę świadomości naro- 
dowej ludności identyfikuje z pojęciem 
„uświadomienia politycznego” i zagad 
nienie powyższe uważa za przedmiot 
badań... demografji. 

Demografja (vel demologja, vel po- 
pulacjonistyka) ma od szeregu dzie- 
sięcioleci przedmiot badań zawarty w 
ramach o zmienności dość określonej. 
Szkoła najbardziej rygorystyczna (A 
Guillard, Wappadus) uważa demogra- 
fję za umiejętność, badającą zjawiska 
wyłącznie ilościowe, wynikające z ru- 
chu naturalnego ludności. 

Najbardziej ekspansywni badacze- 
demografowie  (Ouetelet, Daszyńska - 
Golińska) chcą zastosować metodę sta 
tystyczną badań, właściwą demogra- 
fji, i do pewnych jakościowych przeja- 
wów społecznych, (sprawa kobieca, 
alkoholizm, sprawność psychiczna i 
cielesna organizmu ludzkiego). 

Nie istnieje natomiast dotychczas 
szkoła teoretyków demografji, ktora- 
by zamierzała zaanektować etnogra- 
fję i przedmiot jej badań wcielić do 
swej umiejętności. 

Władysław Wielhorski 

$ KOMORNIK 
10-go rewiru w Wilnie 

. s 
Zygmunt Niewęgłowski 
zawiadamia, że przyjmuje interesantów 

codziennie od 8—10 rano i od 4—7 w. 

Kancelarja obecnie mieści się przy 

ulicy Mickiewicza Nr. 35. 

    

      

Warszawie grozi zamknięcie 
wszystkich kinematografów. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Komisja  finansowo-budżetowa magistratu 
m. Warszawy odrzuciła wniosek właścicieli 
kin stołecznych o obniżenie podatku o 25 
procent. Wobee takiego stanowiska magistra- 
tu prawdopodobnie w piątek wszystkie kina 
w Warszawie zostaną zamknięte. 

W UE LcE- Ń SFK=1 

Przesilenie gabinetowe w Austrji jest 
nieuniknione. 

WIEDEŃ. 20.5. Pat. — Wobec 
wczorajszej uchwały stronnictwa wiel 
koniemieckiego uważają wiedeńskie 
koła polityczne wybuch ostrego przesi 
lenia gabinetowego za nieunikniony. 
Jak wiadomo, rada naczelna stron- 

nictwa wielkoniemieckiego odrzuciła 
projekt rządowy w sprawie zmniej- 
szenia poborów urzędniczych i zapro- 
ponowała zamiast tego pokrycie de- 
ficytu budżetowego przez zaprowadze- 
nie monopolu benzynowego i zapał- 
czanego. Na odbytej wczoraj w nocy 
konferencji stronnictw rządowych о- 

  

świadczył kanclerz Ender, że obstaje 
przy swym programie. Rządowy pro- 
jekt przewiduje pokrycie deficytu nie 
przez stworzenie nowych źródeł docho 
du, lecz przez zmniejszenie wydat- 
ków. Kanclerz Ender polecił zawezwać 
telegraficznie wicekanclerza Schobera, 

by jak najprędzej wrócił do Wiednia 
Dziś przed południem ma się odbyć 
posiedzenie rady ministrów. Dzienniki 
poranne sądzą, że formalna dymisja 
gabinetu nastąpi dopiero po powrocie 
dr. Schobera z Genewy, t. j. w sobo- 
tę. 

Krwawe demonstracje komunistyczne 
w Szwecji. 

STOKHOLM 20.5. Pat. — Komu- 
zorganizowali nową manifesta- 

cję, wymierzoną przeciwko rządowi. 
Policja piesza i konna szarżowała kil- 
kakrotnie, usiłując owładnąć sztan- 
darami, na których były widoczne na- 
pisy przeciwrządowe, Komuniści sta- 
wili zacięty opór. Zarówno wielu ma- 
nifestantów, jak i policjantów ednio- 
sło rany i musiano ich przewieźć do 
szpitała. Późnym wieczorem policja 
musiała ponownie użyć siły, by roz- 
proszyć manifestantów, którzy zgro- 
madzili się wokoło demu ludowege. 
Wiele osób odniosło rany od szabel. 
Około 20 manifestantów i poliejan- 
tów skierowano do szpitala, skąd je- 
dnakże po nałożeniu opatrunków mo- 
gli udać się do domów. Wyjątek sta- 
nowią dwaj manifestanci, którzy do- 
znali wstrząśnienia mózgu. Ciężko 

    
ranna jest młoda dziewćz. uderzeniem 
kamienia. Koło północy ponownie 
zaczęły się zbierać tłumy, głównie 
młodzieży, na ulicach, sąsiadujących 
z domem ludowym. Policja kilkakro- 
tnie szarżowała. Ogółem liczba aresz- 
towanych nie jest dokładnie znana. 
ale sięga niewątpliwie kilkudziesięciu 
osób. 

STOKHOLM 20.5. Pat. — Według 
informacyj dzienników, podczas zabu 
rzeń, jakie miały miejsce wczoraj wie 
czorem ogółem zostało lekko rannych 
12 poliejantów i 30 manifestantów. 
Wśród 14 aresziowanych osób jest 2 
emisarjuszy bolszewickich, jeden na- 
rodowości niemieckiej, drugi polskiej. 
Aresztewano również dwie kobiety, 
które brały żywy udział w walkach 
z policją. 

  

Trzęsienia ziemi. 
BERLIN 20.5. Pat. — Niemieckie stacje 

sejsmograficzne . zarejstrowały ubiegłej no- 
cy silne wstrząsy podziemne. Stacja we Fran- 
kiurcie nad Menem zanotowała o godz. 3 
min. 27 wielkie wstrząsy, trwające 44 sek. 
Odchylenia strzałki sejsmografu, wynosiły 
"Js mm. Ośrodek wstrząsów leży w odległo- 
ści 1300 km. na południe. O tej samej po- 
rze aparaty wyższej szkoły technicznej we 
Frankfurcie nad Menem zanotowały silne 
wstrząsw przyczem maksymałine odchylenia 

aparatu były tak silne, że przyrządy nie mo- 
gły ieh zanotować. Trzęsienie miało miejsce 
prawdepodobnie w Azji Mniejszej lub na 
Krymie. 

KRAKÓW 20. 5. Pat. — Obserwaterjum 
astronomiczne w Krakowie zanotowało w dn. 
dzisiejszym silne trzęsienie ziemi. Rozpoczę- 
ło się ono 6 3 m. 20 i trwało do 4 min. 29 
według czasu środkowo-europejskiego. Przy- 
bliżona odległo: ogniska wynosi około 

2700 km. 

  

    

1 lekarzy-konsultantów. 
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DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 
na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INKALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia Iecznicze, 
pozostaje pod stałą SA Rady Naukowej złożonej z profesorów U. S. B. 

„Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 
odpowiada M współczesnej nauki i techniki, — — 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 
PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
BLIŻSZE | DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACiSZNIE I TANIO! 
Sezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 

Wszelkich INEOPOWACYE bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

  

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Nr. 116 (2058) 

Sucha Ameryka pije 
na morzu. 

Dyrekcja słynnej linji angielskiej „Cunard 
Line zdecydowała się zamienić trzy olbrzy- 
mie statki oceanowe na pewnego rodzaju pły 
wające restauracje. 

Statki te „Mauretania“, „Aguitania“ i „Be- 
* będą przyjmowały na pokład w 

sie pomiędzy jedną i drugą podró- 
ką w porcie New-York wycieczkowi- 

czów, aby im dać poza linją demarkacyjną 
prohibicji te wszystkie rozkosze podniebienia, 
jakich nie mogą doznawać na trzeźwym lą- 
dzie amerykańskim, pod argusowem okiem 
policji amerykańskiej. 

Każdy Amerykanin będzie mógł odbyć ta- 
ką podróż antiprohibicyjną w ciągu 4 dni za 
sumię raptem 50 dolarów. Za te pieniądze pa 
sażer otrzymuje kajutę pierwszej klasy z ca 
łym komfortem, związanym z nią, jak również 

całkowite utrzymanie przez cztery dni podró 
ży. Płacić się będzie extra tylko trunki alko- 
holowe i wina, które mogą być podawane 
tylko tak długo jak okręt znajduje się poza 
obrębem wód amerykańskich. 

Pierwsza taka „„mmokra* podróż miała się 
odbyć w dniu 14 maja. Okręt „„Maurelania“ 
opuszcza port Southampton w d. 9 maja, by 
w ciągu 5 dni dotrzeć do portu w New Yor 

ku. az potem będzie on gotów na usługi 
w, którzy chcą sobie pohułać i na- 

raz porządnie bez strachu i odpowie- 

   

            

   
   

„Mokra“ 
ktualnie 14 ma 

podróż więc rozpocznie się pun- 

   
” specjalnym ko- 
y nie będą czy-    

  

i wie USERS że na takie 
ogłoszenie pośp masa Amerykanów właś 
nie ze średniej kl jak farmerów, robotni- 
ków, urzędników i t Ž. czyli łudzi, którzy w 
normalnych warunkach tegoczesnych w Sta 
nach Zjednoczonych nie mogą nawet marzyć, 
by się mogli zabawić na wzór miłjonerów. 
Wódka p emnie sprzedawana w Stanach 

Zjednoczonych jest tak drogą że tylko bar- 
dzo bogaci ludzie mogą sobie na nią pozwolić. 

Otóż dy Cunard Line“ postanowiła 
ułatwić rozkoszowanie się zakazanemi ply- 

nami nawet obywatelom niezamożnym 

I wygrał na całej linji, bowiem w: 
absolutnie miejsca na jej statkach są 
mówione E na dwa E A 

krsjowy 
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Popierajeie gdn 
  

WŚRÓD PISM 

— „Tygodnik Ilustrowany* Nr. 20 przy- 
nosi na wstępie artykuł pamięci Zdzisława 
Dębickiego. Zajmujące uwagi o emigracji 

„polistopadowe we Francji kreśli Stani 
sław Wasylewski. Okazuję e jednym 

z wychowanków ludzi pow . 1881 
był marsz. Foch. Boy-Žele cyklu swo- 
ich wyborn feljetonów mówi o historycz- 
nej dziś „Jamie Michalikowej*, która tak 
dominującą rolę odegrała w u literac- 
kiem Krakowa („Jan Apolinar: Fascynu- 

jące zdjęcia z wyprawy w Himalaje oraz 
wy feljeton na ten temat daje czytelnikowi 
posmak egzotyzmu. Interesujące refleksje 
literackie snuje J. E. Skiwski na marginesie 
nowych książek  („Ambulans w pustyni"). 
Świetne ilustracje urządzeń „opieki nad dzie 
ckiem w Wiedniu* znajdujemy w artykule 

p. Michaleckiej. Uwagi o kongresie polsko 
jugosłowiańskim ks. Kneblewskiego, „Obro- 

na państwa* Sas-Jaworskiego — pozatem 
działy: Idee i zdarzenia oraz zagranicą — 
oto obfita treść tego n-ru Tyg. lllustr. Na 
szczególną uwagę zasługuje rozpoczęcie w 
tym zeszycie druku powieści Jerzego Kos 
sowskiego p. t. „Biały folwark*. Pierwszy 
odcinek nowego utworu autora „Zielonej 
kadry“ i „Śmierci w słońcu* ukazuje w 
całej pełni zalety pióra utalentowanego pi- 
sarza. 

— 6 stronicowy nr. 20 „Wiadomości 
Literackich* zawiera dialog Parandowskiego 
i Wiłtlina „Odyseja w oblężonym Lwowie“, 
nieznane listy Przybyszewskiego z okresu 

„Gazety Robotniczej* w opracowaniu Mali- 
nowskiego, kolumnę francuską (artykuł Soł- 
tana o wspomnieniach Poincarego, artykuł 
Krzywickiej o książce kochanki Wellsa, arty 
kuł Klingslanda o miesięczniku „Mois*, ar- 

tykuł Toneckiego o reżyserze belgijskim Po- 
upeye), całą kolumnę recenzyj z książek piė 
ra Czachowskiego, Piwińskiego,  Helsztyń- 
skiego, Klejnowej, Koźmińskiego, całą kolu 
mnę poświęconą plastyce, recenzje muzyczne 
Stromengera i teatralne Słomińskiego, wspo- 
mnienie Tuwima o Dębickim, aktualności. 
Numer liczy 22 ilustracje. 

  

    

     

    

     

    

  

    

  

   

" Teatr na Pohulance. 
Dzień jego powrotu, Dramat w trzech aktach Z, Nałkowskiej, 

Ależ poniewiera kobietami pani 
Nałkowska w swych 'sztukach! Ma ja- 
kieś weiningerowskie podejście do 
spraw płci swojej, do tego samiczego 
niewolnictwa, tkwiącego w każdej ko- 
biecie, nad którą grzmią wciąż słowa 
biblijnego przekleństwa: „i będzie nie- 
wiasta podległa mężowi”. Ten pro- 
blem, stawiany przez nią na tej płasz- 
czyźnie w powieściach i w sztukach 
scenicznych, kontrastuje z prądem e- 
poki, tak wyraźnie idącej pod hasłem 
wyzwolenia kobiety, nietylko umysło- 
wego, ale nieomal i fizycznego, z pod 
władzy i ciążenia mężczyzny Ale mo- 
że pani Nałkowska, (i tak jakoś na to 
wygląda), chce powiedzieć, że to 
wszystko co się dzieje, te wszystkie 
harde gesty dysko-oszczepowo-lekko- 
atletyczne, to są tupania małego dziec- 
ka, rzucanie się z drewnianym mie- 

czem na dużego dorosłego człowieka. 
który nad bezsilnym, hałasującym bo- 
basem stoi z dużą rózgą i wnet da mu 
rady. Stale i ciągle maluje Nałkowska, 
i z jak dokładną analizą! Z jak okrut- 
ną bezwzględnością, z jaką, powie- 
dziećby można, bezwstydną otwarto- 
ścią, typy kobiet-samic, opętanych do , w 
bezwładu przez fizyczny nakaz nale- 
żenia do tego, a nie innego samca 

Ma na te rzeczy przyrodniczy punkt 
widzenia: sięga bez wzruszenia, zim- 
nem narzędziem chirurgicznem w głąb 
tajemnic przyrody, która pędzi ku so- 
bie dwa osobniki płci odmiennej, sku- 
wa je, pęta, zmusza do szukania siebie 
po przez zbrodnię i wszelkie moralno- 
Ści, ukazuje samca, dochodzącego 
swej zdobyczy po zmiażdżeniu i za- 
gryzieniu rywala, po zdeptaniu wszel- 
kich odruchów duchowych w drżącej 

  

żądzą samicy. Ona zaś, idzie ku temu 
który woła najsilniej, który jest naj- 
brutalniej który zwycięża fizycz - 
nemi właściwościami... Pani Nałkow- 
ska pamięta o słowach Zarathustr 
„Idziesz do kobiet, nie zapominaj na 

haja“. W „Niedobrej Miłości”, czy w 
„Narcyzie', czy w .„Romansie Teresy 
Hennert“, ten typ i ten stosunek ko- 
biety ii mężczyzny występują jako ere- 
do autorki. Czy można się o to z nią 
spierać? Pewnie nie, bo jeśli to widzi 
z taką wyrazistością, więc ulega na- 
kazowi mówienia o tem. Zaledwie chy 
ba o tyle, że zbyt jednostronnie kła- 
dzie na ten odcień nacisk, że zacieśnia 
swój punk widzenia, że ciekawemby 
było coby jej powiedziała ta wnikli 
wa i naukowa analiza ludzkich na- 
miętności, którą rozporządza, gdyby 
ją zastosowała do innych objawów u- 
czuć kobieco-męskich. Ale utwory p. 
Nałkowskiej zdają się mówić, że jej 
przekonaniem jest, iż to właśnie jest 
najważniejsze, najistotniejsze, jedynie 
prawdziwe, niewzruszalne i nie do 
zwalczenia. Że takie tylko kobiety, za- 
magnetyzowane męskością, wpatrzone 

. płeć... choćby już nieistniejących 
mężów, (Dom Kobiet), choćby zbrod: 
niarza, z którym żyje w ciąg złym stra- 
chu. (Monika), takie tylko są normal- 
ne, wedle nakazów przyrody, kobiety 
z żebra adamowego. 

Za długoby było sprzeczać się z 
p. Nałkowską, że ten instynkt pier- 
wotny, został wielce zatarty, zanikilo- 
wany przez tysiące spraw wyższego 
niż płeć, rejonu, i jeśli drzemie na 
„dnie, w owem jądrze ciemności, które 
jest drugą myślą przewodnią p. Nał- 
kowskiej, to już nie wyje i nie ryczy. 

    

      

nie skomle i nie miauczy, jak za eza- 
sów jaskiniowych, ale co najwyżej 
skomli cicho i łatwiej niż się zdaje 
autorce jest zagłuszany głosem współ- 
czesności, etyką, uczuciami religijne- 
mi, pracą wreszcie, która tak dużą te- 

raz rolę odegrywa w Świecie kobiet. 
O tem p. Nałkowska jakby stale za- 
pominała. Jej kobiety nic nie robią, 
tyłko myślą o mężczyźnie, obracają 
się za nim jak słonecznik za słońcem. 
Do licha, przecież teraz właśnie mają 
sto tysięcy innych rzeczy do robienia. 
1 fatalizm w miłości, ów romantyczny 

amour fatal et mortel, daje się łatwiej 
niż dawniej rozerwać „ałabastrami 
płci innego Feba'*. Kobiety współczes- 
ne, przerobiły sobie na swój użytek 
przysłowie: „Niedaleko Sokal strugi, 

nie będzie ten, będzie drugi...* i od 
mężczyzn nauczyły się zapominać. 
Uczą się coraz bardziej kochać tak jak 
oni... Czy to źle czy dobrze? Nie o tem 
mowa, recenzja nie jest traktatem o 
moralności lub społecznych  korzyś 
ciach, aczkolwiek bywa, że powinna 
zająć odpowiednie stanowisko4W tym 
wypadku chodzi mi o udowodnienie, 
że kobiety Nałkowskiej są poniekąd 
anachronizmem, są typami zbyt pier- 
wotnemi na nasze czasy. Ale raz po- 
stawiwszy taki typ, przeprowadza go 
autorka z niewzruszoną konsekwencją 
przez wszelką gehennnę zwierzęcia, 
cierpiącego w człowieku. Taką jest Mo 
nika. Dobra? Dobra wedie pierwotne- 
go pojęcia o tem mężczyzn. Nie potrafi 

oprzeć się żadnemu z nich, jest bez- 
wolną pastwą każdego, kocha najbar- 
dziej tego, którego się najbardziej boi. 
i który ją najwięcej męczy i prze- 
raża, chociaż nie jest bynajmniej hi- 
steryczką, ani głupiątkiem jak Bro“- 
cia, zakochująca się w zbrodniarzu jak 
w bohaterze filmowym. Ach ta Broń 
cia, ten znany chyba każdemu typek, 
pętającej się w życiu i stosunkach to- 

  

  

warzyskich panieneczki, wrzaskliwie 
i zbytecznie zapalnej, włażącej wszę- 
dzie i zawsze gdzie nie potrzeba, a 
sprowadzającej katastrofy, jak dziec- 
ko'czyni pożar, bawiąc się zapałkami. 
Jej stosunek do Ksawerego, przypomi- 
na stosunek kochanek potwora z Diis- 
seldorfu: on do niej z pazurami, a ona 
się nie boi, bo kocha!?... 

Sztuka p. Nałkowskiej jest tak waż- 
ka, tyle ma w sobie „niedobrej mą- 
drości*, że zmieścić w feljetonie wszyst 
ko co się nasuwa na myśl po jej usły- 
szeniu, jest niepodobieństwem. Bo- 
wiem wszystkie jej wiwisekcyjhe ob- 
serwacje są tak trafne, jak narzędzia 
chirurga, robi z ludzi preparat anato- 
miczny i ukazuje nam najsubtelniej- 

sze, najgłębsze poruszenia i pomyśle- 
nia ludzkie. To przeciwstawienie np. 
pojęcia o winie Ksawerego: ojciec 
cierpi dlatego, że on zabił i zhańbił 
rodzinę, że pozbawił życia, a sam żyje. 
więc w ejschylosowskiej jakiejś  tra- 
giczności oświadcza, że niema odku- 
pienia, bo faktu nic nie zmieni że on 
żyje, a tamten nie żyje. (Kategoryczne 
zaprzeczenie etyki chrześcijańskiej o 
odpuszczeniu odpokutowanej winy). 
Natomiast Monikę obchodzi tylko to, 
że ją zdradził, a z chwilą gdy się do- 
wiaduje, że właściwie zabił, z obawy 
utraty jej miłości, potworne uczucie 

do Ksawerego, od któtego się chro- 
niła w objęcia Tomasza. powraca i pę- 
ta jej wolę, pęta władzą pierwszego 
mężczyzny który ją posiadł, i któremu 
dała dziecko. I wtedy już stryczek za- 
cieśnia się koło jej szyi; oszukiwać 
musi wszystkich, nie chcąc kłamać 

nikomu, dla wszystkich jest dobra, a 
przez nią giną ludzie, jest zaszczuta 
i bezwolna, i pociągnięta jak do prze- 
paści ku temu, który nie przepuści jej 
przez próg, gdy idzie niepewna i nie- 
zdecydowana do tego, który jest lep- 
szy, ale uległ jej prośbie, więc jest 

    

słabszy. 
"Poza problemem kobiecym jest w 

sztuce Nałkowskiej problem męski: 
bezwzględność, (ojciec), zupełny 
brak podporządkowania się nakazom 
moralnym i oporu złym instynktom, 
(Ksawery). Autorka robi z niego pre- 
dystynowanego zbrodniarza i stawia te 
zę, przez usta ojca, że każdy jest 
zbrodniarzem, tylko jeszcze nie zabił 
i może nie będzie miał ku temu okaz- 
ji. Pewnie?... Iluż ludzi zabija każdy 
człowiek w myśli? A dalej, że kto raz 
to uczynił, ten się nie powstrzyma na 
tej drodze. Ksawerego zbyt już hoj- 
nie wyposażyła autorka w zbrodnicze 
instynkty, i to jest jedyna przeciąg- 
nięta struna w tym ponurym, sięga- 
jącym najciemniejszych głębin tragi- 

* czności dramacie. Wszak ledwie wró- 
"cit do domu, zapewniając że już od- 
pokutował zabójstwo i odrodził się 
moralnie a o mały włos zadusiłby oj- 
ca i Brońcię, i zamiast jednego trupa, 
którym dzień swego powrotu ukoro- 
nował, byłyby trzy... 

Prawda że otoczenie robi wiele by 
go do tego doprowadzić, tak czasami 
głupio i okrutnie postępują najbliżsi, 
Monika zresztą mimo całą pierwot- 
ność płciową, jest tak skomplikowa- 
ną, że się dopiero po namyśle odkry- 
wa różne jej pobudki, np. że koniecz- 
nie czekała dnia jego powrotu by wy- 
jechać z kochankiem. Wmawia temu 
ostatniemu że to dlatego że tak lituje 
się nad Ksawerym, że chce go wi- 
dzieć wróconego normalnemu życiu, 
a potem już będzie się uważała za > 
zwolnioną od obowiązków. A właśnie. 
Nie o to chodzi, tylko o to, by zoba- 
czyć znów Ksawerego w domu, w 
tym domu ich wspólnym, gdzie było 
ich dziecko, i ach to najważniejsze, 
dowiedzieć się czemu ją zdradzał, kie 
dy tego tego jednego Monika nie chce 
uznać! 

Możnaby długo o tem pisać i wciąż 
nowe wynajdywać tematy do sporu 
lub uznania, ale trzeba się liczyć z 
miejscem i czasem, z którym tak 
świetnie daje sobie rady p. Nałkow- 
ska, obserwując wzorem tragików 
greckich jedność czasu i miejsca. 

Sztukę, ciężką, o wzrastającej do 
niebywałego, rzadko spotykanego 
szczytu tragiczności, grali nasi arty- 
ści barzdo starannie. P. Eichlerówna, 
zapanowała nad głosem, zrobiła się 
dzięki blond peruce, (w której jej by- 
ło b. nieładnie), na łagodno, i miała 
owo osłupienie kobiet biernych, zmiaż 

dżonych losem. Bez porównania to 
było lepsze niż Monika warszawska 
p. Gromnickiej, która zupełnie roli 
nie oddała. P. Łubiakowski, chwilami 
zanadto robił degenerata, otwierając 
bezwładnie usta, ale sceny silnie dra- 
matyczne, odegrał trafnie. P. Szur- 
szewska, doskonale ujęła rolę dener- 
wującej głupotą Brońci, (.„radeńka 
szo durnieńka*), p. Kreczmar miał 
rolę dość bezbarwną i zrobił co było 
trzeba dla zaznaczenia charakteru 
dobrego, miłego chłopca, kochające- 
go poprostu i uległego ukochanej 
kobiecie, bez zrozumienia jej uczuć. 
Świetnym w całej swej straszliwej ro- 
li Kasawerego byt p. Wasilewski, na- 
silając coraz mocniej, coraz niebezpie 
czniej siłę zbrodni w sobie, siłę nie- 
szczęścia, cierpienia i pasji. 

Zresztą i umiejętność Nałkowskiej 
w stopniowaniu toriur zadawanych 
jej bohaterom jest też mistrzowską, 
Ksawery znosi co może, zgadza się 
na wyjazd Moniki do ojca, ale jak się 
dowiaduje że straci ją bezpowrotnie, 
bo ona idzie do innego i właściwie 
oszukała go, wtedy nakaz morder- 
stwa wstaje w nim jak żywioł... 

P. Nałkowska spełnia zasady kla- 
sycznej formuły i jej bohaterowie 
wzbudzają litość i grozę. Hro. 
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Skutki powodzi w Drui. 
(O1 wł. korespondenta). 

Wskutek powodzi, która tą wiosną na- 

wiedziła nasze ziemie, najbardziej ucierpiały 

powiaty dziśnieński i brasławski a w tym 

ostatnim — miasto Druja i jego okolice. 

Cały ogrom, wyrządzonych tu powodzią, 

strat i cała groza poołżenia, dotkniętej „ta 

żywiołową klęską, ludności gminy drujskiej 

przedstawią się oczom naszym dopiero póź- 

niej, gdy woda zupełnie ustąpi i wszystkie, 

zrobione przez nią, spustoszenia dadzą się 

ujrzeć i ocenić. 

Teraz, w miarę tego, jak się poziom wód 

powoli obniża i, zalane nią dotąd, budowle. 

ogrody i poła wynurzają z toni, władze miej 

scowe stopniowe ustalają rodzaj i wysokość 

strat, w nich przez peszczegółne osoby po- 

niesionych i ogólna kwota których, przy cią- 

się podsumowaniu ich, wciąż jesz- 

ie i rośnie. Już teraz, dła gminy 

drijskiej, dosięgła ona 500.000 zł. a należy 

oczekiwać, że wkrótee się podwoi. Oto — 

jeszcze kilka liczb, wykazujących rozpaczli- 

wy stan tej gminy: 312, wymagających 0d- 

budowy domów mieszkalnych; 395 zupełnie 

przez powódź zniszczonych budynkow g0- 

spodarczych; 207 rodzin, pozostałych bez 

dachu; 1267 osób, zubożałych i potrzebują- 

cych bezwzględnie dożywiania; 1000 przeszło 

hektarów pól i łąk, na tyle przez zalew 

uszkedzonych, iż żadnych plonów z nich, 

przynajmniej w .ym roku oczekiwać nie moż 

na. Dużo jednak jest w tem przybrzeżnych 

gruntów ornych, łąk i ogrodów, które woda 

pokryła tak grubą warstwą naniesionego pia 

sku, że uprawa ich w ciągu wiełu lat jęszeze 

będzie zupełnie niemożliwą. Straszliwy obraz 

zniszczenia przedstawia sobą Druja, gdzie są 

ulice, na których niema ani jednego ocala: 

łego domu. Starożytne to miasto, leżące na 

samym brzegu rzeki Dźwiny, stanowiącej 

granicę między Polską a republiką Łotew- 

ską, niemał eałe było pod wodą. Przecieka 

przez nie i wpada tu do Dźwiny rzeka Druj- 

ka. Podezas powodzi dwie te rzeki zlały się 

w jedną i woda ich popłynęła ulicami mia- 

sta, sięgając w wielu miejscach aż do da- 

chów domów. Ocalała tylko główna uliea 

miasta i kilka, wyżej położonych ulie i za- 

ułków. Pośpiesznie i wysoko wezbrana woda 

zalała i mocno uszkodziła między innemu, 

obydwie cerkwie, pięć bożnie żydowskich, 

komorę celną, centralną stację telefoniczną 

Korpusu Ochrony Pogranicza, elektrownię 

miejską, budynek poczty, urząd gminny, i 

dwa, świeże z powodu wybuchu epidemji ty- 

fusu plamistego, zorganizowane szpitałe izo- 

lacyjnie, skąd już po wodzie ledwie zdążono 

wynieść chorych. Były też załane posteru- 

nek policyjny i składnica kolejowa. Poziom 

wód był na tyle wysoki a prąd tak silny i 

wartki, że wszystkie prawie mosty: w okoli - 

«£y Drui zostały zniesione a w samem tem 

   

   

mieście uległy zupełnemu zniszezeniu most 
na rzece Drujee i drugi — o rozpięciu koło 

70 mtr. zbudowany nad głębokim parowem. 

W dniu dojścią powodzi do jej punkin 

kulminacyjnego nawet najwyższy z drujs- 

skich most kolejowy znałazł się pod wodą, 

poziom której wzniósł się wówezas 0 mete 

powyżej jego poręczy. Jeżeli, przy jej cha 

rakterze gwałtownym i przybieraniu wód 

nadzwyczaj szybkiem, powódź na terenie gm. 

drujskiej obeszła się bez ofiar z życia ludz- 

kiego i zdołano uratować dość znaczną, sto 

sunkowo część ruchomości powodzian, to 

zasługę tego przypisać należy prawie wyłącz 

nie rychłej, ofiarnej i sprężystej pomocy, z 

którą pośpieszyły im powiatowe i miejseo- 

we władze administracyjne i kwaterujące w 

Drui Dowództwo Kompanji Korpusu Ochro- 

ny Pogranieza. Wdzięczność za to należy się 

w pierwszym rzędzie: p. staroście brasław - 

skiemu, wójtowi drujskiemu, p. Stanisławo- 

wi Wyganowskiemu, kapitanowi Cierpiekie- 

miu, sędziemu grodzkiemu, p. Andrzejewskie- 

mu Ludwikowi, lekarzowi dr. Zasławskiemu. 

oraz policji miescowej z jej komendantem 

p. Burkackim na czełe. 

  

Pomimo uratowania przeważnie mienia 

domowego powodzian, rozmiary strat ш@- 

ności gminy drujskiej, poniesione z powodu 

wylewu są bardzo wielkie, przeważna część 

jej znalazła się w najkrytyczniejszem poło- 

żeniu materjalnem i bez prędkiej a znacznej 

pomocy ze strony państwa i społeczeństwa 

eałej Polski obejść się nie będzie w stanie. 

Najważniejszą jest rzeczą dopomóc powo- 

dzianom zasiewami zbóż jarych a również 

w odsiewie zniszczonych pól ozimych i ob- 

sianiu trawami, zaniesionych piaskiem, łąk. 

Następnie niezbędna dla niech jest pomoc 

państwowa w odbudowaniu zniszezonych 

domostw i budynków gospodarczych, która 

powinna być tem znaczniejszą, że w gminie 
Drujskiej odczuwa się dotkliwy brak mater- 

jałów budowlanych a komunikacja, kołowa 

przez dłuższy czas będzie utrudniona, gdyż 

pozmywanych mostów i zniszezonych ро- 

wodzią dróg ani gmina, ani sejmik powiato- 

wy nie będzie w stanie o własnych siłach. 

prędko odbudować, Wreszcie grasująca w 
tych stronach epidemja duru plamistego i 
tyfusu brzusznego, niechybnie w następstwie 

powodzi, jeszcze bardziej się zwiększy, eo, 
wobec koncentrowania w Drui chorych na 
tyfus i braku w niej studzien z dobrą, zdat- 

ną do picia wodą, zagrażając w wysokim 

stopniu zdrowotność miasta, wyłania poważ- 
ną potrzebę wywiercenia tu publicznej stud- 
ni artezyjskiej, na którą nie stać Związki ka 
munałne i zbudowania której przeto ludność 
Drui może oczekiwać, jedynie od państwa 

Sep. 

ONET OBJ" т 

NOWOGRÓDEK 

+ Koniereneja nauczycieli. One- 
gdaj. w sali dawnego gmachu urzę- 

du wojewódzikego „przy udziale wo- 

jewody Beczkowicza, przedstawiciela 

Kuratorjum p. inspektora Chróście- 

ła i wielu osobistości ze świata samo- 

rządowego oraz 838 nauczycieli z tere- 

nu województwa nowogródzkiego, 0d- 

była się pod przewodniciwem posła 
Dobosza, prezesa Okręgu Wileńskie- 

go Z. P. N. S. P., konferencja nauczy- 

cieli, biorących czynny udział w pra- 

cach samorządu wiejskiego, miejskie- 

go i powiatowego. Na konferencji po- 

stanowiono między innemi utworzyć 
przy z Okr. Wil. Z. P.-N. S. P. komi- 
sję samorządową oraz przy oddzia- 

łach powiatowych powiatowe sekcje 

samorządowe. 
+ Ofiara kąpieli. W dniu wczorajszym 

a jeziorze Nieświeskiem na Nowem Mieś- 
«ie w czasie kąpieli utonął uczeń państwo- 
wego seminarjum nauczycielskiego w Nie- 
świeżu Paweł Konkołowicz. Poszukiwania za 
dopielcem prowadzone przez policję państwo 
wą i straż ogniową nie dały dotychczas po- 
zytywnego rezultatu. 

NOWA WILEJKA 
+ Poświęcenie sali szkolnej plutonu łą- 

<zności 13 p. uł. wil. W ścisłem gronie puł 

kowem odbyła się w 13 p. uł. wil. w dniu 5 

maja b. r. trzy uroczystości, z których każ- 
da miała swoje specjalne znaczenie. — Pier- 
wsza, to poświęcenie sali szkolnej plutonu 
łączności. Aktu poświęcenia dokonał ks. kap. 
Nowak, wygłaszając okolicznościowe prze- 
amówienie, Następnie przemówił d-ca pułku, 
podkreślając znaczenie łączności w wojsku 

poczem por. Stankiewicz, jako twórca sali 

szkolnej, udzielił zebraynm kilku objaśnień 
dotyczących tablic wykresowych oraz zasto- 
sowania wszelakiej zdobyczy techniki, ja- 
kiem posługuje się w dobie obecnej służba 

łączności. Przyznać trzeba, że nie szczędzo 

mo ani pracy, ani też wiedzy przy budowie 
sali szkolnej, która bez przesady może być 
wzorem dla niejednej instytucji. 

Następnie odbył się wspólny obiad Kawa- 
1erów Virtuti Militari 13-go p. uł. wił. przy 

udziale całego korpusu oficerskiego oraz de- 

degatów z pułku, tak podoficerów, jak i sze- 
regowych. W zastosowanem do okoliczności 
przemówieniu podkreślił ks. kap. Nowak pie 
lęgnowanie przez 13 p. uł. wil. tradycji, oraz 
dbałość d-cy pułku o żołnierza nietylko w 
«wyszkoleniu bojowem, łecz także w wycho- 
waniu obywatełskiem, czego bodaj najlep- 
szym dowodem była 3 uroczystość, a miano- 
wicie rozdanie świadectw dla kursistów, któ- 
rzy otrzymali Świadectwa z ukończonych 
kursów z zakresu szkoły powszechnej Egza- 
min, który odbył się w obecności Inspektora 
Szkolnego na pow. wileńsko-trocki, zdało na 
200 kursistów, około 165. — Cyfry te mówią 
same za siebie. — Wspomnieć należy, że Kie 
rownikiem oświały pułku jest por. Cunft. 

Na zakończenie wygłoszone zostały de- 
Kklamacje, przeplatane koncertem orkiestry 
pułkowej. (wjar). 

-+ Piękny ezyn pracowników Zakładów 
Przem. A. Mozer i S-wie w Nowej Wilejce. 
Dowiadujemy się, że pracownicy Zakł. Prze- 
myslowych A. Mozer i S-wie i Nowowilej- 

skiej Fabryki Drożdży w Nowej Wiilejce opo 
datkowali się samorzutnie w wysokości 25 
proc. całodziennego zarobku jednorazowego 
celem zasilenia Komitetu niesienia pomocy 
"ofiarom powodzi. 

    

Czyn ten świadczy o wysokiem uświado- * 
mieniu społecznem i zasługuje na pełne u- 
znanie. — Oby znalazł jaknajwięcej naśl 
dowców wśród innych zakładów. (wiar). 

4UGI gm. duniłowickiej 
+ Coś niecoś o nas. Ługi to głuchy za 

kątek wiejski położony wśród pól, w odle- 
głości 7 klm. od m. Duniłowicz, jedna ulica 
brukowana, kilka domów dość ładnych, a 
w końcu wsi jeden dom najładniejszy p. Pio 
tra Jaroszewiczą, w którym mieści się świet- 
lica strzelecka. 

Niedawno jeszcze bo przed rokiem został 
tu zorganizowany pododdział związku strze 

    

   

  

leckiego, należący do m. Dunłowicz, a już 
duże wykazał postępy; strzeley umunduro- 

wani, uczą się musztry w owej. posiada- 
ją świetlicę, odbyło się kilka przedstawień 
i zabaw. Podczas ostatniej wieczornicy odby- 
ło się przedstawienie i zabawa taneczna. I 
naprawdę miło pa ć na tych chłopców 
wiejskich, którzy w życiu nie widzieli teatru, 
sceny a grali bardzo dobrze, odpowiednio 
ubrani i ucharakteryzowani 

W szkole wsi Żerstwianka gminy duni 
łowickiej, odległej o 2 klm. do której należą 

Ługi mamy bardzo miłą dobrą i energiczną 
nauczycielkę p. Stefanję Radymską i takie 

ż kierownika Szkoły p. Edwarda Radziwi- 
za, którzy opiekują się naszymi strzeł 

cami, prowadzą świetlicę, uczą gry ną scenie 
i piosenek. 

Na zabawie ostatniej naszej, wśród wie- 
śniaków starszych i młodszych mieliśmy go 
ści: komendanta pow. Strzelca z Podstaw p 
Wdowiaka, referenta wojskowego ze Staro- 
stwa Postawskiego p. Jagielskiego p-wo, Szy- 
manowskich, nauczycielstwo z okoliczny 
wsi, gości z m. Duniłowicz, z p. Przybylskira 
Z-cą K-dta Policji Państwowej. 

Gdyby w każdej wiosce naszej były takie 
związki i wioski te miały właśnie takich na- 
uczycieli roztaczających opiekę nad młodzie - 
żą pozaszkolną byłoby mniej występków i 
przestępstw, a państwo posiadałoby dobrych 
i uświadomionych obywateli. 

BRASŁAW 
+ Pożar. W) dniu 15 b. m. we wsi Jun- 

ce gminy miorskiej, pow. brasławskiego, po- 
żar strawił 3 domy mieszkalne, nałeżące do 
mieszkańca tej wsi Jana Bunto i sąsiadów 
jego. Pożar wznieciły dzieci, pozostawione 
bez opieki. Spaliły się również 3 chlewy. O- 
gólne straty wynoszą 9.500 zł. 

LIDA 
+ Požary. Mieszkaniec kolonji Złota Rze- 

ka gm. bielickiej, chcąc otrzymać sumę 2899 
zł. z tytułu ubezpieczenia podpalił własną 
stodołę, która spłonęła wraz ze słomą, 50 
pudami łubinu i t. d. 

We wsi Łyntupy II gminy sobotnickiej, 
z nieustalonej narazie przyczyny, spaliła się 
obora na szkodę Mińkowiczą Stanisława, u- 
bezpieczona na 2 tysiące złotych. 

BARANOWICZE 
+ Zjazd przedstawicieli miast. W dniach 

23 i 24 maja b. r., w lokalu magistratu mia- 
sta Baranowicz, odbędzie się zjazd przedsta: 
wicieli miast z terenu województw wileńskie- 
go i nowogródzkiego. W zjeździe wziąć ma- 
ja udział, oprócz przedstawicieli władz cen: 
tralnych, p. wojewoda Beczkowicz, starosta 
Przepełkowski, dyrektor Związku .Miast p. 
Porowski, prezydent m. Wilna p. Folejewski 
i wielu innych. 

2 POGRANICZA 
-r Nieudany przemyt. W rejoni> odcinka 

granicznego Olkieniki patroł K. O, P.-u przy. 
chwycił kobietę, u której podczas rewiz 
ujawniono schowany w pomysłowy sposób 
na piersiach przemyt w postaci sacharyny. 

    

   

   

  

Strzelec. 

  

   

  

Popierajcie Ligę Morską 

Prace sądu okręgowego 
na. prowincji. 

Iil-ci Wydział Karny Sądu Okręgowego 
w Wilnie delegował na prowincję dwa kom- 

plety sądowe. 
Komplet złożony z wiceprezesa Wydziału 

Karnego p. M. Kaduszkiewicza i pp. sędziów 
W. Brzozowskiego i St. Miłaszewicza wyjechał 
do Lidy, gdzie w okresie od dnia dzisiej- 
szego do 29 b. m. rozpozna 27 spraw karnych 
wynikłych na terenie pow. lidzkiego. 

Oskarżenie wnosić w tych sprawach będzie 
wiceprokurator p. Cz. Baniewicz. 

P. sędzia A. Orlicki delegowany został 
do Brasławia i tu jako sąd jednoosobowy 
w trybie uproszczonym osądzi 29 spraw kar- 
nych. 

W charakterze oskarżyciela publicznego 

na sesję wyjechał w.-prokurator p. J. Korkuć. 
Sesja sądowa w Brasławiu trwać będzie 

od dziś do 28 b. m. 
K. 

KU RJ ER 

Brak kultury. 

Zdawałoby się, że obecna spra- 
wa ochrony pięknych objektów czy to 
natury historycznej czy tylko Arty- 
stycznej także, czy też wspanialszych 
okazów przyrody, powinna być rze- 
czą tak bezsporną, że jakiekolwiek 
niszczenie tego rodzaju przedmiotów 
nie może się zdarzać. Przecież umiło - 
wanie, a nawet kult pamiątek jest rze- 
czą niezmiernie dawną, zwłaszcza jeśli 
się tyczy to objektów przyrodniczych. 
Odwieczne dęby czy lipy, były zawsze 
chronione a nawet otaczane pietyz - 
mem, nietylko w czasach pogańskich a 
le i zawsze później. Dziś ich jest mniej 
niż dawniej, to też nietylko względy 
uczuciowe ale i czysto rozumowe prze- 
mawiają za ochroną „rówienników li- 

tewskich wiełkich kniaziów, albo- 
wiem rzadkość podnosi cenę. cenę nie 
martwego drewna, ale danej miejsco- 
wości, czy nawet okolicy, gdzie te 
wspaniałe pomniki przeszłości ręką 
Boga poczynione istnieją. 

Zdawałoby się, że nikt nie oprze- 
się słuszności tych argumentów, nie 
bowiem nad nie oczywistszego, a jed 
nak niestety jest inaczej bo chciwość 
ludzka połączona z tępotą jest nieob- 
liczalna. Świeżo właśnie donoszą nam 
z gm. worniańskiej o niesłychanym 
akcie barbarzyństwa, dokonanym tam 
przez p. Władysł. Rewkowicza, w je- 
go majątku Czerniszki, przez wycię 
cie wspaniałej, o przeszło półkilomet- 
rowej długości, alei olbrzymich lip, 
o metrowej średnicy. Lipy te, zdrowe, 
doskonale zachowane okazy w ilości 
stu czterdziestu sztuk, zostały potem 
sprzedane kupcom drzewnym z sąsied 
niego miasteczka za 1800 złotych, czyli 
za prawdziwie ./psie pieniądze, bo 
niespełna 13 zł. za sztukę! Dowiaduje- 
my się jeszeze, że wymieniony Rew- 
kiewicz jest człowiekiem zamożnym, 

właścicielem dużej fabryki drewienek 
do zapałek i że żadna potrzeba nie 
zmusiła go do takiego wandalizmu. 

  

Apelujemy do Pana Konserwatora 
z prośbą o przykładne ukaranie wyż. 
wymienionego pana w myśl 7 p. 2 art. 
rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z 
dn. 6.111. 1931 r. o opiece nad zabyt- 
kami, prosząc jednocześnie o łaskawe 
zakomunikowanie o tem w prasie aby 
postrach padł na innych podobnych 
mu szkodników, oby nielicznych. O ile 
nam wiadomo, rzeczone barbarzyńst- 
wo przyjęte zostało z wielkiem obu- 
rzeniem przez całe sąsiedztwo Czer- 
niszek, szczęśliwie jeszcze nie brakuje 
u nas ludzi umiejących takie przestęp - 
stwa przeciwko kulturze a i prawu na 
leżycie ocenić. 

Jednocześnie dowiadujemy się O 
podobnym akcie, dokonanym przez 
proboszcza parafji dokszyckiej, ks. 
Zygmunta Żejdisa, który wyciął na 
sprzedaż sto, kilkadziesiąt sosen na 
tamtejszym cmentarzu cywilnym i 
wojskowym, przyczem w wielu wy- 
padkach padające drzewa potrzaskały 
liczne krzyże i nagrobki. 

Przypominamy o jeszcze innem a- 
nalogicznem wydarzeniu, nie uspra- 
wiedliwionem nawet tak brutalnym 
materjalizmem, jak przehandlowywa- 
nie tej czarownej ozdoby naszych 
wiejskich cmentarzy, jaką są prze- 
śliczne, wiekowe sosny. na nich, nie- 

usprawiedliwionem wogóle niczem, 
mianowicie o wycięciu bardzo ładnej 
alei świerków na cmentarzu w Kobyl- 
niku, zasadzonej tam przez Niemców 
jeszcze i ślicznie wyrosłej. Czem prze- 
szkadzała ona ówczesnemu (może i 
obecnemu jeszcze także, fakt bowiem 
wydarzył się przed rokiem) probosz- 
czowi Kobylnika — niewiadomo. 

Te i tym podobne fakty, świadczą 
o konieczności odpowiedniej kontroli, 
przecież to jest własność publiczna i 
nie może sobie w tem hułać samowola 
tego czy innego proboszcza, przygod- 
nego gospodarza, który dziś jest jutro 
go niema. Sądzimy, że Kurja Metro- 
politalna, a także i władze konserwa- 
torskie na to odpowiednio zareagują. 

Sylw. 

Prof. Limanowski protestuje 
, przeciwko urządzeniu zieleńca 

przed gmachem Ratusza. 

Jak już niedawno podawaliśmy Magi 
strat m. Wilna postanowił przed gmachem 
Ratusza na ul. Wielkiej urządzić zieleniec 
obsadzony dokoła dębami. W środku zaś 
zieleńca ma stanąć pomnik Adama Mickie- 
wieza. 4 

Przeciwko realizacji tego projektu zapro- 
testował prof. Limanowski, który w dniu 
wczorajszym odbył w tej sprawie dłuższe 
konferencje z wiceprezydentem miasta oraz 
szefem sekcji zdrowia doktorem Maleszew- 
skim, P. Limanowski domaga się by wzorem 
Krakowa, Lwowa i Poznania przy starym Ra 
tuszu nie urządzano zieleńca ani ogródków, 
lecz teren zniwelowano, wybrukowano i prze 
znaczono na urządzenie targowiska. 

Przedstawiciele Magistratu poinformowali 
oponenta, że projekt urządzenia zieleńca zo- 
stał w swoim czasie zaakceptowany przez 
sfery artystyczno-urbanistyczne naszego mia- 
sta. 

=) 

Zabezpieczenie większych 
rzek przed wylewem. 

Wpobliżu Dzisny rozpoczęte zo- 
stały wstępne roboty nad regulacją 
Dzisny. Pozostaje to w związku z pro- 
jektem zabezpieczenia większych rzek 
jak Dzisna, Niemen i Wilja przed 
skutkami ewentualnego wylewu, со w 
sposób katastrofalny miało miejsce w 
roku bieżącym. 

Realizacja tego projektu obliczona 
jest na dłuższy przeciąg czasu. 

W I LE Ń S K 1 

„Arbon* proponuje miastu długoterminową 
pożyczkę na zakładanie nowoczesnych jezdni. 

с 
W dniu wczorajszym do Magistra- 

tu wpłynęły dwie oferty dodatkowe 
„Spółdzielni* i „Arbonu*. Zwłaszcza 
uzupełniające oświadczenie „Arbonu' 
przedstawia dla miasta dużą wartość, , 
ze względu na perspektywę szerszego 
zatrudnienia bezrobotnych oraz daje 
możność szybkiego zrealizowania pro- 
jektu zaopatrzenia Wilna w nowoczes- 
ne jezdnie. 

„Arbon* obiecuje w razie uzyskania 
koneesji ułatwić miastu uzyskanie dłu- 
goterminowych kredytów na asfalto- 
wanie ulic. Będzie to prawdopodobnie 
pożyczka zagraniczna, na warunkach 
nie gorszych od tych, na jakich uzy: 
skuje pożyczki państwo. W ofercie 

swej „Arbon* zaznacza, że inicjatywa 
jego w tym kierunku podyktowana z0- 
stała względami na umożliwienie mia- 
stu szybkiego uzyskania jezdni nowo- 
czesnych. w czem zresztą jest samo 
zainteresowane oraz przyjścia z pomo: 
cą miastu przez zatrudnienie większej 
ilości bezrobotnych. 

„Spółdzielnia* zaś w dodatkowej 
ofercie oświadcza, że nie obstaje nadal 
przy 15letniej koncesji, a zgadza się 
na udzielenie koncesji na przeciąg lat 
10-ciu z tem nawet, że po 5 latach 
Magistrat będzie mógł koncesję wy- 

kupić. 
Obie oferty zostały przez Magistrat 

przyjęte do wiadomości. 

Propozycja budowy mostu przez Wilję. —- 
Jedno z przedsiębiorstw prywat- ul. Arsenalską z ul. Rybaki 

nych wystąpiło do Magistratu z pro- Wzamian za wybudowanie mostu 
pozycją budowy przez Wilję mostu przedsiębiorca będzie pobierał opiaty 
wiszącego wyłącznie dla ruchu pie- od przechodniów: 
szego. Po szczegółowem skonkretyzowaniu 

Most ma być przerzucony vis-a-vis projektu zostanie on rozpatrzony na 
pałacu Tyszkiewicza, a więc połączy posiedzeniu Magistratu. 

Nie zamach lecz swawola pasiuchów. 
Wileński Urząd Wojewódzki komunikuje: 

W eodziennej prasie wileńskiej ukazały się 
w dniu 20 b. m. nieścisłe informacje 0 za- 
machu na pociąg osobowy między stacjami 
N. Święciany i Kebylnikiem wraz z wzmian 
ką, że sprawcy są nieznani oraz z nieuza- 
sadnienemi komentarzami, łąezącemi zaj- 
ście z zamachem na pociąg w Bezdanach. 
Wobec tego Urząd Wojewódzki komunikuje 
eo następuje: Istotnie w dniu 17 b. m. o g. 
540 nad ranem na 11 km. linji kolejowej 
N. Święciany — Kobylnik podłożony został 
między szynami słup telegraficzny długości 

Sensacyjna ucieczka kierownika funduszu 
podoficerskiego 1 p. a. p. 

W kołach wojskowych naszego miasta 
wywołała wielkie poruszenie sensacyjna u- 
cieczka ogniomistrza 1-40 PAP — kierowni- 

3 i pół metra. Maszynista prowadzący pociąg 
Nr. 3354 dostrzegłszy w czas przeszkodę po- 
ciąg zatrzymał. Żadnego wypadku przytem 
nie było, dochodzenie przeprowadzone przez 
władze bezpieczeństwa ustaliło, że był to akt 
swawoli pastuchów ze wsi Rogowszezyzna 
gm. święciańskiej Konstantego Oleszkiewicza 
Alfonsa Strakszysa, Benedykta Strakszysa i 
Antoniego Jurkiewicza, Po ukończeniu do- 
ehodzeń wszyscy czterej sprawcy przekazani 
zostali właściwym władzom sądowym celem 
pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. 

  

jacych kilkunastu tysięcy złotych, czując wi- 
docznie że nadużycia popełnione przez niego 
zostaną wykryte i w konsekwencji trafi do 

ka spółdzielni wojskowej i funduszu podo- więzienia. 
ficerskiego tegoż pułku Czyżewskiego. Czy- Za zbiegłym defraudaniem rozesłano Ji- 
żewski zbiegł po dokonaniu nadużyć sięga- sty gończe. (Q. 

KR 
=——==—. Dziś: Julji p. m., Wiktora 

Czwartek 4 
21 Jutro: Faustyna, Emila. 

Wschód słońca—g. 3 m. 34 
Ma | saa | Zachód  . —p.19m.40 
Spostrzeżenia Zakładu Meteoroleg|: U. S. B. 

w Wilnie z dnia 20 V—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 756 

  

  

NIKA 
SPRAWY PRASOWE. 

— Strajk w drukarni „Nasze Wremia*, 
Wskutek ogłoszonego w dniu 20 b. m. przez 
zecerów dzienniak „Nasze Wremia* strajuk- 
dziennik w czwartek dnia 21 b. m. nie wy- 
szedł z druku. Podłożem strajku jest żąda 
nie podwyższenia zarobków, wysunięte pod 
naciskiem Żydowskiego Związku Pracowni- 
ków Drukarskich. Rokowania w sprawie ii. 
kwidacji strajku są w toku. 

  

  

Temperatu rednis -|- 18% C. * ® UNIWERSYTECKA. 

# najwyższa: -|- 22” C. i . й > 
: wieza Lf4di6; — Uroczysta promocja. We środę dnia 

20 b. m. w południe w auli kolumnowej Uni 
wersytetu Stefana Batorego odbyła się uro- 
czysta promocja prof. dr. Juljusza Bertonie 
go z Rzymu na doktora honoris causa 0. $. 
B. Prof. uniwersytetu rzymskiego dr. Berio- 
ni, który ze stolicy Włoch przybył umyślnie 
na tę uroczystość do Wilna, jest znakomi- 
tym prof. filolog romańskiej, wielkim przy 
jacielem Polski, autorem szeregu prac o Kra 
sińskim. Na uroczystą promocję przyby. 
zaproszeni goście, p. perzes Sądu Apelacyj- 
nego Bzowski, ks. biskup dr. Bandurski, b. 
minister Aleksander Meysztowicz, kurator 

Szelągowski, liczni przedstawiciele świata 
naukowego, profesorowie Uniwersytetu i 
młodzież akademicka. Gdy senat zajął swe 

miejsce na podjum, zabrał głes rektor Г. $. 
B. prof. Januszkiewicz, który najpierw po 
polsku, następnie w języku francuskim 
zwrócił się do prof. Bertoniego ze słowami 

Opad w milimetrach: 7,3 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom. słaby wzrost. 

Uwagi: pochmurno, rano silny deszcz. 

URZĘDOWA, 

— Inspekcje wojewódzkie. We czwartek 
21 b. m. o godz. 6 rano p. woj. Kirtiklis w 
towarzystwie dyrektora robót publicznych — 
inż. Siła-Nowickiego, naczelnika Wydziału 
Pracy i Opieki Społecznej p. Jocza i inspe- 
ktora związków komunalnych p. Żyłki. wy- 
jechał na sżczegółową inspekcję powiatów 
wileńsko-trockiego, oszmiańskiego, wilejskie- 
go i mołodeczańskiego. Podróżą tą p. Woje- 
woda rozpoczyna okres inspekcyj o charak - 
terze administracyjnym, jak również poświę- 
conym badaniu szkód, wyrządzonych przez э J 
powódź w tych powiatach. P. wojewodę za- powitania. Godność doktora honoris causa 
stępować będzie p. wicewojewoda Hryhoro- nadał nasz Uniwersytet znakomitemu ' Wło- 
wicz. chowi z racji jubileuszu 350-lecia U. $. В. 

to też zkolei przemówł prortektor Ks. Fal- 

MIEJSKA kowski, który w roku jubileuszowym piasto- 
й : wał godność rektora, kiedy to dyplom został 

— Opinja Komisji Finansowej o komu- 

nikaeji autobusowej. Onegdaj wieczorem w 

dr. Bertoniemu nadany. Ks. rektor Falkow- 

lokalu Magistratu odbyło się posiedzenie miej- 

ski w przemowie swej, wygłoszonej w ję- 
zyku włoskim, podkreślił ścisłe węzły, łą- 

skiej komisji finansowej, które wypełniła cał- 

kowicie sprawa udzielenia koncesji autobu 

czące Uniwersytet Stefana Batorego i naukę 

sowej. W wyniku dłuższej dyskusji uznaną 

polską od wieków ze światem naukowym 
włoskim, akcentując przyjaźń wzajemną Pol 

ofertę „Arbonu' za korzystniejszą dła miasta 

iw związku z tem poddano ją szczegółowej 

ski i Italji.. Następnie dziekan wydziału hu- 
manistycznego prof. Glixelli w przemówie- 

debacie. Komisja uzupełniła cały szereg punk- 

tów, a m. in. uznała za konieczne wprowadze- 

   

  

niu włoskiem dał krótki zarys działalności 
prof. Bertoniego i charakterystykę tego uczo 
nego, poczem odczytał tekst dyplomu i wrę- 
czył go prof. Wreszcie zabrał głos prof. Ber 

i i podziękowawszy za nadaną mu god- 
1 sił wykład z dziedziny historji 
literatury i sztuki Na tem zakoyczyła się u- 
roczystość. 

  

nie niektórych zmian w taryfie biłetowej. 

Postanowiono wprowadzić bilety w cenie 10 

i 20 groszy, podczas gdy dotychczas, w myśł 

oferty, najtańszy bilet kosztował 30 groszy. 

Jednocześnie komisja wypowiedziała się za 

udzielaniem ulg młodzieży szkołnej i po godz 

7-ej wiecz., a to ze względu na to, że wiełe 

młodzieży szkolnej uczęszcza do szkół wie- 

czorowych. Ulgowe bilety mają również przy- 

sługiwać i szeregowym. 

   

GOSPODARCZA 
— Wzrost kosztów utrzymania. Według 

danych słatystycznych Xoszła utrzymania 
wzrosły w stosunku do miesiąca ubiegłego 
o 1,5 proc. z 

R Na cały szereg artykułów nadnl utrzymu- 
je się tendencja zwyżkowa. 

Autobusy kursować mają w zasadzie do 

godz. li-ej wiecz., pewna ilość wozów musi 

jednak obsłużyć podróżnych, przybywających 

pociągami do godz. 12 w nocy. 

Sądząc z dotychczasowego wyniku narad 

koncesja oddana zostanie „Arbohowi*. 

— Raid kawaleryjski baranowickiej bry- 
gady kawalerji, Jak się dowiadujemy, pro- 
gram wojskowych konkursów  hippicznych 
wyznaczony na dzień 23, 24 i 25 b. m. ule- 
gnie pewnej zmianie. 

W dniu bowiem 24 maja przybywa do 
Wilna raidem kawaleryjskim dowódca bry- 
gady kawalerji w Baranowiczach generał 

— Budowa stacji autobusowej daleko- 
bieżnych ma być oddana w prywatne ręce. 

Wobec tego, że Magistrat nie posiada środ:  Grzmot-Skotnicki na czele oficerów podle- 
ków na dalsze prowadzenie robót nad budo-  głej mu brygady. 
wą stacji autobusów dalekobieżnych rzucona Uczestnicy konkursu wyjadą na spotka- 
została myśl oddania budowy przedsiębior- nie raidu i w związku z tem konkurencje 
cy prywatnemu, który wzamian za uskutecz wyznaczone na dzień 24 maja zostaną prze- 

   

    

nienie robót przez pewien czas ekspłoatował-  sunięte częściowo na dzień 23 względnie 25 
by stację za zmniejszoną opłatą. Kom > 

Sprawa ta zostanie wkrótce definitywnie 
rozstrzygnięta. ZE ZWIĄZKÓW J STOWARZYSZ. 

— Magistrat likwiduje robety miejskie. 
Jak się dowiadujemy, z dniem 1 czerwca r. 
b. Magistrat m. Wiina na skutek braku od- 
powiednich kerdy.ów zmuszony będzie zli- 
kwidować wszystkie roboty miejskie prowa- 
dzone dotychczas z subwencyj udzielanych 
przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecz- 
nej. W związku z tem ulegnie redukcji 
prawie kilkaset robotników, którzy perjo- 
dycznie byli zatrudniani przez Magistrat. 

Decyzja w tym kierunku samorządu spo- 
wodowana została stałem zmniejszaniem się 
subwencyj udzielanych na zatrudnianie bez - tym samym lokału we środy czwartki i piąt- 
robotnych _ przez Minist. Pracy i Opieki ki w godz. od 18—20. 
Społecznej. ^ * Peowiacy, Strzelcy Nadniemeńscy i b: 

— Z Koła Wileńskiego Peowiaków. W 
dniu 20 maja odbyło się pierwsze konstytu- 
cyjne zebranie Zarządu Koła Wiłeńskiege 
Peowiaków wybranego na Walnem Zebraniu 
Peowiaków z dnia 17 b. m. Skład Prezydjum 
Zarządu jest następujący: Prezes — p. Na- 
gurski Teodor, Sekretarz — p. Ciecierska- 
Łukiewicz Jadwiga, Skarbnik p. Budrys-Bud 
rewicz Aleksander. Zebrania Zarządu będą 
się odbywać raz na tydzień we środy w lo- 
kalu Federacji P. O. Z. O. przy uł. Żeligow- 
skiego 4. Sekretarjat Zarządu jest czynny w 

WOJSKOWA. 

3 

członkowie Związku Bezpieczeństwa „Kraju 

zgłaszajcie się w celu uzupełnienia ewideneji 

ewentualnie odebrania legitymacji. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Komunikat Stow. R. i b. W. Dnia 2ł 

maja b. r. o godz. 10 w pierwszym, zaś e 

godzinie 10,30 w drugim terminie w lokalu 

Wojewódzkiej Federacji P. Z. O. O. (Želi- 

gowskiego 4), odbędzie się nadzwyczajne 

walne zebranie Koła Wileńskiego Stowarzy- 

szenia Rezerwistów i b. Wojskowych, z na- 

stępującym porządkiem dziennym: 

<q. Sprawózianie ustępującego Zarządu. 

2) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 3) Dy- 

skusja. 4) Wybory władz. 5) Wolne wnioski. 

— Odezyt inż. Brokowskiego. W dniu ti 

czerwca r. b. o godz. 19 w sali Stowarzysze- 

nia Techników Polskich w Wilnie inż. Bra. 

kowski po powrocie Z Ameryki, delegowany 

tam z ramienia Stowarzyszenia Dozoru Kot- 

łów w Warszawie, wygłosi odczyt „0 insta- 

lacjach  kotłowych w Stanach Zjednoczo- 

nych Ameryki Północnej”. | 

Ciekawy ten moment o najnowszych do: 

byczach technicznych, zastosowanych w Wiel 

kim przemyšle Ameryki, urozmaicony prze- 

zroczami najbardziej nowoczesnych instala- 

cyj kotłowych i cieplnych, budzi ogromne 

zaiteresowanie w szerokich warstwach tecli- 

nicznych. я 3 

Odczyt ten wygłoszony w innych mias 

tach Polski cieszył się niebywałem powodze: 

niem, a barwnie i popularnie ujęty, ściągał 

nietylko fachowców, ale i szersze koła inte 

igencji. Wstęp bezpłatny. 

„ESO w leńskie Koło Związku Bibljoteka- 

rzy Polskich. We czwartek, dnia 21 maja b. 

r. o godz. 8 wiecz. w gmachu Uniwersytec- 

kiej Bibljoteki Publicznej odbędzie się zeb 

ranie członków z referatem prof. U. S. B. 

dr. Erwina Koschmiedera p. t. „Uniwersy- 

tecka Bibljoteka Wrocławska”. | | | 

Wprowadzeni goście miłe widziani. 

— Walne zebranie kuratorów Tow. po- 

pierania pracy społecznej. Walne zebranie 

kuratorów Towarzystwa Popierania Pracy 

Społ ecznej im. S. J Montwiłłów odbędzie 

się dziś o godz. 6 wiecz. w sali posiedzeń 

Wileńskiego Banku Ziemskiego (A. Mickie- 

wicza 8). > 2 

W. razie nieprzybycia dostatecznej ilości 

kuratorów następne zebranie odbędzie się 

tegoż dnia o godz. 7 wiecz. bez względu na 

ilość przybyłych kuratorów. 

Na żebraniu będzie rozpatrywana sprawa 

  

- podziału zapomóg instytucjom dobroczyn- 

nym i kulturalno-społecznym. 

—- 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 porządku 

dziennym ważne sprawy organizacyjne. Obe 

cnošč wszystkich członków niezbędna. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 

— Gość kowieński w Wiłnie. Do Wilna 

przybył z Kowna prezes przedstawicielstwa 

studeńtów uniwersytetu  kowienskiego 

Bolesław Szirwinskas. Zabawi on w Wilnie 

kilka dni. 

RÓŻNE. 
— poradnia przeciwgruźlicza. Z dniem 

18 maja r. b. została otwarta w Ośrodku 

Zdro (ul. 'Wileka 46) poradnia przeciw - 

gruźlicza, jako odział poradni Wileńskiego 

T-wa Przeciwgružliczego. Poradnia czynna 

codzień od godz. 3,30 do 4,30. Porady ūdzie 

lane są jedynie dorosłym, zamieszkałym na 

terenie miasta, leżącym poza torem kolei 

żelaznej w dzielnicy Nowy Świat i innych. 

— Uregulowanie een biletów w autobu- 

sach dalekobieższych. Urząd Wojewódzki 

w Wilnie otrzymał od władz miarodajnych 

okólnik polegający przeprowadzenie rewizji 

taryfy biletów na linjach antobusów dale- 

kobieżnych. Chodzi o .o, że na całym SZE- 

regu linij cena biletów obliczana zależnie 

od ilości kiłometrów jest uierównomierna. 

Obecnie władze nadzorcze sprawę tę uregu- 

lują. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o 

godz. 8,30 ujrzymy nastrojową, pełną siły 

tragicznej sztukę Zofji Nałkowskiej „Dzień 

jego powrotu” w reżyserji R. Wasilewskiego, 

w wykonaniu Fichlerówny,  Szurszewskiej, 

Łubiakowskiego, Kreczmara, oraz Wasilew- 

skiego. Aktualność poruszanych zagadnień 

oraz plastyka postaci działających sprawia- 

ją, że sztuka Zofji Nałkowskiej wywiera nie 

zatarte wrażenie. Ceny miejsc znacznie zni- 

żone. 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś o godz. 

8,30 wiecz. „Córka i pięciu ojców*, kapital 
na, tryskająca humorem komedja Somogyi'a, 
w brawurowem wykonaniu Kamińskiej, Le. 
wickiej, Ciecierskiego, Jaśkiewicza, Karpiń- 
skiego, Kubińskiego, Wyrwicza, oraz Żurow 

skiego. = 
Dowcipny djalog, oraz arcyzabawne sy- 

tuacje wywołują salwy śmiechu na widowni. 

Ceny miejse znacznie zniżone. 

— Przedstawienie na obozy i kolonje 
harcerskie w „Lutni*. 

We wtorek dnia 2-go czerwca o godz. 8 
m. 30 w. odbędzie się w Teatrze „Łutnia* 

arcyciekawe przedsławienie, dochód z któ- 
rego przeznaczony jest na obozy i kolonje 
harcerskie. 

Bogaty program zapowiada przemiłą ko 
medję muzyczną Wiktora Masse „Zaślubiny 

Żanety*, oraz fragment z opery Czajkow- 
skiego „Dama pikowa*. Oba te utwory wy- 
konane będą przez uczenice i uczniów pry- 
watnej klasy śpiewu p. W. Toczyłowskiej. 
Staranna oprawa kostjumowa, oraz dekora- 
cyjna doda niewątpliwie wiele uroku temu 
pięknemu widowisku. 

Kierownictwo muzyczne spoczywa w do- 
świadczonych rękach prof. K. Gałkowskiego 

Ceny miejsc znacznie zniżone. od 50 gr. 

2AB40 
CZWARTEK, dnia 21 maja 1931 r. — 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy 12.05 
Muzyka baletowa i taneczna (płyty). 12.5 
Poranek szkolny. 14.30: Kącik dła kobi 
1550: „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 odczyt. 20.30: „Garmen* J. Bi. 
zeta (II i III akt). 21.30: Audycja literacka 
„Krakus“ C. K. Norwida. 22.15: Koncert. 
22.50: Komunikaty i muzyka taneczna. 

PIĄTEK, dnia 22 maja. 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka lekka (płyty) 

13.10: Kom. meteor. 15.50: Lekcja francus- 
kiego. 16.10: Kom. dla żeglugi. 16.25; Pro- 
gram dzienny. 16.30: Koncert życzeń (płyty). 
17.15: „Dolina Prutu, Czeremoszu, Dniestru 

i Oporu* — jako wielkie uzdrowiska pol- 
skie* — odczyt. 17.45: Audycja fir. „Gebe- 

thner i Wolff". 18.45: Kom. LOPP. 19.00: 
Kwadrans akademicki. 19.25: Program na 
sobotę i rozmaitości. 19.40: Pras dziennik 
radjowy. 20.00: Pogadanka muzyczna. 20.15: 
Koncert symfoniczny. Po koncercie kom. i 
muzyka taneczna. 
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DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI CZTERY. 

W dniu dzisiejszym radjostacja wileńska 
pracuje na próbę na dużej antenie. Nowa 
fala wynosi 244 m. Radjosłuchacze proszeni 
są o dostosowanie detektorów i nadsyłanie 
do radjostacji uwag o odbiorze. 

KONCERT PPOŁ. ORKIESTRY 1 P. P. 

Dzisiejszy koncert popołudniowy o godz. 
17.15 wypełnia orkiestra wojskowa 1 p. p 
Leg. pod dyr. Feliksa Koseckiego. W przer- 
wach wygłosi recytacje znakomity artys.a 
p. Wacław Malinowski. 

„CARMEŃ*% Z PŁYT. 

Dziś o godz. 20.30 pójdzie w świat z płyt 
gramofonowych radjostacji wileńskiej II i 
MII akt opery „Carmen“. 

„KRAKUS“ NORWIDA. 

Norwid jest jeszcze w radjofonji polem 
dziewiczem. Radjofoniza jego utworów 
może dać ciekawe rezuliaty. Radjostacja Wi- 
leńska nadaje dziś w audycji literackiej na 
wszystkie stacje polskie „Krakusa*. Usłyszy- 
my. 

        

„Zabicie Bazyliszka na 
Bakszcie“ 

odbędzie się w Zielone Święta (dn. 
24 i 25 maja b. r.). W niedzielę dn. 24 
b. m. o godz. 20-ej zjazd rycerstwa na 
plas Katedralny. Rycerze przybędą z 
czterech stron Świata wjeżdżając do 
miasta przez bramy Trocką, Ostrą i 
inne. 

zoo e Cena hbil.: Parter 60 

Klu Biejskie 
$ŚLA BIEJSKA 

Balrepramska 5 

Dźwiękowy 
KINO-TRATR 

„AELIOS" 
Wileńska 33, tel. 9-2 

Ulubieniec 

publiczności 

Dźwiękowe Kino Dziś! 

al. Wielka 47, tel. 15 41 

Od dnia 19 do 21 maja 193! r, włącznie 
będą wyświetlane filmy: 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 

CGUIN© Pok 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

W poniedziałek dn. 25 b. m. odbę- 
dzie się narada arcykapłanów, pochód 
na Baksztę, walka z Bazyliszkiem i 
triumfalny pochód przez miasto z po- 
konanym Bazyliszkiem. 

Pochód kapłanów, rycerstwa i 
mieszczan z pojmanym Bazyliszkiem 
przejdzie przez wszystkie place miej- 
skie. 

Kupujcie „znaczki bazyłiszkowe* 
po 30 groszy, które uprawniają do bez- 
płatnego wstępu na wszystkie impre- 
zy widowiska (naradę arcykapłanów, 
zabawę ludową w ogrodzie po-Bernar 
dyńskim i t. p.). Znaczki będą sprze- 
dawane w cukierniach Sztralla i Rud- 
nickiego począwszy od czwartku b. 
tyg. oraz przez harcerki i harcerzy. 

Komitet organizacyjny apeluje do 
społeczeństwa o wcześniejsze nabywa- 
nie znaczków, gdyż w dniach wido- 
wisk nabywanie ich ze względu na tłok 
będzie utrudnione. 

—0— 

Ofiary na powoćzian. 
Konstancja Skirmuntt — 20 zł. 
Do Wileńskiego Komitetu Wykonawczego 

Niesienia Pomocy Ofiarom Powodzi wpły- 
nęły kwoty następujące. 

P. Donas, konsul łotewski — 100 zł., Zrze 
szenie Dentystów Kas Chorych m. Wilna— 
50 zł., Związek b. uczni Straży Kolejowej 

„, Okręg Wileński — 10 zł, Wileński Wydział 

gr., Balkon 30 gr. 

w przebojow. 

dźwiękóweu 

Najpiękniesza 
para kochank. 

WKRÓTCE: LOKOMOTYWA Nr. 2329. 

  

Postrach puszczy 
NAD PROGRAM: Wycieczka z przygodami Komeda w 2-ch aktach. 

Początek seansów od godz. 6-ćj. 

LA OGLANEM 

КОВ аК R w LL EAN SS KSI 

Unieszkodliwienie niebezpieczneį pary 
szpiegowskiej. 

Przed IIl-im Wydziałem Karnym Sądu 
Okręgowego stanęli Nikodem Gintowt-Dzie- 
wałtowski i jego kuzynka 24-letnia Ksawera 
Gintowtówna oskarżeni o szpiegostwo na 

„rzecz wywiadu sowieckego. 

Akt oskarżena zarzucał podsądnym, że 
od jeseni 1929 r. do lipca ub. r. na terenie 
pow. dziśnieńskiego, utrzymywali stosunek 
z agentami wywiadu Zw. Socjal. Republik 
Radzieckich i komunikowali im wiadomości 
dotyczące organizcji i składu personalnego 
pułków Korpusu Ochrony Pogranicza oraz 
żandarmerji tych oddziałów w Wilejce i Cłę- 
bokiem, wiadomości o reorganizacji K. O. P.. 
składu osobowego policji śledczej pow. dzi 
nieńskiego wraz z funkcjonarjuszami konfi- 
dencjonalnymi tego urzędu a nadło o to. że, 
wskazywali nazwiska osób pozostających w 
kontakcie z władzami polskiemi, przebywają- 
cemi na terenie Rosji, wobec czego Michał 
i Ignacy Kwiecińsc. zostali przez władze 

  

   

   

  

s 

bolszewickie skazani na śmierć, 

Nadto Nikodema G.-Dziewałtowskiego u- 

rząd prokuratorski oskarża jeszcze i o to, że 
w 1923 r. w Witebsku wskazał władzom bol- 
szewickim obywatela polskiego Lenczewskie- 
go, którego wskutek tej denuncjacji rozstrze- 
lano. 

Sprawę rozpoznawał Sąd w składzie pp. 
sędziów: Sienkiewicza, Szpakowskiego i Ja- 
cyny. 

W wyniku przewodu Sąd uznał, iż pierw- 
sza część oskarżenia została podsądnym udo- 
wodniona i skazał na osadzenie w ciężkiem 
więzieniu Nikodema  G.-Dziewaltowskiego 

przez 12 lat i zapłacenie grzywny w kwocie 
20.000 zł. zaś Ksawerę Gintowtównę na 5 lat 
i grzywnę w kwocie 2.000 zł. 

  

Nadto po odbyciu kar przez skazanych 
Sąd postanowił oddać ich pod dozór policji 
przez następne 5 lat. 

Zarzuty zwarta w drugiej częłci oskar- 
żenia Sąd uznał za niedowiedzione a oskar- 
żonego o nie G.-Dziewałtowskiego uniewinnił 

Ka-er. 

  

Wojewódzki — 1000 zł., Urzędnicy Dyrekcji 
Robót Publicznych Wil. Urz Woj. — 56 zł. 
70 gr., dzieci IV-go oddziału szkoły powsze- 
chnej w N. Wilejce zamiast kwia.ów w dniu 
imienin kierowniczki — 6 zł. 64 gr, J. Е. 

arcybiskup prawosławny Teodozjusz —100 
zł. Szkoła Powszechna Nr. 16 — 50 zł. 
dr. Tumalewicz — 50 zł., Krystyna Stawiar- 
ska dr. — 50 zł., profesorowie i pracownicy 

- Dramat W roli głównej 
10 ь . ° 

Х Rin-Tin-Tin. 

Następny program: Tajemnica hotelu. 

Ceny znacznie zniźcne. Na |-szy seans: Balkon 50 gr., Parter 80gr. Na pozost, seansy: Balk.;60 gr., Part. od 1 zł 

Maurice Chevalier 
NAD PROGRAM: Wszechświatowy przegląd dźwiękowy Peramountu. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15 

WKRÓTCE: Największy przebój Maurice'a Chevalier'a „KAWIARENKA”. 

Greta Garbo i Nils Aster 

USA (Zmysły w okowach) 

W głównej roli kobiecej 

Ciaudette Colbert 

w dramacie dźwięko- 
wo-apiawiym pri. 

NAD PROGRAM: 

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

W roli głównej Lon Chaney. 

  

KINO-TEATR D 

PAN“ ы zmarła w Wilnie 
» M. Modzelewska i 

WIELKA 42 

Nadzwyczajny podwójny program! 

»Kiedy kobieta zdradza męża 
» Książe wśród cowboy'ów 

tle wielkiej miłości fermera. W rolach głównych: Król cowboy.ów Tom Tyller oraz jego urocza partnerka Do- 
Początek o godz. l-e, Ceny 6d 36 gr. 

K. Niewiarowska, 
Józef Węgrzyn. 

rothy Dumbar. 

Wielki film polski w-g scenarjusza Konrada Tema 
Wielki dramat erotyczny osnuty na tle stosunków 
rodzinnych. W rołach główn. znana artystka trag. 

% ielki dram. sen- 
sacyjny osnuty na 

  

Kina Kolejowe 

OGNISKO| **° 
Dziś i dni następnych! 
Wspaniały pełen olśnie- 
wających momentów film 

Wzruszająca hbistorja miłości syna wschodu i Europejki. 

Baśń miłości (liilość (zerkiesa) 
Bramat w 10 aktach 

Bota Lao goda 

  

т W rolach i i (stek arorsakoiejow.) | Tulas Rod la Rocgue i Marcelina Day. uz: uzy o ga б я 
"KINO -TEATR Dziś! Niebywały program! Pierwszy raz w Wilnie! Dwa obrazy w jednym seansie! 

STYLOWY 
alicea Wielka 36.   » Trzesawisko žycia 

» Rex-Bell czarodzieį 

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

more i Marja Allea kruczowłosa uwodzicielka. 

Najnowszy fascynujący seqigacyjno-erotyczny dramat w 8 aktach, 

W rolach głównych: Lola Todd i Rex-Bell. 
  

Kino - Teatr Dziš! Nowa kopjal Nowe wydanie! Mistrz ekranu 

L U X iwan Mezżuchin w swoim arcydz. p. t. 

R Z udzialem cza- Е RRS Wer. 
Miekiewicza 11, t.15-62 rującej gwiazdy Lil Dago ег 

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

Wyjątkowo fascynująca treść! 
Film ten wzbudził zachwyt całej prasy zagranicznej. 

TAJNY KURJER 
Mistrzowska gral 

Ceny od 40 gr. 

  

WYKAZ. 
8, i 5, Listów Zastawnych Tow. Kredytowego m. Wiina, wy-. 
losowanych w dniu 18-go maja 

8% Listy Zastawne serji I-ej z 14 kuponami: po złot. 100 — Nr. Nr. 4, 
30, 67, 116, 160, 188, 190, 194, 267, 317, 331, 
687, 774, 845, 850, 862, 687; po złotych 500.— Nr. Nr. 216, 268, 271, 292, 590, 798, 

1931 roku (5-te losowanie). 

418, 430, 540, 568, 587, 612, 631, 641, 

929, 935, 1022, 1084; po złotych 10.0.-- Nr.Nr. 18, 60, 78. 179, 452, 707, 813, 88', 
1472, 1839, 2082, 2111, 2210, 2320, 2338, 2530. 

5% Listy Zastawne Konwersyjne serji „K” z 13 kuponami: po zł. 25— 
Nr. Nr. 293, 310, 577, 673, 891, 1438, 1493, 1525, 1529, 1719, 1749, 1777, 1779, 1780, 
1804, 1852. 1876, 1908, 19:0; po złotych 50.— Nr.Nr. 74, 184, 277, 280, 295, 531, 
617, 829, 839. 1250, 1286, 1540, 1751; 
1419, 1507, 1535, 1796, 2036, 2057, 2062, 2329, . 

5% Listy Zastawne emisji przedwojennej w rubiach, zwaloryzowane: 

po złotych 250.— Nr. Nr. 309, 739, 883, 896, 
2375. 2603, 2773. 

po rubli 100.— (zł. 77.50) Nr. Nr. 391, 409, 903, 1129, 1337, 661, 1802. 1988, 2166, 
2460, 2507. 1539, 2574, 2651, 2780, 2819, 3081; 
18, 166, 264, 480, 488, 512, 1124, 1455, 1562, 1666, 1702, 1886. 2415; po rubli 1000.— ; 
(zł. 775.—) Nr. Nr 110, 205, 558, 1125, 1503, 
2582, 2939, 3015, 3280, 3432, 3508. 

po rubli 500 — (zł. 387.50) Nr. Nr. 

1676, 1677, 2020, 2279, 2501, :568, į 

Wyplata za powyžsze listy ich nominalnej wartošci uskuteczniana będzie 
poczynając od dnia 1-go lipca 1931 roku przez kasę Towarzystwa w Wilnie, ulica 
Jagiellońska Nr. 14. 

  

MIGNON G. EBERHART. 

Gdy pacjent 

  

60 

przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Czy pani wie, że o mało mnie 
pani wtedy nie zabiła tą latarką e- 
lektryczną? — przerwał Karol Fede- 
rie, spoglądając na mnie z niechęcią, 
pomieszaną z uśmiechem. — Dosta- 
łem w samą głowę.  Przesiedziałem 
bez ruchu w kącie za pudłem kilka 
godzin. Dopóki Kema nie otworzyła 
drzwi, byłem pewny. że to nie pani, 
lecz policjant. Ratowałem się potem 
ucieczką na strych i policja mnie nie 
znalazła. 

— A mówiiam panu, że tam ktoś 
był — rzekłam do O'Briena. radując 
się swoim: triumfem. 

— Naturalnie zorjentował się pan 
odrazu, że panna Keate znów zabrała 
słonia — rzekł O'Leary. 

Karol Federie skinął głową. 
— Łatwo go jej było odebrać. 

Przekonawszy się, że słoń zniknął, do 
myśliłem się odrazu, że to ona go za- 
brała. Zaczaiłem się, gdy szła z obiadu 
—wiedziałem zawsze, co się działo w 
domu — ale zapiątałem się we włócz- 
kę i o mało mnie nie złapała. 

A więc to on okręcił mnie portjerą 
i o mało nie udusił! Poczułam przy- 
pływ nieprzyjaznych uczuć. 

— Tymczasem zabito Grondala-— 

PREITY 

Miydawniciwo „Kurjsr Wileński" 

ciągnął O'Leary — za to, že dowie- 
dział się za wiele. Spotkał się bowiem 
z mordercą w sypialni nad tym po- 
kojem i powiedział mu o swojem od- 
kryciu. Wywiązała się walka, w trak- 
cie której na szczęście dla mordercy 
Grondal uderzył się z całej siły o kant 
marmurowego stołu, jaki tam stoi—- 
Detektyw wskazał ręką na sufit — 
Biedak zdążył jeszcze zejść nadół i 
upadł na otomanę. Morderca zeszedł 
za nim i dodusił go dla wszelkiej pew- 
ności struną od skrzypiec. Właściwie 
psychologicznie biorąc, ta zbrodnia 
wskazuje nie na mordercę, lecz na 
morderczynię. |. 

Mittie krzyknęła, lecz O'Leary cią- 
gnął spokojnie dalej: 

— Morderca bał się, że Grondal 
może oży * я 

Karol Federie spróbował wy- 
rwąć się z rąk poliejantów, ale to mu 
się nie udało. 

— Dlaczego pan nie otworzy sło- 
nia? — zapytał O'Leary'ego. — Od- 
kręca się głowę. 

Lance O'Leary popatrzył na niego 
przenikliwym wzrokiem, ważąc na rę- 
ku zieloną zabawkę. Ktoś stojący koło 
mnie odetchnął głęboko. 

   

   

  

S-ka z ogr. odp. 

  

WAŻNE DLA PROWINCJI! 
Wypisując za 18 złot. wprost z fa- 

bryki anodówkę „DEMON* (120 wolt)- 
otrzymujesz towar tani i zawsze świeży. 

Grube wytłaczane z jednego kawał- 
ka cynki bez lutowanych szwów gwa- 
rantują trwałość. 

A zastosowanie nowego wynalazku 
urównomierniającego depolaryzację, ła- 
godzi szmery i trzaski. 

Koszt przesyłki ponosi fabryka. 

Wysyła natychmiast bez zadatku 
Firma 

„AGROTECHNIK“ 
Wilno, Wilenska Nr. 26. 4656 
  

  

— Otworzyć? — rzekł cicho i po- 
gładził palcami błyszczący jaspis. Sto- 
jący za mną policjant poruszył się i 
sięgnął ręką do kieszeni spodni. Wy- 
dało mi się, że w pokoju zrobiło się 
niemożliwie duszno, tak jakby zabrak- 
ło powietrza do oddychania. Wszyscy 
patrzyliśmy na zielone cacko jak urze- 
czeni. 

— Otworzyć słonia? — zapytał 
O'Leary. Dobrze! — rzękł dźwięcz- 
nym, ostrym głosem. Shafer, O'Brien! 
—zakomenderował podnosząc rękę— 
Aresztować go! 

Zrobił się wir poruszających się 
szybko postaci i wybuchła wrzawa 
krzyków, wrzasków i pytań. Wszyst- 
ko to skrystalizowało się we wściekłej 
walce. Dałam krok naprzód i zamru- 
gałam oczami, niepewna czy nie uleg- 
łam halucynacji wzrokowej. Granato 
we bary,zasłaniające mi widok, odsu- 
nęły się i z gardła mego wyrwał się 
okrzyk przerażenia. Potem nie byłam 
pewna, czy to ja krzyknęłam, czy kto 
inny. 

Między Shaferem i O'Brienem sza- 
motał się zakuty w kajdany Elihu Di- 
muck, bez szkieł z twarzą wykrz 
wioną wściekłością i trwogą, sypiąc 
z sinych ust potokiem okropnych prze 
kleństw. 

  

      

— (Cicho, cholero! — O'Brien po- 
trząsnął maczugą przed twarzą więź- 
nia. — Jeszcze jedno słowo, a zgru- 
choczę ci tem łeb! Ё : 

— Opór nie przyda się na nie —- 

Druk. „Zmicz”, Wino, ul. Ś-to Jańska 1, te 

U. S. B. 630 zł. 70 gr., wplacono do redak- 
cji „Ekspress Wileński* — 87 zł. 60 gr. 
Władysław i Janina Małachowscy — 4 zł. 
Stow. Metd. Żyd. U. S. B. — 10 zł. korpus,) 
podoficerów 3 DAK — 39 zł. Stefan Dzie- 
wulski — prof. Wolnej Wszechnicy w War- 
szawie — 300 zł, Franciszek Ostrowski —- 
10 złotych. 

List de Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie prosimy o umieszczenie w po- 
czytnem Swem piśmie poniższego listu: 

Stwierdzając, iž polemika prasowa w 
sprawie wystąpienia Cechu Murarzy, Mala- 
rzy, Sztukatorów, Kamieniarzy i Cieśli w 
Wilnie, w sprawie restauracji Kościoła Św. 
Teresy przybrała charakter mogący rzucić 
cień na same rzemiosło, względnie na jego 
organizacje cechowe, — Zarząd Izby Rze- 
mieślniczej w Wilnie z tytułu opieki nad 
ogółem spraw rzemieślniczych woj. Wileń. 
skiego widzi się zmuszonym zaprotestować 
przeciwko temu i oświadezyć, co następuje: 

Nie wdając się w merytoryczną ocenę 
słuszności argimentów pomiędzy Cechem 
Murarzy, Malarzy, Sztukatorów, Kamienia- 
rzy i cieśli w Wilnie z jednej strony a p. 
W. GH., autorem artykułów w „Słowie* z 
dnia 23 kwietnia b. r. p. t. „Sowiet Robo- 
czych Deputatów' z drugiej strony, w odnie- 
sieniu do meritum sprawy w artykułach 
stron obu poruszanych, a więc do sprawy 
restauracji kościoła św. Teresy w Wilnie, — 
Zarząd Izby Rzemieślniczej w Wilnie, wi- 
dząc w sposobie polemiki p. W. CH. (,„Sło- 
wo“ z dnia 23 kwietnia i 25 kwietnia) przez 
używanie zwrotów, jak „Sowiet Roboczych 
Deputatów* i t. p. chęć zdyskredytowania 
organizacji rzemieślniczej, — Cechu Mura- 
rzy, Malarzy, Sztukatorów, Kamieniarzy i 
Cieśli w Wilnie, który jak i inne organizacje 
Cechowe posiada za sobą zasługi na polu 
rozwoju rzemiosła polskiego, w woj. wileń- . 
skiem, i to zdyskredytowania w kierunku 
inkryminowania tej organizacji tendencyj, 
których ona nigdy nie posiadało, — jak nai 
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sposobowi polemiki, zastrzegając jednocze- 
śnie, że Cech Murarzy, Malarzy, Sztukato- 
rów, Kamieniarzy i Cieśli w Wilnie, jako 
organizacja rzemieślnicza, przewidziana w 
obowiązującej Ustawie Przemysłowej, po- 
siadając w swych szeregach dużo ludzi zdol- 
nych, dzielnych i cennych, cieszy się jak nal- 
lepszą opinją i w każdym wypadku nie mo- 
że być posądzana o takie tendencje, któreby 
kogokolwiek upoważniać mogły do używania 
zwrołu „Sowiet Roboczych Deputatów. 

Prezydent Izby, W. Szumański. 

Sekretarz Izby 
Izby Rzemieślniczej w Za Zarząd Wilnie 

J. Lazarewicz. 

  

NA WILENSKIM BRUKU 
WYSTĄPIENIE KOMUNISTYCZNE. 

Wezoraj wieczorem grupka wywrotoweów 
zebrana na rogu ul. Nowogrėdzkiej i Zawal- 
nej, wzniosła kilka okrzyków antypaństwo- 
wych poczem zarzuciła sztandar na druty 
telegraficzne. 

Sztandar usunęła straż ogniowa. 
Jedną osobę zatrzymano. 

  

(€)- 
NIEUDANE WŁAMANIE. 

W dniu 19 b. m. o godz. 21 m. 30 do mie 
szkania Gołub Broni (Wielka 12) -— usiło- 
wali dostać się Bajwol Ber (Kurlandzka 
z innym osobnikiem o nieznanem na? 
Wymienieni wyrwali skobel od drzwi, lecz 
zostali spłoszeni przez Gołub Bronię. Bajwo- 
ta zatrzymano, drugi osobnik zbiegł, pozo- 

jąc na miejscu teczkę z różnemi na- 

     

  

  

    

  

neje$ir MANUIDWJ. 
Do Rejestru Handlowego Dział B, 
Sądu Okr. w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 20.IV. 1981 r. 
446. Il. Firma: „Włoska Spółka Akcyjna — Pow- 

szechna Asekuracja w Tryjeście—Assicurazioni Gene- 
rali Trieste. Oddział w Wilnie”. Siedziba Oddziału w 
Wilnie została przeniesiona na ul. Mickiewicza 23. Za- 
miast Eljasza Zaksa, który ustąpił, kierownikiem od- 
działu w Wilnie na mocy pełnomocnictwa z dn. 17-go 
stycznia 1931 r. udzielonego do dnia 31 grudnia 1931 r. 
jest Grzegorz Żuk, zam. w Wilnie, ul. Niemiecka 26. 

378/V1 
W dniu 381.II. 1931 r. 

453. Il. Firma: „Skład Towarowy Antoni Głowiń- 
sR=Spalkat SEM żon odRowiedzialwóścia  ZSpół= 
ka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

379/V1 

W dniu 13.IV. 1931 r. 
Firma: „Centrokafel Spėlka z ograniczo- 

Czas trwania spółki został 
380/V1 

449. II. 
ną odpowiedzialnošcią“. 

przedłużony do dnia 31 grudnia 1931 r. 

W dniu 18.IV. 1931 r. 
447. III. Firma: „T-wo Eksploatacji Browaru Spół- 

ki Akcyjnej E. Lipski. Spółka z ograniczoną odpo- 
wiedzialnošcią“. Szołom Pergament ustąpił ze stano- 
wiska dyrektora zarządzającego. Na dyrektora zarzą- 
dzającego wybrano Chaję Pergament z Wilna, ul. 
Mickiewicza 28. Udzielono prokury Szłomowi Perga- 
mentowi z prawem podpisywania wszystkich doku- 
mentów pod stemplem firmowym łącznie z dyrekto- 
rem Teodorem Lipskim względnie z członkiem zarzą- 
du Włodzimierzem Lipskim. 38i/V1 

W dniu 20.IV. 1931 r. 
421. I. Firma: „Sklep sukienno-bławatny Abram 

Goldsztejn i S-ka — Spółka z ograniczoną odpowie- 
dzialnošcią“.-Zarząd obecnie stanowią zam. w Wilnie— 
Lipman Berkman przy ul. Stefańskiej 14 — 3 i Roza 
Goldsztejn przy ul. Szawelskiej 4 — 6. 382/V1 

W dniu 81.IV. 1931 r. 
366. V. Fitma: „Roma — Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością". Wyłącznym zarządcą spółki jest 
Chaja Gofmanówna z Wilna, ul. 3 Maja 1, która 
samodzielnie podpisuje w imieniu spółki pod stemplem 
firmowym wszelkie umowy i akty, zobowiązania, cze- 
ki, weksle, obligi, pełnomocnictwa i inne dokumenty. 

383/VI 

Do Rejestru Handiowege Dział B, 
Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy: 

W dniu 18.IV. 1981 rr. 
85. X. Firma: „Dom Przemysłowo - Handlowy 

W. Malinowski Inżynier — Spółka z ograniczoną od- 
„powiedzialnošcią“. Michal Jasiewicz przestał być ple- 
nipotentem firmy. Plenipotent Michał Brzostowski 
działa obecnie na mocy plenipotencji oblatowanej przed 
Notarjuszem Buyko w Wilnie w dn. 26 marca 1931 r. 
za Nr. 1139. Udzielono prokury Kazimierzowi Micha- 

kategoryczniej protestuje przeciw 

  

  

ko temu 

  

ski zam, w Wilnie, przy ul. Mickiewicza 21 -- 5. Do 
administrowania i prowadzenia przedsiębiorstwa firmy, 
zawierania w imieniu tejże wszelkiego rodzaju umów 
i dokonywania tranzakcyj wchodzących w zakres pro- 
wadzenia przedsiębiorstwa, uskuteczniania wszelkich 
rozrachunków otrzymywania i inkasowania należności 
na rzecz firmy, wystawiania pokwitowań i rachunków, 
podpisywania czeków i wszelkiego rodzaju korespon- 
dencji, otrzymywania wszelkiego rodzaju korespon- 
dencji zarówno zwykłej, poleconej jak i pieniężnej z 
poczty; telegtafów, kolej żelaznój. i. Biżedsiębiorstw 
transportowych upoważniony został inż. Paweł Hor- 
baczewski, zam. w Wilnie, ul. Jagiellońska 18 — 16. 
Na mocy decyzji Sądu Okręgowego w Wilnie Wydzia- 
łu Cywilnego z dn. 27 marca 1931 r. udzielono firmie 
odroczenia wypłat na przeciąg trzech miesięcy licząc 
od dnia 27 marca 1931 r. i ustanowiono nadzór są- 
dowy. 385/V1 

W dniu 2.IV. 1931 r. 
508. I. Firma: „Kresowa Spółka Eksportowa trzo- 

dy bodi aden ik ЕНО оаОа ее a: 
ną odpowiedzialnością*. Wywóz zagranicę trzody 
chlewnej i produktów mięsnych. Siedziba w Lidzie, 
ul. 3 maja 10. Kapitał zakładowy 20,000 zł. podzielo- 
ny na 100 udziałów po 200 zł. każdy całkowicie wpła- 
cony. Zarządcą spółki jest Kazimierz Włodarski z War- 
szawy, ul. Czerniakowska 139, który zastępuje spółkę 
i podpisuje w imieniu tejże pod stemplem firmowym 
we wszystkich wypadkach. Spółka z ograniczoną od- 
powiedzialnością zawarta na mocy aktu zeznanego 
przed Aleksandrem Małkowskim — Notarjuszem w 
Warszawie w dniu 16 marca 1931 r. za Nr. 558 na 
czasokres do dnia 31 grudnia 1931 r. z automatycz- 

nem przedłużeniem na rok następny i tak dałej z ro- 
ku na rok, o ile na sześć tygodni przed upływem 
terminu nie nastąpi zawiadomienie któregokolwiek ze 
wspólników o chęci zlikwidowania spółki. 386/V1 

BELEK KS RER TT 

OGŁOSZENIE. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej 

wiadomości, że w dniu 2|l-go maja r. b. 
o godz. 10 rano w domu Nr. 14 przy ul. 
Trockiej (mury po-Franciszkańskie) odbędzie 
się licytacja różnego rodzaju sprzętów do- 
mowych, zasekwestrowanych u poszczegól 
nych płatników w celu pokrycia zaległości 
podatkowych, a w dniu 22-go maja r. b. 
o godz. || rano odbędzie się licytacja 4-ch 
samochodów firmy „Ford“ przy ul. Łukis- 
kiej Nr. 5. 

4661 MAGISTRAT. 

  

Uwadze P.p. wyjeżdżających na łetniskał 

SKŁAD MEBLI 
Spółdzielni „„Zjednoczeni Stolarze" 

w Wilnie, ulica Trocka 6. 
poleca: leżaki, wózki dziecinne, krzesła, łóżka skła- 
dane, oraz różne meble. Ceny zniżone. Przyjmuje 
wszelkie obstalunki w zakres stolarstwa wchodzące. 

i 

w dobrym stanie. w ruch- 

  
dosprze | STUDENT 

dania, poszukuje korepetycji w 
zakresie 6-ciu klas Gimn 

rzędziami do włamań. 

   

    

4 ą! (anpygtė Rabka— „Kaprys 
pensjonat 

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

Telefon t8. 

Doskonała kuchnia. 
Ceny przystępne. 

li. Blnmowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z. P. 29. 

Akuszerka 

kia tnie 
7 wiecz ul. Mickiewicza 3%: 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093, 

    

  

Motocyki 
B S. A. do sprzeda- 
nia za 600 złotych. 
Wiadomość: Mickie- 
wicza Nr. 22, m. 10, 

Z. Sroczyński 

  

  

Potrzebny 

dozorca-woźny 
z żoną i dzieckiem około 
lat 15-tu dla szkoły za- 
wodowej (tylko 3 osoby). 

Referencje niezbędne. 
Podania i referencje zło- 
2 GJA0: Zarsąda USE O 

bocz 19, 

Šwieže wody 
naturalne mineralne 

otrzymano. 

Skład apteczny i kosmet.. 

Prow. Wi, Narbuta 
Wilno, Ś-to Jańska II. 
Telefon 4-72. 4659 

Zóubione 
zaświadczenie wydane 
przez referat personalny 
Magistratu m. Wilna z dn.. 
5-Ili. 1931 r. za Nr. 294 na 
nazwisko Piotra Szacho- 
wicza, unieważnia się. 

UDZIELAM 
korepetycyj 

  

  

  łowiczowi z Wilna, ul. Sierakowskiego 29 

103, XIII 
Drzewnej i Papieru. Spółka Akcyjna". 

rzekł O'Leary, patrząc ciekawie na za- 
kutego w kajdany. 

— To pan! — krzyknęła March. 
Oczy jej rozmigotane jak dwa ostrza, 
nakryły się powiekami. Wyciągnęła 
przed siebie ręce gestem ślepca. 

— Nie patrz na niego najdroższa! 
—rzekł Lonergan i pochwyciwszy ją 

w ramiona, przycisnął jej twarz do 
swoich piersi. 

Patrzyłam na Dimueka, nie dowie- 
rzając własnym oczom. 

Brak dobrotliwych grubych binok- 
li zrobił z niego zupełnie innego czło- 
wieka. Takiego go nie widziałam. Z 
okrągłej twarzy patrzyły na nas teraz 
chytre, okrutne, chciwe oczy złapa- 
nego w potrzask szczura. 

— Nie możesz pan tego dowieść! 
1zekł ostrym głosem. — Nie możesz 
pan tego dowieść. 

— @, тове! — odpowiedział dra- 
matycznie O'Leary. — Zanim otworzę 
słonia i zanim dowiemy się tajemni- 
cy, kióra spowodowała śmierć dwóch 
ludzi, powiem państwu, w jaki spo- 
sób wykryłem tego óto zbrodniarza. 
W noc 
do tego pokoju i nim zdążono mu po- 
wiedzieć, co się stało, zapytał: „Kto 
go zastrzelił?* Adolf leżał na schodach 
twarzą do ziemi w takiej pozycji, iż 
nie można było wiedzieć, że jest za- 
strzelony. Mógł przecież zemdleć albo 
umrzeć nagle na serce. Ale Dimuck 
zapytał z miejsca: „Kto go zastrzelił ?* 
To mnie naturalnie . zainieresowało, 
zwłaszcza, że zeznał, że obudził go 

  

  

  

  

jefoa 38-40 

Firma: „Nowo - Wilejka. Fabryka Masy 
Nadzorcą są- 

dowym wyznaczony został adwokat Wincenty Łuczyń- 

śmierci Adolfa Dimuck wpadł - 

  

  WIŁKOMIERSKA 3—20. 
  

Specjalność matematyka. 

    384/V1 | liwej miejscowości przy 6 22 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 — 18“…';"" S S 
(dawniej Nr. 46), o warun- Pianino do wyna- REZ 
kach dowiedzieć się na 016 

  
miejscu u właściciela 
   

huk wystrzału. Rewolwer był małego 
kalibru. Później zrobiłem eksperyment 
z pomocą pany Keate i przekonałem 
się, że nie mógł usłyszeć strzału ze 
swego pokoju na drugim końcu do- 
mu. Następnie znalazłem na starych 
skrzypcach odciski czterech osób: 
panny Keate, Eustachego, Karola i— 
Dimucka. Odcisk ręki Karoła zdjęłiś- 
my już przedtem z porcelanowej klam- 
ki w kuchni. Po zabiciu Grondala Di- 
muck zadał sobie fatygę usunięcia śla- 
dów swej ręki z klamki na górze. 
Początkowo zapomniał o tem ze wzbu- 
rzenia, ratując się ucieczką z tego po 
koju. Wogóle był bardzo ostrożny i 
wycierał wszystkie przedmioty, jakich 
się dotknął. Ale ostatecznego dowodu 
dostarczyła mi panna Keate, skale- 
czywszy się w rękę odłamkiem szkła. 
leżącym na stele w tamtej sypialni. 
Odłamek ten okazał się szczątkiem so- 
czewki. Z pomocą okulistów zbadałem, 
jaka to była soczewka i odkryłam, że 
Dimuck nosił takie samuteńkie szkła. 
Ale przecież nosił je w dalszym ciągu, 
więc się nie stłukły. Ponieważ jednak 
kupił je bardzo niedawno, wywniosko- 
wałem, że musiał mieć jeszcze stara 
parę. Jeżeli stłukł tę nową, to pewnie 
poszedł prosto do swego pokoju, wyjął 
stare szkła, już dla niego za słabe, 
schował te stłłuczone i zeszedł nadół 
na alarm gwizdawki policyjnej. Musiał 
być rad, że miał z sobą te stare, cho- * 
ciaż nie mógł przez nie dobrze widzieć 

i właśnie dlatego zamówił nowe. 
Przyszła mi nagła myśl. 

2 

Wilkomierska 
  

  

    

  

Popierajcie Ligę Morskąt 

KAA" 

— To dlatego napisał mu pan coś 
na kartce! — krzyknęłam. 

Lance O'Leary skinął głową. 
— Tak. Podałem mu kartkę, na 

której napisałem: „Gdzie są pańskie 
$Нисхопе szkła?* Gdyby to przeczy. 
tał, byłby się przeraził, ale nie zdołał 
przeczytać. Następnie znalazłem stłu- 
czone binokle pod dywanem w jego 
pokoju. To była największa pańska o- 
myłka, panie Dimuek. Murphy, idź po 
nie na górę. Zawinięte w słomę — pod 
dywanem — po prawej stronie — koła 
nogi łóżka. Nie ruszałem ich, żeby nie 
zorjentował się, że je znałazłem. 

Dimuck szarpał się jeszcze, dzwo- 
niąc kajdankami. 

— Nie może mi pan niczego do- 
wieść — powtarzał. — Nie może pam 
riczego dowieść. 

— Jednego tylko jestem ciekaw— 
rzekł spokojnie O'Leary. Jak pan 
rzucił rewolwer za szafę w niezajętym 
pokoju na górze, nie wchodząc do po- 
koju? 

Dimuck uśmiechnął się brzydko. 
— Rzuciłem go od progu! — oq- 

powiedział z okropnym triumfem. — 

Oszukalem pana, co? Poprostu otwo- 

rzyłem drzwi, wytariem chustką re- 

wolwer i rzuciłem go. — Na twarzy 
jego odbiło się przerażenie. Nie, nie 
rzuciłem! Nie, nie rzuciłem. Nie może 
mi pan niczego dowieść. 

— Przyznałeś się, ghupez 
O'Leary tak dzikim głosem, j 
jeszeze u niego nie słyszałam. 

(Dec na 

  

  

  

     

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 
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