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LAC IM 
Ze względu na ostatnie ekscesy 

gdańskie, a także ze względu na roz- 

poczętą sesję Ligi Narodów, która zno 

wu będzie musiała debatować nad poli 

tyką senatu Wolnego Miasta, prasa za 

graniczna bardzo żywo zajmuje się о- 

becnie stosunkami polsko-gdańskiemi. 

Między innemi sprawie tej poświęca 

dłuższy artykuł na łamach czasopisma 

„L'Ere Nouvelle“ znany polityk fran- 

cuski, poseł i b. minister, J. Ossola. 

Na wsłępie stwierdza on, że najbliż- 

szą przyczyną pogorszenia się stosun- 

ku Gdańska względem Polski jest 

wspaniały rozwój portu gdyńskiego, 

gdań- 

szczan — może w przyszłości odebrać 

który — według mniemania 

Wolnemu Miastu monopol polskiego 

handlu morskiego, a już dzisiaj daje 

się Gdańskowi poważnie we znaki. 

Autor nie podziela jednak bynajmniej 

tak pesymistycznego poglądu senatu 

Wolnego Miasta, ale przeciwnie wyra 

ża słuszne przekonanie, że: „tak wielki 

kraj, jakim jest Polska, nietylko może 

wyżywić, ale nawet potrzebuje oby- 

dwóch portów t. j. Gdańska i Gdyni*. 

Oczywistość ta w gruncie rzeczy 

jest równie dobrze rozumiana tak w 

Polsce, jak i Gdańsku. Ale w Gdańsku 

— działa jeszcze jeden czynnik. Oto 

mianowicie rozkwit polskiej Gdyni 

jest. solą w oku nacjonalistycznych nie 

mieckich żywiołów gdańskich. Autor 

stwierdza z całą stanowczością, że zwy 

cięstwo wyborcze hitlerowców w Gdań 

sku wyraziło się miedzy innemi wlaš- 

nie w podburzaniu ludności gdańskiej 

i w prowokowaniu Polski, do czego 

gdańszczanie starają się 

każdą okazję, gdy zaś jej zabraknie, 

nie cofają się przed najbardziej brutal 

wyzyskač 

nemi ekscesami. 

Ciekawym jednak niewątpliwie dla 

epinji publicznej jest fakt, že jednym 

z pierwszych zwolenników budowania 

portu gdyńskiego był nie kto inny, 

jak... były prezydent senatu gdańskie- 

go, dr. Sahm. Sprawa ta ma swoją 

historję, którą właśnie. teraz przypom 

niał światu p. Ossola. Oto w roku 1920 

podczas sesji Ligi Narodów, dr. Sahm, 

jako delegat Gdańska, wystąpił. wobec 

delegata polskiego, profesora Askena- 

zego z radą, ażeby Polska wykorzysta 

ła zotokę gdyńską dla budowy własne 

go portu. Rada pana Sahma wypływa- 

ła z nadziei, że państwo połskie, kon- 

tentując się własnym portem, mniej 

będzie nalegało na przysługujące mu 

EE, 
korzystanie 

wówczas politykom Wolnego Miasta 

z portu gdańskiego, co 

wydawało się... „najstraszliwszem nie- 

bezpieczeństwem. Ponadto p. Sahm 

miał nadzieję, że Polacy uwikłają się 

w gigantyczną aferę budowy własne- 

go portu, z czem „napewno* nie da- 

dzą sobie rady. że pan 

Sahm miał niejaką rację do roku 1926, 

— w każdym razie nie miał jej nape- 

Być może, 

wno w okresie późniejszym od tej da- 

ty. To też p. Ossola podkreśla ten fakt 

w następującem zdaniu: „Dziś, kiedy 

Polacy stosownie do rady burmistrza 

Sahma, stworzyli z małej wioski ry- 

backiej wspaniały port, który chlubnie 

świadczy o ich silnej woli, energji i 

inicjatywie, — gdańszczanie przestra- 

szyli się rozmachu, nabiera 

Gdynia'': 

jakiego 

Ten sam pan Sahm, który zalecał 

rezygnację z wykorzystania portu 

gdańskiego, stał się nader zazdrosny 

względem każdego ładunku towarowe 

go, który wypływał lub przepływał 

przez Gdynię. Zazdrość ta istnieje w 

Gdańsku do dnia dzisiejszego, w naj- 

dziwniejszy sposób przeplatana niena- 

wiścią do Polski. Prosty jednak rozsą- 

dek mówi, że skoro Gdańsk chciałby 

należycie wykorzystać swe stanowisko 

polskiego portu, to winien tem samem 

dbać o stałe pogłębianie stosunków z 

Polską łub przynajmniej o ich wzo- 

rową poprawność. 

Tymezasem, wbrew wskazaniom 

zdrowego rozsądku, — politycy gdań- 

scy chcieliby z jednej strony stać się 

rentowną rogatką państwa polskiego 

na progu morza, z drugiej strony chcie 

liby utrzymać swój dotychczasowy 

charakter powolnego narzędzia w rę- 

ku nacjonalistów niemieckich. 

Oczywiście, tylko niesłychane krót 

kowidztwo i  zašlepienie polityczne 

może dyktować senatowi Wolnego Mia 

sta tego rodzaju bezsensowną drogę po 

stępewania. Przez własną, niedorzecz- 

ną lekkomyślność, która coraz wyraź- 

niej odbija się na ich skórze, oddali 

się gdańszczanie w niewolę najbar- 

dziej szowinistycznych żywiołów nie- 

mieckich, a jednocześnie irytują się, 

że Polska potrafiła znałeźć wyjście 

idąc za radą pana Sahma. 

Sprawdziło się przysłowie, že kio 

„pod kim dołki kopie, ten sam w nie 

wpada. 

Przesilenie gabinetowe w Belgji. 
  BRUKSELA. 21.5. Pat. — Kryzys 

gabinetowy w Belgji przyszedł zupeł- 
nie nieoczekiwanie. Zasadniczą spra- 
wą jest kwestja językowa oraz kryzys 
w Kongo Belgijskiem. Dotychczasowy 
minister nauki i sztuki Vauthier już 
kilka miesięcy temu zgłosił dymisję, 
tłumacząc się podeszłym wiekiem. 
Premjer Jaspar dymisji jego nie przy 
jął. polecając mu rozwikłanie sprawy 
wykładów profesorów w szkołach 
francuskich i flamandzkich. Jednak- 
że zmiana Vauthiera na Petitjeana w 
obecnej chwili, gdy ma się rozpoc 
w parlamencie debata językowa zdaje 

   

  

   

się dowodzić nieufności Jaspara do 
swego byłego współpracownika, jak i 
jego małej popularności w parlamen- 
cie. Objęcie przez Charles'a teki minis- 
tra kolonij witane jest naogół z zado- 
woleniem, jak również i rozdział kie- 
rownictwa ministerstwa spraw wew- 
nętrznych i ministerstwa rolnictwa, 
które było do chwili obecnej kierowa- 
ne przez Baelsa. Jaspar obejmuje mi- 
nisterstwo spraw wewnętrznych, po- 
zostawiając Baelsowi w dalszym cią- 
gu ministerstwo rolnictwa. Według 
ostatnio nadeszłych wiadomości, gabi 
net Jaspaa orpdał się do dymisji. 

W Hiszpanii przywrócono porządek. 
MADRYT. 21.5. Pat. — Na wczo- 

rajszem posiedzeniu rady ministrów 
ustalono terminy wyborów na dzień 
28 czerwca. Minister spraw wewnętrz 

nych w sprawozdaniu swem oświad- 
czył, że sytuacja w kraju powróciła 

  

do normy. Minister zaznaczył, że wo- 

bec kampanji, prowadzonej przez ele- 
menty monarchistyczne, będą toso 
wane energiczne środki. Rada minist- 
rów postanowiła powołać komisję do 
zbadania kwestji reformy rolnej. 

    

Bojkot wyborów w Katalonii. 
BARCELONA. 21.5. Pat. — Stron- 

nictwo regjonalistyczne ogłosiło, iż nie 
weźmie udziału w organizowanych w 
Katalonji w dniu 24 b. m. wyborach 

do zgromadzenia narodowego, którego 
zadaniem będzie opracowanie statutu 
Katalonji. 

  

Nowy wynalazek wojenny. 
LONDYN 21.5 

Farnborough d 
Pat. — W miejscowošci 
ano dziś z powodzeniem 

próby wyrzucer katapulty o sile 4000 ko- 
ni mechanicznych samolotu do bombardowa- 
nia e wadze % ton. Samolot. wyrzucony z0- 

      
   

  

stał w ciągu 2 sekund i osiągnął szybkość 
średnią 60 mil na ogdzinę. Po odkonaniu 

przelotu nad aerodromem samolot wylądo- 
wał w doskonałej formie. 

P. premier u P. Prezydenta. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 
Wczoraj Pan Prezydent przyjął na 

Zamku p. prezesa Rady Ministrów Sła- 
wka, z którym odbył dłuższą konteren 
cję. 

Potrącenie opłat emerytal- 
nych z diet poselskich. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Min Skarbu wystosował okólnik, 
w którym poleca potrącić z diet posel- 
skich i senatorskich od dnia 1 kwiet 
nia r. b. opłatę emerytalną wszystkim 
tym posłom i senatorom, którzy są 
funkcjonarjuszami państwowymi lub 
zawodowymi wojskowymi i z powodu 
piastowania mandatu poselskiego czy 
senatorskiego są na urlopie lub w sta- 
nie nieczynnym. Opłata emerytalna 
będzie obliczana od uposażenia pobie 
ranego w służbie czynnej. 

Polacy gdańscy proszą 
o obronę. 

GDAŃSK 21.5. Pat. — W dniu 21 
b. m. szereg organizacyj zawodowych 
polskich, jak Zjednoczenie Zawodowe 
Polskie, Zjednoczenie Kolejarzy Pol- 
skich, Związek Umysłowych Pracow- 
ników Kolejowych, Związek Urzędni- 
ków Kolejowych, Związek Inżynierów 
Kolejowych, Związek Prawni- 
ków Kolejowych oraz Związek leka- 
rzy Kolejowych wysłał do Genewy, 
na ręce p. ministra spraw zagranicz- 
nych Zaleskiego i wysokiego komisa- 
rza Ligi Narodów hr. Graviny depeszę 
następującą: 

Wskutek powtarzających się u- 
stawicznie napadów na obywateli pol- 
skich (ostatnio w dniu 17 maja wie- 
czorem) a nawet na ich dzieci, ogół 

pracowników kolejowych dyrekcji о- 
kręgowej kolei państwowych w Gdań- 
sku prosi rząd polski oraz Ligę Naro- 
dów o wzięcie ich w obronę oraz za- 

pewnienię im osobistego bezpieczeń- 
stwa. 

Międzynarodowa konferencja 
kolejowa. 

WARSZAWA 21.5. Pat. — Dnia 
21 b. m. rozpoczęła obrady mię- 
dzynarodowa konferencja kolejowa 
w Warszawie w sprawie bezpośred- 
nich taryf przewozowych między Pol 
ską, Francją. Belgią i Luksembur- 
giem. Konferencja doprowadziła do 
całkowitego porozumienia wszystkich 
zainteresowanych zarządów kolejo- 
wych tak co do formy, jak i do treści 
przyszłych taryf. 

Zajście przed konsulatem 
sowięckim wezLwowie. 

Przed konsulatem sowieckim we 
Lwowie odbyła się we wtorek burz- 
liwa demonstracja. Przyczyną demon 
stracji było rozpuszczenie pogłoski 
wśród bezrobotnych, że konsulat so- 
wiecki udziela posad na wyjazd do 
Rosji. 

Gdy bezrobotni udali się przed kon- 
sulat, przekonali się, że padli ofiarą 
mistyfikacji, wskutek czego podnie- 
cony i rozgoryczony tłum rozbił szy- 
by w konsulacie. Policja położyła 
kres zajściu, przyczem aresztowano 
kilkunastu bezrobotnych. 

W związku z tem wczoraj wice- 
ministra Becka odwiedził poseł sowie 
cki Antonow-Owsiejenko. 

Pogrzeb ofiar zajść 
(w Jaworznie. 

KRAKÓW 21.5. Pat. — W dniu 
21 b. m. o godzinie 15 odbył się w 
Jaworznie pogrzeb ofiar niedawnych 
zajść. W pogrzebie wzięło udział о- 
koło 5 tysięcy robotników. Na cmen- 
tarzu przemawiał robotnik Kapuścik 
z NPR. Spokoju nigdzie nie zakłóco- 
no. W dniu 22 b. m. strajkujący ma- 
ją wrócić do pracy, zarówno w Jawo- 
rznie, jak i w Sierszy. 

Nafta sowiecka tańsza 
o 20 proc. 

MADRYT. 21.5. Pat. — Dziennik 
„El Sol“ donosi, že ministerstwo finan 
sów uzgodniło z przedstawiciełami wy 
twórców nafty rosyjskiej projekt umo- 
wy. przewidującej dostawę nafty za 
cenę 20 proc. niższą, niż nafta inne- 
go pochodzenia.  Pozatem znaczna 
część sum, wpłaconych za naftę ma 
być zużyta na zakup produktw hisz- 
pańskiego pochodzenia. 

  

Akcja przeciw jezuitom. 

BARCELONA. 21.5. Pat. — Rada 
miejska postanowiła przyłączyć się do 
rezoltcji, domagającej się wysiedlenia 
jezuitów. 

Rezygnacja Wysokiego Komisarza 
w Gdańsku. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Agencja „Iskra'* donosi z Genewy: Wysoki komisarz Ligi Naro- 

dów w Gdańsku hr. Gravina zgłosił wczoraj rezygnację ze swego 

stanowiska. Hr. Gravina wystosował pismo do sekretarza general- 

w którem zawiadamia, nego Ligi Narodów, że wobec stanowiska 
zajętego przez władze wolnego miasta Gdańska, nie widzi możli: 
wości dalszego pozostawania na stanowisku wysokiego komisarza 

Ligi Narodów w wolnem mieście. 

Układy w sprawie stosunków polsko-gdańskich. 

GENEWA 21.5. Pat. — Toczą się 
tu od kilku dni układy pomiędzy kom 
petentną sekcją sekretarjatu, przed- 
stawieieclami Polski, sprawozdawcą 
spraw gdańskich na Radzie i przed- 
stawicielami Senatu gdańskiego w 
sprawie raportu, dotyczącego stosun- 
ków polsko-gdańskich, który wejdzie 
na porządek dzienny obrad Rady na 

- jednem z najbliższych posiedzeń. Pun 
ktem wyjścia do tych układów jest 
raport wysokiego komisarza Ligi 
w Gdańsku hr. Graviny o sytuacji 
gdańskiej, w którym to raporcie szcze 
gółowo uwzględnione są ostatnie wy- 
padki na terenie wolnego miasta. Ra- 
port ten nacechowany jest naogół pe- 
symizmem co do stosunków polsko- 
gdańskich. Kończy się on następują- 
cemi uwagami: Nie należy ukrywać. 
— pisze wysoki komisarz —że obec- 
ne napięcie w stosunkach  polsko- 

gdańskich i podniecenie umysłów, za- 
równo wśród Gdańszczan, jak i Pola- 

ków może doprowadzić w każdej 
chwili od opłakanych zajść, podob- 
nych do incydentów, jakie ostatnio mia 
ły miejsce między obywatelami wolne- 
go miasta i Polakami, incydentów 
szkodliwych dla stosunków między 
obu rządami, których interesy są tak 
ściśle związane. Powstaje pytanie — 
pisze dalej hr. Gravina — czy środki 
stosowane dotychczas będą nadal wy- 
starczające w praktyce dla zapobieże- 
nia tego rodzaju incydentom. Wydaje 
mi się, że w interesie obu stron, a w 
szczególności w. m. Gdańska, jest wy- 
soce pożądane, aby nawet możliwość 
powątpiewania co do objektywności 
w procedurze śledczej, prowadzonej 
przez wolne miaso została całkowicie 
wyeliminowana. 

Wystąpienie min. Zaleskiego zapewniło 
językowi polskiemu prawo obywatelstwa 

w Lidze Narodów. 
Tel. od wl. kor. z Warszawy. 

Agencja „Iskra“ donosi z Gene- 
wy: genera!ny sekretarjat Ligi Na- 
rodów polecił ustawić za miejscem 
min. Zaleskiego krzesło z napisem 
„Tłumacz polski“, podobnie jaki 
stoją krzesła z odpowiedniemi na- 
pisami za miejscem min. Curtiusa 
przemawiającego po "niemiecku i 
min. Grandiego, przemawiającego po 

włosku. W ten sposób, aczkolwiek 
min. Zaleski wczorajsze swe prze- 
mówienie wygłosił na posiedzeniu 
Rady Ligi Narodów po francusku, 
język polski nabrał prawa obywa- 
telstwa w sałi posiedzeń Rady Ligi 
Narodów narówni z językami fran- 
cuskim, angielskim, włoskim i nie- 
mieckim. 

+ 

Powtórne wybory w Płocku. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dodatkowe wybory do  Sej- 
mu w okręgu wyborczym Nr. 9 
Płock wyznaczone zostały na niedzie 
lę dnia 21 czerwca. Odpowiednie zarzą 
dzenie podpisało wczoraj Min. Spr. 
Wewnętrznych. Według tego rozporzą 
dzenia wybory w Płocku odbędą się z 

uwzględnieniem tych samych spisów 
wyborców i tych samych zgłoszonych 
list wyborczych, co przy wyborach od 
bytych w dniu 16 listopada ub. roku 

Czynności wyborcze przeprowadzą 
również te komisje wyborcze, które 
przeprowadzały ostatnie wybory. 

Skargi magistratów na Min. Spr. Wewnętrzn. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Do Najwyższego Trybunału Admi 
nistracyjnego wpłynęła skarga magi- 
stratu miasta Wilna na okólnik Min. 
Spr. Wewnętrzn., zalecający obniżenie 
płac pracowników komunalnych od 
dnia 1 maja o 15 proc. Podobną skar- 

gę złożył magistrat miasta Łodzi. Prze 
widziane jest złożenie takiej skargi 
również przez magistrat Warszawy. 
Należy przypuszczać, że Trybunał Ad- 
-ministracyjny rozpatrzy skargi łącznie 
ale już dopiero po ferjach letnich. 

Komisje, komitety i podkomitety. 
GENEWA 21.5. Pat. — Na posie- 

dzeniu komisji studjów unji europej- 
skiej radca związkowy Motta złożył 
w imieniu podkomitetu 17 sprawozda 
nie o różnych propozycjach wysunię- 
tych w toku dyskusji w komisji stu- 
djów. Podkomitet zaleca wyłonienie 
dalszych 4 podkomitetów, które do 
chwili zebrania się następnej sesji ko- 
misji studjów mieliby wyjaśnić sze- 
reg zagadnień. Istniejący już podko- 
mitet do spraw agrarnych został roz- 
szerzony przez wejście w jego skład 
delegatów Węgier, Polski, Rumunji, 
Turcji i Rosji Sowieckiej. Podkomitet 
ten ma się zebrać 10 czerwca w celu 
rozważenia spraw, dotyczących gos- 
podarki rolnej, jak również systemu 
ceł preferencyjnych. 

Drugi podkomitet zbierze się 22 
czerwca dla zbadania zagadnień pro- 
dukcji, wymiany i karteli. Nie będzie 
utworzony specjalny komitet dla Au- 
strji, natomiast rząd austrjacki ma 
różnym podkomitetom przedstawić 
bezpośrednio swe propozycje. 

Sprawa międzynarodowych kredy- 
tów ma być rozważana przez podko- 
mitet złożony z 5 członków w poro- 

  

zumieniu z delegacją komitetu finan- 
sowego. Głównym celem tych rozwa- 
żań będzie zagadnienie ułatwienia e- 
misji pożyczek państwowych o cha- 
rakterze międzynarodowym  przy 
czynnem współdziałaniu Ligi Naro- 
dów. 

Prace wszystkich wzmiankowa- 
nych podkomitetów będą przedsta- 
wione podkomitetowi gospodarczej 
komisji koordynacyjnej, zbierające- 
mu się 6 lipca. Podkomitet ten będzie 
się starał różne propozycje zgrupo- 
wać oraz ująć w formie rozstrzygają- 
cych wniosków praktycznych. 

Probłemat bezrobocia będzie roz- 
ważany przez specjalną komisję, zło- 
żoną z 12 członków, a mianowicie 6 
przedstawicieli komisji studjów oraz 
6 delegatów Międzynarodowego Biu- 
ra Pracy. Komisja ta zajmie się mię- 
dzy innemi sprawą możliwości pośre- 
dnictwa pracy, wychodźtwa i t. p. 
Projekt protokółu, przedstawiony 
przez delegata Rosji Sowieckiej nie 
był omawiany przez podkomitet 17, 
jako nie należący do jego kompeten- 
cyj. 

  

Niezrozumiałe -niezadowolenie. 
WIEDEŃ. 21.5. Pat. —, „Neue Wie 

ner Tageblat“ otrzymuje z kół delega- 
cji włoskiej informacje, z których wy- 
nika, że Włochy czują się dotknięte 
tem, iż o bloku unji austrjacko-nie- 
mieckiej powiadomiono je równocześ 
nie z rządem francuskim i czechosło: 

wackim, jakkolwiek między Włocha- 
mi i Niemcami nie istnieją sprzeczne 
interesy. Rząd włoski — pisze dzien- 
nik — jest niezadowolony z tego, że 
Italja znalazła się razem z Francją w. 
rzędzie państw wrogich Niemcom. 

ENTERT 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
UCIĄŻLIWA KONFERENCJA. 

„Lietuwos Aidas', omawiając skargę klai 
pedzką w Genewie i rolę Niemiec w tej 
sprawie, dochodzi do następującego wnio- 
sku: 

„Konwencja kłajpedzka jest jednym 7 
największych błędów, jakich się Litwa 
przeszłości dopuściła. Ci, którzy tę kor 
cję podpisali, włożyli na siebie cały c 
odpowiedzialności względem przyszłości - 
wy. Przy za niu bowiem tej konwencji 
Litwa była panią sytuacji, jednakże jej nie 
wykorzystała. Uczyniono więc błąd nie do 
naprawienia, za który wypada drogo zapła- 
cić i nam i naszym dzieciom i prawnukom'* 

WYSIEDLENIE REFERENTA POSELSTWA 
NIEMIECKIEGO. 

W tych dniach policja kowieńska prze 
słała referentowi poselstwa niemieckiego 
Baumgirtelowi zawiadomienie, iż w termi- 
nie do 15 czerwca powinien zlikwidować swe 
mienie w Litwie i wyjechać z tego krajn. 
Baumgartel posiada w Kownie dom. Nie 
miał żadnej przynależności państwowej i do 
piero niedawno uzyskał obywatelstwo nie- 
mieckie. Obok stanowiska w poselstwie nie- 
mieckiem ma zatrudnienie również w konsu- 
lacie szwajcarskim, jako doradca prawny. 

SPRAWA WOLDEMARASOWCÓW PO FER- 
JACH LENICH. 

A Prokuratura Sądu Wojennego sporządziła 
już akt oskarżenia w sprawie woldemarasow 
ców, który niezadługo zostanie doręczony 
oskarżonym. W sprawie tej pociągnięto do 
odpowiedzialności sądowej 24 osoby z Wol- 
demarasem na czele. Akt oskarżenia zawiera 
100 stron maszynowego pisma. Sprawa woł- 
demarasowców wpłynie na wokandę Sądu 

Rae przypuszczalnie po ferjach let- 
nich. 

WOLDEMARAS PRAGNIE WRÓCIĆ 
DO KOWNA. 

Dowiadujemy się, iż prof. Woldemaras 
zwrócił się do odpowiednich organów z рго- 
śbą o zezwolenie mu na zamieszkanie w 
Kownie. 

  

    

  

    

  

NOWE PISMO POLSKIE. 

W Kownie ukazało się nowe pismo pol- 
skie „Wytrwaj”. Pismo przeznaczone jest 
dła młodzieży wyższych klas gimnazjałnych 
i ma na celu urabianie charakteru i hartu 
młodzieży. Redaguje pismo p. Krystyna Szuk 
szcianka. 

UROCZYSTOŚĆ SADZENIA „DRZEWKA 
JEDNOŚCI*, 

Onegdaj w Kownie na placu Jedności od- 
była się uroczystość zasadzenia tradycyjne- 
go „drzewka jedności*. W uroczystości wzię- 
li udział: rząd in corpore, organizacje spo- 
łeczne, uczniowie wszystkich gimnazjów ko- 
wieńskich, korporacje studenckie oraz ficz- 
ny tłum publiczności. 

KATASTROFA SAMOLOTOWA, 

Onegdaj wpobliżu Wejwer zdarzyła się 
katastrofa lotnicza. Pilot poruez. Maczkus 
wskutek zepsucia się motoru spadł z samolo- 
tem i zabił się na miejscu. Aeroplan uległ 
całkowitemu zdruzgotaniu. 

Ruch sanacyjny w Estonii. 

TALLIN. 21.5. Pat. — Zarząd zwią 
zku uczestników wojny 0 niepodleg 
łość postanowił przystąpić do zbiera - 
nia podpisów na petycji, domagającej 
się od rządu wniesienia do parłamentu 
zmiany konstytucji estońskiej w kie- 
runku ograniczenia praw parłamentu 
i rozszerzenia praw rządu oraz naczel- 
nika państwa. 

Kto wygrał? 

WARSZAWA. 21.5, Pat. — W dru 
gim dniu ciągnienia pierwszej klasy 
23-ej Polskiej Państwowej Lotćrji Kla 
sowej główniejsze wygrane padły na 
numery następujące: 20 tys. zł. — 
152.719, 10 tys. — 163.219, 5 tys. — 
171.721 i 179.786. 

Giełda warszawska z dn. 21.V. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 
Dolary . . . . . . . 8,91'/,—8,981/,— 8,897, 
Mila“ ya S 124,21 —124,52— 123,90 
Białogród . - . » . . 15,72—15,76—15,68 
Budaposzt 05 155,62—156,02— 155,22 
Gdańsk . , . « . . 173,63—174,06—173,40 
Holandja .. .. . 358,63 —359,53 —357,73 
Kopenhaga :. . . . 
UOJE 210 SS рт 6 
Nowy York . . + . + 8,921—8,941—8,90; 
Nowy York kabel . . . 8,927—8,947 — 8,907 

      

Par Va ai 34,92—35,01—34,83 
Pranė 2 оо 26,441/, —25,51—26 38 
Stokholm . . « . . 239,30—239,90— 233,70 
Szwajcarja . . . - - 142,12 —172,55—171,69 
Wiedeń. . . . ... . 125,45—125,76 -125,i4 
Włochy): - 7 « . . 45,74—46,86—46,73 
Beriln w obr.pryw. . . . - « « « » 212,58 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% Pożyezka inwestyc. . . . . . . 85,00 
5% Konwersyjna с . .. . . . . 1 48,25 
8% L.Z..B. G. K. I B.R., obł. B. G. K. . 94,00 
Te: same 0% ea 2 00 0 + . « 88.25 
7% ziemskie dolarowe . « . . . : « 72,15 
41/,% L.Z. ziemskie . . . . . . « .52,25 
5% warszawskie . . . .. .. - + „58,00 

8% warszawskie „ . „ „„ « „73,60—74,(0 
8%. PiotrkoWAce «*+-+ » 65 e « 1... 04,00 
10%<Radomia s. —OĆ u 24 ra 77:0 
10% Siadłee . . . NORA ES S] 
4'/,0/, ob! m, Warszawy V tm, . . *4159 
51/,%.M. (Warsz. VILsEM. «+. +25 » 44:10 
6% Obl, m. Warsz. VI em. . . . . . - 5175 
3% budowlana. . - « « » » » « » + 41,70 

AKCJE: 
Bank Handlowy . . . «+ » + » - « 100.00 
Bank Polski ‚ .. . - ы 125,00—125,50 
B. Zachodni . . . . . PCC SW 62,51) 
Ostrowiecserja B. . . . . « . « * — 36,75



Łe K UR JE R 

Wrażenia posła p. Stanisława Mackiewicza 
z podróży po Rosji Sowieckiej. 

Czarna Kawa Klubu Społecznego. 

Nadzwyczaj ciekawy temat wrażeń 

z podróży do Rosji Sowieckiej, ściąg 

nął na ostatnią Czarną Kawę Klubu 

Społecznego niebywały tłum gości, 

który zapełnił Małą salę Pałacu Repre- 

zentacyjnego aż do ostatniego miejsca. 

. Zebranie jak zwykle zagaiła prze- 

wodnicząca Klubu poseł p. Janina Kir- 

tiklisowa, dziękując p. posłowi Mac- 

kiewiczowi za chęć podzielenia się 

swojemi wrażeniami ze świeżo odbytej 

podróży i prosząc na przewodniczą - 
cego zebrania p. prof. Władysława Za- 

wadzkiego. 3 
Pewnem rozczarowaniem dla ze- 

branych, którzy się spodziewali usły- 

szeć referat o całokształcie stosunków, 

życia i warunków pracy w Rosji So- 

wieckiej, było oświadczenie p. posła 

Stanisława Mackiewicza, že nie chcąc 
sobie urywać tematu do artykułów, 

nie przygotował żadnego referatu a 
tylko będzie odpowiadał wyczerpująco 

na zadawane pytania. Pierwsze pyta- 
nie jak się przedstawia oświata i kwe- 

*stja młodzieży zadała p. poseł J. Kir- 

tiklisowa, poczem w miarę udzielania 

odpowiedzi posypały się zapytania na 

najróżniejsze zagadnienia. 
Klasą panującą w Rosji Sowieckiej 

jest proletarjat, ale to jego panowanie 

jest z naszego punktu widzenia trochę 

humorystyczne. Pomimo że najbar- 

dziej uprzywilejowana w Rosji jest 

klasa robotnicza, jednakże poziom ży- 

ciowy i warunki egzystencji robotni- 

ków w Rosji są gorsze niż robotników 

u nas. Co do oświaty to są tam 7-mio 

klasowe szkoły odpowiadające naszym 

szkołom powszechnym, dopełnieniem 

których są trzyletnie szkoły technicz- 

ne. Jednakże absolwenci dziesięciołet- 

niej szkoły, nie trafiają do uniwersy- 

tetów. Do uniwersytetu trafią niewy- 

kształeony robotnik, który się do wyż- 

szej uczelni przygotowywał na jakichś 

kursach wieczorowych, albo nawet 

przygotowuje podczas pierwszego rox 

ku na uniwersytecie. skutkiem tego 

z uniwersytetów i innych wyższych u- 

czelni wychodzą fachowcy, których 

ogólny poziom wykształcenia jest nie- 

słychanie niski. Na poparcie tego fak- 

tu prelegent przytoczył swoją rozmo- 

wę z dyrektorem Muzeum Historycz- 

nego w Moskwie, który ukończył f+ 
kultet Historyczny i który oprowadza- 

jąc p. Mackiewicza po Muzeum, pod 

kątem propagandy antyreligijnej, opo- 
wiadał niesłychane absurdy historycz 

ne. To samo dzieje się i w innych spe- 

cjalnościach, robotnik po trzech latach 

studjów w wyższej szkole technicznej, 

zostaje inżynierem i t. p. 
Na każdym kroku ma się do czy- 

nienia z ludźmi zsolidaryzowanymi Z 
ustrojem sowieckim, gdyż z propasan- 

dą idei komunizmu spotyka się stale 
i wszędzie, w szkołach, uniwersyte- 

tach, teatrach, kinach, fabrykach i t.d. 

Prelegent zwiedził Instytut, w którym 

się kształcą narody wschodnie: Chiń- 

czycy, Hindusi na komunistów. Inny 

znów Instytut Narodów  Północno- 

Azjatyckich, w którym kształci się aż 
260 przedstawicieli różnych narodów 

półnoęnych, ma się rzekomo zajmo- 

wać problemami geograficzno-geolo- 

gicznemi, lecz jest to tylko blaga, 

gdyż słuchacze nie dobrze znają cztery 

działania arytmetyczne. 

Do uniwersytetu ma tylko prawo 

robotnik, a pod żadnym warunkiem 

„łiszeniec*. „Liszeńcami** są wszyscy 

duchowni, wszyscy którzy byli karani 

przez sądy, członkowie rodziny daw- 

nych panujących, i wszyscy ci, którzy 

kiedyś eksploatowali pracę. Niema tak 

ostrych przepisów co do niższych 

  

szkół, ale pierwszeństwo do nich mają 
robotniey a „liszeńcom* robi się utru- 
dnienia. Szkoły mają samorządy, nad 
porządkiem ma dozór komitet szkolny 
złożony z uczniów. Komitet ten ma 
władzę nadzorzą i _ egzekutywę. 
Każdy nauczyciel ma laboranta, to jest 
najzdolniejszego w danym przedmio- 
cie ucznia. W szkołe, którą zwiedzał 
p. Mackiewicz skonstatował żywą in- 
teligencję uczniów przy niskim pozio- 
mie wiadomości. 

Ogólny nastrój jest taki, że dla po- 
myślnego przeprowadzenia piatiletki 
największy nacisk i wysiłek kładzie 
się na propagandę polityczną mającą 
na celu zaszczepienie idei, że należy 
ponc największe ofiary aby rozbu- 
dować ciężki przemysł. Wskutek tego 
nastawienia nie zwraca się uwagi na 
potrzeby konsumentów, na ogólną nę- 
dzę, na brak w sklepach towarów co- 
dziennego użytku, mówi się tyvłko o 
budowie coraz to nowych fabryk cięż- 
kiego przemysłu i o tem, że w tym kie- 
runku Rosja Sowiecka pobije państwa 
burżuazyjne. 

W Rosji niema wolnego handlu, są 
tylko sklepy państwowe, a i w tych 
brak bardzo wielu towarów, nawet 
trumny się wypożyczają, przed każ- 
dym sklepem stoją kilometrowe ogon- 
ki. Syn „liszeńca'* nie może być przy- 
jęty do żadnego zawodowego zw 
a przez to samo nie może dostać pra- 
cy. Było zagadką dla prelegenta co 
robią i z czego żyją popi, którym ode- 
brano cerkwie, gdyż wszelkie źródła 
zarobku są dla nich niedostępne, a du- 
żo z nich nie ma prawie mieszkania 
w Moskwie, rząd sowiecki losem po- 
pów, „liszeńców* i kułaków się nie 

interesuje, gdyż przyznaje się, iż chce 
ich zlikwidować. W tem postawieniu 
poza nawias społeczeństwa i przepi- 
sów prawnych tak dużego procentu 
ludności kryje się może rozwiązanie 
zagadki dlaczego w Rosji Sowieckiej 
niema bezrobotnych, jak pni twierdzą 

Stan kolejnictwa był podobno о- 
płakany poprzednio, a teraz się popra 
wił, wagony na linji do Moskwy są 
nowe, czyste i wspaniałe, na bocznych 
linjach znacznie gorsze. Pierwsza fala 
zamieniania poszczególnych  gospo- 
darstw rolnych na bezwzględne ko- 
muny już minęła, obecnie zanotować 
można trzy różne typy kołchozów, 
które według danych statystycznych 
rządu sowieckiego produkują znacz- 
nie więcej ziemiopłodów. i inwentarza 
aniżeli rozdrobnione gospodarstwa 

chłopskie. 
Co do spraw religijnych to wszel- 

kie religje są prześladowane, kościoły 
są wydzierżawiane od państwa za po- 
ręką 20 ludzi, którzy biorą na siebie 
całkowitą odpowiedzialność i opłacają 
dzierżawę. Oczywiście, że przez to sa- 
mo ci ludzie bardzo się naraż 
Na nabożeństwach w kościołach ka- 

tolickich są tłumy i nastrój niezmier: 
nie wzruszający, dzieci w kościołach 

nie widać. 

Ideałem ustroju sowieckiego jest 

industrjalizacja i urbanizacja, a więc 

na każdym kroku widać uprzywilejo- 

wanie robotnika fabrycznego wobec 

rolnika, wskutek tego wśród młodzie- 

ży wiejskiej nie spotyka się tego entu- 

zjazmu dla ideałów komunistycznych 
jaki cechuje młodzież robotniczą po 

miastach. 
Na zapytanie czy istnieje obecnie 

w Rosji ustawowy czas pracy dla ro- 

botników i jak się przedstawiają ubez- 
pieczenia społeczne, p. poseł Mackie 
wicz nie dał wyczerpującej i konkret 
nej odpowiedzi, zaznaczył tylko, że 

    

  

    

RELACJA Z MUZUŁMAŃSKIEGO 
WSCHODU. 

Mam przed sobą obszerne sprawo- 

zdanie przesłane Ministerstwu Spraw 

Zagranicznych przez Muftiego Muzuł- 

mańskiego d-ra Jakóba Szynkiewicza 

z podróży jego do Egiptu, Hedżasu, 

Syrji i Palestyny, odbytej w czasie 

od 18 marca do 18 lipca 1930 r. 

Sprawozdanie to obejmuje 55 stron 

wielkiego formatu pisma maszynowe- 

go i bezwzględnie mimo swej zwięzłej 

napoły językiem urzędowym podanej 

treści godne jest edycji książkowej— 

i szerokiego rozpowszechnienia. 

Mufti dr. Szynkiewicz — o czem , 

w swoim czasie doniosły lakoniczne 

komunikaty Pata — delegowany 70- 

stał zasadniczo przez rząd polski do 

Hedżasu, gdzie łącznie z ministrem 

tytularnym p. Raczyńskim zawiózł da- 

ry dla sławnego władcy tego egzotycz- 

nego kraju, króla Ibn-Suuda, od Mar- 

szałka Piłsudskiego karabin maszyno- 

wy, od Pana Prezydenta Rzeczypo 

spolitej dwie makaty oraz od imienia 

muzułman polskich rękopis Koranu 

z XVIII w. miejscowego pochodzenia 

oraz album z fotografjami meczetów 

w Polsce. 

Rząd polski wchodząc w bezpośre- 

dni kontakt z Hedżasem i innemi egzo- 

tycznemi krajami muzułmańskiego 
wschodu nie mógł poprostu uczynić 

lepszego wyboru. Za celowością misji 

d-ra Szynkiewicza przemawiała jego 

pozycja społeczna jako najwyższego 

zwierzchnika wyznania muzułmańskie 

„ go w Polsce, osobiste dawne jego sto- 

sunki w tych krajach oraz rozległa 

znajomość języków wschodnich, która 

stawia tego wybitnego muzułmanina 

polskiego w pierwszym szeregu pio- 

nierów wiedzy orjentalnej w Europie. 

Według ustalonej opinji Mufti Szyn- 

kiewicz obok głowy drugiego mniej- 

szościowego wyznania wschodniego u 

nas Hachama karaimskiego Seraja 

Chana Hadżiego Szapszała zajmuje 

bodaj najbliższe zaraz miejsce w zni- 

komym szeregu wybitnych orjentali- 

stów polskich. Reprezentował zatem 

ogromny autorytet, torujący mu drogę 

do bezpośrednich obserwacyj w kra- 

jach „tak mało przystępnych i trud- 

nych do rzetelnego poznania dla prze- 

ciętnego Europejczyka. 
Pierwszym etapem podróży Muf- 

tiego był Kair, gdzie spotkał się 2 
pierwszym delegatem rządu do Hed- 

żasu min. Raczyńskim. W dniu 31-g0 

marca. udał się w towarzystwie posła 

polskiego w Kairze min. Dzieduszyc 

kiego na audjencię do władcy Egiptu 

króla Fuada I, który w swoim czasie 

z okazji wyboru muftiego d-ra Szyn- 

kiewicza nadesłał był dary dla na- 

szych meczetów. Z muftim prowadził 

rozmowę po turecku, zaś z posłem 

Dzieduszyckim po francusku. Władca 

Egiptu interesował się szczegółami ży- 

cia muzułman w Polsce i w trakcie 

rozmowy mienił ich swymi braćmi 

Charakterystycznem jest dla stosun- 

poza zwyczajną pracą w fabrykach. 

istnieje jeszcze praca nadetatowa, któ- 

ra polega na pobudzeniu do rywaliza- 

cji w wyścigu pracy pojedyńczych ro- 

botników lub całych grup robotni- 
czych. Stosunek do robotnika jest do- 

gmatyczny, oparty na zasadzie, że ro- 

botnik do wszystkiego się nadaje i 

wszystko potrafi zrobić, stąd bierze 

swój początek absurd „czerwonych 

pracowników nauki*, to jest wybrań- 

ców jaczejek, którzy po ukończeniu 

trzech lat uniwersytetu bez poprzed- 

niego przygotowania szkolnego, obej- 

mują najwyższe stanowiska kierowni- 

cze jako inżynierowie, profesorowie 

st 

Mylnem jest u nas przekonanie, že 

w Rosji Sowieckiej panuje prześlado- 

wanie języka i szkolnictwa  wszyst- 

kich narodowości prócz rosyjskiej, 

wprost przeciwnie, w Kijowie i Min- 

sku są szkoły polskie, białoruskie i u- 

kraińskie, w których dzieci mogą się 

we własnym języku uczyć, w Kazaniu 

nietylko szkoły ale szyldy i całe mia- 

sto się tatarszczy. Ten sam stosunek 

jest i do innych narodowości tak dłu- 

go jak tylko o sam język chodzi, prze- 

śladowania zaczynają się dopiero wte- 

dy „gdy się rozpoczyna ruch narodo- 

wy, który jest już traktowany jako 

kontrrewolucyjny i przeciwkomuni- 

styczny. 

Opieka lekarska jest oparta na za- 

sadach komunistycznych, tak samo 

jak i prawodawstwo jest oparte na le- 

galności rewolucyjnej. 

Co do wychowania fizycznego mło- 

dzieży, redaktor Mackiewicz zaobser- 

wował, świetne wyszkolenie, zaopat- 

rzenie i sprawność, przysposobienia 

wojskowego, gdyż wszystko co się ty- 

czy wojska jest otoczone pieczołowitą 

opieką i jest pierwszorzędne, zarówno 

umundurowanie jak konie, broń i a- 

municja, a defilada wojskowa widzia- 

na przez niego w dniu pierwszego 

maja wyglądała poprostu imponująco. 

Chociaż bogaty temat nie był jesz- 

cze wyczerpany, z powodu zmęczenia 

mówcy, profesor Zawadzki zamknął 

zebranie o godzinie dziewiątej. 

Zokali. 

Podpisanie konwencji w spra- 

wie banku kredytu hipotecz- 

nego dla rolnictwa. 

GENEWA 21.5. Pat. — Na popo- 

łudniowem posiedzeniu komisji stu- 

djów przedłożona została do podpisu 

członkom komisji konwencja o po- 

wołaniu do życia międzynarodowega 

banku kredytu hipotecznego dla rol- 

nictwa .Podpisanie aktu nosiło cha- 

rakter uroczysty. Przewodniczący 

Briand według porządku alfabetycz- 

nego wymieniał nazwiska uczestniczą 

cych w komisji. W imieniu Polski 

konwencję podpisał minister Zaleski. 

Szczególne zainteresowanie wzbudził 

fakt, że minister spraw zagranicznych 

Belgji Hymans dopiero w chwilę po 

podpisaniu konwencji dowiedział się 
od jednego z obecnych na sali dzien- 
nikarzy o dymisji gabinetu belgijskie- 
go. Minister Hymans natychmiast o- 
puścił salę posiedzeń i wkrótce od- 
jężdża do Brukseli. 

Bi 

Krach bankowy. 

BYDGOSZCZ. 21.5. Pat. — W dniu 
wczorajszym bank Stadthagena w Byd 
goszczy zawiesił wypłaty. Bank znaj- 
dował się pod nadzorem sądowym 

ków w świecie muzułmańskim, iż król 
Fuad, nie omieszkał w czasie tej au- 
djencji krytykować swego hedżaskiego 
sąsiada Ibn-Suuda. Choć mufti Szyn- 

* kiewicz napomyka o tem w swem spra 
wozdaniu bardzo oględnie — wiado- 
mem jest, iż muzułmanie kierunku 

sunnickiego, szczególnie Egipcjanie 
nietylko, że mają w pogardzie waha- 
bitów, których właśnie władcą i wo- 
dzem jest król hedżaski, lecz wyklu- 
czają możliwość, jakichś bliższych z 

nimi stosunków. 
Niezwykle ciekawy jest ustęp stre- 

szczający wrażćnia z Instytutu Muzyki 
Wschodniej, w którym na cześć rela- 
tora odbyła się herbatka. Instytut ten 
urządzony jest z przepychem godnym 
bogactw Egiptu i pielęgniuje muzykę 
narodową tego kraju. Jako dar dla te- 
go Instytutu mufti Sz. zawiózł „Hi- 
storję muzyki polskiej* Opieńskiego, 
gdyż, jak znaznacza, gdy bawił w Ka- 
irze w roku 1926 na kongresie muzuł- 
mańskim proszony był o materjały 
tyczące się historji muzyki polskiej. 

Odjazd do Hedżasu odłożony z0- | 

  

stał do drugiej połowy kwietnia, gdyż 

nadeszła wiadomość, że króla Ibn- 
Suuda niema w tym czasie w stolicy 

państwa w Dżeddzie. 

6 Ten czas mufti Sz. wykorzystał na 
odnowienie znajomości z reprezentan- 
tami świata naukowego Abd-el-Wahab 

„Aziamem, prof. Uniw. Kairskiego, z 
którym zetknął się przy pracy w Bri 

tisz Muzeum w Londynie w r. 1924 — 

z prof. Arnoldem Tomasem, który ka- 

tedrę londyńską zamienił na kairską 

wykładając tam historję Islamu i in. 
Z rozmów muftiego Sz. z głową wy- 

znania muzułmańskiego w Egipcie z 
Szejch-ul-Islamem Zawahiri ciekaw: 

Wal L R Nas Kol 

Czwartkowe posiedzenie Rady Ligi 
-' _ Narodów. 

Raport min. Lerroux © rokowaniach polsko-litewskich. 

GENEWA. 21.5. Pat. — Na wstę- 

pie czwartkowego rannego  posiedze- 

nia Rady brytyjski minister spraw 

zagranicznych Henderson zawiadomił 

Radę, że rząd jego zgadza się na przy- 

jęcie proponowanego przewodnictwa 

międzynarodowej konferencji rozbroje 

niowej. Przewodniczący Rady złożył 

przy tej okazji oświadczenie uprzejmo 

Ściowe. 
Następnie Rada wysłuchała rapor- 

tu przedstawiciela hiszpańskiego o sto 

sunkach polsko-litewskich. Sprawoz- 

dawca, opierając się na nocie, zakomu 

nikowanej mu kilka dni temu przez 

przewodniczących obu delegacyj pni- 

skiej i litewskiej, której treść opubli- 

kowaliśmy poprzednio, zawiadamia 

Radę, iż między stronami nie udało się 

osiągnąć porozumienia co do dalszych 

układów. Przy tej okazji sprawozdaw 

ca, wyrażając żal z takiego stanu rze: 

czy, przypomina obu stronom o ich od 

powiedzialności w razie, gdyby na po- 

graniczu polsko-litewskiem wydarzy- 

łyby się incydenty, które mogłyby za- 

grażać pokojowi w tych krajach. Jed- 

nocześnie sprawozdawca przyjmuje do 

wiadomości zapewnienia polskiego i 

litewskiego ministra spraw zagranicz- 

nych, że powezmą oni wszystkie środ- 

ki, aby na przyszłość zapewnić ład i 

porządek na pograniczu. W zakończe 

niu swego przemówienia sprawozdaw 

ca przypomina, że wysiłki Rady w 

sprawie uporządkowania stosunków 

polsko-litewskich były wielokrotnie u- 

wieńczone powodzeniem i że od ro- 

ku nie imiał miejsca żaden incydent. 

Sprawozdawca przypomina również 

brzmienie rezolucji Rady z dnia 10-go 

grudnia 1927 roku, w której między 

innemi mowa jest o możliwości odwo- 

łania się do Rady w razie incydentów 

pogranicznych. 

Na tem samem posiedzeniu, z oka- 

zji sprawozdania o pracach komitetu 

dla zredagowania konwencji о $гой- 

kach zapobiegawczych przeciwko woj 

nie, minister Zaleski złożył krótkie 0- 

świadczenie, w którem przypomniał, 

że delegat Polski i na tym komitecie 

podkreślił konieczność przeprowadze- 

nia rozbrojenia moralnego równolegle 

z rozbrojeniem materjalnem .Minister 

Zaleski podkreślił, że w niektórych 

krajach . przeprowadzono kampanję 

propagandy prasowej o charakterze 

wrogim, która przeszkadza porozumie 

niu między narodami. Przypominając 

projekt rezolucji szwedzkiej w spra- 

wie działalności prasowej, przedstawio 

nej na komitecie o środkach zapobie- 

gających wojnie, minister Załeski o- 

świadczył, że delegacja polska przyłą- 

czyła się do tego wniosku i prosi Ra- 

dę, aby zagadnienie rozbrojenia moral 

nego przedłożyć wrześniowemu Zgro- 

madzeniu. 

Pozatem na dzisiejszem posiedze- 

niu Rady minister Zaleski referował 

sprawy, odnoszące się do likwidacji 

niektórych odcinków  węgiersko-cze- 

skosłowackich kolei na podstawie tra- 

ktatu w Trianon. Sprawa ta została 

załatwiona polubownie między strona 

mi, Dalej minister Zaleski referował 

Radzie sprawy ankiety w republice li- 

beryjskiej, zaznaczając przyaem że an 

kieta w niczem nie dotknęła niezależ- 

ności Liberji i że obracała się ona w 

ramach paktu Ligi, przyczem podkreś 

liła ona konieczność pomocy finanso- 

wej dla tego kraju. Rada przyjęła rów 

nież sprawozdanie komitetu finanso- 

wego o pracach przygotowawczych 

nad powołaniem do życia międzynaro 

dowego banku kredytu rolnego. Rada 

zdecydowała podczas swej obecnej se- 

sji mianować komitet organizacyjny 

przyszłego banku. 

Dalszy ciąg obrad. 

GENEWA. 21.5. Pat. — W dalszym 

ciągu dyskusji na dzisiejszem posiedze 

niu Rady Ligi Narodów minister Gran 

di podkreślał znaczenie międzynarodo . 

wych aktów generalnych, dla stworze 

nia odpowiedniej atmosfery, koniecz - 

nej dla pomyślnego przeprowadzenia 

światowej konferencji rozbrojeniowej. 

Następnie po zadeklarowaniu przez de 

legatów indyjskich przystąpienia do 

wyżej omawianych aktów  general- 
nych, zabrał głos minister spraw za: 

granicznych Rzeszy dr. Curtius, który 

ze swej strony podkreślił, że zasada po 

kojowej likwidacji konfliktów mię- 

dzy państwami stanowi kamień węgiel 

ny i główny cel instytucji Ligi Naro- 
dów i że od postępującego urzeczywi- 
stnienia tej idei zależy ostatecznie 

wprowadzenie w życie wszelkich w 

tym kiernku czynionych usiłowań.Cho 
dzi więc o stworzenie systemu, który- 
by uniemożliwił wojnę zapomocą stwo 
rzenia gwarancyj, że wszystkie pomię- 
dzy narodami powstające spory będą 

rozwiązywane w drodze pokojowego 

postępowania według zasad sprawiedli 

wości i słuszności. Zkolei przystąpio- 

no do sprawy międzynarodowego in- 
stytutu kredytu rolnego, przyczem Ra 
da uchwaliła natychmiast wyłonić ko- 
misję organizacyjną, któraby posiada 
ła kompetencję do rozpoczęcia niezw- 
łocznie szczegółowego badania w tych 
krajach, które ubiegają się o uzyska- 
nie międzynarodowego kredytu dla 
swego rolnictwa. Następnie Rada zaj- 
mowała się szeregiem spraw 0 znacze- 
niu drugorzędnem. 

We Francji strajkuje 120 tysięcy robotników. 
PARYŻ 21.5. Pat. — Strajk robotników, 

zatrudnionych w przędzalniach północnej 
Francji przybiera coraz większe rozmiary. 

Ogólna liczba strajkujących doszła w dniu 
21 b. m. wieczorem do 120 tysięcy. Liczba 
ta prawdopodobnie jeszcze wzrośnie. 

Aresztowanie 13-letniego współuczestnika 
napadu bandyckiego na profesora. 

KRAKÓW 21.5. Pat. — Tutejsze władze 
otrzymały wiadomość, że wezoraj w godzi- 
nach popłudniowych organy policji pań- 
stwowej w Brześciu nad Bugiem aresztowa- 

jest informacja, iż tamtejsi muzułma- 
nie chętnie dopomogą do odbycia stu 
djów na swym uniwersytecie jednemu, 
czy dwóm swym współwyznawcom z 
Polski. Szejch-ul-Isłam Zawahiri te- 
goż. jeszezes dnia w hotelu rewizyto- 
wał muftiego d-ra Szynkiewicza, co 
wywarło ogromne wrażenie na tam- 
tejszą prasę. We wszystkich gazetach, 
które z Kairu rozchodzą się na cały 

świat muzułmański zaroiło się od 

wzmianek i artykułów o misji pol- 

skiej, o naszych muzułmanach i o 
osobie ich wielkiego muftiego. Sza- 
nowny relator pisze, iż nie mógł о- 
pędzić się na ulicach Kairu od sprze- 
dawców gazet, którzy poznawali go 
z fotografij i wrzeszczeli, aż do skut- 
ku: „Kup gazetę, bo twój portret tu 
umieszezony*', 

Niesposób streścić tej zasługującej 
na największą wiarę rełacji szanowne- 
go jej autora, lecz i niesposób pomi- 
ną ćmilczeniem choćby tylko najważ- 
niejszych jej szczegółów. 

Otóż tam w Kairze miało następnie 
miejsce polityczne nawskroś zebranie 
w pałacu Achmeda Zoki Paszy połączo 
ne z bankietem na cześć delegata.Pol- 
ski. Na licznie zebranych wybitnych 
mężów stanu wszystkich rzec można 
krajów arabskich — potężne wrażenie 
wywarłą modlitwa w języku arabskim 
odmówiona przez muftiego z dalekiej 
Polski, na minberze, znajdującej się 
w trakcie budowy katedry-meczetu, 
ufundowanej przez tegoż Zeki-Paszę. 

W innym znów popularnym domu 
kairskim, adwokata Ibrahima-Beja 
Helbawi przywódcy wpływowego 
stronnictwa liberalnego toczyła się bar 

dzo charakterystyczna dyskusja na te- 

mat kobiety muzułmańskiej i t. zw, 

ły 13-letniego Tadeusza Sławińskiego, współ 

uczestnika napadu bandyckiego na profe- 

sora Uniwersytetu Jagiellońskiego dr. Glatz- 
la i dr. Kellera. 

Nr. 117 (2059) 

Ofiara nauki. 

FILADELFJA. 21.5. Pat. —Chase 
Vaweur, który dokonał przeszło 20% 
wynalazków w dziedzinie radjotelegra 
fji i elektrotechniki, zginął wczoraj 
wskutek wybuchu, jaki nastąpił w je- 
go laboratorjum. Żona Vaweura, prag 
nąc go uratować, odniosła silne popa- 
rzenia rąk. 

Podniecenie w sferach 
robotniczych minęło. 

STOKHOLM 21.5. Pat. — W stolicy za- 
panował całkowity spokój. 5-minutowa przer 
wa w pracy na znak żałoby dokonana była 
w czasie pogrzebu ofiar zaburzeń w Aada- 
len. Jednakże nie wywarło to większego wra 
żenia gdyż w tych godzinach przypada zwy- 
kła przerwa w pracy w fabrykach. Wezwa- 
nie komunistów do strajku powszechnego w 
dniu 21 b. m. znalazło w Stokholmie posłuch 
jedynie wśród robotników budowlanych i 
technicznych. Według dotychezasowych wia- 
domości, strajk upłynął w zupełnym spoko- 
ju. Również bez zajść odbył się pogrzeb о- 
fiar w Aadalen. 

Ucieczka komunistów na 
statku sowieckim. 

ATENY 21.5. Pat. — Opinja publiczna 
poruszona jest bardzo wiadomościami pra- 
sy o ucieczce z więzienia 9 znanych komu- 
nistów, którzy dzięki pomocy poselstwa so- 
wieckiego zdołali odpłynąć na pokładzie pa- 
rowca „Iljiecz*. Parowiec ten w niedzielę od- 
płynął z poriu Pireus w kierunku Stambułu. 

  

Rozgrywki tenisowe o puhar 
Davisa. 

KOPENHAGA 21.5. Pat. — W dalszym 
ciągu rozgrywek o puhar Dawisa para duń- 
ska Ulrich—Henriksen pokonała parę polską 
Stolarow—Tłoczyński w stosunku 6:4, 7:9, 
3:6, 6:4. Ogólny zatem wynik rozgrywek 
Danja — Polska brzmi w stosunku 2.1. 

POSZUKUJĘ POSADY 
[RZĄDCY DOMU 
| w domach rządowych lub prywatnych. 
| Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 

  

   
    

  

    

oferty proszę nadsyłać do Redakcji 

„Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 
dla W. S. 

  

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

W. Lipiński. „Wśród lwowskich orłąt*. 

Wojsk. Inst. Naukowo-Wydawn. Warszawa 
1931 r. Cena 3.50 zł. Bohaterski gród odzna- 

ezony najwyższą odznaką wojskową krzy- 

żem „Virtuti miłitari* znalazł już kilku 

dziejopis. tych czynów. Wśród nich na pier- 
wszy plan wybija się wydana przed 3 laty, 
głośna praca dr. W. Lipińskiego p.t. „Wśród 

lwowskich orląt". Doczekała się ona obecnie 

2-go wydania. 

  

  

  

Treść jej stanowi przebieg walk stocze- 

nych w r. 1918-19 z Ukraińcami od samege 

ich początku do chwili przybycia odsieczy 
i uwolnienia miasta: Autor pracy bierze w 

walkach udział, znajdując się początkowo na 

najważniejszym I odcinku por. Monda pod 

Cytadelą, a następnie z 5 p. p. Leg., na wszy 

stkich innych odcinkach. Dzięki temu ma 
możność wiele widzieć i przeżyć, a zatem 
przedstawić w swoim pamiętniku nietylko 
ważniejsze wypadki bojowe, ale i uwydatnić 
dokładnie nastroje ludności i warunki w ja- 
kich się znajdował. Pamiętnik ten zostawia 

po przeczytaniu go niezwykle silne wraże- 
nie. 

Język książki żywy bardzo, barwny i e 

wielkich walorach literackich. 
Książka ozdobiona 13 fotografjami w tek 

ście. 

— Tomik Nr. 19. Państwowa oznaka 
sportowa. Cena 0,65 gr. Omawiana praca 
zawiera rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 
27.VI. 1930 r., Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wojskowych z dnia 15.XII. 1930 r. oraz re- 
gulamin wydany przez dyrektora Państwo 
wego Urzędu Wi F i P W o państwowej 
odznace sportowej. Na końcu książki w za- 
łącznikach podano druki przepisane regula 
minem państwowej odznaki sportowej. Wy- 
dawnictwo to zainteresuje każdego sportowca. 

  

Uwadze gospodyńł 
Japoński prasżek Katol 
zabezpiecza na lato ubrania zi- 
mowe od moli. Oprócz tego 
KATOL radykalnie tępi. mu- 
chy, komary, pchły, pluskwy, 
prusaki, mszyce na kwiatach 
i wszelkie inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 
dach Aptecznych i Aptekach. 

  

  
  

kwestji małżeńskiej. Cytuję ustępy z 
oryginału: „Kobieta muzułmańska w 
Egipcie stoi w przededniu wyzwolenia 

od zasłony, która stała się teraz tylko 

formą, ponieważ jest tak przezroczy- 

stą, że jej właściwie niema“.—,,Nowe 

żcyie ogarnia coraz większe warstwy 

społeczeństwa — i jak niema sposobu 
walczyć z pewną epidemją, tak nie 
można walczyć z europeizacją kobie- 
ty“. „W ciągu jednego miesiąca wszy- 
stkie kobiety obcięły sobie włosy*. 

W poruszonej t. zw. kwestji mał- 
żeńskiej relator przytacza własny po- 
gląd, wypowiedziany w dyskusji z 
pewnym dygnitarzem: „Poligamja па 
południu wogóle, a na północy dla nie- 
których osób — bezwzględnie po- 
trzebna. Są mężczyźni, dla których i 
jednej żony za dużo (Anglik spuścił 
oczy i zamyślił się), a są tacy, że po- 
trzebują kilku żon, wszystko zależy od 
temperamentu *. 

— „АМе wynika wiele nieporozu- 
mień w rodzinie „jeżeli jest kilka żon. 
zaprotestował Anglik". 

—,Tak — padła odpowiedź — 
nieporozumienia zdarzają się, ale z 
dwojga złego poligamji i prostytucji— 
poligamja jest złem mniejszem*. 

Z toku tej charakterystycznej dy- 

skusji wynika, „że sporo przesądów 

(powiedzmy góry przesądów) — jest 
jeszcze pomiędzy chrześcijanami w 

stosunku do mzułman i naodwrót; 
tylko czas może ku pożytkowi całej 
ludzkości te przesądy zgładzić”. 

Na oficjalnem znów przyjęciu w 
„Zjednoczeniu Narodów Wschodnich 
na prośbę zebranych gość z Polski 
odczytał kilka wersetów z Koranu mo 
tywem odmiennym od wschodniego, 
co wywołało niesłychane wrażenie. 

  

„Był to — zaznacza rełator — na prze- 
strzeni 1300 lat istnienia Islamu pierw- 
szy wypadek, by muzułmanin z da- 
lekiej północy czytał Koran przed 
przedstawicielami wszystkich krajów 
arabskich, w Kairze, sercu Islamu". 
Następnie mufti Szynkiewicz miał wy- 
kład w „Związku Młodzieży Muzuł- 
mańskiej* o muzułmanach w Polsce. 
Wykład ten zajął mu sporo czasu, 
gdyż musiał go opracować w języku 
arabskim. 

Ustęp poświęcony w .sprawozda- 
niu* d-ra Sz. tradycyjnemu „Świętu 
wiósny* (w dniu 2 kwietnia nowego 
stylu) zachowanemu od czasu farao- 

nów pod nazwą .„Szamm-un-Nesim*', 
co dosłownie oznacza „zapach zefiru* 

zaopatrzony jest taką uwagą: 
„Na długo przedtem słyszałem w 

meczetach, jak imamowie z katedr 
gromili to święto, zrodzone przez sza- 
tana i zabraniali wiernym w tym dniu 
brać udział w zabawach. Nie zważając 
na to cały Kair już ze wschodem słoń- 

ca był na ulicy, a jeszcze więcej za 
miastem, nad Nilem w ogrodach. Uli- 
ce były zapełnione wozami, na któ- 
rych siedziało pełno kobiet i męż- 
czyzn, śpiewających i bijących w bęb- 
ny“. 

A więc widzimy, że i lud wschodni 
ma jeden dzień w roku, w którym za- 
pomina o przesądach religijnych i sta- 
nowych, o przysłowiowej dziś coraz 
bardziej „niewoli społecznej” kobiet 
tego egzotycznego Świata, znanego 
nam przeważnie z „bajek tysiąca jed- 
nej nocy”. 

B. W. Święcicki.
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WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
STRASZNE ŻNIWO POŻARÓW 
W jednym tylko dniu ogień zniszczył 57 do- 
mów mieszkalnych, 28 chlewów 1 50 stodół 

z żywym i martwym inwentarzem. 

Olbrzymi pożar we wsi Michacielce. 
Wczoraj wieczorem, we wsi Mi- 

chacielee, powiatu baranowickiego, 
wybuchł nagle duży pożar, który z 
błyskawiczną szybkością zaczął się 
szerzyć obejmując nowe budynki. 

Do walki z rozszalałym żywiołem 
stanęli wszyscy mieszkańcy ludnej 
wsi. 

Wkrótce po wybuchu pożaru, na 
miejsce wypadku przybyło aż 9 ód- 
działów straży ogniowej, 6 z powiatu 
baranowiekiego i 3 z powiatu nie- 
swieskiego, które przystąpiły do ener 

gicznej akcji ratunkowej. 
Po kilkugodzinnych wysiłkach po 

żar zlikwidowano. 
Ogień zniszczył 40 domów miesz- 

kalnych, 25 stodół i 13 ehiewów wraz 

z żywym i martwym inwentarzem. 
W płomieniach zginęło również dzie- 

eko jednego z gospodarzy. 

Według prowizorycznych obliczeń, 
straty sięgają conajmniej 400,000 zł. 

Przyczyna pożaru narazie nieusta- 

lona. 
Dałsze dochodzenie w toku. (O. 

Cztery pożary w pow. szczuczyńskim. 
LIDA Pat. — W Skrzyboweach 

pow. szezuczyńskiego z nieustalonej 

przyczyny wybuchł groźny pożar, 
który strawił 6 domów, 6 ehlewów i 
9 stodół. W ogniu w czasie popłochu 

zginęła córka jednego z poszkodowa- 

nych 5-letnia Karolina Korobaczów- 

na. — Pastwą pożaru padło kilka 
sztuk żywego inwentarza oraz przed- 
mioty i narzędzia gospodarcze. Spa- 
leniu uległy także oszczędności nie- 
których gospodarzy, dochodzące do 
sumy kilku tysięcy zł. 

Straty wynoszą zgórą 50 tys. zł. 
We wsi Bieszaki pow. szczuczyń- 

skiego z nieustalonej przyczyny wy” 
buchł pożar, który zniszczył dwa do- 
my oraz kilka sztuk inwentarza i dro 

Zbrojna utarczka z 
Nocy wczorajszej zaczajone placówki 

K. O. P.-u w rejonie Święcian spostrzegły 
większą bandę przemytniczą, która pod osło- 

mą nocy usiłowała z kontrabandą, wiezioną 

ma dwóch wozaeh przedostać się na teren 

polski. Banda posuwała się w szyku bojo- 
wym, wysławszy naprzód uzbrojoną szpice 
w ilości dwóch osób. 

Gdzy przemytnicy przekroczyli granicę 
polską padł nagle z za krzaków niespodzie- 
«wany rozkaz „Ręce do góry*. Po krótkiej 

biu. Straty sięgają kwoty 6.000 zł. 

We wsi Wanelki pow. szczuczyń- 

skiego z nieustalonej przyczyny spa- 

liło się 6 stodół, które były zaaseku- 

rowane w P. Z. U. W. na sumę 3.700 

zł. Zachodzi podejrzenie, że pożar 

powstał z podpalenia w celu otrzy- 

mania asekuracji. 

We wsi Milowee pow. szczuczyń- 

skiego wskutek podpalenia w celu 
otrzymania asekuracji wybuchł pożar 

który strawił 9 domów, 10 stodół i9 

ehlewów. Straty wynoszą około 25 

tys. zł. Winnych podpalenia miesz- 

kańców tejże wsi, którymi okazali się 

Biełajcowie Miehał, Konstanty i Ka- 
zimierz, zatrzymano i przekazano do 

dyspozycji władz sądowych. 

bandą przemytniczą. 
chwili konsternacji przemytn. błyskawicznie 
wydobyli rewolwery. Padły strzały. Wozy 
momentalnie zawróciły i zniknęły w ciem- 
nościach po stronie litewskiej. Ostrzeliwujac 
się szajka przemytników usiłowała również 
wycofać się do Litwy. Kopiści jednak byli 
szybsi i odcięli drogę odwrotu. Po krótkiej 
utarczce w ręce władz K. O. P.-u wpadła 
prawie cała banda z organizatorem znanym 
w Święcianach kupcem Dawidem Gilińskim 
na czele. 

WILEJKA 
+ Walne Zgromadzenie Z. P. O. Kobiet. 

W dniu 17 maja przy licznym udziale człon- 

kiń tutejszego zrzeszenia i delegatek oddzia- 

łów z terenu powiatu odbyło się walne zgro- 

madzenie Związku Pr. Obyw. Kobiet w Wi- 

lejce. м 
Ną zgromadzeniu w charakterze gości 

przybyli przedstawiciele rządu w osobach p. 

starosty Neugebauera, wojska, p. pułkownika 
Wiatra, władz komunalnych oraz organiza- 
<cyj społecznych. 

Zgromadzenie zagaiła przewodnicząca 
„ zrzeszenia powiatowego p. Neugebauerowa, 

„dając w krótkiem, lecz bardzo treściwem 
sprawozdaniu obraz działalności Z. P. O. K. 
na tut. tereine oraz podkreślając doniosłość 
placówek. P. Neugebauerowa w gorących 
słowach nawoływała wszystkie członkinie do 
prowadzenia coraz bardziej wydatnej pracy, 
<zerpiąc natchnienie w spiżowej postaci 

Pierwszego Budowniczego Polski — Marszał. 

Kka Józefa Piłsudskiego. P. Neugebauerowa, 

„dziękując za wydatną pomoc czynnikom rzą- 

odwym i samorządowym zwróciła się z go: 

rącym apelem popierania organizacji i na- 
«dal, wyrażając nadzieję, że całe społeczeń. 
stwo, rozumiejąc doniosłość pracy kobiecej 
poprze wszlkie poczynania Związku. 

Na przewodniczącą obrano p. Krzewską. 

Walne zgromadzenie było witane prze p. sta 
rostę Neugebauera, który głęboko doceniając 
rolę Związku, nawoływał tutejsze zrzeszenie 
do dzielnego trwania na objętych placów- 
kach, ideę wszczepiania państwowości pol- 
skiej wśród szerszych warstw mając głównie 
na celu. 

Przedstawicieł wojska p. pułkownik Wiatr 
zapewnił o niezwykle życzliwem stanowisku 
wojska względem Związku i życząc owocnej 
pracy, wyraził nadzieję, że Związek będzie 
wciąż się rozwijał i doskonalił. 

Kolejno zabierali głos, witając walne 
zgromadzenie i życząc owocnej pracy p. 
burmistrz Hołownia, rodzina policyjna w 
osobie p. Najdowskiej, B B. w osobie p. Bu- 
tarewicza, przewodn. floty narodowej w 050- 
bie p. Stasiuna, Związku Naucz. Szkół Pow- 

szechnych p. Paszkowski, przedstawieciela 
Kółka Rolniczych p. Doboszyńskiego. 

Sprawozdania wygłoszone przez kierow- 
niczki poszczególnych referatów, ujawniły 
pracę o głębokiej wartości i niezwykle donio 
słej roli, która Związkowi w udziale przypa- 
da na całym terenie. Sprawa podnoszenia 
życia kulturalnego i gospodarczego może, a 
nawet musi być jedną z najgłówniejszych 
trosk organizacji i osób, dobro państwa ma- 
jących na celu. 

Po parogodzinnych obradach walne zgro- 

madzenie zostało zamknięte. 
Z wielkiem uznaniem stwierdzić można, 

iż ogół członkiń z coraz większem zaintere- 
sowaniem udział w organizacji naszej zaz- 
nacza. 

Nadmienić nałeży, że Z. P. O. K! w pow. 
wilejskim prowadzi dwie stacje opieki nad 
matką i dzieckiem w Wilejce i Dołhinowie, 
jedną stację lotną w Kurzeńcu, naświetla- 
nia lampą kwarcową, kuchnię mleczną oraz 
kursa koszykarskie dla młodzieży, — obee- 
nie została uruchomiona spółdzielnia wikli- 
niarska. 

ŁYNGMIANY 
+ Życie kulturalno-oświatowe. Życie 

kulturalno-oświatowe w miasteczku położo- 
nem tuż nad pasem granicznym, , pominto 
nader nieciekawych warunków pracy zaw- 
dzięczając jednostkom, rozwija się dość po- 
myślnie. Od czasu do czasu są urządzane 
amatorskie przedstawienia, na które przyby 
wa nie bacząc na wpływy pewnych czynni- 
ków ludność litewska. Ostatnio w dniu 9-go 
maja z okazji rejonowej konferencji nauczy- 
<cielskiej w sali parafjalnej odbyło się przed- 
stawienie amatorskie na program którego 
złożyły się: jednoaktówka, chór i tańce. Ko- 
medyjkę „Brzytwa sawtem* odegrało nauczy 
<ielstwo, a chór Koła Młodzieży Wiejskiej 
z Kołtynian pod batutą p. AL, Milewskiego 
odśpiewał kilka piosenek ludowych. Wystę: 
py sceniczne zakończyły tańce pod dźwięki 
orkiestry K. O. P. (Ter). 

ŚWIĘCIANY 
+ Pożar. Onegdaj z niewyjaśnionych na: 

razie przyczyn na szkodę mieszkańca zaść. 

    

Pojawra w gminie kołtyniańskiej spłonął 
dom mieszkalny. Właściciel domu Wł. Su- 
bocz straty ocenia na 10.500 zł. 

+ Poborowa Komisja 1910 rocznika. Na 

terenie pow. święciańskiego rozpoczął się 
przegląd lekarski poborowych 1910 rocznika. 

-- Pomór świń. Na terenie gm. kiemieli- 
skiej stwierdzono pomór świń. W związku 
z powyższem, handel świń na targu w Kie- 
mieliszkach został wzbroniony. 

+ Tydzień L. O. P. P. Tydzień Ligi Ob: 
rony Powietrznej i Przeciwgazowej odbędzie 
się w roku bieżącym w dniach 7—10 paż- 
dziernika. (Ter). 

MOŁGDBECZNO 
+ DALSZE ŚLEDZTWO W SPRAWIE 

SFAŁSZOWANEGO 1000 - DOLAROWEGO 
BANKNOTU. 

W „Kurjerze Wileńskim* donosiliśmy 
już przed kilku dniami o zatrzymaniu na 
dworcu w Mołodecznie podejrzanego osobni- 
ka przy którym znaleziono sfałszowany ban- 
knot tysiącdolarowy. 

Jak się obecnie dowiadujemy,  zatrzy- 
manym okazał się stały mieszkaniec m-ka 
Raków M. Boruch. 

Dochodzenie ustalito, že Boruch faktyez- 
nie otrzymał sialszowany banknot tysiąc-do- 
larowy od swego teścia Pupkina jako posag. 

W związku z tem polieja przeprowadziła 
rewizję w mieszkaniu Pupkina, lecz bez re- 
zultatów, gdyż więcej sfałszowanych bankno 
tów nie ujawniono. 

Pupkin twierdzi, że stałszowany banknot 
posiadał od kilku lat i był pewny że banknot 
jest prawdziwy. 

Dalsze dochodzenie trwa 

6SZMIANA 
+ Wojewoda Kirtiklis w pow. oszmiań 

skim. W czwartek dnia 21 maja p. wojewo- 
da Kirtiklis był na inspekcji w powiecie osz: 
miańskim. W godzinach wieczornych p. wo: 
jewoda przybył do Oszmiany, gdzie prze- 
prowadził inspekcję urzędu starostwa i za 
kładów opiekuńczych. W piątek 22 maja p 
wojewoda udaje się na teren dotknięty klę- 
ską powodzi powiatów wilejskiego i moło- 
deczańskiego. 

LIDA 
++ Budowa pływalni. Ponieważ Lida, mia- 

sto liczące powyżej 20 tysięcy mieszkańców, 

nie posiada odpowiedniego kąpieliska, zain- 
teresowane czynniki na czele z powiatowym 
komendantem przysposobienia wojskowego 
por. Baronem, zainicjowały budowę pływal- 

ni na czece Lidziejsce. Robo.y szybgo posu- 
wają się naprzód, gdyż z wydatną pomocą 

przyszły władze wojskowe. Oddanie plywal- 
ni do użytku spodziewane jest w miesiącach 
letnich b. r. 

+ Święto pieśni. W ostatnim tygodnie 
w pow. szczuczyńskim odbyły się trzy re 
jonowe święta pieśni, w których wzięło u- 

dział 18 chórów ludowych i szkolnych oraz 
5 orkiestr mandolinowych, liczących razem 
460 uczestników i uczestńiczek. Święta pie- 
śni odbyły się w miasteczkach Różanka, Żo 
łudek i Ostryna przy udziale licznych tłu- 
mów publiczności. 

+ Muiti w Słonimie. Mufti Szynkiewicz 

dokonał onegdaj lustracji meczetu w Słoni- 
mie. 

Na dworcu w Słonimie muftiego powi- 
tała miejscowa ludność mahometańska. 

Z POGRANICZA 
+ Wysiedlenie. Na terenie odcinka gra- 

nicznego Troki przez władze litewskie wy- 
siedlony został na terytorjum polskie Ma- 
tensz Michelski wraz z żoną i i 9-ciorgiem 

dzieci, z których najmłodsze ma 6 miesięcy. 
Wysiedlonym z pomocą doraźną przy- 

szedł Polski Czerwony Krzyż. EE osi 
LLRA MOTO MOLO 046 DO TKO NIE 

Pepierajcie Ligę Morską 

Z—— i Rzeczną!! 
"poEROTN WIE Z DOO BO YEK NK DE 

(€). 

    

KU RJ E R 

Wysoce przesadne informacje, 
Na marginesie działalności 
komisji rewizyjnej w Kasach 

Chorych. 

Z bardzo wiarogodnego źródła do- 
wiadujemy się, iż podawane do prasy 
rewelacje o wykrywanych nad 
ciach w kasach chorych na terenie wo 
jewództwa wileńskiego mocno są prze 
sadzone i jak wszystko wskazuje ko- 
muś bardzo zależy, by gruntownie zdy 
skredytować szereg osobistości, zna- 
nych ze swej działalności na terenie 
kas chorych, nad któremi rząd uznał 
się zmuszonym ustanowić władzę ko- 
misarsk 

Dziś już jest tajemnicą poliszynela. 
że zwolnienie z wysokiego stanowiska 
komisarza zarządzającego Kasą Cho- 
rych m. Wilna i kasami powiatowe- 
mi województwa wileńskiego inż. Hert 
la, którego osoba, możemy zapewnić, 

jest nam całkiem obojętną — jest dzie 
łem takich zakulisowych intryg, bez- 
względnie inspirowanych przez grupy 
polityczne usunięte w swoim czasie od 
gospodarki w kasach chorych. 

Nie mamy tu oczywiście najmniej- 
szego zamiaru brać w obronę tych, 
na których ciążą jakiekolwiek zarzu- 
ty natury kryminalnej, jak również nie 
twierdzimy, iż odkąd wybierane zarzą 
dy zastąpiła władza komisarska wszy 
stko jest w idealnym porządku, gdyż 
ta sama władza wciąż jeszcze wykry- 
wa nowe nadużycia i malwersacje pod 
ległych sobie różnych urzędników. 
lecz kategorycznie musimy przeciw- 
stawić się rozgłaszanej famie, mającej 
na celu, jak już powiedzieliśmy, świa- 
domą i wyraźnie złośliwą tendencję 
dyskredytowania niewinnych ludzi, z 
którymi załatwiane są w ten sposób 
porachunki partyjne. 

Stwierdziliśmy, iż zanim nastał 
okres rewizji, władze kas chorych za- 
rzucane wprost były donosami, dys- 
kredytującemi różnych nowomianowa 
nych szczególnie urzędników, które na 
wet w nikłej cząstce nietylko, że nie 
odpowiadały prawdzie, lecz w najcy- 
niczniejszy sposób były zmyślone i 
obliczone na efekt zewnętrzny. 

U wielu z nowomianowanych kie- 
rowników kas chorych w ciągu kil- 
ku miesięcy odbyło się po kilka bądź 
nawet po kilkanaście rewizyj, ba, sto- 
sowane były nawet dochodzenia przez 
policję. Dziwnym zbiegiem okoliczng- 
ści tym rewizjom zaczęli podpadać 
urzędnicy zaangażowani w pracy B. 
BOW: R. 

I tak u b. kierownika Kasy Cho- 
rych w Landwarowie, od paru mie- 
sięcy zajmującego takież samo stano - 
wisko.w Trokach p. Ś. różne komisje 
przeprowadziły 10 rewizyj, zawsze 
znajdując stan kasy w należytym po- 
rządku. P. Ś. uporządkował kasę w 
Landwarowie i wykrył nadużycia swe- 
go poprzednika, członka P. P. S. L, 
którym musiał zająć się prokurator 
i to stanęło solą w oku różnych opie- 

kunów kas chorych. W Trokach miał 
również p. Ś. kilka rewizyj, w tem aż 
dwie władz naczelnych z Warszawy. 
które oczywista nietylko, że nie stwier 
dziły nieporządków w urzędowaniu i 
braku w kasie, lecz nawet nie udzeli- 
ły mu jakiegoś upomnienia, a mimo 
to ostatnio zainspirowana została w 
prasie z jakichś źródeł, całkiem zmy- 
ślona wiadomość, że p. Ś. nawet już 
został usunięty z posady. Taż sama hi- 
storja miała miejsce z kierownikiem 
Kasy Ch. w Głębokiem p. T. Pytamy, 

  

   

  

   

kto w tem macza brudną rękę, komu 
na tem zależy, by w tak cyniczny spo 
sób zadość czynić niezdrowej sensacji. 
Nam się wydaje, iż ta sama komisja. 
o ile chce zasłużyć sobie na opinję or 
ganu bezstronnego, winna ze swej stro 
ny zbadać, kto jej takę niedźwiedzią 
przysługę wyrządza i przed jej oficjal 
ną relacją do swych władz przełożo- 
nych, już nietylko wyniki badań ogła 
sza, lecz i wnioski, które ewentualnie 
zamierza wyciągnąć w zakończeniu 
swej pracy — uprzedza. 

Sprawa mętna i bardzo brzydka. 

Sir. 

ZZ 

|| PIANISTKA KONCERTOWA 
absolwentka Wiedeńskiej Akademii 

Muzycznej i Musikhochschule 
udziela iekcyj fortepjanu 

ulica Dąbrowskiego Nr. 12, m. 2 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W sprawie notatki ogłoszonej p. t. „Prof. 
Limanowski protestuje przeciwko urządze- 
niu zieleńca przed gmachem Ratusza”, pra 
gnę zauważyć co następuje: O żadnych pro- 
testacjach nie może być mowy już choćby 
z tego powodu, że nie posiadam tytułu do 
takiej protestacji. 

Z p. wice-prez. Czyżem i p. szef. sekcji 
zdrowia d-rem Maleszewskim poruszałem 
sprawę przyszłości rynku, akcentując, że nie 
widzę żadnej sprzeczności między projektem 
wysuwanym przez prof. Ruszczyca (pomnik 
Mickiewicza przed ratuszem), a wskrzesze- 
niem targowiska Imbar, które to targowisko 
było jednym z tytułów dawnej sławy Wilna. 

, Sądzę też, że przywrócenie targowiska w 
miejscu, gdzie je był fundował Jagiełło i 
gdzie to targowisko pod opieką Rzeczypo- 
spolitej prosperowało aż po czasy Murawje- 
wa, może się przyczynić do wzbogacenia 
Wilna o ten ważny kolor, który przypomi- 
nać będzie, że był czas, kiedy we Wschod- 
niej Europie Wilno rywalizowało zwycięsko 
w handlu nietylko z bogatym Kijowem, ale 
i z Wielkim Nowogrodem. 

Proszę przyjąć etc. 
Mieczysław Limanowski. 

Wilno, 21 maja 1931 r. 

        

  

Ofiary na powodzian. 
Rada Pedagogiczna Szk. Powsz. Nr. 9 im. 

Emilji Plater — 57 zł. Uczenice Szkoły pow- 
szechnej Nr. 9 im. Emilji Plater — 49 zło- 
tych '15 gr. 

W_ I BEBE Ń 8 KI 

Cofnięcie koncesji gimnazjum 
białoruskiemu w Klecku. 

Kuratorium szkolne okręgu wileńskiego cofnęło koncesję na 

rok szkolny 1931-32 na prowadzenie gimnazjum białoruskiego 
w Kiecku. 

W związku z tem wzmiankowane gimnazjum otrzymało pole- 

cenie z końcem roku szkolnego zwrócić Kuratorjum wszystkie 

akty i pieczęcie. 

Rozwiązanie Wileńskiego Komitetu 
Akademickiego. 

„Dziennik Wileński* donosi, . że 
z rozporządzenia J. M. rektora U.S.B. 
prof. A. Januszkiewiecza Wileński Ko- 
mitet Akademieki zostaje rozwiązany 

gdyż nie posiada statutu zatwierdzo- 
nego przez Senat i nie reprezentuje 
ogółu polskiej młodzieży akademi- 

ekiej. 

Auto w Wilji. 
Niezwykły wypadek przy pałacu po-Tyszkiewiczowskim. 
Dejcz Lejba stały mieszkaniec m. Wi- 

dze pow. brasławskiego przybył do Wilna w 
celu zarejestrowania w Urzędzie Wojewódz- 
kim swego półciężarowego auta. Przejeż- 
dżając tem autem wczoraj wieczorem przez 
ul Arsenalską wpobliżu pałacu po-Tyszkiewi- 
ezowskiego, postanowił przy okazji zrobić 
toaletę wozu W tym celu chcąc wjechać do 
wody, odwrócił auto tyłem i zaczął zjeżdżać 
łagodnym spadkiem. W pewnym momencie 
samochód stoczył się do Wilji i całkowicie 

zatonął. Dejez już z wody wydostał się przy 
pomocy przechodniów na brzeg. 

Ponieważ auto całkowicie zatonęło za- 
wezwano straż ogniową, która rozpoczęła po- 
szukiwania. Pomimo jednak dość długich po- 
szukiwań auta, które widocznie uniósł sil- 
ny prąd Wilji, nie znaleziono. 

Jak się w ostatniej chwili dowiadujemy, 
do odnalezienia i ewentualnie wydobycia za- 
topionego samochodu przystąpił zawezwany 
oddział saperów. 

Upadek z 3 piętra na bruk. 
Wczoraj o godz. 8-ej wieczorem Sonia 

Girszowska zamieszkała przy uliey Subocz 
6, bawiąc w gościnie u krewnej swej przy 

ul. Piwnej 6 usiadła na parapet okna, któ- 
re było otwarte. W pewnym momencie Gir- 

szowska nagle zasłabła i straciwszy równo- 
wagę wypadła przez okno na bruk-ulicy od- 
nosząe dotkliwe ogólne potłuczenie ciała. 

W stanie bardzo ciężkim przewieziono 
ją do szpitala żydowskiego. 

  

KRONIKA 
pn 1 Dzió: Faustyna, Heleny. 

Piątek 
292 Jutro: Andrzeja. 

    
   

  

Wschód słońca—g, 3 m. 33 

Zachód + —zg. 19 m.31 

Spostrzeżenia Zakładu Metoorelegii U. S. B. 

w Wlinie z dnia 21 V—1931 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

Temperstura średnia Ą- 22° С. 

$ najwyższa: -|- 250 C. 

x najniższa: Ą- 130 C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn.-wschodni. 

'Tendencja barom.s wzrost, potem stan stały. 

Uwagi: pogodnie. 

   

URZĘDOWA, 

— Konsulat lotewski komunikuje, že w 
czasie Zielonych Świątek Konsulat będzie 
nieczynny dnia 24, 25 i 26 maja. 

MIEJSKA 

— Kłopoty budżetowe Magistratu. Chro- 

niczny brak gotówki w kasach - miejskich 

postawił Magistrat miasta Wilna w obliczu 

przykrej sytuacji, która potęguje się jeszcze 

bardziej przy sporządzaniu nowego prelimi- 

narza budżetowego, nasuwając wiele kłopo- 

tów przy ostatecznem zbilansowaniu budżetu. 

Chodzi o to, że stary rok budżetowy Magist- 

rat zamyka z ogromnym deficytem na sumę 

blisko 500.000 złotych, co w pierwszym rzę- 

dzie musi ujemnie się odbić na nowo sporzą- 

dzanym preliminarzu. Obecnie wysiłki Ma- 

gistrału idą w kierunku wynalezienia źródeł 

pokrycia deficytu, dotychczas jednak starania 

te nie doprowadziły do konkretnych rezulta- 

tów i jest rzeczą przy obecnych warunkach 

nader wątpliwą czy uda się to Magistratowi 

rozwiązać w sposóg pozytywny. 

— Połączone posiedzenie Komisyj ra- 

dzieckich w sprawie autobusowej. Na dzien 

27 b. m. zwołane zostało posiedzenie połą- 

czonych komisyj radzieckich: Technicznej, 

Finansowej i Prawnej w celu wspólnego i de- 

finitywnego już wypowiedzenia się w kwestji 

autobusowej. 

W posiedzeniu tem poza członkami Magi 

stratu i wymienionych komisyj udział wezmą 

przedstawiciele władz administracyjnych i 

wojskowości. 

, — Kontrolowanie właścicieli domów. Ma- 
gistrat utworzył z kilku urzędników biura 
meldunkowego specjalną kontrolę lotną, któ- 
ra obecnie sprawdza, czy wszyscy właściciele 
domów zastosowali się do nowej ustawy mel- 
dunkowej, czy wypełnili obowiązujące blan- 
kiety i t. d. Kontrola w wypadku ujawnienia 
niestosowania się do ustawy meldunkowej 
będzie sporządzała protokóły karne i prze 
syłała je staroście grodzkiemu, który w try- 
bie administracyjnym będzie karał winnych 
grzywną. niekiedy bardzo wysoką. 

Już wczoraj, jako w pierwszym dniu dzia- 
łalności kontroli lotnej, zostało sporządzo- 
nych 10 protokółów. 

UNIWERSYTECKA. 
— Uroczyste promocje Prof. D-ra Ludw:- 

ka Szadeczky'ego z Seged na doktora honoris 
causa Uniwersytetu Stefana Batorego, a prof. 
d-ra Marjana Zdziechowskiego na doktora 
honoris causa Uniwersytetu w Seged odbędą 
się dziś w piątek dnia 22 b. m. o godzinie 
18-ej w Auli Kolumnowej Uniwersytetu. Na 
uroczystość tę przybyła do Wilna Delegacja 
Profesorów Uniwersytetu w Seged. Wstęp 
wolny. 

GOSPODARCZA 

— Strajk w hutach szklanych zbliża się 
ku końcowi. Zatarg między robotnikami a 
właścicielami hut szklanych zbli się już 
ku końcowi. Pracownicy huty Kalwaryjskiej 
Szapiro doszli częściowo do poruzumienia 
i w tych dniach podejmą pracę. Rokowania 
między robotnikami a właścicielem huty 
„Vitrum* są też podobno na dobrej drodze. 

— Sprawa eksportu jaj. W dniu 20 b. m. 
w lokalu Izby Pzremysłowo-Handlowej od- 
był się zjazd eksporterów jaj z terenu ziem 
północno-wschodnich. Tematem obrad była 
sprawa zorganizowania regjonalnego. syndy- 
katu eksporterów, któryby czuwał nad саго- 
kształtem eksportu jaj na ziemiach naszych. 

SĄDOWA. 
— Zmiany w sądownictwie, Dotychcza 

sowy prezes Sądu Apelacyjnego w Wilnie 
p. Kazimierz Bzowski powołany do Sądu Naj- 

  

  

  

„dzian. 

wyższego niebawem opuści swe obecne sła- 

nowisko. 
Jak się dowiadujemy wiceprezes Wydziału 

Karnego Sądu Okręgowego w Wilnie p, Mi- 
chał Kaduszkiewicz jest upatrzony przez Min. 
Sprawiedliwości na stanowisko prezesa Sądu 

Okręgowego we Lwowie. 
Kwestja ta będzie zdecydowana w dniach 

najbliższych. K. 

WOJSKOWA. 
— Kto ma stawić się przed Komisją po- 

borową. Dziś w dniu 22 maja przed Kori 
sją Poborową (Bazyljańska 2) mają obowią- 

zek stawić się poborowi .rocznika 1910-go 
z nazwiskami na literę M z terenu III, Vi 

VI komisarjatów P. P. oraz na literę N za- 
mieszkali w obrębie II komisarjatu P. P. 

Z KOLEI. 
— Dyrektor Kolei Państwowych inż. Fal- 

kowski wyjechał na kilka dni w sprawach 
służbowych do Warszawy. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Na posiedzeniu Zarządu Koła Wileń- 

skiego Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 
Rządem utworzono dwie sekcje: gospodarczo 
samorządową pod kierownictwem p. E. Jut- 
kiewicza i propagandowo-ošwiatową pod kie 
rownictwem p. Z. Landauowej. 

Sekretarjat bczynny jest w środy od ge- 
dziny 19 — 20 i piątki od godziny 17—13 
w lokalu przy ulicy Zawalnej 1. 

  

   

  

— Młodzież Czerwonokrzyska na Powo- 
W niedzielę dnia 17 maja w godzi- 

nach popołudniowych w ogrodzie Bernardyń 
skim odbył się koncert w wykonaniu młe- 
docianych członków kół młodzieży Polskie- 
go Czerwonego Krzyża. 

Na program złożyły się popisy chóralne, 
orkiestra organkowa, orkiestra dęta, tańce 
zbiorowe w barwnych kostjaumach krakow- 
skich. 

Wszystkie numery zostały przygotowane 
z wielką starannością i widoczne było, że 
młodzieży bardzo zależy na poprawnem wy- 
konaniu programu, za którego wysłuchanie 
zebrana w ogrodzie publiczność składała do- 
dobrowolne datki do skarbonek obnoszonych 
przez umundurowane członkinie drużyn ra- 
towniczych P. C. K. 

W ten sposób uzyskano czystego dochodu 
zł. 176, gr. 71, które w całości przekazano 
Komitetowi Tygodnia zbiórki na powodzian. 

Podziwiając rezultaty pracy pod hasłein 
„Miłuj bliźniego”, żal robiło się, że dotych- 
czas nie wszystkie jeszcze szkoły posiadają 
zorganizowane koła młodzieży Polskiego 
Czerwonego Krzyża. 

— Komunikaty Rady Gł. Zjednoczenia 
Rob. Zw. Zaw. Ziem Półn.-Wsch. Złożone 
w swoim czasie do rejestracji w Głównym 
Inspektoracie Pracy Statuty Rob. Zw. Zaw. 
Przem. Budowlanego, Przem. Szklanego i 
Dozorców Domowych Ziem Półn.-Wsch. po 
dokonaniu zażądanych przez Gł. Inspektorat 
Pracy poprawek, zostały przesłane ponownie 
do Gł. Insp. Pracy. 

W związku z powyższem przystąpiły już 
Związki do normalnej pracy na podstawie 

nowych statutów. 
"Tak samo zgłoszony został do rejestracji 

statut Zjednoczenia Rob. Zw. Zaw. Ziem 

Półn. Wsch. 

W związku z rezolucją 1-szo majową aka 

demji, urządzonej staraniem Zjednoczenia, 
zwróciła się delegacja Rady do pana Woje- 
wody z propozycją zwołania konferencji w 
sprawie walki z bezrobociem. Pan Wojewo- 
da prośbę tę potraktował przychylnie, wy- 
znaczając konferecję tę na najbliższe dni 
przy udziale p. Wojewody, przedstawicieli 
Dyrekcji Robót Publicznych i Dróg Wod- 
nych, Magistratu, Inspektoratu Pracy i Rady 
Zjednoczenia. 

W związku z powyższem odbyły się dwa 
plenarne posiedzenia Rady Gł. z dn. 9i !Ł 
b. m. poświęcone omówieniu postulatów ro- 
botniczych na konferencję. 

W wyniku tych obrad został opracowany 
memorjał. Ž 

Rada Gł. Zjednoczenia komunikuje, że 
w związku z akcją zwalczania bezrobocia 
przystąpiły wszystkie związki w skład Rady 
wchdzące do rejestracji bezrobotnych. Reje- 
stracja ta odbywa się codziennie od 5 do 3 
wiecz. w lokalach związków przy ul. Wiel- 
kiej Nr. 34, Żydowskiej Nr. 15 i Meczetowej 
Nr. 3. 

Ani jeden bezrobotny nie powinien, we 
własnym interesie, uchylić się od rejestracji. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zjazd delegatów Kół Zw. inwalidów 

Wojennych. W dniu 24 maja o godz. 9.30 
w pierwszym, ewent. o godz. 10.30 w drugim 
terminie, odbędzie się w lokalu Kasyna Gar- 
nizonowego przy ulicy Mickiewicza Nr. 13% 
Zjazd Delegatów Kół i Grup Związku Inwa- 
lidów Wojennych R. P. woj. Wileńskiego.   
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— Koło Wileńskie Ofieerów Rezerwy wzy- 
wa swych członków oficerów i podchorążych 
rezerwy do stawienia się od lokalu Koła 
„Kasyno Garnizonowe* (przy ulicy Miekie- 
wicza 13) na odczyt pod t. „Dowódca a Przy 
wódca*, który wygłosi kol. por. rez. Stami- 
sław Ciozda w sobotę dnia 23 b. m. o godz. 
18-ej. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Akademieka Korporacja Białoruska. 

Grupa Akademików Białorusinów przystąpiła 
do założenia białoruskiej Korporacji Akade- 
mickiej, która niebawem ma powstać pod 
nazwą „Skorynja*. W tym celu opracowano 

już Statut Korporacji, który wkrótee ma być 

przedłożony Senatowi Akademickiemu U. S. 

B. dla zatwierdzenia. 

ZABAWY. 
— Zabicie bazyliszka na Bakszeie. Kaž- 

dy obywatel Gedyminowego Grodu winien 

brać udział w wielkiem, na europejską miarę 

zakrojonem widowisku ludowem „Zabicie 

Bazyliszka na Bakszcie*. Dlatego też Komitet 

Organizacyjny widowiska wzywa wszystkicia 
aby w poniedziałek dn. 25 b. m. nie opusz- 
czali miasta. 

Przypominamy, że w niedzielę wieczorem 

odbędzie się Wielka Zabawa Ludowa w Ogro- 

dzie po-Bernardyńskim. Prawo wstępu na za- 

bawę maja posiadacze ,,znaczka bazyliszke- 
wego*, który kosztuje 30 groszy. 

Szczegółowy program widowiska zostanie 

podany w dziennikach wileńskich w najbliż- 

szych dniach. 
— Pamiętajcie, że na Zielone Święta zo- 

stanie zabity bazyliszek na Bakszcie. Czy 

jesteś już posiadaczem „znaczka bazyliszko- 

wego* uprawniającego do bezpłatnego wstępu 

na „Naradę kapłanów*, zabawę w ogrodzie 

Bernardyńskim, „Misterjum przekształcenia 

Bazyliszka na pożytek ludzkości i t. p. 

Kwota 30 gr. nie zuboży nikogo a da ci 

możność i twej rodzinie zobaczenia pięknych 

i ciekawych widowisk. Znaczki można na- 

bywać w cuk. Sztralla i Rudnickiego. 
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TEATR i MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o 

godz. 8,30 wiecz. „Dzień jego powrotu* Zof- 

ji Nałkowskiej. Kapitalna ta sztuka zapo- 

wiada się jako jeden z największych sukce- 

sów sezonu dzięki niezwykle frapującej tre- 

ści, oryginalnemu ujęciu reżyserskiemu i do - 

skonałej grze całej obsady. 

Ceny miejsc znacznie obniżone. 
— Teatr Miejski w „Lutni“. Dziś o godz. 

8,30 wiecz. ukaże się pełna humoru, niezwy- 

kle dowcipna komedja Somogyi-a „Córka 

i pięciu ojców*. Zabawne sytuacje i dowcip- 

ny djalog dają szerokie pole do popisu ca- 

łej obsadzie z Kamińską, Lewicką, Ciecier- 

skim, Jaśkiewiczem, Karpińskim, Kubińskin, 

Wyrwiczem ,oraz Żurowskim w rolach głów- 

nych. 
Ceny miejsc znacznie zniżone. ; 

— Przedstawienie operowe w „Lutni“. 

We wtorek dnia 2 czerwca odbędzie się a 

godz. 8,30 wiecz. w Teatrze „Luinia“ arcy- 

ciekawe przedstawienie operowe, z którego 

dochód przeznaczony jest na kolonje i obozy 
hacrerskie. * 

Widowisko wypełnią: fragment z opery 
Czajkowskiego „Dama pikowa*, oraz prze- 
miła, pełna wdzięku komedja muzyczna Wi- 
ktora Masse „Zaślubiny Żanetty*. Oba te 
utwory zostaną wykonane przez uczenice i 
uczniów prywatnej klasy śpiewu p. W. Ta. 
czyłowskiej. Staranna oprawa dekoracyjna 
i kostjaumowa doda wiele uroku temu mi- 
łemu widowisku. 

Ceny miejsc znacznie zniżone, od 50 gr. 

RABJO 
PIĄTEK, dnia 22 maja. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka lekka (płyty) 
138.10: 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. 1 
muzyka taneczna. 

SOROTA, dnia 23 maja 1981 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka popularna 
(płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.25: Program 
dzienny. 15.30: Mała skrzyneczka. 15.56: 
„Brody żydowskie* — odcz. 16.10: Koncert 
16.40: „Michał Faraday — w setną rocznicę 
indukcji* — odcz. 17.00: Nabożeństwo ma 
jowe z Częstochowy. 18.00: Aud. i koncert 
dla młodzieży. 19.00: Kom. Wil. Tow. Org. 
i Kół Roln. 19.15: Ciocia Albinowa mówi! 
19.30: Program na niedzielę i rozm. 19.40: 
Pras. dzien. radj. 20.00: Apel kadetów ze 
Lwowa. 20.30. Koncert. 22.00: Na widnokre- 

gu. 22.15: Koncert chopinowski. 22.50: Kom. 
i muzyka taneczna. 

KIBAL FILMY 
„ZA OCEANEM* 

fHelios|. 

Nie pomoże i Chewalier jeśli marny sce- 
narjusz, fabuła banalna i nudna, niedołężne 
to wszystko, bez talentu sklecone, trąci mysz- 
ką najgłupszych fars z przed lat 30-tu. Jest 
to francuska wersja Paramountowskiego fil. 
mu, z amerykańskiemi wadami, ałe bez ta- 
kichże — zalet. Chevalier robi co może, ale 
wygląda jak nie w swoim sosie, co zwłaszcza 
w porównaniu z „Pieśniarzem Paryża”, peł- 
nym werwy i mocnym w tempie, jest irytu- 
jąco niemrawe. Reszta obsady — bardzo 
przeciętna, wszystko razem dość szare i nud 
ne. Strona dźwiękowa bardzo licha, głosy 
kobiece niemal jak w pierwszych dźwiękow- 
cach; śpiew Chevaliera wychodzi b. słabo. 

Nad program — najpierw b. ładny, b. 
wartościowy polski dodatek sportowy przed- 
stawiający przebieg wyszkolenia w boksie w 
sposób ogromnie jasny i zrozumiały, a przy- 
tem w ładnych, doskonale i technicznie i 
sytuacyjnie zrobionych (w Centr. Inst. Wych 
Fiz. na Bielanach pod Warszawą) zdjęciach. 

Pozatem ciekawa kronika dźwiękowa Pa- 
ramount'u. sk. | 

    

|| PORTRET 
|| Adama Mickiewicza 

i Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- 

la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

DO NABYCIA: | 

na składzie głównym w Księgarni || 

Św. Wojciecha w Wilnie, oraz we 
wszystkich księgarniach. 

Cena 2 zł.
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„ Oświata pozaszkolna 
w pow. wileńsko-trockim. 

jedną, bodajże z najpowažniejszych 
form pracy oświatowej pozaszkolnej stoso: 
wanej na terenie tego powiatu jest bezwa- 
rukowo akcja bibljoteczna i czytelnictwo. 
Akcja ta jest ujmowana w sposób możliwie 
uajracjonalniejszy. = Przystąpily do niej 
trzy najmiarodajniejsze czynniki, a mia- 
mowicie: społeczny, władze oświatowe i 
mauczycielstwe= oraz samorząd  terytorjalny 
zarówno gminny jak i powiatowy. Zapotrze- 
bowanie na książkę w swej przeważającej 
masie dotychczas chociaż częściowo zaspa- 
kajaly na terenie powiatu bibljoteki szkolne, 
rozsiane przeciętnie co 6 klm. od siebie, © 
składzie książek niezbyt odpowiednim swyn 
poziomem i treścią dla dorosłych, a raczej 
ze względów zrozumiałych nadających się 
dla dziatwy szkolnej. 

Bibljotekę szkolną w odniesieniu do do- 
rosłych zaczyna zastępować Stała Bibljoteka 
Publiczna Samorządowa, umieszczona zaz- 
wyczaj w większym ośrodku ludzkim, pun- 
kcie gminnym, miasteczkach lub osadzie. Ta- 
kich bibljotek obecnie jest 9, a mianowicie: 
w Mickunach, Ławaryszkach i Bujwidzach 
gm. mickuńskiej, Wornianach i Ostrowcu, 
gm. worniańskiejj w Rzeszy, gm. rzeszań: 
skiej, w Nowej—Wilejce, w Landwarowie, 
gm. trockiej oraz w Rudominie, gm. rudo- 
mińskiej liczą one około 2.500 tomów. 

Obecnie zaś 6 z tych bibljotek powiększy- 
ło swoje księgozbiory o 400 tomów dzięki 
pomocy finansowej ze strony samorządów 
gminnych i miejskich oraz zapomogi Mini- 
sterstwa W. R. i O. P. w naturze — książ- 
kach. Niezależnie od starych bibljotek .pub- 
НегпусЬ istnieje w Wilnie t. zw. Centrala 
Bibljotek Ruchomych Sejmiku wileńsko-troc- 
kiego, licząca doniedawna do 1000 tomów i 
podzielona na 9 bibljoteczek ruchomych. 
Obecnie księgozbiór ten powiększył się o 
przeszło 700 tomów, dzięki b. poważnej za- 
pomodze Ministerstwa W. R. i O. P. w książ 
kach i sumie 450 zł. wyasygnowanej na ten 
cel przez Komisję Oświaty Pozaszkolnej Sej 
miku Wileńsko-Trockiego. 

Zadaniem Centrali Bibljotek Ruchomych 
jest zaopatrzenie 100-tomowemi bibljotecz 
kami ruchomemi tych punktów w powiecie 

     

  

które nie posiadają bibljotek publicznych, 
szkolnych czy bogatych bibljotek organiza- 
cyj społecznych, jak również wywołanie „gło 
du ksiąžki“ tam, gdzie istnieją możliwości 
zorganizowania potem stalej publicznej bi- 
bljoteki samorządowej. Z początkiem nowe- 
go roku szkolnego na powiat będzie mogło 
pójść około 20 bibljotek ruchomych o dobo- 
rowym i odpowiednim dła tut. terenu skła- 
dzie książek. E. A. 

Koncert pocztowców 
na powodzian. 

Śród wszystkich aktracyj urządzanych na 
rzecz ofiar powodzi — zasługuje na uwagę 
koncert muzykalno - wokalny zorganizowany 
w dniu 16-g0 maja, w małej sali miejskiej, 
przez Pocztowy Komitet pomocy ofiarom 
powdzi Okręgu Wileńskiej Dyrekcji Poczt 
i Telegr. 

Z uwagi na wysokie walory artystyczne 
i na sprężystą organizację tego Koncertu in- 
stytucja pocztowa swoją imprezą wysunęła 
się na czoło innych instytucyj w naszem 
mieście. 

Koncert odbył się przy zapelnionej szczel 
nie sali, a zgromadzonym widzom zaprodu- 
kowano świetnie złożony program. W: pier- 
wszej jego części wystąpili pocztowcy z wła- 
snemi siłami. Przedewszystkiem chodzi tu 
o symfoniczną orkiestrę pod batutą R. Her. 
mana. Aczkolkiek nie godzę się zasadniczo 
z nazwą tej orkiestry, gdyż nazwałbym ją 
orkiestrą par excellence sałonową, to jednak 
wykonanie uwertury Thomasa z op. „Ray- 
mond', „Czardasza* Grosmana z op. „Dueh 
Wojewody“ i bisowany „Prorok, Meyerbera 
stało na wysokim poziomie. To samo można 
powiedzieć o chórze pocztowym pod dyr. 
prof. Leśniewsknego, który precyzyjnością 
wykonanych utworów zdobył sobie na tego- 
rocznym konkursie chórów w Wilnie — 3 
nagrodę. Sukces nielada, jeśli się zważy że 
istnienie tego chóru datuje się dopiero ol 
4 lat. 

P. E. Olszewski swoim wyszkolonym gło- 
„sem wykonał między innemi bardzo melo. 
dyjną pieśń Niewiadomskiego „Dziewczę z 

biorstw przemysłowych w osadzie „Czerwony Dwór”, 
Siedziba w osadzie fabr Czerwony Dwór, gm. Nie- 
meńczyńskiej, pow. Wiieńsko-Trockiego. 
kładowy 15.000 zł. podzielony na 100 udziałów po 150 
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buzią jak malina“ a p. Brejwo dobrze za- 
powiadający się bas odśpiewał Szumana 
„Dwaj grenadjerzy* i Kenemana balladę o 
„Stachu“. 

W drugiej części programu wzięła udział 
p, Marja Szmurłowa, którą niestety tak rzad- 
ko słyszymy. Znamy ją przecież z występów 
na naszej scenie triumfy. Artystka śpiewała 
na naszej scenie tryumfy. Artystka śpiewała 
z nadzwyczajnem opanowaniem techniki, a 
jej głos zwłaszcza w niskich nutach osiąga 
wspaniałe brzmienie. Intepretacyjna część 
bez zarzutu. 

P. Janina Sumorokowa jako recytatorka 
z należytem odczuciem i z umiepętną modu- 
łacją głosu przy doskonałej dykcji zadekla- 
mowała Makuszyńskiego „Markiza pisze 
list' Czekańskiej — Neymanowej „Kochali 
się“ i Gonuskiej „Spowiedž“. 

P. Lidja Winogradzka ze swoim częšcio- 
wym zespołem odtańczyła Bostona Szczepań- 
skiego i Taniec Hiszpański Rippa. Oprócz 
tego zespół baletowy odtańczył oryginalnie 
zainscenizowanego „Bożka* Griega. P. Wino- 
gradzka jako też zespół umie się wczuć w 
techniczną stronę plastyki, która znajduje 
swój właściwy wyraz w ruchach rąk i w 
rytmice ciała. Zgranie baletu jakoteż efekto- 
wne kostjamy nagrodzono oklaskami. 

Wszystkim pordukcjom wokalno-baleto- 
ym akompanjował z właściwą sobie finezją 
p Dołęga Szczepański i p E. Olszewski. 

Ogólne wrażenie koncertu jak najlepsze. 
To powinno zachęcić pocztowców do dalszej 
pracy nad rozwojem życia kulturalnego. 

Lesz. 

p 

Zjednoczenie ruchu zawodo- 
wego w Polsce. 

W dniu 25 b. m. odbędzie się w Warsza- 
wie zjazd połączeniowy państwowotwórczego 
ruchu zawodowego, na którym powołana zo- 
stanie sdo życia Centrala Ruchu Zawodowego 
w Polsce pod nazwą „Związek Związków 
Zawodowych w Polsce". 

W przeddzień tego zjazdu odbędą się w 
Warszawie Zjazdy likwidacyjne łączących się 
obecnie formacyj zawodowych: Centralnego 
Zrzeszenia Klasowych Zw. Zaw. (daw. fr. 
rew.), Generalnej Federacji Pracy i Konfede- 
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racji Gospodrczych Związków Zawodowych. 
Jednocześnie odbędą się Zjazdy połączeniowe 
poszczególnych związków zaw. tych samych 
gałęzi przemysłu, istniejące niezależnie przy 
każdej z powyższych central jak to związk. 
przem. metalowego, chemicznego, prac. mo- 
nopolu państw., prac. użyteczn. publ., tram- 
wajarzy oraz lotników i automobilistów. Po- 
zatem w dniu 17 b m. odbył się w Katowicach 
Zjazd połączeniowy trzech Związków Przem. 
Górniczego, należących do: Zrzeszenia Kl. 
Związków Zaw., Cen. Fed. Pracy i Konf. Gosp. 
Zw. Zaw. 

Należy z największem uznaniem podkre- 
ślić fakt konsolidacji ruchu zawodowego w 
płaszczyźnie bezpartyjności i aktywnego sto- 
sunku do państwa, odbywający się w myśl 
wskazań grupy posłów robotniczych BBWR. 
Niewątpliwem jest, że nowopowstająca Cen- 
trala ruchu zawodow. stanie się już odrazu 
bodajże decydującym czynnikiem w ruchu 
zaw. Polski. 

Podkreślić pozatem należy, że Wilno jed- 
no z pierwszych zrealizowało postulat zjed- 
noczenia ruchu zawodowego, przez  prze- 
kształcenie wileńskich Gospodrczych Zw. 
Zawod. na Zjednoczenie Rob. Zw. Zaw. Ziem 
Półn.-Wsch., do którego przystąpił pozatem 
cały szereg Zw. Zaw., istniejących dotych- 
czas niezależnie od jakiejkolwiek Centrali 
(drzewni. garbarze i t. d.). Zrozumiałem jest, 
że Zjednoczenie wejdzie w skład nowo po- 
wstającego Związku Związków. Na Kengres 
Połączeniowy wysyła Zjednoczenie dwu dele- 
gatów pp. Bednarowicza Bol. oraz Szczukie- 
wieza Romana, wybranych na posiedzeniu 
Rady w dn. 20 b. m. 
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Próba szantażu na obywa- 
telce ziemskiej. 

Znana u nas obywatelka ziemska p. Mar 
ja Buturlinowa otrzymała za pośrednictwem 
poczty anonimowy list z żądaniem złożenia 
w określonym dniu 1000 zł. na mogile jej 
męża pochowanego na cmentarzu ewange- 
Tiekiem w Wilnie. Żądanie to nieznany autor 
zaopatrzył w groźbę, że w razie niewypełnie- 
nia polecenia spałfi należące do niej objekty 
gospodarcze. 

Uwiadomiona połieja zarządziła obserwa- 
cję, która jednak pożądanego rezultatu nie 
dała, gdyż po umyślnie złożony pakiet nikt 
się nie zgłosił. 

Natemiast p .Buturlinowa otrzymała drugi 
list z powtórnem żądaniem złożenia okupu, 
a jednocześnie z wymówką, iż wbrew prze- 
strogom zwróciła się o pomoc do policji. 

Wdrożone dochodzenie nasunęło poważne 
poszlaki, że szantażystką jest wnuczka starej 
i zaufanej służącej p. B. Hanczewskiej —- 
Wiktorja Szczygłówna, która mieszkała przy 
babce i była dobrze poinformowana o sto- 
sunkach wewnętrznych w domu p. B. 

Dokonana ekspertyza kaligraficzna stwier- 
dziła, iż pierwszy list, przysłany p. B., pisała 
Szczygłówna. 

W międzyczasie -Szczygówna wyszła za- 
mąż za niejakiego Rysia, a więc na podsta- 
wie obciążającego ją materjału stanęła przed 
sądem jako Rysiowa. 

Przewód sądowy, przeprowadzony przez p. 
sędziów: Sienkiewicza, Brzozowskiego i Buł- 
haka uznał osk. za winną usiłowania doko- 
nania przestępstwa, jednak, biorąc pod uwagę 
łagodzące okoliczności skazał ją na 6 mie- 
sięcy więzienia i wykonanie tej kary zawiesił 
na lat 5. + 

Dodać należy, iż już poprzednio p. B. 
była szantażowana w podobny sposób przez 
b. chorążego Wołyńskiego, który również po- 
niósł karę. Ka-er. 

0 

PL. ORZESZKOWEJ 3. 

„BIBLJOTEKA NOWOŚCI” 
KOMPLETNA BELETRYSTYKA DO OSTATNICH NO- 
WOŚCI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ W OBCYCH. — 

DZIAŁ NAUKOWY. — 
ŻDY ABONENT OTRZYMA PREMJUM. 

CZYNNA OD GODZ. Il-ej DO 18-ej. 

LEKTURĄ SZKOLNA. — 

KAUCJA 5 ZŁ. 

wanewicz przy ul. Konduktorskiej 20-a. 
mowa zawarta na mocy umowy z dn. 26 marca 1931 r 
na czas nieokreślony. 
wspólników. Wszelkiego rodzaju zobowiązania, umo- 
wy, weksle, czeki, żyro na wekslach, 

Nr. 117 (2059) 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE „BAĆKI MACHNO*, 

W dniu wezorajszym władze śledcze 
m. Wilna otrzymały wiadomość o areszte 
waniu w Grodnie poszukiwanego przez miej- 
scową polieję sprytnego oszusta M. Hilperna 
znanego w świecie złodziejskim pod prze- 
zwiskiem „Bački Machno“, 

Ucieczka „Bački Machno“ z Wilna glošną 
była przed kilka miesiącami. Hilpern odsia- 
dując wówezas w więzieniu Łukiskiem krót- 
koterminową karę, w przeddzień zwolnienia 

miał w sądzie inną sprawę, za którą skaza- 
wyrok, Hilperna zwolniono z więzienia. 

Nazajutrz po Sprawie, zanim nadszedł 
wyrok, Hilperna zwolnono z więzienia. 

Kiedy omyłka wyszła najaw, wydano na- 
tychmiastowe zarządzenie aresztowania, leez 
było już za późno, gdyż ten zbiegł z Wilna 
w niewiadomym kierunku. 

Za sprytnym oszustem 
gończe. 

Minęło kilka miesięcy, zanim sprytnega 
oszusta znów zatrzymano. 

Przywieziony do Wilna oddany został de 
dyspozycji władz sądowo-śledczych. (O). 

-+ Nieszezęśliwy wypadek. W dniu 20 
b. m. na stacji towarowej Wilno w czasie 
wyładowywania drzewa budulcowego z wa 
gonu, został przygnieciony bęlką robotnik 
Walukiewicz Józef (zauł. Prywatny 9), któ- 
rego lekarz pogotowia w stanie ciężkim u- 
mieścił w szpitalu Żydowskim. 

rozesłano listy 

PL. ORZESZKOWEJ 3. 
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Zarząd należy- do wszystkich 

akty notarjalne 
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nejggir HANUIOWJ. 
Do Rejestru Handlowego Dział B, 
Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy pierwotne: 
W dniu 9.IV. 1981 r. 

509. I. Firma: „Kopt — Spółka z ograniczoną od- 
powiedzialnością*. Sprzedaż papieru, tektury i kopert 
oraz sprzedaż wyrobów Nowo - Wilejskie Fabryki 
Masy Drzewnej i Papieru. Siedziba w Wilnie, ul. 
Wielka 31. Przedsiębiorstwo istnieje od 13 marca 
1931 r. Kapitał zakładowy 6000 zł. podzielony na 60 
udziałów po 100 zł. każdy, całkowicie wpłacony. Za- 
rząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Dawid Karnow- 
ski — przy ul. Raduńskiej 4 i Nochim Olejnik— przy 
ul. Bazyłjańskiej 6. Wszelkie weksle, czeki, umowy, 
zobowiązani pełnomocnictwa i akty winny być w 
imieniu spółki podpisywane przez dwóch członków 
zarządu pod stemplem firmowym. Korespondencję nie 
zawierającą zobowiązań, jak również pokwitowania z 
odbioru wszelkich nałeżności dla spółki w tej liczbie 
korespóndencji zwykłej i poleconej, pieniędzy z prze- 
kazów, przesyłek i t. p. podpisuje każdy z członków 
zarządu samodzielnie. Spółka z ograniczoną odpowie- 
działnością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed 
Juljanem Marcelim Korsakiem Notarjuszem w Wilnie 
w dn. 13 marca 1931 r. za Nr. 746 na czas nieograni- 
czony. 387/V1 

W dniu 2.IV. 1981 r. 
510. 1. Firma: „Czerwonodworskie Zakłady Piwo- 

warskie — Spółka z ograniczoną odpowiedzialnošcią“, 
Eksploatacja browaru, slodowni i innych przedsię- 

  

  

złotych każdy, przyczem 12.300 zł. wpłacono w go- 
towižnie. resztę zaś w postaci umowy dzierżawnej z 
dn. 18-11. 1931 r. na browar i słodownię w Czerwo- 
nym Dworze, oszacowanej w wysokości 2700 złotych. 
Zarząd spółki stanowią: Symcha Turbowicz z War- 
szawy, ul. Nowowiejska 23, Mojżesz Natanson z Wil- 
na, ul. Bonifraterska 4 i Nechama Berensztejnowa z 
Wilna, ul. Mostowa 27. Do podpisywania w imieniu 
spółki wszelkiego rodzaju umów i zobowiązań, weksli, 
czeków, plenipoteńcji i t. p. uprawnieni są. dwaj 
członkowie zarządu, przyczem koniecznym jest podpis 
Mojżesza Natansona lub osoby przez niego upoważ- 
nionej. Do podpisywania korespondencji nie mającej 
charakteru zabowiązań wystarcza podpis jednego z 
członków zarządu. Spółka z ograniczoną odpowiedzial- 
nością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Janem 
Buyko, Notarjuszem w Wilnie, w dn. 18 marca 1931 r 
za Nr. 1046 na czas nieokreślony. 388/V1 

Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 31.III. 1931 r. 
84. IV. Firma: „Zygmunt Nagrodzki". Prokuren- 

tem firmy jest Władysław Tomaszewski, zam. w Wil- 
nie, ul. Wileńska 23. 364/V1 

W dniu 22.IV. 1931 r. 
397. II. Firma: „Behak Miron". Siedziba przed- 

siębiorstwa została przeniesiona na ul. Bankową 24 w 
Wilnie. Właściciel zam. przy ul. Bankowej 24 w Wil- 

nie. 365/V1   

przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. Połocką 
32/2 w Wilnie. Właściciel zam. tamże. 367/V1 

W dniu 21.IV. 1981 r. 
3796. 11. Firma: „Arciszowa Julja — O. Kauicz*. 

Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się 
z rejestru. 368/V1 

W dniu 20.1V. 1931 r. 
4100. II. Firma: „Janiszski Dawid i Bekensztejn 

Mowsza*. Spółka została zlikwidowana i wykreśla się 
z rejestru. 369/Vv1 

W dniu 15.IV. 1931 r. 
7329. Il. Firma: „Joffe Mendel". Przedsiębiorstwo 

zostało zlikwidowane iwykreśla się z rejestru. 370/V1 
  

8122. III. Firma: „Inż. Lange Edward i S-ka“. 
Spółka zastała zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

371/VI 
W dniu 18.IV. 1931 r. 

8196. II. Firma: „Pines Chaim". Wobec zbycia 
przedsiębiorstwa na rzecz Dawida i Geli małżonków 
Pinesów przedsiębiorstwo wykreśla się z rejestru. 

372/V1 
W dniu 16.IV. 1981 r. 

9045 Il Firma: „Gordon Lipa*. Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane iwykreśla się z rejestru. 373/VI 

9257. II. Firma: „Joffe Perec". Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykrešla się z rejestru. 374/VI 

  

lu Miejskie Cena bil.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 
Od dnia 22 do 25 maja 193! r, włącznie 

będą wyświetlane filmy: 

Merna Kennedy i Glenn Tryon. -:- NAD PROGRAM: 
Początek seansów od godz. 6-ej. 

Tajemnica hotelu 
Zmiana dam 

Następny program: Na ognistym smoku. 

Szampańska Dr. S. Kaplan 
. Choroby weneryczne 
i skórne, przeprowadził 
się na ul. WILEŃSKĄ 8 

komedja. 

Komedja 
w 2 akt. 

  

  

SALA MIEJSKA W rolach 
Goiro| głównych 

bramska 5. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 

Dźwiękowe Kino Dziś! Triumfalny 
przebój 

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

Potężny dramat. 

T dźwiękowy 

Arcydz. 
gry i techniki. W roli gł. 
Początek o g. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt. o g. 2-ej 

Lokomotywa Nr. 2329 
który udział filmi 1 życiem. NAD PRO- 

Lon Chaney, GRAM: |) Dodatek dźwięk. Foxa, 2) Powódź. 
Na |-szy seans ceny zniżone. Dla młodz. dozwol. 

Gene: książkę woj- 
skową wydaną przez 

P, K. U. Postawy na im. 
Grzegorza  Kadelskiego, 
kartę rzemieślniczą (na 
zakład fotograficzny) wy- 
daną przez star, postaw- 
skie oraz dowód osobisty 
wydany przez komis. rzą- 

  

Dziś! KINO-TEATR 

„PAN“ 
Nadzwyczajay podwójny program! 

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

Wielki film polski w-g scenarjusza Konrada Toma 
Wielki dramat erotyczny osnuty na tle stosunkėw 
rodzinnych. W rolach główn. znana artystka trag. 

z Książe wśród cowboy'ów 
tle wielkiej miłości fermera. W rolach głównych: Król cowboy.ów Tom Tyller oraz jego urocza partnerka DO- 

du na m. Wilno — unie- 
ważni. e 

Motocykl 
B. S. A. do sprzeda- 
nia za 600 zlotych. 
Wiadomošė: Mickie- 

    

Wielki dram. sen- 
sacyjny osnuty na 

  

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

Kino Kolejowe Dziś i dni następnych! B rr H r ° Mił PY. ( ki 
Wspaniał: 1 Išnie- я OGNISKO "ŻE asn mHMOSCI (MI4086 UZ6FKIESA 

, с Wzruszająca historja milošci syna wschodu i Europejki. Dramat w o aktach 

lach i Р 3 B= Ge); (edek dworeskolejow.) | o. ROd la Rocque i Marcelina Day. Lamz ro mp 

wicza Nr. 22, m. I0, 
Z. Sroczyński. 

Pianino 41” 
Wiłkomierska 3—20. 

  

    

1759. IL. Firma: „Fajwusz Sziller". Siedziba przed- W dniu 238.IV. 1981 r. 
siębiorstwa została przeniesóna na ul. Raduńską 2/4 11438.1L5 Fina: ZDOAEE ka Chana". Przedsię. 

Kapitał za. | w Wilnie. Właściciel zam. przy ul. Raduńskiej 24 | |; „mo zostało zlikwidowane i wykreśla się 2 rez 
m. 27. miu 20 1931 366[V1 | stru. 375/V] 

W dziu 20.IV. 1981 r. _ W dniu 16.IV. 1931 r. 
3688. |. Firma: „Szymańska Alicja". Siedziba 12304. Il. Firma: „Margolis Jochel". Przedsiębior- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
376/V1 

W dniu 20.IV. 1931 r. 
12530 II. Firma: „Krumhalz Samuel Lion*. Przed- 

siębiorstwo zostało zlikwidowane” i wykreśla się z re- 
jestru. 877/V1 

Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy: 

W dniu 1.IV. 1931 r. 
11563. II. Firma: „W. Ottowicz i J. Filemono- 

wicz“. Firma obecnie brzmi: „Filemonowicz i K. Ma- 
ciejewicz". Współwłaścicielami są: Juljan Filemono- 
wicz z Wilna, ul. Skopówka 9 i Kazimierz Macieje- 
wicz z Wilna, ul. lgnacowska 3. Na mocy aktu zbycia 
zeznanego przed Kazimierzem Kamieńskim Notarju- 
szem w Nowej - Wilejce w dn. 22 stycznia 1931 r. za 
Nr. 58 połowa przedsiębiorstwa należąca do spadko- 
bierców Marji i Ryszarda Ottowiczów przeszła na 
własność Kazimierza Maciejewicza z zachowaniem 
warunków dzierżawcy. 414/VI 

W dniu 20.IV. 1931 r. 
7684. IL. Firma: „Szejner Fryda". Firma obecnie 

brzmi: „Szejner Lejba*. Właścicielem obecnie jest 
Lejba Szejner, zam. w Brasławiu przy ul. Rynkowej. 
Na mocy aktu zbycia zeznanego przed Romanem Ku- 
chcińskim Notarjuszem w Brasławiu w 'dniu 2 grudnia 
1930 r. za Nr. 1481 przedsiębiorstwo Frydy Sznejder 
przeszło na własność Lejby Szejnera. 415/VI 

Do Rejestru Hadlowego, Dział A, 
Sądu Okręg. w Wilnie, wciągnięto 

następujące wpisy pierwotne: 

W dniu 24.IV. 1981 r. 
12806, |. Firma: „Uszkiewiczowa Zofja* w Wilnie 

przy ulicy Piłsudskiego 9. Sklep spożywczo-kolonjal- 
ny. Firma istnieje ad 193] r. Właściciel—Uszkiewiczo- 
wa Zofja zam. tamże. 416/V1 

W dniu 27.IV. 1981 r. 
12807. |. Firma: „Kinkulkin Wajsfater Reweka 

Tapeta" w Wilnie, przy ulicy Niemieckiej Nr. 4. 
Sklep tapet. Firma istnieje od 193] r. Właściciel — 
Reweka z Kinkulkinów Wajsfater zam. w Wilnie, przy 
ulicy Wielkiej Nr. 7. 417/VI 

12808. I. Firma: „Mina Bastomska" w Wilnie przy 
ul. W. Stefańskiej 12. Sklep bławatny. |Firma istnieje 
od 1931 r. Właściciel—Mina Bastomska zam. w Wil- 
e p MIECHOWA: 418/VI 

W dniu 18.IV. 1931 r. 
12774. I. Firma: „Polska Sztuka Ludowa—Dawid 

Pines i Spółka*. Handel wyrobami ludowemi oraz in- 
nemi artykułami. Siedziba w Wilnie, ul. Mickiewicza 
22—7. Spółka istnieje od 26 marca 1931 r. Wspólni- 
cy zam. w Wilnie: Dawid Pines i Gela Pinesowa — 
obaj przy ul. Mickiewicza 48 oraz Mikołaj Wołk Le-   

i hipoteczne i t. p. winny być podpisywane w imie- 
niu spółki przez Mikołaja Wołk-Lewanowicza oraz 
przez Dawida lub Gelę Pinesów. Korespondencja 
zwykła, polecona i wartościowa, pokwitowania z od- 
bioru-z poczty, kolei oraz instytucyj przewozowych 
i kredytowych, listów, przekazów, przesyłek i towa- 
rów mogą być podpisywane w imieniu spółki przez 
każdego ze wspólników z osobna. 418:a/VI 

12775. |. Firma: „Sklep spożywczo-kolonjalny — 
Lejby Achitowicza*" w Wilnie ulica Nowogródzka 98. 
Sprzedaż. artykułów spożywczo-kolonjalnych Firma 
istnieje od 1931 roku. Właściciel—Achitowicz Lejba 
zam. w Wilnie ul. Nowogródzka 72. 419/V1 

    

12776. I. Flrma: „Sklep mąki i kaszy—Sory Ba- 
ran" w Wilnie przy ulicy Zawałnej 48. Sklep mąki 
i kaszy. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel—Baran 
Sora zam. w Wilnie, ul. W. Stefańska 21/1. _ 40/VI 

    

12777. |. Firma: -„Sklep spożywczo-kolonjalny— 
Łazarza Barowa* w Wilnie, ul. Nowogródzka 75. Sklep 
spożywczo-kolonjalny Firma istnieje od 1931 r. Wła- 
ściciel—Barow Łazarz zam. tamże. 421/VI 

12778. 1. Firma: „Zelik Kazarski* w Wilnie, ul.. 
Wielka 36. Handel komisowy i własny suknem i ma- 
nufakturą. Firma istnieje od 1931 r. Właściciel—Zelik 
Kazarski zam. w Wilnie ul. Niemiecka 3. 422/V1 

    

12779. 1. Firma: „Sklep mięsny Dawida Karana“ 
w Wilnie, ul. Antokolska 88. Sklep mięsny. Firma 
istnieje od 1930 roku. Właściciel —Dawid Karan zam. 

423/V1 w Wilnie ul. Antokolska 87. 

    — 

MEBL LETNISKOWE, ŁOŻKA, MATERACE, 
SZAFY, KRZESŁA. (eny zniżone 0 20%. 

tylko u B. ŁOKUCIEWSKIEGO, ulica Wileńska 23. 
SERA ZEW DLA TIENTOS 

D O MY | ! obltytae 
dzwonki sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów 

radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

przy ul. Nowošwieckiej 5 
do sprzedania. Szczegóły 
u dozorcy. 2 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w 
zakresie 6-ciu kłas Gimn. 
WIŁKOMIERSKA 3—20, 
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ST. PIÓREWICZ 
ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9. 

MIGNON G. EBERHART. 

Gdy pacjent 
61 

przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Karol Federie zaśmiał się głośno. 
— Spryciarz z pana, panie O'Lea- 

ry. Otwórz pan słonia. 
— Tak.-=Izabella wyciągnęła szy- 

ję i zacisnęła ręce na poręczy krzesła. 
— Otwórz pan słonia. 

— Dobrze — zgodził się O'Leary. 
—Zobaczymy, czy miałem rację. 

Widok wysmukłych palców, odkrę- 
cających maleńką zieloną główkę, roz- 
jątrzył Dimucka do szaleństwa. Wydał 
stłumione wycie i szarpnął gwałtownie 
za kajdany. Nim się uspokoił upłynęła 
chwila zaciętej walki. 

— Głowa odkręca się wtyłobjaś- 
nił Karol Federie. — Weź pan za uszy. 

Wszyscy patrzyli z powstrzymy- 
wanym oddechem na palce O'Łea 
go. Po chwili głowa słonia oddzieliła 
się od kadłuba i w środku błysnął bia- 
ły papier. O'Leary wyjął go drżącą 
ręką, rozwinął i przebiegł okiem pis- 
mo. 

— Proszę posłuchać --- rzekł... 
„Niniejszem stwierdzam i zaświad- 
czam, że cały zarządzony przeze mnie 
i zarejestrowany na moje nazwiska 

  

majątek jest w rzeczywistości włas- 
nością Jonasza Federie. Wzamian za 
użyczenie mego nazwiska mam otrzy. 
mywać roczną pensję, odciąganą rok w 
rok od dochodów z majątku. Wyso- 
kość tej pensji ma być określana co rok 
na podstawie umowy między mną i 
rzeczonym Jonaszem Federie. Wszyst- 
kie odnośne dokumenty hipoteczne 
znajdują się w safesie Nr. 278 w Sa- 
vings Trust Bank w B. Z okazaniem 
niniejszego dokumentu majątek po- 
wróci do właściciela.* Podpisano: 
„Elihu Dimuck““. я 

Nastąpiła chwila milczenia, po- 
czem O'Leary dodał: 

— Poświadczyli tę umowę Mate- 
usz Frisling, notarjusz i Jan Grondal. 
Obaj oni nie żyją. Elihu Dimuck 
chciał skorzystać ze wspaniałej okazji. 
Dokument ten, pomimo swej zwięzło- 
Ści, jest legalny i ważny. 

Karol Federie chrząknął i rzekł: 
— Ojciec uważał, że gdyby maja- 

tek i sumy w banku były zapisane na 
jego nazwisko, mógłby mieć jakieś 
prawne trudności. Widocznie obawiał 

  

    

  

„ žydawaiciwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

się niebezpieczeństwa.To też zarządzał 
swemi farmami i przeprowadzał inte- 
resy przez pośrednictwo  Dimucka. 
Gdyby Dimuck zniszczył ten papier. 
jego prawo własności nigdyhy nie z0- 
stało zakwestjonowane. 

Wszedł Murphy i przepchnął się 
do O'Leary'ego. ; 

— Znalazłem te szkła, proszę pana 
—rzekł. 

Spojrzałam na złote binokle, z któ- 
rych pozostała tylko oprawa,i kilka 
ostrych odłamków soczewek. Pomimo 
to ze złotej szerokiej oprawy biło coś 
niewypowiedzianie  dobrotliwego i 
przyjemnego. Nikt z nas nie odczuł, 
jakie okrucieństwo i brudna zbrodni- 
cza chciwość kryły się za temi kruche- 
mi pozorami. 

— Pieniądze, które znajdują się w 

domu — ciągnął O'Leary, wynoszą 
zaledwie parę tysięcy dolarów i są 
schowane w małym kuferku pod łóż- 
kiem pana Federie. Naturalnie niko- 
mu nie przyszło na myśl, że to. mogła 
być kryjówka. Najprostsze pomysły 
są najlepsze. Pan Federie był zbyt 
mądrym człowiekiem, aby trzymać 
wielki majątek w gotówce w ukryciu 
w domu. Takie rzeczy zdarzają się 
w bajkach. Panie Lonergan, nie wąt: 
pię. że pan Federie zwróci panu pie- 
niądze, które pożyczył od pana nan 
Eustachy i co pana kosztowało tyle 
zmartwień i kłopotów. Pańska sprawa 

utrudniła mi ogromnie zadanie, bo nie 
wiedziałem, co o panu myśleć. 

— A pańska osoba mnie dała się 
we znaki — odrzucił młody człowiek. 

Genowefa, który przez cały ten 
czas mył się zawzięcie, zeskoczył na- 
gle na podłogę i wymaszerował z po- 
koju. W wyrazie jego puszystego ogo- 
na było coś stanowczego, tak jakby 
wypełnił swój obowiązek i był gotów 
zając się innemi rzeczami. 

— Ale, ale, jak to było z tym klu- 
czem do sypialni na górze, nad tym 
pokojem? — zapytałam. — Kto go 
schował do pudełka panny Frisling?. 

— Do tej sypialni musiały być 
dwa klucze — odparł O'Leary, spo- 
glądając na Karola. -— Jeden  mial 
Dimuck. Zapewniałó mu to dostęp do 
pokoju wieżowego i do słonia. Później 
zląkł się, że ten klucz może go skom- 
promitować i podrzucił go w. pudełku 
z paciorkami w tym celu, aby nam 
utrudnić dochodzenia. Pan Karol Fe- 
derie ma prawdopodobnie drugi, stary 
klucz od tego pokoju. 

Karol skinął głową. 
— Mam go w kieszeni — rzekł. 

—Sypialnia na górze nad tym poko- 
jem była niegdyś moją i twego ojca, 
March, bo my dwaj byliśmy najstarsi. 
Opuszczając nagle dom, zabrałem 
przypadkiem ten klucz ze sobą i — 
potem się już z nim nie rozstawałem. 
A propos, pewnie nie uda się utrzy- 

  

Druk. „Zniez”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefom 3-40 

mać w tajemnicy mojej wizyty tutaj?-- 
zapytał detektywa, a gdy ten potrząs- 

nął głową, zwrócił się uprzejmie do 
March: — Obawiam się, że będziesz 
musiała znieść — reminiscencje pew- 
nego dawnego skandalu. 

— (zy to pan grał na fortepianie 
w dzień pogrzebu Adolfa? — zapyta. 
łam nagle. 

" Skinął głową z lekkim uśmiechem. 
› — Nie wiedziałem, że trafiłem na 

ulubioną melodję Eustachego. Później, 
w noc śmierci Grondala, o mało mnie 
pani nie złapała w pokoju kredenso- 
wym. 

— Dla pana było to szczęśliwe 
spotkanie — rzekł O'Leary. — Panna 
Keate dotknęła szorstkiego materjału 
pana ubrania dokładnie w chwili, gdy 
ginął Grondal. Ponieważ zaś wszyscy 
domownicy zbiegli się do pokoju wie- 
żowego w. piżamach lub szlafrokach, 

lałem, że to musiał być pan. 
To jest, gdy się przekonałem o pań- 
skiej obecności w domu — i o pańskiej 
niewinności. 

Karoł roześmiał się. 

— Przypuszczałem, że pani narobi 
alarmu. Pośpieszyłem na górę głów- 
nemi schodami i Eustachy pogonił za 
mną do pokoju z kuframi. To także 
mogło stanowić moje alibi. 

— Więc Dimuck wiedział. że ten 
dokument był ukryty w słoniu? — za- 
pytał Eustachy. 

    

— (zy pan wiedział? — zainter= 
pelował więźnia O'Leary. : 

— Nie wiedzialem... 
dolf... — Dimuck urwał. 

— Ale pan przypuszezal, že pare 
Federie miał go gdzieś przy sobie —- 
rzekł O'Leary. — I starał się pan wy- 
wiedzieć, gdzie. W -noc pierwszego 
mordu poszedł pan za Adolfem i za- 
trzymał się na schodach, szpiegując, 
co on robi. Adolf szukał niewątpliwie 
domniemanych, ukrytych w domu 
sum. Na tajemnicę słonia natrafił przy 
padkiem i pan odrazu domyślił się. 
co to mógł być za dokument i zrozu- 
miał, że jeżeli pański plan ma się udać, 
to Adolf musi umrzeć. 

— Czy Grondal wiedział o istnie- 
niu tego dokumentu? — Powiedział 
pan, że go poświadczył — pytał Eusta - 
chy. 

— Tyle tyłko wiedział, że go po- 

dopóki A- 

świadczył — rzekł O'Leary. — Czy 
tak, panie Dimuck? — zagadnięty ski- 
nął ponuro głową. — Ale i Grondal 
szukał ukrytych przypuszczalnie w 
domu pieniędzy prawdopodobnie nie 
dla siebie, lecz dla swoich państwa. 
Kiedy odkrył tajemnieę słonia i potene 

w noc swej śmierci spotkał Dimucka 
w pokoju na górze, do którego to po- 

koju mógł mieć klucz tylko morderca 
—tłak się przynajmniej zdawało—do- 
radca chlebodawcy przedstawił mu się 
w nowem świetle. D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 
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