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„Związek Wyzwolenia 
Wilna”. 

  

W zimie z 1921 na 1922 r. władze 

Litwy Środkowej wysiedliły z Wilna 

do Republiki Litewskiej 33-ch Litwi- 

przeciwko którym prokuratura 

wytoczyła oskarżenie o ciężką zdradę 

nów, 

stanu. Osoby te stały się ośrodkiem, 

z którego powstał i rozwinął się na 

terytorjum Litwy „Związek Wyzwole- 

nia Wilna*. Organizacja ta potrafiła 

skupiać wokoło siebie coraz liczniejsze 

koła inteligencji litewskiej i urastać 

w powagę, oraz wpływy polityczne. 

W ostatnich czasach znaczenie jej 

okrzepło o tyle, że w sprawach zatar- 

gu z Polską głos „Związku* ma znacze 

nie decydujące dla urzędowej polityki 

Kowna wobec Warszawy. 

Zapewne nie bez starań tego „Zwią 

zku* dokonał się przed paru laty do- 

niosły akt wewnętrznego prawodaw- 

stwa Litwy. Oto w nowej konstytucji, 

oktrojowanej Republice Litewskiej dn. 

15 maja 1929 r. znalazł się artykuł 

(piąty) głoszący, że Wilno jest stolicą 

państwa. 

Posunięcie powyższe wywarło swój 

skutek i nazewnątrz i nawewnątrz kra 

ju. Nazewnątrz zamanifestowało nie- 

przejednaność rządu litewskiego w 

sporze o Wileńszczyznę: w polityce we 

wnętrznej stało się czynnikiem wycho- 

wawczym wobec obywateli; szczegól 

niej zaś wobec młodzieży. 

Dawny. zatarg ż. Polską, 

wrażenie zaczęło przygasać z czasem 

w świadomości mas — powracał znów 

do aktualności. Przypomniano społe- 

cezeństwu litewskiemu, że sprawa Wil 

na istnieje i, że rząd gotów jest wbrew 

opinji mocarstw Zachodu i ich posta- 

nowieniom w tej materji uważać pra- 

wa swoje do Ziemi Wileńskiej za żywe 

i nienaruszone. 

Związek Wyzwolenia Wilna po tej 

zdobyczy prawnej tem skuteczniej roz 

wijać zaczął propagandę we wszyst- 

kich warstwach narodu. Patrjotyzm 

młodzieży litewskiej znalazł przed о- 

czami ideę, postawioną przez przywód 

ców moralnych tej młodzieży, jako 

nakaz konieczności narodowej. Rozpo- 

wszechniano wiarę, że od tężyzny du- 

chowej, od karności, odwagi i poświę- 

cenia zależy ucieleśnienie tej idei, być 

może, w niedalekiej już przyszłości. 

Związek Wyzwolenia Wilna rozto 

czył szeroko swe starania i przeniósł 

je nietylko na teren innych państw e- 

uropejskich, starając się pozyskać opi- 

nję odnośnych społeczeństw dla swej 

sprawy, lecz przekroczył nawet ocean 

i sięgać usiłuje do Litwinów amery- 

kańskich, by pociągnąć do czynnej 

współpracy, moralnej i materjalnej, 

tamtejsze wychodźtwo litewskie. 

Oglądając się za sprzymierzeńca- 
mi, szczególniejszą uwagę zwrócił 

„ŹZwiązek* na narody: Ukraiński i Bia 
łoruski. 

Cel działalności „„Związku* jest ja- 

sny; dobitnie widnieje on już w samej 

nazwie stowarzyszenia. Mniej nato- 

miast dało się powiedzieć doniedaw- 

na o metodach, jakiemi się zamierza 

doprowadzić do skutku owo „Wyzwo- 

lenie* Wilna. 

Z upływem czasu milczenie w tej 

dziedzinie, tak zasadniczej, stawało się 

już niemal czemś kłopotliwem. Zrozu- 

miałem jest bowiem, że grono poważ- 

nych „myślących ludzi, stawiając s 

bie cel konkretny przed oczami, nie 

  

może w ciągu szeregu lat zadawalać 

się rzucaniem samego tylko hasła. 

ć dziwną więc była krańcowa po- 

ść tych, co hetmanią naro- 

dowi litewskiemu, 

się programowem. gdy idzie o intere- 

   

  

w wypowiadaniu 

sujące tu nas zagadnienie. 

Coprawda były wskazówki, 
żące się od szeregu lat w życiu wew- 

mno- 

nętrznem Litwy, które pouczyć musia- 

ły sąsiadów. — a więc i wiłnian — 

którego 

jakiemi drogami Wilno nie będzie wy- 

zwałane. Wskazówki te, chociaż nega- 

tywne, były przecież wcale wyraźne. 

Jeżeli nie doprowadziły one do odpo- 

wiedzi wprost, to chociaż zacieśniały 

krąg możliwości. Postępowało więc po- 

woli upraszczanie zagadnienia, czy ra 

czej zagadki. Domyślność ludzka zy- 

skiwała wdzięczne pole do. popisu. 

A więc obserwacja życia wewnętrz 

nego Litwy, nawet po przez mur gra- 

niczy i wyłącznie przy pomocy prasy 

tamecznej prowadzona, upewniała, że 

czynnikom decydującym litewskim nie 

zależy na sympatjach ludności Wileń- 

szezyzny dla Republiki Litewskiej. 

W państwie litewskiem odmówio- 

no ludności polskiej elementarnych 

praw życia kulturalno - narodowe- 

go; zabroniono wbrew konstytu- 

cji kraju (artykuły 74 i 75) zakła- 

dać za pieniądze miejscowej pol- 

skiej ludności, polskie szkoły po- 

czątkowe, oraz modlić się w koś- 

ciołach po polsku. I odwrotnie: skaza- 

no dwadzieścia kilka tysięcy dzieci 

polskich na wychowywanie się w at- 

mosferze niechęci do ich rodzinnego 

języka, narodowości i obyczaju w 

szkołach powszechnych litewskich. 

Uczyniono zaś to nietylko wbrew 

zobowiązaniom państwa wobec obywa 

teli (konstytucji) lecz i wbrew wyraź- 

nym .zobowiązaniom Republiki Litew- 

skiej wobec Ligi Narodów (Deklaracja 

Praw mniejszości złożona przez Litwę 

12 maja 1922 r.). 

No, ale mniejszość polska — rzek- 

nie ktoś — jest odłamem narodu z któ 

rym Litwa prowadzi zaciętą walkę od 

szeregu lat. Są więc to, być może, 

względy tłumaczące, łagodzące, jeżeli 

już nie usprawiedliwiające. 

A stosunek do Żydów? 
Ci mieli również szczególne gwa- 

rancje co do autonomji narodowej, 

zdobyte na Litwie jeszcze w sierpniu 

1919 r. w Paryżu, w czasie Kongresu 

Pokojowego. 

Tymczasem i Żydom odebrano z 

biegiem czasu ministra-rodaka z rady 

ministrów, okrojono i zwężono do mi- 

nimum prawa autonomiczne i zasma- 

rowano (w Kownie, czy Poniewieżu) 

smołą ostatni szyld na ulicy, wypisa- 
ny w ich języku narodowym. 

To może Niemcom lepiej się dzie- 

je? 
Niemcom, odłamowi narodu, o któ 

ry się opiera gospodarcze życie dzisiej- 

szej Litwy? I to nie. Niemcy kowieńscy 

również pozbawieni są praw do rozwo 

ju rodzimego szkolnictwa powszechne 

go i ich dzieci poddane są w państwo- 

wych szkołach litewskich litwinizacji, 

nie gorzej ód dziatwy polskiej, choć 

może mniej skutecznej. 

A przeto mieszkaniec Wiłeńszczy- 

zny nie-Litwin, czyli przeszło 90 proc. 

ludności kraju, znając stosunki powyż 

sze za miedzą sąsiedzką niezbyt się 

pokwapi, by spotykać z entuzjazmem 

„wyzwolenie*, zapowiadane z tamtej 

strony. 

Praktyka dwunastu lat życia Re- 

publiki Litewskiej jest bowiem zawsze 

więcej przekonywującą, niż najsolen- 

niejsze obietnice i zaklęcia, nawet gdy- 

by do nich kiedykolwiek doszło. Tak 

powiada zdrowy rozsądek, a on ma tu 

głos decydujący. 

Tymczasem stosunki w Europie zmie- 

niły się powoli w ostatnich latach. 

Przyćmiły się locarneńskie nadzieje na 

rychłe braterstwo ludów. 

rosyjski przybiera ton coraz zaczep- 

3olszewizm 

niejszy. Podnosi się niemiecka fala nie 

przej   ednania i grozi światu coraz do- 

bitniejszym głosem i gestem. Nadzieja 

utrzymania pokoju słabnie. 

W takiej atmosferze rozwiązują się 

  

języki w Kownie. Zapewne powyższym 

nastrojom zawdzięczać możemy i pe- 

" werbuje robotników na 

Konsulat sowiecki nie 
werbuje robotników. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Poselstwo sowieckie w Warszawie 
wydało komunikat w którym zawiada 
mia, iż konsulat sowiecki w Polsce nie 

wyjazd do 
Z. S$. S. R. Komunikat ten stoi w zwią- 
zku z demonstracją w dniu 19 b.m. ve 
Lwowie przed konsulatem sowieckim 
oraz rozmową jaką odbył min. Beck 
z posłem Antonowym Owsiejenką. 

Nowy prezydent rady portu 
gdańskiego. 

GENEWA 22.5. Pat. — Na pouf- 
nem posiedzeniu Rady mianowano 
nowego prezydenta rady portu w 
Gdańsku w osobie p. Benzigera, dyre- 
ktora departamentu konsularnego w 
Brnie .Przy tej okazji komisarz Rze- 
czypospolitej Polskiej w Gdańsku 
Strasburger wyraził podziękowanie u- 
stępującemu prezydentowi Loesowi. 

Sympatje ZSSR. dla Gdańska. 

BERLIN 22.5. Pat. — Biuro Wol- 
ffa w depeszy z Genewy donosi, że 
Litwinow w rozmowie z prezyden- 
tem senatu gdańskiego dr. Zihmem 
podkreślił zainteresowanie rządu so: 
wieckiego sprawami dotyczącemi wol- 
nego miasta, zwłaszcza rozwoju jego 
życia gospodarczego. Rząd sowiecki 
—oświadczył Litwinow — uczyni ze 
swej strony wszystko celem rozbudo- 
wy i zacieśnienia stosunków z Gdań- 
skiem. Poza Niemcami żadne pań- 
stwo nie odnosi się z taką sympatją 
do wolnego miasta Gdańska,. jak 
ZSRR. 

> Akių 

Rzekomo rozstrzelany kapi- 
tan žyje i prosperuje. 
MOSKWA 22.5. Pat, — Agencja 

„ TASS donosi, że były kapitan łamacza 
lodów „Krasin*, znany z ekspedycji 
ratunkowej rozbitków wyparawy gen. 
Nobilego, ogłosił w pismach sowiee- 
kich w związku z pogłoskami według 
których został rozstrzelany, list, w 
którym stwierdza, że wiadomości te 
są bezpodstawne. Cieszy się on do- 
brem zdrowiem, pracuje w dalszym 
ciągu jako kapitan łamacza lodów 
„Lenin*, brał udział w szeregu wy- 
praw polarnych i przygotowuje się do 
nowej wyprawy. 

Trzęsienie ziemi w Jugosławii 
BIAŁOGRÓD 22.5, Pat. — Donoszą z Lu- 

blany, że w Lutomierze i okolicy w kierun- 
ku granicy austrjackiej dało się odezuć sil- 
ne trzęsienie ziemi przy moenym huku pod- 
ziemnym. Ofiar w ludziach nie było. 

НЗНЕНИООЕСОВИОТНЕТРТ НЕОИ 
wną wylewność „Związku Wyzwole- 
nia Wilna”. 

Jeden z czołowych działaczy tego 
Związku prof. Krewe-Mickiewiczius w 
dniu 4 marca 1931 r. wyjawił wreszcie 
metodę „wyzwolenia* Wilna. Świat 
dowiedział się, że Wilno będzie odzy- 
skane przez Litwę w drodze walki 
zbrojnej przy okazji oczekiwanych po- 
wikłań wojennych pomiędzy Polską 
z jednej — a Rosją, lub Niemcami z 
drugiej strony. 

A przeto wschodnia część państ- 
wa litewskiego — w rozumieniu Związ 
ku Wyzwolenia Wilna — łącznie ze 
stolicą, Wilnem, traktowaną jest przez 
„Związek* i opinję zachodniej części 
tegoż państwa, nie jak podmiot, lecz 
jak przedmiot ich polityki. O stosunku 
do niego zadecyduje jus gladii. 

Istotnie, zabieganie o opinję kraju, 
który się zamierza podbić mieczem 
jest zbędne. Więcej nawet: czyni się od 
dwunastu lat wszystko możliwe w Ko- 
wnie, by tę opinję sobie zrazić. 

Coprawda .,Związek* ma (zgodnie 
ze swą nazwą) wyzwalać Wilno, a nie 
wilnian. Chodzi mu widocznie o kraj, 
o ziemię, a nie o mieszkańców. 

Swój przyszły los, po ewentual- 
nem dokonaniu tego podboju, wilnia- 
nie czytają, jak w księdze otwartej, 
w dziejach ostatniego 12-lecia Pola- 
ków, Żydów, czy Niemców w Kowień- 
szczyźnie. 

Nie mają potrzeby oczekiwać na 
następny, kołejny przypływ szczerości 
prof. Krewe-Miekiewicziusa, czy inne- 
go kierownika „Związku”. 

Zagadka przestała być fascynują- 

cą; odcyfrowuje się bez trudu. 

А. С. 

  

Konferencja Pana Prezydenta 
z Marszałkiem Piłsudskim. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu wczorajszym p. premier Sławek przyjął przed połud- 

niem kolejno ministrów d-ra Jantę Połczyńskiego, inż. Kiihna i Mi- 

chałowskiego. 

na Zamek. 

О godz. 12.30 w poł. Marszałek Piłsudski udał się 

Konferencja Pana Prezydenta Rzplitej z Marszałkiem 

Piłsudskim trwała stosunkowo długo. W związku z tem ponownie 

zjawiły się pogłoski o rzekomo mającej nastąpić rekonstrukcji 
gabinetu. 

„Wysoki Komisarz Ligi w Gdańsku 
' pozostaje na swem stanowisku. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Ag. „Iskra“ donosi z Genewy: w 
związku z przyjęciem przez Radę Ligi 
Narodów rezolucji w sprawach pol- 
Sko-gdańskich, sprawa dymisji wyso- 
kiego komisarza Ligi w Wolnem Mie- 
šeie Gdańsku hr. Graviny stała się nie 
aktualną. Markiz Gravina pozostaje 
na'swem stanowisku w Gdańsku na 
dalszy okres 3 lat. Raport min. Hen- 
dersona o sprawach polsko-gdańskich 

Skargi ukraińskie na 

a w szczególności jego drugie prze- 
mówienie na wcezorajszem posiedze- 
niu Rady Ligi świadczy, że teza pol- 
Ska, eo do ochorony obywateli pol- 
skich w Gdańsku została w zupełno- 
ści przeprowadzona. Środki, w któ- 
re wyposażony został obeenie hr. Gra 
vina powinny przyczynić się do ukró- 
cenia szału szowinistów niemieckich 
w Gdańsku. 

obecnej sesji zapewne 
nie będą rozpatrywane. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Agencja „Iskra* donosi z Genewy: 
* min. Zajeski odbył wczoraj raro dłuż 

SZĄ Tr zmoówę z komis>rzem ludewym 

uu spraw zagranicznych ZSSK. ł itwi 
nowym Przedwczoraj wieczorem p 

nai Žiūcski odbył wspólną konferen- 

'ję z min. spraw zagraniczn; :h Wiel- 

kiej Brytanji, Włoch i Norwegji. Kon- 
ferencja ta wiąże się zc sprawą petycyj 

ukrpińskich, które mialy się znaleźć 

   

na porządku obrad ostatniej sesji Ra- 

ly r.igi Nare tów. Jak wiadomo Komi- 

tet * rzech, któr" rozpatrywał w Łon- 

dynie te «1ycje sk.adał się z przedsta 

wicieli Wielkiej Brytanji Włoch i Nor- 

wegji. Jak słychać petycje ukraińskie 

najprawdopodobniej przez Radę Ligi 

na obecnej sesji nie będą rozpatry- 

wane. 

Rząd sowiecki obawia się ujawnienia danych 
o stanie zbrojenia Rosji. | 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Agencja „Iskra“ donosi z Genewy: 

sekretarjat Ligi Narodów rozesłał 
wczoraj rano członkom Ligi odpo- 
„wiednie listy komisarza Litwinowa w 
sprawie ankiety o stanie zbrojenia. W 
liście tym Litwinow zastrzega się przed 
publikacją sowieckich statystyk woj- 
skowych przed rozpoczęciem konferen 
'eji rozbrojeniowej. 

Dane o stanie zbrojeń sowieckich 
zostały nadesłane sekretarzowi Ligi 
Narodów przez rząd sowiecki w opie- 
czętowanej przesyłce i komisarz Lit- 
winow prosi aby w takim stanie były 
one doręczone przewodniczącemu kon 
ferencji rozbrojeniowej w chwili jej 
otwarcia. 

Sekretarz generalny Ligi Narodów 

stwierdza w odpowiedzi swej, że za- 
stosowuje się do prośby komisarza Li- 
twinowa. Wynika z tego, że rząd so- 
wiecki chce się uchylić przed umiesz- 
czeniem danych o Rosji S. w wydaw- 
nictwie Ligi Narodów, zawierającem 
statystykę zbrojenia wszystkich 
państw w świetle tego faktu okazuje 
się, że zastrzeżenie min. Zaleskiego na 
Radzie Ligi Narodów było aż nadto 
trafne. Na międzynarodową konferen- 
cię rozbrojeniową Rada Ligi Narodów 
zaprosiła wczoraj oprócz państw, któ 
re są członkami Ligi Narodów, państ 
wa następujące: Afganistan, Brazylję, 
Costarikę, Stany Zjednoczone Amerv 
ki Północnej, Egipt, Equador, Meksyk, 
Islandję, Turcję i Z. S. S. R. 

Dziś koniec sesji Rady Ligi Narodów. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ageneja „Iskra“ donosi z Genewy: 
Rada Ligi zakończy swoją 63 sesję w 
ciągu soboty nadchodzącej. Wy 
delegacji nastąpi w sobotę wieczorem. 
Min. Zaleski uda się na kilkudniowy 
wypoczynek do Francji. Wczoraj wy- 
jechał z Genewy min. Briand. Po jego 

wyjeździe najstarszym członkiem Li- 
gi Narodów jest min. Zaleski. który za 
siada tam od 5 lat. Fakt ten komento- 
wany jest w Genewie jako jeszcze je- 
den dowód stabilizacji stosunków poli 
tycznych w Polsce i ciągłości w jej po 
lityce zagranicznej. 

Zamknięcie sesji komisji paneuropejskiej. 
Pożegnalne przemówienie Brianda. 

GENEWA. 22.5, Pat. — Zamykając 
sesję komisji studjów europejskich, 
Briand wygłosił przemówienie, w któ- 
rem w dalszym ciągu w sposób nie- 
zwykle wymowny skreślił obraz panu- 
jącego w Europie chaosu gospodarcze 
go, zaznaczając, że niebezpieczeństwo 
to zostało szybko dostrzeżone. Każdy 
wspomaga teraz swego sąsiada — mó- 
wił Briand, — jutro powstanie w Eu- 
ropie instytucja wzajemnej pomocy. 
Komisja studjów europejskich rozwija 
coraz skuteczniejszą działalność w pe- 
rozumieniu z instytucją macierzystą-— 
z Ligą Narodów. Istniała obawa co do 
technicznej strony tej współpracy, — - 

tymczasem obie instytucje pracują z 
całem powodzeniem, równolegle przy- 
czyniając się do zorganizowania poko- 
ju, opierając się na wspólnych idea- 
łach. Prawdopodobnie nie zobaczę 
triumfu niektórych drogich nam idei 
— mówił Briand, — jestem jednak pe- 
wny, że inicjatywa nasza nie pójdzie 
w zapomnienie. Dziękuję panom za 
współpracę, która ułatwiła mi moją 
rolę przewodniczącego i pozwoliła, że 
mogę wziąć udział w naszych sukce- 
sach. W imieniu zebranych przemówił 
Henderson, składając hołd zasługom 
Brianda. Następne posiedzenie wyzna- 

czono na dzień 3 września. 

  

  

Wzmocnienie się stanowiska Brianda. 
PARYŻ 22.5. Pat. — Powrót 

Brianda stawia na porządku dzien- 
nym kwestję dymisji, zgłoszonej przez 
niego 14 b. m. po dokonanych w Wer- 
salu wyborach prezydenta republiki. 
Aczkolwiek w kołach, zbliżonych do 
Brianda oświadczają że nie ma on za- 
miaru cofać swej dymisji, panuje je- 
dnak przekonanie, że ulegając proś- 
bom swych kolegów i przyjaciół po- 
litycznych zgodzi się Briand prawdo- 
podobnie pozostać na stanowisku mi- 
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tyki zagranicznej Francji. 

е lotnictwo to potęga Państwal 

nistra spraw zagranicznych. Prasa 
kwestją tą dziś bardzo się zajmuje. 
Ton dzienników opozycyjnych stał 
się daleko więcej umiarkowany. Nie- 
którzy z zaciętych przeciwników 
Brianda wobec wyników, osiągnię- 
tych przez niego w Genewie, sami 
przyznają skuteczność _ wysiłków 
Brianda, Co się tyczy prasy lewicowej 
to prowadzi ona właściwie kampanję 
za pozostaniem Brianda u steru poli- 

  

Zdecydowana postawa 
Niemec w sprawie unii celnej. 

WIEDEŃ. 22.5, Pat. — „Neue Fre- 
ie Presse* donosi z Berlina, że rząd 
niemiecki jest zdecydowany nadal prze 
prowadzać unję celną niemiecko-au- 
strjaceką. Rząd niemiecki dotrzyma 
swego przyrzeczenia, danego w Gene- 
wie i nie będzie prowadził rokowań z 
Austrją aż do decyzji Trybunału Has- 
kiego. Znaczy to, że do tego czasu nie 
przybędzie żadna delegacja niemiecka 
do Wiednia, ani też austrjacka do Ber 
lina w sprawie unji celnej. Natomiast 
prace przygotowawcze nie będą przer 
wane. Miarodajne koła berlińskie są 
przekonane, że Międzynarodowy Try- 
bunał w Hadze uzna uprawnionem sta 
nowisko Niemiec i Austrji. Gdyby orze 
czenie w tym duchu zostało w Hadze 
wydane, a mimo to próbowano w Ge- 
newie ną sesji wrześniowej wszcząć 
krytykę polityczną projektu unji cel- 
nej i poddać w ten sposób Niemcy nie 
jako kontroli politycznej, wówczas 
byłby niemiecki minister spraw zagra 
nicznych zdecydowany opuścić Gene- 
wę i nie wziąć udziału w dyskusji po- 
litycznej Rady Ligi narodów. 

Kii, 

Gromadne rewizje i areszty 
komunistów. 

BĘDZIN 22.5. Pat. — W związku z pro- 
wadzoną ostatnio akcją strajkową na ko- 
palniach zagłębia Dąbrowskiego i Krakow- 
skiego wczoraj późnym wieczorem policja 
przeprowadziła szereg rewizyj na terenie za- 
głębia Dąbrowskiego wśród komunistów, w 
wyniku których aresztowano kilkadziesiąt 
osób oraz skonfiskowano wielką ilość bibuły 
komunistycznej i obfity materjał, z którego 
wynika, że do strajku generalnego komuniś- 
ci dążą wszełkiemi siłami. 

Samobójstwo maturzysty. 
LWÓW 22.5. Pat. — Abiturjent II-go gi- 

mnazjum Alter popełnił wczoraj samobój- 
stwo, rzucając się z mostu kołejowego z wy- 
-sokości 3 i pół metrów na biegnący pod me- 
stem tor kolejowy. W tym momencie pod 
mostem przejeżdżał pociąg który desperata 
zabił na miejscu. Przyczyną rozpaczliwego 
kroku Altera było niezdanie egzaminu nia- 
turalnego. 

„—0 

Pobożnych pielgrzymów 
zmiotła wichura do morza. 
TULON 22.5. Pat. — Zdarzył się lu nic- 

zwykły wypadek. Dwaj robotnicy odbywają- 
cy pielgrzymkę do starożytnej kaplicy Notre 
Dame Bonnegarde, znajdującej się na cypiu 
Cap-Sicie, w chwili gdy znajdowali się na 
tarasie wzniesionym na nadmorskiej skale, 
zostali przez silny wicher zrzuceni z wyso- 
kości 300 metrów. Prefektura morska, za- 
wiadomiona o wypadku wysłała ekspedycję 
ratunkową, która znalazła już zniekształco- 
ne zwłoki ofiar wypadku. Jeden z towarzy- 
szących ofiarom katastrofy robotników pod 
wrażeniem katastrofy doznał pomieszania 
zmysłów. 

Krwawe Starcie robotników 
z policją. 

KAIR 22.5. Pat. — 4 tysiące robotników 
warsztatów kolejowych w Kairze ogłosiło 
strajk, do którego przyłączyło się 3 tysiące 
robotników arsenału. Większa grupa robao- 
tników zabarykadowała się w pewnym do: 
mu i zaczęła bronić się żelaznemi sztabami 
przed policją, która chciała opanować zaję- 
te mieszkanie. Policja użyła broni palnej, 
przyczem około 20 osób zostało zabitych, a 
zgórą 200 rannych. 

Dalsze rozgrywki o puhar 
Davisa. 

M 
KOPENHAGA 225. Pat. — W dal 

szym ciągu rozgrywek o puhar Dawisa Duń- 
czyk Ulrich zwyciężył Bebdę w stosunku 
6:2, 6:1, 6:3, zaś Tłoczyński zwycięłył Hen- 
riksena w stosunku 6:2, 4:6, 6.3, 6:2. Osta- 
teczny wynik meczu Polska — Danja przed- 
stawia się 6:2 na korzyść Danji, 
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Z Rady Ligi Narodów. 
GENEWA 22.5. Pat. — Rada Ligi 

Narodów na posiedzeniu publicznem 
w dniu 22 b. m. załatwiła cały sze- 
reg spraw, a mianowicie przyjęła do 
wiadomości sprawozdanie 0 stanie 
przygotowań do międzynarodowej 
konferencji rozbrojeniowej, sprawoz- 
danie komisji studjów nad unją eu- 
ropejską oraz sprawozdanie w kwe- 
stji układu międzynarodowego, doty- 
czącego ogłaszania danych o lotnict- 

wie cywilnem. Decyzja w tej sprawie 
należeć ma do konferencji rozbroje- 
niowej. Następnie po ożywionej dys- 
kusji postanowiono, że pewne zagad- 
nienia finansowe i celne, związane ze 
statutem  kłajpedzkim, wyjaśnione 
mają być przez kompetentne organa 
Ligi Narodów. Na rozstrzygnięcie ta- 
kie zgodził się zarówno przedstawi- 
ciel Litwy min. Zaunius, jak i Rzeszy 
Niemieckiej dr. Curtius. 

Raport w sprawie stosunków polsko-gdańskich. 

GENEWA. 22.5. Pat. — Na piąt- 
kowem  popołudniowem posiedzeniu 
Rady przedstawiciel. W. Brytanji zło- 

żył raport w sprawie stosunków pol- 
sko-gdańskich. Jak wiadomo, od kilku 
dni no układy między sekretarja- 
tem, stronami i sprawozdawcą co do 
treści raportu i rezolucyj dla Rady, 
jednak z powodu oporu przedstawicie- 
li Gdańska żadnej jednomyślnej redak 
cji nie można było osiągnąć. Raport 
Hendersona przypomina na_ wstępie 

główne punkty nadzwyczajnego rapor 
tu wysokiego komisarza Ligi hr. Gra- 
viny, w którym ten stwierdza poważ- 

ny kryzys w Gdańsku. Sprawozdawca 
przypomina wnioski Graviny, które 

stwierdzają, że kryzys obecny nie ste 

nowi kryzysu pomiędzy Ligą i wolnem 

miastem. lecz pomiędzy Gdańskiem i 

Polską. Przypomina również Hender- 

son, że wysoki komisarz w raporcie 
swym stwierdza, że obecny stan rzeczy 

nie wywołuje potrzeby zastosowania 

art. 1 rezolucji Rady z roku 1921. Po- 

wyższa rezolucja Rady mówi o ewen- 

tualnej obronie ierytorjum Gdańska. 

jak również utrzymania porządku na 

terenie Gdańska przy ponmioty sił po- 

licyjnych lub zbrojnych Polski. Spra: 
wozdawca wyraża przypuszczenie, że 

Rada jednomyślnie wyrazi zaufanie 

dia akcji wysokiego komisarza i w ce- 

lu dokładnego specyzowania kompe- 

teneyj wysokiego komisarza Hender- 

son przy pomina, jakie funkcje posiada 

wysoki komisarz. 
W części raportu Hendersona, 

gdzie mowa jest o tem, iż wysoki ko- 

iwisarz odpowiedzialny jest przed Ra- 

dą i obowiązany jest przesyłać Radzie 

za pośrednictwem sekretarza general 

nego raporty o wszystkich sprawach, 

które podpadają jego jurysdykcji, prze 

widziane jest rozszerzenie kompeten- 

cyj wysokiego komisarza przez wyraź- 

ne określenie, że w wykonaniu obo- 

wiązku przedstawiania Radzie Ligi 

stanu rzeczy w w. m. Gdańsku wy- 

soki komisarz może w razie potrzeby 

zwrócić się do senatu wolnego miasta, 

który obowiązany jest zakomuniko- 
« mu wszelkie dane o sprawach pra 

wnych wolnego miasta. W zakończe- 
niu raportu Henderson podkreśla, że 

uważa za pożyteczne kroki, powzięte 

rzez wysokiego komisarza wobec wol 

go miasta w celu ukrócenia naduży 

wania mundurów dla celów demage: 

gieznych i wyraża przekonanie. ze Ra 

da poleci wysokiemu komisarzowi po- 

nowne demarche w tej sprawie. 

Henderson przypomina, że w cza- 

sie rozmów, jakie prowadził w Gene- 

wie z przedstawicielami stron zaintere 

sówanych i wysokim komisarzem sy- 

ganłizowano mu o licznych manifes 

cjach, skierowanych wyraźnie przeciw 
ko statutowi wolnego miasta. Hender 

son wyraził wobec tego nadzieję, że 

Rada wyrazi dezaprobatę w stosunku 
do wszystkich manifestacyj lub akcyj 
skierowanych przeciwko statutowi wol 
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nego miasta, niezależnie od tego skąd 
one będą pochodziły. W zakończeniu 
Henderson proponuje następujący 

tekst rezolucji: 
„Rada przyjmuje raport sprawoz 

dawczy i jego konkluzje. Rada odwo- 
łuje się do stron z apelem, zalecając im 
powzięcie wszelkich środków dla przy 
wrócenia ducha zaufania i współpracy 
w stosunkach gdańsko-polskich i dla 
uspokojenia opinji publicznej obu kra 
jów. Rada załeca wysokiemu komisa- 

rzowi przygotowanie drugiego rapct- 

tu co do sytuacji w Gdańsku dla p*zy: 

szłej sesji Rady". 
Po wysłuchanu raportu Hendessona 

minister Zaleski wygłosił natsępującą 

krótką deklarację: 

„Sprawa, którą się tutaj zajmuje: 

my — mówił minister Zaleski — wnie 

siona została na Radę przez wysokie 

go komisarza Ligi i nie stanowi bynaj- 

mniej konfliktu pomiędzy w. m. Gdań 

skiem a Polską. Rząd mój wysoce się 

jednak interesuje stanem rźeczy na te 

rytorjum wolnego miasta. Ze względu 

na to, że środki, tutaj proponowane, 

nie wydają mi się dostateczne dla na- 

prawy sytuacji, którą przedstawił 

nam wysoki komisarz w swoim rapor 

cie z-dnia 25 kwietnia r. b, wstrzy 

mam się od głosowania *. 

Po ministrze Zaleskim zabrał głos 

prezydent senatu Ziehm, który zazna- 

czył, że ponieważ min. Zaleski nie po 

djął dy: skusji na temat raportu przeto 

i on nie przedstawi swoich uwag. 

Ziehm zapowiada wszczęcie układów 

z rządem polskim i wysokim komisa- 

rzem któremu przy tej okazji wyra- 

ża zaufanie. Następnie przemawiał 
wysoki komisarz hr. Gravina, wyraża 

jąc nadzieję, że w następnym swym 

raporcie będzie miał okazję stwier- 

dzić poprawę tych stosunków polsko- 

gdańskich. 

Na zakończenie debaty. Henderson 

apeluje do senatu wolnego miasta, a- 

by w interesie Gdańska zastosował on 

wszelkie środki dla przeciwdziałania 
ewentualnym niepokojom i nieporzą- 
dkom „które spowodować mogą po- 

ważne konsekwencje i narazić na 
szwank stosunki połsko-gdańskie. Ra- 
port i konkluzja zostały przez Radę 

przyjęte, poczem przewodniczący (ur 

tius wygłosił parę słów, z pośród któ- 
rych końcowe zdanie wzbudziło po- 
ruszenie na sali. Curtius mianowicie 
odwołał się w imieniu Rady do obyd- 
wu stron, aby dały dowody bezstron- 
ności i aby wstrzymały się od wszel- 
kich prowokacyj. Według dotychcza- 
sowej praktyki Rady oświadczenia 
przewodniczącego, w których zawarty 
jest apel do członków Rady, zwykle 
zostały uprzednio uzgodnione pomię- 
dzy członkami Rady. W tym wypad- 
ku takiego uzgodnienia nie byto, 10° 
tež to oś wiadczenie niemieckiego mi- 
nistra spraw zagranicznych nie zna- 
lazło naogół aprobaty. 

  

cGtwa to potęga Państwa! 

RELACJA Z MUZUŁMAŃSKIEGO 
WSCHODU. 

Mufti dr. Jakób Szynkiewicz nazy- 
wa Egipt z jego wspaniałą napoły już 
zeuropeizowaną stolicą Kairem.  ser- 
cem Islamu. Spostrzeżenia jego mogą 
być prawdziwem vademecum dla mło- 
dej połskiej dyplomacji w tym jednym 
z najbogatszych państw świata. 

W Egipcie cała ludność muzułmań- 
ska dzieli. się na trzy kategorje. 
Pierwsza to są Panmuzułmanie, któ- 

rzy interesują się sprawami muzułman 
całego świata, dopomagają wszystkim 
muzułmanom. Najwybitniejszym re- 

prezentantem tej kategorji jest sam 

król Fuad I. Wspaniały uniwersytet 
kairski „„Al-Azhar“ jest dziełem pro- 
motorów tego kierunku — i przedmio- 
tem największej troski dzisiejszych je- 
go entuzjastów. Dla Panmuzułman nie 
istnieją różnice rasowe i narodowo- 
ściowe wśród muzułman całej kuli 

ziemskiej. 
Drugą kategorję—stanowią Pana- 

rabowie. Sprawy Islamu są u nich na 
dalszym planie, na pierwszym zaś 
sprawy narodów arabskich. Marzą o 
połączeniu wszystkich Arabów i, co 
najciekawsze nie na czele z Egiptem 
a pod berłem króla Hledżasu Ibn Su- 
uda. 

Trzecią pozycję zajmują Wa/dyści. 
Mufti Szynkiewicz zanotował pogląd 
jednego z gruntownych znawców tego 
kierunku: „Jak w Rosji bolszewickiej 
za plecami prawdziwych Rosjan stoją 
Żydzi, tak w Egipcie, w partji.„Wafd* 

główną sprężyną są Kopci-chrześcija- 
nie. Kopci instynktownie nienawidzą 
wszystkich przybyszów-Kurdów, Czer- 
kiesów, nawet Arabowie dla nich są 
obcym elementem. Kierują się zasadą: 
„wszystko dla Egipcjan i nie dla idei 
panislamskiej i nawet panarabskiej”*, 
co znaczy poprostu: „dopóki Egipt za- 
leży od Anglji, wafdyści nie mogą my: 
śleć o pomocy innym Arabom“. Mi- 
mo to, jak zaszła potrzeba partja ta 
niosła wydatną pomoce PRS REM 

Syrji. 
Z Kairu mufti Sz. wyjechał w to- 

warzystwie pp. Raczyńskich i dwóch 
Syryjczyków, delegatów Palestyny do 
stolicy Hedżasu Dżeddy dnia 23-g0 
kwietnia. 

(o odrazu rzuciło się w oczy nasze- 
mu podróżnikowi po zejściu z okrętu, 
to to, że na sztandarze, na zielonem 
tle białemi literami,  umieszczonemi 

nad szablą był napis „niema Boga, o- 
prócz Pana Boga Jedynego, a Muham- : 
med Prorok Božy“ „ Okazuje się zatem, 
że tą zasadę przyjęli i respektują wa- 
habici narówni z innymi sunnitami. 
Relator nasz obala legendę o fanatyz- 
mie i przesądach wahabitów. Mówi się 
np. że nie uznają oni fotografji—tym- 
czasem fotografje, oczywiście z Ibn 
Suudem na pierwszym planie, są ozdo 
bą urzędów i wszystkich zamożniej- 
szych domów. 

Wielki ten kraj muzułmański 
przedstawia jedną ruinę, nie posiada 

  

KURIE R 

Nauka gospodarstwa 
domcwego dla chłopców. 

Pismo zagraniczne, (Mouvement 
Feministe), zawiadamia, że w róż- 

nych krajach europejskich, wprowa- 

dzono w szkołach powszechnych nau- 

kę porządków domowy: ch i dla chłop- 

ców. W Ameryce ju żto robią oddaw- 

na, w 42 Stanach (na 48) wprowadzo- 

no ją do programów, ogółem w roku 

zeszłym przeszło 7 tys. chłopców prze 

szło kurs gotowania, prania i prowa- 

dzenia domu. I słusznie. Czy się tego 

u nas nie wprowadzi? 
Tak dziwnie niepraktycznie pro- 

wadzą swe gospodarstwa uboższe sfe- 

ry miejskie, tak nieumiejętnie wy- 

dają pieniądze, tak są zdumiewająco 

niezardne. Zwłaszcza u nas w Wilnie 

Ogólną cechą naszych ludzi ubogich, 

to niechęć zrobienia czegoś ponad ko 

nieczny trud wyżywienia. Wszystko 

chcą kupić gotowe, a jeśli nie mogą 

zarobić tyle, żeby przyzwoicie się u- 

trzymać: to głodują, biedują ale nie 

obmyślą sobie lepszej kombinacji ży- 

wnościowej czy ubraniowej. 
Nie chcąc być gołosłowną przyto- 

czę przykłady, wielokrotnie obserwo- 

wane w Wilnie. Rozdawnictwo ubrań 

(przed kilku laty odbywające się sta- 

le), przychodzi biedna: odzienie na 

niej byłoby niezłe, ale porwane, bru- 

dne, poprute rękawy, bez guzików. 

„Czemu to nie załatane '? „Czasu nie 

było. „Proszę, oto coś z ubrania. 

Woo...! tuż'rozdarte, ciż ja będa takie 

tranty nosić?! To pani sobie zaszyje, 

zaceruje. Nu i dary, mieli co dawać, 

podrane! 
Inny przykład. Zapracowująca się 

matka dla syna w szkole technicznej: 

zamiast zgotować mu w domu pro- 

sty, ale zdrowy posiłek, daje pienią- 

dze na obiady, bo... nie ma czasu i 

kłopot... Proszę spytać kobiet z bied- 

niejszej sfery czy która obszywa dzie 

ci i siebie? Za nie na Świecie. Nie u- 

mie, nie ma czasu, kupuje gotową tan 

detę, albo „tranty* u Żydówki i nosi 

„podrane*. 
Zdarzało mi się że w ciężkie zi- 

my przychodziły dzieci, prosząc o coś 

do jedzenia, bo rodzice wszystkie pie- 

niądze na opał wydawali. Ileż razy 

słyszałam: „Mama nie gotuje, ot kupi 

mieka, chleba, odpadków z wędliniar- 
ni i tak żyjem, mama pierze, szy je, 

chodzi na robotę i „czasu nie ma* 

Dzieci poobrywane do niemożliwości; 

nieomal gołem ciałem świecą, (b. 

brudnem). „Gzemu to nie zaszyte, 

czemu guziki oberwane, czemu nie 

myte*? „Mama czasu nie ma”. A cóż 

u licha z tym czasem? Wszak doba u 

nas ma tak samo 24 godziny jak i 

wszędzie, czemuż biedne robotnice in- 

nych krajów mają czas? Widywałam 

stokroć porządniej ubrany i oprany, 

najbiedniejszy  proletarjat _ Paryża, 

Berlina, środowiska robotnicze bel- 

siiakie (te były całkiem burżujskie), 

jedynie w Londynie, było takie jak 

nasze, brudne i niekulturalne. 
Ale jest chyba już pora żeby na- 

sze imoście nauczyły się praktyczniej 
domy prowadzić, żeby już te córeczki 
które pokończyły szkoły i kursy gos- 
podarstwa, przynosiły . praktyczne 
wiadomości na teren ognisk domo- 
wych, i lepiej się opiekowały rodzi- 
ną. A jeśli takie są oporne i nieumie- 
jętne, to trzeba się zabrać do chłop- 
ców. Może oni nauczą siostry albo po 
tem żony, a przynajmniej pomogą im, 
i będą wiedzieli czem jest racjonalna 
praca domowa  dła ludzi zakładają- 
cych rodzinę. H. R. 

Zamknięcie fabryk 
produkujących trujące dymy. 

BRUKSELA 22. 5. Pat, — Władze hel- 
gijskie nakazały zamknięcie dwóch fabryk 
chemicznych w Ougree i Tilileur, ponie: 
jak stwierdzono z kominów tych fabryk wy- 
dobywały się trujące dymy, które spowodo- 
wały zabójezą mgłę. Dyrekcje fabryk zapro- 
testowały przeciwko nakazowi zamknięcia. 

  

   

  

  

  

  

nawet budżetu, ludność znajduje sie 
w krańcowej nędzy i upodleniu, ma- 
rząc tylko o ciągłości wojen, zaś do- 
chody królewskie i rządu, który w za- 
sadzie nie ma tam żadnego znaczenia 
—płyną głównie z pielgrzymek do 
miejsc świętych Mekki i Medyny. 

Brak miejsca nie pozwala na stre- 
szczeni autorytatywnych wiado- 
mości o tym kraju zamieszczonych 
jako cytaty z rozmów muftiego z róż- 
nymi wybitnymi politykami, Osiadły 
np. w Dżeddzie ex-dyplomata angiel- 
ski Filby, autor dwóch głośnych w 
świecie naukowym książek o Arabach, 
twierdzi, iż Ibn Sund winien w naj- 
bliższej przyszłości podbić kraj Jemen, 
gdyż bez niego — jako kraju bogatego 
i urodzajnego, nie może ostać się pań- 
stwo hedżaskie. To samo może ocze- 
kiwać i Transjordanję i Syrję i Irak 
(Mezopotamję). Pozycja Francji w Sy- 
rji jest zachwiana, lepiej ona zrobi 
jeżeli zawczasu wejdzie w kontakt z 
ibn Suudem. To samo można powie 
dzieć o pozycji Anglji w Palestyn, 
której rola jest bardzo skompliko- 
waną. 

Skoro weszliśmy już w arkana mię 
dzynarodowej polityki na wschodzie, 
to jednym tehem powiedzieć należy, iż 
tkwi tam całkiem wyraźnie „gwóźdź 
bolszewicki“. 

Setki dowodów wskazuje, że ZSSR 
czyni wszystko, aby utrzymać atmo- 
sferę wrzenia wśród Arabów przeciw - 
ko Angiji i Francji. Mufti Szynkiewicz 
przytacza w nawiasie opinje znawców 
tamtejszych stosunków, iż rząd hed. 
żaski pozostaje na żołdzie sowieckim. 
Relacja jest objektywna i wyklucza 
ze strony jej autora jakieś bliższe ko- 
mentarze. 

       

WIE E NS K. 

Powodzenie na rynku francuskim polskiej 
pożyczki kolejowej. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że aczkolwiek tex 
min pokrycia emisji pierwszej transzy 
pożyczki na budowę linji kolejowej 
Górny Sląsk—Bałtyk jeszcze nie upły- 
nął, to jednak już dziś cała emisja w 
wysokości 400 milj. franków franc. zo 
stała pokryta. Jest to duży sukces pol 

skiej pożyczki na francuskim rynku fi- 
nansowym. Nienotowanym w historji 
finansów Francji jest fakt, że rząd 
francuski dopuścił do subskrypcji nie- 
tylko banki, lecz również francuskie 
kasy skarbowe. 

Przyjazna rozmowa min. Zaleskiego 
z Schoberem. 

GENEWA. 22.5. Pat. — Min. Zale- 
ski odbył dziś z wicekanclerzem Scho- 
berem rozmowę, która wykazała zgod 
ność obu rządów co do dalszej wspól 

pracy nad utrzymaniem dotychezaso- 
wych przyjaznych stosunków między 
Polską a Austrją. Omawiano też aktu 
alne zagadnienia gospodarcze. 

S$tanowcze wystąpienie Finlandji wobec 
Sowietów. 

Dowiadujemy się. że rząd Finlan- 
dji polecił swojemu charge d'affaires 
w Moskwie złożyć rządowi sowieckie- 
wu notę, która w stanowczym tonie 
zwraca uwagę na nieprawdopodobne 
metody postępowania rządu sowieckie 
go wobec ludności fińskiej w Inger- 
manłandji i stwierdza, że przez prze- 
śladowanie Finnów w tej prowincji sto 
sunki pomiędzy Finlandją i Z. S. S. R. 
narażone są poważnie na szwank, a 
społeczeństwo finlandzkie zaniepokojo 
ne jest szczerze smutnym losem swo- 
ich współplemieńców. 

Ingermanlandja jest prowincją o 
obszarze 15.000 klm. kw. sięgającą do 
180-tu kilometrów na południe od 0- 
becnej granicy sowiecko-finłandzkiej. 
Na terenie Ingermanlandji znajduje 
się 1.100 wsi z ludnością wyłącznie 
fińską i 200 innych wsi, w których lud 
ność fińska stanowi większość. Inger- 
manlandja weszła na podstawie so- 
wiecko-finlandzkiego traktatu pokojo- 
wego, zawartego w Dorpacie w -dniu 
1i-ym października 1920-go roku w 
skład imperjum sowieckiego i w ten 
sposób ponad 130.000 Finnów pozo- 
stało pod rządami sowieckiemi. 

Podczas podpisywania traktatu po- 
kojowego złożyła delegacja sowiecka 
w Dorpacie deklarację, w której u- 

znała prawo ludności fińskiej w Inger 

manlandji do swobodnego organizo- 
wania własnej oświaty póblidznieji ad- 
ministracji komunalnej i sądownictwa 
miejscowego. Przyrzeczenie to było 
dotrzymywane do roku ubiegłego, 
ale od 1930 roku sytuacja chłopów 
fińskich w Ingermanlandji pogorszyła 
się niebywale. 

Rząd sowiecki posługując się różne 
mi środkami rozpoczął systematyczne 
niszczenie niezależnych gospodarstw 
chłopów fińskich. Gospodarstwa nisz- 
czono przdewszystkiem przez przymu- 
sowe rekrutowanie chłopów fińskich 
do państwowych robót sowieckich. 
Upatrzonych chłopów obarezano pra- 
cą, przechodzącą ich siły, a jeżeli mi- 

mo to udało im się tę pracę wykonać 
—następne zadania były jeszcze cięż- 
sze. Kiedy pracy nie można było wy- 
konać nakładano na chłopów kary pie 
niężne, wynoszące po kilka tysięcy 
rubli. Kar tych oczywiście nikt zapła 
cić nie jest w stanie i wówczas cel 
władz sowieckich jest osiągnięty: 
własność chłopów fińskich, ziemia, 

bydło, pieniądze, narzędzia, meble, 
często nawet ubarnie podlega konfi- 
skacie, a chłopi wysiedleni w oddalo- 

ne prowincje rosyjskie. 
Jednocześnie przeprowadza się w 

Ingermanlandji od roku energicznie 
kolektywizację, ktokolwiek zaś ośmie- 
la się jej przeciwstawić — jest nara- 
żony na bezwzględną konfiskatę dóbr 
ruchomych i nieruchomych a następ- 
nie na wysiedlenie wraz z rodziną. 

W ten sposób postępuje rząd so- 
wiecki jednak nietylko ze sprzeciwia - 
jącymi się kolektywizacji chłopami, 
lecz — od kilku miesięcy — dosłow- 
nie ze wszystkimi rolnikami fińskimi, 
bez względu na ich stosunek do kolek- 
tywizacji. Obeenie już niemal wszyst- 
kie chłopskie gospodarstwa fińskie są 

skonfiskowane, a ich właściciele wraz 

z rodzinami — zesłani na wschód. 
Od dwóch miesięcy władze sowiec- 

kie nie zadawałają się już wysiedle- 

niami pojedyńczych włościan i przy- 
stąpiły do wysiedlań masowych. Wy- 
biera się całe rodziny bez względu na 
płeć, wiek lub stan zdrowia ich człon- 
ków i przystępuje się do masowego 
wywiezienia. Wysiedlenia te przybrały 
rozmiary dotąd wogóle jeszcze niezna- 
ne. 

Przedstawiona w nocie finlandzkiej 
akcja rządu sowieckiego zmierza po- 
prostu do całkowitego zmienienia cha- 
rakteru demograficznego Ingerman- 
landji przez wysiedlenie całej ludności 
fińskiej. 

Odpowiedzi rządu sowieckiego na 
notę finlandzką dotychczas niema. 

(ISKRA). 

  

pozazdrościć może Panu, gdy zaopatrzy się Pan w piękną 

sportową bieliznę z eleganckim paseczkiem 

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ 
Franciszka RE Zamkowa 9, tel. 6-46. 

| Elesant wiedeński —
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W Hedżasie był mufti wespół z p. 
Raczyńskim podejmowany przez króla 
Ibn Suuda ze wszystkiemi honorami, 
przysługującemi delegatom wielkich 
mocarstw. Opis tej wizyty zasługuje 
na uwiecznienie go i rozpowszechnie- 
nie w druku. Czyta go się jednym 
tchem — i budzi się w ezytelniku żał, 
że nie dojdzie on do szrszych kół czy- 
telników — miłośników kultury po- 

dróżniczej, zapleśnieje gdzieś w aktach 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i 
w szafie bibljotecznej Muftiatu w Wil- 
nie. 

To o czem np. dopiero ostatnio za- 
częły trąbić gazety europejskie, t. j. 
pielgrzymce do grobu proroka posła 
sowieckiego miało miejsce podczas ze 
szłorocznego Chadżu. Pełnomocnik 
bolszewickiego państwa — jednocześ- 
nie odbywał chadž z pobożnym repre- 
zentantem muzułman polskich, cało- 
wał święte kamienie i składał „hojne 

ofiary. 
Po skończonej oficjalnej audjencji 

u króla Ibn Suuda, który specjalnie 

dla tej audjencji przed chadżem przy- 

jechał do Dżeddy — tegoż dnia wy- 

jechali zpowrotem do kraju pp. Ra- 

czyńscy. 
Następnego dnia, t. j. 5 maja pisze 

w swem sprawozdaniu* mufti Szyn- 

kiewicz: wyjechałem do Mekki dla wy 

pełnienia religijnych obrzędów chad- 

żu. Musiałem ubrać się w ihram, t. j. 

dwa kawałki czystej materji, jeden 

na biodra, drugi na ramiona, głowa 
zostaje nienakrytą, idzie się boso, albo 
w sandałach nie osłaniających palców 
nóg. 

„„W stronę Mekki — jedzie się w 
takim stroju stepem. „Auto za autem, 
autobusy pełne pielgrzymów-—chadży; 
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lancuchy—karawany wielblądow, set- 
ki osłów, wielu idących pieszo — w 
większej części czarni bracia z Su- 
danu i z innych miejsc Afryki, pod 
palącem słońcem, bosi, z odsłoniętemi 
głowami. Ale dla nich słońce Mekki— 
jedyna przyjemność, znają jeszcze 

większe upały. 
„W półdrodze od Mekki znajduje 

się spora wieś, składająca się z całego 
rzędu kawiarni... 
jak na ul. Mickiewicza w Wilnie... 
W pewnym momencie... „wyminęło 
nas auto z czerwonym sztandarem — 

to przedstawiciel Sowietów, poseł bol- 
szewieki spieszył do Mekki, by chadž 
wypelnič...“. 

Autor nie może pohamować obu- 
rzenia i w relacji swej podkreśla: „I 
nie wstyd mu. było przed całym świa- 
tem muzułmańskim? Jakaś ironja i 
kpiny. W Rosji Sowieckiej pozamyka- 
ne cerkwie, kościoły i meczety, prze- 

śladowane jest wszystko, co choć tro- 

chę związane z religją, a nazewnątrz 
—przedstawiciel rządu sowieckiego je- 
dzie do chadżu wypełniać obrządki 

religijne, jak najgorliwszy muzułma: 
nin“. E 

Okres chadżu jest w Hedżasie naj. 
ważniejszym okresem w roku. Z sa- 
kiewek pobożnych  wiełotysięcznych 
tłumów: pielgrzymów płyną pieniądze 
do skarbca królewskiego. Król sam 
obchodzi to święto, jak zwykły śmier- 
telnik. 

W Hedżasie — mimo, iż robi wra- 
żenie kraju znajdującego się w stanie 
wojny, król Ibn Suud wprowadził bar- 
dzo surowe przepisy, gwarantujące 
bezpieczeństwo życia i mienia pielgrzy 
mów. Obecne mimo, iż lud jego stale 
przymiera głodem nawet na pustyni 

  

Ruch nie mniejszy, 

118 (2060) 

Teatr Lutnia. 
Córka pięciu ojców. Farsa w trzech 

aktach A. Somogy'a. 

Że ładna pogoda, oraz że koniec 
miesiąca uspasabia raczej do siedzenia 
na świeżem powietrzu przy szklance 
wody sodowej z sokiem, to dość natu: 
ralne, ale jeśli kto chce się uśmiać 
w te ciężkie czasy i zapomnieć trochę 
o biedach codziennych i extraordyna- 
ryjnych „ten powinien pójść do Lutni, 
i zobaczyć co też p. Kamińska wypra- 
wia ze swą pulchną i płochą mateczką 
(p. Lewicką), oraz jak kręci swemi 
papciami, których ma pięciu, a jak się 
zdaje ze wspomnień mamci, może i 
więcej. 

Kurka wielkomiejska, to, co pary- 
żanie nazywają une poule de luxe, 
wmawia w swych adoratorów, każde- 

mu z osobna, że ma córeczkę, stokroć 

mądrzejszą i zwłaszcza rozsądniejszą 
od mamci, tak że ją wszyscy nazywają 
„mamuśka i powierzają najwažniej- 
sze sprawy domowe, sercowe i poli- 

tyczne. Otóż eóreczka ta, ma być, tak 

jej mamci wygodniej, autentyczną pro 
geniturą każdego z tych panów, któ- 
rzy tak pilnie i wiernie odwiedzają 
piękną kokotkę. 

Wysoce komicznem jest, jak każdy 
upatruje podobieństwo do siebie w 
twarzy domniemanej córki, i ze wzglę- 
du na tę naiwną cokolwiek pewność. 
robią wszystko co mogą i co nie po- 
winni dia matki swego dziecka i włas- 
nej córki. A ona ma jedno marzenie: 
wydać raz wreszcie - maman zamąż 
i żeby się ustatkowała, bo będąc nie- 
winną i naiwną, (mocno przesadzona 
możliwość), czuje coraz więcej, że dużo 
rzeczy jest nie w porządku w tym do- 
mu, który tak systematycznie prowa- 
dzi, a głównie to, że każda koleżanka 

ma tatusia, a ona nie. Więc wiesza się 

na szyi każdego adoratora maman i 

prowokuje go żeby się z nią ożenił, 

każdego gotowa uznać za ojca. każ 

jest jej bliski i miły, kocha każdego z 

nich, dla rozmaitych przyczyn, uza - 
sadnionych, bo to bardzo rozsądna, i 
praktyczna osóbka, chociaż szczerze 
serdeczna. Wybiera, a raczej odkrywa 
który z nich jest „tatuść, w dość ory- 

ginalny, ale niepozbawiony logiki 
sposób; oto na jej niesłychaną arogan- 
cję i wypowiedzenie „naszego domu 
rozwścieczony mecenas pięknej pani, 
a zarazem minister wsypał w t. zw. 
na Litwie „pultynek* panienki, odpo- 

wiednią ilość klapsów. ...Któżby się na 

taką rzecz ważył? Tylko autentyczny 

tatuś. Ten ci jest i następne sceny do- 

prowadzą. go szeregieni katastrof do 
małżeństwa. Argument silnej ręki od- 
nośnie do , „prawdziw ej“ kobiety prze- 
ważył raz jeszcze... 

   

Wszystko to jest niby 'cyniczne, 

ale podszyte miłym sentymentem, za- 

nadto naiwne czasami, ale pokryte ta- 
p. Ka- kim szampańskim humorem 

niińskiej, która stworzyła najp) 
szą, rozkoszną figurkę małej : 

z czułem serduszkiem, że nie można 

było się dziwić, iż przepadali ze nią 

wszyscy w jej otoczeniu, i wiecej ją 
cenili, niż głupiutką maman, której 
gęsiowatość doskonale oddała p. Ie- 
wicka. Panowie Ciecierski, Jaśkiewicz. 

Kubiński, Karpowicz i Żurowski, do- 
skonale na ministra ucharakieryzowa- 
ny, dostrajali się w świetny zespół oj- 
ców. i każdy był sylwetką typu we 
właściwym rodzaju. P. Zelwerowi- 
czówna, odegrała swoją subretkę z 
temperamentem... dlaczego ona nie 
miewa dłuższych i odpowiedzialniej- 
szych ról? 

    

    

     

    

Publiczności było mało... Niech ża- 
łuje... Ci co byli, śmieli się prawie bez 

przerwy. 

=НЕРос 

zgubiona rzecz wraca do rąk pielgrzy- 
ma. Za złodziejstwo karze się po raz 

pierwszy odcięciem prawej ręki, po raz 
drugi również i nogi — i wreszcie 
śmiercią. Król kazał wyciąć nawet ca: 
ły szczep arabski i tem zatamował fale 

rabunków i napadów. ; 
Obrządki chadżu, należy uzupełnić, 

polegają zasadniczo na przepisanych 

parodniowych modlitwach, na obej- 

ściu siedem razy naokoło świątyni Ka- 
aby i siedem razy przebiec należy 
między dwoma miejscowościami: Sa- 
fą i Merwą. W jednym rogu Kaaby, 
na wysokości ludzkiego wzrostu, wsta- 
wiony w Ścianą kamień — oprawny 
w srebro, który należy pocałować, lub 

choćby dotknąć ręką. Potem pielg- 
rzym odmawia modlitwę i pije wodę 
zwaną „ziem-ziem*. Potem następuje 

bieg t. zw. „Sa między Safą a Mer- 
wą. Wejście do Mekki stoi tedy otwo- 
rem i pielgrzym może ubrać się w swe 
zwykłe szaty. 

Dalej następuje zwięzły opis Mek- 
ki, wycieczka do Medyny, po której 
podróżnik nasz nabawił się cholery. 
Przebył dłuższą kwarantannę, poczem 
wyjechał do Syrji. bawił w Damaszku 

—wreszcie ostatnim etapem podróży 

była Jerozolima. 
Z tej napoły urzędowej, napoły 

naukowo-literackiej relacji JE. wiel- 
kiego muftiego Kościoła muzułmań- 
skiego w Polsce — tryska trzeźwość 

a zarazem i objektywność sądu, tak iż 

przygodny czytelnik — winien jestem 
ogromną wdzięczność jej dostojnemu 
autorowi za przyjemność poznania z 
opisu Wschodu w świetle jego wrażeń, 
wzruszeń osobistych — i ogromu wie- 
dzy. 

    

    

B. W. Święcicki. 
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WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Wznowienie robót przy budowie linii 

Woropajewo — Druja. 
Po dłuższej przerwie Dyrekcja P. 

K. P. w Wilnie podjęła przerwane ro- 

boty nad budową linji Woropajewo— 

Druja. Przy robotach tych znalazło 

pracę 150 robotników. 

Na prowadzenie robót Ministerst- 

Mord rabunkowy 
Zamordowanie 64-letniej 

z morderców 

  

ajątek Głębokie położony w po- 

wiecie dziśnieńskim, stał się wczoraj 

widownią okropnej zbrodni. 

W majątku tym mieszkała 64-let- 

nia Anna Borówko, którą uważano 

w całej okolicy za bardzo zamożną. 

Opowiadano o niej że przechowuje 

w swojem mieszkaniu większą sumę 

gotówki w rubłach złotych. 

Wczaraj z rana kiedy sąsiedzi we- 

szli do mieszkania staruszki znaleźli 

ją leżącą na podłodze w kałuży za- 

stygłej krwi. W mieszkaniu panował 

nieład: wszystkie szuflady z komody 

były wyciągnięte bielizna poprzewra- 

cana meble i sprzęty leżały w nieła- 

wo Komunikacji wyasygnowało nara- 

zie 200.000 złotych. 
Roboty będą prowadzone bez prze- 

rwy w ciągu całego roku. 

Definitywne zakończenie budowy 

linji spodziewane jest w maju 1932 r. 

w maj. Głębokie. 
bogatej staruszki. Jeden 
aresztowany. 

dzie... Wszystko to świadczyło o tem 

że w mieszkaniu grasowali bandyci. 

© zabójstwie natychmiast powia- 

domiono władze śledcze, które . nie- 

zwłocznie wszezęły energiczne docho- 

dzenie celem wykrycia sprawców. 

Wysiłki policji uwieńczone zostały po 

wodzeniem. Jak się dowiadujemy w 

ostatniej chwili, głównego spraweę 

napadu i zabójcę staruszki, aresztowa 

no. Podczas rewizji w jego mieszka- 

niu znaleziono ukryte w piecu 200 
rubli w złocie, pochodzących z rabun- 
ku. Zabójecę zakutego w kajdany prze 

wieziono do Wilna. 
Dalsze dochodzenie w toku.  (C). 

Krwawa bójka podczas zabawy. 
W dnin 17 maja we wsi Kruki, gm. mior- 

skiej, podczas odbywającej się zahawy po- 

między uczęstnikami wynikła bójka. 

Wasylko Dymitr, lat 18, mieszkaniec wsi 

# m. miorskiej, wsku 

tek cięż ychezas nie odzyskał 

przytomności. Malawko Mikołaj, lat 30, mie- 

  

szkaniec wsi Ostrowy gm. miorskiej wskutek 

zadanych ran zmarł. O pobicie wyżej wymie- 

nionych są podejrzani: Kozioł Arkad jusz. 

Mucha Antoni i bracia Mifodziej i Maciej 

Malawko, wszyscy ze wsi Kowalewszczyzna 

Duża, gm. miorskiej. 

EDZIA 

GRODNO 
+ Obrady Komitetu Kolejowego L.O.P.P. 

w Grodnie. Obrady zagaił przewodniczący 

p. Swat Stanisław który zebranie zwołał do 

Kolejowego Przysposobienia Wojskowego, 

oddając kierownictwo obradami p. Sadow- 

skiem kretarzował p. Berwaldt. Spra- 
z działalności Zarządu odczytał 

p. Kwasiborski zaś zestawienie finansowe p. 

Żyźniewski. Po dyskusji nad sprawozdania- 

mi, jednogłośnie uchwalono absolutorjum i 

podziękowanie ustępującemu zarządowi, a 

szczególniej p. Kwasiborskiemu za pracę w 

trudnych warunkach. Nowoukonstyituowany 

Za 
Św 
go, Łosak 
Kwasibor 3 
mi zostali pp. Zabielski i Malyszko. 

legatow brano pp. Kwasiborskiego, Sado- 

wskiego, iewskiego, Ulasa. 

  

    

  

    

  

   
            

     

  

Ciekawym wnioskiem był, wysunięty 

przez Koło August. wniosek opodatkow. się 

niezależnie od normalnie opłacanych składek 

na rzecz L. O. P. P. po 2 zł. miesięcznie, za- 

chęcając tem i inne Koła. Ofiarność i oby- 

watelskie stanowisko Kolejarzy w Augusto- 

wie dają godziwy przykład wszystkim. Jed 

nogłośnie uchwalono aby nie nić prz 

kód chce: mL. 0, B-P: 

swe rodz ie zachęcać do te- 

go, rozwijając odpowiednią propagandę. 

Z poziomu prowadzonych obrad i sposo- 

bu podejścia do s y, widać dosadnie iż 

zrozumienie powagi obrony lotniczej i prze- 

ciwgazowej terenie Kolejowym Grodna i 

okolic naj j położonych, znajdują swe 

zrozumienie i ocenę. Dotychczas na terenic 

Grodna Kołejarze nie m lokalu, w któ- 

rym mogliby się bierać sprawach spo- 

łecznych i kulturalnych, to t skanie lo: 

kalu przysposobienia wojskowego chociaż w 
pewnej mierze trudności te łagodzi. 

LIPA 
+ Wspaniała manifestacja inwalidów wo- 

jennych w Lidzie. W dniu 10 maja b. r. w 

sali kino teatru „Nirwana* odbyło się dorocz 

ne Walne Zebranie członków Powiatowego 

Koła Związku Inwalidów Wojennych Rze- 
czypospolitej Polskiej w Lidzie, które gru- 
puje inwalidów wojennych, wdowy sieroty 

po nich i po poległych z powiatów  szczu- 

czyńskiego, wołożyńskiego i lidzkiego, pod 
wielołetniem wytrwałem kierownictwem in- 
walidy p. Jana Mierzwy. 

Zebranie zaczęło się uroczystmy  pocho 
dem ze szlandarem oraz orkiestrą wojskową 

ioła jalnego, poczem udano się 

do miejsca obrad. 
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Na zebranie przybył por. inw. Humpola 
Ludwik z Nowogródka, kierownik wojewódz 
kiego oddziału spraw inwalidów wojennych 
w  nowgródzkim urzędzie  wojewódzkiin, 
znany poprzednio w powiecie kutnowskim 
działacz społeczny. Zebrani, na wniosek p. 
Mierzwy, wybrali p. Humpolę na przewodni- 

     

    czącego zebrania przez aklama Przybył 
również p. Zonnenburg Eugenj referent 

inwalidzki Starostwa lidzkiego. Asesorami 
zebrania wybrano pp. por. inw. Grablisa i 
Jasińskiego. Sekretarzowała p. Macewiczowa, 
wieloletnia sekretarka Związku. 

Po omówieniu szeregu spraw związko- 
wych i wyborze nowego zarządu, do które- 
go wszedł pierwszy p. Mierzwa Jan, jako 
przewodniczący, zebrani —na wniosek p 

Humpoli Ludwika — postanowili opodatko- 
wać się w formie zapisania Powiatowego 
Koła Związku Inwalidów Wojennych Lida 

na członka dożywotnego L. O. P. P. 

Następnie zebrani uchwalili wysłać depe- 
szę do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, do Pierwszego Marszałka Polski 
„Józefa Piłsudskiego, do Pana Ministra Pracy 
i Opieki Społecznej, oraz do Pana Wojewo- 
dy Nowogródzkiego, Zygmunta Beczkowicza. 

Na zakończenie zebrani odśpiewali „Ro- 
ię“, poczem w pochodzie ze sztandarem uda- 
li się do siedziby związku. 

Powiatowe Koło Związku Inw. Wojen. 
w Lidzie obchodzić będzie 10-lecie swego 
istnienia w najbliższym czasie. Projektowa- 
ny jest na obchód szereg imprez, oraz wyda- 
na zostanie „Jednodniówka Inwalidy*. Roz- 
wój oraganizacji zawdzięczać należy p. Ja- 
nowi Mierzwie, długoletniemu przewodniczą- 
cemu Koła, p. Bolesławowi Siemiątkowskie- 
mu, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, 
oraz p. Macewiczowej Marji, sekretarce Ko- 
ła. 

Jak widzimy, i na rubieżach Rzeczypo- 

spolitej pracują inwalidzi dla swego ogólne- 
go dobra, zawsze gotowi stanąć w potrzebie 
społecznej i zawsze pierwsi. 

MOŁODECZNO 
-+ Zebranie Z. M. R. Dnia 20 maja o 

godz. 20 odbyło się Zebranie Ogólne człon: 

ków Oddziału Zrzeszenia Młodzieży Rzemie- 
ślniczej w sali Cechu Mieszanego Rzemieślni- 
ków Chrześcijan w Mołodecznie, na którem 

licznie stawili się członkowie. Zebranie za- 
gaił przedstawiciel Zarządu Centralnego Z 
M. R. p. A. Anforowicz, oraz Przewodniczył 

  

   

obradom p. Stanisław Potrzebowski b. Star- 

szy Cechu Rzemieślników Chrz. w Mołodecz- 

nie, jednocześnie postanowiono Zorganizo 

wać: świetlicę, hufiec P. W. Sekcję sporto- 

wą, sekcję kulturalno-oświałową i t. p. 

6RÓBEK 
+ Zebranie reorganizacyjne Ż. M. R. 

Dnia 19 maja odbyło się Zebranie reorgani- 

zacyjne Oddziału Zrzeszenia Młodzieży Rze 

mieślniczej w Gródku pow. mołodeczańskie- 
go, na którem dokonano wyboru nowego 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej na czele z pp. 
Michałem Molem i Antonim Bartosewiczeni. 

Jednocześnie uchwalono szereg  donio: 
łych uchwał, a między innemi postanowiono 
zorganiz.: świetlicę, bibljotekę, hufiec PW 
oraz nawiązać ścisły kontakt współpracy z 
miejscowem nauczycielstwem. 

POSTAWY 
+ KRWAWA BÓJKA, W dniu 17 maja 

pomiędzy Kosarewskim Włodzimierzem, mie 
szkańcem wsi Ciepło, gm. postawskiej, a Bo- 
rówko Pawłem, mieszkańcem wsi Łaposie 
gm. tejże, powstała kłótnia, w czasie której 
Borówko oddał strzał z rewolweru do Kosa- 
rewskiego, raniąc go w szyję. Borówko 70- 
sal zatrzymany. 

-+ Zatonięcie łodzi. Mieszkaniec wsi Ko- 
roty gminy miadziolskiej pow .postawskiego 
Andrzej Malko jadąc łodzią po jeziorze Ba- 
toryno „utonął, ponieważ do łodzi będącej 
w złym stanie, przedostało się tyle wody, że 
w pewnej chwili łódź poszła na dno. 

WOROPAJEWO 
+ NIESZCZĘŚLIWY SKOK. W dniu 15 

maja Siarcewiez Józef, mieszkaniec wsi Bo- 
rówki, gm. woropajewskiej, robotnik przy 
budowie linji kolejowej Woropajewo—Druja 

w czasie pracy przy wagonetce, zeskoczył z 
niej w biegu, trafiając pod koła, wskutek 
czego doznał ogólnego potłuczenia i stracił 
palec na lewej ręce. — Słacewieza odwiezio- 

no do szpitala w Głębokiem. 

ŻOŚNA 
+: Peżar. W dniu 17 maja w kol. Słobo- 

da, gm. niańskiej, wskutek wadliwego 
komina powstał pożar, który strawił dom 
mieszkalny, połączony z chlewem i spichrzem 
należący do Bobrowicza Sylwestra. Straty 

wynoszą 2.600 zł. 

BRASŁAW 
+ ŚMIERĆ W SADZAWCE. W dniu 16 

maja w sadzawce, znajdującej się we wsi 
Samowolce, gminy  brasławskiej, utonęła 

Szumiłówna Józefa lat 3, pozostawiona bez 
opieki. Zwłoki wydobyto. 

WILEJKA 
+ POŻARY. W nocy z dnia 19 па 20 b. 

m. w maj. Czurlanach, gminy wiśniewskiej, 
pow. wilejskiego, na szkodę Krasiekiego Ed- 
warda spaliła się obora oraz 40 sztuk bydia 
rogatego. Straty wynoszą 23.451 zł. Przyczy- 
na pożaru nieznana. 
„W dniu 18 b. m. we wsi Nieszki, gminy 
kościeniewiekiej, pow. wilejskiego wskutek 
wadliwego komina, powstał pożar w domu 
Trzeciaka Józefa. Ogień przerzucił się na są- 
siednie zabudowania, niszcząc 14 domów, 15 
ehlewów, 11 stodół, 7 spiehrzy, 6 warzywnie, 

4 łaźnie. Straty wynoszą 36.427 zł. 
Wskutek wadliwego komina spalił się 

dom mieszkalny, należący do Grzybowicza 
Józefa, zam. w folw. Nowy-Kurzeniee, gminy 
tejże. Straty wynoszą 2.000 zł. 

+ Ofiara kąpieli. W dniu 20 b. m. w 
czasie kąpania się w stawie Śmiertenie gmi 
ny wiazyńskiej pow. wileńskiego utonął ro- 
botnik Antoni Żarowski. 

Z POGRANICZA 
-+ Inspekcja pogranicza. W pierwszym 

i drugim dniu Zielonych Świąt a także we 
wtorek dowódca brygady K. O. P. w Wilnie 
pułk. Kruk-Szuster będzie przeprowadzał in- 
spekcję pogranieza i placówek K. O. P.-u 

na granicy sowieckiej i litewskiej. 

++ Ujęcie dwóch przemytników. Onegdaj 

na odcinku granicznym Olkieniki ujęto 2 

przemytników którzy usiłowali przeszmugło- 

wać z Litwy o Pdolski 50 klg. sacharyny. 

-- Obozy letnie. K. O. P. czyni już przy- 
gotowania do zakwaterowania na pograniczu 
obozów, młodzieży szkolnej, harcerzy i orga 
nizacyj przysposobienia wojskowego, przy- 
bywających z całej Polski. 

W roku bieżącym, jak się dowiadujemy 
na pograniczu polskiem i sowieckiem ma 
być 70 obozów męskich i 80 żeńskich. 
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K U RJ E R 

Hojny dar Ojca Świętego 
na powodzian. 

J. E. Arcybiskup Metropolita Wi- 
leński R. Jałbrzykowski otrzymał od 

nuncjusza papieskiego w Warszawie 

pismo, iż Ojciec Święty, wzruszony 
niedolą powodzian, ofiarowuje 20.000 

lirów na cel niesienia im pomocy. 

Jednocześnie Ojciec Święty wyraża 

swe ojcowskie współczucie dla powo- 

dzian i przesyła swe błogosławień- 

stwo. 

Inspekcja kolejowej komisji 
ministerjalnej. 

Ministerjalna Komisja kolejowa, która 

badała przyczyny katastrofy kolejowej 

w  Bezdanach, wczoraj zlustrowala 

stacje, leżące bliżej granicy, jak: Ko- 

bylnik, Bezdany badając ich działal- 

ność i gospodarkę. 

Wieczorem Komisja odjechała z 

powrotem do Warszawy. 

Konferencja Wiosenna 

Spółdzielni Spożywców 
Okręgu Wileńskiego 

odbyła się dnia 17 maja 1931 r. w lokain 

przy zaułku Rossa 3, przy udz ale 33 dele- 

gatów spółdzielni spożywców, 6 delegatów 

spółdzielni wojskowych, 8 delegatów innycl 

spółdzielni oraz przedstawicieli: 

Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszech 

nych, 
Rady Wojewódzkiej Zw. Osadników, 

Białoruskiego Inst. Gosp. Kult., 

Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rolni- 

czych, 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

skowych, 
Zarządu Zw. Sp. Sp. Rz. Poł. w Warsza- 

wie, oraz Oddziału w Wilnie. 
Konferencję zagaił przewodniczący Rady 

Okręgowej p. St. Godecki witając w serdecz- 

nych słowach delegatów i gości. 

Po ukonstytuowaniu się prezydjum Kon- 

ferencji zgodnie z porządkiem obrad, zabie- 

ra głos dyr. Zarządu Zw. p. Rapacki skła: 

dając sprawozdanie z działalności Związku. 

Ref. wskazuje na odporność i żywotność ru- 

chu spółdzielni spożywców w dobie przeży- 
wanego kryzysu gospodarczego,  ilustrując 
cyframi rozwój Związku Sp. Sp. 

Z przytoczonych cyfr widzimy, że Zwią- 
zek Sp. Sp. przeżywa kryzys zbytu w bardzo 
nieznacznym stopniu w porównaniu do han- 
dlu prywatnego, co zdaniem ref. leży w isto 
cie spółdzielczości. Znikomy spadek obro- 
tów w porównaniu do r. poprzedniego, spo- 
wodowany jest, zdaniem mówcy, li tylko 
spadkiem cen, natomiast ilościowo niektóre 

artykuły własnej produkcji wykazują znacz- 
ny wzrost. Ref. szczegółowo omawia poszcze 
gólne działy gospodarcze Zw. Sp. Sp. oraz 
bilans za rok operacyjny, który wskazuje 

zmniejszenie się kosztów handlowych, a tak- 
że znaczne upynnienie kapitału obrotowego. 

Kolejno składa sprawozdanie z działalno- 
ści Oddziału w Wilnie p. Karpiński H. Mów 
ca wskazuje na zmniejszenie się obrotów ze 
spółdzielniami niezwiązkowemi, ca ma źró- 
dło, zdaniem mówcy, w spadku cen, a takźe 
zubożeniu rolni Natomiast obroty ze spół- 
dzielniami wojskowemi „oraz instytucjami 
wykazują. w dałszym ciągu wzrost. Suma bi- 
lansowa wzrosła, jednakże stosunek kosztów 
handlowych jak też i nadwyżek do obrotów 
prawie utrzymany jest w granicach roku po- 
przedniego. 

W dyskusji nad sprawozdaniem Związku 
i Odddziału zabierali głos: przedstawiciel 
Zw. Pol. Nauczycielstwa Szk. Powsz. w spra- 
wie współpracy nauczycielstwa na polu spół- 
dzielczości zapewniając zebranych, iż nauczy 
cielstwo docenia znaczenie tego ruchu i chęt- 

nie podejmie pracę w terenie, oraz przedsta- 
wiciel Zw. Rew. Spółdz. Wojsk. w sprawie 
zaopatrywania się spółdzielni wojskowych w 
Zw. Sp. Sp. prosząc o nieczynienie trudno- 
ści poszczególnym spółdzielniom wojsk. w 
udzielaniu kredytu. 

Ponadto poszczególni mówcy zgłaszali za 
pytania, na które udzielał odpowiedzi p. dyr. 
Rapacki i p. Karpiński. r 

Zkolei składa sprawozdanie lustrator 
Okręgu p. Malko ze stanu gospodarczego 
spółdzielni Okręgu, zaś przewodnic R. 
Okr. p. Godecki składa sprawozdanie 2 
działalności Rady Okręgowej, która pomimo 
trudności finansowych przejawiła dużo inie- 
jatywy w kierunku społeczno-wychowaw- 

czym, organizując odczyty na prowincji, kur 
sy 'lotne dla pracowników spółdzielni, oraz 
kurs dla młodzieży szkolnej spółdzielczy w 
Wilnie. 8 

Przedstawiciel Zw. Rew. Spółdz. Roln. 
Turło wita w gorących słowach objaw 

współpracy obydwóch Związków, którego 
wyrazem jest harmonja w spółdzielniach na 
terenie. 

Następnie przystąpiono do wyboru nowej 
Rady Okr. 

M głosowaniu tajnem do Rady Okręgo- 
wej zostali wybrani: p. Godecki St. Wilno, 
p. Korobiejnik Mołodeczno, p. Błażewicz Łyn 
tupy. p. Łukjaniec Postawy, p. Ostrowski 
Wilno, p. Bezusparys Ignalino, p. Trepko 

Wilno, p. Szmidt Dukszty, p. Jasieński Wi- 
ciuny, p. Borkowski Smorgonie. 
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PIANISTKA KONCERTOWA 
absolwentka Wiedeńskiej Akademii 

Muzycznej i Musikhochschule 
udzieła iekcyj fortepianu 

ulica Dąbrowskiego Nr. 12, m 2. 

SPORT 
15-lecie istnienia Makabi. 

W dniach 22 i 23 b. m. żydowskie 
towarzystwo  gimnastyczno-sportowe 
„Makabi* w Wilnie obchodzi uroczy- 
Ście 15-lecie swego istnienia. W związ- 
ku z tem w dniu wczorajszym w go- 
dzinach popołudniowych ulicami mia- 
sta przeciągnął pochód młodzieży 
sportowej, zrzeszonej w „Makabi*. 

Wieczorem na boisku własnem przy 
ul. Wiwulskiego odbyło się szereg im- 
prez sportowych, potem zaś zorgani- 
zowana została wycieczka do Werek. 

Na zakończenie uroczystości pier- 
wszego dnia w lokalu Makabi przy 
ul. Nowogródzkiej odbyła się akade- 
mja, na którą złożyły się przedstawie- 
nia charakteryzujące działalność to- 
warzystwa oraz bogaty dział wokałno- 
koncertowy. 

    

TURNIEJ PING-PONGOWY. 

W związku z pobytem w Wilnie p. S. 
Galperna, jednego z najlepszych graczy Łot- 
wy, wracającego z międzynarodowego tut- 
nieja w Czechosłowacji, Żyd. Akad. Klub 
Spotowry urządza w dniu 23 b. m. (sobota 
o godz. 5 w sali Okręgowego Ośrodka Wych. 
Fizycznego przy ul. Ludwisarskiej 4 turniej 
ping.pongowy z udziałem czołowych graczy 
Klubów Wileńskich. 

    

   

  

W I LE ŃS K I 

„ Najbliższe projekty Komisji Technicznej. 
Roboty wodociągowo - kanalizacyjne. Zwiększenie podaży wody na 

stacji pomp. Elektryfikacja miasta i zabezpieczenie elektrowni przed 

skutkami powodzi. 

Na ostatniem posiedzeniu miejskiej 
Komisji Technicznej szeroko rozpatry- 
wany był projekt robót wodociąg - 
wych i kanalizacyjnych na rok bież. 
W wyniku dłuższej dyskusji komisja 
doszła do wniosku, że bezwzględnie 
należy przeprowadzić wodociągi: na 
zauł. Św. Michalskim, Literackim, 

Wolana, Wiwulskiego, Łotoczek. 

Bakszta, zauł. Szwarcowym i ul. Met- 
ropolitalnej. 

Z robót kanalizacyjnych zostaną 
zakończone kanały na ul. Jeziornej, 
zauł. Krupniczym, ul. Wiwulskiego, 

Rudnickiej, Holenderni i na Wingrach 
ul. Jakóba Jasińskiego i części Tar- 
taków. . 

Sekcja techniczna stwierdziła ka- 
tastrofalny stan zapasów wody na sta 
cji pomp. Zapotrzebowanie na wodę 
stale wzrasta, natomiast wydajność 
dawnych studzien artezyjskich zmniej 
sa się. Koniecznem jest możliwie szyb- 
kie włączenie do sieci studni koło gó- 
ry Zamkowej i wywiercenie nowej w 
Cielętniku. Komisja uznała sprawę 
zwiększenia podaży wody na stacji 
pomp za bardzo ważną i pilną. Omó- 
wiono, i zaakceptowano przepisy w 
przedmiocie korzystania z miejskiej 
wody i kanalizacji. Polecono zbadać 
odcięcie wód od zalewanych terenów 
koło Wilczej Łapy przy ul. Legjono- 

wej. 
Następnie przystąpiono do rozpa- 

trzenia spraw związanych z elektry- 
fikacją miasta. Dzielnica Mickiewicza 
od 3 Maja dotychczas jest na prądzie 
stałym, który przesyłany jest przez 
stare zużyte kable, wskutek czego jest 
ogromna strata w prądzie i spadek 
woltażu. Uznano za konieczne przeło- 
żenie nowego kabla prądu zmiennego 
w rejonie Mickiewicza i Portowej kosz 
tem 274.389 złotych oraz w rejonie ul. 
Subocz, obecnie znajdującej się na 
prądzie stałym, co będzie kosztowało 

115.117 złotych. 

Natomiast rejon Pośpieszki i Anto- 
kola nie otrzyma prądu zmiennego, 
gdyż stwierdzono, że można je jeszcze 
w roku bieżącym utrzymać na prądzie 
nicznej ma być zaopatrzony w wyso- 
kie napięcie i zamknięty w pierścień 
stałym. Rejon Antokola i szkoły teci: 
to będzie kosztowało 113.029 zł. 

Omawiano następnie sprawę zaopa 
trzenia elektrowni w wodę dla konden 
sacji i kotłów. Znany jest fakt, że pod 

   

    

  

Regulacja Wilji. 

czas powodzi dopływ wody wskutek 

zamulenia i zasypania kanałów był 

przerwany w ciągu jednego dnia i tył 

ko dzięki olbrzymim wysiłkom dało 
się utrzymać elektrownię w ruchu. 

Dotychczas nie są jeszcze ukończo 

ne roboty przy odkopywaniu naniesio 

nej warstwy ziemi nad kanałami, się- 

gającej 5 metrów. Roboty te pochłonę 

ły już przeszło 20.000 zł. Wyłoniła się 

myśl budowy specjalnych odstojników 

jako jedynie zabezpieczających pra- 

widłowy dopływ wody. Rozpatrzono 

następnie projekt dwóch warjantów— 

jeden ma kosztować 700.000 zł., dru- 

gi 500.000 zł. Projekty nie zostały osła 

tecznie zaakceptowane, gdyż wyłoni- 

ła się myśl regulacji brzegów Wilji i 

rozwiązania sprawy przez zbliżenie ko 

ryta rzeki pod elektrownię, odbijając 

od ul. Zygmuntowskiej. 

Dla zaopinjowania wyłoniono spe 

cjalną Komisję, która wspólnie z przed 

stawicielami wojskowości, Dyrekcji 

Robót Publicznych, Dróg Wodnych. 

Sekcji Technicznej Magistratu i dwo- 

ma członkami miejskiej Komisji Tech- 

nicznej omówiła tę ciekawą sprawę. 

Jak z powyższego wynika plan pracy ua 

rok bieżący zakrojony jest przez Komisję 

techniczną na szeroką skalę. Obserwując je- 

dnak posunięcia tej Komisji już od paru lat, 

zmuszeni jesteśmy wyrazić obawę, że w naj- 

lepszym wypadku plan ten pozostanie tylko... 

pobożnem życzeniem. Jeszcze raz podkreśla- 

my, że może się to stać w najlepszym wy- 

padku, bowiem jak rzeczywistość pokazał: 

nasze władze miejskie umieją pewne *zreczy 

rozpoczynać — nigdy zaś je kończyć. ой 

jakiegoż to bowiem czasu jest prawie stale 

w budowie dworzec autobusów dalekobież 

nych przy ul. Jakóba Jasińskiego, dła któ- 

rego to celu nawet... kawał góry Bouffałowej 

skopano. W: ubiegłym też roku, akurat na 
wiosnę rozkopano ulicę Derewnicką, którą 

jeszcze tegoż lata miano pięknie zabrukowac 

(albowiem są u nas i niebrukowane ulice, 

nawet niekoniecznie na dalekich peryferjach 
miasta położonej zadrzewić, ułożyć chodni- 
ki.. Po rozkopaniu ulicy pozostawiono ją 
w takim stanie, że dziś nawet nie obładowa- 
ny wóz nie miże po niej przejechać. tanąc 
po osie w głębokim piasku. Takich przykła- 
dów możemy przytoczyć cały szereg. 

Brak odpowiednich funduszów nie pozwa- 
la dokończyć rozpoczętych prac — ktoś od- 

  

   

  

powie — w takim razie nie należy ich wca- 
le rozpoczynać. Jeżeli natomiast coś się roz- 
poczęło — należy ukończyć, w przeciwnym 
razie wystawia się sobie niezbyt pochlebne 
świadectwo. Bo czyż nie lepiejby było robić 
coś potrochu, lecz dobrz 
wiele, a nie nie kończ, 

    
    е — niż rozpoczynać 

  

Jednodniowy strajk protestacyjny pracowników 
komunalnych. 

Jak się dowiadujemy, w dniu 29 
b. m. na terenie całej Polski, a więc 

i w Wilnie proklamowany będzie jed- 
nodniowy strajk protestacyjny praco- 
wników. samorządowych. 

Tej treści uchwała zapadła w dniu 
wczorajszym na walnem zebraniu 

Centrali Związku w Warszawie, który 
niezwłocznie powiadomił o tem Związ- 
ki prowincjonalne, 

Jednodniowy ten strajk jest pro- 

testem przeciwko cofnięciu pracowni- 
kom komunalnym 15 procentowego 

dodatku. 

  

Aresztowanie zbiegłego ogniemistrza 
1-go P. A.P. u. 

Przed dwoma dniami donosiliśmy w 
„Kurjerze Wiłeńskim* o sensacyjnej uciecz- 

ce ogniomistrza 1-go P. A. P.-u Jana Czy- 

żyekiego kierownika spółdzielni wojskowej 
i funduszu podoficerskiego tegoż pułku, po 
dokonaniu poważnych nadużyć sięgających 

Opieczętowanie 
Przed niedawnym czasem przybył z Bia- 

legostoku do Wilna kupiec Józet Kowarski, 
który składając wizyty całemu szeregówi 
miejscowych firm hurtowniczych, opowiadał 
iż ma zamiar otworzyć w Wilnie większy 

sklep galanteryjny i dlatego chee nawiązać 
z niemi stosunki handlowe. 

Wkrótce potem Kowarski rzeczywiście 
otworzył duży sklep przy ul. Niemieckiej 
Nr. 2 pod nazwą „Rywal*. : 

Uruchomienie sklepu otworzylo Kowar- 
skiemu szeroki kredyt z czego ten korzysta- 
jac nabył na weksie większą partję towarów. 
Gdy jeden z kupców zażądał od Kowarskie- 
go żyra, ten skierował go do swego teścia — 
kupca Minkowa który oświadczył, że zasad- 

kilkunastu tysięcy złotych. 
Jak się obecnie dowiadujemy zbiegłego 

ogniomistrza w dniu wczorajszym areszio 
wano i przekazano do dyspozycji władz są- 
dowo-śledczych. (Ci. 

    

  

skiepu „Rywai“. 
niczo żyra nikomu nie udziela, lecz za długi 
Kowarskiego przyjmuje na siebie moralną 

„ odpowiedzialność. 
Tymezasem gdy nadszedł termin wyku- 

pienia weksli wszystkie poszły do protestu. 
Okazało się bowiem, że sklep „Rywai“ 

należy w rzeczywistości nie do Kowarskiego, 
lecz do Minkowa. Poszkodowani kupcy 
mianowicie: Ochman, Ajzenbezg,  Silin, 
Błoch-Skidelski, Fidler i inni, obliezający 

swoje straty na kilkanaście tysięcy złotych. 
złożyli skargę do władz śledczych, z rozpa- 
rządzenia których Kowarskiego w dniu wczo 

  

rajszym zatrzymano. Minkow wyjechał z 
Wilna. Sklep „Rywal* policja zamknęła. 
Dalsze doc zenie w toku. (CG). 

  

  

KRONIK. 
Dziś: Andrzeja. 

Jutro: Ziełone Świątki. 

  

Wschód słońca—g 3 m. 32 

Zachód „ —. 19 ш. 33 

Spostrzožsnis Zakladų Meteerologį! U, S. B. 

w Wiinie z dnia 22 V—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimstrach: 762 

Temperatura średnia -- 199 C. 

żeza: -|- 250 C. 

  

. 
Opsd w milimetrach: 4,2 

Wiatr przewsżający: połudn.-wschodni. 

'Tendencja barom. wzrost. 

Uwagi: pogodnie, potem deszcz. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Wielka przedświąteczna zabawa w 

Ognisku akademiekiem. Dnia 23 maja r. b. 

w  Salonach Ogniska Akademickiego (ul. 
Wielka 24) odbędzie się zabawa taneczi 
Początek o godz. 9 wiecz..Do tańca przygry- 
wa będzie pierwszorzćędna orkiestrao. B 

na miejscu obficie zaopatrzony. Wej 
wyłącznie za okazaniem legitymacji akade- 
mickiej lub karty wstępu. 

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Bra- 
tnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akadem. V. 
S. B. niniejszem podaje do wiadomości, iż 
z dniem 19 maja r. b. unieważnił wszystkie 
honorowe karty wstępu. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Zarząd Sekcji Szkolnej Rodziny Woj- 

skowej ogłasza, iż z dniem 20 maja r. b. roz- 

     

   
   

poczyna się przyjmowanie zapisów do szkół 
i przedszkoli. Od dnia 1 września r. b. uru- 
chomione będą 3 oddziały szkoły powszech- 
nej przy ul. Mickiewicza 13, 2 oddziały szko- 
ły powszechnej i przedszkole w koszarach 
I Brygady oraz przedszkole w koszarach Sa- 
perów, Arsenalska 5. 

Bliższe informacje w Sekretarjacie Ro- 
dziny Wojskowej, Mickiewicza 13, od godz. 
10-—12. 

GOSPODARCZA 
— Uruchomienie tartaku. Po dłuższej 

przerwie został uruchomiony tartak Świr- 
skiego przy ul. Fabrycznej. Tartak urucho: 
miono tylko częściowo ze względu na zastój 
w przemyśle. 

Praeę znalazło około 20 ludzi 
— Zlikwidowanie stajrku w hucie szkla 

nej. Kalwaryska huta szklana Szapiro przy- 
stąpiła do pracy. Podpisana umowa uwzgle- 
dnia żądania robotników, podnosząc płacę o 
18 proc. Nieuwzględnione zostało tylko jed- 
no żądanie, mianowicie robotnicy żądali wy- 
płacenia im różnicy od 1 marca do 18 kwiet 
nia, między płacą poprzednią a obecną, bo- 
wiem od A marca robotnicy zażądali podwyż 
szenia płacy. Podpisana umowa nie o tem 
nie wspomina. 

Huta „Vitrum* jeszcze strajkuje. W: spra 
wie tej w inspektoracie pracy ma się wkrót. 
ce odbyć konferencja. 

    

WOJSKOWA. 
— 20.000 zł. nagród dla Kopistów. Wła- 

dze przeznaczyły 20.000 zł. dła oficerów i 
szeregowych K.O.P.-u którzy odznaczyli sie 
w tępieniu przemylnictwa na obu granicach, 
sowieckiej i litewskiej. й 2 

Nagrody będą podzielone proporcjonalnie 
do zasług'w walce z przemytnictwem. 

Sąd Pracy karze 
niesumiennych pracodawców. 

Sąd Pracy na ostatniem posiedzeniu wy - 

dał szereg wyroków, skazujących na grzyw: 

nę lub areszt pracodawców wyzyskujących 

swych robotników. Zygmunt Pyšz (Mecze- 

towa 10-12) i Mieczysław Hadryszewski 

(Lwowska 2) skazani zostali: pierwszy na 

grzywnę 300 zł. lub miesiąc aresztu, drugi 

na 250 zł. lub 2 tygodnie aresztu za pobie- 

ranie od pracowników kaucji i nieskładanie 

jej w instytucji kredytowej lub bankowej na 

imię pracowników. 

Właścicielka autobusu Zofija Bielarska 
(Połocka 12) na 100 zł. lub 7 dni aresztu za 

zatrudnianie szofera w ciągu 16 godzin na 

dobę. 
Właściciel cukierni Urwanow Micha 

(Mickiewicza 10) na 150 zł, lub 10 dni are- 
sztu za niezwrócenie pracowniczce kaucji 
przy zwalnianiu z pracy. 

Calel Noz (Niemiecka 19) na 100 zł. lub 
7 dni aresztu za zatrudnianie pracowników 

w niedzielę. 
Pozatem Sąd Pracy wydał szereg mniej: 

szych wyroków. 

Zabicie Bazyliszka 
na Bakszcie. 

Widowisko odbędzie .się, jak już podawa- 
liśmy poprzednio w Zielone Święta dnia 24 
i 25 maja. 

Udział biorą wszysey obywatele miasta: 
wojsko, organizacje, szkoły, orkiestry, ba- 
lety, chóry... rycerstwo i pospólstwo wszy- 
stkich wieków! : 

Bazyliszek — uosobienie zła! — Symbol 
sił ciemnych! — Jad trujący dusze miesz- 
czan, zostanie w niedzielę pokonany! 

Niech każdy z nas przyczyni się do tri- 
umfu! 

Uśmiechnijcie się w tym dniu uśmiechem 
ludzi silnych! 

Zwalezymy zło, zwałczymy nałogi! — Ba- 
zyłiszek zostanie pokonany! 

Program widowiska zesianie podany w 
jutrzejszych dziennikach. 
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ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Loterja fantowa Legji Inw. W. P. W 

dniu 5 maja w zarządzie głównym Legii 
Inwalidów Wojennych w Warszawie odby 
ło się losowanie wygranych I-szej loterji fan 
tow 

Tabela wygranych jest do wglądu osób 
zainteresowanych w oddziałe wileńskim L. I. 
przy ul. Żeligowskiego Nr. 1 m. 17 w godz. 

10—3 pp. 

   

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odczyt nadkomisarza Disterhofa w 

„Ognisku Kolejowem*. W sobotę dnia 23 
maja r. b. o godz. 7 wiecz. zostanie wygło- 
szony w „Ognisku Kolejowem* w Wilnie 
przy ul. Kolejowej i9 przez nadkomisarza 
Disterhofa odczyt na temat „Stosunek orga- 
nów P.K.P. do Policji i współdziałanie przy 
zwalczaniu Przestępstw. * 

Wstęp wolny dla wszystkich. 

RÓŻNE 

— Społeczne Biuro Pośrednictwa Pracy 

przy Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży 

Akademickiej U. S. B. (ul. Wielka 24) ni- 

niejszem podaje do ogólnej wiadomości. że 

poleca szereg wykwalifikowanych i sumien- 

nych pracowników, jak biuralistów, kore- 

petytorów i t. p. Zgłoszenia przyjmuje się 

codziennie w godz. 1—3 pp. i 7—9 wieczór. 
° 

ZABA 

— Zielony karnawal. Centrala Opiek Ro- 
dzicielskieh Śr. Zakł Nauk. urządza „Zie- 

lony karnawał* w ogrodzie przy Cukierni 
B. Sztralla (ul. Mickiewicza 14) w sobotę 

dnia 23 maja r. b. Początek o godz. 23.(11 

wiecz.) 2 orkiest Dancing. Wstęp 2 zł. 
Akad i zł. Dochód przeznacza się na kolon- 

je letnie dla młodzieży szkół średnich. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Poirmlance. Dziś o 

godz. 8,30 pełna siły tragicznej, nastrojowa 

sztuka Z. Nałkowskiej p. t. „Dzień jego pow- 
rotu“. Mistrzowska konstrukcja sztuki, 

ność poruszanych zagadnień oraz tna 

interpretacja sceniczna zdobyły w najnow- 

szej sztuce Z. Nałkowskiej ogromne powa 

dzenie. 
Zarówno reżyser R. Wasilewski, jak i wy 

konawcy (Eichlerowna, Szurszewska, Krecz- 

mar, Łubiakowski i Wasilewski) święcą pra- 

wdziwy triumf artystyczny. 
Ceny miejsc znacznie zniżone. 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś o godz 

8,30 wiecz. arcywesoła, pełna nieoczekiwa 

nych sytuacyj komedja „Córka i pięciu 0j- 

ców* Somogyi'a. Nowość ta odniosła w Wil- 

nie prawdziwy Uiumi zdięki wesołej treści, 

pełnej temperamentu reżyserji dyr. Zelwero 

wicza, oraz doskonałemu wykonaniu aktor- 

skiemu. > 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 

— Przedstawienie operowe na obozy i ko- 

lonje harcerskie w „Lutni*. Zapowiedziane 

na wtorek 2 czerwca o godz. 8,30 w. przed- 

stawienie operowe na obozy i kolonje har- 

cerskie wywołało już żywe zainteresowanie 

w muzykałnych sferach publiczności wilen- 

skiej. 
Odegrane będą: fragment z opery Czaj- 

kowskiego „Dama pikowa”, oraz urocza, peł 

na wdzięku komedja muzyczna Wiktora Mas 

st: „Zaślubiny Žanetiy“. 

RABEJOG 
SOBOTA. 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. 15.506: 

„Brody żydowskie* — odcz. 16.10: Koncert 

16.40: „Michał Faraday — w setną rocznieę | 

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. 

NIEDZIELA, dnia 24 maja 1931 roku. 

10.00: Tr. uroczystego nabożeństwa ze 

Lwowa z placu alarmowego Korpusu Kade- 

tów Nr. 1. 11.58: Czas. 12.11: Poranek z 
Filharmonji Warszawskiej. 14.00: „Żywienie 
krów latem** — odczyt. 14.20: Muzyka i od- 
czyty rolnicze. 15.40: Aud. dla dzieci. 1 $ 

Aud. dla dzieci. 16.10: „Bitwa pod Ostrołe- 
ką* — odczyt. 16.40: „W skamieniałym lesie 
pod Warną* — odczyt. 17.15: „Wiadomo'ci 

przyjemne i pożyteczne. 17.40. Koncert рори 

  

   

   

  

  

  

  

    

  

  

    

larny. 19.05: „Kukułka wileńska*. 19.25: 
„Amerykańskie dziecko — feljeton. 19.40: 
„Józefuoweczka przy powodzi* — feljeton 
19.55: Program na poniedziałek. 20.00: Słu- 
chowisko. 20.30: Koncert wieczorny. 22.00: 
„Mój pierwszy dzień w Indjach“ — feljeton. 
22.15: Recital na klawensynie. 22.50: Kom. 
i muzyka taneczna.
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Stolica rozwodów w Ameryce. 
Myliłby się każdy, ktoby przypuszczał, że 

Stany Zjednoczone poprzestają na jednej 
stolicy. Kążde większe miasto w tym kraju 
rości sobie pretensje do grania głównej roli 
w jednej z różnych dziedzin ludzkiego współ 
życia, a żadne z miast nie jest stolicą w Ści- 
słem tego słowa znaczeniu. 

Tak więc Boston jest ośrodkiem ruchu 
umysłowego Stanów Zjednoczonych, Wa- 
szyngton — to stolica państwowości Yanke- 
sów, Chicago — to przedewszystkiem jedna 
ogromna rzeźnia, jakiej drugiej niema na 
całym świecie. Detroit znane jest szeroko 
jako stolica przemysłu automobilowego. Fi- 
ładelfja — przemysłu stalowego, natomiast 
New York to najbogatszy bankier świata, a 
jedna z dzielnic New Yorku — Coney Island, 
zwana „Kieszonkową Sodomą* — to stoilca 
zabaw ludowych. 

Ostatnio całkiem niewielkie miasteczko 
Reno — nabrało dla Yankesów szczególne- 
go znaczenia, stając się stolicą najprędszych 
i najłatwiejszych rozwodów. Każdy żonaty 
Amerykanin pociesza się sekretnie, że o ile 
zbrzydnie mu pożycie małżeńskie, to najle- 
piej w takic hrazach pojechać na godzinę do 
Reno, by wstąpiwszy przechodem do mag'- 
stratu, powrócić „do siebie“ stuprocentowym 
kawalerem. Każda też kłótnia małżeńska 
kończy się sakramentalnem: „Słuchajno-no, 
bo pojedziemy do Reno!“. 

W urzędach miejskich „stolicy* Reno sę- 

    

dziowie nie wchodzą w przyczyny skarg roz- 
wodowych, natomiast surowo upominają ga- 
datliwych kandydatów do rozwodu, by zgod- 
nie z dewizą „czas — to pieniądz* nie prze- 
kraczali sześciu minut „urzędowo przezna- 
czonych na załatwienie jednej tego rodzaju 
sprawy. 

Magistrat miasta Reno dopiero od kilku 
tygodni wprowadził takie udogodnienie, a 
już dzienniki całego kraju ochrzciły to mia- 
sto „stolicą rozwodu”, tłumy zaś amatorów 
„express—divorce“ spieszą do“ „stolicy“ ze 
wszystkich zakątków Stanów Zjedneczonyci, 
by tu właśnie „dostąpić* aktu rozwodu. 

Pierwsze tygodnie tej oryginalnej dzia- 
łalności urzędów miejskich w Reno wykazu- 
ją kilkaset wydanych rozwodów tygodniowo, 
czyli przeciętnie ponad 50 dziennie. W zwią- 
zku z tem pisma amerykańskie donoszą, że 
miasto Kingstone w Pensylwanji przygoto 
wuje się do pobicia rekoru miasta Reno 

przez jeszcze dalej idące ułatwienie w pro- 
wadzeniu spraw rozwodowych. J. K. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!! ===   

  

    

К ОВ Z BCA WEB NS RI 

Fatalny strzał w domu rozpusty. 
Student-awanturnik skazany na ciężkie więzienie. 

Przed niespełna rokiem wydarzył się wy 
padek, który rzucił dosadnie charakterysty- 
czne światło na prowadzenie się i brawuro- 
we postępki części naszej młodzieży zbyt- 
nio folgującej nieokiełznanemu temperamen- 
towi. 

O godz. 3 nad ranem dnia 1 czerwca ub. 
r. po libacji w jednym z kabaretów trzej 
studenci w stanie wysoce podnieconym zja- 
wili się w domu rozpusty, utrzymywanym 
przez niejaką Libę Kopelowicz, a miesz- 
czącym się przy jednym z zaułków na krań- 
cu miasta. 

Podczas gdy dwaj z gości zajęli się fry- 
wolnemi pensjonarjuszkami tego zakł., trzeci 
ich kolega Albert Rauba, student U. S. В. 
zaaranżował tańce uruchamiając znajdują- 
cy sie patefon. 

Gospodyni przybytku, ze względu na póź- 
ną porę a głównie w obawie przed odpowie- 
dzialnością za płoszenie snu sąsiadom, pro- 
siła o zaprzestanie krzykliwej zabawy. 

Zuchowaty student, bez względu na wszy- 
stkich i wszystko, chciał szaleć i wzbraniał 
się zamknięcia tonodajnego aparatu. 

Wynikła sprzeczka i utarczka w czasie 
której patefon spadł na podłogę. W chwili, 
kiedy Kopelowiczowa zajęta była podnosze- 
niem aparatu i zbieraniem kawałków ро- 

tłuczonych płyt, padł strzał, a kula ugodzi- 
ła gospodynię w twarz. 

Sprawcą strzału jak się okazało był Rau- 
ba, który po wypadku wybiegł z lokalu, kie- 
rując się w stronę miasta. 

Zaalarmowany strzałem i krzykiem po- 
sterunkowy dogonił i zatrzymał niefortun- 
nego strzelca, od którego odebrał broń i od. 
prowadził do komisarjatu. 

Ranną Kopelowicz przewieziono do szpi- 
tala, gdzie pozostawała na kuracji do dnia 
9 czerwca. 

Oględziny sądowo-lekarskie rannej usta- 
liły, iż odniosła ona postrzał lewego policz 
ka, przyczem kula ugrzęzła w górnych krę- 
gach szyi zakłucając funkcje żucia i prze- 
łykania. Uszkodzenie to zaliczono do kate- 
gorji ciężkich. 

Poddany badaniu Rauba, nie przyznał się, 
do winy, oświadczając, iż nie zdaje sobie 
sprawy z tego wypadku. 

Sprawę skierowano do sądu grodzkiego, 
lecz w trakcie rozprawy, sąd w czynie os- 
karżonego dopatrzył się przestępstwa, prze- 
widzianego w art. 49 i 458 k.k. t. j. usiłowa- 
nia zabójstwa w afekcie, a wobec tego akta 
odesłano do kompetentnej instancji t. j. do 
sądu okręgowego. 

Wczoraj, przykry ze wzgl. na okolicznoś- 
ci ten proces, znalazł się na wokandzie III 

wydziału karnego, któremu przewodniczył p. 
sędzia Sienkiewńicz przy udziale pp. sędziów 
Zaniewskiego i Rogińskiego. 

Do sprawy przyłączyła się w charakterze 
powódki poszkodowana Kopelowicz, która, 
zastrzegając sobie prawo poszukiwania strat 
jakie poniosła wskutek kuracji, i stałej cho- 
roby, domagała się przysądzenia na jej ko- 
rzyść 20 zł. z procentami za zniszczone płyty 

Po zbadaniu świadków i wysłuchaniu о- 
skarżenia przedstawiciela urzędu prokurator- 
skiego wiceprokuratora p. Hejberta i wywo- 
dów rzecznika oskarżonego mec. J. Rutkie- 
wieza, sąd, w wyniku narady, uznał osk. Al- 
berta Raubę za winnego dopuszczenia się in- 
kryminowanego przestępstwa i skazał go na 
osadzenie w ciężkiem więzieniu przez lat 
cztery, 

Na rzecz powódki cywilnej sąd zasądził 
od skazanego 20 zł. z procentami i kosz 
tami przeprowadzenia procesu. 

Surowy ten wymiar kary oby był odstra- 
szającym i przestrzegającym przykładem dla 
innych „wesołych* przedstawicieli młodzieży, 

Ka-er. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
PODRZUTEK. 

— W dniu 21 maja w przedsionku domu 
Nr. 8 przy ulicy Kasztanowej znaleziono 
podrzutka płci żeńskiej w wieku około 1-go 
miesiąca i ulokowano w przytułku Dzieciąt- 
ka Jezus. 

Nr. 118 (2060) 

KRADZIEŻE. 

— Grodziewicz Anna (Bakszta 14) zamel- 
dowała, że nieznani sprawcy, zapomocą do- 
branego klucza, dostali się na strych domu, 
skąd skradli bieliznę damską i pościelową 
ogólnej wartości 500 zł. 

— Pod Halą Miejską Siekierskiej Józefie 
(Marcowa 16) skradziono torebkę z zawar- 
tością 20 zł. Ustalono, że kradzieży tej doko- 
nała Pliskin Chaja (Krupniczy 1), którą zat- 
rzymano, skradzionej torebki jednak i go- 
tówki nie odnaleziono. 

— Z niezamkniętego mieszkania (Poloe: 
ka 9) Durskiemu Leonowi skradziono 40 zł. 
w gotówce. Ustalono, że kradzieży tej doko- 
nał Gubski Jan (Mostowa 6), którego ze skra 
dzionemi pieniędzmi zatrzymano. 

2700000000: 000004000000000004400400000000 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

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

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-: Czynna od godz. Il-ej do IB-ej. :- 
KAUCJA 5 Zł ABONAMENT 2 Zł: 

e BODO N ini 100000000000000000 000000000070   
Cena bil.: Parter 60 gr., Balkon-30 gr. 
Od dnia 22 do 25 maja 193] r, włącznie 

będą wyświetlane filmy: 
б Miejskie Tajemnica hotelu 7 

ALA MĘSKA | 488 Merna Kennedy i Glenn Tryon. -:- NAD PRocRAM: Zmiana dam ©;° 
Asirebrameka 5. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 

„- AMSREZAO   

  

Ceny znacznie zniźone. 
Ulubieni. ° i pakiezesi Maurice Chevalier 

NAD PROGRAM: 

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

RELIOŚ" 
Wileńska 38, tel. 9-26 

BŽWIEKOWB KINO 

„ULO 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! Najpięk- 
niejsza kreacja 

W roli głównej bohat. 
filmu „Droga do Raju" Liljana Ha   

Początek seansów od godz. 6-ej. 

w przebojow. 

dźwiękowcu 

Wszechświatowy przegląd dźwiękowy Peramountu. 
WKRÓTCE: Największy przebój Maurice'a Chevalier'a „KAWIARENKA”. 

„ama, Z rozkazu księżniczki 

Następny program: Na ognistym smoku. 

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

ZA OGEANEM ciaudette coibert 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15 

Film ten 
przewyższa nawet 
„Paradę miłości”, 

rvey i Henry Garat. 
NAD PROGRAM: Tygodnik dźwięk. Paramountu. Początek o g. 4, 6, 8 i 1015, Na l-y seans ceny zniżone 

  

  

Dźwiękowe Kino Dzis; Triumfalny 
przebój 

— dźwiękowy 

Potężny dramat. CGI/ING 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Lokomotywa Nr. 2329 
Arcydz. który udział w tym filmie przypł. życiem. NAD PRO- 

my Ż Uchuki W ro s. LON Chaney, ży: 1) Dodatek dźwięk. Foxa, 2; Powódź 

  

  

  

w Wilnie. Początek o g. 4, w dnie świąt. o g. 2-ej Na |-szy seans ceny zniżone. Dla młodz. dozwol. 

Dziś! Nadzwyczajny podwójny program! Wielki film polski w-g scenarjusza Konrada Toma 
KINO-TEATR Wielki d t ty na tl kė p A N «|» Kiedy kobieta zdradza męża Nina w ae wawa па le stosunkėw 

1 Wilnie K. Niewlarowska, s Wielki dram. sen- 
& M. Modzelewska i Józef Węgrzyn. 2) Książe wśród cowboy ów Sy macki 

WIELKA 42 tle wielkiej miłości fermera. W rolach głównych: Król cowboy.ów Tom Tyller oraz jego urocza partnerka DO- 
S rothy Dumbar. Początek o godz. l-ej, Ceny od 30 gr. . : 

Kino Kolejowe | Dziś i dni następnych! B rr ił z e. Mił rr ( ki 
Ww iai 1 lśnie- OGNISKO "Z" asn mIOScI (HI0S6 UZ6PKIESA 

‚ Ь Wzruszająca historja miłości syna wschodu i Europejki. Riamsai w jo aktach 
w h о dz. 6 ej, totak tworaskojow | siek Rod la Rocque i Marcelina Day. Fezu ryż ogód 

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

" Н ва a Potężny dramat w 8 aktach. W rolach głównych: D. Barry- 
STYLOWY ю Trzesawisko zyci more i Marja Allea kruczowłosa uwodzicielka. * * 

E Najnowezy fascynujący sensacyjno-erotyczny dramat w 8 aktach. 
ullea Wielka 36. | 2) Rex-Bell czarodziej W rolach głównych: Lola Todd i Rex-Bell. :   
  

Bziš! Nowa kopja! Nowe wydaniel Mistrz ekranu 

  

ET TAJNY KURJER L U > Ša Iwan Mozžuchin w swoim arcydz. a A : 

* Sac Ul Dłgówar SRG 
Miekiewicsa 11, £.15-62 wa wirów o R w dnie Ee godz. YE ad 40 z Rz! 

p 

ariatowia |= szyi, MIASTO CUDÓW (Gaucho): Światowid | = "== *"" | aucho):< 
a pablicznziei wiecicj Douglas Fairbanks i Lupa Velez. Miekiewicza 9, 2 a dozwolone Ё   

  
  

  

  

WYKAZ 
8% 1 5% Listów Zastawnych Tow. Kredytowego m. Wilna, wy- 
łosowanych w dniu 18-go maja 1931 roku (5-te losowanie). 

8% Listy Zastawne serji I-ej z 14 kuponami: po złot. 100 — Nr. Nr. 4, 
30, 67, 116, 160, 188, 190, 194, 267, 317, 331, 418, 430, 540, 568, 587, 612, 631, 641, 
687, 774, 845, 850, 862, 887; po złotych 500.— Nr.Nr. 216, 268, 271, 292, 590, 798, 
929, 935, 1022, 1084: po złotych 1000.-- Nr. Nr. 18, 60, 68, 179, 452, 707, 813, 881, 
1472, 1839, 2082, 2111, 2210, 2320, 2338, 2530. 

5% Listy Zastawne Konwersyjne serji „K* z 13 kuponami: po zł. 25— 
Nr. Nr. 293, 310, 577, 673, 891, 1438, 1493, 1525, 1529, 1719, 1749, 1777, 1779, 1780, 
1804, 1852. 1876, 1908, 1910; po złotych 50.— Nr.Nr. 74, 184, 277, 260, 295, 531, 
617, 829, 839. 1250, 1286, 1540, 1751; po złotych 250.— Nr. Nr. 309, 739, 883, 896, 
1419, 1507, 1535, 1796, 2036, 2057, 2062, 2329, 2375, 2603, 2773. 

5% Listy Zastawne emisji przedwojennej w rublach, zwaloryzowane: 
po rubli 100.— (zł. 77.50) Nr. Nr. 391, 409, 903, 1129, 1337, 1661, 1802, 1988, 2166, 
2460, 2507, -2539, 2574, 2651, 2780, 2819, 3081; po rubli 500.— (zł. 387.50) Nr. Nr. 
18, 166, 264, 480, 488, 512, 1124, 1455, 1562, 1666, 1702, 1886, 2415; po rubli 1000.— 
(zł. 775—) Nr. Nr. 110, 205, 558, 1125, 1503, 1676, 1677, 2020, 2279, 2501, 2568, 
2582, 2939, 3015, 3280, 3432, 3508. 

Wypłata za powyższe listy ich nominalnej wartości uskuteczniana będzie 
poczynając od dnia 1-go lipca 1931 roku przez kasę Towarzystwa w Wilnie, ulica 
Jagiellońska Nr. 14. . | 

  
  

  

NAJKORZYSTNIEJ 
kupuje się towary gwa- im i 
rantewanej dobroci u Głowińskiego 
Pelecamy tweedy na kostjumy i suknie, jedwabie, 
jedwabie surowe, jedwabie sztuczne, perkale dese- 
niowe, materjały sukniowe i paltowe. 

UWAGA — WILEŃSKA 27. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3 rewiru, 

Wacław Leśniewski, zamieszkały w Wilnie przy ulicy 
3-go Maja Nr. 13, m.6, na zasadzie art. 1030 0. Р. С. 
obwieszcza, iż w dn. 28 maja 1931 r., o godz. 10 rano 

  

w Wilnie, przy ullcy Wielkiej Nr. 66, odbędzie się 

sprzedaż z licytacji publicznej majątku ruchomego; 
należącego do firmy „Optyfot* w Wilnie, składające- 
go się z towarów sklepowych, oszacowanych na sumę 
3090 zł., na zaspokojenie pretensji Banku Polskiego 
Oddział w Wilnie w sumie 2200 zł. z %% i kosztami. 
438/V1 Komornik W. Leśniewki.   

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

stępujące wpisy: 

W dniu 15.IV. 1931 r. 
1032 NE "Fiqmia*" „Suis Jokes W Zofia Afzek> 

sztadt Izrael”. Firma obecnie brzmi: „Biblioteka A. 
G. Syrkina*. Przedmiot: prowadzenie biblioteki. Sie- 
dziba w Wilnie, ul. Wielka 14. Współnicy zam. w 
Wilnie — Zofja Syrkinowa przy ul. Subocz 6-a oraz 
Leon, Fryda, Eugenja i Elżbieta Syrkinowie—wszyscy 
przy ul Wielkiej 14. Na mocy decyzji Sądu Okręgo- 
wego w Wilnie I Wydziału Cywilnego z dn. 20-II. 
1931.r. prawa zmarłego wspólnika Juljusza Syrkina 
przeszły w drodze spadku na rzecz Leona, Frydy, 
Eugenji i Elżbiety Syrkinów. Wspólnik Ajzensztadt 
Izrael zbył swój udział na rzecz Zofji Syrkinowej 
oraz Leona Frydy Eugenji i Elżbiety Syrkinów i wy- 
stąpił ze spółki. Wyłącznym zarządcą jest Leon Syr- 
kin, który podpisuje w imieniu spółki we wszystkich 
wypadkach samodzielnie. 310/V1 

W dniu 27.IV. 1931 r. 
1673. II. Firma: „Frumkin Aleksander“. Przedsię- 

biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejstru. 
311/VI 

  

11816. Il. Firma: „Buszkaniec Jankiel i Złoto- 
jabłko Lola — S-ka*. Spółka została zlikwidowana i 
wykreśla się z rejest.u. 312/VI 

  

2578. |. Firma: „Husejn Grebi Ogły*. Siedziba 
przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. Kolejową 
7-a w Wilnie. Właściciel zam. przy ul. Targowej 13/2 
w Wilnie, 313/VI 

W dniu 31.III. 1931 r. 
12726. I. Firma: „Sprzedaż śledzi Jenty Baszkin“, 

Siedziba w Wilnie, ul. Wiłkomierska 39. Sprzedaż 
śledzi. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel — Baszkin 
Jenta, zam. w Wilnie, ul. Wiłkomierska 35. 314/VI 

12727. 1. Firma: „Bronisław Kosiak* w Wilnie, 
ul. Połocka 1. Piwiarnia. Firma istnieje od 1930 r. 
Właściciel — Bronisława Kosi m. w Wilnie, ul. 
Arsenalska 6. * 315/V1 

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

następujące wpisy pierwotne: 
8 W dniu 31.III. 1931 r. 
12728. |. Firma: „Rywał — Icek Minkow* w Wil- 

nie, ul. Niemiecka Sklep galanteryjny. Firma istnie- 
je od 1931 r. WŁ e| — Icek Minkow, zam. w Wil- 
nie, ul. W. Stefańska 23 m. Li. 316/V1 

12729. |. Firma: „Mełamed Mozes* w Wilnie, ul. 
Jezuicka 6 m. 5. Dostawa siana, słomy, artykułów 
żywnościowych i innych dla wojska. Firma istnieje od 

   

  

    
   

   

    

1931 r. Właściciel — Mozes Mełamed, zam. tamże. 
317/V1 

12730. |. Firma: „Pilnik Mendel" w Wilnie, ul. 
Łotoczek 4. Sklep mięsa. Firma istnieje od 1930 r. 
Właściciel — Pilnik Mendel, zam. tamże. 318/VI 

12731. |. Firma: „Szafer Cina* w Wilnie, ul. Pił- 
sudskiego 18. Mleczarnia. Firma istnieje od 1930 r. 
Właściciel — Cina Szafer, zam. w Wilnie, ul Sa- 
wicz 7. 319/V1 

12732. |. Firma: „Laboratorjum perfumeryjno-ko- 
smstyczne Froja, właściciel — Becalel Jabłoński". La- 
boratorjum perfumeryjno - kosmetyczne. Siedziba w 
Wilnie, ul Zwierzyniecka 6. Firma isinteje od 1931 r. 
Właściciel—Becalel Jabłoński, zam. w Wilnie, ul. Sa- 
dowa 12 — 2. Generalnym plenipotentem na mocy 
plenipotencji, oblatowanej w dn. 23 marca 193! r. za 
Nr. 1375 przez Notarjusza Seweryna Bohuszewicza w 
Wilnie jest Joel Jabłoński, zam. w Wilnie, ul. Sado- 
wa 12. 320/V1 

W dniu 22.IV. 1931 r. 
12792. | Firma: „Gusiacka Chaja* w Wornianach, 

pow. Wileńsko-Trocki Sklep spożywczy i galanteryj- 
ny. Firma istnieje od 1886 r. Właściciel — Gusiacka 
Chaja, zam. tamże. 321/V1   

12793 I. Firma: „Karol Miłto* w Wilnie, ul. 
Ostrobramska 17. Sklep artykułów mlecznych i owo- 
cowych. Firma istnieje od 1931 r. Właściciel — Karol 
Miłto, zam. tamże. 322/V1 

12794, I. Firma: „Helena Romanowska“ w Wil- 
nie, ul. Mostowa 39/29. Sklep mięsa i wędlin. Firma 
istnieje od 1931 r Właściciel — Helena Romanow- 
ska, zam. w Wilnie, ul. Lelewela 6. 323/V1 

12795. |. Firma: „Sosne Gabryel* w Wilnie, ul. 
Nowogródzka 90. Herbaciarnia i sprzedaż piwa. Firma 
istnieje od 1928 r. Właściciel — Sosne Gabryel, zam. 
tamże. 324/V1 

12796 1. Firma: „Szamatowicz Olga" w Wilnie, 
ul Beliny 16. Sprzedaż pieczywa i artykułów spożyw- 
czych. Firn a istnieje od 1931 r. Właściciel — Szama- 
towicz Olga, zam. tamże. 325/V1 

W dniu 23.IV. 1931 r. 
12797. 1. Firma: „G. Kauicz —Gorysława Kauicz* 

w Wilnie, przy ul. Zamkowej 8. Sprzedaż konfekcji i 
galanterji. Firma istnieje od 1931 r, Właściciel — Go- 
rysława Kauicz, zam. w Wilnie, przy ul. Dzielnej 15. 

12798. I. Firma: „Sklep spożywczo - kolonialny 
Ignacego Kapusto* w Wilnie, przy ul. Nieświeskiej 15. 
Sprzedaż artykułów spożyczych. Firma istnieje od 
1930 r. Właściciel — Kapusto Ignacy, zam. tnmże. 

327/V1 
  

12799. I. Firma: „Anna Lewdorowiczówna* w 
Wilnie, przy ul. Wileńskiej 22. Sklep robót ręcznych. 
Firma istnieje od 1931 r. Właściciel—Anna Lewdoro- 
wiczówna zam. tamże. 328/V1 

12800. I. 
  

Firma: „Lancman Rachela* w Wilnie, 
przy ul. Szpitalnej 11. Sklep skór. Firma istnieje od 
1931 r. Właściciel—Lancman Rachela zam. tamże. 

329/V/ 
    

12801. I. Firma: „Potasznik Małka — sklep owo- 
ców, słodyczy i napoi chłodzących* w Wilnie przy 
ulicy Stefańskiej 6. Sklep owoców, słodyczy i napoi 
chłodzących. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel— 
Potasznik Małka Sora zam. w Wilnie przy ul. Kwa- 
szelnej 21 m. 54. 330/V1 

12802. I. Firma: „Moweza Taje“ w Wilnie przy 
ul. Sadowej |. Sklep wędlin. Firma istnieje od 1928 r. 
Właściciel—Mowsza Tajc zam. w Wilnie przy ulicy 
Stefańskiej 6. 331/V1 

12803. I. Firma: „Bramowicz Janina“ w Wilnie 
przy ul. Końskiej 22. Kawiarnia ze sprzedażą piwa. 
Firma ietnieje od 1931 r. Właściciel—Bramowicz Ja- 
nina zam. w Wilnie przy ul. Zawalnej 59 m. 13. 

332/V1 
W dniu 24.IV. 1931 r. 

12804: I. Firma: „Sklep spożywczo-kolonjalny — 
Mazji Jasińskiej" w Wilnie przy ulicy Miodowej 3. 
Sprzedaż artykułów spożywczych. Firma istnieje od 
1931 r. Właściciel— Jasińska Marja zam. UŻY 

/NI 

  

    

  

12805. I. Firma: „Naumowicz Helena“ w Wilnie 
przy ulicy Kijowskiej 17. Piwiarnia. Firma istnieje od 
1931 r. Właścicie|—Naumowicz Helena zam. w Wilnie 
przy ul. Piłsudskiego 31. 334/V1 

W dniu 20.IV. 1931 r. 
12780. I. Firma: „Krupowis Aleksander“ w Wil- 

nie ulica W. Stefańska 33—||. Piwiarnia. Firma ist- 
nieje od 1927 roku.. Właściciel—Krupowis Aleksan- 
der zam. tamże. 389/V1 

W dniu 19.IV, 1931 r. 
12781. I. Firma: „Sklep przędzy inż. Jakóba Mi- 

leckiego* w Wilnie ul. Rudnicka 9. Sprzedaż przędzy. 
Firma istnieje od 1931 r. Właściciel—Jakób Milecki 
zam. w Wilnie przy ul. Subocz €-a m. I. 390,V1 

W dniu 20.IV. 1931 r. 
12782. I. Firma: „Pietrowa Władysława" w Wil- 

nie przy ul. Śniegowej 22 m. 10. Sklep spożywczo- 
kolonjalny. Firma istnieje od 1931 r. Właściciel —Pie- 
trowa Władysława zam tamże. 391/V1 

SING     

Kupujcie i popierajcie 

wyroby fabryk krajowych! 
T T R T ZOZ EZR TY RETRO OPOYA 

  

  

Świeże wody 
naturalne mineralne 

otrzymano. 

Skład apteczny i kosmet. 

Prog. Wł Narbuta 
Wilno, Ś-to Jańska ||. 
Telefon 4-72. 465% 

Motocyk! 
B. S. A. do sprzeda- 
nia za 600 zlotych. 
Wiadomość: Mickie- 
wicza Nr. 22, m. 10, 

Z. Sroczynski. 

    

Fopin jfirmy Mihl- 
bach w dobrym stanie 

do sprzedania. Adres: Za- 
walna 8, m. 7. Pośredni- 
kom nie fatygować się. 

Poszukuję pokoji 
umeblowanego wraz z po- 
ścielą, wejście niekrępu— 

pożądane wygody- 
Oferty do Administracj 
„Kurjera“ pod „Pokėj“- 

Do sprzedaży - 
doskonałego preparatu 

leczniczego (bez blagi> 
przeciw | reumatyzmowis 
artretyzmowi i t. p. — ро- 
szukujemy osób chcących. 
mieć zarobek poboczny. 
Oferty: „Ekstralit*, War- 
szawa-Praga, Środkowa 3 

DOMY 
przy ul. Nowoświeckiej 5 
do sprzedanią. Szczegóły 
u dozorcy. 2 

Dr. S. Kaplan 
Choroby weneryczne 

i skórne— przeprowadził 
się na ul. WILEŃSKĄ 8 

. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 
ul. Wielka Nr. 21, 

tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 
W. Z. P. 29. 

Lt Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weueryczne 

1 moczopleiuwe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 i 4—8. 

Akuszerka 

Marja Araežina 
przyjmuje od 9 rano do 
7 wiecz. ul. Mickiewicza30 

  

   

          

m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 

drewniany 
D 0 do sprze- 

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

miejscu u właściciela. 

MIGNON G. EBERHART. 

Gdy pacjent 

62 

przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Wybuchła kłótnia, Dimuck oświad- 
czył zuchwale, że on zabierze pienią- 
dze. Panie Dimuck, pan wiedział, że 
pan musi zabić i Grondala? — Proszę 
mi odpowiedzieć 

— Czy... czy jeżeli się przyznam. 
to będzie dla mnie lepiej? -- zapytał 
morderca, mrugając brzydko szczurze- 
mi ślepiami. 

— Przyznał się pan — rzekł O'Le- 
ary. 

Pacjent na łóżku poruszył się nag- 
le i zamamrotał. Odwróciłam się 
ko i zobaczyłam podniesione ku sc 

   

=    

    
    

  

stare, inteligentne niebieskie oczy. 

— Kto — pani — jest? — zapytał 
z trudem. 

— Dziaduniu! — March osunęła 
się na kolana koło łóżka. 

— March — rzekł stary. — M— 
March — mówił powoli, niewyraźnie. 
—zielony — zielony... 

— Zielony słoń, dziaduniu? Jest 
tutaj. Nikt go nie zabrał. 

O'Leary podszedł szybko do łóżka 
i wsunął słonia w pomarszczoną rękę 

chorego. 
— Telefonujcie do doktora! —- 

rzekłam do Kemy. — Prędko. Śpiesz- 
cie się! Główna 2336! 

Doktór przybył o szarym, zimnym 
świcie i zbadawszy pacjenta, którego 
stan okazał się stosunkowo zadawa- 
lający, zajął się wydarzeniami nocy. 
Zainteresowanie jego temi zbrodniami 
było aż rażące. Później Kema przy- 
niosła kawy, której ciepły aromat po- 
działał na nas pokrzepiająco. Kiedy 
przyjechała karetka policyjna. ja i 
March spojrzałyśmy sobie w oczy i 
przeszły nas zimne dreszcze, Mittie 
przyglądała się odjazdowi z nosem 
rozpłaszczonym o szybę. Izabella sie- 
działa, wspaniała i swobodna, w ko- 

szuli tylko i w chińskim szalu, paliła 

MMiydawniciwo „Kurjez Wileński" S-ka z ogr. odp. 

papierosa i patrzyła w ogień. Lonergan 
nie odstępoweł March, a Eustachy i 
Karol wypytywali O'Leary'ego o szcze 
góły jego dochodzeń. 

W bladem świetle poranka schody 
na wieżę i zieloną sofę wyglądały po- 
nuro i złowieszczo i widok ich wrył 
mi się w pamięć na zawsze. 

Była już siódma, kiedy pozosta- 
wiono mnie samą. Ostatnia wyszła Iza- 
bella. W chwilę po jej wyjściu powró- 
cił O'Leary i wzdychając głęboko, 
rzucił się na fotel. 

  

— A więc — rzekł znużonym gło- | 
sem — pani pacjent jest na drodze do 
wyzdrowienia i zbrodniarz dostał się 
w ręce sprawiedliwości. 

—- Dostał się w ręce sprawiedliwo- 

šci — powtórzyłam za nim. Podnios 
łam ręce do czepka i wetknęłam pod 
niego rozsypujące się włosy. 

— Nie wydaje się pan bardzo ura- 
dowany i triumfujący — zauważy- 

łam. 

— Bo nie jestem — odpowiedział 
znękanym głosem. — Okropny jest 
mój zawód. Bez wyobraźni byłbym 
do niezego, ale dzięki wyobraźni za 
bardzo zdaję sobie sprawę z tego, co 
zrobiłem. 

— Ale ten człowiek był mordercą 

i zasłużył na to. co go spotkało — 
odpowiedziałam surowym tonem. 

— Tak. — Milezał chwilę. poczem 
wzruszył ramionami. — W każdym 
razie — skończyłem z tem. 

— (zy Dimuck naprawdę zamie- 
rzał zamordować starego starego Fe- 

— zapytałam szeptem, bojąc się 
zić pacjeneta, który zasnął pierw- 

szym naturalnym snem. — I czy to 
on zrobił przedwczoraj rewizję w mo- 
im pokoju? 

Lance O'Leary skinął głową. 
— Niech pani spojrzy — pokazał 

mi błyszczący nóż. — Upuścił to w 
chwili, gdy go pochwyciłem przy łóż- 
ku. Okropne narzędzie, prawda? Nie 
pokazałem tego pannie March. 

— Ale jakim sposobem Karol Fe- 
derie znalazł się dziś w nocy w tym 
pokoju? | 

— Wszedł przez drzwi. Sledzilem 
go. Powiedział mi, że po przeczytaniu 
wiadomego dokumentu przewidywał 
taki obrót rzeczy. Karol nie chciał 
śmierci ojea. Coprawda może tylko ze 
względu na spadek, który mu stary Fe 
derie mógł zapisać. 

— Dlaczego on nie zdradził się ze 
swoją obecnością odrazu po przeczy- 
toniu dokumentu i zorjentowaniu się, 

   

  

Druk. „Znicz*”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

że śmierć starego Federie uczyniłaby 
spadkobiercą Dimucka. 

O'Leary spojrzał na mae z iryta- 
cją. 

— Niech pani nie zapomina, że Ka- 
rol nie wiedział tego wszystkiego, -co 
myśmy wiedzieli. Tej nocy zostawił 
drzwi do tej sypialni na górze otwarte. 
Nastawiłem pułapkę na Dimucka i cza 
towałem w pasażu. Kiedy Dimuck 
schodził na dół, pani była na straży za 
kotarą, a Karol u drzwi. Dimuck był 
w desperacji że cała jego kombinacja 
weźmie w łeb i dlatego zaryzykował. 
W razie ocknięcia się klijenta groziła 
mu coś gorszego niż utrata jego mająt 
ku. 

Lance O'Leary westchnął ponow - 
nie, schował nóż do kieszeni i wstał. 

— Nie wiem, jak pani podzięko- 
wać, panno Saro — zaczął. 

Nie pozwoliłam mu dokończyć. Na 

„jacielska wymiana różnych 
zastrzeżeń i wkońcu on skierował się 
wolnym krokiem do wyjścia. Na tle 

zielonej portjery przystanął na chwilę 
i obrzucił ponury pokój uważńem 
spojrzeniem bystrych oczu. W twarzy 
jego było coś dziwnie znaczącego. Po- 
czem odwrócił się, wykonał pożegnal- 
ny gest ręką i zniknął. I znów zosta- 

      

łam sama, twarz w twarz z milczącą 
grozą starego domu. 

Niewiele juź mam do powiedzenia. 
Stary Federie okazał się miłym i inte- 
resującym pacjentem, zwłaszcza po- 
pojednaniu się z Karolem Ałe gdy wy_ 
zdrowiał, powróciłam do szpitala i od 
tego czasu nie zaangażowałam się już 
ani razu do prywatnego domu. Tutaj 
jest bezpieczniej. 

W czasie sprawy sądowej, która 
się ciągnęła bardzo długo, widziałane 
się parę razy z Federie'mi i wiele razy 
z O'Learym. Nie tak dawno pielęgno- 
wałam go po operacji ślepej kiszki i w 
trakcie jego rekonwalescencji odtwo- 
rzyliśmy sprawę Federie'ch z: takiem 

powodzeniem, że pielęgniarki odbywa 
jące praktykę,, ošwiadcz3 że noga 

żadnej z nich nie przestąpi progu po- 
koju detektywa i naczelny lekarz przy 

szedł zrobić porządek. 

— Nie się nie stało — rzekł Lance 
O'Leary. — Może pan uważać, że pan- 
na Keate jest dobrą pielęgniarką, Ja 
jestem zdania, że jest jeszcze lepszym 
detektywem. Następnym razem, gdy 
mi się trafi jaka trudna sprawa, za- 
biorę ją z sobą. 

Naturalnie wzięłam to za żart. 
(Koniec). 

  

   

          

Redaktor odpowiedzialny Wiadystaw Monkiewicz 
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