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NIEZALEŽNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

Cena 20 groszy. 
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Słusznie zaznaczyła „Gazeta Pol- 

ska“, 

Zgromadzenia lub Rady Ligi ukazu- 

  že-przed každą niemal sesją 

ja się zapowiedzi, iż nadchodzące obra 

dy genewskie będą posiadać niezwy- 

kłą doniosłość, że staną się punktem 

zwrotnym w polityce europejskiej, a 

nawet światowej, która w zależności 

    

od ich wyników podąży w tym lub 

innym kierunku. Przepowiednie te 

jednak dotychczas ani razu się nie 

ssprawdziły. Wręcz przeciwnie, za- 

miast oczekiwanych sensacyj, obrady 

genewskie przynosiły zazwyczaj głę 

bokie rozczarowanie. 

Tym razem również spotkał zawód 

ystkich, 

się jakichś decyduj 

tych wsz którzy spodziewali   
  

ących uchwał i do; 
  

niosłych posunięć w Genewie. Nie na- 

łeży jednak zapominać, że Liga jest 

w założeniu swem terenem, gdzie osią- 

ga się kompromisy, a nie boiskiem na 

którem odnosi się stanowcze zwycię- 

stwa lub kompletne porażki. Zadaniem 

jej jest łagodzenie przeciwieństw, wy- 

szukiwanie formuł porozumienia, w 

trudnych zaś wypadkach odraczanie 

drażliwych spraw do następnego po- 

siedzenia lub odsyłanie ich do... Try- 

bunału Haskiego. 

Tak właśnie postąpiono obecnie z 

głośną sprawą unji celnej między 

Niemcami i Austrją. Nie zosłała ona, 

jak wiadomo z tełegramów, przez Ra- 

dę Ligi rozstrzygnięta, lecz przekazana 

Trybunałowi Haskiemu. 

Rząd francuski pragnął skłonić Ra- 

dę do powzięcia decyzji politycznej, 

zakazującej Niemcom i Austrji wszel- 

kich dalszych kroków. w kierunku u- 

rzeczywistnienia ich zamiarów. Na to 

nie zgodziły się jednakże ani Anglja 

ani Włochy i Briand musiał przyjąć 

kompromisową propozycję Henderso- 

na, zapraszającą Radę do rozpatrzenia 

całej sprawy pod kątem widzenia pra- 

wa formalnego. 

Opinja francuska przyjęła decyzję 

Ligi rozmaicie. Podezas gdy prasa le- 

wicowa akceptuje ją naogół, dzienniki 

prawieowe zarzucają Briandowi, jak 

zwykle, zbytnią miękkość. Zdaniem 

ich. nie powinien on był zgodzić się na 

taktykę Hendersona, ograniczającą na 

razie sprawę Anschluss'u dó kwestji 

   

jego legalności, leez już podczas obec- 

nej sesji Rady Ligi wystąpić na mocy 

artykułu 11 paktu Ligi. Artykuł ten 

upoważnia każdego członka Ligi do 

zwrócenia uwagi jej Zgromadzenia lub 

Rady na wszelkie okoliczności mogą- 

ce zakłócić stosunki międzynarodowe 

     i zagrażające pokojowi. 

Procedura, którą przyjęto nie ozna 

cza jednak w: zasadzie zrzeczenia się 

późniejszej akcji na podstawie tego ar- 
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Z wielkiej chmury 
mały deszcz. 

tykułu. Briand zachował go sobie w 

rezerwie. W oświadczeniu swem, kon- 

kludującem rozprawę anschluss'ową 

Briand wyraźnie to podkreślił, nad- 

mieniając, że art. 11 „dominuje ponad 

wszystkiem, stanowiąć gwarancję ge- 

neralną solidarności ; międzynarodo- 

wej : 

Czy jednak będzie rozpatrywana w 

Lidze Narodów strona polityczna pro- 

jektu unji celnej? Min. Curtius nader 

stanowczo oświadczył, że gdyby po 

wyroku Haskim powstały nowe trud- 

ności oznaczałoby to poniżenie Nie- 

miec i Austrji do rzędu państw © 

mniejszych prawach, co byłoby „nie 

Jak z 

Curtius jest tak pewien, iż Haga sta- 

do zniesienia”. tego wynika, 

nie po stronie tezy niemieckiej, iż przy 

gotowuje się do najgwałtowniejszej 

kampanji —- aż do wystąpienia z Ligi 

włącznie — przeciwko politycznemu 

i gospodarczemu protestowi Francji. 

Należy więc przypuszczać, że zgod- 

nie z taktyką kompromisową Ligi — 

Briand (czy jego zastępca) zrezygnuje 

ze swych pogróżek i będzie próbował 

innych środków zapobiegawczych, aby 

nie dopuścić do unji celnej między 

Niemeami i Austrją, poczytywanej o- 

gólnie za wstęp do otoczonego taką nie 

chęcią Anschlussu. 

Wskazuje na to postawa prasy an- 
  która powitała. decyzją Ligi 

Narodów z całkowiłem uznaniem. 

Opinja angielska dopatruje się w. niej 

wielkiego sukcesu instytucji genew- 

skiej, która dowiodła swej użytecznoś- 

ci, łagodząc dzięki osobistemu porozu- 

miewaniu się mężów stanu, kwestje 

drażliwe, nie dające się często regulo- 

wać za pomocą zwykłych metod dy- 

plomatycznych. Prasa angielska nie 

ukrywa, iż sprawa unji celnej nie zo- 

stała rozwiązana, ale wyraża nadzieję, 

że w drodze rokowań pomiędzy zain- 

teresowanemi rządami uda się znaleźć 

jakieś wyjście, które nie zaszkodzi 

sprawie rozbrojenia, ani organizacji 

gospodarczej Europy. 

Stanowisko zaś opinji angielskiej 

miożna uważać za jak najbardziej mia- 

rodajne, gdyż jak wykazały ostatnie 0- 

brady genewskie, jej reprezentant min. 

Henderson przy obecnej konstelacji 

   międzynarodowej posiada głos niemal 

rozstrzygający na terenie Ligi. 

Dopóki więc pracom Ligi będzie 

patronował ten: zdecydowany pacyfi- 

sta, nie nałeży oczekiwać od Genewy 

żadnych stanowczych posunięć. Wśród 

gry sprzeczności gospodarczych i po- 

litycznych w walce też i antytez, rola 

Łigi polega na znalezieniu syntezy po- 

rozumienia i pokoju. 

D. 

  

Echa sprawy gdańskiej w Radzie L. N. 
Wymiana pism między min. Zaleskim a Curtiusem. 

GENEWA, 26. V. (Pat). Sekretar- 

jat generalny ogłasza pisma, wymienio 

ne pomiędzy ministrem Zaleskim a 

przewodniczącym 63-ej sesji Rady, nie 

mieckim ministrem spraw zagranicz: 
nych Gurtius w związku z jego prze- 

mówieniem z okazji przyjmowania ra- 

portu na posiedzeniu w dniu 22 maja 

r. b. o stanie stosunków polsko-gdań- 

skich. Pisma te sformułowane są jak 

następuje: 
Pismo p. ministra Zaleskiego do mi- 

nistra Curtiusa. 

Panie Przewodniczący. Przy okazji 

debaty nad jednym z punktów porząd 

ku dziennego w czasie dzisiejszego po- 

siedzenia uważał Pan za stosowne zło* 

żyć w imieniu Rady dekłarację, w któ- 

rej końcówy ustęp, w świetle dyskusji 

spowodowanej pismem wysokiego ko- 

misarza w Gdańsku, nabiera charak- 

teru wyraźnie politycznego. Niech mi 

wolno będzie uprzejmie zwrócić uwagę 

Jego Ekscelencji na zwyczaj, obserwo- 

wany dotychczas «kurtuazyjnie przez 

    

wszystkich przewodniczących Rady, 

uzgadniania swych deklaracyj, mają- 

cych charakter polityczny, ze swymi 

kołegami, szczególnie sprawą zainte- 

resowanymi. Ze swej strony pozwalam 

Sobie zauważyć, że nie jestem w moż- 

ności przyłączenia się do treści pań- 

skiej deklaracji. Wyłącznie ze wzglę- 

dów kurtuazyjnych wstrzymałem się 

od wyrażenia swego sprzeciwu na po- 

siedzeniu Rady. Nie mogę jednak po- 

zostawić tego incydentu bez sformuło- 

wania protestu 
List p. min 

stra Zaleskiego. 
Mam honor potwierdzić otrzyma- 

nie pisma Waszej Ekseeleneji, w któ- 

rem uważał Pań za właściwe podnie- 

sienie sprzeciwu w sprawie deklaracji, 

którą uczyniłem w charakterze prze- 

wodniczącego Rady Ligi Narodów na 

temat sprawy Gdańska. W przeświad- 

czeniu, że spełniałem z całą bezstron- 

nością powierzoną mi misję i postę- 

powałem zgodnie z obowiązkami prze- 
wodniczącego Rady Ligi, nie mogę u- 

znać pańskiego protestu. Będę miał 

honór podać do wiadomości członków 

   

  

ra Curliusa do mini- 

  

"pismo panskie i swoją na nie odpo: 

wiedź. 

  

Audjencje u P. Prezydenta. 
WARSZAWA, 26. V. (Pat). W dniu 

26 maja o godzinie 11 rano Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej przyjął dele- 
gację Koła Chemików Politechniki 
Lwowskiej w osobach Aleksandra Mo- 
rawidji-Crivilli, Mieczysława Spiessa 
i Jerzego Grzymka. Delegacja wręczy- 
ła Panu Prezydentowi dypiom członka 
honorowego Koła Chemików Politech- 
niki Lwowskiej. O godzinie i7 Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął na 
audjencji p. Michalskiego, dyrektora 
Funduszu Kultury Narodowej. 

Rocznica zgónu Ś p. atamana 
Petiury. 

ŁUCK, 26. V. (Pat). Społecz 
ukraińskie w Łueku obchodziło uro- 
czyście rocznicę śmierci ś. p. atamana 
Szymona Petlury. Uroczystości 'roz- 
poczęły się uroczystem nabożeństwem, 
odprawionemi w soborze prawosław- 
nym, wieczorem zaś, odbyła się w sali 
Ridnej Chaty akademja, w której 
wzięli udział wojewoda Józewski, liez- 
ni przedstawiciele organizacyj społe- 
cznych ukraińskich i polskich oraz 
wielu wyższych urzędników. Akade- 
mja była uroczystem posiedzeniem za- 
rządu Ridnej Chaty. Po zagajeniu 
przez inż. Filipczuka przedstawiciele 
społeczeństwa ukraińskiego i polskiego 
wygłosili liczne przemówienia, w któ- 
rych obrazowali działalność Ś. p. ata- 
mana Petlury jako ideowego wodza 
społeczeństwa ukraińskiego. Na za- 
kończenie chóry wykonały szereg, ża- 
łobnych pieśni. 

Bezpośrednia komunikacja 
między Polską a Estonią. 

Prowadzone są obecnie rokowania 
celem ustalenia bezpośredniej komuni- 
kacji pasażerskiej między Polską i 
Estonia. 

W kołach miarodajnych spodzie- 

wają się, że pertraktacje zostaną ukoń- 

czone w najbliższym czasie i że bez- 

pośrednia komunikacja pasażerska z0- 

stanie otwarta już z dniem 1 lipca r.b. 
Dodać należy że od lutego r. b. ist- 

nieje już między Polską a Estonją bez- 

pośrednia komunikacja towarowa. 

Kongres fitopatołogiczny. 
Warszawa 26. 5. Pat. — W dniu 

26 b. m. rozpoczął obrady trzeci mię- 

dzynarodowy kongres zwalezania 

szkodnika zbożowego. W kongresie 

biorą udział przedstawiciele Austrji; 

Danji, Francji, Jugosław ji, Niemiec, 

Węgier, Rumunji, Stanów Zjednoczo- 

nych, Szwecji, Szwajcarji i Polski. 

Kongres zagaił p. Oskar Claqci, dele- 

gat Danji. 

Prof. Szymański w Brazyjlji. 
RIO BE JANEIRO, 26. V. (Pat). 

Przybył tu był; marszałek Senatu pro- 
fesor Szymański, powitany prz 
sia Rzeczypospolitej Mazurkie 
prezesa akademji medycyny, przeds 

wicieli Towarzystwa Polsko-Brazylij- 

  

   

    

  

   
. skiego oraz kolonję polską. - 

„Niemen”* w Argentynie. 

BUENOS AIRES 26-V. (Pat). Po 
raz pierwszy w dziejach odrodzonej 

Polski zawinął do portu argentyń- 
skiego Colon w Prowincji Entre 
Rios polski statek towarowy „Nie- 
men" pod banderą polską. Niemen 
przywiózł do Argentyny ładunek 
węgla. : 

*. Nowa piatiletka. 
MOSKWA, 26 V. (Pat). Agencja 

Tass donosi, że Najwyższa Rada 
Gospodarstwa Narodowego Z S.R.R. 
przystąpiła do opracowania nowego 
planu 5-leiniego dla przemysłu i e- 
lektryfikacji. Plan obejmie lata 
1933—1937. Dyrektor sekcji planów 
Najwyższej Rady Górewicz został 
mianowany prezesem komitetu, о- 
pracowującego tę nową piatiletkę. 

Pozatem w sklad komitetu między 
ianemi wchodzą: Bacharin, Krzyża- 
nowski, Piatakow i inni. Plan ma 

być opracowany w terminie do 15 
sierpnia r. b. | 

Tereny złotodajne. 
MEKSYK 26.5. Pat. — Wpobliżu 

El Tambor (Sinaloa) odkryto niedaw- 

no tereny złotodajne, do których wy- 

ruszyły całe zastępy poszukiwaczy zło 

ta z rodzinami. Na miejscu jednak 

okazało się, że poszukiwacze złota 

spotykają się ze straszliwemi trud- 

nošciami, wobee czego wielu z nieh 

powaraca teraz do El' Tambor w sta- 

nie zupełnego wyczerpania fizycznego 

i ruiny materjalnej. Zatargi powstają 

przedewszystkiem na' tle nieuregulo- 

wania niektórych punktów spornych, 

dotyczących prawa eksploatacji. 
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DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

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

KĄPIELE SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 

DTS 

  

    

BOROWINOWE. 

NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

RYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. S. B, 
i lekarży-konsultantów. — Żakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 

odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — — — 

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

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
WYCIECZKI BLIŻSZE 1 DALSZE DQ MALOWNICZYCH OKOLIC 
ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I TANIO! 
$ezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

    

Rząd Walerego Sławka nodał się 
do dymisji. 

Pułk. Sławek obejmuje kierownictwo klubu B. B.W. R. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj o godz. 6 po poł. w prezydjum Rady Ministrów odbyło 

się posiedzenie Rady Gabinetowej pod przewodnictwem p. premiera 

Sławka. W posiedzeniu tem nie wziął udziału P. Marszałek Piłsudski. 

Jak się dowiadujemy, na posiedzeniu tem zapadła uchwała 

o przedłożeniu Panu Prezydentowi Rzplitej prośby o przyjęcie dy- 

misji rządu. 

@О godz. 7 min. 30 wieczorem p. premier Sławek udał się na 

Zamek, gdzie został przyjęty przez Pana Prezydenta Rzplitej. 

Pan Prezydent dymisję przyjął i powierzył obecnemu rządowi Spra- 

wowanie agend do czasu powołania nowego rządu. 

Dowiadujemy się, że decyzja p. premiera Sławka została prze- 

zeń powzięta wobec konieczności całkowitego poświęcenia się kie- 

rownictwu prac w BRWR., które zmierzają do reformy konstytucji. 

Zagadnienie to, jako programowe zadanie związane z platformą wy- 

borczą bloku, cbóz Marsz. Piłsudskiego, jaki prezes Stawek, traktu- 

ja jako naczelne zagadnienie pozytywnej polityki państwowej na 

najbliższy okres czasu, którego realizacja musi być doprowadzona 

do skutku. 

Dekrety Pana Prezydenta. 

WARSZAWA, 26-V. (Pat) Dekret Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

do p. premjera та brzmienie następujące: 

Prezydent Rzeczypospolitej. 

Do Pana Walerego Sławka, Prezesa Rady Ministrów 

E w Warszawie. 

Przychylając się do przedstawionej mi prośby o dymisję, zwalniam 

Pana z urzędu: prezesa Rady Ministrów wraz z całym gabinetem i po- 

ruczam Panu i wszystkim ustępującym panom ministrom i kierownikowi 

Ministerstwa Skarbu dalsze kierownictwo spraw państwowych aż do 

chwili powołania nowego rządu. 

Warszawa, dnia 26 maja 1931 roku. 

Prezydent Rzeczypospolitej (—) I. Mościcki, 

Prezes Rady Ministrów (—) W. Sławek. 

Dekret Pana Prezydenta Rzeczypospolitej do p. ministra Pierackiego 

brzmi jak następuje: 

Prezydent Rzeczypospolitej. S 

"Do Pana Bronisława Pierackiego, ministra 
w Warszawie. 

Przychylając się do przedstawionej mi prośby o dymisję zwalniam 

Pana z urzędu ministra. Równocześnie poruczam Panu pełnienie do- 

tychczasowych funkcyj aż do chwili powołania nowego rządu. 

Warszawa, dn. 26 maja 1931 roku, 

Prezydent Rzeczypospolitej (—) Т. Mościcki, 

Prezes Rady Ministrów (—) W. Sławek, 

Analogiczne dekrety Pana Prezydenta Rzeczypospolitej wystosowa- 

ge zostały do poszczególnych ministrów i do p. kierownika Ministerstwa 

ukarbu. 

Nowy rząd ma utworzyć min. A. Prystor. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W kołach politycznych utrzymują, że Pan Prezydent Rzplitej 

powoła na szefa rządu p. Aieksandra Prystora, dotychczasowego 

min. przemysłu i handlu. Należy przypuszczać, że nowy rząd zosta- 

nie powołany w dniu dzisejszym. ; 

Niewątpliwie, należy się spodziewać pewnych przesunięć i zmian 

na fotelach ministerjalnych, jednakże w tej chwili jeszcze trudno 

jest przewidzieć, jakie to będą zmiany. 

«< Holandja .- -... 

Administracja czynna od godz. 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 
fil. Ś-to Jańska 1, telef. 3-40. 
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WIADOMOSCI z KOWNA 
OSTATECZNY BILANS POWODZI. 

Burmistrz Kowna przedstawił ministrc- 
wi spra wwewnętrznych ostateczny bilans 
strat, jakie wyrządziła powódź mieszkań- 
com Kowna. Według tego sprawozdania, w 
Kownie z powodu powodzi ucierpiało 313 
rodzin. Straty powodzian wynoszą 246.840 jt 
według obliczeń samorządowej komisji. N. 
zapomogi doraźne potrzeba dla rich t 
It i o taką sumę zwrócił się burmistrz Kow 

na do władz. 

ARAWICZUS PROSI © STANOWISKO 
у NAUCZYCIELA. 

B. minister spraw wewnętrznych Ara- 
wiczus złożył podanie w Ministerstwie Oś- 
wiaty, w którem prosi o stanowisko nau- 
czyciela w gimnazum rządowem. Przed swą 
karjerą polityczną, w pierwszych latach nie- 
podległości Litwy. Arawiezus wykładał w 
szkołach. 

ZWIĄZKU „DZIENNIKARZY KATOLI- 
GKICH* NIE ZAREJESTROWANE 

„Rytas* donosi, iż niedawno grupa dzien 
nikazry katolickich zwróciła się do Naczeł- 
nika m. Kowna, i powiatu, z prośbą o za- 
rejestrowanie statutu związku dziennikarzy 
tolickich. W wyniku długich rozważań proś- 
ba ta nie została uwzględniona i statutu 
związku nie zarejstrowano. 

ECHA INCYDENTU W GMINIE 
EWANGELICKIEJ W WIERZBOŁOWIE. 

Rada konsystorjalna rozważyła incydent 
w pastoracie wierzbołowskim. Jak wiadome, 
wierzbołowscy Niemcy wystąpili przeciwko. 
nowo zamianowanemu pastorowi Wimero- 
wi. Rada postanowiła pastora Wimera nie 

odwoływać ze stanowiska i podjąć wszelkie 
zazrądzenia celem zapobieżenia powtórzeniu. 
się: takich incydentów. 

NOWE PISMO. | 

Jak podają pisma kowieńskie w pewnych 
kołach zamierza się w krótkim czasie przy- 
stąpić do wydawania nowego tygodnika „А- 
kis“ (Oko). Jak się dowiadujemy „Volks- 
blatt“, pismo to ma kontynuowač „tradyc- 

je“ znanego „Tautos Kelias“ . 

CASUS P. HERBACZEWSKIEGO. 

Jak wiadomo prof. Herbaczewski użył 
niedawno na odczycie publicznym wygłoszo - 
nym w Uniwersytecie nieodpowiednich wyra 
żeń. Zachowanie się prof. Herbaczewskiego | 
wywołało wzburzenie wśród jego kolegów 
wrofazARÓWŁ: ŚDIA ph 
aleja NOWSZE „rozważna URE 

Ža = 
czewskiemu szania odczytów publicz - 
nych w Uniw ecie do 1 stycznia 1932 r. 

ATK LTE 

Z Biatorusi Sowieckiej. 
7 WYROKÓW ŚMIERCI. 

Z Białorusi sowieckiej doneszą, że w 

Gródku Koszyrskim aresztowano 11 włoś- 
cian oskarżonych o kontrrewolueyjną dzia: 
łalność i zamordowanie 4 milicjantów. 

Postawionych przed sąd doraźny, 7 ©5- 
karżonych skazano na karę Śmierei przez 
rozstrzelanie, 4 zaś na bezterminowe cież- 

kie więzienie. 
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Czekista wśród robotników. 
MOSKWA 26.5. Pat, — Funkcjonarjusz 

G P U Panarin zastrzelił na stacji kolejowej 
Stalino dwóch robotników i ranił ciężko 
dwóch innych. Dzienniki przedstawiają za- 
bójcę jako agenta kułackiego i dowodzą, że 
krok ten był aktem zemsty klasowej. 
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| Prawdziwąprzyjemnością | 
| jest noszenie obuwia | 

z obcasami gumowemi GQ 

ее 
BERSON. Najdłuższa 

BERŠON 
wytrzymalošė, trzy ra- 
zy trwalsze i tańsze 
od skóry, chroni przed 
zmęczeniem. 

Więcej oczywiście 
nie można , wymagać 
od obcasa gumowego. 

A więc tylko 

BERSON! 
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„ Dziennikarapierwszym „nieśmiertelnym”, 
Parę tygodni temu odbyła się w 

Akademji Francuskiej uroczystość 
przyjęcia nowego członka na opróż- 
nione przez Jerzego Clemenceau miej- 
sce. Nowym „nieśmiertelnym został 
Andrzej Chaumeix, duługoletni redak- 
tor działu politycznego w „Journal des 
Dėbats“. 

Pierwszy to w dziejach Akademji 
Francuskiej wypadek, že do grona 
„nieśmiertelnych* wchodzi człowiek o 
zasługach wyłącznie dziennikarskich, 
mimo, że — jak to p. Chaumeix dwu- 
krotnie w swem przemówieniu inau- 
guracyjnem zaznaczył — Akademja 
jest „jedyną godnością, o którą ubie- 
gać się może przedstawiciel współczes - 
nej potęgi, jaką jest prasa. Obaj 
zmarli akademicy: Emil Faguet i Je- 
rzy Clemenceau, na cześć których wy- 
głosił p. Chaumeix tradycyjnym zwy- 
czajem swe przemówienie, nie byli 
„stuprocentowymi“ dziennikarzami. 
Pierwszy był profesorem i krytykiem 
literackim, drugi zaś — wybitnym mę- 
żem stanu. Dopiero Andrzej Chaumex 
„z pod. którego pióra — jak się wy- 
raził witający nowego członka Akade- 
mji jej dyrektor p. Ludwik Madelin— 
wyszły tysiące stronic, a nie wyszła 
ani jedna książka”, w całej pełni na 
miano pierwszego „niešmiertelnego“ 
dziennikarza zasługuje. 

Andrzej Chaumeix przyszedł na 
świat w drugiej połowie ub. stulecia 
w górzystej Owernji, ojczyznie Wer- 
cyngetoryksa i Pascala. Po skończe- 
niu szkoły średniej, odbył — ulegając 
woli ojca — studja prawnicze. Na- 
stępnie słuchał wykładów znakomi- 
tych uczonych, jak Bergsona, Lanso- 
na, Brunetićre, Girarda i in., studjując 
filozofję i literaturę. Wreszcie udał się 
do Rzymu, gdzie uczęszczał do Szkoły 
Archeologiczn. mieszczącej się w słyn- 
nym pałacu Farnese. Owocem tych 
studjów był cykl artykułów o rzeźbie 
rzymskiej w epoce hellenistycznej, 
znamionujących głębokie umiłowanie 
przedmiotu. 

Jak widzimy, Chaumeix wykazy- 
wał dużą różnorodność zainteresowań 
i duże zdolności w wielu dziedzinach. 

Madelin wyraził się w swem przemó- 
wieniu, że Chaumeix „byłby doskona- 
łym adwokatem, doskonałym minist- 
rem i wogóle tem, czemby być zaprag- . 
nął', gdyż „jego inteligencja giętka 
i różnostronna otwierała mu wszyst- 
kie drogi. : 

W 1900 r., po powrocie młodego 
Chaumeixa z Rzymu, zaproponowano 
mu współpracę w jednem z najstar- 
szych — bo powstałem w 1789 r. —- 
codziennych pism francuskich ,,Jour- 
nal des Dóbats*'. Pismo to, trzymające 
się w ciągu kilkudziesięciu lat kierun- 
ku rojalistycznego i konserwatywnego, 
skłaniać się zaczęło w siedemdziesią- 
tych latach ub. stulecia ku ideałom re- 
publikańskim. Odtąd zachowuje u- 
miarkowany kierunek postępowy. 

Do grona pracowników „Journal 
des Dóbats* zaliczały się w swoim cza- 
sie takie powagi jak Taine, Renan, 
Lemaitre, de Vogiić, Renault, Lavisse, 
Leroy-Beaulieu, Lamy i in. Nic przeto 
dziwnego, że Chaumeix zaszczytną 
propozycję współpracy przyjął i od 
30 lat pisuje artykuły wstępne, wyka- 
zując wielki zmysł orjentacji, przej- 
rzysty styl, cięty język i publicystycz- 
ną werwę. Krótką przerwę w dzienni- 
karskiej działalności Chaumeixa spo- 
wodowała wojna, kiedy to przerzucił 
się on na kilka lat do dyplomacji i 
pracował owocnie w charakterze rad- 
cy poselstwa francuskigo w Bernie. 
W 1918 r. znowu powraca Chaumeix 
do dzienikarstwa. 

Chaumeix jest również współpra- 
cownikiem słynnego „Figara“ oraz 
„Revue des Deux Mondes“. 

Akademja Francuska, przyjmując 
do grona swych członków dziennika- 
rza, wykazała wielkie wyczucie ducha 
czasu. Dzisiaj, w dobie powszechnego 
uznania potęgi „szóstego mocarstwa” 
i roli „Jej Królewskiej Mości Prasy*, 

nauka i sztuka nie mogą odgradzać się 
od dziennikarstwa. Uczony, artysta i 
dziennikarz, są to trzy zawody jedna- 
kowo obowiązujące do służenia wyż- 
szym ideałom ludzkości: Prawdzie, 
Pięknu i Dobru. 

Spectans. 

Widowisko „Zabicie Bazyliszka na Bakszcie” 
Komitetowi Organizacyjnemu wi- 

dowiska „Zabicie Bazyliszka na Baks4 
cie“, naležą sių słowa podzięki i uzna- 
nia. Zmontować dwudniowe widowi- 
sko piękne, wesołe, barwne, o tak u- 
rozmaiconym programie, widowisko. 
które rozbawiło i rozruszało senną uli- 
cę wileńską i osiągnęło tak świetne 
wyniki, na taki wyczyn mogli się tyl- 
ko zdobyć pełni zapału harcerze. 

Nastrój świąteczny 1 cuaowna po- 
goda przyczyniły się do tego, że w 
dniu 24-go już przed godziną siódmą, 
zaczęły się gromadzić tłumy na placu 
Katedralnym. Ceprawda posiadacze 
bazyliszkowego znaczka byli w zni- 
komej mniejszości, w stosunku do tych 
którzy się chcieli przyjrzeć widowisku 
na gapę i którzy z całą bezwzględno- 
ścią i energją usiłowali przerwać po- 
dwójny kordon żołnierzy, harcerzy i 
harcerek, aby się dostać jak najbliżej 
estrady, ogniska, i przybywającego. 
konno i zbrojnie rycerstwa, poprze- 
dzanego przez fanfary orkiestr i he- 
roldów. 

Zebrany tłum owacyjnie przywitał 
przybycie podobizn „Głowy Państwa* 
(udana karykatura wojewody Kirtik- 
lisa) i Głowy Miasta (mniej udana pre- 
zydenta Folejewskiego) i entuzjastycz- 
nie przyjął odczytanie manifestu przez 
herolda i wjazd rycerstwa, którego 
ewolucje wyglądały barwnie i malow- 
niczo w oświetleniu ognisk i pochodni, 
na tle zapadającej nocy. Piękne chóry 
powitalne wykonane przez zespoły mę- 
ski i żeński i przemówienia „Głowy 
Państwa i „Głowy Miasta* dopełniły 
programu na placu Katedralnym, po- 
czem zbrojne hufy rycerskie pojechały 
na posiłek i zasłużony wypoczynek do 
ogrodu Bernardyńskiego, gdzie się o- 
choczo bawiono do późna. 

Ale właściwy punkt kulminacyjny 
zabawy rozpoczął się dopiero naza- 
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jutrz o godzinie trzeciej, w pięknych 
i imponujących ramach dziedzińca 
Pałacu Reprezentacyjnego, łaskawie u- 
życzonego na ten cel przez p. woje- 

wodę. Chóry, narady białobrodych 
kapłanów, rycerstwa przybyłego z czte 
rech stron świata i przemówienia wy- 
jaśniające symboliczne znaczenie ba- 
zyliszka, nieróbstwa, zawiści. partyj- 

nictwa i niezgody tkwiących w każ- 
ym z nas i wezwanie ao 4€30 zaDicia 

w imię ogólnego dobra i szczęścia, po- 
przedziły wymarsz pochodu na 
Baksztę. 

Pochodowi na Baksztę towarzy- 
szyły tłumy, które z nadzwyczajnem 
zdumieniem skonstatowały, że po- 
gromcą Bazyliszka, był nie zbrojny 
rycerz, ale najmniejszy harcerzyk, 
który siłą ducha i lustrzaną tarczą 
obezwładnił potwora, tak dalece, że 
pięćdziesięciometrowy jaszczur dał się 
prowadzić dziecku na błękitnej wstąż- 
ce jak baranek, pod Ratusz, gdzie z 
całym spokojem wysłuchał okoliczno- 
ściowych przemówień sławnych ludzi 
wileńskich: wojewody Kirtiklisa, pre- 
zydenta Folejewskiego, dyr. Radjosta- 
cji Hulewicza, prof. Limanowskiego i 
p. Romer. Ochenkowskiej. Poczem Ba- 
zyliszek prowadzony przez dziecię z 
lustrzaną tarczą, pod strażą harcerzy 
i harcerek z tarczami i włóczniami, 
zbrojnego rycerstwa i wileńskich 
„Trzech Króli*, przybył na plac Ka- 
tedralny, gdzie na estradzie młodzież 
ubrana w piękne ludowe stroje, ślicz- 
nie odtańczyła, mazura, krakowiaka, 
oberka, tańce góralskie i narodowe tań 
ce litewskie. Widocznie łatwiej jest 
mocą ducha poskromić Bazyliszka, niż 
ujarzmić tłum, gdyż podczas tańców, 
potworna bestja zachowywała się cał- 
kiem potulnie, nawet w momentach 
gdy tłum przerywał potrójne kordony 
by szturmem zdobyć estradę. 

Zielone Święta w Wilnie. 
Ileż zapracowani ludziska robią 

projektów na dni świąteczne! Tylko 
nieroby o tem nie wiedzą, co to jest 
dla człowieka zalatanego, zaharowa- 
nego, perspektywa dwóch dni odpo- 
czynku, zielonej trawki i ewentualnej 
pogody... no, koniecznie słonecznej 
pogody! Bo nie poto marźniemy i kiś- 
niejemy przez tyle miesięcy w roku, 
żeby latem nie domagać się wielkim 
głosem ciepła i słonecznych promieni. 

A tu w sobotę lato... Wszyscy już 
odświęcili miesięcznych solenizantów: 
„Stanisławów, Zofje i Heleny, i wydo- 
byli dla nich ze sklepów kwiatowych 
całe zapasy konwalji, narcyzów i tuli- 
panów ku ogólnej uciesze. Kto mógł 
się dostać, podziwiał piękną uroczy- 
stość polsko-węgierską w Auli U.S.B. 
gdzie Madiary przybrani w malowni- 
cze stroje narodowe, sobole, delje, 
kołpaki z czaplemi piórami i guzy sta 
rożytne, wręczali prof. Zdziechow- 
skiemu tytuł doktora honoris causa, 
a nasi znów pięknym rewanżem. 

W sobotę Wyścigi... w niedzielę 
początek Bazyliszkowej historji... a 
tu leje... a tu leje beznadziejnie... na 
torze walą się w błoto konie i ježdž- 

cy, nawet jedna amazonka, wszystkie 
zresztą mokre do nitki z wytrwałoś- 
cią biorą swoje przeszkody. Ale w nie 
dzielę pięknie świeci słońce i szwad- 
ron Ślicznych amazonek, pod wodzą 
swego surowego nauczyciela rot. 
Twardowskiego, wyrusza na spotka 
nie raidu 18 oficerów z 80 korpusu, 
stacjonującego w Baranowiczach, któ 
rzy wyjechawszy 22-go maja jadą za 
przewodem gen. Grzmot-Skotnickie- 
go, przez Mir, Rubieżewicze, Iwieniec, 
Wołożyn, Boruny, Oszmianę, Wilno, 
skąd mają wracać Lidzkim traktem, 
na Lubczę i Worończę. Trasa 280 ki- 
lometrów, chodzi o wykazanie wyt- 
rzymałości koni i ludzi, o odświeże- 
nie sił na świeżem powietrzu, pod 
strugami deszczu, czy pod palącem 
słońcem. : 

Na drogę do Niemierza, (posiad- 
łość ongiś Ben. Tyszkiewicza, obecnie 
Bochwiców), kierują się samochody 
pełne pań i panów cywilnych, by po- 
witać jeźdźców: „szwaronik* z 24 
pań, wszystkie czarno, w rajtrokach 
i butach, przeważnie na białych ko- 
niach, popisują się nabytemi przez zi- 
mę wiadomościami z dziedziny hipi. 
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Po złożeniu hołdu Świętemu Jerze- 
mu, tańcach na placu Łukiskim i prze- 
defilowaniu ulicami, tłumny i barwny 
korowód wraz z Bazyliszkiem powró- 
cił na dziedziniec Pałacu Reprezenta - 
cyjnego, gdzie po kilku przemówie- 
niach nastąpiło misterjum przekształ- 
cenia Bazyliszka na pożytek ludzkości. 
Tu się wykazała cała pomysłowość 
harcerzy, którzy chcąc położyć kres 
sporowi p. Romer-Ochenkowskiej i 
prof. Limanowskiego na temat:—Ba- 
zyliszek — czy Smok, w unoszących 
się kłębach dymu potrafili przekształ- 
cić siejącego postrach olbrzymiego ba- 
zyliszka, w pożytecznego  magistrac- 
kiego smoka do polewania ulic. 

Śpiewy chóralne harcerstwa dopeł- 
niły bogatego i urozmaiconego pro- 
gramu. 

Słabą stroną widowiska był nad- 
miar przemówień, niedość dowcip- 
nych do pobudzenia wesołości i na 
transmisję radjową zbyt mało opraco- 
wanych, ale zato co za pomysłowość 
i barwność, kostjumów jak pomysłowe 
ujęcie tarcz w wygląd i kształt kaziu- 
kowych serc piernikowych, dopełnio- 
nych włóczniami, powiększonych sty- 
lizowanych ruszczycówek. A szata sa- 
mego bazyliszka, to istny poemat arty- 
stycznie wykonanej apokaliptycznej 
bestji. Wreszcie sprawność wypełnie- 
nia sałego programu, humor i uprzej- 
mość niestrudzonych harcerzy i har- 
cerek, pozwala się domyślać drobiaz: 
gowego opracowania całości przez or. 
ganizatorów imprezy, jak też karności 
i subordynacji wszystkich wykonaw- 
ców. Dziwnem tylko się wydaje, że 
pierwszy i główny inicjator uroczysto- 
$с! Bazyliszkowych prof. Limanowski 
świecił nieobecnością... 

Zokali. 
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Zjazd palestry polskiej. 
Drugi dzień obrad. 

W ciągu drugiego dnia zjazdu głównego 
zarządu Zw. Adwokatów Polskich w sali Ra- 

dy Adwokackiej wyczerpano porządek dzien- 
ny 17-tego posiedzenia zarządu głównego, a 
następnie od południa odbywano w sali wy- 
działu cywilnego Sądu okręgowego walne 
zgromadzenie delegatów poszczególnych od- 
działów Zw. Adw. Polsk. 

Do sprawowania godności przewodniczą- 
cego obradom powołano mec. Bolesława Bie- 
lawskiego z Warszawy. . 

Zgromadzonych przedstawicieli Związku 
powitali prezes sądu apelacyjnego p. „Kazi- 
mierz Bzowski oraz imieniem Zrzeszenia S- 
dziów i Prokuratorów p. prezes Maliński. 
Zkolei odczytano list powitalny nadesłany 
przez prezesa sądu okręgowego p. Wyszyń- 
skiego. с 

Następnie przystąpiono do porządku dzien 
nego wyczerpując sprawy natury sprawozda- 
wczej z działalności zarządu głównego za 
rok ubiegły. : ż 

Przyjęto jednogłośnie zmiany niektórych 
artykułów statutu Zw. Ad. Pol. ; 

Zkolei zgromadzenie przyjęło uzgodnioną 
przez komisją listę osób wybranych do 
zarządu główne '0 Związku, a więc mec. mec. 
® й ст похеО Й1ОВО ZICUZIČISTT AE kar ннч 
prezesa, Cezarego Ponikowskiego z Warsz:- 
wy ńa vice prezesa d-ra Tadeusza Janiszew- 
skiego ze Lwowa na sekretarza, d-ra Karola 
Argasińskiego ze Lwowa na skarbnika. Na 
członków zarządu powołano mec. mec.: Bo- 
lesława Bielawskiego (Warszawa), d-raBru. 
no Blumenfelda (Lwów), Marjana Doerfera 
(Toruń), Mieczysława Engla (Wilno), Wi- 
tolda Jeszke (Poznań), Stanisława, Kalinow- 
skiego (Lublin), Stanisława Kobylińskiego 
(Katowice), Henryka Komek (Warszawa), 
Marjana Koszewskiego (Poznań), Jana Krę- 
glewskiego (Poznań), Leona Nowodworskie- 
go (Warszawa), d-ra Stanisława Rowińskiego 
(Kraków), Aleksandra Rostockiego (Łuck), 
Zygmunta Sokołowskiego (Warszawa) i Ar- 
tura Tilla (Lwów). ` 

Posiedzenie zakończył referatem p. t. Ko 
nieczność nowelizacji kodeksu procedury cy- 
wilnej* mec. dr. Blumenfeld. 

Zjazd zakończono wycieczką do Trok. 
Ka-er. 

OG 

Wypadki z powodu świąt. 
PARYŻ 26.5. Pat. — „Matin* stwierdza, 

że w ciągu ubiegłych dni świątecznych ofia- 
rami wypadków w Paryżu i okolicy padło 
31 zabitych i około 100 rannych. 

Pożar kopalni. 
KALKUTA 26.5. Pat. — W kopalni zło- 

ta Naudyroog wpobliżu Kilar wybuchł gwał 
towny pożar, 10 osób poniosło śmierć, 52 
dotychczas nie odnaleziono. Ogólna liczba 
ofiar nie jest znana. 

KALKUTA 26. 5. Pat. — Donoszą, że 
liczba ofiar w kopalni złota Nandydroog 
wzrosła do 47 osób. 30 osób jeszcze nie od. 
naleziono. Na miejsce katastrofy przybyła 
wielka ilość kobiet, które z niepokojem ©- 
czekują wiadomości o swych mężach. Wy- 
tężono wszystkie wysiłki w celu odnalezic- 
nia dalszych ofiar katastrofy. 

ki. Wśród nich nasze „asy* konnej 
jazdy, wielekroć nagradzane, panny: 
Benisławska i Nitosławska, mające 
po sobotnich trudach jeszcze jutrzej- 
sze rozgrywki i bal wieczorem. 

Trzeba przyznać, że o ile smukłe 
kobiety wyglądają ślicznie w swoich 
żakietach, i porteczkach, o tyle tęgie, 
a chodziaż tylko pulchne... nich nie 
robią ludziom przykrości! Jakieś sy- 
gnały sprawiają, że z lasków okolicz- 
nych sypią się w cwał ułani 3 pułku, 
fruwając chorągiewkami jak kwie- 
ciem, a z drugiej strony drogi inny 
oddział cwałuje po polu na spotkanie. 
Panie stają we dwa rzędy wpoprzek 
drogi: któżby się przedarł przez taką 
ochronę? To też nawet najmężniejsi 
kapitulują, gen. Skotnicki i p. p. puł- 
kownik Falewicz, (na swej niezmor- 
dowanej Kxalapie, pełnej krwi) pier- 
wsi zeskakują z koni, a za nimi inni, 
witają się z rozświergotanym „szwad- 
ronikiem', który otacza gości i w mi- 
łem pomięszaniu szarż jadą do Wil- 
na. Całe to towarzystwo, z dodatkiem 
wielu osób ze świata sportu, reprezen 
towenego  przedewszystkiem przez 
gorliwego prezesa hr. J. Breza, z zie- 
miaństwa okolicznego i wilnian, od- 
najduje się w niedzielę na ślicznym 
torze wyścigowym, na Pośpieszce. Ta 

W_E LEŃ $ K I 

Międzynarodowy 
(Tel. od wł. kor. 

Podpisana w Genewie konwencja 
międzynarodowa o rolniczym kredy- 
cie hipotecznym stanowi początek pra- 
cy wszystkich państw europejskich 
nad zapewnieniem pomocy rolnictwu 
dotkniętemu najbardziej ciężkiem go- 
spodarczem przesileniem šwiatowem. 
Państwa, które podpisały konwencję 
powołują do życia międzynarodowe to- 
warzystwo hipotecznego kredytu rol- 
niczego z siedzibą w Genewie. Zada- 
niem tego towarzystwa będzie udzie- 
lanie pożyczek instytucjom kredytu 
rolniczego, mającym siedzibę swą na 
terenie państwa, które podpisało kon- 
wencję. Dla umożliwienia towarzy- 
stwu międzynarodowemu stworzenia 
specjalnej rezerwy, państwa umawia- 

kredyt rolniczy. 
z Warszawy). 

jące się wpłacają pewną sumę podzie- 
loną stosownie do wkładek uiszczo- 
nych przez te państwa na rzecz Ligi 
Narodów. Dla Polski wpłata wyniesie 
375 tys. dolarów. 

Majątek towarzystwa międzynaro- 
dowego ani w czasie wojny, ani w cza- 
sie pokoju nie podlega żadnym rek- 
wizycjom ani opodatkowaniu. Wolne 
od podatków są również zyski i obroty 
towarzystwa, oraz obligacje emitowa- 
ne przez towarzystwo. Konwencja 
międzynarodowa o rolniczym kredycie 
hipotecznym, podpisana również przez 
Polskę, jako jedną z jej inicjatorek bę- 
dzie ratyfikowana przez ciała ustawo- 
dawcze. 

' Zwyciestwo kandydata niemieckiego 
w Klajpedzie. 

KŁAJPEDA, 26 V. (Pat). Wynik 
wyborów burmistrza miasta Kłajpe- 
dy może służyć za nowy dowód 
tężyzny żywiołu niemieckiego w 
Kłajpedzie. Burmistrzem został wy- 
brany Niemiec dr. Brindlinger. Za 

Sprawozdanie 
KOWNO 26.5. Pat. — Po powrocie z po- 

dróży propagandowej po Ameryce prezes to- 
waszystwa t. zw. odzyskania Wilna p. Bir- 
žyszka złożył obszerne sprawozdanie. Zada- 
niem jego podróży było doprowadzenie do 
ścisłego porozumienia między Łitwinami a 

kandydatem z listy niemieckiej gło- 
sowało 26 osób na 40 uprawnio- 
nych do głosowania. Kandydat stron- 
nictw litewskich starosta Simonaj- 
tis uzyskał tylko 6 głosów. 

p. Birżyszki. 
Ukraińcami, zamiszkałymi w Ameryce. Pre- 
legent stwierdził, że widząc wspólnego wro- 
ga w Polsee odtąd obie narodowości będą 
współpracować w kierunku odzyskania Wil- 
na i stworzenia niepodległej Ukrainy. 

AE 

Zajście na granicy niemiecko-litewskiej. 
KRÓLEWIEC, 26-V. (Pat). Na 

granicy niemiecko-litewskiej doszło 
do zajścia między urzędnikami cel- 
nymi niemieckimi a policją litew- 
ską. Dwaj urzędnicy niemieccy zo- 

stali aresztowani, poczem jednak, 
po spisaniu protokółu, wypuszcze- 
ni na wolność. Powodem zajścia 
było przekroczenie granicy litew- 
skiej. 

Briand podobno pozostaje. 
PARYŻ, 26. V. (Pat). W czwartek 

28 b. m. nastąpi wznowienie sesji par- 
lamentarnej. W związku z tem pow- 
staje pytanie, czy minister Briand po- 
zostanie na swem stanowisku, czy też 
upierać się będzie przy powziętej po 
wyborze prezydenta Duomera decyzji 
czasowego wycofania się z życia poli- 
tycznego i dyplomatycznego. Według 

informacyj, Briand, ulegając prośbom 
prezydenta Doumergue'a i jego na- 
stępcy oraz premjera Lavala i reszty 
członków gabinetu, postanowił pozo- 
stać na swem stanowisku. Wiadomość 
ta ma być oficjalnie ogłoszona dopiero 
we środę po posiedzeniu rady mini- 
strów. 

Kongres socjalistów francuskich. 
TOURS, 26. V. (Pat). W czasie po- 

siedzenia kongresu socjalistycznego. 
Graziani i b. poseł Lebas, wypowiedzie 
li się ostro przeciwko 7-u członkom 
grupy parlamentarnej, którzy w cza- 
sie dyskusji w Izbie nad Anschlussem, 
giosuwał Hraczej, i1z cata grupa; GTA- 
ziani złożył w biurze kongresu wnio- 
sek, uchwalony przez federację depar- 
tamentu Sekwany, domagający się u- 
stąpienia Fernanda Bouisson. Następ- 
nie poseł Frot uzasadniał głosowanie 
w związku z dyskusją nad Anschlus- 
sem i oświadczył, że 7-u posłów, na- 
leżących do SFIO, a w ich liczbie i on 
sam, wypowiedzieli się przeciwko pro- 
jektowi austrjacko-niemieckiej unji 
celnej, gdyż forma tego projektu prze- 

3 wyroki 
WIEDEŃ 26.5. Pat. — Dzienniki wiedeń: 

skie donoszą z Białogrodu: Nadzwyczajny 
trybunał dla ochorony państwa wydał wczo- 
raj wyrok na socjalistów chorwackich. Z 15 
oskarżonych 3-ch skazano na śmierć przez 
powieszenie. resztę zaś na kary więzienia 
od lat 20 do 2-ch. Jednego osk. uniewinnio- 

ciwna jest konwencjom genewskim. 
Dyskusję przerwał de Brouckere, de- 
legat wykonawczy, witając kongres w 
imieniu Biura Międzynarodowego i 
przemówienie swoje zakończył stwier- 
dzeniem: „Spotkamy się wszyscy w 
Wiedniu, gdzie Międzynarodówka pu: 
święci swe prace świętej misji zapew- 
nienia pokoju światowego”. 

Debatę podjął nanowo Blum, prze- 
powiadając, iż w przyszłych wyborach 
socjaliści odniosą olbrzymie zwycię- 
stwo, jednakże nie tak znaczne, jak to 
przewidują wrogowie socjalizmu. Zre- 
sztą, zdaniem jego, nie leży w interesie 
socjalizmu, aby osiągać ta kszybki 
rozwój. 

śmierci. 
ne. Na Śmierć skazany zestał szef policji 
miasta Djakowo w Chorwacji Seletkowiez, 
który zbiegł zagranieę, a ponadto pomocnik 
krawieeki Tillmann i bednarz Kirehsmayer. 
Obrońcy skazanych na śmierć Tillmanna i 
Kirchmayera wnieśli podanie e ułaskawienie. 

Zniżki kolejowe dla uczestników uroczystości 
Mickiewiczowskich. 

Tel. od wł. kor. 
Min. Komunikacji aby uprzystęp- 

nić jaknajwiększej ilości osób udział 
w uroczystościach ku czci Mickiewicza 
które odbędą się w Nowogródku w о- 
kresie czerwca, wydało zarządzenie 
ażeby wycieczki składające się conaj- 
mniej z 10-ciu osób, uzyskiwały 80 pro 

z Warszawy. 

cent zniżki kolejowej na drodze po- 
wrotnej z Nowogródka do miejsca sta- 
łego pobytu. Pojedyńcze zaś osoby 
korzystać będą z 50 proc. zniżki na ko- 
lejach w drodze powrotnej z Nowo- 
gródka. 

Rewolucja w Afryce portugalskiej? 
LE CAP 26.5, Pat. — Według niepotwier- 

dzonych dotychczas wiadomości, we wscho- 

kiego obramowania placu jak nasz, 
nie ma żaden tor w Polsce. Sosnowe la 
sy niosą balsamiczne powietrze w roz- 
palone biegiem i cwałem piersi jeźdź- 
ców, gaiki pełno, malowniczego uroku, 
są doskonałem tłem dla kwiecistych, 
barwnych, powiewnych tualet pań, 
mundurów panów oficerów bo żaden 
cywil nie jeździ, i czarnych rajtroków, 
których dziś mniej. Wczorajsze por- 
teczki przeważnie ubrały się w kwie- 
cistości, i czekają tylko wieczoru, by 
olśnić mężczyzn w nowej metamorfo- 
zie swych wdzięków. Wilno błękit- 
nieje w dali u wylotu skomplikowane- 
go terenu zawodów hipicznych, naje- 
żonego przeszkodami, murkiem, de- 
skami i t. p. Cały ten teren jest obec- 
nie w fazie sporów ze spadkobierca- 
mi ofiarodawcy. Ongiś prezes Tow. 
Wyścigów p. Aleksandrowicz, ofiaro- 
wał ten plac (kilku dziesięcin piasku), 
na zawody konne. Umarł, nie zatwier- 
dziwszy swego daru... sukcesorzy 
chcą zapłaty... trudno, trzeba płacić, 
gdy hojnych mecenasów sportu już 
niema.. ale poco zaraz aż tyle? Pono 
50 tys. proponują właścicielowi gotów- 
ką, a on chce jeszcze więcej... Aj nie 
ładnie, nie ładnie! 

Zebrani oglądają przygotowane 
nagrody: ładny neseser dla Pań, przy- 

dniej części Afryki portugalskiej wybuchła 
rewolucja. 

bór na tualetę, lew na matmurze, te- 
kę, gustowne, kryształy, bardzo brzy- 
dki puhar przechodni m. Wilna, i, aż 
za piękny (tak mówią znawcy), ob- 
raz: akwarelę Michałowskiego, przed- 
stawiającą Mohorta, dar prez. Brezy, 
dla Panów. 

Rozpoczynają się skoki, i trawer- 
sy, panowie skaczą do metr 30, panie 
o 15 centymetrów niżej, ale mają 
mniej punktów karnych, czyściej bio- 
rą przeszkody. Panów jeździ przeszło 
dwudziestu, pań osiem, odznaczają się 
jak zwykle panny M. Nitosławska i 
H. Benisławska, której złote loki fru- 
wają w szalonych skokach konia. 

Pędzą i biorą przeszkody z cudo- 
wną zgrabnością, wywijając rumaka- 
mi jak sprężyną, jakiś przedwojenny 
mężczyzna jęczy zcicha: „Wołałbym 
żeby zamąż wyszły, niż tak się mę- 
czyć!* Z oburzeniem odpowiada mu 
powojenna kobieta, że małżeństwo 
jest jeszcze bardziej męczące, a. mniej 
wzbudza zachwytu w widzach 

Po skończonych wyczynach, zna- 
jomi śpieszą winszować zdobywczy- 
niom nagród i sukcesów, gen. Grzmot 
Skotnicki przyznaje, że takich amazo- 
nek jak w Wilnie nie oglądał na in- 
nych terenach ziem polskich. I o za- 
chodzącem na pogodny dzień słońcu 
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Wylew Słuczy. 
ŁUCE 26.5. Pat. — Woda na rzece 

obok wsi Ujście w pow. kostopolskim pe- 
częła gwałtownie przybierać i podniosła się 
o 7 m. ponad stan normalny. Z Rosji So- 
wieekiej przypłynęła pewna ilość drzewa bu- 
dulcowego oraz na specjalnie urządzonym 
pontonie przypłynął niejaki Michał Włośnik 
którego zatrzymano na posterunku połicyj- 
nym. Wpobliżu ujścia woda zalała okoliczne 
pola. Jak dotąd wypadków z ludźmi nie by: 
ło. W, odległości 6 km. od Sarn rzeka Słaucz 
przybrała o półttora metra ponad stan nor- 
malny. Narazie niebezpieczeństwo powodzi 
nie zagraża. 

Tragiczna przeprawa 
galarem. 

. KRAKÓW 26.5. Pat. — Onegdaj pėžnyna wieczorem zatonął galar, obok gminy Ostró- 
wka, pow. mieleckiego. W galarze znajdowa 
ło się 82 robotników, wracających po pracy do domu do gminy Tursko-Mare, pow. sa- 
nockiego. Zaraz po odbiciu się od brzegu ga- lar zatonął wskutek przeciążenia, a znajdu - Jący się na nim robotnicy wpadli do wody. Uratowało się tylko 21 osób, 11 zaś utonęło. Dotychczas wydobyto zwłoki 10 osób. Winę katastrofy ponosi przewoźnik. 

Zacięty przeciwnik alkoholu. 
PARYŻ, 26. V. (Pat). W czasie wy- 

danego onegdaj w Hawrze bankietu 
na cześć przybyłych na wystawę ko- 
lonjalną kilkudziesięciu burmistrzów 
głównych miast amerykańskich, za- 
szedł incydent, komentowany żywo 
przez dzienniki amerykańskie, wycho- 
dzące w Paryżu. Gdy przewodniczący 
wzniósł toast na cześć prezydenta Dou- 
mergue'a jeden z gości, burmistrz mia- 
sta Los Angelos John Porter wstał od 
stołu i wraz z małżonką demonstra:- 

cyjnie opuścił salę, nie chcąc przyłą- 
czyć się do pogwałcenia w tak jawny 
sposób praw o prohibicji. Czyn ten 
wywołuje między zwolennikami i 
przeciwnikami prohibicji ożywioną 
polemikę. 

Omal nie katastrofa. 
PARYŻ 26.5. Pat, — Z Lyonu donoszą e 

wypadku, który mógł pociągnąć za sobą gró 
źne rezultaty. Na drogę, po której odbywał 
się w okolicach miasta Aix-les(Bains bieg kolarski, stoczył się odłam skały objętości 
conajmniej 600 tysięcy metrów sześciennych, 
posuwając się z wielkim hałasem i druzgo- 
cząc wszystkie znajdujące się po drodze 
przedmioty. Skała spadła na kilka sekund 
przed przybyciem czołowego kolarza, któ- 
ry zdołał w porę zahamować i uprzedzić in- 
nych „zawodników. Drogą przechodził w lej 
chwili miejscowy gospodarz, który został 
ciężko poraniony i po odwiezieniu do szpi- 
tala zmarł. 

  

      

     

    

   

  

| PORTRET 
Adama Mickiewicza 

|| Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- 
la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

DO NABYCIA: 

na składzie głównym w Księgarni 
Św. Wojciecha w Wilnie, oraz we 

wszystkich księgarniach. 

Cena 2 zł. 

Nowy przystanek kolejowy 
na szlaku Nowa-Wilejka-Kiena 

Dyrekcja Kolei Państwowych w 
Wilnie podaje do wiadomości, że z dn. 
15 czerwca r. b. otwarty zostanie przy- 
stanek osobowy Kiwiszki, znajdujący 
się na 7,91 km. szlaku Nowowilejka— 
Kiena. Na przystanku tym ustala się 
mniejminutowy postój dla pociągów 
osobowych, w/g następującego roz- 
kładu: 

Pociąg Nr. 452 — przybycie 6.19, 
odejście 6.19. 

Pociąg Nr. 411 — przybycie 9.52, 
odejście 9.52. 

Pociąg Nr. 412 — przybycie i odej- 
ście — godz. 15.54. 

Pociąg Nr. 431 — przybycie i odej- 
ście — g. 16.27. 

Pociąg Nr. 432 — przybycie i odej- 
ście — g. 22.06. 

Pociąg Nr. 451 — przybycie i odej- 
šeie — g. 23.49, 

|
 

Silne lotnictwo 
to potęga Państwal 

śpieszą wszyscy zpowrotem by mieć 
czas się przebrać i zjawić się na bał 
sportowy, elegancki i strojny, na któ- 
rym do białego dnia nowe święcą tri- 
umfy sport — panny i mężatki. 

W mieście przez ten czas hasał po 
ulicach ciężkim kłusem Bazyliszek, 
skrzyżowany dla malowniczości ze 
smokiem i spełniał swoje komiczne wy 
czyny w różnych częściach miasta. 
Dowcine koncepty ginęły trochę w 
ogólnej wrzawie, ale malowniczość 
potwora bawiła, a najbardziej się po- 
dobały tańce i muzyki na placach. Lu 
ność do tego bardzo jest stęskniona, 
niejeden głos się odezwał: Żeby tak 
nam co niedziela ktoś zagrał”. Wilna 
stanowczo potrzebuje niedzielnych roz 
rywek na powietrzu, stałych, nie wy- 
jątkowych z kosztem i trudem wyczy- 
nianych, ale prostych: karuzeli, huśta 
wek, strzelnic, kręgli, myzuk estrad 
do tańca, wszystko, ile razy jest, 
ma powodzenie. Czemuż tego ludno- 
ści odmawiać? Czemu nie przezna- 
czyć czegoś na taki ludowy park z 
rozrywkami? a 

Hel. Rom. 
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- WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Podróż inspekcyjna p. wojewody wileńskiego 

Stefana Kirtiklisa. 
W dniach od 21 do 24 b. m. p. wojewoda 

'Stefan Kirtiklis rozpoczynając szereg podróży 

dnspekcyjnych po powiatach województwa 

„dokonał szczegółowej lustracji urzędów gmin- 

mych, posterunków policyjnych, magistratów 

i zakładów opiekuńczych na terenach powia- 

tów: wileńsko-trockiego, oszmiańskiego, wi- 

dejskiego i mołodeczańskiego. 

W pierwszym dniu inspekcji, t. j. w dniu 

21 b. m. p. wojewoda w godzinach rannych 

przybył do Rudomina, gdzie dokonał lustra- 

«ji urzędu gminnego i posterunku P. P. na- 

stępnie zwiedził tamże szkołę powszechną 

oraz dokonał próby sprawności funkcjono- 

wania straży pożarnej. W dalszej podróży 

inspekcyjnej na terenie powiatu wiłeńsko- 

trockiego p. wojewoda zlustrował urząd gmin 

ny w Turgielach. 
Na granicy powiatu oszmiańskiego spot- 

kał p. wojewodę starosta oszmiański p. w. 

Suszyński, który towarzyszył p. wojewodzie 
w zwiedzaniu m. Graużyszek, Holszan, Anto- 

nowa, Krewa, Kucewicz. 
O godz. 18 p. wojewoda przybył do Osz- 

miany powitany przez przedstawicieli władz 

amiejscowych oraz oddziały Związku Strze- 

łeckiego i Federacji P. Z. O. O., hufce szkolne 

P. W. i in. W urzędzie starostwa byli przed 

stawieni p. wojewodzie kierownicy urzędów 

niezespolonych oraz przedstawiciele społe- 

czeństwa i organizacyj społecznych. 

W Oszmianie przyjął p. wojewoda dele- 

gację Rady Miejskiej w spr. różnych potrzeb 

powiatu. 
Następnie po złustrowaniu urżędu Staro- 

stwa jako Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ее- 

deracji wziął udział w zjeździe delegatów kół 

gminnych Stow. Rezerwistów i b. Wojsko- 

wych (Federacja) przysłuchując się spra- 

wozdaniom z działalności poszczególnych kół, 

udzielając później szeregu wskazówek i wy- 

jaśnień, 
Ponadto w Oszmianie zwiedził p. wojewo- 
świetlicę Związku Strzeleckiego, Rodzinę 

mą, Stow. Młodz. Polskiej, Tow. Tar 

kołę powszechną i ochronkę im. Ję- 
<drzeja Śniadeckiego. 

Dnia następnego (22 maja) p. Wojewoda 
zwiedził Soły i Smorgonie. 

W Magistracie miasta Smorgoń odbyło się 
z udziałem p. Wojewody posiedzenie miejs- 
«owego Obywatelskiego Komitetu Pomocy 

Ofiarom Powodzi w Gminić Smorgońskiej. 
Po wysłuchaniu szczegółowych sprawozdań o 
rozmiarach powodzi p. Wojewoda dziękując 
Komitetowi, na czele którego stoi miejscowy 

ks. proboszcz Czerniak za jego owocną dzia- 
łalność przyrzekł przyjść z pomocą ofiarom 

powodzi w całej rozciągłości, t. zn. prócz 
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pomocy materjalnej której udzieli doraźnie, 

przyrzekł pomoc w budulcu, zasiewach i w 

ulgach podatkowych. W Smorgoniach p. Wo- 

jewoda wizytował ochronki Zw. Pracy Obyw 

Kobiet, był na poświęceniu pralni i nowo- 

czesnych magli założonych przez ten Zw. 

w świetlicy oddz. WF i PW zarząd. którego 

obiecał pomóc w wybudowaniu świetlicy, 

zwiedził szkołę handlową oraz  zlustował 

miejscowy posterunek policji. Ze Smorgoń u- 
dał się p. Wojewoda do pobliskiej wsi Prze- 

wozy, by bezpośrednio zetknąć się z ludnoś- 

cią tej wsi, która w pow. oszmiańskim naj- 

bardziej uciepriała od powodzi. Z 28 gospo- 

darstw każde prawie zostało bardzo poszko- 

dowane przez powódź. 
P. Wojewoda osobiście, rozdał poszkodo- 

wanym 1800 zł. tytułem doraźnych zapomóg, 
pozatem obiecał pomóc w budulcu. 

Za Przewozami na granicy pow. wilej- 

skiego oczekiwał na p. wojewodę starosta 

wilejski, który mu odtąd towarzyszył na te- 

renie swego powiatu. W powiecie tym p. Wo- 

jewoda zlustrował naocznie szkody wyrządzo- 

ne przez powódź we wsiach Wojdzinięta. Da- 

niuszewo które nie mniej niż wieś Przewozy 

ucierpiały od powodzi. Pan Wojewoda przy- 
rzekł ludności jak najdalej idącą pomoc. 

Następnie zwiedził p. Wojewoda Żodzisz- 
ki, Wojsom i Wilejkę. 

Dnia następnego w towarzystwie przyby- 

łego na spotkanie na granicę powiatu Staro- 
sty mołodeczańskiego przyjechał p. Woje- 
woda do Mołodeczna. Tu dokonał p. Woje- 

woda w Imieniu Pana Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej uroczystego aktu dekoracji Starosty 

mołodeczańskiego p. Jerzego de Tremecourt'a 

Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Resti- 
tuta za zasługi na polu wyszkolenia armji i 
administracji państwowej, wygłaszając oko- 
liczościowe przemów., podkreślające zasłu- 
gi i owocną działalność obywatelską Starosty. 
W Magistracie Mołodeczna powitała p. Woje- 
wodę rada miejska z burmistrzem na czele. 

Z Mołodeczna udał się p. wojewoda do 
Kreśnego n/Uszą stąd do Gródka (gdzie lud- 
ności najuboższej udzielił szeregu doraźnych 

zapomóg) Rakowa i Radoszkowicz. Dnia 24 

b. m. p. Wojewoda powrócił do Wilna. 
W dniu 27 b. m. rano p. Wojewoda Kir- 

tiklis wyjechał w drugą zkolei podróż iu- 
spekcyjną po powiatach województwa wileń- 
skiego. Podróż inspekcyjna obejmie teren 

powiatu dziśnieńskiego ze szczególnem uw- 

zględnieniem m. Dzisny, które tak wielce u- 

cierpiało wskutek ostatniej klęski powodzi. 

Pan Wojewoda weźmie udział w Dziśnie w 

posiedzeniu Komitetu Obywatelskiego pomo- 

cy powodzianom. 

° „JsZagadkowy napad na nauczyciela 
gimnazjalnego. 

Ze Słonima donoszą 0 następującym za- 
gadkoewym wypadku. 

Wezoraj wieczorem na przechodzącego 
ulieą nauczyciela gimnazjalnego Jakóba Glin 
na napadł jakiś osobnik, który uderzeniem 
kastetu obalił go na ziemię, poczem zaczął 

sdeptać nogami. 

Na widok nadbiegającego tłumu napa- 

stnik zbiegł. 
Zachodzi podejrzenie że napastnikiem jest 

jeden z uczniów gimnazjalnych, który w ten 

sposób zemścił się na swoim wychowawcy 

za niedopuszczenie go do składania egzami- 

nów maturalnych. © (0). 

Wybuch granatu w składach amunicyjnych. 
W Horodyszczu (woj. nowogródzkiego) w 

policyjnych składach amunicji wydarzył się 
wezoraj następujący wypadek. Podczas prze- 
noszenia granatów jeden z nieh eksplodo- 

wał odrywając post. Klosowi rękę, raniące 
głowę i całe ciało, W stanie groźnym ofia- 
rę tragicznego wypadku przewieziono do 
szpitala w Nowogródku. 

Wybuch granatu. 
Mieszkaniec wi Soły Władysław Śnieżko, 

znalazł w polu granat, z którym wybrał się 
ma połów ryb. 

W chwili kiedy, trzymając w ręku gra- 
mat chciał go rzucić do rzeki, nastąpił wy- 

buch, który oderwał mu prawą rękę i cię- 
żko poranił eałe ciało. W stanie groźnym 
przewieziono niefortunnego rybaka do szpi- 
tala sejmikowego. (0). 

Krwawa bójka na weselu. 
We wsi Gienajeiszki (gm. rzeszaūskiej) 

podezas zabawy weselnej w mieszkaniu Za- 
polskich wynikła bójka pomiędzy gośćmi 
Stanisławem Bukajło, Janem Muraszko i Ka 
zimierzem Śnieżko. Podczas bójki została 

ugodzona dużym kamieniem w głowę przy- 
patrująca się bójee Joanna Śnieżko, dozna- 
jąc roztrzaskania czaszki. W stanie ciężkim 

przewieziono ją do Wilna i ulokowano w 
szpitalu św. Jakóba. (Q). 

Czerwony Kogut na Polesiu. 
Z całego niemal województwa poleskiego 

madchodzą alarmujące wiadomości o klęsce 

ognia. W ostatnich dniach straty naskutek 
pożarów dochodzą do 100 tysięcy złotych. 

  

Z życia spółdzielczości na wsi. 
NIEMEN. 
Dnia 20 maja odbyło się tu w świetlicy 

przy zakładach Hut Szklanych J. Stolle wal- 
ne zgromadzenie miejscowej spółdzielni spo- 
żywców, na którem, m. in. uchwalono za- 

łożyć przy pomocy spółdzielni Kasę Oszcz.- 
Zapomogową, jednocześnie zatwierdzono re- 
gulamin tej Kasy. Założenie Kasy ma na ce- 
lu zachęcenie członków spółdzielni do robie: 
nia oszczędności i polepszenie ich bytu ma- 
terjalnego. Uczęstnikami Kasy mogą być tyl- 
ko członkowie spółdzielni, Kapitał składa się 
z funduszów: a) oszczędnościowego z comie: 
sięcznych wpłat obowiązkowych, b) oszczęd 
nościowego z bonifikat i zwrotów od zakn- 
pów w sklepie spółdzielni, c) zapomogowego 
ma wypadek śmierci, d) oszczędnościowego 
dobrowolnego. 

Stan spółdzielni bardzo dobry. Obroty w 
roku bież. za 4 miesiące wzrosły w porów- 
maniu do obrotu za tenże okres roku ub. 
Przeciętny obrót (targ) miesięczny wynosi 
do 16.000 złotych kapitały własne wynoszą 
36.600 zł. Wolną gotówką do 8.000 złotych, 
spółdzielnia lokuje na procenta, gdyż na wła 
sne potrzeby obecnie nie potrzebuje. Spół- 
dzielnia zatrudnia 4 stałych pracowników i 
2 (z Zarządu) dorywczo, pozatem jest stały 
furman, dostarczający 3 razy tygodniowo to 
wary z Lidy — z hurtowni spółdzielczej. 

Sklep jest zaopatrzony w bardzo obszer- 
my asortyment towary, prowadzone są dzia- 
ły towarów żywnościowych, galanteryjnych, 
bławatnych, odzieżowych, naczyń, i in. Spół- 
dzielnia swym stałym rozwojem imponuie 
na szeroki okręg. E. B. 

PODBRODZIE 
+ Komitet pomocy biednym ® Pod- 

fbrodziu. Dotkliwy kryzys gospodarczy, jaki 
po wojnie światowej nawiedził niemal cały 
świat odbić się musiał również i na Polsce. 
Tysiące bezrobotnych znalazło się bez pracy 
i chleba. W miasteczku Podbrodzie, powia- 
tu święciańskiego liczba bezrobotnych dosię- 
gła 300. Brak fabryk w których miejsc. lud- 
ność mogłaby znaleźć pracę, zupełny zastój 
"w handlu, oraz piaszczysta i uboga gleba —- 
«oto przyczyny ogólnej biedy w Podbrodziu. 
Dziesiątki rodzin, pozbawione zarobku, żyją 
"w okropnych warunkach. 

Chcąc choć w części ułżyć dotkliwej nie- 
doli swych współbraci, grono ludzi .dobrej 
woli postanowiło powołać do życia Komitet 
pomocy nieszczęśliwym mieszkańcom Pod: 
brodzia W dniu 24 stycznia 1931 r. w lokalu 
Magistratu m Podbrodzia odbyło się zebra- 
nie inauguracyjne, na którem utworzono Ko- 
snitet pomocy biednym m. Podbrodzia i do 
Zarządu powołano następujące osoby: pre- 
zes Komitetu p. major Eugenjusz Święcicki, 

vice-prezes ks. Rektor Bielawski, sekretarz 

p. Józef Gieszczyński, skarbnik p. Wacław 
Jezierski, członkowie Zarządu: p. Bronisław 
Jaroski, p. Kajetan Rożnowski, p. dr. Moj. 
żesz Rejżewski, p. Ludwik Kowalski. 

Natychmiast po ukonstytuowaniu się Za- 
rządu przystąpiono do uruchomienia kuchni 
i wydawania obiadów. 

Obiad składał się z 1 litra zupy, składa- 
jącej się z 70 gr. jarzyny twardej lub 300 gr. 
świeżej 400 gr. ziemniaków, i 400 gr. mięsa, 
10 gr. słoniny, oraz przypraw i 400 gr. chle- 
ba żytniego. Liczba stałych stołowników wy- 
nosiła — 91. Ogółem wydano obiadów 7.634, 
oraz 844 litr. mleka. Stan i położenie każde: 
go stołownika zostały na miejscu sprawdzo- 
ne przez specjalnie powołaną do tego Komi- 
sję Samarytańską, zostającą pod przewodni- 
stwem p. Ludmiły Młynarczykowej Ustano: 
wiono stałe dyż. pań w kuchni. Obowiązek 
ten przyjęły na siebie panie: rotmistrzowa 
Malecka Halina, porucznikowa Bogucka He- 
lena, porucznikowa Lewakowa Helena, Jad- 
ga Gierwiatowska, plutonowa Rowbuciowa 
Helena, Wachmistrzowa Tumanowiczowa Ja- 
dwiga, wachmistrzowa Daukszowa Anna, Lu- 
ba Rożnowska. 

Kontrolę obiadów prowadzi p. Franciszek 
Adrjan, który był jednocześnie kierownikiem 
kuchni. Pomyślano również i o pomocy le- 
karskiej, które udziela p. por. lekarz Wac- 
ław Potocki. W przypadkach choroby obłoż: 
nej lekarz wizytował w domu. 

Należy podkreślić, że miejscowy aptekarz 
p. Mojżesz Chawkin, samorzutnie dawał 50 
proc. zniżki chorym zarejestrowanym przez 
Komitet. Ogółem zakupiono lekarstw na su: 
mę zł. 162.98. 

Z nastaniem dni ciepłych, w związku z 
rozpoczęciem robót w polu i łatwiejszemi wi 
dokami na zarobek, Komitet postanowił roz: 
wiązać się, w przekonaniu że spełnił włożo 
ny na siebie obowiązek. Z dniem 1 maja 
1931 r. Komitet został rozwiązany. 

о przebiegu założenia Komitetu i o owo- 
cności jego pracy najlepiej świadczy wdzię- 
czność jaką okazywali stołownicy w dniu 30 
kwietnia 1931 r. Była to barzdo piękna chwi- 
la. Wi imieniu Komitetu przemówił do zgro- , 
madzonych ks. rektor Bielawski. W: odpo- 
wiedzi na słowa księdza rektora stołownicy 
cisnęli się do rąk księdza chcąc pokryć je 
pocałunkami. wdzięczności za okazaną po- 
moc. Ten piękny moment był najlepszem 
podziękowaniem ze strony stołowników i do. 
wodem uznania dla pracy Komitetu. 

J-ski. 
WILEJKA 

-+ Zamknięcie kursów kroju i szycia. W 
dniu 17 maja b. r. w Kołowiczach odbyło 
się uroczyste zamknięcie dwumiesięcznych 
kursów kroju i szycia prowadzonych przez 
R. O. K. oraz wręczenie świadectw dła tych 
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dziewcząt, które ukończyły kurs z wynikiem 

dodatnim. Ocena pracy słuchaczek kursów 

była uskuteczniona przez komisję w skła- 

dzie: kierownictwa kursu, przedstawiciela 

starosty powiatowego, przedstawiciela R, O. 

K-i przedstawicielek -spoleczefistwa. Kurs 

ukończyło w Kolowiczach 17 osób, a na tes 

renie powiatu wogóle 171. 

Na kurs były przyjmowane dziewczęta 

wiejskie, umiejące pisać i czytać po polsku. 

Na pokazie były ustawione eksponaty, 

wykonane przez każdą dziewczynę, uczęsz- 

czającą na kurs. Wynik kursu był bardzo 

dobry, bowiem każda z dziewcząt wiejskich 

umie dobrze uszyć nietylko bieliznę tak mę- 

ską, jak i damską, lecz także i ubrania dzie- 

cięce i dla dorosłych, oraz pięknie wykonać 

różne robótki domowe (makatki, serwetki, 

pantofelki i t. p.). į 

Jak doniosle znaczenie mają tego rodza- 

ju kursy dla utrwalenia polskości na naszych 

ziemiach świadczy następujący fakt: 

Wieś Kołowicze (siedziba gminy) jest bia- 

łoruską. Wiele trudności musiał przezwycię- 

żyć prezes koła gminnego R. O. K. p. Jaro- 

wski, by we wsi zorganizować Dom Lud. i 

wymienione kursy. Rodzice dziewcząt, ule 

gając wpływowi elementów nieprzychylnych 

polskości, z wielką trudnością dali się na- 

kłonić do posyłania córek na ten kurs; obec- 

nie jednak, gdy widzą, że kurs nietylko dał 

dziewczętom fachową wiedzę, lecz i wyróż- 

nie je pod każdym względem z pośród in- 

nych dziewcząt wiejskich, wyrazili władzom 

i społeczeństwu polskiemu serdeczną wdzię- 

czność. Nie obeszło się nawet bez scen wzru- 

szających. Mianowicie, po krótkiem przemó - 

wieniu delegata Starosty powiatu wzniesiono 

żywiołowy okrzyk „Niech żyje p. starosta 

Neugebauer* a następnie podczas obszerniej- 

szego pięknego przemówienia przedstawicie- 

la R. O. K. p. Łosia rozrzewnienie obecnych 

doszło do takiego napięcia, że kilka osób 

(dosłownie) płakało ze wzruszenia, że spo- 

łeczeństwo polskie otacza ludność wsi taką 

pieczołowitą opieką. Po rozdaniu świadectw 

matki zanoszą gorącą prośbę do władz o ot- 

warcie takiego kursu i w roku przyszłym. 

Po rozdaniu świadectw odbyło się przed- 

stawienie, Wystawiono „Bolszewicy pod 

Warszawą” Brzezińskiego. 

Zespół amatorski składał się wyłącznie z 

młodzieży wsi Kołowicze. Zapał do pracy 

jest wielki brak jedynie środków na najnie- 

zbędniejsze wydatki w związku z prowadze- 

niem Domu Ludowego i prac społecznych. 

Szczególną zasługą około organizacji pracy 

społecznej na terenie gminy Kołowicze przy- 

pisać należy p. Jarowskiemu, pisarzowi gmi- 

ny Kołowicze, który w tak ciężkich warun 

kaeh zdołał ją poprowadzić. 

KRAŚNE 
-LZebranie Zrzeszenia Młodzieży Rzemie- 

šiniezej. Dnia 17 maja 1931 roku odbyło 

się Zebranie Ogólne Oddziału Zrzeszenia 

Młodzieży Rzemieślniczej w sali „Dom Lu- 

dowy* w Krasnem nad Uszą pow. mołode- 

czańskiego, na którem oprócz licznie zebra: 

nych członków na czele z niezmordowa- 

nym opiekunem Oddziału p. Franciszkiem 

Mackielem, oraz kierownikiem Zrzeszenia 

Młodzieży Rzemieślniczej woj. wileńskie- 

go p. Antonim Anforowiczem, który w krót- 

kiem swem przemówieniu podkreślił, cele i 

zadania Zrzeszenia, które dąży do podniesie - 

nia stanu rzemieślniczego, oraz wyrobienia 

swych członków na przyszłych pracowników 

społecznych i dobrych obywateli państwa. 

Następnie udzielono absulutorjum ustę- 

pującemu Zarządowi i wybrano nowy Za- 

rząd i Komisję Rewizyjną na czele z p. Krzy 

żanowskim, również postanowiono zorgani- 

zować: świetlicę, hufiec P. W. Sekcję kultu- 

ralną i oświatową i t. p. R 

BRASŁAW 
+ ZAGADKOWE POSTRZELENIE. We 

wsi Czernowo wpobliżu Brasławia zastrze- 

lony został mieszkaniec tej wsi Kazimierz 
Jermołaj. 

Przy jakieh okolicznościach to nastąpiło 

narazie nie wyjaśniono. Wyświetli je najpra 

dopodobniej wdrożone dochodzenie. (CG). 

+ ARESZTOWANIE DZIECIOBOJCZY- 

NI. Na brzegu rz. Okszny tuż przy torze 

kolejowym wpobliżu Smorgoń znaleziono 

zwłoki dziecka, które wyrzucone zostały 

przez fale rzeki na brzeg. Przeprowadzone 

dochodzenie ustaliło że dziecko wrzueone 

zostało do wody przez rodzoną matkę Te: 

kilę Szatrowską z pobilskiej wsi Korzenie. 

Wyrodną matkę aresztowano. (Q). 

  

Zjazd delegatów Związku 
inwalidów. : 

W dniu 24 b. m. w garnizonowem Казу- 

nie Oficerskiem odbył się pierwszy zjazd 

delegatów Ziązku Inwalidów Wojennych R 

P. woj. Wileńskiego. Zjazd zagaił prezes 

Zarządu Wojewódzkiego mjr. inw. Profic 

Stanisław, zapraszając do stołu prezydjalne- 

go pp. Tołoczkę, jako przewodniczącego, M. 

Łysaka i M. Borysewicza jako asesorów. Dłu- 

gie i wyczerpujące sprawozdanie z działa!- 

ności zarządu wojewódzkiego złożył p. Pro- 

fic. 
Ze sprawozdania dowiedziano się, iż za- 

rząd wojewódzki w ciągu roku swej pracy 
wydatkował kwotę 21 tysięcy złotych na za- 

pomogi ciężko-poszkodowanym na pomoc le- 
karską dla inwalidów i sierot po inwalidach 
na opłacenie wpisu szkolnego dla dzieci in- 
walidów i t. d. Sprawozdanie delegaci przy- 
jęli rzęsistemi oklaskami. Po odczytaniu pro 
tokółu przez p. Bińskiego T. jako członka 
komisji rewizyjnej, na wniosek tej komisji 
udzielono ustępującemu zarządowi  absolu- 

torjum. Uchwalono preliminarz budżetowy 
na rok bieżący. 

Do zarządu wojewódzkiego Związku Inw. 
Woj. R. P. zostali wybrani niemal ci sami 
członkowie, a mianowicie: prezes — mjr. 

inw. Profic Stanisław, I vice-prezes Czesław 
Iwanicki, II viceę-prezes Jan Wojciechowski. 
sekretarz Stanisław Ściborski, członkowie 
zarządu M. Borysewicz, L. Tomczyk. Komi- 
sja Rewizyjna została w dotychczasowym 
składzie: płls« Abkowicz, Biński i Otokar 
Frytz. 

Na zakończenie wysłano depeszę hołdow- 

nicze do Pana Prezydenta Reczypospolitej 
Polskiej Mościckiego i p. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, oraz depeszę i pisma z podzię- 
kowaniem za opiekę, użyczoną inwalidorn, 
do p. Marszałka Senatu Raczkiewicza, pana 
Marszałka Sejmu Świtalskiego, J. E. ks. bi- 
skupa dr. Bandurskiego, p, Ministra Pracy 
i Opieki Społecznej Prystora, p. Wojewody 
Wileńskiego Kirtiklisa oraz do innych oso- 
bistości, interesujących się dolą inwalidów. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

== i Rzeczną |! 

  

  

    

Kino miejskie będzie 
wyświetlało dźwiękowce. 
Magistrat m. Wilna poczynił już starania 

w eełu wyświetlania filmów dźwiękowych 
w, kinematografie miejskim, W tym celu ma- 
ją być wkrótce sprowadzone z Warszawy 
specjalne aparaty dźwiękowe. 

W_.I E E Ń S K I 

Pogrzeb bohaterskiego chłopca. 
- Wczoraj o godz. 5 po poł. odbył 
się pogrzeb bohaterskiego chłopca Mie 
czysława Dordzika, który w pamięt- 
nych dniach powodzi rzucił się w we- 
zbrane fale Wilenki z zamiarem ura- 
towania dziecka żydowskiego. Swój 
bohaterski czyn jak wiemy. Dordzik 
przypłacił życiem. 

Dopiero przed kilku dniami udało 
się na terenie gminy rzeszańskiej wy- 
łowić zwłoki chłopca. 

Kondukt żałobny wyruszył na Ros- 
sę z kaplicy szpitala św. Jakóba pro: 

Poufne 
Jak się dowiadujemy, wczoraj w 

lokalu Urzędu Wojewódzkiego odbyła 
się poufna konferencja, w której u- 
dział wzięli przedstawiciele władz pro- 
kuratorskich, administracyjncyh, po- 

wadzony przez ks. biskupa d-ra Wła- 
dysława Bandurskiego. 

W tej smutnej uroczystości wzięła 
liczny udział ludność polska i żydow- 
ska, przedstawiciele władz miejsco: 
wych, delegacje szkół. Złożono mnó- 
stwo wieńców m. in. od Magistratu 
m. Wilna i społeczeństwa żydówskie- 
go. Ponieważ rodzina Dordzika jest 
biedna koszta pogrzebowe pokryły za- 
kłady rzemieślnicze _„Przyszłość”, 
których zmarły był wychowankiem. 

narady. 
licyjnych i kolejowych. 

Tematem narad była sprawa ostat- 
nich wypadków kolejowych w Wileń 
szezyźnie. Wyniki konferencji trzyma- 
ne są w Ścisłej tajemnicy. 

Wydobycie zatopionego auta. 
Wezoraj o godz. 12 w nocy, po dłuższych 

wysiłkach wydobyto z Wilji zatopiony przed 

paru dniami półciężarowy samochód miesz- 

kańca miasta Widze Dejcza. (C). 

  

KRONIKA 
Dziś: Jana | pap. 

Jutro: Augustyna. 

  

Wschód słońca—g. 3 m. 28 

Zachód - 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorelogii U. 8. В 

w Wilnie z dnia 26 V—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 767 

Temperatura średnia -|- 210 C. 

# najwyższa: Ą- 257 C. 

sj najniższa: |- 109 C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: północny. 

Tendencja barom. lekki spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

—g. 19 m. 37 

  

SAMORZĄDOWA. 

— Z Komisji odbudowy. W dniu 21 ma- 

ja r. b. odbyło się w małej sali „konferencyj- 

nej Urzędu Wojewódzkiego posiedzenie „Wo- 

jewódzkiej Komisji Odbudowy, na. którem 

rozpatrzono 300 spraw o umorzenie požy- 

czek, pobranych przez poszkodowanych, za 

mieszkałych na terenie powiatu brasławskie 

go, na odbudowę budynków zniszczonych 

wskutek działań wojennych. 

Z ogólnej ilości 300 pożyczek na sumę 

188.872 zł. 59 gr. Komisja postawiła wnioski 

o całkowite umorzenie 282 pożyczek na su- 

mę 179.234 09 gr. i o umorzenie w 75 proc. 

10 pożyczek na sumę 4.132 zł. 38 gr. to zn. 

umarzając z powyższej kwoty 3.099 zł. 38 gr. 

i obciążając długiem 1033 zł. 12 gr. Sprawy 

powyższe w najbliższym czasie będą prze- 

słane do aprobaty Ministerstwa Robót Pu- 

blicznych i Ministerstwa Skarbu. Należy za- 

znaczyć, że jednak 27 poszkodowanych, po- 

mimo wniosków o całkowite umorzenie ich 

pożyczek i ewentualnej aprobaty odnośnych 

Ministerstw, będzie musiało spłacać łączną 

sumę 1668 zł. 31 gr., a to z uwagi na przepi. 

sy art. 9 ustawy o odbudowie z dnia 6.V 

1924 roku. (Dz. U. R. P. poz. 492), który 

głosi: „Z kwoty części pożyczki, która w 

myśl art. 8 może być darowana, należy po- 

trącić poprzednio już otrzymane zapomogi 

na odbudowę czy to w naturze, czy w gotów- 

ce, ze źródeł finansowych Państwa Polskiego 

względnie państw zaborczych, jako też źró: 

det samorządowych lub społecznych. ; 

Następnie 4 pożyczki Komisja postanowi- 

ła umorzyć tylko w 50 proc. to zn. umarza: 

jąc kwotę 905 zł. i obciążając dłużników 

łakąż sumą 905 zł. Resztę to jest tylko 4 po 

dania o umorzenie łącznej kwoty 3.696 zł. 

uchwalono oddalić. 

Tak przychylne traktowanie dłużników 

z funduszu odbudowy spowodował w dużej 

mierze fakt, iż poszkodowani w znacznej i- 

lości wypadków budowali budynki glinobit- 

ne, co komisja wzięła pod uwagę i dla po- 

parcia tej akcji stawiała wnioski o całkowi- 

te umorzenie pomimo, że stan materjalny 

pożyczkobiorców w niektórych wypadkach 

był zadawalniający, aby spłacać swe pożycz- 

ki w ciągu lat 10. 
a 

  

MIEJSKA 
— Z prądu stałego na prąd zmienny. W 

najbliższym czasie Magistrat zmieni na ul, 
Mickiewicza i Subocz prąd stały na zmienny. 
W. związku z tem rozpoczęte zostały roboty 
nad ułożeniem nowych kabli. 

— Magistrat wciąż szuka. Kasy miejskie 

naszego Magistratu od dłuższego już czasu 
walczą z chronicznym brakiem gotówki. W 
poszukiwaniu dróg wyjścia z tej niemiłej 
sytuacji, na jednem z ostatnich posiedzeń 
Magistratu uchwalono zaciągnąć w Komunai 
nej Kasie Oszczędności m. Wilna krótkoter- 
minową pożyczkę w wysokości 500.000 zło- 
tych. O ile Rada Miejska zaakceptuje wnio- 
sek Magistratu wszczęte zostaną niezwłocznie 

starania. Wyniku narazie jednak przesądzać 
nie można. 

— Echa budowy szkoły na Antokolu. 
Dotychczas jeszcze nie została uregulowana 
przdsiębiorcy należność za wykonanie ro- 
bót przy budowie gmachu szkoły powszech- 
nej przy ul. Piaski. Sprawa ta nastęcza Magi 
stratowi wiele kłopotów i wkrótce ma być 
ostatecznie rozwiązana na jednem z najbliż- 
szych posiedzeń Rady Miejskiej. 

LITERACKA. 
— Dzisiejsza 133 Środa Literacka poświę 

cona będzie Josephowi Gonradowi. Na zapro 
szenie Zw. Lieteratów przybyła z Warszawy 
świetna tłumaczka wielkiego pisarza, p. Anie 
la Zagórska, która wygłosi pogadankę o GCon- 
radzie. Pozatem p. Zagórska odczyta z rę- 
kopisu niedrukowaną po polsku nowelę Con- 
rada „Amy Foster“ w swoim przekładzie. 

Początek o godz. 8.30 wiecz. w lokalu Z. 
Z. L. P., Ostrobramska 9. Wstęp mają człon- 
kowie, sympatycy i goście. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Koła Polonistów SŁ U. S. B. Zarząd 

zawiadamia, że nabożeństwo żałobne za du- 
szę ś. p. Włodzimierza Sierzputowskiego od- 
będzie się we czwartek 28 maja w kościele 
św. Kazimierza o godz. 8 rano. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

17-te Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 27 maja 1931 r. o godz. 20-ej" 
w sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24. 

Porządek dzienny: 1. Odczytanie proto- 
kółu ostatniego posiedzenia. 2. Demonstra- 
cje chorych. 3. Pokazy i prace z Kliniki Der 
matologicznej U. S. B. 

Po posiedzeniu Dr. Doroszkiewicz z War- 
szawy wyświetli i objaśni film. p. t. Rośli- 

ny i zwięrzęta na usługach człowieka cho- 
rego. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— W cegielni Purty. W dniu 21 maja 

odbyło się Walne Zebranie Sekcji Cegielni- 

ków Robotniczego Związku Zaw. Ziem Pół- 

nocno-Wschodnich (dawn. Gospodarczego 

Zw. Cegielników), na którem zgłosili swoje 

przystąpienie do Związku robotnicy cegiel- 

ni Purty, należący dotychczas do Związku 

PPS-owskiego, przekazując zarazem do dys: 

pozycji Zarządu Związku sztandar PPS-0w- 
skiego Zw. Cegielników. 

Na zebraniu powyższem przyjęto uchwa- 

łę nieprzystępowania do pracy tak długo, jak 

długo nie zostanie zawarta ze Związkiem u: 

mowa zbiorowa, ustalająca warunki pracy 

i płacy na poziomie zeszłorocznym. W odpo: 

wiedzi na to rozpoczęli pracodawcy akcję 

w kierunku udaremnienia posunięć Związku. 

Początek dała cegielnia Purty, która zatrud- 

niła ponad 10 sprowadzonych ze wsi niewy- 

kwalifikowaynch robotników wyłącznie w ce 

lu rozbicia frontu robotników. Robotnicy, 

dotychczas przez tę cegielnię stale zatrudnia- 

ni a także i ogół cegielników m. Wilna, u- 

ważając, że zachodzi tu fakt łamistrejko- 
stwa zgromadzili się w dniu 26 b. m. w godz 

przedpołudniowych przed cegielnią, ażeby 

skłonić łamistrejków do opuszczenia pracy. 

Na skutek żądania właściciela przed cegiet- 

nią został ustawiony posterunek policyjny. 

Związek oraz Rada Zjednoczenia Robotn. 

Zw. Zaw. Ziem Półn.-Wschodnich, stojąc na 

stanowisku, że obecność policji, może jedy- 

nie wprowadzić niepotrzebne podrażnienie 

wśród robotników, zwróciły się do Pana Sta- 

rosty z prośbą usunięcia posterunków, proś- 

bę tę Pan Starosta potraktował przychylnie. 

Pozatem dowiadujemy się, że p. Purto w 
wyniku odbytej z p. starostą rozmowy zgo- 

dził się usunąć z pracy łamistrejków, zgła- 
szając się do p. Inspektora Pracy z gotowoś- 
cią podjęcia pertraktacyj że Związkiem. Pra- 
wdopodobnie . już w „dniach najbliższych 
sprawa zostanie pomyślnie załatwiona. 

WYCIECZKI. 
— Akedemieka wycieczka do Trok. W nie. 

dzielę dnia 31 maja b. r. Akademicka Dru- 
żyna Harcerska U. S. В. urządza zbiorową 
wycieczkę do Trpk. 

Program salė będzie następująy: 1) 
Zbiórka uczęstników na dworcu w Wilnie » 
godz. 7,30. 2) Wymarsz ze stacji Landwarów 
do Trok piechotą (6 klm.). 3) Zwiedzenie 
miasta Trok i jego zabytków. 4) Pogadanka 
na wyspie n. t. „Fragmenty z dawnych dzie- 
jów Trok*, opowie podharc. Kohutek Lud- 
wik. 5) Pływanie żagłówkami. 6) Powrót do 
Wilna pociągiem o 21,15. 

Wszystkie Druchny i Druhowie 

wziąć udział w ycieczce, 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś o 

8 ukaże się po raz ostatni arcyciekawa sztu 
ka Z. Nałkowskiej „Dzień jego powrotu”. 
Widowisko dzisiejsze zostało zakupione. 

— Teatr Miejski w „Lutni*, Ostatnie 
przedstawienie „Córki i pięciu ojców. Dziś 
o godz. 8,30 odbędzie się ostatnie przedsta- 

wienie znakomitej komedji Somogyi'a: „Có:- 
ka i pięciu ojców*. Przemiła sztuka ta, któ- 
ra zdobyła w Wilnie rekordowe powodzenie, 
schodzi z afisza ze względów repertuaro- 
wych. 

-— Otwarcie Teatru Letniego w Ogrodzie 
po-Bernardyńskim. W najbliższy piątek, dn. 
29 maja o godz. 8,30 w. otworzą się podwo- 
je Teatru Letniego w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim. Na otwarcie wybrano doskonałą, współ 
czesną sztukę amerykańską: „Tajemnica sta- 
cji radjowej“. Emocjonująca treść, nieocze- 
kiwane sytuacje, oraz oryginalne środowi- 
sko (akcja rozgrywa się w studjo radjostac- 
ji w Chicago) sprawiają, żesztuka ta będzie 
się niezawodnie cieszyła się wielkiem powo 
dzeniem. Liczne śpiewy i tańce, wplecione w 
akcję, dodają wiele uroku tej niezwykle ia- 
teresującej nowości. Reżyserja spoczywa w 
doświadczonych rękach R. Wasilewskiego. 
Główne role objęli: Lewicka, Wyrzykowski 
i Żurowski. Ceny miejsc znacznie zniżone. 
Przedstawienia w Teatrze Letnim rozpoczy- 
nać się będą o godz. 8 m. 15 w. 

— Jutrzejsza premjera w Teatrze „Lut- 
nia*. Jutro, we czwartek, dnia 28 maja od- 
będzie się w Teatrze „Lutnia* o godz. 8,15 
oczekiwana z wielkiem zainteresowaniem pre 
mjera ostatniej sztuki „Młode małżeństwo" 
Ludwika Verneuil'a. Dowcipną komedję tę, 
okraszoną iście galijskim humorem, reżys 
ruje H. Zelwerowiczówna. Obsadę stnowią: 
Eichlerówna, Seweirnówna, Budzyński, Kre 
czmar, oraz Wyrwicz -Wichrowski. Przedsta 
wienia w Teatrze „Lutnia od czwartku roz- 
poczynać się będą o godz. 155, 

BABJO 
ŚRODA dnia 27 maja 1931 r. 

11.58; Czas. 12.05: Muzyka włoska (pły- 
13.10: Komunikaty  meteorologiczne.: 

15.50: Odczyt z 

winni 

  

ty). 
15.45: Program dzienny. 
Warszawy wygłosi K. Pieracki. 16.10: Komu: 
nikaty z Warszawy. 16.15: Audycja dla dzie- 
ci. 16.30: Audycja dla dzieci — Obrazek pió- 
ra Cioci Hali. Transmisja na wszystkie sta: 
cje. 16.45: Koncert dła młodzieży (płyty). 
17.15: „Pedagogja i terapja kryminalna" — 

17.46. odczyt z Krakowa wygł dr Wł. Welter. 
, Koncert. 18.45: Chwilka strzelecka. 
Program na czwartek i rozmaitości. 
Komunikat rolniczy z Warszawy. 

„Kom. Związku Młodzieży Polskiej. . 
Prasowy dziennik radjowy z Warsz. 20.00: 

Koncert z Lipska. 21.30: Kwadrans literacki. 

  

21.45: Muzyka lekka. 22.00: Wywiad J. Tare 
ga z gen. J. Dańcem. 22.50: Komunikaty i 
muzyka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 28 maja 1931 r. 

11.58: Czas. 21.05: Muzyka taneczna (pły- 
ty). 21.35: Poranek szkolny. 14.30: „Kącik 
dla kobiet*. 15.50: „Szczawnica jako uzdre- 
wisko* — odczyt. 16.10: Kom. z Warszawy. 
-6.15: Program dzienny. 16.20: Koncert sym- 
foniczny (płyty). Czajkowski: Symfonja Nr. 
5 c-moll. Słowo wstępne wygł. St. Węsławski. 
17.05: Wiadomości wojskowe dla wszystkich. 
17.15: „Pogańska słowiańszczyzna a morze* 
odczyt. 17.45: Koncert po południowy. 18.45: 
Kom. Akad. Koła Misyjnego. 19.00: „Skrzyn- 
ka pocztowa Nr. 151“. 19.20: Program na 
piątek i rozmaitości. 19.30. Kom. sportowy. 
19.40: Pras. dziennik radjowy. 20.00: „Zde- 
gradowana stolica* — felj. 20.15: „Ideał 

człowieka w kinie* — felj. 20.30: Muzyka 
lekka. 21.30: Słuchowisko. 22.15: Koncert 
solistów z Krakowa. 22.50: Kom. i muzyką 
taneczna. ь 

"NOWINKI RADJOWE. 
WŚRÓD PIERNIKÓW. 

Kraina toruńskich pierników, która wy- 
dała Kopernika, godna jest wielkich podróż- 
ników. Wspaniałym opisem podroży słyn- 
nego Lulusia po tej krainie jest dzisiejsze 
słuchowisko Cioci Hali. przeznaczone ze 
względu na wysoką wartość artystyczną dla 
dzieci. 

ODCZYT P. BYRSKIEGO 

Jan Kochanowicz, znany na terenie wac- 
szawskim organizator, reżyser i arty- 
sta teatrany napisał książkę p. t. „Wstęp de 
nauki o teatrze*. Księżkę tę, rzadki wypa- 
dek odezwania się człowieka sceny na temat 
sceny omówi dziś o godz. 19.30 p. Tadeusz 
Byrski. 

ZAWODY STRZELECKIE. 
Dnia 30 i 31 maja odbędą się w Wilnie 

pod protektoratem: J. E. biskupa Bandur- 
skiego, wojewody Kirtiklisa i t. d. wielkie 
zawody strzeleckie zespołowe dla pań i pa- 
nów z broni małokalibrowej, oraz wojskowej 
długiej i krótkiej o mistrzostwo m. Wilna 

Strzelania odbywać się będą z br. m. ka- 

librowej na strzelnicy ,„Pióromont*, z kara 
binu wojskowego na strzelnicy i-ej Brygady 
Legjonów Bołtupie, z pistoletów na wojsko- 
wej strzelnicy garnizonowej „Zakret*. 

W strzelaniach mogą wziąć udział oby- 
watele m. Wilna, którzy przynajmniej od 3 
miesięcy mieszkają na terenie m. Wilna i 
wchodzą w skład wojskowych oddziałów 
garn. wileńskiego, członkowie i członkinie 
hufców, organizacyj i stowarzyszeń P. W., 
ZE Federacji, Policja, Straż Pożarna 

DEJA: 
Prócz nagród dła zwycięskich zespołów 

i najlepszych strzelców w poszczególnych ka- 
tegorjach strzeleckich, wyniki jednostkowe 
będą mogły służyć jako warunek do zdobycia 
odznaki strzeleckiej wyższej klasy. ю 

OTWARCIE SEZONU LEKKOATLETYCZ- 
NEGO. 

Tegoroczny sezon lekkoatletyczny otwarty 
został na Pióromoncie zawodami zorganizo-, 
wanemi ubiegłej niedzieli przez Wileński 
Ośrodek Wychowania Fizycznego. Pogoda 
i organizacja zawodów w zupełności dopisy- 
wały, mniej natomiast publiczność, która 
przybyła w znikoinej ilości. Na czoło zawod- 
ników, jak było do przewidzenia, wysunął się 
wszechstronny Wieczorek z 3 p. sap. 

Poszczególne konkurencje dały następu ją- 

ce wyniki: ! 
Biegi: 100 mtr. 1) Wieczorek — 11,7 sek, 

2) Skarbek. 
300 mtr.: 1) Wieczorek — 40 sek., 2) Pu- 

zilewicz (Pogoń — 40,6, 3) Skarbek. 

1500 mtr.: 1) Sidorowicz (AZS) — 4.13,5, 
2) Puzilewicz, 3) Gradus (5 p. p. Leg.). 

Kulą: 1) Wieczorek — 11,46 mtr. 2) Zie- 
niewicz — 10,86, 3) Błażewicz — 10,22. Na 
uwagę tu zasługuje wynik uzyskany poza 
konkursem przez młodego zawodnika Kliksa, 
który rzucił 11,52 mtr. 

Dysk: 1) Wieczorek — 36,13 mtr., 
niewicz — 35,44. 

W oszczepie dobry wynik uzyskał Zie- 
niewicz rzucając 50,43 mtr., 2) Wieczorek— 
45,24, 3) Puzilewicz. 

Skok w dal: 1) Wieczorek—6,32, 2) Kliks 
6,06 mtr. Ё 

Jak na początek sezonu wyniki są całkiena 
dobre. = 

PIŁKĄ NOŻNA. 
Rozgrywki o mistrzostwo klasy A są - 

becnie juž'w calej pelni. W ciągu minionych 
Świąt rozegrano następujące mecze. S 

Makabi—Lauda 5:4. Gra naogół wyrów- 
nana z lekką przewagą w drugiej połowie 
drużyny żydowskiej, której atak potrafił le- 
piej wykorzystać szereg dogodnych sytuacyj 
przedbramkowych. : 
ы Ognisko—ŻAKS 3:1. Pierwszy występ 
ŻAKS-u wypadł bardzo słabo. Drużyna za- 
prezentowała brak zgrania i duże braki tech- 
niczne. Ognisko po utracie kilku najlepszych 
swych graczy, nie przedstawia już dzis groź- 
nego przeciwnika i prawdopodobnie w rokm 
bieżącym ustąpi palmę pierwszeństwa 1 p. p 
Leg., który posiada jedną z najlepiej zmon- 
towanych drużyn i jest w tegorocznych roz 
grywkach najpoważniejszym konkurentem de 
tytułu mistrza. Cra drużyn nudna i niecie- 
kawa z wyraźną przewagą Ogniska, które jed- 
nak nie potrafiło tego uwydatnić cyfrowym 
wynikiem. 

W przedmeczu Makabi II pokonała 'rezer- 
wę Laudy w stosunku 1:0. 

W drugim dniu świąt w spotkaniu towa- 
rzyskiem 1 p. p. Leg. zadokumentował raz 
jeszcze swą wyższość, zwyciężając po żywej 
i ciekawej grze, Makabi w stosunku 3:1 (1:0). 

W. barwach „Makabi* zadebiutował po- 
nownie Birnbach, którego występ jednak na 
środku pomocy wypadł blado i rozczarował 
licznych jego zwolenników. 

Drużyna wojskowych, mimo że wystąpiła 
w składzie rezerwowym zaprezentowała się 
dodatnio. Jedynie ucierpiała gra ataku na- 
skutek przesunięcia Godlewskiego do obrony. 
Debiutujący na poz. lewego łącznika Kobiliń- 
ski nie mógł zadowolić i zaprzepaścił wiele 
„murowanych sytuacyj. 

Początkowo gra jest otwarta, następnie 
jednak zaznacza się przewaga 1 p. p. Leg., 
który ujmuje inicjatywę w swoje ręce. Po 
jednym z licznych ataków w zamierzeniu pod- 
bramkowem Halicki strzeła głową pierwszą 
bramkę. Wynik ten utrzymuje się do przerwy. 
Po zmianie stron gra się wyrównywuje. Do 
głosu dochodzi Makabi, zdobywając wyrów- 
nanie. Ostatni kwadrans należy znów do woi- 
skowych, którzy kompletnie oblegają bramkę 
Makabi. W tym też czasie kolejno padają 
dwie bramki zdobyte przez Pawłowskiego. 

U zwycięzców na wyróżnienie zasłużyti 
Puzyna, Pawłowski i bramkarz. U pokona- 
nych — Szwarc. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE NIEBEZPIECZNEGO 

ZŁODZIEJA. 
W dniu wczorajszym agenci wydziału 

śledczego ujęli ukrywającego się pod jednym 
z wagonów na bocznym torze staeji towa- 
rowej, zawodowego złodzieja  Gieruchiną, 

2) Zie- 

     

  

"poszukiwanego dotychczas przez władze ślei 
cze bez skutku. 

Osadzono go w areszcie centralnym. (C)-



Zuchwała. banda 
z przed sądem okręgowym. 

"W początkach 1929 r. opuścili mury wię- 
zieane kilkakrotnie już karani znani bandyci - 
Sylwester Jamont. ze wsi Wierebje, gm. so- 
bynocińskiego i Bolesław Łuczko mieszk. 
Lidy, którzy niebawem zorganizowali ponow- 
mie bandę celem dokonywania systematycz- 
mych kradzieży żywego inwentarza u gospo- 
darzy. z я 

Do bandy. przyjęto posiadających już ob- 
fitą przeszłość kryminalną Antoniego Kuź 
micza ze wsi Sabuciszki i Adolfa Petruszc- 
wicza mieszkańca wsi Zarzeczany, gm. za- 
błockiej. 

Banda wzięła się raźnie do pracy, okra- 

dając nocami włościan gmin powiatu szczu- 
szyńskiego i lidzkiego, to też policja raz po 
raz alarmowana była wiadomościami 0. upro- 

Klu Miejskie 

  

lesie. 

  

wadzeniu to krów, to wieprzy. 
Ustalono, iż przywódcą bandy jest znany 

dobrze Jamont, który pod fałszywem nazwi- 
skiem Jana Winczewskiego ukrywał się u 
wdowy Kirkowej we wsi Raczkowszczyzna, 
gm. wasiliskiej, a po śmierci jej przeniósł się 
do lasów. 

„Melina“ złodziejska 
mieszkaniu Kuźmicza, które policja miała 

na oku. 
W połowie marca ub. roku post. Szała- 

wiński natknął się na bandytów lecz ci roz- 
winęli strzelaninę i zabili policjanta. 

Od tej chwili zaczęto nieuchwytną bandę 
tropić energicznie i zdołano ją osaczyć w 

Jamont za wszelką: cenę chciał się wy- 

Cena bil.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 

Od dnia 26 do 29 maja 1931 r, włącznie 
będą wyświetlane filmy: 

K UNI E-R 

Jamonta 
dosiać z pułapki i rzucił się do. ueieczki. 
W ezasie pościgu i strzelaniny przodownik 
Macherski zastrzelił bandytę. 

W rezultacie pozostali trzej bandyci zo- 
stali ujęci i w wyniku śledztwa stawieni za 
stali przed Sąd Okręgowy w składzie: wice- 
prezesa M. Kaduszkiewicza i pp. 
Miłaszewicza i W. Brzozowskiego. 

Zgodnie z wnioskiem wiceprokuratora p. 
Cz. Baniewicza, wszystkich oskarżonych. u- 

sędziów 

znano za winnych dokonania inkryminowa- 
znajdowała się w nych im przestępstw, a wobec tego Sąd na 

zasadzie art. 51 i 584 K. K. oraz przy za- 
stosowaniu art. 15 przep. przech. do K. k. 
skazał na zamknięcie w ciężkiem więzieniu: 
Bolesława Łuczkę przez 10 lat a jego towa- 
rzyszy Antoniego Kuźmicza i Adolfa Petru- 
szewicza przez 8 lat każdego. 

Na poczet wymierz onych kar skazanym 

  

zaliczono po 13 miesięcy aresztu zapobiegaw- 
czego. 

Na ognistym 

Ka-er. 

smoku 

  

(SALA MIEJSKA Sensacyjny film w 7 aktach. W rolach głównych: Monty Banks i Virginia Lee Corbin. 
Ostrobramska 5 NAD PROGRAM: |) Afrykańska awantura — Groteska w 3 akt. 2) Miłość i pięść — Groteska w 3 aktach. 

3 Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. Ó-ej. 

KINO. TEATR Dzis! Największy w najnowszem arcydziele 

„ARLIOS“ 
Wilońska 83, tel. 9-26 

sukces sezonu! Najwspanialszy 
triumf ulubieńca publicznosci 

KAWIARENKA 
Maurice Chevalier śpiewno-dźwiękowem 

Z udziałem jego żony YVONNE VALLEE. 
NAD PROGRAM: Dźwiękowe atrakcje. Przegląd 
wszechśw. Paramountu. Początek o g. 4, 6, 8 i 10'15 

  

Ceny od 50 gr. 

Dziś! Wielki 
przebój dźwiękowy 

DŹWIĘKOWE KINO 

„ULO 
Mickiow. 22, tel. 15-28   Romans nad Rio Granden 

W rolach złównych: Mąry Dunkan, Mona Marys i Antonio Morenno. 
NAD PROGRAM: Tygodnik dźwiękowy Paramountu. Początek o godz. 4, 6, Bi 10'15, 
  

_ Dźwiękowe Kino 

CGJING 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Dziši 
przebój 

  

Dźwiękowy 

NAD PROGRAM: Pechowa 
ŁC RA komedja 
Początek seans. o godz. 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Wieczni głupcy 
M. Szkoinika. 0i, doktor 

Wielki dram. 
z życia ame- 
rykańskiego. 

W wykonaniu słynnego amerykańskiego komika 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

    

KINO-TEATR Dzisį Po raz pierw- 

DĄ N “ = szy w Wilniel 

» 

WIELKA 42 

Pojedynek w samolocie 
Wzruszający dramat na tle walki rządu z przemytnikami. W rolach gł. najwybitniejsi artyści Ameryki. 

NAD_PROCRAM: Na świeżem powietrzu Arcywesoła kom. na tle ust. ochr. lokatorów 
Początektardowaziieh Ceny od 30 gr. 

  

Dziś i dni następnychl 
Wielka arcyciek. sensacja! 
Rewelacyjny programl 

E'na Kolejowe 

OGNISKO Potężny dramat erotyczno-życiowy w IQ aktach. 

Współczesne dziewczęta 

  

  

@ + pogoń.—GrA o hańbę.— Taniec zguby. 
iebek dworea kcletow.) Początek seansów o godz. 6 ej, w niedz. i święta o godz. 4-ej. Następny program: Pekusy Brodwaju. 

Kino - Teatr Wielki świąteczny podwójny program! |) Wielkie ; ŻĘ W rol gi: Marja 
& arcydzieło dramatyczne z „Zlotej.serji“ produkeji polsk. Z DNIA NA DZIEŃ Gorczyńska, Ire- 

į U X na Gawęcka, Adam Brodzisz, Wladysław Walter i Lucjan Żurowski oraz 10.000 statystów. 
2) Król i > 8 aktów huraganowego śmiechu. Dla «młodzieży M himem Charlie Chaplin «= DOKSEr u.zwone"Poczyck o godz Aren w dnie świę. 

« Miskiowicza 11, t.15-62 В .  teczne o godz. l-ej. Ceny od 40 gr. 

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

STYLOWI 
mltea Wielka 36. 

ezwanie do składania pili 
Kwatermistrzostwo — 3.во Dywizjonu 

Artylerji Konnej w drodze nieograniczone- 
go przetargu sprzeda nawóz koński z 4-go 
pułku ułanów i 3-go D. A. K. na przeciąg 
12 (dwunastu) miesięcy t. j. od | maja r.b. 
do dnia 30 kwietnia 1932 r. 

Oferty zalakowane należy wnosić do 
Kwat. 3-:go D. A. K. oficer płatnik (adres: 
3-ci D. A. K, Wilno, ul. Wiłkomierska 6) 
w terminie do dnia 30 maja b. r. godz. 9, 
w którymto dniu o godz. I0-ej odbędzie się 
komisyjne otwarcie ofert i przeprowadzenie 
przetargu. 

Wszelkich informacyj udziela oficer- 
płatnik 3 go D. A. K. od godz. 9 do 12-е) 

A Kwatermistrz, 3 go D. A. K. 
Bursa— kapitan. 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

ogłasza na dzień 23-go czerwca 193! roku przetarg 
publiczny na sprzedaż urządzeń tartacznych (trak Hof- 
mana, szlifierki, cyrkularki, koła pasowe i t. p.) 

Powyższe przedmioty znajdują się w Magazynie 
Zasobów w Wołkowysku, gdzie mogą być obejrzane. 
Należy się zwrócić do zawiadowcy magazynu Zasobów. 

Szczegóły w Wydziale Zasobów D. O. K. P. w 
Wilnie, ul. Słowackiego, Nr. 2, Ill-cie piętro, pok. 38. 

424]NI=1 

  

  

» Trzesawisko życia 
» Rex-Bell czarodziei 
  

Z POWODU WYJAZDU 

sprzedam dom 
przy ul. Dzielnej Nr. 40 na Zwierzyńcu. 

© warunkach dowiedzieć się: * 

ulica Lwowska Nr. 22, m. 4. 
  

  

NAJKORZYSTNIEJ | | 
kupuje się towary gwa- Głowińskiego 
rantowanej dobroci u 
Polecamy 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, X rewiru 
Władysław Cichoń, zamieszkały w Wilnie, przy 
ul. Góra Bouffalowa Nr. 19 m. I, na zasadzie art. 1030 
U.P. C. obwieszcza, iž w dniu 8 czerwca 1931 r. od 
godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Wiłkomierskiej Nr. 26 
m. | odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej ma- 
jątku ruchomego, należącego do dłużnika Szai Lipko- 
wieza, składającej się z urządzenia mieszkaniowego, 
oszacowanej dla licytacji na sumę 540zł., na zaspoko- 
jenie pretensji Zakładu Ubezpieczeń od wypadków. 

Powyższe mienie może być sprzedane poniżej 
oszacowania w myśl art. 1070 U. P. C. 

448/V1 Komornik (—) Wł. Gichoń.   

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

more i Marja Allea kruczowłosa uwodzicielka. х 

Najnowszy fascynujący sensacyjno-erotyczny dramat w 8 aktach. 

W rolach głównych: Lola Todd i Rex-Bell. 

Do wynajęcia 
"dwa 

mieszkania 
po 4 pokoje z kuchnią 

i dwa po 2 pokoje z ku- 

chnią — ul. Filarecka 13. 

O warunkach dowiedzieć 

się: Sklep obuwia, ulica 

Zamkowa 24. 

Wyjątkowo tanio 
Natychmiast sprzedam 
dom - letnisko w Kolonii 

Заа 
Bliższe informacje: Wilno, 
ul. Mickiewicza 5. Sklep 

W. Borkowskiego. 

Jakób Wainbren 
Trocka 1, m. I. 

Fortepjany, Pianina, Fis- 
harmonje—strojenie i wy- 
najmowanie. — Dogodne 

warunki. 

3 ы а Pak 
Pianino yz" 
Wilkomierska 3—20. 
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PL. ORZESZKOWEJ 3. 

LEKTURĄ SZKOLNA. — 

KAUCJA 5 ZŁ. 

Silne leotniotwo to potęga Państwal 
RAIN TI SI INN NN III MORO CWOOTEW CZW ZIOWEH 

Kojostr MARUIGW. 
Do Reiestru Hadlowego, Dział A, 
Sądu Okręg. w Wilnie, wciągnięto 

następujące wpisy pierwotne: 
W dniu 20.IV. 1981 r. 

12783. 1. Firma: „Samuel Genzel i S-ka". Handel 
mąką i śledziami. Siedziba w Wilnie, ul. Zawalna 50, 
Przedsiębiorstwo istnieje od 13 lutego 1929 r. Wspól- 
nicy zam. w Wilnie, ul. Słowackiego 12 Samuel Gen- 
zel i Ida Regeler. Spółka firmowa zawarta na mocy 
umowy z dn. 13-1l. 1929 r. na czasokres trzyletni li- 
cząc od dnia 13-11 1929 r. Zarząd należy do Samuela 
Genzela. Weksle, obligii wszelkiego rodzaju zobowią- 
zania, umowy i płenipotencje w imieniu spółki pod- 
pisują obaj wspólnicy łącznie pod stemplem  firmo- 
wym, wszelkiego rodzaju korespondencję pieniężną i 
inne, pieniądze i inne należności z urzędów poczto- 
wych, telegraficznych, banków i innych instytucyj 
otrzymuje każdy ze wspólników za swoim podpisem, 
również każdy z nich podpisuje podania, odwołania 
i skargi dostóżnych"instytucyj: 392/V1 

12784. |. "Firma: „Mendel Knaster i Dawid Saba- 
towski — Spółka”. Skup materjałów leśnych. Siedzi- 
ba w Wilnie, ul. W. Pohułanka 17. Firma istnieje od 
1931 r. "Wspólnicy zam. w Wilnie: Mendel Knaster 
przy ul. Dominikańskiej 17 i Dawid Sabatowski przy 

ul. W. Pohulanka 17. Spółka firmowa zawarta na mo- 
cy umowy z dn. IQ kwietnia 1931 r. na czas nieogra- 
niczony. Zarząd należy do obu wspólników. Wszelkie 
zobowiązania podpisują obaj wspólnicy pod stemplem 
firmowym. Korespondencję jak również odbiór tako- 
wej może podpisywać każdy ze wspólników.  393/V1 

W dniu 21.IV. 1981 r. 
12785. 1. Firma: „Małka Kochman* w Wilnie, ul. 

Il Jatkowa 2 — 17. Sprzedaż mięsa. Firma istnieje od 
1931 r. Właściciel — Kochman Małka, zam. Wilnie, 
ul. W. Pohulanka 27. 394/V1 

  

12786. I. Firma: „Wielka Gastronomja— Bronislaw 
Kulaszyński* w Wilnie, ul. Mickiewicza 28. Kawiar- 
nia -jadłodajnia ze sprzedażą piwa. Fifma istnieje od 
1928 r. Właściciel — Kulaszyński Bronisław, zam. tam- 

że. 395/VI 

12787. |. Firma: „Podlipska Stefanja" w Wilnie, 
ul. Stefańska 41. Sklep spożywczo - bakalejny. Firma 
istnieje od 1924 r. Właściciel — Podlipska Stefanja, 
zam. tamże, 396/VI 

    

12788. I. Firma: „Stokliski Izaak* w Wilnie, ul. 
Mickiewicza 37. Sklep wędlin. Firma istnieje od 1931 
roku. Właściciel — Stokliski Izaak, zam. w Wilnie, ul. 
Wielka 5 — 4. 397/V1 

    

12789. |. Firma: „Sklep spożywczo - kolonjalny 

Kasryel Zaks* w Wilnie, ul. Cedrowa 4. Sklep spo- 
żywczo-kolonjalny. Firma istnieje od 1931 r. Właści- 
ciel — Zaks Kasryel, zam. tamże. 398/V1 

12790. |. Firma: „Abelson Chasia* w Wilnie, ul. 
Zawalna 53. Sprzedaż otrębi i soli. Firma istnieje od 
1931 r. Właściciel — Abelson Chasia, zam. w Wilnie, 
ul. Wiłkomierska 44. 399/\1 

W dniu 22.IV. 1931 r. 
12791. 1. Firma: „Drobna sprzedaż dykty i for- 

nierów — Andrzejewski Kazimierz wł. Jadwiga An- 
drzejewska” w Wiłnie, ul. Niemiecka 31. Sprzedaż 
dykty i fornierów. Firma istniaje od 193L r Wlašci- 
ciel — Andrzejewska Jadwiga, zam. w Wilnie, ul. 
Bakszta 12. Prokurentem firmy jest Kazimierz Andrze- 
jewski, zam w Wilnie, ul Królewska 9, 400/V1 

W dniu 13.IV. 1981 r. 
12743, 1. Firma: pnicki Pawei“ we wsi Szyp- 

ki, gm. Chocieńczyckiej, pow. Wilejskiego. Sklep spo- 
żywczy i drobnych towarów. Firma istnieje od 1928r, 
Właściciel — Lipnicki Paweł, zam. tamże. 401/VI 

      

    

12744. | Firma: „Władysław Majewski i Spółka 
spółka firmowa”. Sklep win, wódek, tytoniu i spo- 
żywczy, Siedziba w osadzie Orany, gm. tejże, pow. 
Wileńsko - Trockiego. Spółka istnieje od 10. lutego 
1931 r. Wspólnicy zam. w Oranach, pow. Wileńsko- 
Trockiego, Władysław Majewski i Franciszek Zbro- 
siak SRC Ado waza ANIA nazKidcy Oowiw AG. 
10 lutego 1931 r. na czasokres do dn. 10 lutego 1941 
roku. Zarząd należy do obu wspólników. Wszelkie 
umowy, plenipotencje, weksle, czeki, żyrana wekslach 
iinne dokumenty podpisuje w imieniu spółki pod 
stemplem firmowym jeden Franciszek Zbroziński, któ- 
ry również. podejmuje dla spółki wszelkie pieniądze 
od osób prywatnych i urzędów państwowych. 402/VI 

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

DZIAŁ NAUKOWY. — 
ŻDY ABONENT OTRZYMA PREMJUM. 

CZYNNA OD GODZ. Il-ej DO 18.е). 

  

    PL. ORZESZKOWEJ 3 

       

  

KA- 

     
     

ABONAMENT 2 ZŁ.      

  

gospodarskich i 

siatce. 

12745. |. Firma: „Milner Luba* w Dziśnie, ul. 
Handlowa 18. Sklep spożywczy. Firma istaieje od 
1919 r. Właściciel— Milner Luba, zam. tamże. 403/V1 

W dniu 14.IV. 1931 r. 
: 12746, |. Firma: „Kazimiera Oszczykówna”* w 

Wilnie, ul. Ponarska 73. Piwiarnia. Firma istnieje od 
1931 r. Właściciel — Kazimiera Oszczykówna, zam. 
tamże. 404/V1 

  

12747 I. Firma: „Eleonora — Możejkówna Ele- onęrą" w: Wilnie; ul-.żw, jJańska |. Sklep zoste-jałów 
piśmiennych. Firma istnieje od 1931 r Właściciel — 
Eleonora - Bronisława Meżejkówna, zam. w Wilnie, przy ul. Piłsudskiego 24 — 10. 405/V] 

  

12248, 1 Fine „Rooinkie Bejęa” w Walnia tj. 
Wiłkomierska 151. Sklep spożywczy. Firma istnieje 
od 1927 r. Właścjciel — Roginkin Fejga, zam. tamże. 

405/VI 
  

12749. |. Firma: „Sołowiejczyk Chaim" w Drui, 
pow. Brasławskiego. Dostawa artykułów spożywczych 
dla 19 Baonu K. O. P. Właściciel — Sołowiejczyk 
Chaim, zam. tamże. 407/V1 

  

12750. I. Firma: „Szejna Szabad — Sklep tyto- 
niowy“ w Wilnie, ul, Rudnicka 20. Handel tytoniowy 
i wyrobami tytoniowemi. Firma istnieje od 1931 r. 
Właściciel — Szejna Szabad, zam. tamże. Prokurenta- 
mi firmy są zam. w Wilnie: Mendel Zak przy ul. Wę- glowej 14 i Rachela Szabad przy ul. W. Pohulanka 35. 

408/VI 

12751. | Firma: „Szapiro Juda* w Prozorokach, 
pow. Dziśnieńskiego. Sklep spożywczo - bakalejny. 
Firma istnieje od 1929 r. Właściciel — Szapiro Juda, 
zam. tamże. — 409/V1 

    

12752. |. Firma: „Wajnsztejn Naftali" w Lipnisz- 
kach, pow. Lidzkiego. Sprzedaż skór. Właściciel — 
Wajnsztejn Naftali, zam. tamże. 410/VI 

12753. |. Firma: „Wojczyk Fejga* w Wilnie, ul. 
Popowska 5. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 
1910 r. Właściciel — Wojczyk Fejga, zam tamże. 

411/V1 
  

12754. I. Firma: „Wapniak Pesia* w Wilnie, ul, 
II Jatkowa 8. Sklep mięsny. Firma istnieje od 1919 x. 
Właściciel — Wapniak Pesia, zam. w Wilnie, ul 
Węgierska 13/29. 0 A12JVI 

  
  

ZAKŁAD 

Sztucznych Wód Mine- 
ralnych i Napojėw 
— Chtodzących. — 
EW e pod firmą: 

„E. Tromszczyński* 
w WILNIE 

pod kierownictwem współwaścicie- 
la prow. Wrześniowskiego 

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

łącznie na cukrze. e l : 
Zakład : |Piwna 7. Magazyn: Wiolka 60. 

Samochód 
odkryty, 7-ioosobowy w bardzo 
dobrym stanie do sprzedania 

OKAZYJNIE 
SKŁAD BRONI, WILEŃSKA Nr. 10. 

PDB > 

Ogłoszenie. 
3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa w Grodnie 

ogłasza na dzień 5-go czerwca 193| roku przetarg na 
roboty pomiarowe terenów pod koszarami w Wilnie, 
Suwałkach, placów ćwiczeń w Grodnie i gruntów for- 
tecznych w Grodnie. 

Bliższych informacyj, związanych z powyższemi 
pracami i terminem wykonania, zasięgać można w 3 

Okręgowem Szefostwie Budownictwa. 
3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa 

Grodno 
L. dz. 2734/R. B. 

  

  

  

    
  

446/V1   

Nr. 120 (2062; 

WŠROD PISM | 
— Ostatni Numer 21 tygodnika „Kobieta 

Współezesna* przynosi nam cały szereg ar- 
tykułów treści następującej: „Dzieci spee- 
janlej troski* — Mackiewiczówny, „Ferdy- 
nand Ruszczyć* — Hel. Romer, „Nieznane 
listy matki Conrada do -męża*, — „Leśna ja- 

gunia** — Karoliny Bielańskiej, Rozstrzygnię 
cie „Konkursu Literackiego*, „Opery i Fil- 
harmonji** — ruch muzyczny bieżącego sezo- 
nu — pióra H. Dorabialskiej, „Kronika wy- 
darzeń z Hiszpanji* — M. Husarski 
Narodów a traktaty mniejszościewe* — A. 
Paradowskiej-Szelągowskiej i t. d. 

Dodatek „M6j Dom“, jak zwykle, ładnie 
wydany, prócz praktycznych artykułów, rad 

  

„Liga 

kosmetycznych przynosi 
nam ładne modele na suknie letnie, na tab- 
licy robót wzór na serwetkę, wykonany na 

Letniska 
(tanio) w ładnej okolicy 
z całodziennem utrzyma- 
niem do wynajęcia. Do- 
wiedzieć się: Lwowska 

Nr. 13-b m. 5 

Letniska 
z utrzymaniem w ma- 
jątkach ziemskich. 
Informacje: Firma 
„lnż. Kiersnowski 
i Krużołek S-ka", 

Wilno, Ad. Mickie- 
wicza 23, tel. 5 60. 

LETNISKA 
1.2, 3 pokojowe miesz- 
kania z kuchnią w Ru- 
dziszkach. Miejscowość 
sucha, las wpobliżu, 5 
minut drogi do stacji ko- 
lejowej, 45 minut drogi 
do Wilna, 5 pociągów w 
każdą stronę. Cena przy- 

stępna.  Adresować: 
Rudziszki—A pteka. 
poza ni O 

Sklep obuwia 
W. Litwinowicza, Wilno, 
Zamkowa 24 vis a vis 
kościoła św. Jana. Posia- 
da na składzie najnowsze 
modele obuwia własnej 

pracowni. 
EZ Z 

Dom Handlowy 
„BŁAWAT KRESOWY" 
Wilno, ul. Wileńska Nr. 31 
posiada na składzie ma- 
terjały letnie bawełniane, 
podaiszki, kołdry w wiel- 

kim wyborze. 

      

PAPIER, SZPAGAT 
i materjały pisarsko-kreś- 

larskie poleca 

M. Rodziewicz 
Wilno, 'ul. Wielka Nr. 9. 
Dla urzędów i sklepów 

rubat. 

  

POSZUKUJĘ POSADY. 

kucharki 
lub gospodyni. Chętnie 
na wyjazd—ul. W. Pohu- 
lanka 5, p. Bartoszewicz. 

  

M: Szulin owicz unie- 
ważnia zgubione le- 

gitymacje, wydane przez 
Inst. Nauk Handl.-Gosp.. 
i Bratnią pomoc I. N. H. G" 

lt. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne į moczoplciowe, 

uł. Wielka Nr. 21, 

  

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

7 ° L siol M Kenigskerg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłci we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefun 10-90, 

od grdz. 9—12 1 4—8. 

D OM do sprze- 
dania, 

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

miejscu u właściciela. 

  

  

drewniany 

MARJA MILKIEWICZOWA. 

Dołek przed stróżówką. 
Podwórze domu, gdzie Antoni Magieł byt dozorcą. 

tem wyróżniało się od sąsiednich podwórzy, że rosło na 
niem drzewo. Zimą — wątłe gałązki, podobne do badyli, 
okrywał szron. Wiosną — życie zwolna wstępowało 
w suchy szkielet, poczem następował cud kwiinięcia, gdyż 
drzewo było białą akacją. Latem pyszniło się ono szatą 
delikatnych liści, zlekka wprawdzie przyprószonych py- 
łem i sadzą, ale zawsze zielonych i odżywających w całej 
pełni po byle deszczu. Może najmniej zdobiło podwórze 
jesienią: nie miało bowiem kolorowych liści innych drzew 
lecz i te smutne, szaro-brunatne strączki, zwisające z ga- 
łęzi, również stanowiły dekorację. 

Antoni Magiel był dumny z drzewa, bo dzięki niemu 
on sami wyróżniał się z pośród dozorców sąsiednich do- 
mów: ,„Magiel — zwykłe mawiano o nim — to ten z po- 
dwórza: od akacji”. 

Bardziej niż Antoni i z innych także powodów, ko- 
ehał drzewo Antek, synek dozorcy. Dla dziecka duszą- 
cego się w kamiennych grobach podwórzy — stało się 
óno symbolem całej, niedostępnej przyrody. 

        

  

Pewnego”dnia: Antek wrócił ze szkoły bardzo zamy- * 
ślony: na lekcji „Pani* mówiła, że każde dziecko może 

„sadzić drzewa, byleby miało nasiona. Słuchając 'o tem 
marzyło się Antkowi podwórze białe od rozsadzonych 
na-niem akacyj. Pełny tej myśli — chłopak z rozpaczą 

„przyglądał się podwórzu, które pokrywały grubć kamie- 
"nie. „Wielkie rzeczy — pocieszył się wkońcu — wyrwie się | 
taki jeden i będzie dołek'*. Przy pomocy kawałka starego 
żelaztwa i własnych, wątłych pałców—udało się Antkowi 
*isunąć ciężki kamień wbity tuż pod oknem ojcowskiej 
Stwróżówki. Wreszcie dołek był gotów. 

Wtedy chłopak ułożył na dnie trzy strączki akacji. 
Klęcząc nad dołkiem patrzał szeroko rozwartemi oczami, 
jakby starając się odgadnąć, jakim to cudem sam fakt ze- 
tknięcia z ziemią, sprawi, że z suchego ziarna, twardego 
jak fasola, wyrośnie z czasem jasno-zielona gałązka, ob 
sypana białym kwiatem. 

Szeroko otwarte oczy Antka rozwarły się jeszcze 
bardziej i, zda się, powłokły mgłą: wyraźnie widział, jak 
strączki rozmnażają się gwałtownie, gwałtownie... krążą, 
tańczą, wreszcie toną w. jakiejś szaro-zielonej, płynnej 
masie... I mały Antek runął głową obok dołku. 

W tym samym czasie Antoni Magiel siedział pod 
oknem stóżówki, z którego to okna widok rozciągał się 
na część pnia podwórzowej akacji i na nogi przechodniów. 
Trochę unosząc głowę stróż mógł również zobaczyć Ant- 
ka, grzebiącego się w ziemi pod oknem. : 

Kiedy Antoni Magiel myślał o którymś z lokatorów, 
lub lokatorek — widział przedewszystkiem jego, lub jej 
nogi. Po nogach również poznawał kto przeszedł przez 
podwórze. Z tempa, w jakiem ktoś szedł, i ze sposobu 
obucia — Antoni snuł domysły co do usposobienia danego 
człowieka i — stanu jego zamożności. Dia dozorcy nogi 
mieszkańców domu były kluczem do niejednej tajemnicy. 
tajemnicy. 

Nad oknami stróżówki rozległy się ciężkie kroki. 
Antoni spojrzał w górę i zobaczył zakurzone, męskie buty, 
nad któremi strzępiły się brudne, oberwane spodnie. 
„Wiedźma ta Maciejowa — pomyślał o lokatorce sąsied- 

    

     

niej suteryny — wiedźma baba: nigdy tego swego chłopa 
przyzwoicie nie oporządzi* — i, mimowoli, spojrzał na 
własne, brudne buty i zaszargane spodnie, tem niechluj- 
niejsze, że deszcz nie padał od kilku dni. Skierował wzro 
na wyblakły portret-fotografję, przedstawiający młodą 
kobietę gładko zaczesartą, w skromnej, jasnej bluzce 
w ciemne grochy. „Kiedy żyła ona Antoniowa, jakże 
bywało inaczej...'* Maglowi wspomnienie to zamgliło oczy. 

„Chłopak, ten to do matki podobny: — poszukal 
wzrokiem malea, który coś tam grzebał pod oknami 

suteryny. 
Chłopca nie było.. 
Jakieś złe przeczucie targnęło sercem ojcowskiem. 

Szybko uniósł się z krzesła i niespokojnie wyjrzał przez 
brudną szybę okienną. 

Antek leżał bezwładnie obok świeżo wykopanego 
dołku. 

Lekarz z kasy chorych mówił takie jakieś trudne 
słowa, że Antoni Magiel wyrozumiał z nich to jedno: 
chłopak był niebezpiecznie chory. 

Z trudem usiłował sobie przypomnieć nazwę choroby: 
„Jakiścić deftyryt, czy eo. Wzieni robaczka odrazu do 
szpitała, że to niby inne dzieci w domu mogom sie po- 
chorować. Takie doktorskie gadanie. Jakby to naprawde 
można było komu choróbsko oddać. Ojej, samby wzion 
od dziecka, kiedyby tak było można”... Przypomniał 
sobie, że kiedy doktór odchodził, to tak jakoś dziwnie 

spojrzał... i 

Dzień włókł się bez końca. Wreszcie zapadł mrok. 
Nadeszła noe. Ściekły kropla po kropli, godziny puste 
1 czarne. 

Na zegarze, zdobiącym ścianę razem z portretem- 
fotografją Antoniowej — wybiła dziesiąta. Magiel odru- 
chowo wstał i wziął klucz od bramy. 

Jak codzień usiadł na ławeczce (trochę chwiejnej, 
ale jeszcze dobrej), jak codzień przeczekał ostatnie minut 

! ci i już miał zamknąć dom, gdy wszedł jakiś 
y człowiek. < 
„To wy jesteście dozorcą?“ 

zdejmując czapki. 
„Tak—wybełkotałAnioni. —Co? Mój chłopak... — 

poczuł skurcz w gardle. "Nie mógł wydobyć głosu. 

   

    

  

— spytał Magla nie 

  

„Tak. Ale nie trzeba się tem zagryzać. Cotam. Miałby 
życie podłe jak każdy z nas. Lepiej, że sobie poszedł. 
Możemy mu najwyżej zazdrościć. No, muszę już iš 
dodał przybysz po pauzie — mam jeszcze z tuzin takich 

wiadomoś lie wy jedni*. Uniósł maciejówkę i szybko 
się oddalił. 

Antoni machinalnie zamknął za nim bramę. Wsparł 
się ciężko o ścianę i zaczął mozolnie odczytywać kartkę, 
którą mu wcisnął do ręki posłaniec smutnej wieści, 
Był to druk urzędowy, zawierający wszelkie „dane* 
i „przepisy związane z ewentualnem odebraniem zwiok. 

Chwiejnym krokiem stróż powlókł się do sztachetki. 
okalającej podwórzową akację. Z bramy padało żółte, 
elektryczne światło. Dołek wykopany przez małego 
Antka był dokładnie widoczny. „Raz, dwa, trzy! Raz, 
dwa, trzy... * — Magiel patrzał tępym wzrokiem i wkółko. 
liczył czarne strączki, leżące na dnie dołka. 

Zaczął padać deszcz. Zbliżył się do dołka i przykrył 
go pieczołowicie, ostrożnie. 

Nad ranem deszcz ustał, lecz Magiel nie usunął deski. 
Bał się, by ktoś, przechodząc dołka nie zasypał, nie 
zniekształcił. 

Koło południa ostro zastukano w okno stróżówki. 
Antoni dźwignął się z barłogu i z trudem otworzył za- 
spane oczy. W oknie stał właściciel domu. Magiel po- 
znał go po butach i po nogawkach spodni. 

„Antoni — niecierpliwił się właściciel — ogłuchliście, 
czy c0? Co to za nieporządki? —- spytał ostro i trącił 
nogą deskę, pokrywającą dołek, — Żeby mi to było na- 
tychmiast zasypane, a to uprzątnięte* — raz jeszcze 
potrącił deskę. Antoni milczał. Bronzowe buty i grana- 
towe spodnie oddaliły się i skierowały ku klatce 
frontowej. я 

Stróż wyszedł ze stróżówki, obejrzał się i —- ostrożnie 
położył deskę na miejsce, z którego ją strącono. 
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