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Utworzenie nowego rządu przez min. Prystora 
Tekę ministra skarbu objął wicemarszałek Sejmu Jan Piłsudski. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

  

Tak jak przewidywaliśmy Pan Pre- 

zydent Rzeczypospolitej w dniu wczo- 

rajszym o godz. 11 przed poł. zaprosił 

na Zamek p. min. przem. i handlu Pry- 

stora. W czasie krótkiej konferencji 

powierzył mu misję utworzenia gabi- 

netu Pan min. Prystor misję tę przy- 

jął. Z Zamku udał się do gmachu Min. 

Przemyslu i Handlu i tam natychmiast 

przystąpił do formowania nowego rzą- 

du. W tym celu p. minister wczoraj 

  

odbył szereg konferencyj z szeregiem 

dygnitarzy państwowych, między in- 

nymi przyjął on min. sprawiedliwoś- 

ci Michaiowskiego, min. robót publi- 

cznych inż. Norwid-Neugebauera za- 

stępcę szefa administracji armji gen. 

  

Ferdynanda Zarzyckiego, podsekreta- 

rza stanu w Min. Skarbu p. Koca, pre- 

zesa Banku Gospodarstwa Krajowego 

dr. Góreckiego i b. wicemin. skarbu p. 

Starzyńskiego. 

W ciągu dnia w związku z odbyte- 

mi konferencjami desygnowanego pre- 

mjera krążyły w kołach politycznych 

najróżnorodniejsze pogłoski i domysły 

na temat składu personalnego nowego 

rządu bowiem nie ulega wątpliwości, 

że p. min. Prystor rząd ten w ciągu 

dnia wczorajszego zdołał sformować. 

Między innemi utrzymywano w pew- 

nych kołach, że ministrem przem. i 

handlu zostanie p: Andrzej Wierzbicki, 

krążyła również prezes Lewjatana, 

Aleksander Prystor, 
nowy premjer. 

Nowy premjer, a dotychezasowy miai- 
ster przemysłu i handlu pułk. Aleksander 
Prystor urodził się w Wiłeńszczyźnie w r. 
1874. Gimnazjum ukończył+=w Wilnie, po- 
czem studjował nauki przyrodnicze w Mo- 
skwie, gdzie uzyskał dyplom w r. 1900. Na- 
stępnie przez 2 lata studjował medycynę 
w Dorpacie, lecz warunki zmusiły go da 
przerwania tych studjów a pobudki ideowe 
popchnęły go na drogę konspiracyjnej dzia- 
łalności politycznej pod kierunkiem Józefa 
Piłsudskiego, którego stał się wkrótce ser- 
decznym przyjacielem. i zaufanym pomocni- 
kiem we wszystkich jego nielegalnych wów- 
czas pracach t zamierzeniach. 
W r. 1912 został z Krakowa wysłany przez 

Marszałka Piłsudskiego do Warszawy dla 
zorganizowania tam „Związku Walki Czyn: 
nej*. W trakcie wykonywania tego zadania 
został aresztowany i osadzony w Cytadeli 
warszawskiej, Po roku zapadł wyrok, ska- 
zujący go na 7 lat ciężkiego więzienia. Karę 
tę odsiadywał w centralnej Rosji, w Orle, 

skąd go zwolniła dopiero rewolucja rosyjska 
w marcu 1917 r. Pracował następnie w Pol- 
skiej Komisji Likwidacyjnej, oraz w Tow. 
Pomocy Ofiarom Wojny, z którego ramienia 
organizował w Mińsku powrót uchodźców 
polskich do kraju. 

W maju 1918 r. przybył z Mińska do 
„Warszawy, a po powrocie Komendanta Pił- 
sudskiego stanął odrazu przy jego boku ja- 
ko najbliższy współpracownik. W 1-ym rza- 
dzie Moraczewskiego objął sianowisko pod- 

sekretarza stanu w Min. Pracy i Op. Społ. 
i zajmował je aż do lata r. 1920. Wstąpiw- 
szy do wojska i mająe jedną z pierwszych w 
„Strzelecu* szarżę oficerską, objął dowódz- 
two kompanji w 201 pułku piechoty, biorąe - 
udział w odparciu najazdu bolszewickiego. 
Przydzielony następnie do sztabu gen. Że- 
ligowskiego, po zajęciu Wilna objął obowia- 
zki Gener. Adjutanta Nacz. Dowódcy Wojsk 
Litwy Środkowej. W styczniu 1921 r., po 
skasowaniu Dep-tu Spraw Zagran. Litwy 
Środk. została przy gen. Żeligowskim utwo- 
rzona kancelarja cywilna, której szefem zo- 
stał kpt. Prystor. Po przyłączeniu Wiłeń- 
szezyzny do Polski kpt. Prystor zajął sta- 
nowisko szefa oddziału Va Biura Ścislej Ra- 
dy Wojennej, a po usunięciu się Marsz. Pił- 
sudskiego do życia prywatnego został mia- 
nowany komendantem P. K. U. Wilno. Na 
tem stanowisku zastał go przewrót majowy. 
Wezwany do Warszawy przez Marszałka 
płk. Prystor został ponownie jednym z naj- 
bliższych jego współpracowników, początka- 
wo jako oficer do zleceń, a następnie jako 
szef gabinetu Generaln. Insp. Sił Zbrojnych 
oraz jako szef Biura Personalnego Min. Spr. 
Wojskowych. = 

# tego stanowiska został powołany do 
gabinetu premjera Świtalskiego, gdzie objął 
resort Pracy i Opieki Społecznej, znany mu 
dokładnie oddawna z czasów, kiedy w cią- 
gu półtora roku był w nim wiceministrem. 

W ostatnim gabinecie płk. Sławka pias- 
tował tekę ministra przemysłu i handlu. 

r nu: 

Prasa francuska 6 Zmianie gabinetu w Polsce 
PARYŻ 27.5. Pat. — Dziennik „Le 

Temps* omawia w artykule wstępnym zmia 
nę gabinetu w Polsce. Dymisja obeenego ga- 
binetu — oświadcza autor artykułu — była 
jaż od kilku dni przewidywana wobec ży- 
szenia Marszałka Piłsudskiego, aby premjer 
Sławek „jego główny i najwierniejszy współ- 
pracownik, stanł znowu na czele bloku rzą- 
dowego w Sejmie. Tem niemniej zmiana fa 
ma doniosłe znaczenie wobec wpływu, jaki 
może wywrzeć na ugrupowania stronnictw, 
które po ostatnich wyborach popierają po 
litykę Marszałka Piłsudskiego. Trudno po- 
równać sytuację, wytworzoną obeenie w 
Warszawie, z innemi krajami. Nie mające 
wcale charakteru dyktatury, zależy ona 3еа 

nak od wpiywów jednego człowieka, uwa- 
żanego za hohatera narodowego, który w 
całem swem działaniu stanowi niejako wcie- 
lenie wszystkich wysiłków Polski. dła za- 
chowania jej suwerenności i niepodległości, 
jej jedności narodowej. Zrozumiałem jest, 
że zagadnienia te stoją na pierwszym planie 
w myślach Marszałka Piłsudskiego. Polska, 
zajmując położenie geograficzne szezególnie 
niebezpieczne, między rewolucyjną Rosją, a 
wrogiemi jej Niemcami, musi umieć stawić 
czoło wszystkim ewentualnościom, Bardziej 
niż jakikolwiek inny kraj, potrzebuje ona 
pokoju, leez również bardziej niż każdy inny 
kraj dbać musi o swe bezpieczeństwo. Pod 

tym względem wysiłek Polski popierany był 

pogłoska, że ustąpić mają z gabinetu 

prócz p. min. Ignacego Matuszewskie- 

go, co stało się wiadomem w godz. ran 

nych, ministrowie sprawiedliwości Mi- 

chałowski i robót publicznych Norwid 

Neugebauer. 

O godz. 6 po poł. p. min. Prystor 

udał się do Belwederu i został przyję- 

ty na dłuższej konferencji przez Mar- 

szałka Piłsudskiego Konferencja ta, 

jak się potem okazało, była zamknię- 

ciem formowania rządu, bowiem stam- 

tąd desygnowany premjer udał się na 
Zamek i przedstawił Panu Prezyden. 
towi Rzeczypospolitej listę nowego 

rządu. х 

Pan Prezydent o godz. 7.30 wieczo- 

  

rem podpisał listę gabinetu przedsta- 

wioną mu przez p. ministra Pry- 

stora.- Nastąpiły jedynie 3 zmiany: o- 

prezesa rady ministrów prócz na 

dwóch fotelach ministerjalnych a mia- 

nowicie: ministrem skarbu został mia- 

nowany b. wieemarsz. Sejmu Jan Fił- 

sudski, oraz ministrem przem. .i han- 

diu gen: dr. Ferdynand Zarzycki. 

Po nominacji rządu p. premjer Pry- 

stor przybył do,gmachu Prezydjum Ra 

dy Ministrów i odbył tam dwugodzin- 

Rą naradę z ustępującym premjerem 

p. Sławkiem. Jak się dowiadujemy nc- 

wy rząd zostanie zaprzysiężony dziś 

przed poł. na Zamku. Nowi ministro - 

wie natychmiast przyjmą urzędowanie 

Jan Piłsudski, 
Minister Skarbu, dotychczasowy wice-marszałek Sejmu. 

Nowy gabinet. 
WARSZAWA, 27-V. (Pat). We środę 27 b. m. 

premjer Prystor udał się © godzinie 19-ej na Zamek i przedstawił 

desygnowany 

Prezydentowi listę stormowanego przez siebie gabinetu. 

Pan Prezydent przedłożoną 

rząd w składzie następującym: 

listą zaakceptował | mianował 

Prezes Rady Ministrów — pos. Aleksander Prystor, 

Minister — pos. Bronisław Pieracki, 
Minister Spraw Wewnętrznych — pos. Felicjan Sławoj - Skład- 

kowski, 

Minister Spraw Zagranicznych — sen. Agust Zaleski, : 

Minister Spraw Wojskowych — Pierwszy Marszałek Polski Jó- 

zef Piłsudski, 

Minister Skarbu — pos. Jan Piłsudski, 

Minister Sprawiedliwości — Czesław Michałowski, 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego — pos. 

dr. Sławomir Czerwiński, 

Minister Rolnictwa — sen. dr. Leon Janta-Połczyński, 

Minister Przemysłu i Handlu — gen. brygady dr. Ferdynand Za- 

rzycki, 

Minister Komunikacji — pos. inż. Alfons Kūhn, 

Minister Robót Publicznych — gen. dywizji Mieczysław Norwid- 

Minister Pracy i Opieki Społecznej — dr. Stefan Hubicki, 

Minister Reform Rolnych — pos. prof. dr. Leon Kozłowski, 

Minister Poczt i Telegrafów — pos. inż. ignacy Boerner. 

stale w sposób nadzwyczaj inteligentny i z 
właściwem zrozumieniem potrzeb chwili. Bez 
sporną jest rzeczą, że głównie osobistym 
wpływom Marszałka Piłsudskiego przypisać 
należy wyniki, osiągnięte w tej dziedzinie. 
Tłumaczy to powód, dla którego Marszałek 
Piłsudski ma po swojej stronie nietylko wię- 
kszą część wojska, lecz również i najbardziej 
aktywne elementy narodu, które wyzwalają 

się z pod wpływów partyjnych. Autor arty 
kułu, przedsiawiwszy w dłuższym ustępie 
rozwój sytuacji politycznej w Polsce, podkre 
&а poczucie solidarności i dyscypliny naro- 
dowej jaka panuje wśród współpracowników 
Marszałka Piłsudskiego. Dzięki temu bez 
wahania ustępują oni ze swych stanowisk, 
aby zajmować takie, których wymaga dobro 
kraju. 

Zgon prałata Skirmunta. 
CITTA del VATICANO. 27.5. Pat. 

— Po krótkiej chorobie zmarł, przeży- 
wszy lat 70 prałat Kazimierz Skirmunt 
doradca kanoniczny ambasady — ро!- 
skiej przy Watykanie, protonotarjusz 
apostolski, konsultant kongregacji Pro 
paganda Fidae w sprawach kościel- 
nych. Śmierć wielce zasłużonego pa- 
trjoty kapłana wywołała szczery żal 
ze względu na rolę jaką Skirmunt ode- 
grywał w ciągu 42-letniego pobytu w 
Rzymie. 

R 
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DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 

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

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. 5. B. 

Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 
odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — — 

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

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

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

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 

  

  

AD NIEMNEM 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

OKOLIC 

Zdrojowa. 

Briand pozostaje. 3 
PARYŻ 27.5. Pat. — Donoszą u- 

rzędowo, iż Briand zdecydował za- 
trzymać tekę spraw zagranicznych. 

Po decyzji Brianda. 
PARYŻ, 27. V. (Pat). Jak było do 

przewidzenia, minister Briand ulega- 
jąc prośbom wszystkich swoich kole- 
gów zgodził się cofnąć swą dymisję i 
«sma słanąć jutro przed: parlamentem, 
aby złożyć sprawozdanie o powziętych 
ostatnio w Genewie decyzjach i uzasad 
nić je. 

Zdawałoby się że taki obrót rzeczy 
powinien uspokoić umysły, tem bar- 
dziej, że przed paru tygodniami Tzba 
obdarzyła Brianda olbrzymią: więk- 
szością głosów votum zaufania. W rze- 
czywistości jednak tak nie jest« Wzbu- 
rzenie namiętności politycznych trwa 
w dalszym ciągu. 

Deputowany Franklin - Bouillon 
zgłosił dziś po południu interpelację o 
konieczności natychmiastowego zastą- 
pienia osoby ministra spraw zagranicz” 
nych, gdyż pozostawienie Brianda na 
tem stanowisku doprowadziło w Gene- 
wie politykę Francji do nowej porażki, 

Sprawozdanie Brianda 
PARYŻ, 27. V. (Pat). Rada mini- 

strów przyjęła jednogłośnie sprawoz- 
danie Brianda dotyczące prac genew- 
skich, Premjer Laval w imieniu rady 
ministrów zwrócił się do Brianda z 
prośbą, by zechciał zatrzymać piasto- 
wane stanowisko, na którem prowa- 
dził politykę pokoju i bezpieczeństwa 
i która otrzymywała tak częste apro- 
baty ze strony parlamentu. Briand po- 

" dziękował za wyrażony przez l.avala 
dowód solidarności i zgodził się sta- 

a akcja jego wewnątrz kraju stanowi 
stałą groźbę przeciwko obecnej więk- 
szości, złożonych ze zwolenników unji 
narodowej i dąży jedynie do odbudo- 
wania kartelu lewicowego. Franklin- 
Bouillon ma zamiar zażądać jutro po 
południu, aby interpelacja jego była 
poddana natychmiast pod dyskusję. 

Z drugiej strony dwóch deputowa- 
nych z grupy radykalno-socjalnej Geor 
ges Bonnet i-Berthod złożyli już pro- 

=jekt rezolucji, oświadczającej w zasa- 
dzie, że polityka Izby Deputowanych 
prowadzona może być jedynie pod 
przewodnictwem  Herriota. Premjer 
Laval ma oczywiście zamiar zażądać 
odroczenia tej dyskusji na czas po 13 
czerwca, lecz wobec podnieconego na- 
stroju jaki panował dziś w kuluarach 
parlamentu, trudno przewidzieć wynik 
jutrzejszej debaty, zapowiadającej się 
bardzo gorąco. 

z obrad genewskich. 
nąć przed Izbą aby przedstawić oraz 
popierać powzięte ostatnio w Genewie 
rezolucje. Następnie drugi delegat 
Francji do Rady Ligi Narodów złożył 
radzie ministrów sprawozdanie z przy- 
jętych przez komisję do spraw unji 
europejskiej propozycyj Francji W 
dalszym ciągu posiedzenia minister 
Flandin przedstawił sytuację finanso- 
wą Europy, a minister Pietri przedsta- 
wił projekt ostatecznej rewaluacji upo- 
sażeń urzędniczych, który przyjęto. 

_Miljardowa pożyczka dia Niemiec. 
LONDYN 27.5. ATE — Rozpow- 

szechniana w niemieckich kołach poli 
tycznych pogłoska, iż celem podróży 
niemieckich ministrów do Chequers 
będzie omówienie ulg w spłacie od- 
szkodowań, znajduje swe potwierdze- 
nie w doniesieniu korespondenta dy- 
plomatycznego „Daily Herald*, ofi- 
cjalnego organu partji pracy. Dzien- 
nik ten donosi, iż obecnie rozważa- 
na jest poważnie sprawa udzielenia 
Niemcom międzynarodowej pożyczki 

Przestrogi Hendersona 
GDAŃSK. 27.5. Pat. — „Danziger 

Volkstimme* w numerze dzisiejszym 
ogłasza artykuł pod tytułem „Niebez- 
pieczeństwo dla Gdańska', w którym 
obszernie zastanawia się nad przestro- 
gami, udzielonemi Gdańskowi przez 
ministra Hendersona: Dziennik zazna _ 
cza, że wydarzenia w życiu politycz- 
nem w Gdańsku w ciągu ostatnich 4 
miesięcy, dzięki polityce Senatu dopro 
wadziły do ekscesów nacjonalistycz- 
nych, na które zwraca uwagę Europa. 
Dziennik zaznacza dalej, że niebezpie 

w wysokości 2-ch miljardów marek. 
nisko oprocentowanej i gwarantowa- 
nej przez Angjlę, Francję i Włochy. 
Odpowiedzialne czynniki, pisze dzien- 
nik, uważają tę pożyczkę jako jedy- 
ny Środek powstrzymania załamania 
się planu Younga spłaty odszkodo- 
wań. Organ socjalistów angielskich 
stwierdza, iż obeene zobowiązania 
Niemiec z tytułu odszkodowań prze- 
kraczają ich zdolności płatnicze i dla 
tego należy Niemeom pójść na rękę. 

zaniepokoiły Gdańsk. 
czeństwo ze strony polskiej w Gene- 
wie zostało zażegnane. Jednak tak 
szezęśliwy koniec w Genewie nie jest 
jeszcze rozwiązaniem | ostatecznem, 
gdyż najprawdopodobniej wewnętrz- 
no-polilyczne zadania nastręczać będą 
więcej trudności, niż obronienie się 
przed polskiemi żądaniami na Radzie 
Ligi Narodów. „Danziger Allgemeine 
Zig.* apeluje do wszystkich stronnictw 
dążących do utrzymania obecnego sia 
nu rzeczy, ażeby zjednoczyli się do- 
koła rządu. 
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Cienie przeszłości i teraźniejszości 
Pamiętniki mężów stanu z czasów 

wojny z przed wojny sypią się w dal- 
szym ciągu, jak z rogu obfitości. Po 
ukończeniu druku pamiętników księ- 
cia Biilowa, pojawiają się wyjątki ze 
wspomnień b. kanclerza, ks. Klodwiga 
Hohenlohe, ukazały się w druku pa- 
miętniki Valentiniego, b. szefa gabine- 
tu cywilnego Wilhelma II, osobistości 

bardzo wtajemniczonej we wszystkie 
sprawy zakulisowe i na ich terenie bar 
dzo wpływowej. 
Ze wspomnień tych wynika przedew- 
szystkiem jedno: za fasadą na pół abso 
lutnej władzy monarszej i świetnej re- 
prezentacji, krył się niemal zupełny 
bezrząd i bezradność, toczyła się woj- 
na wszystkich przeciwko wszystkim. 
Szczególnie wyraziście przejawiło się 
to w czasie wojny. 

Wysoki i chudy, ponury i obowiąz 
kowy Kanclerz  Bethmann-Holweg 
miał prawdziwe utrapienie z główną 
komendą armji, a przedewszystkiem 7 
Ludendorffem. Pamiętniki opowiada- 
ją szczegóły bardzo interesujące, jak 
to kanclerz pewnego razu po przyjeź 
dzie do kwatery głównej w Pszczynie 
nie mógł się doczekać posłuchania u 
Hindenburga i nie został zaszczycony 
przez niego zaproszeniem na obiad. 
Sam Valentini przez interwencję ów 
czesnego następcy tronu został zmuszo 
ny do podania się do dymisji i przy 
tej okazji miał przepowiedzieć smutny 
koniec monarchji, kierowanej w spo- 
sób tak anarchiczny. 

Rezultaty genewskie, a zwłaszcza 
sprawa Anschlussu ekonomicznego 
między Niemcami a Austrją omawiana 
jest w prasie tutejszej w sposób naogół 
dosyć minorowy. I tu można zaobser 
wować ciekawy objaw. 

Prasa prawicowa, która przy 
wszczęciu sprawy zagrzewała ministra 
Curtiusa do jak najenergiczniejszego 
postępowania, obecnie nie posiada się 
z oburzenia z powodu rzekomej jego 
pojednawczości w Genewie i wzywa 
go do ustąpienia. Przeciwnie, dzien- 
niki socjalistyczne i niektóre demokra 
tyczne, które ostrzegały przed przed- 
wczesną, ich zdaniem, inicjatywą an 
schlussową, bronią obecnie minisra i 
twierdzą, że w obećnej sytuacji 
mógł niczego więcej uzyskać: * 

nie - 

W małym kraiku, w Oldenburgu, 
odbyły się niedawno wybory do krajo- 

-wego sejmu. Ordynacja wyborcza nie 
miecka nie zna uzupełniających wy- 
borów do Reichstagu, wobec tego więc 
wybory do sejmu i sejmików mają o- 
gólne znaczenie, jako barometr panu- 
jących między wyborcami nastrojów. 

Agitacja w Oldenburgu była niesły 
chanie wytężona. Najwybitniejsi przed 
stawiciele wszystkich partyj przema- 
wiali na zgromadzeniach. Nad wszyst 
kiemi górowała akcja narodowych so- 
cjalistów, którą kierował sam Hitler. 
Funduszów stronnictwo to ma nadal 
wbród. I rezultat odpowiedział oczeki 
waniom. Hitlerowcy uzyskali przyrost 
przeszło jednej trzeciej głosów w sto- 

„sunku do wyborów do Reichstagu i 
stali się najliczniejszem stronnictwem 
w sejmie oldenburskim. 

Nie zaszkodziły im rozłamy wewnę 
trzne, bunt,i secesja oddziałów sztur- 
mowych pod Stennesem i deklaracje 
lojalności wobec konstytucji i praw, 
składane przez Hitlera. Fala narodo- 
wo-socjalistyczna rośnie w dalszym 
ciągu a sprzyja temu przesilenie eko- 
nomiczne i zamęt w sytuacji politycz- 
nej. 

Nienaturałna sytuacja polityczna w 
Reichstagu zaznacza się w sposób co- 
raz bardziej dotkliwy. Stronnictwa 
Hitlera i Hugenberga, które opuściły 
Reichstag, prowadzą demagogiczną a- 
giłację przeciw rządowi. Prawe skrzy- 
dło koalicji rządowej, agrarjusze, mi- 
mo uzyskanej wybitnej zwyżki cen 
zboża i stawek celnych, żąda, coraz 
więcej od rządu i niezadowolone jest 
z rzekomej ustępliwości gabinetu na 
terenie zagranicznym. 

Z drugiej strony socjaliści, którzy 
prowadzą od wyborów niesłychanie u: 
miarkowaną i ostrożną politykę i po 
pierają rząd, w którym nie zasiadają, 
nie mogą nie oponować przeciw zapo- 
wiadanym dalszym zniżkom cen obni- 
żaniu płac i świadczeń społecznych. 

Rząd milczącego i opanowanego 
kanclerza Briininga, znajduje się wo- 
bee tego w sytuacji berdzo trudnej i 
trzeba będzie wielkiej zręczności i 
sprytu, aby z niej raz jeszcze wybrnąć 
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Wobec licznych zgłoszeń pozostających w związku z akcją sanatoryjno-kliniczną zawiada- 
mia stały asystent—współpracownik 

Oskara Woj nowskiego 
Dr med. Z. S. Koeller, hosp. klinik uniwersyt. w Berlinie i Wiedniu i b. lekarz „Eskadry 
Dalekiego Wschodu”, że chorzy, którzy pragną przez niego być odwiedzeni w miejscu ich 
stałego pobytu (poza Warszawą) względnie w uzdrowiskach — zechcą nadesłać zgłoszenia 
PISEMNE do dnia 10-go czerwca b.r. do Sekretarjatu Głównej Ekspozytury Ziołoleczniczej, 
496 

    

Oskara Wojnowskiego „GEA”, we Lwowie, ulica Legjonów |. 

Podziękowanie Brueninga dia Curtiusa. 
BERLIN, 27. V. (Pat). Gabinet Rze- 

szy odbył w dniu 27 b. m. posiedzenie 
na którem minister Curtius złożył 
sprawozdanie o przebiegu i wyniku о- 
brad genewskich. 

Według komunikatu biura Wolffa 

gabinet po wyczerpującej dyskusji za 
aprobował wywody ministra Curtiusa. 
Imieniem rządu Rzeszy kanclerz Brue- 
ning wyraził dr. Curtiusowi podzięko- 
wanie. 

  

Socjaliści niemieccy potępiają politykę 
Curtiusa. 

BERLIN. 27.5. Pat. — Socjalistycz 
ny „Vorwaerts' w artykule wstępnym 
występuje przeciwko ministrowi Gur- 
tiusowi z zarzutem, iż wysunięcie w 
okresie dla Niemiec niekorzystnym pro 
jektu unji celnej z Austrją, spowodo- 
wało odroczenie konferencji w Che- 
quers na 6 tygodni. Ogłoszenie projek 
tu unji celnej wywołało znaczne pogor 

szenie się atmosfery międzynarodowej 
co nie może pozostawać bez wpływu 
na sprawę uregulowania problemu re 
paracyjnego. Niemcy od czasu wstą- 
pienia do Rady Ligi Narodów nie znaj 
dowały się nigdy jeszcze w sytuacji 
tak przykrej, jak obecna. Znakiem te- 
go była ich zupełna izolacja na ostat- 
niej sesji. 

  

Silne lotnictwo to potęga Partstwał 

—— ij: EŃ 
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Nowy poseł rumuński. 

WARSZAWA, 27. V. (Pat). W dn. 
27 b. m. p. Grzegorz Bilcziurescu, po- 
seł nadzwyczajny i minister pełnomoc- 
ny Rumunji, złożył Panu Prezydento- 
wi Rzeczypospolitej swe listy uwierzy- 
telniające na uroczystej audjencji w 
Zamku Królewskim. Przy audjencji 
obecni byli: p. wiceminister spraw za- 
granicznych Józef Beck, zastępca sze- 
fa kancelarji cywilnej p. Skowroński, 
zastępca szefa gabinetu wojskowego P. 
Prezydenta mjr. Randel oraz członko- 
wie domu cywilnego i wojskowego P. 
Prezydenta. 

Estoński attache wojskowy. 

TALLIN, 27. V. (Pat). Dotychcza- 
sowy attache wojskowy Estonji w Mo- 
skwie ppłk. Raud odwołany został ze 
swego słanowiska i mianowany na 
analogiczne stanowisko do Polski. 
Ppłk. Raud przybędzie do Warszawy 
w początku czerwca. 

Ukraińskie T-wo Przyjaciół 
Ligi Narodów. 

ŁUCK, 27.5. Pat. — Zawiązało się 
w Łucku Ukraińskie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ligi Narodów, którego ce 
lem będzie ugruntowanie zasad poko- 
ju wśród społeczeństwa ukraińskiego. 
Zarząd główny tego stowarzyszenia 
mieści się w Łucku, oddział zaś w War 
szawie. . Wspomniane stowarzyszenie 
ukraińskie przystąpi do Federacji To- 
warzystw Przyjaciół Ligi Narodów. 

Awjonetki polskie 
w Zagrzebiu. 

ZAGRZEB, 27. V. (Pat). O przylo 
cie 4 awjonetek polskich mających u- 
czestniczyć w raidzie międzynarodo- 
wym, otrzymujemy następujące szcze- 
góły. Przelot awjonetek z Wiednia do 
Zagrzebia miał przebieg normalny. 
Wszystkie awjonetki przleciały ra- 
zem, przebywając przestrzeń Wizsdeń 
Zagrzeb w ciągu dwóch godzin i 15 
minut. Na lotnisku powitał lotników 
polskich specjalny komitet, utworzony 
z członków zagrzebskiego aeroklubu, 
Lotnicy polscy zaproszeni są przez a:- 
roklub miejscowy na uroczystości, u- 
rządzane z okazji raidu. 

   

Katastrofa samolotowa. 
FILADELFJA, 27. V. (Pat). W dniu 27-go 

b. m. wydarzyła się tu katastrofa automobi- 
lowa. ‚ 

Na moście na rzece Delaware samochód, 
którym jechało 6 osób, wymijając poprzedza 
jące go auta, wysunął się ze szauru samo- 
chodów i zderzył się z automobilem, zdąża- 
jącym w kierunku przeciwnym. Samochód 
został całkowicie rozbity, a jadące w nim oso- 
by, usiłujące się ratować, zostały przejechane 
przez inne samochody, jadące przez most, 
gdzie ruch automobilowy jest niezwykłe oży- 

й W katastrofie tej 5 osób poniosło 
śmierć, wiele jest ciężko rannych. 

Zawodowy rewolucjonista. 
BARCELONA, 27, V. (Pat). Policja 

aresztowała agitatora włoskiego Dan- 
dołego, który brał swego czasu czynny 
udział w rewolucji rosyjskiej i był jaż 

  

  

" wydalony z szeregu państw, między 
innemi z Francji, Luksemburgu, Au- 
strji i Belgji. у 

Zaniepokojenie. 
BERLIN, 27. V. (Pat). Według do- 

niesień prasy demokratycznej, przygo- 
towania do manifestacyj stablhelmo- 
wych we Wrocławiu wywołują na ca- 
łym Śląsku niemieckim poważne za- 
niepokojenie- Policja czyni gorączko- 
we zarządzenia na wypadek rozru- 
chów. Zakazanie zapowiedzianych na 
niedzielę kontrdemonstracyj socjali- 
stów oraz manifestacyj Reichsbanne- 

=ru wywołało w sferach robotniczych 
nastrój rozgoryczenia. 

Nieudany rekord. 
CHICAGO, 27. V. (Pat). Samolot należą- 

cy do jednego z dzienników chicagoskich 
usiłując pobić rekord w lecie na 2 tys. klm. 
z obciążeniem 5 tys. klg. spadł na ziemię. 4 
znajdujące się w nim osoby poniosły śmierć. 
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Zgromadzenie Ligi Narodów odbędzie się 
7 września. 

GENEWA, 27. V. (Pat). Przewod- 
niczący Rady Ligi Narodów dr. Cur- 
tius zwołał sesję tegorocznego Zgroma- 
dzenia Ligi Narodów na 7 września do 
Genewy. Trzema niestałymi członka- 
mi Rady Ligi, na miejsce których 

Zgromadzenie ma wybrać nowych 
członków są Hiszpanja, Persja i Vene- 
zuela, przyczem jednak Hiszpanja, w 
myśl postanowienia z dnia 10 września 
1928 roku może być natychmiast po- 
nownie wybrana. 

System kartkowy w Rosji Sow. 
będzie utrzymany. 

MOSKWA. 27.5. Pat. — Przed pa- 
ru dniami rozeszły się pogłoski, że na- 
stąpić ma reorganizacja i likwidacja 
obowiązującego obeenie systemu kart- 
kowego. Jak się jednak okazało, po- 
głoski te nie odpowiadają prawdzie. 
Dotychczasowy system karikowy ma 
być nadal utrzymany w całej rozciąg- 
łości. Z dniem 1 czerwca władze sowie 

ckie przystępują do wydawania no- 
wych książeczek aprowizacyjnych, zni 
żając nawet przy tej okazji niektóre 
kategorje, szczególnie jeśli chodzi o 
robotników fabrycznych, którzy nie 
spełnili włożonych na nich obowiąz- 
ków. Władze przeprowadzają zasadę, 
że „kto słabo pracuje, ten mniej je”. 

  

Prof. Piccard uleciał w przestworza. 
BERLIN 27.5. Pat. — Dziś o godz. 5.56 

ranq, odbył się w Augsburgu start balonu 
prof. Piecarda do lotu w stratosferę. W zani- 
kniętej gondoli znajduje się prof. Piccard 
ze swym asystentem inż. Kipserem. Balon 
odleciał w kierunku północno - wschodnim. 

BERLIN 2(.5. Pat. — Szwajcarski pro- 
fesor Piccard, który wystartował w dniu 27 
b. m. o godz. 3.56 rano z Augsburga, zamie- 
rzał dotrzeć balonem, zaopatrzonym w ku- 
listą gondo| hermetycznie zamkniętą, do 
stratosfery. Gondola zaopatrzona została w 
prowjant i instrumenty do badań nauko- 
wych. Lot miał trwać 7 godzin, a wylądowa- 
nie według przewidywań miało nastąpić w 
godzinach południowych w okolicy Bezylei. 

O godz. 7 min. 30 balon oddalony był 
o 100 km. na południe od miejsca startu 
przyczem osiągnął wówczas wysokość 8 tys. 
metrów. 
Według dalszych doniesień balon widziany 
był jeszcze w pół godziny potem nad je. 
ziorem bodeńskiem, poczem znikł z ocza 
Dopiero około godziny 12.30 nadeszła z Ba- 
zylei wiadomość o ponownem pojawieniu 

    

  

się balonu na wysokości około 14 tysięcy 
metrów, znowu nad jeziorem bodeńskiem. 
Balon posuwał się wtedy w kierunku zachc- 
dnim. 

W. dwie godziny później ujrzano balon 
Piccarda na wysokości 4 tys. metrów nieda- 
leko miejscowości Oberammergau, przyczeni 
balon leciał w kierunku powrotnym na Au- 
gsburg. Zamiast spodziewanego lądowania 
w następnych godzinach nadeszły nowe wia- 
domości o dalszym locie balonu. 

O godzinie 16.45 widziano balon znowu 
na znacznej wysokości tak że widać go by- 
ło tylko przez lunety ponad jeziorem Ko 
chen. 

O 5-ej po południu balon posuwał się 
w kierunku południowym na wysokości 4 ty- 
sięcy metrów ponad Partenkirchen. To zna- 
czne opóźnienie lądowania, którego oczeki- 
wano po południu wywołuje obawy o los 
prof. Piccarda i towarzyszącego mu inż. Ki- 
psera. 

O godz. 19.25 z lotniska w МопасЬ ша 
wystartował samolot celem obserwacji lotu 
balonu prof. Piccarda. 

  

Barcelona wydala jezuitów. 
BARCELONA, 27. V. (Pat). Przy- 

jęty przez radę miejską wniosek, do- 
magający się zniesienia Towarzystwa 
Jezusowego wywołał poruszenie wśród 
kół religijnych, które wystąpiły z pro- 
testem do odpowiednich władz. Jak się 

dowiaduje agencja Havasa, jezuici ka- 
talońscy czynią przygotowania na Wy- 
padek ich wydalenia. Nowiejanci uda 
dzą się do Rzymu, niektórzy zaś du- 
chowni, znani ze swej działalności na 
polu naukowem wyjadą do Ameryki. 

Zatonięcie sowieckiej łodzi podwodnej. 
MOSKWA 27.5. Pat. — Agencja Tass ko- 

munikuje, że dnia 28 maja o godz. 4 rano 
w zatoce Fińskiej pod 59751 szerokości ge- 
ograficznej i 2451 długości geograficznej 
łódź podwodna floty bałtyckiej, oznaczona 
Nr. 9 podezds obdywania ćwiczeń zanurzyła 
się pod wodę, i już nie powróciła na powie- 
rzchnię. Na miejscu wypadku stwierdzono 
plamy benzyny na powierzchni wody. Na- 
tychmiast wysłano statki ratownicze, aby do- 
kładnie wymierzyć i zbadać miejsce zanurze- 
nia się łodzi podwodnej oraz organizować 
prace ratunkowe pod wodą. Niezbędne usi- 

łowania w celu wyciągnięcia łodzi podwod- 
nej na powierzchnię zostały już dokonane 
na znacznej głębokości 80—100 metrów, eo 
czyni pracę oczywiście niezwykle trudną. 

HELSINKI 27.5. Pat. — Wpobliżu Hel- 
singforsu ukazały się rosyjskie torpedowce 
i aeroplany. Pobyt zarówno torpedowców, 
jak aeroplanów wpobliżu Helsingforsu jest 
prawdopodobnie spowodowany poszukiwania 
mi zatopionej w zatoce Fińskiej łodzi pod- 
wodnej sowieckiej. Poszukiwania w dniu 
dzisiejszym są prowadzone bardzo energiez- 
nie. » 

Wydobywanie zatopionych bogactw 
ha dnie morza. 

"PARYŻ 27,5. Pat. — Dziś wyruszył na 
morze parowiec włoski „Artiglio“. Zadaniem 
tego statku jest wydobycie z dna morskie- 
go bogactw, znajdujących się na statku „E- 
gypte', który zatonął w czasie wojny nieda- 
leko brzegów Francji. Wiózł on 6 tonn złota, 
43 tonny zrebra i 800 tys. f. st. w gotówce 
Poszukiwania prowadzone w roku ubiegłym 

  

przez parowiec włoski tej samej nazwy, po- 
zwoliły ustalić, że „Egypte* leży na głębo- 
kości 125 metrów. We wrześniu ubiegłego 
roku udało się przedostać do pierwszego je- 
go pokładu i wydobyć z kasy ogniotrwałej 
klucze od kabiny, gdzie zamknięte są za- 
pasy złota srebra i pieniędzy. 

Aresztowanie jeszcze jednego sprawcy 
napadu na profesorów. 

NOWOGRODEK 27.5. Pat. — Nocy wczo- 
rajszej patrol KOP aresztował podejrzanego 
osobnika, który usiłował przekroczyć granieę 
z Polski do Rosji Sowieckiej. Po przywie- 
zieniu go do strażnicy KOP wyjaśniło się, że 
jest to A. Bogryszewiez z Brześcia nad Bu- 
giem „który jak się okazało razem z ban- 

dytą Sławińskim, fryzjerem z Brześcia i jego 
14-toletnim synem dokonał napadu na proie- 
sorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra: 

*kowie dr. Kellera i Glatzla. Bogryszewicza 
pe przesłuchaniu odstawiono do dyspozycji 
władz prokuratorskich. Prawdopodobnie zo- 
stanie on odstawiony do Krakowa. 

Zapalczywy major. 
POZNAŃ, 27. V. (Pat). Jak donosi prasa 

poranna, wczoraj wieczorem doszło do tra- 
gicznego zajścia koło kliniki chorób nerwo- 
wych. W czasie, gdy dzieci portjera tej kli- 
niki bawiły się z dziećmi kierownika kliniki 
mjr. Terjaszwili, doszło do jakiegoś niepo- 
rozumienia, które przerodziło się niebawem 

w ostrą sprzeczkę między mjr. Terjaszwili i 
portjerem kliniki. W tym momencie nadbiegł 
z pomocą portjerowi jego zastępca Wior, do 
którego mjr. Terjaszwili strzelił z brownin- 
ga. Wior otrzymał ciężką ranę w głowę i w 
stanie groźnym został przewieziony do szpi- 
tala. 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
PRZYPUSZCZALNE ZNIESIENIE WiZ 

Z LITWY DO ŁOTWY. 
Do Kowna przybył konsul litewski w Łot- 

wie Warnauskas, który będzie zabiegał o 
zniesienie wiz wyjazdowych dla obywateli li- 
tewskich udających się do Łotwy. Krążą po- 
głoski, iż kupcy litewscy złożyli w tej spra- 
wie prośbę odpowiednim organom, w której 
wskazują na nienormalność sytuacji, jaka się 
ostatnio worzyła. Bowiem kupcy łotew- 

żają do Litwy bez żadnych for- 
owych, podczas gdy kupcom li- 

n. osobom wypada załatwić wiele 
h ności przedwstępnych by 

W związku z tem 
przypuszczają, iż wyjazdowe wizy do Łotwy 
dla obywateli litewskich zostaną zniesione. 

OLSZAUSKAS REGULUJE SWE SPRAWY 
MAJĄTKOWE. 

Jak podają pisma kowieńskie eksprałat 
Konstanty Olszauskas naskutek zwrócenia 
mu praw cywilnych, które był utracił, powró- 
cił do Kowna i przystąpił do uregulowania 
swych spraw majątkowych. C swego ma- 
jątku Olszauskas zrealizował i zamierza znów 
wyjechać z Kowna, by wstąpić do klasztoru 
O. O: Franciszkanów w Kretyndze lub gdzie 
indziej, gdzie zamierza spędzić resztę swego 
żywoła. Majątek swój Olszauskas również za- 
mierza przek: w testamencie któremukol- 
wiek z klasztorów. Wartość majątku b. pra- 
łata wynosi kilkaset tysięcy litów. 

UDZIAŁ LITWY W MIĘDZYNARODOWYM 
BANKU ROLNYM. 

„Elta* podając wiadomość z Genewy o 
uchwaleniu założenia specjalnego między- 
narodowego banku hipotecznego, któryby u- 
dzielał pożyczek krajom rolniczym, nad- 
mienia, że gdyby Litwa pzrystąpiła do tego 
banku, wypadłoby jej wnieść 25. tys dola- 
rów kapitału gwarancyjnego. Taką samą 
sumę wypadłoby również wnieść Łotwie i 
Estonji. 

    

     

     

  

  

   

  

     

  

   

   

  

SKAZANIE KOMUNISTY. 
W tych dniach Sąd Wojenny w Kownie 

rozpatrzył sprawę znanego komunisty To- 
maszauskasa, oskarżonego o organizowanie 
jaczejek komunistycznych w Suwalszczyźnie. 
W wyniku razprawy Tomaszaus ska 
zano na 8 lat ciężkiego więzienia. 

    

PROF. HERBACZEWSKIEMU NIE WOLNO 
WYGŁASZAĆ ODCZYTÓW. 

Radjostacja kowieńska podaje, że Senat 
Uniwersytetu Kowieńskiego zakazał prof. Her- 
baczewskiemu łaszania odczytów publicz- 
nych w uniwersytecie do 1 stycznia 1932 ro- 
ku. Ma to być karą za używanie nieodpo- 

ch publicznych. 

      

      

   
wiednich wyrażeń w odczy! 

  

Skazanie członków okręg. 
komitetu K. P. Z. B. 

LIDA 

  

V. (Pat). W dniu dzisiejszym 
Wileńsk Okręgowy na sesji wyjazdowej 
w Lidzie rozpatrzył sprawę członków okrę- 
gowego komitetu K. P. Z. B., którego człon- 
kowie działali na terenie powialu lidzkiego. 
Na ławie oska aych zasiedli: Kratko Zel- 
man. Hersz, Wasilewski Ludwik, Misielewicz 
Ziszel, Kiel Władysław, Gielman Abram, Crze- 
chowski Morduch, Dubczański Hirsz i Rybak 
Jan. Wszyscy odpowiadali z więzienia, z wy- 
jatkiem Dubczańskiego, który odpowiadał z 
wolnej stopy. Sąd skazał Kratko Zełmana na 
8 lat ciężkiego więzienia, pozostałych zaś 6 
każdego po 6 lat ciężkiego więzienia, a Ryba- 
ka Jana z braku dowodów uniewinnił. Dub- 
czański, który odpowiadał z wolnej stopy po 
przerwie do sądu więcej się nie zjawił, wobec 
czego zarządzono za nim pościg. 

Tenże Sąd rozpatrywał, następnie sprawę 
członka K. P. Z. B. Azulewicza Kazimierza z 
Wilna którgeo przyłapano w roku ubiegłym 
na stacji Skrzybowce z bibułą komunistyczną. 
Sąd skazał Azulewicza na jeden rok ciężkiego 
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SIARCZANO-MUŁOWE 
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jiem. 

KORZYSTNE KURACJE PYCZAŁTOWE. 

sny komfort. 

encja polska. 

žkiprzejazdowe. 

  

Informacje i prospekty: 

Luba Chait, Wiino 
Stefańska 23, tel. 680. 

  

Kobiety i... kobiety. 
Ten tytuł ma oznaczać, że ogrom- 

na jest rozciągłość w pojęciu i różno- 
rodność w gatunku. Bo pewnie... ja- 
kież jest podobieństwo pomiędzy, daj 
my na to, Pani Curie-Skłodowską a 
Mistinguette? Pomiędzy Zulą Pogorzel 
ską, a stygmatyzowaną z  Kenners- 
kreuth? A jednak i to kobieta i tam- 
to też... Przyroda lubi jednostajność i 
powtarza się za wyjątkiem istot ludz- 
kich, w których kształtowaniu pozwa- 
la sobie na najdziksze kaprysy. To też 
jeśli pozwolimy na przegląd spraw ko 
biecych, i tego co czynią na Świecie w 
obecnej chwili, znajdziemy najróżniej 
sze typy i osobistości. 

O kilku głośniejszych chcemy dziś 
pomówić. Oto we Francji kobieta o- 
trzymała Komandorję Legji Honoro- 
wej, pierwsza kobieta, prócz królo- 
wych, (rumuńskiej, hiszpańskiej i bel- 
gijskiej). Czy to może p. Curie-Skłodo - 
wska, mająca Komandorję Polonji Re. 
stituta? Mieszkającej we Francji i o- 
żenionej z Francuzem, z którym sławę 
swą wynalezienia radu dzieliła? Nie, 
otrzymała to największe odznaczenie 
krajowe, światowa, piękna, oryginalna 
Comtesse de Noailles, z domu Anna de 
Brancovan, z rumuńskiej arystokracji 
do francuskiej przemieszczona i pisu- 
jąca od lat wielu piękne, klasycznej 
czystości poezje i gorącym tempera- 
mentem przepojone. Salon jej, bo mo- 
da Salonów, t. j. domów gdzie się roz- 

mawia, nie zanikł w kraju „gdzie umy- 
sły pozostały lotne i dowcipne od cza- 
sów Villona i Rabelais, otóż salon pani 
de Noailles; odwiedzany bywa przez 
wszystkie znakomitości świata literac- 
kiego, a słynny twórca szkoły literac - 
kiej, Marcel Proust, był jej przyjacie- 
lem. 

Inną sensacją światów literackich, 
to rozgłoszone przez ..„ofiarę'* zerwa- 
nie, pomiędzy znaną artystką drama- 
tyczną Žoržetą Leblanc, a zapomnia- 
nym dzisiaj, a jakże wielbionym przed 
30-20 laty prekursorem nowej szkoły 
Maurycym Maeterlinckiem. Ha, to jest 
zdarzenie warte zaiste pięknie i namię- 
tnie pisanej książki, jaką urodziła pa- 
ni Żorżeta, rozstając się po 20 latach 
z przyjacielem!Mały figiel, 20 lat, 7 
tysięcy trzysta dni (i nocy), nieporozu- 
mienia. Bo tak ona pisze: „ten człowiek 
genjalny mnie nie rozumiał, ja mu da- 
łam wszystko z siebie, duszę i ciało. 
natchnienie i pomoc w pracy, a on... 
tylko chwilami był poetą, a tak, na co 
dzień, co tu ukrywać? opasłym Fla- 
mandem, który lubił dobrze zjeść i za 
pić... On, autor Skarbu Ubogich, Mąd- 
rości i Przeznaczenia, dwóch Biblij ca 
łego pokolenia artystów i dusz subteł 
nych, autor mistycznych cudownych 
sztuk teatralnych, w których. ja Żor- 
żeta, byłam to Aglaveną, to Melizand- 
rą złotowłosą, to Monną Vanną, z któ- 
rą objechałam Europę". (Z tą sztuką 

była nawet w Wilnie, i ukazała się ja- 
ko duża, masywna kobieta, o średnim 
talencie dramatycznym). „Ja byłam 
lekka łacińska śmieszka, a on był Fla- 
mand, ciężki i zupełnie inny w życiu 
codziennem jak w swych poezjach'*. 
To dopiero... A cóż miał ten nieszczęś 
nik czynić dla tej kobiety? Mówić na 

codzień: „To nie przez poświęcenie du 
sza staje się wielką, lecz stając się co- 
raz większą, zatraca świadomość po- 
święcenia, jak podróżny, który wzno- 
Sząc się na górę, nie dostrzega już 
kwiatów w dolinie*. (Mądrość i Prze: 
znaczenie? Oto wieczna tragifarsa 
miłości kobiecej: ona kocha przedew- 
szystkiem swoją miłość do niego i wy- 
maga, żeby on tej miłości odpowiadał, 
żeby był taki, jak wartość tej miłości, 
żeby ciągle na nią zasługiwał, żeby na 
wet kiełbasę z kapustą jadł niepospoli 
cie, jeśli jest poetą i subtelnym filozo- 
fem... I biedaczka 20 lat się tem prag- 
nieniem męczyła, (a ile jego musiała 
nanudzić), zdobywszy go sama, jak lo- 
jalnie przyznaje. I teraz, kiedy on z 
niej wszystko zabrał, kiedy się wysłu- 
żyła autorowi i mężczyźnie... cóż tu 
długo gadać? Wyznaje że tam była 
młodsza od niej osóbka w grze, i: ta, 
(pewnie nie tak „genjalna*, jak pani 
Żorżeta), zwyciężyła, bo mężczyzna 
„jest bigamistą, a kobieta prędzej starze 
je... Biada tej, która się w porę nie spo 
strzeże i nie wycofa pierwsza z tóte A 
tete... wtedy ona się śmieje, a on, jeśli 
nie „płacze w cichej komnacie zam- 
knięty*, jak to teraz czyni pani ŹŻor- 

żeta, przyjmując reporterów i wydaw- 
ców, to choć zgrzyta zębami, a to też 
pociecha dla kobiety. 

Jedynym realnym rezultatem ksią- 
żki o 20 latach pożycia z Maeterlin- 
ckiem, będzie przypomnienie publiez- 
ności, choćby z posmaczkiem skanda- 
lu, tego wielkiego poety, którego tajem 
nicze, niesamowite dramaty są jedną z 
najpiękniejszych rzeczy w literaturze 
wszechświatowej, ale dla naszych 
„grubych* powojenych czasów, zbyt 
uduchowione i rozgrywające się w 
dziedzinie uczuć jedynie. 

Inna kobieta, po Śmierci co praw 
da, ale lepszy skandal popełniła. Tem 
są niezaprzeczenie listy cesarzowej 
Fryderyki, matki cesarza Wilhelma, 
pozostawione przez nią w śmiertelnej 
chorobie sir Fred. Ponsomby, który tę 
korespondencję w nocy wyniósł z 
Friedrichshof, gdzie umierała cesarzo 
wa, bo jakoś w jej otoczeniu wiedzia- 
no, że nie ma zbyt czułych dla syna 
sentymentów ji coś niecoś o nim może 
wygadać. Ale dopiero teraz opisuje go... 
jak węża... bez miłosierdzia matczyne 
go, a nawet kobiecego. Jak tam to so- 
bie w Doorn, Wilhelm odczyta, powie 
pewnie: „Już mi Europa dała spokój 
za tę wojnę, co to niby ja miałem wy- 
wołać ale rozdona matka i z za grobu 
nie daje mi spokoju”. 

Góż, miłość w rodzinie to tylka 
szczęśliwy przypadek. Oto np. córka 
Zoli, nieślubna, p. Leblod-Zola, użna- 
na przez ojca, i wraz z bratem wy- 
chowywana przez niego, za zgodą bez- 
dzietnej, poczciwej małżonki słynnego 

pisarza, pisze o ojeu z pietyzmem cie- 
kawą książkę i wywołuje z zapomnie- 
nia tytaniczną pracę społeczno-literac- 
ką, ideową, wielkiego prozatora wał- 
czącego w swcyh książkach z ranami 
społecznemi ,z krzywdą, z niegodziwo- 
ścią całego ustroju państwowo-adniini 
stracy jno-kapitalistycznego. . Był to 
człowiek potężny i pisał silnie, walił 
jak taranem w bolączki społeczne, rzu 
cał się we wszelkie walki w imię hu- 
manitarnych uczuć, (sprawa Dreyfu- 
sa i in.), był człowiekiem ideowym, 
wywalezył sobie miejsce w literstu- 
rze przymierając z głodu w Paryżu, 
dokąd z Aix przywędrował.. i... pozo- 
stał w przeciętnej pamięci ludzkiej ja- 
ko autor Nany i twórca czy apostoł 
pornografji! A przecież jego książki, 
cały słynny cykl Aougon-Maquart'ów. 
to wspaniały obraz historyczny społe 
czeństwa francuskiego z drugiej poło 
wy zeszłego wieku. Ale kto dziś *o 
tego zagląda, może w Bolszewji? 

Zupełnie inny typ od poprzednich, 

to laureatka nagrody literackiej Seve- 
rine, (pacyfistki i entuzjastki francus- 
kiej, zmarłej niedawno). P- Marcelle 
Capy, pochodzi z południa i z całym 
temperamentem tamtejszym stała się 
namiętną pacyfistką, jeździ od 5-6 lat 
z konferencjami o konieczności zanie- 
chania wojen, o potwornościąch mor- 
dowania się zbiorowego bez litości. 
Umie o tem przemawiać tak wymow- 
nie, (w Stanach Zjednoczonych, w fr- 
landji, w Niemczech, gdzie była i roz- 
prawiała w 25 miastąch), że robotnicy 
płaczą pod wpływem jej szłachetne- 

  

  

go zapału i gotowi połamać wszelkie 
karabiny... Żeby tak Krupp zapłakał, 
możeby to co pomogło... w każdym ra 
zie jej książka „Ludzie przeszli”, opi- 
sująca tortury małej wioski pod fron- 
tem, jest szczerze wzruszająca swą 
prostotą i tragicznością. 

A na zokończenie po tych cudzo- 
ziemkach... o Polce. Pamiętają niektó 
rzy z nas uroczą artystkę, odtwórczy- 
nię dramatów Przybyszewskiego Lulu 
Wedekinda it.p. Jadwigę Mrozowską? 
Przewionęła i znikła, wyszła za arcy- 
bogatego bankiera włoskiego Teopli- 
tza, z pochodzenia Połaka. I zaczęła 
podróżować ńazabój Gdzie nie była, 
czego nie widziała? Indje wciągają ją 
w krąg studjów nad Buddyzmem, z 
czego powstaje ksiąžka „Vizioni Orien 
tali*, owoc trzech lat studjów i 10 lat 
podróży, jak sama pisze, 400 stron du- 
żego formatu i wiele ilustracyj. Teraz 
wydaje „Podróż po Turkiestanie i Pa 
mirze“, howiem odbyła wyprawę nau- 
kową, ekspedycja na Dach świata, jak 
nazywają najwyższy łańcuch gór Azji 
Centralnej, po przez stepy Kirgizów i 
dorzecze Amu-Darji, po nieznanych ge 
ografom dolinach i pustyniach, gdzie 
śmierć czyha bezwodna i klimat zabój. 
czy. W 42 dniach przebyła nasza roda- 
czka 1800 kilometrów, konno i pieszo, 
z dwoma, tylko towarzyszami, prócz 
tragarzy: Za wyniki naukowe podróży 
włoskie Tow. Geograficzne odznaczy- 
ło ją złotym medalem. Zaiste, rozpię- 
tość gatunku femina jest nieprawdo- 
podobnie wielka. 

Hel. Romer 

&
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IEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Przymusowe lądowanie samolotu sowieckiego 

na polskiem terytorjum. 
- fUcieczkażw ostatniej chwili. 

Mieszkańcy wsi Holenie, położonej w re- 
jonie odcinka granicznego Iwieniec byli one- 
gdaj świadkami niezwykłego lotu aeroplanu 
sowieckiego, który po dłuższem krążeniu 
nad terytorjum polskiem zaczął w pewnym 
momencie szybko opadać ku ziemi, przy- 
czem nieprawidłowy warkot motoru zdra- 
dzał defekt w maszynie. Po kilku „koziot- 
kach* w powietrzu samolot zdawało się lada 
<hwiła runie na ziemię. Na wysokości jed- 
nak 200 metrów pilot zdołał opanować groź- 
mą sytuację i wylądował na teren polski. 

Okoliezni chłopi niezwłocznie powiadomi- 

li o wypadku placówki K. O. P.-u, które 
pospieszyły na miejsce wylądowania samo- 
lotu. Lotnik sowiecki na widok żołnierzy 
polskich natychmiast puścił maszynę w ruch 
i mimo uszkodzenia zdołał poderwać samo- 
lot do góry, który na nieznacznej wysokości 
przeleciał granicę, lądując na stronie sowiee 
kiej w odległości kiłkuset metrów od grani: 
ey polskiej. 

Fakt naruszenia granicy polskiej przez 
lotników bolszewiekich zmusił władze K. O. 
P.-u do wystosowania protestu do władz so- 
wieckich. 

Dochodzenie w sprawie zabójstwa 
we wsi Czernowo. 

Przeprowadzone dochodzenie w sprawie 
zastrzelenia mieszkańca wsi Czernowo, gmi- 
ny słobódzkiej, Jermołaja Kazimierza, usta 
lilo, že został on zastrzelony przez żołnierza 
straży granicznej, podczas stawiania oporu 

   

ze szczegóły narazie są nieznane, 
Dochodzenie w tej sprawie prowadzi żan- 

darmerja. (c) 

  

Tragiczny upadek z pociągu. 
Na szlaku kolejowym Łyntupy — Wilno 

koło wsi Piskoryszki, gminy łyntupskiej, 
pow. święciańskiego, znaleziono w nocy na 

torze nieprzytomnego Leona Macieszewicza, 
szeregowca 85 p. p. Okoliczności wskazują, 

že Macieszewicz wypadł z pociągu. Padczas 
upadku Macieszewiez doznał ciężkich obra- 
żeń cielesnych. Przewieziono go do szpitala 
wojskowego w Wilnie. (Pat). 

Zabójstwo na tle nieporozumień osobistych. 
Na pastwisku we wsi Adamowo, gm. koz- 

łowskiej, pow. postawskiego, skutkiem nie 
porozumień osobistych pastuch Konstanty 

Fiodorowicz zabił wystrzałem z karabinu ob- 
ciętego drugiego pastucha Stanisława Ada- 
mowieza, mieszkańca tej samej wsi. (Pat. 

TROKI. 
+ Zakończenie Kursów Wieczorowych. 

W dniu 2 lutego b. r. otwarto przy 7 klaso- 
] szkołe pow. w N. Trokach wieczorowe 

kroju i szycia dla kobiet. Kursy od- 
1 ię codziennie, Prócz zajęć praktycz- 

nych jak krój i szycie prowadzono na kur- 
sie naukę literatury polskiej i higjenę. Kurs, 
zakończono rozdaniem świadectw 9 słucha 
<zkom w dniu 20 maja b. r. 

Równocześnie ukończono kurs oświatowy 
z funkcjonarjuszami Policji Państwowej w 

N. Trokach. Pracę oświatową na obu kur- 
sach prowadziło nauczycielstwo szkoły pow. 
w Trokach. 

TABORYSZKI 
- Święto Narodowe 3 maja pamiątka 

wiekopomnej rocznicy Konstytucji, zamani- 
festowane było tutaj uroczyście. Ulice oczy- 
szczone, posypane piaskiem, przystrojone zie 
lenią. Na domach wszystkich powiewały fla. 
gi o barwach państwowych. 

Na placu rynkowym, gzdie już od rana 
zaczęła się gromadzić ludność, panował na- 
strój ożywiony, świąteczny. Na boisku miej- 
scowej szkoły, ająco była przy- 
braną w zieleń z chorągiewkami, poczęła się 

schodzić dziatwa z okolicznych szkół. 
O godz. 10,30 uderzyły dzwony i dzieci z 

sztandarami w towarzystwie swoich nauczy- 
cieli podążyły do kościoła. Tu uroczystą 
mszę odprawił miejscowy proboszcz, ks. 
Mieczyław Koraszewski-Wołk, tudzież wygło- 
sił podniosłe okolicznościowe kazanie. Po 
ostatniej ewangelji popłynęły słowa modłit- 
wy za Rzeczpospolitą i Jej Prezydenta. Na- 

bożeństwo zostało zakończone dziękczynnym 
hymnem: Ojczyznę, wolność pobłogosław Pa- 
nie. 

Następnie tłum zaiteresowany przewidzia- 
nem prezami, zaległ plac rynkowy zajmu- 
jąc miejsce za ustawioną po pochodzie mło- 
dzieżą szkolną — obok udekorowanego od- 

      

    

  

   

powiednio Dębu 10-cia Niepodległości Pol- 
ski, zasadzonego tu w dniu 11 listop. 1928 r. 
Z wzniesienia specjalnego przemówił do 
zgromadzonych zwięźle i treściwie p. J. Ho- 
łub, kierownik szkoły w Białozorowszczyź- 
nie. Wzniesiony na zakończenie przez niego 
okrzyk na cześć Rzeczypospolitej Polskiej i 
Marszałka Piłsudskiego trzykrotnie przez 
obecnych powtórzony uleciał w błękitny 
przestwór, a za nim odśpiewany hymn naro- 
dowy: Jeszcze Polska nie zginęła. 

Poczem nastąpiły występy dziatwy szkol- 
nej, połączone ze śpiewami i deklamacjami 

W chwilę po ich ukończeniu ludność po- 
ciągnięta dźwiękami muzyki zgromadziła się 
na dziedzińcu przed budynkiem szkolnym. 
Po trzecim dzwonku po odšpiewaniu „Roty“ 
rozpoczęło się sceniczne przedstawinie. Ode- 
grane uda przez młodzież, przy umiejęt- 
nej reżyserji p. Stanisława Białosa, kierow- 
nika szkoły powszechnej w Taboryszkach 
dwie komedyjki: „Jurek i Wacio“ i „Napad 
bandytów". Programu dopełniły chóralne i 
pojedyńcze deklamacje dzieci szkolnych, 
oraz recytacje przeplatane okolicznościowe- 
mi śpiewami. 

Wszystkie imprezy, nie wyłączając wido- 
wiska były bezpłatne. Zakończenie ich nastą- 
piło o godz. 11 wieczorem. Widz. 
rego. 

+ ZABITY PRZEZ BOLSZEWIKÓW. W 
dniu 22 b. m. zabity został przez żołnierzy 

sowieckich Isaj Borejsow, mieszkaniec wsi 
Maciesze, gm. jodzkiej, pow. brasławskiego, 

umysłowo chory, który w czółnie dotarł „do 
brzegu sowieckiego, a następnie usiłował od- 
płynąć zpowrotem. (Pat). 

+ Niedoszli zbiegowie do „raju sowiec- 
kiego*. W rejonie odcinka granicznego Stoł- 
pce patrole KOP-u zatrzymały dwóch osob- 
ników, którzy drogą nielegalną usiłowali prze 
dostać do Rosji Sowieckiej, 

Dla wyjaśnienia tożsamości wszczęto do 
chodzenie. 

  

  

       

PET MAISTAS ALI PER KRANTO, 

W przededniu kongresu esperantist6ow w Krakowie. 
W dniach 1—8 sierpnia r. b. odbędzie się 

w Krakowie Powszechny Kongres esperanty- 
stów. Kongres ten jest 23 w szeregu podob- 
nych kongresów, które mają miejsce corocz 
nie, poczynając od roku 1905 z kilkuletnią 
przerwą w latach 1914, oraz 1916—19, spo- 
wodowaną wojną światową. 

Kongresy te odbywają się w rozmaitych 
krajach na zmianę, obecny zaś jest drugim 
w Krakowie: w r. 1912 miał miejsce w Kra- 
kowie 8-my Kongres. 

Pierwszy Kongres 1905 roku w Boulogne- 
sur-Mer zgromadził 688 uczestników. Liczba 
uczestników późniejszych Kongresów waha 
się w granicach od najniższej cyfry 357 (nie 
licząc II-go Kongresu 1915 roku w San Fran- 
<isko, który zgromadził zaledwie 165 osób) 
do maksymalnej 4963 na 15 Kongresie w No 

rymberdze w r. 1923 Kongresy ostatnich lat 
zbierały cokolwiek mniej lub więcej jednego 
tysiąca uczestników. 

Miarą liczebności Kongresów jest rozwój 
ruchu esperanckiego w kraju, gdzie odbywa 
się Kongres. Tak najliczniejszemi były Kon- 
gresy w Niemczech — 4963 uczestników w r. 
1923, Austrji — 3400 uczestników w r. 1924, 

Czechach — 2561 uczestników w r. 1921 
Francji, gdzie na Kongres w Paryżu, który 
nie doszedł do skutku w r. 1914 z powodu 
wybuchu wojny, zapisało się 3739 osób. Kra- 
kowski Kongres 1921 roku zebrał 1000 ucze- 
stników z 28 krajów, przy II oficjalnych 
przedstawicielach różnych krajów. 

Pomimo bliskiego terminu Światowego 
Kongresu, pomimo to, że protektorami tego 
Kongresu są Prezydent Rzeczypospolitej i 
Marszałek J. Piłsudski — w prasie polskiej, 
jest o nim głucho. 

Trzeba nareszcie przerwać tę ciszę. 

Esperanto jest juź poważnym czynni. 
kiem rozwoju kulturalnego. Bibljografja 
Esperanta, wydana w r. 1929, zawiera sześć 
tysięcy tytułów. Literatura esperancka po- 
siada oprócz licznych przekładów z obcych 
literatur także utwory oryginalne i może po- 
<chlubić się nawet utaletowanymi beletrysta- 
mi i poetami. Obecnie istnieje przeszło 80 
czasopism, zarówno literackich, jak politycz- 
nych, tak fachowych, jak propagandowych. 

Ruch esperancki posiada swoje organiza- 
cje społeczne, t. zw. oficjalne: Międzynaro- 
dowy Komitet Centralny Ruchu Esperanckie- 
go, Komitet Językowy z Akademją, Stałe 
przedstawiecielstwo Organizacyj Krajowych, 
do rzędu ich należy także Powszechna Asoc- 
jacja Esperantystów (Universala Esperanto- 
Asocio — w skróceniu UEA), tworząca ro- 
draj konsulatów w rozmaitych punktach 
poszczególnych krajów (przeważnie więk- 
szych ośrodkach miejskich), liczba których 
to punktów zbliża się do dwóch tysięcy. Po- 
mienione organizacje mają charakter wszech 
klasowy i neutralny pod względem politycz- 
„mym i religijnym. Organizacją o charakterze 
ogólnym, tylko stojącą na gruncie klasowym 
proletarjackim jest Wszechświatowa Asocjac 
ja Beznarodowa) Sennacieca Asocio Tutmon. 
da — w skróceniu SAT). Asocjacja ta jest 
organizowana na wzór UEA, będąc zresztą 
znacznie młodszą od niej, bo liczącą tylko 
10 lat. W| zeszłym roku od organizacji tej 
odpadli bołszewiccy komuniści, którzy do- 

        

tąd do niej wchodzili, obecnie tworzą odręb- 
ną organizację. 

Pomimo wymieniowych  organizacyj o 
charakterze ogólnym, Esperantem posługują 
się dla swoich celów rozmaite kategarje c- 
sób, jak ślepi, zawody, jak nauczycielstwo, 
medycy, kolejarze, pocztowcey i telegrafiści, 
policjanci, handowley, radjo-technicy i ama- 
torzy, i inn. tworząc odpowiednie związki, 
rozmaite prądy społeczne i ideowe, jak par- 
tje polityczne, w tej liczbie zarówno komu- 
niści, jak i włoscy faszyści, pacyfiści, pan- 
europejczycy, wegeterjanie i in. Istnieje Mię- 
dzynarodowa Naukowa Asocjacja Esperanty- 
stów. Esperantem posługują się również wy- 
znawcy rozmaitych religij, w szerokiej mie- 
rze także katolicy, Można dodać, że Między- 
narodowe Biuro Pracy przy Lidze Narodów 
wydaje swoje biuletyny, między in. w ję- 
zyku Esperanto. а 

W niektórych wypadkach język Esperan: 
to miał zastosowanie na Kongresach Między- 
narodowych, poniekąd wyzyskuje się przez 
reklamę handlową, np. na Targach Między- 
narodowych, ma zastosowanie również w tu- 
rystyce. 

Obecny Kongres, mający się odbyć w Kra 
kowie jest doskonałą sposobnością przyjrze- 

© nia się temu ruchowi w jego światowej ska- 
li. Udział w Kongresie jest otwarty dla Wszy- 
stkich. Esperantystą, w myśl deklaracji przy- 
jętej na pierwszym Kongresie, jest osoba 
która posiada język Esperanto i korzysta z 
niego, niezależnie od tego, w jakim celu. 
Obznajmienie się zaś z językiem Esperanto 
w takim stopniu, żeby rozumieć to, co się 
czyta lub słyszy w tej mowie, dla człowieka, 
który uczył się łaciny lub francuskiego, jest 
bardzo łatwe. Dość powiedzieć, że Leon Toł- 
stoj nauczył się Esperanta w ciągu kilku go 
dzin. W każdym razie dwa miesiące czasu 
pozostałe do Kongresu jest okresem dla 
wspomnianych wyżej osób aż nadto dosta. 
tecznym dla zapoznania się z językiem. 

„Kongres będzie zresztą poprzedzony 10 
dniowym kursem Esperanta, prowadzonym 
przez Andrzeja Cseh (wymawia się Cze) we- 
dług jego własnej o światowej sławie meto- 
dy. Kurs rozpocznie się 20 lipca, zapis zaś 
na ten kurs trwa do 25 czerwca, opłata ty|- 
ko 20 zł. Dostępne są one nietylko dla człon- 
ków Kongresu. я 

Komitet Kongresowy zapewnia jak dla 
słuchaczy kursów, tak i dla uczestników Kon 
gresu odpowiednie mieszkanie i utrzymanie 
według szerokiej skali cen, poczynając od 2 
zł. za ogólne pomieszczenie. Tenże Komitet , 
robi starania o udzielenie zniżki kolejowej 
kursantom podobnie do uzyskanej już dla 
uczestników Kongresu (50 proc.). Składka 
Kongresowa wynosi 44 zł. (po 1 lipcu zosta- 
nie podniesiona). Adres Komitetu, gdzie mo- 
żna otrzymać wszelkich bliższych informa. 
cyj: Kraków, ul. Lubicz 34, tel. 103-01, Kon- 
to P. K. O. Nr. 410975; 

Jak najliczniejsze obesłanie Kongresu 
Krakowskiego, pomimo wszystkiego innego, 
będzie świadectwem przed światem cywili- 
zowanym, że esperantyzm w Polsce jest rze- 
czywistym dorobkiem kulturalnym. Ulo, 

“а 

K U-R- JAE R 

Komitet uczczenia pamięci 
ś. p. Mieczysława Dordzika. 

W dniu wczorajszym odbyło się w 
mieszkaniu pani Marji Mieczysławo- 
wej Jeleńskiej zebranie, zwołane z int- 
cjatywy Towarzystwa Przyjaciół Mło 
dzieży Chrześcijańskiej, na którem po 
stanowiono utworzenie przy wspom- 
nianem Towarzystwie Komitetu ucz- 
czenia pamięci Ś. p. Mieczysława Dor- 
dzika, — dla uwiecznienia jego boha- 
terskiego czynu w dniach powodzi, 
kiedy to poniósł on śmierć, starając 
się wyratować z nurtów Wilenki dzie- 
cię żydowskie. Skład Komitetu, na któ 
rego czele stanął dyr. Stanisław Bia- 
łas, — jako też odezwa do społeczeńst 
wa ogłoszone zostaną w dniach naj- 
bliższych. Administracja naszego pis- 
ma otwiera listę składek na rzecz Ko- 

mitetu. 
WE 

Pomoc powodzianom. 
Główny Komitet społeczny pomocy ofia- 

rem powodzi w Warszawie nadesłał do wi- 
leńskiego Komitetu pomocy  powodzianom 
sumę 70.000 zł. przeznaczoną specjalnie na 
pomoc siewną dla ludności rolniczej, dot. 
kniętej klęską powodzi. Wileński Komitet 
z funduszów przez siebie zebranych uzupeł- 
nił powyższą sumę kwotą 15 tys. zł, i łąez- 
ną kwotę 85.000 zł. przesłał następującym 
powiatowym komitetom pomocy:  brasław- 
skiemu — 45 tys. dziśnieńskiemu — 20 tys. 
mołodeczańskiemu — 5 tys. oszmiańskiemu 
— 1.000 zł. postawskiemu — 1.500 zł. świę- 
ciańskiemu — 2.500 zł. wilejskiemu 5 tys. 
wileńsko-trockiemu— 5 tys. zł. 

MER 
Na posiedzeniu Wiłeńskiego Komitetu 

Obywatelskiego pomocy ofiarom powodzi 
uchwalono wysłać do Watykanu adres dzięk- 
czynny, zawierający podziękowanie społe- 
czeństwa wileńskiego dla Ojea Świętego za 
szezodry dar na rzecz powodzian i za wyra- 
zy współczucia dla ludności. Wykonanie po- 
wyższej uchwały Komitet poruczył członkom 
Komitetu: J. E. bisk. Bandurskiemu i dyr. 
P. K. O. p. Marjanowi Biernackiemu (sekre- 
tarzowi komitetu). 

re 
Uwadze gospodyń! 
Japoński: proszek Katol 
zabezpiecza na lato ubrania zi- 
mowe od moli. Oprócz tego 
KATOL radykalnie tępi. mu- 
chy, komary, pchły, pluskwy, 
prusaki, mszyce na kwiatach 

s 1 wszelkie inne robactwo. 

  

  ita KATOL sprzedaje się w Skła- 
Se dach Aptecznych i Aptekach. 
    

„Dziennik Wileński" 
pod pręgierzem. 

Dyskwalifikacja honorowa redakcji, 

W związku z pojawieniem się w 
„Dzienniku Wileńskim artykułów o 
treści skierowanej przeciw Armji i 
poszczególnym przedstawicielom Ar- 
mji — Ofic. Sąd Honorowy ofic. Szt. 
DOK. III na posiedzeniu w dniu 10. 
IV. 1931 r. powziął następującą uchwa 
łę: 

1) Wyklucza się możność trakto- 
wania przez oficerów członków redak- 
cji a w szczególności autorów insynu- 
acyj i redaktorów odpowiedzialnych 
„Dziennika Wileńskiego, jako osoby 
zdolne do dawania i żądania satysfak- 
cji honorowej. a 

2) Zabrania się brania jakiegokol- 
wiek udziału przez oficerów w spra- 
wach honorowych członków redakcji, 
a przedewszystkiem autorów insynu- 
acyj i redaktorów odpowiedzialnych 
„Dziennika Wileńskiego. 

8) [Insynuacje zamieszczone w 
„Dzienniku Wileńskim* skierowane 
przeciw Armji, wzgl: jej poszczegól- 
nym przedstawicielom nie mogą być 
przedmiotem *postępowania honoro- 
wego. 

Uzasadnienie. 

Autorów artykułów o treści skiero- 
wanej przeciw Pierwszemu Marszałko- 
wi Polski, przeciw Armji i jej poszcze- 
gólnym przedstawicielom należy trak- 
tować jako paszkwilantów, działają- 
cych na szkodę Twórcy i Najwyższego 
Przedstawiciela Armji i na szkodę 
Armji. 

Sąd uważa, że paszkwile te mają 
wyraźne cechy działalności antypań- 
stwowej, a tem samem ani ich treść nie 
może być przedmiotem postępowania 
honorowego. ani ich autor, wzgl. od- 
powiedzialny redaktor nie może być 
traktowany przez oficerów jako czło- 
wiek honoru. 

W związku z powyższą uchwałą 
D-ca O. K. III. wydał zakaz prenume- 
rowania „Dziennika Wileńskiego” tak 
przez poszczególne osoby wojskowe 
jak i oddziały, zakłady i instytucje 
wojsk. oraz poleca bojkotować „Dzien- 
nik Wileński'* w lokalach publicznych. 

Z 

Zamknięcie ruchu na odcinku 
drogi Landwarów— Troki. 
Wydział Powiatowy komunikuje, iż w dn. 

15 maja T. b. rozpoczął prace, polegające na 
renowacji kory szosowej na drodze powiato- 
wej. Ponary—Landwarów—Troki na odcin- 
ku Landwarów—Troki w związku z czem 
droga od klm. 9,850 do 10,630 została zam- 
knięta. dla ruchu kołowego, natomiast tuż 
obok tego odcinka dana droga objazdowa. 

  

  

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. 

8 Cena 2 zł.   

М Пр Е N 5; КТ 

Aresztowanie sprytnego aferzysty 
właściciela fikcyjnego biura „Praga”, rzekomego inżyniera 

i rewidenta ministerjalnego. 

W dniu wczorajszym przekazany 
został do dyspozycji władz sądowych 
eddawna poszukiwany przez władze 
śledcze oszust rzekomy inżynier-tech- 
nolog i rewident ministerjalny, Sta- 
nisław Jaworski, który popełnił w 
Wilnie szereg oszustw, sięgających 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Stanisław Jaworski przybył do 
Wilna w roku ubiegłym. Pierwszą je- 
go czynnością było wydrukowanie bi- 
letów wizytowych gdzie obok nazwi- 
ska figurowało że jest inżynierem 
technologiem. Dzięki swym warun- 
kom zewnętrznym, ogładzie towarzy- 
skiej, wymowie i t. p. szybko zawią- 
zał znajomości wśród świata przemy- 
słowego, i kupieckiego, poczem zało- 
żył na ul. Skopówką Nr. 5 biuro i 
przedstawicielstwo samochodowe pod 
firmą „Praga. - 

Meble do biura dostarczył mu na 
weksle właściciel skaładu mebli Wi- 
lenkin. Na weksle również kupił ma- 
szynkę do pisania i wszystkie inne 
akcesorja które nadają wygląd solid- 
ności biura zakładu handlowego. 

Szef biura „inżynier* Jaworski 
sprzedawał istniejące tylko w jego 
bujnej wyobraźni samochody, pobie- 
rał zaliczki na poczet zamówionych 
maszyn i nabierał w ten sposób sze- 

reg kupców. Wkrótce jednak prawda 
wyszła najaw. 

Okazało się że biuro i przedsta- 
wicielstwo p. „inżyniera* Jaworskie- 
go było fikeyjnem przedsiębiorstwem 
Widząc, że został zdemaskowany, Ja- 
worski zbiegł w niewiadomym kie- 
runku pozostawiając na łasce losu 
biuro z całem urządzeniem. 

Powstało narazie przypuszczenie, 
że zbiegł on do Litwy. Okazało się 
jednak. że przypuszczenie było mylne 
bowiem we wtorek wieczorem are- 
sztowano go w Wilnie. 

Śledztwo wyjaśniło, że nie jest to 
już pierwsza jego afera oszukańcza. 

W swoim czasie Jaworski przybył 
do jednego z urzędów pocztowych 
wpobliżu Lwowa, podał się za rewi- 
denta Ministerstwa poczt i telegra- 
fów, zlustrował urząd, zbadał wszy- 
stkie dokumenty, zrewidował kasę, 
poczem polecił kierownikowi urzędu 
przekazać do Katowic 25,000 tysięcy 
złotych. Sprytny oszust w tymże dniu 
wyjechał do Katowie i tam przy po- 
mocy sfałszowanych dokumentów 
podjął wysłaną na swoje „zarządze- 
nie* sumę. 

Dalsze dochodzenie w tej sensa- 
eyjnej sprawie trwa. (C). 

Tragiczny wypadek w koszarach. 
Skok żołnierza z 3-go piętra na bruk. 

Wezoraj z okna 3-go piętra budynku ko- 
szarowego przy ul. św. Ignacego rzucił się 
głową wdół żołnierz 6 pułku piechoty Wik- 
tor Kołyszko, który doznał ciężkich obrażeń 

ciała. ° 
Karetka wojskowego pogotowia ratunko- 

wego przewiozła go w stanie bardzo cięż- 
kim do szpitala wojskowego. 

Zachodzi przypuszczenie, że Kołyszko po 
pełnił zamach samobójczy. Dochodzenie w 
tej sprawie prowadzi żandarmerja. (C). 

Krwawa bójka przekupniów licytacyjnych. 
W dniu wczorajszym, podczas licytacji 

w jednem z mieszkań przy ul. Piłsudskiego 
wynikła krwawa bójka pomiędzy przekup- 
niami lieytacy jnymi. 

Bójka przeniosła się z mieszkania na uli- 

eę gdzie przyjęła groźne rozmiary. 
Kres bójce położyła policja, która dwóch 

przekupniów licytacyjnych zatrzymała. 

Rannych opatrzyło pogotowie ratunkowe. 
(C). 

Samobójstwo 32-letniego kupca K. Szejniuka. 
Wezoraj wieczorem stery kupieckie mia- 

sta lotem błyskawiey obiegła wiadomość o 
samobójstwie znanego w Wilnie 32 letniego 
kupea Kasryela Szejniuka, którego znalezio- 

no wiszącego w piwnicy własnego domu 
przy ul. Tartaki Nr, 18. 

Wiszącego Szejniuka zauważył jeden 7 
sąsiadów, który przypadkiem zajrzał do pi- 
wniey. Na jego alarm zbiegli się sąsiedzi, 
którzy zdjęli go ze sznura. 

t 
         

chędziesz 
   

    Dziś: Augustyna. 
l Czwartek | 

| Jutro: Marji Magdaleny. 

28 | 
Wschód słońca—g. 3 m. 27 

| mai | Zachėd . —e. 19m.39 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B. 

w Wiinis z dnia 27/V—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 765 

Temperatura średnia -|- 239 С. 

. najwyżaza: -|- 27° С. 

. najniżeza: >- 130 C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: północny. 

Tendencja barom.: stan stały, potem spadek 

Uwagi: pogodnie. 

  

  

' KOŚCIELNA. 

— Wobec zbliżającej się uroczystości Bo- 
żego ła dla uštalenia parządku procesji 
organi: zyszenia, mające w niej 
wziąć udział „powiadomią o tem ks. profeso- 
ra J. Ostrejkę listownie (ul. Mostowa 12), 

nicznie (Tel. Nr. 900, godz. 10—13) 
żniej do poniedziałku dnia 1 czerwe: 

włącznce. 

   

  

    

    

MIEJSKA 

— Uchwała Zarządów Zw. pracowników 
miejskich w spr. obniżenia pob, o 15 proc. 
Odbyte w dniu 26 maja r. b. zebranie Zarzą- 
dów organizacji pracowników miejski 
(Związek Pracowników Miejskich i Zw 
Pracowników Użyteczności Publicznej) łą 

nie z delegatami od pracowników poszcze: 
nych wydziałów Magistratu i po zasitgni 
uprzednio opinji ogółu pracowników miejs- 
kich stwierdzając, że rozporządzenie władz 
nadzorczych o obniżeniu poborów pracowni- 
ków miejskich o 15 proc. jest pozbawione 
postaw prawnych i życiowych, powzięto na- 
stępujące rezolucje: 

   

   
   

  

  

1) Ogół pracowników miejskich, zaniepo- 
kojony projektem obniżenia  dotychczaso 
wych poborów, zakłada kategoryczny protest 
przeciwko podobnym zamierzeniom, godzą- 
cym w byt pracownika i jego rodziny, stanow 
czo i jednomyślnie oświadcza, że swych praw 
bronić będzie wszelkiemi sposobami, nie wy- 
łączając nawet najradykalniejszych, o ile te- 
go zajdzie potrzeba. 

2) Ogół pracowników miejskich zwraca sie 
do Rady Miejskiej i Magistratu z pro o za 
skarżenie zarządzenia władz do Najwyższego 
Trybunału i o utrzymanie w mocy poprzed- 
niej uchwały Rady Miejskiej zapewniającej 
wypłatę pracownikom miejskim dotychczaso 
wych całkowitych poborów bez potrąceń ma 
jąc nanlogjię w uchwałach samorządów miast 
Warszawy, Łodzi i t. d. 

  

3) Wobec zakazu władz nadzorczych do 
wprowadzenia w życie uchwały Rady Miej. 
skiej o niezmniejszaniu poborów, ogół praco- 
wników miejskich zwraca się do Rady Miej- 
skiej z gorącym apelem o podwyższenie do- 
datku komunalnego do 25 proc., czyli do nor 
my dopuszczalnej dla obszaru Ziemi Wileń- 
skiej, zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 roku, 
zaznaczając, że dotychczas pracownicy miej- 
scy w Wilnie mają najniższy w Polsce doda- 
tek komunalny bo zaledwie 10 proc. Uchwa- 
ła ta po ew. przywróceniu 15 proc. dodatku 

  

Sabierz raójo 

  

Przybyły lekarz pogotowia ratunkowego 
stwierdził zgon. 

Przyczyny samobójstwa narazie nie usta 
lono, stwierdzono tylko, że cierpiał on ostat- 
nio na rozstrój nerwowy. 

Zwłoki samobójcy zabezpieczono na miej 
seu do przybycia władz sądowo-śledczych. 

Dochodzenie, celem ustalenia powodów 
samobójstwa prowadzi policja. (C). 

  

  

na lotnisko 

stolieę 6lisho! 

do' poborów podległaby rewizji przez Radę 
Miejską. 

4) Ogół pracowników miejskich wyraża 
Radzie Miejskiej serdeczne podziękowanie za 
jej dotychczasowe życzliwe i wysoce obywatel 
skie ustosunkowanie się do spraw pracowni- 
ków miejskich. 

— Nowowybrane Władze Okręgowego 
Koła Związku Inwalidów Wojennych R. P. 
w Wilnie powołane do życia dnia 10 maja 
b r. na Dorocznem Walnem Zebraniu ukon- 
stytuowały się następująco: 

Zarząd: Przewodniczący — kol. Boryse- 
*icz Michał, Zastępca — kol. Wojciechow- 
ski Jan, Skarbnik — kol. Zniszczyński Wła: 

   

  

   dysław, Zastępca — kol. Adrukajtis Ka: 
mierz, Sekretarz — kol. Ziembi 8 
mierz, Zastępca — kol. Ostrowski Piotr.    Komi: Rewizyjna: Przewodniczący — 
kol. Abkowicz Aleksander-Izaak, Sekretarz — 
kol. Biński Tadeusz, Członkowie — kol. 
Fritz Ottokar, kol. Garbuz Konstanty, kol. 
Tomaszewicz Adolf. 

— Komunikat. Centrali Zw, Właść. Śr. 
i Dr. Nieruchomości. Centrala Związku Wła- 
ścicieli Średnich i Drobnych Nieruchomości 
m. Wilna i Woj. Wileńskiego, podaje do 
wiadomości ogółu Właścicieli Nieruchomo- 
ści, że Prezes centrali tegoż Związku p. Lud- 
wik Przyłucki, na mocy postanowienia Rady 
Centralnej z braku dostatecznych kwalifika- 
cji wym. stat. art. Nr. 6, 7 i 9 został wykre- 
ślony z liczby członków Związku i odwołany 

z dniem 19 maja r. b. ze stanowiska Preze- 
sa Centrali Związku, a na mocy postanowie- 

nia Rady Nadzorczej Banku Zw. Właścicieli 
Śr. i Drob. Nieruch. z dnia 12 maja r. b. 
odwołany został ze stanowiska Prezesa tegoż 
Banku. 

Antoni Wabiszezewiez, viee-prezes. 

Znamierowski, 

s -SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Wycieczka Legjonu Młodych. W dniu 

31 b. m. odbędzie się wycieczka  Legjonu 

Młodych do Trok. 
Qzłonkowie L. Mł. pragnący wziąć udział 

w wycieczce, proszeni są o zgłaszanie akcesu 
w lokalu L. Mł. Uniwersytecka 6-8 m. 5 we 
czwartek 28 i piątek 29 od godz. 18 do 20 
Koszta wycieczki wynoszą zł. 3 — od osoby 
z całodziennem utrzymaniem. 

Wszelkich informacyj udziela kol. Orłow- 
ska. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— lmspekeja szkół. Kurator Wileńskiego 
Okręgu Szkolnego p. Szelągowski wyjechał 
na teren województwa nowogródzkiego, gdzie 
przeprowadzi 3-dniową inspekcję szkół śred 
nich i powszechnych. 

Na czas nieobecności p. Kuratora zastę- 
pstwo objął naczelnik wydziału p. Małowieski 

— Ferje letnie w szkołach. 
Kuratorjum Wileńskiego Okręgu Szkolnego 
wydało okólnik polecający rozpoczęcie tego- 
rocznych feryj letnich z dniem 27 czerwca. 
Wakacje potrwają do dnia 1 września. 

— Egzaminy wstępne do gimn. T. Czac- 
kiego. Dyrekcja Koedukacyjnego Gimnazjum 
im. T. Czackiego w Wilnie z pełnemi prawa- 
mi z kl: wstępną i podswtępną komunikuje 
że egzaminy wstępne do wszystkich kłas (z 
wyjątkiem 8) rozpoczną się dnia 22 czerwca 
o godz. 9 rano. Zapisy przyjmuje kancelarja 
Gimnazjum ul. Wiwulskiego 13, codziennie 
od godz. 9 do 13, 
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Z POCZTY. 
— Doręczanie paezek pošpiesznych adre- 

satom do mieszkań. Wileńska Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów wydała okėlnik poleca- 
jący urzędom i agencjom pocztowym jak- 
najściślej zastosować się do rozporzędzenia, 
wprowadzającego bezzwłocznie doręczanie 
zwykłych paczek pośpiesznych bez pobrania 
do wagi 5 klgr. adresatom do domu. 

— Znaczki pocztowe nie mogą być wy- 
mieniane na gotówkę. W związku z nasuwa- 
jącemi się wątpliwościami miarodajne wła- 
dze wyjaśniły, że znaczki pocztowe nie są 
obiegowym środkiem płatniczym, jakim są 
np. banknoty, których posiadacz może żądać 
wymiany na monetę kruszcową ani też bo 
nami skarbowemi, które mogłyby być wy 
mieniane na gotówkę. 

Z zasadniczych więc przyczyn sprzedane 
znaczki pocztowe nie mogą być wymieniane 
na gotówkę. 

WOJSKOWA. 
— Weielanie do szeregów rezerwistów. 

Z dniem 1 czerwca r. b. rozpoczyna się okres 
wcielania do szeregów rezerwistów powoła- 
nych w roku bieżącym na przećwiczenia. W 
związku z tem referat wojskowy Magistratu 
m. Wilna przystąpił do rozsyłania kart powo: 
łania wszystkim szeregowym rezerwy, którzy 
w roku bieżącym mają odbyć ćwiczenia woj- 
skowe. 

— Pobėr roeznika 1910-g0. ё 
Dziš w dniu 28 b. m. przed Komisją poboro- 
wą obowiązani s ąstawić się wszyscy męż- 

czyźni urodzeni w roku 1910-ym z nazwiska - 
mi rozpoczynającemi się na literę P, zamiesz 
kali w obrębie IV, V i VI komisarjatów P. P. 
oraz z nazwiskami na literę R z terenu IV ko- 
misarjatu P. P. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Pan Prezydent R. P. dziękuje za depe- 

szę hołdowniczą. Dnia 27 maja 1931 r. Pan 
Wojewoda Wileński nadesłał do Związku 
Młodzieży Polskiej w Wilnie z upoważnienia 
Pana Prezydenta R. P. pismo, wyrażające 
podziękowanie uczestnikom II Zlotu Stowa- 
rzyszeń Młodzieży Polskiej w Wilnie za de- 
peszę hołdowniczą wysłaną dnia 9 maja b.c. 
z ekazji tegoż Zlotu. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dzisiejsza 

premjera. Dziś o godz. 8,15 w. odbędzie się 
w Teatrze „Lutnia“ premjera arcydowcipnej 
komedji L. Verneuil,a „Młode małżeństwo*. 
Przemiła now. ta ukaże się w reżyserji 
H. Zelwerowiczówny i w wykonaniu Eichłe- 
równy, Severinówny, Budzyńskiego, Krecz- 
mara, oraz Wyrwicza-Wichrowskiego. 

Arcywesoła treść, dowcipne sytuacje, oraz 
pełen humoru djałog dają wykonawcom niez 
wykle wdzięczne pole do popi P. J. Haw- 
ryłkiewicz skomponował efektowną oprawę 
sceniczną. 

— Otwarcie Teatru Letniego w Ogrodzie 
po-Bernardyńskim. Jutro, w piątek* dnia 29 
b. m. nastąpi otwarcie Teatru Letniego w 
Orodzie po-Bernardyńskim. Na otwarcie wy- 
brano wysoce oryginalną sztukę amerykań- 
ską: „Tajemnica stacji radjowej*, w reży- 
serji R. Wasilewskiego, z udziałem prawie 
całego zespołu z Lewicką, Wyrzykowskim i 
Żurowskim w rolach głównych. Niezwykle 
zajmująca akcja, która toczy się w studia 
radjostacji w Chicago, przeplatana jest śpie 
wem i tańcami, co niewątpliwie stanowić bę- 
dzie nielada atrakcję. 

RABJG 
CZWARTEK, dnia 28 maja 1931 r. 

11.58: Czas, 21.05: Muzyka taneczna (pły- 
ty). 21.85: Poranek szkolny. 14.30: „Kącik 
dla kobiet*. 15.50: „Szczawnica jako uzdro- 
wisko“ — odczyt. 16.10: Kom. z Warszawy. 
-6.15: Program dzienny. 16.20: Koncert sym - 
foniczny (płyty). Czajkowsk Symfonja Nr. 
5 c-moll. Słowo wstępne wygł. St. Węsławski. 
17.05: Wiadomości wojskowe dla wszystkicb. 
17,15: „Pogańska słowiańszczyzna a morze” 
odczyt. 17.456: 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 muzyka 
taneczna, : 

PIĄTEK, dnia 29 maja 1931 r, 

        

   

  

    

   

  

  

11.58: Czas. 12.05: Koncert popularny 
(płyty). 18.10: Kom. meteor. 15.50: Lekcja 
francuskiego. 16.10: Kom. 16.25: Program 
dzienny. 16.30: Koncert życzeń (płyty). 17.15: 
„Czy pszczoła myśli* — odcz. 17.45: Koncert 
popularny. 18.45: Kom. LOPP. 19.00: „Szkol 
nictwo polskie na Litwie”. 19.25: Program 
na sobotę i rozmaitości. 19.40: Pras. dzien 
radjowy. 20.00. Pogadanka muzyczna. 20.15. 
Koncert symfoniczny. Po koncercie komi. 
28.00: Audycja lite: a „Tajemnica czarnej 
wyspy” nowela. 23.25: Muz. taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
O GODZ. 17.45. 

Radjostacja Wileńska nadaje dziś koncert 
popołudniowy. Pierwszorzędną atrakcję kon- 
certu stanowi występ. p. Jodko na cytrze. 
Następnie program wypełni orkiestra pod 
dyr. p. Szabszaja. Przerwy zapełnione są re- 
cytacjami, w wykananiu art. dram. Janiny 
Zagrobskiej. 

CZŁOWIEK NA EKRANIE. 
Kino, przypominające prasę brukową róż 

nego rodzaju uproszczeniami myślowemi, wy 
twarza pewne cechy typowe i konsekwentnie 
zmierza do wyrobienia łatwych szablonów w 
każdej dziedzinie. Jeden z takich skrótów, 
ideał człowieka w kinie, omówi dziś o godz. 
20.15 p. Leszek Szeligowski. 

BBETEZOREMWKEKCZTOZA 

„ Historja tanga. 
Twórca tanga, Pablo Podesta, tancerz 

z teatru „Ruero*, nie przypuszczał nawet 
jak wielki wpływ na sztukę taneczną będzie 
miał ten nowy taniec. Było to w roku 1909. 
We Włoszech potępiono tango, w Niemczech 
jednak, we Francji i t. d. baletmistrzom uda- 
ło się sprowadzić ten taniec ze sceny na par- 
kiety salonów. Trwało to jednak krótko, bo 
już w * r. później w wielu krajach opinja pu 
bliczna zbuntowała się przeciw tej nowości, 
a w Niemczech zabroniono nawet tańczenia 
tanga oficerom w mundurach. Podczas woj- 
ny jednak tango triumfalnie wkroczyło na 
sale balowe. Odbiło się ono nawet na prze- 
myśle i handlu, położyło bowiem swe piętno 
na modzie kobiecej i wpłynęło na wytworze- 
nie mowej formy tanga-obuwia oraz zrodzi- 
ło modny kolor „tanga*. Sam taniec nie był 
wówczas jeszcze ideałem harmonji, raziło 
zwłaszcza zbyt ekscentryczny podnoszenie tan 
cerki w górę, zbytnie przyginanie jej w tył 
it. d. Wi roku 1920 taniec ten zmienią się 
pod wpływem przybyłej z Hiszpanji „Połka 
СгеоПа“. Tango znowu nabiera ostrej akcen- 
lacji, dziwacznego potykania się i chwiejno- 
ści. Nie o wiele lepszem jest tango milorga, 
po którego dwuletniem panowaniu wraca 
zwykłe tahgo argentyńskie. Melodja jego z 
synkopicznej przechodzi w akcenty rytmicz- 
ne. W orkiestrze pojawia się nowy iqstru- 
ment „Akordeon* (wielka klawiaturowa kar- 
monja), nadający zabarwienie tęsknej melod- 
ji. Obecnie tango tryumfuje, bo oto dwóz 

' angielski otworzył przed niem oficjalnie pod- 
woje swych sal balowych. 
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Sołłohub skazany na 2 lata domu poprawy 
za fałszowanie weksli. 

Dziś e godzinie 2 w nocy Sąd Apelaey|- 

my po rozpoznaniu sprawy Apołłosa Sołło- 

huba oskarżonego o fałszowanie weksli ska- 

      

zał go na 2 lata domu poprawy z natyeh- 

miastowem uwięzieniem, 

WYYYYYYYYYYYYYYYVYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVEĄ 

- KURSY GIMNAZJALNE im. Kochanowskiego 
ulica Adama Mickiewicza Nr. 4 — ll-gle piętro 

prowadzą naukę systemem przedmiotowym, dogodn. dla każdego przygotowania 

Prospekty gratis. Kancelarja czynna od godz. il do 13 i od 17,20 do 21-ej 

E  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA AAA AA AAA ŽŽ 

List do Redakcji. Š pafnasėl pan šių ALSS Taboo, IRT 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z ukazaniem się wzmianki w 

poczylnem Pańskiem piśmie z dnia 27 b. m. 
„p. t. „W cegielni Purto*, uprzejmie proszę o 
zamieszczenie poniższego mego wyjaśnienia. 

Na początku wiosny, wobec możności już 

uruchomienia cegielni, zwróciłem się do pre 
zesa Spółdzielni Robotników Budowlanych p 
inż. Mersona, by za jego pomocą otrzymać do 
pracy robotników zrzeszonych w Związkach 
Gospodarczych B. B. W. R. Pan inż. Merson 
mnatyczmiast skierował sprawę do p. Bendna- 
rowicza prezesa Zjednoczenia Związków Za- 
wodowych z poleceniem przysłania do mojej 
eegielni odpowiedniej iłości robotników. Czas 
jednak biegł, a robotników ze Zjednoczenia 
Związków Zawodowych nie otrzymywałem. 
Wobec tego zgłosiłem spis byłych moich ro- 
botników do P. U. P. P., będących na zasił- 
ku F. B. z prośbą o przysłanie ich do mnie 
do pracy. Jednak, wobec wysunięcia przez 

mich postulatów nie dających się do wyko- 
nania, zrezygnowałem ‘х ich zatrudnienia. Po- 
nieważ czas naglił, zawarłem w dniu 21. V. 
1931 r. odpowiednią notarjalną umowę w 
kancelarji rejenta p. Korsaka, z majstrem ce- 

    

  

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DAWKARNIA INTROLIGATORNIA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

Dzieła książkowe, dru" 
=: 
pafstwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

  

          

        
    

     

*   

       

    
      
        

nie ze wsi, jak podano we wzmiance, tylko 
zamieszkałych stale koło mojej cegielni i na 
robotach. cegielnianych pracujących już od 
szeregu lat, żyjących jedynie z pracy rąk i 
nie korzystających z zasiłku Fund. Bezrobo- 
cia. Oczywiście to się nie podobało związ- 
kowcom, którzy zgromadzili się w dniu 26 
b. m. przed cegielnią i domagali się usunięcia 
już zaangażowanych robotników. Praca zo- 
stała narazie przeze mnie przerwana. Obecnie 
toczą się pertraktacje pomiędzy mną i Zwią- 
zkiem Gospodarczym Cegielników. 

Jednocześnie zaznaczam, że warunek Zwią 
zków, ażeby dawni robotnicy pracowali przy 
tych samych co i w roku ubiegłym sznajd- 
rach (warsztatach cegielnianych), jest dla 
mnie nie do przyjęcia, ponieważ uniemożli- 
wia odpowiednie dobranie personelu robotni 
czego i tamuje możność podniesienia stop- 
nia produkcji. 

Prostując powyższe nieścisłości, oświad- 
czam, że przyjmę robotników ze Związku 
Gospodarczego Cegielników, grupującego się 
przy B. B. W. R. o ile Związek za ludzi przy- 

słanych odpowiada. 

   

Szymon Purto. 
Wilno, dnia 27.V.31 r. 

KUPIĘ 
zaraz 

mały domek 
na Zwierzyńcu 

lub na Antokolu 
za gotówkę. Oferty 
proszę nadsyłać do 
Redakcji „Kuriera 

Wileńsk* podNr.9876 
dla p. W. S. 

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych lub | ski. 
prywatnych. Posiadam do- 
bre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do 
Rodak, Kucjeta While“ 
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zakład krawiecki   

A. WISZNIEWSKI 

  przyjmuje roboty fantazyjne 

ZAKŁAD KRAWIECKI DAMSKI 

Wilno, Zamkowa 20-2 (wejście z zaułka św. Michała I) 
angieiskie. 

M. Orłowski 
Wilno, uliea Kalwaryjska 27. 
WYKONANIE SOLIDNE 
— CENY DOSTĘPNE. —       

Cena bil.: 

Gsirobramska 5. NAD PROGRAM: 

Dźwiękowe Kino 

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

Kino Kolejowe 

OGNISKO 

Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 

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

Dziśl Dźwiękowy 

przebój 

NAD PROGRAM: Pechowa 

Dziś i dni następnychl 
Wielka arcyciek. sensacja! 

Rewelacyjny program! 

Potężny dramat erotyczno-życiowy w p aktac 
pogoń. —Gra o hańbę.— Taniec zguby. 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 

Wieczni 
Qi, doktor! komedja 

12733. 1. 
Katarzyny” 
mięsny. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel—Susasi- 
nowa Katarzyna, zam. w Wilnie, ul. Zarzeczna 16 

12734. I. 
łów Drzewnych przy D. L. P.” — Składnica Państwo- 

127351. 
wiński — wł. Wiktorja Głowińska* 
leńska 27. Sklep włókienniczy, dział towarów kolonjal- 

12736. | 
Handlowa 18. Herbaciarnia. 
Właściciel — Abramzon Paja, 
Szkolny Dwór. 

KU KI E R 

SPORT 
ZAWODY STRZELECKIE. 

Dnia 25 maja b. r. na strzelnicy wojsko- 
wej l-ej Brygady Leg. Bołtupie, na strzelnicy 
małokalibrowej Pióromont odbyły się zawo- 
dy strzeleckie Komendy P. W. Wilno III. 

W.zawodach brało udział 81 zawodników. 
Zawody miały na cełu: a) Propagowanie 

strzelectwa i szerzenie zamiłowania do spor- 
tu strzeleckiego, celem podniesienia znaczenia 
sprawności strzeleckiej w społeczeństwie. 
b) Sprawdzenie wyszkolenia strzeleckiego w 
szeregach p. w. c) Wyeliminowanie zawodni- 
ków do zawodów wyższego stopnia, zwłasz- 
cza z uwagi na mające się odbyć w dniach 
30 i 31 maja strzelania o mistrzostwo m. Wil- 
na. 

W rezultacie 10-ciu strzełleów osiągnęło 
warunki do zdobycia odznaki strzeleckiej II 

. 42 strzelców do zdobycia odznaki III 

    

Naogół zawody odbyły się w warunkach 
sprzyjających i przy dużem zainteresowaniu 
się uczestników, a co najważniejsze, spełni- 
ły główne zadanie, rozpowszechnienia spor- 
tu strzeleckiego, jako sportu obrony narodo- 
wej. 

W.K.S. 6 P. P. LEG. — „OGNISKO“ KOMB. 
8:0 (2:0). 

Dnia 25 b. m. odbył się na boisku W. K. 
S. 6 p. p. Leg. mecz towarzyski między po- 
wyższemi klubami, zakończony wynikiem 
8:0 (2:0) dla wojskowych 

Przez cały czas gry, zdecydowana przewa 
ga wojskowych. W pierwszej połowie W. K 
S. zdobywa 2 bramki ze strzałów Borkow 
skiego i Hajdula. Po przerwie „Ognisko* za- 
łamuje się i pozwala sobie strzelić jeszcze 
6 bramek, zdobytych przez: Hajduła 3, Szn- 
ścickiego 1, Fiszelsona 1 i przez obronę 

„Ogniska“. 
Gra na dość wysokim poziomie. 

Mecz Ra: 
WARSZAWA, 27. V. (Pat). Na kortach le- 

nisowych Legji toczyły się mecze As naj- 
lepszymi graczami czeskimi; finalistami teni- 

luj |Г НОО ОМ . 
Do Rejestru Hadłowego, Dział A, 
Sądu Okręg. w Wilnie, wciągnięto 

następujące wpisy pierwotne: 
W daniu 31IIL 1931 r. 

„Sklep mięsny — Susasinowej 
ów ul Żaszęcznej 15: 2Sklep 

Firma: 
w Wilnie, 

    

354/VI 
W dniu 1.IV. 1981 r. 

Firma: „Składnica Państwowa Materja- 

wa Materjałów Drzewnych w Wilnie, przy ul. Pod- 
górnej 7 oraz Skład zapasowy w Wilnie, przy ul. Pił. 
sudskiego 67. Właściciel — Dyrekcja Lasów Państwo- 
wych w Wilnie. Prokurentem fiimy jest Jan Markow- 

355/V1 

Firma: „Sklad Towarowy Antoni Glo- 
w Wilnie, ul. Wi- 

skiego“ pod Nr. 87.87] | nych i reprezentacja. Firma istnieje od 1931 r. Wła- 
dla W. S. ścicielka — Głowińska Wiktorja, zam. w Wilnie, ul. 

Kasztanowa 5 — 4. Prokurentem firmy jest Antoni 
Głowiński, zam. w Wilnie, ul. Kasztanowa 5. 356/VI 

W dniu 13.IV. 1981 r. 
Firraa: „Abramzon Paja* w Dziśnie, ul. 

Firma istnieje od 1928 r. 
zam. w Dziśnie, ul. 

357/V1 

Na ognistym smoku 
Sensacyjny film w 7 aktach. W rolach głównych: Monty Banks i Virginia Lee Corbin. 

1) Afrykańska awantura — Groteska w 3 akt. 
Początek seansów od godz. 6-ej. 

2) Miłość i pięść — Groteska w 3 aktach. 

Wielki dram. 
z życia ame- 
rykańskiego. głupcy 

W wykonaniu słynnego amerykańskiego komika 
M. Szkolnika. 

Początek seans. o godz. 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Współczesne dziewczęta 
h. Ostatni taniec. — Zasadzka.—W szponach bandytów. — Szalona 

W rolach głównych: Sue Caroll i Dawid Rollins. 

Na |-szy seans ceny zniżone 

  

(absk dworea kolajow.) Początek seansów o godž. 6 ej, w niedz. i święta o godz. 4-ej. Następny program: Pekusy Brodwaju. 

si wielki świąteczny podwójny program! 1) Wielkie M W rol. gł.: Marja 

Kino Teatr arcydzieło Dans z „Złotej sexji* produkcji polsk. Z DNIA NA DZIE Gorczyńska, Ire- 

į U 3 na Gawęcka, Adam Brodzisz, Władysław Walter i Lucjan Żurowski oraz 10.000 statystów. 
dze 1 8 aktów huraganowego śmiechu. Dla młodzieży 

= pasa Charlie Chaplin jako bokser dozwolone. Początek o godz. 4-ej, w dnie świą- 

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

  

Jack Diamond-rywal Al. Capone a 
Jack Diamond był pierwotnie skrom 

nym członkiem bandy przemytników 
alkoholu w Nowym Yorku: Miał w zy- 
skach niewielki udział i słuchać mu- 
siał płynących zgóry rozkazów. Jego 
czynna, energiczna natura buntowała 
się przeciwko takiemu stanowi rze- 
czy. Jack Diamond marzył o „pracy 
samodzielnej, gdzieby jego inicjatywa, 
rzutkość i zdobyte w bandzie „bootleg 
gerów' doświadczenie mogły znaleźć 
szerokie pole do popisu. 

Los przyszedł mu z pomocą. Dia- 
mond poślubia pewną młodą dziewczy 
nę, którą oddawna kochał i która wnio 
sła mu pokaźną sumkę, tytułem posa 
gu. Zdobywszy w ten sposób kapitalik 
obrotowy, występuje Diamond z ban. 
dy przemytniczej i zaczyna działać na 
własną rękę. Pod jego sprężystem kie 
rownictwem interes szybko się rozwi- 
ja. Jack Diamond kupuje sobie wspa- 
niałego Cadillaca, jako zewnętrzny wy 
raz sukcesów finansowych. Skupia w 
swych rękach handel trunkami i nar- 
kotykami w całej olbrzymiej nowojor 
skiej dzielnicy portowej. Przy pomo- 
cy idealnie postawionego systemu ła- 
pówek, utrzymuje jak najlepsze sto 
sunki z władzami. Trzeba to Diamon- 
dowi przyznać, że starannie unika prze 
lewu krwi, w przeciwieństwie do in- 
nych bandytów. Zdaje sobie dobrze 
sprawę, że zabójstwo policjanta na słu 

  

żbie, pociąga za sobą w razie ujawnie- 
nia karę śmierci. Diamond zaś zawsze 
wolał nie palić za sobą mostów. 

Zmonopolizowanie przez Diamonda 
przemytnictwa w najzyskowniejszej 
dzielnicy było, rzecz prosta, solą w 
oku innych band „,bootleggerów*'. Dla 
nich Diamond był intruzem, pac 
cym należne im zyski. 

Z kolegami po fachu nie mógł ba 
mond tak wygodnie się urządzić, jak 
z policją. Nie mógł też rozpocząć ot- 
wartej wojny, gdyż jeszcze czuł się na 
to za słaby. Proponuje więc przywód- 
com innych band podział sfery wpły- 
wów i zysków: Odtąd bandy miałyby 
dostarczać ludności alkoholu w šeis- 
łem porozumieniu, bez uprzywilejowa 
nych jednostek. Podział zysków też 
miał być proporcjonalny. Diamond 
wytłumaczył innym przemytnikom, że 
w jedności siła i że zamiast szkodzić 
sobie wzajemnie „powinni, iść ręka 
w rękę. 

Godząc się na zrezygnowanie z mo- 
nopolu handlu trunkami w dzielnicy 
portowej, żywił Diamond w sercu ci- 
chą nadzieję, iż uda mu się zatrzymać 
dla siebie niepodzielnie handel narko- 
tykami: morfiną, kokainą, opium, he- 
roiną. Ta gałąź handlu nie była jesz- 
cze przez ogół zaabsorbowanych alko- 
holem przemytników doceniana. 

Realizacja planów Diamonda szła 

Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 

jak po maśle. Wpływy jego rosły szy- 
bko. Dochody też. Handel narkotyka - 
mi utrzymał w swem ręku. Proporcjo- 
nałny podział zysków z handlu alko- 
hoelm był też raczej fikcyjny, gdyż 
lwia część dochodów z tego źródła szła 
do kieszeni Jacka i jego bandy. Dia- 
mond był urodzonym dyplomatą, a 
przytem umiał dobierać swych najbliż 
szych współpracowników. Założył so- 
bie główną kwaterę w luksusowych 
apartamentach hotelu Morecy i stam- 
tąd — niby jaki wódz naczelny — kie 
rował całą olbrzymią organizacją. Stał 
się niebawem równie popularny w No 
wym Yorku, jak Al Capone w Chicago. 

Na horyzoncie działalności Diamon- 
da były jednak i chmurki. Jedną z 
nich stanowiła osoba niejakiego Buga, 
starego przemytnika i bandyty, który 
niepodzielnie panował w ogromnych 
dzielnicach wielomiljonowego miasta 
New Jersey i Brooklynie. 

Pomiędzy starym Bugiem a mło- 
dym Diamondem rozpoczęła się walka 
na śmierć i życie. Gdyby też toczyła 
się ona według ogólnie przyjętych za- 
sad bandyckich t: zn. na rewolwery 
czy karabiny maszynowe, to. kto wie, 
czyby Diamond staremu wydze nie u- 
legł. Jednak wiemy, że Diamond roz- 
lewem krwi się brzydził. Zawsze wo- 
lał dypiomację. I oto pewnego dnia po- 
licja otrzymuje anonimowy list ze 
wskazaniem miejsca gdzie się ukiy- 
wał przed okiem sprawiedl. stary 
Bug. Rzecz prosta, Buga aresztowano. 

WILL E NS K I 

   

sowych mistrzostw Warszawy w grze poje- 
dyńczej otwartej panów, a naszymi reprezen- 
tantami w wałkach o puhar Davisa Tłoczyń- 
skim i Stolarowem Jerzym. Obaj wymienie- 
ni tenisiści nie brali udziału w mistrzostwach 
Warszawy, właśnie z powodu rozgrywania w 
międzyczasie meczów o puhar Davisa. Naj- 
ważniejsze spotkanie między Tłoczyńskim a 
Maleckiem, mistrzem Warszawy, zakończy- 
ło się zwycięstwem Polaka, który oddał 

wprawdzie lekko pierwszego seta, lecz w dru- 
gim wywalczył sobie zwycięstwo, acz z wiel- 
kim trudem. W trzecim lekko pokonał Ma- 
lecka. Wynik 2:6, 8:6, 6:1 dla Tłoczyński: 
Tym sposobem Tłoczj ki 7 
za moralnego mistrza W arszawy. 

     
Druga gra 

pojedyńcza Je rzy Stolarow — Szibe zakończy 
ła się zwycięstwem Czecha w dwóch setach 
6:1, 7:5. Wreszcie w grze podwójnej Czesi 
Malecek i Szibe pokonali naszą reprezentację 
double Jerzy Stolarow—Tłoczyński 6:3, 6:2. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK PRZY ULICY 

ZYGMUNTOWSKIEJ. 

Wczoraj wieczorem jechał rowerem przez 
ul. Zygmuntowską woźny jednego z urzędów 
państwowych Józef Musiał. 

Podczas szybkiej jazdy, w rowerze nagle 

PL. ORZESZKOWEJ 3. 

LEKTURA SZKOLNA. — 

KAUCJA 5 ZŁ. 

  

„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 18B-ej. 

  

pękła przednia rama i Musiałł padł na zie- 
mię odnosząc poważne obrażenia i tracąc 

narazie przytomność. 
Obecny podczas wypadku policjant za- 

alarmował pogotowie ratunkowe, które udzie 
liło Musiałłowi pierwszej pomocy lekarskiej. 

+ (GQ: 

KRĄDZIEŻE. 

— Micheles Mera (Szpitalna 4) zameldo- 
wała , że nieznani sprawcy przez otwarte ok: 
no dostali się do jej mieszkania, skąd skrad- 

li garderobę męską, wartości 1500 zł. 
— (Chełchowska Zuzanna (Ofiarna 4) za- 

mełdowała o kradzieży z niezamkniętego mie- 
szkania bransoletki złotej, pończoch i tryko- 
taży łącznej wartości 300 zł. 

— Z niezamkniętego mieszkania przy ul. 
Safjaniki 5, na szkodę Rygiel Józefa, skra- 
dziono dwa złote zegarki, wartości 800 zł. 

Ustalono, że kradzieży tej dokonali Branow- 
ski Wacław (Wilkomierska 44) i Szyłow Piotr 
(Szkaplerna 101), których zatrzymano. Skra 
dzionych zegarków nie odnaleziono. 

— Z niezamkniętego mieszkania przy ul. 
Stażackiej 4, na szkodę Raczyckiego Alek- 
sandra, skradziono garderobę i bieliznę mes- 
ką oraz 120 zł. gotówką, łącznej wartości 
300 zł. Ustalono, że kradzieży tej dokonał 
Siemaszko Stanisław (Strażacka 4), który ze 
skradzionemi rzeczami zbiegł. 

— Z niezamkniętego mieszkania przy ul. 

  

   

PL. ORZESZKOWEJ 3 

KA- 

ABONAMENT 2 ZŁ. 

  

121 (2063; 

Zawalnej 28/30, na szkodę Panasewicz Józe- 
fa i Stasiuk Urszuli, skradziono garderobę 
i bieliznę damską wartości 170 zł. Ustalono, 
że kradzieży lej dokonały Duchowa Alek- 
sandra i Rozalja (Zawalna 28/30), które zo- 
stały zatrzymane. Skradzionych przedmiotów 
nie odnaleziono. 

WYPADKI ZA DOBĘ. 

— Od dnia 26 do 27 b. m. zanotowano 
wypadków 41, w tem kradzieży 6, opilstwa 
i zakłócenia spokoju publicznego 12, przekro 
czeń przepisów administracyjnych 14. 

Giełda warszawska z dn. 27.V. b. r. 

WALUTY | DEWIZY: 

. 8,911/, — 8,981/,— 8,801, 
173,54—174,95—173,08 

Bola 245 , 
Gdansk 22 2 

   

  

Holandja 358,63 - 329,53 — 357,73 
Loncya o... » . „ . *5.38—43,49— 43,27 
Nowy York . « . . 8,919—6,135—8 895 
Nowy York kabel . . 8,921 — 8.941 — 8,601 
Paryż + . . . 34,9:1/, —35,00—34,83 
Praga ` . „26,43 —23,49— 26 37 
Szwajcarja „. „14240 -17 83—1721,97 
Wiedeń . „ 120,37—125,48 — 125,06. 
Włochy . 45,70—46,82—46,58 
Berlin w obr.pryw. . . пЫ ЯВ 

PRPIERY PROCENTOWE: 
4% Pożyczka inwestye,. «: . „ . . . 64C(6 

AA 
Вк RE . 94,00 

% - 83 25 
895 L. Z. T. K. Przem. Pol. A "_80,50— 80,00 
19/6 ziemskie dolarovwe ‹ 79.50 74,15 

  

41,% L Z. ziemskie |. 5175—52,00—51,85 
5% warszawskie ... . + 57,50—57,75 
8% warszawskie . . . . 73,55—72,75— 73,00 
8% Częstochowy SĘ 64,05 
5% Łodzi a Gł 475 aaa, 60.200806 
10% Siediee . . - . ° a 8500) 

AKC J E; 

Bank Polski . .-. « «. 123,(0—124,06 
B. Zachodni Ls . . 6250 
Sole SOO: RBA RER ADO 
Lilpop . - . s. RDA 

12737. |. Firma: „Bezprozwana Bejla* w Wilnie, 
ul. Rydza Śmigłego 36. Sklep spożywczo - kolonialny. 
Firma istnieje od 1928 r. Właściciel — Bezprozwana 
Bejla, zam, tamże. 358/V1 

12738. I. Firma: „Szejna Bloch* w Wilnie, ul. 
Subocz 34. Sklep mięsa. Firma istnieje od 1930 r. 
Właściciel — Szejna Błoch, zam. w Wilnie, ul. Su- 
bocz 37. 359/V/ 

12739. I. Firma: „Czernicki Kuszel“ w Dzišnie, 
tl. Parkanna 14. Sklep obuwia. Firma istnieje od 
1926 r Właściciel — Czerniecki Kuszel, zam. w Dzi- 
śnie, ul. Parkanna 9. 360/V1 

12740. |. Firma: „Janiski Dawid" w Niemenczy- 
nie, pow. Wileńsko - Trocki. Sprzedaż żelaza i wyro- 
bów żelaznych, Firma stnieje od 1931 r. Właściciel— 
Dawid Janiski, zam. tamże. 361/VI 

    

12741. 1. Firma: „Księżakowski Franciszek“ уу 

W dniu 15.IV. 1981 r. 
12763. |. Firma: „Ersztejn Abram* w Wilnie, ul. 

Zawalna 38. Sklep bułek i pieczywa. Firma istnieje 
od 1931. r. *Właściciel—Abram Ersztejn, zam. w Wil- 
nie, ul. Stefańska 38. 349/V1 

12764. |. Firma: Skup materjałów leśnych, Samu- 
ela Izraelita" w Wilnie, ul. Ponarska 9 — 12. Przed- 

  

siębiorstwo leśne. Firma istnieje od 1931 r. Właści- 
ciel — Samuel lzraelit, zam. tamże. 350/V1 

12765. |. Firma: „Pawilowicz Marja“ w Wilnie, 
ul. Zygmuntowska 10. Sklep spożywczy. Firma istnie- 
je od 1931 r. Właściciel — Pawiłowicz Marja, zam. 
w Wilnie, ul. Bernardyńska 3. 351/V1 

12766. 1. Firma: „Pracownia ślusarska Ignacego 
Witkuna i Edwarda Liniewskiego — Spółka firmowa". 
Prowadzenie pracowni ślusarskiej. Siedziba w Wilnie, 
ul. Mostowa 2. Firma istnieje od 9 kwietnia 193! r. 

Poszukuję 
spólnika” 

do skiepuwódczanego 
dobrze prosperującego, 
dowiedzieć się: ul Gar- 
barska Nr. 1. w kawiarni. 

4807 

Gyjezd, 00 Sprzedania: 
w centrum miasta, dobrze 

"zająca TOSIAUTACJA. 
Dowiedzieć się: ul. Nowo- 
gródzka Nr. 4 4805 

Wilk - suka 

  

  

Dziśnie, ul. Wileńska 2. Restauracja. 
od 1927 r. 
zam. tamże. 

Właściciel — Księżakowski 

12742. I. Firma: 
Handlowa 27. Sklep spożywczy 
towarów galanteryjnych. Firma 
Właściciel — Kagan Mendel, 
ul. Kasowej. 

W dniu 14.IV. 1981 r. 
12755. 1. Firma: 

ul. Więzienna 5. Sklep 
istnieje od 1896 r. 
zam. tamże. 

istnieje 

    

12756. |. Firma: „Bober Esa* 

12757. | Firma: „Cieślikowska Wanda*, 

ciel — Cieślikowska Wanda, zam. tamże. 

12758. 1. Firma: 

bławatnych krajowego wyrobu. Firma istnieje od sodowej—Chany Gurwicz“ $ 
1923 r. Właściciel — Chanezon Etel, zam. w Wilnie, | Sklep słodyczy, piwa i wody sodowej. 
il Zawałus:ż8, 344/V1 od 1931 r. Właściciel—Gurwicz Chana zam. w Wilnie, 

12759. | „Firma: „Mleczarnia Marji Czepolanis“ 
w Wiłnie, ul. Trocka 11. Mleczarnia. Firma istnieje 12769. 1. Firma: „Kremer Marja“ 
od 1931 r. Właściciel — Marja Czepolanis, zam. w | Niemiecka 27. 
Wilnie, ul. Kijowska 6 — 10. 

12760. I 
wicz“ 

Firma: 

chał, zam. w Wilnie, ul. Kalwaryjska I—18. 
  

12761. 1. Firma: 

i skład komisowy. Firma istnieje od 1931 r. Włości- | Felicji Pietrukojć* w Wilnie, ul. Bagatela 15. Sklep 
ciel — Bencel Fiszel-Joselzon, zam w Wilnie, ul Za- | spożywczo-kolonjalny. Firma istnieje od 1931 r. Właś- 
walna 10. 347/V1 | ciciel—Felicja Pietrukojć zam. tamże. 339/VI 

-12762. 1. Firma: „Skup gotowych materjalėw 12773. 1. Firma: „Sklep mięsa—Aleksy Wasiljew” 
leśnych Abram Naparty“ 
Przedsiębiostwo leśne. Firma istnieje 

Właściciel — Naparty Abram zam. tamże. 

W parę dni potem, prokuratura nowo- 
jorska otrzymała drugi list z wylicze- 
niem wszystkich „grzeszków* Buga. 
Skończyło się wszystko tem, że Bug 
umarł na fotelu elektrycznym w wię- 
zieniu Sing-Sing, oskarżony o bagatel 
kę: tylko 14 morderstw. Diamond zaś 
pozbył się rywala. Tem niemniej, nie- 
podobna postępowania Diamonda na- 
zwać „fair play. W pojęciu bandytów 
była to zwykła zdrada, a zdradę ka- 
rze się tylko śmiercią. Odtąd Diamond 
był na indeksie. Nowojorski świat 
przestępczy postawił przy nazwisku 
Diamonda krzyżyk. I czekał tylko oka 
zji. 

W tym czasie Diamond uzyskał 
szezyt powodzenia, zysków i wpływów 
Już Nowy York był dlań za ciasny. 
Ruszył więc na podbój prowincji. Tu 
się jednak zetknął z „niekoronowa- 
nym krėlem Chicago“ Al Capone'm. 

Cała Ameryka z naprężeniem ocze- 
kiwała na wynik walki o wpływy 
dwóch najpotężniejszych, niemal le- 
gendarnych „bootleggerów*. Diamond 
jak zwykle, wolał układy, niż walkę- 
W Miami, uroczej Riwjerze amerykań- 
skiej na Florydzie, gdzie zwykle spę- 
dzają lato amerykańscy miljarderzy, 
nastąpiło spotkanie Al Capone'a i Dia- 
monda. Pertraktacje dotyczyły uzgod- 
nienia dzjatałności w zakresie ściąga- 
nia haraczu od domów gry hazardo- 
wej. W czasie pertraktacyj Diamond 
miał nieszczęście narazić się Al Capo- 
ne'owi. Uczynił bowiem jedno ze 

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

Firma istnieje 
Franciszek, 

„Kagan Mendel* w Dziśnie, ul. 
i innych drobnych 

od 1909 r. 
zam. w Dziśnie, 

„Wajspapier Simka* w Dziśnie, 
spożywczy i zboża. 

Właściciel — Wajspapier 

e 
glowa 12. Sklep spożywczo - bakalejny. Firma istnieje 
od 1929 r. Właściciel—Bober Esa, zam tamże. 342/VI 

w Wil- 
„nie, ul. Konarskiego 3. Mleczarnia ze sprzedażą arty- 
kułów spożywczych. Firma istnieje od 1928r. Właścci- 

„Etel Chanezon — Sklep bławat- 
ny” w Wilnie, ul. Straszuna 10 Sprzedaż artykułów 

„Biuro Podań Michał Sienkie- 
w Wilnie, przy ul. Trockiej |—1. Biuro podań. 

Firma istnieje od 1931 r. Właściciel—Sienkiewicz Mi- 

„Bencel Jeselzon* w Wilnie, ul. 
Rudnicka 25. Sprzedaż zapałek, towarów kolonialnych 

w Wilnie, ul. Wróbla 7-a. 
od 1931 r. 

Wspólnicy zam. w Wilnie: Ignacy 
362/V1 

rząd należy do obu wspólników. 

przy 

363/V1 

i przekazy oraz inkasować należne 

Firma | dzielnie. 

Simka, E 

341/V1 12770. 1. Firma: 

ma istnieje od 1929 r. 
zam. tamże. 

12767. 1. 
ul. Trwała Ii, 

Firma: 

343/V1 
  

12768. I. 

  

ul. Kopanica 10. 
    

345/VI | Marja zam. w Wilnie, ul. Biskupia 
    

12771. I Firma: 

nie, ul Stefańska 20/6. 
346/V1 

1277251.   348/V1 ! Wilnie. ul. Garbarska 13. 

swych „dyplomatycznych* posunięć 
poza plecami potężnego rywala, zapo- 

minając o niesłychanej próżności i 
mściwości tego ostatniego. Sprytny, A 
dotknięty w ambicji własnej neapoli- 
tańczyk przejrzał podwójną grę Dia- 
monda. W parę dni potem w aparta- 
mentach państwa Diamondów zjawił 
się posłaniec Al Capone a ze wspania- 
łym brylantowym pierścieniem „dla 
pani Diamond'* i z biletem wizytowym 
w którym „ośmielał się* przesłać drob 
ny upominek i „z ubolewaniem* komu 
nikował, iż na obiad do państwa Dia- 
mond się nie zjawi, „z przyczyn nie- 
przewidzianych*. Chyba trudno о Баг- 
dziej wersalskie wypowiedzenie wojny 

Diamond w mig się zorjentował, 
jakie niebezpieczeństwo mu grozi. Nie- 
zwłocznie kupuje luksusowy jacht naj 
nowszej konstrukcji i wypływa na mo- 
rze. Odtąd błąka się długi czas po o- 
bu oceanach, umykając przed šmier- 
cią z mściwej dłoni Al Capone-a. Zos- 
tawia na łaskę losu swe skompliko- 
wane interesy. Najemne zbiry Al Ca- 
pone'a wymordowują członków ban- 
dy Diamonda, niszczą ich doby- 
tek, uniemożliwiają dalszy szmugiel. 
W San Francisko dochodzi do krwa- 
wej, dwudniowej walki ulicznej. Zwy- 
ciężają oczywiście stronnicy Al Capo- 
ne'a. Niestety gmach organizacji Dia- 
mondowej runął. Na gruzach i trupach 
członków bandy pokonanego rywala 
zatriumfował Al Capone. 

Tymczasem Diamond nie czując się 

Rydza-Śmigłego 40 i Edward Liniewski przy ul. Ros- 
sa 47/3. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z 
dnia 9 kwietnia 1931 r. na czas nieograniczony. 

Wszelkie zobowią- 
zania, umowy, weksle, czeki, plenipotencje i różnego | " 
rodzaju akty podpisują obaj wspólnicy pod stemplem 
firmowym. Otrzymywać i podpisywać korespondencję 
zwykłą i poleconą tudzież odbierać towary, przesyłki 

za wykonane prace może każdy ze wspólników samo- 

„Korelska Marja* w Wilnie, ul. 
ll-ga Raduńska 47. Sklep spożywczo-galanteryjny. Fir- 

Właściciel — Korelska Marja 

W dniu 16.IV. 1981 r. 
„Zofja Bołejszówna” 

Sklep spożywczy. Firma istnicje od 
193] r. Właściciel—Żofja Bołejszówna zam. tamże. 

Firma: „Sklep słodyczy, 
w Wiloie, ul. Wileńska 25. 

Sklep bławatny  Właściciel—Kremer 

„Dostawa  furażu 
spożywczych dla wojska—Szlomy Klauznera“ 

Dostawa furażu i artykułów 
spożywczych dla wojska. Firma istnieje od 1929 roku. 

Właściciel —Klauzner Szloma zam. tamże. 

Firma: „Sklep spożywczo-kolonjalny — 

w Wilnie, ul. Tatarska I0. Sklep mięsa. 
nieje od 1931 r. Właściciel—Aleksy Wasiljew zam. w 

Witkun przy ulicy ь 2 
przybłąksła się 

ul. Moniuszki Nr. 2 

W wypadku nieodebrania. 
ciągu tygodnia, psa 

uważam za swoją własność. 

URZĘDNIK 
ij pr 

w Związku Zawodowym 
Pracowników Samorządo- 

Za- 

  

spółce pieniądze 

352/V1 

337/VI | wych w Wilnie, ulica Wi- 
leńska Nr. 17, podania i 

„| | referencje skłodać du dn. 
w Wilnie, | 29 maja 1931 r. włącznie 

w godzinach urzędowych 

  

353/V1 gub. kwit lombardowy* 
(Biskupia 12) Nr.87717 

unieważnia się. 4806 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczna i moczopłciowe 

Wiieńska 3 
od godz. S--1 1 4—8, 

tel. 567. 

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka.. 
Zóloszec ROS BR 

dla W. K. 

DOMY 
przy ul Nowoświeckiej 5 
do sprzedania. SERA 
u dozorcy. 

piwa i wody 

  

Firma istnieje 

335/VI 

w Wilnie, ulica 

14. 336/V1 

  

i artykułów 
w Wil- 

338/V1 

  

Firma ist-   340/V1 

IA VR RA UA NAT EIK 

dość bezpiecznie na wodach amerykań 
skich, jedzie do Niemiec. Policja nie- 
miecka, uprzedzona przez poselstwo 
amerykańskie, odsyła jednak „uciąźli- 

+ wego obcokrajowca“ zpowrotem- Na 
pewną śmierć z ręki Al Capone'a! 

Jack Diamond znowu się zamyka. 
w hotelu Morecy w Nowym Yorku. 
Dzień i noc strzegą Diamonda detek- 
tywi. Każdą potrawę posyłaną Dia- 
mondowi kosztuje wynajęty ad hoe 
człowiek. Al Capone nie cofa się bo- 
wiem przed trucizną. 

Jack Diamond nie opuszczał swego 
pokoju. Nie przyjmował nikogo. Nie 
udzielał żadnych wywiadów. Zamknął: 
się w sobie jak grób. 

jedyną osobą, która doń z poza 
obrębu hotelu przychodziła, była Ma- 

rion Roberts, tancerka słynnego kaba- 
retu „Zigfield Folies*. Od kilku mie- 
sięcy łączyły ją z Diamondem intym- 
ne stosunki. Jej tylko Diamond ufał. 
To go też zgubiło. 

Pewnego wieczora, gdy Marion sie 
działa w pokoju Diamonda, dał się sły: 
szeć stamtąd suchy trzask wystrzałów 
rewolwerowych. Wierni strażnicy Jac-- 
ka wpadli do pokoju. Na podłodze le- 
żał ciężko ranny Diamond. 

„Al Capone osiągnął swój cel czę- 
ściowo. 

  

R. Usz. 

BAR Т рывоь 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 
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