
Rek IX. Mr. 104 (2346). Wiine, Niedziela 8 Maja 1932 r. 

Gaiszność pocztowe» Opłacona ryczałtem 

Cena 20 oroszy 

  

KURJER WILENS! 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

    

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Jagiellońska 3.. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2— 3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od gódz. 1 —3 ppoł. Administracja czynn. a od godz. 9—3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1—3 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: „od godz. 9—3 1 7 —9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za teksterm—30 gr., kronika redakc., koimunikaty—70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia 

mieszkaniowe — 30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dia poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 20 gr. 

Układ ogłoszeń 6:cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

  

„MIBORY W AŁAJPTOZIE 
Wybory do Sejmiku autonomicz- 

nego Kłajpedy odbyły się 4 maja. Z 

wynikami czytełnicy zapoznać się mo 

gą szczegółowo z wczorajszych i dzi- 

siejszych depesz. A wyniki te są na- 

der znamienne. Da się je scharaktery 

zować. jako niewątpliwe powodzenie 

strony niemieckiej w grze. Utrzymała 

bowiem ona swój dotychczasowy stan 

posiadania w parlamencie obwodu 

Kłajpedzkiego. 

Ciało ustawodawcze wewnętrzne- 

go życia Kłajpedy pozostało po dawne 

mu w ręku ludzi związanych poli- 

tycznie z Prusami doby dzisiej- 

szej; przedewszystkiem zaś z prąda- 

mi nacjonalizmu pruskiego. 

Bez przesady da się rzec, że w iz- 

bie Sejmiku kłajpedzkiego panem is- 

totnym położenia będzie nie rząd li- 

tewski i nie interes lokalny ludności 

kłajpedzkiej, a Hitler. To też, począw 

szy już od 5-go b. m., równocześnie 

wieściami wybor- 

prasą 

królewiecka rozpoczęła grać fanfary 

z napływającemi 

czemi od strony Kłajpedy — 

zwycięstwa. 

Rząd litewski rozwiązał uprzedni 

Sejmik kłajpedzki przed paru miesią- 

cami. Mężami zaufania bowiem roz- 

wiązanego Sejmiku w rządzie autono_ 

"micznym prowincji Kłajpedzkiej byli 

ludzie, pracujący na rzecz państwo- 

wości pruskiej a na niekorzyść Litwy. 

Fakt ten zdaje się być bezspornym. 

Rozpisując nowe wybory, rząd 

centralny Litwy wydał bitwę general 

ną kłajpedzkiemu. 

Zorganizował tej batalji, 

rzecz prosta, wszystkie rozporządzal- 

ne środki, dzięki energji swego przed- 

stawiciela na obszarze autonomicz- 

nym Kłajpedy, gubernatora Merkys'a. 

germanizmowi 

on przy 

Niepowodzenie rządu „narodow- 

ców (tautininkėow) litewskich jest 

tem znamienniejsze, że prowadzi on 

od szeregu lat przezorną politykę go- 

spodarczą na miejscu, zjednującą lu- 

dność miasta i okręgu Kłajpedzkiego 

dla idei współżycia i współpracy z 

państwem litewskiem. Bezrobocie i 

<iężkie położenie gospodarcze sąsied- 

nich Prus Wschodnich kazałyby mnie 

mać, że względna pomyślność, w ja- 

kiej bytują kłajpedzianie, stanie się 

kapitalnym argumentem, skierowują- 

cym sympatje kraju ku Kownu. W 

okresie powojennym bowiem sprawy 

może, jeszcze do- 

poli- 

   

    

gospodarcze są, b] 

nioślejszemi rzecznikami 

tycznych, niż kiedykolwiek. 

Tymczasem mimo przyjaznej i uda! 

nej polityki ekonomicznej w Kłajpe- 

dzie. rząd kowieński ponosi porażkę. 

stronnictwo prolitewskie w Sejmiku 

nie urasta, natomiast większość zna- 

idei 

czna ludności manifestuje swą soli- 

darność z prusactwem, z myślą pań- 

stwową wrogiego sąsiada Litwy. 

Objaw ten każe zastanowić się 

głębiej nad przyczynami, które go zro 

dziły. Nie są one trudne do odszuka- 

nia; płyną bezpośrednio ze źródła, któ 

re znamy doskonale, szczególnie my, 

Polacy: 

litewskiego. 

Niemiec kłajpedzki (vel zniemczo- 

z wojującego nacjonalizmu 

ny Litwin kła jpedzki, jak chcą go na- 

zywać nacjonaliści wielko _ litewscyj 

jest istotą spokojną, bez temperamen. 

tu politycznego, bez światoburczych 

uroszczeń. Ale jest typem musztrowa- 

nym siedem stuleci w twardej szkole 

państwowego życia pruskiego. 

Geni więc sobie nietylko dobrobyt 

na pierwszem miejscu. lecz i podsta- 

wowe zdobycze kulturalne: niemiec- 

ką modlitwę w kościele, niemiecką 

szkołę, niemiecką „gazelę. Ceni ład, 

praworządność, czystość, ogładę to- 

warzyską i t. p. walory. tak ważne w 

codziennych stosunkach ludzkich. 

walkę z wpływami Tymezasem г 
Królewca na terenie politycznemi 

Kłajpedy zamieniono tam — dzięki 

niezręczności litewskich propagato- 

rów — w walkę z kulturalnym pod- 

kładem życia kłajpedzian. 

A więc np. rząd centralny przefor- 

sował nabycie obywatelstwa kłajpedz 

kiego dla około 3.800 osób, przyby- 

łych niedawno z Litwy. Z nich istot- 

nie około 3.200 zamieszkiwało już ca- 

ły rok na terenie autonomicznym i ci 

byli uprawnieni do głosowania. Ale 

przy tej okazji „przemycono'* prawa 

obywatelskie i wyborcze dla kiłkuset 

osób nie posiadających cenzusu „cza- 

su*, przybyłych niedawno, obcych 

krajowi. 

Nawiasem mówiąc cały ekspery- 

ment się nie udał, gdyż większość 

tych obdarowanych: robotników por- 

towych i przemysłowych z Kowień- 

szczyzny, głosowała na... komunistów, 

a nie na partję rządową. Ale dla sta- 

rych kłajpedzian, przywykłych do 

praworządności pruskiej, 

obywatelstwa wczoraj- 

szym przybyszom było grzebaniem 

opinji rządu litewskiego. Zysk oka- 

zał się żaden, a kompromitacja morał 

na duża. 

formalnej 

nadawanie 

W sposób równie nieprzyjazńy ©- 

ceniono np. masowe zamiany w ostat. 

nich miesiącach miejscowych nauczy 

cieli Niemców na Litwinów. Rząd 

był tu nawet w porządku z przepisa- 

mi prawa: usuwał przeważnie obywa. 

teli niemieckich, wrogów litewskości, 

a dawał pracę lojalnym obywatelom 

kraju i Litwinom, Ale krok ten lud- 

ność niemiecka Kłajpedy oceniła ja- 

ko brutalną próbę przekazania funk- 

cji nauczania w szkołach kłajpedz- 

kich ludziom, których wżycie się w 

kulturę niemiecką, jak i poziom og- 

łady były nie do przyjęcia dla rodzi- 

ców zainteresowanych dzieci. To też 

„uznano, że szkolnictwu miejscowemu 

grozi deklasacja kulturalna. Takie i 

podobne do tych posunięcia dopomo- 

gły hitlerowcom do zwycięstwa w 

Kłajpedzie. Innemi słowy „tautinin- 

су“ litewscy, naogół zręczni w posu- 

nięciach gospodarczych, okazali się 

mniej szczęśliwi, gdy idzie o psycho- 

logję mas ludzkich. 

Zadanie słuszne i zrozumiałe ze 

stanowiska państwowego litewskiego: 

odprusaczenia politycznego Kłajpedy 

zaczęło w praktyce na miejscu utoż- 

samiać z brutalizowaniem psychicz- 

nem ludności, z wrogim stosunkiem 

do kultury panującej w kraju, czyli 

niemieckiej. W tych warunkach, rzecz 

prosta, trudno było wygrać wybory 

w Kłajpedzie, gdzie w ciągu długich 

siedmiu stuleci niemieckość weszła 

aż do szpiku kostnego ludzi. Życie o- 

kazało, że nacjonalizm skory do bru- 

talizowania nie zawsze Litwinom po” 

płaca. On właśnie, a nie co innego, 

oddzielił swego czasu Wilno od Kow- 

na. On obecnie staje się przyczyną 

odgradzania z drugiej strony, na 

przeciwległej granicy 

  

Kłajpedy 

murem niechęci od reszty państwa. 

A. C. 

  

13 sesja Ligi Narodów 

wyznaczona na 5 września. 

GENEWA. 7.5. (Pat) — 13-ta zwy” 
czajna sesja Zgromadzenia Ligi Na- 
rodów wyznaczona została na 5 wrze 

śnia. W dniu 7 b. m. ogłoszony został 
porządek dzienny tej sesji, zawiiera- 

jący między in. przegląd prac organi- 

zacyj technicznych, kwestję zmiany 

paktu Ligi, wybór trzech członków 

Rady Ligi i t. @. 3 

Z rewolwerem na żonę. 

WARSZAWA. 7.V. (Pat.) Radca prawny 

konsystorza prawosławnego Anatol Iwanow 

w czasie sprzeczki z żoną rzucił się na nią 

z rewolwerem. Przerażona kobieta dopadła 

okna i wyskoczyła na podwórze, doznając 

bardzo ciężkich obrażeń. Iwanowa zatrzy- 

mano i przewieziono do komisarjatu. 

   

ZA DUSZĘ Ś 
+ 
P. KS. BISKUPA 

DRA WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO 
odbędzie się żałobne nabożeństwo w kościele św. Jana dnia 9 maja 1932 r. o g. 3 m. 30 

o czem zawiadamia 

  

W poniedziałek 9 b. m. o godz. 9-ej rano w kościele po-Bernardyn- 
skim odbędzie się msza žalobna za duszę 

se. Stanislawa Začwilichowskiego 
ku uczczeniu jego imienin. 

O powyższem zawiadamia krewnych i znajomych zmarłego 
Grono przyjaciół. 

  

  

KOMITET UCZCZENIA 25-lecia Sakry Biskupiej. 

  

WIEDEŃ. 7.5. (Pat) — W spra- 
wie przesilenia gabinetowego .,Reichs 
post* donosi, że z inicjatywy prezy- 
denta Miklasa czynione są próby u- 
tworzenia koncentracji wszystkich 
stronnictw nie socjalistycznych, a 
więc - chrześcijańsko . społecznych, 
związku chłopskiego, wielkoniemców 
i Heimwehry. 

EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

ERA НЕНЕ ТАСЦИ 

Dr. med, 

Dokoła przesilenia gabinetowego w Austrįi. 
Zabiegi prezydenta Miklesa. 

Większość taka rozporządzałaby 93 
głosami przeciw 72. Wczorajsze ro- 
kowania wykazały, że żadne z tych 
stronnictw nie jest zasadniczo przeci- 
wne koncentracji. „Reichspost* przy- 
puszcza, że prezydent Miklas poruczy 
dziś kanclerzowi Bureschowi ponow- 
nie misję utworzenia gabinetu. 

  

Prezydent Francji Doumer zmarł. 
Zwłoki zmarłego prezydenta 

przewieziono do Pałacu Elizejskiego. 
PARYŻ, 7-V. (Pat). Dziś o godz. 4.40 zmarł prezydent Republiki 

Francuskiej Doumer w obecności pani Doumer, rodziny najbliższej, 

współpracowników kancelarji cywilnej i wojskowej, premiera Tar- 

dieu i większości członków rządu. 

Szpitali, w którym przez całą noc gromadziły się liczne grupy 

żądnych informacyj dziennikarzy, natychmiast cpustoszał. W chwi- 

lę później ukazała się pani Doumer w otoczeniu córek. Wdowa po 

prezydencie była tak wyczerpana, IŻ obydwie córki musiały ją 

prawie znieść z kilku stopni schodów i odprowadzić do samochodu. 

Zwłoki prezydenta Doumera przewiezione zostały wkrótce po- 

tem do Pałacu Elizejskiego. 

Przygotowania do pogrzebu. 
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. 

PARYŻ. 7.5. (Pat) — Premjer Tar: 

dieu zwołał nadzwyczajne posiedze- 

nie Rady Ministrów na godz. 11.30 w 

celu omówienia kwestji pogrzebu i 

zwołania zgromadzenia narodowego 

dla obioru następcy prezydenta Dou- 

mera. 
Dzisiejsza prasa ranna, z wyjąt- 

kiem „LŁ'Humanite*, nazywa zbrod- 

nię Gorgulewa aktem obłąkańca i nie 

usiłuje wyzyskać zbrodni dla celów 

kampanji wyborezej. 

PARYŻ. 7.5. (Pat) — Zwłoki pre- 

zydenta Doumera zostaną dziś rano 

zabałsamowane, poczem będą wysta 

wione w głównej sali pałacu, zamie 

nionej na kaplicę, dokąd będzie miała 

dostęp publiczność. Tardieu wraz z 

członkami rządu opuścił pałae Elizej 

ski o godz. 6 rano. в 

PARYŻ. 7.5. (Pat) — Księga zło” 

żona w pałacu Elizejskim zaczyna się 

zapełniać podpisami. Zwłoki prezy” 

denta są wystawione w głównej sali 

Czuwają przy nich ezłonkowie rodzi- 

ny oraz przedstawiciele domu eywił- 

nego i wojskowego prezydenta repu- 

bliki, 

PARYŻ. 7.5. (Pat) — Od samego 

rana na ręce pani Doumer i prezesa 

rady ministrów Tardieu napływają 

depesze kondeleneyjne z całego Świa- 

ta. Na wszystkieh gmachach publicz- 

nych, ambasadach i poselstwach cu- 

dzoziemskich oraz na domach prywat 

nych powiewają flagi, opuszczone da 

połowy masztu. 

Tłumy publiczności cisną się przed 

pałace Elizejski, dokąd wpuszczane są 

tylko osobistości urzędowe, składają” 

ce kondolencje. 

Od poniedziałku publiczność bę- 

dzie mogła składać ostatni hołd tragi- 

cznie zmarłemu prezydentowi. 

W sobotę w godzinach przedpołu- 

dniowych przybył do pałacu lekarz, 

który zabalsamował zwłoki prezyden 

ta Doumera, 

Pogrzeb we czwartek. 
Obiór newego prezydenta 10 maja. 

PARYŻ, 7-V. (Pat). Rada ministrów ustaliła termin zebrania się 

Zgromadzenia Narodowego celem obrania nowego prezydenta re- 

publiki na dzień 10 maja godz. 14. 

Pogrzeb narodowy zmarłego prezydenta Оситега odbędzie się 

we czwartek. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w katedrze 

Notre Dame. Zwłoki zostaną złożone w Panteonie. 

Kandydaci na prezydenta Francji. 
PARYŻ. 7.5. (Pat) — Zgodnie z 

uchwałą Rady Ministrów, przewodni 

czący Senatu Lebrun, na podstawie 

odnośnych przepisów konstytucji, 

zwołał do Wersalu Zgromadzenie Na- 
rodowe na wtorek 10 maja. Zgroma- 

dzenie Narodowe składać się będzie 

z członków Senatu i posłów Izby De- 
putowanych, których kadeneja koń* 
czy się dopiero 31 maja r. b. 

PARYŻ. 7.5. (Pat) W czasie 

rozmów, prowadzonych dziś w Sena” 

cie i w Izbie Deputowanych przez nie 
wielką liczbę  parlamentarzystow 
przybyłych do Paryża, zajmowano sie 

kwestją wyboru nowego prezydenta. 
Wybory w Wersału odhędą się 

według ogólnie panującej opinji w jak 

największym spokoju, by nie zamącać 
nastroju. Jako godnych kandydatów 
do piastowania władzy prezydenta 

republiki wymieniane są nazwiska 

prezydenta Senatu Lebrun oraz Pain 

levego. 

Żałoba we Francji. 
PARYŻ. 7.V. (Pat.) Rada ministrów po- 

stanowiła w sobotę rano, że wszyscy urzęd- 

niey cywilni i wojskowi, będący na służbie, 

będą w ciągu miesiąca nosić żałobę po pre- 

zydencie. 

Minister oświaty postanowił zamknąć 
wszystkie subwenejonowane teatry na dzień 
3 b. m. i dzień pagrzebu. 

W dniu pogrzebe nie będą czynne urzędy 

publiczne. 

Kondolencje Polski. 
WARSZAWA. 7.5. (Pat) — Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej wystoso- 
wał do małżonki zmarłego prezyden- 
ta Doumera następującą depeszę: 

Dowiadując się z bólem o tragicz- 
nej śmierci Prezydenta Doumera, pra 
gnę zapewnić Panią, jak szczerze od- 

czuwam tę okrutną żałobę, która łą- 
czy się z bohaterskiemi ofiarami, ja- 
kie Pani poniosła dla swej Ojczyzny, 
a których wspomnienie żyje tak głę- 
boko w sercach polskich. 

у (—) I. Мобетек!. 

WARSZAWA. 7.5. (Pat) — Pan 
prezes Rady Ministrów Aleksander 
Prystor wystosował do p. premjera 
Tardieu następującą depeszę: 

Proszę Waszą Ekscelencję o przy- 
. jęcie najszczerszych kondolencyj rzą 

du polskiego, który bierze jak najżyw 
szy udział w okrutnej żałobie Francji, 
tak boleśnie zranionej tragicznym zgo 
nem jej Dostojnego Prezydenta. 

(—) Aleksander Prystor 
Prezes Rady Ministrów 

WARSZAWA. 7.5. (Pat) — Pan 
marszałek Senatu Raczkiewicz wy- 
słał następującą depeszę: 

Do jego Ekscelencji Prezesa Sena- 
tu Lebrun. Senat. Paryż. — Dowia- 
dując się o wstrząsającym zgonie pre 
zydenta Doumera, trafionego zbrod- 
niczą kulą, chcę w imieniu Senatu pol 
skiego oraz swojem własnem wyrazić 
najgłębsze współczucie, z jakiem Se- 
nat polski bierze udział w żałobie 
Francji, równie bolesnej, jak nieocze- 
kiwanej. 

  

(—) Wł. Raezkiewiez 
Marszałek Senatu. 

WARSZAWA. 7.5. (Pat) — Pan 
marszałek Sejmu dr. Świtalski wys- 
łał następującą depeszę do prezyden- 
ta Izby Deputowanych, Ferdynanda 
Bouissona w Paryżu: 

W imieniu Sejmu Rzeczypospoli- 
tej Polskiej przesyłam na ręce Pana 
wyrazy najgłębszego żalu z powodu 
tragicznego zgonu Prezydenta Rze- 
czypospolitej Francuskiej. 

(—) Świtalski 
Marszałek Sejmu. 

WARSZAWA, 7.5. (Pat) — Sekre- 

tarz p. marszałka Sejmu udał się w 

sobotę w godzinach południowych do 

ambasady francuskiej, gdzie, przy ję 

ty przez p. ambasadora Laroche, zło- 

żył w imieniu marszałka Sejmu wyra 

zy współezucia z powodu tragicznego 

zgodu Prezydenta Rzeczypospolitej 

Francuskiej. 

Żałoba w Warszawie. 
WARSZAWA. 7.V. (Pat.) Z powodu zgo- 

nu prezydenta republiki francuskiej na gma- 
ehach rządowych oraz ambasad i poselstw 
zagranicznych 6puszezono na znak żałoby 
tlagi do połowy masztu. 

Wrażenie w Angliji. 
LONDYN. 7.V. Zgon prezydenta Doumera 

wywarł wielkie wrażenie w angielskich ko- 
łach politycznych i dyplomatycznych, które 
żywiły wielki kult dla oscby zmarłego. Cała 
opinja publiczna jest do głębi oburzona 
zbrodniczym zamachem, 

Lloyd George oświadczył, że nie jest w 
Stanie pojąć kto i dlaczego mógł czuć nie- 
chęć da Doumera, człowieka, obdarzonego 
tak wielką ezcią. 

Niezwłocznie po otrzymaniou wiadomości 
© zgonie król Jerzy polecił ambasadorowi 
angielskiemu przesłać na ręce wdowy po 
prezydencie oraz premiera Tardieu depesze 
kondoleneyjne. 

W Berlinie. 
, BERLIN, 7.5. (Pat) — Wiadomość o zgo- 

nie prezydenta Doumera nadeszła tu o wczes 
nych godzinach rannych, wywołując powsze- 
chny żal. Prezydent Hindenburg wystosował 
do wdowy po zmarłym prezydencie telegram 
kondolencyjny. Kondolencje przesłali również 
kanclerz Bruening na ręce premjera Tardieu 
oraz premjer Braun do pani Doumer. 

Wiadomość o zamachu wywarła w Berli- 
nie niezwykle silne wrażenie. Pisma wydały 
nadzwyczajne dodatki, ogłaszając pierwsze 
doniesienia o zbrodni, Dzisiejsze dzienniki w 
obszernych artykułach zgodnie potępiają za- 
mach, poświęcając dłuższe wspomnienia zmar 
łemu prezydentowi Francji. 

„Berliner Tageblatt* oświadcza, że Fran- 
cja traci w zmarłym najlepszego obywatela, 
który jako mąż stanu był gwarancją pokoju. 
Nietylko w interesie Francji należałoby dą- 
żyć, aby następcą Doumera był człowiek, do- 
równywujący mu pod względem zrównowa- 
żenia i siły nerwów. 1 

W, podobnym duchu wypowiadają się i 
inne dzienniki bez różnicy odcieni politycz- 
nych, powstrzymując się od wszelkich komen 
tarzy. Jedynie wszechniemiecka „Deutsche 
Ztg.' uważa za wskazane w obecnej chwili 
wyrazić ubolewanie, że Francja nie dopatrzy 
się w zamordowaniu prezydenta Doumera 
„„ostrzeżenia przed tem, że łuk polityki supre- 
macji został zanadto napięty i że przecenia 
się siłę nerwów narodu, z której zbierało się 
wawrzyny“. 

Wraženie w Rzymie. 
RZYM. 7.V. (Pat.) Zamach na prezydenta 

Doumera wywołał olbrzymie wrażenie w 
й rzymskich i watykaūskich. Prasa 

jsza zamieszcza dłuższe nekrologi, wy- 
rażając solidarność narodu włoskiego w tra- 

gicznej chwili z pogrążoną w żałobie Fran- 
cją. 

„„Messagero'* protestuje energicznie prze- 
ciwko informacjom, nazywającym sprawcę 

zamachu faszystą rosyjskim, 

Kondolencja ambasadora 
sowieckiego. 

PARYŻ. 7.V. (Pat.) Ambasador sowiecki 
w Paryżu na wiadomość o zamachu na pre- 
zydenta udał się wczoraj wieczorem do szpi- 
tala. Widač bylo na nim silne wzruszenie. 
Wi sobotę rano radca ambasady złożył wi- 
zylę kondolencyjną premjerowi Tardieu. 

Antyrosyjskie manifestacje 
w Paryżu. 

PARYŻ. 7.V. (Pat.) Donoszą o pewnych 

manifestacjach w dzielnicy Montparnasse, 

gdzie mieszka wielu Rosjan. 
Interwencja policji ograniczyła się do- 

tychczas do rozpraszania tłumów, gromadzą- 

cych się wpobliżu kawiarń, do których u- 

częszezają Rosjanie. 

     

  

     

  

    

  

   

Odezwa rządu do narcdu. 
PARYŻ. 7.V. (Pat.) W; związku z zabój- 

stwem prezydenta Doumera  premjer Tar- 

dieu ogłosił w imieniu rządu następującą 

cdezwę do narodu francuskiego: 
Cała Francja ogarnięta jest osłupieniem 

i pogrążona w konsternacji, opłakująe peł- 

nego zasług starca, którego całe życie ze- 

szło w służbie Ojczyzny i którego 4 synowie 

padli w jej obronie. Francja uchyla czoła 
przed bolejącą wdową, która dziś rano na 
łożu szpitałnem zamknęła nazawsze powieki 
swemu mężowi, który również poległ na 

polu chwały. Oddajmy Głowie Państwa, z 

zachowaniem spokoju i godności, jedyny 

hołd, jakiego on pragnie. Jutro kraj wybie- 

rze swych przedstawicieli. We wtorek Zgro- 

madzenie Narodowe dokona wyboru nowe- 

go a we czwartek ludność Paryża odpro- 

wadzi Pawia Doumera z pałacu Elizeįskiego 

do Panteonu. Wspominając wielkie zasługi 

zmarłego i stosując się do obowiązujących 

praw, Francja będzie umiała stwierdzić za- 

razem swą boleść i swą jedność narodową. 

Niech żyje Francja, niech żyje Republika?



Jubileuszowy Zjazd 
Okręgu Wileńskiego Związku Nauczycielstwa 

Polskiego. 
TRZECI I OSTATNI DZIEŃ OBRAD. 

Wczoraj, jako w trzecim i ostat- 
nim dniu zjazdu Z. N. P. w godzinach 
rannych toczyły się obrady w łonie ko 
misyj: matki, weryfikacyjnej i wnio- 
skowej, które ze względu na nawał 
materjału dyskusyjnego przeciągnęły 
się do godziny 2-ej po południu. 

O godz. 2 m. 15 przewodniczący 
poseł Stanisław Dobosz otworzył zgro 
madzenie plenarne oświadczeniem, iż 
porządek dzienny przewiduje wybory 
wvładz okręgu oraz uchwalenie wnio- 
sków, których ogółem zgłoszono i 
przepracowano w łonie zarządu i ko 
amisji wnioskowej około 50. 

Stosownie do odnośnego porządku 
stałutu przewodniczący zarządził wy- 
bory tajne. Głosowano za pośrednict- 
"wem list zawierających nazwiska kan 
sdydatów wysuniętych przez posła Do 
bosza i zatwierdzonych przez komi- 
sję matkę do zarządu, komisji rewi- 
zyjnej i sądu honorowego. 

Wynik wyborów okazał się na- 
stępujący: zaproponowani kandydaci 
wybrani zostali prawie wszystkiemi 
głosami uprawomocnionych  delega- 
tów. 

Przewodniczącym poraz 6-ty wy- 
brany został poseł Stanisław Dobosz, 
«do zarządu zaś w kolejności ustalo- 
mych na liście nazwisk pp. Jaworski 
Zygmunt, Chmielewski Aleksander, 
Łyszczarczyk Leon, Radziwanowski 
Leon; Stubiedo Edward, Dracz Ferdy- 
nand, Kapowa Halina, Godecki Sta- 
nisław (z Wilna), Smoter Józef (pow. 
wil.-trocki), Girul Stanisław (Barano- 
«wicze), Zaleski Bronisław (Brasław), 
Kopciński Zdzisław (Dzisna), Dracz 
Jan (Lida). Niewiadomski Jan (Moło- 
deczno), Tarczyński Ignacy  (Nie- 
śwież), Marcinowski Antoni (Nowo- 
gródek). Koneczny Jan (Oszmiana), 
Balcerak Eugenjusz (Postawy), Lisek 
Stefan (Słonim), Szewczyk Wincenty 
(Stołpcej. Rapacki Gustaw  (Szczu- 
czyn), Wójciak Jozef  (Šwieciany), 
Tyszkowski Tadeusz (Wołożyn) i 
Jaroszewski Wiktor (Wilejka), na za- 
stępców z pełnemi prawami członków 
zarządu: pp. Ałuchna Edward, Króli- 
kowski Eugenjusz, Hodiw Grzegorz i 
Muraszko Stanisław. 

Do Komisji Kontrolującej wybrani 
zostali pp.: Latoszek Władysław (Wil- 
mo) i Milenkiewicz Józej (Brasław) 
oraz jako zastępcy: Stanek Jan (No- 
wogródek) i Lipiec Wojciech (Posta- 
wy). 

Do Sądu Honorowego: pp. Stey- 
mowa Wanda (Wilno), Piwowar Jan 
(Wilno), Michniewski Mieczysław (Li- 
da), Panko Stanisław (Postawy), Ma- 
łachowski Leon (Świciany) oraz jako 
zastępcy Maciejewski Władysław (Głę 
bokie), Olszewski Wit (Mołodeczno) 
i Baran Piotr (wil.-trocki). 

Po odczytaniu wyników wyborów 
obecni zgotowali długą owację posł. 
Doboszowi. 

Następnie zjazd uchwalił długi sze 
reg wniosków o doniosłem znaczeniu 
dla sprawy szkolnictwa powszechne- 

go i życia społecznego. 

Wspominamy narazie tylko o naj: 
ważniejszych: 

Uchwalono zatem: zorganizować 
tygodniowy kurs dla przodowników 
pracy związkowej, w celu większego 
ożywienia i usprawnienia pracy w or. 
ganizacjach, domagać się, ażeby urlo- 
powanym nauczycielom, zajmującym 
stanowiska w samorządzie, wliczano 
okres tej pracy do emerytury, założo- 
no kategoryczny protest przeciwko 
zamiarom podporządkowania szkol- 
nietwa władzom administracyjnym, 
akcje niesienia pomocy zredukowa- 
nym kolegom postanowiono przedłu- 

_ 

LEOM WOŁŁEJKO. 

    
  

żyć do końca sierpnia r. b., z pozo- 
stałego funduszu stworzyć stały fun- 
dusz zapomogowy przy okręgu, zało: 
żono protest przeciwko zamierzeniom 
dalszego obniżenia poborów nauczy- 
cielskich, domagano się usprawnienia 
pomocy lekarskiej, wydatniejszego 
realizowania pozycyj na szkolnictwo 
w budżetach gminnych, protest prze- 
ciwko tendencyjnemu  rozdzielaniu 
małżeństw, pracujących w jednej 
szkole i t. d. 

Szczególnie doniosłe znaczenie ma- 
ją dwie jednogłośnie powzięte uchwa 
ły, jedną dotycząca poparcia akcji 
wszczętej przez gen. Lucjana Żeligow 
skiego w sprawie propagandy Iniarst- 
wa i wytwórczości krajowej, oraz dru, 
ga, która przytaczamy in extenso: 

„Biorąc pod uwagę fakt, że praca 
społeczno - oświatowa, prowadzona 
w Iwiej części przez nauczycielstwo 
związkowe na terenie Ziem Północno- 
Wschodnich Rzeczypospolitej będzie 
bardziej istotna i odpowiadająca as- 
piracjom szerokich mas jej zamiesz 
kujących, konferencja oświatowa 0“ 
kręgu Z. N. P. w Wilnie wyraża prze- 
konanie, że winna ona być oparta o 
pozytywne wartości regjonałne z uw- 
zględnieniem interesów państwowej 
racji stanu Rzeczypospolitej i ideolo- 
gji Związku. 

Przez pozytywne wartości regjo” 
nałne należy rozumieć te elementy 
odrębności kulturalnej, które tkwią 
w swoistej strukturze układu stosun- 
ków społecznych, narodowościowych, 
gospodarczych i wyznaniowych oraz 
w przesłankach wielkiej tradycji hi- 
storycznej miejscowych mas, zamie- 
szkujących ziemie b. Wielkiego Księ- 
stwa Litewskiego. 

W związku z powyższem konie- 
rencja oświatowa Z. N. P. wzywa Za- 
rząd Okręgu Wileńskiego do zorgani- 
zowania specjalnej placówki, moszą- 
cej nazwę instytutu lub sekcji badań 
regjonalnych, której zadaniem było- 
by prowadzenie wszelkich prac o cha 
rakterze naukowo - badawczym i in- 
strukecyjnym w zakresie pracy społe 
czno _ oświatowej na terenie Wileń- 
szezyzny i Nowogródczyzny. 

Jednocześnie konferencja apeluje 
do koleżanek i kolegów oraz do ogó: 
łu tutejszego społeczeństwa o najda- 
lej idącą współpracę, która mogłaby 
się wyrazić w formie zbierania wszeł- 
kich przejawów miejscowej kultury 
ludowej i duchowej, celem ewentual- 
nego ich wykorzystania w pracy spo- 
łeczno _ oświatowej regjonu wiłeńsko- 
nowogródzkiego. 

Przed zamknięciem obrad poseł 
Dobosz podziękował w imieniu włas- 
nem i ogółu nauczycielstwa Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego za zawsze ży. 
czliwy stosunek do zagadnień szkoł- 
nych i wszelkich poczynań Związku, 
co zebrani przyjęli burzą oklasków, 
jako uchwałę zjazdu jubileuszowego. 

5. 
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Rosyjski chór Jerzego 
Siemionowa w Wilnie 
przejazdem z Warszawy do Rygi za- 
trzyma się tylko na 2 dni w Wilnie. 
Rosyjski chór J. Siemionowa w liczbie 
20 osób i wystąpi w Sali Kłubu Handl.- 
Przemysł. z dwoma koncertami o róż- 
nych programach wśrodę 11 i czwar- 
tek 12 maja r.b. Program obejmuje ro- 
syjskie pieśn' ludowe, rozmaite cygań- 

3 skie, pieśni dońskich kozaków, Baj- 
kału, Wołgi i ros. emigracji. Bilety 

Ė po cenach dostępnych już są do na- 
R bycia w księgarni „Lektor“ Mickie- 

wicza 4 

    

  

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Zzagadka”. 

W Łabonarskiej parafji jakoś- 
ci pod jesień pojawiła sie wielka no- 
wina. Cała okolica wiedziała co u Pie 
truka. z Wojtaliszek cości niedobrego 
robi sie. Szeptali sie ludzi, co nieczy- 
sta siła po jego chacie chodzi i hałasy 

niewidane stroi. Drugie gadali co 

płacz głosny i pieśni jakieści nocyma 

u Pietruka słychać. Poszła i taka ga- 

węda, co Pietruk, od ludziow pocho- 

wawszy sie — piniędzy fałszywe ro- 

bi abo samogonka cichaczem pędzi. 

Znakiem tego ciekawość u sąsiadów 

pojawiła tak haniebna, co już pocze- 

li znachodzić sie ochotniki, żeb dopil 

niować Pietruka w nocy i okuratnie 
obaczyć, co u jego w chacie dzieje sie! 

Jednego dnia stary Tomasz był 
nawet zawoław. siadów i famiel- 
ja, żeb taka chewra odważna skleić, 
coby niczego nie lękając sie, do Pie- 

truka. do sadziku poszła i, pochowaw 

szy sie gdzie tyko możno, — okurat- 

nie przypatrzyła sie: jaka tam nieczy- 

sta siła tak haniebnie po nocach. ha- 

łasuji??... 

W jedna subota, już od południa 

w odrynie Tomasza poczeli zbierać 

sie sąsiady. Pierszy przybił sie Fra- 

nuk, za im Antoni z żonko; a naostat- 

ku pojawił sie i Jurka z Bałtrukiem. 
Siadszy na słomie, poczeli różne rady 
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dawać: jedne mówili, coby w wielkiej 

cichości pod sama chata Piotrukowa 
pełznąć i, przyłożywszy uszy do 
ścian, wszystkie czar eć; drugie 
chcieli już dach rozbierać i przez sta: 
lowania słuchać, ałe tłusta Antonio- 

wa poczeła wielka mowa mówić i po- 
godziła wszystkich. Długo -nie maru- 
dząc, wytłumaczyła, co najlepiej bę- 
dzi stanąć w sadziku przy oknie i 
przez szyby przypatrywać sie — eo 
Pietruk w swojej chacie dokazuji?! 

Cała chewra gęby rozdziawiła, dzi 
wując sie skąd baba taki rozum ma 

i takie prachtyczne rady daji, — ty- 
ko stary Tomasz, posłyszawszy w 
czym. interes, poczoł perswadować — 
co do okny obojętnie całej kumpanji 
leźć, bo Pietruk zejrzeć moży, a, 
późniejszo poro, okna taka malusin- 
ka, co tyli narodu do jej nie wbiji sie 

a, znakiem tego, ani Pietruka, ani 

nieczystej siły i jednym okiem nie o- 

baczy! 
Siabry poczeli oglądać sie jeden na 

drugiego a Tomasz prawił dalej: „naj 

gorszy interes jest w tym, co, słysza, 

Pietruk fuzja okurałna ma i nadto 

metnie z jej biji! Jeśli tyko obaczy 

chewra w sadzie, moży pomyślić 

co złodzieji napadli i poczni z fuzji 

łupić! A jeśli kogo zakapuci, to chto 

będzi winien? Nawet i pochować ja- 
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w 25 rocznicę wskrzeszenia teatru 
polskiego w Wilnie. 

Ponižszy list p. Juljusza Osterwy, 
wobec spóźnionego jego nadejścia do 
Wiilna, zamieszczamy w numerze dzi- 
sieįszym. Red. 

Serce mię boli na myšl, že nie bę- 
dę obecny w Wilnie na osobliwej chwi 
li dwudziestopięciolecia Teatru Pol- 
skiego w Wilnie. Nie mam jednak 
pewności, czy, gdybym był obecny, 
czy i wówczas nie czułbym ucisku 
serdecznego. 

Zawsze się go doznaje, gdy się wspo- 
mina... Wspomnienia są zawsze żałos_ 
ne, zwłaszcza na wiosnę. Wspomnie- 
nia czarnych chwil-że będą, rados- 
nych, że się skończyły, i już przenigdy 
nie wrócą. 

Dwadzieścia pięć lat temu miało 
się dwadzieścia jeden lat, — zaczynało 
się, młodość była górna i słoneczna... 
Przyjechało się do wytęsknionego Wil- 
na jesienią, a zdawało się jakby to 
właśnie wiosna była... 

Przyjechało się na praktykę, na 
ćwiczenia przyszłych obowiązków. Ra- 
no miały być próby, wieczorem egza- 
miny. Dobrze, dobrze... Pod opieką 
Pani N. Młodziejowskiej, 1-ej ogrod: 
niczki teatru w po-Bernardyńskim o- 
grodzie. Tak — tak. Wielkie znacze- 
nie teatru w Wilnie. Wiem — wiem. 
Ale młodego wówczas chłopca pono- 
szą inne rzeczy. 

Wilno! Wilno Mickiewicza, Pan 
Tadeusz, Litwa, i Najpiękniejsza 
Twarz, świecąca w Ostrej Bramie. I 
Wilja naszych strumieni rodzica... 
Święty Jan, Skopówka, Katedra, Góra 
Zamkowa,  po-Bernardyński ogród, 
Wilenka i ta dróżka, nicotianą pachną 
ca, po której w przerwach pracy bie- 
galiśmy na wyścigi: Wiślański, Ora- 
nowski, Lochman, Ryll, nawet Fra- 
nio Rychłowski, nawet sam pan Bo- 
lesław Szczurkiewicz... 

Jest w Wilnie zaułek — nosi naz- 
wę Łotoczek, — Co kroczek — to ta- 
ki Łotoczek! Wygląda jak skamienia- 
ły potoczek — Łotoczek jest uroczy 
zimą, gdy nastanie mroczek. Nawet 
wysportowany skoczek — musi wtedy 
uważać na swój boczek... 

Tam to, sercu memu — jeszcze bez 
oczek — oczy się nagle otworzyły na 
zawsze... Na całe życie... Niestety, nie- 
ma już Pana Wilhelma i jednej z jego 
doczek... A życie trwa... i Łotoczek... 
Niema Doktora Dembowskiego, a Te- 
atr trwa. Rozproszyliśmy się po róż- 
nych scenach, lecz żyjemy. Wspons- 
nienie trwa... 

„„Sztuka trwa... Życie trwa... Nie- 
chaj trwa, niech się krzewi, niech się 
rozwija niech się kiedyś przemieni w 
owoc wspomnień radosnych. 

    

Warszawa d. 7 maja 1932 r. 

Juljusz Osterwa. | 

Przyp. red. i 

P. Wilhelm Malinowski i jego urocza cór- 

ka, kochana nasza wilmianka, wielka artystka: 

Wanda Malinowska, która z naszego miasta 

wzrosła, w słoneczności uczucia i sztuki roz- 

winęła się jak słodko pachnący, jasny kwiat, 

zalśniła w stolicy wszechstronnością talentu 

i odeszła dicho, pogodnie z tym łagodnym 

„futejszym* smętkiem, który zawsze jak 

subtelna mgła owijał jej postać, jej grę i 

nadawał obcowaniu z ludźmi dziwną wni- 

kliwość. 

Małżeństwem z krakowiaminem,  Julju- 

szem Osterwą, dokonała raz jeszcze tej unji 

Litwy z Polską, której nic nie przekreśli 

Tych dwoje popłynęło z Wilna na jakimś 

skrzydłatym rumaku z bajki ku slawie i 

szczęściu, jak dwoje cudownycłi dzieci. Heż 

razy zachwycali nas razem, lub: osobno... Aż 

Włandzia odeszła, odpłynyła jeszcze 

  

  

    

    

Pani 

dalej... 

Ale Życie i Sztuka tr 

musi trwać i pracować 

ją i Pan Juljusz 
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Wilno, miasto jego ukochanej żony, niech: 

mu we wspomnieniach będzie tem gniazdem, 

do którego wraca ptak zmęczony wichrami. 

kości niezgrabnie — z etudzego sadu 
nieboszczyka wyciągnewszy*!! 

Na taka słowa — cała chewra gę- 
by zamkneła i cicho zrobiło sie w od- 
rynie jak w kościele. Antoniowa już 
i sama patrzeć przez: okna do Pietru- 
ka nie zechciała a Jurka z Bałtru- 
kiem wstali ze słonzy i do chaty zbie- 
rać sie poczeli. Tyko Antoni i Franuk 
i z miejscy nie paruchali sie bo od 
swoich babow srogi przykaz mieli, co- 
by cały sekret w Pietruka obaczyć i 
im okuratnie zamelidować. Tymcza- 
sem stary Tomasz, widząc eo z całej 

chewry tyko półowa została sie, da- 
waj tłumaczyć, co i najlepszy myśli 
wiec czasem obmylić sie moży i nie 
potrafi z fuzji tam gdzie trzeba! Zna- 
kiem tego strachu nijakiego niema, ty 
ko trzeba do ciemności poczekać i, 
podsunewszy sie pod chała — cały 
interes obaczyč“. Tak oni i zrobili. 
Na zachod słonca, tyko kapeczka po” 
ciemniało — trzech ludzi suneło sie 
do Pietrukowej chaty. Obleciawszy 
sadzik nawkoło i nalazszy w płocie 

dziura, już mieli na druga strona prze 

cisnąć sie, ale strach jakiści ich chwy 
cił tak okuratnie, co zatrzymali sie 
na miejscy i poczeli sprzeczać sie ha- 
niebnie: chto z ich pierszy polezi? 
Antoni skarżył sie co on niewiel- 
czenki i gruby i dech u jego krótki, 
Franuk bił sie w piersci i bożył sie, ca 
puzycji zawszystkiem nie zna i cały 
interes moży popsuć, tyko stary To- 
masz, długo nie czekając, schilił sie 
do ziemi i poezoł grabolić sie do sadu. 
Za im nabrał odwagi i Antoni ale 

tak wkręcił sie do płotu, co byłby mo- 

  

  

  

  

WST L BNS KI 

Głosy prasy francuskiej. 
Socjalistyczny „Le  Popułaire* pisze: 

Jakiekołwiek byłyby pobudi złoczyńcy, na- 
ród francuski jednomyślnie ubolewać będzie 
z powodu zbrodni i potępiać ją. Soejalizm 
występował zawsze przeciwko indywidual- 
nym zamachom, niewytłumaczonym i niezro- 
zumiałym w systemie demokratycznym. 
Wstydzilibyśmy się — pisze dziennik — 
ze swej strony nadużywać oświadczenia war- 
jata, ażeby podniecać opinję publiczną Fran 
cji przeciwko zamieszkałym w Paryżu przed- 
stawicielom Białej Rosji, której organizacje 
militarne korzystają z tak dziwnej toleran- 
cji. 

„L*Ere Nouvelle* pisze: Czyn szaleńca 
pogrążył cały kraj w żałobie, we Francji 
bowiem przywiązanie do tradycji jest tak 
wiełkie, że wszelki zamach cielesny czy 
moralny na osobę prezydenta odczuwany 
jest jako cios zadany całemu krajowi. 

„La Republique* pisze: Czyn białego fa- 
szysty rosyjskiego nie powinien być zamie- 
szany w walkę partyjną narodu franeuskie- 
go. Najpiękniejszym hołdem, jaki może zło- 
żyć Francja zmarłemu Prezydentowi Repu- 
bliki, będzie prowadzenie w głębokiem sku- 
pieniu szlachetnej walki ideowej, do której 
została powołana. 

„Echo de Paris* stwierdza, że zbradnia 
wywołała oburzenie ludności Paryża. Łuk 
potępienia rozszerza się po całej Francji. 
Dziennik zapytuje, że Republika Francuska 
zażąda wreszcie, ażeby granice Francji nie 
stały do tego stopnia otworem przed wszel- 
kiego rodzaju żywiołami. które przybywają 
do Francji, ażeby przelewać krew franeu- 
ską. 

PARYŻ. 7.V. (Pat.) Prasa francuska za- 
stanawia się nad kwestją, skąd Gorgulew 
czerpał dochody, gdyż jak stwierdzono,. w 
czasie pierwszego swego pobytu w Paryżu 
posiadał on bardzo mało pieniędzy. Z dru- 
giej zaś strony wiadomo z depeszy, otrzy- 
manej z Nieei, że wpłacił on w ostatnich 
czasach znaczną sumę za mieszkanie. 

Ostatnie szczegóły pozwalają przypusz- 

czać, że istnieje jakaś tajna organizacja, 
która dostarczała mu funduszów, zamierza- 
jąc prawdopodobnie wykorzystać jego eg- 
zaltację. 
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najtańszy inaj: 
lepszy środek 
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Do nabycia we wszystkich aptekach I składach aptecznych 

© działa pewnie 

© uśmierza bóle 
© usuwa zapalenie     

  

ZAKOPANE - BRISTO 

zapach nie plami ubrania. 
ATOL 

  

REPREZENTACYJNT. 
HOTEL-PENSJONAY 

Ośrodek życia towarzyskiego i sportowego. 
Idealne warunki wypoczynkowe 

CENY POSEZONOWE — ZNACZNIE ZNIŻONE: 
Pokoje z utrzymaniem od zł. 14. — Pokoje bez utrzymania od zł. 6 

R 

UWADZE GOSPODYŃI 
Najlepiej zabezpiecza na lato futra linne ubrania OD MOLI wypróbowany proszek 

japoński KATOL, co stwierdza fakt ten, Iż podczas rewolucji rosyjskiej ubrąnia, któ- 
re były przesypane proszkiem Katol I zostały w Rosji, dopiero po upływie długich lat 
sprowadzone do Polski, okazały się całe inietkniete przez mole, Katol ma przyjemny 

tępi również radykalnie robactwo: pchły, pluskwy. prusaki karaiu- 
chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatach i t.- p. W Polsce Katol jest zba- 
dany przez siły naukowe i uznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa 
I owadów. Katol sprzedaje się w składach aptecznych i aptekach. 

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21. 

  

S$ymulant, czy obłąkaniec? 
Gorgułew sprawcą porwania dziecka Lindbergha? 

PARYŻ. 7.5 (Pat) — Dwaj eksper 
ci języka rosyjskiego badali pamięt- 
niki, znalezione wczoraj przy zabójcy. 

W pamiętnikach tych zabójca wy- 
jaśnia, dlaczego chciał targnąć się na 
życie prezydenta Francji, którą 
zdaniem jego, nie nie uczyniła, aby 
przyjść z pomocą Rosji dla podźwig- 

„nięcia się z jarzma sowieckiego. 

W pamiętnikach swych Gorgulew 
stwierdza, iż był sprawcą porwania 

dziecka Lindbergha. 

Eksperci - lekarze mają poddać 

Gorgulewa badaniu, w celu stwierdze_ 
nia, czy nie symuluje on obłąkania. 

PARYŻ. 7.5, (Pat) — Funkcjonar- 
jusze, prowadzący śledztwo, odnoszą 
częściowo wrażenie, że zabójca prze- 
sadza w udawaniu  niepoczytalnego. 
Tak np., kiedy chciano dowiedzieć 
się, gdzie i jak spędził on godzinę, po 
przedzającą zbrodnię, zachował się 
Gorgulew w ten sposób, jak gdyby nie 
rozumiał, skierowanego do niego py- 
tania. Sędzia śledczy podejrzewa, że 
Gorgulew stara się sprowadzić śledz- 

two na fałszywe tory. 

Co ustaliło śledztwo. 
PARYŻ. 7.5. (Pat) — Śledztwo и` 

staliło, że Gorgulew ożenił się w lip- 
cu 1931 roku, Ślub brał w merostwie 
Billancourt (deparatament Sekwany). 

Żona jego jest Rosjanką. 

Dyrektor policji śledczej Guichard 
oświadczył, že nie sądzi, aby Gorgu- 
lew miał wspólników. Jest on — zda- 
niem dyrektora — człowiekiem gwal- 
townym i brutalnym, który dokonał 
zbrodni mszeząc się za to, że rząd za- 
bronił mu wykonywania praktyki le- 
karskiej we Francji. 

PARYŻ. 7.5. (Pat) — Skonfronto- 
wany z Gorgulewem zarządzający ho- 
telem „Lutece* poznał w nim swego 
klijenta, podając. że przyjechał on we 
czwartek o godz. 21.30 w towarzyst: 
wie pewnej blondynki i zażądał po- 
koju. Przybyłej parze nie kazano wy- 
pełniać formalności meldunkowych. 

  

Zapytany, czy zna bliżej tę ko- 
bietę, odpowiedział Gorgulew prze- 
cząco i zaczął szeptać modlitwę, 
trzymając ręce pod brodą, mówiąc po 
francusku  przyciszonym głosem: 
„Chciałbym umrzeć. 

Na zapytanie, gdzie poznał tę ko- 
bietę, Gorgulew odpowiedział, że jest 
to przygodna znajomość z bulwaru St. 
Michel i że jej nie przypomina sobie 

dokładnie. Nieznajoma pozostała w 

hotelu przez krótki czas po jego odej 

ściu. 

  

ży i po wiek z dziury nie wylazszy, 
žeb sąsiady nie skoczyli na pomoc. 
"Tomasz, chwyciwszy za głowa, ciąg: 
noł Antoniego do siebie, a Franuk 
tak smagle podpar plecami, co bied- 
ny dziaduk, jak kulka wskoczył do 
sadu. Tak ci siak —- przedarszy na 
druga strona, siabry wzieli sie za pod 
ręcy i poszli pociehutku tam, gdzie 

stała chata Pietrukowa. 

W chacie było cicho i ciemno. 
Gdzieści w kąteezku paliła sie drob- 
nieńka lampiutka i świeciła tak, żeb 

człowiek tyko oki sobie nie wybił. 
Malusinka okienka, co wychodziła do 

sadziku, była do półowy zakryta sła- 
ro falbanko, szyby zapeckali sie dy- 
mem i sadzo — ale i przez taka okna 
było słychacia co w chacie nijakiego 
ruchu niema, a Pietruk abo spi, abo 

naczysto z chaty wyszedszy. Zmarko- 
сНа sie cala chewra. co na taka ha- 
niebna pora potrafiła i dawaj szeplać 
sie — eo przed niedzielo nie nie oba- 
czo, bo Pietruk, dlatego, katolik i w 

świąteczny dzień pieniędzy robić nie 
będzi. Chcieli już i do chaty powra- 
cać, ale Antoni poczoł stanowić sie 
na cypki, wypinać sie i podskakiwać 
coby jakkolwiek do strzodka zajrzeć. 
Tomasz i Franuk chwytając za poły. 

tłumaczyli co i tak nie nie obaczy, bo 

ciemno, ale Antoni, aż spotniawszy, 

skakał dalej, bo chciał obowiązkowie 

swojej babie nowiny przynieść. 

A tymezasem w chacie poczoł sie 
ruch. Cości zastukało, zabrazgało. 
Pokazał sie malusinki ogieniek, jak- 
by chto siarczyk był zapaliwszy, póź 

  

  

Gorgulew w dalszym ciągu twier- 
dzi, że dokonał zamachu sam. 

Na zapytanie, co do drugiego re- 
wolweru, odpowiedział, iż zachował 
go na wypadek, gdyby pierwszy nie 
tunkcjonował. Niebieskie pastylki, 

znalezione przy Gorgulewie miały słu 
żyć do popełnienia samobójstwa w ra 
zie, gdyby nie udało mu się zabić pre- 
zydenta. Gorgulew oświadcza z powa- 
gą: „„Uczyniłem ofiarę ze swego życia. 
Wskutek śmierci ojczyzny egz 
cja moja jest już skończona. Nie je- 
stem bandytą, lecz zabójcą politycz 
nym. Żona moja pozostała w Monaco 
i nie wie, poco przyjechałem do Pa- 
ryża, Organizowałem wśród ziomków 
moich związek faszystowski, lecz nie 
miałem zaufania, Działałem sam, nikt 
mi nie pomagał”, 

          

TEATR | MUZYKA 
— „Car Lenin* na Pohulanece. Dziś w nie 

dzielę 8-g0 maja o godz. 8-ej w. po raz dwu- 
nasty i zarazem ostatni — rewelacyjna sztu- 
ka Franciszka Porche „Car Lenin“. Sztuka 

ta porusza temat, dotąd jeszcze nie wyczer- 
pany i nie poruszany, a wciąż zaciekawiają- 
cy. Cała akcja skupia się około zagadkowej 
osoby Lenina, którego wielka ideja wywo- 
łała w Rosji tak niebywały w dziejach prze 
wrót, jakim była rewolucja i jej następstwa. 

Jutro, w poniedziałek 9-go b. m. o godz. 
8-ej w. ostatni występ p. Nuny Młodziejow- 

k i dyr. Szezurkiewicza w šwietnej ka- 
„Zemsta 

— „Dama w jedwabiach* w Lutni. Dziś 
w niedzielę 8-go maja o godz. 8-ej w. we- 
soła, urocza komedja „Dama w jedwabiach*. 
Lekka, niefrasobliwa treść sztuki, podnosi 
ją do rzędu najmilszych rozrywek dnia. Hu 
mor i niebywale wesołe powikłania wywołu- 
ją na widowni huragany śmiechu. 

Jutro, w poniedziałek 9-go b. m. o godz. 
8-ej w. „Miłość czuwa”. 

POPOŁUBNIÓWKI NIEDZIELNE. 

— „Zemsta* Fredry — na Pohulanee. 
Chcąc uprzystępnić jak najszerszym rzeszom 
społeczeństwa wiłeńskiego, ujrzenie świetnej 
komedji Aleksandra hr. Fredry — Dyrekeja 
Teatrów Miejskich, dziś w niedzielę 8-g0 
maja o godz. 4-ej daje przedstawienie po- 
południowe „Zemsty* z udziałem p. Nuny 
Młodziejowskiej, wskrzesicielki teatru poł- 
skiego w Wiilnie w roli „Podstoliny* i dyr. 
Szczurkiewicza jako „Milczka*. Ceny miejse 
popołudniowe. 

— Koncert baletowy Ł. Sawiny-Dolskiej. 
Przypominamy, że dziś o godz. 4 p. p. od- 
będzie się, koncert artystki baletu Ł. Sa= 
winy-Dolskiej oraz jej uczenic w teatrze 
„Lutnia“. 

— Rosyjski chór w Wilnie. Niebywałą 
atrakcją sezonu koncertowego będą występy 
zakomitego chóru rosyjskiego Jerzego Sie- 
mionowa w Wflnie w dniach 11 i 12 maja 
w Sali Klubu Handl.-Przem. W; programie 
szereg pieśni ludowych, pieśni dońskich ko- 
zaków, Bajkału, Wbłgi i in. Bilety do naby- 
cia w Księg. „Lektor* Mickiewicza 4. 

  

          

   

  

SPRAWY KLAJPEDZKIE. 
Dymisja Merkisa przyjęta. 

BERLIN. 7.5. (Pat) — Z Kowna 
donoszą, że gabinet na posiedzeniu 
wczorajszem przyjął dymisję guber: 

Radość w 

BERLIN. 7.5. (Pat) — Biuro Wolf 

fa ogłasza mastępujący komunikat: 

Cała prasa niemiecka bez względu na 
przynależność partyjną z radością wi 
ta wyniki wyborów w Kłajpedzie, za- 
znaczając jednak równocześnie, że ta 

  

niejszo poro, poezoł rosnąć, rosnąć — 
aż zrobił sie taki wysoki i sini — co 
cała chewra aż przysiadła ze strachu. 
Kole ognia kręciła sie nieczystą siła 
w białej prześcieradle i stukała w ja- 
kaści blacha tak smagle, jakby chto 
kosa gdzieści klepał. Ogień poczoł 

robić sie coraz mniejszy, mniejszy i 

już tyko co świecił w ciemności, ale 
raptownie zaswistało, zaszumiało — 
sini ogień znow buchnoł na wszystkie 
strony i palił sie jasnym, okrągłym 
płomieniem. Za oknem siabry sfikso- 
wali naczysto. Franuk cała gęba przy- 
lepił do szyby, Tomasz w falbance 
dziura nalaz i kręcił głowo na wszyst- 
kie strony, coby lepiej na te dziwy pa 
trzeć a Antoni. nie dostawszy sie do 

okna. przyłożył ucha do ściany i słu 

chał. Tymczasem mara w białym prze 

ścieradle tłukła sie po chacie dalej, 

a za pary czasu zaskrzypiała jakby 

żerdź i jakiści połajemny głos cichen 

ko zaśpiewał taka pieśni 

Na jedna furman 

  

  

    

    
   

  

Na druga furmanka: ł 

furmanka: lubuśia 

ci ty mnie lubisz?!* 

Dziwowali sie siabry, co nieczysta 
siła taka piekna pieśnia Śpiewa i by- 
liby dalej jej słuchawszy, żeb akurat 

w ta pora Franuk nosem szyby nie 

wycisnoł, co poleciała na ziemia i roz 
biła sie na drobne kawałeczki. Posły- 
szawszy za oknem hałas, nieczysta 
siła przestała pieśnia spiewać i dawaj 

gwałtu krzyczeć, a cała chewra, tu- 

począc nogami i przewracając sie, roz 
leciała sie po sadziku na wszystkie 

Na trzecia 

  

natora Merkisa, W eiągu dnia dzisiej- 
szego oczekują nominacji następcy. 

Niemczech. 

kie wyniki były w zupełności oczeki- 
wane i że nikt nie został niemi zasko- 
czony. Są one jedynie potwierdzeniem 
zawsze popieranego przez stronę nie- 
miecką poglądu, że okręg Kłajpedy 
jest całkowicie niemiecki. 

strony i pochowała sie po krzaczkach. 
Z okna wysumeła sie fuzja Pietruka i 
poczeła palić do sadu raz po razie. 
Chtości gdzieści krzyknoł nie swoim 
głosem i — wszystko znow zacichło. 

   

Na drugi dzień ruch poszed niewi- 
dany. Już eała wioska wiedziała, co 
u Pietruka dzieji sie! Sąsiady zbierali 
sie po chatach i szeptali — co Pietru 
ku djabli. w ognistej postaci pieśni 
śpiewajo a śmierć w białym przeście- 
radle jakieści tancy haniebne po całej 
chacie stroi. Tomasz i Franuk aż och- 
rypli od gawędy, kumy i ciotki latali 

od chaty do chaty i kużdej sąsiadce 
coraz to inaksze sekrety przynosili. 
Franukowa z radości — eo mąż cały 
sekret u Pietruka odkrył — cała mi- 
sa blinow ze słonino nasmażyła i kwa 
snego mlika z twarogiem na šniada- 
nie dała. A sama poleciawszy do ku- 
mow, kazała wszystkim ziołki święco- 
ne palić i cała obejścia kurzy 
zły duch do ich przystępu nijakiego 
nie miał, Stary Tomasz, czyściej о- 
dziawszy sie, do miasteczka, do straż 
nika poszed, coby melidunek na Pie- 
truka okuratny podać, bo takiego cza 
rodzieja i rozbojnika kużdy w wiosce 
lęka sie i nijakich interesów z im 
mieć nie chce. Słuchał strażnik całej 
gawędy i na kont ognistych djabłów 
wiary dać nie chciał, ale pociekawił 
sie tym strachim, co w białej przeście 

radle chodzi i, znakiem tego, dokla- 
rował jutrzejszym wieczorem do wio- 
ski przyjechać i cały interes na swa- 
je oczy obaczyć. Radował sie Tomasz, 
co Pietruka z wioski wyżyji i, powró- 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Dukszty. 

Obchód 3-go Maja. 

  

Uroczystość rozpoczęła się 2-go 

snaja uroczystym „capstrzykiem“. „Cap- 

sirzyk“ odbył się przy współudziale miejs- 

«owej kompanji K. O. P-u i miejsc rych 

wrganizacyj. Publiczności moc — z mi 

«zka i okolicznych wiosek Na 

ku“ przemawali p. Furkiewicz i 

Po przemówieniach i okrzykach na 

P. Prezydenta Rzeczypospoli i Ma 

*ka Józefa Piłsudskiego — ruszył pochód 

=z pochodniami po ulicach miasteczka. 

Dzień 3-go maja rozpoczął się polowem 

nabożeństwem. * Piekna przemowę; kazanie 

zebranego woj cywilnej ludności 

4 kapelan w Po nabożeń- 

— defilada miejscowego Bataljonu 

P-u. Strzelca, Wojskowego Przyspo- 
y Ogniowej i de- 

degacyj miejscowych Szkół powszechnych. 

Do defilady, jak i wogóle podczas całej u- 

roczystości przygrywała orkiestra K. O. P-u. 

Pe defiladzie — obiad pod gołem nie- 

©em. W/ obiedzie wzięli udział żołnierze 

X. O. P-u i członkowie Organizacyj: Strzel- 

   

  

  

   

  

  

   
   

   

    

RO. 
<obienia Kolejowego, S$ 

  

     

    
  

  

    
     

  

   

    
   

    

     
   

   

«a i Fede z 
O godzinie 16-ej rozpoczęła akade- 

anja. Piękny odczyt p. l. j* wyglo- 

«sił p. Rola Bronisław, nauczycieł szkc ły po- 

wszechne Duksztach. Po ode EAS 

deklamacje. Deklamowaia dziatwa szkoły 

powszechnej. Miłe wrażenie zrobiła insce- 

mizacja wiersz ` wykonana przez 

«lziatwę szko chnej, pod kierow- 

nictwem p. ęciowej, nauczyciel- 

że szkoły. ; punkt programu — 

żywy obraz, przygotowany przez p. Ali- 

sę Zanową. Žywy obraz p. t. „Krolow 

Korony Polskie 
žem p. Alina Zanow: 
pieśni, związane z życiem żołnierzy. 

  

      
  

    
   
     

    

Wielką było wystąpienie na 

akademji dz żydowskiej szkoły pow- 

szechnej. Dzieci deklamowały po polsku 

%ardzo pięknie. Na specjalne podkreślenie 

zasługują dwa bardzo piękne i rytmiczne 

  

tańce, wykonane łeż przez dzieci szkoły 

żydowskiej. . 
Kierownictwu szkoły żydowskiej należy 

się całkowite uznanie za urządzenie przemi- 

łego występu. 
Na zakończenie Chór Strzelecki pod kie- 

rownietwem p. Z. Wepsięciowej odśpiewał 

szereg pieśni żołnierskich i ludowych. 
Wieczorem odbyła się zabawa taneczna 

w miejscowem Ognisku Kolejowem. 

> B. Ow. 

Z pogranicza. 
Sowiety wysiedlają Niemeów. 

Onegdaj rano na odcinku granicznym 
Mińkiewicze straż sowiecka wysiedliła z gra 
nie Rosji sewieckiej 2 rodziny niemieckie 
w ilości 7 osób. Mężowie rodzin byli ostat- 
nio zatrudnieni w fabrykach na_ Białorusi 
sowieckiej. 

Wysiedlonych po wstępnem dochodzeniu 
odesłano do Warszawy, skąd udadzą się do 

Niemiec. 3 

  

Sarny masowo uciekają do Polski. 

W związku z masowym wyrębem lasów 

przez Litwinów w ostatnich dniach w lasach 

pogranicznych a zwłaszcza w Suwalszczyźnie 

zauważeno stada sarn wędrujących z lasów 

litewskich do polskich. Przedwczoraj wpo- 

bliżu wsi Rynki wpobliżu Kopciowa, zna- 

leziono postrzeloną sarenkę. Wobec wedrow- 

ki tych pięknych i szlachetnych zwierząt na 

teren polski pojawiło się w lasach graniez- 

nych mnóstwo kłusowników, którzy niele- 

galnie polują na sarny. 

  

  

Ohozy letnie na pograniczu. 

Wjadze K. O. P. prz 
pnych prac organizacyj organizo- 

waniu obozów letnich na pograniczu polsko- 

dowieckiiem, polsko-litewskiem i łotewskiem. 

W b. r. w obozach letnich na terenie Bryga- 

dy Wilno i Grodno spędzi lato około 1000 

harcerzy i młodzieży szkolnej oraz przyspo- 
sobienia wojskowego. 

    

ż do wstę- 

     

    

WIESCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 

  

|Miejski ozś Hadży Murat (Buły Szatan) 
Kino -Teatr Dźwięk 

|- w Nowogródku 

Lida. 
Zuchwała kradzież, 

W tych dniach wydarzył sie tu wypadek 

-zuchwałej kradzieży towaru u komiwoja- 

<Żerki z Baranowicz Weroniki Skotarek. Gdy 

Skotarek jechała wynajętą furmanką z mia- 

sta do koszar lotniczych w godzinach wie- 

«zornych, furman na drodze za ementarzem 

„oświadczył jej, iż do koszar nie pojedzie 

i poradził jej wynajęcie innej furmanki. 

“dy komiwojažerka wysiadła z furmanki, 

furman zaciął konia i począł uciekać z po- 

zostawionym na wozie towarem, wartości 

przeszło 2 tysiące złotych. Wszezęty przez 

obrabowaną alarm nie odniósł skutku. Do- 

piero energiczne poszukiwania polieji — 

mimo iž nazwisko wožnicy nie bylo obra- 

bowaneį znane — doprowadziło w ciągu no- 

£y do wykrycia sprawcy. Jest nim drożnik 

Państwowego Zarządu Drogowego, zamiesz- 

Kały w koszarce na 7-m klm. od Lidy na 

drodze Lida—Bielica, Machiński Feliks. Po- 

szątkowo Machiński wypierał się dokonania 

*łak zuchwałej kradzieży, później jednak do 

winy się przyznał i wskazał miejsce, gdzie 
towar został przezeń ukryty. Około godzi- 
ny 4-ej nad ranem towar we wskazanem 
amiejsen odnaleziono i zwrócono poszkodo- 
"wanej. 

      

  

Bójki. 
Między mieszkańcami wsi Porzeeze gm. 

"bielickieį Batoszewiczem Konstantym i Gur- 

Дапет Aleksandrem w; azała się na tle 

porachunków osobistych bójka, podezas któ- 

  

   

  

Jeżeli w Warszawie,     

   
     

    

VAR/ZAVA. JA/MA 4. 
REWELACYJNIE NI/KIE CENY 

«©iwszy do chaty, wszystkim sąsiadom 
«lai znać. co jutro pod wieczor straż- 
nik na furmance przyjedzi, łancucha- 
mi Pietruka zwiąży i do turmy po- 

sadzi. Na taka wiadomość w całej 
wiosce poczeło robić sie trochi spo- 
kojniej, a sąsiedzi do póznej nocy 
zgadywali: co jutrzejszy dzień przy- 
miesi i ci Pietruk przy życiu zostani 
sie 

    

A biedny Pietruk wszystko łamał 
głowa, czemu cała wioska od jego u- 
<ieka? Czuł — eo ludzi patrzajo na 

jego jak na wilka i nijakiej kompan- 
ji z im nie prowadzo. Chciał już i cha 
ta swoja przedać i nawet do drugiej 
parafji na żyćcia jechać, żeb tyko 
spokojność jaka mieć. Kużda rzecz 
byłby darowawszy. ale żeb sąsiady w 
nocy okraść abo i zabić jego probo- 
"wali — tego nigdy nie spodziewał sie! 
Pietrukowa pocieszała jego jak mog- 
ła. wybierała z kołyski dzieciuczka i 
na ręcy jemu sadziła, ale Pietruk był 
markotny, jak dawniej i nijakiej ra- 
dości nie czuł. Szczęściem jeszcze co 
nie zgadywał, że sąsiady chco jego do 
turmy posadzić, a strażnik już do wio 
ski przyjechał i cała chewra zebraw- 
szy sie, za drzwiami słoi i słucha. Nic 
nie wiedział Pietruk. a tymczasem 
konczył sie już dzień. Słonce zaszło. 

W chacie zrobiło sie ciemno. Malu- 
sinki dzieciuk, rozbudziwszy sie ze 
snu. poczoł głosno płakać i nożkami 
brykać. Pietrukowa, przyleciawszy do 
kołyski, siadła na łóżku i cichenko 
zanuciła pieśnia ob tej furmance, 
gdzie była łyżka i miska. Tymczasem 

  

    

w-g słynnego arcydzieła Hr. Lwa Tełstoja. 

M Gbóetównej Iwan Možžuchin. 

rej Bartoszewicz zadał Gurjanowi ciężkie 

uszkodzenie ciała. raniąc go nożem w plecy. 

Podobny wypadek zdarzył się podczas kłó- 

tni o zajęte bydło we wsi Kiemiejsze gm. 
raduńskiej, gdzie Kužnicki Jozef rozbił 
twarz kamieniem  Dominikowi  Kusielewi- 

©" Wołożyn. 
Pożar. 

Onegdaj wskutek nieostrożnego obeho- 
dzenia się z ogniem wybuchł w miasteczku 
Wołożyn groźny pożar, który strawił 6 
domów mieszkalnych i kilka zabudowań 

gospodarczych. Straty wynoszą 35 tysięcy 
złotych. Pożar zlokalizowano dzięki akeji 
miejscowej straży pożarnej i garnizonu 
KE DP. 

  

   

Nowojelnia. 
Koncentracja oddziałów p. w. 

W; dn. 5 b. m. odbyła się w Nowojelni 

pow. nowogródzkiego koncentracja oddzia- 
łów przysposobienia wojskowego i wycho- 
wania fizycznego, w której wzięły bardzo 
liczny udźiał oddziały Związku Strzelec- 
kiego Nowojelnia i Zdzięcioł oraz oddział 
kolejowego P. W. z Nowojelni. Obecni 
byli kpt. Dobrowolski, komendant podo- 
kręgu Związku Strzeleckiego z Nowogród- 
na kpt. Bandola, przedstawiciel Okr. 
Urzędu W. F. i P. W. z Brześcia i kpt. 
Sałak, komendant obwodu Słonim. Ćwicze- 
nia trwały od godz. 10 do 17-ej. Odbyły 
się zawody strzeleckie o odznakę strze- 
iecką, ćwiczenia wojskowe, próby: zawo- 
dów bokserskich i t. p. 

Da czyszczenia na hugkocie 
koniczynę czerwoną i białą 

oraz tymotkę — przyjmuje 

Skład maszyn i narzędzi rolniczych 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 
Wilno, Zawalna 11-a 

   

      

Pietruk wybrał z papierowej puszki 
jakaści okrągła bliszcząca maszyna, 
nalał cości z butelki i zapalił... W ta 
pora odemknęli sie drzwi i do chaty 
wwalił sie strażnik z cało chewro... 
Obaczywszy ogień, chewra dała sie w 
tył, ale strażnik chwycił Tomasza za 
kark i.taka mowa mówił: „ciż wy, 
durni, nigdy tej maszyny nie widzieli, 
co „Prymus* nazywa sie i na kara- 
sinie kużda rzecz gotuji? Ci wy, bał- 
wany, zgadnąć nie możycie co nie zły 
duch, ale Pietrukowa w białej 

koszuli do dziecka w nocy wstawała, 
coby jemu mlika kapeczka na masžy- 
nie. zagrzać??*, Chewra, zdumiawszy 
naczysto, słuchała całej gawędy i mil- 
czała — tyko jeden Tomasz zapytał 
sie obojętnie: „A chto pieśni w nocy 
spiewał?*. — „Ci nie 0: furmance?* 

    

  

—  wytrzeszczył oczy strażnik. — 

„Zdaji sie, co ob furmance*... — ci- 
chenko odpowiedział Tomasz. — „A 
= A a kiedy ob furmance, to chodž 
ty ze mno na furmanka!!“ — krzy 

    

noł strażnik ! i potarabanił Tomasz 
na uli 

  

Odsiedziawszy trzy dni za falszy- 

wy donos — Tomasz powrócił do cha 
ty i wstydził sie haniebnie swojej 
durnoty. A Pietruk był pierwszy czło 
wiek w całej wiosce i namawiał są- 
siadow coby kużdy z ich kupił sobie 
taka maszyna, co na karasinie wszyst- 
ko goluji... 

   

KUR VER WILEŃSKI 

Niepokojące pogłoski. 
W „Kurjerze Wileńskim poda- 

liśmy wiadomość, kursującą w Wilnie 
w formie pogłoski, o tem, że dotych- 
czasowy Dyrektor Izby Rzemieślni- 
czej p. Jan Łazarewicz, odchodzi na 
takież stanowisko do Izby Rzemiešlni 
czej na woj. warszawskie (Włocła- 
wek). Wiadomość tę podały i inne pi- 

sma wileńskie. | 
W kilka dni potem w „Głosie Wil- 

na“ — ukazała się wzmianka p. t. 
„Wyścigi o tysiączną nagrodę, gdzie 
poza potwierdzeniem poprzedniej wia 

domości o ustąpieniu p. J. Łazarewi- 

cza, ujętej oczywiście w formę typo- 
wą dla tego organu prasowego pas 
kwiłu, podana była druga, nie mniej 
sensacyjna wiadomość, że Wzleńsk 
Izbę Rzemieślniczą objąć ma niejaki 
„p. Dr, Chorążak z Galicji”. 

Czekaliśmy na jakieś sproslowa- 

nie czy wyjaśnienie ze stronv obcc- 

nych władz Wil. Izby Rzemieślniczej. 

gdzie godność prezydenta Izby piastu 

je znany i zasłużony działacz społecz 

ny p. Władysław Szumański, — nie- 

stety, do dziś dnia żadne wyjaśnicnie 

nie nastąpiło, Pozostaje więc w obo- 

wiązującej mocy zarówno nasza 

wzmianka o ustąpieniu p. Dyrektora 

J. Lazarewicza, jak również i artyku- 

lik „Głosu Wilna”, z którego, jeśli od. 

rzucimy zwykłe napastliwe kawałki, 

to wyłuskać da się ziarenko, dotych- 

czas przez nikogo nie zaprzeczonej, 

prawdy, o tem, że na miejsce p. Dyr. 

J. Łazarewieza przychodzi ze Lwowa, 

p. Chorążak. 
Przeszlibyśmy nad tą kwestją. być 

może, do porządku dziennego. Ostate 

cznie zrozumiałe są przecie zmiany 

personalne na stanowiskach kierow- 

  

  

     

  

  

  

   

niczych tak samo w samorządzie go- 
spodarczym, jak i innym. Jest jednak 
pewne „ale“. : 

Chodzi mianowicie o to, że po Wil 
nie krążą w dalszym ciągu pogłoski, 
coraz bardziej uporczywe, że wiado- 
mość podana przez wspomniany 
„Głos Wilna', jest istotnie zbliżona do 
prawdy — p. Chorążak, galicyjski do- 
któr praw (eo równa się wileńskiemu 
magistrowi praw), eks-urzędnik admi- 
nistracyjny, który nigdy poprzednio 
nie pracował w samorządzie rzemieśl 
niczym, istotnie ma w najbliższych 
dniach objąć stanowisko Dyrektora 
Wileńskiej Izby Rzemieślniczej. Podo 
bno bardzo tego życzą sobie przemy* 
słowe władze centralne... 

A więc wileńskiem rzemiosłem, po- 
siadającem swe duże zasługi zarówno 
w dziejach swoich jak i Wileńszcz., 
ma kierować człowiek zupełnie nowy, 
nieobeznany ani z terenem, ani z na- 
szymi rzemieślnikami, nie mówiąc już 
o tem, że bez żadnego doświadczenia 

w pracy samorządu rzemieślniczego. 

Nie uważamy, aby rzemiosło wi- 
leńskie można było traktować po ma- 
coszemu i obdarzać go przybyszami 
bez kwalifikacyj w chwili, gdy Śro- 
dowisko wileńskie posiada chyba wy- 
starczające zasoby sił zdolnych do 

kierowania pracą Izby Rzemieślniczej. 

Plenarne zebranie Izby Rzemieśl- 

niczej zgodnie ze statutem Izby, zde- 

cyduje ostatecznie. kto zostanie Dy- 

rektorem Izby. Należy ić 
wypadku jeśli omówione wyżej po- 

głoski się sprawdzą, stanowisko Izby 

Rzemieślniczej w tej sprawie będzie 

zgodne z jej interesami. 

      

Nurkowski stanie przed sądem 
doraźnym. 

W wyniku przeprowadzonego dochodze- 

nia policyjnego w sprawie nieudanego na- 

padu na listonosza-ekspedjenta Urzędu po- 

eztowego Wilno 1 Antoniego Cybulskiego, 

ustalono niezbicie i potwierdzono zeznania 

niedoszłego zabójcy Nurkowskiego, iż napa- 

du dokonał on sam jeden bez pomecy 0So- 

by trzeciej. 
Co do losu aresztowanego Nurkowskiego, 

KRON 
  Dziś: Stanisława. 

  

     

— 
| Niedziela Jutro: Grzegorza. 

8 
| Wschód słońca — E; 3 m. 30 
| Maj Zachod 244491 0 
  

  

Sasstrzeższie Zakiada Hatoorologi! U. 8. B. 

w Wilsie z dnia 7 V — 1822 rskż 

Ciśzienia średnie w milimetrach: 753 

Tempsrniura średnia + 15° С. 

s majwyżezri -- 219 C 

* asinižszai + 9 C. 

Opad: 1I 

Wiatr: południowo-wsch 

fendencja: słaby wzrost, pot. silny spadek. 

Uwagi: chmurno, po południu i wiecz, deszcz. 

LITERACKA. 

— Dyr. Szezurkiewiczowie na teatralnej 

Środzie literackiej. Najbliższa, 160-ta środa 

w Związku Literatów poświęcona będzie ju- 

bileuszowi Teatru polskiego w _ Wilnie. 

Gośćmi będą m. in. p. Nuna Młodziejowska- 

Szczurkiewiczowa i dyr. Bolesław Szczur- 

kiewicz. Ze względu na wyjazd czcigodnych 

gości wieczór ten odbędzie się we wtorek, 

10 b. m. o godz. 8.30. Bliższe szczegóły po- 

damy w numerze wtorkowym. 

    

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Komunikat L. M. Komenda Okręgu 

Wileńskiego Legjonu Młodych na tem miejs- 
cu składa serdeczne podziękowanie Paniom: 
Sztrallowej i Dabkusowej za okazaną pomoc 
przy zorganizowaniu dancingu towarzyskie- 
go L. M. w dniu 2 maja r. b. 

— Wieczór dyskusyjny. W. poniedziałek 
dnia 9 maja r. b. o godzinie 8 min. 30 wiecz. 

Sekcja Naukowo - Społ, Koła Medyków urzą- 

dza wieczór dyskusyjny z referatem kol. Be- 

ka Ferdynanda na temat ..Wiwisekcja a E- 
tyka w Świeiłe nauk lekarskich*. 

SPRAWY SZKÓLNE. 
— Czyn społeczny młodzieży szkół šred- 

nieh. Dowiadujemy się, że Kuratorjum Okrę- 
gu Wileńskiego organizuje w dniu 8 maja 
r. b. o godz. 12-ej w południe, w teatrze na 
Pohulance popis chórów i orkiestr szkol- 
nych. 2 

Ogółem wystąpi przeszło tysiąc młodzieży. 
Całkowity zysk przeznacza się na Kolonje 

Letnie dla dzieci zagrożonych gruźlicą. 
Spodziewamy się, że zarówno ze wzglę- 

du na piękny cel jak i wysiłek młodzieży, 
ofiarni zawsze wilnianie pośpieszą tłumnie 

do Teatru. 
Powtarzamy: niedziela, 8 maja o godzinie 

12-ej w południe w teatrze na Pohulance. Ce 
ny miejsć od 30 gr. do 2 złotych. 

HARCERSKA. 
— Walny Zjazd Oddziału Wileńskiego 

Z. H. P. W niedzielę dnia 8 maja r. b. od- 
będzie się Whlny Zjazd Oddziału Wileńskie- 

iązku Harcerstwa Polskiego, 
dek Zjazdu następujący: 

Godz. 9 m. 30 Msza Św. celebrowana 
przez J. E. ks. biskupa K. Michalkiewicza. 
(Kościół Św. Michała ul. Wolana). 

z Godz. 10.30: Otwarcie Zjazdu w I termi- 
nie. 

Godz. 11: Otwarcie Zjazdu w II terminie. 
3 1. Zagajenie. Wtybór prezydjum. Przemó- 

wienie powitalne. 
2. Odczytanie 

Walnego Zjazdu. 
3. Odczytanie wniosków i odesłanie ich 

do Komisyj 
4. Sprawozdania: 
a) Zarządu Oddziału Wil. Z. 
b) Komendantki Chorągwi Н 
c) Komendanta Chorągwi Harc 
d) Komisji Rewizyjnej. 

Udzielenie absolutorjum. 
ory Zarządu Oddziału Komisji Re 

yjnej i Sądu Harcerskiego. 
1. Prace Komisyj. 
8. Sprawozdania Komisyj i wnioski. 
9. Zakończenie Zjazdu. 
Obrady będą odbywały się w Sali Śnia- 

deckich U. S. B. 

      

    

protokółu poprzedniego 

  

   

      

      

dowiadujemy się ze źródeł miarodajnych, 

iż sprawa postawienia go przed sądem do- 

raźnym została już zdecydowana. 

Przy okazji nał nadmienić, iż Nur- 

kowski nigdy nie służył w policji wileńskiej 

i jest emerytowanym poliejantem z Łucka 

skąd przed dwoma zgórą laty przyjechał do 

Wilna i tutaj osiadł. (e) 

  

  

GOSPODARCZA. 

— Kryzys w handlu i przemyśle. Według 

danych statystycznych w ub. miesiącu na 

terenie województwa wileńskiego uległo Iik- 

widacji 17 zakładów przemysłowych, 26 han 
dlowych, 19 warsztatów pracy, zamknęło się 
46 składów spożywczo-kolonjałnych, 8 re- 
stauracyj, 3 składy apteczne i wiele mniej- 
szych handelków. 

Z POCZTY. 

— Od 11 maja r. b. urząd pocztowo-tele- 

graficzny Wflno 2 na dworcu kolejowym bę- 

dzie pełnił służbę telegraficzną i telefonicz- 

ną w dni powszednie i świąteczne od godz. 

8 do 2l-ej. 
W. porze nocnej publiczność będzie mogła 

nadal nadawać telegramy w Telegrafie Ko- 
lejowym i korzystać z automatu telefonicz- 

nego, znajdującego się w westybulu dworca 
osobowego. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Powstanie Ligi Ochrony Przyrody w 
Wilnie. WI piątek w małej Saki Konferencyj- 
nej województwa, odbyło się pod przewod- 
nictwem p. wojewody Z. Beczkowicza orga- 
nizacyjne zebranie Oddziału Wileńskiej Li- 
gi Ochrony Przyrody. Po referacie prof, dr. 
B. Rydzewskięgę p. t.: „Idee Ochrony Przy- 
rody i zadania Ligi Ochrony Przyrody* i dy- 

i, która wykazała, że myśl o koniecz- 
chronienia krajobrazu jest szeroko 0d- 
ana i rozumiana w społeczeństwie wi- 

leńskiem, został wybrany Zarząd Wiileńskie- 

go Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w na- 
następującym składzie: prezes prof. dr. B. 
Rydzewski, wiceprezes W. Korsak, sekretarż 
dr. S. Wysłouch, skarbnik mgr. fil. W. Re- 
wienska, członkowie zarządu prof. dr. W. 
Dziewulski, prof. dr. J. Priiffer, p. konserwa- 

tor Lorentz, p. R. Wrębowicz. 

— Baczneść! Peowiacy! Doroczne Walne 
Zebranie Koła odbędzie się w dniu 18 maja 

o godz. 18. 
 Zapowiedziana herbatka dyskusyjna 

Peowiaków w niedzielę dnia 8 b. m. o godz. 
18-ej (dr. Łukiewicz, ul. Mickiewicza 44 m. 
20), odbędzie się ze zmiienionemi częściowo 
referatanii, 4 imianowičie: referat z cyklu 
„Przeszłościowycćh* wygłosi ob. Zabielski, na 

tomiast referat „Przyszłościowy* p. t. „Za- 
gadnienia federalizmu'* wygłoszony zostanie 
przez ob. T. Nagurskiego. 

— Komunikat Zw. Pan Domu. Zw Pań 
Domu przyjmuje zapisy na kurs robót szy- 
dełkowych i drutowych. Zapisy w lokalu 
Szkoły Pracy Domowej — Biskupia. 4—1 w 
godzinach od 8—2. Opłata za kurs od człon- 
kiń zł. 8. Panie nienależące do Związku o- 
płacają zł. 10. Kurs 4:rotygodniowy — dwa 
razy w tygodniu po 2 godź. od 5—7 po połud. 
w poniedziałki i piątki — będzie rozpoczęty. 
dnia 9. maja. Tamże przyjmują się zgłoszenia 
Jetnisk we wskazanych wyżej godzitiath, 

    

   

  

   
   

    

  

ZEBRANIA I ODCZYTY: 
— Qdezyty na bezrobotnych. W okresie 

od dnia 20-go maja r. b. do 10-go czerwca 
odbędzie się w Wiilnie' cykl odczytów na te- 
maty ekonomiczne, organizowany staraniem 
Izby Przemysłowo-Handlowej i Komitetu do 

Bezrobocia. Odczyty wygłoszą spe- 
prelegenci fachowcy z 

wy. Cena biłetów na cały, cykl, skła- 

y się z 6-ciu odczytów wynosi 3 zł. 

ącej się młodzieży 1 zł gr. Bilety 

   

  

        

   
na posze: j— 12, a 
dla młodzi s 50 gr. Tytuły od- 
czytów oraz bliższe informacje ogłoszone 
zostaną niebawem. 3 

Z T-wa Eugenieznego. 12 maja w lokalu 
Poradni nicznej (ul. Ż 4). 
Aplik: du M. Wilews & 
na lemat „Eugenika a prawo“. 

Początek o 5 i pół. Wstęp wolny. 

— Uroczyste zebranie ku uezczeniu 50-le- 
cia działalno: Kasy im. Mianowskiego od- 
będzie się w czwartek dnia 12 maja 1932 r. 
o godzinie 19 w Auli Kolumńowej Uniwer- 
sytetu, niem komitetu organizacyjnego, 
w którego skład wchodzą przedstawiciele U- 

ytetu, Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
"Towarzystwa Naukowego Lekarskiego, To- 

stwa Prawniczego im. Daniłowicza i 
ystwa Przyrodników im. Kopernika. 

  

    

  

       

      

   

   

Nabożeństwo żałobne 
za duszę ś.p. Biskupa 

Władysława. Bandurskiego 
Odbędzie się dnia 9 maja w ponie- 

działek o g. 9.30 w Kościele Św. Jana. 
Mszę Św. odprawi J. E. biskup Mi- 
chalkiewicz, pienia religijne wykona 
chór pocztowców pod kierunkiem 
WŁ Szczepańskiego, oraz symfonicz- 
na orkiestra pocztowców pod kierun- 
kiem R. Hermana. 

Na ten obrzęd żałobny zaprasza 
wiernych Komitet Uczczenia pamięci 
drogiego Zmarłego, którego naród pol- 
ski nie przestał opłakiwać i wciąż ży- 

wo cnoty Jego, miłość Ojczyzny, mło- 

dzieży i głęboką religijność rozpamię- 
tywa. Niechże licznie zebrani zaświad 

czą jeszcze raz że wraz ze śmiercią na- 

szego Pasterza, nie zerwał się związek 

serdeczny, jaki Go z Wilnem łączył i 

że modły nasze trafią za Jego pośred- 

nictwem do Pana Zastępów. 

   

Wstęp za zaproszeniami, które w mia- 

rę miejsca będą wydawane przy wejściu. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Bezrobocie zmniejsza się. Jak wynika 

z ostanich danych na wileńskim rynku pra- 
cy w dalszym ciągu utrzymuje się tendencja 

zniżkowa. Bezrobocie powoli, ale stale, 

zmniejsza się. Tydzień ubiegły przyniósł 

dalszy spadek bezrobocia o 19 osób. Obecnie 

Wiilno—miasto liczy 5961 bezrobotnych. 

Większość stanowią robotnicy niewykwali- 
fikowani i bezrobotni pracownicy umysłowi. 

RÓŻNE. 
— Choroby zakaźne. Podług ostatnich 

danych władz sanitarnych na terenie Wilna 
zanotowano w ciągu ubiegłego tygodnia na- 

stępujące wypadki zasłabnięć na choroby 

zakaźne: tyfus brzuszny 1, tyfus plamisty 1, 
błonica 1, płonica 2 (w tem 1 zgon), odra 
29 (zgon 1), jaglica 8, gruźlica 4 (wszystkie 
wypadki śmiertelne). 

Ogółem więc chorowało 46 osób, przy- 

czem 6 zmarło. W! porównaniu z tygodniem 
poprzednim daje się zauważyć pewne odprę- 

żenie zarówno w ilości zasłabnięć, jak i w 

wypadkach śmierci. 
— Turniej Bridge'owy 0 mistrzostwo m. 

Wilna. Klub Myśliwski, w swoich sałach, or- 

ganizuje turniej Bridge'owy 0 mistrzostwo 

m. Wilna. Whrunki uczęstnictwa i regula- 

miny turnieju są do przejrzenia w lokalu 

Klubu przy ulicy Ad. Mickiewicza Nr. 11, 

rozpocz c od dnia 20 b. m., w godzi- 

nach 2 oprócz niedziel i świąt. Skład 

sądu turniejowego, oraz termin przyjmowa- 
nia zgłoszeń do turnieju będą podane dodat- 

kowo. 
— Podziękowanie. Centralny Zarząd P. 

M. S. podaje do wiadomości, iż wynik obli- 
czenia zawartości 87 skarbonek z kwesty w 
dniu 3 maja b. r. na „Dar Narodowy* ogó- 
łem dał sumę zł. 2.521, 85 gr. ы 

Szanownym PP. Kwestarkom i Kwesta- 
rzom, oraz Ofiarodawcom w imieniu Zarzą- 

du P. M. S. składa wyrazy podziękowania. 
Józef Korolee, prezes. 

WYCIECZKI. 
— Wycieczka nad Narocz. W: dniach 15 

i 16 b. m. (na Zielohe Święta) staraniem 
sekcji samochodowej Polskiego Turing-Klubu 
organizowana jest wycieczka nad jezioro 
Narocz. Jak już podawaliśmy, wycieczka ta 
organizowana jest z powodu uroczystego ot- 
warcia schroniska, które w roku bieżącym 
wydzierżawił Związek Pracy Obywatelskiej 
Kobiet. Koszta przejazdu autobusami wy- 
noszą po zł. 14 od osoby. Obfite utrzymanie 
i nocleg w schronisku zapewnione. Z y 
przyjmują tylko do dnia 10 b. m. włącznie: 

1) Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 

(ulica Jagiellońska 3). 
2) Wiszechświatowe Biuro Podróży Wa- 

gons-Lits Cook (ulica Mickiewiczą 6). 
3) Kursy Motocykłowe i Samochodowe 

(ulica Mickiewicza 24—10). 
Wyjazd z przed lokalu Biura Podróży 

Coak w sobotę o godz. 16 i w niedzielę o 
godzinie 8 rano. 

Willa „Białej Róży W KRYNIGY "ea: sy. 
Dr. Juljan Aronson 

SPORT 
ŻAWODY KONNE 3 D. A. K. 

Z okazji święta dywizjonowego odbyły 
się w dniu 5 b. m. zawody konne w 38 Dy- 
wizjonie Artylerji Konnej. Teren zawodów 
obrano znów w malowniczych Werkach pod 
Wilnem. Do wszelkiego rodzaju konkuren- 
cyj stanęli szeregowi niezawodowi z wszyst- 
kich trzech bateryj, podoficerowie zawodo- 
wi oraz wszyscy oficerowie dywizjonu. Sze- 
regowi niezawodowi zademonstrowali wol- 
tyżerkę, którą wszyscy prawie wykonali z 
niezwykłą brawurą. Pierwsze miejsce w wol- 
tyżerce na kole zajął kan. Rogacz z 1-ej ba- 

terji, zaś pierwsze miejsce w woltyżerce ną 

prostej zajął bomb. Kumidor z drużyny do- 
wódcy. Podoficerowie zawodowi w pięk- 
nej formie współzawodniczyli we władaniu 
białą bronią, przyczem pierwsze miejsce za- 
jał ogn. Michałowski z 2-ej baterji. Z szere- 
gowców niezawodowyćh w tej konkurencji 
zajął pierwsze miejsce kan. Kófsak (2 bat.). 

W konkursie hippicznym dla podoficerów 
na torze o 10-ciu przeszkodach do 1 m. 20 
cm. wysokich i 2 m. 5 em. szerokich pierw- 

sze miejsce zajął ogn. Kapoczkin z 3-ej bat. 
na koniu , Wiichura”. Tor dla oficerów obej- 

mował 12 przeszkód do 1 m. 40 em. wyso- 
kich i 3 m. 5 em. szerokich. Pierwsze miej- 
sce zajął kpt. Beldycki na koniu „Nena“. 

Zawody zaszczycił swą obecnością do- 
wódex 3 grupy gwtylerji płk. Schrolter, któ- 
ry rozdawał nagród) zwycięzcom. Należy 
zaźiaczyć, że w zawodach tych brał udział 
prawie cały dywizjon, wobec cZEgo poziom 
zawodów był bardzo wysoki. 

DZISIEJSZY MECZ BOKSERSKI. 

Dziś w dniu 8 maja na terenie całego pań 
stwa odbędą się imprezy bokserskie na zasi- 
lenie polskiego funduszu olimpijskiego. W 
Wiilnie w sali Ośrodka Wychowania Fizycz- 
nego zmierzą się dwa ad hoc wyłonione Z 

pośród najlepszych pięściarzy wileńskich ze- 
społy reprezentacyjne, Mecz zapowiada sze- 
reg ciekawych spotkań i ze względu na swój 
cel ściągnie niewątpliwie liczne rzesze spor- 
towcow. 

MAKABI—LAUDA 4:0. (2:0). 

Powyższem spotkaniem zainaugurowany 
został cykl rozgrywek o mistrzostwo klasy A 

okręgu wileńskiego. Jak i było do przewidze 
nia, rutynowany zespół wice-mistrza Wilna 
pokonał zdecydowanie i bez większych trud- 
ności odmłodzoną drużynę Lau w szere- 
gach której zabrakło najlepszych jej graczy. 
Przez cały czas meczu wyraźna przewaga 
Makabi, która miejscami przeradza się w for 
malną blokadę bramki pocztowców. Dwoma 

celnemi strzałami ustala wynik do przerwy 
Kotłowski, 

W drugiej połowie obraz gry zmienia się 
bardzo mało. Formacje ofenzywne Makabi 
bez przerwy szturmują bramkę Laudy nie u- 

  

   

  

  

     

  

  

     

NADESŁANE. 
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— Przy słabem trawieniu, małokrwistoś- 
ci, wychudnięciu, blednicy, chorobach gru- 
ezołów, wysypkach skórnych i czyrakach_ 
regułuje naturalna woda gorzka „Franciszka 
Józeta* tak ważną obecnie działalność ki- 
szek. Żądać w aptekach i drogerjach. 

mieją jednak zdobyć się na ukoronowanie 
swych akcyj. Dalsze dwie bramki padają ze 
strzałów Antokolca i Ickowicza. 

Mecz odbył się w okropnych warunkach 
atmosferycznych przy nieustannie padającym 
deszczu. 

Sędziował niezdecydowanie p, Kisiel. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
DOCHODZENIE W. SPRAWIE PRZY- 
WŁASZCZENIA KSIĄŻEK DOMOWYCH. 

Policja śledcza miasta Wilna prowadzi o- 
becnie dochodzenie przeciwko kilku lokato- 
rom t. zw. Tanich Domów na ud. Subocz 37, 
którzy oskarżeni zostali przez zarządzające- 
go domami, iż po śmierci poprzedniego zarzą 
dzającego przywłaszczyli książki domowe i 
nie wpuszczają zarządzającego do lokalu biu- 
ra Zarządu domami. W związku z tem poli- 
cja książki domowe skońfiskowała i zabez- 
pieczyła w Urzędzie policyjnym, zaś przeciw- 
ko inicjatorom przywłaszczenia książek wy- 
toczono dochodzenie, (c) 

ARESZTOWANIE NIEBEZPIECZNEJ ZŁO- 
DZIEJKI KIESZONKOWEJ. 

Wi dniu wezorajszym przez wywiadow- 
ców wydziału Śledezego aresztowana za- 
stała na rynku nowogródzkim  oddawna 
poszukiwana zawodowa złodziejka Canein- 
ska, którą osadzono w arszcie central- 
nym. Aresztowana oskarżona jest o popeł- 
nienie szeregu kradzieży kieszonkowych 
również w pociągach. (e) 

UCIECZKA UMYSŁOWO-CHOREJ ZE 
SZPITALA PSYCHJATRYCZNEGO. 

Wi dniu wczorajszym z pawilonu dla u- 
mysłowo-chorych przy ul. Letniej zbiegła 
niebezpieczna dla otoczenia umysłowo-chora 
Barbara Gankiewiczówna przebywająca w 
szpitału już od dłuższego czasu. Kierownie- 
two szpitala powiadomiło o ucieczce umysło- 
wo-chorej policję, która rozpoczęła poszu- 

   

    

kiwania zbiegłej warjatki. (0) 

ZAMACHY SAMOBOJCZE. 

Irena Stankiewiczówna, lat 20, (Ponarska 

    20) w celu pozbawienia się życia wypiła 
trucizny, dotąd nieznanej. Lekarz pogotowia 
ratunkowego, po udzieleniu pomocy odwiózł 
desperatkę do szpitala Sawicz, w stanie nie- 
zagrażającym R na nieznana.       

Elwira Rozmysłowiczówna, lat 16, (Ra- 
duńska 58) wypiła esencji octowej w celu 
pozbawienia się życia. Lekarz pogotowia ra- 
tunkowego po udzieleniu pomocy odwiózł 
desperatkę do szpitala Żydowskiego w stanie 
niezagrażającym życiu. Przyczyna nieznana. 

W ogrodzie Żeligowskiego, Chaim Benski 
lat 23, zam. w N. Wilejce przy ul. Rzemieśl- 
niczej 4, wystrzałem z rewolweru usiłował 
pozbawić się życia. Lekarz pogotowia ra- 
tunkowego po udzieleniu pomocy odwiózł de 
sperata do szpitala Św. Jakóba w stanie 
niezagrażającym życiu. Przyczyna nieznana. 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK PRZY PRACY. 

Wi czasie wkręcania śruby w pompę wod- 
ną parowozu, ślusarz parowozowni stacji 
Wilno, Witold Bińkuński (Raduński 14) zo- 
stał uderzony siłą pary w czoło z taką siłą 
że pękła mu czaszka. Lekarz pogotowia ra- 
tunkowego, po udzieleniu pomocy odwiózł 
Bińkuńskiego do szpitala kolejowego na 
Wiilczej Łapie, w stanie ciężkim. i 

KRADZIEŻ. 

Złodzieje zapomocą złamania kłódki do- 
stali się do mieszkania Lejzera Garzona (Po- 
powska 1) i skradli 2 futra męskie i dąm- 

skie łącznej wartości 1.500 zł. 

OFIARA. 
Ku uczczeniu Imienin Pana Prezesa Sta- 

nisława Łączyńskiego urzędnicy Okręgowe- 
go Urzędu Ziemskiego zgodnie z życzeniem 
Solenizanta zebraną wśród siebie sumę 78 
złotych 50 groszy złożyli w naszej redakcji 
na pomoc bezrobotnym. 

MODA. : 
Jak się zrobi ciepła... 

Zaczął się już sezon wszystkich sportów 
letnich, Ponieważ połowa pań uprawia spor- 

aprawdę, a druga połowa udaj. up- 
‚ bo sporty są modne, ubranie spor- 

towe obowiązuje  WS7 oe, "Przyznać Się" 
«6 lego, że nie gramy choćby w tenisa; a 
czy zrobć mały krok na spotkanie slarości, 

› Ž żna zwalić na słabe serce, na 
ślepą . Doktór zabronił. Tak, to je- 
szcze jest tłumaczenie. Ale nic pozalem. 

Moda tegoroczna jest tak łaskawa. że nie 
wprowadziła zmian kardynalnych, kłóreby 
nie pozwoliły na noszenie. zeszłorocznej su- 

kienki z czešuczy, albo toiłe de soie, M. 
ją odšwie kolorowym wełnianym żak 
kiem, który jest prawie nieodzownym dodat- 
kiem do takich sukienek sportowych i bar- 
dzo ładnie wykańcza całość, tworząc elegan- 
cki komplet na ulicę. Ślicznie wyglądają ta- 
kie żakieciki częrwone, zielone, grańalowe. 

Wyłogi czasem ozdobione sa jasnemi hafto- 
wańemi groszkami, żeby nadać s 
piętno świeżości, bo groszki stanowi 
ni krzyk mody wiosennej. Krzyk ten zresztą 

śmy już parę lal temu; tym razem 

ła się dziwnie prędko, 

Do takiego kompletu pasują bardzo bere- 
ciki, wykończone dużym pomponem, opada- 
jącym zawadjacko na sz, Nie trzeba do- 
dawać, że bereciki takie nosi. się bardzo na' 
bakier, tak, jak tylko można najbardziej, aby 
tylko cudem jakimś utrzymały się na gło- 
wie. Bardzo eleganckie i do szer: 10 zasłó 
sowania są berecki z cienkiej słomki, Pom- 

pon, albo chwasty jedwabne na czubku, ałba 
z boku. Zwykłe berety sukienne nosi się bez 
pompona. Beret słomkowy można nosić pra 
wie do wszystkich sukienek przez całe lato, 
jest więc praktyczny dla osób, nie mogących 
sobie sprawić więcej, niż jeden kapelusz. 

Z nadejściem pierwszych górących dni 
odrazu staje przed nami aktualna kwestje” 
letniego obuwia. No i zaczynają nieznośnie 
piec, chodzenie na wysokich obcasach w pół 
bucikach chromowych czy nawet giemzo- 
wych staje się mie do zniesienia. Wracamy 
do nieśmiertelnych plecionek, które z róż- 
nemi warjantami modne są już chyba od lat 
dziesięciu — właśnie dlatego, że tak wygod- 
ne. W; tym roku jednak modne są nie ple- 
cionki, a sandalki na slupkowych. lub zu- 
pełnie niskich obcasach. Przód ich stanowią 

dwa skrzyżowane pasy i mały „nos*, led- 
wie pokrywający część palców. Doskonałe 
to na upały, ale mniej praktyczne na dnie 
cokolwiek wilgotne. No, i rujnujące jeśli 
chodzi o pończochy, które po jednem włoże- 
niu będą zupełnie zakurzone i do niczego. 
Więcej też nadają się do noszenia na wsi 

  

  

  

   

  

    

  

  

    

      
    

     

  

    

   

    

    

  

  

      

    

   

              

na bosą nogę. W mieście praktyczniejsz 
będą dawne plecionki, nie stanow 

tatniego krzyku, ale oddające duże usługi 
w lecie. : 

W: ostatnich modelach letniego obuwia 
widzimy ogromną rozmaitość kolorów: kre- 
mowe z bronzowym, kremowe z czerwonym, 
z niebieskim, czarnym. Do każdej sukienki 
można dobrać odpowiedni kolor, albo wy- 
brać takie, któreby pasowały do koloru do- 
minującego w naszych letnich ubraniach. 

, Anita.



Dwa procesy 
dependenta mec. Andrejewa. 

Od szeregu lat w szerokich sferach społe- 
czeństwa, a zwłaszcza wśród prawników — 
głośną jest sprawa dependenta mec. Andreje 
wa, Apołłosa Sołłohubowa, który sprawując 
łe obowiązki od 1925 do 1928 r. zdołał po- 
zyskać bezwzględne zaufanie swego patrona 
i jego rodziny i ze względu na to traktowany 
był jak krewny, któremu powierzono prowa- 
dzenie nietylko kancelarji adwokackiej, lecz 
i wszelkich spraw gospodarczo - finansowych. 

Te seredczne i zażyłe stosunki zachwiały 
się w końcu 1928 r., kiedy to, jak mówi akt 
oskarżenia, mec. Andrejew trafił na Ślad, iż 
przez swego „przyjaciela* jest oszukiwany i 
okradany. 

Wyszło bowiem na jaw, że Sołłohub przy- 
właszczał pieniądze, jakie wpływały od kli- 
jentów mec. Andrejewa do kancelarji, a nad- 
to, że podrabiał na spreparowanych przez sie 
bie wekslach podpisy bądź jako wystawców, 
bądź jako żyrantów swego chlebodawcy Pa- 
wła Andrejewa, jego żony — Eugenji lub 
osób z nimi związanych, jak pułk, Stanisława 
Bobiatyńskiego i mec. Zbigniewa Jasińskiego. 

Tego rodzaju malwersacyj akt oskarżenia 
podsądnemu Sołłohubowi zarzuca w 20 pun- 

ktach, długą litanję przestępstw,  przewi- 
dzianych w art. 4140, 448, 574 į 591 K. K. 

Proces ten przeszedł już wszystkie instan 
cje. 

Sąd Okręgowy osk. Sołłohuba. dla bra- 
ku dowodów winy, uniewinnił. Sąd Apelacyj 
ny przed rokiem, po przeprowadzeniu do- 
datkowej ekspertyzy, uznał oskarżonego za 
winnego i skazał go na 2 lata domu popraw- 
czego, i 
Wyrok ten, ze względów šcišle formalnych, 

  

bec tego sprawę zwrócono Sądowi Apelacyj- 
nemu do ponownego rozpoznania. 

W czasie prowadzonego śledztwa w spra- 
wie opisanej, przyłapany został jeszcze jeden 
weksel, uznany przez mec. Andrejewa rów- 
nież za sfałszowany i puszczony w obieg już 
po zerwaniu wszelkich stosunków z Sołłohu- 
bem. 

Ta sprawa stała się przedmiotem nowego 
śledztwa i następnie rozprawy sądowej, Sąd 
Okręgowy, po rozpoznaniu jej, również dla 
braku dowodów winy, wobec niekategorycz- 
nej ekspertyzy, osk. Sołłohuba uniewinnił. 

Urząd prokuratorski i ten wyrok zaskar- 
żył do wyższej instancji. 

W, piątek na wokandzie Sądu Apelacyjne 
go, w składzie pp, sędziów: A. Jundziłła, Ba- 

rejki i Eydrygiewicza znalazły się obie wspo- 
mniane sprawy. 

Oskarżenie wnosił wiceprokurator p. Kre- 
czyński, który domagał się połączenia obu 
spraw i powtórnie przeprowadzenia całego 
przewodu sądowego. 

Sąd wniosek ten pozostawił bez uwzględ- 
nienia, 

Najpierw 
sprawa. 

Po obszernym referacie, zabrał głos oskar 
żony, który tym razem wystąpił bez obrony 
(poprzednio rzecznikiem oskarżonego był 
mec. Szurlej). Do winy nie przyznał się, skła- 
dając wyjaśnienia, , 

Następnie sąd przesłuchał w charakterze 
świadków poszkodowanych mec. Andrejewa 
i płk. Bobiatyńskiego. 

Już późno wieczorem zabrał głos prokura 
tor, domagając się ukarania oskarżonego, 
zaś rzecznicy powodów cywilnych, mec, Szy- 

  

     

rozpoznawana była pierwsza 

KUR JE R w 

rozciągłości oskarżenie, wnosili o zasądzenie 
powództw. 

Oskarżony wygłosił długie przemówienie, 
dowodząc, iż jest niewinien. 

Po replikach, sąd zamknął rozprawę, od- 
raczając ogłoszenie wyroku do poniedziałku. 

Po przerwie tenże sąd przystąpił do roz- 
poznawania drugiej zkołei sprawy tegoż Soł- 
łohuba. > 

Sąd opierając się na materjale, jaki do- 

Panama ceina 
W” piątek, w 13-ym dniu procesu, toczące- 

go się przed V-ym wydziałem karsym-skar- 
bowym Sądu Okręgowego 0 prowadzenie 
przemytu z zagranicy i nadużycia urzędni- 
ków cełnych i kolejowych zamknięty został 
przewód sądowy. 

O godz. 11-ej przed południem Sąd otwo- 
rzył rozprawę stron. 

Pierwszy głos zabrał jeden z trzech о- 
skarżycieli p. prokurator J. Rabczewski. 

Rzucając w retarycznie ładnem i mocnem 
przemówieniu tło sprawy, mówca przeszedł 
do charakterystyki poszczególnych oskarżo- 
nych, uwypukłając ich role. Zajmował się 
on tylko połową podsądnych. 

Zkołei przemówienie wygłosił drugi z 
rzeczników arżenia p. prokurator O. 

>, obrazuj ziałalność przestępczą po 
zostałych podsądnych. 

Wiczoraj p. prok. Klasse dokończył swe 
przemówienie, domagając się surowej k. 
dła wszystkich podsądnych. 

Oskarżenie popierał również przedstawi- 
ciel Ministerstwa Skarbu, jego radca praw- 
ny, mec. Winiarski. 

Zkolei przewodniczący, wiceprezes Hau- 
ryłkiewicz, udzielił głosu stronie oskarżo- 
nych. 

  

      

  

IPFON" SZKL 

starczył przewód w Sądzie Okręgowym, ogra- 
niczył się do referatu i rozprawy stron. 

Prokurator popierał skargę apelacyjną. 
Poszkodowany i powod cywilny, mec, Andre- 
jew żądali ukarania oskarżońego, zaś osk. 

Sołłohub, wskazując na braki w śledztwie, 
a zwłaszcza zaginięcie z akt oryginału kwe- 
stjonowanego wekslu, prosił o uniewinnienie. 

Sąd wyrok uniewiniający Sądu Okręgowe- 
go zatwierdził. 

Ka-er, 

przed sądem. 
nie aż do godz. 10-ej wiecz. 

Kolejno przemawiali mec. mec.: 
Kulikowski, Rubinow, Czernichow, 

czyk, Engiel, Rudnicki i Szlosberg. 
Dalszy ciąg rozprawy przewodniczący od- 

roczył do poniedziałku. Ka-er. 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 8 maja 1932 roku. 

10,00: Transm. 

Leon 
Barań- 

nabożeństwa ze Lwowa. 

    
    

  

11,58: Sygnał czasu. 12,10: Kom. meteor. 
12,15: Poranek symfoniczny z Filharm. 14,00 
Aud. rolnicze i muzyka. 15, Aud. dla 
dzieci. 16,20: Audycja dla w kich — 
17,15: Kącik językowy. 17,30: 5zef Pił- 
sudski* — odczyt wygł. min. Jędrzejewi: 

  

17,45: Pogadanka z cyklu „Kobieta ma gł 
18,00: Koncert. 19'00: Piosenki litewskie. 

1-,20: Co się dzieje w Wilnie*, — pogad. 
19,40: Program na poniedziałek. 19,45: Słu- 
chowisko. 20,15: Koncert. 2 : Kwadr. li- 
teracki. 22.10: Recital śpiewaczy, 22,40: Kom. 
i muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 9 MAJA 1932 R. 

    

Kom. mteor. 14.10: Program dzienny. 14.15: 
Opera francuska (płyty). 15.05: Komunikaty. 
15.25: „Bilans mojej ankiety w szkole* —- 
odczyt. 15.45: Audycja dla dzieci: (z legend 
o Św. Stanisławie). 16.20: Lekcja francuskie- 
go. 16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16.50: Włesołe piosenki (płyty). 17.10: „Boha- 

   

  

  

    
     

      

     

  

terowie* — odczyt. 17.35: Muzyka lekka. 
18.50: Wileński komunikat sportowy. 19.00: 
„Litwini w Prusach'* — odczyt. 19.20: „„Wra- 
Ё a z podróży do Jugos.awji“ — feljeton. 
19.35: Program na wtorek i rozmaitości. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: , Jak 
słyszymy muzykę przez radjo?* — feljeton. 
20.15: Koncert popularny. 21.3. atena wy- 
rzekania“ — feljeton, 21.50: Re fortepja- 

  

nowy. 22.40: Komunikaty i muzyka taneczna. 

ROWINKI RADJOWE. 
SZÓSTA AUDYCJA POPULARNA 

Dzisiejsza „audycja dla wszystkich* o 
godz. 1 ,20 przyniesie radjosłuchaczom na- 
szych wsi i miasteczek pogadankę p. T. Buj- 
nickiego o Świętym Stanisławie, którego u- 
roczystość dzisiaj właśnie obchodzimy, a 
następnie p. H. Hohendlingerówna mówić bę 
dzie o pokrzepiającem działaniu śmiechu na 
człowieka. Jej pogadankę ziłustruje szereg 
wesołych piosenek., odśpiewanych przez p. 

andę Hendrychównę i Adama Ludwiga. 
stępnie p. Wiitold Jodko odegra szereg 

miłych i przystępnych melodyj na cytrze. 

OSTATNI ODCZYT DLA MATURZYSTÓW. 

O godz. 17.30 na zakończenie tegorocz- 

  

     

   

        

nego cyklu odczytów dla maturzystów na- 
dany zostanie z Wkhrszawy odczyt P. Mini- 
stra Ośw Janusza Jędrzejewicza który 

  

będzie mówił o Marszałku Józefie Piłsud- 
skim. 

AUDYCJA DLA NAJMŁODSZYCH. 

  

Ne. 104 (2346) 

p. Józef Gliksmann opowie młodym radjo- 
słuchaczom historję powstania odzieży w 
pogadance p. t. . Jak zrobiono twoje ubran- 
ko?* Następnie odczytana zostanie poetycz- 
na legenda o świętym Stanisławie, napisana 
przez p. Janinę Ganowską. 

WRAŻENIA Z JUGOSŁAWII. 

W, poniedziałek 9 maja o godz. 19.20 przed 
mikrofonem wileńskim zabierze głos autor” 
„Sztuby* p. Kazimierz Leczycki, który opo- 
wie radjosłuchaczom 0 swych wrażeniach 
z Jugosławji, gdzie ostatnio bawił przez cza« 
dłuższy stykająe się z jugoslowiaūskiemi sfe- 
rami kulturalno-artystycznemi. 

List do Redakcji. 
Panie 

  

  

Szanowny Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o zamieszczenie poniż- 
szego oświadczenia. 

W „Słowie”* z dnia 5 b. m. zostało umie- 
szczone sprostowanie w sprawie przywłasz- 
czenia kaucji pracowników przez niejakiego 
Stanisława Adrjanowicza. O ile ktoś z pra- 
cowników zechciał sprawę „przywłaszczenia*” 
swej kaucji załatwić ugodowo, to jeszcze: 
nie zna że o przywłaszczeniu kaucji nie: 
może być mowy, pozostały jeszcze inne ofia- 
ry z nieopłaeoną pensją. oraz podstępnie 
wyłudzoną i przywłaszezoną kaucją przez 
Adrjanowicza Stanisława który usiłował pro- 
wadzić przedsiębiorstwo kosztem cudzych: 

i zy złożonych „niby* jako kaucje, = 
ionych z kasy Komunalnej bez wie- 

acowników. 

Wilno, 7 maja 1932 r. 
Irena Kutkowska 

ul. Smoleńska Nr. 3 m. 3. 

  

    

      

    

Przemówienia poszczególnych obrońców 
z ogólnej liczby 17-tu wypełniły posiedze- 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 
poborowych: pogadanki i muzyka. 13.20: 

Poniedziałkowa audycja dla dzieci (godz. 
15.45) składa się z dwóch części. Najpierw 

  

został skasowany przez Sąd Najwyższy i wo-  szkowski i mec. Engiel, popierając w całej Popierajcie Przemysł Krajowy 

  

      

  Dziś premiera! Przepiękny dźwięk. 
z ulubieńcem publiczności, słynnym 2) J YW МЕ 

Od 18 do 30 czerwca 1932 roku 

xi TaRG1 WSCHODNIE 
WE LWOWIE 

Zbiorowa propaganda artykułów masowej potrzeby i codziennego użytku 
dla wszystkich branż i artykułów. Rozdzielcza centrala dóbr dla bloku 

państw agrarnych środkowej i południowo-wschodniej Eurepy. 

IMPREZY SPECJALNE: 

Dział urządzeń dla zużytkowania siły napędowej wiatrów. 
Dział spertowo-turystyczny. Grupa papiernicza. Grupa rę- 
kodzielnicza i przemysłu domowego Grupa fryzjersko-kosme- 
tyczna. Wystawa psów rasowych. Wystawa uzdrowisk i zdro- 
jowisk. Wystawa kwiatowa i ogrodnicza. Targi hodowlane. 

IGO SYMEM : «< EWELINĄ HOLT ;.::;:: 
z m Dramat życiowo-erotycz- 

ny na tle melodyjnej ilu- 
stracji muzycznej, prze- 

platanej przepyszn..śpie- 
wem rosyjskim i w wykonaniu słynnej orkiestry. Nasze aparaty dźwiękowe oddają śpiew naturalnie precyzyjnie 
jak bezpośrednio ze sceny. Rosyjskie tańce. Ciekawa treść z życia rosyjskiego. — Nad program: Najnowsza 
atrakcja Paramountu i ostatni dziennik Peta. — Początek o godz. 2-ej. Na pierwszy seans ceny zniżone 

Jutro premjera! Słowiczy śpiew bohaterki filmu „Parada miłośc JEANETTE MAC DONALD 
Wiktora Mac Legien'a AFERA MĘŻATKI 
w rewelacyjn. arcydziele Atrakcje dźwiękowe. Początek o g. 4, 6, 8 i 10:15 

CENY MIEJSC: na |-szy seans: Balkon 50 gr, Parter 80 gr, na pozost. seanse: Balkon 70 gr., Parter 1 zł. 

Dziś ostatni dzień, początek o godz. 2-ej po poł. 

SZANGHAJ-EX 

      Lecznica Litewskiego Stow. Pomocy Sanil 
Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

Przyjęcia 10— 3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11 — 6 pp. 

Oplata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
xszelkio zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona. 

DUŻY PLAC 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 

Sżwięk. Kino-Taatr | 

PAN 
wiiea Wielka 42. 

  

I”
 

  Mistrzowska gra boha- 
tera filmu „X 27* 

Przepych wystawy i strojów. Szampański humor. 
  

Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Największa i najsłynniejsza sensacja doby obecnie 
Arcydzieło dźwiękowe 

P R E $ S znakomitego reżysera 
Józefa Sternberga. 

  

Rekord. M | [i t * h Film osnuty ma tle ostatnich wydarzeń w Chinach. Zgłoszenia Eee SĖ ABB ie) do |-go czerwca b. r. przyjmuje 

i najwytwom. ej a O warunkach dowiedzieč się: - otends: WATIENA UIBIPIE „ Anna May Wong от Clive Brook| Biuro raRców WSCHODNICH WE LWOWIE a Е. 5 Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na Jeszy stały GORY nišoje plac wystawowy, tel 5-37, 9 64 ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5       

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! Najpiękniejsza 
para kochanków 

Dziś ostatni dzień! 

Dźwiękowe Kino 

Zachwyt, podziw i entu- 
zjazm wzbudzi największa komedja sezonu p. t. 
W rol. gł: Maureen O'Sullivan, Will Rogers oraz Myrna Loy. Rekord humoru, fantastyczności tematu, po- 

tężnej wystawy i gry aktorów osiągnie bezwątpienia 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o$godz. 2, 4, 6, 8 i 10'15. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

Jeannette Gaynor i Charles Farrel 
MELODJA SZCZĘŚCIA Nad program: Najnowsze atrakcje dźwi 

6, 8 i 1015. w dnie świąt. o g. 2-ej, Na 

NA DWORZE KR 

w przebojow, śpiewno 
dźwiękowym filmie 

ękowe. Początek o godz. 4, 
l-szy seans ceny znizone. 

ÓLA ARTURA 
potężny film „Na dworze króla Artura" 

  CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

Jutro! 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
fekok dworca kolejow.) 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. II, tel. 15-61 

KINO -TEATR 

MIMOZA 
ul. Wielka Nr. 25 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Rejestr NANUIDWJ. 
DO REJESTRU HANDLOWEGO, DZIAŁ A, 
SĄDU OKRĘGOWEGO w WILNIE, WCIĄG- 

NIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 29. II. 1932 r. 

10915. IT, Firma: „Krakowianka — Tajby Krzepic- 
kiej”. Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykre- 
šia się z rejestru — z urzędu. 

w dniu 15. II. 1932 r. 
3404, III. Firma: „Bruk Józef — Zaufanie* Przed- 

siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z re- 
jestru — z urzędu. 

w dniu 4. II. 1932 r. 
12166. II Firma: „Sieleniewicz Antoni“, Przedsię- 

biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru 
— z urzędu - 

Nad program: Królowie   
   

    

  

DO REJESTRU HANDLOWEGO, DZIAŁ B, 
SĄDU OKRĘGOWEGO w WILNIE. WCIĄG- 
".__ NIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 18, XII. 1929 r. 

253, IV. Firma "'owarzystwo Handlowe POSTĘP 
— spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* Na likwi- 

datora wyznaczono adw. Bronisława Olechnowicza, 
zam, w Wilnie, ul. M. Pohulanka 14. Na mocy decy 
Sądu Okręgowego w Wilnie Wydziału Rejestru Handło- 
wego z dnia 7 marca 1929 r i z dnia 7 września 1929 r. 
zarządzono likwidację spółki i wyznaczono likwidatora. 

      

BAAR E 

OGŁOSZENIA 
„Kurjera Wileńskiego" 

PRZYJMUJE 

na najbardziej dogodnych warunkach 

Administracja, Jagiellońska 3 Ė 

ЕЕЕ ЕЕЕ 
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Dziś! Najnowsza i najwspan. kreacja ulub. całego świata 
kusząco-ponętnej Jenny Jugo w sensac. filmie kry min. 
cy dramat pięknego dziewczęcia z baru 
palni srebra w Argentynie. Wtrącenie niewin. do więzienia. Pełne niesłych. napięcia. 

Początek o g. 5-ej, w święta o g. 4-ej. Następny program: Proga zatracef. 

Pat i Patachon w Luna Parku 
100% rewja dźwiękowa p. t. WIELKA PARADA FOXA. 

Humor! Zabawa! Przepych wystawy! Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. 1-ej. Ceny od 40 gr 

Dziś! Wielki podwójny program! 
Dwie godziny huragan śmiechu! 

komików doby obecnej w 10 aktach. 

Dziś podwójny program! 

Miasto miłości 
Najpiękniejszy film doby obecnej. Bogactwo i przepych 
W roli głównej bożyszcze kobiet Iwan Petrowicz. 

Od 8 do 14 maja włącznie najpiękniejsze 
dźwiękowe arcydzieło Van Dyke'a 

   

  

46 Wielka 

Sprzysiężeni 
Partnerem Jenny Jugo— piękny Enrico Be 

Niebywała sensacja! 
Dramat cy- 
ganerji wiel- 
kich miast. 

Hoot Gibson — król 

Pierwszy raz w Wilnie. 

grywa trio koncertowe. 

| 
Egzotye POGANI 

arcyzabawna komeja-farsa w 10 aktach. 

Ogłoszenie. 
WAZNE DLA ELEKTROMONTERÓW 

i pracowników STACYJ ELEKTRYCZNYCH. 

Z iniejatywy Okręgowego Urzędu Miar i Lega_ 
lizacji Narzędzi Mierniczych — Towarzystwo 
Kursów Technicznych w Wilnie uruchamia 
jednomiesięczne Kursy sprawdzania i repera 
cji liczników. Wykłady, laboratorja oraz war- 
sztaty będą prowadzone przez siły fachowe, 
dobrane przy współudziale Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich Oddział w Wilnie. Kursy 
trwać będą od 23 maja do 21 czerwca b.r. Kan 
celarja przyjmuje zapisy i udziela informacyj 
codziennie oprócz świąt i sobót od godz. 17 do 
godz. 19 w gmachu Państwowej Szkoły Tech- 
nicznej w Wilnie — Holendernia 12. 

EEC IEEE INPE STS ITS 
Niebywała okazja! 
Dla przekonania wysyłamy niżej podane komple- 

ty, które są niezbędne dla każdego domu. 

50 mtr. towaru tylko za 15 zł, 
WYSYŁAMY: 10 mtr. płótna kremowego, nadającego 

się na I elkiego rodzaju, 10 mtr. oksfor 
du w różne pa i nadaje się na koszule i kale- 
sony męskie w dobrym gat. 10 mtr. ręcznikowe w 
dobrym gatunku. 

tylko za 15 zł. 50 gr. 
WYSYŁAMY: I ubranie męskie cajgowe gabard. w do- 

brym gat, & j. marynarkę i spodnie, 3 i pół mtr. 
Tweedu przetkanego jedw. na eleganc 

damską we wszystkich kolorach w dobrym gat. 

  

    

    

   

1 koszulę męską w dobrym gat., 1 koszulę damską 
dzienną, kolorową, lub czysto białą z dobrego płót- 

na haftowaną, 3 ręczniki waflowe w dobrym gat. 
1 para ka 
Do pow 

opakowan 

sonów w dobrym gatunku. 
ch kompletów doliczamy 2,50 gr. tyt. 

opłaty pocztowej. 
UWAGA: Wysyłamy 1 kołdrę watową z obustron- 

nem pokryciem satynowem z czysto białą watą w do- 
brym gatunku — TYLKO za 14 zł. 

Wyżej wymienione komplety w 
maniu listownego zamówienia (pł 
na poczcie). 

Za dobroć towaru gwarantujen k 

Adresować prosimy: „TANIE ŽDODLO“ 
wł. Leon Krakowski, Łódź, skrz. poczt. 547. 

  

  

   

      

   
jłamy po otrzy- 
ę przy odbiorze 

    

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

  

niezwykłych przygód, 

KETONAL film świata. Śmiać się będą wszyscy! Król wesołków genjalny komik BUSTER 
N w swojej й 

najlepszej kreacji dźwiękowej „BUSTER NA FRONCI 
przeżywa na froncie i na tyłach jako żołnierz i miljoner. Nad progrem: Atrakcje dźwiękowe. Dla 
zwolone. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. ! 2-ej. 

Tysiące 
jakie Buster 

młodzieży do- 

epopea humoru. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

10-zktowy 
wziuszają- 

Kradziež planėw ko- 
Poszukiwanie mordercy 

e trzech 
nfer. 

Arcyzabawne awan- 
tury 2-ch największ. 

kowboyów w filmie p. t. 

Krwawy porachunek 
Od godz. 7-ej wiecz. przy- 

Ceny miejsc zniżone. 

zny dramat. W rol. główn.: 
Ramon Novarro i Rene Adoree. 

śmiechu i humoru Pąt i Patachon na własnych śmieciach — chłopcy do rzeczy 

po ITT DIT: 

KURIER WILEŃSKI H 
Spółka z ogr. odpow. i 

DRUKARNIA | 
INTROLIGATORNIA | 
„ZNICZ: 
Wilno, św. Jańska Nr. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
— TANIO — 
SOLIDNIE 

(SSA: Ro) 
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Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warankach   I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

8324 

Wdowa bezdzietna, śred- 
nich lat, posiadająca prak- 
tykę prowadzenia gospo- 
darstwa w majątku i do- 

mach miejskich 
poszukuje pracy 

gospodyni 
Łaskawe oferty kierować: 

Kocia 3, m. 5   

  

  

Ši 

  

OSTATNIE 10 DNI WIOSENNEJ SPRZEDAŻY REKLAMOWEJ 
SUKNA, WEŁNY i JEDWABIU 

i RESZTEK FABRYCZNYCH 
Ceny nieznane jeszcze w Wilniel 

Ze względu na ograniczoną ilość towaru przeznaczonego dla sprzedaży 
reklamowej i powodowani chęcią zaspokojenia potrzeb jak najszerszych 
rzesz naszej Sz. Klijenteli, wydzielamy podczas sprzedaży reklamowej 
maximum 6 metrów sukna bielskiego, wełny lub jedwabiu na osobę. 

Z. KAZASKI, Wilno, Wielka 36 

  

Jedyny w Wilnie i na kresach Konsygnacyjny Dom Towarowy 

najpoważniejszych w kraju fabryk włókienniczych. 

  

   

   

€678 

FEFFEEFEFFEFFEFEF | 
El (kład manuiaktuy, jedwabiu i sukna 
CALEL NOZ 
Wilno, ul. Niemiecka 19, tel. 890 

powiadamia Sz. Publiczność, 
iż otrzymano w tym tygodniu 

OSTATNIE NOWOŚCI 
WIOSENNE i LETNIE 

Ceny niezwykle niskie. 
Prosimy przekonać się. 

HEELEEEEELHEGEELHOCL 
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Овпхім› FARMACEUTYCZNA 8 
P.KOWALSKI waRszAWA. 

  

   DRZEWKA i KRZEWY 
OWOCOWE 

odporne na mrozy, wyhodowane na miejscu 
w szkółkach, dobry wybór polecają 

na sezon wiosenny 

SZKÓŁKI MOZELEWSKIE 
KOLONJI WILEŃSKIEJ 

Wilno, Zawalna 6, m. 2. 
CENY. PRZYSTĘPNE. 

   
    
   

     

OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
wartościowe piwo w używane butelki „Patent" 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

  
  

Drukarnia „Znicz*”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

  

   

  

    

       

   

   
   

Panie bez posady 
Poważne T-wo po- 
szukuje od zaraz in- 
teligentnych pan. 

Wymagamy: sumien- 
nej i energicznej pra- 
cy. Ofiarujemy: stalą 
dobrze platną posadę 
Awans zapewniony. 
Zgłaszać się z doku- 
mentami: poniedzia- 
łek i wtorek 10—12 
i 2—4 ul. Mickiewi- 
cza 41—19. Front. 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 

ez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wileńsk." 
pod „Maszynistka“ 

    

1000—DOLARÓW — 1000 
sprzedaje się przy ul. An- 
tokolskiej, Pośpieszk   a, 

  

dom drewniany. Nadaje 
się na handel. 

Dowiec się ul. Zam- 

  

kowa 20 m. 2. 
  

G. AURKIEWICZ 

ZAKŁAD  KRAWIECKI 

Kalwaryjska Nr. 16 m. 19.   

DRUSKIENIKI 
„HOTEL EUROPEJSKI" 

i WILLA „MARTA* 
pensjonaty Z. Glińskiej. 
Pokój z utrzymaniem 821. 
(można bez utrzymania). 
W sezonie b. dla chorych 
będzie prowadzona ku- 

kuchnia djetetyczna. 

LETNISKA 
do wynajęcia 2—3—4 po- 
kojowe (z kuchniami) w 
suchej miejscowości nad 
Wilją. Sosnowy las, plaża. 
Odległość od Wilna 13 
klm. w stronę Niemenczy- 
na, komunik:cja autobu- 
sowa. Informacje osobiś- 
cie i telefonicznie — ulica 
Mickiewicza 33, m. 6, 

telefon 12-12 

  

  

DO WYNAJĘCIA, lub 
sprzedania komfortowe 
dwa mieszkania po 3 po- 
koje w domu spółdzieł- 
czym. Ulica Mostowa nr. 
3. O warunkach dowie- 
dzieć się u dozorcy * lub 

w Zarządzie. 

DO WYNAJĘCIA jeden 
pokój duży lub dwa z u- 
żywaniem kuchni. Wileń- 
ska Nr. 39 m. 21. 

Lt Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moczopłuiowe, 

ulica Mickiewicza 4. 
telefon 10-50, 

od godz. 9—12 1 4—8:. 

Or. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa: 
Chor. kobiece. wenerycz=- 
ne, narządów moczowych.. 
odg 12—2 i 4-—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

    

Lekarz-Dentysta 

D. Frydman Jasz. 
uk. Wielka Nr. 4 

Nowość Korony i mestki 
porcelanowe z gwarancją 

  

Akuszerka 

Marja Laknejoma 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz,. 

lica Kasztanowa 7, m, 5% 
W. Z.P. Nr. 69. 8520 

  

P O K O J, wszelkie wy- 
gody, do wynajęcia. Wi- 

leńska 32 m. 5. 
  

WYNAJMUJE SIĘ 

6-cio pokojowe  mieszka- 
nie, Wileńska 34/6; do- 
wiedzieć się u właściciel- 

ki 4—5 pp. 

  

PLAC DO SPRZEDANIA 
około 900 sążni kw. Do- 
wiedzieć się Fabryczna 

20 m: 3, 
  

   OKAZYJN różne po- 

zostałe z licytacji rzeczy 
oraz SAMOCHODY sprze 
daje tanio LOMBARD, ul. 
Biskupia 4, tel. 14-10. 
Oda Ć 

POTRZEBNA SŁUŻĄCA 
do wszystkiego ze skrom- 
nemi naganiami. Do- 
wiedzieć się ul, Zamkowa 
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(dtzę$iiwe Jasų 
do I-eį klasy 

25 Loterji Kias. 
posiada 

Kolektura Spółdzielni 
Inwalid. Strzykarzy 

w WILNIE, 
Żełigowskiego 10 

  

Q'ezyinie sprzedają się 
stylowe meble do po- 

koju jadalnego. Dowiedz. 
się: W. Stefańska 13—1.   

Akuszerka 

Marja Arena 
przyjmuje od 9 r. do 7 wc. 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

Zakład Fryzjerski 
M. Rajchei, Subocz 45. 

Salon męski i damski. 
Wykonanie solidne. 

Ceny. konkurenc. 8525- 

Eozamin dojrzałości. 
Przygotowywanie ze 
wszystkich przedmio- 
tów do egzaminów 
w zakresie szkółśred- 
nich. Języki obce 
(francuski, niemiecki) 
systemem konwersa-. 
cyjnym. Pomoc w na- 
ukach. Nauczanie za-- 
niedbanych specjal-- 
ną, skróconą meto- 
dą. Wykładają b. na- 
uczyciel gimnazjum,. 
absolw. U,S.B. i specj. 
matematyk. Zgłosze- 
nia do Redakcji pod! 
„Nauka“. 10406 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 

  

  

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis,


