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MORD PARYSKI. 
Z ręki fanatyka politycznego pa- 

dły strzały, które żałobą okryły Fran- 
ję i głośnem echem odbiły się w ca- 

łymi Świecie. 

Paweł Doumer urodził się 22 mar- 

ca 1857 r. w głuchej, prowincjonalnej 
mieścinie Oriac, jako syn ubogiego 
wyrobnika. Od pierwszych dni swego 
życia zetknął się przyszły prezyden! 
Francji z dokuczliwą nędzą. Dość po: 
wiedzieć, że gdy 15-letni Pawełek, ja- 
ko goniec w drukarni przyniósł matce 
pierwsze, zarobione przez siebie pie- 
niądze — 50 franków biedna praczka 
własnym oczom wierzyć nie chciała. 

Chłopak wykazywał duże zdolnoś- 
ci. a jeszcze większą pilność, Uczęsz- 
czał na kursy politechniczne w Pary- 
żu. Po świetnem złożeniu egzaminów 
otrzymał skromną posadę nauczycie- 
la ludowego na prowincji. Jego ucz- 
ciwość i energja zwróciły uwagę prze- 
łożonych. Senator Henri Martin po- 
wierzył mu godność redaktora małej 
gazety prowincjonalnej. Na tem sta- 
nowisku przeszedł Doumer pierwszy 
chrzest pracy dziennikarskiej. W 1888 
roku zostaje wybrany posłem. Jaka 
radykał rozwinął Doumer — po zdo- 
byciu w międzyczasie stopnia dokto- 
ra praw — ożywioną działalność po- 
lityczną. Jego werwa publicystyczna 
uczyniła zeń niebezpiecznego przeciw 
nika politycznego. W 1896 r. były go- 
niec mianowany został generał-guber- 
natorem Indochin. 

Z tej arcyważnej dla kraju misji 
wywiązał się Doumer świetnie. Nie- 
tylko uniknął bowiem Śmierci z rąk 
tubylczych fanatyków, którzy zgładzi. 
li jego trzech poprzedników, ale zdo- 
łał pozyskąć zaufanie ludności, pod- 
niósł wysoko prestige Francji w 0- 
czach Anamitów, dźwignął poziom cy 
wilizacyjny egzotycznego kraju. Kie- 
dy wreszcie w 1902 r. wrócił do oj- 
czyzny, ponowne wejście do parla- 
mentu nie stanowiło dlań już żadnych 
trudności. W trzy lata później zosła- 
je przewodniczącym izby deputowa- 
nych, a w 1906 r. — kandyduje, na 
prezydenta republiki. W 1917 — 1920 
roku Doumer zasiada w gabinetach 
Painleve'go i Clemenceau; w -1922. r. 
— piastuje tekę ministra Finansów w 
gabinecie Brianda: w 1927 r. — pełni 
godność przewodniczącego senatu. 
Rok temu, 13 maja 1931 r. obejmuje 
najwyższy w kraju urząd prezydenta 
republiki. W rok potem 6 maja, 75 
letni starzec, który uszedł rąk fanaty- 
ków anamickich, pada z ręki fanatyka 
rosyjskiego, 13-ty z rzędu prezydent 
Iil-ej republiki dzieli los 4-tego jej 
prezydenta Sadi Carnota, zasztyleto- 
wanego w 1894 r. przez anarchist+ 
włoskiego w Lyonie. Obaj dziwną iro- 
nją losu zginęli z rąk cudzoziemców. 

Niewiele już dodać można szcze- 

gółów do tragicznego mordu. Pow- 

szechna uwaga skupia się obecnie na 
osobie mordercy. Z komunikatu kan- 
celarji francuskiego prezesa mini- 
strów wynika, że Paweł Gorgulew był 
założycielem i przywódcą organizacji 
t: tów rosyjskich, złożonej z 40 

członków. Wersję tę potwierdzałyby 

również pierwsze zeznania mordercy. 
który oświadczył, że przybył do Pary. 
ża z Monaco specjalnie poto, by 

strzelić prezydenta republiki i zmusić 
Francję do wypowiedzenia wojny So- 

wietom. O nienaw Gorgulewa do 
bolszewików świadczy też wydana 

   

  

  

    

  

            

przez niego przed paru laty broszura - 

  

języku rosyjskim p. t. „zielony pro_ 

gram jest drogą do zbawienia Rosji!” 
Na okładce tej broszury widnieje ry- 

synek, przedstawiający zieloną jodłę. 
pod którą znajdują się dwie złożone 

na krzyż kosy oraz dwa piszczele z 
trupią czaszką. Pod tem wszystkiem 

widnieje półksiężyc z napisem: „Na- 
pra- 

      

  

  

   
ura liczy około 80 stron i za- 

wiera szczegółowe wskazówki obale- 

nia ustroju sowieckiego. Na samym 
wstępie zwraca się autor do Rosjan 
wszystkich klas społecznych z apelem 
do jedności akcji, mającej na celu 0- 

swobodzenie Rosji od bolszewików. 
Rosję zbawić może — zdaniem auto- 

ra — jedynie „rosy udowa, włoś 
ciańska, rolnicza partja zielonych*. 

W kie wioski i chutory winny łą- 
e się w lokalne pułki kawalerji lub 
piechoty, po 600 ludzi w każdym. 

Pułki winny łączyć się w zielone dy- 

wizje, które mają opanować bolszewie 

kie zapasy, składy, banki i t. d. Troc- 

ki sprzedał Rosję Żydom. Dla Żydów 

  

   

   

  

socjalistów i cudzoziemców nie po- 
winno być miejsca w nowej, wolnej 
Rosji. Prezydentem rosyjskim może 
być ten, kogo naród wybierze. byleby 
nie komunista, socjalista, monarchi- 
sta, Żyd, obeokrajowiec. czy cudzozie- 
miec. W przeciwnym razie, włościań_ 
ska partja zielonych dokonuje nie- 
zwłocznie przy pomocy swej partyj- 
nej zielonej armji przewrotu państwo- 
wego i wybiera dyktatora. W nowej 
Rosji może korzystać z autonomii je- 

   
dynie Ukraina. Natomiast Gruzja, 

jdżan, Abchazja, Dagestan, 
,„ Tatarzy, Baszkirzy, Turk- 

meni i t. d. — slanowczo nie mogą 
mieć przywilejów. Niepodległość Pol 
ski, Łotwy, Estonji. Litwy i Finlandji 
zostanie przez przyszłą Rosję uznana. 
Zielona armja będzie mogła z łatwoś- 
cią zwalczyć bolszewików, dzięki 
„ezołgowi typu Medium C* (?) oraz 
specjalnym mechanizmom. Uzbrojeni 
w takie mechanizmy zieloni partyzan- 
ci w sile 300 ludzi zdołają odpierać w 
ciągu 24 godzin ataki 6-tysięcznej wa- 
tahy nieprzyjacielskiej, przyczem sa- 
mi żadnych strat nie poniosą. 

stoczony powyżej „program'** 
wyraźnie przeczy zdrowemu rozsąd- 
kowi, co przemawialoby za tem, že 

Gorgulew jest niespelna rozumu. Wer 
sję o niepoczytalności mordercy sta- 
rają się usilnie lansować emigranekie 
pisma rosyjskie, obawiając się — nie 
bez słuszności oburzenia opinji pu- 
blicznej, któraby się niewątpliwie 
zwróciła przeciwko emigracji rosyj- 
skiej, jako czynnikowi, wytwarzają- 
cemu atmosferę, w której dojrzeć 

mógł potworny pomysł zgładzenia 
bezbronnego starca. Jednak, mimo 
niezupełnie normalnego zachowania 
się w czasie aresztowania i podczas 
śledztwa, mimo niezupełnie przytom- 
nej broszury i mimo świadectwa dy- 
rektora instytutu ginekologicznego w 
Pradze, stwierdzającego stałe napady 
depresji u mordercy — psychjatrzy 
paryscy uznali ostatnio, że Gorgulew 
jest za swe czyny całkowicie odpowie 
dzialny. Niewykluczona jest notabe- 
ne symulacja. W każdym razie, cha- 
rakterystyczne światło na „ideowość' 
mordercy rzuca fakt sfałszowania 
przezeń papierów mających stwier” 
dzać odbyte studja lekarskie. „Obłęd* 
nie przeszkadzał również Gorgulewo- 
wi ćwiczyć się po całych nocach w 
strzelaniu do cełu z rewolwerów, któ- 
rych aż 2 przy mordercy znaleziono. 

Cały świat z napięciem oczekuje 
ostatecznych wyników śledztwa, któ- 
reby ustaliło czy Gorgulew działał z 
własnej tylko iniejatywy, czy też z 
polecenia jakiejś organizacji. Czy 
istotnie wyobrażał sobie, że popsuje 
stosunki francusko-sowieckie, czy też 
pragnął tylko smutnego rozgłosu He- 
rostratesa? Czy działał z pełną, jasną 
świadomością, czy też w stanie za- 
mioczenia nie wykluczającego zresztą 
odpowiedzialności prawnej za czyny. 
Czy działał w imieniu rosyjskiego fa- 
szyzmu czy też może był poprostu 
bolszewickim agentem — prowakato- 
rem, który spowodować chciał rząd 
francuski do zastosowania represyj w 
stosunku do tysięcznych rzesz emigra- 
cji rosyjskiej? B. prezydent Franeji 
Millerand, który przybył do pałacu 
Elizejskiego dla wyrażenia kondolen- 
cji wdowie Doumer oświadczył z całą 
stanowczością, iż wie napewno, że 
morderca jest bolszewickim agentem. 
Millerand jest za poważną firmą, by 
mówić na wiatr. Widocznie ma jakieś 
niezbite poszlaki. W labiryncie tych 
sprzeczności, wyczekuje się rezulta- 
tów śledztwa i rozprawy sądowej, ni 
by kłębka Arjadny, chociaż wątpliwą 

jest rzeczą, by sędzia śledezy lub prze- 
wód sądowy zdołali rozświetlić mrocz 
ne zakamarki mistycznej, rosyjskiej 
duszy zbrodniarza. 

Szczątki Pawła Doumera spoczną 

  

    

  

  

    

  

    

    

  

  

  

    
  

  

w Panteonie, tym ostatnim, ziemskim 
przybytku zasłużonych ludzi ziemi 
francuskiej. Przed katafalkiem czci- 
godnego starca pochylą się w żałob- 
nym hołdzie sztandary republikań- 
skiej Francji Przed nami, Polakami, 
rozsnuwa się — jakże tragiczny w 
swej uderzającej analogji! —- moment 
z przed 10 lat, kiedy w identycznych 
niemal okolicznościach padł od kul 
fanatyka politycznego pierwszy pre- 
zydent Rzeczypospolitej. Z większem 
przeto może niż u innych odczuciem 
bólu Francji, śpieszy kraj nasz z wy* 
razami głębokiego i szczerego żalu po 
stracie Tego, którego słusznie uważa- 
no za wypróbowanego Polski przyja* 
ciela. 

Echa tragicznego zgonu 
prezydenta Donmera. 
Odpowiedzi na depesze 

kondolencyjne. 
WARSZAWA, 9. 5. (Pat). Do Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej I. Moś- 
ciekiego nadeszła następująca depe- 
sza od pani Doumer: 

Jestem głęboko wzruszona gorące- 
mi słowami, zapewniającemi mnie o 
udziale, jaki pan bierze w mym bólu. 

(—) Blanche Doumer. 

WARSZAWA, 9. 5. (Pat). W odpo- 
wiedzi na depeszę Pana Prezydenta 
Ignacego Mościckiego premjer Tar- 
dieu nadesłał telegram następującej 
treści: 

Głęboko wzruszony wyrazami sym- 
patji, jakie Jego Ekscelencja zechciał 
w swojem i Polski imieniu przesłać z 
powodu zamachu, skierowanego prze- 
ciwko prezydentowi Doumerowi, wy- 
rażam Mu serdeczne podziękowanie 
rządu republiki. 

(—) Tardieu. 

WARSZAWA, 9. 5. (Pat). W odpo. 
wiedzi na depszę kondolencyjną, wy” 
słaną z powodu zgonu prezydenta 
Francji Doumera marszałek Senatu 
Raczkiewicz otrzymał od prezydenta 
Senatu francuskiego p. Lebrun nastę- 
pującą depeszę: 

W imieniu Wysokiej Izby francu- 
skiej chcę Panu wyrazić nasze ser- 
deczne podziękowanie za wyrazy sym 
patji i współczucia ze strony Senatu 
polskiego i Pana osobiście, z powodu 
tragicznego zgonu prezydenta Dou- 
mera, które to wyrazy uważam za no, 

wy dowód przyjaźni, łączącej dwa na 
sze narody. Prezydent Senatu 

(7) Albert Lebrun. 

GENEWA, 9. 5, (Pat). Minister Za. 
leski otrzymał od premjera Tardieu, 
następujący telegram: 

Dziękuję Panu gorąco w imieniu 
rządu francuskiego za wyrazy serdecz, 

nej sympatji, przesłane mi z okazji 
zamachu, którego ofiarą padł prezy- 
dent Doumer. Byłem specjalnie ujętv 
bolesnem wzruszeniem, z jakiem na- 
ród polski przyłączył się do okrutnej 
żałoby, która okryła Francję. 

Min. Zaleski wyjeżdża 
na pogrzeb do Paryża. 
GENEWA, 9. 5. (Pat). Minister Za_ 

leski wyjeżdża jutro wieczorem do 
Paryża, gdzie weźmie udział we środę 
w pogrzebie Alberta Thomas, a we 
czwartek w pogrzebie prezydenta 
Doumera. 

Ambasador Polski złożył 
hołd zwłokom Ś.p. prezydenta 

Doumera. 
PARYŻ, 9. 5. (Pat). Ambasador 

Rzeczypospolitej Polskiej wi Paryżu 
w towarzystwie attache wojskowego 
oddał w dniu 9 b. m. po południu 
hołd zwłokom Ś. p. prezydenta Dou- 
mera oraz złożył wspaniały wieniec 
w imieniu Polski. 

Przed wyborami Prezydenta Francji. 
Painlevć przyjął kandydaturę. 

PARYŻ, 9. 5. (Pat). Painleve przy-jął oficjalnie kandydaturę na stano- 
wisko prezydenta republiki. 

Uchwała rady ministrów. 
PARYŻ, 9. 5. (Pat). Rada mini- 

strów rozważyła sytuację, wynikającą 
z faktu, iż wybory prezydenta republi- 
ki zbiegły się z wyborami parlamen- 
tarnemi, które zmieniły sytuację więk 

szości w Izbie i postanowiła jedno- 
myślnie, że po złożeniu jutro wieczo- 

  

rem, zgodnie z tradycją, na ręce no- 
wego prezydenta dymisji rządu, pre- 
zes rady ministrów zwróci się do pre- 
zydenta z prośbą, aby nie powoływał 
ponownie do rządu ministrów wcho- 
dzących w skład obecnego gabinetu. 

Trzecia narada premjerów na Zamku. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj przed południem odbyła się na Zamku 3 z rzędu narada 

b. premjerów rządów pomajowych. Przewodniczył P. Prezydent 

Rzeczypospolitej. W naradzie wzięli udział p. premier Prystor, 

prof. Bartel, prezes Sławek, marsz. Świtalski. 

Narada wczorajsza wywołała w kołach politycznych dużą sen- 

sację, bowiem została zwołana niespodziewanie. Rano przybył 

do Warszawy zawezwany, jak utrzymują, telegraficznie prof. Bartel 

i po konferencji, która trwała od 10-ej rano do 3-ciej po południu, 

wyjechał zpowrotem do Lwowa. 

Żadnego komunikatu oficjalnego o konferencji nie wydano, 

jednakowoż w kołach politycznych utrzymuje się przekonanie, że 

konferencja ta poświęcona była omówieniu sytuacji finansowej 
i gospodarczej oraz sytuacji międzynarodowej. Wbrew zaprzecze- 

niom czynników oficjalnych w pewnych kołach politycznych utrzy- 
muje się pogłoska, którą notujemy z obowiązku dziennikarskiego, 

że nie jest wykluczona zmiana gabinetu, aczkolwiek koła dobrze 
poinformowane twierdzą, że w chwili obecnej zmiana taka nie jest 

spodziewana. 

67 sesja Rady Ligi Narodów. 
GENEWA, 9. 5. (Pat). W ponie- 

działek przed południem otwarta zo- 
stała 67 sesja Rady Ligi Narodów 
pod przewodnictwem p. Matosa (Gua- 
temala), Otwierając posiedzenie prze- 
wodniczący Rady uczcił w gorących 
słowach pamięć prezydenta Doumera 
oraz Alberta Thomas. Na znak żało- 
by posiedzenie zostało przerwane. 

Po wznowieniu posiedzenia Rada 
załatwiła kilka spraw drobnej wagi. 

GENEWA, 9. 5. (Pat), Śmierć pre- 

zydenta Doumera i dyrektora Alberta 
Thomas wpłynęła na zmianę progra- 
mu sesji Rady Ligi Narodów. Rada 
odbędzie jutro jeszcze jedno posiedze_ 
nie. Parlament odroczy się do środy 
przyszłego tygodnia, aby pozwolić 
swym członkom na wzięcie udziału 
w, obu pogrzebach. Sprawy gdańskie 
i mniejszościowe, figurujące na po 
rządku dziennym sesji, będą załatwio 
ne dopiero po wznowieniu prac w 
przyszłym tygodniu. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
DR. SZAULIS POSŁEM W. AUSTRJL 

Jak podaje Elta, w ub. środę litewski 
minister przy rządzie niemieckim i austrjac- 
kim dr. Szaulis złożył prezydentowi Austrji 
swe listy uwierzytełniające. 

WIYJAZD POSŁA MORATHA, 

Onegdaj wyjechał wezwany nagle do Ber- 
lina w sprawach służbowych poseł niemiecki 
Morath. Możliwem jest, że na swe stanowi- 
sko w- Kownie już nie powróci. Obowiązki 
posła czasowo pełni radca poselstwa Wkerk= 
meister. 

PROF. WOLDEMARASOWI ZEZWOLONO 
NA WYJAZD ZAGRANICĘ. 

WI tych dniach Trybunał Najwyższy roz= 
patrzył prośbę prof. Woldemarasa o zezwo+ 

lenie mu na wyjazd zagranicę celem wyda- 
nia książki o kwestji klajpedzkiej. Trybuna? 
podanie prof. Włoldemarasa uwzględnił, zez- 
walając mu na wyjazd zagranicę na 3 mie- 
siące, 

W! OPRACOWANIU PROJEKT ORDYNACJI 
WYBORCZEJ DO SEJMU. 

Jak podają pisma, w ostatnich dniach w 
Radzie Stanu odbywają się nadzwyczajne 
posiedzenia, w których bierze również u- 
dział Dyrektor Departamentu Ochrony Oby- 
waltelskiej p. Nowakas. Rada Stanu rozważa 
obecnie projekt nowej ordynacji wyborczej 
do Sejmu. Jak przypuszczają, projekt ordy- 
nacji wpłynie do Gabinetu Ministrów celem 
rozważenia po opublikowaniu budżetu pań- 
stwowego na 1932 rok. 

PROF. HERBACZEWSKI WYSTĄPIŁ 
Z UNIWERSYTETU. 

Prof. Herbaczewski przesłał Senatowi U- 
niwersytetu zawiadomienie o swem ustąpie- 
niu z Uniwersytetu. Dymisję spowodował in- 
cydent, jaki wynikł między prof. Herba- 
czewskim a docentem Sruogą. Prof. Herba- 
czewski docenta Sruogę obraził i w związku 
z tem Rada wydziału humanistycznego uczy- 
niłą mu wymówkę. Prof. Herbaczewski po- 
czuł się dotknięty naganą i postanowił z 
ciała profesorskiego ustąpić. 

Ostateczne wyniki wyborów we Francji. 
Przesunięcie na lewo. 

PARYŻ, 9. 5. (Pat). Wyniki w;- 
borów dla całej Izby Deputowanych 

przedstawiają się następująco: kon-| 

serwatyści uzyskali 5 mandatów, re- 

publikanie — 130, republikanie lewi- 

cowi 63, republikanie radykalni — 

61, republikanie społeczni — 50, ra” 

dykałowie społeczni — 150, socjaliś- 

ci — 130, komuniści — 10, komuniś- 

ci dysydenci — 11. Razem 610 man- 

datów. Do ogólnego zestawienia brak 

jeszcze kilka mandatów kolonialnych. 

PARYŻ, 9. 5. (Pat), Przesunięcie 

na lewo, jakie dało się zauważyć pod- 

czas pierwszych wyborów, nietylko 

się utrzymało podczas wczorajszych 

ściślejszych wyborów, lecz jeszcze wy 

raźniej zaznaczyła. 

Wśród tego przesunięcia rozciąga 

się nawet na skrajną lewicę, gdzie so- 

cjaliści i komuniści zdobyli 

mandaty. 

Na 615 deputowanych ministerst- 

wo spraw wewnętrznych posiada 0- 

beenie dane €o do 610 mandatów, w 

tej liczbie wybrano 330 kartelowców, 

259 deputowanych umiarkowanych 

oraz 21 komunistów i komunistów 

dysydentów. 

nowe 

Nie biorąc w rachubę komunistów 

podobny stan rzeczy zapewnia karte- 

lowi wyborezemu lewicowemu więk- 

szość 71 głosów. Zatem opozycja po- 

przedniego parlamentu zamieniła się 

obecnie w większość. Radykałowie zy- 

skali 44 mandaty, liczba socjalistów 

Stanowisko premiera Tardieu. 
PARYŻ, 9. 5. (Pat). — Premjer Tardieu, 

wyciągając konsckweneje z wyborów do Iz- 
by, uważał, że zmiana większości w Izbie 
pozbawiła go autorytetu potrzebnego de po- 
ncszenia cdpowiedzialnošci za rządy. 

O ile nowy prezydent republiki zwróci 
się do niego o pozostanie na stanowisku, 
wówczas Tardieu zgodzi się na to pod wa- 
runkiem, że działalność jego będzie się ogra 
niezała do załatwiania bieżących spraw, 
premjer uważa bowiem że nie ma prawa 
przed zebraniem się nowej Izby, t. j. przed 

1 czerwa, podejmować jakąkolwiek inieja- 
tywę, która może być zakwestjonowana przez 
późniejszą większość. 

Kryzys rządowy będzie w istocie otwar- 
ty jutro wieczorem, rozstrzygnięty zaś zo- 
stanie dopiero w drugim tygodniu czerwca, 
po uprawomocnieniu się mandatów no- 
wych deputowanych oraz po ukonstytuowa- 
niu się prezydjum Izby. W ten sposób nowy 
rząd objąłby prawdopodobnie swe funkcje 
przed 16 czerwca, t. į. przed terminem ot- 
warcia konferencji lozańskiej. 

Painiewć oe sukcesach lewicy. 
PARYŻ, 9. 5. (Pat). Zapytywany 

przez przedstawicieli prasy, Painleve 
oświadczył, że sukces, odniesiony 
przez stronnictwa lewicowe, przecho- 
dzi najbardziej optymistyczne przewi. 
dywania. Wzajemne zrzeczenia się 
dokonane były we wszystkich okrę- 
gach wyborczych z nadzwyczajną so- 
lidarnością. 

Przy powitórnem głosowaniu wy- 
bory grupowały się koło trzech par- 
tyj: republikańsko-socjalnej, radykal. 
no-społecznej i socjalistycznej. Nie- 
które argumenty dotychczasowych 
ster dowych, jak np. słowa: „Gło- 

  

      

sować na te parije — to znaczy obni- 
żyć franka do jednego sou*, lub gło- 
sować na kandydata X, to znaczy 
głosować przeciwko Francji* — wy- 

wołały skutek wprost przeciwny. Re- 
zultaty wczorajsze nie zawiodły więc 
tych, którzy znają wrażliwość oraz 
niezależność wyborcy francuskiego. 

Nowa Izba Deputowanych — zda- 
niem Painlevego — jest bardziej le- 
wicowa, niż była nią w: roku 1924. 
Wielkim błędem dotychczasowego 
rządu było wysunięcie hasła walki z 
socjalizmem, który jest ideą szero- 
kich mas robotniczych. 

Unieważnienie wyborów w Hesji. 
BERLIN, 9. 5. (Pat). — Heski Trybunał 

Stanu uznał skargę partji gospedarczej w 
sprawie przebiegu wyborów do sejmu hes- 
kiego w dniu 15 listopada 1931 roku za uza- 
sadnioną i ogłesił unieważnienie wyborów. 

Wi ten sposób sejm Hesji został razwiązany 
i według przepisów konstytucji mają być 
rczpisane nowe wybery w ciągu najbliższych 
2 miesięcy. 

W środę Il-go maja r. b., jako w trzecią bolesną rocznicę zgonu ukocha- 
nego naszego Ojca i Teścia 

'». Restytuta Sumoroka 
zostanie odprawione w kościele Św. Jerzego o godz.7 15rano nabożeństwo żałobne, 

o czem zawiadamiają DZIECI. 

i republikanów społecznych zwiększy 

ła się znacznie. Skutkiem tego zapo- 

wiadają się poważne trudności. 

Rezultat wyborów stawia na po- 

rządku dziennym kwestję, czy zwy- 

cięski przy wyborach karteł lewico- 

wy utrzyma się również na terenie 

parlamentarnym, czy nastąpią nowe 

przesunięcia na rzecz nowych ugru- 

powań. W przyszłą niedzielę zbierze 

się kongres partji socjalistycznej ce- 

lem przedyskutowania sprawy udzia- 

łu socjalistów w rządzie. 

Prasa francuska © wynikach 
wyborów. 

PARYŻ, 9. 5. (Pat). — Prasa francuska 
obszernie omawia rezultat wczorajszych wy- 
borów. „Echo de Paris* stwierdza, że pomi- 

mo najbardziej tytanicznych nawoływań 
Francja głosowała wczoraj za kartelem le- 
wicowym. Na rezultat wyborów wpłynął 

stem głosowania w dwóch turach, jak również 
niepokój, niezadowolenie, bezrobocie, słowem 
kryzys światowy, którego konsekwencje dają 
się odczuwać we Francji już od szeregu mie- 

sięcy. Zwracając się do radykałów dziennik 
przypomina, że chwile demagogji przedwy- 
borczej minęły, a teraz trzeba będzie wziąć 

odpowiedzialność za rządy. Dziennik zapy- 
tuje, czy Herriot zdaje sobie sprawę z powagi 
sytuacji międzynarodowej, z trudności finan- 
sowych i społecznych i czy potrafi wyzwolić 

się z sojuszów, zawartych w okręgach wybor- 
czych. я 

Zdaniem „La Victoire“, organizacja wzię- 
ła górę nad dezorganizacją panującą w obo- 
zach umiarkowanych. Dyscyplina wzięła gó- 
rę nad rozluźnieniem dyscypliny, zapał do 
walki nad strachem przed jej istnieniem. Pa- 
cyfizm prokłamowany z zaciekłością, wziął 
górę nad chwiejnym nacjonalizem. 

  

   

  

Niemcy o wyborach. 
BERLIN, 9. 5. (Pat), — Omawiając w 

korespondencji z Paryża wyniki  wczoraj- 
szych wyborów, biuro Conti wskazuje na 
niepotwierdzenie się obaw kół lewicowych, 
że po zamachu na prezydenta Doumera wy- 
borcy zrewidują swe stanowisko, zajęte w 
pierw m głosowaniu. Przeciwnie, przesu- 
niecia frontu politycznego we Francji, agen- 
cja upatruje w motywach natury gospodar- 
czej i zagraniczno-politycznej. 

  

Na pierwszem miejscu stoją zdaniem 
agencji — reperkusje kryzysu gospodarcze- 
go na coraz to nową gałęź przemysłu fran- 
cuskiego. Pozatem wynik wyborów ma być 
objawem niezadowolenia większości narodu 
francuskiego z dotychczasowego. negatyw- 
nego rzekomo kursu polityki zagranicznej, 
która — jak mówi biuro Conti — zawsze 
mówiła, czego się nie chce, a nigdy nie 0š- 
wiadczała wyraźnie światu, do czego się 
dąży. 

Stanowisko delegacji francuskiej na kon 
ferencji rozbrojeniowej miało pozatem — 
według biura Conti — razić szerokie koła 
mieszezańskie. 

Włedług „Berliner Ztg. am Mittag', zwy- 
cięstwo lewicy przeszło wszelkie nawet naj- 
śmielsze oczekiwania. — Dziennik wyraża 
przekonanie, że Herriot jest obecnie mężem 
chwili, gdyż od jego stronnictwa, a miano- 
wicie radykalno-socjalnych, zależy wszelka 
przyszła większość rządowa.
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Ludzkošč przed nowym doniostym 
wynalazkiem. 

Wyzwolenie sił ukrytych w atomach. 

Prasa doniosła w krótkiej notatce 
telegraficznej o wynikach doświad- 
czeń dwóch uczonych angielskich, 
pracujących w słynnem laboratorjum 
fizycznem im. Cavendish'a w Cam- 
bridge. Asystenci profesora lorda Ru_ 
therforda, Cockroftt i Walton, zdołali 
przy eksperymentach, dokonywanych 
nad rozbijaniem atomów, uzyskać nie 
słychanie doniosłe rezultaty. 

Można mieć pewne wątpliwości co 
do ścisłości szczegółów, podanych w 
owej nader zresztą krótkiej depeszy. 
Fakt jednak, że źródłem owej wiado- 
mości jest wymienione wyżej labora- 
torjum im. Cavendisch'a, laborator- 
jum, którego kierownikiem był w 
swoim czasie genjalny Maxwell, póź- 
niej lord Thomson, a wreszcie obec- 
mie lord Rotherford, któremu udało 
się rozbić atomy ciał już w roku 1918 
fakt ten przemawia za tem, że zasad- 

nicze tło sprawy jest prawdziwe. Do- 
świadczenia, jakie odbywają się obec- 
nie na terenie doświadczalnych insty- 
tutów, w których fizycy pracują nad 
sztucznym rozpadem atomów, a więc 
sprawą uprzystępnienia nam nowych 
źródeł sił i energji, mogą mieć znacze- 
nie epokowe. 

Cały nasz przemysł współczesny 
opiera się w dużej mierze na wyko- 
rzysłaniu energji, otrzymanej przy 
spalaniu węgla. Z siły wody spadają- 
eej korzysta się w znacznie mniejszym 
stopniu. Węgiel jest więc obecnie pod 
sławą naszego zmechanizowanego ży_ 
<ia, podstawą bez której trudno jest 
wyobrazić sobie obecnie nasz świat 
maszyn i elektryczności. Pokłady wę- 
gla eksploatowane obecnie bardzo in- 
tensywnie kurczą się z roku na rok. 
Już za kilkaset lat ziemia pozbawio- 
na będzie zapasów czrnego djmentu 
i wtedy znaleźlibyśmy się w obliczu 
całkowitej ruiny naszego gmachu u- 
dogodnień technicznych. gdybyśmy 
nie ujarzmili i nie wykryli nowego 
źródła energji. 

Istnieją już elektrownie pędzone 
siłą dopływu i odpływu. Inni inżynie- 
rowie opracowali już plany wykorzy- 
słania ciepła wnętrza ziemi, istnieją 
także bardzo dobrze obmyślane plany 
korzystania z ciepła promieni słonecz- 
nych! Jest rzeczą bardzo możliwą, że 
technika przyszłości korzystać będzie 
ma większą skalę z tych wszystkich 
źródeł energetycznych. Nowem wszak 
że i nieobliczalnie wielkiem źródłem 

energji mogą się stać olbrzymie zapa- 
sy sił ukrytych we wnętrzu samych 
atomów materji, 

Spalając węgiel, korzystamy właś- 
ciwie tylko z znikomego ułamka ener 
gji w nim zawartej. Wyrażając się o- 
brazowo, czynimy mniej więcej tak, 
jak ktoś, co posiadając bryłę skalną 
z zamkniętym w jej wnętrzu skarbem 
drogocennych kamieni szlachetnych, 
sprzedaje tę bryłę za cenę samej tylko 
skały. Analogicznie przedstawia się 
problem energji ukrytej w atomach 
materji. Albert Einstein wykazał, że 
w jednej kropli wedy tyle istnieje za- 
pasów sił, że starczą na produkawanie 
przez cały rok 200 HP! Gdybyśmy po: 
trafili wykorzystać energję jednego 
kilograma węgla, moglibyśmy tą ener 
gja pędzić po morzu okręt oceanicz- 
ny przez kilka lat! 

Nie znano jednak — jak dotych- 
czas — żadnego. sposobu wydobywa- 
nia z atomów owych zawrotnych skar 
bów sił. Fizyk zadawalał się stwier- 
dzeniem, że siły te istnieją, a o wyko- 
rzystanie techniczne tego faktu pra- 
wie wcale nie dbał. 

Jeśli wierzyć wiadomościom pra- 
sowym, prace fizyków, Gockroft'a 
i Walton'a, pozwalają mieć nadzieję, 
że techniczna ekspłoatacja olbrzymich 
zapasów sił ukrytych w. atomach bę- 
dzie już w niedalekiej przyszłości rze- 
czą możliwą. 

Uzyskana przy doświadczeniach 
energja rozbitych cząstek atomów mia 
ła być sto razy większą, aniżeli ener- 
gja. użyta do rozbicia. Mówiąc po ku- 
piecku sprawa przedstawia się tak, 
jakgdyby ktoś zaangażował się w ja- 
kimś interesie sumą tysiąca złotych, 
a uzyskał przy tem sto tysięcy złotych 

Całkiem nowe otwierają się przed 
nami widnokręgi. Skoro ujarzmimy 
siły intra-atomowe nie będzie trzeba 
już w przysżłości transportować na 
dalekie przestrzenie wielkich ładun- 
ków materjału palnego oraz mozolnie 
wydobywanego węgla z mrocznych 
krużganków górniczych bowiem przez 
sztuczny ręQzpad atomów uzyskamy 
tak olbrzymie zapasy energji, że za- 
potrzebowanie materjału „palnego* 
wielkich elektrowni miejskich, względ 
nie innych centrali sił, będzie się obli- 
czało na rok w dekach, a conajmniej 
w kiłogramach! 

Rozpocznie się nowa era w życiu 
ludzkości. 

TAR TR EPP TE RSIETOSENI SS EISSTESSS 

Reichstag Rzeszy. 
Po przeprowadzeniu dyskusji politycznej nastąpi odroczenie. 

BERLIN, 9. 5. O godzinie 3ej po 
południu zebrał się Reichstag na kil- 
kudniową sesję. W ciągu trzech — 
czterech dni przeprowadzona ma być 
dyskusja polityczna, poczem Reich- 
stag odroczy się znów na kilka tygod- 
ni do właściwej sesji budżetowej. 

Otwierając posiedzenie, prezydent 
Reichstagu Loebe wspomniał o złoże- 
niu kondolencji na ręce przewodni- 
czącego parlamentu francuskiego z 
powodu zamachu na prezydenta Dou- 
mera oraz śmierci dyrektora Między- 
narodowego Biura Pracy Thomas. 

Na porządku obrad znajdowała 
się kwestja ustawy o spłacie długów 
państwowych oraz pełnomocnictwa 
pożyczkowe. Pozatem zgłoszono 3 
wnioski o votum nieufności dła rządu 
przyczem niemiecko-narodowi wyra- 
żają votum nieufności nietylko dla ca 
łego gabinetu, lecz.również dla Brue- 
ninga jako ministra spraw zagranicz- 
nych oraz dla ministra finansów Die- 
tricha. 

Narodowi socjaliści również we 
wniosku swym wyrażają voutm nieuf- 
ności dla całego gabinetu oraz mini- 
strów Groenera, Stegerwalda i Die- 
tricha, jednak bez specjalnego wnio- 
sku przeciwko kanclerzowi Bruenin- 
gowi. Wreszcie trzeci wniosek w tej 
samej materji zgłosili komuniści. Na- 
rodowi socjaliści złożyli pozatem wnio 
sek o zniesienie dekretu, rozwiązują- 
cego oddziały szturmowe  hitlerow- 
skie oraz projekt ustawy amnestyjnej 
dla członków rządu. 

W czasie debaty przemawiali: kan 
clerz Bruening, minister Groener oraz 
minister finansów Dietrich, który za- 
brał głos dla uzasadnienia zgłoszo- 
nych projektów ustaw. Minister Die- 
trich, przyjęty przez komunistów głoś 
nemi okrzykami, w dłuższem prze- 
mówieniu przedstawił stan finansowy 
Rzeszy i uzasadniał przedłożenia rzą 
dowe. Zadłużenie bieżące Rzeszy wy- 
nosiło w dniu 31 marca r. b. 1591 mil- 
jonów mk. Deficyt budżetowy za rok 
ubiegły wyniósł 423,5 miljona mk. 
Projekt preliminarza budżetowego na 
rok bieżący równoważy się sumą 8,3 
miljarda mk. Minister Dietrich uza- 
sadnia konieczność wypuszczenia po- 
życzki premjowej dla zwalczania bez. 
robocia. : 

W dyskusji pierwszy przemawiał 
poseł  Breitscheid _ przedstawiciel 
socjal - demokratów. Przemówie- 
nie swe mówca zakończył oświad- 
czeniem, że Niemcy nie mogą 
płacić reparacyj i że po wynikach о- 
statnich wyborów we Francji oczeki- 
wać należy wzmocnienia po stronie 
francuskiej woli do porozumienia. 

Następnie przemawiał komunista 
Schmeler, protestując przeciwko roz- 
wiązaniu organizacyj komunistycz- 
nych. Wniosek narodowego socjali- 
sty Fricka o odroczenie dalszych ©- 
brad został odrzucony. 

W zakończeniu posiedzenia parla- 
ment uchwalił zakończyć dziś pierw- 
sze czytanie projektów ustaw i odesłał 
je do komisji. 

Uroczystości 25-lecia 
Wskrzeszenia Teatru Polskiego 

Nie dość tłumnie zapełniła publicz- 
ność wielki teatr na Pohulance w 
dniu tak drogim dla wilnian. Przy 
czyną tego były z jednej strony kry- 
zys i zbyt podniesione ceny miejsc 

oraz nierozesłanie zaproszeń w tej 
ilości jak np. na 10lecie p. Wyrwicza, 
z drugiej, ta typowa obojętność i brak 
poczucia pewnych kulturalno-społecz- 
nych obowiązków, jaka się nieraz da- 
je we znaki u nas. Nie widzieliśmy 
w teatrze ani na raucie, wielu ludzi. 
którzy mogą i powinni byli przyjść, 
przez pamięć dla zasług p. Nuny i jej 
męża, przez poczucie obywatelskie. 
Dziwnym też trafem, było załedwie 
kilku wojskowych. Przed kurtyną 
przemówił ciepło p. Wierzyński obra- 
zując stosunek do teatru polskiego w 

Wilnie przedwojennego pokolenia. 
Zkolei widzowie oglądali dobrze zna- 
ną „Zemstę* w nowej oprawie i ob- 
sadzie. Odrazu powiedzmy, że insce- 
nizacja i dekoracje p. Galla, były kulą 

  

w płot! Zrozumieć trudno, jak arty- 
sta tej miary, może tak ślepo i bez 
poczucia stylu tekstu, zastosowywać 
modne kuby i wałki, oświetlone se- 
ledynowo-różowo, do koniuszowo-pu 
drowanej komedji z początku XIX w. 
Robiło to poprostu kakofonję. Na tle 
jakiegoś dancingu berlińskiego, ja- 
kiejś warszawskiej Adrji czy innej 
współczesnej Oazy, poruszały się fra- 
ki, kontusze i czamary. Widok rejen- 
ta Milczka siadającego swym kontu- 
szem na taki wałek moderne, to god- 
ne kabaretu. Lepsza była komnata 
cześnika, 

Może nawet takie dekoracje dezor. 
jentują artystów. W stylu fredrow- 
skim utrzymali się oczywiście szanow 
ni goście, p-two Szczurkiewiczowie, 
ona jako pełna wytworności Podsto- 
lina, on jako demoniczny Milczek, p. 
Wołłejko, cześnik wspaniały, czy to w 
białym kitlu, czy w kasztelańskim ja- 
kimś kontuszu, zacierał tekst zbyt- 

KURIE R Ww ESL E NSS KI 

Nagly zgon Alberta Thomas. 
Šwiat pracy poniósł wielką stratę. 

PARYŻ, (Pat) — Zmarł tu b. mini. 
ster dyrektor Międzynarodowego Biu- 
ra Pracy Albert Thomas. Znajdował 
się on w restauracji w okolicah dwor 
ca Saint Lazare, gdy nagle zasłabł, 
wyszedł więe do garderoby, gdzie padł 
bez przytomności na ziemię. Przewie 

Rola zmarłego w 
GENEWA (Pat). — Wiadomość o 

nagłej śmierci dyrektora Międzynaro- 
dowego Biura Pracy Alberta Thomas 
wywołała w Genewie ogromne wraże- 
nie i powszechny żal. 

Albert Thomas był jedną z najwy- 
bitniejszych postaci na terenie Gene- 
wy. Postawiiony przez pierwszą kon- 
ferencję pracy w r. 1919 na czele Mię- 
dzynarodowego Biura Pracy, odgry- 
wał decydującą rolę w rozwoju tej 
instytucji, która rozrosła się ponad 
wszelkie przewidywania jej twórców 
w wielki organizm, regulujący na 
płaszczyźnie międzynarodowej pro- 
blemy socjalne. Niestrudzony praco- 
wnik, pełen entuzjazmu organizator— 
Albert Thomas umiał zawsze skiero- 
wać działalność Międzynarodowego 
Biura pracy na właściwe tory. W 0- 
statnich czasach Albert Thomas, zda- 
jąc sobie sprawę z nowej sytuacji, 
wytworzonej dla międzynarodowej 

ziony do szpitala Beaujon, o godz. 
23.45 Thomas zakończył życie, 

Zmarły cierpiał od dłuższego cza- 
su na cukrzycę Thomas przybył wczo_ 
raj do Paryża w celu wzięcia udziału 
w głosowaniu. 

dziedzinie pracy. 
organizacji pracy przez postępy kry 
zysu i bezrobocia, stał się gorliwym 
propagatorem idei wielkich między- 
narodowych robót publicznych, w któ 
rych słusznie upatrywał potężny śro- 
dek walki z bezrobociem. 

Albert Thomas był wielkim przy- 
jacielem Polski i dokładał zawsze 
wszelkich starań dla utrzymania jak- 
najbliższych stosunków pomiędzy 
Międzynarodowem Biurem pracy a 
rządem polskim. 
W najbliższym czasie, jeszcze w ma 

ju, Albert Thomas miał udać się do 
Warszawy, gdzie był już poprzednio 
kilkakrotnie. 

Śmierć Alberta Thomas jest tem 
cięższym ciosem dla międzynarodo- 
wej organizacji pracy, że w ostatnich 
czasach zmarło kilku najwybitniej- 
szych działaczy w tej dziedzinie jak 
senator La Fontaine oraz minister So- 
kal. 

  

Rezultaty wizyty tureckiej w Moskwie 
Gospodarcze — nikłe, nolityczne utaione. 

MOSKWA, 9. V. (Pat). Agencja Tass po-, 
daje: Ukazał się następujący komunikat o 
pobycie ministrów tureckich: 

W. czasie pobytu w ZSRR prezes Rady 
Ministrów Turcji Ismet Pasza i minister 
Spraw Zagranicznych Tevfik Rużdi Bej od- 
byli szereg rozmów z wybitnymi przedstawi- 
cielami rządu sowieckiego. Ambasadorowie 
obu państw uczestniczyli w tych zebraniach. 
Rozmowy miały szczególnie serdeczny i przy 
jazny charakter i pozwoliły na szczegółowe 
rozważenie międzynarodowych problematów, 
interesujących oba kraje, jak również zagad- 
nień, dotyczących bezpośrednich stosunków 
pomiędzy obu stronami. 

Osiągnięto całkowitą jednomyślność po- 
glądów, pozwałającą stwierdzić, iż polityka 
ścisłej współpracy praktykowana w przesz- 
łości była w zupełności uzasadniona i że 
skądinąd obedna sytuacja międzynrodowa 
oraz interesy powszechnego pokoju nakazują 
konieczność nietyłko utrzymywania, lecz na- 

wet rozszerzenia tej współpracy. 
Szczególną uwagę poświęcono dziedzinie 

stosunków gospodarczych i intelektualnych 
pomiędzy Turcją a ZSRR. W! związku z naj- 
dokładniejszem zapoznaniem się przez gości 
tureckich z odbudową gospodarczą ZSRR, 0- 
raz sowieckiemi pracami naukowemi, okaza- 
łe się, iż w wielu wypadkach można ustalić 
wielką analogię eo do zagadnień, przed ja- 
kiemi stają oba kraje, oraz co do praktycznej 
możliwości ściślejszego i bardziej skutecz- 
nego zbliżenia w tej dziedzinie. 

Osiągnięto zasadnicze zbliżenie i w 
tym celu rząd sowiecki otworzył długoter- 

* 

Wizyta dygnitarzy tureckich w Moskwie 

i Leningradzie odbyła się w -formie uroczy- 

stej i demonstracyjnej. Gospodarcze wyniki 

wizyty są niepomiernie małe w stosunku do 

pompy, którą była otoczona. Należy stąd 

wnosić, że punkt ciężkości osiągniętego po- 

rozumienia, o którem mówi komunikat ofic- 

jalny, tkwi w kwestjach politycznych. Mil. 

czenie komunikatu wskazuje na tajność po- 

rozumienia, które zawiera zapewne ważne 

wzajemne zobowiązania. 

Turcja ostatnio wahała się między Ligą 

Narodów a Sowietami. W! końcu przełożyła 

Moskwę nad Genewę. Ale za jaką cenę? 

Narazie możliwe są tylko domysły. Zabezpie 

czając iinteresy sowieckie od południa, mu- 

siała Turcja uzyskać widoki na współdzia- 

łanie Moskwy w Azji Mniejszej i Arabji na 

rzecz odzyskania od angielskich _ wasalów 

dawnych posiadłości Porty Ottomańskiej, 

zwłaszeza Mossulu z jego nieprzebranemi 

złożami nafty oraz Mezopotamji. 

  

Przez Genewę droga do tych rewindyka- 

cyj nie prowadzi. Przez Moskwę — owszem, 

przynajmniej teoretycznie. Pozycja przeciw- 

ników Ligi Narodów doznała więc wzmoc- 

nienia, a członkowie międzynarodówki ge- 

newskiej, posiadający w Zachodniej Azji 

kolonje lub mandaty, muszą się coraz wię- 

cej mieć na baczności, Jedynym minusem 

Kemalowskiej Turcji w jej dążeniu do od- 

zyskania utraconych obszarów jest zer 

nie z Islamem, który u innych ludów Azji 

Zachodniej szczególnie u Arabów zachował 

spajającą siłę, a ostatnio wykazuje 

    

całą s 

nim krzykiem, ale temperament i po- 
stać były żywcem z tamtych czasów. 

Parą młodych byli p. Szurszewska 
i Bielecki, (którego opuścili na afiszu! 
potrafili z tych dwóch banalnych ról 
konwencjonalnych kochanków, zro- 

bić coś nader wdzięcznego i pełnego 
romantycznego życia. P. Wyrwicz ja_ 
ko Dyndalski był wyborny, ale pocóż 
go ubrano w jakiś turecki szlafrok, 
stylizowany na kontusz? Nigdyby po- 
pychadło Cześnika nie ośmielił się w 
takim szlafroku chodzić przed obli- 
czem pańskiem. 

Rolę Papkina powierzono p. Kar- 
pińskiemu, młody artysta bardzo sta- 
rannie opracował swą postać, która 

jest w sztukach Fredry jedną z bar- 
dziej skomplikowanych. Awanturnik, 
z przeszłością zaszarganą, jakiś ex- 
wojskowy, obcego, (może pruskiegoj 
autoramentu, poniewierany przez każ 
dego tchórza i .samochwalca, tuman 
przytem nie pozbawiony oryginalnoś- 
ciipoetyczności, jakiś Don Kichot a 

   

" rebours, posiada jednak taką dozę fan 
tazji, powiedziećby można poetyc- 
kiej, że ma się wrażenie jakoby ten 
biedny szmat ludzki chronił się w te 
kłamstwa i bajki, dla ocalenia od 

minowy kredyt w wysokości 8 miljonów do- 
larów, zwrotny: w naturze w ratach rocz- 
nych, na zakup nowoczesnych narzędzi g0s- 
podarczych, fabrykowanych w Sowietach, 
Uznano również za pożyteczne wzmocnić 
węzły kulturalne, łączące oba kraje, m. in. 
drogą bardziej ożywionej i bardziej bezpo- 
średniej wymiany pomiędzy instytucjami na- 
ukowemi obu krajów. : 

MOSKWA, 9. V. (Pat). Delegacja 
turecka powróciła w dniu 6 b. m. z 
Leningradu. W dniu dzisiejszym od- 
była się w ambasadzie tureckiej w Mo- 
skwie konferencja prasowa u ministra 
Spraw Zagranicznych Tevfik Rużdi 
Beja, podczas której, poza słowami na 
temat przyjaźni sowiecko-tureckiej, 
minister na zapytanie dziennikarza 
francuskego co do przystąpienia Tur- 
cji do Ligi Narodów, odpowiadał prze- 
cząco. 

Na zapytanie korespondenta PAT, 
minister potwierdził, że wraz z prem- 
jerem udają się w końcu maja do Rzy- 
mu. 

Wieczorem goście tureccy opuścili 
Moskwę, udając się przez Dnieprostroj 
i Odessę do kraju. 

Rzeczoznawcy techniczni i ekono- 
miczni pozostaną w Sowietach jeszcze 
parę tygodni. 

* 

pewne dążenia do wyjścia ze stanu biernej 
kontemplacji. 

Biedna staruszka Europa! Kłopoty i tro- 
ski zewsząd się gromadzą, a ona nawet 
ze swoim skłóconym i rozwydrzonym dro- 
biazgiem poradzić nie może. Sowiety tym- 
czasem nie pomijają żadnej okazji aby 
wzmocnić swoją antyeuropejską pozycję ko- 
sztem tejże Europy. Doprawdy, jest coś 

tragicznego w nieporadności starego Świa- 
ta. Hegomonja jego chwieje się coraz Sil- 
niej. 

Życiorys znakomitego 
działacza. 

Zmarły dyrektor Międzynarodowego Bin- 
ra Pracy Albert Thomas urodził się w roku 
1878 w Champigny sur Marne jako syn pie- 
karza. Ojciec jego nie żałował żadnych ofiar 
na studja syna. Jeszcze w czasie swych stud- 
jów Thomas, dzięki stypendjom, które uzy- 
skał, mógł odbyć krótką podróż do Rosji, 
przebył również rok w Niemczech na stud- 
jach uniwersyteckich. 

Gdy Jaures w r. 1904 zakładał „Humani- 
te“, Thomas, zanim jeszcze złożył egzamin 
doktorski z historji, objął 'w tem piśmie kie- 
rownictwo działu zagadnień socjalnych. Prócz 
tego wydawał Thomas także pismo p. t. „Re- 
vue Syndicaliste* i w dalszym ciągu zajmował 
się sprawami ekonomicznemi i przemysłowe- 
mi, jako współpracownik pisma „Informa- 
tion“. 

Polityczną karjerę Thomas rozpoczął w 
r. 1910, gdy go wybrano do Izby deputowa- 
nych, gdzie jako stronnik Jauresa interwenjo 
wał w r. 1910 w sprawie strajku kolejowego, 
wysuwając się na czoło wybitnych członków 
Izby. 8 

Wkrótce po wybuchu wojny, Thomas mia 
nowany został przez ówczesnego ministra woj 
ny Milleranda sekretarzem stanu dla orga- 
nizacji fabryk amun: W r. 1917, w poro- 
zumieniu ze swą partją, podał się do dymisji 
ze staonowiska ministra. W r, 1916 i 1917 
był dwukrotnie w Rosji dla uregulowania 
kwestyj amunicji, przyczem wspierał przy wy- 
buchu rewolucji rząd Kiereńs iego, zapobie- 
gając załamaniu się frontu rosyjskiego. Był 
również przez czas krótki posłem francuskim 
w Rosji. 

Z końcem wojny Thomas z entuzjazmem 
przyłączył się do idei Ligi Narodów tworze- 
nia nowych państw na podstawie samostano- 
wienia. 

Uznanie i życzliwość francuskich mas ro- 
botniczych znalazły w; w  ofiarowaniu 
Thomasowi w r. 1919 krzesła poselskiego z 
dep. Tarn po Jaures'ie. 

W miesiąc później powołano Thomasa na 
pierwszej konferencji pracy w Waszyngtonie 
Josobiście nie brał w konferencji udziału) na 
dyrektora Międzynarodowego Biura Pracy w 
Genewie, którem kierował do ostatniej chwili. 

Kto będzie następcą? 
LONDYN, 9. 5. (Pat). — Dzienniki tu- 

tejsze przewidują, że następcą Alberta Tho- 
mas, dyrektora Międzynarodowego biura Pra 
cy w Genewie, zostanie prawdopodobnie An- 
glik Butler, który od 10 lat pełni obowiązki 

i ektora Biura. 

  

    

      

  

  

   
    

   

  

Nowa umowa wojskowa 
Rumunji z Jugosławią 

i Czechosłowacją. 
LONDYN, 9. 5. (Pat). Prasa tutej- 

sza podaje depeszę „Fxchange Tele- 
graph* z Bukaresztu, według której 

podpisano dziś w stolicy Rumunji no- 
wą umowę wojskową między Ru- 
munją, Jugosławją i Czechosłowacją. 

Porozumienie ze Szwajcarją 
w Sprawie handlu. 

BERN, 9. V. (Pat). W dniu 8-go maja 
podpisane tu zostało przez wiceminisra Prze- 
mysłu i Handłu Doleżała i min. Pełnomoc- 
nego Modzelewskiego porozumienie kontyn- 
gentowe ze Szwajcarją w sprawie przywozu 
i wywozu, Dzięki umowie tej zagwarantowa- 
ne zostały rolnietwu polskiemu oraz pew- 
nym gałęziom przemysłu możliwości ekspor- 
tu do Szwajcarji. 

Szwajcarska Agencja Telegraficzna do- 
nosi, że układ ma wejść w życie dnia 20-g0 
maja z mocą obowiązującą wstecz od dnia 
1-go maja. 

    

Popierajcie Ligę Morską 
== i Rzeczną!! === 

      

Kim jest Gorgulew? 
Jak się zachowuje Gorgulew w więzieniu. 
PARYŻ, 9. 5. (Pat). — Gorgulew, strze- 

żony pilnie przez strażników więziennych, 
wykazuje wielkie przygnębienie, spowodowa- 
ne nietylke stanem moralnym ale i fizy- 
cznym. Dotychczas głowa i ręce jego są opu- 

chnięte od uderzeń, zadanych po zamachu 
przez wzburzoną publiczność. Głównem jego 
zajęciem jest zapisywanie całej masy kartek 
w języku rosyjskim. 

Z pobytu Gorgulewa w Berlinie. 
7 BERLIN, * (Pat). — Prasa niemiecka 

ogłasza interesujące  szezegóły o pobycie 
Gorgulewa w Berlinie w roku 1924, Gorgu- 
lew kilkakrotnie bawił w stolicy Niemiec, 
zamierzając nawet osiedlić się tu na stałe 
i poświęcić się pracy medycznej i literac- 
kiej. Gorgulew prowadził pertraktacje z róż- 
nymi nakładeami celem wydania swych bro- 
Szur i książek, Za cenę 100 dolarów otrzy- 
manych od nieznanej osohy wydał jeden 
z wydawców rosyjskich w Berlinie tomik 

    

twardej rzeczywistości. Jest błaznem 
sztuki. Jest tą obrzydłą wszystkim 
nudą, przypełzającą na jakiejś chabe- 
cie, kiedy go nikt nie prosi, używaną 
do najprzykrzejszych misyj, gotowy 
za grosze do każdej usługi. Z pewnoś. 
cią to postać prawdziwa, musiał Fre- 
dro takiego spotkać we dworach w 
Sanockiem. Żywcem go przeniósł na 
scenę, i obdarzył bogatemi cechami 
obyczajowemi. Naogół p. Karpiński 
dobrze go zrozumiał, może nie dość 
zaznaczył upajanie się Papkina włas- 
nemi opowieściami i trochę go zwul- 
garyzował, ale wizyta u Milczka i pi- 

  

sanie testamentu wyszły bardzo do-* 
brze, dykcja czasami szwankowała; 
perły i czyste złoto tekstu fredrowskie 
go muszą się sypać i Iśnić. Strój Pap- 
kina dobrze był stylizowany, odstą- 
piwszy od zwykle używanego mundu- 
ru pruskiego, w jaki go ubrali autor 
czy tradycja, dano mu karykaturalny 
strój z XVIII wieku, coś z Chodowiee- 
kiego i to było trafne. 

Po drugim akcie, na scenie gustow- 
nie ubranej kwiatami, i  koszami, 
wśród których wyróżniał się kosz z 
cyfrą XXV zrobioną z palm  wileń- 

poezyį Gorgulewa p. t: „Dal“, 
Na wiosnę 1930 roku wyszła w Ołomuńcu 

w przekładzie niemieckim powieść autobio- 
graficzna Gorgulewa pod tyt.: „Syn zakon- 
nieyć. Wi Berlinie Gorgulew prowadził ży- 
cie dzikie, unikając stykania się z ludźmi i 
stewarzyszeń w ktrych koncentrowała się 
emigracja rosyjska, wyrażając się z pogar- 
dą © związkach emigrantów. Wówczas już 
w rozmowach miał on oświadczyć, że stoi 
na czele rosyjskiej, par! narodowej. 

  

skich, od Magistratu, w otoczeniu ca- 
łego zespołu, oraz członków Komite- 
tu, ukazali się p-two Szczurkiewiczo- 
wie, p. Nuna urocza i dystyngowana 
w swej białej peruce i pięknej tuale- 
cie pedstoliny, jej mąż w czarnym kon 
tuszu Milczka. Pierwszy przemówił 
p. Folejewski jako prezes Kom. w od- 
czutej mowie sławiąc zasługi p. Nuny 
przed laty 25 dla Wilna i jej ofiarne 
poświęcenie materjalie oraz artysty- 
czne. Przyczem wręczył jej album 

Wilna w oprawie z ludowej tkaniny. 
Potem kolejno przemawiali: prof. Sła 
wiński od U. S. B. wręczając wydaw- 
nictwa uniwersyteckie, owinięte pięk- 
ną białą szarfą, p. w. prez Czyż od 
miasta, prez. ZASP. Pawłowski, wspo. 
minając jak pracował w pierwszym 
zespole wileńskim, w 1906 r., i jaką 
pomocą dla młodych artystów była 
dyrekcja Pani Nuny i jej męża. Dzię- 
kował w gorących słowach za jej pra- 
cę dla sceny polskiej przedstawiciel 
młodzieży. Zakończył p. dyr. Szpakie- 
wiez, przemówieniem 0 zadaniach 
Sztuki. Obecni uważali, że brakowało 
przemówienia od Zw. Literatów i od 
Zrzeszeń kobiecych, z których tylko 
Zw. Pracy Ob. Kobiet pamiętał o zło- 

  

Nr. 105 (2347) 

LISTY DO REDAKCJI 
Szanowna Redakcjo! 

Z powodu ..jubileuszu* mojej 30-letniej 
pracy literackiej oraz społecznej, urządzo- 
nego ku czci mojej przez litewską młodzież 
Uniwersytetu Włtowta Wielkiego, poczuwam 
się do szczytnego obowiązku za łaskawem 
pośrednictwem Szan. Redakcji podziękować 
dobrej Polsce za to, że mnie Litwina, oca- 
liła dla Litwy, że mnie, Litwinowi, pomo- 
gła dojrzeć i zakwitnąć w promieniach swej 
szlachetnej kultury. Polska nauczyła mnie 
miłować Litwę! Moje powiedzenie zakrawa 
na złośliwy paradoks, jeżeli się je rozważy 
na tle dzisiejszej zoołogji.. Mam ci ja odwagę 
powiedzieć prawdę, bolesną swą jasną oczy- 
wistością ludziom 1932 rokul! 

   

   

Całem sercem, łzawiącem się tęsknem 
wspomnieniem dni onych — minionych, po- 
dniośle romantycznych, przełomowo, —zwia- 
stunowych, — wdzięczny jestem Kochanemie 
Krakowowi, który mnie — tułacza*) — w 
r. 1897 przygarnął, mną — bezdomnym — 
się zaopiekował, mnie — 19-letniemu mło- 
dzieńcowi — nie dał spodleć, 
mnie — niedoukowi — dał piękne wycho- 
wanie oraz wzorowe wykształcenie w najkul- 
turalniejszym w one czasy ośrodku! Nigdzie 

  

zmarnieć, 

  

  

nie przeżyłem itak pięknych, tak uroczo wznio 
słych „choć częstokroć ponuro smutnych, 
chwil, jak w Grodzie podwawelskim! Nig- 

dzie nigdy nie spotykałem tak ciekawych, 
tak duchem bogatych, oryginalnych ludzi, 
jak właśnie w Krakowie! Nigdzie tak blisko 
nie obcowałem z Duchem (tak!) Historji mo- 
jej Ojezyzny Litwy (o, Norwidzie, mój orę- 
downiku duchowy!), jak w tym mistycznym: 
Grodzie tem Mauzoleum 
Chwały Genjusza Litwy!... я 

Ludzie dzisiejszego Krakowa. zdegrado- 
wanego, zniwelowanego (jakże ja  bolejęf) 
na rzecz Wiarszawy, może już zapomnieli a 
tym „Litwinie Herbaczu*, o tym „satanicz- 
nym Sukur-Mukue*, który aż nadto często 
ich martwił, straszył i weselił, czasami zach- 
wycał, „przedziwnymi wybrykami** swego 0- 
gnistego temperamentu, swojemi czarodziejst- 
wami, magjami, djabolikami astrologicznemi 
wróżbami, szalonej treści odczytami, misty- 
czno-kobietońskiemi (o, Witkacy!) awantu- 
rami.. Może już i żebracy krakowscy, któ- 
rzy nazywali mnie „świętym artystą '(auten- 
tyczne!), zapomnieli o mnie! Atoli przekona- 
ny jestem wiernie, że najmarniejszy murek 
Grodu podwawelskiego pamięta tego dziw- 

nego Litwina, który nocami — jak widmo 

— biegał po ulicach miasta i płakał, jak pa- 
cholę, z zachwytu nad Krakowa ukrytem 
pięknem! Nikt tak czule nie czuł i nie miłe- 
wał Krakowa (chyba tylko jeden jeszcze 
Wyśpiański), jak ja, choć-z tego nikomu się 
nie spowiadałem, wyjąwszy mury klasztorne 
Skałki, Norbertanek (z dzwonem topielców)... 
Milczę, bo się boję pisać łzami... 

Z grona zaszczytnie znanych Polaków, 

którym zawdzięczam może i to, że talentu 

mego nie zmarnowałem, szczególną wdzię- 

cznością moją wyróżniam. wzniosłą Postać 

prof. Marjana Zdziechowskiego... On-ci naj- 

lepiej zna tragiczne dzieje mojego krakow- 

skiego żywota.. Dziękuję Ci, Polsko, za to, 

żeś pozwoliła mi przytulić się do Twego 

Serca w dni! mojej niedoli! 

Żmiją nie będę, kłócąc się z Tobą o los 
Litwy! » 

J. A. Herbaczewski. 

Jagiellonów — w 

      

  

Kowno. 

*) Byłem zmuszony, emigrować aby się 
kształcić zagranicą! 

* 6-5 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie poniż- 
szego oświiadczenia. 

Włobec rozszerzenia przez pewne koła po- 
głosek, jakoby Biełaruski Kalendar na 1932 
hod miał być wydany przez OO. Jezuitów, 
oświadczamy niniejszem, że jedynym wydaw 
cą powyższego kalendarza jest Biełaruski 
Relihijna-Hromadzki Sajuz w Wilnie do 
którego nikt z OO. Jezuitów nie należy i 
który też za swe wydawnictwa przyjmuje 
całkowitą odpowiedzialność, 

Biełaruski  Relihijna-Hromadzki 

Wiilno, 7. V. 1932 r. 

RÓB A ICO 

Sowiety zaprzeczają. 

WHARSZAWA, 9. 5. (Pa). — Poselstwo 
ZSRR w Polsce nadesłało komunikat nastę- 
pującej treści: 

Niektóre organy prasy polskiej zamieści- 
ły pogłoski, lansowane w wiadomych ce- 
lach przez jedną z gazet paryskich, o tem, 
że rosyjski biały emigrant Gorgulew, zabój- 
ca prezydenta republiki francuskiej, utrzy- 
mywał stosunki z posłem ZSRR. p. Anto- 
nowym-Owsiejenko. Biuro prasowe upoważ- 
nione jest do oświadczenia co następuje: 
Pan Antonow-Owsiejenko był posłem ZSRR. 
w Czechosłowacji od lipca 1924 roku do 
grudnia 1928 roku i ani wówczas, ani potena 
nie utrzymywał żadnych stosunków z jaki- 
mikolwiek emigrantami rosyjskimi, a w tej 
liczbie i z Gorgulewem. 

  

Sajuz. 

żeniu w prasie hołdu Tej, co płci swo- 
jej zaszczyt przynosi. 

Wzruszona niezmiernie przemówi- 
ła p. Nuna krótko i serdecznie, dzię- 
kując zebranym. Po przedstawieniu 
pośpieszono gromadnie do Sali miej- 
skiej, gdzie skromny, ale elegancki po 
siłek zebrał znajomych u stołów wo- 
koło p. Nuny, mającej p. wojewodę 
Beczkowicza i prof. Sławińskiego za 
sąsiadów. 

Młodzież trochę tańczyła, obecni 
wspominali dawne czasy, i raut w tej 
sali, ongiś Klubu Szlacheckiego, w 
1906 roku po otwarciu Teatru... Inne 
czasy, inni ludzie teraz byli... Nietylko 
bieg 25 lat sprawił, że wtedy cała pu- 
bliczność składała się przeważnie z 
ziemiaństwa, a teraz prawie nie było 
przedstawicieli tej stery. Zebrani oka 
zywali pp. Szczurkiewiczom  ser- 
deczną wdzięczność za przybycie na 
tę rocznicę, mówiono też o tem, że tyl_ 
ko wskutek jakichś formalności, nie 
został tego wieczoru przypięty p. Nu- 
nie, przyznany jej order Polonji Re- 
stituty. 

Het. Rom. 

   

| 

1 
4 
Ё 

: 

    

 



as
 

  

  

        

Nr. 105 (2347) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Krwawa zemsta odtrąconego adoratora. 

Wino i krew na zabawie weselnej. 
  

W dniu wczorajszym mieszkańcy wsi 
Kremiszewo gm. Gstrowieckiej byli świadka- 
ti krwawego wypadku. Mianowicie do do- 

mu Jana Wiktorowicza, gdzie się odbywała 
zabawa weselna z racji wydania 18-letniej 

      

eórki Wiktorowicza Kazimiery za sąsiada 
Władysława Zalesiaka wtargnęło kilku uzbro 
jonych w kije osobników, którzy poczęli ok-     
ładać uczestników zabawy i demołować urzą 
dzenie domu. 

W, pierwszej chwili steroryzowani bie- 
siadnicy poczęli cpuszczać w popłochu izbę, 
niektórzy zaś ukryłi się w sąsiedniej izbie. 
Jednak gdy zauważono, ż pastnicy po zni 
szczeniu urządzenia domu poczęli z kufra 

   
       

zabierać butelki z wódką i artykuły żyw- 
neściowe i spożywać je, gospodarz domu 
Wiktorowicz wezwał pomocy sąsiadów, któ- 
rzy napastników usiłowali zatrzymać. 

Wywiązała się bójka, podczas której 6 
osób odniosło ciężkie pokaleczenia. Dopiero 
wezwana policja zdołała położyć kres bija- 
tyce. Napastników w osobach: braci Kucz- 
kurówiczów Fel. i Adama, Władysława Sien 
kiewicza i Borysa Kiedrunia aresztowano. 

  

Powodem bójki był zatarg pomiędzy Sien 
kiewiczem a Wiktorowiczem, który odmówił 
wydania zamąż córki temu pierwszemu. (e). 

Znowu tragiczny wypadek 
przy rozsadzaniu kamieni dynamitem. 

Przed kilku dniami denosiliśmy o tragi- 
<<znym wypadku podczas rozbijania kamieni 
przy pomocy ładunków dynamitowych, pod- 
«zas którego jeden robotnik został zabity, 
zaś drugi ciężko ranny. 

Obecnie podobny wypadek miał mi 
wpobliżu wsi Gorodki gminy lebedziewskiej 

  

gdzie naskutek przedwczesnego wybuchu ła- 
dunku, został ciężko ranny mieszkaniec 
wspomnianej wsi Piotr Chowański któremu 
siłą wybuchu oderwało rękę od tułowia. Wi 

stanie bardzo groźnym przewieziono go do 
szpitala w Mołodecznie. (e). 

Zagadkowy zamach na życie. 
Połicja powiatowa prowadzi obecnie do- 

<«hodzenie w sprawie zagadkowego zamachu 
ma życie zamożnego gospodarza Józeia Szy- 
mmańskiego zamieszkałego w kołonji Janino 
miny kucewickiej. Przebieg wypadku przed- 
stawia się następująco: Wczoraj późno wie- 
tzorem, kiedy Szymański kładł się spać po- 
zostawiwszy otwarte drzwi z podwórka od- 

    

  

  

dany został do niego strzał karabinowy. Ku- 
la trafiła Szymańskiego w okolicę serca. Na 
Gdgios strzału zbiegli się sasiedzi, którzy ran 
nego odwieźli do szpitala.  Zamachowiee, 

  

   

  

korzystając z ciemnc zbiegł. Zachodzi 
przypuszezenie, że Szymański postrzelony 
został przez kochanka jego żony. 

Dochodzenie w toku. (e). 
  

Z pogranicza. 
Postrzelenie przemytnika. 

Na pograniczu połsko-litewskiem w rejo- 
mnie Łoździej ujęto przemytnika z workiem 
sacharyny wagi około 30 klg. W drodze do 
strażnicy przemytnik zmylił czujność straży 
i zbiegł. W. zarządzonym pościgu po raz 
-drugi go ujęto, lecz i tym razem rzucił się 
<ło ucieczki. Ponieważ na trzykrotne wezwa- 
nie nie zatrzymał się, żołnierz użył broni 
raniąc go w bok. Rannym okazał się znany 
i oddawna poszukiwany przemytnik Stani- 
staw Kiejrys vel Usianowicz. 

  

ucieczka defraudanta do 

Rosji sowieckiej. 

Wpobliżu zaścianka Janulewo w rejonie 
iKozdrowicz zatrzymano L. Oświekiego, któ- 

«*y po zdefraudowaniu 10 tys. zł w jednej 
= instytucyj bankowych w Warszawie zamie- 

Nieudana 

rzał przedostać się przez zieloną granicę na 
teren Rosji Sowieckiej. 

Landwarów. 
Czyżby utrucie? 

Onegdaj w Łandwarowie zachorowała 
nagle i wkrótce zmarła przy zagadkowych 

Gkolicznościach niejaka Rozalja Baranowska 
Nagła Śmierć Baranowskiej wydała się poli- 
cji podejrzana. Są przypuszezenia że została 
ena podstępnie otruta przez kochankę mę- 
ża, która w ten sposób chciała pozbawić się 
konkurentki. Zwłoki nagle zmarłej Baranow- 
skiej poddane zostaną sekcji w instytucie me 
dycyny sądowej. (e). 

Ofiara nieostrożności. 
Bazyli a mieszkaniec wsi Ożuny 

  

znalazł wpobliżu swego domu ,obrezankę*, 
którą manipulował tak długo aż karabin 

wystrzelił trafiając go w brzuch. W. stanie 
beznajdziejnym przewieziono go do szpitala, 

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

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

  

Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

  

|Mieiski| эг Hadży Murat OBiały Szatan) 
w-g słynnego arcydzieła Hr. Lwa Tołstoja. 

W roli głównej Iwan Možžuchin.   
  

Lida. 
Na marginesie sezonu sportowego 

w Lidzie. 

Aczkolwiek takie miasto jak Lida nie 
posiada obecnie ani jednej drużyny pierw- 
szokłasowej, to jednak sezon sportowy roz- 
poczyna się zupełnie poprawnie i z dużym 
«ezmachem, bowiem zaczyna tu grać ambi- 
«cja. Zupełnie słusznie. 

Wiszak był czas że W. K. G. należał do 
klasy A. Obecnie o nim nic się nie mówi, 
pomimo, że inne kluby sportowe jak P.K S., 
Strzelecka, „Grażyna* i inne odbyły zebra- 
mia reorganizacyjne i na gwałt uprawiają 
*żreningi, a obwodowa Komenda P. W. po- 
zostająca pod batutą p. por. Barona na gwałt 

sszkoli pod kierownictwem sędziego obwodo- 
-wego Wohlmana 14 sędziów piłkarskich. 
Brawo! 

Nie gorzej jest i w młodszej generacji. 
Na zebraniu Sekcji P. W. i W. F. Powiało- 

-wego Komitetu PW! i WF posłanowiono z 
<dniem 530 kwietnia na boisku ks. ks. Pija- 
rów codziennie rozgrywać partje siatkówki, 
%koszykówki i hazony. Do rozgrywek oczy- 
wiście (łokalne) zgłosiło się 9 drużyn: po 
dwie — Gimnazjum Państwowego, Szkoły 
Rzemieślniczej i Szkoły Handlowej oraz po 
„jednej: Związku Strzeleckiego, Gimnazjum 
Miejskiego koły Powszechnej Nr. 1. Roz- 
<grywki będą się odbywać systemem punk- 
owym. Jako sędziowie występują profeso- 
owie gimnazjalni: Windyżanka, Żukówna 
5 $ykuła oraz por. Baron i p. Zieleziecki. B. 

Wołożyn. 
3 maj w Kamieniu i Zaborzu. 

    

    

Staraniem kier. szk. w Kamieniu p. Ste- 
%ana Jastrzębskiego urządzono w dniu 3-go 
Maja uroczy obchód, w którym wzięło u- 

i lstwo (pp. Chanecka, St. Ja- 

„homicz), szkoły powszechne 
= Kamienia i Zaborza, oraz ludność miejs- 
«owa. O godz. 8-ej ks. proboszcz odprawił 
mabożeństwo, podczas którego uczniowie wy- 
żej wymienionych szkół odśpiewali szereg 
pieśni religijnych. Bardzo ładnie wyglądali 
uczniowie w czasie procesji. Szli równo 
«zwórkami. Każdy trzymał chorągiewkę o 
barwach narodowych. Po nabożeństwie wszy 
sty się zebrali przed szk. powsz. i tu chór 

    

        

szkolny odśpiewał piosenkę „Trzeci Maj*, 
poczem wygłosił przemówienie p. Jastrzęb- 
ski. Następnie uczniowie deklamowali. Na 
zakończenie odśpiewano hymn narodowy. 
Całość wypadła b. dobrze pozostawiając mi- 
łe wrażenie, 

Kier. szk. p. Jastrzębskiemu za zorga- 
nizowanie obchodu należą się słowa szcze- 
rego podziękowania. Obecny. 

Baranowicze. 
Konferencja Spółdzielcza. 

Dnia 8-go maja odbyła się tu okręgowa 
konferencja spółdzielni spożywców w sali 
Kasy Komunalnej, przy udziale 22 delegatów 
od 138 spółdzielni. Konferencję zagaił prezes 
Rady Okręgowej Kazimierz Jasionowski dy- 
rektor Kasy Komunalnej. Na przewodniczą- 
cego powołano: Wiktora Kossela, kierownika 
spółdzielni spożywców ,.Horyń* w Dąbrowi- 
cy, ii na sekretarza Jana Dowżyka, kierowni- 
ka sp. spoż. „Zgoda* w Baranowiczach. 

Konferencja wypadła stosunkowo pomy- 
ślnie, Delegaci, coprawda mało zabierali 

głos w dyskusji, ale uważnie wysłuchali spra- 
wozdań z działalności Związku Sp Sp. Rz. P. 
i Oddziału baranowickiego złożonych przez 
delegata Centrali Tadeusza Gibułę i kie- 
rownika Oddziału Bolesława  Hermano- 
wicza, oraz sprawozdania lustratora ze sta- 
nu gospiodarczego spółdzielni okręgu. 

Jak widać ze sprawozdań, aprowidują się 
w Oddziale Związku w Baranowiczach 32 
spółdzielnie. W! roku ub. zakup spółdzielni 
w Zwiiązku wzrósł. Obrót Oddziału w roku 
ub. wyniósł zł. 1.423.705 (w roku 1930 zł. 
757.392), Ł. j. wzrósł o 386 proc. Rok 1931 
Oddział zamknął nadwyżką w sumie zł. 17.119 
(w r. 1930 — stratą — zł. 5.756). 

W, roku ub. obrót spółdzielni związko- 
wych okręgu baranowickiego spadł o 5 proc. 
Dwie spółdzielnie wykazały straty operacyj- 
ne, dwie zaś inne ucierpiały z powodu na 
dużyć był. kierowników (w Dąbrowicy na zł. 
6.464 i w Baranowiczach na zł. 7.403), inne 
spółdzielnie zamknęły rok 1931 czystą nad- 
wyżką. Ilość członków spółdziełni w roku 
ub. wzrosła o 390 osób. W; roku bież. pow- 
stały na terenie okręgu nowe dwie spół- 
dzielnie. 

Po. sprawozdaniach i dyskusji odbyły się 
wybory Rady Okręgowej. A po zakończonej 
korferencji — wspólny obiad. E. B. 

"NSE LEI STREET OIS 

Krwawy akt zemsty za uwiedzenie. 
„Piękny Maks" w opałach. 

W domu zajezdnym Bałabanowa przy 
licy Kolejowej Nr. 15 mieszkał od dłuższe- 
go czasu niejaki Suszyński, człowiek: bez 
«wkreślonego zajęcia, co do którego policja 
miała informacje, iż trudni się zawodowo 
auwodzeniem kobiet i wyłudzaniem od nich 
pieniędzy albo mówiąc poprostu sutenerst- 
wem. Suszyński nany był policji pod pseudo 
mimem „Piękny Maks“. 

Ostatnią ofiarą Maksa była niejaka G., 
od której potrafił różnemi obietnicami wy- 
ładzić znaczną sumę pieniędzy. 

A gdy wszystko, eo można było Maks od 
uiej wyciągnął, zapomniał o obietnicach i 
zaczął „flirtować* z inną, Uwiedziona G. po- 

stanowiła jednak zemścić się na uwodzicielu 
i w tym cełu przy pmocy jeszcze jednej 
uwiedzionej i oszukanej przez Suszyńskiego 
oraz paru przyjaciół wtargnęła późno w no- 
cy do mieszkania Suszyńskiego. Pomimo roz 
paczliwej obrony Suszyński został dotkliwie 
pobity, przyczem jeden z napstników zadał 
mu cios nożem w klatkę piersiową. 

Suszyński brocząc krwią padł na ziemię. 
Tymezasem na alarm właściciela domu nad- 

biegła policja, która napastników zatrzyma- 
ła. Zawezwane pogotowie ratunkowe prze- 
wiozło ciężko rannego , Pięknego Maksa* do 
szpitala Żydowskiego. e). 

Wkrótce ukaże się już 
XII tom... 

W ciągu ostatniego tygodnia do 
Magistratu wpłynęło kilka ofert kra- 
jowych firm z propozycją wykonania 
w Wilnie nowoczesnych jeźdni. Do- 
tychczas oferty te nie są brane pod u- 
wagę, gdyż Magistrat wciąż nie może 
zdecydować się na wybór jeźdni. W 
sprawie tej podobno w najbliższych 
dniach ma odbyć się jeszcze jedno 
(ale chyba nie ostatnie) posiedzenie 
Komisji Technicznej. Pożytek z tego 
będzie jednak taki jak i dotychczas. 

= 
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EPIDEMJA SAMOBOJSTW W WILNIE. 
W nurtach Wilji szukat šmierci. Samobójstwo 19-letniej i 17-letniej dziewczyn. Kupiec 

po przegranym procesie powiesił się na sosnie. Nieudane samobójstwo szewca. 
Wi ciągu ubiegłej doby na terenie miasta 

zanotowano szereg samobójstw W, godzinach 
wieczorowych niejaki Emeryk Rudolf zamie- 
szkały przy ulicy Tartaki Nr. 5 w celu poz- 
hawienia się życia rzucił się do Wilji. Na 
szczęście skek samobójcy zauważył przecho- 
dzący wpobliżu p. A, Wołodźko (ulica Wii- 
leńska Nr. 28) który wpadł natychmiast do 
wody i niedoszłego samobójcę uratował. W! 
stanie nie zagrażającym życiu przewiózł go 
posterunkowy policji do domu i oddał pod 
opiekę rodziny. 

Drugi nieudany zamach samobójczy miał 
miejsce przy ulicy Zawalnej Nr. 66, gdzie 
usiłował popełnić samobóstwo przez powie- 
szenie się szewe Miłew a szczęście do- 
mowniey wczas zauważyli zamach samobój- 

zdjęli ge ze siryczka jeszcze z 6znaka- 
ia. Zawezwane pogotowie ratunkowe 

przywróciło go do życia. Milewski usiłował 
edebrać sobie życie wobec ciężkich warun- 
ków materjalnych. 

Wczoraj w godzinach porannych usiło- 
wała popełnić samobójstwo, zażywając więk- 

szą dawkę trucizny 17-letnia Weronika Gru- 
lewska (ulica Kalwaryjska 107). Pogotowie 
ratunkowe przewiozło ją do szpitala Sa- 
wiez. Przyczyny narazie nie ustalono. 

Czwarty z rzędu zamach samobójczy miał 
miejsce przy ulicy Klaczki Nr. 6 gdzie w 

Otwarcie Wystawy 
„Tow. Niezależnych". 

W czwartek o godz. 13-ej w głów- 
nym pawilonie Targów Półn. w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim odbyło się ot- 
warcie Wystawy Tow. Niezależnych 
Artystów Sztuk Plastycznych. Otwar- 
cia dokonał p. wiceprezydent Czyż, w 
krótkiem przemówieniu podnosząc zna 
czenie wystaw artystycznych @а рго- 
pagandy sztuki. 

Wystawa przedstawia się nader 0- 
kazale, wzbogacona udziałem warszaw 
skich gości ze świetnie obsadzonym 
działem grafiki, w którym uczestni- 
czą takie asy polskiej sztuki, jak Sko- 
czylas, Bartłomiejczyk i inni. 

Udział w wystawie biorą: a) 

członkowie zwyczajni Towarzystwa: 
Dawidowski Wacław, Dębicki Leon, 
Dunin-Marcinkiewicz Wsiewołod, Du- 

nin-Marcinkiewicz Władysław, Gadom 
ski Tadeusz, Janowski-Czainski Alek- 
sander, Jarocki Stanisław, Kulesza 

Marjan, Kazimierowski  Eugenjusz, 
Paul Antoni, Peszynski Konstanty, Rył 
Io Marja, Sehwanebach Teodor, Sien- 
kiewicz - Przyałgowska Eugenja, Sier_ 
giejewicz Piotr,  Wierusz-Kowalski 
Czesław, Znamierowski Czesław, Kor 
sak Włodzimierz, Kołyszko Feliks, 

Moczyński Ludomir, Niekrasz Stani- 
sław, Urusow Wacław. 

b) Artyści z Warszawy: 
Badowski Zybmunt, Bagieński Sta- 

nisław, Brykner Bronisław, Borzym 
Kazimierz, Bukowska Molly, Cieślew- 

    

     

    

ski Tadeusz (senjor), Górska Pia, 
Kopczyński Bronisław, Kožniewska 
Marja. Krzyżanowska Michalina, Łu- 
czyńska-Szymanowska Irena, Mar- 
czewski Tadeusz, Menes - Kuczyńska 
Malwina, Okuń Edward, Peltyn-Musz 
katowa Wanda, Rymkiewiczowa Ja- 
dwiga, Sarnowicz Aleksander, Szwoch 
Franciszek, Szymanowski  Marjan, 
Trzebiński  Marjan.  _Wawrzeniecki 
Marjan, Wąsowicz Rafał, Wysocka 
Emilja. 

c) Goście miejscowi: > 
Drozdowicz Józef, Szczubełkówna 

Wanda, Klebanowa Lidja, Kiełbiński 
Czesław, Sosnowski Marcin, Umiastow 
ska Bronisława, Kowarski Hessel, Szer 
Jakób, Zakrzewski Józef. 

d) Rzeźba: 
Jachimowiez Rafał (czł. zwycz.), 

Hermanowicz Piotr i Zakrzewski Jó- 
zef (goście). 

e) Gra ; 
Stankiewiczówna Zofja, Tom Józef, 

Kluss Józef, Bohdanowicz Juljan, Bie. 
lawski Wład. Cieślewski Tad. (syn), 
Chrostowski-Ostoja Stan., Cygle Stan., 
Czerwiński Edward, Dunin Marja, Go 

ryńska Wikłorja, Konarska Janina, 
Krasnodębska - Gardowska Bogna, 
Mińska-Golińska Irena, Szuk-Koskow 
ska, Zofja, Skoczylas Władysław, Sie- 
dlecki Franciszek, Steller Paweł, Wą- 
sowicz Wacław, Wiśniewski Kazimierz 
Wojnarski Jan, Wolska-Berezowska 
Marja Gaczyński, Gutkowska Marja, 
Herszaft Adam. Pochwalski Józef, Ko- 
morowska N. 

f) Dział zdobnictwa: (Wilno). 
Błażewiczówna Helena, Poniatow_ 

ska Marja. 

NASION 
WARZYW i KWIATÓW 

z pierwszorzędnych źródeł zagranicz- 
nych oraz nasiona roślin pastewnych: 
buraki, koniczyna tymotka oraz różne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
. wine Zawalna SĘ 

ą ajcie cenni a. 

Wzrost wkładów oszczędno- 
ściowych w P.K.O. 

w miesiącu kwietniu r. b. 
Miesiąc kwiecień zaznacza się w P.K.O. 

dalszym znacznym wzrostem zarówno wkła- 
dów oszczędnościowych jak i liczby oszczę- 

dzających. 
Ogólny przyrost wkładów oszczędnościo- 

wych wynosił w P. K. O. w miesiącu kwiet- 
niu r. b. zł. 8.728.585 — Łącznie zaś stan 
wszystkich wkładów oszczędnościowych о- 

siągnął na dzień 30. IV. 1932 r. kwotę zł. 
378.361.252. 

Jednocześnie ze wzrostem sumy wkładów 
oszczędnościowych, miesiąc kwieczeń r. b. 

zaznacza się w P. K. O. dalszym wzrostem 
liczby oszczędzających w tej Instytucji. 

W. ciągu miesiąca sprawozdawczego wy- 
dała P. K. O. 21.360 nowych książeczek osz- 
czędnościowych. 

Ogólna liczba oszczędzających w P. K. O. 
wynosiła na koniec kwietnia r. b. 826.200 
osób. 

     

  

mieszkaniu swych znajomych otruła się esen- 
cją octową 19-letnia kelnerka stołówki Zw. 
Żydowskich Studentów 19-letnia Renia Kirsz 

baum. W| stanie groźnym przewieziono ją do 
szpitala Sawiez, Powód — romantyczny. 

Wi tymże dniu na Wąwozach Nr. 6 w 
celu samobójczym otruła się esencją octową 
25-letnia Weronika Urbanowa. Samobójczy- 
ni zmarła przed przybyciem lekarza pogoto- 
wia. Powodów samobójstwa narazie nie us- 
talone. Policja prowadzi dochodzenie. 

Wezoraj w godzinach porannych Urząd 

Śledczy otrzymał wiadomość, iż w lesie obok 
toru kolejowego na linji Wilno — Olkieniki 
znaleziono wiszące na sośnie zwłoki star- 
szego mężczyzny. Jak wykazało dochodze- 
nie był to kupiee z Pomerecza Sender Jan- 
kielewiez. Jankielewicz przegrał przed kilku 
dniami sprawę sądową z matką i siostrą © 
działkę ziemi, eo tak na niego podziałało 
że targnął się na życie i w dniu wczoraj- 
szym znaleziono go wiszącego na drzewie. 
Zwłoki samobójcy zabezpieczono do przyby-. 
cia władz sądowo-śledczych. (e). 

  

Konferencja w sprawie Bazyliki. 
  Wezoraj wrócił do Wilna prof. Kłos 

który brał udział w konferencji mię- 
dzyministerjalnej odbytej w ubiegłą 
sobotę w M-wie Robót Publ. przy u- 
dziale wybitnych specjalistów w za- 
kresie architektury i inżynierji. Po re- 
feracie prof. Kłosa o stanie obecnym 

Bazyliki wileńskiej i o przeprowadzo. 
nych robotach postanowiono wysłać 
do Wilna specjalną Komisję, która zba 

da obecny stan katedry. poczem zosta- 
nie ostatecznie zdecydowana sprawa 
dalszego remontu Bazyliki. 
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Bsestrzeżemia Zskładu šieisersieiji L. $. B. 
w Wilate z dalis 9 V — -822 rek“ 

Cienienis średnie w miłimatrack: 745 

Temperstarn studnia > 17 C. 

aaywyfsza: Ą- 22° С 

sajniższa — 119 C. 

Opad: Ji i 
Wiatr: południowo-wsch. 

Tfendencja: lekki spadek. 

Uwagi: chmurno, przel. deszcze, krótka burza 

MIEJSKA. 
— Prezydent Maleszewski obejmuje urzę- 

dowanie. Dowiadujemy się, że w dniu dzi- 
siejszym mowoobrany prezydent miasta p. 
dr. Wiktor Maleszewski złoży przysięgę i 
rozpocznie urzędowanie. 

— Magistrat radzi nad sytuaeją finan- 
sową. Wi dniu wczorajszym odbyło się nad- 

jne posiedzenie Magistratu poświęcone 
ieniu sytuacji finansowej miasta na 

tle nowego preliminarza budżetowego. W no 
wym budżecie najwięcej kłopotów nastręcza 
Magistratowi rosnący z roku na rok deficyt 
budżetowy, który obecnie przekracza sumę 
zgórą 700.000 złotych. W! sprawie opłakanej 
sytuacji finansowej miasta złoży w najbliž- 

szych dniach obszerne sprawozdanie szet se- 

kcji finansowej Magistratu ławnik Żejmo. 
— Ilu bezrobotnych zatrudnia Magistrat. 

W! chwili obecnej Magistrat na robotach 
miejskich zatrudnia około 400 bezrobotnych. 
Roboty prowadzone są przy parcelacji ma- 
jatku miejskiego Tupaciszki, na górze Bou- 
fałłowej oraz w kilku innych punktach mia 
sta. 

    

LITERACKA. 
— Dziś 160-ta Środa Literacka. W dniu 

dzisiejszym, 10 maja o godz. 8.30 wiecz. od- 
będzie się uroczysta Środa Literacka, poś- 
więcona jubileuszowi sceny polskiej w Wiil 
nie, z udziałem p. Nuny Młodziejowskiej 
Szczurkiewiczowej i dyr. Bolesława Szczur- 
kiewicza. Termin przyśpieszono o 1-en dzień 
z powodu wyjazdu gości. Referat na temat 
25-ledia wskrzeszonego Teatru Wileńskiego 
wygłosi p. Hel. Romer-Ochenkowska. Poza 
tem przemawiać będą inni Wilnianie na tle 
swych wspomnień: m. in. p. Nuna Młodzie- 
jowska. — Wbtęp dła członków, sympaty- 
ków i wprowadzonych gości. 

WOJSKOWA. 
— Kto staje przed komisją poborową? 

Dziś w piątym dniu poboru rocznika 1911 
przed Kiomisją Poborową winni stawić się 
poborowi: z nazwiskami na literę D, zamiesz- 
kali na terenie 5 i 6 komisarjatów P, P. oraz 
z nazwiskami na literę E i F z obrębu ca- 

łego miasta. 
Komisja urzęduje od godz. 8-ej rano w 

lokalu przy uł. Bazyljańskiej Nr. 2. 
Obowiązuje punktualne stawiennictwo. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Rada Towarzystwa Prawniczego im. 

Ignacego Daniłowicza komunikuje, że dnia 
13 maja 1932 r. o godz. 19.30 w lokalu Rady 
Adwokackiej w gmachu Sądu Okręgowego 
w Wiilnie ul. Mickiewicza 36 odbędzie się 
zebranie ku uczczeniu ś. p. Adolfa Suligow- 
skiego. Przemawiać będzie Rektor Alfons 
Parczewski. Tegoż wieczora p. Rektor Par- 
czewski zreferuje ogólne zasady nowego Ko- 
deksu Postępowania Cywilnego. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
xVI Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 

środę dnia 11 maja 1932 r. o godz. 20-ej w 
sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24. 

— Komunikat Związku Pań Domu. 13 
maja w sali gimnazjum Lewela o godz. 6 
wiecz. odbędzie się zebranie Zw. Pań Domu, 
na którem p. prof. J. Muszyński wygłosi od- 
czyt — o zbieraniu i hodowli roślin leczni- 

czych. 
Wstęp dla członków bezpłałtny. 

Goście (za opłatą 50 gr.) miłe widziani, 

RÓŻNE. 
—Wysława pamiątek S$. Moniuszki. Ko- 

mitet obchodu 60-lecia zgonu S. Moniuszki 
zamierza urządzić w początkach czerwca wy- 
stawę pamiątek Moniuszkowskich. 

W) tym celu Kiomiiiet obchodu zwraca się 

do osób posiadających jakiekolwiek przed- 
mioty pamiątkowe, związane z działalnością 
i twórczością Moniuszki, o wypożyczenie 
tychże Komitetowi na okres trwania wystaw. 
i nadsyłania pod adresem: Wilno, ul. M 
wicza 6—1. Tel. 2-24, Zbigniew Śmiałowski 
od godz. 3—6 wiecz. 

Ze swej strony Komitet obchodu bierze 
całkowitą odpowiedzialność za całość ekspo- 
natów. 

— 0 chorobie zwierząt należy zawiada- 
miać Magistrat. Magistrat m. Wilna wydał 
zarządzenie, w myśl którego właściciele zwie 
rząt domowych obowiązani są w wypadku 
choroby zwierzęcia niezwłocznie powiadomić 
o tem wydział rzeźni i rynków Magistratu. 

— Przegląd taboru asenizacyjnego. Te- 
goroczny przegląd taborów asenizacyjnych 
odbędzie się w dniach od 12 do 18 b. m. na 
ulicy Ponarskiej za rzeźnią miejską. 

HOROSKOPAS 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

      

NIKA 
TEATR | MUZYKA 

— Po raz ostatni „Mam lat 26% — na 
Pohulance. Dziś we wtorek dnia 10-g0 maja 
o godz. 8 wiecz fascynująca sztuka węgierska 
istvana Mihały „Mam lat 26". Sztuka, za przy 
kładem Wilna, w którem odbyła gię prem- 
jera, wystawiana jest obecnie we wszyst- 
kich dużych miastach Polski, cięsząc się 
wszędzie zasłużonem powodzeniem. „Mam 
lat 26% ujrzymy dziś po raz ostatni na Po- 
hulance. Ceny miejsc propagandowe od 20 
gr. do 2 zł. 

Jutro, w środę dnia tl-go b. m. o godz. 
8-ej wiecz. po raz ostatni „Zemsta*. 

— Wesoła komedja wiedeńska — w Lu- 
tni. Dziś, we wtorek dnia 10-g0 maja o g. 
8-ej wiecz. pełna humoru i werwy komedja 
„Dama w jedwabiach*. Wiesoła sztuka ta o 
lekkiej, niefrasobliwej treści — stanowi do- 
skonałą rozrywkę na okres wiosenny. 

Jutro, w środę dnia 11-go r. m. o godz.. 
8-ej wiecz „Dama w jedwabiach*. 

— Przedstawienie szkolne „Zemsty* na 
Pohulance. W! czwartek dnia 12-go b. m. 
6 godz. l-ej, w piątek 13-go o godz. 11 m. 30 
rano i w sobotę dnia 14-go b. m. o godz. 4 
po poł. — odbędą się trzy przedstawienia 
szkolne śwetnej komedji AL. Hr. Fredry p. t. 
„Zemsta*. Bilety wycieczkowe oraz wejścio- 
we bezpośrednio w kasie w Lutni oraz na 
godzinę przed widowiskiem w kasie na Po- 
hulance. Ceny miejsc od 20 gr. do 1 zł. 
50 groszy. 

NAJBLIŻSZE PREMJERY W. TEATRACH 
MIEJSKICH. 

— Otwarcie Teatru Letniego w ogrodzie 
po-Bernardyńskim. W: sobotę dnia 14-go ma- 
ja nastąpi otwarcie Teatru Letniego w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim, W: dniu tym zosta- 
nie wystawiona wesoła krotochwila w 3-ch 
aktach Mansey'a p. t. „Pan Naczelnik... to 
ja! Początek przedstawienia o godz. 3.30 
Zaznaczamy, iż wszystkie osoby uczęszcza- 
jące do Teatru — korzystać będą przez całe 
lato z bezpłatnego wstępu do ogrodu. 

— „Bank Nemo* — w Lutni. W, końcu b. 
tygodnia Teatr Lutnia wystąpi z premjerą 
świetnej komedji Verneuilla p. t. „Bank Ne- 
mo*, która stała się w bieżącym sezonie re- 
welacją Warszawy. 

— Rosyjski chór w Wilnie. Niebywałą 
atrakcją sezonu koncertowego będą występy 
znakomitego chóru rosyjskiego Jerzego Sie- 
mionowa w Wilnie jutro 11 i pojutrze 12 b. 
m. w Sali Kl. Handl.-Przem. W programie 
szereg pieśni ludowych, pieśni dońskich ko- 
zaków, Bajkału, Wbłgi i in. Bilety do naby- 
cia w Księgarni „Lektor* Miekiewicza 4. 

RADJO 
W/'TOREK, dnia 10 maja 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12,10: Audycja dla 
poborowych: pogadanki i muzyka z płyt. 
13,20: Kom. meteor. 14,10: Program dzienny. 
14,15: Utwory Piotra Czajkowskiego (pły- 
ty). 15,05: Kom. 15,25: „Na progu szkoły 
— odczyt. 15,50: Audycja dla dzieci. 16,05: 
„Wiosenna pieśń* — opiow. 16,20: „Dlacze- 
go lubię Rumunję'* — odczyt. 16,40: Godz. 
odcinek pow. 16.50: Franek — I, II, III 
część sonaty skrz. (płyty). 17,10: „Polacy 
jako kolonizatorzy Mandżurji w XVII w.* 

odczyt. 17,35: Koncert symf. 18,50: Kom. 
Aeroklubu Wiilenskiego. 19,00: Przegląd li- 

  

  

  

  

   

  

  

tewski. 19,20: , Dlaczego ludzie lubią ki- 
no?* — felj. 19,35: Prasowy dziennik rad- 
jowy. 19,50: „Mikado* — opera komiczna w 
2 aktach Sullivana. 21,10: Skrzynka techn. 
21,30: Audycja rumuńska. 2230: Kom. i 
muzyka taneczna. 

ŚRODA, dnia 11 maja 1932 r. 
11,58: Sygnał czasu. 12,10: Audycja dla 

poborowych. 13,20: meteor. 14.10: Program 
dzienny. 14.15: Utwory Ryszarda Wagnera 
(płyty). 15,05: Kom. 15,25: „W. 25-tą roczni- 
cę istnienia Sodalicji w Wiilnie* — pogad. 
15,45: Koncert dla młodzieży (płyty). 16,15: 
Kom. sportowy. 1620: „Emilja Plater" — 
odczyt. 16,40: Codzienny odcinek powieścio- 
wy. 16,55: Lekcja angielskiego, 17 10: „O 
elektronach i protonach* — odczyt. 17,35: 
Koncert. 18,50: Kom. Zw. Młodz. Polskiej. 
19,00: „Z prasy litewskiej". 19,15: Muzyka z 
płyt. 19,20: Przechadzki po mieście. 19,30: 
Wiad. sportowe. 19.35: Program na czwąrtek 
19 Prasowy dziennik radjowy. 20,00: 
„Skrzynka pocztowa Nr. 201", 20,15: Muzyka 
lek 21,00: Kwadr. liter. 21,15: Koncert 
kameralny. 22,30: Kom. 22,45: Piosenki wło- 
skie. 23,00: Koncert symfoniczny (płyty). 

NOWINKI RADJOWE. 
WIOSENNA PIEŚŃ. 

O godz. 15.50 nadana będzie audycja dla 
dzieci. Po omówieniu przez p. Wandę Ta- 
tarkiewicz Małkowska listów od dzieci na- 
stąpi transmisja z Wilna na wszystkie sta- 
cje. O tem, jak mały Zbyszek którego tatuś 
zabrał ze sobą do puszczy, dsłyszał pierw- 
szy raz w życiu wspaniałą wiosenną pieśń 
głuszców.. (o uczynił Zbyszek, gdy tatuś 
zmierzył się do strzału? Opowie o tem Cio- 
cia Halą. 

DLACZEGO LUBIĘ RUMUNJĘ? 
Malownicze i piękne pejzaże Rumunii, 

obyczaje i tradycje jej mieszkańców, cieka- 
wa, acz mało znana przeszłość — oto, co 
winno budzić zainteresowanie i sympatję. 
Takiego zdania jest prof. St. Glixelli w swo- 
im odczycie p. t. „Dlaczego lubię Rumunję * 
Usłyszymy go dzisiaj o godz. 16.20. 

RODZINA CZERNICHOWSKICH W, DZIE 
JACH MANDŻURJI. 

O godz. 17.10 dr. Wiładysław Tomkiewicz 
wygłosi z Warszawy niezmiernie ciekawy od- 
czyt p. t. „Polacy jako kołonizatorzy Man- 
dżurji w xVI w.*. Dowiemy się z niego o 

  

    

  

dziejach połskiej rodziny Czernichowskich, 
która trzysta lat temu odegrała wielką rolę 
w historji kolonizacji Mandżurji a jeden z 
jej członków został nawet pierwszym wład- 
cą aryjskim łego kraju. 

KINA I FILMY 

„STATEK STRACEŃCÓW* 

(Hollywood). 

Aktorzy niemieccy. Režyser francuski. Wy< 
twórnia niemiecka. Na całej robocie znamię 
dużej kultury artystycznej. Uderza artyzm 
zdjęć. Są wyszukanie piękne, a zarazem pro- 
ste. Efekty nocne zrobione z rzadkim talen- 
tem (postacie ludzkie, morze). 

Znakomite wykonanie aktorskie. Obsada 
dobrana — nec plus ultra. T. zw. gra —sku- 
piona, pełna wyrazu, doskonale obmyślona i 
wytrzymana. Sytuacyjnie opracowana rów- 
nie doskonałe. Słowem reżyserja na poziomie 
bardzo wysokim. 

Jest wyjątek, to praca Marleny Dietrich. 
Film pochodzi z czasów przed jej wyjazdem 
do Ameryki. Była ona jeszcze wtedy aktorką 
średniej miary, zupełnie nieodpowiednio 
obsadzoną. Właściwie, dopiero odnałazł ją 
Sternberg. On to nadał jej to skupienie, spo- 

k sfinksowatość, które podziwialiśmy w 
zpiegu“, „„Makokku“, „Shanghai—Expres- 

s'ie“ etc. Maurice Tourner jest reżyserem @- 
žej miary, a jednak nie poznal się na tej ar- 
tystce. Dał jej postać banalną, zupełnie nie 
związaną z losem, który ta postać wybrała, 
według fabuły, typ jakiś zupełnie bez charak- 
teru, bez indywidualności i w zupełnej sprze- 
czności z niebezpieczną imprezą, którą przed+ 
sięwzięła; takie sobie, pospolite kobieciątke. 

Fabuła ma wałory sensacyjnej, dobrze 
zrobionej powieści, Konsekwentna, obfitują- 
ca w pomysłowe zwroty jest zresztą całą swo- 
ją treścią bardzo wizualna, typowa dla nieme 
go filmu (sygnalizacja świetlna o pomoc ma- 
rynarza Włocha) którym jest w rzeczywistoś 
ci „Statek straceńców*, mający tylko dobrze 
dorobioną ilustrację muzyczną, bardzo gsta- 
ranną i trafną 

Nad program bajeczna groteska rysunko: 
wa bodajże Iwerks'a, w każdym razie zupeł- 
nie w jego stylu. (sk). 

SPORT 
Z P. K. W-u. 

Kolejowemu Przysposobieniu Wojskowemit 
w Wilnie przybyła nowa sekcja sportowa, 
mianowicie ciężko-atletyczna. Chociaż dopie- 
ro pracuje od marca r. b., to jednak pod wzo- 
rowem kierownictwem dyplomowanego in- 
struktora szkoły P. Z. A. w Katowicach, p. 
Szyłańskiego Władysława polrafiono  osiąg- 
nąć już wspaniałe wyniki pracy. 

Celem wykazania tych wyników odbyły 
się w dniu 8 maja r. b. w sali Ogniska Ko- 
lejowego zawody ciężko-atletyczne o mistrzo- 
stwo K. P. W. Wilno. Zawody poprzedziły po- 
pisy gimnastyczno-akrobatyczne _ „człowieka 
gumy”, p. Żebrowskiego oraz popisy podno- 
szenia ciężarów Kierownika Sekcji ciężko- 
atletycznej p. Szyłańskiego, który wykazał fe- 
nomenalną siłę fizyczną, podnosząc ponad- 

głowę ciężary 118 kg. i wypychając z mostu 
z pozycji nawznak 105 kg. kilka razy i sze- 
reg innych. Następnie odbyły się wałki za- 
paśnicze francuskie. 

1. W wadze koguciej walczyli Głowacz—Gi- 
lewski; zwyciężył w ciągu 9 min. Głowacz; 
walka była ciekawa. ” 

2. W wadze piórkowej walczyli Latwis— 
Grabowski; zwyciężył przednim suplessem w 
ciągu 1 min. Łatw 

3. W wadze lekkiej walczyli Bagiński Wi- 
ktor—Fedorowicz; w 4 min. przerzutem przez 
biodro zwycięża Bagiński. 

4. W wadze półśredniej walczyli Orłowski 
—-Pilecki, walka pełna emocyj lecz bez rezul- 
tatu. 

5. „Człowiek guma* Żebrowski—Głowacz 
występują w wałce pokazowej klasycznej, 
nadzwyczaj efektownej i ciekawej; zademon 
strowano moc najpiękniejszych chwytów i 
niezwykłą technikę z nadzwyczajną zwinno 
cią zawodników. 

6. Jasiulis, świetny technik walki zapaś- 
niczej w wałce półśredniej zwycięża w 2 min. 
Zajewskiego. 

7. W wadze ciężkiej walczyli Bielawski 
contra Szyłański; na punkty: zwyciężył Szy- 
łański. 

Publiczności było dużo. 
Należy życzyć dalszych pomyślnych wy- 

ników niestrudzonym członkom sekcji cięż- 

ko-atletycznej dla dobra sprawy wychowania 
fizycznego. 

Sędziowałi pp. Foss. Badowski i Godwod 
sędzia arbiter. 

OGNISKO — 6 P. P. LEG. 4:1 (2:1). 

Debiut w mistrzostwach drużyny 6 p. p. 
Leg. mimo jej dość wysokiej przegranej wy- 
padł naogół udatnie, Początek meczu nie za- 
powiadał wcale ostatecznego rezultatu, któ- 
ry sądząc z przebiegu gry nieco skrzywdził 
zespół wojskowych. 

6 p. p. Leg. składa się graczy 
zamiejscowych, przyczem stano- 
wią „przybysze* z Radomia. Ponad ogólny 
poziom wybija się kierownik ataku Hajduł, 
odznaczający się zdradliwym i niebezpiecz- 
nym strzałem. Ogólnie rzecz biorąc jako ca- 
łość drużyna wojskowych dla reszty A-kla- 
sowych drużyn stanowi przeciwnika nie do 
pogardzenia, który niejedną sprawić może 
niespodziankę. ` 

Ognisko. jeżeli pominiemy brutalność, 
która, zdaje się już weszła w krew tego 
skądinąd dobrego, jak na stosunki wileńskie 
zespołu piłkarskiego w roku bieżącym zapo- 
wiada się jako bardzo poważny pretendent 
do tronu mistrzowskiego. 

Początkowo inicjatywę ujmują wojskowi, 
przenosząc grę pod bramkę Ogniska. Po kil- 
ku nieudanych akcjach Hajdul zdobywa dla 
swych barw pierwszą i ostatnią bramkę dnia 
Ognisko niedługo każe czekać na rewanż. 
W: kilku minutach później doskonale dyspo- 
nowany strzałowo Godlewski po pięknie 
przeprowadzonej akcji sołewej zdobywa wy- 
równanie. Od tej chwili zaznacza się coraz 
wyraźniejsza przewaga Ogniska. które prze 
do cyfrowego efektu. Po. gorącej sytuacji 
pod bramką wojskowych Kozłowski dobija 
niefortunnie strzeloną piłkę. 

Po przerwie Ognisko nie. pozwala już 
wydrzeć inicjatywy i stałe znajduje się w 
ofenzywie. Wi kiłkuminutowych odstępach 
Godlewski dwoma udanemi strzałami z prze- 
boju ustala wynik spotkania. 

U wojskowych poza Hajdulem wyróżnili 
się: lewoskrzydłowy Stachowicz i Birenbaum 
w obronie. W! Ognisku na pierwszy plan wy 
sunęli się: bramkarz Apanasiak, który od 
roku ubiegłego ogromne poczynił postępy, 
grał bez zarzutu, pozatem Godlewski, zdoby- 
wca trzech bramek i niestrudzony Lepiarski 
w obronie. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRWAWA BÓJKA NA BOSAKACH. 

W, dniu wczorajszym o godz. 4 po poł. 
na rynku Kijowskim kiłku podpitych osob- 
ników zaczęło napastować właścicieli kra- 
mików. 

W, obronie napadniętych stanęli furmani. 
Wywiązała się zacięta bójka podczas któ- 
rej dwóch z napastników niejakiego Uwlań- 
skiego i Abramezyka moeno poturbowano. 
Bójkę zlikwidowała zaalarmowana polieja. 
Zawezwane pogotowie ratunkowe przewiozło 
Uwlańskiego, który otrzymał poważne rany 
nożowe do szpitala. Abramczykowi udzieło- 
no pierwszej pomocy w ambułatorjam pogo- 
towia ratunkowego. O zajściu spisano pro- 
tokół. Parę osobników zatrzymano. Dalsze 
dochodzenie w toku. (e). 
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Piorun uderzył w samolot. 
LONDYN, 9. 5. (Pat). — Wielki samolot 

„„Horatius“, pelniacy służbę na linji Lon- 
dyn—Paryż, który wyrzuszył w drogę z lot- 
niska Croydon, w poniedziałek o godz. 12 
min. 30 został uderzony przez piorun w 
chwili gdy znajdował się nad miejcowością 
Tonnbridge. Aparat radjowy samolotu uległ 
zniszczeniu. Szyby w kabinie pasażerskiej 

zostały rozbite. — Dwa śmigła uszkodzone. 
Na szczęście nikt z pasażerów, ani też z za- 
łogi nie doznał szwanka. 

Pilot zawrócił natychmiast i wylądował 
na lotnisku w Croydon, gdzie pasażerowie 
wsiedli do drugiego samolotu, który odle- 
ciał do Paryża. 

Tajemnica plam na futrze Gorgonowej. 
Badania serologiczne w Państw. Inst. Higjeny w Warszawie. 

Onegdaj w Państw. Instytucie Higjeny 
przy ul. Checimskiej odbywała się analiza 
plam krwi na dostarczonych ze Lwowa rze- 
cezach, należących do Rity Gorgonowej, o- 
skarżonej o zabójstwo 17-letniej Lusi Za- 
rembianki. Wynik analizy posiadać będzie 
decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia za- 
gadki mordu w Brzuchowicach. 

Jak wiadomo krew Rity Gorgonowej na- 
leży serologicznie do grupy 0, podczas kiedy 
krew zamordowanej do grupy A. Chodzi 
więe © ustalenie, do jakiej grupy należy 
krew, która splamiła futro i inne części 
garderoby Gorgonowej. Ogółem zostało pod- 

danych badaniom 14 objektów, należących 
do oskarżonej, m. in. fatalne dla niej futro. 
Wszystkie rzeczy zostały przewiezione w 
opieczętowanych przesyłkach pod ochroną 
polieyjną. Pieczęcie zdjęto dopiero w Iahbo- 
ratorjum Państw. Inst. Higjeny. 

Dla zachowania absolutnej tajemniey a- 
nalizę przeprowadzili osobiście dyrektor 
Państw. Instytutu badania żywności prof. 
Żmigród wespół z prof. dr. Hirszfeldem bez 
udziału personelu pomocniczego w strzeżo- 
nym ściśle gabinecie. Wyniki badań trzy- 
mane są w tajemnicy i będą zakomuniko- 
wane sądowi w przeciągu dni 14-tu. 

Ostatni dzień zawodów tenisowych. 
Legfa pobita przez francuski Racing Ciub. 

WARSZAWA. '7.V. 
ostatnim dniu spotkań tenisowych Racing- 
Clubu przeciwko Legji rozegrane dwie wal- 
ki. Wi obu Polacy doznali porażek. Ogólny 
wynik meczu brzmi: 6:1 na korz; goś 
jedyny punkt dla Legji zdobył Tłoczyński, 
bijąc francuskiego tenisistę du Plaix. 

    

(Pat.) W, trzecim i W. sobotę rozegrano dwa ostatnie single. 
W. pierwszym Maks Stolarow przegrał łatwo 
do du Plaix 2:6, 2:6, 2:6. W, drugiem spot- 
kaniu Tłoczyński przegrał do Brugnona w 
4 setach 3:6, 6:4, 2:6 i 2:6. Tłoczyński był 
gorszym i przegrał zasłużenie. 

  

KUR JE R 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Zamach na życie komendanta G. P. U. 

Z pogranicza donoszą, iż w ub. środę w 
m. Pleszczeniecach na Białorusi sowieckiej 

przez nieznanych sprawców został ciężko 
postrzełony komendant miejscowego urzędu 
G. P. U. komisarz Chramkew. Chramkow 
wieezorem przechodząc ulicą został napad- 
nięty przez dwóch osobników, którzy oddali 
do niego kilka strzałów raniąc go w brzuch 
i bok. Ranny Chramkow znany był z okru- 
cieństwa podczas dochodzeń Śledczych. Za- 
chodzi przypuszczenie, iż zamachu dokonali 
h. więźniowie polityczni. 

Tajemnicza zbrodnia czekistów. 

Ze Stołpeów donoszą, iż dnia 5 b. m. w 
pobliżu Niegorełoje został zastrzelony przez 
agentów G. P. U. pewien osobnik, który wy- 
skoczywszy z wagonu pociągu międzynaro- 
dowego zdążającego do Warszawy usiłował 
ukryć się w pobliskich budynkach stacyj- 
nych. Osobnika owego śledzili już w drodze 
agenci. Śledzony widocznie zorjentował się 
i ehciał zbiec, lecz został zabity. 

Ciekawe jest, iż osobnikowi zabrano nie- 
zwłocznie teczkę, którą zabity kurczowo irzy 

mał w zaciśniętej ręce. 
Ponieważ strzały ageatów zaalarmowały 

podróżnych, komendant stacji wyjaśnił, iż 
został zastrzelony złodziej który skradł pe- 
wnemu wojskowemu teczkę z pieniędzmi. W 
związku z zastrzeleniem nieznajomego wśród 
podróżnych kursowały różne wersje na ten 
temat. Mówiono, iż zestał zamordowany pe- 
wien kurjer dyplematyczny, czy też znany 
moskiewski, komunista, który z ważnemi 
dokumentami usiłował zbiec zagranicę i t. p. 
Zagadki jednak nikt nie potrafił rozwiązać. 
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Panama celna przed sądem. 
Rozprawa zamknięta. Wyrok w piątek. 

Przez całych dni 15 toczył się przed 
V wydziałem karnym-skarbowym sądu okrę- 
gowego proces bandy przemytniczej, w któ- 
rym jako skompromitowani zasiedli na ła- 
wach oskarżonych kupcy wileńscy, urzędnicy 
urzędów celnych i kolejowych. 

     

Wreszcie wczoraj po wysłuchaniu pozo- 
stałych rzeczników stron, przewodniczący 
zamknął rozprawę. 

\МугоК w tej skomplikowanej sprawie og- 
łoszony zostanie w piątek dnia 13 b. m. 

    

Banda szpiegująca na rzecz Litwy 
ukarana długoletniem 

W ciągu września ub. roku władze bez- 
pieczeństwa zdemaskowały niebezpieczną 
bandę szpiegowską, która na terenie woje- 
wództwa wileńskiego i m. Lidy uprawiała 
szpiegostwo na rzecz wywiadu litew 
przez dokonywanie zdjęć fotograficznych 
objektów wojskowych. 

W związku z tem ujęci i w stan oskar- 
ia postawieni zostali: Antoni Czerwiakow 
kapitan wojsk  bitewskich,  Eugenjusz 

Jagodowski technik, właściciel kilkusethek- 
tarowego ma u „Szymon Jodzewicz, Ste- 
fan Groński i Helena Więckowa. 

Sprawa ta miała być rozpatrywana przez 
sąd doraźny, lecz wobec konieczności uzupeł 
nienia śledztwa, skierowana została w try- 
bie postępowania zwykłego. 

Roprawie przewodniczył p. sędzia K. Bo- 
browski przy udziale p. p. sędziów J. Za- 

:go i J. Bułhaka. 
ał wiee-prokurator p. 

Piotrowski. 
Przewód sądowy i rozprawa stron aż do 

późnego wieczora toczyła się przy drzwiach 
zamkniętych. 

Wi rezultacie, po naradzie, sąd 

   

  

      

  

    

  

   

   

  

  

Dominik 

ogłosił 

ciężkiem więzieniem. 
wyrok skazujący na ciężkie więzienie: Czer- 
wiakowskiego i Jagodowskiego przez 10 lat, 
a Grońskiego i Więckową przez 8 lat. 

Zaś osk. Jodzewicza za kontaktowanie 
się z oskarżonymi skazano na wiezienie 
przez 2 lata. 

Nadto od pierwszych dwóch 
zasądzono grzywnę po 10.000 zł. od е- 
go, a od Grońskiego i Więckowej po 5.000 
złotych. 

Wszyscy skazani zapowiedzieli apelację. 
Ka-er. 

Zajście w ambasadzie 
japońskiej w Londynie. 
LONDYN, 9. 5. (Pat) — W ambasadzie 

japońskiej w Łondynie wydarzył się nastę- 
pujący incydent: Delegacja, złożona z 6-ciu 
członków brytańskiego związku bezrobotnych 
posiadającego wyraźne oblicze bolszewickie; 
przybyła do ambasady japońskiej niezapro- 
szona i zażądała widzenia się z ambasadorem 

celem złożenia mu protestu i wezwania Ja- 

        

Mr 105 (2347) 

ponji do natychmiastowego wycofania się z 
Mandżurji. Ponieważ ambasador . odmówił 
przyjęcia, nieproszeni delegaci zaś nie chcieli 
opuścić ambasady, po 3 godzinach wezwano 
policję która delegatów usunęła przemocą. 

Glełda warszawska z dnia 9 V b. r.. 
WALUTY i DEWIZY: 

Bolary . « .. . .8,351,—8,871,— 8,931, 
Belgja - . .. . 125,20-125,51— 124,89 
Gdańsk . . . „ . . 174,85—175,28—174,42 
Londyn . . . . . . . 32,80—32,96 —32.64- 
Nowy York - + + . 8897— 8,917— 8,8,7 
Nowy Ycrk kabal . 8,802—8,9322 — 8,882: 
Paryż . + . 85,18— 5,22—35,06 
Praża 26,33 — 26,42—26,30 
Szwaje rja „ 174.25—:74.635—173 86% 
Włochy .. . * . . 46,05 46 28—45,87 
Bern w obr prywatn. . 
Tendencja przeważnie utrzymana. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowl. . . . . . . . 34,2% 

. 812, 

Iawestycyjna SAR 535 GÓRE I 
Ta 8a na seryjaa . . . „ . . . « . . 93,85% 
Konwersyjna OSA › . 38 ( @ 
50, Kolejowa . . $. - — 30,00—30,25 
4% dolarowa . ... : . 46,25 
7% Ntabilizao „ „45,37— 520)- 49,25 
7% L. Z. ziemskie dol.. . . . . . . 51,00 
8% L.%. B.u.K.i B. R., obl.B.G.B. . 94,00 
Te same 7% „ . . 2 . «83,25 
4'/,% L. Z. ziemskie ‚ . „ . 36,25—36,66 

(drobne) — 34,50. 
8% warszawskie  . . . . . . 58,60—59,25> 

(drobne) 
100 Lublina. 05 GER PASTA 
5% Łodzi ст a a ss LAD 
8% Piotrkowa AIR e SDD 
Tendencia mocniejsza, 

2 E) Premjera! Bohaterka 
Dźwięk. Kino - 2215 lina Ba das łoś” 

HELIOS „| AFERA MĘŻATKI 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Jeanette Mac Donald i bohater filmu „X 27* Wiktor Mac 
Laglen w rewelacyjnem arcydziele 

Atrakcje dźwiękowe. Początek og. 4, 6, 8i10'15. CENY MIEJSC: na |-szy 
seans: Balkon 50 gr, Parter 80 gr, na pozost. seanse: Bałkon 70 gr., Parter 1 zł. 

WKRÓTCE: Przebój atrakcyjny „Niewinna grzesznica'' z niezrównaną i temperamentną Jean Grawford 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! Największa 
gwiazda ekranu Marlena Dietrich i Fritz Kortner 

OKRĘT STRACEŃCÓW 

(bohater filmu „Br. Ka- 

ramazowy“) w obrazie 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, B i 10.15. 
w dnie świąteczne o godz. 4-ej, Na 1-згу seans ceny znizone. 
  

Dźwiękowe Kino | 

CASINO 
w swojej najlepszej BUSTER NA FRONCIE | kreacji dźwiękowej 

Wiałka 47, tel. 15-41. 
teczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Dziśl Najdowcipn. film świata. Śmiać się będą wszyscy! Król wesołków genjalny komik BUSTER KEATON 
Tysiące niezw. przygód, jakie Buster przeżywa 
na froncie i na tyłach jako żołnierz i miljoner. 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świą- 
W TYCH DNIACH: GÓRY W PŁOMIENIACH. 

  

Dziśl Przepiękny dźwiękowiec 
z ulubieńcem publiczności, słyn. 

Bźwięk. Kino-Taatr 

PAN 
uiiea Wielka 42. 

IGO SYMEM :-—. EWELINĄ HOLT ;.::: 

Dziewczę z nad Wołgi 
wem rosyjskim i w wykonaniu słynnej orkiestry, Nasze aparaty dźwiękowe oddają śpiew naturalnie precyzyjnie 

Dramat žyciowo-erotycz- 
ny na tle melodyjnej ilu- 
stracji muzycznej, prze- 
platanej przepyszn. śpie- 

jak bezpośrednio ze sceny. Rosyjskie tańce. Ciekawa treść z życia rosyjskiego. — Nad program: Najnowsza 
atrakcja Paramountu i ostatni dziennik Pata. — Początek o godz. 4-ej. Na pierwszy seans ceny zniżone 
  

KINO KOLEJOWE | 

OGNISKO| 
fekok dworca kolejow.) 

Dziś kino nieczynne! 
  

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa K. P. w Wilnie ogłasza przetarg 

na roboty naładunkowe w żwirowni Bezdany w ilości 
około 25.000 m* żwiru. 

nki oddania przedgiębiorstwa można oglądać 
y ji Kolejowej w Wilnie II piętro pod Nr. 10, 

od godziny 12 do 13 codzienie prócz świąt. 
W ofercie nałeży wskazać cenę od I m? naładowa- 

nego żwiru. 
Do oferty winny być dołączone: 
1) pokwitowanie Kasy Dyrekcyjnej o wniesieniu 

wadjum w wysokości 500 zł. gotówką. 
2) świadectwo przemysłowe, 
3) odpis rejestru handlowego dla tych oferentów, 

którzy w Dyrekcji Wileńskiej jeszcze nie pracowali, 

4) pisemną deklarację, że warunki wykonania ro- 
bót reflektantowi są znane. 

Oferty nieodpowiadające powyższym wymaganiom 
uwzględnione nie będą. 

Oferty winny być składane w Prezydjum Dyrekcji 
Okręgowej w Wilnie do dnia 31 maja 1932 roku do 
godziny 12-ej w zapieczętowanej i zalakowanej ko- 
pertach z napisem: „Oferta na roboty przy naładunku 
żwiru”. 

    
  

    

Najniższa co do ceny oferta nie obowiązuje Dyrek- 
cję i Dyrekcja pozostawia prawo wyboru przedsiębior- 
cy, jak również, pozostawia za sobą prawo wykonania 
robót sposobem gospodarczym. 

Dyrekcja Kolel Państwowych 
w Wilnie.   261/V1 
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KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DROŻAANIA LTNTROLIGATORNA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru* 
ki, książki dla urzędów 

w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   

    

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
jadalne, sy pialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka it.d. 
Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnyth warmnkach 

  

państwowych. samorzą- I NA RATY. 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- NADESZŁY NOWOŚCI. 

Žinios 8324 

wazel- 
roboty 

Koncesjonowane Biuro 

Taryfowo - Reklamacyjne 
A. Borkowski i S-ka 

w Wilnie, ul. Trocka 13, 
tel. 17-63, załatwia wszel-     

O 
EIFNEEA 

SYDNEY HORLER. 24) 

KROLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. Przełożył Czesław Kozłowski. 

W niechlujnym saloniku na dołe, 
Benelli popijał whisky, którą poczę: 
stował go Merritt na jego natarczywe 
żądanie. 

— Djabli ci nadali mieszkać w ta- 
kiej zakazanej dziurze —  zrzędził 
„Włoch wojowniczo. — Od kwadran- 
sa błądzę, nie mogąc tu trafić. Graves 
twierdził, że znajdę ten dom bez tru- 
du, a tymczasem musiałem łazić po 
polach i łąkach... Jeszcze szklankę! 

Merritt niezbyt kochał Benellego; 

bo też trzeba przyznać, że niewielu 
mogło go pokochać. 

— Trzeba było iść wprost, a nie za 
jeżdżać od lewa. Tak czy owak, do- 
stałeś się tu. a to grunt. 

— W ładnym stanie — warknął 

„Włoch, popatrując ze złością na za- 
chlapane do kolan spodnie. — Staden 
feld już jest? I dlaczego u licha chciał 
się ze mną zobaczyć tutaj, a nie w 
Londynie? 

Merritt wykrzywił w uśmiechu 
swe wąskie wargi. 

— Był, ale już odjechał. Zaczekaj! 
— dodał. widząc, że Benelli chce wy- 
buchnąć. — Był głodny, więc pojechał 
do Pozanniego. Ale zastaniesz na gó- 

" rze kogoś, jeszcze ci milszego, niż Sta 
denfeld. 

— Któż to? 

I Benelli odstawił próżną szklan- 
kę na brudny stół. 

—_Człowieka nazwiskiem Ho- 
liday. 

Włoch rzucił przekleństwo, 
— Holiday? Aha, aha! Oglądałem 

jego dom zaledwie przed godziną, za- 

stanawiając się, jakby tam najłatwiej 
wtargnąć. Poprzysiągłem zabić go. 
Omal mi nie skręcił karku w Avig- 
nonie... Ale wszk nic o tem nie wiesz 
— urwał — i nie zamierzam ci opo- 
wiadać. 

— Nice mię to nie obchodzi. Ale ze 
słów Stadenfelda wywnioskowałem, 
że rad będziesz go spotkać. Masz tu 
pozostać i pomagać mi w pilnowaniu 
tego jegomościa aż do powrotu Sta- 
denfelda. 

— Gdzie jest Holiday? 
— Na strychu. Lulu obrała to 

miejsce, ponieważ jest najniewygod- 
niejsze w całej ruderze. 

Ciemna, złowieszcza twarz Benel- 
lego, rozkwitła w szerokim uśmiechu. 

— Taka jest nasza Lulu — pot- 
wierdził. — Jakże oni go złapali? 

— Później ci rozpoiem. Aczkol- 
wiek ma związane ręce i nogi, nie chcę 
zbyt długo zostawiać go samego. Je- 
stem odpowiedzialny przed Staden- 
feldem — a przecie znasz go, kiedy 
nie wszystko pójdzie mu po myśli. 

Benelli kiwnął głową. 
— Chodźmy na górę. Idź przodem 

i pokazuj mi drogę. Niecierpliwie o- 
czekuję zobaczenia się z imć panem 
Holidayem. Spodziewam się, żeś go 
nie uprzedził o moich odwiedzinach. 

— Owszem — a on pobladł. 
‚ / Merritt powiedział to, aby pochle- 
bstwem ułagodzić Benellego. 

Nie pomylił się. Benelli się uśmie- 
chnął, przyczem twarz jego przypomi 
nała paszczę wilka. 

— Idą — szepnęła Wałerja, — 

    
kie kolejowe reklamacje, 
wynikające z umowy o 

przewóz towarów   li = 

  

Musimy się śpieszyć; już są na scho- 
dach... 

Holiday gotował się wziąć ją na 
ręce, by ją podnieść do okienka w da- 
chu. Działał tak z jej rozkazu, w tej 
bowiem przełomowej chwili jej umysł 
okazał się bystrzejszym. 

A może pan pierwszy wdrapie 
się na dach i później wciągnie mnie? 

— A jeśli oni tymczasem wejdą? 
— Musimy ryzykować. Jeżeli wej- 

dą, będę strzelała — odparła z deter- 
minacją. 

Sprzeczać się z nią było teraz nie- 
możliwością. Opuściła go nawet dra: 
pieżna żądza zemsty. Chciał tylko 
czemprędzej wyzwolić ją z niebezpie- 
czeństwa. # . 

Obdarzony przedziwnem — хаго- 
wiem, już się był prawie zupełnie o- 
trząsnął. Wskoczył na krzesło i dał 
takiego susa, że uchwycił się rękoma 
brzegów okienka. 

I tu się zaczął prawdziwy dopust. 
Ze zwisającemi nogami Holiday mu- 
siał podciągać się na samych mięś- 
niach niby cyrkowy akrobata. W na- 
piąstkach i ramionach czuł nieznośny 
ból. Dwa razy dłonie mu się obsunę- 
ły. 

Wszelakoż nakoniec dopiął swego. 
Teraz wyciągnął ramiona, by zko- 

lei pomóc Walerji wleźć na dach. 
Poddała mu się zupełnie. Chwycił 

ją jak piórko i niebawem oboje byli 
na dachu. 

— Trzeba to zamknąć — rzekła i 
zasunęła dymnik. Gdy to czyniła, ką- 
cikiem oka dojrzeli wchodzących na 
strych dwu godnych przyjaciół. 

Holiday odrazu rozpoznał towa- 
rzysza Merritta. Był to Benelli — z 
twarzą białą ze wściekłości. 

— Ty przeklęty durniu! Uciekł — 
wrzasnął Włoch, krwiożerczo zwra* 
cając się do Merritta. 

  

  

WILEŃSKI LOMBARD „KRESOWJA” I 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53/, tel. 7-22, 

  

nejogir NANUIOWĄ. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 3. III. 1932 r. 

8522. IV. Firma: „Sklep galanteryjny Zachęta wy- 
robów Domu Serca Jezusowego”. Na mocy decyzji Są- 
du Okręgowego w Wilnie VI Wydziału Cywilnego z dn, 
9. I. 1932 r. ogłoszono upadłość w handlu firmy i ku- 
ratorem masy upadłościowej wyznaczono adw. Józefa 
Zmitrowicza zam. w Wilnie ul. Mickiewicza 15—5, z urzę 
du. 218/VI. 

W dniu 4. III. 1932 r. 
384. II. Firma: „Borsztejn Hanna*. Przedsiębior- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
219/VI. 

    

      

   

12339. II. Firma: „Sidoro zowa Anna*. Siedziba 
przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. Wileńską 
20 w Wilnie. Sidorowiczowa Anna zam. w Wilnie, ul. 
Tatarska 13. 227/VI. 

W dniu 5. III. 1932 r. 
702. III. Firma: „Sklep mąki i kaszy Germaniska 

Sara i S-ka*. Wspólniczka Sara Germaniska zmarła. Do 
czasu zatwierdzenia spadkobierców w prawach spad- 
kowych zastępuje zmarłą w spółce w charakterze peł- 
nomocnika w zakresie prowadzenia spółkowego przed- 
siębiorstwa Eljasz Germaniski zam. w Wilnie ulica 

Zawalna 43-—12. 220/VI. 

  
    

    

1199. II. Fi : „Rudnik Abram“. Przedsiębiorstwo 
ka została zlikwidowana i wykreśła się z rejestru. 221/VI 

asza Kin- 
Spół- 

    

5986. ILI. Firma: „Młyn Francuski Marj. 
kulkinowa, Izaak i Szymon Kinkulkinowie S-ka". 
ka .została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

222/VI 

6286. II. Firma: „Winik Wult“. Przedsiebiorgtwo 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 223/VI. 

6526. II. Firma: „Karawicki Izrael* Przedsiębior- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

224/VI. 

   
   

7830. II. Firma: „Cuśmi 
sza S-ka". Spółka została zł 
z rejestru. 

i Genia i Frydman Ma- 
idowana i 

  

11751. II. Firma: „Pahonia — ks. Adam Stankie- 
wiez* Siedziba przedsiębiorstwa została przeniesiona 
na ul. Zawalną 6—10 w Wilnie. 226/VI. 

  

12697. II. Firma: „Jakób Szwarc i S-ka* Spółka 

Firmowa. Spółka została zlikwidowan i wykreśla się 
rejestru. 228/VI. 

12842. II. Firma: „I 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

a Gdala*. Przedsiębiorstwo 
229/VT. 

  

  

podaje d> ogólnej wiadomości, że 17 i 18 maja r. b. o g. 4 pp. odbędzie 
się w lokalu lombardu licytacja niewykupionych i nieprolongowanych 
zastawów od Nr. 50000 do Nr. 100000 i od Nr. | do Nr. 15663. 

UWAGA: W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard 
nie będzie przyjmować. 

  

TRIO 
salonowe 

kwartet lub kwintet 
Jazz nadający się do 
tańca i lekkich pro- 

dukcyj 
DO WYNAJĘCIA 

Św. Jakóbska 14—02. 
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Bardzo tanio 
SPRZEDAM 

lac 
(od 200 do 400 sąż.) 
O warunkach dowie- 

dzieć się: ul. 

Tuskulańska 6-2 

Zakład Fryzjerski 
S$. Uszajew, Sadowa 6. 

Salon męski i damski. 
Manicure i farb. włosów. 
Ceny przystępne. 8375 

  

  

Do wynajęcia Dr. Wolfson 
rk... pokoje Choroby skórne, 

umeblowane ze wezyst- Kenas p 
kiemi nowoczesnemi wy- 
godami z prawem uży- 
wania telefonu, nadające 
się na biuro. Teatralna 4, 

m. 8, tel. 12-33 

Bo wynajęcia 
4 pokoje z kuchnią 

Wileńska 15 

  

  

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

dom drewniany. Nadaje 
się na handel. 

Dowiedzieć się ul. Zam- 
kowa 20 m. 2. 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłsiowe, * 

ullca Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

cd godz. 9—12 1 4—8. 

I. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

W..Z.P. 29, 

  

  

  

Zakład Fryzjerski 
S. Szustera 

ul. Nowogródzka Nr. 89 
Salon męski i damski. 

  

Wykonanie solidne. 
Ceny zniżone. 8410 

POK 0 umeblo- 
wany 

duży z oświetl. elektrycz, 
do wynajęcia przy ulicy 
Kazimierzowskiej || m. |   Dr. Zeldawicz 

Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
odg 12—2i 4-—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

    

i moczopłciowe 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 

Akuszerka 

Maria Lakaoroue 
przyjmuje od 9 40 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69, 8520 

Akuszerka 

Marja Orrezina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zanm 
na lewo Gedeminowską, 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

      

Akuszerka 

Śmłiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16» 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetzcz- 
ny, usuwa zaarzezki Pięć 
dawki, kurzajki i żre 

  

"W. Z. P. 48. 

  

i UA E 
Wdowa bezdzietna, šred- 
nich lat, posiadająca prak-- 
tykę prowadzenia goepo- 
darstwa w majątku i do- 

mach miejskich 
poszukuje pracy 

gospodyni 
Łaskawe oferty kierowaćz 
Kocia 3, m. 5, dla H. St. 

J i A 

Za swem ramieniem usłyszał Ho- 
liday cichutki śmiech. 

— Póki się kłócą: uchodźmy — 
szepnęła dziewczyna. — Niejedno w 
tem domostwie radabym  spenetro- 
wać, ale niestety, muszę to zostawić 
na kiedyindziej. Wrócę tu jeszcze. 

— Nigdy w życiu! — rzekł Holi- 
day. 

— I dlaczegoż to, proszę? 
— Bo pani zakażę! Co ma znaczyć 

to ciągłe narażanie życia? — strofo- 
wał gniewnie. Nagle się opamiętał: 
— Oczywiście, nie mam prawa się 
wtrącać; i jestem głęboko wdzięczny 
pani... 

— Możebyśmy odłożyli tę kon- 
wersację na później? Bynajmniej nie 
jesteśmy jeszcze poza niebezpieczeń- 
stwem. 

Dźwięk klątw biegł za nimi, gdy 
omackiem spuszczali się z po:hylego 
Gachu, aż natrafili nogami na jego 
skraj. 

Walerja pokazała mu ręką: 
— Oto rynna po której się wdra- 

pałam. Pan pierwszy ruszy, czy też 
ja? 

— Pani — odparł. — Ja lada 
chwila czekam gości. 

Nie zdążył dokończyć tych słów, 
jak z dymnika wychynęła głowa. 

— Baczność! — ryknął Holiday i 
dał ognia. Brzęknęło rozbite szkło i 
twarz Benellego znikła, 

— Niestety, mało mam nadziei, 
bym go zabił — oświadczył Holiduy 
— temu djabłu i kot mógłby pczaz: 
drościć szczęścia. 

Oczekiwana odpowiedź nie nade- 

szła: dziewczyny już nie była. Spoj: 
rzawszy wdół, ujrzał, jak się zešlizgu- 
je po rynnie ze zdumiewającą zręcz- 
nością. 

Schowawszy rewolwer do kiesżtni, 
Holiday poszedł za jej przykładem. 

  

   

  

Musiał przyznać, że jego sztuka akro- 
batyczna bynajmniej nie dorównywa- 
ła sztuce Wałerji: złaził o wiele wol- 
niej i mniej wdzięcznie. Zresztą nie- 
bawem przybrał na szybkości; mia- 
nowicie, spuściwszy się do połowy 

rynny stracił równowagę i хма 516 
ciężko. 

— Uderzył się pan? — spvtała. 
Spojrzał na twarzyczkę, którą na* 

wet pociemku uznał za czarującą. 
— Jeszcze nie mam wprawy — oś: 

wiadczył, wstając: — rzeezż jest dla 
mnie nowa. Będę musiał wziąć parę 
lckcyj. A że pani jest widocznie eks* 
pertem, może mógłbym prosić ją o u- 
dzielenie mi nauki? 

Roześmiała się cicho. 
— Gdzieś tu wpobliżu zostawiłam 

swój płaszcz wieczorowy — rzekła 
po chwili — ale chyba nie będziemy 
już go szukali. Główna rzecz teraz —- 
to uciec. 

— Słusznie, droga Władczyni No” 
cy. Uznaję to. A jednak — proszę mi 
przebaczyć — nie mogę się oprzeć 
żalowi. Pani, dla jakichś przyczyn, o 
które przeszkadza mi pytać dobre wy 
chowanie, pragnie splondrować ten 
dom; ja zaś namiętnie pożądam spra” 

wdzenia czy Benelli naprawdę jest 
zabity, czy nie. Wprawdzie strzeliłem 

weń przed kilkoma minutami, ale 
wprost nie śmiem się spodziewać, by 
został poważnie ugodzony. Pani jak 
sądzi? 

— Sądzę — odpowiedziała dziew- 
czyna — że za chwilę wyjdą z domu, 
by nas ścigać. I chociaż zgadzam się 
z panem, 'że ci obaj ludzie zasługują 
na śmierć, niemniej przeto w niezmie* 
rne kłopoty mogłoby pana wtrącić 
położenie ich teraz trupem. Gdybyś: 

my ich mogli schwytać, to inna spra- 
wa, ale... oto furtka — dodała pośpie- 
sznie, wskazując na lewo. Stojąc   

RT RITA TE TTD STATE ОНА 

tutaj, stanowimy doskonały cel dla 
ich strzałów. 

Wzięła go za ramię i pociągnęła za: 
sobą. 

Doszli właśnie do żywopłotu, gdy 
usłyszeli, że w domu drzwi się otwie- 

rają. 
— Oto oni! — szepnęła. — Niech 

się pan nachyli. 
-— Rozkaz! — odparł, spełniając 

jej polecenie. — Mam nadzieję, że pa- 
ni ma ze sobą busolę. Gdyby więc tyl- 
ko wzeszły gwiazdy... 

Cichy śmiech dowiódł mu, że do- 
słyszała i oceniła jego żart. 

Uciekali dłoń w dłoń. Nagle Ho- 
liday poczuł, że się zapada. Po chwili 
z trudem łapiąc oddech, starał się 

dźwignąć. 
— Jest tu rów — wyjaśniła Wale- 

rja. — Powinnam była pana uprze” 
dzić, lecz, niestety, zapomniałam. 

— O jedno proszę losy: żeby i Be- 
nelli tu wpadł. A słyszę, że już bie- 
gnie. Zna pani droge, którą można. 
się stąd wydostać? 

— Owszem, jest tu mur... 
Więc proszę biec, a ja przyjdę 

później. 
— Nie podoba mi się takie załat- 

wienie. 

— Jednak to konieczne. Przecież 
jeżeli uda mi się powstrzymać Benel: 
lego. pani się uratuje. Prędzej! 

(Nie dodał, że wskutek nadwerę- 
żonej kości, może trudno mu będzie 
krokiem się ruszyč...). 

— Wrócę za chwilę — szepnęła 
dziewczyna. I Holiday został sam. 

Rozejrzał się dokoła. Na lewo wid- 
niał wysoki nasyp, na prawo zaś rów. 
który sprawił, że Holiday upadł. Mo- 
zolnie poczołgał się w stronę nasypu 

— i oczekiwał, 

(D. C. N.) 
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Drukarnia „Znicz“, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 
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Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


