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PRZYJAŹŃ 
TURECKO - SOWIECKA. 
Wizyta tureckich dyplomatów: 

prezesa ministrów Ismet Paszy oraż 

min. S. Z. Tewfik Rużdi Beya w ZSRR 
i związane z nią akty przyjaźni tu 
recko-sowieckiej stanowią obecnie 

najważniejszy bodaj moment, jeżeli 

chodzi o kompleks spraw polityczno- 
gospodarczych Bliskiego Wschodu. 

Błędem byłoby mniemać, że Tur- 
cja dopiero teraz wyciągnęła rękę do 
Sowietów. Obecny akt przyjaźni tu- 
recko-sowieckiej jest tylko kolejnym 

etapem na długiej drodze dotychcza” 

sowych stosunków między odrodzoną 

Turcją a rewolucyjną Rosją. Gdy 
młoda Turcja pod wodzą wielkiego 

organizatora Kemala Paszy z szalo- 

nym rozmachem otrząsała z siebie 
przeżytki dawnego imperjum otomań: 

skiego, Europa wysiłkom tureckim 
przyglądała się z niechęcią, w najlep- 
szym zaś razie obojętnie. Kemala Pa- 
szę traktowano w Europie długi czas 
jako niesfornego buntownika. Dążo- 
no do odepchnięcia Turków od cieś- 

nin czarnomorskich wgłąb Azji Mniej 
szej. Chciano wyrwać poduszkę z pod 
głowy ..chorego człowieka, Europy". 
Anglja jawnie stanęła po stronie fi- 

nansowanej przez Bazylego Zachare- 
wa ekspedycji greckiej przeciwko 

Turcji w 1921—1922 r. Osamotniona. 

izołowana Turcja, nie mogąc znaleźć 
w Europie Zachodniej poparcia w roz 
paczliwej walce z grecką inwazją 
przyjęła siłą rzeczy wyciągniętą przy* 
jaźnie dłoń sowiecką. 16 marca 192! 
r. podpisana został aw Moskwie kon- 

wencja wojskowa, na mocy której 
Rosja zobowiązała się wspierać Tur- 
cję materjalnie i orężnie przeciwko 

obcej agresji. Dwa tysiące konnicy 
Budiennego okazało młodej armji tu- 
reckiej w czasie jednej z decudują- 
cych bitew z Grekami pomoc tak sku- 
teczną, że wojsko najeźdźców poszło 
w rozsypkę, zaś wojna zakończyła 
się dla Turcji zwycięsko, Traktat lo- 
zański (24 lipca 1923 r.) postawił Tur- 

cię na stanowisku państwa równo- 
rzędnego w swych prawach suweren- 
nych z innemi państwami. 

Turcja nie zapomniała przysługi 
sowieckiej. 13 października 1921 r. 
stanęła między Angorą a Moskwą no- 
wa umowa, podpisana w Karsie, a bę- 
dąca razszerzeniem konwencji z 16. 

HI. 1921 r. Turcja zyskała wtedy no- 
we terytorja, w postaci okręgów Kar- 

su i Ardachanu. 

Potem przyszedł zatarg z Anglją 
© Mossul. Prowincja mossulska. są- 
siadująca na północy ze znajdują- 

cym się pod protektoratem angiels- 
kim Irakiem (Mezopotamja), oddawna 
już wzbudzała angielskie apetyty, za- 
równo ze względów gospodarczych 

(bogate źródła nafty), jak też strate- 
gicznych (brama wypadowa do Tur- 
cji, Persji, Rosji i Indyj). W 1918 r. 
oddziały angielskie okupowały Mos- 
sul i przyłączyły go do Iraku, moty- 

wując to koniecznością przeprowa” 

dzenia granicy, odpowiadającej wa- 
runkom politycznym i ekonomicz- 

nym. Turcja przeciwko aktowi angiel 
skiemu zaprotestowała. Sprawa opar- 
ła się o Ligę Narodów. W wyniku 

kilkuletnich studjów i debat, Ra- 
da L. N. wydała w grudniu 1925 r. 
opinję przychylną dla Anglji. Turcja 
ponownie doznała ze strony Europy 

Zachodniej zawodu. Nie uwzględnio- 

no żywotnych interesów tureckich. 
Znowu więć zwraca się Turcja ku 
Moskwie i zawiera z nią 17 grudnia 
1925 r. traktat przyjaznej neutralno- 
Ści. Turcja szuka w przyjaźni rosyj: 
skiej równowagi, ilekroć tureckie in- 
teresy są zagrożone przez egoistyczną 

politykę państw Zacsodu. Turcja pa- 
mięta zawsze, iż Rosja jest jedynem 

państwem, które stanęło po jej stro- 
nie w czasie walki z inwazją grecką. 
kierowaną przez imperjalizm angiel- 

ski. 

Jeżeli chodzi o Sowiety, widzą 
one dla siebie w przyjaźni tureckiej 
pierwszorzędny interes. Wprawdzie 

Turcja nie stanowi podatnego grun- 

tu dla komunistycznej propagandy, 
jednak ze względu na dominujące 
znaczenie państwa tureckiego na Bli- 
skim Wschodzie, każdy sukces so- 
wiecki w dziedzinie stosunków z Tur- 
cją jest ciosem dla dyplomacji i po- 
lityki angielskiej. Podkopanie zaś 
wpływów angielskich, zwłaszcza na 
terenie Azji jest jednym z najważ: 

niejszych celów polityki sowieckiej. 
a właściwie tradycyjnej, zainicjowa” 

nej przez Pawła I-go polityki rosyj: 
skiej. Najskuteczniej zaś mogłyby 
Sowiety dosięgnąć Anglję w Mezopo- 
tamji, na skrzyżowaniu dróg lądo- 
wych, wiodących z Europy i Afryki 
do Indyj. Mezopotamja, słynna z u- 
rodzajów. pastwisk i bogactw kopal- 
nych stanowi złoty klucz potęgi an- 
gielskiej w Azji. Decyzja Rady L. N. 
w sprawie Mossułu, acz nieuznana 
przez nacjonalistyczne czynniki tu- 
reckie skłoniła jednak  dyplomację 
angorską do szukania pokojowego— 
przynajmniej czasowo — wyjścia z 
kłopotliwej, naprężonej sytuacji. Wyj 
ście to się znałazło. Dnia 5.VI. 1926 r. 
stanął między Turcją a Anglją układ. 
mocą którego ustalono linję demar- 
kacyjną, przyłączającą okręg mossul- 
ski do Iraku. Zapewniono też Turcji 
107, dochodów z eksploatacji mos 
sulskich źródeł naftowych. Układ ten 

był jednak właściwie na Turcji wy” 

muszony. Potwierdza to zwrócenie 
się Angory po raz trzeci z rzędu do 
Moskwy i zawarcie z nią wspomnia- 
nego już traktatu przyjaznej neut- 
ralności z 17 grudnia 1925 r. Traktat 
ten nie przesądził wprawdzie spawy 
Mossulu na korzyść Turcji, tem nie- 
mniej kazał się domyślać, że Turcy 
w istocie rzeczy nie rezygnują ze 
swego stanu posiadania na południu. 
Tem samem nie podobna nazwać an- 
gielskiego stanu posiadania w Mezo- 
potamji za niewzruszony, Aksjomat 
ten nabiera specyficznego znaczenia 
właśnie teraz, kiedy doszło w Mosk- 
wie do tak serdecznych Świadczeń 
wzajemnych między dypłomatami tu- 
reckimi a agielskimi. Z jedną Turcją 
mogła się Anglja od biedy — zwłasz” 
cza przy całkowitem poparciu Ligi 
Narodów — nie liczyć. Natomiast 
Turcja sprzymierzona z ZSRR stano” 
wić będzie dla angielskiej dypłoma- 
cji orzech znacznie twardszy do zgry” 
zienia, zwłaszeza przy bezceremonjal- 

ności politycznej gry sowieckiej. 
Ewentualna walka dyplomatyczna 

na terenie Mossulu, Iraku, Kurdysta- 
nu i pozostałej Mezopotamji będzie 
niewątpliwie długa. Dyplomacja an- 
gielska umie w mistrzowski sposób 
zaszachowywać postępy propagandy 
sowieckiej, jak to np. miało miejsce 
z Amanullahem. Mistrzowsko też sto” 
sują Anglicy w krajach Bliskiego 
Wschodu zasadę „divide et impera“, 
wyzyskując łokałne antagonizmy na- 
rodowościowe, wyznaniowe czy Spo” 
łeczne. Pod tym względem sprzyja 
dyplomacji angielskiej wyjątkowe 
zróżniczkowanie ludności Mezopota- 
mji. Wystarczy nadmienić, że na te- 
renie jednego tylko okręgu Mossulu 
zamieszkuje: ok. 50 tys. Arabów, ok. 
150 tys. Turków, ok. 270 tys. Kurdów, 
ok. 60 tys. chrześcijan, ok. 20 tys. 
pogan, ok. 14 tys, Żydów. Agenci 
angielscy, w rodzaju osławionego płk. 
Lawrence'a myszkują wśród tej lud- 
nościowej mozajki i jątrzą jednych 
przeciwko drugim. Jednak agitatorzy 
sowieccy stanowią groźnych przeciw- 
ników, zwłaszcza skoro będą mieli 
zapewnione poparcie rządu  turec- 

kiego. 
Jak widzimy, przyjaźń turecko- 

sowiecka datuje się nie od dzisiaj i 

jest poważnie umotywowana. Niedar- 
mo ofiejalny komunikat z Moskwy 
stwierdza, iż „polityka ścisłej współ: 
pracy praktykowana w przeszłoś 
była zupełnie uzasadniona”. Korzyści 
tej przyjaźni i współpracy są obu- 
stronne. Chodzi jedynie o to, czy 8- 
miljonowa Turcja nie ulegnie wresz* 

   

cie rozkładowemu działaniu  150- 
miljonowego kontrahenta. 

T. J—ski. 

     Związek Drukarzy 
Bakszta 8 Bakszta 8 

W SOBOTĘ, 14 b. m. o g. 9 wiecz., 

odbędzie się 

ZABAWA 
TANECZNA 

przy dźwiękach ja zzbandu. 

Bufet obficie zaopatrzony na miejscu. 

  

PARYŻ. 12.V. (Pat.) Żałobne uro- 

czystości pogrzebu prezydenta Dou- 

mera rozpoczęły się o godz. 7.30 rano. 

O tej godzinie zaczęli nadjeżdżać do 

pałacu Elizejskiego celem złożenia 

kondoiencyj wdowie po prezydencie 

Doumerze nowoobrany prezydent Le- 

brun, premjer Tardieu, członkowie 

rządu oraz przedstawiciele głównych 

państw. 

Wkrótee potem utworzył się Or“ 

szak, który wyruszył w kierunku No- 

tre Dame. Trumna przykryta jest ki- 

rem, który przytrzymują dwaj osobi- 

šei przyjaciełe zmarłego prezydenta 

marszałek Franchet d'Esperey i literat 

Dorgełes. 

Za karawanem jadą powozem 

członkowie rodziny zmarłego prezy” 

denta, dałej postępują prezydent Le- 

     

brun, król belgijski, książę Wóalji, 
książę Aosta, książę Paweł jugosło- 
wiański, cesarz Annamu, przedstawi- 
ciele Niemiec, Rumunji, Polski, Szwe- 
cji, Norwegji, Egiptu, Danji, Chin, 
Czechosłowacji, Holandji, wielki ksią 
żę Dymitr, reprezentujący były ear- 
ski dom rosyjski, syn Mae Donalda, 
członkowie korpusu dyplomatyczne” 
go, byli kombatanci amerykańscy, 

przedstawiciele parlamentu, członko: 
wie rządu z premjerem Tardieu na 

czele. 
PARYŻ. 12.V (Pat.) Ulice, któremi 

przeciągnął kondukt, były przepeł” 
nione tłumami publiczności. Na ulicy 

Rivoli zapalone były lampy, pokryte 

kirem. Wielkie magazyny, gmachy 

publiczne, szkoły zamknięto, flagi o- 

puszczono wszędzie do połowy masz 

tu. 

  

Z pobytu Marszałka Piłsudskiego 
w Wilnie. 

Dzień wczorajszy Marszałek Piłsudski spędził nie opuszczając 

pałacu i przyjął tylko kiiku wyższych wojskowych. 

  

Groener podał 
BERLIN. 12.V. (Pat.) Groener zgło 

sił prośbę © dymisję ze stanowiska 

min. Reichswehry, z pozostawieniem 

mu teki min, spraw wewnętrznych 

Rzeszy. | 
Do złożenia dymisji skłoniła min. 

Groenera w/g informacji biura Conti, 

chęć poświęcenia się wyłącznie spra” 

wom wewnętrznym. 

Jako następcę na stanowisko min. 
Reichswehry wymieniają szefa do- 
wództwa marynarki niemieckiej ad- 

mirała Raedlera. 

Zgłoszenie dymisji przez ministra 
komentowane w kołach po” jest 

się do dymisji. 
tycznych jako następstwo za” 

kulisowej kampanji, uprawianej przez 

grupę generałów ze Schleicherem na 

czele przeciwko kanelerzowi Bruenin- 

gowi i ministrowi Reichswehry. 

Generałowie ci mieli oświadczyć 

Groenerowi, że po jego mowie, wy” 

głoszonej we wtorek w Reichstagu, 

Groener poruszał zagadnienia gurpę 

mi. 
Niespodzianką w tej sytuaeji jest 

to, że następcą Groenera będzie ad 

mirał Raeder, a nie gen. Sehleicher, 

którego nominacji powszechnie ocze” 

kiwano. 

Lekkie odpreżenie w sytuacji 
politycznej Austrii. 

Rokowania desygnowanego kancierza Dolifussa 
z wielkoniemcami. 

WIEDEŃ. 12.V. (Pat.) Wczoraj 
wieczorem konferował desygnowany 
kanclerz dr. Dollfuss z wielkoniem- 
cami celem skłonienia ich do wstą- 
pienia do większości rządowej. Ko- 
munikat urzędowy zaznacza, że ro- 
kowania te, które mają przebieg po' 
myślny, będą dzisiaj dalej kontynuo* 
wane. 

Do komunikatu powyższego do- 

daje „N. Wien. Journal“, že wielko- 
niemcy wezmą udział w rządzie tyl- 
ko wtedy, jeżeli nowa większość 07 
bejmie wszystkie cztery stronnictwa 
niesocjalistyczne, a więc także i He- 

imwehrę. Wiadomo zaś, że klub He- 
imwehry nie ma zaufania do dr. Doll- 
fussa i pragnąłby widzieć na stano- 

wisku kanclerza Rintelena. W tych 

warunkach możliwe jest, że misja 

dr. Dollfussa zakończy się niepowo- 
dzeniem. Także i organ wielkoniem- 
c6w „Wiener N. Nachrichten“ zazna- 
cza, że istnieją znaczne różnice rze- 
czowe i personalne, które muszą być 
załatwione. Ze słów tych można wnio- 
skować, że wielkoniemcy żądają dla 
siebie teki ministerstwa spaaw zagra” 
nicznych. 

Opinja uczciwego Niemca o stosunkach 
w Gdańsku. 

ESSEN, 12. V. (Pat). Znany publicysta 

Hellmut Geriach na łamach dortmundzkiego 

„General Anzeiger* rozpatruje stosunki, jakie 

panują obecnie w Gdańsku. Niemcy nie po- 

winni zapominać o tem, pisze von Gerlach 

— że Gdańsk nie należy do nich i o lesie 

jego może decydować tylko Liga Narodów. 

Stosunki, jakie panują obecnie w Gdańsku, 

przypominają amerykański dziki zachód. 

Szerzy się tam terror hitlerowców i ofiarą 

jego padają socjaliści, Żydzi i Polacy. 

Połicja, będąca pod wpływem hitlerow- 

ców, nie zapewnia żadnego bezpieczeństwa. 

Komisarz Ligi Narodów Gravina sympatyzu- 

je z hitlerowcami i dotychezas nie uezynił 

nic, aby zapobiec szerzącemu się terorowi. 

Wi końcu von Gerłach wypowiada się za 

projektem zaprowadzenia w Gdańsku policji 

międzynarodowej, gdyż — zdaniem jego — 

obecna policja gdańska ma raczej intres 

w tem, by zaprowadzić w Gdańsku trzecie 

królestwo, aniżeli dbać o ład i porządek. 

Przed konferencją lozańską. 
Pięć mocarstw zgadza sią na program angielski. 

LONDYN. 12.V. (Pat.) Dzienniki 
londyńskie donoszą, że wszystkie pięć 
mocarstw, jakie uczestniczą w planie 
Younga, odpowiedziały przychylnie 
na propozycję Wielkiej Brytanji co 
do programu konferencji w Lozan- 
nie. Konferencja odbędzie się w trzech 
fazach: 1) faza reparacyj niemiec- 
kich, 2) reparacje państw mniejszych, 

Olbrzymi pożar 
WARSZAWA. 12.V. (Pat.) Dziś rano wy- 

buchł groźny pożar w fabryce mydła „Ome- 

ga“ oraz przetwórni smarów, olejów i ter- 

pentyny, mieszczącej się na przedmieści War- 
szawy Targówku. Ogień, natrafiwszy na łatwo 

palny materjał, wzrósł momentalnie do wiel- 
kich rozmiarów. 

a mianowicie Węgier, Bułgarji i po” 
wojennych długów innych państw, 
3) sprawy ogólno-walutowe, poziom 
cen i taryfy celne. 

Istnieją pewne nadzieje, że w trze 
ciej fazie konferencji Ameryka hę 
dzie reprezentowana przez nieoficjal- 

nego obserwatora. 

w Warszawie. 
Wśród licznych detonacyj eksplodujących 

beczek z benzyną fabryki, mimo energicznej 
akcji straży ogniowej, spłonęły  doszczęt- 
nie. 

Ogień udało się ostatecznie stłumić, jed- 
nak z olbrzymiej posesji, wychodzącej na 
dwie ulice, pozostały tylko zgliszcza. 

Zwłoki prezydenta Francji ś. p. Doumera 
złożono na wieczny spoczynek. 

Żałobne uroczystości w Paryżu. 
Przemówienie Tardieu'go. 
PARYŻ, 12.V. (Pat). Tardieu, wyglaszając 

przed Panteonem przemówienie, poświęcone 
pamięci zmarłego prezydenta Doumera, po- 
tępił żywo ohydną zbrodnię, która poruszyła 
cały świat i wywołała ogólne oburzenie 

Mówea przedstawił w zarysie piękną kar- 
jerę zmarłego od najskromniejszych począt- 
ków aż do najwyższego stanowiska w państ- 
wie, stwierdzając, że zmarły prezydent przez 
swą pokejowość, wielki rozsądek i głęboką 
dcbroć był prawdziwym, doskonałym typem 
demokraty. 

Był on prezydentem — mówił premjer— 
prosty mi prawym, zachowując wielką dys- 
krecję zewnętrzną, pod którą ukrywały się 

stancweze postanowienia przeprowadzenia 
niezbędnych śmiałych rozwiązań, dla których 
nie wahał się poświęcać tradycje i zwycza- 
je. Słażąe ojczyźnie, wprowadził w grę 
cały swój autorytet i odpowiedzialność. W: 
ubiegły piątek, po wystrzałe mordercy, cały 
kraj zrozumiał, ee reprezentował Doumer, 
chociaż nie poszukiwał on nigdy popularno- 
ści, dokoła jego trumny zebrała się cała 
Francja, pokryta prawdziwą żałobą, 

'Tardieu składa następnie hołd Doumero- 
wi jako ezłoówiekowi i ojcu rodziny, za- 
branemu najbliższym w tak okrutny sposób 
Wreszcie po złożeniu podziękowania „gło- 
wom państw zagranicznych, które bądź 0- 
schiście, bądź przez swych przedstawicieli 
stanęły cbok nas w tej ciężkiej chwili*, 
Tardieu podkreśla z naciskiem uroczysty 
spokój, jaki panował we Francji w ciągu о- 
statniego tygodnia. 

: © 

Nabożeństwo żałobne 
za duszę Ś.p. prezydenta 

Francji w Warszawie 

WARSZAWA. 12.V. (Pat.) W dniu 
12 b. m. o godz. 1l-ej rano w kate- 
drze św. Jana J. Em. ks. kardynał 
Kakowski w otoczeniu duchowieńst- 
wa odprawił nabożeństwo żałobne za 
duszę Ś. p. Pawła Doumera, prezy- 
denta Francji. Na nabożeństwie obec- 
ny był Pan Prezydent Rzeczypospoli- 
tej, w otoczeniu domu wojskowego 
i cywilnego, rząd Rzeczypospolitej z 
premjerem Prystorem, posłowie i se- 
natorowie z marszałkiem Sejmu dr. 
Świtalskim i marszałkiem Senatu 
Raczkiewiczem, korpus dyplomatycz- 
ny, członkowie wojskowej misji fran- 
cuskiej, przedstawiciełe władz wojsko 
wych z szefem sztabu głównego gen. 
Gąsiorowskim, przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych, ko- 
łonja francuska, delegacje stowarzy- 
szeń ze sztandarami oraz uczenice i 
uczniowie szkół francuskich w War- 

szawie. 

Na znak żałoby. 
WARSZAWA, 12.V. (Pat.) Za znak 

żałoby po zgonie prezydenta Repub- 
liki Francuskiej ś. p. Pawła Doumera 
Pan Prezydent Mościcki postanowił 
nie wziąć udziału w wielkim koncer- 
cie Hubermana, który się odbędzie 
w Operze dnia 13 b. m. na rzecz ko- 
mitetu pomocy bezrobotnym. 

Przysięga na wierność 
państwu nowomianowanych 
biskupów prawosławnych. 

WARSZAWA. 12.V. (Pat.) Nowo 
wyświęceni biskupi-wikarjusze koś: 
cioła prawosławnego w Polsce ks. bi- 
skup Sawa lubelski, wikarjusz diece- 
zji warszawskiej i ks. biskup Poli: 
karp łucki na Wołyniu, wikarjusz 
diecezji wołyńskiej złożyli w dn. 12 
b. m. w Ministerstwie W. R. i O. P. 
w obecności dyrektora departamentu 
wyznań p. Potockiego i szefa biura 
personalnego dr. Owsianki, na ręce 
p. ministra Jędrzejewicza przysięgę 
wierności państwu. Po złożeniu przy- 
sięgi ks. biskupi otrzymali z rąk p. 
ministra dekrety nominacyjne. 

=) 

Ustałenie terminu Dni Cho- 
pinowskich. 

WARSZAWA. 12.V. (Pat.) W dn. 
9i 11 b. m. obradował pod przewod- 
nictwem gen. Kazimierza Sosnkow- 
skiego komitet wykonawczy Dni Szo- 
penowskich Po wysłuchaniu sprawo- 

zdania poszczególnych sekcyj ustalo- 

no termin Dni Szopenowskich na 10 
września do 17 października b. m. 
Data zamknięcia Dni Szopenowskich 
przypada w rocznicę Śmierci Szope- 
na. Niezależnie przytem od głównej 
akcji, która odbywać się będzie w 
tym terminie i obejmie całe państwo, 
będą urządzane przedtem poszczegól 

ne imprezy lokalne. 

V IADOMOŚCI z KOWNA 
Nowy poseł niemiecki 

w Kawnie. 
Jak donoszą z Rygi dotychczasowy poseł 

niemiecki w Kownie Morath został odwołany 
Na jego miejsce naznaczone b. sekreta- 

rza osobistego Curtiusa, Reinebcka, 
Reinebek, de ehwili mianowania 40 po- 

słem w Kewnie, zajmował jedno z ważniej- 
szych stanowisk w niemieckiem min. spraw 
zagranicznych, 

DOKOŁA SPRAWY BECKERA 
I MEYERA, 

Sprawa obywatela niemieckiego Ryszar- 
da Beckera i nauczyciela kłajpedzkiego Me- 
yera oskarżonych o szpiegostwo będzie roz- 
patrywane 24 maja na sesji Sądu Wojen- 
nege w Szawlach. W międzyczasie Meyer 
zachorował na ostrą anemję i umieszczony 
został w szpitalu więziennym w Kownie, 
gdzie przebywa obecnie, 

    

„Times“ o konfikc e 
gdańskim i kłajpedzkim. 

Po zaprzeczeniu przez Wysokiego 
Komisarza Ligi Narodów pogłosek o 
zamiarach zbrojnej okupacji Gdań- 
ska przez Polaków, oraz protestu am- 
basadora R. P. w Londynie, najpoważ- 
niejsze pismo angielskie „Times“ po- 
święciło artykuł sprawom Gdańskim, 
p. t. „Danzig and Poland“, zajmując 
przychylne dla Polski stanowisko. 

„Polsko-Gdańskie słosunki* czy 
tamy w „Times“ nie są tak naprężone 
jak usilują przedstawič niektore čzyn- 
niki. O okupacji Gdańska przez re- 
gularne wojska polskie mowy być nie 
może. ..,Powodem zamieszek jest 

obecność w Gdańsku nacjonalistów. 
Znaczną część naprężonych stosun- 
ków polsko-gdańskich przypisać nałe- 
ży również kryzysowi ekonomiczne- 
mu. Niebezpieczeństwo grożące Gdań 
sku jest natury finansowej. Życie eko 
nomiczne Wolnego Miasta zależne jest 
od jej „Hinterlandu*, a mianowicie 
Polski. Polska budując własny port 
w Gdyni, nie jest zainieresowana w 
udzielaniu pomocy Gdańskowi przy 
panujących tam obecnie stosunkach”. 

. Oczywiście nie jest w naszym in- 
teresie iść na rękę hitlerowskiemu 
Gdańskowi. Najwyższy czas aby senat 
Gdańska zrozumiał, że niestety nie 
Niemcy lecz Polska jest „Hinterlan- 
dem“ Gdanska, jej rozkwit i rozwój 
gospodarczy zależny jest wyłącznie od 
przyjaznych stosunków z Polską. 

Mniej objektywne stanowisko za- 
jał „Times* w konflikcie klajpedz- 
kim, któremu dziennik poświęcił arty- 
kuł wstępny przed wyborami, opisu 
jac przebieg konfliktu, partyjnietwo, 
miasto i terytorjum, ludność i życie 
miasta, które jest „naturalnym wyjś* 
ciem (outlet) litewskiego handlu“. Po 
wyborach „Times“ ogłosiło sprawoz- 
danie swego korespondenta o przebie- 

gu wyborów. 
Mniej ważne — zaznacza „Ti: 

mes'* — jest czy Litwini podczas gło- 
sowania byli uczciwsi, niż przypusz- 
czali Niemcy, czy wzięli pod uwagę 
ostrzeżenie mocarstw. W. interesie 
ogółu wszelkie posunięcia, które mo- 
gą drażnić (irritate) bardziej radykał- 
nych nacjonalistów Rzeszy, szczegół- 
niej zaś Prus Wschodnich, byłyby nie- 
pożądane. To sprawa niezwykle do- 
niosła. ...Niewątpliwie konflikt pomię- 
dzy czynnikami lokalnymi a władzą 
litewską potrwa nadal, do rozstrzyg” 
nięcia sprawy przez Trybunał Haski'*. 

Ztego wynika, że pozycja Hitłe- 
rowców ostatnio tak się wzmocniła, 
że dla „świętego spokoju* niepożą 
dane jest irytować „śpiącego lwa*. 

Wątpić należy, aby te rekomenda- 
cje „Times'a* znalazły posłuch u Lit- 
winów, którzy musieli już przekonać 
się, że ustępliwość wobec uroszczeń 
niemieckich w Kłajpedzie nie odwróci 
nasuwającego się od strony hitleryz- 
mu niebezpieczeństwa dla litewskiego 
okna na morze. > 

Norbert Žaba. 
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Dzikie zajście w kuluarach Reichstagu. 
Hitlerowcy pobili do nieprzytomności reichsbanerowca Klotza 

BERLIN, 12.V. (Pat). Podczas głosowania 
w Reiehsłiagu doszło w dniu 12 b m w ku- 
łuzrach do ineydentu. Mianowicie w restau- 
racji parlamentu znajdował się były koman- 
dor marynarki niemieckiej Klotz, który z 
partji narodowo-soejalistycznej przeszedł do 
republikańskiego Reichsbanneru. Kilku sztur 
moweów-hitlerowców, w tem — jak sły- 

Wniaski nieufności 
dla gabinetu odrzucono. 

BERLIN, 12.V. (Pat). W czasie przerwy 
w obradach Reiehstagu, kiedy obradował kon 
went senjorów, panował nastrój bardzo pod- 
uietony. 

Po godzinnej przerwie Reichstag przy- 
stąpi do dalszych głosowań. Posiedzenie za- 
gnił przewodniezący Loebe, stwierdzając, że 
ineydent, jaki zaszedł w kuluarach, jest 
przedmiotem dochodzeń policyjnych. 

Wśród wrzawy lewicy poseł Dingełdey 
składa w imieniu swej partji oświadczenie, 
że niemiecka partja ludowa będzie głosowa- 
ła za wnioskiem nieufności dla rządu i po- 
szezegółnych ministrów z wyjątkiem votum 
nieufności dla kanclerza Brueninga, nie chce 
bowiem dezawuować jego polityki zagranicz- 
nej. Stronnictwo ludowe opowie się również 
za wnioskiem o odwołanie zakazu bojówek 
hitlerowskich. W imieniu partji socjałistycz- 
nej poseł Breitscheid oświadczył, že socjali- 
ści głosować będą przeciwko wnioskowi © 
votum nieufności w stosunku do poszczegól- 
mych członków rządu (okrzyki na prawicy: 
„Czynieie to ze strachu-*). Zkołei odbyło się 
głosowanie imienne nad wnioskami hitlerow 
ców, niemiecko-narodowych i komunistów 
o votum nieufności dla gabinetu. Wnioski 
te zostają odrzucone 287 głosami przeciwko 
257 ezyli większością 30 głosów. 

Na wniosek soejalistów posiedzenie zo- 
staje odrznecne celem umożliwienia poszeze- 
gółuym frakejom naradzenia się nad sytu- 
aeją, powstałą z powodu incydentu w kulua- 
rach Reiehstagu. 

Sprawa zajścia oddana po- 
licji. — Dalsze awantury. 

BERLIN, 12.V. (Pat). Po półtoragodzin- 
nej przerwie, w ezasie której frakcje obra- 
dowały nad wytworzoną sytuacją z powodu 
ineydentu w kuluarach, przewodniczący Re- 
tehstagu Lcebe otworzył posiedzenie, oświad 
czająe, że sprawę oddał w ręce władz poli- 
eyjnych се!ет przeprowadzenia śledztwa. 
Zarządzenie to wydane celem niedopuszcze- 
mia do zatuszowania istoty faktów, przyjęte 
zestało na ławach prorządowych burzą оК- 
lasków. 

Przewodniczący oświadcza dalej, iż żonie 
pobitego Klotza zakomunikowano z Reich- 
stagu tełefonicznie: „Małżonek pani zacho- 
wywał się nieodpowiednio i otrzymał za to 
zasłużoną nagrodę*, Anenimowy rozmówca 
wezwał żonę, ab yprzyszła do Reichstagu 
„pozbierać kości męża*. Lewica odpowiada 
okrzykami: „Płujt* 

Dotychczasowe dochodzenie — mówi Lo- 
ebe — potwierdziło, że w awanturę wmie- 
szanych jest 4 posłów narodoweo-socjalisty- 
tznych z osławionym kpt. Heinesem. Loebe 
zarządził wykluczenie tych 4 posłów na dni 
39, wzywając ich do natychmastowego opu- 
szezenia sali. ь 

Wobec niezastosowania się posłów do 
wezwania przewodniezący przerwał posie- 
dzenie na czas nieograniczony. W tejże chwi 
Ц z galerji dla publiczności padają różne о- 
krzyki hitleroweów, na które zebrami ро- 
słowie narodowo-soejalistyczni odpowiadają 
okrzykami: „Hell, Hitler!“. 

Palicja na sali obrad. — _ 
Arzszłowanie sprawcy zaj- 

ścia posła Hainesa. 

BERLIN, 12.V. (Pat). W: chwilę po zamk= 
nięciu posiedzenia na salę obrad wkroczyła 
polieja z wiceprezydentem dr. Wkissem na 
czełe, w cełu zaaresztowania sprawców na- 
padu na Klotza. Zjawienie się policji wy- 
wołało olbrzymią wrzawę. 

Pod adresem Weissa padają antysemie- 
kie okrzyki. Prezes frakcji hitlerowskiej 
przystępuje do Weissa, żywo gestykułując i 
perswadując mu, by wycofał policjantów. Po 
ehwili polieja wycofała się z sali. U wejś- 
«ia aresztowano posła Heinesa, Trzej pozo- 
stali posłowie narodowo-soejalistyczni ukryli 
się w sali kłubowej. 

Nałeży zaznaczyć, że pobity Klotz w cza- 
sie kampanji wyborczej ogłosił sensacyjne 
listy dowódey - szturmówek hitlerowskich 
kpt. Riihma, stwierdzające anormałne skłon- 
ności homoseksualne tego ostatniego. 

Napastnicy staną przed 
sądem doraźnym. 

BERLIN, 12.V. (Pat) Trzej posłowie na- 
vedowo-soejalistyezni Weizel, Krause i Ste- 
gmann, którzy wraz z posłem Heinesem brali 
udział w napadzie na Klotza, zostali aresz- 
towani. Wszystkich odwieziono do prezy- 
djum polieji w celu przesłuchania. W dniu 
jutrzejszym staną oni przed sądem w try- 
bie doraźnym. Aresztowani odmawiają skła- 

dania zeznań, 

chać — jeden z posłów narodowo-soejalis- 
tycznych, zobaczywszy Klotza, rzuciło się 
nań, bijąc go do krwi. 

Mimo interwencji woźnych i połicji, a- 
wanturniey ścigali uciekającego przez kulu- 
ary Kłotza o dopadłszy go przed drzwiami 
kancelarji prezesa Reichstagu Loebego, oba- 
lili na ziemię, bijąc do utraty przytomności. 

Prezydent Reichstagu, dowiedziawszy się © 
zajściu, niezwłocznie zawiesił posiedzenie i 
zarządził zwołanie konwentu senjorów. 

BERLIN, 12.V. (Pat). Jak słychać w ko- 
luarach, posłem hitlerowskim, który brał 
udział w pobiciu reichsbannerowea Klotza, 
był znany z procesów o mordy kapturowe 
poseł narodowo-socjalistyczny Heinės 

Sprawa Gdańska i Kłajpedy 
nie była omawiana z powodu zajścia. 

BERLIN. 12.V. (Patł) Posiedzenie 
komisji spraw zagranicznych, na któ- 
rem, w obecności kanclerza Bruenin- 
ga, omawiane miały być sprawy Gdań 
ska i Kłajpedy, nie odbyło się. 

W/g pogłosek, kanclerz uważa, że 
dzisiejszy incydent w kuluarach Re- 
ichstagu uniemożliwia chwilowo dal 
sze prace parlamentu. 

Pozatem — jak słychać — człon” 

  

kowie komisji nie cheą uczestniczyć 
w zebraniu, któremu przewodniczył- 
by z urzędu jako prezes komisji hit- 
lerowiec Frick. Na wniosek komuni- 
stów prezydent Loebe zwołał na godz. 
17-tą konwent senjorów. Gmach Re- 
ichstagu jest zamknięty i otoczony 
przez policję. Gmach można opuścić 
dopiero po wylegitymowaniu się. 

WSE BE NS KI 

Najeźdźcy 
Genjalne arcydzieło w-g pow. 
Ernesta Johannsena 

„CZWÓRKA PIECHURÓW" 
Realizacji reżys. G. W. Pabsta. 

WKRÓTCE na ekranie kina „PA N“ 

  

  

japoński K 

zapach BĘ plami ubrania. 

  

UWADZE GOSPODYŃ! 
Najlepiej zabezpiecza na lato futra llnne ubrania OD MOLI wypróbowany proszek 

ATOL, co stwierdza fakt ten, Iż podczas rewolucji isl 
re były przesypane proszkiem Katol I zostały w Rosji, dopiero po upływie długich let 
sprowadzone do Polski, okazały się całe I nietkniete przez mole. Katol ma przyj 

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

Przedstawicieł H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21. 

skiej ubrania, któ- 

  
  

Teatr Letni w Ogrodzie po- 

Bernardyńskim zieje nędzą i o- 

puszczeniem. Kiedy doczekamy 

się bodaj najprymitywniejszego 

remontu? 

  

Zagadkowa postać mordercy prezydenta 
Doumera niewyjaśniona. 
Gorgułow opisuje swoje życie. 

Planował on kolejne zamachy na Hindenburga, Masaryka i amba- 
sadora sowieckiego w Paryżu. 

Sprytny symulant 
czy warjat? 

Co zeznał Paweł Gorgulew. 
Pierwsze przesłuchania Pawła Gorgule- 

wa przeprowadzone zostały w komisarjacie 
polieji na St. Filip de Roule, dokąd spro- 
wadzony został natychmiast po dokonaniu 
zamachu. 

Gorgulew jest postawy nadzwyczaj wy- 
sokiej, lat średnich, pełnej twarzy, bez za- 
róstu. Ma szeroką, naprzód wysuniętą „mał- 
pią* brodę, oczy siwe, nieuczesane, rozczo- 
chrane, krótko strzyżone włosy. Na prawym 
policzku siłnie opuchnięty siniec, na lewej 
stronie widoczne ślady udzerzeń, jakiemi ob-. 
sypany został przez wzburzoną łudność przy 
aresztowaniu. Stoi w rozdartym płaszczu z 
hiałą rozwartą koszulą, bez. kołnierza. Na 
koszuli widać krew. Z kieszeni. wydobyto 
drugi rewolwer i trzy pudełka nabojów. 

— Kto pan jesteś? — zapytał mordercę 
dyrektor policji miejskiej Guichard, 

Spokojnym, monotonnym głosem zbrod- 
niarz począł zeznawać: 

— Nazywam się Paweł Gorgulew. Jestem 
doktorem medycyny. Dypłom uzyskałem w 
Pradze. Jestem żonaty. Żona moja jest Szwaj 
carką. Obecnie przebywa w Monaco, ale 
© zamachu nie wie. Podróż do Paryża uspra 
wiedliwiłem tem, że muszę wymienić swą 
carte d'indentitć. 3 5 3 

Następnie Gorgulew powtórzył znane już 
zeznanie, objaśniające przyczynę zamachu na 
prezydenta Francji. > 3 

Przy drugiem przesłuchaniu zadano Gor- 
gulewowi pytanie: 2 

— Czy miał pan wspólników? 
— Nie — odpowiedział Gorgulew, — 

Działałem sam. Mam wszak rosyjską „naro- 
dową partję faszystowską“ z siedzibą w Mo- 
naco, w mem mieszkaniu. 17 \ 

— Hle członków Hczy wasza partja? 
— Około trzydziestu. Nie miałem do nich 

jednak zaufania i postanowiłem działać sam. 
— Dlaczego nie miał pan do nich zaufa- 

nia? 
— Miałem sekretarza Kriuczkowa, który 

pracuje.w Biancourt w fabryce Renaulta. 
Niedawno przysłał mi list, w którym pisał: 
Zdradziłem was i obecnie pracuję w policji 
francuskiej, która postarała misię © posadę u 
Renaulta*, Pe zdarzeni utem straciłem wszel- 
kie zaufanie do członków swej partji. 

— Z jakich środków utrzymywał się pan 
we Francji. Н 

— Z oszezędności. Moja żona miała pie- 
niądze. 

Patrząc na postać zbrodniarza, łatwo zro- 
zumieć dlaczego kilku ludzi przy aresztowa- 
niu nie mogło dać murady. Jest to człowiek 
olbrzymiego wzrostu, o potężnych barach, su- 
rowy. 

Natychmiast po aresztówaniu założono 
na jego ręce kajdany, które nosi nawet w 
celi więziennej. 

Curriculum vite. 
PARYŻ, 12.V. (Pat).Podczas wczorajszego 

przesłuchiwania zapytany o curricułum vitae 
Gorgułow zeznał, że pochodzi z rodziny za- 
możnej i był jedynakiem. Do lat 15 uczęsz- 
czał do szkoły ludowej, poczem do gimnaz- 
jum w Jekaterynodarze. 

W chwili wybuchu wojny był studentem 
wydziału medycznego w Moskwie. Tam też 
zastaje go mobilizacja, w czasie której po- 

wołany został do pułku kozaków. Ranny w 
głowę wskutek wybuchu granatu, Gorgułow 
pozostaje przez miesiąc w szpitalu na kura- 
eji, poczem powraca do pułku. Pe bitwie 
pod Jarosiawiem w Małopolsce mianowany 
został sierżantem. Bierze udział w wałkach 
pod Częstochową, Lwowem, Kamieńcem Po- 
doiskim otrzymuje dwukrotnie odznaczenie 
Św. Jerzego. Dzięki staraniom ojca opuszcza 
szeregi i prowadzi dalsze studja w Moskwie. 

Podczas rewołuceji bolszewickiej oraz per- 
traktacyj pokojowych w Brześciu Gorgułow 
zajmuje stanowisko pomocnika lekarza w 3 
bataljonie piechoty kozaekiej i ewakuowany 
zostaje na Kubań ze swym oddziałem, lecz 
już w 1918 roku wraca de rodzinnego mia- 
sta, gdzie praktykuje jako lekarz w miejs- 
eowym szpitalu. 

Od tej chwili rozpoczyna się jego dzia- 
łalność polityczna. Brał czyny udział w an- 
tybolszewiekim powstaniu w okolicach Ku- 
bania. Podczas wałk zabity został jego ©j- 
eiec, sam zaś Gorgułow ratował się ucieczką 
w góry. W Jarosławce Gorgulew przyłączył się 
do białej armji gen. Lalika, przy której po- 
zostawał do roku 1919. Był to okres wojen 
domowych na Kaukazie. W Stawropolu Gor- 
gułow zapadł na tyfus; a po wyzdrowieniu 
rozpoczyna na nowo studja wielokrotnie 
przerywane. Wstępuje na uniwersytet w Ro- 

stowie nad Donem, poczem przebywa przez 
dwa miesiące w Mińsku, gdzie wstępuje do 
tajnej organizacji białych Rosjan Borysa 
Sawinkowa, Przy pomocy Sawinkowa Gorgu- 
łowowi udało się stworzyć wszechrosyjską 
unję narodowo-demokratyczną, która рго- 
wadziła akcję równolegle do akcji Sawinko- 
wa, lecz, prześladowany przez czekistów, 0- 
puszcza Mińsk i chroni się do Polski, gdzie 
przebywa 2 miesiące. Tam też natrafia na 
ślad Sawinkowa i swych profeserów z Ro- 
stowa. 

Wi roku 1921 przenosi się do Pragi, gdzie 
pozostaje w przeciągu 6 lat. 

Gorgułow zaprzeczył, jakoby w łatach od 
1921 do 1931 udawał się do Rosji i oświad- 
czył, że zamierzał dokonać kolejnych zama- 
chów na Hindenburga, Massaryka oraz am- 
basadora sowieckiego w Paryżu, u którego 
napróżno starał się o audjencję. 

W, końcu Gorgułow stwierdza, iż od ro- 
ku 1925 zerwał wszelkie stosunki z krajem 

rodzinnym. * 

Utrudnione śledztwo. 
PARYŻ, 12.V (Pat). Śledztwo w sprawie 

Gorgułowa napotyka na wielkie trudności. 
Świadkowie, mogący udzielić cennych wska- 
zówek, zeznają przeważnie bardzo ostrożnie 
i niechętnie ta, że potrzebna jest niezwykła 
zręczność prowadzących śledztwo, ażeby wy- 
dostać jakieś oświadezenia, rzucające świa- 
tło na mordercę i jego życie. Badani należą 
przeważnie do emigracji rosyjskiej а — 
jzk stwierdza jeden z paryskich dzienników 
— kto zna gwałty i środki odwetowe Czeki, 
jest ostrożny z wypowiadaniem prawdy, któ- 
ra przedstawia wielkie niebezpieczeństwo. 

Jak ustaliło śledztwo, otoczenie oskarżo- 
nego zawsze było bardzo zdziwione wysoką 
stopą życiową Gorgułowa, który — jak о- 
gólnie wiadomo — nie miał określonego za- 
jęcia, a dysponował tylko zaledwie przez pa- 
rę lat niewiełką rentą, otrzymywaną od rzą- 
du czechosłowackiego. 

PARYŻ, 12.V. (Pat). Specjalny komisarz 
policji franeuskiej udał się samolotem do 
Pragi, aby przeprowadzić na miejscu śledz- 
two w sprawie Gorgułowa 

  

Przesłuchanie Jakowiewa 
i Niemca Tendena. 

PARYŻ, 12.V. (Pat). Władze policyjne 
przesłuchiwały w dniu 12 bm. Jakowlewa 
oraz Niemca Tendena, zajętego w redakcji 
dziennika „Le Tocsin*, w którym współpra- 
cował Gorgułow. Tenden oświadczył, iż Gor- 
gułowa nie zna, wobec czego nie może u- 
dzielić o nim żadnych informacyj. Na trzy 
dni przed zamachem, wchodząc do biura, 
znalazł na ziemi bilet wizytowy Gorgułowa 
z adresem do Jakowlewa. Tenden zeznaje, 
iż bilet ten przesłał natychmiast Jakowlewo- 
wi do Berlina. 

Gorgulew chciał założyć kino 
i fabrykę materjałów 

wybuchowych. 
PARYŻ, 12.V. (Pat). Dochodzenie wyka- 

zało, że w grudniu ub roku Gorgułow chciał 
zakupić na Riwjerze francuskiej parcelę i 
założyć na niej kine. Oskarżony nawiązał 
później kontakt z pewnym kupeem w miej- 
scowošci Beausoleil dla założenia fabryki 
materjałów wybuchowych. Dowiedziawszy 
się jednak o tem, że do tego eelu musiałby 
uzyskać zezwolenie prefektury polieji, zrezy- 
gnował ze swego projektu. 

Środa Drogich Gości 
i pięknych wspomaień. 
Była to 160 Środa wogóle, a 6 w tym 

sezonie — teatralna, jak zaznaczył w swojem 
zagajeniu p. Hulewicz i poświęcona twórczy. 
ni odrodzenia teatru polskiego w Wilnie, p. 
Nunie Młodziejowskiej, ściślej — obojgu 
Państwu  Szczurkiewiczom, opuszczającym 
Wiilno, po uroczystości 25-lecia istnienia tu 
odrodzonej sceny polskiej. 

P. Helena Romer w niedługiej „pogadan- 
ce“, jak sama nazwała swoje przemówienie, 
mówiła najpierw o p. Młodziejowskiej, na 
tle Wilna przed 25 laty, którą nazwała niez- 
wykłem na tem tle zjawiskiem. Podkreśliła 
osobliwą łagodność i pogodę, którą się P. 
Młodziejowska zawsze odznaczala i jej umie- 
jętnošė wytwarzania szczegėlnie milej i ser- 
decznej atmosfery w pracy. 

Serdeczność też cechowała zawsze sto- 
sunek wilnian do ich teatru. Serdeczność i... 
brak poparcia materjalnego. Prawie zawsze 
teatry w Wilnie były w opłakanych warun- 
kach materjalnych. P. Helena Romer przy- 
tacza zabawne przykłady pewnej poufałości 
familjarności w stosunku publiczności wileń- 
skiej do jej sceny, wyrażającej się w takich 
komicznych incydentach, jak odpowiadanie 
kichającemu na parterze prezydentowi mia- 
sta, Czechowiczowi, przez galerję chóralnem: 
„Na zdrowie“. 

Po paru interesujących anegdotach z 
przeszłości teatralnej Wilna, (m. in. wierszyk 
Syrokomli o artystce W. Leszczyńskiej) p. 
Romer powróciła jeszcze do kwestji mater- 
jalnej teatrów wileńskich stwierdzając, że 
Wilno dwóch teatrów utrzymać nie może. 

P. Kazimierz Leczycki przeprosił na 
wstępie, że będzie. mówił nieco „nie na te- 
mat, choć w związku z tematem, miano- 
wicie o dziecku jakby, sceny wileńskiej, 
skromnej scence sokolskiej w Mińsku. Mó- 
wił o wpływie, który wywarła scena p. Mło- 

dziejowskiej i p. Szczurkiewicza na polskie 
życie teatralne w Mińsku, o zasługach arty- 
sty scenicznego p. Edm. Kupieckiego dla te- 
go życia położonych, o magicznym wpływie 
wywieranym z Wilna na Mińsk, przez dwie 
„mityczne* postaci wileńsk Młodziejow- 

skiej i Ruszczyca. 

Prof. Ruszczyc zwrócił się do Pani Mło- 
dziejowskiej z podziękowaniem za to zaufa- 
nie, z którem odniosła się do niego powie- 
rzając mu inscenizację Lili Wenedy mimo 
że go z tej strony jego talentu i umiejętnoś- 
ci nie znała. 

Opowiadał ze zwykłą sobie umiejęt- 

nością zestawiania odpowiednich momentów 
z przeszłości, jak w 1909-ут roku ma- 
lując dekoracje dla teatru w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim, wykorzystywał dła tego celu 
puste w tym czasie, pobliskie mury poklasz: 
torne i w refektarzu, gdzie stacjonowała sta- 
le, jakaś tam „trietiaja martirnaja rola“, 
roztasowywał się z całą swoją pracą. 

Dokładnie w dziesięć lat potem, w tym 
samym refektarzu zasiadał Naczelnik Pań- 
stwa Józef Piłsudski, z biskupami z całej 
Polski, ministrem kultury i, sztuki Zeno- 
nem Przesmyckim i otwierał Wydział Sztuk 
Pięknych, a Władysław Mickiewicz mówił 
o swoim Ojcu, Artur Górski o wieszczeniu 
w Sztuce... 

I kiedy teraz dnia poprzedniego, prof. 
Ruszczyc oprowadzał pp. Szczurkiewiczów 
po wyzwolonem Wiilnie i wprowadzał ich 
do tej samej sali wykładowej, to przyszły 
mu na myśl słowa o szczęściu, wypowie- 
dziane przez p. Nunę Młodziejowską, podczas 
uroczystości sobotniej, Prof. Ruszczyc doda- 
je, że „szczęście zależy nietylko od faktu 
samego jego istnienia, ale od tego żebyśmy 
zdawali sobie sprawę z tego że ono jest. 
Szczęście lubi być witane, by mogło pozo- 
stać wśród nas”. 

P. mec. Antoni Miller przemawiał jako 
badacz dziejów teatru polskiego w Wilnie. 
Przypomniał, że gdy p. Młodziejowska obej- 
mowała teatr w Wiiłnie, to mijało sto łat od 
czasu, gdy inna dyrektorka sceny polskiej 
w Wilnie Marjanna Morawska, po pięcio- 
łetniem prowadzeniu teatru ustępowała zeń. 
P. Młodziejowska była czwartą z rzędu kio- 
bietą na stanowisku dyrektora teatru w Wil- 
nie. Pierwsza objęła te funkcje w r. 1772 
Żółtowska (nazwisko to jeszcze jest nieco 
inaczej podawanej, subwencjonowana przez 
magistrat. Po niej w jakiś czas była jeszcze, 
bardzo utalentowana Salomea Desznerowa. 

Po przytoczeniu jeszcze szeregu cieka- 
wych szczegółów historycznych, p. Miller 
stwierdził, że gdy Morawska opuszczając te- 
atr miała cztery majątki nie posiadając ich 
przedtem, to p. Młodziejowska z dwóch po- 
siadanych przedtem nie został żaden. 

Prof. Wiierzyński mówił o materjalnych 
bankructwach teatrów, zaznaczając, że prze- 
ważnie są one zwycięstwami moralnemi, po- 
czem zastanowił się nad przyczyną, która 
skłoniła p. Młodziejowską do poświęcenia 
swoich podstaw materjalnych, dla prowadze- 
nia teatru w Wilnie. 

Ostatnia mówiła sama Solenizantka dzię- 
kując za serdeczność, z którą ją tu przejmo- 
wano w Wilnie, poczem recytowała „Pogrzeb 
Kazimierza Wielkiego“ Wyšpiaūskiego i je- 
szcze na prośbę zebranych „Na zgon kapi- 
tana Meissnera", Słowackiego. 

Po „herbatce* niebawem Środę ok. 23-ej 
zakończono. s. z. kl. 

Li S 

Kronika telegraficzna. 
— Rozbił się o skały transportowiec nie- 

miecki „Gauss“. Statek uważany jest za stra- 
cony. Kapitan i 5 ludzi załogi odmawiają 
opuszczenia pokładu 

— Za udział w buneie komunistycznym 
w dniu 7 maja w Limie, poza ośmiu mary- 
narzami skazanemi na Śmierć, 27 skazana 
na 10 do 15 lat więzienia za udział w buncie 

w dniu 8 maja 

— Rzucono bombę na lokal redakcyjny 
dziennika włoskiego „Unione* w Tunisie, 
Eksplozja spowodowała szkody materjalne. 

— Przez podkop w piwniey włamali się 
nieznani sprawcy do hurtowni tytoniu Jó- 
zefa Grzegorka w Siemianowiczach na G. 
Śląsku i skradli papierosów, cygar i tyto- 
niu na ogółną sumę 8.000 zł. oraz kilkaset 

złotych w gotówce У 

— Rokowania handlowe między Austrją 
i ZSSR zostały tymczasowo zerwane wobec 
trudności, jakie wytworzyły się w czasie ro- 
kowań 
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Motory wyobraźni. 
Neron kazał podpalić Rzym, aby móc spoj- 

rzeć na swoje miasto, oświetlone łuną po- 

żaru. Wi tym blasku bardziej mu przemawia- 

ło ono do wyobraźni. Trzeba było aż nisz- 

czycielskiej furji ognia, by pobudzić zwy- 

rodniałą wyobraźnię Nerona. Cóż za potwór 

siedział w nalanem ciele rzymskiego impe- 

ratora! 

Niewątpliwie — historja Nerona jest stra- 

szna, tem straszniejsza, że njejako powtarza 

się na każdym przeciętnym człowieku: hu- 

dzie widzą świat, widzą najbliższe nawet 

miasta dopiero wtedy, gdy rozmiota się nad 

niemi pożar, epidemja, 

wojna... lub, choćby jeden wystrzał rewolwe- 

rowy. Bez tego rodzaju „salwy ludzie trwa- 

ja w zupełnej tępocie, w całkowitym braku 

zmysłu spostrzegawczoścj. Ich wyobraźnia i 

wrażliwość są tak doskonale uśpione, że z 

tej martwoty może ocknąć tylko jakiś niez- 

wykle sensacyjny, lub wstrząsający fakt, 

Niegdyś kwitnące i zasobne miasto — 

Żyrardów stał się w ciągu kilk ulat ostatnich 

istnem „miastem umarłych*, rodzajem prze- 

smutnego cmentarzyska, Pisano o tem. Po- 

dawano przyczyny upadku, wyjaśniano po- 

wody klęski. Ludzie czytali j — zapamięty- 

wali tylko że Żyrardów, to to miasto, w któ- 

rem... i tak dalej. 

Owe: „i tak dalej..* było brzemienne w 

treść. Oznaczało naprzykład, że ludzie ma- 

sowo ginęli z nędzy, ponieważ pewien Szwaj 

car, nazwiskiem Koehler, pobierał 300.000 

złotych rocznie, za wyrzucanie tysięcy ro- 

botnįkėw na bruk. Czynił to na rozkaz god- 

nego siebie mocodawcy — Marcelego Bous- 

Jak wiadomo powszechnie — Bous- 

sac nabył, rzec można: za grosze fabryki ży- 

rardowskie, spalone podczas wojny, zaczekał, 

aż je rząd odbuduje i — objął w posiadanie 

poto, by całkowicie zniszczyć tak groźnego 

konkurenta towarów, pochodzących z jego 

fabryk francuskich, które odtąd przemycał 

pod etykietą Żyrardowa. 

Był to sekret poliszynela. Przyjmowano 

go do wiadomości ze świadomością, że Bous- 

sac to sprycjarz — i tyle. Tymczasem — 

nomen отеп — (Boussac oznacza w murzyń- 

skiej francuszczyźnie worek błota) — Żyrar- 

dów coraz szybciej pogrążał się w błocie nędzy. 

Na ów ponury absurd od lat spoglądał p 

Blachowski, Patrzył na to, jako Prezes Ra- 

dy Miejskiej i czuł się bezsilny. Potem — 

patrzył już jako były prezes i — był w nę- 

dzy razem z innymi. Miał wprawdzie za 80- 

bą więzienie moskjewskie i katorgę. jako 

niepodległościowiec, łecz to niestety nie da- 

je emerytury. A tymczasem prawdziwi eme- 

ryci, dobrze zasłużeni, bo liczący pół wieku 

pracy fabrycznej — również nie dostawali 

emerytur, gdyż dyrektor Koehler kazał im 

czekać, aż poprzednicy łaskawie powymierają. 

Pan Blachowski długo przyglądał się po- 

nuremu igrzysku. Wfkońcu — spotkał Koe- 

hlera na Mazowieckiej ulicy w Warszawie, 

wyjął rewolwer i strzelił, 

Dopiero ów strzał sprawił, że opinja pu- 

bliczna wreszcie naprawdę zainteresowała 

się Żyrardowem — ludzie ujrzeli przesmutne 

mjasto w pełni jego klęski, 

Dwa i pół miesiąca przedtem rozległ się 

na łamach „Gazety Polskiej” proroczy głos 

czujnego publicysty. 10 lutego r. b. Hulka- 

Laskowski pisał: „Jeżeli eliminowanie ro- 

botnika polskiego przez obcy i bezceremo- 

njalny kapitał postępować będzie dalej tak, 

jak postępuje dotąd, to w końcu rozwoju 

tej sprawy łatwo dostrzec wstrząsającą tra- 

gedję*. Artykuł ten przeszedł bez echa. 

Po tragedji zabójstwa nowe wystąpienie 

tegoż publicysty na łamach „Gazety Pols- 

kiej* (1maj r. b.) uczyniło już o wiele sil- 

niejsze wrażenie. Czytelnik musiał się głę- 

boko zastanowić nad przepowiednią, która 

się w tak krótkim czasie spełniła. Mógł za- 

razem stwierdzić, jaką wagę społeczną ma 

głos ideowego publicysty, który nietylko ob- 

serwuje bieg życia społecznego, ale również 

daje sygnały ostrzegawcze. W. czasach dzi- 

siejszych, tak niezmiernie ciężkich. kiedy 

cały teren życia zbiorowego najeżony jest 

niezliczonemj niebezpieczeństwami syg- 

nały takie stanowią nieodzowną pomoc or- 

jentacyjną w palących sprawach społecznych 

Publicysta uderzył na alarm. Głos jego 

potwierdziła tragiczna rzeczywistość. . Stąd 

wniosek: nie trzeba lekceważyć sygnałów. 

Jakiekolwiek obieramy drogi wyjścia z ka- 

tastrofy gospodarczej — jakiekołwiek wyz- 

najemy hasła i programy, gdziekolwiek wi- 

dzimy ratunek — jeden jest ząwsze pod- 

Stawwy warunek przytomnego i. odpowie- 

dzialnego działania: widzieć rzeczywistość. 

efektowna groza: 

sac'a. 

  

Marja Milkiewiczowa. 

Jak powstał „Bazar Przemysłu 
Ludowego". 

Przyzwyczailiśmy się już: do tego, 
że przy ulicy Zantikowej 8 mieści się 
spółdzielnia „Bazar Przemysłu Ludo- 
wego”. Prowadzamy tam wycieczki 
przybyłe do Wilna, pokazując i pro- 
pagując nasze wyroby ludowe, kupu- 
jemy czasem to i owo, wypożyczamy 
tkaniny do dekoracji sal na wystawy 
i akademje, jednem słowem — jest 
to sklep „nasz“, wileński. Przyczynił 
się głównie ten nasz sklep do tego, że 
dziś nietylko na wozie chłopskim i 
na saneczkach miejskich widzimy 
miejscowe tkaniny ludowe, ale że spo 

tykamy je w najpiękniej i najgustow- 
niej urządzonych mieszkaniach, w 
bibljotece uniwersyteckiej w War: 
szawie, w loży senackiej, itd. itd. Po- 
za Wilnem spotykamy je tu i ówdzie, 
a Wilnie i Wileńszczyźnie na każdym 
kroku — jest to jakby jedna wielka 
pieśń, która nad ziemią naszą roz- 
brzmiewa i łączy przeszłość z teraź- 
niejszością, łączy wszystkie warstwy 
społeczne wiejskie i miejskie w jedną 
harmonję wspólnej kultury. 

Jak powstał ten sklep? Przeszłość 
to nie tak dawna, a jednak już dawna 
na tyle, że można jej parę wspomnień 
poświęcić. Możnaby dać „Rzeczowe. 

sprawozdanie rachunkowe za okres u- 
biegły* — wybaczą mi jednak czytel- 
nicy, jeśli pozwolę sobie na parę 
wspomnień osobistych, aby i tą formą 
podkreślić romantyczny początek ak- 
cji handlowej. 

Grono osób z p. prof. Ehrenkreu- 
tzową na czele, rozumiejąc jaką skarb 
nicą jest tkactwo ludowe na Wileńsz- 
czyźnie, postanowiło niejako oficjal: 
nie wciągnąć je do rejestru artystycz- 
nej kultury Rzeczypospolitej. Potrze- 
ba było dla tego celu uzasadnić swoje 
stanowisko, a potrzebniejsze jeszcze 
było zorganizować systematyczny han 
del tkaninami, pochodzącemi wprost 
od tkaczek: wiejskich, z wykłuczeniem 
wszelkich naśladownictw i podrabia- 
nia, jedynie bowiem takie ujęcie tej 
kwestji dawało gwarańcję zachowania 
tkanin, będących w handlu, w pier- 
wotnej ich świeżości tkaczom uzyska: 
nia gotowego grosza za wyroby, które 
one dotychczas. wykonywały tyłko na 
własny użytek. - i 

„ Część teoretyczna pracy spadła na 
Towarzystwo Popierania Przemysłu 
Ludowego i jego prezesa, p. Władysła* 
wa Lichtarowicza, który od r. 1925 
stał na czele Towarzystwa i swoją nie- 

zmordowaną, ofiarną pracą utrzymy- 
wał jednolitą linję celowej pracy przy 
wszystkich zmianach zarządu, był tą 

bazą, o którą opierała się działalność 
Towarzystwa w Wilnie i o którą opar 
ło się potem znaczenie, jakie Towa- 
rzystwo wyrobiło sobie na terenie 
Zwiążku Towarzystw w Warszawie. 

Jak jednak przystąpić do działal- 
ności praktycznej, jak zdobyć tkani- 
ny, które pojawiały się w Wilnie tylko 
w czasie dorocznych jarmarków — i 
jak wogóle zacząć handel, nie mając 
żadnego kapitału. 

Na jednem z posiedzeń organiza” 
cyjnych, p. Jan Piłsudski, obecny mi- 
nister skarbu podał projekt oddania 
tej sprawy w ręce p. Heleny Sokołow- 
skiej, która w czasie okupacji niemiec 
kiej dała dowody, że potrafi organizo” 
wać i zaczynać z niczego. Wybrano 
więc władze bazaru (Zarząd i Radę Na 
dzorczą), p. Sokołowską, nieobecną na 
tem posiedzeniu, wybrano zaocznie do 
Zarządu z zamiarem uproszenia jej o 
przyjęcie wyboru, i Bazar począł ist- 
nieć — początkowo na papierze. W 
marcu 1926 r. na urządzonym przez p. 
Ehrenkreutzową pokazie tkanin ludo- 
wych w obecnem Muzeum Etnogra* 
ficznem, USB, władze te wywiesiły og- 
romne ogłoszenia, że ,„Powstał Bazar* 
itd. i że przyjmuje się wpisy i działy 
członków, chcąc uzyskać choćby mi- 
nimalne środki na rozpoczęcie akcji. 

Jakoś jednak nie wpływały te zgło- 
szenia, mimo agitacji. Pani Sokołow- 
ska zbierała w mieszkaniu swojem 
tkaniny, dawano je w komis do skle- 

pu p. Mohłówny (który następnie Ba 
zar przejął na własność). 

Ruszyło wszystko z miejsca dopie- 
ro wtedy, kiedy p. Sokołowska ener- 

gją i zapałem swoim przekonała Ra- 
dę Nadzorczą o konieczności wzięcia 
udziału w Targach Poznańskich. Ge 
tówkę zdobyto w ten sposób, że prezes 
Rady.p. WI. Lichtarowicz, członkowie 
Rady pp. J. Piłsudski i Z. Nagrodzki 
oraz prezes Bazaru p. Rzewuski, za- 
ciągnęli pożyczki wekslowe 500 złoto- 
we na rachunek własny. Do Pozna* 
nia powiózł tkaniny p. Piotr Herma- 
nowicz; impreza się udała i pożyczki: 
spłaconó. Następuje nowa trudność: 
prezes Baząru zrzeka się swej godnoś- 
ci. Zbiera się znowu Rada Nadzorcza 
w mieszkaniu p. Sokołowskiej, która 
była sercem i duszą całej akcji. I 
znów zabrał głos p. Jan Piłsudski, mó 
wiąc, że miałby kandydata na prezesa 
człowieka kryształowego i znającego 
się na spółdzielczości, tylko niewiado- 
mo, czy kandydat ten zechciałby przy” 

jąć wybór, ponieważ od jakiegoś cza”. 
su wycofał się' z życia publicznego. 
Najlepiej wybrać go formalnie a po- 
tem uprosić o przyjęcie wyboru. Kan- 
dydatem tym. jest p. Ignacy Turski.. 
Proszę głosować. I pamiętać, jak wy- 
raził się wówczas p. Piłsudski: ,„jeże- 

li kto za panem Turskim ręki nie pod- 
niesie, temu chyba ręka uschnie“. 
Oczywiście wszyscy z radością przy ję: 
li propozycję a p. Turski po namowie 

przyjął wybór. 

Nastąpiło potem podpisywanie 500 
złotowych weksli _ gwarancyjnych 
przez 20 osób prywatnych dla uzyska- 
nia pożyczki, wynajęcie sklepua po 
tem stosunki+z wsią, pielgrzymki tka- 
czek, znoszących swoje wyroby do 
bazaru, wyszukiwanie zbytu poza 
Wilnem, powolny a stały rozrost insty 
tucji. który w niedługim czasie poz” 
wolił z dochodów Bazaru spłacić wszy 
stkie weksłe gwarancyjne. 

Trzymając się założenia, że spra- 

wozdanie to ma być „romantyczne, 

przytoczę tylko parę cyfr: z końcem 

roku 1926 bazar liczył 25 członków, a 
w udziałach miał 1350 zł. i kapitału 
własnego 26 zł. w r. 1931 członków 
93, w udziałach 3282 zł., kapitału 
własnego 1973 zł. 

W roku 1929 miał bazar bezpo” 
średnim stosunki z 215 tkaczkami, 
wypłacił za tkaniny ogólną sumę 
33,956 zł. w roku 1930 tkaczek było 
186, suma wypłacona za dostarczone 
tkaniny wynosiła 36.814 zł. 

Na przełomie roku 1931-2 wchodzi 
bazar w nową fazę życia. Razem z ba-. 
zarami i Towarzystwami PPL. w Bia- 
łymstoku, na Polesiu i w Nowogród- 
ku, z któremi już dawniej nawiązane 

były Ścisłe stosunki, rozpoczyna się 
handel płótnem Inianem i dostawy do 
wojska. Instytucja, której celem był 
bezpośredni kontakt z producentami 

na wsi, która spełniała przytem do 

pewnego stopnia rolę wychowawcy 
konsumenta, staje się podstawą po” 

ważnych operacyj finansowych. Pre: 

zes p. Turski, ustąpił. Nastąpiły zmia” 
ny i przetasowania. Wypadało więc 

rzucić okiem wstecz i zrobić mały bir” 

lans wysiłków, entuzjazmu i bezinte- 
resownej dobrej woli tych, którym 
Bazar zawdzięcza swoje istnienie i do 
tychczasowe swoje znaczenie. 

Bilans ten mógłby być długi i ob- 
fity w szczegóły — zawierałby pozycje 
takie, jak wyjazdy na koszt własny 
w sprawach instytucji, ofiarowywanie 
przez całe lata po 8 i 9 godzin dzien- 
nie bezinteresownej pracy, trudy po- 
noszone w związku z wystawami, z 
których np. kjosk w czasie zjazdu et- 
nografów i geografów w Wilnie w r. 
1927 zajął kierowniczce bazaru czas' 
bez przerwy od 6 rano do 2-ej w nocy, 
musiałby ten bilans objąć również 
współpracę z Zakładem Etnologji, Z 
Towarzystwem Popierania Przemysłu 
Ludowego i cały szereg pozycyj, któ” 

reby znacznie ramy artykułu rozsze” 

rzyły. Narazie wolę więc: przestać na: 

tych paru szczegółach, które podkre 

Ślić muszę z obawy, aby mi „ręka nie 

uschla“. 
Helena Schrammówna.    
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Znowu sakwestrator oskarżony o defraudację. 
Z Brasławia donoszą, iż sekwestrator U- 

тхейп Gminnege gm. rymszańskiej Andrzej 
Gembicki przywłaszczył pewną sumę gotówki 
ściągniętej od płatników za bieżące podatki. 
Płatnikom Gembiński wystawiał jako pokwi- 
towanie fikeyjne kwity, które d książek nie 

wpisywał, Ponieważ nadużycia Gembiekiego 
wyszły na jaw i miał by ćon aresztowany 

— zbiegł. 
Za zbiegiem rozesłane zostały listy goń- 

cze. ъ (e) 

  

Ujęcie szajki fałszerzy pięniędzy. 
Na terenie gminy ostrowieckiej w ostat- 

mich tygodniach pojawiło się mnóstwo fał- 
szywych monet 2 i 1 złołowych. W) wyniku 
dłuższej obserwacji zdołano raj zatrzy- 
mać niejakiego Wiktora Myśleńskiego i An- 
nę Liśskiewiczcewą, którzy na rynkach pusz- 
czali w obieg fałszywe monety. Podczas ba- 
dania zatrzymani oświadczyli, iż pieniądze 
strzymali od nieznanych im osobników, któ- 

  

rych poznali w Ostroweu. 
W] dalszym jednak dochodzeniu ustalono, 

iż Myśleński i Liśkiewiczowa wspólnie z 

dwcma osobnikami fałszowali monety w do- 
mu mieszkalnym Józefa Daniszewicza, który 

przyznał się do winy. Podczas rewizji we 

wsi Żarchowie u Baniszewicza znaleziono 
180 fałszywych monet. 

Dalsze dochodzenie w toku. (e) 

  

Kraśne nad Uszą. 
Wrażenie z Nadzwyczajnego Zgroma- 

dzenia Spółdzielni „Pomoe*, 

W ub. niedzielę dnia 8 maja w lokalu 
łut. Spółdzielni licznie zgromadzili się jej 
członkowie, jak rzadko Z twarzy i stroju 
ich widać, że jest to wybitnie chłopska gro- 
mada od pługa i kosy jako dla omasty 
jest kilka osób z miejscowej inteligencji. 

U wszystkich maluje się wyraz podniecenia 
i niecierpliwości Oczekują na coś ważnego, 
skoro ich tu w sposób nadzwyczajny zwo- 

łano. 
Zebranie punktualnie zagaja przewodni- 

czący rady nadzorczej p. Świżewski. Mówi 
głosem wzruszonym i zdaję się, że 7 
gorącem słowem, pełnem siły i szczer 
pragnie swe głębokie myśli niejako wiłoczyć 
w umysły i serca słabo rozumiejących i mało 

wrażliwych słuchaczów 
Wi końcu mówca wzywa zebranych do 

jednomyślności w sprawach własnej placów 

ki, która wymaga solidarności wszystkich obe 
cnych. Chodzi bowiem 6 niebezpieczeństwo 
bezprawnie i przypadkowo, dokonanego wy- 
boru nowego Zarządu na poprzedniem do- 
rocznem zebraniu z osób nie cieszących się za 

ufaniem społeczeństwa. 

Zdawało się, że ten gorący apel człowie- 
ka bezinteresownego i znającego potrzeby 
Spółdzielni, poruszy wszystkich obecnych i 
ich zjedna. Niestety, za chwilę dało się 
stwierdzić, że jedności tu brak. Są dwa obo- 
zy: jeden napastniczy, kierowany przez ambit 
ną jednostkę, znajdującą tni posłuch u ludzi 

-słabiej rozwiniętych; drugi stojący na straży 
interesu Spółdzelni 

Po zlikwidowaniu wszystkich wątpliwo- 
ści, kiedy zebranie przechodzi do punktu 
głównego obrad: „wybory Zarządu”, naraz 

staje się rzecz wyraźna, że im chodzi nie o 
zasady, a ©... posady. 

Otóż według statutu tylko Rada Nadzor- 
cza jest uprawiona do przedstawienie kandy- 
datów do Zarządu, I właśnie wysuwa dotych 
czasowy jego skład osobowy, a ponadto 3 
inne nazwiska, lecz pośród tych niema niko- 
go z grupy przeciwnej. Powstaje konsternac- 
ja. Sypią się sprzeciwy. Przewodniczący jed- 
nak twardo trzyma się regulaminu. W rezul- 
tacie w ślady za swoim „przywódcą*, 11 ob- 
rażonych opuszcza salę obrad. $ 

Pozostali, w ilości 40, odczuli wielką ulgę, 
to też ze spokojem i rzeczowością wyczer- 

pali porządek dzienny. 
W] wyniku tajnego głosowania Walne 

Zgromadzenie ponownie obdarza -zaufaniem 
dotychczasowy Zarząd w osobach: ks. pro- 
boszcza Woszczenko, pp. Kisiela i Waszkie- 

wicza. 
Ze złożonego przez Zarząd sprawozdania 

za ubiegły okres roku bieżącego wynika, że 
Spółdzielnia liczy 140 członków i posiada 
funduszów własnych 2.000 zł. Obrót za 4 
miesiące r. b. w porównaniu do roku pop- 
rzedniego spadł o 29 proc. Przewidując ten 
spadek, Zarząd zrzekł się na początku roku 
wynagrodzenia i ograniczył inne wydatki, 
co zażegnało niechybną stratę, a nawet dało 
nieznaczny czysty zysk. 

W. dyskusji wyszły na jaw różne bolącz- 
ki organizacyjno-gospodarcze Spółdzielni, jak 
naprzykład: że niektórzy członkowie po wpła 
ceniu paru złotych na udział, zaciągnęli kre 
dyt na kilkadziesiąt złotych i długów tych nie 
płacą od kilku lat, że z braku dostatecznych 
własnych środków obrotowych, „Spółdzielnia 
jest sama niewołnicą kredytu, udzielanego 
przez miejscowego hurtownika, przez to tra- 
ci na kalkulacji, że obsługa w sklepie Spół- 
dzielni jest niedołężna i nieograniczona. 

Między innymi odezwał się charaktery- 
styczny głos kobiety, jak widać żony koleja- 
rza. Przybyła ona na zebranie z zamiarem 
wycofania się ze Spółdzielni, ponieważ Spół- 
dzielnia „Pomoc jej zdaniem pomocy jej 
nie daje, zwłaszcza w tym ciężkim czasie... 
kiedy mąż buduje domek, w który musi wkła- 
dać swą całą skromną pensję i tu naraz 
Spółdzielnia odmawia kredytu na życie na 
parę miesięcy. Gdzież tu sprawiedliwość 

spółdzielcza? oburza się rezolutna nie 
Dalej ciągnąć powiada, że idzie do Żyda i 
chociaż mu zapłaci podwójną cenę za pro- 
dukty nabrane na kredyt, widzi w nim lep- 
szego przyjaciela niż Spółdzielnia. 

O święta naiwności! Jednak ma pani ra- 
cję, że już przezto, że jest szczera, jest wy- 
razicielką legjonu przeciętnych członków na- 
szej Spółdzielni, której zadanie Pani tak pro- 
sto rozwiązuje, 

Tak, tak, Spółdzielnia musi swoim człon- 

«om pomagać nawet w takiej biedzie, jak... 

WIEŚCI Z WOJEW. 

          

          

budowanie domku. Ale... dlaczego nie może? 

Pani o tem nie chce wiedzieć, a trzeba... 

, Otóż „Pomoc*. napewno przyjdzie Pani 

z pomocą lecz nie wcześniej, aż Pani zrozu- 

mie głębokie prawdy, zawarie w tym sym- 

bołu i sama sobie zacznie pomagać w Spół- 

dzielni w myśl interesu ogółu członków. To 

znaczy, wpłaci Pani taką sumę na udział, 

jaką stanowi Jej miesięczny zakup i będzie 

lojalnie zakupywała tylko za gotówkę w 

sklepie Spółdzielni, jakby we własnej śpi- 

żarni. A z Panią to samo będą czynić wszy- 

scy członkowie. Przy tych warunkach samo- 

pomocy „Pomoc będzie wzrastać, aż do 

zdolności budowania domków dla swoich 

biednych członków, tak jak to się dzieje 

zagranicą. U nas do tego jeszcze daleko i 

dzieje się naopak. Jednostki budują, a ma- 

sy się rujnują. Mężowi Pani jest ciężko dźwi 

gnąć domek o własnych siłach. Szukacie 

upragnionej pomocy, znajdujecie u... skle 

pikarza Radzimy lepiej zerwać z tym no- 

wym „przyjacielem* i powrócić do Spółdziel 

ni, bo kto wie, czy czasem ten „przyjaciel“ 

slusznie na prawach nieproszonego gošcia nie 

wejdzie do Ich domku, albo stanie się wiecz- 

  

   

      

nym utrapieniem zadłużonej rodziny. į. m. 

Nowa Wilejka. 
Strajk. 

Wf tartaku Mirona Sorokina w N. Wii- 

lejce zatrajkowało 25 robotników żądając 
podwyżki płac o 50 gr. Przebieg strajku spo- 
kojny. 

Z pogranicza. 
Wykołejenie się pociągu. 

Z pogranicza donoszą, iż w dniu 10 b. 

m. na linji kclejowej Mińsk—Niegorełoje 

wpobliżu Uzunowa wykołeił się pociąg to- 

warowo-osobowy. 8 wagonów wywróciło się 

do rowu grzebiąc kilku pasażerów. Z pod 

rozbitych wagonów wyciągnięto 3 trupy oraz 

6 rannych. 

Ucieczka z raju. 
W. nocy z dnia 10 na 11 b, m. na odeinku 

granieznym Linkiewicze wpobliżu osady Sta 

niszki przez jezioro graniczne na teren pol- 

ski przedstało się 5 zbiegów politycznych, 

zbiegłych z więzienia sowieckiego. Podezas 

przedostawania się przez jezioro zbiegowie 

zostali ostrzelani gęstym ogniem karabino- 

wym, który zmusił zbiegów do opuszczenia 

łodzi i wpław przebyli na teren polski. 2 

zbiegów odniosło rany. Są to Jan Minku- 

now b. nauczyciel i Piotr Grencewicz technik 
fabryki Kalinin na Białorusi Sowieckiej. 

Łódź z trupem. 
Z Dzisny donoszą, iż wezoraj rybacy wpo 

bliżu wsi Zaniewicze wyłowili łódź, w której 
znaleziono martwego osobnika, przy którym 

były dokumenty na nazwisko Sołowjewa Ka- 

zimierza zam. w Połocku. W łodzi zabitego 
znaleziono czapkę sowieckiej straży grani- 
eznej, zachodzi więc podejrzenie, iż Sołow- 
jew -musia, stoczyć zaciętą wałkę ze straż- 
nikami lub strażnikiem sowieckim, który 
zgubił czapkę. Sołowjew, według znałezio- 
nych przy nim dokumentów zajmował się 
handlem, 

Punkty skupu płócien 
Inianych. 

Komitet Opieki nad Wsią Wil. pokrywa 

gęstą siecią pow. wil.-trocki punktami skupu 

płócien Inianych. 9 b. m. uruchomiono taki 

punkt skupu w Turgielach przez przedstawi- 

cieli Komitetu z p. wojewodziną Beczkowi 

czową jako przewodniczącą sekcji Iniarskiej 

komiłetu na czele. Otwarcie to zaszczycił 

swą obecnością gen. Żeligowski, który wy- 

głosił przemówienie do zebranych włościan. 

Punkty skupu cieszą się dużem  uzna* 

niem i zaufaniem wśród wiejskiej ludności, 

która rozumie, że jest przez to ochraniana 

przed wyzyskiem pośredników i osiąga moż 

liwie najwyższe ceny, przy dzisiejszej kon- 

junkturze, za swoje wyroby. 

  

. ® ® 

Odpowiedzi redakcji. 
P. Z. Sakowiezówna w Mejszagole. 
Listu nie możemy zamieścić, ponie- 
waż rękopis jest nieczytelny. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Qddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

Az a Dzisl 

Miejski) w 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

  

  
AKCJA ODCZYTOWA 

BEZPARTYJNEGO BLOKU. 

NIEŚWIEŻ. 
| WI piątek dnia 13 maja b. r. odbędzie 

się w sali kina wojskowego o godz. 20 od- 
<zyt referenta kult.-ośw. Sekr. Wjoj. BBWR. 
w Nowogródku p. R. Kawalca, który skła- 
dać się będzie z 2 części. Wi pierwszej pre- 
degent będzie mówił na temat: „Ku lepszej 
przyszłości*, w drugiej o formach życia kul- 
łuralnego, ze szczególnem uwzględnieniem 
fizycznego wychowania. Obydwa odczyty ilu 
strowane będą filmami. Tę ciekawą prelek- 
«ję organizuje Rada Powiatowa BBWR. w 
Nieświeżu. 

KLECK. 
W sobotę dnia 14 maja b r odbędzie się 

w Klecku odczyt na temat: „Formy życia kul 
turalnego, ze szczególnem uwzględnieniem 
filmu* Odczyt wygłosi prelegent Bezpartyj- 
nego Bloku, który specjalnie w tym celu 
przyjedzie z Nowogródka 

SINIAWKA. 
, W niedzielę dnia 15 maja b r odbędzie 

się w Siniawce powiatu nieświeskiego odczyt 

NIEBIESKI 
W rolach głównych: Emil Jannings i Marlena Pietrich 

juror BEZIMIENNI BOHĄTEROWIE Jasc! 
W rol. gł: Adam Brodzisz, Marja Bogda, E. Bodo i inni 

MOTYL Dzia 

który wygłosi prelegent Sekr. Wojew. BBWR 
w Nowogródku p. R. Kawalec Tematem od- 
czytu będzie zagadnienie form życia kultu- 
ralnego ze szczególnem uwzględnieniem. 

HORODECZNO. 
W) niedzielę dnia 15 maja b. r. odbędzie 

się w Horodecznie odczyt na temat aktual- 
nych zagadnień chwili dzisiejszej. Prelekcję 
wygłosi p. poseł Juljan Małynicz. Po od- 
czycie odegrane zostaną dwie sztuczki: 1) 

„Jak kapral Szczapa oszukał śmierć* i „Nie 
boszczyk z przypadku”. Sztuczki zostaną ode 
grane przez zespół amatorski Związku Robot- 
ników Niefachowych w Nowogródku, pozo- 
stającego pod opieką Sekr. Wojew. BBWR. 
w Nowogródku. 

Lida. 
Spółdzielnia skupu Inu i płótna. 
Na skutek starań miejscowych czynników 

na zebraniu Rady Wojewódzkiej Nowogródz- 
kiego Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rol- 
niczych postanowiono zorganizówać w Li- 
dzie spółdzielnię skupu Inu i płótna dla po- 
trzeb wojska, która swą działalnością obej- 
mie powiaty lidzki i wołożyński. Będzie to 

z Landwarowem. 
Komitet Opieki nad Wsią Wileń- 

ską wraz z Komitetem Towarzystw 
Wioślarskich wysunęli bardzo cieka 
wy projekt połączenia jezior Troc- 
kich z szeregiem innych jezior, ciąg: 

nących się jedno za drugiem tuż do 

Pożegnanie prezydenta 
miasta p. Fołejewskiego. 

W małej Sali miejskiej, zebrał się 

cały personel Magistratu i sporo osób 

z miejscowej palestry, ziemiaństwa i 

teatru. żeby pożegnać odchodzącego 

od trudów rządzenia miastem i prze” 

chodzącego do sądownictwa p. Fole- 

jewskiego. Po długiem oczekiwaniu, 

przybyłych p-twa Folejewskich zasa- 

dzono do stolu i przy herbatce prze- 

mawiali do b. prezydenta kolejno: p. 

prof. Staniewicz, dr. Wygodzki, p. 

Dziewicki, p. Glatman i mec. Bagin- 

ski wszyscy zgodnie zaznaczając żal, 

że rozstają się w pracy z człowiekiem 

który tak umiał pogodzić sprzeczności 

wielojęzycznego miasta, odnosząc się 

do wszystkich i wszystkiego z taktem 

i spokojem niezmąconym. Odśpiewa” 

no „sto lat, a na pamiątkę ofiaro- 

wano mu obraz Jamontta, widok Św. 

Michalskich murów i kościoła. z odpo" 

wiednim napisem na ramie. Zakoń- 

czył przemówienie p. Wyrwicz, dow: 

cipnie wierszem przedstawiając stan 

duszy odchodzącego Prezydenta, po” 

czem on sam, z wielką prostotą odpo- 

wiedział na życzliwe słowa, jakie do 

niego skierowano, i przypomniał jak 

przyjechawszy do Wilna dla zwiedze- 

nia miasta, pozostał w niem na całe 

życie. 

Śpiew artystki p. Hendrychówny i 

ożywione tańce przeciągnęły pełną 

przyjaznego nastroju uroczystość do 

późna. 

Ruchomy Uniwersytet 
Ludowy. 

Na podstawie wzajemnego porozumienia, 

Akademickie Koło Polskiej Macierzy Szkol- 

nej i Związek Akademików woj. Nowogródz- 

kiego i b. Ziemi Mińskiej w Wilnie przy po- 

mocy Akademickiej Grupy Pracy Idewej z 

Łodzi, urządza w terminie od 4 lipca do 5 

sierpnia 1932 r., Ruchomy Uniwersytet Lu- 

dowy. Celem jego jest objazd Nwogródczy- 

zny z szeregiem prelekcyj i dczytów z prze- 

zroczami, mających za zadanie szerzenie ak. 

cji kulturalno-oświatwej na prowincji. 

Odczyty obejmują , następujące tematy: 

1) Higjena człowieka, 2) Higjena życia do- 

mowego, 3) Pomoc w nagłych wypadkach, 

4) Jak należy się wystrzegać chorób zakaž- 

nych, 5) O chrobach bydła, 6) O ludziach 

dawnych i dzisiejszych, 7) Jak ludzie żyją 

na świecie, 8) O życiu na dnje morza, 9) O 

gwiazdach, słońcu i ziemi, 10) Kto najmą- 

drzej gospodarował Polską, 11) O Polsce 

współczesnej, 12) Skąd się biorą kamienie na 

polach, 13) O glebie i nawozach, 14) O wy- 

nalazkach, 15) O potrzebie czytania, 16) 

Dlaczego należy się uczyć, 17) O znachor- 

stwie, 18) Dlaczego płacimy podatki, 19) O 

spółdzjelczości i kasach Stefczyka, 20) O do- 

mach ludowych, bibljotekach i amatorskich 

+eatrach na wsi, 21) Kto to był Mickiewicz. 

Wi skład personeli, mającego wygłaszać 

powyższe odczyty, wejdzie 6 osób, rekrutu- 

jących się ze sfer akademickich. Fundusz 

Ruchomego Uniwersytetu Ludowego, na ko- 

szta lokomocji i utrzymania, będzie się opie- 

rał na datkach i dobrowolnych ofjarach 

starszego społeczeństwa. 

Podając ten komunikat, Akademickie Ko- 

ło Polskiej Macierzy Szkolnej i Związek A- 

kademików woj. Nwogródzkiego i b. Ziemi 

Mińskiej w Wflnie, wierzą głęboko w celo- 

wość projektowanego przedsięwzjęcia, zwra- 

cają się przeto do wszystkich społecznych 

instytucyj Wilna, a także i Nowogródczyz- 

ny, z prośbą o wszelkiego. rodzaju poparcie 

— przedewszystkic materjalne. Mamy na- 

dzieję, że apel nie pozostanie bez oddźwię- 

ku. Wszystkie zapomogi i zasiłki prosimy 

kierować pod adresem: Akad. Koło Polskiej 

Macierzy Szklnej ul. Wileńska 28 m. 9 w 

czwartki od godz. 19—21 i niedzielę od g. 

11—13 i Związek Akad. woj. Nowogródzkiego 

i b. Ziemi Mińskiej ul. Wileńska 36 m. 11. 

Koło dzielnicowe BBWR. 
W dniu 12 b. m. odbyło się organizacyj- 

ne zebranie Koła dzielnicowego „Śródmieś- 
cie* BBWR, na którem poseł dr. Stefan Bro- 
kowski wygłosił referat o bieżącej sytuacji 
międzynarodowej i wewnętrznej. 

Po referacie sekretarza Rady Grodzkiej 
d-ra A. Hirschberga uchwalono założenie 
Koła w Śródmieściu i wybrano zarząd koła 
w następującym składzie: prezes Jan Illa- 
szewiez (przewodniczący), dyr. Czesław Ma- 
kowski (zastępca), dr. Antoni Borowski 
(skarbnik), Kazimierz Bieliński (sekretarz) 

i Piotr Hulewicz (zastępca sekretarza). 
d 

R WARZYW i KWIATÓW l | 
z pierwszorzędnych źródeł zagranicz- 
nych oraz nasiona roślin pastewnych: 
buraki, koniczyna tymotka oraz różne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cennika. 
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tak zwany Baraz Lidzki skupu płótna i 
zbytu Inu. Ž 

W związku z powyższem odbyło się w 
tych dniach organizacyjne zebranie. wymie- 
nionej spółdzielni, na którem dokonano wy- 
boru tymczasowego zarządu komitetu w na- 
stępującym składzie: przedstawiciel samo- 
rządu p. starosta H.. Bogatkowski, dwaj 
przedstawiciele ze spółdzielni  „Jednošė“, 
dwaj przedstawiciele O. T. O. i K R, w tem 
przedstawicielka Kół Gospodyń Wiejskich. 
W. nowopowstającej spółdzielni nastąpił po- 
dizał pracy w sposób następujący: spółdziel- 
nia „Jedność* zajmuje się stroną handlową 
Komunalna Kasa Oszczędności — kredytem, 
OTO i KR, propagandą i wyszukiwaniem 
rynków zbytu. : 

Powstanie tej placówki zawdzięczać na- 
leży Okręgowemu Towarzystwu Organizacyj 
i Kółek Rolniczych w Lidzie na czele z p. 
inż. Janikowskim, spółdzielni „Jedność* w 
Lidzie na czele z p. Krzemińskim oraz nie- 
strudzonemu w pracy na niwie spółdzielczo- 
ści prezesowi Okręgowego Związku Spółdziel 
ni w Lidzie p. staroście H. Bogatkowskiemu. 

toru kolejowego linji Landwarów—- 
Zawiasy. 

Projektem tym zainteresowała się 
Liga Morska i Rzeczna, tembardziej, 
że jeziora Trockie są główną bazą 
wodną Ligi i świetnym terenem dla 
regat wioślarskich. Przychylnie też 
do projektu ustosunkował się Wil. 
Ośrodek Wychowania Fizycznego, a 
Państwowy Urząd W. F. asygnuje na 
ten eel 3000 złotych. Powiadomiony 
o tym projekcie p. wojewoda Becz- 
kowicz żywo się nim przejął i ze swej 
strony przyobiecał również najdalej 
idące poparcie. 

Przed paru dniami sprawę tę po- 
ruszono na Komitecie dla Spraw Bez- 
robocia powiatu wil.-troekiego. Pro- 
jekt spotkał się z ogólnem uznaniem, 
przyezem podkreślano, że prace mo- 
żnaby wykonać zatrudniając bezro- 
botnych, którzy przecież i tak otrzy” 
mują zapomogi. Materjały potrzebne 
też by się bez trudu znalazły. Szcze 

gólnie blisko tem się zainteresował 
starosta pow. wil.-trockiego p. Pokrze 
wiński obiecując i ze swej strony po” 
parcie przy realizacji projektu. 

Należy nadmienić, że jeziora tro- 
ckie przedzielone są od reszty, wzdłuż 
aż pod Landwarowo ciągnących się 
innych jezior, tylko niedużemi prze- 
strzeniami, po 200—300 mtr. Prze- 
kopanie więc kilku niedużych kana- 
łów, któremiby jeziora zostały połą- 
czone nie mogłoby pociągnąć znacz- 
niejszych kosztów. Pożytek zaś z tego 

i udogodnienie dla wycieczkowiczów 
oraz wioślarzy byłyby ogromne, tem- 
bardziej, że prezes Dyrekcji Kolejowej 
p. Falkowski obiecuje uruchomienie 
przystanku kolejowego tuż przy pier- 

wszem z jezior, o kilkanaście zaled- 
wie metrów położonego od toru. 
Wrazie zrealizowania tego projektu 
wycieczkowicze wprost z pociągu mo- 

gliby wsiadać do łodzi i już drogą 
wodną odbywać piękną podróż aż do 
samych Trok. 

ET TEIDE: PE "Mmrr =" ———=—E zi 

Badanie Bazyliki Wileńskiej. 
W dniu wczorajszym przybyła do 

Wilna Komisja międzyministerjalną, 
która ma zbadać stan katedry. Ko- 
misja przybyła w składzie: delegata 
robót publicznych prof. politechniki 
warszawskiej p. Hempla, delegata Mi- 
nisterstwa W. R. i O. P. p. inž. Woy- 
ciechowskiego, generalnego konser- 
watora p. Remera. inż. architekta 
Zdzisława Mączyńskiego, inż. archi- 
tekta Wąsowicza, inż. Edwarda Ro- 

mańskiego. : 

W godzinach porannych komisja 
zbadała obecny stan murów Bazyliki, 
a wieczorem odbyła wspólne posie 
dzenie z Komisją Techniczną Rato- 

wania Bazyliki Wileńskiej. Posiedze- 
nie to miało charakter informacyjny. 
Uchwały dotyczące remontu Bazyliki 
powzięte najprawdopodobniej zosta” 
ną na drugiem posiedzeniu, które od- 

będzie się dziś. 

Echa skandalicznej gospodarki 
w kinie miejskim. 

Dowiadujemy się, że prowadzone 
od szeregu miesięcy mozolne śledztwo 
w sprawie gospodarki kina miejskie” 
go dobiega już końca. W najbliższych 
dniach władze śledcze przekażą pro- 
kuraturze materjał obciążający ław- 
nika Łokuciewskiego, na podstawie 
którego ma być on postawiony w stan 
oskarżenia z art. 578 k. k. 

Jak wiadomo, ławnik Łokuciewski 

oskarżony jest o skandaliczną gospo” 
darkę w kinie miejskiem, którego był 
szefem i naraził miasto na wielkie 

straty. 
Ławnik Łokuciewski wszed. do 

Rady Miejskiej i Magistratu jako kan: 
dydat endecji i za poprzedniej kaden- 
cji R. M. piastował stanowisko wice- 
prezydenta miasta. . 

Zajście przed gmachem kuratorium 
szkolnego. 

/Wiezoraj o godz. 6 wieczorem przed gma- 
chem kuratorjam szkolnego zebrała się grup 
ka. młodzieży szkolnej. narodowości żydow- 
skiej, która zaczęła wznosić jakieś okrzyki, 
przyczem jeden z uczestników zbiegowiska 
rzucił kamień, który wybił szybę w biurze 
personalnem. Po tym fakcie grupka demon- 
strującej młodzieży rozpierzehła się. 

Powiadomiony o zbiegowisku, na miejsce 
wypadku przybył poliejant, który jednego 
osobnika podejrzanego o udział w demon- 

KR 
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Jutro Bonifacego. 

  

Wschód słońca — g. 3 m. 20 

Zachód —„ — к. 19 !1 

Spostrzeżenia Zakładu Metoorciegii U. 8. B. 

w Wilnie z dnia 12 V — 1932 rake. 
Cióniesie średnie w milimetrach: 764 

Temperatura środzia + 10° С. 

> uajwyższsi - 157 C. 

  

z sajniżeza: —- 4` С. 

Opad: — 

Wiatr: połudn. 
Tendencją: wzrost, potem stan stały. 

Uwagi: pogodnie. : 

OSOBISTA 
— P. Pokrzewiński p. 0. starosty pow. 

wileńsko-trockiego wobec przeniesienia do- 
tychczasowego starosty powiatu wileńsko- 
trockiego p. Radwańskiego do Urzędu Woje- 
wódzkiego, wojewoda wileński p. Beczko- 
wicz mianował dotychczasowego zastępcę 
starosty p. Norberta Trzaskę- Pokrzewińskie- 
go p. o. starosty powiatu wileńsko-trockiego 

ADMINISTRACYJNA. 
— Ceny na chleb. Starosta Grodzki. Wi- 

leński przypomina, iż ceny na chleb żytni 
obowiązują następujące: 

Chleb żytni pytlowy 65 proc. — 46 gr. 
za 1 klg. 

Chleb żytni razowy 97 proc. — 35 gr. 
za 1 klg 

Winni żądania lub pobierania wyższych 
- cen od wskazanej będą karani, zgodnie z ist- 

niejącemi przepisami, do 3000 zł. grzywny 
lub 6 tygodni aresztu. | 

MIEJSKA. 
— Reorganizacja szpitali miejskich. Ma- 

gistrat m. Wilna w szybkiem tempie prowa- 
dzi obecnie prace nad reorganizacją szpital- 
nietwa miejskiego. Reorganizacja ma pójść 
w kierunku ich usamodzielnienia. Kontrolę 
nad niemi sprawowałaby specjalna Rada 
Szpitalna, w której skład wchodziliby m. 
in. szef sekcji zdrowia Magistratu, naczeł- 
ny lekarz miasta oraz kierownicy szpitali. 
Po przeprowadzeniu reorganizacji szpitale 
mają stanowić niezależne jednostki o charak- 
terze autonomicznym. 

— (Ciężkie ezasy szoferów dorożek samo- 
chodowych. W: ciągu ostatniego miesiąca 
ilość kursujących w Wlilnie dorożek samo- 
chodowych zmniejszyła się 3 taksówki. Obec 
nie na terenie miasta kursuje około 80 do- 
rożek samochodowych. Szoferzy uskarżają 
się na bardzo słabą frekwencję, co w konsek 
wencji pociąga ogromny spadek zarobków. 
W! związku z tem wielu szoferów ma zamiar 
wycofania z obiegu swoich maszyn. 

ARTYSTYCZNA. 
— Wystawa rzeźbiarska L. Szezepanowi- 

ezowej. Dnia 15 b. m. o godz. 138 nastąpi ot- 

NIK 

stracji, zatrzymał i odprowadził do komisar- 

jatu. X 

Po zajściu tem rozeszła się pogłoska, iż 
była to demonstracja zorganizowana przez 
młodzież nie dopuszczoną do matury. Pogłos- 
ka ta jednak nie znalazła potwierdzenia, bo- 

wiem władze śledcze są zdania, że było to 

wystąpienie zorganizowane przez czynniki 

komunistyezne. 

Dalsze dochodzenie trwa. (e) 

  

warcie zbiorowej Wystawy Rzeżby Leony 
Szczepanowiczowej, mieszczącej się w ogro- 
dzie Bernardyńskim w Pawilonie Poczt i Te 
legrafów. Wystawa trwać będzie do 15 czer- 
wca b. r. 

Wstęp w dniu otwarcia 1 zł., w dni na- 
stępne 50 gr., ulgowy 30 gr. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— S. K. M. A. „Odrodzenie“. W sobotę 

dnia 14 maja o godz. 18 w lokału Koła Praw 
ników odbędzie się ogólne miesięczne zeb- 
ranie „Odrodzenia*. Obecność członków ko- 
nieczna. 

Goście miłe widziani. 
W) niedzielę dnia 15 maja oraz w ponie- 

działek 16 maja zostanie odprawiona zwykła 
Msza św., poczem Agapa i zebranie. 

GOSPODARCZA. 
— Odwołanie w sprawie podatku prze- 

mysłowego od obrotu. Izba Rzemieślnicza w 
Wilnie przypomina, że z dniem 15 b. m. 
upływa ostatni termin składania odwołań, 
da a podatku obrotowego za rok 

Płatnik zamierzający złożyć odwołanie 
winien zwrócić się do odnaśnego Urzędu 
Skarbowego z prośbą o wyjaśnienie na ja- 
kiej podstawie został mu wymierzony obrót. 
— W odwołaniu może płatnik zarządać na 
podstawie art. 90 ustawy o państwowym po- 
datku przemysłowym, aby go dopuszczono 
na posiedzenie Komisji Odwoławczej cełem 
udzielenia osobiście wyjaśnień, dotyczących 
dokonanego przezeń obrotu. 

O ile którykolwiek z płatników nie ot- 
rzymał jeszcze do tej pory nakazu płatnicze- 
go winien bezzwłocznie zwrócić się w tej 
sprawie do właściwego Urzędu Skarbowego. 

WOJSKOWA. 
— Kto dziś stanie przed komisją pobo- 

rową? Dziś w ósnym dniu poboru rocznika 
1911 przed komisją poborewą mają stawić 
się mężczyźni z nazwiskami na literę J — 
zamieszkali na terenie 4 i 5 komisarjatów 
oraz z nazwiskami na literę K z obrębu 1 
komisarjatu P. P. 

Komisja urzęduje w lokalu przy 
Bazyljańskiej 2 od godz. 8 rano. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Doroczne Walne Zgromadzenie Kura- 

torjum nad Ociemniałymi w Wólnie odbę- 
dzie się dnia 25 maja r. b. w małej sali kon- 
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego o godz. 
19 i w drugim terminie o godz. 20. 

— Klub Włóczęgów. W: piątek dnia 13 
b. m. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbę- 
dzie się LXXXI zebranie Klubu Włóczęgów 
Senjorów. Początek o godz. 19 m. 30. Na po- 
rządku dziennym dyskusja na temat: „Po 
wyborach do Sejmu Kłajpedzkiego*. Zagaje- 
nie wygłosi-p. Fr. Ancewicz. Wstęp dla człon 
ków. Goście mają prawo wstępu tylko za za- 
proszeniami piśmiennemi. 

Zaproszenia można uzyskiwać u Kancle- 
rza Klubu p: W! Pac-Pomarnackiego, telefon 
16—90. RR 

— Komunikat Zw. Pań Domu. 

ulicy 

13 maja 

2 

Cenne zbiory wracają 
do Polski. у 

W dniu wczorajszym przez stację 
graniczną Stołpce przewieziono tran- 
sport cennych zbiorów nałeżących do 
Bitbljoteki Narodowej w Warszawie, 
które podczas działań wojennych zo- 
stały wywiezione przez rząd carski do 
Petersburga i Moskwy. 
KEEPRETOOEKA PRACA ZOAACE ART OOOOZENE A 

w sali gimn. Lelewela o godz. 6 w odbędzie 
się zebranie Zw. Pań Domu 

Wistęp dla członkiń bezpłatny. 
Goście (za opłatą 50 gr.) mile widziani. 

KOMUNIKATY. 
— Autobusy do Pośpieszki. Począwszy od 

dnia 15 maja r. b. autobusy linji 3-ej kur- 
sować będą do Pośpieszki. 

— Obrońcy Wilna. Sekretarjat Zarządu 
Głównego Związku Obrońców Wilna i b. 
żołnierzy Litwy Środkowej podaje do wia- 
domości członków Związku oraz osób zainte- 
resowanych że Biuro Zjazdu mieści się w 
ogrodzie po-Bernardyńskim, pawilon głów- 
ny, lokal b. Komisji Odzieżowej, od wejścia 
głównego na łewo. 

Godziny urzędowe od 17-ej do 20-ej. 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie przedstawienia szkołne „Zem 

sty“ ną Pohulance, Dziś w piątek dnia 13 b, 
b. o godz. 11 m. 30 rano i jutro w sobotę 
dnia 14 maja o godz. 4 p. p. odbędą się dwa 
ostatnie przedstawienia dla młodzieży szkol- 
nej jednej z najlepszych komedji Fredry p. 
t. „Zemsta”. 

Mimo, iż „Zemsta* dawana jest dła szkół, 
to jednak ze względu, iż są to ostatnie przed 
stawienia tej komedji przed zejściem z afi- 
sza, udział szerszej publiczności nie jest wy- 
kluczony. Ceny miejsc specjalnie zniżone od 
30 gr. do 1 zł. 50 gr. 

— Teatr Lutnia — nieczyny z powodu 
próby generalnej, 

Jutro w sobotę dnia 14 maja o godz. 
8 w. premjera doskonałej sztuki Verneuil'a 
„Bank Nemo*. 

— „Pan naczelnik to ja* w Teatrze Let- 
nim. W) sobotę dnia 14 maja o godz. 8 min. 
15 w. odbędzie się premjera arcywesołej kro 
tochwili p. t. „Pan naczelnik to ja”, która 
otworzy wesoły sezon letni w Bernardynce. 

Ceny miejsc do Teatru Letniego znacznie 
zniżone (od 30 gr. do 4 zł.). Zniżki zostaną 
utrzymane. 

Wejście do ogrodu bezpłatne 
— Sztuka Verneuil'a w Teatrze Lutnia. — 

W! sobotę dnia 14 maja o godz. 8 w. prem- 
jera świetnej sztuki Verneuił'a „Bank Nemo* 

POPOŁUDNIÓWKI ŚWIĄTECZNE 
Wi. BERNARDYNCE. 

W) pierwszy dzień Zielonych Świąt, czyli 
w niedzielę dnia 15 maja o godz. 4 p. p. w 
Teatrze Letnim, w ogrodzie Bernardyńskim 
ukaże się jako popołudniówka arcywesoła 
tarsa „Hulla di Bulla*, która niezawodnie 
ściągnie do Teatru tłumy żądnych śmiechu. 
i wesołości. 

Drugiego dnia świąt w poniedziałek: 16 
b. m. o godz. 4 p. p po raz pierwszy jako 
przedstawienie popołudniowe po cenach zni- 
żonych ujrzymy pogodną. beztroską komedję 
„Dama w jedwabiach“. ^ 

RADJO 
PIĄTEK DNIA 13 MAJA 1932 R, 

11,58: Sygnał czasu. 12,10: Audycja @1а 

poborowych. 13,20: Kom. meteor. 14,10: Pro- 
gram dzienny. 14.15: Muzyka lekka. 15.05 Ko- 
munikaty. 15,25: „Film a poradnictwo zawo- 
dowe“ — odczyt. 15,40: Koncert dla młodzie- 
ży. 16.20: „Toki cietrzewi i głuszców * — od- 
czyt. 16,40: Godzienny odcinek powieściowy. 
16,55: Lekcja angielskiego. 17,10: „Od atomu 
do gwiazdy* — odczyt. 17,35: Recital forte- 
pjanowy Haliny Kałmanowiczówny. 18,05: 
Recytacje w wyk. Haliny Kamińskiej. 18,20: 
Recital śpiewaczy Leokadji Gabszewiczowej 
(sopran). 18,50: Rezerwa. 19,00: „Z zagad-. 
nień litewskich". 19,15: Przegląd prasy rolni- 
czej, krajowej i zagranicznej. 19,25: Feljeton. 
humorystyczny Leona Wołłe 19,40: Pro- 
gram na sobotę. 19,45: Prasowy dziennik rad- 
jowy. 20,00: Pogad. muz. 20,15: Koncert symf. 
z Filharm. 22,40: Kom. i muz. tan. 

SOBOTA, dnia 14 maja 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 12,10: Poranek szkolny: 
ze Lwowa. 12,45: Audycja dla poborowych. 
13,20: Kom. mateor. 14,10: Program dzienny. 
14,15: (Muzyka hebrajska) muzyka popuł. 
15,05: Kom. 15,20: „Stanisław August jako 
zbieracz” — odczyt. 15.45: „Saksofon i uku- 
leło*. 1610: Radjokronika. 30: „Na pla- 
necie Wienus* —- odczyt. 16, Słuchowisko 
dla dzieci. 17,20: Koncert dla dzieci. 18,00: 
Transm. naboż. majowego z kaplicy w Ost- 
rej Bramie. 19,00: Tygod. litewski. 19,15: 
Wręczenie nagród laureatom Wiiełkiego Kon 
kursu Muzycznego Rozgłośni Wileńskiej. 
19,30: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół Roln. 19,40 
Kom. sportowe. 19,45: Pras. dzien. radj. — 
20,000: Feljeton. 20,15: Koncert życzeń (pły- 
ty). 21,35: Feljeton. 22,10: Koncert chopinow 
ski. 22,40: Kom. i muz. tan. : Aud. li- 

teracka pošw4J. Weysenhotiowi 0: Muz. 
taneczna. i 

NOWINKI RADJSOWE. 

DZIEWCZĘTA, _WYBIFRAJŚCIE ZAWÓD. 
Dzisiaj o godz. 15.25 usłyszą radjosłucha= 

cze nader pożyteczny odczyt dr. L. Karpo. 
wiczowej p. t. „Fiłm a poradnictwo zawodo- 
we*, Prelegentka poinformuje w nim o cie- 
kawym filmie, zrealizowan$ńi przez warszaw 
ską Poradnię Zawodową. Dziewczęta, Które 
zastanawiają się nad wyborem właś ego 
zawodu, niech wysłuchają z uwagą powyższe 
go odczytu. е 

RECITAL i KONCERT. 

O godz. 17.35 nadany będzie recital for- 
tepianewy Haliny Kałmanowiczówny, wileń- 
skiej uczestniczki II międzynarodowego kon 
kursu im. Fr. Chopina. Pianistka wykona 
Sonatę b-moll, Marche Funebre, jeden z nok 
turnów i kika innych utworów. & 

O godz. zaš 20.15 roglošnie Polskiego Rad 
ja transmitują z Filharmonji Warszawskiej 
Koncert poświęcony utworom Beethovena. 
W! części orkiestrowej zapowiedziana jest 
uwertura „Egmont“ i Symfonja V, pod. dy- 
rekcją Pawła Scheinpfluga, znanego. jaż z - 
gościnnego występu w Warszawie w jednym 
z peprzednich sezonów. Skrzypek niemiecki - 
p. Dież Weissmann odtworzy natomiast zaw 
sze promieniejący potęgą i pięknością Kon- 
cert Skrzypcowy. : 5 

  

  

    

   

  

   

      

KINA t FILMY 
— 

„AFERA MĘŽATKI“ . 

(Helios). 

Niewątpliwie jest i taka publiczność, któ- 
rą ten tytuł pociągnie. Dla uspokojenia innej 
można dodać, że. jest to sobie zupełnie łagod- 
ne farsidelkio, bez ciekawszego dowcipu, jaki 
bez: jakiejkołwiek sensacyjności sądowo kry- - 
minalnej, jakby się można było tego po ty- 
tule spodziewać. Jeanette Mac Donald -jest 
jak zawsze dósyć „piquante*, w ramach pu- 
rytańskiej obłudy yankesowskiej oczywiście. 
Naogół „można wytrzymać”. Parę trochę za- 

bawniejszych typów jej partneruje z niejaką 
dozą komizmu i z drabowatym Mac Lagle- 
nem na czele. Summa summarum nie umywa 

się to wszystko „do francuskiej kinofarsy. 
zwłaszcza przy nadmiarze przykrego bełkota- 
nia amerykańskiego. (film mówiony) z.ekra- 
nu. (sk).
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Z pobytu kombatentów 
włoskich w Warszawie. 
WIARSZAWAA, 12.V (Pat). W ostatnim dn. 

swego pobytu w Warszawie delegacja kom- 
batantów włoskich zwiedziła muzeum woj- 
skowe oraz 10 pawilon, w szczególności cele, 
w których więziony był Marszałek Piłsudski i 

Romuald Traugutt. Po zwiedzeniu Centr. 
Inst. W, F na Bielanach goście włoscy udali 

się do Młocin, gdzie odbyła się podniosła u- 
roczystość złożenia przez członków delegacji 
włoskiej oraz przedstawicieli Związku Legjo- 
nistów wieńców ra cmentarzu wojskowym 
włoskim 

O godzinie 1 min. 30 członkowie delega- 
cji włoskiej złożyli wizytę prezydentowi mia- 
sta inż. Słomińskiemu i komisarzowi rządu 
woj. Jaroszewiczowi, poczem zwiedzali Sta- 
re Miasto, gdzie byli podejmowani śniada- 
niem w winiarni Fukiera przez prezesa Fe- 
deracji PZOO. gen. Góreckiego. 

O godzinie 17-ej odbyło się uroczyste 
przyjęcie delegacji kombatantów włoskich w 
lokalu Okręgowego Związku Legjonistow 
prezes okręgu warszawskiego Dziadosz, po- 
czem wygłosił przemówienie prezes komba- 
tantów włoskich Coselschi. 

O godzinie 20 w htelu Europejskim od- 
był się na cześć delegacji włoskiej obiad wy- 
dany przez prezesa Sławka, zaś o godz. 2-ej 
goście włoscy, serdecznie żegnani, odjechali 
w dałszą podróż po Polsce, której pierwszym 
etapem jest Wiłocławek. 

  

Surowe kary za pędzenie 
„samogonu. 

Z dniem 1 maja 1932 roku obowiązuje 
nowe ustawa karno-skarbowa z dnia 18 mar- 
ea 1932 roku której przepisy nakladają wiel- 
kie kary za pędzenie, sprzedaż, pośrednict- 
wo i konsumeję samogonu, odkażanie połlitu 
ry, lakierów i denaturatu. $ 78 przewiduje, 
za potajemny wyrób spirytusu i sprzedaż ka- 
rę w wysokości. od 2.000 zł. do 18.600 zł. i 
więzienia od miesiąca do roku, za zarob- 
kowe tajne gorzelnietwo i zarobkową sprze- 
daż od 20.006 zł. do 500.000 zł. i więzienie 
Gd 6 miesięcy do 2 lat, za nabywanie, po- 

siadanie łub przechowywanie spirytusu po- 
tajemnych gorzelń od 200 zł. do 3.000 zł. — 

$ 86 za Gdkażanie denaturatu, politury, 
lakieru itp, usuwanie zabarwienia, zmniej- 
szanie zawartości Środka skażającego ulega- 
ją karze pieniężnej od 2.000 do 20.000 zł. i 
więzienia od 1 m. do roku, — za posiadanie 
lub przechowywanie spirytusu odkażonego 
karze pieniężnej od 200 zł. do 5.000 zł, — 
za zarobkowe popełnianie i sprzedaż Spiry- 
tusu odkażenego podlegają karze od 20.000 
zł. do 500.000 zł. i więzienia od 6 miesięcy 
de 2 lat. 

$ 98 za zbywanie lub nabywanie przyrzą- 
dów, urządzeń do pędzenia spirytusu, tudzież 
za udzielanie wskazówek o wyrobie takich 
przyrządów, lub sposobie pędzenia ulegają 
karze od 200 zł do 2.000 zł. i karze aresztu 
od 2 tygodni do 3 miesięcy. 

  

KUR J E R 

SPORT 
MECZ PIŁKI NOŻNEJ O MISTRZOSTWO 

% KL. B. 

DRUKARZ — JUTRZNIA, 

W niedzielę dnia 15 b m. na boisku spor- 

towem Makabi (ul. Wiwulskiego) odbedzie 

się meez pilkarski o mistrzostwo kl. B. po- 

między DRUKARZEM—JUTRZNIĄ. 
Spotkanie budzi wielkie zainteresowanie 

z powodu dobrej formy Drnkarza, który w 

ostatnich spotkaniach zaprezentował się z 

jaknajlepszej strony 

Początek meczu o godz. 1ś rano. 

EDWARD RAN PRZED SWOIM 
PIERWSZYM STARTEM W KRAJU. 

W. dniu 4 ezerwca b. r. Edward Ran, zna- 
komity pięściarz polski zawodowiec w wadze 
półśredniej, jeden z najpoważniejszych kan- 
dydatów do tytułu mistrza Świata, walczyć 
będzie w Warszawie na rzecz funduszu olim 
pijskiego. 

Edward Ran w walce tej spotka się z 
mistrzem Niemiec w. półśredniej, G. Ederem. 
Walka odbędzie się w 10 rundach po 3 min. 
Zawodniey mieć będą 5 unejowe rękawice i 
twarde bandaże (amatorzy walczą w 8 unej. 
rękawicach, miękkie bandaże, w trzech run- 
dach po 3 min.). 

W_ I LE NŃ S K I 

O wielkiej wartości bokserskiej Rana 
świadczy fakt, że w swoim czasie pokonał 
ou na Kubie Hiszpana Ignatio Ara, który 
Gbeenie zdobył mistrzostwo Europy w wadze 
Średniej, bijąc austrjaka Neubauera. We 
wspomnianej walce na Kubie Ran znokauto- 
wał Arę w drugiej rundzie. (Pat). 

z le. 

List de Redakcii. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Wi Nr. 107 poczytnego Pańskiego pisma, 
w odcinku umieszczono artykuł p. Wacława 
Studnickiego pod t. „w 50-tą rocznicę Spój- 
ni*. Ponieważ p. W. Studnicki był w począt- 
kowych klasach gimnazjalnych, kiedy się 
„Spójnia* organizowała i była czynna, więc 
nie jest dokładnie oznajomiony z historją 
tego kółka i opuścił w swym zarysie jedno 
nazwisko czynnego bardzo członka kółka i 
szczerze oddanego sprawom jego mianowi- 
cie p. Władysława Nowickiego, który, cho- 
ciaż nie należał do organizatorów, lecz prze- 
jął się całą duszą sprawami „Spojni“. Po 
wyjeździe z Wjilna Bronisława Piłsudskiego 
przejął obowiązki bibljotekarza kółka, na- 
leżał zawsze do każdej czynnej roboty. Na- 
wet w późniejszych czasach zawsze pamiętał 
o tych więzach, które łączyły z sobą człon- 
ków „Spójni*. Zajmując dość wysokie sta- 
nowisko w „Zarządzie Poleskich Żelaznych 
Kolei'* a potem w Dyrekcji PKP. w Wilnie, 

   

    

zawsze organizował w swoim wydziale kół- 
ka pomocy uczącej się młodzieży, bibłjoteki 
dla urzędników, a po roku 1905 nawet za 
czasów rosyjskich w tych bibljotekach była 
zawsze szeroko uwzględniana literatura Pol- 
ska. 

Uważając za swój obowiązek poda čto 
uzupełnienie do artykułu p. Studnickiego, 
proszę uprzejmie Sz. Pana Redaktora o umie 
szczenie go na łamach swego  poczytnego 
-dziennika. 

Z glebokiem powažaniem 
Witołd Przegaliński. 

—Ś- 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
OSZUST W! SUTANNIE WYSŁANY 

ZOSTANIE Z WILNA. 

W swoim czasie donosiliśmy w „Kurje- 

rze Wileńskim* o zatrzymaniu niejakiego 
Rzymka, który podając się za księdza wy- 

łudzał od naiwnych datki rzekomo na budo- 

wę kościoła. Rzymek, jak się później wyjaś- 

niło, poszukiwany był przez policję szeregu 

miast za podobne 6szukańcze machinaeje. 

Oszust, który dotychczas przebywał w wię- 

zieniu Łukiskiem, przesłany zostanie w dn. 

najbliższych do dyspozycji władz sądowych 

w Katowicach. (e) 

№ 108 (2350) 

KOŃ ZABIŁ CZŁOWIEKA. 
Wi dniu wezorajszym przy ul. Kałwary- 

skiej trzydziesto kilkoletni Franeiszek Žyt- 
kiewiez, furman z zawodu, zamieszkały przy 
ul. Słomianka, podezas sprawdzania ezy koń 
jest dobrze pedkuty został kopnięty w gło- 
wę. Kderzenie było tak silne, iż Żytkiewiez 
padł trupem na miejseu 

Zwłoki tragicznie zmarłego Žytkiewicza 
przewiezione na mocy decyzji władz sądo- 
wo-śledczych do kostniey przy szpitału Św. 
Jakóba. (6) 

KRADZIEŻE. 

Złodzieje dostałi stę do pokoju Józefa 
Kleinberga, przy szpitała wojskowym na An- 
tokołu i skradli mu różne narzędzie Slusar- 
skie wartości 400 złotych   

= 

Nieznani sprawcy za pómócą wybicia szy- 
by w oknie, dostali się do mieszkania Gnaji 
Gorodis i skradli różną garderobę damską 

wartości 200 zł. Tegoż dnia w bramie domu 
Nr. — przy ulicy Zygmuntowskiej skradziona 
garderoba została odnaleziona przez szere- 
gowego I Komisarjatu P. P. m. Wilna. Spraw- 
cy na widok zbliżającego się szeregowego P. 
P. garderobę rzucili i zbiegli. Znalezioną gar- 
derobę zwrócono poszkodowanej. 

  

      
Popierajcie Przemysł Krajowy 

Premiera! Szaleństwa amerykańskich miljo- 
nerow! Rozpustne życie elity New-Yorkul 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 Nad program: Rewelącyjna rewja podlotków. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziśsi Największa 
gwiazda ekranu 

OKRĘT STRACEŃCÓ 

  

Marlena Dietrich i Fritz Kortner 

Przebój sensa- 
cyjno-erotyczny 

=" 

(bohater filmu „Br. Ka- 
ramazowy”) w obrazie 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
w dnie świąteczne o godz. 4-ej, Na |-szy seans ceny znizone. 
  

Dziś! Przepiękny dźwiękowiec 
z ulubieńcem publiczności, słyn. 

DZIEWCZE Z NAD WOŁG 
sźwięk. Kino-Taatr 

PAN 
IG0 SYMEM:--- EWELINĄ HOLT w rolach 

głównych 

Dremat życiowo-erotyczny na tle melodyjnej ilustracji 

muzycznej, przeplatanej przepyszn. śpiewem rosyjskim 

iw wykonaniu słynnej orkiestry. Rosyjskie tańce. Ciekawa treść z życia rosyjskiego. — Nad program: Najnowsza 
wiłea Wielka 42. atrakcja Paramountu i ostatni dziennik Pata. — Początek o godz. 4-ej. Na pierwszy seans ceny zniżone 
  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO| 
febok dworca kolejow.) 

Od środy do niedzieli włącznie. Niebywale 
sensacyjny dramat obyczajowy w 10 aktach 

KINO -TEATR Dziś! Wielki składany program! Razem 20 aktów! || 
е A 

MIMOZA| Czarna gwardja: 
Romans cudnej maharani. Walka Hidusów z Anglikami 

ul. Wielka Nr. 25 W rolach główn.: Wiktor Mc Laglen i Myrna Loy. | 

DROGA ZATRACENIA 
Gustaw Serena, hr. Rina de Lignoro, Stanisława Galionc i Diomira Jacobini. 

Nad program: Tygodnik Gaumonta. Pocz. o g. 6-ej, w święta o 4-ej. Nast. program: Ucieczka od miłości 

W rol. gł: Emilio Ghio- 
ne, Kaliy Sambucini, 

Handlarze żywym towarem 
Dramat sensacyjny z królem ekwilibr. Harry Peelem 
Akcja tego filmu rozgrywa się w tajemniczych spe- 

lunkach portowej dzielnicy w Marsylji. 
  

Dziśl Rewelacyjny najpiękniejszy 100% dźwię- 
kowiec z życia arystokracji świata podziemi p.t. 

Al Capone z Jackiem Diamondem. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

3 Każda Pani 
powinna obejrzeć w sklepie bławatnym 

„TKANINY TANIE" 
S. CISZEWSKIEGO, Wileńska 31, 

materjały — czy to na suknię dla siebie, lub na 
bieliznę dla męża, albo na ubranko dla dziecka 
i przekonać się, że towary są dobre i tanie 

  

Bardzo tanio 
SPRZEDAM 

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

dzieć się: ul. 
Tuskulańska 6-2   7 

  

Wiełkomiejskie ulice 
W rolach głównych: Gary Cooper i Siiva Sidney. 

Nad program: Dźwiękowy tygodnik (ostatnie aktualności świata) i dźwiękowa komedja-farea w 2 aktach. 

Potężny dramat w 14 
aktach z walk bandy 

POTRZEBNY 

damski fryzjer 
lub fryzjerka do zakładu 

w dobrym miejscu (mogę 
oddać w dzierżawę). Do- 
wiedzieć się ul. Trocka 20 
p. Borowik od g. 7—9 w, 

Zarobek — praca 
Kilku inteligentnych pa- 
nów i pań zdobędzie sta- 

De sprzedania 

dl nil. Kamieni 
Ciosinych asidókol, 
(Kalwaryjska 52), 

Saraceński zauł. 6 
u właściciela domu. 

  

  

Nowootwarta Kawiarnia-Mieczarnia 

„ŠWITEZIANKA“ 
Wilno, Wileńska Nr. 9 (dawniej „Ziemianska“) 

OBIADY na maśle z 2-ch dań | zł., z 3-ch dań 
1 zł. 20 gr. Potrawy jarskie.     

OGŁOSZENIA | 
„Kuriera Wileńskiego" 

PRZYJMUJE 

na najbardziej dogodnych warunkach 

Administracja, Jagiellońska 3 

  
MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 
€z zobowiązania i 

wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu pe 
b. niskich cenach. 
£askawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wileńsk." 
pod „Maszynistka“ 

Młody, 
rzędnik krakowianin, po- 
szukuje jakiejkolwiek pra- 

  

energiczny 

zdolny u-. 

łą pracę. - Zgłosić się z 
dowodami od 8—10 rano 
i 16—17 w dn. 121 13 b.m. 

Mickiewicza 28—3 

Zakład Krawiecki 
B. Ławrynowicz 
niadeckich |, m, 8. 
Wykonanie solidne. 

Ceny dostępne. 8452 

Bacznošė! 
Kwatermistrzostwa i Spół- 
dzielnie Wojskowe. Wy- 
rabiam specjalne nici cha- 
ki dla wojska, czarne i bia- 
łe gwarantow. 1000 jard. 
M. Mełamed, Wilno, ul 
Nowogródzka 7, tel. 7-34. 

szcze- Buldogi > 
do sprzedania po 100 zł. 

  

  

  

Okazyjnie 
różne pozostałe z'licyta- 
cji rzeczy oraz samocho- 
dy sprzedaje tanio LOM- 
BARD ul. Biskupia 4, 
tel. 14-10 od 9-2 i od 5-7 

po południu. 

OKAZYJNIE 
do sprzedanią 

taksówka ozóweje: 
ul. Subocz 6—25 

i Ik. Pok6] Gia 
do wynajęcia 

Wileńska 32, m. 5 

  

  

  

Pracownia dętych in- 
strumentów muzycznych 
Stachowskieg0, Wielka 11 

Baczność sportowcy! 

    

Rakiety tenisowe krajowe od 
19 zł. trwałe i mocne, piłki te- 

nisowe oraz wszelkie sprzęty tenisowe, jak; spodnie, skarpetki, koszulki, 
daszki, pantofle tenisowe — otrzymał w wielkim wyborze 

Dom Sportowy CH. DINCES, 
UWAGAI 

godne warunki spłat. 

Wiino, Wielka 15, 
telefon 10-46. 

Pp. Wojskowym, Urzędnikom Państwowym dajemy .do- 

Pizy sklepie istnieje własna pracownia reperacji rakiet tenisowych 
pod fachowem kierownictwem. 

  

pu 

OSTATNIE DNI! 
Już we czwartek 19 b m. 

    

  

Ciągnienie 1 kl. 25 Loterji Państw. 
  

W obecnej 25-ej Loterji Państwowej 
(Jubileuszowej) 

znacznie zostały powiększ. wygrane 
  

oraz wprowadzono 211 premij. 

WZYWAMY WSZYSTKICH 
bo KUPNA LOSÓW 1 KL. 

| KOLEKTURA LOTERJI PAŃSTWOWEJ i 

5 

  

  

WILNO 
Wielka 44 Mickiewicza 10 

! ЛНОИ НЫа 

Do wiadomości publicznej 
podajemy, iż pełnomocnictwo, dane przez nas na- 
szemu, byłemu przedstawicielowi na Wilno Izaakowi 
Rudeńskiemu, zam. w Wilnie, Zawalna 10, do przyj- 
mowania w naszem imieniu zamówień na towary, oraz 
do inkasowania dla naszej firmy należności z rachun- 

ków i wszelkich innych tytułów prawnych, niniej- 
szem cofamy. 

Skutki prawne zastrzegamy sobie. 

ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE 

„Emi! Risert i B-cia Schwaikert" 
Spółka Akcyjna w Łodz!, 

ul. Gdańska Nr. 47 

        

  

1133/V 
  

murowany 

parterowy 

e, 

o 3-ch dużych 
pokojach : 

do sprzedania 

  

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

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

Mickiewicza 24, tel. 277 

ll. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczoplciowe, 

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

W. 2. P. .29. 

  

  

Akuszerka 

Marja LakboroWė 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 
  

Akuszerka 

Maria Kreda 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

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

DRUSKIENIKI 
„HOTEL EUROPEJSKI* 

i WILLA „MARTA* 
pensjonaty Z. Glińskiej. 
Pokój z utrzymaniem 8 zł. 
(można bez utrzymania). 
W sezonie b. dla chorych 
będzie prowadzona ku- 

kuchnia djetetyczna. 

Fortepian 

  

  

TEST TK DIN NIIA V ZADOEWETOROCEOPRSZ OE WEEK ORORZZOORZO 

NIEWINNA GRZESZNIC 
W rolach głównych: fascynująca, pełna temperamentu Joan Crawford i neig!. amant Clark Gable. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o g. 2-ej 
CENY MIEJSC: na |-szy seans: Balkon 50 gr., Parter 80 gr, na pozost. seanse: Balkon 76 gr., Parter od 1 zł. Lejegir NADÓJOWY. 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę” 

pujące wpisy: 

W dniu 22. II. 1932 r. 
425. VII. Firma: „Przemysł Gumowy Ardał Spół- 

ka akcyjna". Zarząd obecnie stanowią: Salomon Małup, 
zam. w Warszawie, ul. Wiejska 11, Morduch Wileńczyk, 
zam. w Lidzie ul. Suwalska 74 i Lejzor Cukierman zam | 
w Warszawie, uł. Polna 64. Zmiany art. 27 i innych we 
związku z tym oraz art. 13 i 30-a statutu spółki uchwa- 
łone zostały na Walnych Zgromadzeniach dnia 7 stycz- 
nia i 22 grudnia 1931 r. zaprotokółowanych przez No- 
tarjusza Marjana Kurmana w Warszawie za Nr. 38 
i Notarjusza Bolesława Czyżowskiego w Lidzie za Nr. 

2651. 240/VE 

       

W dniu 29. IL. 1932 r. 

irma: „Start Spółka z ograniczoną odpa- 
ą". Siedziba spółki została przeniesiona na 

ul. Królewską 1 w Wilnie. 242/VI. 

W dniu 7. III. 1932 r. 
13168 I. Firma: „Bieszański Izaak* w Lidzie, ul. 

Fabryczna 15. Młyn walcowy. Właścicieł — Bieszański 
lzaak, zam. tamże. 280/VE. 

W dniu 14. III. 1932 r. 

86.XVII. Firma „Wileński Dom Towarowo Przemy- 
słowy Bracia Jabłkowscy Spółka Akcyjna”. Kapitał za- 
kładowy 600.000 złotych podzielony na 6000 akcyj pe 
100 złotych nominalnej wartości każda. Akcja na oka- 
ziciela i uprzywilejowane, akcyj imiennych uprzywile- 
jowanych 1200. Zarząd prowadzi wszystkie interesy spół” 
ki i reprezentuje spółkę wobec wszystkich władz i osób. 
Wszelką korespondencję w interesach spółki prowadze 
ną podpisuje jeden z członków zarządu. Weksle, cze- 
ki, pełnomocnictwa, umowy, zobowiązania akty hipo- 
teczne i inne akty tudzież żądania zwrotu sum spółkt 
z instytucyj kredytowych powinny być podpisywane: 
przez dwóch członków zarządu. Dła odbioru z poczty 
pieniędzy posyłek i dokumentów dostateczny jest pod- 
pis jednego z członków zarządu. Statut spóki uzgodnio- 
ny z przepisami Prawa o spółkach akcyjnych z dnia 22. 

III. 1928 r. (Dz. Ust. Nr. 39 poz. 383) uchwalony został 
na Nadzwyczajnem Walnem Zgromadzeniu akcjonarju- 
szów w dniu 6 października 1930 r. zaprotokułowanene 
w formie aktu przez Notarjusza Walerego Romana w 
Warszawie, za Nr. 1538 i zatwierdzony Postanowieniem 
Ministrów Przemysłu i Handha oraz Skarbu dnia 6 gru- 
dnia 1931 r., opublikowanem w Monitorze Polskim Nr. 
194 z roku 1931. 241/VI. 

W dniu 16, III. 1932 r. 

13169. I. Firma: „Benjamin Abramowicz* w Wilnie, uł. 

Rudnicka 10. Sprzedaż manufaktury i galanterji. Firma 
istnieje od 1932 r. Właścicieł — Abramowicz Benjamim 
zam. w Wilnie, ul. Tartaki 1. 281/VI. 

   

  

13170. I. Firma: „Dawid Gordon" w Wilnie, ul. Ru- 

dnicka 13. Skład pończoch, trykołaży, bawełny, nici t 
artykułów tekstynych. oraz sprzedaż komisowa. Firma 
istnieje od 1932 r. Właściciel — Dawid Gordon zam. W 
Wilnie, ulica Zawalna 27. 282/VE 

OEFEEEEEEEEEEEEEE 
  

SYDNEY HORLER. 

cy, choćby tylko za utrzy- 
manie. „Kurjer Wileński* 

„Idealista“ 

Ee] 

EJ 
EJ 
e] 
EJ 
EJ 
e]     

27) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

Pandervell, usiadłszy, wziął papie- 
rosa z jaspisowej skrzyneczki. 

— Nie pochwalam zabijania ko- 
biet — rzekł łagodnie — ale nątural- 
'nie, bywają wyjątki. Nie, — ciągnął 
dalej, popatrując na rozmówcę z 
drwiącym uśmieszkiem — nie polecę 
ci tej sprawy, Stadenfeld; wszak obie- 
całeś mi „załatwić Holidaya — no i z 
jakim rezultatem? 

— Już raz powiedziałem, że nie 
przyjmuję odpowiedzialności za to — 
brzmiała ponura odpowiedź. 

— Przekonałeś tylko samego sie- 
bie. Nie, będę niestety musiał poszu- 
kać innego wyjścia. Jeżeli wolno mi to 
zauważyć, Stadenfeld, to powiedział- 
bym, że ci trochę zbywa na subtelnoś- 
ci. Nie mogę zapomnieć — dodał pod- 
niesionym nagle głosem — że z Holi- 
daya dałoby się wyciśnąć całą fortu- 
nę, a tymczasem w tej chwili on być 

może informuje swych przyjaciół ze 
Scotland Yard o swej wczorajszej 
przygodzie. No, Stadenfeld, idź już 
sobie; oczekuję kogoś. Kuchennemi 
schodami, jeśli łaska. 

Po wyjściu Stadenfelda, a przed 
zameldowaniem nowego gościa upły- 

-nęło dziesięć minut. Przez ten czas 
Pandervell, odłożywszy zapalonego 
przed chwilą papierosa, usiadł na ka 
napce i zdawał się spać. Zwykle tak 
postępował, gdy miewał trudne zada- 
nie do rozwiązania. A właśnie ta dzie- 
wczyna Insall okazała się dlań bardzo 
twardym orzechem do zgryzienia. 

Wchodzący lokaj wymienił wielce 

znane nazwisko. ' 
Po pół minucie do pokoju wkro- 

Przełożył Czesław Kozłowski. 

czyła z niezmiernym pośpiechem ja- 
kaś pani w średnim wieku. 

— Hektorze—powiedziała zamiast 

przywitania — dzi$ musisz mi tego 
dać koniecznie. 

Pandervell spojrzał na nią cieka- 
wie. Jako człowieka interesującego 
się naturą ludzką, ta kobieta wciąż go 
jeszcze zajmowała, choć zdawien stała 
się jego niewolnicą. Sądząc z jego 
uśmiechu, 'znać było, że go bawi nie- 
cierpliwość gościa; w tem ubawieniu 
nie brak było, delikatnego okrucień- 
stwa. 

— Pragnąć czegoś, to jeszcze nie 
znaczy, że się owe coś otrzyma — za* 
uważył naigrawając się. 

Podeszła doń bliżej, Jej krogulcza 
twarz (uważano tę panią za najbrzyd- 
szą w Londynie) była purpurowa. 

— Nie natrząsaj się, Hektorze! Je- 
stem rozjątrzona! — rzekła tonem, któ 
ry. z natury już będąc niemiły, 
dziś dygotał rozpaczliwem pożąda- 

niem. ) 
„Udał wzruszenie, 
— O cóż to dziś chodzi: o pienią- 

dze czy 0... tamto? 
-— O jedno i drugie. O Boże, jak to 

strasznie boli — być zmuszoną tak cię 
błagać! 

Zakryła twarz rękoma. 
Słowa te nie wywarły na nim żad- 

nego wrażenia. Był to codzienny szcze 
gół jego „urzędowania* — te rozmo- 
wy z kobietami, które, szczerze lub 
nieszczerze, okazywały wyrzuty su- 
mienia. 

— Dlaczego każesz mi czekać? 
Czym ci źle służyła w przeszłości? 

Oglądać 
godz. 15 do 16, 

muntowska 22, m 4 

Uskutecznia obstalunki i 
rep, posiada wielki wy- 

bór skór do bębnów. 

codziennie od 
ul Zyg-   

Jej zbiedzone oczy lataly po poko- 

ju, chłonąc drogie sprzęty, kosztowne 
obrazy na ścianach, bezcenne drobiaż- 
dżki na stołach. 

— [byłaś dobrze opłacana — rzekł 
cynicznie i brutalnie. Nawet policz- 
kiem wymierzonym jej nie mógłby u- 
jawnić większej pogardy. — Przecież 
znasz moją dewizę: „Zawsze jestem 

gotów płacić za warte opłaty usługi”. 
Usta jej rozchyliły się, ukazując 

dziwacznie zaostrzone zęby. Tak upior 
ny był ten uśmiech, że w każdym 
wzbudziłby grozę i litość — tylko nie 
w Pandervellu. ; 

— Czy masz mi co jeszcze do za0- 
fiarowania? — zapytał. — Na dobry 
towar jest obecnie znaczny popyt. 

— Muszę natychmiast dostać pięć 
set funtów i trochę „łam — tego*. 

— Otrzymasz jedno i drugie... je- 
żeli uznam, że towar wart tego, 

— Nie naigrawaj się Pandervell!— 
wybuchnęła. — Nie mam nic do sprze 
dania... Staje się podejrzliwy... Och, 
nie, nie mnie podejrzewa, na szczęś- 
cie, ale wszystkich wokół... Nawet o- 
sobiści jego sekretarze skarżą się na 
to, : 

Wrogi wyraz twarzy Pandervella 
wzmógł się jeszcze. 

— Niestety twa wizyta zapowiada 
się bezowocnie! — uśmiechnął się z 

okrucieństwem. 
— Koniecznie musisz mi dać tro- 

chę pieniędzy! — skomliła, — Jestem 
desperatką. 

— \ takim razie możemy się u- 
mówić w pewnej sprawie. Czy znasz 
dziewczynę nazwiskiem Insall — Wa- 
lerję Insall? 

Kobieta opadła w fotel. 

19. J. G. IDZIE O ZAKŁAD. 

Jerzy Grainger i Somers, którzy 
się bardzo zaprzyjaźnili, unisono pod- 
nieśli kufle do ust. 

Oglądać od godz. 16—18 codziennie Mickiewicza 32   Wiadomość u dozorcy. 

Działo się to pod „Błękitnym Dzi 
kiem'* — w którym to szyneczku, ja- 
ko znajdującym się tuż za rogiem, So- 
mers chętnie spędzał wolne chwile. 

— Tak, twój stary, to pan całą gę- 
bą — mówił szofer. — Zrobiłem tak 
niewiele, a wiesz ty, ile mi wsunął w 
łapę? Dziesięć funcików, jak jeden 
grosz! Dziesię! Ba, pewnikiem on je- 
den pozostał z klasy porządnych ludzi; 
reszta wyginęła podczas wojny. 

Były żołnierz nachylił się do mó- 
wiącego. 

— W głowę zachodzę, co się sta- 
remu stało — zwierzył się poufnie, 
wypadając przytem ze swej zwykłej 
wstrzemięźliwej schludności języko- 
wej. — Przedtem o jedno ino dbał; 
zażyć jak można najwięcej sportu — 
teraz jedynem jego zajęciem jest sta- 
ranie się o to, by go ktoś zamordował 
z za węgła. Nie gniewałbym się na to, 
jeżeliby mnie brał ze sobą. Ale gdzie- 
tam! Kazał mi tylko pilnować scho- 
dów, żeby żaden drań się nie wałęsał. 
W tem wszystkiem jest oczywiście ko- 
bieta — dorzucił Somers — mędrzec 
— choć nie wspomniał mi o tem. 

J. G. dokończył kufla i kazał po- 
dać dwa nowe. 

— A cóżeś myślał! — rzekł z gar” 
dłowym Śmieszkiem. — Juści że jest 
w tem kobita! a raczej — poprawił 
się, — nie kobita tylko najśliczniej- 
sza, najelegantsza, najmilsza... 

— Ty stary pryku! — przerwał So 
mers — jeżeli jest taka, jak ją opisu- 
jesz, to gdzież zaczyna się moja rola? 

— (0 chcesz rzec? Tobie nie do tej 
dziewczyny. 

— Hę, doprawdy? Ja się na nich 
znam; wiem jak umieją człowieka 
przynęcić. Na ten przykład pułkownik 
Trotter w 1919 r. Zdawało się wszyst- 
kim, że w jego wieku już go żadna... 

Grainger pokiwał głową z przeko- 
naniem, 

gabinetowy sprzedaje się 
okszyjnie bardzo tano — 

Krakowska 34, m. |     
— Nie obawiaj się tej tu panny In- 

sall — wtrącił. — To nie taka kobieta. 
Największy harystokrata z pocałowa- 
niem rączki wziąłby ją se za żonę. Oto 
jaka ona jest. 

— A niech sobie wychodzi za ha- 
rystokratów, byle dała spokój moje- 
mu. 

J. G. przymrużył oko filuternie. 
— Gotów jestem pójść o zakład —- 

tylko nie powyżej jednego funta — że 
ona i twój stary pobierom się najwy” 
żej za sześć miesięcy — co mówię, za 
trzy miesiące! Pobyć z tą panienką i 
nie zadurzyć się w niej, to, mój bracie 
jest ponad ludzkie siły. 

Somers spojrzał nań z powątpie- 

waniem. 
— Myślałem, Grainger, żeś żonaty. 
— Żonaty też jestem, ale mam ta- 

kie duże, obszerne serce. Wiesz ty, 
Somersiuniu, co to znaczy .,zacieśniać 
się*? Otóż ja się „nie zacieśniam'". "Ta. 
dziewuszka jest ef-ef i basta. Co więk- 
sza, uratowała życie twojemu — jak 
taka dziewczyna uratuje komu życie 
i jak ten ktoś nie zacznie się w te pę- 
dy oglądać za księdzem, to powinien 
się wstydzić, 

Perspektywa, malowana przez 
Graingera, była tak posępna, że bied- 
ny Somers jęknął. 

— Nie cieszę się wcale na myśl o 
ożenku starego — powiedział smę!nie 

Zżyliśmy się obaj wybornie — jesteś- 

my jak dwie dusze w jednem ciele al- 
bo jak dwie pluskwy w jednym sien- 
niku. I nigdy nie latał za kobietami. 
Ale jeżeli i durzy się w tej pannie Iz 
sa. 
sall czy jak ją tam, to wkrótce się o- 
pamięta — starał się Somers dodać so- 

bie otuchy. 
— Idziemy o zakład? 

° — Niech będzie, 
— Znaczy to, że jeden funt znaj: 

dzie się w godziwych rękach. Ale nie 

13171. I. Firma: „Raja Podołska*, w Wilnie , ulica: 
Rudnicka 17. Sklep manufaktury. Firma istnieje od 1932" 
roku. Właścicielka Podolska Raja zam. tamże. 283/VI. 

martw się, bracie: przepijemy go 
wspólnie, dla uczczenia wesela. 

Tego było za wiele. Gorycz do” 
brego piwa, przemieniła się w cierp” 
ki kwas w uściech bolejącego Somer- 

Właśnie w chwili, gdy prorok i ja- 
snowidz Jerzy Grainger roztaczał 
przed jego służącym takie niepożąda* 
ne wizje przyszłości, Gerald Holiday: 
z niesłychaną uwagą odczytywał na* 
stępujący list: 

SZANOWNY PANIE! 
Tyle się wydarzyło owej nocy,. 

że niestety zaniedbałam oczywiste- 
go swego obowiązku. Oto zapom-- 
niałam Panu podziękować za bar- 
dzo wielką usługę, jaką mi- Par: 
wyświadczył przed tygodniem w 
idącym z Riwiery expressie. Były 
racje, dła których nie mogłam się 
z Panem skomunikować, ufam jed” 
nak, że Szanowny Pan uwierzy w 

moją bardzo głęboką wdzięczność 
Spełniwszy tę powinność, czy 

mogę teraz najmocniej Go o coś 
prosić? Mianowicie: niech Pan 
moóliwie najrychłej opuści Anglję:. 
Życiu Pańskiemu zagraża niebez- 
pieczeństwo. Ogromnie żałuję, iż 
Pan ściągnął na siebie nieprzyr 
jaźń tych ludzi — którzy są na 
nic się nie oglądającymi zbrodnia 
rzami — i to właściwie z mojej 
przyczyny. Wielką też byłoby ul- 
gą dla mego sumienia, gdyby Pan 
poszedł za mą radą i wyjechał z 
Londynu. Zachodzi znaczne praw- 
dopodobieństwo, że w takim ra- 
zie, daliby oni Panu pokój raz na 
zawsze. 

Niech się Pan poważnie nad termt 
zastanowi. 8 

Szczerze oddana 
WALERJA INSALL. 

P. S. — Sądzę, že byloby dob- 
rze zniszczyć list niniejszy. 

(D. c. n.) 

Drukarnia „Znicz”; Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 8-40. Wydawnictwo ,„Kurjer Wileński' S-ka x ogr. odp. 

  
Redaktor odpowiedzialny. Witold Kiszkis.


