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MIASTO I WIEŚ. 
Zwykle przedstawiamy sobie mia- 

sto i wieś, jako dwa kontrasty. Oczy” 

wiście, miasto i wieś mają swoje na- 

turalne przeciwieństwa, ze względu 

na sposób bytowania mieszkańców, 

na rodzaj ich zajęcia, zainteresowa- 

nia i t. p. Wieś przedewszystkiem jest 

naturalnym producentem  najgłów- 

niejszych artykułów spożywczych, 

konsumowanych przez miasto, — stąd 

więc powstają przeciwieństwa intere- 

sów producenta i konsumenta. Jed- 

nakże, w warunkach obecnej cywili- 

zacji, coraz bardziej zacierają się te 

naturalne przeciwieństwa, ze wzglę- 

du na spłot niezliczonych wspólnych 

zainteresowań; stąd powstaje między 

miastem i wsią zupełnie unormowa- 

ny stosunek pewnej wzajemności. 

Każde większe zbiorowisko miej- 

skie, za małemi wyjątkami, posiada 

swój naturalny wiejski hinterland, 

dla którego staje się ośrodkiem kultur 

ry, a przedewszystkiem rynkiem zby* 

tu; z drugiej strony stanowi również 

— zwłaszcza dotyczy to miast prze: 

mysłowych — jakby gąbkę, wchłania- 

jacą przyrost ludności wiejskiej. 

Istnieją rozniaite typy miast więk- 

szych. Na zachodzie Europy i w Ame- 

ryce są takie ośrodki miejskie, które 

w małym tylko stopniu zależne są od 

otaczającej je wsi; rozwijają. się 

i bytują niezależnie od  swe- 

go wiejskiego _ hinterlandu, — @а 

którego raczej stanowią nieskończo* 

ny rezerwuar rozmaitych dobro- 

dziejstw. W takich wypadkach wieś 

zwykle zupełnie dostosowuje się do 

swego ośrodka miejskiego i w stosun* 

ku do niego znajduje się nieraz w zu- 

pełnej zależności. 

Inaczej jednak układają się obec- 

nie stosunki u nas — między Wilnem 

a wsią wileńską. Przez długie lata 

Wilno leżało na szerokim szlaku sto- 

sunków światowych i stanowiło ośro- 

dek, który nie był ściśle uzależniony 

od swego wiejskiego hinterlandu. Sy- 

tuacja taka byla jeszcze przed woj- 

ną. Żywiło się wowczas Wilno chle- 

bem z nad Wołgi, mięsem ze stepów 

rosyjskich, owocami z Krymu i t. p. 

Stosunek Wilna do wsi był raczej je- 

dnostronny. Wiłno było bardziej po- 

trzehne dla wsi. Po wojnie stosunki 

radykalnie się zmieniły. Dziś Wilno 

nietylko nie leży na szerokim szlaku, 

lecz przeciwnie, znalazło się jakby w 

ślepym zaułku. Stało się ośrodkiem 

ściśnionego wiejskiego hinterlandu, z 

natury ubogiego, zamieszkałego przez 

ubogą, prymitywną ludność — i z tą 

wsią swoją Wilno musi dzielić swo- 

ją dolę i niedolę. 

Uważamy Wilno za stolicę naszego 

kraju, w znaczeniu raczej historycz- 

nem; formalnie Wilno stało się stoli- 

cą województwa. Jednak faktycznie 

jest ono, w swoim rodzaju, stolicą roz- 

ległego wiejskiego kraju, będąc dla 

niego jedynym większym ośrodkiem 
miejskim i pozostając w dużej zależ” 
ności od tej wsi. Fakt ten wkłada na 

Wilno pewne obowiązki. Wzajemny 

stosunek Wilna do wsi musi przybrać 

formę jakiejś unormowanej symbio- 

zy, opartej na .zrozumieniu wspól- 

nych, żywotnych interesów. A obec- 

ny wzajemny stosunek Wilna do wsi 

— nie jest w porządku. Te dwa kom- 

ponenty naszego kraju nietylko nie 

troszczą się o wzajemne skoordyno- 
wanie swoich interesów, lecz przeciw- 

nie — mówić tu można raczej o ja” 
kimś chronicznie istniejącym antago” 

nizmie, o rozbiežnošciach i przeci- 

wieństwach, czy to w realizowaniu 

potrzeb bieżącego, codziennego życia, 

czy też w planowaniu i układaniu sto 

sunków na przyszłość. Odnieść to 

można w równym stopniu i do dzie- 

dziny życia kulturalnego i ekonomi: 

cznego. 

Mówi się u nas dużo o misji cywi- 

lizacyjnej Wilna w stosunku do wsi. 

Tymczasem sukcesy Wilna w tym 

względzie wydają się bardzo proble- 

matyczne. Przeciwnie, możnaby na- 

wet stwierdzić, że Wilno, pod wzglę- 

dem oddziaływania na wieś, cofa się 

ze swego uprzedniego stanowiska. 

Wilno oddala się od wsi, odgradzając 

się jakby murem sztucznym. We wsi 

zainteresowanie Wilnem maleje. Wy 

nika to z wielu przyczyn. Wilno prze- 

stało być atrakcją, jaką było dawniej, 

kiedy stale wchłaniało sporą ilość 

nadmiaru wiejskiej ludności, dając jej 

zarobki, zatrudnienie i t. p. Dziś Wil- 

no pod tym względem roli prawie ża” 

dnej nie odegrywa. Upadek przemy* 

słu, handlu, ogólne wreszcie zuboże- 

nie — stwarza to, że ludność wiejska 

dla siebie w Wilnie pracy i zarobków 

nie znajduje. Z drugiej strony wpły” 

wa i ten fakt, że w ciągu ostatniego 

dziesięciolecia Wilno wchłonęło zna” 

czną ilość ludzi, przybyłych z zachod- 

nich dzielnic państwa, częściowo re- 

emigrantów z całego świata. W Wil- 

nie zrobiło się ciasno, dla mieszkań” 

ca prowincji wileńskiej miejsca już 

brak, wieśniaka do Wilna nic już pra- 
wie nie ciągnie, oprócz naturalnie 

tych wypadków, gdy. załatwia w niem 

nieprzyjemne zwykle dla siebie, spra* 

wy urzędowe. Nawet normalne sto- 

sunki stają się coraz bardziej utrud- 

nione, ze względu na rozmaite rygory 

administracyjne i porządkowe, które 

wieśniak musi na ulicach Wilna poko- 
nywać, a które w najmniejszym stop- 

niu nie uwzględniają ani jego potrzeb, 

ani jego nawyknień i możliwości. Na 

każdym kroku spotykamy fakty, które 

wyraźnie wskazują na to, że rozmai- 

temi sposobami. utrudnia się wiešnia- 

kowi pobyt w Wilnie. Daje się to za- 

uważyć zwłaszcza w ostatnich latach, 

kiedy wieśniakowi, jakby jakiemu 

parjasowi, uniedostępnia się wprost 

pewne dzielnice miasta, gwoli rzeko- 

mo porządkowi ruchu na ulicach. 

Znaczna część owych przepisów o t. 

zw. ruchu kołowym niezbędnych na 

bulwarach paryskich, a nawet na ul. 

Marszałkowskiej w Warszawie, w 

martwem pod względem tego ruchu 

Wilnie jest dla jednych zabawna, a 

dla innych irytująca i odczuwana ja- 

„ko szykana. Wypycha się więc wieś- 

niaka z ulic, wypycha się go z targów 

w śródmieściu — tak, jakby w tem 

pustem Wilnie stało się nagle zbyt 

ciasno. To są niby drobiazgi, ale one 

rażą i drażnią prostych, wiejskich lu 

dzi, zniechęcają ich do Wilna. „Pra- 

stomu czeławieku niema użo hdzie u 

Wilni i prytulicca“ — tak scharakte- 

ryzował porządki wileńskie pewien 

stary wieśniak. I rzeczywiście, nikt 

tu w Wilnie nie.troszczy się o tego goś 

cia ze wsi, nikogo nie obchodzi to, czy 

ten wieśniak — który odbywa nieraz 

daleką i ciężką podróż, aby dowozić 

prowizję do miasta, — ma gdzie „pry- 

tulicca*, gdzieś odpocząć spokojnie — 

on i jego konik. Przeciwnie, oprócz 

musztrowania, wieśniak znajduje dla 

siebie zupełnie niekulturalne warun- 

ki pobytu, które zniechęcają nawet 

tego prostego i wytrzymałego człowie 

ka. Nie warto wspominać o tem, że 

nie mamy w Wilnie jakichś domów 

ludowych, jakichś dostępnych dla wie 

śniaka, a godnych rozrywek, w po 

staci teatru, kina i t. p. Te rzeczy © 

czywiście nikogo w Wilnie nie inte” 

resują, nikt sobie tem głowy nie za” 

prząta. Naturalnie, trudno dziś mó- 

wić o jakichś większych rzeczach, o 

większych nakładach. Ale chodzi tu 

o scharakteryzowanie tendencyj, pe 

wrego nastawienia elity wileńskiej 

do zagadnień bądź co bądź dla Wilna 

aktualnych. Aktualnych dlatego, że 

Wilno dzisiejsze musi szukać kontak- 

tu ze swoją wsią, gdyż bez żywego 

współżycia ze wsią stanie się zanika: 

jącą oazą. 

Zdać sobie wreszcie należy sprawę 

z sytuacji obecnej Wilna. Odosobnio- 

ne i pozbawione szerszego kontaktu 

ze światem Wilno jedynie ze swego 

wiejskiego hinterlandu czerpać może 

żywotne soki. Rozwój swój oprzeć mu- 

si na ścisłem zespoleniu swoich inte- 

resów ze swią, a w pomyślnym rozwo- 

ju wsi wileńskiej widzieć swój włas- 

ny interes. Wielokrotnie liczniejsza 

wieś, będąc naturalnym odbiorcą róż* 

norodnych towarów, jedynie nadawać .. 

może tempo życiu gospodarczemu 

Wilna. W interesie Wilna leży więc 

wytwarzanie takich stosunków, któ- 

reby szły po linji interesów wsi. 

W ułożeniu właściwych stosunków 

ze wsią nie jest tylko Wilno zaintere- 

sowane. Wieś wileńska ma również 

ogromny interes w tem, aby Wilno 

miało zapewnione warunki najpomyśl 

niejszego rozwoju, gdyż dwustotysię 

czne Wilno przedstawia dla niej pier” 

wszorzędny, naturalny rynek zbytu, 

o który dziś jest tak trudno. Jest tu 

więc obopólny interes. Musi tu być 

rozsądna i wyrozumiała wzajemność. 

A tego niestety niema. I stwierdzić 

należy, że dzieje się to głównie z winy 

Wilna, które nie wykazuje pod tym 

względem żadnego zrozumienia i. ża: 

dnej iniejatywy::— > że” 

Gała polityka Wilna jest wyraźnie 

antywiejska, jak w sprawach drob- 

nych, o których wspomnieliśmy, tak 

również i w rzeczach kapitalnych, je: 

żeli chodzi o stosunki gospodarcze, 

które znajdują się w ręku samorządu. 

Swoje korzyści z stosunku ze wsią Wil 

no ujmuje zupełnie jednostronnie, po* 

wodując się doraźnym zyskiem. Przy- 

kładem może służyć chociażby go” 

spodarka Magistratu w rzeźni miej 

skiej, która obliczona jest na wyciąga” 

nie z tego źródła jak największych zy- 

sków, z wyraźną szkodą dla interesów 

producentów wiejskich. 

Ale nietylko Wilno jest tu nie w 

porządku. Trzeba również stwierdzić 

że i ze strony wsi nie widać jakichś 

intencyj do ułożenia normalnych sto- 

sunków z Wilnem. Dotychczas i wieś 

nie okazywała wyraźnego zrozumie- 

nia własnej korzyści z unormowania 

tych stosunków. Nie doceniano tego 

naturalnego konsumenta, jakim jest 

Wilno, ulegając nieraz sugestji ja- 

kichś wielkich korzyści z bezpošred- 

nich stosunków z zachodniemi ośrod- 

kami państwa eo jednak, w dzisiej 

szej konjunkturze, nie ziszcza pokła” 

danych nadziei. Najbardziej zanied- 

banym i niezorganizowanym rynkiem 

jest rynek wileński. Pod tym wzglę* 

dem wieś nie docenia Wilna, nie szu* 

ka w niem swego oparcia, nie narzu” 

ca kontaktu. A przyznać należy, że 

dla współpracy wsi z Wilnem jest 0- 

gromne pole do działania, właśnie w 

dziedzinie gospodarczej, która leży 

zupełnym odłogiem. Możnaby jednak 

przytoczyć szereg objawów pewnego 

pomijania Wilna w stosunkach gospo” 

darczych, a szukania bezpośredniego 

kontaktu np. z Warszawą. Zapomina 

się o tem, że wszelkie pomijanie Wil- 

na w stosunkach handlowych, czy in- 

rtych, osłabia tego ,naturalnego* kon- 

sumenta, ten jakby przyrodzony ry- 

nek zbytu. 

Wieś, jak również i miasto — mu- 

si zrozumieć to, że Wilno, w życiu na” 

szego kraju, musi odegrywać rolę so” 

czewki, skupiającej w sobie caloksz- 

tałt życia. W tem leży żywotny inte- 

res obu stron: Wilna i jego prowincji. 

R. W. 

Popierajele Przemysł Kralowy 
ESI ZRCRYRERÓW 

Z pobytu Marszałka Piłsudskiego 
w Wilnie. 

Poza swemi bieżącemi pracami Marszałek Piłsudski w dniu 

wczorajszym wyjeżdżał do Pikieliszek. 
  

Narada u premiera Prystora. 
Możliwość nieznacznej redukcji pensyj urzędniczych. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj odbyło się u premjera 
Prystora zebranie, w którem uczestni- 
czyłi ministrowie: Zawadzki, Pierac- 
ki, Jan Piłsudski, Zarzycki, Jędrzeje- 
wiez, Ludkiewicz, marszałkowie Sej- 
mu i Senatu, wiceministrowie: gen. 
Fabrycy, gen. Składkowski, Starzyńt 

ski, Kozłowski, Koc, Beck, Karwacki, 

Korzuchowski, Doleżal, wicemarszał' 

kowie Sejmu i Senatu, szereg posłów 

i senatorów BBWR z prezesem Sław- 
kiem, oraz przedstawiciele świata go” 
spodarczego i Świata praey. 

Wieeminister Starzyński zrefero- 

wał obećną sytuację budżetową i stan 

przewidywanych wpływów skarbo' 

wych, wskazując na środki zaradcze, 

które należałoby zastosować, celem 

utrzymania równowagi budżetowej w 

roku 1932—33, Wnioski min. Starzyń 

skiego dążą do tego, aby przy zasto” 
sowaniu Środków zmierzających do 
zapewnienia państwu jak najwięk 
szych wpływów podatkowych i innych 
wpływów budżetowych, w. razie dai- 
szego zmniejszenia się wpływów skar 
bowyeh zastosować zawezasu dalsze 
kompresje wydatków rzeczowych w 
sumie około 100 milionów zł. i per” 
sonalnych również około 100 miij. zł. 

W takim wypadku należałoby li- 
czyć się z dalszą nieznaczną obniżką 
pensyj urzędników państwowych. Ob- 
jęłaby ona jednak tylko funkejonarja 
szów państwowych na prowineji, w 
Warszawie bowiem urzędnicy mają 
oddawna odjęty 20 proe. dodatek ste 
łeczny, Pozatem ewentualna redukcja 
dotknie również i uposażeń zawodo” 
wych wojskowych. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
JUŻ SIĘ ZACZYNA. z 

Dyrektor międzynarodowego biura  tełe- 
graficznego, prawdopodobnie na prośbę 
władz niemieckich zwrócił się do litewskiej 
dyrekcji poczt i telegrafów z propozycją 
zmienienia nazw niektórych miast w okręgu 
Kłajpedzkim na poprzednie niemieckie. Za- 
miast Kłajpeda — Memeł, zamiast Szyłate 
— Heydekrug, zamiast Paniemunie — Uber- 
memel i t. d. 

Dyrekcja poczty odmówiła uwzgłędnienia 
tej prośby, wskazując na to, że są to nazwy 
litewskie i nikt nie ma prawa żądać iek 
zmiany. Prócz tego takie zmiany mogłyby 
wywołać nieprzyjemneści i utrudnienia. 

SRST MUST NTT 

Wizyta łotewska 
w Warszawie. 

WARSZAWA. 13.V. (Pat.) W dn. 
13 b. m. bawił przejazdem w War 
szawie minister A. Bihlmans, szef 
wydziału prasowego łotewskiego mi- 
nisterstwa spraw zagranicznych, w 
towarzystwie red. Virzy, znanego pe" 
ety łotewskiego, redaktora czasopis- 
ma .„Briva Zeme“. P. Bihlmans i Vi- 

rza zložyli wizytę naczelnikowi wy- 
dzialu prasowego MSZ p. Przesmyc- 
kiemu, który podejmował ich šnia- 
daniem. Goście łotewscy zwiedzali 
następnie miasto. Wieczorem odbył 
sie obiad w poselstwie łotewskiem. 
Min. Bihlmans i red. Virza wyjechali, 
do Krakowa. 

Rewolucja w Jugosławii. 
Spisek oficerów przeciw królowi 

i bunt uzbrojonych band chłopskich. 
4 WARSZAWA, 12. V. Dzienniki wiedeń- 

ski przynoszą alarmujące wiadomości o ta- 

jemniezych wypadkach, rozgrywających się 

w Jugesławji. Mimo wczorajszego zaprzecze- 

nia ze strony rządu białogrodzkiego, dzisiej- 

sza poranna prasa wiedeńska przynosi dalsze 

sensacyjne szczegóły spisku oficerskiego, 

wymierzonego przeciw królestwu i królowi 

Aleksandrowi. Jak się okazuje z tych donie- 

sień, władze wojskowe przeprowadziły sze- 

reg aresztowań nietylko wśród oficerów gar- 

nizonu mariborskiego, ale również i w in- 

nyeh miastach. Śłedztwo i aresztowania oto- 
czone są najgłębszą tajemnicą. Nie jest wy- 
kluczone, że ruch ogarnął nawet całe od- 

działy wojsk, 
W. ostatnich tygodniach zwracały uwagę 

ustawiezne i niespodziewane translokaeje 

peszezególnych pułków z jednej miejscowości 

do drugiej. Zdaniem prasy wiedeńskiej, spi- 
sek oficerów serbskich pozostaje w niezba- 
danej narazie łączności z tajną organizaeją 

„Czarnej Ręki*. Organizacja ta istnieje od 

1915 r. i po raz pierwszy usiłowała prze- 

prowadzić zamach stanu w Salonikach po 

*6dwrócie armji serbskiej. Zamierzane: wten- 

ezas zgładzić następeę tronu serbskiego, a 

obeenego króla Jugosławji, Aleksandra. Spi- 

skiem kierował wówczas pułkownik sztabu 

generalnego, Dymitrowicz. Jeżeli wtedy za- 
mach nie doszedł do skutku, należy to zaw- 

dzięczać wywiadowi francuskiemu, który w 

odpowiedniej chwiłi ostrzegł władze serb- 

skie, mieszczące się współnie z władzami 

franeuskiemi w Salonikach. Płk. Dymitro- 

wiez stanął przed sądem wojskowym i zo- 

stał rozstrzelany. 
Wykryty obeenie spisek ofieerów posta- 

мй sobie za eel obalenie dynastji, obwołanie 

republiki i przekształcenie państwa jugosło- 

wiańskiege na federację narodów jugoslo- 

wiańskieh. 
W Wiedniu nadał utrzymuje się pogłoska 

że król Aleksander uciekł ze stolicy. 
Pozatem nadchodzą dalsze wiadomości 

o buncie ehłopów w Bośni. Ogniskiem ru- 

chu są miasta Brijedor i Baniałuka. W Bri- 
jedor zebrało się około 2 tys. ebłopów, któ- 
rzy obsadzili budynki publiczne, s następ- 
nie przystąpili do grabienia sklepów. Podołr- 
ne zajścia wydarzyły się w Baniałuee. 

Z bośniackiego miasta Tuzla donoszą, że 
b. poseł partji chłopskiej dr. Milesz Tupan- 
janin uciekł na czele uzbrojonych chłopów 
w góry. Grupa ta zdaje się pozostawać w 
kontakcie z innemi oddziałami, które ukry- 

ły się w górach. Z gór słychać odgłosy nieu- 
stannej strzelaniny. 

Bardzo eharakterystycznym jest fakt, że 
na czele ehłopów steją wybitne jednostki 
z pośród inteligencji. 

Dr. Tupanjanin posiada np. wykształee- 
nie uniwersyteckie, studjował na Sorbonie 
paryskiej i nałeży do umysłowej elity spo- 
łeczeństwa jugosłowiańskiego. 

Przywódca serbskiej partji chłopskiej dr. 
Jcvanowicz został aresztowany za to, że na 
publicznem zebraniu domagał się reorgani- 
zaeji Jugosławji na państwo federaeyjne. 

Skandale w Reichstagu trwają. 

Na konwencie seniorów. 
Hitlerowcy wyrażają żal, że Klotz nie został zabity! 

BERLIN. 13.V. (Pat) Kenwent 

senjorów odrzucił wnioski o zwołanie 

Reichstagu na piątek, względnie na 

19 b. m. Narodowi socjaliści wnieśli 

skargę przeciwko prezydentowi poli- 

cji Weissowi z powodu wpuszczenia 

policji na sałę obrad Reiehstagu. Ob- 

rady konwentu senjorów miały prze- 

bieg niezwykle burzliwy. Posłowie 

hitlerowscy Friek i Strasser otwarcie 

  

Szefowie Reichswehry wywołali dymisję 
Groenera. 

BERLIN. 13.V. (Pat) Prezydent 

Hindenburg wyjechał do Neudeck, 

gdzie spędzi urlop świąteczny. 

Decyzji w sprawie dymisji min. 

Groenera oczekują dopiero po powro- 

cie Hindenburga. W kołach parla- 

mentarnych krążą najbardziej sprze” 

czne pogłoski. Generałowie Hammer" 

stein i Schleicher mają zwrócić się 

do prezydenta Hindenburga z prośbą 

o audjencję, Dymisję Groenera po- 

przedziłaby dłuższa konferencja kan: 

clerza Brueninga ze wspomnianymi 

generałami, którzy wystąpili z ulti- 

matum, domagając się bezwzględne- 

go usunięcia Groenera w związku z 

jego oświadczeniem w Reichstagu. 

Bardzo poważne koła polityczne 

uważają ustąpienie Groenera za pierw 

"szy wyłom w rządzie Brueninga, ot- 

wierający drogę opozycji narodowej 

do zdobycia władzy. 

Aresztowani posłowie — hitlerowcy 

przed sądem. 
BERLIN, 13. 5. (Pat). — Poseł narodowo- 

socjalistyczny Grzegorz Strasser, oskarżony 

o udział we wezorajszym napadzie na Klot- 

za w Reichstagu, aresztowany został dziś 

rane na dworcu kolejowym, w chwili gdy 

chciał wyjechać do Monachjum. Strasser о- 

raz ujęci wczoraj posłowie hitlerowsey Hei- 

nes, skazany już raz za zabójstwo na 5 lat 

więzienia, Wetzel, skazany na 3 lata więzie- 

nia za współudział w niedozwolonych ope- 

racjach, oraz Stegman znaleźli się przed są- 

Bestjalstwa 
MONACHJUM, 13. 5. (Pat). — Ogromne 

oburzenie wywołała w umiarkowanej prasie 

monachijskiej wiadomość o _ morderstwach 

politycznych, jakich dokonano w ostatnich 

dniach w Pałatynacie. W miesteczku Ram- 

sen, liezacem 1400 mieszkańców, zaniordowa 

ny został przez młodocianego hitlerowca w 

hestjalski sposób weteran wojenny Aufschne 

ider a to, że stawał w obronie henoru prezy- 

dem, który dziś po południu rozpoczął roz- 

prawę w trybie doraźnym. Wszyscy oskar- 

żeni byli pozatem już karani za przestep- 

stwa polityczne £ wykroczenia przeciwko po- 

rządkowi publicznemu. Prokurator zażądał 

kary 4 miesięcy więzienia dła Heinesa i Ste- 

gmana, oskarżonych © współudział w doko- 

mania napadu i zadaniu ciężkich obrażeń 

cielesnych, a osakrżonego Weitzła na 2 mie- 

siące więzienia oraz Strassera na 100 ma- 

rek grzywny za obrazę czej. Roprawa trwa. 

hitlerowców. 
denta Hindenburga. Zwłoki ofiary, zmasakro 

wane do niepoznania, znaleziono w poblis- 

kim lesie. Sprawea zbrodni, sprowadzony 

przez policję do zwłok ofiary, nie okazał 

żadnej skruchy, wznosząc jedynie okrzyk: 

„Heil, Hitlert*. O podobnych morderstwach 

politycznych donoszą również z Oberhau- 

sen-Durehroth oraz z Landau. 5 

wystąpili w obronie hitleroweów, któ 
rzy wywołali ineydent w kuluarach 
parłamentu, wyrażając ubolewanie, 
iż reichsbannerowiec Kłotz nie został 
zabity. 3 

ое 

Ultimatum hitierowcėw. 
BERLIN. 13.V. (Pat) Przewodni- 

czący frakcji hitlerowskiej w sejmie 
pruskim Kube ogłosił artykuł, w któ” 
rym zaznacza, że narodowi socjałiści 
wystąpią z żądaniem rozwiązania 
sejmu i rozpisania nowych wyborów, 
o ile stawiać się im będzie trudności 
w zdobyciu władzy w Niemczech. 

"Pismo Papieża 

transmitowane będzie przez radjo. 

CITTA DEL VATICANO. 13.V, (Pat) 

W niedzielę w dniu Zielonych Świąt 

o godzinie 11-ej przed południem ra- 

djostacja watykańska nada pismo a- 

postolskie, które transmitowane bę 

dzie w 24 językach. Długość fali wy- 

nosić będzie 50,26 metrów. 
SEREK ZET TWOANCICSROCECIEOWAK.. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 

z dnia 13 V. b. r. 

WALUTY I DEWIZY: Dołary 8,87—8,89%— 
8,85. GDAŃSK 174,70—176,13—174,27. Paryż 

35,14—35,23—35,05. Szwajcarja 174,30—174,73 
—178,87. Berlin w obrotach nieoficjalnych 

212,50. Tendencja niejednolita. ч 

PAPIERY PROCENTOWE: Požyczka in- 

westycyjna 90. 4 proc. dolarowa 47. Stabili- 
zacyjna 49 —51,50—49,50. 8 proc. L. Z. BGK 

i BR, obligacje BGK 94. Te same 7 proc. 

83,25 8 proc. obl. bud. BCK 93. Tendencja 
mocniejsza. 

AKCJE: Bank Polski 70—70,50. Tenden- 
cja mocna.
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Uchwały Rady Ministrów. 
WARSZAWA. 13.V. (Pat.) W pią 

tek dnia 13 b. m. pod przewodnic- 
twem p. prezesa Rady Ministrów Pry- 
stora odbyło się posiedzenie Rady Mi- 
nistrów. Na posiedzeniu tem Rada 
Ministrów, poza załatwieniem szere- 
gu spraw bieżących, powzięła uchwa- 
łę w sprawie ustanowienia urzędu 
ministra rolnictwa i reform rolnych, 

w sprawie zniesienia Ministerstwa 
Robót Publicznych oraz zatwierdziła 
statut powiatowego sądu przemysto- 

wego w Katowicach. 

Parlamentarzyści angielscy 
jadą do Polski i Litwy. 

LONDYN. 13.V. (Pat.) W najbliż- 
szych dniach wybiera się do Polski 
oraz na Litwę wycieczka czterech 
parłamentarzystów angielskich, któ- 
rzy wszyscy należą do partji konser- 
watywnej. Kierownikiem wycieczki 
jest wybitny parlamentarzysta sir 
John Sandeman Allen, poseł z Liver- 
poolu, jeden z najwybitniejszych w 
Angiji specjalistów od ubezpieczeń i 
rzeczoznawca w sprawach zagranicz- 
rtej polityki handlowej. Sir John San- 
deman Allen jest członkiem rady 
Związku Międzynarodowego Izb Han- 
dlowych i w tym charakterze bawił 
jaż w Polsce. Parlamentarzyści an- 
gielscy interesują się w pierwszym 
rzędzie sprawami gospodarczemi. 

Prasa łotewska o bloku 
państw bałtyckich. 

W ub. miesiącu prasa łotewska zajmowa- 
ła się żywo kwestją stosunków pomiędzy 
państwami bałtyckiemi i Polską. Dyskusja 
ma ten temat trwa w dalszym ciągu. 

Pedeja Bridi propaguje nawiązanie sto- 
šūnkėw z Litwą i Estonją, natomiast w spo- 
sób stanowczy przeciwstawia się włączeniu 
Polski do projektowanego bloku państw bał- 
tyckich. „Polska — pisze dziennik — zupeł- 
nie zdecydowanie dąży do zbliżenia z Esto- 
mją i Łotwą. W razie zrealizwania podobnej 
kombinacji dla każdego powinno być rzeczą 
jasną, że Polska jako mocarstwo podporząd- 
kowaloby obie te dwa państwa. Chcąc uni- 
knąć podobnej supremacji jednego z państw 
musimy być bardzo ostrożni. Całkowitą nie- 
zależność w naszym rozwoju może nam je- 

dynie zapewnić sojusz trzech państw bałty- 
ckich, t. j. Łotwy, Estonji i Litwy... Ma się 
rozumieć, że w interesie Łotwy chcielibyś- 
my, ažeby Polska zagwarantowala nam nie- 
tykalność naszych granic, a w razie jakie- 
goś konfliktu stanęła po naszej stronie. Za 
powyższe gwarancje Polska jednak nie po- 
winna żądać, ażeby Łotwa w razie konfli- 
ktu zbrojnego między Polską a jednym z jej 
sąsiadów miała być wciągnięta w wojnę. 

Zbrojna neutralność trzech państw bał- 
tyckich w razie wojny czy to polsko-niemiec- 
kiej, czy to polsko-sowieckiej najlepiej za- 
pewni niepodległość tych państw". 

Jaunakas Zinas podkreśla, že „Pedeja 
Bridi', występująca przeciwko bliższej 
współpracy łotewsko-polskiej, jest subsydjo- 
wana przez Moskwę, podobnie jak i rosyj- 
skie pismo „Nowyj Golos“. 

„Jaunūkas Zinas“ pisze: Komunistyczna 
Rosja dąžy wszelkiemi silami, ažeby nie do- 
puścić. do ściślejszej współpracy i zblokowa- 
mia się państw bałtyckich. To jest aż naz- 
byt wyraźne i zrozumiałe dla każdego. „Pe- 
deja Bridi“, opłacana przez Moskwę, ostrze- 
gając przed zbliżeniem z Polską, bałamuci 
łotewską opinję publiczną; gazeta ta Ściśle 
wykonywała polecenia kominternu. Obecnie 
część społeczeństwa łotewskiego, która zos- 

sta wprowadzona w błąd przez „Pedeja 
Briai“, powinna zrozumieć właściwą grę 
zdemaskowanej gazety. 

Austrja przed bankructwem. 
WIEDEŃ. 13.V. (Pat.) Austrja w 

majbłiższych tygodniach będzie mu- 
stała zapłacić na rzecz zagranicy 70 
miljonóv szylingów. Wedle ostatnie- 
go wykazu cały zapas złota i dewiz 
zagranicznych austrjackiego Banku 
Narodowego wynosi 218 milj. szyl., 
z czego 190 milj. szył. skredytowa- 
nych zostało przez Bank Angielski 
i Bank Bazyljański. Jako własność 
austrjackiego Banku Narodowego po- 
zostaje zatem tylko 23 mil. szyl. W 
tych warunkach nie jest możliwe, 
aby Austrja mogła wypłacić swe zo” 
bowiązania w walucie zagranicznej. 

Dunikowski nie rezygnuje 
z fabrykacji złota. 

PARYŻ, 13. 5. (Pat). — Inż. Dunikowski 
przyprowadzony był wczoraj do gabinetu 
sędziego śledczego. Oskarżonemu towarzy- 
szyli jego obrońcy i rzeczoznawcy, znani już 
z procesu. Dunikowski, zapytany 0 stan 
zmontowanej maszyny, oświadczył, że spra- 
wa uległa zwłoce z powodu wypadku z pew 
ną częścią składową aparatu. Oskarżony z0- 
bowiązał się jednak do zupełnego zakończe- 
nia przygotowań do dnia 20 maja, oraz do 
przeprowadzenia do tej daty ostateczńych 

doświadczeń. 

   

  

Eksportacja zwłok z domu żałoby, Kwiatowa 7, odbyła się wczoraj 
w piątek 13 maja. 

Po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł w wieku lat 43 nasz ukochany 
B. P. 

Wulf Ajzensztat 
o czem powiadamiają w nieutulonym żalu pogrążeni 

K URI E R 

  

     

    
    

Żona, siostry, brat i krewni. 

Porozumienie litewsko - niemieckie? 
Żydowski „Fołksbłat* 

z dn. 8 maja dowiaduje się, że w u- 
biegłą sobotę odwiedził ministra spr. 
zagranicznych dr. Zauniusa zastępca 
posła niemieckiego Morata p. Werk- 

kowieński 

meister. Omówiono wszystkie litew 
sko-niemieckie sprawy sporne z osta- 
tnich miesięcy. 

Również poseł sowiecki p. Korski 
złożył w dn. 7 b. m. wizytę dr. Zau- 
niusowi i odbył z nim dłuższą rozmo- 

wę w sprawie rozwoju stosunków li- 
tewsko-niemieckich w ciągu ostatnich 
miesięcy i w sprawie możliwości wza- 

jemnego porozumienia, 
Dziennik dowiaduje się, že poro- 

zumienie z Niemcami będzie wkrótce 
osiągnięte. Nie zmieni to jednak sy- 
tuacji odnośnie do Hagi, tak, iż spra 
wy kłajpedzkie będą tam w oznaczo- 
nym terminie rozpatrywane, (WIP). 

Represje antypolskie w Prusach. 
PIŁA, 13.V, (Pat.) Władze niemie- 

ckie wydaliły z granic Niemiec czte- 
rech nauczycieli połskich szkół mniej 
szościowych z powiatu bytowskiego 
i złotowskiego. Równocześnie władze 
niemieckie zamknęły zupełnie dwie 
szkoły polskie w powiecie  złotow- 
skim i Babimoście. 

Zarządzenia te, godzące w podsta- 
wę reklamowanego przez Niemców 
szkolnictwa mniejszościowego w Pru- 
sach, wywołały wielkie wzburzenie 
wśród ludności polskiej — uważają” 
cej je za początek okresu wzmożone- 
go ucisku. 

Konferencja Małej Ententy. 
BIAŁOGRÓD. 13.V. (Pat.) Czeski 

minister spraw zagranicznych Benesz 
przybył w dniu 13 b. m. rano do Bia- 
łogrodu, gdzie powitał go jugosło- 
wiański minister spraw  zagranicz- 
nych Marinkowicz i rumuński mini- 
ster spraw zagranicznych Ghika oraz 
liczni przedstawiciele prasy. Pierw- 

  

  

sza konferencja ministrów spraw za- 
granicznych Małej Eententy odbyła 
się w dniu 13 b. m. przed południem. 
Obrady dotyczyć będą sprawy rozbro- 
jenia, odszkodowań wojennych i 
współpracy gospodarczej państw nad 
dunajskich. 

WOEL E NS KT 

Wyrok w głośnej sprawie afery 
celnej. 

Wi wyniku trwającego przez trzy tygod- 
nie procesu o utworzenie bandy, eelem prze 
myeania wysokoełowych towarów z zagra- 
nicy do Polski bez uiszezania należności eeł 
nych, wezoraj zgodnie z zapowiedzią został 
ogłoszony wyrok. ° 

O godz. 3 min. 20 p. p. na salę wkroczył 
sąd w składzie: wiee-prezesa p. Hauryłkie- 
wieza oraz p. p. sędziów Branda i Tarasie- 
wieza. Jako oskarżyciel publiczny wystąpił 
p. prokurator J. Rabczewski. 

Ławę podsądnych wypełniają oskarżeni. 
Sala przepełniona publicznością. 

Przewodniczący odezytuje długą i skom- 
plikewaną sentuncję wyroku, której moeą 
UZNAJE 7 OSKARŻONYCH ZA WINNYCH, 
POZOSTAŁYCH ZAŚ ZWALNIA OD WINY 
I KARY. 

Wyłliczając cały szereg wypadków ujaw 
nienia wmytu do Polski towarów zagranicz 
nych, stosownie do wysokości strat, jakie z 
tego powodu poniósł skarb państwa skazuje: 

OSK. SZEPSELA (odpowiadającego z 
więzienia)) i MORDUCHA (zbiegłego) ARLU- 
KÓW. NA KILKANAŚCIE KAR PIENIĘŻ- 
NYCH Wi KWOTACH OD KILKUSET DO 
KILKUTYSIĘCY ZŁ. NA OGÓLNĄ SU- 
MĘ OKOŁO MILJONA ZŁ. Z ZAMIANĄ NA 
ŁĄCZNĄ KARĘ OSADZENIA W. ARESZCIE 
NA CZAS ZGÓRĄ 100 MIESIĘCY. 

ZA PODOBNE PRZESTĘPSTWA. OSK. 
JÓZEFA BRYTANA SKAZANO NA ZAPŁA- 
CENIE KILKUSET TYSIĘCY ZŁ. Z ZAMIA- 
NĄ NA OKOŁO 50 MIESIĄCY. ARESZTU, 
NADTO ZA UŻYCIE W DWU WYPADKACH 
FAŁSZYWYCH. PASZPORTÓW NA OSADZE- 
NIE Wi WIĘZIENIU PRZEZ 2 LATA. 

OSKARŻONYCH: SZLOMĘ GOLDBERGA, 
JAKÓBA FETTINGINA (zbiegłych) ORAZ 
MAGAZYNIERA URZ, CELNEGO KONSTAN 
TEGO SIENKIEWICZA SKAZANO NA KA- 
RY PIENIĘŻNE, EKWIWALENTEM KTÓ- 
RYCH JEST ARESZT PRZEZ OKRES 
TRZECHLENI. 
© OSK. HIRSZA KRAŚNERA SKAZANO NA 
KARĘ W| GOTÓWCE Z ZAMIANĄ NA 2 LA- 
TA ARESZTU. 

PRÓCZ TEGO ZA KAŻDE UKARANE 
PRZESTĘPSTWO OBLICZONO SKAZANYM 
OPŁATY I KOSZTA SĄDOWE. 

OSOBĘ TRZECIĄ W. PROCESIE, HU- 
BERTA MEJERA SĄD OBARCZYŁ ODPO- 
WIEDZIALNOŚCIĄ MATERJALNĄ. 

POZOSTAŁYCH PODSĄDNYCH A WIĘC: 
CHAIMA GERBEJA, JAKÓBA SIGELA, KUP 
CÓW! ORAZ URZĘDNIKÓW: JÓZEFA Wi- 

  

Odnaleziono zwłoki małego Lindbergha 
wpobliżu miejsca porwania. 

LONDYN. 13.V. (Pat.) W lesie Ho- 
pewell w pobliżu posiadłości Lind- 
bergha znaleziono zwłoki dziecka 
Lindbergha. Wiadomość ta wywołała 
w Londynie ołbrzymie wrażenie. 
Dzienniki podają szczegółowy opis 
poszukiwań, które trwały 78 dni i 
zakończyły się wreszcie tak nieocze- 
kiwanym rezultatem. Zwracają uwa” 

gę na fakt, że nieżywe dziecko zna” 
leziono w dleglošci tylko 4 mil od 

posiadłości Lindbergha, co dowodzi- 
łoby, że poszukiwania nie były pro- 
wadzone dostatecznie starannie w 

najbliższym obrębie. 
Szkielet, ukryty pod liśćmi i ezę- 

Ściowo zaryty twarzą w ziemię, od- 
nalazł murzyn Allen, który wożąe 

Tożsamość zwłok stwierdzono niezbicie. - 
HOPEWELL, 13. 5. Prócz pęk- 

nięeia z lewej strony czaszki znałezione dzie 
cko nosi również ślady pęknięcia po stronie 
prawej oraz niewielkiego otworu wielkości 
szylinga. Lekarze uważają, iż rany spowo- 
dowane zostały bądź przez uderzenie tępem 
narzędziem, bądź też mogły powstać z powo- 
du wyrzucenia dziecka z jadącego stmocho- 
du. Autopsja stwierdziła tożsamość dziecka 
nietylko ze szczątków ubrania, lecz również 

i przez rozpoznanie uzębienia i części ukła- 
dowej kośćca. 

       Szef polieji płk. Schwarzkopf oświadczył, 
iż obecnie po odnalezieniu dziecka będą czy 
nione wszlkie wysiłki w celu ujęcia spraw- 
ców jego porwania. Policja ma w podejrze- 
niu pewną grupę złoczyńców. 

Miejsee, gdzie znaleziono dziecko, znaj- 
duje się tuż przy drodze, wiodącej do głów- 
nej szosy nowojorskiej, tak że osoby, poszu 
kujące dziecka, musiały eodzennie w ciągu 

miesiąca przechodzić wpobliżu tego miejsea. 
Pani Lindbergh przyjęła wiadomość o 

znalezieniu zwłok ze zwykłem jej męstwem. 

wraz z innym towarzyszem drzewo, 
udał się w głąb lasu i natrafił na wy- 
stającą z ziemi małą nogę ludzką. 
Allen przywołał towarzysza. Po odko- 
paniu trupa obaj udali się do polieji 

i powiadomili o swem odkyciu. 

Zwłoki dziecka będą spalone 
NEWi JERSEY, 13. 5. (Pat). — Władze 

wydały pozwolenie na spalenie zwłok driec- 
ka Lindbergha. 

„Mordercy muszą być ukarani 
NOWY YORK, 13. 5. (Pat). — Lindberg- 

howie nie chcą zobaczyč zwlok swego dziec- 
ka, które znajduje: się obeenie u przedsię- 
bierey pogrzebowego w oczekiwaniu pogrze- 
bu. 

Całe Stany Zjednoczone wstrząśnięte są 
tą ohydną zbrodnią. Prezydent Hoover po- 
lecił władzom policyjnym zrobić wszystko 
możliwe celem ujęcia morderców i nie zap- 

rzestawać poszukiwań, dopóki sprawiedli- 
wości nie stanie się zadeść. 

Niewyraźna postać Gorgułowa 

zaczyna się zarysowywać. 

Coraz więcej danych że jest on czekistą. 

Nowe zdemaskowanie Gorgułowa. 
LWÓW. 13.V. (Pat.) Dzisiejsze u- 

kraińskie „Diło* przynosi pod tytu- 
łem: „Kto to taki Gorgułow, morder- 
ca prezydenta Francji?* następującą 
wiadomość: 

- W środę 11 b. m. wieczorem zgło” 
sił się do pos. Stefana Bilaka, adwo- 
kata w Gródku Jagiellońskim, były 
członek ukraińskiej armji galicyj- 
skiej, oheenie rolnik, Stefan Feren- 
czuk z Możrzan, wpobliżii Sądowej 
Wiszni, i oświadczył, że w fotografji 
Gorgułowa, zamieszczonej w jednem 
z pism rozpoznał bolszewickiego cze; 
kistę, który. w r. 1920 przeprowadzał 
w Odesie aresztowania wśród Ukra" 
ińców, a m. in. własnoręcznie zastrze- 

  

Listy z Warszawy. 
Warszawa wobec nieszczęścia Francji. 

_ Potworna zbrodnia, której ofiarą 
padł prezydent Republiki Francuskiej, 
sprawiła „w Warszawie wrażenie 
wstrząsające. Zapomniano w jednej 
chwili o sensacjach lokalnych — o 
procesie Gorgonowej, o zabójcy Igi 
Korczyńskiej, o tragicznej śmierci ży- 
rardowskiego tyrana i t. p. Gdy w pią- 
tek przed wieczorem ukazały się na 
mieście dodatki nadzwyczajne ze stra- 
szną wiadomością z Paryża, rozchwy- 
tująca je publiczność tworzyła na uli- 
<ach żywo dyskutujące grupy. Stara- 
no się wytłumaczyć sobie sens mor- 
derstwa, wyrozumieć, w czyim on 
mógł leżeć interesie? Z gorącem spół- 
czuciem dla ofiary niecnego zamachu 
łączyło się zdumienie: co komu zawi- 
nił pierwszy obywatel Francji?... ja- 
kim sprawom osoba jego stała na za- 
wadzie? Akty terorystyczne zawsze są 
okropne; ale teror bezmyślny to ohy- 
da, budząca trudny do opanowania 
gniew. To też czytającym telegramy 

zaciskały się pięści, twarze bladły z 
oburzenia. 

W dociekaniach sprężyn zamachu 
zatrzymano się wreszcie na hypotezie, . 
którą nazajutrz powtórzyły niektóre 
pisma porannej prasy: mianowicie, że 
morderca te tylko „ślepy miecz* w 
ręku Moskwy. Ta ostatnia pragnie ob- 
rzydzić Europie emigrację rosyjską, 
więc... i t. d. Podejrzenie to, jak dziś 
wiemy, rzucono nietylko w. Warsza- 
wie. Prasa sowiecka zdążyła już na 
nie zareagować, przedstawiając Gor- 
gułowa, jako wroga komunizmu. Mo- 
że to i prawda... Ale przecież i po por- 
waniu Kutiepowa czytało się gromkie 
zaprzeczenia, jakoby G. P. U. miało z 
tym "gwałtem coś wspólnego. Po za- 
machu Poleńskija na posełstwo sowie- 
ckie w Warszawie również gniewaly 
się „Izwiestja” na podejrzewanie w 
tem prowokacji bolszewickiej. Nie 
brak więc precedensów, pozwalają 
cych nieufnie odnosić się do tego ro- 

lił atamana Horbaczewskiego (Hor- 
bacza?). Stefan Ferenczuk pisał te ze- 
znania własnoręcznie, w obecności 
posła adw. dr. Bilaka i przesłał je 
listownie do ambasady francuskiej w 
Warszawie. 

Gorgułow-Zołotarew. 
PARYŻ, 13.V. (A.T.E.). — „Matin“ ogła- 

" sza sensacyjne wyniki śledztwa, przeprowa- 
dzonego z iniejatywy redakcji w Hawrze w 
z wiązku z wyjaśnieniem tożsamości zama- 
choówea Gorgułowa. Do redakcji zgłosił się 
pewien emigrant rosyjski, zamieszkały w Ha- 
wrze, który oświadczył, że. prawdziwe naz- 
wisko mordercy prezydenta Doumera brzmi 
Aleksy Zołotarew. Przywłaszezył on sobie 
dckumenty prawdziwego Gorgułowa, гол- 
strzelanego przez bolszewików w r. 1918-ym 

dzaju wystąpień obrażonej niewinno- 
ści. 

Ale na razie, rzeczywiście, wspom= 
niana hypoteza udowodnić się nie da: 
Notuję ją tylko, jako pewien przejaw 
nastroju Warszawy, która ma specjal- 
ne powody niepokojenia się przeno- 
szeniem wewnętrznych walk rosyj. 
kich na grunt obcy. Jeżeli taki Gor- 
gułow śmie Humacz) rój czyn gnie 
wem na Francję za to, iż nie robi ona 
porządku w Rosji, to kto nam zaręczy 
że jutro niezjawi się inny podobny typ 
który o to samo będzie miał pretensję 
do Polski? Toč między uwijającymi 
się na emigracji Rosjanami (śród któ- 
rych nie brak i zakapturzonych agen- 

tów rządu sowieckiego) dość często 
spotyka się figury, uważające Polskę 
za prowineję, chwilowo tylko oddzielo 
ną od ziemic dawnego caratu. Nasze 
niemieszanie się do walki białych z 
czerwonymi, nasza obojętność na łosy 
b. wielkich książąt i generałów irytuje 
ich daleko więcej, aniżeli desinteres- 
sement Francuzów, którzy nigdy nie 
byli „poddanymi carów i nie przysię- 
gali im wierności. 

Z drugiej strony rząd sowiecki, 
który nie przestaje mącić stosunków 

  

   

na Kubaniu. Emigrant rosyjski, który złożył 
te zeznania i którego nazwiska nazarie „Ma- 
tin* nie ujawnia, pochdzi z tej samej wio- 
ski, co i morderea prezydenta Doumera. Z 
podobizny, zamieszczonej w prasie paryskiej, 
rozpoznał en swege byłego kolegę szkolnego. 
Gotgulow-Zolotarew, jak twierdzi nowy świa 
dek, był komisarzem bolszewiekim: na Ku- 
baniu. 

Gorgułow jest bolszewikiem 
Sensacyjne oświadczenie syna 

prezydenta Masaryka. 

PARYŻ, 13. 5. (Pat). — Dziennik rosyj- 
ski „Poslednija Nowosti*, wydawany w, Pa- 
ryżu, publikuje dziś depeszę swego londyń- 
skiego korespondenta, zawierającą Śensacyj- 
ne oświad. Syna prezydenta republiki cze- 
skosiowackiej i ministra pełnomocnego Cze- 
chosłowaeji w Londynie Jana Masaryka, zło- 
żene jednemu z wybitnych przedsławieieli 
tamtejszej kolonji rosyjskiej. 

we wszystkich krajach Europy, któ- 
ry utrzymuje armje agentów swoich 
po obcych państwach. -subsydjuje 
sprzyjające mu partje ete., słowem. 
operuje metodami, wyprobowanemi 
ongi w Polsce przez Jekatierynę, zna- 
cznie bliżej ma do nas, niż do Fran- 
cji i w stosunkach tutejszych też le- 
piej się orjentuje. 

Zdarzył się w tych dniach drobny 
wypadek, dający jednak perspektywę 
na szeroki zakres wpływów sowieckich 
w Warszawie. Oto pobili się handla- 
rze ryb. Bójka skończyła się bardzo 
krwawo — tak, że policja wdrożyła 
szezegółowe śledztwo.  Ujawniło ono 
rzeczy ciekawe. Mianowicie, że misja 
sowiecka, która zaopatruje nas, mię- 
dzy innemi, w ryby, wpływa bezpo- 
średnio na miejscową organizację tego 
handlu. Nie mogąc dojść do ładu z 
kartelem żydowskich hurtowników, 
wyszukała dzielną handlarkę chrześ- 
cijańską, i przy jej pomocy usiłowała 
zmowę przełamać. To właśnie dało 
powód awanturze. Jakkolwiek w po- 
wyższym wypadku akcja misji może 
dać rezultaty korzystne ileże wszelkie 
kartele kupców hurtowych wysysają 
zarówno producenta, jak spożywcę, 

SZNIEWISKIEGO, MIECZYSŁAWA SZCZU- 
BEŁKA, MARJANA WIĘCŁA WSKIEGO, STA 
NISŁAWA MACIEJEWSKIEGO, KLEOFASA 
KIBORTA, WACŁAWA SAWICZA I JANA 
ŚLEDZIEWICZA — UNIEWIŃNIONO. 

MOTYWY. 
Po ogłoszeniu sentencji, obejmującej S 

stron pisma, przewodniczący p. Hauryłkie- 
wicz skonkretyzował motywy wyroku, które 
ze względu na charakterystyczne momenty, 

mówiące o tle ujawnionych nadużyć—przy- 
prawiający skarb państwa o kolosalne 
straty — przytaczamy niemal w dosłownem 
brzmieniu. 

Dane przewodu sądowego utrwaliły prze- 
konanie sądu, iż w latach 1927—1928 firma 
ekspedycyjna „Konkurencja Warszawska* w 
porozumieniu z firmami zagranicznemi ło- 
tewskiemi „Gerhard i Hej* oraz „Milner i 

Lewin* wmycała do Polski przez punkt gra- 
niczny Zemgale przesyłki z podlegającemi 
ocleniu towarami bez zezwolenia należytych 
władz i bez uiszczenia należności celnych. 

Sąd skazując Szapsela i Morducha Alu- 
ków, Józefa Brytana, Hirsza Krasnera, Szio- 
mę Goldberga, Jakóba Ettingena i Konstan- 
tego Sienkiewicza z art. 6 45 u. II Ust. K. 
Skarb, zą wmyt do Polski przesyłek z towa- 
rami zagranicznemi, miał za podstawę doku- 
menty urzędów celnych łotewskich oraz ko- 
respondencję firm ekspedycyjnych łotewskich 
z firmą „Konkurencja Warszawska, które 

niezbicie stwierdziły, że przez Rygę i Zem- 
gale tranzytem były przesyłane do Wilna 
towary wysokocłowe, a tutaj otrzymywane 
przez odbiorcę „Konkurencję Warszawską” 
jako towary i bagaże wolne od cła. 

Skazani wmytu dokonali po uprzedniem 
ze sobą porozumieniu, działając jedni, jako 
główni sprawcy, inni, jako ich pomocnicy. 

Aczkolwiek f. „Konkurencja Warszawska 
w osobach M. Arluka i J. Brytana w kwestji 
wmytu towaru do Polski działała w ścisłym 

kontakcie i porozumieniu z łotewskiemi fir- 
mami ekspedycyjnemi, jednak przewód sądo- 
wy należycie nie ustalił, aby to porozumienie 
nosiło charakter stałego zrzeszenia zbrodni- 
czego, uprawiającego kontrabandę, jako rze- 

miosło, przeto sąd postanowił Arluka i Bry- 
tana od winy i kary za udział w bandzie 
zwolnić, jak również Wiszniewskiego zwol- 
nić od tej winy i kary, gdyż on dokonywał 
odpraw celnych na mocy każdorazowego zle- 
cenia naczelnika urzędu celnego i jego udział 
w odprawie celnej był przypadkowy 

Brak skoordynowanej współpracy dla do- 
bra państwa władz kolejowych oraz celnych 
w Wilnie, granicząca z przestępnem niedbal- 
stwem odmowa władz kolejowych urzędowi 
celnemu w. udzieleniu należytego lokalu na 
stacji osobowej dla przechowywania bagażu 
i przesyłek nadzwczajnych zagranicznych 
oraz odsyłanie tych przesyłek prywatnemi 
furami, bez dozoru celnego ze stacji osob. 
na stację towarową do urzędu celnego, chaos 
w urzędowaniu i brak należytego nadzoru 
w urzędzie celnym, do którego magazynu 
wpływały z dworca osobowego przesyłki za- 
graniczne bez żadnego dozoru, kradzież ze 
składu celnego jedwabiu, zatrzymanego przez 
policję i oddanego na przechowanie jako 
przemyt, wszystko to znalazło podatny grunt 

dla wmytu towarów zagranicznych 
Przy tych warunkach „pracy, sąd ma pe- 

wne wątpliwości co do winy osk. Wiszniew- 
skiego, Śzczubełka, Maciejewskiego, Kiborta 
i Sawi icza, jako urzędników, dokonywujących 
rewizji wspomnianych przesyłek, gdyż tako- 
we mogły być zamienione i do odprawy 
celnej mogły być okazane im inne przed- 
mioty, podlegające zwolnieniu od cła. 

Co do winy magazyniera Śledziewicza 
sąd ma także pewne wątpliwości, gdyż brak 
był odpowiednich zarządzeń co do trybu 
wydawania przez magazyniera kolejowego 
zagranicznych przesyłek i bagażu. 

Z tych względów są postanowił zwolnić 
od winy i kary urzędników celnych i Śle- 

„dziewicza, nie upatrując w ich czynach do- 
statecznych dowodów zarzucanych im prze- 
stępstw, chociaż w czynach urzędnika Wisz 
niewskiego, wydającego bagaż, ważący kil- 
kaset kilogramów, jako rzeczy używane, pa- 
sażerskie i w czynach Śledziewicza, wydają- 
cego bagaż na mocy adnotacji urzędu cel- 
nego 0 rewizji, która w jego obecności doko- 

naną nie była, upatruje karygodne niedbal- 
stwo służbowe, które jednak sąd nie ma 
możn z braku dostatecznych dowodów 
określić, jako przestępstwa, przewidziane Ko- 
deksem Karnym. 

Sąd postanowił zatrzymać w areszcie Ar- 

luka do czasu złożenia kaucji w kwocie 
20.000 zt., a Вгу!апа w sumie 50.000 zł. 

Środki zapobiegawcze w stosunku do in- 
nych skazanych sąd pozostawił w mocy. 
W stosunku do uniewinnionych — uchylił. 

Prokurator i obrońcy skazanych zapowie- 
dzieli apelację. | Ka-er. 

Polieja w Pradze posiada niezbite dowo- 
dy, stwierdzające udział Gergułowa w sowie- 
ekiej partji komunistycznej. W| ostatnich 
latach Gorgułow udawał się dwukrotnie do 
Rosji Sowieckiej. 

Oświadczenie moje może być opubliko- 
wane — zaznacza Jan Masaryk — z poda- 
niem mojego nazwiska. 

Kronika telegraficzna. 
— Pożar zniszczył gmach Uniwersytetu 

w Walencji (Hiszpanja). 
— Dolfuss nie utworzył rządu w Austrji 

i chciał zrzec się swej misji, lecz uproszono 
go przeprowadzić jeszcze zobowiązania ze 
stronnictwami po Zielonych Świętach. 

    

jednakże wykrycie tego faktu wywoła- 
ło sensację. 

Okazuje się, że za plecami Magis- 
tratu, który ma obowiązek zwalczania 
wyzysku, gospodaruje misja sowiecka, 
biorąca na siebie jego rolę (we włas- 
nym, zresztą, interesie). 

Jeżeli dla uzyskania łepszej ceny 
na ryby władze sowieckie potrafią 
mobilizować stragany na targach, to 
można się domyślić, że i w ważniej- 
szych sprawach umieją wdrążać się w 
stosunki miejscowe. 

Powszechnie np. wiadomo, że nie- 
którzy dziennikarze warszawscy by- 
wają stale zapraszani do poselstwa so- 
wieckiego, gdzie oglądają nowe filmy 
przed ich ocenzurowaniem; ja sam 
znalazłem kiedyś na biurku wezwanie, 
do wzięcia udziału w jakieś konferen 
cji prasowej, urządzonej przez to po- 
selstwo. Widać więc, że szuka ono 

bezpośredniego kontaktu ze społeczeń- 

stwem i jawnie uważa to za swoje 

prawo. A co się musi dziać na tyłach 

jawności ?!... 
Strzały Gorgułowa — wszystko je- 

dno: sprowokowane przez władze mo- 
skiewskie czy dyktowane rozpaczą ich 
wroga — obudzić winny czujność wo- 
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Eoula na Wilji. 
"Słoneczko zaświeciło wesełsze, spłynęły 

łody i mętne wody. Wilja wybłękitniała, 

brzegi ugarnirowali rybacy—amatorzy, wygi 

wodne, świadome sekretów „naszych stru- 

mieni rodzicy*. Jak podsmalone latają chło- 

paki ż wędkami, przemyślnie wyczyńionemt 

z prętów leszczynowych, doświadczone w 

giętkości z jakiemiś mądremi pławikami š 

siatką sznurków. Czasem "u starszych 

amatorów i „bambusówka aligancka* się 

znajdzie; powtykane w piasek nad brze- 

giem tkwią wędy, a właściciel siedzi cierp- 

liwie „zęby do słońca grzejąc'. Cóż, roboty 

niema, a może na obiad rybka jaka złapie 

się na zastawki? 

„Tego roku, coś im nie spodobało się, a 

wąsaczuków ze wszystkiem mało”, tłumaczy 

bywalec brzegowy, poduzda dobra trafia się, 

owszem, biała u jej mięsa i nadto smaczna. 

„Niewtóre miejsca od brzegu, dek wynaj- 

mować trzeba, ot chciwość ludzka, ale jak 

dobra u kogo ręka, to i na sześć złotych mo- 

że złowić rybki, przez dzień cierpliwie po- 

siedziawszy*. „Pietruk, a, Pietruk! Ci masz 

łotysze, a?“ pyta wrzeszcząc, jeden żulik 

drugiego, pokazując całe pudełko motyli z 

gatunku ciem, „u mnie bardzo dobre, tłuste, 

na wierzchówkę najlepiej z jemi łapać, pły- 

wają po wodzie i ryba do ich haniebnie 

szparko pelžnie“. Ъ 

„Tylko že nasza Wilja bystra, leci i leci, 

wszystka ryba do Litwinów spławi... ot mó- 

wili że już tego roku na pewno troszki pogo- 

dzo się i będzie ludziom robota, drzewo spła 

wiać do Niemna, ale jakoś nie słychać? A, 

Paniczki, ci nie będzi już z jemi zgoda? 

przeciwnie ta kłócenia się i naród krzywdu- 

je. i rzeczka w tamta strona pędzi i wszyst- 

kie zrzódły w tamta strona obracajo się... 

tak już i Bóg dal... A ludzie, ot co!!! mruczy 

siwy staruszek* Hel. 
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KARTOFLE 09 SADZENIA 

„INDUSTRIA“ 
(średniowczesne) 

bardzo plenne i trwałe — poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a 
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     KAŽDY MUSI 
obejrzeć największe arcydzieło dźwięk. 
realizacji genjalnego G. W. Pabsta 

NAJEŽDŽCY 
osnute na ile pow. wój. Ern. Johann- 

sena „CZWÓRKA PIECHURÓW". 

Juti “6 ue pielę „PAN 
  

Zabójstwo na tle zazdrości. 
Podmajstrzy tkacki zastrzelił 

fordanserkę w Łodzi. 

ŁÓDŹ. 13.V. (Pat.) W dniu 13 b. m. rano 
przy ulicy Sienkiewicza zastrzelona została 
22-letnia Anna Przydworska, mieszkanka So 
chaczewa, doniedawna fordanserka w resta- 
uracji „Louvre“. 

Zabójstwa dokonał 27-letni Kazimierz Ko- 
walski, podmajstrzy tkacki, syn zamożnego 
przedsiębiorcy budowlanego, ostatnio bezro- 
botny. Mord dokonany został na tle zazdro 
ści. 

Po dokonaniu zabójstwa Kowalski strzelił 
sobie w skroń. Ciężko rannego przewie- 
ziono do szpitala. 

Kto czem wojuje, od tegoż 
ginie. 

WARSZAWA. 13.V. (Pat.) Wczoraj wie- 
czorem na stacji Jabłonna Legjonowa pod 

Warszawą został zabity poszukiwany od dłuż 
szego czasu bandyta Koziński. W lutym r. b. 
w Rembertowie Koziński zabił wywiadoweę 
policji Karwańskiego oraz ciężko ranił star- 

szego przodownika Sikorskiego i post. Dzię 
cioła. Koziński został zabity przez wywia- 
dowcę policji, który w obronie własnego 
życia kilkakrotnie strzelił do. stawiającego 
opór przy aresztowaniu bandyty. 

sogi 

ile człowiek „wygada” 
książek w ciągu swego życia. 

Pewien statystyk amerykański, I. M, Oe- 
tors, zadał sobie trud wyliczenia słów, które 
człowiek wyrzuca z siebie podczas swego ży- 
cia. Obliczył on, iż to, eo człowiek mówi w 
ciągu godziny, mogłoby wypełnić jako słowe 
drukowane 15 stronie w oktawie. Przyjmu- 
jąc, że rozmowy wypełniają 4 godziny w cią- 
gu dnia, dałoby to w ciągu tygodnia tom 
objętości 420 stronic, w ciągu zaś roku — 
52 tomy tej samej objętości. Po trzydziestu 
latach utworzyłaby się pokaźna bibljoteka, 
licząca ni mniej ni więcej 1562: tomy. 

   

bec stałych wysiłków mieszania Euro- 
py do walk, toczących się w łonie spo 
łeczeństwa rosyjskiego. Mimo współ- 
czucia dla ex-generałów i ex-minist- 
rów, którzy są dziś szoferami i kelne- 

rami, należy dać im nareszcie do zro- 
zumienia, że sami na swój los zarobili 
i nikt nie ma obowiązku zajmować się 
przywracaniem im dawnych stano- 
wisk. Z drugiej strony, trzeba koniecz- 
nie ukrócić gospodarkę agentów czer- 
wonej Moskwy zbyt już bezceremonjał 
nie uwijających się poza granicami 
bolszewickiej despotji. 

Niebezpieczeństwo, grożące z obu 
stron, ogół nasz instynktownie odczu- 
wa i dlatego właśnie zamach paryski 
silniejsze, niż  gdzieindziej, sprawił 

wrażenie w Warszawie. Nasze serde- 
czne spółezucie dla Francji, któremu 
wyraz urzędowy dały telegramy dostoj 
ników Rzeczypospolitej, to tylko część 
przeżytego wzruszenia. Mord, dokona- 
nv w Paryżu, zabołał Warszawę tak, 
jakby nieszczęście stało się w jej wła- 
snych murach. 

Poza oficjalną połityką interesów 
istnieje nieurzędowa polityka uczuć. 

Benedykt Hertz.
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU  Defraudacje, protega i bunty, 
Ponowna groźba epidemii tyfusu piamistego 

na prowincji. 
Pa zażegnaniu epidemji tyfusu plamiste 

go w pow. postawskim, dziśnieńskim i świę 

<iańskim zdawało się, że wszelkie niebezpie- 

czeństwo tej niebezpiecznej choroby minęło. 
Niestety, okazało się iż po stłumieniu epi- 
demji nie przedsięwzięto dostatecznych Środ- 
ków zapobiegawezych bowiem w ostatnich 
dniach ponownie w powiatach tych zanoto- 
wano wypadki zachorowań na tyfus plami- 
sty. W: trzech tych powiatach zachorowało 

11 osób. Pozatem donoszą zaś i z Oszmiany, 
że na terenie niektórych gmin pow. oszmiań- 
skiego wybuehła epidemja tyfusu plamistego. 
Do chwili obecnej oficjalnie zanotowano 3 
wypadków zachorowań. 

Na teren gmin zagrożonych epidemją wy- 
słane niezwłocnie kolumny przeciwtyfusowe, 
które przystąpiły do natyehmiastowej izoła 
eji chorych, szczepienia it.p. 

- Pożar w gminie bohińskiej. 
Ubiegłej nocy we wsi Wiołki gm. bohiń- 

skiej w demu mieszaklnym Sawielja Proko- 

powa wybuchł pożar. Ogień wskutek wiatru 

przerzucił się szybko na sąsiednie budynki 

mieszkalne obejmując kilkanaście zabudo- 

wań. 

Potworna 
BRZEŚĆ N/BUGIEM, 13. 5. (Pat). 

De mieszkania Gabrjela Krestapowicza m-ca 
<hut. Waratyck pow. drohiekiego, przyszedł 
sąsiadł jego Z%letni Antoni Nowik, prosząc 
© nocleg, na co ten ostatni się zgodził, W. 
ncey wyszedł z mieszkania i za chwiłę, po- 
wróciwszy z siekierą, zadał cios w głowę 
Spiącej żonie Krestapowicza Helenie, następ- 
nie kilka udzerzeń w głowę Krestapowiezowi 
wreszcie zadusił ich 3-łetnią eóreczkę Wierę. 
Po dokonaniu tej potwornej zbrodni Nowik 

Ukarana 
BRZEŚĆ N/BUGIEM, 13. 5. (Pat). 
Mieszkańcy wsi Zybajło pow. kosowskie- 

g0 Miehniukiewiez Aleksander, Seryszko Jó- 

zef i Zebajło Roman, powracające furmanką 

z Iwacewiez, znaleźli w lesie pocisk armatni, 

powojenny. Znaleziony pocisk włożyli na 
wóz i przywieźli na ementarz prawosławny. 

Dzięki zarządzonej natychmiastowej ak- 
eji ratunkowej, pożar zdołano po paru go- 
dzinach zlokalizować. Mimo to pastwą pło- 
mieni padły 4 domy mieszkalne wraz z in- 
wentarzem, 3 chlewy i spichrz ze zbożem. 

Straty są znaczne. (e). 

zbrodnia. 
pobiegł do swego mieszaknia, gdzie oświad- 
czył, iż wymordował rodzinę  Krestapowi- 
czów za to, że naśmiewali się z niego i za- 
powiadając, że teraz sam sobie odbierze ży- 
cie, uczynił to, podrzynając sobie gardło 
brzytwą i wieszająe się następnie w stodo- 
le. Dochodzenie wykazało, że Nowik dokonał 
zabójstwa i samobójstwa pod wpływem sil- 
nych zaburzeń umysłowych. Małżonków Kre- 
stapowiczów w stanie beznajdziejnym umie- 
szezono w szpitalu w Drohiczynie. 

głupota. 
Tam poczęli pocisk rozbijać _ kamieniami, 
nie potrafili tego dokonać, wobee czego za- 
brali go znowu ze sobą i rzucili około wsi 
do ognia Pocisk w ogniu eksplodował. Wszy 
sey trzej odnieśli bardzo ciężkie rany i prze- 
wiezieni zostali do szpitala. 

Wieś Berezno pastwą pożaru 
BRZEŚĆ N/BUGIEM, 13. 5. (Pat). 
We wsi Berezno pow. stolińskiego wy- 

buehł jednocześnie w trzech miejscach pożar 

wskutek czego cała wieś spłonęła doszczęt- 

nie wraz z zabudowaniami  gospodarczemi 

oraz inwentarzem martwym i żywym. Stra- 

ty duże, narazie nie ustalone. Wypadku z lu- 

dźmi nie było. Akcja ratunkowa była prowa- 
dzona przez 7 okolicznych straży pożarnych. 

Z pogranicza. 
"Prace meljoracyjne na pograniczu. 

W ostatnich dniach na skutek po- 

rozumienia komisyj połskiej i sowiec- 

kiej na pograniczu polsko-sowieckiem 

w rejonie Dzisny, Wilejki, Radoszko- 

wicz, Rakowa, Iwieńca, Suchodowsz- 

czyzny, Domaniewicz, Rubieżewicz 
it. d. rozpoczęto wstępne prace meljo- 
racyjne. Jeszcze w b. r. ma być od- 
wodnionych. kilkadziesiąt ha łąk gra- 

nicznych. 

Duniłowicze. 
Samobójstwo kaleki. 

W dniu wczorajszym w jeziorze Biada 
-wpobliżu Duniłowiez utonął Michel Zaje lat 
'22, kaleka od dzieciństwa. Jak opowiadają 

nacezni świadkowie Zaje popełnił samobój- 
stwo. Przyezyny tego rozpaczliwego kroku 
nie ustalono. 

Postawy. 
Aresztowanie dzieciobó jczyni. 

Mieszkanka wsi Skirele gm. postawskiej 
J. Kirplikówna po urodzeniu dziecka nieślub 
nego ususiła je, a następnie zakopała w zie- 
mi w domu mieszkalnym pod łóżkiem. W 
wyniku dochodzenia dziecko zdołano wydo- 
być, posiadało ono znaki uduszenia. Wyrod- 
na matka do zbrodni przyznała się. (e). 

Odpowiedzi redakcji. 
Z. P. O. K. w Szczuczynie k. Lidy. 

W myśl iadczenia z dnia 12 b. m. 
(Kurjer Wileński Nr. 197) korespon- 
dencji nie zamieścimy, ponieważ jest 
bardzo spóźniona. 

  

  

    

  

Miejski kora 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

— 

  

D:Z 1.541. 

Bezimienni bohaterowie 
W rol. gt: Adam Brodzisz, Marja Bogda, E. Bodo i inni 

50-lecie Kasy im. Mianowskiego. 
Przy doś ćszczupłem gronie pro- 

fesorów i gości zaproszonych, odbyła 
się w Auli Kolumnowej U. S. B. uro- 
„czystość pół wieku istnienia instvtu- 
cji, którą słusznie nazywano za cza- 
-sów rządów rosyjskich, nieoficjalnem 
ministerstwem oświaty. 

Kasa Mianowskiego, to ostatnia i 
„jedyna reduta nauki polskiej w zabo- 
rze rosyjskim. Dlaczego nosi imię 
„Mianowskiego? O tym człowieku tak 
ściśle związanym z Wiłnem. słów pa- 
rę przypomnienia. Józef Mianowski, 
słuchaczem był Uniwersytetu Wileń- 
skiego na jego schyłku potem praco- 
-wał jako asystent kliniki przy Jędrze- 
ju Śniadeckim, później kolejno jest 
profesorem  fizjologji, -« ordynatorem 

szpitala wojskowego, a po otwarciu 

Akademji Medycznej, wykłada w niej 

fizjolog ję. 

Duża część życia upłynęła mu prze 
to w naszem mieście. Po zamknięciu 

Akademji zostaje profesorem uniwer- 
syteti: w Petersburgu, a zczasem nad 
PE: lekarzem ich cesarskich mo- 
śści. 

  

W roku. 1860, po odpoczynku we 
Włoszech, udaje się na wezwanie 

Wielopolskiego na stanowisko rektora 

Szkoły Głównej do Warszawy, i zys- 
kuje sobie ogólne uznanie przez 9 lat 
<swego urzędowania. Skutki powstania 
*63 roku zamykają i tę uczelnię, w 
1869 r. zamieniając ją na Uniwersytet 
z wykładami wyłącznie po rosyjsku. 
w 10 lat potem umiera Józef Miano- 
wski, pozostawiając za sobą cały zas- 
tęp swych uczniów, słynnych w owej 
«epoce pozytywistów, z których nieje- 
den był mimo to romantykiem mimo- 
woli. 

, Uczniowie ci, to Holewiński, Pa- 
wiński, Milicer, Sienkiewicz, Prus. 
Dygasiński, Matlakowski. Jawdyński, 
Znatowicz i innych wielu, mniej zna- 

nych. Ukochanym profesorem, prócz 
mającego wielki wpływ na młodzież 
Mianowskiego, był Tytus Chałubiński, 

jeden z najszlachetniejszych ludzi po- 
powstaniowego. pokolenia. To grono 
uczniów i profesorów w dniu 28. II. 
1882 roku postanowiło ocalić naukę 
polską w zaborze rosyjskim. Filip Su- 
łimierski i L. Kronnenberg byli ini- 
<jatorami założenia fundacji opiekuń- 
<zej, reszta Komitetu to: P. Chmielow 
ski, K. Dobrski, W. Holewiński, H. 
Sienkiewicz. 

„ Po wielu trudach z administracją, 
i tylko dzięki stosunkom Kronnenber- 
ga w Petersburgu, uzyskano pozwole- 

nie na Fundację im. Mianowskiego. 
Miała na celu pmoc pracującym umy- 
słowo w zaborze rosyjskim narodowoś 
ci polskiej. Po roku miała już 5% ho- 
norowych, a 833 rzeczywistych człon- 
ków. Pierwsze większe zapisy zgłosili: 
Jan Nepomucen Jaśkowski, literat (15 

tys. rb.), dalej Jakób Natanson, 30 
tys. rb., jakó fundusz z którego pro- 
centy mają być wypłacane za prace z 
dziedziny nauk ścisłych, prof. Ignacy 
Baranowski bezimiennie składa swój 
fundusz na zapomogi dla lekarzy, A- 
dolf Sznur-Pepłowski, cały swój ma- 
jatek, 30 tys. rb. na wydawanie pod- 
ręczników dła rzemieślników, wreszcie 
inżynier Zglenicki obdarowuje. Kasę 
terenami naftowemi.w. Baku, co czyni 
z niej jedną z najbogatszych instytu- 
су] \ Cesarstwie. Nie znajdując dosyć 
potrzeb do zaspokojenia, fundusze ka- 
pitalizuje — miewając do 1 i pół mil- 
jona dochodu! Wszystko to prawie zu- 
pełnie przepadło, po wojnie, i dziś, 
Kasa,. przekształcona w 1916 roku na 
Instytut Popierania Polskiej Twórczo- 
Ści, zuajduje się w daleko skromniej- 
szych warukach finansowych. Preze- 
sem jest prof. Lutostański. 

Kasa wydawała zapomogi poetom 
(Konopnickiej),  literatom, uczonym. 
Słownik Geograficzny 15 tomów, Pa- 
miętnik Fizjograficzny, Wisła, Prace 

Filologiczne, Jędrzejewicza Monogra- 
fja Dziejów Nowożytnych, Poradnik 
dla Samouków, ogółem wydała prze- 
szło 1200 tomów. Założyła Archiwum 
Ikonograficzne w Warszawie i Obsei- 
watorjum magnetyczne w Świdrze. 

Czerpali z funduszów Kasy i u- 
czeni z innych zaborów, bowiem za- 
sięg wpływów i pomocy był wielki. 
Ale zarzucić mu było można pewien 
kierunek nadany przez  „„realistów *. 
Podania radykałów, grupujących się 
koło warszawskiego Głosu, odrzucano, 
w zrealizowanie idei Niepodległości 
pozytywiści ze Szkoły Głównej nie 
wierzyli, jak wiadomo. 

Uroczystość wileńską zagaił prof. 
rektor Januszkiewicz, w ciepłych sło- 
wach malując wspomnienia wileńskie 
związane z postacią Mianowskiego, 
poczem prof. Szmurło referował dzie- 
je Kasy, prof. Czeżowski mówił o sto- 
sunku nauki do Państwa, a zakończył 
prof. Lutosławski, dziękując w imie- 
niu Kom. Kasy Magnificencji U. S. B. 
i wileńskim Tow. Naukowym, za ob- 
chód 50-lecia Kasy, „która była tą od- 
robiną materjalnej pomocy i organiza- 
cyjnej zachęty dla naukowego świata 

czyli sensacyjne rewelacje o stosuneczkach wśród 
naszych domorosłych komsomolców. 

W ręce władz Śłedezych, w związku z 

ostatniemi aresztowaniami wśród działaczy 

komunistycznych, wpadły materjały i doku- 

menty ilustrujące w sposób bardzo dobitny 

stosunki panujące w łonie organizaeyj ko- 

munistycznych. 

Z dokumentów tych wynika, iž „Mopr“ 

otrzymuje ze źródeł partyjnych 8000 zł. mie 

sięcznie, celem niesienia pomocy aresztowa- 

nym komunistom, Ostatnio do władz partyj- 

nych zaczęły napływać skargi, iż pomoc, 

udzielana z tych pieniędzy jest nikła i nie 

edpcwiada razmiarom otrzymywanych przez 

„Mopr“ subsydjow. 

Centralny komitet KPZB. zarządził wów- 

czas Ścisłe dochodzenie, w wyniku czego 

stwierdzone, iż w grodzieńskim oddziale 

„Mopru* dokonano dwóch znacznych defra- 

udacyj. Po ujawnieniu pierwszej deirauda- 

cji władze partyjne wyznaczyły tam nowe 

kierownictwo, lecz wkrótce wykryto i drugą 

defraudację. 

W: toku dochodzenia defraudantki (a jak- 

że! nie zawsze mężczyźni) przyznały się do 

nieprawnego „wydania pieniędzy, tłumaczą 

się jednak tem, iż pieniędzy nie przywła- 

szezyły, lecz zużyły na zapłacenie pewnemu 

oscbnikowi, który groził zdradą ich działal- 

ności przed władzami, 

Również i w wileńskim cddziale „Mop- 

ru* dokanana została, jak to, wynika z ujaw 

nionych dokumentów w miesiącu lutym r. 

b. defraudacja sięgająca sumy ponad 2.000 

złotych. 
Pczatem w Wilnie, lustrując gospodarkę 

miejscowego „Mopru* rewidenci KPZB. ujaw 

nili, iż w sprawozdaniach figurują fikcyjne 

sumy wypłacene rzekomo rodzinom areszto- 

wanych komunistów. Według tego sprawoz- 

dania miała otrzymać pieniądze żona pewne- 

go aresztowanego. krawca, nieślubna żona 

szewea, oraz matka trzeciego aresztowanego. 

Tymczasem okazałe się, że nikt z nich żad- 

nych pieniędzy nie otrzymał. 

Niemniej ciekawie przedstawiają się ma- 

terjały komunistyczne dotyczące stosunków 

wewnętrznych w partji. Wynika z nich m. 

in. iż wśród aresztowanych komunistów prze 

bywających w Wiezieniu Lukiskiem wytwo- 

rzyla się ostatnio znaczna grupa  opozyc- 

jonistów, którzy odmawiają posłuszeństwa 

swym przywódcom skarżąc się, iż na terenie 

wileńskiego „Mopru* panuje wszechwładnie 

protekejonizm. Opozycjoniści protestują ot- 

wacie przeciwko widocznym krzywdom wska 

zująe na to, iż dostarczane do więzień pacz- 

ki żywnościowe rozdzielane są niesprawied- 

liwie. Nastroje te przedostały się z poza mu- 

rów więziennych do patrji i wywołały znacz 

ny ferment. Władze partyjne nie widząe in- 

nego wyjścia zawiesiły opozycjonistów w 

prawach członków i oskarzają ich, iż są pro- 

wokatorami. 
(e). 

Powyższe dane, zaczerpnięte Z najbar- 

dziej chyba miarodanejgo źródła, bo z do- 

kumentów przyłapanych u przywódców ko- 

munistycznych podczas ostatnich wśród nich 

aresztowań i rewizyj, są niezwykle ciekawe 

i... charakterystyczne. 

Kto był świadkiem chociaż jednej mani- 

festacji naszych domorosłych leninowców, 

ten widział z jakich to elementów składają 

się nasi „ideowi“ zwolennicy Sowietów. Naj- 

gorsze szumowiny wszelkiego autoramentu 

— oto członkowie „gwardji* czerwonego 

wschodu. Tacy pracować nie chcą, uczciwość 

Nieprawdziwa wiadomość. 

W związku z wiadomością, która uka- 

zała się w części prasy warszawskiej, o rze- 

komem zawieszeniu przez władze admini- 

stracyjne w Wilnie Towarzystwa Szkoły Bia- 

łoruskiej, Wileński Urząd Wojewódzki wy- 

jaśnia, iż wiadomość powyższa nie odpo- 

wiada prawdzie. Wileńskie Starostwo Grodz- 

kie zawiesiło jedynie działalność jednego z 

kół Towarzystwa Szkoły Białoruskiej, a mia- 

nowicie Koło, istniejące w dzielnicy m. Wilna 

Nowy Świat, któremu udowodnione zostało 

prowadzenie robdty komunistycznej. 

Statki do Werek. 
Podaje się do ogólnej wiadomości, że 

15 i 16 maja statki będą kursować między 

Wiilnem a Werkami z przystankami: Pośpie- 

szka, Wołokumpja, Trynopol-Kalwarja od 

godziny 7-ej rano co godzinę. Ostatni statek 

z Werek odejdzie o godz. 20-ej. 

Zaznaczamy, że w razie złej pogody stat- 
ki nie będą kursować. 

W: każdej chwili statki można specjalnie 

zamawiać dla wycieczek. Dla młodzieży 
szkolnej specjalne zniżki. 

Ofiarność pocztowców 
na beźrobocie. 

Pocztowy Komitet pomocy bezrobotnyni 
Okręgu Wileńskiej Dyrekcji P. i T. zebrał w 
miesiącu kwietniu na rzecz bezrobotnych z 

dobrowolnych składek pracowników p. t. i t. 
okręgu Wfleńskiej Dyrekcji P. T. 2573 zł. 
25 groszy. 

Kwota ta została w dniu 28 kwietnia b. r. 
przekazana wojewódzkim i powiatowym Ko- 
mitetom do Spraw Bezrobocia, jak następuje: 

a) Wojewódzki Komitet do Spraw Bezrob. 
w Brześciu 491 zł. 68 gr. 

b) Wojewódzki Komitet do Spraw Bezrob. 
Nowogródku 5038 zł. 20 gr. 

‚ e) Wojewódzki Komitet do Spraw Bezrob, 
w Wilnie 1334 zł. 

4) Wojewódzki Komitet do Spraw Bezrob. 
w Grodttie 154 zł. 20 gr. 

e) Wojewódzki Komitet do Spraw Bezrob. 
w Wołkowysku 90 zł. 17 gr. 

Podział powyższy żostał przeprowadzony 
w zależności od wpływów ż tirzędów i agen- 
cyj p. t, położonych na teretiie poszczegól- 
nych województw i powiałów. 

Polski pod zaborami, dzięki czemu 
mogła stworzyć dzieło w plon bogate”. 

: „Wielu czerpało zapomogi, ale 

wielu: nic nie biorąc, dawało ogrom 
pracy. Dziś służyć mamy nauce pols- 
kiej i wywalczyć jej godne stanowisko 
w polskiej świadomości społecznej i w 
życiu państwowem Polski, gdyż włas- 
na twórczość naukowa jest niezbęd- 
nym czynnikiem życia współczesnego 
narodu. Bez własnej nauki, samo imię 
państwa polskiego, nie może mieć 
właściwej wagi dla ludów cywilizo- 
wanego świata. 

Dla tego dobrego imienia Polski, 
oraz nauki polskiej, chce Kasa im. 
Mianowskiego razem z wami pracować 
czcigodni Panowie!'* zakończył prof. 
Lutosławski swe piękne przemówienie. 

: Hel. Rom. 
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jest im obca, są to hieny czyhające tylko na 

wszelki zamęt, by spaść i rozgrabić innym 

to, co ci największym nieraz trudem ca- 

łego żywa uczciwie, w pocie czoła zapraco- 

wali. 

Wiszak dobitny tego dowód mamy w So- 

wietach — tam rozgrabiono wszystko 

rano owoce najcięższej ludzkiej pracy i dziś 

miasta umierają z głodu, wsie w najokrop- 

niejszej nędzy, a wieśniak nie jest panem 

którą jego 

zab- 

najmniejszego skrawka ziemi, 

    

ojciec, dziad i pradziad rzęsistym potem cięż 

kiej pracy zraszał. Dobrze jest tylko nie- 

dużej klice, która ma władzę dziś w garści. 

Tym. niczego nie brakuje, chociaż głód i 

nędza dokoła. 

Czyż na tem tle nie jest najzupełniej zro- 

zumiałem, że wśród takich „ideowców*, co 

to służą Sowietom, by mieć łatwy grosz, 

bo uczciwa praca jest im wstrętna — defra- 

udacja, kradzież — lub tym podobny kwia- 

tek, to tylko... chleb powszedni. 

Badania stanu Bazyliki wileńskiej. 
Bawiąca w Wilnie komisja mini- 

sterjalna zbadała w dniu wczoraj: 

szym ponownie fundamenty i skle 

pienia Bazyliki. 

W godzinach wieczorowych odby- 

ło się w mieszkaniu J, E. ks. biskupa 

Michalkiewicza drugie posiedzenie 

Komisji Technicznej przy udziale 

członków komisji ministerjalnej. Na 

posiedzeniu tem omawiano w dal- 

szym ciągu sprawę remontu Bazyliki. 

Ławnika Łokucjewskiego zawieszono 
w urzędowaniu. 

W związku z postawieniem w stan 

oskarżenia ławnika Łokucjewskiego 

został on zawieszony w urzędowanin 

aż do czasu rozprawy sądowej. Zawie- 

szenie ławnika Łokucjewskiego wy” 

wołało w Magistracie ogromne wraże- 

nie. Na posiedzeniu wczorajszem po- 

stanowiono resort p. Łokucjewskiego 

podzielić między prezydentem d-rem 

Maleszewskim i ławnikiem Krukiem. 

KRONIKA 
  Dziś: Bonifacego. 

Jutro: Zesłanie Ducha Św. 

14 Wschód słońca — g. 3 m. 18 

Mai Zachód: — bozia 2 

Šsesirzezeni> Zakladu Katacraiepji U. $. % 

w Wilaię z znia 13 V — 1922 rėks 

Cśiwienis śrećmie w milimet:ach: 765 
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Temperatura dradnia + 12° С. 

- _ wajwytsze: - 15) C 

= +ajuiżezaa + 6° С 

Opad: — 

Wistr: północny. 

fendencja: stan stały. ы 

Uwagi: pogodnie. 

OSOBISTA 

— Odznaczenie mjr. Ossowskiego. Zarzą- 

dzeniem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 4 maja r. b. został odzna- 

czony Krzyżem Niepodległości Komendant 

P. K. U. miasto —Wilno p. mjr. Maksymiljan 

Ossowski. 

MIEJSKA. 

— Przyjazd do Wilna delegata Minister- 

stwa Skarbu. Wi dniu wczorajszym do Wilna 

przybył delegat Ministerstwa Skarbu, który 

łącznie z dełegatem władz centralnych p. 

Adamem Piłsudskim i przedstawicielem w'- 

leńskiej Izby Skarbowej przystąpił do zaz- 

najamiania się ze stanem finansowym mia- 

stą. Badania te mają na celu stwierdzenie, 

w jakich rozmiarach w roku bieżącym Ma- 

gistrat będzie mógł wziąć udział w spłacie 

przedwojennej pożyczki angielskiej. 

— Pożyczki na budownictwo drewniane. 

Onegdaj odbyło się w Magistracie posiedze- 

nie Komitetu Rozbudowy. Posiedzenie poš- 

więcone było rozpatrzeniu podań osób ubie- 

gających się o pożyczki na wykończenie то2- 

poczętych budowli domów drewnianych. - 

gółem przyznano pożyczek na sumę 16.500 

złotych, - przyczem maksytialniė udzielono 

pożyczek w wysokości 4000 żłotych: | 

Następne posiedzeńie Komitetu wyżna” 

czono na dzień 19 b. m. Na posiedzeniu 

tem Komitet zajmie się udzielariiem poży- 

czek na nowe budownictwo drewniane. : 

— Kredyt na budowę nowej rzeźni uży: 

ty zostanie na walkę z bezrobociem. Mimo 

trwających bez przerwy prac Magistratu nad 

zbilansowaniem  preliminarza budżetowego 

do chwili obecnej prace te wyniki pozytyw- 

nego nie dały. Spadające z zastraszającą 

szybkością wpływy podatkowe znacznie utru 

dniają ustalenie wysokości strony dochodo- 

wej preliminarza budżetowego; ' ‚ 

Jak się dowiadujemy WśłaWiona do bud: 

żetu suma 135.000 złotych na budowę fiowej 

rzeźni miejskiej władze nadzorcze uznały w 

chwili obecńej za nieaktualną. Wi związku 

z tem pieniądze te zużyte zostaną częściowo 

na roboty publiczne, mające na celu zatrud- 

nienie bezrobotnych, częściowo zaś na po- 

krycie deficytu. 

— Wybory nowego ławnika. Dowiaduje- 

my się, że wybory nowego ławnika na miej- 

sce d-ra Maleszewskięgo, który przeszedł na 
stanowisko prezydćhi Miasta, odbędą się 

na najbliższem posiedżetńit! Rady Miejskiej. 

Whiosek jednej z frakcyj fiłdzieckich nie- 
wybierania nowego ławnika, a fódzielenia re 

sortu d-ra Maleszewskiego międźy Prezyd- 

jum Magistratu ze względów zasadnićżych 

zostanie prawdopodobnie odrzucony. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Koło Historyków 0. S. B. W: sobotę 

dnia 21. V. 1932 r. o godz. 18-ej w 1-szym 
terminie, a o godz. 18.30 w Il-gim terminie 
w sali Seminarjum Historycznego odbędzie 
się Walne Zgromadzenie Koła Historyków. 

— Zjazd Związku Kół Historyków St. Un. 
Rz. Pel. w Wilnie, Wi dniach 15 i 16 maja 
1932 r. odbędzie się w Wiłnie VIII Zjazd 
Związku Kół Historyków St. Un. Rz. Pol. 

— Z Koła Połonistów SŁ U. S. B. Dziś 
odbędzie się w Sali Śniadeckich U. S. B. 
odczyt prof, St. Pigonia p. t. „Wieszczby po- 
lityczne Miekiewieza* organizowany przez 
Koło Polonistów. Początek o godz. 19-ej. 

Wktęp 1 zł. i 50 gr. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dyrekcja Gimnazjum Państwowego im. 

E. Orzeszkowej w Wiłnie powiadamia, że w 
połowie czerwca r. b. odbędzie się w gimna- 
zjum tutejszem egzamin wstępny 40 klasy 
czwartej, Podania kandydatek przyjmuje 
kancelarja gimnazjum (ał. Orzeszkowej 9) 
od dnia 17 maja do dnia 10 czerwca r. b. 

WOJSKOWA. 
__, — Kto dziś staje przed komisją poborową 
W. najbliższym dniu poboru rocznika 1911 
we wtorek dnia 17 b. m. przed komisją po- 
borową winni się stawić wszyscy mężczyźni 

  

    

wspomnianego rocznika # nazwiskami na 

Fterę K zamieszkali na terenie 2 i 3 komi- 

sarjałów P. P. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Inauguracyjne zebranie T-wa Miłośni- 

ków Historji i Literatury Karaimskiej. We 

wtorek dnia 18 b. m. w sali Stowarzyszenia 

Techników przy ulicy Wileńskiej 33 odbę- 

dzie się inauguracyjne zebranie T-wa Miłoś- 

ników Historji i Literatury Karaimskiej. Zeb 

ranie zagai prezes honorowy T-wa J. E. Ha- 

chan Karaimów H. Seraja Szapszal. Po tem 

przemówieniu odbędzie się akt wręczenia 

dyplomu członka honorowego T-wa wybit- 

nemu orjentologowi prof. Uniwersytetu Ja- 

giellońskiego dr. Tadeuszowi Kowalskiemu, 

który od lat szeregu wszechstronnie bada 

przeszłe i teraźniejsze życie Karaimów, ich 

kulturę, zwyczaje i język. 
Następnie wygłoszone zostaną dwa odczy 

ty: 1) prof. Józefa Wierzyńskiego, który omó 

wi znaczenie historyczne „Listu ochronnego 

dla Karaimów w Łitwie, wydanego przez ks. 

Michała Wiśniowieckiego w r. 1706 oraz 2) 

D-ra Marjana Morelowskiego na temat +02- 

dobne tkaniny Karaimskie“. 

Po odczytach p. p. Dubińska i Łobano- 

sówna odśpiewają przy - akompanjamencie 

p. Szołówny szereg ludowych piosenek Ka- 

raimskich. Roła tej nowej placówki kultu- 

ralnej, jak widać choćby z programu, zapo- 

wiedzianego pierwszego jej wieczoru, zapo- 

wiada się b. ciekawie. „ 

-- Zebranie Rady Grodzkiej BBWR. W 

dniu 13 b. mi. odbyło się zebranie Rady Gro- 

dzkiej BBWR. w Wiilnie. Przewodniczył wiz. 

M. Matuszkiewicz, sekretarzem zebrania był 

dr. A. Hirschberg. Referat na temat „Projekt 

ustawy samorządowej z szczególnem uwzglę- 

dnieniem samorządu miejskiego* wygłosił 

poseł dr. Stefan Brokowski. 

Wiskazawszy wprzód na palącą potrzebę 

uporządkowania naszego ustawodawstwa sa- 

morządowego, „prelegent scharakteryzował 

zasady projektu, poczem rozpatrzył dokład- 

nie tę jego część, która odnosi się do samo- 

rządu miejskiego. Nakoniec prelegent ocenił 

projekt ze stanowiska celowości gminy i jej 

zdolności do spełniania zadań samorządu ja- 

ko formy życia społeczeno-obywatelskiego i 

jako komórki organizacji państwowej. 

Gruntowny odczyt, który licznie zebra- 

nych członków Rady Grodzkiej wprowadził 

w aktualne zagadnienie, nagrodzony został 

gorącemi oklaskami. 
Na wniosek dyr. E. Jutkiewicza zwołane 

zostanie kolejne zebranie dyskusyjne, poś- 

więcone zagadnieniu samorządu. Po udziele 

niu odpowiedzi przez posła d-ra Brokowskie- 

go na kilka pytań, przewodniczący zamknął 

zebranie. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
—— Ukarani terminatorzy. Na wniosek Iz- 

by Rzemieślniczej Władze Przemysłowe uką- 
tały tenminatorów Szemiana Bolesława i 

Krupowtcza Czesława ZA nieuczęszczanie do 

Szkoły dokształcającej grzywiią Po 30 zł: Z 
zamianą w razie niewypłacalności na 3 dni 
aresztu. 

Podając powyższe do wiadomości Izba 

Rzemieślnicza przypomina, że. w myśl par. 
9i 10 Przepisów regulujących sprawy termi- 

natorskie w Okręgu Izby Rzemieślniczej w 

Wilnie, obowiązek przestrzegania, by termi- 

nator uczęszczał do szkoły dokształcającej 

ciąży w równej mierze na nim samym, ja też 

i na jego pryncypale. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

„.— Tajeiiniezy los pieńięazy nodrėžują- 
cyćh z Kowna do Wilna. Gtiińa żydowsen 
bowiadomiona została, iż redakcja kowień- 
skiego „Foksblatu* zebrała dla najbiedniej: 
szych Żydów wileńskich 5.191 litów. Pienią- 
dze te prźeź Rygę zostały wysłane do Wiilna 
przed paru tygodniami i dotychcząs nie na- 
deszły. Zachodzi przypuszczenie, iż lity za- 
ginęły gdzieś w drodze. 

— Personel gminy żydowskiej grozi straj 
kiem. W dniu wczorajszym między Zarzą- 

dem Gminy Żydowskiej a jej pracownikami 
wynikł zatarg na tle przyjmowania nowych 
pracowników bez wiedzy i zgody Związku. 
Pracownicy gminy zażądali usunięcia nowo- 
przyjętych a w razie nie uwzględnienia ich 
żądania grożą strajkiem. 

  

  

KOMUNIKATY. 
— Konsulat łotewski w Wilnie komuni- 

kuje, że w okresie Zielonych Świątek konsu- 
lat będzie nieczynny dnia 15, 16 i 17 maja. 

RÓŻNE. 
— Czy wiesz że.....??!! Jeżeli chcesz byt 

wytwornie i elegancko ubranym, mieć pię- 
kne stroje bałowe i na codzień, nosić gusto- 
wną bieliznę i modne obuwie, posiadać 
wspaniałe nakrycie stołowe i naczynia ku- 
chenne, jeździć własnym rowerem, jeżeli w 
dodatku chcesz mieć jeszcze cały szereg róż- 
nych drobiazgów, które nadzwyczaj uprasz- 

czają i ży jer życie, ćzyniąc je pię- 
knem, — to nie zwlekając kup za 50 gr. 
bilet na Wielką Loterję Fantową organizo- 
waną przez Wojewódzki Komitet do Spraw 
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WIELKA 

BŁIWALIII 
TERMALNO - SOLANKOWA 
KĄPIELE MORSKIE, KASKADOWE, 

PIASKOWE, SŁONECZNE, 
POWIETRZNE. 

PLAŻA 20.060 m.” 

BOISKA, GRY, ZABAWY SPORT 

KAWIARNIA — DANCING. 

Bezrobocia w dniu 15-go maja r. b., a na- 

pewno staniesz się posiadaczem jednej z 
wielu wymienionych rzeczy. 

Możesz być pewny, iż niczem nie ryzy- 
kujesz, gdyż w razie ewentualnej przegranej 

otrzymasz bezpłatnie „fant pocieszenialtiN“ 

Zapamiętaj również, iż całkowity dochód 
z tej imprezy przeznaczony jest na akcję po< 

mocy bezrobotnym. 

— Lokale szkolne na kolonje i letniska. 

Kuratorjum Szkolne Wileńskie zarejestro- 

wało nadające się na letniska lokale szkolne 

na terenie województwa wiłeńskiego i no- 

wogródzkiego. Lokale te udzielane będą 

przez Kuratorjum na: czas feryj szkolnych 

towarzystwom, organizującym kolonje let- 

nie dla dzieci i młodzieży, nauczycielstwu 

oraz urzędnikom państwowym, samorządo- 

wym i instytucyj społecznych. Pragnący 0- 

trzymać lokal ubiegać się o to mogą przez 

złożenie do Kuratorjum podania ze wska- 

zaniem miejscowości. Bliższe informacje u- 

dzielane będą w Kuratorjum — ul. Wolana 

Nr. 10, pokój Nr. 18 we wtorki i czwartki 

od godz. 12—15 i w soboty od godz, 12— 

13.30. 
— Arboų sprowadza dwa autobusy tūry- 

styczne. W! najbliższych dniach do Wilna 

przybędą sprowadzone przez Towarzystwo 

Miejskich i Zamiejskich Komunikacyj (Ar- 

bon) 2 specjalne autobusy, które będą wy- 

łącznie służyły do celów turystycznych. 

Sprowadzone autobusy są tej samej konstru- 

kcji i marki co obecnie kursujące w Wilnie 

z tą jedynie różnicą, że dostosowane są do 

odbywania dalekich podróży. Autobusy te ob 
liczone na pomieszczenie 30 osób. 

ZABAWY. 

— Wielka Wiosenna Zabawa Taneczna. 

W sobotę dnia 14-go maja r. b. w sali Zwią- 

zku Drukarzy m. Wilna (ul. Bakszta Nr. 8) 

odbędzie się Wielka wiosenna Zabawa Ta- 

neczna, urozmaicona miłemi niespodzianka- 

mi, podczas której przygrywać będzie do- 

skonały jazzband. 

Początek zabawy o godzinie 9-ej wiecz. 

Bufet obficie zaopatrzony pod własnym za- 

rządem na miejscu. 
Czysty dochód przeznacza się na zasilenie 

kasy zapomogowej dla bezrobotnych człon- 

ków Związku. 

Śpieszcie wszyscy amatorzy tańca do *Dru- 

karzy, aby zapomnieć troski dnia przeżytego. 

TEATR | MUZYKA 
-— Przestawienie szkolne „Zemsty* — 

na Pohulanee. Dziś, w sobotę dnia 14-g 

maja o godzinie 4-ej po „południu uka- 

że się świetna komedja Al. Hr. Fredry „Ze- 

msta*, jako przedstawienie dla młodzieży 

szkolnej. Na widowisko to wstęp będzie u- 

dostępniony i dla szerokiej publiczności. 

Ceny miejsc specjalnie zniżone od 30 gr. 

do 1 zł. 50 gr. + 

DZISIEJSZE PREMIERY W TEATRACH 

MIEJSKICH, х 
— „Pan naczelnik to ja* otwiera sezóń 

letni w ogrodzie po-Bernardyńskim. Dziś, 
w sobotę 14-go maja o godz. 8 m. 15 wiecz. 

po całorocznem milczeniu — Teatr Letni 

rozbrzmi śmiechem, który budzić będzie ar- 

cywesola krotochwila „Pan naczelnik to ja“. 

Rozkoszną tą komedją Dyrekcja otwiera se- 

zon letni w Bernardynce. 
Ceny miejsc w Bernardynce zniżone od 

30 gr. do 4.00 zł., przy utrzymaniu ażności 

wszystkich zniżek. Wstęp. do ogrodu bez- 

płatny. 
Jutro, w niedzielę 15-g0 b. m. o godz. 

8m. 15 po raz drugi „Pan naczelnik to ja”. 

— ODROCZENIE PREMJERY „BANK 

NEMO“. Wbrew zapowiedzi, premjera sztu- 

ki „Bank Nemo“ została odroczona do wtor- 

ku 17-go. Dziś w niedzielę i poniedziałek 

grana będzie w Lutni „Zemsta Fredry. 

POPOŁUBNIÓWKI ŚWIATECZNE 
Wi BERNARDYNCE. : 

W niedzielę, 15go b. m. w pierwszy dzień 
Zielonych Świątek o godz. 4-ej po pot. ar- 
cywesoła farsa „Hulla di Bulla", która hu- 
morem swym bawi do łez. Ceny miejsc po- 
południowe. 

W poniedziałek 16-go b. m. drugiego dnia 
Zielonych Świątek, po raz pierwszy jako po- 
południówka, po cenach zniżonych, pogodna 

i beztroska komedja „Dama w jedwabiach*. 

Konkurs młodego śpiewaka. 
„W dniach 15—24 czerwa b. r.. staraniem 

Towarzystwa Przyjaciół Muzyki i Ope a 
ifodówej (TON), odbędzie się w Wturszawie 
Pietwszy Ogólno-Polski Konkurs Młodego 
Śpiewaka, w Teatrze Wielkim i Filharmonji. 

Cele i zadania Konkursu, łączące się Z 
reorganizacją oper w Polsce konkretyzują 
się w ujawnieniu talentów śpiewaczych. Do 
Konkursu zostaną dopuszczeni artyści i ade- 
pei, którzy nie przekroczyłi 30 roku życia. 
Jury konkursowe stanowią wybitni znawcy 
muzyczni i dyrektorowie wszystkich oper 
polskich. Nagrody konkursowe, w łącznej 
wartości 5 tysięcy złotych, ufundowane 70- 
stały przez Ministerstwo WR. i OP., Pana 
Prezydenta m. st. Warszawy, Filharmonję 
Warszawską, Polskie Radjo, Biuro Podróży 
„Orbis*, osoby prywatne, oraz przez T. O. N. 
Laureaci otrzymują możność uzyskania en- 
gagement w operze, lub będą mogli bezpłat- 
nie ukończyć naukę w studjum operowem 
T. O. N-u. Z ich grona zostanie wyłonioną 
polska śpiewacza ekipa reprezentacyjna, któ- 
rą w roku przyszłym. wyśle TON. na zawody 
międzynarodowe w Wiedniu. 5 

Dyrekcja T. O. N-u przyjmuje do dnia 1 
czerwca b. r. zgłoszenia kandydatów, którzy 
korzystać będą mogli z ulg w kupnie biłeti 
kolejowego w drodze powrotnej, oraz z uzy 
skania taniego pomieszczenia w Warszawie. 

Zasadnicze warunki Konkursu omawia 
I który otrzymać można w biurze 

Towarzystwa, Warszawa, Teatr Wielki, ulica 
Senatorska 21—25, oraz we wszystkich loka- 
lach Polskiego Biura Podróży „Orbis*. 

sł 
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RADJO 
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 popul. 
15,06: Kom. 15,20: „Stanisław August jako 
zbieracz" — odczyt. 15.45: „Saksofon i uku- 
lelo“. 1610: Radjokronika. 16.30: „Na pla- 
necie Wienus* — odczyt. 16,55: Słuchowisko 
dla dzieci. 17,20: Koncert dla dzieci. 18,00: 
Transm. naboż. majowego z kaplicy w Ost- 
re Bramie. 19,00: Tygod. litewski. 19,15: 

ręczenie nagród laureatom Wielkiego 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. 23,00: Aud. li- 
teracka pośw. J. Weysenhoffowi. 23,30: Muz. 
taneczna. 

— 

NIEDZIELA, dnia 15 maja 1932 roku. 

10.15: Nabożeństwo z Poznania. 11.58: 
Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15: 
Poranek symf. z Filharm. 14.00: „Samodzia- 
ły wełniane* odczyt. 14.20: Aud. rolnicze i 
muzyka. 15.55: Audycja dla dzieci. 16.20: 
Transm. spotkania tennisowego o puhar Da- 
visa z Warsz. (Polska—Holandja). 16.55: 
„Audycja dla wszystkich Nr. 77“. 17.45: Ką- 
cik językowy. 1 Koncert. 19.00: Litewska 
uadycja literacka. 19.20: „Zbieracz bogów 
odczyt. 19.40: Progr. na poniedziałek. 19.45: 
Słuchowisko. 20.15: Koncert. 21.55: Kwadr. 
liter. 22.10: Koncert kameralny. 22.40: Kom. 
i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
ZBIORY STANISŁAWA AUGUSTA. 

O godz. 15.25 transmitowany będzie ze 
Lwowa odczyt dra M. Gębarowicza p. t. „Sta- 

misław August jako zbieracz”. Prelegent scha- 

  

„K U RJ E R W 

SPORT. 
Pierwszy dzień Davis-Cup 

Polska prowadzi 2:0 
WARSZAWA. 13.V. (Pat.) W. pierwszym 

dniu spotkań tenisowych o puhar Davisa 
Polska—Holandja, Polska prowadzi 2:0. Ro- 
zegrano dwie gry pojedyńcze, W pierwszej 
mistrz Polski Tłoczyński łatwo pokonał naj- 

lepszego tenisistę Holandji Timmera w trzech 
setach 7:0, 6:3, 6:4. W drugiej grze wice- 
mistrz Polski Maks Stolarow po zaciętej wal- 
ce zwyciężył Hughana w 5 setach 6:8, 6:2, 
5:7, 6:0, 6:0. 

Sukces Jądrzejowskiej w Berlinie. 
BERLIN. 13.V. (Pat.) Wi czasie piątko- 

wych zawodów w międzynarodowym tur- 

rakteryzuje kolekcjonerstwo , jako przejaw 
w. XVIII i zaznajomi ze zbiorami oraz z ga- 
lerją obrazów Stanisława Augusta, wielkiego 

opiekuna artystów i. mecenasa sztuki. 

GODZINA 19 MINUT 15! 

Dzisiaj w studjo rozgłośni wileńskiej 
zgromadzą się laureaci Wielkiego Konkursu 
Muzycznego, aby z rąk Dyrektora R. Pikieła 
otrzymać zdobyte nagrody. Tę uroczystość 
radjową, która niewątpliwie żywo obchodzi 

wszystkich radjosłuchaczów, nadamy o godz 
19.15. 

JAK ONI SIĘ MYLILI. 

„W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha— 
niechże to kto zrozumie i czyta i słucha”. 
Tak pisał jeden z „wybitnych* krytyków w 
r. 1842 o Juljuszu Słowackim. Uśmiechamy 
się z politowaniem. A jednak, ileż tego ro- 
dzaju mylnych sądów wydano o wielkich 
twórcach, ilu z nich cierpiało z powodu nie- 
uznawania przez współczesną krytykę. Inte- 
resujące szczegóły z tej dziedziny przyniesie 
feljeton Mieczysława Smołarskiego o godz. 
21.55. 

nieju tenisowym klubu Rathe-Weiss Jędrze 
jowska odniosła znakomity sukces nad Ame- 
rykanką Jacobs, dotychczasową faworytką 
do tytułu mistrzyni Berlina. Spotkanie to 
zakończyło się wynikiem 6:2, 4:6, 6:4 na ko- 
rzyść Jędrzejowskiej. Zatem do półfinału po- 
za Jędrzejowską wchodzą Krahwinkeł, Ada- 
moff i Resnitzek. 

NAJBLIŻSZE MECZE PIŁKARSKIE. 

Dziś, w niedzielę i poniedziałek rozegrany 
zostanie następny akt mistrzostw piłkarskich 
okręgu wileńskiego. W pierwszym dniu zmie 
rza się po raz pierwszy w roku bieżącym 
mistrz okręgu 1 p. p. Leg. z ŻAKS-em. Ogól 
nie przewidziane jest zwycięstwo wojsko- 
wych. + 

Z rozegranych w tym okresie meczy naj- 
ciekawiej zapowiada się niedzielne spotkanie 
Ogniska z Makabią. Wynik trudny tu jest do 
przewidzenia, wielu liczy się z wygraną Ogni- 
ska, które w roku bieżącym zapowiada się 
jako jeden z najpoważniejszych kandydatów 
do tytułu mistrzowkseigo. 

W poniedziałek 1 p. p. Leg. spotka się 
ze świeżo pasowaną do kl. A drużyną 6 p. p. 
Leg. 

Wszystkie mecze odbędą się na boisku 
Makabi. 

IL E N SK 1 

Wieści z Daleziego Wschodu 
Racjonalizacja komuhikacji w Mandżźurji 

Podczas gdy w Mandżurji zachodniej pro 
wadzone są jeszcze walki z resztkami wojsk 
starogiryńskich, nienawidzącemi  Japończy- 
ków i nowego rządu mandżurskiego, w oś- 
rodkach adminstracyjnych nowego państwa 
gorączkowo prowadzone są prace organiza- 
cyjne. Czynione są głównie przygotowania 
do zracjonalizowania komunikacji kolejo- 
wej, która w ostatnich czasach / znacznie 
ucierpiała. 8 

Z początkiem maja odbyla się w Charbi- 
nie konferencja dyrektorów wszystkich kolei 
mandżurskich, na której rozpatrywano kwe- 
stję taryf przewozowych, które. dotychczas 
były niejednolite. Ustanowiona ma być jed- 
nolita taryfa przewozowa dla wszystkich ko- 
lei mandżurskich w walucie mandżurskiej t. 
j. w srebrnych dolarach. Ciekawe jest, że 
nowa taryfa obowiązywać będzie również 
na kolei wschodnio-chińskiej, która pod tym 
względem była dotychczas niezależna. 

Proponuje się budowę licznych nowych 
kolei, któreby odległe kraje mandżurskie 
przybliżyły do cywilizacji. Aby pociągi mog- 
ły stawiać opór bandytom, przyczepione bę- 
dą do nich jeden lub dwa wagony pancerne 
z oddziałem ochronnym. 

Obecny mandżurski minister komunikacji 
Lisz-Cjan-Szu oznajmił przedstawicielom pra 
sy, że rząd mandżurski wykupi wszystkie 
koleje żelazne, które dotychczas znajdują się 
w obcych rękach, a przedewszystkiem kolej 
wschodnio-chińską. Wielką uwagę zwracać 
się będzie na przewóz automobilowy. W tym 
celu prowadzone będą rokowania z europej- 
skiemi i amerykańskiemi fabrykami. Chodzi 
o to, aby fabryki te tworzyły swe oddziały w 
Mandżurji. Jeszcze w roku bieżącym rozpo- 
częta zostanie budowa dróg; pierwsza droga 
wybudowana będzie pomiędzy Czin-Czuniem 

a Girynem. Również przewóz wodny zosta- 
nie udoskonalony. Po ulepszeniu komuni. 
kacji rzecznej Mandżurja zamierza wybudo- 
wać własną flotę handlową morską. 

  

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIA WŚRÓD KOMUNISTÓW 

Wi, WILNIE. 

W związku z wystąpieniem młodzieży ko- 
munistycznej przed gmachem  kuratorjum 
szkolnego, © czem donosiliśmy już we wezo 
rajszym numerze  „Kurjera Wileńskiego, 
Graz w związku z rozrzuceniem znacznej ilo 
ści ulotek komunistycznych i wywieszeniem 
płachty z napisami antypaństwowemi na ro- 
gu licy Portowej i Jagiellońskiej, eo miało 
miejsce we ezwartek w nocy, władze śledcze 
przeprowadziły w mieście szereg rewizyj w 
mieszkaniach osób podejrzanych o dziułal- 
neść wywrotową. W: wyniku rewizyj areszto- 
wane 6 osób, których osadzone w areszeie 
centralnym. (e). 

BÓJKA POMIĘDZY PRZECHODNIAMI. 

Wczoraj wieczorem przy ulicy Wileńskiej 
wpobliżu kościoła Katarzyny doszło de bójki 
pomiędzy przechodniami. Bójkę zlikwidowa- 
ła polieję. Podczas bójki dwie osoby zostały 
poważnie potłuczone. Dwuch awanturników 
zatrzymano. (e). 

ZNOWU ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Ostatnio w Wiilnie znacznie wzrosła ilość 
samchójstw, przybierając rozmiary prawdzi- 
wej epidemji Niema dziś prawie dnia, żeby 
w kronice kryminałnej nie zanotowano za- 
machu samobójczego. W dniu wczorajszym 
również zawezwano pogotowie ratunkowe 
na ulicę Szkaplerną, gdzie znaleziono zatrutą 
młodą kobietę. Jest nią 21-letnia Helena 
Hocuto (ulica Szkaplerna Nr. 40). 

Przewieziono ją do szpitala Sawicz, gdzie 
stwierdzono, iż denatka zatruła się miesza- 
niną jodyny z kwasem siarczanym. — Po- 
wód — romantyczny. 

ZAGADKOWE ZATRUCIE SIĘ JAGODOWEJ 

W dniu wczorajszym w godzinach poran 
nych pogotowie ratunkowe zawezwane zosta 
ło na ulieę Mostową Nr. 3-A,.gdzie znalezio- 

Mir 109 (2351 

no zatrutą w mieszkaniu żonę aresztowanego 
niedawno dyrektera łombardu przy ulicy 
Biskupiej Bronisława Jagody. 

Gdy rano służąca Jagodów wstąpiła. de 
pokoju sypialnego zauważyła, iż pani leży 
w łóżku nawpół przytomna. Zaniepokojona. 
tem służąca zaalarmowała sąsiadów, którzy, 
zawezwali pogotowie ratunkowe. 

Lekarz stwierdził, iż Jagodzina uległa: 
poważnemu zatruciu weronalem, Po udzie- 
leniu zatrutej pierwszej pomoey pogotowie 
pozostawiło ją, na prośbę rodziny na miejscu 
pod opieką lekarza prywatnego. 

Przy jakieh okolicznościach nastąpiło 
zatrucie narazie nie ustalono. Nie wyjaśnio- 
no również czy. ma się tu do czynienia z 
samobójstwem czy też przypadkowem zat- 
rueiem. 

Policja prowadzi dochodzenie. (e). 

KATASTROFA MOTOCYKLOWA NA ULICY 
BELINY. 

Wezoraj w godzinach poobiednich przy 
ulicy Beliny wywrócił się szybko mknący 
motocykl. Motocyklista, sekretarz adwokata. 
Mareinowskiege p Joachim Bałter zamieszka 
ły przy ulicy Nowogródzkiej Nr. 10 odniósł 
poważne uszkodzenia twarzy, klatki pier- 
sicwej i rąk. Zawezwane na miejsce wypad 
ku pogotowie ratunk. przewiozło go do szpi- 
tala. Motocykl uległ częściowemu uszkodze- 
niu. Katastrofa nastąpiła naskutek nierówna 
ści terenu. (e). 

DZIECKO SPADŁO Z DRUGIEGO PIĘTRA. 

Tragiezny wypadek miał miejsce, w dniu 
wezorajszym przy ułicy Sadowej Nr. 25, 
gdzie pczostawieny bez opieki 8-letni chło- 
piee spadł z drugiego piętra klatki sehodo- 
wej. Zawezwane pogotowie ratunkowe prze- 
wiezło ciężko rannego chlopea w stanie bar- 
dzo groźnym de szpitala dziecinnego na An- 
tokołu. [OR 

  

Popiersjele Przemysł Rralouty 

Dziś! 
nerów! 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dźwiękowe Kino 

CASINO) 
Wielka 47, tel. 15-41. 

| Dziśl 

  

Szaleństwa amerykańskich miljo- 
Rozpustne życie elity New-Yorkul 

Nad program: Rewelącyjna rewja podlotków. 

Niezapomn. „Ben-Hur*, 
ulubien. kobiet całego świata 

  

NIEWINNA GRZESZNIC 
W rolach głównych: fascynująca, pełna temperamentu Joan Crawford i najgł. amant Clark Gabie. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o g. 2-ej 
CENY MIEJSC: na |-szy seans: Bałkon 50 gr, Parter 80 gr, na pozost. seanse: Balkon 70 gr., Parter od 1 zł. 

Ramon Novarro pzzżecnisier= NAD RANEM ilmie śpiewno-dźwięko 
Śpiew! Muzyka! Tańce! Fascynująca treść! Przepychi — Nad osiem Najnowsze aktualia dźwiękowe. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

W TYCH DNIACH: GÓRY W PŁOMIENIACH 

Przebój sensa- 
cyjno-erotyczny 

Na |-szy seans ceny zniżońe. 

    

  

Bžwlęk. Kino-Taatr 

PAN 
йса Wielka 42. 

Dziś ost. dzień! Dźwiękowiec 
z ulubieńcem publiczności, słyn. 

DZIEWCZĘ Z NAD WOŁG 
iw wykonaniu słynnej orkiestry. Rosyjskie tańce. Ciekawa treść z życia rosyjskiego. — Nad program: Najnowsza 
atrakcja Paramountu i ostatni dziennik Pata. — Początek o godz. 4-ej. 

160 SYMEM : «+ EWELINĄ HOLT w rolach 
głównych 

Dramat życiowo-erotyczny na tle melodyjnej ilustracji 
muzycznej, przeplatanej przepyszn. śpiewem rosyjskim 

Na pierwszy seans ceny zniżone 
  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
fobek dworca kolejow.) 

Ghani: do niedziel Aiacznie, NEBWAN 
sensacyjny dramat obyczajowy м’ 10 aktach 

Nad program: Tygodnik Gaumonta. 

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

Pocz. o g. 6-ej, w święta o 4-ej. 

W rol. gł: Emilio Ghio- 
Kally Sambucini, 

Nast. program: Ucieczka od miłości 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

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

Al Capone z Jackiem Dlamondem. W rolach głównych: Gary Cooper i Silva Sidney. 
Nad program: Dźwiękowy tygodnik (ostatnie aktualności świata) i dźwiękowa komedja-farsa w 2 aktach. 

Potężny dramat w 14 

aktach z walk bandy 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

wiatowid 
ul. Mickiewicza 9. 

wielkiej miłości. 
szałam. tempo akcji i cichy romant. 

W rolach głównych: 

Dziś! Wielka atrakcja sezonu. Pierwszy raz w Wilnie w wersji dźwiękowej 
największe arcydzieło prod. polskiej reż. J. Lejtesa. Zupełnie nowa kopja 
i nowe wydanie. Wspaniała epopea walk powstańców polsk w 1863 r. p.t. 

Zbyszko Sawan, A. Zelwerowicz, J. Turków 
HURAGAN 

i wielu 
innych 

  

Do wynajęcia 
iokal frontowy 

DYPLOMOWANY 

inżynier - budowniczy 
Poszukuje się 

gońców 
TRIO Pierwszorzędna pracow- 

sów, biu- 
ów leczni- 

    

  

Akuszerka 

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

Akuszerka 

Marja Arezina 

  

DUZY PLAC 
przy ulicy MILEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje sie na raty 
O warunkach dowiedzieć się: 

ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

  

przyjmuje od 9 r. de 7 w 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
na lewo Gedeminowską 

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

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. It 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz' 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

  

  

Z”. podczas pożaru 
7 września 1931 roku 

   NASIONA 
warzywne, 
z pierwszorzędnych plantacyj 
i zagraniczn., o najwyższej sile kiełkowania 

EDMUND RIEDL 
SKŁAD NASION 
LWÓW, RUTOWSKIEGO 3 

Cenniki szczegółowe wysyłam na żądanie 

  

    
kwiatowe i gospodarskie 

krajowych 

poleca 

  dowód osobisty, wydany 
przez Starostwo w Świę- 
cianach na imię Jakubow- 
skiego Azula, zam w za- 
ścianku Beli, gm. świę- 
ciańskiej, unieważnia się. 

dklep Malerjałów Pi$miennych 

Kojosti NANÓIOWY. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wiinie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 22. II. 1932 r. 
528. II. Firma: „Hamąk — spółka z ograniczoną od— 

powiedzialnošcią“ 
wisa, zam. w Wilnie, ul. Szopena 3 — 7. Zgłoszono lik- 
widację spółki. 

Na likwidatora powołano Jojnę Tre-   

244[VI.. 
  
  

63. VIII. Firma: „Akcyjne Towarzystwo Kurlandz: 
kiej Olejarni w Wilnie spółka akcyjna“. Na członka za- 
rządu na miejsce zmarłej Pesi Makower powołano Ra- 
chelę Szadowską zam. w Wilnie, ul. W. Pohulanka 16. 
Dr. C. Szabad i Ida Szapiro przestali być kandydatami 
względnie zastępcami członków zarządu. Zmiany art, 
6, 10 i 12 statutu spółki uchwałone zostały na Walnent: 
Zgromadzeniu akcjonarjuszów w dniu 29 grudnia 1931 r. 

| zaprotokułowanem w formie aktu przez Notarjusza Ja-- 
na Buyko w Wilnie pod Nr. 4532. 249/VI. 

W dnia 29. II. 1932 r. 
525. II. Firma: „Metalpoł — Spółka z ogr. odp.* 

Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

243/VI.. 

W dniu 3. HI. 1932 r. 
512. II. Firma: „Towarzystwo Mąkwil Spółka z ogr- 

odp.“ Na likwidatora powołano Icka Łoma, zam. w Wil-- 
nie, ul. Zawalna 40. Zgłoszono likwidację spółki. 246/V7. 

  
  

443. VI, Firma: „Woropajewskie Zakłady Przemy- świeżo odremontowany 
2-pokojowy z kuchnią, 
z wodą i elektrycznością, 
Ludwisarska || róg Jezu- 
iekiej. Nadaje się dla fel- 
czera, akuszerki albo na 
sklep mięsny, spożywczy, 
mleczarnię i in., a także 
ma pracownię krawiecką 
fin. Wiadomość u dozor- 

cy domu. 

Dam 100 zł. 
łub więcej za wyrobienie 
mi posady pomocnika go- 
spodarczego, pisarza, wo- 
žnego, subjekta lub jakiej- 
kolwiek innej. Wykształ- 
cenie: 4 klasy gimnazjum 
i 3 letnia szkoła rolnicza. 
Łaskawe oferty pod adr.: 
Kierownictwo szkoły po- 
wszechnej w Michałow- 
szczyżnie, p-ta Holszany, 
woj. wileńskie, Stanisław 

Chmielewski. 

  

POSZUKUJE ZAJĘCIA 
jako praktykant w biurze 
budowlanem. wzgl. u pp. 
inżynierów budowniczych 
za b. skromnem wynagro- 
dzeniem. Łaskawe oferty 
do Administracji „Kurjera 

М1 * pod „M. B.* 

Najmniej 500 zł. 
zarobku ewent. stałą po- 
sadę, pensję i t. d. dla 
osób mających szerokie 
znajomości.  Fachowość 
zbyteczna. Zgłosz.: Goza- 
kred, Lwów, Wałowa 11. 

Restaurację 
z wyszynkiem, bilardami, 
elegancko urządzoną, b. 
dobry interes, uzdrowisko 
Inowrocław, Sprzedam 

z powodu choroby 

Gorski, Inowrocław, 

  

  

  Poprzeczna 16.   

z własnemi rowerami 
Zgraszać się: Hotel Łódź, 
pokój 4, w godz.5—7 pp. 

POTRZEBNY 

damski fryzjer 
lub fryzjerka do zakładu 
w dobrym punkcie lub 
wydam w dzierżawę salon 
damski. Dowiedzieć się: 
Trocka 9, m. 20, Borowik, 

od godz. 7—9 wiecz. 
  

Nowoczesny 

zakład fryzjerski 
1. Kamm, róg Szopenow- 
skiej i Sadowej. Salon 
damski i męski. Solidna 
obsługa. Ceny dostępne. 
  

Fortepian 
gabinetowy sprzedaje się 
okazyjnie bardzo tano — 

Krakowska 34, m. |   

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

ukcyj 
DO WYNAJĘCIA 

Św. Jakóbska 14—2. 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

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

pod Nr. 6334,   

czych i bielizny 

SZ. SZNEJDEROWA 
Szopena 2, m.5, przepro- 
wadziła się na ul. Mic- 

kiewicza 46, m. 19. 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wił.* 

pod „Młoda panna* 

  

  

Wdowa bezdzietna, śred- 

i jąca prak- 
gospo- 

darstwa w majątku i do- 
mach miejskich 

poszukuje pracy 

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

     

  

gub. Nr. 823 od roweru 
na 193] r., wyd. przez 

Magistrat m. Wilna na im. 
Dominika Kurmina, unie- 

WAZNIE się. 

  

Z: Nr. 983, 989, 990, 
992 od rowerów na 

193] rok, wyd. przez Ma- 
-gistrat m. Wilna na imię 
Kronika Bera, uniew. się. 
  

gub. Nr. 406 od roweru 

na 1932-33 rok. wyd. 
przez Magistrat m. Wilna 
na im. Wincentego Drze- 

wickiego, uniew. się. 

KUPIĘ 

mały domek 
na Zwierzyńcu 

Oferty „Kurjer Wileński" 

    

  
„ELEONORA ” 

Wilno, ul. Św. Jańska 1 (dawnie Borkowski) 
Poleca po cenach przystępnych: 

Papier, księgi buchalteryjne i doręczeń, dzienniki 
podawcze, skorowidze, kwitarjusze, druki, artyku- 
ły biurowe i szkolne, galanterja skórzana, dział 
art. malarski, kreślarski i rysunkowy, datowniki, 
pieczęcie gumowe i bilety wizytowe. Dostawa do 
biur, urzędów i szkół na dogodnych warunkach. 

  

  

11 i ANA ODAOAYAK 

KONCESJONOWANY ELEKTROMONTER 

STANISŁAW PIÓREWICZ 
UL. OFIARNA Mo 4, m. 9. 

WYKONY WA: instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony.    III
 

J A M M   i 

słowe Spółka Akcyjna*. Zarząd spółki obecnie stano- 
wią: Nochim Zinger, Awsiej Zinger, Maks Brancowski,. 
Izaak Brancowski i Zalman Rozow. Weksle, plenipoten- 
cje, prokury, umowy, konirakty, akty hipoteczne i no- 
tarjalne, czeki na rachunek bieżący tudzież pisma z żą-- 
daniem zwrotu sum z instytucyj kredytowych winny” 
być podpisywane w imieniu spółki pod stemplem fir- 
mowym przez jednego z Brancowskich łącznie z jednym» 
z pozostałych członków zarządu. 248/VT.. 

W dniu 14. III. 1932 r. 

506. II. Firma: „Kino — Kasino w Wilnie spėlka: 
z ogr. odp.* Siedziba spółki została przeniesiona na ul.. 
Wielką 47 w Wilnie. 245/VI. 

515. II. Firma: „Wilgum Spółka z ogr. odp.* Zarząd 
spółki obecnie stanowią zam. w Wilnie, Mowsza Lew,. 
przy ulicy Subocz 10 i Borys Gołdberg przy ulicy W.. 
Pohulanka 35. 247/VL.. 

Przy zakupach prosimy powoływać s'ę 
na ogłoszenia w „Kurjerzae Wileńskim” 

BRE UBGZZEI 

SYDNEY HORLER. 28) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

Przeczytawszy ten list trzykrotnie, 
z coraz większem niezadowoleniem 
za każdym razem, Holiday sięgnął po 
słuchawkę telefoniczną. 

— Mayfair 3279 Y. 
— Hallo — rzekł głos, na którego 

dźwięk Holiday drgnął. 
— Tu mówi Holiday. 
— Ach, to pan? 

/  Brzmialo to, jakby dziewczyna 
dość nieudatnie sadziła się na ton obo- 

jętności. 
— Proszę pani, ja tego uczynić nie 

mogę — oświadczył, wkraczając odra- 
zu in media res. 

— Woli pan zlekceważyć moje 
zdanie? 

— Nie o to chodzi, tylko że... Och. 
przez telefon tak trudno się porozu- 
miewać... Może pani raczy wyznaczyć 
mi gdzie spotkanie? 

Niecierpliwie czekał na odpowiedź 
jednak gdy ta przyszła, poczuł wście- 
kłość. 

— Przepraszam, lecz to niemożli- 
we. 

— Czemuż to, jeśli łaska? 

— Są powody. 

I Holidayowi się wydało, iż dziew- 
czyna zatamowała oddech. 

— Ależ to nie ma sensu. — Po- 
czem, opanowawszy się, ciągnął dalej: 
— Tak czy owak, niestety nie mogę 
teraz wyjechać z Londynu: pokrzyżo- 
wałoby to zbyt liczne moje zamiary. 

Przełożył Czesław Kozłowski. 

Żegnam panią, miss Insall. 
Dość długa pauza. Myślał już, że 

odłożyła słuchawkę. 

Jednak po chwili usłyszał zupeł- 
nie spokojny jej głos. 

— Dowidzenia, panie Holiday. 

Grzecznie powiesił słuchawkę, ale 
potem wybuchnął. Co ulicha jest tej 
dziewczynie? Za jakiegoż to wymocz- 
ka ona go bierze? Opuścić Londyn, 
kiedy Benelli i Stadenfeld, nie mówiąc 
już o tej gadzinie Merricie, krzątają 
się na całego? Co to, to nie. 

Wchodzący Somers spojrzał nań 
ponuro. 

— Przyszedł jakiś pan Bishop, pro 
szę pana — zameldował. 

—Proš go! — pośpiesznie rozka- 
zał Holiday. 

Ajent wywiadu uśmiechnął się do 
niego krotochwilnie, ściskając mu rę- 
kę. 

— No, jeszcze żyjecie, jak widzę. 
— Tak jest, ty kruku! Żyję jesz- 

cze i pielęgnuję wcale poważną bolą- 
czkę. Co was sprowadza w niskie mo- 
je progi? 

Bishop spoważniał. 
— (Chciałem się dowiedzieć, czyś- 

cie nie widzieli Trailla — zapytał. 
— Trailla? Nie. Albo co? 
— Ponieważ nigdzie go nie znaj 

duję. 
Holiday wybałuszył oczy. 
— Nie znajdujecie go? — powtó- 

  

rzył. — Niby jakże to? Co mu się sta- 
ło? 

— Tego właśnie byłbym bardzo 
rad się dowiedzieć i dlatego tu wpa- 
dłem. Sądziłem, że może od was 0- 
trzymam jakie informacje. 

Holiday potrząsnął głową. 

— Niestety nie wam powiedzieć 
nie mogę. Ostatnio się z nim nie wi- 
dywałem. — Nie dał Bishopowi wy- 
jaśnienia, dlaczego się z Traillem nie 
widywał, teraz bowiem brzmiałoby to 
dziecinnie i śmiesznie. — Opowiedž- 
cie mi o wszystkiem. 

— Niewiele jest do opowiadania—- 
odparł Bishop tonem bardziej niż za- 
zwyczaj serjo. — Traill i ja pracowa- 
liśmy wspólnie. Nie mam prawa mó- 
wić, nad czem mianowicie, ale zapew- 
ne domyślacie się poniekąd sami po 
tem, co zaszło na ulicy Taviton. Umó- 
wiliśmy się z Traillem, że się w pew- 
nem miejscu spotkamy zeszłej nocy. 
Nie przyszedł. Już to samo było dziw- 
ne, mógłby mię bowiem zawiadomić 
listownie, a nie uczynił tego. Wszyst- 
kie szczegóły zajęłyby zbyt wiele cza- 
su, ale wierzajcie mi na słowo, że 
mam powody do niepokoju. Gdy zaś, 
poszedłszy do jego mieszkania, stwier- 
dziłem, że nie wracał tam od dwóch 
dni, obawy moje wzrosły. Sądziłem, 

że może wy coś wiecie. 

Holiday zapalił fajeczkę. 

— Nie potrzebuję chyba podkre- 
ślać, że zarówno wy jak i Traill do- 
kładaliście wszelkich starań, żebym 
był jak tabaka w rogu. Bardzo mi 
przykro, Bishop, ale nie mogę wam 
dopomóc. Szczerze tego żałuję; bar- 
dzo się z Piotrem przyjaźnię, Nie daj 
Boże, by mu się stało co złego. 

— A tymczasem właśnie coś złego 
musiało m usię chyba przytrafić—po- 
sępnie zauważył Bishop. — Ci nasi 
przyjaciele nie patyczkują się. 

— Ja. coś o tem wiem! — I Holi- 
day, na pytające spojrzenie Bishopa, 
wyjaśnił: — Świeżo miałem nowy do- 
wód ich przedsiębiorczości, lecz o tem 
długoby opowiadać. Narazie zajmij- 
my się tylko Traillem. Jeżeli mi poz- 
wolicie, chętnie służyłbym wam po- 
mocą. 

— Bardzo poczciwie z waszej stro- 
ny, Holiday. Doceniam to. 

—(Chodzi o to, czy przyjmujecie 
moje usługi? Te wszystkie tajemni- 
czości możeby komuś imponowały, 
ale mnie nużą tylko i drażnią. Gadaj- 
cież nareszcie po ludzku, co się świę- 
ci? 

— Będę możliwie otwarty, Holi- 
day; może nawet bardziej, niż mi wol 
no. „„Wyrzuciliśmy* was wtedy, jak 
powiadacie, dlatego, że nie mieliśmy 
wyboru. Cała ta sprawa jest urzędo- 
wa i ściśle poufna; nie od nas zależy 
decyzja, komu się z niej zwierzać 
Chciejcie to dobrze zrozumieć. 

— Zgoda. Nie jestem takim osłem, 
by tego nie pojąć, — odparł ułagodzo- 
ny Holiday. Ale czemu u djabła Traill 
nie powiedział mi tak poprostu? 

— No i są w tem różne komplika- 
ejex: 

' — Chwileczkę — przerwał Holi- 
day. — Czy panna Insall także służy 
w. Wywiadzie? 

Bishop na chwilkę zawahał się. 

— N—nie — odparł wreszcie. 

Holiday ze złością potarł zapałkę. 

— Więc po kie. licha, pozwalacie 

jej wystawiać się na tak straszliwe 
ryzyka? 

— Wyjaśniając wam to, Holiday, 
złamałbym obietnicę. Co do jednego 
wszakże mogę was upewnić: zarówno 
Traill jak i ja dziesięć razy usilowa- 
liśmy wyperswadować jej udział w 
tem wszystkiem. Napróżno jednak; . 
jest bowiem w tej sprawie coś najży- 
wotniejszej dla niej wagi, to też wszy” 
stkie namowy spalają na panewce. 

— Ami sposób odmówić jej? 

— Ani sposób. Albo raczej owszem 
byłby sposób; mianowicie ująć tego 
wściekłego .psa, dla którego Staden- 
feld i jego szajka pracują. Gdy to się 
stanie — a przysięgła sobie choćby i 
własne życie pośwęcić temu celowi— 
Walerja Insall spocznie na laurach. 

— A tymczasem zamordują ją. 

— Niestety to nie wykluczone; 
lecz jej to nie odwodzi od zamiarów 
— przeciwnie, raczej zacietrzewia ją 
bardziej jeszcze. ‚ 

— Trzeba jej strzec. Policja — — 

Bishop uśmiechnął się. 

— A toby się ucieszyła!... Najbar- 

dziej w świecie niepożądane byłoby 
dla niej wtrącenie się policji w tę spra 
wę, którą poczytuje ona za ściśle pry- 
watną. Wybaczcie, że znowu jestem 
„tajemniczym, ale trudno, nie moja 
to wina. 

— Ano, trudna rada. Jedna kokrop 
ne to; oczekiwać z dnia na dzień wieś- 
ci o jej zamordowaniu. Cóż więc my- 
ślicie przedsięwziąć co do Trailla? 

Holiday pragnął przepłoszyć ze 
swej głowy myśl o Walerji Insall. 

— Zawiadomiłem swój departa- 
ment. Co nieco powiedziałem policji. 

Na tę wszelakoż niebardzo liczę, zna 

jąc metody Stadenfełda. 

— Słusznie. Od ostatniego naszego» 
widzenia się, doświadczyłem na włas- 
nej skórze, jaki wesoły z niego figlarz.. 

I opowiedział Bishopowi, co się z 

nim działo owej pamiętnej nocy... _ 

— Powiadacie, że to było na Ed* 
gware? — zawołał Bishop. — Ba, tóż 
w dzisiejszej „Gwieździe'* jest coś ©» 
wybuchu w pewnym domu na Edgwa- 
re. 

Wyciągnął z kieszeni dziennik t 
podał go Holidayowi. 

Ów przeczytał rzucający się w oczy” 
nagłówek: 

DZIWNY WYPADEK W EDGWARE 

DOM CAŁKOWICIE ZNISZCZONY 
ZAGADKOWY WYBUCH. 

Przejrzał krótką notatkę i zwrócił 
gazetę Bishopowi. 

— Gdyby nie ja, panna Insall mo- 
żeby zbadała tajemnicę tego domu —- 
powiedział, — Teraz to już przepadło. 
Bishop, ona musi zaniechać tego wszy, 
stkiego — raz jeszcze powtórzył z mo- 
cą. — To zbyt niebezpieczne, jak sa- 
mi widzicie — dodał, skinąwszy gło” 
wą w kierunku dziennika. 

— (Czyż ja o tem nie wiem! Ta bare 
da wieleby dała, ażeby dostać w swe 
ręce mnie albo Trailla (kto wie zresz- 
tą, czy biedak już nie wpadł w ich si- 
dła!), lecz jeszcze o wiele więcej dali= 
by oni za ujęcie Walerji Insall. 

Holiday gryzł cybuszek fajki. 

(D. e. B.). 

Drukarnia „Znicz”; Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40, . Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp. 
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