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ZAGADKA JAPOŃSKA. 
W grudniu r. ub. pod naciskiem 

rosnących wpływów kół wojskowych 

i prawicowych ustąpił w Japonji 

rząd liberałny p. Wakatsuki. Władza 

z rąk partji ,„Minseito* przeszła do 

stronnictwa „Seijukai*, które oddaw- 

na żądało zastosowania ostrego kursu 

w konflikcie mandżurskim. Rozpisane 

wkrótce pótem wybory dały partji 

rządzącej przewagę w parlamencie. 

Minister skarbu poprzedniego rządu, 

sprzeciwiający się ze względów finan- 

sowych rozszerzaniu akcji wojskowej 

w Chinach i Mandżurji, został zastrze- 

lony przez fanatyków ostrego kursu. 

Wypadki zdawały się iść ku wojnie 

z Sowietami, które zaczęły koncen- 

trować wojska nad Amurem. Wypra- 

wa szanghajska i proklamowanie 

państwa mandżurskiego były dzie- 

łem nowego rządu premjera Inukai. 

Zdawało się, że coraz silniejszy 

pęd Japonji do utwierdzenia się na 

kontynencie azjatyckim znajduje 

zdecydowanego wykonawcę w rzą- 

dzie, reprezentującym potężne klany 

imperjalizmu japońskiego. Bezwzglę- 

dna energja ekspedycji szanghajskiej 

wskazywała na to, że Japonja nie 

cofnie się przed użyciem wszelkich 

znajdujących się w jej dyspozycji 

środków dla osiągnięcia swoich ce- 

Ale w Szanghaju 

spotkano się z oporem nieoczekiwa- 

nym, który zmusił Japonję do zaan- 

gażowania znacznych sił, a koszta 

ekspedycji powiększył . wielokrotnie. 

Okazała się potrzeba wytężonej och- 

rony nowego państwa mandżurskie* 

go przed „buntownikami*  chiński- 

mi, których liczba stale rosła, Z poza 

nich wyłaniało się groźne oblicze in- 

terwencji sowieckiej. 

łów politycznych. 

Rząd Inukai zdecydował się zwi- 

nąć jeden z frontów, aby nie rozpra- 

szać sił. Po niezliczonych perypetjach 

i sporach w Genewie, oraz Szanghaju, 

doszło do porozumienia  chińsko- 

japońskiego co do ewakuacji tego 

miasta. Rezygnując z dalszych zdo- 

byczy w tym kierunku, musiał jed- 

nak rząd japoński działać niezmier- 

nie ostrożnie, aby nie narazić prestiżu 

swego państwa w oczach ogromnie 

czułego na tym punkcie narodu. 

Mimo wysiłków policzono mu te u- 

stępstwa na minus. Opierając się na 

objętej duchem wojowniczym armji 
radykalne elementy japońskie nie 

chciały się p)ogodzić z polityką rządu, 

który przyszedł do władzy poto, aby 

realizować wielkie cele ekspansji 

japońskiej na kontynencie. 

Rząd Inukai zaczął obawiać się 

finansowych skutków swej akcji, 

która bardzo ciężkiem brzemieniem 

legła na skarbie japońskim. Trzecia 

część wpływów budżetowych, jak do- 

noszą dzisiejsze depesze, musiała 

pójść na pokrycie kosztów ekspedy- 

cyj do Szanghaju i Mandżurji, a 

wciąż jeszcze końca nie było widać. 

Ochrona Mandżurji od Chińczyków, 

prowadzących  podjazdową wojnę 

sposobem „naturalnym“, wymagała 
coraz to większych nakładów pienięż- 

nych. Wyczerpanie zasobów skarbo- 

wych na „pacyfikację* Mandżurji 

mogło postawić Japonję w bardzo 

trudną sytuację w razie późniejszego 
konfliktu z Sowietami. Państwo pro- 

wadzące prawidłową gospodarkę ka- 

pitalistyczną, okazało się w tym 

względzie słabsze od posługującego 

się rabunkiem lub nieopłatnym przy- 

musem nomada chińskiego. 

Ze zrozumienia tej paradoksalnej 

sytuacji zrodził się zapewne wśród 

młodych elementów armji japońskiej 

ruch, wymierzony przeciwko pano- 

waniu kapitalizmu, jako przeszkody 

do osiągnięcia wielkich aspiracyj na- 

rodu japońskiego. Zjawisko to jest 

niesłychanie ciekawe. 

Ultimatum, które armja postawiła 

rządowi zamordowanego premjera, 

żąda energicznego prowadzenia kam- 

panji wojennej w Mandżurji, jako 

konieczności państwowej, a zarazem 

—zwolnienia ludności rolniczej od 

nadmiernego obciążenia podatkowe- 

go! Rozjeżdżający automobilami po 

ulicach Tokio zamachowsy rzucali 

bomby na gmachy rządowe i banki 

a na przechodniów ulotki, wzywające 

do walki z panowaniem kapitalistów 

i do zasadniczych reform politycz- 

nych. Nie wiemy dotąd jakie to mają 

być reformy, ale samb zestawienie 

postulatów każe przypuszczać, że ci 

szczególni rewolucjoniści rzucają ha- 

sło uspolecznienia kampanji wojsko- 

wej prowadzonej na kontynencie w 

imię najwyższych interesów duszące- 

go się na wyspach narodu. Jest to 

jakgdyby próba zerwania z zasadą 

finansowania wyprawy wojskowej z 

normalnych wpływów państwowych, 

próba pociągnięcia narodu do bezpo- 

Średnich, bezzwrotnych (a więc nie 

za pomocą pożyczek wewnętrznych) 

w dużym stopniu naturalnych świad- 

czeń wszystkich warstw na rzecz 

wspólnego wielkiego celu. 

Cesarz japoński nosi miano „Syna 

nieba“ i cieszy się dotąd niespotyka- 

ną już w innych pozostałych monar- 

chjach czcią i autorytetem, Premjer 

jest z natury rzeczy mężem zaufania 

cesarza. Jeżeli więc zamachowcy nie 

zawahali się dokonać krwawej de- 

monstracji na osobie, posiadającej 

zaufanie „Syna nieba*, wskazuje to 

na niezmiernie głębokie zmiany w 

psychice narodu odznaczającego się 

dotąd bardzo silnem poczuciem hie- 

rarchji i karności. 

O utworzeniu nowego rządu decy- 

dować będzie armja i rozmaite orga- 

nizacje patrjotyczne, oparte o specy- 

ficzne dla stosunków japońskich 

klany rodowe. W jaki sposób gene- 

rałowie i przywódcy tych klanów po- 

trafią pogodzić w swoim programie 

imperjalistyczną politykę antysowie- 

cką w Chinach z antykapitalistyczne- 

mi hasłami, które w dniu zamachu 

kolportowane były przy akompanja- 

mencie wybuchów bomb na ulicach 

Tokio—to jest bodaj najciekawszą za- 

gadką, która wyłania się z wypad- 

ków japońskich, W stosunkach euro- 

pejskich jedynie w ruchu hitlerow- 

skim można znaleźć pewne pokrewne 
z tamtym elementy. Zresztą, wiado- 
mości z Japonji są tak fragmenta- 
ryczne, a ocena ich tak trudna bez 

bezpośredniej znajomości stosunków 

krainy wschodzącego słońca, że trze- 

ba się ograniczyć do postawienia py- 

tań. Odpowiedzi udzielą dalsze wy- 

padki. Testis. 

BEST LARA 

Powrėt p. premjera Prystora. 

WARSZAWA. 18. V. (Pat) Pan 
prezes Rady Ministrów Prystor po- 
wrócił do Warszawy i objął dziś urzę- 
dowanie. 

Linja lotnicza Warszawa — 
Wilno. 

WARSZAWA, 18.V. (Pat.) W dn. 
wczorajszym powróciła do Warsza- 
wy delegacja polska pod kierownic- 
twem mjr. Makowskiego, dyrektora 
Polskich Linij Lotniczych „Lot“ i 
przedstawicieli Ministerstwa Komuni 

kacji, która bawiła w Rydze w spra- 
wie uruchomienia nowej linji lotni- 
czej Warszawa—Ryga. Komunikacja 
na tej linji podjęta będzie z chwilą 
ukończenia technicznych przygoto 
wań. W związku z tem ma być rów- 
nież utworzona nowa krajowa linja 
lotnicza na szlaku Warszawa— Wilno. 

BRE LARA OZI I E ZYDOEE LIRC PARZE 

Cukier w workach JUTOWYCH 

krzepi plantatora JUTY. 
Cukier w workach LNIANYCH 

osłodzi dolę ROLNIKA. 

Na Dalekim Wschodzie. 
Po zabójstwie premiera Japonii. 

Warunki armii co do utworzenia rządu. 
TOKIO. 18.V. (Pat.) Jest rzeczą 

obecnie możliwą, że armja zgodzi się 
ną utworzenie gabinetu z łona partji 
Seiyukai, lub konserwatywnej, na 
którego czele stanąłby minister spraw 
wewnętrznych w rządzie Inukai Su- 
zuki, o ile partja konserwatywna 

Przy, jmie program gospodarczy armji, 
źawierający między innemi reformę 
podatku gruntowego w celu ulżenia 
doli farmerów oraz wprowadzenie 
moratorjum dła długów, zaciągnię- 
tych przez farmerów i drobnych kup- 
ców. 

ile kosztowała Japonię kampania w Szanghaju 
i Mandżurii. 

PARYŻ. 18.V. (Pat.) Pisma podają o sy- 

tuacji finansowej Japonji szereg danych sta- 

tystycznych. 

| Kampanja w Szanghaju i Mandżurji po- 

ciągnęła za sobą w okresie od 30 września 

1931 r. do maja 1932 r. wydatki w wyso- 

  

Rada Ligi Narodów. 
Sprawy śląskie. — Petycja księcia Piessa. х 

GENEWA. 18.V. (Pat.) Rada Ligi 
Narodėw na šrodowem posiedzeniu 
zalatwila wszystkie sprawy wojewody 
śląskiego, figurujące na porządku 
dziennym obecnej sesji. Pierwszą by” 
ła petycja Związku Polaków ze Ślą- 
ska Opolskiego, eo do której sekre- 
tarz generalny zakomunikował, że 
wobec znacznej objętości petycji, za- 
wierającej 150 stron druku, nie zdo- 
łano jej jeszcze przetłumaczyć na ję- 
zyk francuski i angielski i rozesłać 
członkom Rady. Z tego powodu oraz 
ze względu na nadejście nowej skargi 
mniejszości polskiej. w Niemczech 
Rada postanowiła odroczyć postępo- 
wanie do sesji wrześniowej. W ten 
sposób Rada na sesji wrześniowej 
zajmie się całokształtem sytuacji 
mniejszości polskiej w Niemczech. 

Następnie sprawozdawca zakomu 
mikował, że delegacja niemiecka za- 
wiadomiła dziś listownie generalnego 
sekretarza, iż zamierza petycję księ- 

cia Plessa wnieść na podstawie art. 
72 konwencji górnośląskiej do Try- 
bunału Międzynarodowego w Hadze. 
Czyniąc to, delegacja niemiecka ziś- 
ciła zapowiedź, uczynioną jeszcze na 
styczniowej sesji Rady Ligi Narodów. 
Na podstawie tego listu Rada przy- 
jęła rezolucję, uznającą, że dla niej 
sprawa księcia Plessa jest ostatecznie 
załatwiona. W ten sposób uniknięto 
podwójnej procedury, któraby miała 
miejsce, gdyby Niemcy, zamiast po- 
woływać się na. art. 72 konwencji 
górnośląskiej, zaproponowały Radzie 
zwrócenie się do Trybunału o wyda- 
nie opinji doradczej. Następnie Rada 
odrzuciła dwie petycje indywidualne 
z polskiego Górnego Śląska, stwier- 
dzając, zgodnie z zapatrywaniami 
rządu polskiego, że jedna z nich nie 
ma charakteru mniejszościowego, a 
druga nie jest uzasadniona. Sprawa 
reformy rolnej rozpatrywana będzie 
prawdopodobnie w piątek. 

Porażka Niemiec 
w Komisji lotniczej konferencji rozbrejeniowej. 

GENEWA, 18. 5. (Pat). Komisja lotnicza 
konfereneji rozbrojeniowej rozpoczęła w dn. 
18 b. m, dyskusję nad raportem podkomite- 
tu technicznego o broni lotniczej ofenzyw- 

nej., 
Na początku posiedzenia delegat niemiec 

ki ošwiadezyl, že raport podkomitetu nie 
zadawala delegacji niemieckiej. Domaga się 
ona, by komisja wzięła za podstawę swych 
prae nie ten raport, lecz propozycję niemiec- 
ką, zmierzającą do uznania całego lotnictwa 
wojskowego za broń efenzywną. Delegat 
niemiecki raz jeszcze powoływał się na fakt 
że traktat wersalski zakazał Niemcom posia- 
dania lotnietwa wojskowego. 

Na propozycję przewodniczącegc delegat 
niemiecki zgodził się, by wniosek niemiecki 
dyskutowany był w związku z pierwszym 
punktem raportu podkomitetu. Wniosek nie 
miecki spotkał się z ostrą krytyką wielu 
dełegatów. 

Delegat bełgijski oświadczył, że debata 
komisji musi mieć charakter czysto technicz- 
ny, natemiast wniosek niemiecki chce skie- 
rować ją na tory polityczne, co jest niedo- 

puszezalne. Komisja niema żadnego po- 
wodu zastanawiać się, dlaczego traktat wer- 
salski zakazał Niemcem posiadania pewnych 
rodzajów broni. Komisja ma wskazać, jaka 
jest breń lotnicza specjalnie ofenzywna. Nie 
może ona podać w odpowiedzi listy broni 
zakazanej Niemcom przez traktat wersalski, 
gdyż byłoby to sprzeczne z poglądami więk- 
Szości delegatów i z zadaniami komisji. 

Przeciw ; wnioskewi niemieckiemu wypo- 
wiedzieli się także delegaci Franeji, Szweeji, 
Czechesłowacji, Szwajcarji t innych krajów. 
Delegat niemiecki w toku dyskusji zabierał 
kilkakrotnie głos, wysuwając wciąż nowe ar- 
gumenty polityczne, eo skłoniło przewodni- 
czącego do wezwania delegacyj, by ograni- 

ezyły się do dyskusji czysto technicznej. 
Po dyskusji przewedniczący zapytał dele- 

gata niemieckiego, czy wycofuje swój wnio- 

sek, czy też pragnie głosowania. Delegat 
niemiecki zażądał głosowania. Dało ono re- 
zultat następujący: wniosek niemiecki zo- 
stał odrzucony 22 głosami przeciwko 7. 
Prócz Niemiec za wnioskiem głosowały tyl- 
ko Chiny, Węgry, Bułgarja, Sowiety, Ture ja 
i Austrja, 

Rekonstrukcja gabinetu Rzeszy 
odroczona 

do chwili załatwienia programu społeczno - politycznego. 
BERLIN. 18.V. (Pat.) Gabinet Rze 

szy kontynuował w dniu 18 b. m. 
obrady nad sprawami finansowemi 
w związku z planem zwalczania bez- 
robocia. W posiedzeniu uczestniczył 
gen. Schleicher i desygnowany na mi- 
nistra gospodarki Rzeszy Goerdeler. 

W kołach poinformowanych pod- 
kreślają, że kanclerz zdecydował się 
odroczyć sprawę rekonstrukcji gabi- 
netu do chwili załatwienia programu 

społeczno-politycznego. wiadomości o 
oczekiwanej w najbliższych dniach 
nominacji ministrów Reichswehry i 
gospodarki Rzeszy zostały z miaro- 
dajnej strony potwierdzone. 

W najbliższych dniach kontynuo- 
wane będą dalsze konferencje kancle- 
rza Brueninga z gen. Schleicherem. 
Powrót kanclerza Brueninga z Neu- 
deck nastąpi prawdopodobnie dopie- 
ro w końcu bieżącego miesiąca. 

Plan „grupy generałów". 
PARYŻ, 18. 5. (Pat). Korespondent „Le 

Journal* doncsi z Berlina: Plan „grupy ge- 

rałów* polega na utworzeniu dyrektorjatu, 

który składałby się z v.on der Osten-War- 

nitza, naejonalisty, przyjaciela prezydenta 

Hindenburga, hr. von  Schwerin-Krosiga, 

znawey spraw reparaeyjnych i finansowych, 

dr. Brueninga, któryby otrzymał tekę mi- 

nistra spraw zagranicznych, oraz gen. von 

Schleichera jako ministra wejny. W tym 

projekcie dyktatorskim dr. Schaecht objąłby 

ponownie stanowisko prezydenta Banku Rze- 

Szy. 

  

Wyrok w sprawie b. premiera 
litewskiego Petruiisa. 

Skazano go na 2 lata ciężkiego więzienia i pozbawienie 
wszystkich praw. 

BERLIN, 18. 5. (Pat). Z Kowna donoszą 

że trybunał najwyższy po kilkudniowej roz- 

prawie skazał byłego litewskiego premjera 

i ministra finansów Petralisa na 2 lata cięż 

kiego więzienia oraz na zapłaeenie 96 tys. 

Itów. Petrulisa pozbawiono wszystkich praw 

obywatelskich. 

O 

kości 158 miljonów yen. Pozatem rząd ja- 

poński zmuszony jest zażądać w okresie do 

marca 1933 r. nowych kredytów dla mini- 

sterstwa marynarki wojennej oraz na wypła- 

ty rent inwalidom wojennym w sumie, do- 

chodzącej do 285 milj. yen. Razem zatem na 

wydatki, związańe z kampanją pod Szan- 
ghajem i w Mandžurji — 442 milj. yen, t. zn. 

1/3 wpływów budżetowych. Niedobór budże- 

towy wynosi obecnie 282 milj. yen. Minister- 

stwo finansów, które przewidziało na roz- 

maite konieczne wydatki kwotę około 800 

miłj. yen, zmuszone jest do zaciągnięcia po- 

życzki w wysokości miljarda yen. 

Obawy Chińczyków. 
MOSKWA, 18. 5. (Pat). Donoszą z Nanki- 

nu, że cfiejalny organ rządu chińskiego wy- 

reża obawę, iż ostatnie wydarzenia w Tokio 

mogą fatalnie odbić się na stosunkach chiń- 

sko-japoūskich. Pismo podkreśla, że japoń- 

skie koła wojskowe nie były zadowolone na- 

wet z agresywnego stanowiska premjera 

Inukai wobee Chin. 

Bunt garnizonu mandżurskie- 
go w Czang-Czung. 

MOSKWA, 18. 5, (Pat). Że źródeł chiń- 
skich donoszą e buneie stełecżnego garnizo- 
na mandżurskiego w Czang-Czung. Bunt zo- 
stał stłumiony w zarodku przy pomocy woj- 
ska japońskiego. Rozstrzełano 53 żołnierzy. 
Wedłe doniesień japońskich, w  Laojanie 
'Tunlao zbuntował się pułk kawalerji kiryń- 
skiej. Żołnierze miełfi zdemolować dowódz- 
twe pułku i z bronią w ręku wymaszerować 
na półnoeny wsehód w kierunku koneentra- 
eji wojsk powstańczych. 

Hala Ententa przeciwko anarchiz- 
mowi gospodarczemu Kuropy. 
BIAŁOGRÓD. (Pat.) Po ostatniem 

posiedzeniu ministrów Spraw Zagra- 
nicznych Małej Ententy wydany zo- 
stał komunikat następujący: 

W czasie dwóch posiedzeń niedziel- 
nych trzej ministrowie Spraw Zagra- 
nicznych państw Małej Ententy roz- 
patrywali w dalszym ciągu zagadnie- 
nia ekonomiezne, poruszone już w s0- 
botę przyczem doszli do wniosków 
następujących: 

Należy położyć kres takiej polity- 
ce gospodarczej, która utrzymuje 
państwa europejskie w słanie chaosu, 
każde państwo bowiem wydaje za- 
rządzenia samo dła siebie, nie trosz- 
cząc się o zarządzenia przeciwne, co 
w rezultacie prowadzi do anulowania 
ich, niszcząc środki obiegu gospodar- 
czego i finansowego i czyniąc bezuży- 
tecznemi instytucje finansowe i gos- 
podarcze istniejące od 100 lat. Podob 
ne metody stanowią zwrot do syste- 
mu prymitywnego co jest godnem po- 
żałowania cofaniem się. W związku 
z tem występuje potrzeba układów 
międzynarodowych uwzględniających 
w sposób harmonijny potrzeby gospo 
darcze każdegó państwa. 

Biorąc pod uwagę ogólny brak 
zgodności w polityce gospodarczej mi- 
nistrowie Małej Ententy zgadzają się, 
że w momencie obecnym nałeży się 
wyrzec wszelkiej inicjatywy w tym 
kierunku, jednakże państwa Małej En 
tenty są zawsze gotowe wziąć udział 
w posunięciach wychodzących od in- 
nych państw i współpracować w.tej 
dziedzinie z dobrą wołą i szczerem 
pragnieniem osiągnięcia celu. Minist- 
rowie mniemają, że należy rozpocząć 
od skromnego ukałdu regjonalnego i 
wychodząc z tego założenia przyjęli 
od początku propozycję francuską w 
sprawie układu 5 państw. Państwa Ma 
łej Ententy gotowe są przyczynić się 
do zrealizowania tego układu, przy- 
czem nie żywią żadnych ukrytych dą- 
żeń politycznych i liczą się z interesa- 
mi państw sąsiednich. 

Ministrowie Spraw Zagranicznych 
Małej Ententy mają nadzieję, że gdy- 
by się udało zrealizować tę pierwszą 
kombinację, mogłaby ona z łatwością 
stać się podstawą układu o charakte- 
rze bardziej ogólnym. Jednocześnie mi 
nistrowie stwierdzają, że chaotyczny 
stan gospodarstwa międzynarodowego 
wytworzył trudności finansowe, któ- 
rym należy przeciwdziałać możliwie 
jak najprędzej. 
    

POD FACHOWEM KIEROWNICTWEM 

WARSZTATY 
REPERACYJNE 
maszyn i narzędzi rolniczych 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 
Wilno, Zawalna 11-a     

Wzmożona akcja anty- 
polska w Niemczech. 

Mobilizacja oddziałów 
hitlerowskich w Gdańsku. 

Co pisze prasa niemiecka. 

BERLIN, 18. 5, (Pat). Wczorajsze artyku 
ły „Verwaerts* i „Abend* © mobilizaeji hi- 
tlerowskich oddziałów szturmowych w Gdań 
sku wywołały na łamach prasy naejonalisty- 
eznej konsternację, wyrażającą się w ata- 
kach na Grganizację partji socjaldemokraty- 
cznej. Hugenbergowski „Der Tag* pisze: Czy 
adpowiedziałne czynniki w Niemczech nie 
widzą, że jedno ze stronnietw uznało nara- 
zie za zbyteczne obronę Gdańska przed ata- 
kami Polski i nie życzy sobie zupełnie po- 
wrótu wołnego miasta do Rzeszy, 

„Vorwaerts* przedrukowuje w wydaniu 
dzisiejszem  wiademeść, zamieszczoną w 
dzienniku „Der Abend* o mobilizacji hitie- 
rowskich oddziałów szturmowych na obsza- 
rze Gdańska, zaopatrując ją w tytuły: „Na- 
pływ szturmoweów hitlerowskich do Gdań- 
ska*. „Jakie plany są przygotowywane na 
obszarze wolnego miasta* i t. d. 

Antypolska i antyfraneuska manife- 

stacja harcerzy niemieckich. 

LIPSK, 18, 5. (Pat). Z Bullenstedtu dono- 
szą, że na odbytym w Zielone Świątki do- 
rocznym złocie niemieckiej młodzieży har- 
cerskiej przyjęto następującą rezolucję: 

Uroczyście oświadczamy, że nie mamy 
zamiaru Znosić na stałe hańbiącego naród 
niemiecki dyktatu wersalskiego. Chcemy 
przestrzeni do życia i żądamy z całą stano- 
wczością od przywódców narodu, aby utra- 
cone przez zdradę ziemie na Wschodzie i 
Zachodzie znowu zdobyli dla Rzeszy, cho- 
ciażby siłą. My młodzież, nie spoczniemy w 
naszej walce dopóty, dopóki naród niemiecki 
nie stanie się zupełnie wolnym. 

Zjazd, w którym uczestniczyło 2000 mło- 
dzieży w wieku do lat 17, miał charakter 
wybitnie manifestacyjny antypolski i anty- 
franeuski, я 

Dalsze ogniwo. 

LIPSK, 18, 5. (Pat). Dzień wczorajszy 
zgromadził wszystkieh uczestników ełbią- 
skiego zjazdu związku popierania niemczyz- 
my zagranieą, stanowiącego dałsze 
wrogiej Polsee manifestacji, która jak pi- 
szą korespondenci prasy nacjonalistyeznej— 
była potężrym wyrazem woli I myśli narodu, 
widzącege swą przyszłość na Wschodzie. 

ROEE 

Encyklika papieska. 

CITTA DEL VATICANO. 18.V. (Pat) 
Z okazji Święta Serca Jezusowego 
Ojciec Świr wydał encyklikę, w któ 
rej wzywa do pokuty i modłów o od- 
wrócenie ciężkich doświadczeń, jakie 
nawiedziły ludzkość. Encyklika pięt- 
nuje ruch ateistyczny, kierowany głó 
wnie przez komunistów i wzywa wie- 
rzące narody, aby utworzyły jednolity 
front przeciwko wrogom idei chrze- 
ścijańskich podstaw społeczeństwa, 
działając środkami |legalnemi oraz 
modlitwą i pokutą. Encyklika potę- 
pia pozatem imperjalizm nacjonali- 
styczny, który w każdym narodzie 
stwarza własnego boga. 

: Ly 

Kronika telęgraficzna. 
— Przybył wczoraj do Warszawy nowo- 

mianowany poseł republiki urugwajskiej p. 
Elizo Gomez. 

— Szkołę oficerów marynarki wojennej 
otwiera rząd mandżurski w Cinczou. 

— Biłans walk ostatnich 4 dni w Bom- 
haju wyraża się liczbą 88 zabitych i 850 ran- 
nych. Nóc z 17 na 18 b. m. minęła spokoj- 
nie.: Wi dniu 18 b. m. rano rozruchy się po- 
nowiły. Do godz. 11 rano zanotowano 4 za- 
bitych i 60 rannych. 

— Wybuch benzyny, przewożonej samo- 
chodem ciężarowym nastąpił z niewiadomej 
przyczyny w Beni Amra (Alger). Eksplodo- 
wało 100 litrów benzyny i około 600 litrów 
nafty. Dwóch robotników zginęło na miejs- 
cu, szofer zaś i dwaj inni robotnicy doznali 
ciężkich poparzeń. Samochód spłonął dosz- 
czętnie wraz z ładunkiem. 

— Tajfun, który szalał w okolicy Iolo 
(Filipiny), jak dotychczas stwierdzono spo- 
wodował śmierć 150 ludzi. 30.000 ludzi ро- 
zostało bez dachu nad głową. 

— Wistrzymała całkowicie produkeję, 
zwalniając jednocześnie wszystkich pracow- 
ników w. liczbie 780 ludzi, jedna z najwięk- 
szych fabryk obuwia Fremkenstein w Bur- 
scheid (Niemcy). 

-— Bogate żyły złota w okolicach miejsco- 
wości Napo w Ekwadorze (Ameryka Połud- 
niowa) odkryli dwaj górnicy. Górnicy ci ma- 
ją przystąpić do eksploatacji tych  tere- 
nów po sprowadzeniu potrzebnych maszyn 
i otrzymaniu koncesji na eksploatację. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

z dnia 18 V. b. r. 

WALUTY I DEWIZY: Paryż 35,14—36,23 
—35,05. Szwajcarja 174,40—174,83—173,97. 
Berlin 212,70. Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 4 proc. po- 
życzką inwestycyjna 90,60. 5 proc. konwer- 
syjna 38—38,25. 7 proc. stabilizacyjna 48,13— 
51,13—47,75. 4 proc. dolarowa 47,25. 10 proc. 
Kolejowa 102. 8 proc. L. Z Z C. K. i B R, 
obligacje B. G. K. 94. Te same 7 proc. 83,25. 
7 proc. L. Z. ziemskie dol. 54 (drobne). 52,50 

-—53 (drobne). 4 proc. ziemskie 28, 8 proc. 
ziemskie złotowe 50. Tendencja na pożyczki 
słabsza, na listy niejadnolita. 

AKCJE: Bank Polski 71—71,25. Tendeneja 
niece mocniejsza.
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W odpowiedzi na oszczerczė m 
inwektywy Dziennika Wileńskiego. 
List otwarty w sprawie gospodarki Zarządu Dembińskiego. 

W odpowiedzi na „rewelacje* „Dzien- 

nika Wileńskiego* (Nr. 110) p. t. „Weksle 
wyborcze p. Dembińskiego* b. zarząd 
Bratniej Pomocy, którego prezesem był 
p. H. Dembiński, nadsyła, z prośbą o 
umieszczenie, następujący list: 

W Nr. 110 „Dziennika Wileńskie- 
go“ z dn. 15.V. r. b. ukazał się arty- 
kuł p. t. „Weksle wyborcze p. Dem- 
biūskiego“, w którym „senjor Młodzie- 
žy Wszechpolskiej“ usiluje przez kłam 
liwe przedstawienie faktów, dotyczą- 
cych wydawnictw Bratniej Pomocy w 
r. b. wywołać w szerszej opinji publicz 
mej wrażenie jakichś niedokładności 
w gospodarce Zarządu kadencji kol. 
H. Dembińskiego. Będąc członkami te- 
go Zarządu uważamy za swój obowią- 
zek wystąpić publicznie z listem ot- 
wartym, by umożliwić opinji publicz- 
nej właściwą ocenę etyczną, ataków 
prasowych. 2 

W artykule swym Senjor M. W. 
operując argumentami brukowej po- 
lemiki stara się zakwestjonowač celo- 
wość i legalność wydatków poczynio- 
nych za naszej kadencji na druk spra- 
wozdań. Chodzi tu o a) sprawozdanie 
z działalności Zarządu za rok 1931-32; 
b) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
za rok 1930-31, c) sprawozdanie Nad- 
zwyczajnej Komisji dla zbadania gos- 
podarki Mensy, d) preliminarz budże- 
towy; e) regulaminy świadczeń samo- 
pomocowych. Wyjaśniamy istotne mo 
tywy, jakie skłoniły Zarząd do wyda- 
nia poszcezgólnych druków. 

Wydanie sprawozdania z rocznej 
działalności Zarządu było uzasadnio- 
ne względami następującemi: a) wszy 
stkie lepiej funkcjonujące Bratnie Po- 
moce innych środowisk wydają dru- 
kiem roczne sprawozdania; b) wobec 

uzyskania za naszej kadencji od 
Władz Rządowych i Banku Gospodar 
stwa Krajowego subsydjów na sumę 
21.220 zł. ciążył na Bratniej Pomocy 
specjalny obowiązek ujawnienia dru- 
kiem całokształtu gospodarki finanso- 
wej Stowarzyszenia, by dokładnie zi- 
lustrować celowość zużycia udzielo- 
nych subsydjów; c) wobec chaosu ra- 
chunkowego i nadużyć w latach ubieg 
łych Uniwersyteckim Władzom Nad- 
zorczym zależało na rozejrzeniu się w 
całorocznej gospodarce Stowarzysze- 
nia, uwidocznionej w szczegółowych 
sprawozdaniach i zamknięciach  ra- 
chunkowych; d) niezbędnem też było 
zapoznać członków Stowarzyszenia z 
rozwojem agend i umożliwić im wgląd 
w gospodarkę samopomocową, czego 
nie daje wysłuchanie sprawozdania na 
zebraniu walnem; e) wydurkowanie 
sprawozdania było niezbędnym warun 
kiem propagandy potrzeb młodzieży 
akademickiej wśród społeczeństwa. 

Wydrukowane sprawozdanie za- 
wierało także ogólne wytyczne samo 
pomocy koleżeńskiej, a więc: statysty 
czne opracowanie potrzeb niezamoż- 
nej młodzieży, zasady gospodarczej 
polityki samopomocowej, metody or- 
ganizacji pracy i rachunkowości Sto- 
warzyszenia. 

Gołosłowny zarzut „Senjora M. 
W.', iż było ono „najohydniejszą bi- 
bułą agitacyjną* można wytłumaczyć 
tylko złą wolą i interesami Młodzieży 
Wszechpolskiej, jako grupy politycz- 
nej, walczącej o opanowanie terenu 
akademickiego. 

Koszta druku sprawozdania wyno- 
szące 1310 zł. Zarząd pokrył z kredy- 
tów, przewidzianych budżetem dz. I 
par. 2, pkt. c i dz. I par. 18. 

Pozatem na prośbę Komisji Rewi 
zyjnej Zarząd wydrukował jej spra- 
wozdania za 1930-31 i 1931-32, oraz 
sprawozdanie Nadzwyczajnej Komisji 
do zbadania gospodarki Mensy. Wy- 
drukowanie tych sprawozdań podykto 
wane było następującemi względami: 
a) szeroka opinja publiczna i dobre 
imię Stowarzyszenia wymagało poda- 
nia do wiadomości sprawy nadużyć w 
1930-31 oraz gospodarki Zarządu z te- 
go okresu. Sprawozdanie Nadzwyczaj 

  

nej Komisji do zbadania gosp. Mensy 
było zgodnie z uchwałą Komisji Rewi- 
zyjnej integralną częścią jej sprawoz- 
dania i zawierało materjał dotyczący 
nadużyć i gospodarki w Mensie, co też | 
było przedmiotem zainteresowania sze 
rokiego ogółu członków Stowarzysze- 
nia. 

Sprawozdania powyższe opierały 
się w swoich konkluzjach na danych 
cyfrowych, ustalonych w szczegóło- 
wych wykazach oraz protokółach, wo- 
bec tego w stosunku do nich zarzut 
„druczków... i najohydniejszej bibuły 
agitacyjnej...'* pozostaje tylko złośliwą 
inwektywą. Również „zarzut ten jest 
nieuczciwym chwytem walki politycz- 
nej w odniesieniu do druku prelimi- 
narza budżetowego na 1932 rok i regu 
laminów świadczeń samopomocowych 
Druk budżetu był konieczny, gdyż 
zgodnie ze stanowiskiem Władz Nad- 
zorczych może uchwalić budżet tylko 
zebranie Wałne. Wobec prymityw- 
nych form budżetowania i braku ja- 
kichkolwiek przepisów budżetowych 
niezbędne było wydurkowanie szczegó 
łowego regulaminu budżetowania oraz 
schemątu budżetu —» jako wzoru dla 
następnych Zarządów. Wydrukowane 
regulaminy świadczeń samopomoco- 
wych miały być podręcznem skodyfi- 
kowaniem obowiązków i praw, jakie 
przysługują członkom Stowarzyszenia. 

Tak więc zarówno budżet jak i re- 
gulaminy o tyle uważać można za „bi- 
bułę agitacyjną* o ile w oczach „Sen- 
jora M. W.* wszelkie prace, wykonane 
nie przez Młodzież Wszechpolską sta- 
ją się szkodliwemi dla niej „druczka- 
mi“, 

Oczywišcie, že koszta wszystkich 
drukėw z wyjątkiem sprawozdania Za 
rządu z rocznej działalności, będąc 
jednorazowym wydatkiem na uspraw 
nienie samopomocy, nie mogły obcią- 
żać normalnej gospodarki naszego Za 
rządu i wymagały dodatkowych wpły- 
wów. W zrozumieniu tego Zarząd 
nasz, nie nadwerężając funduszów 
przewidzianych w budżecie uzyskał 
dodatkowe dochody. Koszta wszyst- 
kich druków za wyjątkiem sprawozda 
nia wyniosły 1715 zł. Na pokrycie po- 
wyższego wydatku przeznaczono 1000 
zł. z subsydjum. uzyskanego od p. 
Premjera A. Prystora w dn. 17 lutego 
b. r., które to 1000 zł. zostały prze- 
ciągnięte przez księgę kasową. Poza- 
tem uzyskano od Jego Magnificencji 
Rektora 715 zł. Jego Magnificencja 
Rektor uiścił powyższą sumę w ten 
sposób, iż należność 2000 zł. Bratnia- 
ka wobec kwestury U. S. B. z tytułu 
pożyczki krótkoterminowej zmniej. 
szył o przyznane 715 zł., tem samem 
kwota powyższa weszła do Kasy Sto- 
warzyszenia w ogólnej sumie 2000 zł., 
przeprowadzonej przez księgi kasowe, 
jako pożyczkę. A teraz zestawmy z 
tem, co pisze „Senjor M. W.* 

1». dziś za to reklamiarstwo i „wyborcze 
fundusze dyspozycyjne* płacić ma ogół Pol- 

—skiej Młodzieży Akademickiej.. a sanacyjni 
„przyjaciele* Młodzieży zapomnieli o niej, sko 
ro za nią nie płaci się politycznem wysługi- 
waniem się... Czy p. Dembiński przyniesie na 
15 maja 1000 zł. od p. Prystora i 715 zł. od 
J M. Rektora Januszkiewicza?*. 

Cynizmu ostatniego pytania tłuma- 
czyć nie potrzeba. Obie sumy, żądane 
przez „Senjora M. W.* już dawno zo- 
stały przez Bratniak zrealizowane. 

(D.n.). 
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Wobec Lozanny. 
Wobec zbliżających się debat go- 

spodarczych w. Lozannie powszech- 
nie stawia się pytanie, jaki obrót 
przyjmie sprawa spłaty długów. St. 
Stroński w „Kurjerze Warsz.“ potrafi 
tylko alarmować, że: 

Gdy kanclerz Bruening zapewnia obóz 
Hitlera w Recihstagu i w Niemczech, że inne 
państwa już mniej-więcej godzą się na to, 
by Niemcy nie płaciły odszkodowań, a wobec 
tego, aby wybiły sobie z głów resztki... na- 
dziei mówi w stronę zagranicy: 

Widzicie, jak wygląda sprawa odszkodo- 
wań! Może wolicie Hitlera? Jeżeli nie, trzeba 
wyraźnie powiedzieć, że to sprawa skończona 
i to raz na zawsze. 

„Gazeta Polska* zastanawia się 
nad wytworzoną sytuacją: 

Lozanna natomiast musi coś wymędrko- 
wać przed l-ym lipca. Tego dnia bowiem 
kończy się moratorjam Hoovera i Wiuj Sam, 
który skarży się na brak znaków obiegowych, 
wyciągnie rękę po europejskie należności, 
Niemiła perspektywa, bo ani Francja, ani 
Anglja nie wstawiły centyma czy pensa do 
swych budżetów na spłatę długów wojen- 
nych. Zresztą, nawet gdyby nie było tej 
formalno-prawodawczej przeszkody, to dob 
rze nie widać jak te dwa państwa — że wy- 
mienię przedewszystkiem najbogatsze — mo- 
głyby sobie dać radę. 

„.Cóż więc mówić o krajach uboższych? 
Jeżeli polskie finanse jeszcze trzymają się 
dla obcych niezrozumiałym cudem wściek- 
łego napięcia woli i decyzji wytrwania nie- 
liczącej się z żadnemi drugorzędnemi wzglę 
dami, to szereg innych państw już bez cere- 
monji mówi: pas! 

„.A więc? By znaleźć odpowiedź, trzeba 
zdaje się sięgnąć śmiało do skarbnicy rodzi- 
mego humoru i przypomnieć jedną z wielu 
przygód legendarnego p. Rabinowicza. Pa- 
miętacie historję o wekslu, która dzisiaj 
świat cały już kilkakrotnie obiegła dookoła? 
Nie mógł zasnąć biedny Rabinowicz, gdyż 
miał nazajutrz weksel do płacenia. Zlitowała 
się nad nim żona, i otworzywszy okno, 
krzyknęła do sąsiada: „Rabinowiez panu ju- 
tro weksla nie zapłaci*, Poczem, wróciwszy 
do męża, oświadczyła łagodnie: „Możesz 
spać teraz, to on spać nie będzie”. 

Tą poczciwą żoną ma zdaje się być dzisiaj 
Lozanna. 

Zaś sjonistyczny „Nasz Przegląd“ 
stwierdza wzrastające bezhołowie go- 
spodarki międzynarodowej, które mu 
si doprowadzić do sytuacji bez wyj- 
ścia. 

Polityka i postępowanie państw wierzy- 
cielskich nie jest konsekwentne. Przez wstrzy 
manie kredytów spowodowały kryzys. Przez 
swą politykę gospodrczą uniemożliwiają pła- 
cenie długów... Nie zaciągaliśmy lekkomyśl- 
nie pożyczek. Ale gdy wierzycielskie państwa 
dławią wszelki eksport, nie mogą kraje dłuż- 
nicze płacić swych zobowiązań. 

Artykuł nosi charakterystyczny 
tytuł: Front dłużników. Tak. Coraz 
jaskrawsza staje się sytuacja i coraz 
konieczniejsza jest zdecydowana, 
świadoma celu postawa gospodarcza 
—wyraźny, wspólny front. m. 

  

Dalsze przesłuchiwanie. — Scena ze sztandarem. 
PARYŻ, 18. 5. (Pat). Podczas wczorajsze- 

go przesłuchiwania Gorgułowa sędzia śled- 
czy pokazał mordercy walizkę. którą on po- 
zostawił na przechowaniu na dworcu łyoń- 
skim. 

Po stwierdzeniu, iż należy ona do za- 
bójcy i otwarciu jej sędzia wyciągnął cho- 
rągiew z zielonego jedwabiu, Przedstawia 
ona w środku czerwony krzyż św. Jerzego 
na czarnej tarczy. Gorgułow na widok cho- 
rągwi zaczął krzyczeć: „Niech żyje Rosja 

ZWIEDZANIE WILNA. 
Szlachetni cudzoziemcy, którzy zbie 

gają się z całego świata by tłumnie 
nawiedzać nasz gród, ubogi, ale sław- 
ny, dzielą się (w przybliżeniu) na trzy 
gatunki, których specimeny mogliś- 
my oglądać w czasie dwóch dni świą- 
tecznych. Jedni (mniejsza o narodo- 
wość) choćby ich wabiła najzieleńsza, 
majowa zieleń naszych gajów. biegną 
ostrym kłusem w okolice Synagogi i 
powtarzają: „Aoh, that ghetto it is 
mervellius, just like Jeruzalem”, i ku 
radości kornaków, obiecują, zamiast 
do Palestyny, przyjeżdżać tutaj po 
egzotyczne wrażenia. Ten typ tury- 
stów czasami dopytuje jeszcze o Kara- 
imów i Tatarów, o meczet i kenessę, 

ale o chrześcijańskich wyznaniach 
czy świątyniach niech im nawet ko- 
chany. pan Ferdynand nie opowiada, 
bo tego jest pełno w całej Europie. 

Drudzy, wycierpią sumiennie oglą- 
danie murów i nałamią się po paru 
godzinach do umiejętnego wykręcania 
sobie nóg „Śladami Mickiewicza”. 
westchną pobożnie u  Ostrejbramy. 
spytają czy cały Uniwersytet zbudo- 
wać kazał Piłsudski, i jak mógł profe- 
sor Ruszczyc dopuścić do takiej ruiny 

Katedrę, która zresztą...? Czy nie mo- 
że poczekać jeszcze? Bo Państwo ma 
tyle wydatków... Poczem wyrwawszy 
się z duszą, (już na ramieniu), z objęć 
wilnian ćwiczących ich w miłości do 
rodzimego miasta, pędzą ku lasom Za- 
kretu, ku wodom „naszych strumieni 
rodzicy*, (każdy umie czytać dzięki 
Bogu), i oddają się naturze w jej naj- 
skromniejszych, ale najbardziej ponęt 
nych objawach, leżąc pod szumiącemi 
sosnami, czy nad piaszczystym brze- 
giem błękitnej wody u Trynopola, w 
Werkach, albo wzbudzającej nieprzy- 
stojne żarty Wołokumpji... Tam dopie 
ro naprawdę, z głębi serca, wielbią 
miasto nad rzeką, miasto widoków ja 
kich mało, miasto przemiłe i malow- 
nicze. 

Inni znów, namiętnie zwiedzają; 
ci potrafią najwysportowańszych ci- 
ceronów zzijać i wypocić! Niczego mu 
nie ukryjesz: na górę Zamkową fakie- 
mu mało, lezie na Trzykrzyską, obsu- 
wa się z Bekieszowej, narzekając że 
nie obbetonowana, pyta: a co to, a co 
tamto? A tu czasami i subjekcja się 
przyznać. Jeden się przeżegnał poboż 
nie przed pronaszkowym tworem i 

nacjonalistyczna! Wszystko skończone! Wszy 
stko przepadło!*. Potem rzucił się na sztan- 
dar, pokrywając go pocałunkami. Wołająe: 
„Dlatego zabiłem prezydenta i poświęciłem 
swe życie* więzień wybuchnął łkaniem, a 
gdy się nieeo uspokoił, wyjaśnił sędziemu, 
iż był to sztandar owej sławnej zielonej par- 
tj. „Zielony kolor jest barwą chłopów, 
czerwony wyobraża republikę robotniczą, a 
czarny — dyktaturę*. 

westchnął: „Jacyż wy jesteście wierni 
religji przodków, chociaż od tak daw 
na ocmhrzezeni*, I niemożna było wy 
perswadować, że nie Perkunasa, ani 

Poklusa ma przed sobą. 

Przy każdym kościele pyta o fun 
datora (i o daty, nieszczęŚśnik), i po 
kilka razy! Pyta o ceny futer, że tu 
podobno tańsze, i jak robią ogrodnicy 
że tu rzodkiewka nie próchnieje choć 
taka duża? I w jakim jest stylu pałac 
reprezentacyjny, i czy w. Annę na- 
prawdę Napoleon chciał wynieść do 
Paryża? Chcą wiedzieć czy drzewo ze 
wzgórz Antokolskich bierze się na opał 
dla miasta, i czemu dorożkarze są 

sympatyczni, a szoferzy aroganccy i 
nie znają adresów? Jakie są najlepsze 
magazyny konfekcji, i czy wiele pań 
robi w Wilnie wieczną ondulację, ta- 
ką, na trzy miesiące? 

Trzeba im wyliczać redakcje i kto 
się z kim 0 co kłóci... naturalnie tego 
już nikt nie potrafi 1 szlachetni turyści 

wyjeżdżają nieuświadomieni. Ba, do 
pytują usilnie o wydawnictwa litera 
tów wileńskich, tych których w War 
szawie nie mogą znaleźć, ale i tu ich 
niema, zapewne własne nakłady dosta 
je się we własnych mieszkaniach poe 
tów i prozaików miejscowych, tych 
najsławniejszych, sędziów literackich 
i kandydatów do nagród pieniężnych. 

WI LE Ń 

т У СнУ 

CENA 14 LOSU 10 ZŁOTYCH. 
Wzywamy wszystkich, nie posiadających jeszcze naszego losu, 

póki czas, zaopatrzyć się w nasze losy szczęścia. 

KOLEKTURA LOTERJI PAŃSTWOWEJ 

TLOS“ 
LEA EEE СОЫНО 

WIELKA 44 

  

JUT 

MICKIEWICZA 10 

ZITREKAEWE 
Na rękę Anglikom. 

LONDYN. 18.V. (Pat.) Walki po- 
między muzułmanami a hindusami, 
które toczyły się w ostatnich dniach 
w Bombayu i Kalkucie i spowodowały 
około 100 zabójstw i około 1000 wy- 
padków ciężkiego poranienia, dają 
rządowi brytyjskiemu do ręki wygod- 
ny argument przeciwko szybkiemu u- 
stanowieniu w Indjach federacji z 
odpowiedzialnym rządem konstytu- 
cyjnym na czele, opartym na statucie 
dominjalnym. в 

Rząd brytyjski bardziej jeszcze, 
aniżeli przedtem, uzależniać będzie 
swą zgodę na sytuację od załatwienia 

mniejszościowych sporów. Rząd po- 
weźmie zapewne inicjatywę oktrojo- 
wania dawnego statutu mniejszościo- 
wego i uzależni wprowadzenie konsty 
tucji federalnej nietylko od zasadni- 
czej zgody zainteresowanych grup 
ludności na zaproponowany przez sie 
bie statut mniejszościowy, ale rów- 
nież od tego, czy statut ten, po wpro- 
wadzeniu go w życie, wytrzyma pró- 
bę czasu i przyczyni się praktycznie 
do rozwiązania sporów. między hin- 
dusami, muzułmanami i parjasami. 
Aż do tego czasu rząd brytyjski ogra- 
niczy się zapewne do wprowadzenia 
jedynie ustaw socjalnych. 

  
  

Spodziewane jest, że odpowiedni 
projekt ustawy wniesiony zostanie do 
Izby Gmin jeszcze przed ferjami let- 
niemu. 

PEEELZCACIR SAERTER ZZ TÓ Z RE SRCAKKO 

„Pamiętnik Il-ej Konferencji Ka- 
płańskiej w sprawie Unji Kościel- 

nej w Pińsku”, 
— W pierwszych dniach maja wy 

szedł z druku „Pamiętnik Il-ej Konfe 
rencji Kapłańskiej w sprawie Unji 
Kościelnej w Pińsku*, Wydało go, jak 
i Pamiętnik I-ej Konferencji, Wydaw- 
nietwo Wydziału Wschodniego Piń- 
skiej Kurji Biskupiej. Wydawnictwo 
odbite w Pińskiej Drukarni Djecezjal- 
nej, liczy 153 strony druku in 8. Na 
wstepie podobizna š. p. zmarlego nie 
dawno Biskupa Pińskiego Zygmunta 
Łozińskiego, jako organizatora Piń- 
skich Konferencyj Unijnych i Wiel- 
kiego Apostoła idei unijnej. 

Ną treść „Pamiętnika*, poza or- 
ganizacyjnemi wiadomościami, złoży- 
ły się następujące referaty, wygłoszo- 
ne w czasie Konferencji: „Obecny 
stan prawosławia w Polsce, Rosji i in- 
nych krajach“ — Ks. Jana Urbana T. 
J. z Krakowa; „Główne różnice mię- 
dzy systemem moralnym katolickim 
a prawosławnym — Ks. Dr. Ignace- 
go Swirskiego, prof. Uniwersytetu w 
Wilnie; „Prawa celibatu duchowień- 
stwa w Kościołach wschodnich*—Ks. 
Tytusa Hałuszczyńskiego, bazyljani- 
na, prof. Greko-Katolickiej Akademji 
Duchownej we Lwowie; „Sposoby i 
środki ożywienia i rozpowszechnienia 
kultu Najświętszego Sakramentu w 
obrządku wschodnim* — Ks. Dr. An- 
drzeja Iszczaka, prof. tejże Akademji 
ze Lwowa; „Cel i organizacja Pińs- 
kich Konferencyj unijnych —Ks. Dr. 
Kazimierza Kułaka, prof. Wyższego 
Seminarjum Duchownego w Pińsku i 
Kierownika I i IH-ej Konferencyj unij- 

  

    

„Jakież*, pytają, .kryterjum jest 
przykładane do talentów  miejsco- 
wych*? Wtedy objaśnia się tych ludzi 
nierozgarniętych, że esencją talentów 
uznanych przez grono speców literac 
kich w Wilnie, za godnych pochwały, 
jest albo powieść jak najbardziej regjo 
nalna, która leży dużemi zwałami w 

jakimś składzie, albo równie regjonal- 
ne poezje, co do których toczą się 
uczone i długie rozprawy: ezy cudne 
wyrażenie „kap jeho* jest lepsze i 
bardziej nadaje koloryt miejscowy od 
np. „nikomu—niezeho“ i t. p. Mogą 
być też i tomy aż pod chmury sięgają- 
ce swą liczbą, albo arcy katolickie 
rymy speca "od wyznań. Ale 
biada tym, którzy mają po parę 
wydań swych książek poza Wilnem, 
albo, o zgrozo! Pochlebne recenzje w 
gazetach zamiejscowych... Taki brak 
solidarności ze zwyczajami miejsco- 
wemi jest nie do darowania, i nad ta- 
kim egzemplarzem tutejszej literatu- 
ry, trzeba się znęcać, 

„Ach, pyta miejscowego  przy- 
bysz, „to zapewne z gardzieli tych tor- 
turowanych wydobywają się Oto, 
wpobliżu tego ogrodu, takie wycia i 
zgrzyty bolesne*? 

„Nie podobnego, Wilno jest dziw- 
ną krainą, gdzie niejedno dzieje się 
naopak, właśnie że tamtym napasto- 

  

nych pińskich; „Prymat na Soborze 
Efeskim“ — Ks: Dr. Henryka Cichow- 
skiego, prof. Wyższego Seminarjum 
Duchownego w Pelpinie. Korreferaty; 
„Metoda pracy unijnej wśród prawo- 
sławnych*—J. E, Biskupa Zygmunta 
Łozińskiego; „Celibat duchowieństwa 
w Kościołach wschodnich — Ks. Dr. 
Andrzeja Iszczaka. — Przemówienia: 
O. Protoihumena Włodzimierza Piąt- 
kiewicza i O. Antoniego Dąbrowskie- 
go — Jezuitów z Albertyna — na te- 
mat ożywienia i rozpowszechnienia 
kultu Eucharystji w obrządku wscho- 
dnim, oraz przemówienie Ks. Kan. 
Aleksandra Chodyki, Dziekana z Bia- 
łegostoku, o metodzie akcji unijnej 
wśród prawosławnych. . 

Dyskusja, jaka miala miejsce па 
Konferencji po každym referacie, z0- 
stała w tegorocznym „Pamietniku“, w 
myśl uchwały Konferencji, prawie 
całkowicie opuszczona. Podane są tyl- 
ko główne kwestje, poruszane w dys- 
kusji, i to bezimiennie. 

Słowo wstępne do „Pamiętnika* 
napisał J. E. Arcybiskup Edward 
Ropp, w ktėrem źwięźle a jasno podał 
swój pogląd na sprawę unijną w 
Polsce. 

Najciekawsze karty „Pamiętnika, 
to korreferat o „Metodach pracy mi- 
syjnej wśród prawosławnych J, E. 
Biskupa Z. Loziūskiego i jego mowa 
wygloszona pržy otwarciu Konferen- 
cji. 

  

Kończy „,Pamiętnik* tekst depeszy 
Kardynała Pacellego do Konferencji. 

Adres składu głównego .Pamięt- 
nika“: Pinsk, ul. Kościuszki 16. Dy- 

rektor Wydziału Obrządku Wschod- 
niego Pińskiej Kurji Biskupiej. 

W sprzedaży w Ksiegarniach „Pa- 
mietnik“ ukaże się w połowie maja 
roku bieżącego. 

Pijaństwo u nas i gdzielndziej, 
/| okresie kryzysu, zwłaszcza tak prze- 

wlekłego i głęboko sięgającego, jak obec- 
ny, konsumcja wszelkich artykułów spada 
nader wyraźnie. Zmniejszyła się również w 
Polsce i konsumcja spirytusu z 48.140 tys. 
litrów mocy 100% w r. 1929 do 27.638 tys. 
w r. 1931, t. j. o 42,8 proc. Nastręcza się cie- 

kawe pytanie, czy i pijaństwo zmniejszyło 
się u nas w równym stopniu. 

Wkdług danych statystyki sądowej i po- 
licyjnej iłość osób, zatrzymanych w stanie 
nietrzeźwym w miejscach publicznych spa- 
dła z cyfry 106.424 w r. 1929 do 63.405 w 
r. 1931, zmniejszyła się zatem o 40,4 proc. 
co prawie dokładnie odpowiada spadkowi 
konsumcji. 

Cyfry powyższe, dotyczące zarówno spo- 
życia spirytusu wogóle, jak szerzenia się 
pijaństwa, nie są jednak ścisłem odbiciem 
rzeczywistości. Mamy na pograniczu prze- 
mytnictwo, w dużej mierze dostarczające 
drogą nielegalną spirytus do Polski, mamy 
też — i to przedewszystkiem należy brać 
pod uwagę — tajne gorzelmictwo, które za- 
czyna się u nas rozwijać w miarę spadku 
cen zboża. Istotnie statystyka sądowa wska 
zuje, że w latach wysokiej ceny na zboża i 
stosunkowo niskie na spirytus monopolowy 
ilość spraw za potajemne gorzelnictwo wy- 
nosiła w latach 1925—1929 około 500—600 
rocznie. 

Już w roku 1930 prżestępstwa na tem tle 
wykazują cyfrę 1.109, t. j. prawie dwa ra- 
zy więcej, aniżeli w roku poprzednim, a w 
1931 r. cyfra ta dosięga 2.451 wypadków. 

Następnie o stanie  opilstwa, jako 
zjawiska społecznego, na zasadzie przy- 

toczonych wyżej cyfr trudno jesz- 
cze sądzić, "ponieważ statystyka  obej- 
muje wyłącznie wypadki zanotowane przez 
policję, a więc w olbrzymiej większości do- 
tyczące ludności miejskiej. Natomiast zna- 
czna ilość wypadków opilstwa na wsi wymy- 
ka się całkiem z pod kontroli. 

Według danych policyjno-sądowych naj- 
bardziej „trzeźwe* są województwa wschod- 
nie, gdyż w r. 1931 z 63.406 osób, zatrzyma- 
nych w stanie niietrzeźwym, tylko 7.823 t. ]. 
12,3 proc. przypada na te województwa. Na- 
tomiast z 2.589 nielegalnych gorzelni, wykry 
tych w całem państwie 2.451 t. j. 91.2 proc. 
przypada na województwa wschodnie. 

Tak więc statystyka nie odzwierciadla 
panujących u nas w tej mierze stosunków. 
Wysoka cena spirytusu monopolowego spra- 
wia, że nielegalne gorzelnictwo jest procede- 
rem intratnym, trudnym do wykorzenienia, 
starannie przez samą ludność ukrywanym, 
gdyż dzięki niemu właśnie może się ona za- 
opatrzyć w tani napój wyskokowy. 

Najwięcej spraw za opilstwo przypada 
na woj. centralne gdyż 37.372 (t. j. 58.9 proc) 
czyli 2,8 na tysiąc mieszkańców. Na dru- 
giem miejscu znajdują się woj. zachodnie, 
na które przypada 8.342 spraw (138.2 proc.) 
i 19 na tysiąc mieszkańców. Najtrzeźwiej- 
szemii pozornie są woj. wschodnie (12,3 proc. 
spraw i 1.4 na tysiąc) i południowe (15.6 proc 
spraw i 1.2 na.tysiąc mieszkańców), ale ma- 
jące też największą ilość nielegalnych gorzel- 
ni. Okoliczność ta w znacznym stopniu ob- 
niża ich opinję „trzežwošci“. 

  

wanym dzieje się wcale dobrze, a te 
straszliwe hałasy, to... posłuchajmy? 
Albo to głosy i wonne oddechy arbono 
we... albo?... Ach tak, to są inne ekspe 

  

rymenty: to genjusz wyzywa obłąka-- 
nie, ściskając w obcęgach łyse i kud- 
łate głowy swych niewolników, by z 

nich mt ie wykapała największa 
ilość oleju, na wagę złota roznoszona 

w kubełkach po mieście... Jak tak kil 
ku przejdzie przez prasę, to ułożone 
słowa mają już znaczenie dalekie od 

rzeczywistości, ale wzajemne zachwy- 
ty nad utworem nie mają granic. 

Dalej zwiedzają podróżnicy zbiory 
i Muzeum. Dość trudno, bo właśnie 

w te dni kiedy tak dużo przyjezdnych, 
kiedy ranki przeznaczone są, jak wszę- 
dzie, na zamknięte lokale, nie moż- 

na się dostać ani do Przyjaciół Nauk, 
ani do zbiorów Wróblewskiego, ani 
do Zbior. Wydz. Sztuki. Szkoda też że 

niema małego taniego przewodniczka, 
objaśniającego zbiory, lub przybitych 
do drzwi tablic, że w tej sali są takie, 
a takie, ciekawości. Nienasyceni zwie 
dzacze, wieczorem, kiedy miejscowi, 

syci pochwał i dumni z zamówionej 
pogody, słaniają się na nogach, słyszą 
pogodne pytanie stołecznych gości. 

— „A teraz pójdźmy do najlepsze- 
go dancingu, gdzie on jest?“ 

Masz — ci zabawę... wileński dan- 

    

Nr. 112 (2354) 

- Miazmaty. 
Na placach miejskich bawią się nasze 

pociechy, większe i mniejsze i najmniejsze, 

coraz niżej ziemi maszerujące niepewnemi 

nóżkami po skwerach wydeptanych tysiąca- 

mi „krokasów* wielkoludów dorosłych. W 

ciepłe dni, skwarzą się na tych skwerach 

tradycyjnie i bezsensownie odwiedzanych 

przez leniwe opiekunki, które dają im to 

przesycone kurzem i miazmatami powietrze 

zamiast pofatygować się do odleglejszego 

ogrodu, Ale jest to i tak krok naprzód, do- 

brze, że nie marynują się w suterenie czy 

nieprzewietrzanem mieszkaniu. Tylko, czyby 

nie można, choć w tych okolicach, gdzie dzie- 

ci się bawią, trochę polewać? Ulubione np. 

miejsce biedniejszej ludności, matek z dzieć- 

mi jest „miejsceczko* na. placu Lukiskim, 

gdzie zeszłego roku dobroczynna ręka Magi- 

stratu usypała duży kopiec piasku, którym 

się małe bąki wesoło bawiły, jak na plaży, 

Zimą był tam zjazd dla saneczek. Obecnie, 

dzieciuki, drapią „gołą* ziemię, a tumany 

kurzu, który leci z niezabrukowanego, peł- 

nego nawozu placu, nie są chyba dobrodziej- 

stwem dla małych płuc i gardziołków. 

Zwłaszcza po dniach targowych, zamia- 

tacze tych okolic, wznoszą istne chmury ku- 

rzu, i zadławiają niemi dorosłych przechod- 

niów, a cóż dopiero dzieci, łykające bliska 

ziemi wszystkie brudy, starte na proch no- 

gami przechodniów... ale łykają i inne mia- 

zmaty. Oto w pogodny ranek bawią się ca- 

łe gromady na placu Orzeszkowej, Nagle wpa 

da w nie wrzask piskliwy: „Uokruopneee za- 

bójstwooo. Zarznoooł. uojcaaa, mordercaa*! 

— drze się wyrostek, mniej więcej w wieku 

tych, zajętych piłką, czy konikiem. Jakaś 

przerażona dziewczynka biegnie do matki 
trzęsąc się ze strachu. „Kogo zabili, mamu- 
siu? Kogo? Co on krzyczy, czemu, zabili je- 
go tatusia?*, Parę dzieci chroni się przezor- 

nie, z niepokojem na twarzach, do matek, 

starsze, zaciekawione, podnoszą głowy i spo- 

glądają w stronę ważnej figury roznoszącej 

takie wieści. A potem.. „No, to wiesz, teraz 

ja ciebie zarznę, nożem... „Kuchennym* — 

objaśnia drugi „Tak kuchennym, takim dłu- 
gim, i.. ty będziesz ten bandyta co ucieka, 

a my policja, a ty z rewolwerem”... i cała 

banda puszcza się, powtarzając okrzyk o mor 

derstwie.., 

Suterena, uczeń szkoły zawodowej, matka 

zarabia na niego, pracując nad siły, КИКа 

lokatorek, spokojnych babinek Bieda, wielka 

bieda, trudności z każdą rzeczą: wpisem, pod- 
ręcznikami, zeszytami; buty ubranie, jedze- 
nie, ciągła troska, rozrywki? Tylko takie, któ- 
re szkoła ułatwi czy nakaże... Na podłodze, 
koło barłogu, stosy, ale to stosy „Detektywu*, 
ilustrującego wymownie przeżycia i czyny 

bandytów, włamywaczy, gwałcicieli, najo- 

hydniejszych zbrodniarzy, ich kochanek, śro- 
dowiska i otoczenia. 

Piękne, duże fotografje rozprutych kas, 

trupów, rozwalonych mieszkań, postaci ko- 
biecych, pełnych ponęt, za które się kradło i 

mordowało, Dobra szkoła, wyczerpujący, co- 

dziennie używany podręcznik, doskonała a- 
kademja, uczelnia wzorowa, dostępnie, ob- 

razowo, tłumacząca co, i jak ma być zrobio- 

ne w tej dziedzinie, i jak sławę bandyty o- 
siągnąć. W każdym kiosku „za całe 50 gro- 
szy”, można dostać, dozwolone, sunie się sa- 
mo w ręce. Kupują więc, pożyczają sobie, 
przechowują, zaczytują się... A potem się icn 
sądzi i sadzi do więzienia! O dorośli sędzio- 
wie! Ro. 

BEN PAEE IS EAIS 

Ofiary lekkomyślności. 
Lwów, 18. 5. (Pat), „Gazeta Poranna* do- 

nosi: Wczoraj w godzinach wieczornych pa- 
sterze, pasący bydło wzdłuż toru kolejowega 
pod Komarnem na linji Lwów—Sambor zna- 
leźli wpobliżu mostu kolejowego, leżące tam 
już od dłuższego czasu miny. Jedną z nich 
wynieśli na nasyp i zaczęli rozbijać, Nasią- 
piła eksplozja. Czterech pastuchów w wieku 
od 18 do 22 lat poniosło śmierć na miejscu, 
jeden zaś z nich został rozszarpany na sześć 
części. Piąty pastuch Michaluk odniósł cięż- 
kie obrażenia, doznając rozerwania na strzę- 
py jednej ręki i ciężkich ran w głowę. Wła- 
dze zawiadomione o wypadku zarządziły za- 
trzymanie na terenie katastrofy pociągu о- 
sobowego, zdążającego z Sambora do Lwo- 
wa. Cięko rannego Michaluka zabrano do 
wagonu i przewieziono do Lwowa, gdzie w 
szpitalu przystąpiono do amputacji ręki. 

EEE TEMA 

Własne WŁÓKNO, własny CHLEB 

możesz mieć, więc nie bądź KIEP! 

cing?... za skromny żeby był ciekawy, 
zbyt mało elegancki żeby był przyjem 
nością zmysłu |estetyki, zbyt pełny 
wieczorem, zbyt pusty w nocy. Nie... 
Vilno la nuit... może być urocze tylko 
na wodach Wilji lub w księżycowych 
blaskach na balkonach, ale spelun- 
ki?.. Tak... ojcowie miasta nad temi 
atrakcjami jakoś się nie zastanowili... 
możeby zmobilizować takie pogotowie 
ratunkowo-artystyczne na dni wycie- 
czek, zjazdów i kongresów? Znaka- 
mici poeci napisaliby trzecie Dziady, 
tutejsze melodje i teksty (warunek, że 
by mieszkali już w Wilnie od 7 miesię 
cy najmniej) girlsyby się ubrało w 
samodziały, p. Sokołowska by miała 
zbyt tkanin. Jeden taniec: serduszka 
Kaziukowe (układ prof, Liman.) dru- 
gi Palmeczki, (ogłosić konkurs), trzeci 
Valse triste Ciotki Albinowej z dyr. 
Radja, prezesem i poetą. Kombinacja 
białoruskiej kołomyjki z trojakiem 
śląskim i mazurem nieźleby mogła 
być wykonaną przez paru poetów 
i jedną ręgjonalną poetkę, a ogól- 
ny taniec wokoło postaci trójgłowego 

Światowida (nowsze pojęcie) — na 
finał, 

Tak, takie widowisko byłoby 
wskazane dla obcych, a pouczające 
dla miejscowych... 

Hel. Romer. 
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- WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Napad pod Oikienikami. 
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WI dniu wczorajszym na szosie wpobliżu 
Qlkienik na przechodzącego Jana Korzyniee- 
kiego napadło trzech osobników, którzy za- 
dali mu szereg ciężkich ran tępem narzę- 

z tree dokład | BA 

Koło Rakowa w dniu wezorajszym uległ 
mieszezęśliwemu wypadkowi motocyklista 

Haniewicz z Kozłowszczyzny. Haniewicz w 

pełnym biegu wpadł na słup telefoniczny, a 
   

dziem w głowę, przecinając arterję ciemienio 
wą. 

Spraweami napadu okazali się St. Ra- 
dzynienek, J. Jankowski i F. Blaszyna, któ- 
rych osadzono w areszcie. (e). 

i Nieszczęśliwy wypadek z możocyklistą. 
następnie z motocyklem runął do rowu. ła- 
miąc sobie ręce i rozbijając głowę. Meto- 
cykl został rozbity. Rannego Haniewicza od- 
wieziono do szpitala. (e). 

  

Brasław. 
Koncert muzyczny na rzecz szkoły 

powszechnej. 

Staraniem Ogniska Z. N. P. w Brasławiu 
został urządzony w dniu 15 b. m. koncert 

zespołu muzycznego ze Święcian. Program 
bogaty wypełniony solową grą na wiolon- 

<zeli p. Ruszczyckiego i śpiew solowy p. Nie- 
wiadomskiego. Wykonawcy zbierali burzę 
oklasków od słuchaczów, którzy w dniu tym 
jednak nie dopisali, Winę nieprzybycia szer- 
szej publiczności należy złożyć na organiza- 
torów powyższej imprezy, o i 
wali sobie sprawy, że w 
kich czasach wstęp na koncert n 
przekraczać 1 zł. od osoby. Gdyby organiza- 
torzy wyszli z założenia, że: przez koncert 
winno się kształcić uczucie piękna u społe- 

<zeństwa, nie zważając na dochody, to po- 
staraliby się udostępnić wejście dla mło- 
dzieży zorganizowanej w Związku Strzelėc- 

kim i młodzieży szkolnej. Bardzo przykre 

wrażenie zrobiło i to, że artyści-amatorzy 
Kkazali na siebie czekać aż godzinę. S-a. 

Lebiedziew. 
Zakończenie I roku Uniwersytetu 

Ludowego. 

Liebiedziew obchodził w dniu 8-go maja 
1932 r. uroczystość zakończenia I-go roku 
Uniwersytetu Ludowego. Uniwersytet ten 

rozpoczął swą pracę w jesieni ub. roku i pro- 
wadził ją w niezwykle ciężkich warunkach, 
napotykając na brak uświadomienią ze stro- 
my mieszkańców, jak też i trudności połą- 

«zone z obecnym kryzysem gospodarczym. 
Syzyfowe prace nauczycielstwa zostały uwień 
<zone pomyślnym wynikiem, bo rok szkol- 
ny ukończyło z wynikiem bardzo dobrym 
17-tu słuchaczy. 

Główną częścią uroczystości było rozdanie 
świadectw. poprzedzone przemówieniem kie- 
rowniczki szkoły i Uniwersytetu p. Durej- 
%owej Ireny. Podziękował za pracę nauczy- 
©ielstwu starosta powiatowy p. azm Ste- 
tanus, który swą naprawdę ojco ą opieką 
©tuczał Uniwersytet przez cały okres jego 

  

  

  

   

        

     

  

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 

istnienia, dążąc stale do realnej, twórczej 
pracy dla dobra Rzeczypospolitej. 

Bezpośredni zwierzchnik Uniwersytetu 
p. inspektor szkolny Szepietowski Romuald, 
podnosząc zasługi nauczycielstwa w mrów- 
czej, cichej pracy dla dobra oświaty, zachę- 
cał obecnych słuchaczy do dalszej pracy nad 
sobą, wskazując im na trudności jakie prze- 
zwyciężać musieli Polacy w zaborze rosyj- 
skim w tajnych szkołach, mimo to jednak 
łaknęli duchowego pokarmu, jakim jest na- 
uka, która uszlachetnia społeczeństwo. 

Słuchacze Uniwersytetu w swych licznych 
przemówieniach dziękowali p. staroście za 
położone trudy dla dobra Uniwersytetu, koń- 
cząc przemówienia okrzykami ,.Niech żyje”. 

Podczas uroczystości miejscowy chór, 
prowadzony przez słuchacza Uniwersytetu p. 
Korsaka Jana, odśpiewał szereg pieśni 
kazując duże artystyczne wyrobienie. 

Atrakcją uroczystości były popisy gimna- 
styczne najmłodszych uczniów i uczenic 
szkoły powszechiej w Lebiedziewie, prowa- 
dzone przez zasłużonego w pracy społecznej 
miejscowego nauczyciela p. Ryszarda Krzy- 
żanowskiego. Popisy gimnastyczne „malucz- 
kich* zebrani nagrodzili rzęsistemi oklaska- 
mi. 

Nadmienić nal 

      

   ży, że p. Krzyżanowski z 

  

własnych fundusz zakupił kostjumy gi- 
mnastyczne dla najmłodszych ćwiczących 
„pupilków*, 

Oficjalną część uroczystości zakończyło 
przemówienie nauczyciela miejscowej szkoły 
p. Twancio i słuchaczy, którzy w szerszych 
słowach dziękowali gościom za zaszczycenie 
ich święta swoją obecnością. 

Egie. 

Pożary. 
BRZEŚĆ n/B. (Pat). We wsi Ozierek, 

pow. stolińskiego, spaliło się 9 domów mie- 
szkalnych i 51 budynków gospodarskich, 0- 
raz większa iłość narzędzi rolniczych i pro- 
duktów rolnych, ogólnej wartości ckolo 30 
tysięcy złotych, Pożar powstał od iskry z 
komina. 

Wi m-ku Dawidgródku, pow. stolińskie- 
go, spalił się pałacyk, należący do ordynacji 
ks. Radziwiłłów. Straty wynoszą około 50 
tysięcy złotych. 

Oddzia! Nowogrėdzki „Kurjera Wiieńskiego" mieści się 
w Nowogródku przy uł. 3-go Maja, tel. 94. 
  

DZIŚL aa = 

Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 
w Nowogródku     

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

DZIŚ! 

    

Sąd doraźny w Baranowiczach. 
BARNOWICZE, 18. 5. (Pat). We czwartek 

*a godzinie 9-ej rano w Baranowiczach roz- 
mpocznie się posiedzenie sądu doraźnego któ- 
sry będzie rozpatrywał sprawę mieszkań 

eów powiatu stołpeckiego, oskarżonych © 
uprawianie szpiegostwa na rzecz państw 0ś- 
eiennych. 

  

Lida. 
Związek Strzelecki na czele org. 
społeezno-oświatowych w Lidzie. 

W] tych dniach odbyło się Walne Zebra- 
mie Lidzkich Oddziałów Związku Strzelec- 

Kiego, na którem dokonano wyborów no- 
wych władz Związku. Prezesem powtórnie 
został wybrany, znany i ceniony w szero- 
kich warstwach społeczeństwa lidzkiego za 
pracę społeczną profesor gimnazjum miej- 
skiego p. Hanus. zastępcą prezesa insp. sa- 
morządowy p. Wilczyński, sekretarzem p. 
Krupa, skarbnikitm naczelnik Urzędu Po- 
cztowego p. Jakutis, zastępcą p. Kamiński, 
referentem wychowania obywatelskiego po- 
wiatowy referent obywatelskiego Związku 
Strzeleckiego p. Bożek. Prezeską Zarządu 
Oddziału Żeńskiego p. burmistrzowa Zadur- 
ska, zastępczynią nauczycielka Gimnazjum 
Miejskiego p. Żukówna. Do Komisji Rewi- 
żyjnej weszli: sędzia Sądu Okręgowego Bo- 
rysowski, Kardel i Ryżewski, zastępcy pp. 
nauczyciel Zieleziecki i Drozdowski. 

Ze złożonych sprawozdań wynka, iż 
Związek Strzelecki na terenie m. Lidy prze- 
jawia dużą działalność kulturalno oświato- 

wą, wybijając się na czoło lidzkich organi- 
zacyj. społeczno-oświatowych. 

Oto biłans prac rocznych oddziału mę- 
-Skiego: 48 zbiórek, na których odbyły się 
wykłady z nauki wychowania obywatelskie- 
30, zajęcia świetlicowe, dyskusje i t. p. 6 
razy na scenie kina „Nirwana*, Ogniska ko- 

lejowego i Garnizonowego, wystawiano: 
„Szopkę Krakowską”, „Więźnia Magdebur- 
skiego” i „Serce Komendanta". Z in 
Związku Strzeleckiego i przy jego ns 
pracy były organizowane różne uroc 
«i, obchody i zabawy. Dział kulturalno-0- 

   

    

   
   

światowy prowadzony jest wspólnie z Od- 
działem Żeńskim. 

Z urządzanych imprez i przedstawień 
Związek Strzelecki otrzymał 1817 zł. czy- 

stego zysku, który w połączeniu z dochoda- 
mi z przedsiębiorstw (Związek Strzelecki 
prowadzi kioski na mieście), dały powyżej 
1000 zł. plus składki. Ukształtował swój 
budżet w dochodach kwotą 3715 zł. 08 gr. 

Na podkreślenie zasługuje, iż w roku 
sprawozdawczym Związek Strzelecki ufun- 
dował własną orkiestrę, która się szkoli pod 
kierownictwem nauczyciela p. Dramowicza, 
oraz zorganizował chór, który znów pro- 
wadzi nauczyciel p. Taraszkiewicz. Dział 
teatralny — reżyserję prowadzi nauczyciel p. 
Zieleziecki, naukę wychowania obywatelskie 
go od miesiąca września p. Bożek, który 
jest jednocześnie kierownikiem całego działu 
kulturalno-ośw. 

W roku sprawozdawczym udało się rów- 
nież wciągnąć do pracy jednego z księży Pi- 
jarów, który wygłosił kilka pogadanek, w- 
rządził rekolekcje, spowiedź i komunję za- 
równo dla strzelców jak i strzelczyń. Kon- 
trastem jest znów miejscowy dziekan ks. 
kanonik Bojaruniec, który w dniu 3-cim 
Maja nie pozwolił Strzelcom wejść do koś- 
cioła przy sztandarze w hełmach na głowach. 

Z działu P. W. odbyto zbiórek 96. Z dzia- 
łu W. F. 40. Imprez sportowych zorganizo- 
wano 19. Od miesiąca października Zarząd 
odbył 17 posiedzeń. Stan liczbowy oddziału 
stale wzrasta, gdyż oddział w dniu 31 mar- 
ca 1931 r. liczył 52 członków czynnych, zaś 
w dniu 1. kwietnia 1932 r. 86 czł. Komen- 
dantem Oddziału jest p. Słowik. Wyczyny 
Oddziału Żeńskiego są nie gorsze. Oddział w 
ciągu roku zorganizował kurs gotowania w 
Lidzie, kurs gimnastyczny oraz miał zorg. 
przez P. (. K. 10-ciodniowy kurs obrony 
przeciwgazowej i ratownictwa. B. 

R ISTAT TNS TNT I IIS OSI 

Kiedy doczekamy się remontu koszar na Antokolu? Nieuregu- 
1owana kanalizacja zatruwa powietrze na jedyneį arterji łączącej 
centrum z najładniejszą dzieinicą miasta. 

RASA NS TIC K OOO ODW AOR OR TRD TORO NSI TR OAZA 

Lustracja placówek organiza- 

cylnych B. B. W. R. 
W niedzielę dnia 15 b. m. wyje- 

<hał z Wilna na teren powiatu osz- 
aniańskiego kierownik  Sckretarjatu 
Wojewódzkiego B. B. W. R. poseł Sta 
nisław Dobosz celem zbadaniu stanu 
komórek organizacyjnych oraz odby- 
cią sprawozdawczych zebrań posels- 
kich w ośrodkach Komitetów Gmin- 
nych B. B. W. R. 

Jedno z zebrań odbyło się w dniu 
17 b. m. w Sołach, zwołane przez tam- 

łejszy Komitet. Na zebraniu tem po- 
seł Dobosz wygłosił referat na temat 
pracy parlamentarnej przyczem omó- 

wił stosunek B. B. W. R. do hieżą- 
-cych zagadnień gospodarczych. Po re- 
feracie odbyła się ożywiona dyskusja 
w wyniku której zebrani w ilości oko- 
ło 120 osób uchwalili rezolucję, apro- 
bującą prace Klubu Parlamentarnego 
B. B. W. R., wyrażając specjalne po- 
<dziękowanie posłom Wileńskiego Ko- 

ła Regjonalnego, szczególnie zaś prele- 
gentowi, który jako kierownik Organi 
zacji Wojewódzkiej z natury rzeczy 
interesuje się przejawami życia w te- 
renie. 

Po zebraniu poseł Dobosz przyjął 
kilkunastu: interesantów, którzy zło- 

żyli na jego ręce szereg próśb, bądź 
skarg, wymagających życzliwego po- 
parcia władz organizacyjnych. 

W dniu 18 b. m. takież zebranie 
odbył poseł Dobosz w Smorgoniach. 

Zakończenie prac przy ba- 

daniu wód podskórnych pod 
Bazyliką. 

Komisja Techniczna Komitetu Ra- 
towania Bazyliki Wileńskiej przepro- 
wadziła już ostateczne badania wód 
podskórnych, znajdujących się pod 
Bazyliką Wileńską. Wynik badań 
ujawniony zostanie najprawdopodo- 
bniej w przyszłą sobotę. 

  

KoU R"JSESE 

KRO 
Dziś: Celestyna. 

  

Czwartek Jutro: Bernardyna. 
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ROŚCIELN 
— Procesja Bożego Ciała. Organizacje i 

stowarzyszenia, które wezmą udział w pro- 
cesji Bożego Ciała mają o tem powiadomić 
Ks. Jana Ostrejkę najpóźniej w poniedziałek 
23 b. m. Zgłaszać się należy listownie (ul. 

  

  

Śniadeckich 6 — Seminarjum Duchowne) 
albo osobiście między 10—1 godz. w Kurji 
Metropolitalnej, ul. Zamkowa 6. Porządek 
nabożeństwa i procesji zostanie ogłoszony 
we środę dnia 25 b. m. 

MIEJSKA. 
— GROŹBA REDUKCYJ WŚRÓD PRA- 

COWNIKÓW) MIEJSKICH. Wobec ciężkiej 
sytuacji finansowej miasta zachodzi koniecz- 
ność poczynienia jak najdalej idących 0sz- 
czędnoścei, nie wyłączając personalnych. Bra 
ny jest obecnie poważnie pod uwagę pro- 
jekt przeprowadzenia redukcyj personalnych 
wśród pracowników miejskich. Redukeji u- 
legliby w pierwszym rzędzie emeryci. oraz 
urzędniezki, których mężowie mają pracę 
zarobkową. W: sprawie tej jednak konkret- 
nej decyzji dotychczas nie powzięto. 

Wśród pracowników miejskich wiado- 
mość o ewentualnych redukcjach wywołała 
duże poruszenie. 

— Kolejne posiedzenie Rady Miejskiej. 
Najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej wyzna 
czone zostało definitywnie na dzień 24 hm. 
Na porządku dziennym znajdą się m. in. 
sprawozdania z rewizji gospodarki kina miej 
skiego oraz głośna w swoim czasie sprawa 
instalacji pionów elektrycznych przez war- 
szawską firmę Z. T. E. Wi obu tych spra- 
wach dochodzenie przeprowadzała specjalna 
Komisja wyłoniona przez Radę Miejską. 

— Klopoty finansowe Magistratu. 
związku z likwidacją przedwojennej po 
czki angielskiej w roku bieżącym preliminarz 
budżetowy miasta obciążony został na ten 
cel sumą 350.000 złotych. Wypłacenie tak po 
ważnej kwoty przekracza jednak możliwości 
finansowe Magistratu. Z drugiej zaś strony 
rozmaitego rodzaju świadczenia rzeczowe 
przekraczają już obecnie sumę 300.000 zł. 
Do chwili obecnej instytucje państwowe i 
wojskowe, które ze świadczeń tych korzys- 
tały, długów swoich nie uregulowały. Nasku- 
tek powyższego Magistrat interwenjował u 
władz centralnych, występując z propozycją 
zaliczenia tego długu na poczet należnych 
od Magistratu rat na spłatę pożyczki angiel- 
skiej. W| sprawie tej przed kilku dniami ba- 
wił w Wilnie delegat Ministerstwa Skarbu, 
który zaznajomił się wszechstronnie z pre- 
liminarzem budżetowym i odbył dłuższą na- 
radę z delegatem rządowym p. Adamem Pił- 
sudskim, W] wyniku tych obrad delegat mi- 
nisterjalny poprze prawdopodobnie propozy- 
-cję Magistraiu i wystąpi z wnioskiem prze- 
jęcia przez skarb państwa sumy 300.000 zło- 
tych i wypłacenia jej wierzycielom zagrani- 
cznym. Odciążyłoby to znacznie nowy bud- 
żet, który mimo najdalej idącej kompresji 
wciąż jeszcze jest nierealny. - 

Na dzień dzisiejszy w sprawie spłaty po- 
życzki angielskiej zwołane zostało posiedze- 
nie specjalnie wyłonionej w swoim czasie 
Komisji. 

W 

   

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Czwartek Akademieki. Dziś; w sali 

Ogniska Akademickiego (ul. Wielka 24) od- 
będzie się czwartek, poświęcony propagan- 
dzie L. O. P. P., urządzony staraniem Koła 
Chemików. Początek o godzinie 20-ej. 

— Związek Polskiej Młodzieży Demokra- 
tycznej podaje do wiadomości, że mające się 
odbyć dziś to jest dnia 19 maja zebranie dy 
skusyjne z referatem kolegi senjora Janu- 
sza Ostrowskiego nie odbędzie się z przy- 
czyn od Związku niezależnych, 

Termin następnego zebrania dyskusyj- 
nego zostanie podany w najbliższym czasie. 

WOJSKOWA. 
— Pobór rocznika 1911-go. Dziś w dniu 

19 b. m. przed Komisją Poborową winni są 
sławić się mężczyźni urodzeni w roku 1911 
z nazwiskami na literę L, zamieszkali na te- 
renie 1, 2. 3 i 5 komisarjatow P. P, oraz na 
literę Ł z obrębu komisarjatów 1, 2, 3, 5 
1 Bi" 

Wszyscy poborowi objęci w tym dniu 
spisem winni stawić się punktualnie o g. 
ei rano w lokalu przy ul. Bszyljańskiej 
rz 2 

  

Z KOLEL. 
— Konierencja Komitetu IX Tygodnia 

L. O. P. P. Nie zważając na piętrzące się 
trudności wywołane ogólnym kryzysem gos- 
podarczym, Włojewódzki- Komitet kolejowy 
L. O. P. P., wytrwale dąży w kierunku przy- 
sporzenia naszemu lotnictwu trwałych fun- 
damentów. 

W] związku ze zbliżającym się IX tygod- 
niem propagandy lotnictwa, oraz obrony 
przeciwgazowej i przeciwlotniczej, do Wilna 
został onegdaj zwołany specjalny zjazd, po- 
święcony sprawom lotniczym. Obrady odby- 
wały się w sali konferencyjnej dyrekcji ko- 
lejowej przy udziale około czterdziestu osób 
Udział w obradach wzięli dyrektor kolei inż. 
Falkowski, wicedyrektor inż. Mazurowski, 
naczelnicy poszczególnych wydziałów, przed- 
stawiciele administracji kolejowej i linji, 
związków zawodowych i kulturałno-społecz- 
nych. 

Zagaił obrady dyrektor kolei inż. Fal- 
kowski ciekawem przemówieniem na temat 
prac w dziedzinie lotnictwa u naszego wscho- 
dniego sąsiada. Bolszewicy bowiem nie ża- 
łują kosztów i zabiegów aby lotnictwo i ob- 
nonę przeciwlotniczą postawić na jak najwyż 
szym poziomie Sprawy, które u nas są 
jeszcze w sferze projektów, bolszewicy już 
zrealizowali. Tak np. jeśli chodzi o dziedzi- 
nę akcji obrony przeciwgazowej w Rosji so- 
wieckiej kwestja tak zwanych schronów prze 
ciwgazowych jest prawie na rozwiązaniu, 
wówczas gdy np. u nas znajduje się dopiero 
w stadjum stopniowego realizowania. Podo- 
bnież, jeżeli chodzi o wyszkolenie ludności 
w ośrodkach najbardziej zagrożonych ata- 
kami. posunięto tę sprawę bardzo daleko, za- 
równo pod względem wyszkolenia jak i za- 
opatrzenia w sprzęt obronny. U nas nato- 
miast sprawa masowej obrony, jest dopiero 
na początku realizacji. > 

Co jest ciekawe, stwierdza dalej dyrektor 
Falkowski, że ludność pomimo znacznie 
trudniejszych warunków życiowych niższej 
skali bytowania niż u nas, naogół chętnie 
popiera peczynania władz w tym kierunku. 
Świadectwem tego jest chociażby tak zwany 

  

w 

„Ossoawiachim*, organizacja społeczna od- 
powiadająca naszej L. O. P. P., do którego 
pomimo przymusu i znacznie wyższych skła- 
dek członkowskich, ludność zapisuje się na- 
ogół chętnie. Oto dlaczego nie wolno nam 
Polakom, a szczególnie zamieszkałym tu na 
kresach kolejarzom zapominać o tak ważnej 
sprawie jaką jest obrona przeciwlotnicza i 
przeciwgazowa. Jesteśmy wyprzedzeni przez 
naszego sąsiada; przeto musimy go zdystan- 
sować. przez wytrwałą i nieustającą pracę 
dla dobra naszego lotnictwa, 

Po swem przemówieniu dyr. Falkowski 
przekazał przewodniczenie obradom inż. 
Budkiewiezowi, który do stołu prezydjalnego 
zaprosił inż. Burczyńskiego oraz inž. Lay- 
mana, na sekretarza p. Romaszko. W. wyni- 
ku obrad opracowano i przyjęto tekst odez- 
wy do społeczeństwa kolejowego, oraz uch- 
wałono wydrukować ułotkę ze sprawozda- 
niem finansowem komitetu kolejowego L: 
O. P. P., aby każdy kto wspiera swym gro- 
szem tę organizację, wiedział jak się jego 

Pi ożsgemi gospodaruje i co się za nie zro- 
iło. 
W. toku ożywionej dyskusji szereg cennych 

spostrzeżeń i uwag udzielili inż. Layman wie 
loletni pracownik na polu lotnictwa i p. Wy 
szkowski. Wszyscy uczestnicy. konferencji 
slanowią tak zwany komitet IX tygodnia 
propagandy lotnictwa oraz obrony przeciw- 
lotniczej i przeciwgazowej. 

Jan Kowski. 

SĄDOWA. 
— Wyjazd prezesa Sądu Apelacyjnego do 

Gredna. W) dniu 18 b. m. p. prezes Sądu 
Apelacyjnego w Wilnie Wacław Wyszyński 
wyjechał do Grodna w sprawach służbowych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
, — Podziękowanie. Zarząd Zrzeszenia Wo- 
jewódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet w Wilnie niniejszem składa podzię- 
kowanie Inspektoratowi Szkolnemu m. Wil- 
na za 668 zł. 96 gr. zebrane wśród dziatwy 
Szkół Powszechnych dla uczczenia ś. p. ks. 
b-pa Wł. Bandurskiego — a przekazane dla 
Ochronki im. ks. b-pa WŁ. Bandurskiego w 
Wilnie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Kłub Włóczęgów. W: piątek dnia 20 

b. m. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbę- 
LXXXII zebranie Klubu Włóczęgów 

Senjorów. 
„Początek o godz. 19 m. 30. Na porządku 

dziennym sprawy administracyjne Klubu. 
Obecność wszystkich członków niezbędna. 
Jednocześnie Klub podaje do wiadomości, 
że zebranie Klubu w dniu 6 b, m. na którem 
miał wygłosić referat p. A. Wałajtis zostało 
z przyczyn niezależnych od Klubu odwołane. 

— Z Towarzystwa Eugenicznego. Dnia 19 
maja w lokalu Poradni Eugenicznej (ul. Że- 
ligowskiego Nr. 4) dr. med, W. Mórawski 
wygłosi odczyt na temat „W obliczu wroga 
grožnego““ 

Początek o godz. 5 m. 30. Wktęp wolny. 
— Posiedzenie Wileńskiego Towarzyst- 

wa Neurologicznego łącznie z Towarzystwem 
Okulistycznem i Oto-łaryngologicznem 0d- 
będzie się w dniu 19 maja o godz. 19-ej pun- 
ktualnie w Klinice Okulistycznej na Anto- 
kolu 

— Odczyt prof. dr. M. Limanowskiego. 
W. piątek dnia 20 maja o godz. 19-ej w sali 
Śniadeckich Uniwersytetu odbędzie się od- 
czyt prof. M. Limanowskiego p .t. „Barbara 
Radziwiłłówna —— tajemnica krypty królew- 
skiej”. Prelegent w wykładzie ilustrowanym 
przeźroczami podzieli się* ze słuchaczami 
wrażeniami z odkryć w krypcie królewskiej 
(tajemnica złotego łańcucha na szyi królo- 
wej Barbary, pierwszej kobiety renesansowej 
w Polsce). Dochód z odczytu przeznaczony 
na cele naukowe koła Przyrodników studen- 
tów. U. 5. В. 

— Zebranie Zrzeszenia Lekarzy  Absol- 
wentów U. S. B. We czwartek dnia 19-go 

   

  

   

„maja o godz. 7-ej wiecz przy ul. Wielkiej 46 
odbędzie się ogólne miesięczne zebranie czł. 
Koła Wiileńskiego Zrzeszenia Lekarzy Ab- 
solwentow U. S. B. 

— Zebranie Towarzystwa Anatomiezno- 
Zoologicznego. We czwartek dnia 19. V, rb. 
o godz. 19-ej w I-ym terminie i o godz. 
19.30 w II-gim w sali Zakładu Histologji (ul. 
Zakretowa 23) odbędzie się Walne Zebranie 
Wil. Odz. Tow. Anatomiczno-Zoologicznego. 

— Cykl odczytów ekonomicznych. Dnia 
21 b, m. rozpoczyna się cykl odczytów eko- 
nomicznych organizowanych staraniem Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Wilnie przy 
współudziale Wojewódzkiego Komitetu do 
Spraw Bezrobocia. 

! Odezyty te mają na celu spopularyzowa- 
nie wiadomości z dziedziny gospodarczej i 

umożliwienie szerszemu społeczeństwu or- 
jentacji w tak zawiłych dziś zjawiskach eko- 
nomicznych. 

Odezyty odbędą się w sali Śniadeckich 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie o 
godz. 6-ej wieczorem. 

Opłata za pełny cykl wynosi 3 zł, dla 
uczącej się młodzieży 1 zł. 50 gr., pojedyń- 
cze bilety 1 zł, dla młodzieży 50 gr. | 

Całkowity dochód przeznaczony został do 
dyspozycji Włojewódzkiego Komitetu do Spr. 
Bezrobocia. 

— Zebranie organizacyjne Komitetu Ob- 
chodu „Dnia Spółdzielczości*. Z inicjatywy 
Rady Okręgowej Spółdzielni Spożywców 
„Społem* w Wilnie odbyło się w dniu 17 
b. m. w lokalu Związku Rewizyjnego Spół- 
dzielni Rolniczych, zebranie organizacy jne, 
na którem wyłoniono Komitet i ustalono 
program obchodu Święta Spółdzielczości, 
które jak zwykle odbędzie się w dniu 6-g0 
czerwca, , 

W. skład Komitetu weszły następujące 
osoby: P. p. Godecki, Namieciński, Szabel- 
ski, Kordowicz, Wsoszczak. Aluchno, Ko- 
walczewski, Kurczyk i Szkop; pozatem sze- 

reg osób zostanie dokoptowanych. Jednocześ- 
nie celem usprawnienia pracy Komitet wy- 
łonił sekcje: programową, finansową i pra- 
sową. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Sekretarjat Zarządu Centralnego Zrze- 

szenia Młedzieży Rzemieślniczej i Przemy- 
słowej woj. wileńskiego, niniejszem podaje 
do wiadomości, iż biuro Skretarjatu, jest 
czynne codziennie (oprócz niedziel i świąt) 
w godz. od 10 do 12 i od godz. 15 do 18, 
ul. Mickiewicza Nr. 23—5, tel. 359. 

Prezes Zarządu Centralnego Z. M. R. i P. 
przyjmuje interesantów w godz. od 10—11, 
tel. 359. 

— Z Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej 
W dniu 16 b. m. odbyło się Zebranie Zarzą- 
du Centralnego Zrzeszenia Młodzieży Rze- 
mieślniczej i Przemysłowej woj. wileńskiego, 
w lokalu biura Zarządu Centralnego Z. M. 
R.i P. przy ul. Mickiewicza Nr. 23—5 

Na zebraniu uchwalono szereg donios- 
łych i ważnych spraw organizacyjnych, oraz 
w związku z wyjazdem do Włocławka p. Ja- 
na Łazarewicza, prezesa Zarządu Centralnego 
Z. M. R. i P. — powołano p. Antoniego So- 
kołowskiego. wiceprezesa Zarządu Central- 
nego Z. M. R. i P., do pełnienia obowiązków 
preezsa. 

— Kolenja Rzemieślnicza. Wileńska Iz- 
ba. Rzemieślnicza podaje do wiadomości o- 
gółu rzemieślników, że Nowogródzki Okrę- 
gowy Urząd Ziemski organizuje pod Ejszysz 
kami kolonję rzemieślniczą. Są jeszcze do 
nabycia 2 działki zabudowane i 2 działki 
niezabudowane. 

Pożądani są do osiedlenia rzemieślnicy, 
mogący obsługiwać potrzeby ludności miej- 
scowej i okolicznej, gdyż w okolicy brak 
jest wykwalifikowanych rzemieślników - (ry- 
marzy, powroźników, murarzy i t. p.). Na- 
bywca działki obowiązany jest wpłacić 
przed osiedleniem zadatek w wysokości 10 
proc. sumy szacunkowej. pozostałą sumę 
w ciągu 20 lat. 

Miasteczko Ejszyszki liczące około 3 tys. 
ludności, znane jest z dużych targów w każ- 
dy czwartek. Na miejscu elektrownia, szko- 
ła szpital, kościół. , 

Bližszych informacyj udziela Izba Rze- 
mieślnicza (ul. Mickiewicza 23) w godzinach 
urzędowych. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Studenci Uniwersytetu kowieńskiego 

w Wilnie. W'ezoraj do Wilna przybyła dełe- 
gacja prezydjum Związku Studentów  Lit- 
winów uniwersytetu kowieńskiego w skła- 
dzie: 4 osoby. Delegaci mają na celu nawią 
zanie stosunków koleżeńskich i zawodo- 
wych w Wilnie. Delegacja była witana przez 
miejscowe społeczeństwo litewskie. Wieczo- 
rem Komitet Litewski urządził dla gości u- 
roczyste przyjęcie. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Delegacja żydowska interwenjuje w 
sprawie „Hasła Podwawelskiego*. Wczoraj 
do wojewody wileńskiego zwróciła się dele- 
gacja Żydów w składzie rabina Rubinsztej- 
na, dr. Wiygodzkiego i mgr. Cyncynatusa, 
która interwenjowała w sprawie plakatów 
„Hasła: Podwawełskiego* masowo .kolporto- 
wanych w mieście o treści wybitnie agitacyj- , 

    

nej i pogromowej. Pozatem delegaci wsk 
zali na częste napady na Żydów, dokonyw: 
ne w mieście i na jakąś niewidzialną rękę, 
która stara się. wywołać nowy konflikt z 
Żydami. Delegaci prosili p. wojewodę o in- 
terwencję. P. wojewoda po wysłuchaniu de- 
legatów obiecał w sprawach tych porozumieć 
się ze starostą Kowalskim. 

RÓŻNE. 
— Dozorcy domowi interwenjują. W b. 

m. poszczególni właściciele domów samowol- 
nie zniżyli dozorcom domowym gaże o 20 
proc. W' związku z tem Związki Zawodowe 
dozorców domowych w najbliższym czasie 
zamierzają zwrócić się do władz z prośbą o 
interwencję. 

Nauczycielski Komitet Spółdzielczy. 
Celem zorganizowania i usprawnienia pracy 
o charakterze wychowawczo-spółdzielczym 
na terenie szkolnictwa powszechnego, pow- 
stał ostatnio w Wilnie Nauczycielski Komi- 
tet Spółdzielczy, którego prezesem został in- 
spektor szkolny na m. Wilno i powiat wil- 

trocki p. Stanisław Starościak. 

Zadaniem Komitetu będzie zorganizowa- 
nie Związku Spółdzielni Uczniowskich oraz 
opracowanie szczegółowego programu gospo 
darczego i społeczno-wychowawczego dla 
spółdzielni uczniowskich i szkolnych Kas 
Oszczędnościowych, rozwijających się dość 
pomyślnie w szkołach powszechnych m. 
Wiilna i powiatu. 
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TEATR ! MUZYKA 
— „Pan naczelnik to ja* — w: Bernar- 

dynee, Dziś, w czwartek dnia 19-go maja 
o godz. 8 m. 15 wiecz. pełna niezrównanego 
humoru i wesołości komedja Moncey'a „Pan 
naczelnik to ja'*. Komedja ta, ciesząca się 
niegdyś w całej Polsce szalonem powodze- 
niem, dziś nawet nie straciła nic ze swej 
świetności i tak jak dawniej śmieszy do ut- 
raty tchu. 

Jutro, w piątek 20-go maja o godz. 8.80 
wiecz. „Pan naczelnik to ja“. 

— „Bank Nemo* w Lutni. Dziś, w czwar 

tek 19-go maja o godz. 8 m. 15 wiecz. po 
raz trzeci najnowsza sztuka  Verneuil'a 
p. 1. „Bank Nemo“, osnuta na tle znanej i 
głośnej afery. francuskiego finansisty Oustri- 
ca. 

Jutro, w piątek dnia 20 maja o godz. 
8 m. 15 „Bank Nemo*. 

— „Mam lat 26* — w Bernardynce. W 
nadchodzącą niedzielę dnia 22-go maja o g. 
4-ej po poł. odbędzie się prezdstawienie po- 
południowe wciąż cieszącej się niesłabnącem 
powodzeniem sztuki ,„Mam lat 26*, która zo- 
stała przeniesiona z Pohulanki do Teatru 
Letniego w Bernardynce. Ceny miejsc zni- 
żone. 3 

— Koneert Symfoniczny. W Parku Spor- 
towym im. Gen Żeligowskiego, wejście od 
ogrodu po-Bernardyńskiego w sobotę dnia 
21-go maja 1932 roku odbędzie się I-szy 
koncert inauguracyjny na otwarcie sezonu 
letniego Koncertów Wil. Orkiestry Symfoni- 
cznej. Dyryg. Adam Wyyleżyński, soli: Zo- 
fja Bortkiewicz-Wyleżyńska i prof. Al. Kon- 
torowicz, Słowo wstępne wygłosi prof. Mi- 
chał Józefowicz. Początek o godz. 8.15 w. 
Ceny: wejciowe 30 gr., ulgowe 20 gr. i krze- 
sła 60 gr. 

RADIJO 
CZWARTEK. dnia 19 maja 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Komunikat 
meteorologiczny. 12.15: Odczyt rolniczy. 
12.35: Poranek szkolny. 15.00: Progr. dzien- 
ny. 15.05: Komunikaty. 15:25. „Rola odznaki 
sportowej w sporcie szerokich mas* — od- 
czyt. 15.50: Audycja dla dzieci. 16.20: Lekcja 
francuskiego. 16.40: Codzienny odcinek po- 
wiściowy. 16.50: Utwory Beethovena. 17.10: 
„Sandomierskie* — odczyt. 17.35: Koncert 
symfoniczny (płyty). 18.50: Kom. Tow. Gimn. 
„Sokół*. 19.00: „Silva rerum“ ks. Kryszkow- 
skiego — pogadanka. 19.20: „Monodja* — 
pogadanka. 19.40: Program na piątek i roz- 
maitości. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: „Dusza okrętu* — feljeton. 20.15: Mu- 
zyka lekka. 21.15: Słuchowisko: ,.Barbara 
jeszcze Gasztołdowa žona“. 22.00: Komuni- 

katy. 22.10: Transmisja I-ej częšci rewji z 
„Morskiego Oka* p. t. „Listek figowy*. 
23.15: Muzyka taneczna. 

PIĄTEK, dnia 20 maja 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 
poborowych. 13.20: Kom. meteor. 14.15: 
Progr. dzienny. 14.20: Muzyka operowa. 
15.05: Kom. 15.25: „Anioł w poezji polskiej” 
odczyt. 15.45: Koncert dla młodzieży. 16.20: 
„Życie w mroku* odczyt. 16.40: Codz. odc. 
pow. 16.55: Lekcja angielskiego. 17.10: „Po- 

lityka Rosji na Dalekim Wschodzie* odczyt.. 
17.35: Koncert piosenek litewskich. 18.05: 
Recytacje w wyk. Haliny Hohendlingerówny 
18.20: Utwory Schumanna. 18.50: Kom. Akad. 
Koła Polskiej Macierzy Szkolnej. 19.00: Z za- 
gadnień litewskich. 19.15: Przegląd prasy 
rolniczej krajowej i zagranicznej. 19.25: „Na 
srebrnym ekranie". 19.35: Progr. na sobotę 
i rozm. 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: Pogad. 
muz. 20.15: Koncert symfoniczny z filharm. 
(Imre Ungar—solista). 22.40: Kom. i muz. 
tan. 23.00: „Rokoko* audycja muzyczno- 
literacka. 

      

  

  

    

      

      

  

Jeżeli w Warszawie, 
Г.ОГ 60 

NOVA GO/PO DA 
RE/TAURACJA = BAR. 

VAR/ZAVA,JA/NA 4. 
REWELACYJNIE NI/KIE CENY 

        
NOWINKI RADJOWE. 

OKRĘTY MAJĄ DUSZĘ. 

Dzisiaj dnia 19 maja o godz. 20.00 Jim 

Poker wygłosi feljeton p. t. „Dusza okrętu” 
w którym rzuci ciekawe światło na życie 
nastrój i zdecydowanie psychiczny charakter 
jaki posiadają okręty, zdane na łaskę i nie- 

łaskę oceanów. 

ROMANTYCZNE SŁUCHOWISKO. 

O godz. 21.15 nastąpi transmisja na 
wszystkie stacje słuchowiska p. t. „Barbara 
jeszcze Gasztołdowa żona”. Będzie to frag- 
ment dramatu Dominika Magnuszewskiego, 
pełen wprawdzie fantazji i dowolności hi- 
storycznych, niemniej jednak wysoce  poe- 
tycki i romantyczny. Jego wartości literac- 
kie zyskają niewątpliwie w umiejętnej ra- 
djofonizacji Stanisławy Wysockiej. Z auto- 
rem zapozna słuchaczów słowo wstępne 
Szymona Czarnockiego. 

KINA I FILMY 

„NAJEŹDŹCY* 

(Pan). ‚ 

Pabst — to nazwisko już znane, nieomał 
tak sławne jak Renć Clair. Niestety do nas 
sława z Zachodu idzie dość długo. Dopiero 
pierwszy film widzimy, dzieło tego reżysera. 

Rzecz istotnie dosyć ciekawa. Ponadto 
jednak trudno coś więcej o tem powiedzieć. 
Zrobione ze wstrząsającym niekiedy natura- 
lizmem sprawia wrażenie jakby miało za za- 
danie obrzydzenie wojny, jako wielkiej, stra- 
szliwej jatki i niczego więcej. Tendencja pa- 

cyfistyczna tu i ówdzie ukazuje swoje rogi. 
Nie nie mam przeciw pacyfizmowi. nie lubię 
jednak tendencji. Obawiam się, że to co do 
nas doszło z ttego filmu, jest znacznie oka- 
leczone. Napisy polskie fałszywe, naciągane, 
również tendencyjne, aż obrzydliwość bierze 

wobec głupoty tych, którzy je redagowali. 

Przy wielkim rozmachu inscenizacji i re- 
żyserji uderza w tym filmie jednak pewna 
płynność i rozwlekłość konstrukcji. Może to 
jest zresztą wina jakichś bezceremonjalnych 
przeróbek w danem warszawskiem biurze 
filmowem. Czysto formalna strona — obraz. 
fotografja, potem wykonanie aktorskie — są 
istotnie niezwykłe. Po filmie „Na zachodzie 
bez zmian” trudno już stworzyć coś nowego 
w filmie wojennym. „Najeźdźcy* jeśli cho- 

dzi o przedstawienie technicznej strony woj- 
ny, nie umywają się do tamtego filmu. Tem- 
bardziej, że dużo jest fałszów i niedocią- 
gnięć, nieprawdopodobkieństw. Jest jednak w 
tem pewien styl, pewna groza w przedsta- 
wieniu poszczególnych faktów, groza przera- 
stającą ich dość mocny naturalizm i gdyby 
nie owe wady konstrukcyjne, byłoby to zja- 
wisko istotnie niezwykłe, 

Fabuła jest niejasna i pogmatwana, tak 
że kito nie czytał „Czwórki piechurów * — 
Johanssena, ten z trudem się może połapać 
w jej licznych niezrozumiałościach. 

Szkoda, że kilka ciekawych bardzo scen 
zostało obrzydzonych doszczętnie publiczno- 
ści przez dyrekcję kina, ukazującą je ciągle 
aż do znudzenia, jako t. zw. vorrekłamy. 
przez parę tygodni. Nonsensowny zwyczaj 
i natręctwo takie tylko może odstraszyć -od 
filmu, a nie zachęcić do obejrzenia go. 

Wystarczy to ukazać raz, maximum dwa 
razy i to za dużo, (sk). 

„GÓRY W; PŁOMIENIACH* 

(Casino). 

Spółka reżyserska Marcel Vandal i Char- 
les Delac która wykonała „Najeźdzców* spec 
jalizuje się w filmach batalistycznych widocz-| 
nie, bo oto już drugi ich film widzimy, na te- 
mat wojenny skomponowany. Poprzedni był 
produktem współpracy tej spółki z wytw. 
„Nero-Film* w Berlinie, reżyserowany przez 

Pabsta. Ten zaś jest franko-belgijski. Vandal 
i Delac figurują jako „producenci* zaś, jakiś 

p. de Venlloo jako „wydawca* (editeor], sło: 

wem nader skomplikowana kom co 
do reżyserji to należy domyślać się, 
„producenci* tutaj reżyserują także prz 
słej współpracy odtwórcy głównej postaci fil- 
mu, Louis Trenknera, którego widzieliśmy już 

w wielu filmach ałpejskich. < 
„Gory w plomieniach“ — jest to pierwszy 

film wojenny górski. Wojna w górach — toż 
to temat niesłychanie filmowy, kopalnie prze-. 
pysznych efektów. Mało zrozumiały jest fakf, 
że dopiero teraz się do tego zabrano. Fabułę 

stanowią przeżycia kompanji strzelców tyrol- 
"skich osadzonej na ośnieżonym szczycie, pozy- 
cji prawie nie do zdobycia i atakowanej przez 
Włochów ustawieznie, bądź ogniem artylery j- 
skim, bądź atakiem wręcz, bądź wreszcie mi- 
nami dynamitowemi. Odtworzone jest to 
wszystko z wielką prawdą, zarówno w stronie 

wizualnej, jak i dźwiękowej, czego np. nie 
można powiedzieć o „Najeźdźcach*, w których 
strona dźwiękowa jest mocno sfuszerowana. 
Tutaj natomiast, aż do złudzenia, pomi- 
nają się nam (tym, którzy to przeż i) od- 
głosy bitewne niedawnej wojny 
grożie piękno i tu naturalizm, ściślej wierność 
w odtworzeniu tych odgłosów bynajmniej nie 
szkodzi. Е к 

Zrobiono wreszcie to wszystko ze znacz- 
nym umiarem, jako zwykły akompanjament 
do strony wizuałnej, olšniewającej czasami 
przepychem obrazów alpejskiej przyrody. 
Akcja jest prosta, zwaria, obfiiująca w mo- 
menty emocjujące, efektowne zwroty i ujęcia 

pełne ekspresji. 
Co do wspomnianych w poprzednim fil- 

mie „vorreklam'*, to w poprzedzających dany 

film, muszę zanotować pewne oszustwo, 
mianowicie sceny z porwaniem domku -z ofi- 
cerem przez lawinę — w filmie wcale niema. 

Bardzo ciekawy jest nadprogram. Próba - 

ilustrowania utworu muzycznego za pomocą 
filmu. W tym wypadku chodzi o jeden z tań- 
ców węgierskich Brahmsa. Eksperyment wy- 
padł niezwykle interesująco. Jest to ilustra- 
cja zupełnie abstrakcyjna, za pomocą linij, 
kresek (prostych i falujących), kół rozbie- 
gających się jak od kamienia rzuconego w 
wodę, rozsypanych figur geometrycznych etc. 
Patrzymy na to prawie z zachwytem, tak 
jest ładne i tak bardzo jakoś odpowiada 

muzyce. (sk) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
„SŁODKA* TAJEMNICA DOMU Nr. 24 

PRZY ULICY KALWARYJSKIEJ. 

W wyniku dłuższych obserwacyj agenei 
wydziału śledczego ujawnili przy ulicy Kal- 
waryjskiej 24 potajemną fabryczkę sachary- 
ny prowadzoną przez niejakiego Izaaka Ma- 
zika. ю ю 

Podczas rewizji ujawniono maszyny do 
produkowania tabletek sacharynowych oraz 
opakowania p. n. „Fasolki gwarantowane”, 
w których ta kalwaryjska sacharyna byłz 
sprzedawana. 
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Proces 6-ciu niebezpiecznych szpiegów. 
5-ciu oskarżonych skazano na długoletnie ciężkie więzienie. 

W. wyniku dochodzenia i śledztwa przed 
IIl-im wydziałem karnym sądu okręgowego 
w składzie pp. sędziów: Cz. Sienkiewicza: 
J. Zaniewskiego i J. Bułhaka zasiadło sześ- 
ciu oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Ro- 
sji Sow. a zdemaskowanych w dniu 8 maja 
ubiegłego roku. 

Personalja oskarżonych przedstawiają się 
jak następuje: 

1) Antoni Karpieńko, lat 36, ur. w Rosji, 
mieszkaniec Głębokiego, właścicieł restaura- 
gi 

2) Sergjusz Rybalezenkow, lat 34, ob. so- 
wiecki, oficer, członek G. P. U., bez stałego 
rhiejsca zamieszkania, 

3) Stefan Drankowiez, lat 48, mieszkaniec 
Głębokiego, sekwestrator magistratu. właści- 
ciel domu i ogrodu. 

4) Zygiryd Perkowski, lat 33, mieszka- 
niec Głębokiego, woźny magistratu. 

5) Piotr Kowalewski, lat 37, ur. w Rosji, 
mieszkaniec Mejszagoły, technik. 

6) Józef Mimałtos, lat 26, rolnik ze wsi 
Borikowo, gm. prozorockiej. 

Sprawa toczyla się przy drzwiach zam- 
kniętych. 

Po' zbadaniu świadków i wysłuchaniu 
przemówień stron, a więc: podprokuratora 
p. Janowicza oraz obrońców oskarżonych 
mec. mec. Petrusewicza. Rutkiewicza, Kowal- 
skiego, Matelkiewiczowej-Kowalskiej, Świdy 
i Zasztowt-Sukiennickiej sąd ogłosił wyrok, 
którego mocą uznał za winnych i skazał na 
ciężkie więzienie: 

Kurpienkę przez lat 12, Rybałczenkowa, 
Drankowiczo i Perkowskiego — przez 10 lat 
każdego oraz Mimałtosa przez 5 lat 

Wszystkich oskarżonych, prócz Rybał- 
czenkowa sąd nadto obciążył karą grzywny 
w kwocie po 5000 zł. oraz postanowił oddać 
ich pod dozór policji przez następne 5 lat 
po odeierpieniu kar. 

Podsądnego Kowalewskiego wobec braku 
dostatecznych dowodów jego winy — unie- 
winniono. 

Do wsbzystkich skazanych zastosowano 
bezwzględny areszt. 

Uniewinnionego Kowalewskiego zwolnio- 
no z więzienia, 

Skazani zapowiedzieli apełację. 
Ka-er. 

B. m-r Szafrański przed sądem apelacyjnym 
e sprzedaż cudzego lasu. 

Wyrok zapadnie jutro. 

Eksmajor Zygmunt Szafrański skompro- 
mitowany niedawno jako oszust, defraudant 
i fałszerz staje kolejno przed sądami zarów 
no wojskowemi jak i ogólnemi, które za 
czyny przestępne skazują go na różne kary. 

Wiczoraj sprawa przeciwko Szafrańskie- 
mu znałazła się przed sądem apelacyjnym 
naskutek skargi na wyrok sądu okręgowe- 
go, skazujący go na zamknięcie w ciężkiem 
więzieniu przez lat cztery. 

Sprawa ta przedstawia się jak następuje: 
We wrześniu 1928 r. Szafrański, działa- 

jąc na mocy plenipotencji swej teściowej, p. 
Aliny Zdrojewskiej, podęjącej się za właś- 
cicielkę dóbr „Równe Pole* i „Olchówka* 
obszaru 840 ha i przedstawiając sfałszowane 
dokumenty sporządził notarjalną umowę, na 
mocy której drzewostan z lasów w tych ma- 
jatkach sprzedał za 5000 dol. Abramowi 
Ptasznikowi i Lejzerowi Brodtowi. 

Okazało się, iż majątki wymienione sta- 
nowią wyłączną własność brata stryjeczne- 
go p. Zdrojewskiej, a wobec tego niefortun- 
nych nabywców drzewostanu  nawet nie 
wpuszczono do lasu. 

Sprawą zajął się urząd prokuratorski i 
w toku śledztwa ustalone zostało, że przed- 

stawione przez Szafrańskiego dokumenty jak 
zaświadczenie starostwa dziśnieńskiego oraz 
plan majątku są sfałszowane. 

WJ wyniku rozprawy sądowej odbytej 
przed kilku miesiącami w sądzie okręgowym 
Szafrański został skazany na 4 lata ciężkie- 
go więzienia, zaś podsądna p. Zdrojewska— 
od winy i kary zwolniona. 

Od skazanego na rzecz powoda cywilnego, 
Ptasznika sąd zasądził ekwiwalent strat po- 
niesionych w kwocie 5000 dol. 

Wyrok ten skazany zaskarżył do wyż- 
szej instancji. 

% 

K UR JE R w p CSR МОВ l 

SPORT. 
Zawody hippiczne. 

Rozegranie konkursu armji polskiej o nagrodę 
im. Marszałka 

WARSZAWA, 18. 5, (Pat). Dzisiaj w pią- 
tym dniu krajowych zawodów hippieznych 
rozegrano konkurs armji polskiej © nagrodę 
im. Marszałka Piłsudskiego. 
W rozgrywkach pierwsze miejsce zajął kpt. 
Sałęga na koniu Nella (0 punktów karnych) 
w czasie dwie minuty 11'/, sek. Drugie miej- 
see por. Pohorecki na koniu Farsa (0 punk- 

Sąd apelacyjny w składzie pp. sędziów: 
A. Jundziłła, Matusewicza i Borejki, po wy- 
słuchaiu referatu oraz rozprawy stron, ra- 
prezentowanych przez wiceprokuratora p. 
Parczewskiego, pełnomocnika poszkodowane- 
go mec. Kulikowskiego oraz obrońców, nie- 
obecnego na rozprawie osk. Szafrańskiego 
mec. mec. K. Petrusewicza i Em. Smilga, za- 
mknął przewód sądowy i udał się na nardę. 

Po godzinie sąd postanowił jednak wy- 
rok w tej sprawie ogłosić dopiero w piątek, 
dn. 20 b. m. o godz. 2 pp. KeSer, 

MODA. 
Moda ściśle krajowa. 

Niewiadomo, czy to wskutek kryzysu, czy 
też zwykłego kaprysu przysłowiowo fanta- 
stycznej mody, najmodniejsze tego lata bę- 
dą rzeczy najtańsze. Mianowicie — batysty 
markizety, etaminy, gładkie i wzorzyste, naj- 
przeróżniejsze. Ale nie jedwabie. To grunt. 

Od kilku lat nie można było obyć się w 
lecie bez jedwabnych sukienek. Na przešli- 
czne wzory etamin elegancka pani patrzyła 
z politowaniem, jak na ubogich krewnych z 
prowincji. Owszem, to dobre na letnisku, na 
wsi... Ale w mieście? ale na wizytę? do tea- 
tru? Nigdy. „To po praniu wygąda jak szma- 
tka”, pogardliwie mówiła miejska elegantka. 
A tymczasem moda, jak zwykle, musiała 

przyjść do nas z zagranicy, aby być uznana 
powszechnie. A ponieważ przyjęły już ją ar- 

  

  

Nenita, kwiat Hawanny Į 
Lupe Velez i fenomenalny "śpiewak Lawrence Tibbett. 

Nad program: Piknik z Filipem I Flapem. 
CENY MIEJŚC: na |-szy seans: Balkon 50 gr, Parter 80 gr, na pozost. seanse: Balkon 70 gr., Parter od 1 zł. 

Dziś! Najwspanialszy me- 
ma a a aa 
HELIOS 

Wileńska 38, tel. 9-26 
pieśni kubańskie. 

Reżys. twórcy f. „Trader Horn* Wan 
Dyke'a. W rol. a egzot. kochanka 

Orkiestra kubańska. Najpiękn. 1umby. Melodyjne 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziś. Dawno niewidziany 
ulubieniec publiczności 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

Dziśl 100% dźwiękow. 
produkcji francuskiej 

dodatki dźwiękowe. 

Rod la Rocque 
z adziałem pięknej Rity la Roy. 

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

GÓRY W PŁOMIENIACH 
zdjęcia walk górskich. W rolach głównych: Luis Trenker i Armand Bernarda. 

Dla młodzieży dozwolone 

«mite WSPÓŁCZESNY KORSARZ 
— Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 

Bohaterska epopea z dziejów walk strzel- 
ców alpejskich. Wspaniałe niezrównane 

Nad program: Najnowsze 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o g.2-ej 

  

Dświęk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 

Dziś! Gigantyczne arcy= 

dzieło G. W. Pabsta NAJEŹDŹCY 
Nad program: Najnowsze aktualja dźwiękowe. 

Front zachodni 1918 r. Film ten osnuty 
na tle powieści wojen. Ernesta Johann- 
sena — „CZWÓRKA PIECHURÓW". 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-ej 
  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
film o miłości pierwszej i..   
Dziś i dni następnych! Wzruszający do głębi 

ostatniej p. 
miłość, lecz rozłączyła twarda konieczno 

Tragedja miłości dwojga 
młodych, których złączyła 

które złożyło na ołtarzu 
Ucieczka od miłości 
życiowa. Aktów 9. W roli dziewczęcia, 

t.        

  

EKSA LA ь miłości uczucia dla szczęścia ukochanego, prześliczna Jenny Jugo, której partneremi są: urocza Węra Schmit- 
a: terlow i najpiękniejszy Włoch Enrico Benfer. Początek o godz: 6-ej, w niedziele i święta о 4-е pp. 

KINO -TEATR Dziś s Wzrusz. do łez dramat polski. Los kilku istnień ludzkich. . 
> 33 wielki 5 Przeznaczenie Odpowiedź na zagadkę bytu? W rol. gł. młodoc. gwiaz- 

program! dy ekranu: wilnianka Musia Dajches i Bianka Dodo. 

MIMOZA 
uł. Wielka Nr. 25 -) Tajemniczy. palicjant ; 

mat sensacyjny ® 

Kalka sensacji Eddle 
Polem w roli głównej. 

3)Big Boy 
w świetnej kom, Bobuś się uczy 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dziśi Największa 
gwiazda ekranu   

Ogłoszenie przetargu. 
. Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wil- 

nie ogłasza przetarg na dzierżawę restauracji I i II kl. 
st. Lida, Bielsk Podlaski i bufetów Malkowicze, Andrze- 
jewicze, Czarna wieś, Juraciszki, Białowieża, Skrzybow- 
ce, Kuźnica, Kamienna Nowa, Drohiczyn, Bohdanów, 
Brasław, Osowiec, Sokółka, Dubica, Siemiatycze, Juch- 
nowicze ze terminem objęcia 1 czerwca 1932 r. i bufe- 
tów st. Oszmiana, Kobryń, Postawy, fryzjerni Białystok, 
Mołodeczno, z terminem objęcia 1 lipca 1932 r. 

Termin składanią ofert upływa 25 maja 1932 r. 

Marlena Dietrich i Fritz Kortner 
OKRĘT STRACEŃCÓW 
  

/wiettza i ruchu z basenami pływackiemi, kaska- 

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

Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8i10'15, 
w dnie świąteczne o g. 2-ej. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

+ * .. i sasas Do sprzedania 

as ao DRUSKIENIKI || 37 mr ii Nowe źródło solankowe. 
KĄPIELE Kwasowęglowe, Borowinowe, Tleno- ciosanych na cokol. 
we i Piankowe. Gabinety ginekologiczne, wzie- (Kalwaryjska 52), 
walnie; oddziały elektro i hydro-terapji, pijalnia A, Saraceūski zaut. 6 
wód Zakład leczniczego stosowania słońca. po- В, u ZAGSEEUT=E i 

  

dówki i płaża. 

Sezon od 15 maja do 30 września. 

Piłsudskiego. 
tów karnych) czas 2 min. 16 sek., trzecie miej 
see rtm. Szosland na koniu Ali (4 punkty 
karne). czas 2 min. 15%, sek. 

Zawodom przyglądał się p. Prezydent 
Rzeczypospolitej w otoczeniu Domu Cywil- 

nego i Wojskowego. 
Na konkursach obecny był również p. 

prezes Rady Ministrów Prystor. 

  

tystki należy spodziewać się, że zostanie skwa- 
pliwie przyjęta przez ogół. 

Tylko — co za ironja losu. Materjały wo- 
góle są teraz tak tanie, że nie odczuje się tak 

dotkliwie różnicy w cenie. Jedwabną sukien- 
kę można dziś również mieć niedrogo. Ale 
gdyby jednak jedwiab stał się tańszy o dba- 
wełny, to można być pewnym, że nie będzie 
miał powodzenia, jeśli modniejsza jest ta o- 
statnia. Przypadkowo też moda okazała się 
w stosunku do nas bardzo patrjotyczna: mo- 
że wpłynie na ożywienie przemysłu przę- 
dzalniczego. I to dobrze. 

Ameryka, która wprawdzie mody 'sama 
nie stwarza, ale szaržuje i przejaskrawia 
pod każdym względem, wyklęła jedwabie już 
w zeszłym roku. Sukienki jedwabne były tam 
wówczas tańsze od batystowych. 

Trzeba z uznaniem podkreślić, że najład- 
niejsze desenie można znaleźć właśnie w eta- 
minach i markizetach. Ładniejsze nawet, niż 
w materjałach jedwabnych, poza chiffonami, 
które są zwiewne i urocze, ale strasznie cie- 
niutkie i przeźroczyste. To też wobec taniości 
będzie bardzo trudno walczyć w tym roku 
z pokusami. „Tak tanio, że zamiast jednej 
jedwabnej sprawię sobie dwie etaminowe*, 
pomyśli niejedna pani. A do tego motyw 
patrjotyczny, wspomniany wyżej... Posłuży 
on pewnie jako ostatni argument, ciężka 
kolubryna, wytaczana w przeprawie z mężem 
o rachunek. ž 

Žeby wyczerpač tę kwestję, trzeba jesz- 
cze dodač, že modne są poza deseniowemi 
zupelnie gladkie batysty. Tylko muszą byč 

(i jedne i drugie) bardzo krochmalone po 
praniu, inaczej rzeczywiście będą wkrótce 
wyglądały „jak szmatka”. I dużo falbanek 
zawsze dobrze robi w lekkich materjałach. 
Do sukienek z jednokolorowego batystu bar- 
dzo modne są szerokie szarfy — ałe te już 
jedwabne, niema rady — z dużą kokardą 
z tyłu. Jak dawniej w sukienkach dziecin- 
nych. 

A jeżeli można sobie pozwolić na spra- 
wienie kapelusza koloru szarfy, to już bę- 
dzie bardzo ładna i elegancka całość. 

Anita. 

Tow. ubezpieczeń „Rosja” 
nie chce płacić. 

Już od kilku lat istnieje zarząd likwida- 
cyjny b. towarzystwa  ubezpieczeniowego 
„Rosja*. Zarząd ten rezyduje w Warszawie, 
ma biuro obszerne, personel liczny etc. 
Wszystko komfortowe i na wysoką skalę 
rozbudowane. 

Przed pół rokiem przeszło z powodu ost- 
rej interpelacji w prasie raczył zarząd na- 
reszcie dać znać coś niecoś o swej działal- 
ności zainteresowanym _ właścicielom polis 
ubezpieczeniowych, a i szerszemu ogółowi, 
ogłaszając gołosłowne i suche zaprzeczenie 
zarzutów — oraz obiecankę cacankę, że w 

najbliższej przyszłości przystąpi do wypła- 
cania a conto należności pewnej kwoty pro- 
centowej, a to tylko z powodu niemożności 
sprzedania za niską oferowaną cenę, wspa- 
niałego gmachu „Rosja* w Warszawie na 
Marszałkowskiej. 

Komunikat ten ukazał się w jesieni prze- 
szłego roku w „Słowie*. Tymczasem upły- 
nęło pół roku zgórą i o zaliczkach ani słychu. 
W międzyczasie sprzedano bardzo dobrze 2 

domy w Wilnie, a i o trzeci pertraktacje są 
w toku. 

Czas płynie — ludziom, jak nigdy, po- 
trzebna jest gotówka słusznie im się nale- 
żąca, o procentach naturalnie za czas ubie 
gły niema mowy, ale zarząd się nie śpieszy 
bo gdy likwidacja się zakończy lub choć 
częściowo prace się zmniejszą — trzeba bę- 

dzie samym się zlikwidować lub choć czę 
ściowo zredukować. A więc świadome przecią 
ganie. Tymczasem przyszły wakacje, trawka 
zielona, góry, plaża, morze poco się 
śpieszyć — niech głupcy dobroduszni cze- 
kają ad calendas graecas, a tu nuż przyjdzie 

Se 112 (2354 

na pociechę: inflacja to przerachuje się 7 
ubezpieczonym zapłaci grosze czyli poprostu 
figę. Dlatego też zwracamy się z żądaniem 
do Zarządu o wyjaśnienie powodu zwłoki 
i kiedy ostatecznie raczą płacić należności 
cierpliwym właściciełom polis. E. Ł. 

Odpowiedzi redakcji. 
Pani Wandzie Szab. i p. Janowi 

Żebr. Nie umiemy Sz. P-twu wyjaś- 
nić jakim sposobem „Słowo* ujaw- 
niło tę dziwną nieznajomość miejsco- 
wych stosunków. Najlepiej udać się 
po informacje do źródła. 

Co do nas wyjašniamy P-twu, že, 
istotnie p. Kłos jest znakomitym, ale 
nie literatem, tylko histórykiem sztu- 
ki, autorem Przewodnika po Wilnie 
(3 wyd.), twórcą pomnika na Rosie 
dla Poległych w obronie Wilna w 
1919 r. i ostatnio gorliwym pracowni 
kiem nad projektami ratowania Ba- 
zyliki. Pomysł nagrodzenia pięknej i 
pracowitej Wilnianki zasługuje na 
pochwałę (wszak dwa razy odbył się 
w Warszawie konkurs na Miss Po- 
lonję i w jury byli najbardziej znani 
literaci z p. Zofją Nałkowską na cze- 
le) autor tego projektu, p. Lubierzyń- 
ski, jest dziennikarzem, nie literatem. 

Państwo twierdzą, że określenie 
„Słowa („znakomici fiteraci*) trafne 
jest odnośnie do trzeciej wymienionej 
osoby, p. Heleny Romer-Ochenkow- 
skiej. Z tem zgadzamy się najzupeł- 
niej, na podstawie nietylko szybkiego 
wyczerpywania się jej książek, kilku- 
dziesięciu bardzo pochlebnych recen- 
zyj w pismach rozmaitych kierunków 
z ostatniego jej tomu „Tutejsi* ale 
i odsyłając P-twa do entuzjastycznej 
oceny jej wartości literackiej, umiesz. 
czonej w „Słowie'* w styczniu 1931 r 
podpisanej eałem nazwiskiem p. W. 
Charkiewicza, 
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Kejostr MANIOWY. 
Do Rejestru Handiowego, Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wiinie wciągnięto nasię- 

pujące wpisy: 

W dniu 3.III. 1932 r. 

541. I. Firma: „Koncern Polski — Spółka 
niczoną odpowiedzialnością*. Handel rachunek 
i komisowo wszelkiego rodzaju towarami. 
Wilnie, ul. Teatralna 4 — 1. Przedsiębiorstwo 
od 8 lutego 1932 r. Kapitał zakładowy 2000 zł. p. 

z ogra- 
własny 

Siedziba w 
istnieje 
odzielo- 

ny na 100 udziałów po 20 złotych każdy całkowicie 
wpłacony. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: He- 
lena Dojanowa — przy ul. Zarzecznej 17, Dawid Mi- 
lewski przy ul. Piłsudskiego 26 i Hessel Lewin przy ul. 
W. Pohulanka 17. Weksle, żyra, czeki umowy, przekazy 
pełnomocnictwa, prokury, akty notarjalne i hip oteczne, 
wszelkie zobowiązania oraz korespondencja i podania 
do władz i urzędów winny być wydawane, zawierane 
i podpisywane w imieniu spółki pod stemplem firmo- 
wym przez wszystkich czołnków zarządu łącznie. Do 
otrzymywania i podpisywania w imieniu spółki pod 
stemplem firmowym, pokwitowań z odboru wszelkiego 
rodzaju dokumentów i tytułów wszelkiego rodzaju i 
wysokości kwot pieniężnych, korespondencji zwyczaj- 
nej, poleconej, wartościowej i pieniężnej, przesyłek war- 

tościowych i pod banderolą, towarów i ładunków od 

władz z depozytów Sądów, z kas sądowych i 
wych, od komorników, z instytucyj państwowych, ko- 
munalnych i prywatnych, bankowych i kredy! 
z urzędów pocztowych i telegraficznych urzęd. 
nych, zarządów i stacyj kolejowych od firm 
wych i osób prywatnych oraz wogóle skąd 

polskiej sp akc. Oferty 
tylko z ul. Mickiewicza | potrzebna. 

K wzgl najbliższej okolicy 
przyjmie administr. sub. 

towych, ARCO ARE 

ów cel ė umeblo- 
handlo- P 0 K wany Ema 
zajdzie 

potrzeba uprawniony jest każdy z zarządców samodziel 
nie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
na mocy aktu zeznanego przed Napoleonem 

zawarta 

Rutkie- 
wiczem pełniącym obowiązki Władysława Strzałko No- 
tarjusza w Wilnie, w dniu 8 lutego 1932 r. za Nr. 592 
na czasokres do dnia 31 grudnia 1932 r. z automatycz- 
nem przedłużeniem czasu trwania jeszcze na rok jeden 
i tak dałej z roku na rok o ile ktokolwiek ze wspólni- 
ków na trzy miesiące przed upływem terminu nie zgłosi 

A rozwiązania spółki. 255/V1. 
  

Pracownia OBUWIA 

  

o godz. 12 w południe. 
Szczegółowe warunki podane są w ogłoszeniach 

wywieszonych na wymienionych stacjąch i w gmachu 

  

Dyrekcji. Związek Uzdrowisk Polskich, Ś-to Krzyska 17, 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych | B tel. 434-38. 

w Wilnie. = 

SYDNEY HORLER. 29) 

Ceny pobytu I leczenia bardzo niskie. 
Okazyjnie M. DRZEWIŃSKI 

  

Dziś ciągnienie 
1 klasy wielkiej 25 Loterji Państwowej 

Główna wygrara zł. 1.000 000 5 
i 2Il premij. 

CO DRUGI LOS MUSI WYGRAĆ! Ё 
losu 10 zł., '/ą losu 20 zł, */, los 40 zł. Cena: !/, 

Śpieszcie czemprędziej nabyć los 
w najszczęśliwszej kolekturze 

H. MINKOWSKI 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17, P. K. O. 80928 ® 

CENTRALA: Warszawa, Nalewki 40, : 

ODDZIAŁ: Lida, Suwalska 22, tel. 1-36. 

  

Poszukujemy 
dwa pokoje, jasne i du- 
že na biuro dla wielko- 

duży z oświetl. elektrycz. 
do wynajęcia przy ulicy 
Kazimierzowskiej 11 m. | 

  

Mieszkanie 
7-pokojowe ze wszystkie- 
ini wygodami na I piętrze 

DO WYNAJĘCIA 
w centrum miasta. 
Dowiedzieć się; 

ul. Zawalna Nr. 4/6 m. 2. 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 

    
  

BONA 
do dwojga małych dzieci 

Oferty z po- 
daniem warunków do re- 
dakcji dła Żarnowieckiej. 

Lekarz. Dentysta 
Go'ds t-jn-Zilberbach 
Wielka 56—12. tel. 15-42 
Leczenie i wstawianie 

sztucznych zębów. 

Akuszerka 

Dada Latnefowa 
pszyjmuje od 9 do 7 wiecze 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69, 8526 

OKAZYJNIE 
do sprzedania 

taksówka ojmojer: 
ul. Subocz 6—25 

MOLOCHRON, worki od 
moli, naftalina, kamfora, 
etc. poleca najtaniej Skł. 
Główny J. PRUŻAN. 
Mickiewicza 15 wis-a-vis 

Hot. Georges. 

  

  

  

  

Kiikaset złotych za- 
rabku przy lekkiej pracy. 
Posada stała i pewna 
Fachowość zbyteczna. - 

Zgłoszenia: _ Gozakred 
Lwów, Wałowa 11. [. 

  

Wszystkich, ktoby wie- 
dział o miejscu zamiesz- 

Jana Antoniuke, 
urodzonego w roku 1892, 
syna Józefa i Heleny z 
Murawskich, ostatnio za- 
mieszkałego w roku 1924 
w Wilnie, uprasza się o 
podanie informacji do 
Konsystorza Wileńskiego 
Ewangelicko -Reformowa- 
nego Wilno, ul. Zawal- 
na 11. 
  

nieważnia się zgubioną 
książeczkę wojskową, 

wydaną przez P.K.U. Ba- 
ranowicze na imię Stefan 

Krawiec damski 
E. DUBONIEWICZ 

ul. Zamkowa 10, m. 2, 
przyjmuje wszelkie obsta- 

lunki. Ceny dostępne. 

Zakład Fryzjerski 
J. Mełameda 

ul. Św. Ignacego 12 
po przeprowadzeniu grun= 
townego remontu polece 
się Sy. Klijenteli. 7852 

„SZOPENA“ 
Piwo beczkowe dła sma- 
koszów, proszę odwiedzić 

    

£ nikach — Komisja Zdrojowa, 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensa cyjna. 

— Musimy nie dopuścić jej. 
Bishop wzruszył ramionami. 
— Nie będzie nas słuchała. 
— I kimże jest ten łajdak, z które- 

go rozkazów działa Stadenfeld? Czy 
macie o tem jakie pojęcie? 

— Gdybyśmy mieli najlżejsze bo- 
daj podejrzenie, nie wahalibyśmy się 
dłużej. Ale narazie szukamy wiatru 
w polu. Właściwie jedyny dotychcza- 
sowy sukces został osiągnięty przez 
„Walerję we Francji; i to zapewne do” 
daje jej ostrogi. 

‚ — O co im chodzi? — niecierpli- 
tie spytał Holiday. 

— 0. coś wcale sensacyjnego i 
wcale doniosłego. 

Ponadto nie udało się z Bishopa 
nic wydgbič, 

Dopiwszy swego kieliszka, wstal 

i podał Holidayowi rękc. 
— Zaraz będziecie mieli ochotę 

huknąć mię po łbie, ale trudno. Otóż 
uważam, że już dość nieszczęść się 
stało. Wynoście się z Anglji, posłu- 
chajcie dobrej rady. Jestem przekona” 
ny, że i Traill powiedziałby to samo. 

— Nic nie obiecuję. 
— Uparta z was sztuka. Gdyby 

'Traill się pojawił, zadzwonicie do 
mnie, zgoda? 

— Naturalnie. 
Zbliža się pora obiadowa. Wysie- 

  

Przełożył Czesław Kozłowski. 

dziawszy, na rozkaz lekarza, dwie do- 
by w domu, Holiday czuł, że mu nag- 
wałt potrzeba świeżego powietrza. 

Postanowił zjeść obiad na mieś- 
cie. Nagle powziął pewien zamiar. Pój 
dzie do Walerji (adres jej był wydru- 
kowany na kopercie jej listu) i weź- 
mie ją, z dobrej woli albo i przemocą, 
ze sobą na obiad. Nie zamierza wcale 
wchodzić Traillowi w paradę, tylko 
zastąpi przyjaciela pod jego nieobec- 
ność. 

W chwili, gdy brał od Somersa ka- 
pelusz i laskę, zadzwoniono do drzwi 
frontowych, 

20. URZĘDOWE OSTRZEŻENIE 

Pan i sługa spojrzeli po sobie. O- 
baj czemuś saa na ten głos dzwon - 
ka. 

Holiday się roześmiał. 
—Podobno staję się nerwowym, 

Somers. Ładna sprawa, co? 
Lokaj zmarszczył czoło. 
— Po tem wszystkiem, co mi pan 

opowiedział, nie dziwię się, że się pan 
conieco rozklekotał. Narazie nie wi- 
działem u nas na schodach żadnych 
włóczykijów, ale ostrożmość nie za- 
wadzi. Czyżby który z tych oprysz- 
ków miał czoło przyleźć tu don as? 

— Kto wie. 
Rozległ się ponowny dzwonek. 

| Prospekty wysyła i udziela informacyj w Druskie- 
w Warszawie — 

  

różne pozostałe z licyta- 
cji rzeczy oraz samocho- 
dy sprzedaje tanio LOM- 
BARD ul. Biskupia 4, 
tel. 14-10 od 9-2 i od5-7 

po południu 

Somers się wyprostował. 
— Otworzę drzwi, przyjrzę mu 

się dokładnie, żeby zapamiętać jego 
buzię, a potem powiem, że pana nie- 
ma w domu — poddał. 

Holiday szybko się namyślił. 
— Weź to — rzekł i podszedłszy 

do szuflady biurka, dobył z niej re- 
wolwer — tenże sam, który był zdo- 

„był na Benellim w hotelu avignoń- 
skim. — Tylko niech on tego nie za- 
uwažy. 

— Rozumiem — domyślnie stwier- 
dził były żołnierz. ы 

Gdy Somers wyszedł z pokoju, Ho 
liday doznał uczucia wstydu. Czemu 
wystawił służącego na ryzyko, które- 
mu sam powinien był stawić czoło? 
Zaniepokojony tą myślą, udał się do 

przedsionka, 
— Pana niema w domu — oświad 

czał w tej chwili Somers, 
— Naprawdę? — rzekł mężczyzna 

dostrzegalny tylko z profilu. — Wo- 
bee tego, ponieważ sprawa moja jest 
ważna, zaczekam. 

— Nie zaczeka pan. Dostałem sta- 
nowczy rozkaz niewypuszczania niko- 
go pod nieobecność pana. 

Odpowiedź była zdumiewająca. 
— Przychodzę tu z polecenia Rzą- 

du; to też ostrzegam, byście nie próbo- 

wali czynić mi żadnych wstrętów. 
Holiday osądził, że pora wkroczyć 

na scenę. 
— Góż to za sprawa rządowa? — 

zapytał, wychodząc naprzód. 
Somers się skonfundował, gość zaś 

który się okazał eleganekim panem w 
średnim wieku, uśmiechnął się. 

  [= 

  

oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

Bonifraterska 6 

į PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wi"   

  

— Przypuszczam, iż pan jest p. 
Geraldem Holiday ? 

— Owszem. 
— I ostatecznie pokazuje się, że 

pan jest w domu? 
— Miałem właśnie wyjść. Co się 

zaś tyczy oświadczenia mego służą- 
cego, to rzeczyiwście w danej chwili 
„niema mnie w domu* dla nikogo 
prócz najbliższych przyjaciół. Istnie- 
ją racje po temu. 

Gość wyjął z małego portfelu kar- 
tę wizytową. 

— Pracuję w M. S. Z., a interes 
mój jest nader pilny. O ile szanowny 
pan nie chciałby o tem rozmawiać tu- 
taj, to może raczy wstąpić do mnie. 

Holiday potrząsnął głową. 
— Minęły moje dnie młodości i 

dziś już nie chodzę do łudzi, którzy 
chcą się ze mną rozmówić. 

Nowoprzybyły zrozumiał i znów 
się uśmiechnął. 

— O ileby pan chciał — powie- 
dział — proszę zatelefonować do p. 
Laidley Craiga, Stałego Podsekretarza 
Stanu M. S. Z. Chętnie poręczy on za 
mnie. Jeśli o to chodzi, z jego to po- 
lecenia odwiedzam dziś pana. Jestem 
jednym z jego prywatnych sekretarzy. 

Holidav wciąż jeszcze się wahał, 
pilnem okiem oglądając gościa. Tym- 
czasem Somers miał taką minę, jak- 
by oczekiwał tylko mrugnięcia swe- 
go chlebodawcy, ażeby się rzucić na 

przybyłego. 
— No dobrze, zgodził się wreszcie 

Holiday — proszę wejść. — Do So- 
mersa zaś: Zaczekasz za drzwiami, 
Somers; wejdź o ile zawołam. 

    pod „Młoda panna“ 

—Rozkaz, proszę pana — službiš- 
cie odparł były żołnierz. 

Gdy obaj już byli w saloniku i 
drzwi się za nimi zamknęły, Holiday 
dał lakoniczne wyjaśnienie: 

— Świeżo wykonano na mnie dwa 
zamachy mordercze: otóż wolałbym 
uniknąć trzeciego. Może pan jest urzę- 
dnikiem, za jakiego się podaje; nie 
wysuwam żadnych określonych oskar- 
żeń, proszę to dobrze zrozumieć; 
wszelakoż, gdyby się okazało inaczej, 
ostrzegam, iż nie zamierzam być po- 
chyłem drzewem, Mam wrażenie, że 
mówię wyraźnie? 

— Aż krępująco wyraźnie — po- 
twierdził gość, wzruszając ramionami. 
— Gdybym się domyślał, jak zostanę 
przyjęty, poszedłbym za pierwotnym 
swym zamiarem i byłbym wziął ze 
sobą policjanta. 

Holiday zignorował tę uwagę. Spoj 
rzał na bilet wizytowy, który wciąż 
jeszcze trzymał w ręku. 

: — Prosilbym o možliwie najzwię- 

źlejsze wyłuszczenie sprawy, — panie 

Stainton. 
Gość usiadł, założył nogę na nogę, 

strzepnął z nogawicy jakiś mikrosko- 
pijny pyłek; bynajmniej nie zdawał 
się zbitym z tropu przez jawny brak 
uprzejmości ze strony gospodarza. 

— Jak już pana poinformowałem, 
panie Holiday, przychodzę tu na wy- 
raźne zlecenie pana Podsekretarza 
Stanu M. S. Z. — Widocznie powta- 
rzanie tego tytułu sprawiało mu sa- 
tysfakcję. — Ostatnio znalazł się pan 

w przeciwieństwie do niektórych lu- 

dzi. Jeżeli planuje pan (a wydaje się 

Ze” numer od roweru 
na r. 193], wyd. przez 

Magistrat m. Wilna za Nr. 
783, na im. Fajwela Sznej- 
dera, unieważnia się. 

i przekonać się, 
Nowootwarta reprezenta- 
cja przy ul. Wileńskiej 42 
(Dom Oficera Polskiego 
v.-a-v pl. Orzeszkowej) 

Marja Dyllowa.   
to wielce prawdopodobne, o ile mame 
urobić sobie zdanie o pańskim tempe- 
ramencie na podstawie obecnego jego 
zachowania się) jakie dalsze kroki 
przeciw nim, jestem upoważniony, i to 
ze strony wielce autorytatywnej, upra- 
szać, go by tego zaniechał. 

Holiday spojrzał na niego zdumio- 
ny, a tymczasem p. Stainton kończył: 

— Proszę wierzyć, że nie przekra- 
czam swych instrukcyj, gdy oświad- 
czę panu, że dalsze mieszanie się je- 
go w tę sprawę sprowadziłoby nań 
bardzo niemiłe następstwa. 

Holiday omal się nie udusił ze zło- 
ści. Jako tako się poskromiwszy 
zwrócił się do dziwnego swego gościa. 

— Niechże dokładnie wszystko zro- 
zumiem. Grożą mi więzieniem czy 
czemś podobnem za to, że staram się: 
bronić od napaści bandy, która dwa 
razy czyniła zamach na me życie i 
która najniewątpliwiej składa się z: 
niebezpiecznych zbrodniarzy. Czy to 
właśnie chciał pan wyrazić? 

Stainton odkaszlnął, 
— Ze sprostowaniami, szanowny 

panie, z doniosłemi sprostowaniami. 
Przedstawię panu hipotezę: Przypuść 
my, że jakiś człowiek, działający dla 
zemsty osobistej, przypadkowo zdo- 
bywa pewne wiadomości, które z u- 
rzędowego punktu widzenia bynaj- 
mniej nie powinny być mu znane? 

— No? — wtrącił Holiday bardzo 
wojowniczo; — przypuśćmy; więc co? 

Prywatny sekretarz powstał, na- 
chylił się i dużą jedwabną chusteczką: 
strzepnął urojony kurz z lakierów, 

(D. c. .n.). 

R Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis, „Wydawnictwo „Kurjer Wileński S-ka z ogr. odp. Drukarnia „Znicz, Wilno, ul. Š-to Jańska 1, tel. 3-40. 
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