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-JEZCZED CERKWI 0 PAŃSTWIE 
Artykuł mój o Cerkwi i Państwie 

(„Kurj. Wil* Nr. 87), szczególnie w 
części dotyczącej potrzeby odrosyjsz* 
czenia życia cerkiewnego na naszych 
terenach, wywołał zjadliwe (choć nie 
tyle rzeczowe ile raczej uczuciowe) 
uwagi naczelnego publicysty jednego 
z pism wileńskich. 

Na dziwołągi myślowe trudno od- 
powiadać i dlatego zabierając po- 
wtórnie głos w powyższej sprawie 
pragnąłbym ją bardziej tylko uzasad 
nić. 

Cerkiew Prawosławna w obecnej 
swej strukturze — przy zmajoryzo- 
waniu wszystkich stanowisk w jej 
kierarchji przez duchowieństwo rosyj 
skie (nieraz b. dalekie od minimal- 
nych nawet cnót, wymaganych od 
kapłana), sztucznie utrzymujące ro- 
syjskość duchowego życia wiernych 
—jest Ukraińcom i Białorusinom ob- 
cą, gdyż nie daje tych moralnych 
fundamentów wynikających bądź z 
plemiennej łączności wiernych z pa- 
sterzami, bądź z przykładu życia mo- 
ralnego pasterzy i dlatego nie spełnia 
swego zadania wobec Państwa. Wy 
nikiem tego jest stronienie się wier- 
nych od duchowieństwa i Cerkwi oraz 
to. że duchowieństwo coraz bardziej 
szuka opieki u Państwa. Stąd wytwo- 
rzyła się dość dziwna sytuacja, że 
Cerkiew coraz bardziej staje się in- 
stytucją bez wiernych jakimś tylko 
urzędem regestrującym akta stanu, a 
z duchowieństwa powstał jakiś typ 
formalnie lojalnego, lecz bezużytecz- 
nego dla Państwa i wiernych urzęd- 
nika, 

A że tak jest, niech potwierdzi na- 
stępujący fakt. Niedaleko Wilna jest 
prawosławna parafja Zalesie. Biało- 
riska ludność parafji jest dość uświA- 
domiona narodowo. Mieli kiedyś pa- 
rocha przyznającego się do bialoru- 
skości, byli z niego b. zadowoleni, 
tem bardziej, że ów paroch objął pa- 
rafję po swoim ojeu też długoletnim 
tamtejszym proboszczu. Ale komuś 
tam w konsystorzu przyszło do głowy, 
że parafja należy do lepszych, a więc 
trzeba ją dać jakiemuś zasłużonemu 
Rosjaninowi. Tak się też i stało. Pa- 
rocha usunięto a przysłano innego. 
Parafjanie obrazili się i nie wpuścili 
nowoprzybyłego do cerkwi. To samo 
powtórzyło się i z następnymi 3 czy 
4. kolejno przysyłanymi duchowny- 
mi, aż wreszcie ostatni wszedł do cer- 
kwi przy pomocy władzy świeckiej, 
na co parafjanie odpowiedzieli boj- 
kotem, zaprzestałi uczęszczania do 
cerkwi i sakramentów św. Taki stan 
trwał do obecnej Wielkiejnocy, kiedy 
paroch z powodu choroby zaprosił 
na nabożeństwo innego duchownego. 
Ten zaczął głosić kazania po biało- 
rusku. Skutek był natychmiastowy. 
Cerkiew w czas riąt zapełniła się 
ludźmi, którzy w ciągu kilku lat omi- 
jali jej progi. Jest to przykład pracy 
duchownej w mowie ludu, przyklad-- 
jak szybko można podnieść jego stan 
religijny, Niestety, rosyjskiemu du- 
chowieństwu nie o to chodzi. Skła- 
dając się samo z ludzi przypadko- 
wych, w znacznej części nie związa- 
nych z gruntem miejscowym, uważa 

siebie tylko za lojalnego względem 
Polski (z konieczności) nosiciela ro- 

syjskich tradycyj i konserwatora ich 
tutaj ad usum jakiejś przyszłej Rosji. 

Za potrzebą wprowadzenia do ka- 
zań i nauczania religji mowy biało 
ruskiej przemawia przedewszystkiem 
stan moralny prawosławnych Biało- 
rusinów. A więc ogólnie szerzące się 
bezbožnietwo (stąd niszczenie figur i 
krzyży przydrożnych a nawet jak te 
już zdarzało się podpalania cerkwi 
i kościołów), komunizm i sekciarst- 
Wo, a dalej morderstwa, rabunki, afe- 
ry szpiegowskie etc. Statystyka wy- 
kazuje, że większość sprawców po- 

wyższych zbrodni wyznaje oficjalnie 
religję prawosławną. Gdzież bowiem 
ta ludność ma uczyć się moralności 
chrześcijańskiej? W cerkwi? Ależ 
cerkwie są puste, gdyż ludność zo 
stała od cerkwi odstręczona, przez 
obce sobie narodowo duchowieństwo, 
przez jego *zły przykład, przez zdzier 
stwo. 

O działalności tegoż duchowień- 
stwa w roli szkolnych katechetów nie- 
ma co i mówić. Dzieci nie znają prawd 
wiary, najprostszych modlitw, przy” 
kazań bożych. (O tem dużo potrafili 
by powiedzieć kierownicy szkół po- 
wszechnych). 

Ażeby wobec tych faktów twier 
dzić, że obecny stan życia duchowego 

  

  

Cerkwi z punktu widzenia polskiej 
raeji stanu jest... wprost doskonałym, 
że taki stan podtrzymuje wiarę — 
trzeba nie mieć nawet tej przysłowio- 
wej głowy „do upadniecia“. 

Naiwnością jest wyobrażać sobie 
że za pośrednictwem kleru rosyjskie- 
go spolonizuje się ludność białoruską 
(koncepcja St. Grabskiego, której hoł- 
duje u nas bardzo wielu nawet rze- 
komych przeciwników tego endeckic- 
go ideologa). 

Obecnie nawet Kościół katolicki 
staje przed koniecznością dopuszcze- 
nia u siebie w kazaniach i dodatko- 
wych nabożeństwach mowy białoru- 
skiej, a cóż mówić o Cerkwi, która 

nie przedstawia żadnej spoistości, bę- 
dąc wraz ze swojem rosyjskiem du- 
chowieństwem w dużym stopniu za 
leżną od ofiarności swoich wiernych, 
gdzie wystarczy, że ten chłop prze- 
stanie łożyć na utrzymanie ich, a Cer- 
kiew wraz z duchowieństwem i epr- 
skopatem faktycznie przestanie ist- 
nieć. 

Zkolei wypadnie zastanowić się 
nad ruchem białoruskim i jego siłą. 
Oczywiście, nie można jego porówny- 
wać z ukraińskim na Rusi Czerwonej, 
lecz lekceważenie: jego, lub niedoce- 
nianie byłoby błędem. Wszak na Ru- 
si Czerwonej ruch ukraiński swój 

rozwój i dzisiejszą ostrość zawdzię- 
cza nietylko Austrji ale również błę- 
dom miejscowych polityków polskich. 
którzy go lekceważył, traktowali po- 
gardliwie, stawiali przeszkody, ' za- 
miast ustosunkować się do niego ży- 
czliwie i skierować go do zbliżenia się 
z polskością. Stąd powstała ta prze- 
paść, nad zasypaniem której biedzą 
się dziś ludzie w-Polsce; rozumiejący 
wagę tego zagadnienia. 

Ruch białoruski w obecnem swem 
stadjum, jest jeszcze takim, że da się 
skierować do  ogólno-państwowego 
łożyska. 

A w tem może w dużym stopniu 
pomóc duchowieństwo białoruskie, 
jako czynnik zależny z jednej strony 
od rządu z drugiej zaś mający wpły- 
wy u ludności. Błędem jednak by- 
łoby mniemać, że nie ma on jeszcze 
swego podłoża u ludu lub że lud ten 
da się spolonizować przez odcięcie 
mu możności kultywowania własnej 
wiary, mowy i kultury narodowej. 
Jeżeli nie da mu tego Cerkiew, to 
dadzą sekciarze, którzy mają pokaź- 
ny zapas literatury swej po białoru- 
sku (samego Pisma św. po białorusku 
rzucono na wieś kilkanaście tysięcy) 
dadzą mu ją wreszcie komuniści. Ale 
czy to będzie zgodne z interesem Pań- 
stwa? Sądzę, że nie. I dlatego należy 
zrewidować nasz stosunek do kwestyj 
życia religijnego Białorusinów i przy- 
stąpić do pozytywnej polityki w tej 
dziedzinie. Trzeba dostosować skład 
narodowościowy Cerkwi do podłoża 
ludowego, podnieść poziom kulturalny 
duchowieństwa i dać mu odpowied- 
nie wychowanie państwowe. Rosyj: 
skość zarówno w rządach Cerkwią 
jak i w nadawaniu jej charakteru 
narodowego powinna zająć właściwe 
jej miejsce mniejszości. Byłoby to po- 
wrotem do polityki Jagiellońskiej. 

Stoi niedaleko Ostrej Bramy pięk- 
na cerkiew pod wezwaniem św. Du- 
cha. Fundował ją pogromca wojsk 
moskiewskich pod Orszą hetmana 
wielki litewski ks. Konstanty z Ost- 
roga. Na frontonie świątyni, jak nie- 
sie podanie, był umieszczony napis: 
„na podziękowanie P. Bogu za zwy: 
cięstwo nad Moskwicinem pod Or- 
szą”. 

Książę Ostrogski był Rusinem i 
prawosławnym, ale czuł się kachają- 
cym synem i wiernym obywatelem 
Rzeczypospolitej, bo była jak dla księ 
cia tak i dla Rusinów również ich 
Rzecząpospolitą. Dzisiaj w tej samej 
Cerkwi, mającej pełnić ważną rolę 
społeczno-państwową na ziemiach b. 
W. Ks. Litewskiego zasiedli potom- 
kowie niedobitków z pod Orszy i 
zgodnie z koncepcją St. Grabskiego 
tworzą conajwięcej kniaziów Gliń 
skich (mniejsza o to — czerwonych 
czy innych), a autochtoni nie mogą 
nawet uzyskać dla siebie cerkwi w 
Wilnie, gdzieby mogli w białoruskiej 
mowie zaspakajać swe potrzeby reli- 
gijne, gdyż to nie odpowiada intere- 
som rządzącej hierarchji cerkiewnej. 
Nie wydaje się, aby z tego stanu rze- 
czy płynęła jakakolwiek korzyść dla 
Państwa. Przeciwnie, skutki mogą 
być tylko szkodliwe. P. J. 

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. 
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RADA LIGI NARODÓW 
Sprawa action directe w stosunkach celnych polsko - gdańskich. 
GENEWH, 19. 5. (Pat). Rada Ligi Naro- 

dów zajęła się w dniu 19 b. m. sprawą ac- 
tion directe w stosunkach celnych połsko- 
gdańskich. Sprawozdawca angielski podse- 
kretarz stanu Eden złożył w tej sprawie 
raport. który, wbrew żądaniom Gdańska, po- 
mija kwestję. czy ma miejsce action direc- 
te. Raport podkreśla natomiast, że odwoły- 
wanie się do procedury z tytułu action di- 
recte musi być stosowane tylko w specjalnie 
ważnych wypadkach i nie należy jej nadu- 
żywać. Jak wiadomo, do procedury tej od- 
woływał się Gdańsk. Sprawozdawca oświad- 
czył z zadowoleniem, że może przedłożyć 
rezolucję przyjętą przez obie strony. 

TREŚĆ REZOLUCJI. 

Rezolucja oświadeza, że zgodnie z decyzją 
z dnia 13 marea 1925 r. prewizoryczne de- 
cyzje wysokiego komisarza w sprawie ac- 
ticn direete winny byč natychmiast wykony- 
wane stosownie do swego ducha i litery. Re- 
zcłueja cświadeza następnie, że jest bardzo 
ważne, aby możliwie najszybciej nastąpiło 
zełatwienie spraw. w związku z któremi wy 
łeniła się kwestja aeticn directe i wzywa 
wysokiego komisarza do wydania z pomocą 
ekspertów w możliwie najkrótszym czasie 
decyzji w kwestji merytorycznej. przedsta- 
wionej przez strony (czego — jak wiadomo 
— Polska zawsze się domagała). Rezolucja 
stwierdza dalej, że Polska zgodziła się wy- 
ecfać Gdwołanie się od decyzji wysokiego 
komisarza z dnia 29 marca 1932 r. Wreszcie 
rezclucja cświadeza, że dopóki nie nastąpi 
definitywne załatwienie spraw  przedłożo- 
nych wysckiemu komisarzowi, postanowie- 
nia polskiej ustawy karno-skarbowej powin- 
ny być wykonywane tak, aby nie przesą- 
dzały załatwienia spraw, dotyczących bierne- 
go obrotu uszlachetniającego oraz obrotów 
przez domy składowe. Raport i rezołucja 
zostały jednomyślnie przyjęte przez Radę. 

UBOLEWANIE P. ZIEHMA. 

Następnie zabrał głos przedstawiciel 
Gdańska Ziehm, który oświadczył. że spra- 
wa ta ma wielkie znaczenie dla wolnego 
miasta Gdańska. W. stosunkach gospodar- 
czych pomiędzy Polską a Gdańskiem istnie- 

je obecnie wielkie naprężenie i sytuacja ta- 
ka jest nie do zniesienią dla Gdańska, gdyż 
ruch towarów gdańskich w kierunku Polski 
jest niemal całkowicie zahamowany. Zmu- 
sza to wszystkie domy handłowe gdańskie 
do bezczynności. 

Następnie p. minister Zaleski złożył w 
sprawie stosunków celnych deklarację, w 
której podziękowawszy sprawozdawcy. 0- 
świadczył: 

OŚWIADCZENIE MIN. ZALESKIEGO. 

Rząd polski zawsze był zdania, że trzeba 
przedewszystkiem unikać stwarzania dooko- 
ła sprawy gdańskiej atmosfery ciągłych spo- 
rów i nieskończonego kontynuowania dysku- 
sji o charakterze powiedziałbym nawet so- 
fistycznym. Rząd mój ma nadzieję, że załat 
wienie do którego zmierza, będzie mogło 
być znalezione w krótkim czasie i odpowia- 
dać będzie zarówno interesom Polski, jak i 
dobrze pojętemu interesowi Gdańska. 

Reprezentant wolnego miasta — mówił 
p. minister w swem przemówieniu — uwy- 
puklił wielkie znaczenie. jakie przypisuje 
przestrzeganiu legalności, co przyjmuję z 
zadowoleniem. Jestem rad, że mogę stwier- 
dzić w przemówieniu delegata Gdańska zna 
ezenie, jakie przywiązuje do rynku polskiego 
jako terenu zbytu dla przemysłu i handlu 
gdańskiego, muszę jednakże stwierdzić, że 
wclne miasto tak długo nie będzie mogło w 
pełni wykorzystywać korzyści. wypływają- 
cych z jego sytuacji geograficznej w stosun 
ku do zaplecza tak rozległego jak Połska. 
dopóki władze jego nie będą funkcjonowały 
w ścisłej zgodzie z ustawodawstwem obowią- 
zującem na calem terytorjum celnem Polski. 

Reprezentant Gdańska — mówił dalej p. 
minister — wspomniał tu o kryzysie gospo- 
darezym, który trapi wolne miasto Gdańsk. 
Wszyscy wiedzą, że kryzys ten jest powszech 
ny i nie oszezędzał żadnego pańństwa. Chciał 
bym jednak przypomnieć, że handel morski 
Gdańska świadczy, iż sytuacja wolnego mia- 
sta daje dużo mniej powodów do skarg, 
niż sytuacja innych miast portowych. W 
eiągu ostatnich 4 lat, podczas gdy prawie 
wszystkie porty całego świata musiały za- 
rejestrować silne zmniejszenie się ich aktyw- 
ności. obrót Gdańska przekroczył 8 miljo- 
nów ton rocznie. Postęp ten staje się tem 
bardziej znamienny, jeżeli porówna się sy- 
tuaeję Gdańska z sytuacją Szczecina i Kró- 
lewea — portów sąsiadujących z Gdańskiem 
na Bałtyku. Nie cheę przedłużać swych uwag 
Ograniezę się do stwierdzenia, że w. m. 
Gdańsk, złączono z Polską licznemi węzła- 
mi, doszło do zrozumienia naszych wspól- 
nych interesów i mogę zapewnić. że jeśli 

chodzi o Polskę, to jest ona gotowa współ- 
działać w tem tak pożytecznem dziele. 

PONOWINE PRZEMÓWIENIE P. ZIEHMA. 

Wi dalszym ciągu dyskusji przemówił po- 
nownie p. Ziehm. Oświadczył on iż rząd 
gdański będzie wymagał od władz celnych 
ścisłego przestrzegania obowiązujących prze 
pisów. Co się tyczy wzrostu obrotów portu 
gdańskiego, to p. Ziehm chciał osłabić efekt 
przytoczonych cyfr, oświadczając, że chodzi 
tu o produkty masowe, jak żelazo i węgieł, 
które nie przynoszą Gdańskowi żadnych ko- 
rzyści. Opierając się na artykule niewymie- 
nionego dziennikarza. mówca twierdzi, że 
z obrotu tych produktów pozostaje w Gdań- 
sku tylko kurz. 

ODPOWIEDŹ MIN. ZALESKIEGO. , 

Minister Zaleski, odpowiadając p. Zieh- 
mowi, oświadezył: Przyjmuję do wiadomoś- 
ci oświadczenie reprezentanta wolnego mia- 

sta, według którego władze gdańskie będą 
odtąd pilnówały, aby władze cełne wykony- 
wały ściśle obowiązujące ustawy. Mam na- 
dzieję, że stosować będą tę zasadę także i 
do korpusu inspektorów celnych. Przedstawi 
ciel Gdańska — mówił p. minister — wy- 
powiedział się przy tej okazji eo do eharak- 
teru towarów, przechodzących przez Gdańsk. 
Sądzę, że mogę być pewnym, iż nie chodzi 
mu e skierowywanie tego ruchu, tak mało 
korzystnego dla Gdańska, przez inny port. 

TRZY GROSZE DELEGATA NIEMIEC. 

Następnie przemówił delegat Niemiec hr. 
Wielczek, który uważał za wskazane wypo- 
wiedzieć swe uwagi co do stosunków pol: 
Sko-gdańskich. Delegat niemiecki twierdził. 
żę import gdański do Polski nie odegrywa 
żadnej roli. w bilansie handlowym Polski, 
gdyż wynosi 60 miljonów guldenów rocznie 
wobec ogólnego importu Polski, wynoszą- 
cego miljard guldenów 1 że wobec tego łat- 
wo dojdzie do porozumienia. 

ODPRAWA DANA NIEMCOWI PRZEZ MIN. 
ZALESKIEGO. 

P. min. Zaleski, odpowiadając, oświadczył że 
nie ma zamiaru dyskutować na temat przy- 

toczonycli cyfr. Ponieważ Polska i Gdańsk 
stanowią jedno terytorjum celne, nie istnie- 
ją żadne oficjalne stawki, dotyczące obrotu 
połsko-gdańskiego. 

Następnie przemówił wysoki komisarz 
Łigi Narodów p. Gravina, stwierdźając, iż 
zgadza się na rezolucję i postara się przy- 
śpieszyć załatwienie sprawy. 

W, końcu wygłosił przemówienie spra- 
wozdwca p. Eden, który zwrócił się z ape- 
lem do prasy, by nie przeszkadzała w zgod- 
nem załatwieniu sprawy. Apel ten wystoso- 
wany był niewątpliwie w związku z wiado- 
mošciami „Daily Express“. 

Po tej deklaracji przewodniczący zamk- 
nął dyskusję. 

Dyskusja na temat ochrony mniejszości 
- narodowych. 

GENEWA. 19. 5. (Pat). W! związku z pro- 
blemem oswobodzenia Iraku wywiązała się 
na Radzie Ligi „Narodów interesująca dysku- 
sja na temat.ochrony mniejszošci narodo- 
wych. Wi dyskusji Paul Boncour podkreślił, 
żew stosowaniu zasady gwarancji praw mniej 
szošci Rada nie myšli bynajmniej używać 
zawsze tych samych mełod.- Jest oczywistem 
że sytuacja Rady jest całkowicie różna wte- 
dy, gdy chodzi o państwa z dawną tradycją, 
w stosunku do których klauzule ochrony 
mniejszości miały na celu przyczynić się do 
zasymilowania państw w. ramach nowych 
granic, a inną, gdy chodzi o państwa, które 
dopiero przechodzą szkołę niepodległości 
politycznej. Jest oczywistem, że w tym o- 
statnim wypadku Rada musi powziąć takie 
decyzje, z których nie może wynikać żaden 
precedens dla jurysdykcji w dziedzinie o- 
chrony mniejszości w stosunku do tamtych 
państw z dawną tradycją. 

  

  

Kto stanie na cze 

PARYŻ. 19.V. (Pat.) Prasa fran- 
tuska donosi, że według wszelkiego 
prewdopodobieństwa misja utworze- 
nia nowego gabinetu japońskiego po- 
wierzona zostanie Sazukiemu. W 
skład gabinetu weszliky nietylko 
członkowie partji konserwatywnej. 
łecz j szereg osobistości kompetent- 
nych, dążących do rozwiązania wiel- 
kich zadań narodowych. 

Między Sazukim i armją istnieje- 
podobnie milcząca umowa, na pod- 
stawie której przywódcy ruchu woj- 
skowego postaraliby się stłumić nie- 

Porozumienie pomiędzy 
TOKIO. 19. V. (Pat.) Pomiędzy 

min. Suzuki i gen. Araki doszło, jak 

Żądania 
TOKIO. 19.V. (Pat.) Przywódcy 

stronnictwa konserwatywnego oraz 
szefowie armji starają się w dalszym 
ciągu doprowadzić do rozstrzygnięcia 
ostrego kryzysu gabinetowego w Ja- 
ponji, jaki wypadł naskutek zamor- 
dowania premjera Inukai. 

Armja nalega na gruntowną reor- 
ganizację partji oraz domaga się u- 
dzielenia pomocy farmerom i droh- 
nym kupcom. Suzuki nie może obie- 

* szoŚciewego. 

  

Następnie minister Zaleski złożył nastę- 
pującej treści deklarację: 

DEKLARACJA MIN. ZALESKIEGO, 
Z największą uwagą zbadalem projekt, 

przedstawiony przez kemitet Rady, któremu 
polecono przygotowač projekt _ deklaracji. 
formułującej zobowiązania, jakie ma przyjąć 
Irak. Przyłączam się do uwag przedstawi- 
ciela Francji. detyezących problemu mniej- 

Co do mnie, wołałbym hyć 
może, aby komitet opraeowująe deklarację, 
którą nam przedłożył, wziął już obecnie w 
rachubę doświadezenia, poczynione w dzie- 
dzinie cchrony mniejszości i stworzył system 
wykluczający możliwość użycia. klauzul 
mniejszościowych dla celów, któreby nie 
odpowiadały ieh właściwemu przedmiotowi. 
Z tą uwagą gotów jestem wyrazić zgodę na 
rezolucję i szezęśliwy jestem móc się przy- 
łączyć do aktu tak doniosłego dla niepodłe- 
s: zak. 

le nowego rządu 

    

Japońskiego? 
legalny ruch polityczny w szeregach 
armji, o ile gabinet uczyni poważne 
wysiłki w kierunku poparwienia nie- 
doli szerokich mas społecznych. 

Z innej strony informują, że ge” 
nerał Araki proszony jest ze wszyst- 
kich stron, aby nie wyrzekał się wła- 
dzy. Dokoła jego osoby skupia się 
wielki ruch generałów i admirałów. 
Na ewentualnego premjera nacjonali- 
styeznego gabinetu wysuwana  jesł 
kandydatura barona Hiranuma, pre- 
zesa Tajnej Rady japońskiej. 

min. Suzuki i gen. Araki. 
słychać, do porozumienia co de cha" 
rakteru przyszłego rządu. 

armii. 
cać natychmiastowego przeprowadze- 
nia tej reformy. Armja uważa, iż na- 
leży polepszyć warunki życia gmin 
rolnych, Są to — jej zdaniem — za: 
sadnicze sprawy. Co do polityków, ta 
nie mogą się oni zbytnio angażować, 
gdyż władza ich zależy w znacznym 
stopniu od obecnego systemu, ściśle 
związanego z interesami wielkiego 
przemysłu i handlu. 

  

Rozruchy w Bo 
BOMBAY, 19. 5. (Pat). Rozruchy trwają 

w dalszym ciągu, Dziś rano zabito 6 osób, 
raniono 36. Władze musiały zamknąć 40 

Renkin tworzy g 

mbaju trwają. 
przędzalni, aresztowująe około 50 robotni- 
ków. Z Bombay'u ucieka eodziennie kilka- 
set osób. 

abinet belgijski. 
BRUKSELA. 19.V. (Pat.) Król po-wierzył Renkinowi misję tworzenia 

gabinetu, którą Renkin przyjął. ь 

Program hitlerowców na terenie parlamentu 
prusk 

BERLIN. 19.V. (Pat.) W dniu 19 
b. m. odbyło się zebranie plenarne 
frakcji narodowo-socjalistycznej sej- 
mu pruskiego z udziałem Hitlera, któ 
ry w dłuższej mowie sprecyzował 
program stronnictwa na terenie par- 
lamentu pruskiego. Narady były po- 
ufne i odbyły się na wyraźne życzenie 
Hitlera poza gmachem sejmu. Od ob- 
rad tych oczekują decyzji w sprawie 
nawiązania oficjalnych rokowań ko- 
alicyjnych pomiędzy narodowymi so- 
cjalistami a centrum. Szanse koalicji 
narazie oceniane są w kołach poli- 
tycznych niekorzystnie. Dotychcza- 
sowa rezerwa kół centrowych wywo- 
łuje w kołach narodowych socjali- 
stów niepokój, którego wyrazem jest 

Fałszywy 

TRENTON, (New Jersey) 19. 5. (Pat). 

Curtis, przyjaciel Lindbergha, który prowa- 

dził poszukiwania dziecka został aresztowany 

pod zarzutem, że umyślnie dostarczył fał- 

szywych iniormacyj © osobach. które dopuś- 

artykuł przewodniczącego frakcji 
hitlerowskiej Kubego, zarzucający 
kierownictwu  partji centrowej za- 
miar utrzymania sojuszu z socjal- 
demokratami. Kube grozi zdemasko- 
waniem polityki centrum, zapowia* 
dając, że narodowi socjaliści po ot- 
warciu sejmu natychmiast przystąpią 
do „zrobienia porządku w admini- 
stracji*. Hitlerowcy domagać się bę- 
dą przeprowadzenia rewizji słynnych 
procesów o morderstwa kapturowe. 
a przedewszystkiem wyroków, wyda- 
nych w procesie w Landsbergu. Frak- 
cja hitlerowców zażąda poza tem nie- 
dopuszczenia na teren sejmu pruskie- 
go przedstawicieli dzienników demo- 
kratycznych i lewicowych. 

przyjaciel Lindbergha—szantażysta 
Curtis—aresztowany. 

city się zbrodniczego występku. Za tymeza- 

80we wypuszezenie Curtisa na wolność wła- 

dze zażądały kaucji w wysokości 10.000 do- 

larów. э A 

ZZOZ 

w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia 

Za numer dowodowy 20 gt, 

  

   

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ZWIĄZEK POPIERANIA KRAJU 

KŁAJPEDZKIEKO. 

Z inicjatywy profesorów W. Krewe Mic- 
kiewiczusa, Wiktora Birżyszki, W. Łaszasa, 
inż. Prapolenisa, dr. Paksztasa i W. Kaman- 

tauskasa powstał projekt założenia w Kow- 
nie Związku popierania kraju Kłajpedzkiego. 
Statut nowej organizacji został już opraco- 
wany i niezadługo będzie złożony władzom 
do zalegalizowania, + 

BECKER POSZUKUJE OBRONCY. 

Sprawę oskarżonego o szpiegostwo Becke- 
ra skierowano już do sądu. Na urzędowego 
obrońcę Beckera z ramienia Rady adwoka- 
tów wyznaczono przys. adw. Kamienieckiego. 
Żona oskarżonego pragnie jednak uzyskać 
pomoc jeszcze jednego adwokata. W tym 
celu zwróciła się ona do adwokatów Sleże- 
wiezusa i Bielackina, którzy jednak odmówili 
bronić Beckera. 

POWISZECHNY SPIS LUDNOŚCI. 

W tych dniach minister skarbu Tubelis 
polecił  Centralnemu Biuru Statystycznemu 
rozpocząć prace wstępne nad zorganizowa- 
niem powszechnego spisu ludności w Litwie. 
który ma być przeprowadzony w 1933 r. 

Min. Jędrzejewicz w Poznaniu. 
POZNAŃ. 19.V. (Pat.)  Wczorsj 

wieczorem przybył do. Poznania z Ka- 
towic minister wyznań religijnych i 
oświecenia publicznego p. Jędrzeje- 
wicz. Dzisiaj p. minister zwiedzi ku- 
ratorjum okręgu poznańskiego i sze- 
reg szkół poznańskich, a po południu 
uda się do Rydzyna. 

Legjonišci u p. premįeia 
Prystora. 

WARSZAWA 19.V. (Pat.) Pan prezes Ra- 
dy Ministrów A. Prystor przyjął w dniu 19 
b. m. delegację zarządu okręgu stołecznego 
Związku Legjonistów Polskich w osobach 
prezesa dyr. Dziadosza oraz członków za- 
rządu wieewojewody Ołpińskiego, dyrektora 
Wassunga, dyrektora dr. Piaskiewicza, Lud- 
miły Modzelewskiej, red. Benedykta i St. 
Lisa. Delegacja złożyła p. Premjerowi podzi+ 
kowanie, że zechciał wyrazić swą zgodę nx 
wpisanie go jako fundatora księgi -pomiąt- 
kowej okręgu stołecznego Związku Legion:- 
stów. W imieniu delegacji przemówił do p. 
Premjera w serdecznych słowach dyr. Dzia- 
dosz. Na przemówienie to odpowiedział p 
premjer Prystor. Wspomniana księga jest 
dziełem artystów krakowskich. Zawiera mie- 
dzy innemi stronice honorowe Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, Marszałka Piłsudskie 
go oraz premjerów, uczestników walk o nie- 
podległość. 

Ambasador Wiliys ustępuje. 
WARSZAWA. 19.V. (Pa.) Araba: 

sador Stanów Zjednoczonych John 
Willys ustępuje z zajmowanego sta- 
nowiska. Ambasador Willys opusz 
cza Polskę dnia 30 b. m. + 

Zjazd dyrektorów kolei 
państwowych. 

WARSZAWA. 19.V. (Pat.) W dniu 
19 b. m. obradował w Ministerstwie 
Komunikacji zjazd dyrektorów kolei 
państwowych. Zjazdowi przewodni- 
czył p. minister komunikacji i robót 
publicznych inż. Kuehn. Wzięli w nim 
udział podsekretarze stanu inż. Czap- 
ski i inż. Gallot, dyrektorzy departa- 
mentów w Ministerstwie Komunika- 
cji, główny inspektor kolei, dyrekto- 
rzy kolei i naczelnicy wydziałów praw 
nych dyrekcyj. Zjazd obradował nad 
sprawami ogólno-prawnemi, postępc - 
wania dyscyplinarnego i wywłaszcze- 
niowego. Obrady zagaił minister 
Kuehn, wskazując w swem przemówie 
niu na skomplikowaną i kosztowną 
procedurę, stosowaną obecnie, która 
ogromnie utrudnia szybkie i właściwe 
załatwianie spraw. Zdaniem ministra, 
wydziały prawne mają w tej dziedzi- 
nie piękne połe do przeprowadzenia 
poważnych zmian celem aproszcze- 
nia tej procedury i zbliżenia jej da 
potrzeb życia. 

Poświęcenie szpitala masoń- 
skiego w Anglii. 

LONDYN, 19. 5. (Pat). Dokonano w dniu 
19 b. m. poświęcenia kamienia węgielnego 
pod nowy Szpital masoński. Poświęcenia 
dokonał wielki mistrz lóż masońskich w 
Anglji sędziwy księżę Connaught, wuj króla 
Jerzego, w otoczeniu wszystkich trzech sy- 
nów króla, z których każdy jest mistrzem 
loży prowinejonalnej. 

TE TIE 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 19 V. b. r. 

WAŁUTY i DEWIZY: Dolary 8,87 — 
8,89, 8,85. Gdańsk 174.85 — 175.28 — 174,42. 
Paryż 35,14 — 35.23 — 35.05. -Szwajcarja 
174,45 — 174,88 — 174,02. Berlin 212,80. 
Tendencja miejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 4 proc. po- 
życzka inwestycyjna 90,25—90. Ta sama 

seryjna 97 — 97,25, 5 proc. konwersyjna 38. 
6 proc dolarowa 54. 4 proc. dolarowa 47 — 
46,75. 7 proc. stabilizacyjna 46,50 — 50,50 — 
46,75 — 55 (setki). 8 proc. L. Z. B. G. K: 
i B. R., obligacje B. G. K. 94. Te same 7 
próc. 83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 35,50. 
Tendencja słabsza. 

AKCJE: Bank Polski 71. Tendencja nieco 
słabsza. :
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W odpowiedzi na OSZCZETCZE 

inwektywy Dziennika Wileńskiego. 
List otwarty w sprawie gospodarki Zarządu Dembińskiego. 

(Dokończenie). 

Ale „Senjor M. W.* nie zadawała 
się retorycznemi pytaniami, konstru- 
uje tak cały artykuł, by zasugerować 
czytelnikom jakieś niewytłimaczone 
machinacje finansowe. Zaczyna więc 
od cytowania wezwania, do wykupie 
nia weksli wystawionych drukarni 

„Znicz“, a potem pisze 
„odrazu powstaje pytanie: jakie to tranzakcje 
'mogą łączyć Bratnią Pomoc z „Kurjerem Wi- 
tefskim“ i to wówczas. gdy w grę wchodzi 
kwota tak poważna... Dowiadujemy się, że są 
to wekselki wyborcze p Henryka Dembińskie- 
go et consortes... Tymczasem jednak Bratniak 
anusi płacić za nich weksle, które do spółki 
z wydawnictwem  sanacyjnem, puścili w 
obieg. 

W związku z powyższem musimy 
oświadczyć, co następuje: 5 

Weksle powyższe zostały: a) wy- 
sławione na podstawie prawomocnej 
uchwały prezydjum z dnia 4 marca 
1932 roku, zatwierdzońej przez Za- 

rząd, b) przeciągnięte przez memorjał 
żaszłości kredytowych w dniu 17 mar 
ca b. r. Rachunki opłaconć powyższe- 
mi wekslami znajdują się w dowodach 
rachunkowych. Należności opłacone 
wekslami mają pokrycie: 1200 zł. z 
funduszów Stowarzyszenia, 715 zł. ź 
subsydjum Jego Magnificencji Rek- 
tora, 1000 zł. z subsydjum p. Premje- 
ra Prystora, zaprzychodowanego w 
księdze kasowej w dn. 17 lutego b. t. 
Wystawienie powyższych weksli by- 
ło legalną i gospodarczo celową tran- 
zakcją finansową, mającą za cel cza- 
sowe zasilenie funduszów Stowarzy- 

szenia, 
Rok rocznie drugi trymestr jest 

okresem, w którym odczuwa się doi- 

Kkliwie brak gotówki, spowodowany 
niewnoszeniem opłat na pomoc w na- 
turze. Rok rocznie zaciąga się krótko- 
terminowe pożyczki bankowe lub we 
kslowe prywatne, które spłaca się w 
trzecim trymestrze z wpływów na po 
moc w naturze. I tak nasz Zarząd 
spłacił w trzecim trymestrze 1930-31 
roku weksli na sumę 5.203 zł. 78 gr. 
wystawionych w drugim trymestrze 
przeważnie przez poprzedni Zarząd 
Weksle wystawione drukarni „Znicz 
były sposobem uzyskania bezpłatnego 
trzymiesięcznego kredytu, co umožli- 
wiało zużycie 1000 zł. Premjera Pry- 
stora i 715 zł. od J. M. Rektora na bie 
żącą pomoc koleżeńską Stowarzysze- 
nia i uwolniło Zarząd od potrzeby za 
<iągania oprocentowanej pożyczki 
bankowej. Byłoby zdecydowaną głu- 
potą gospodarczą trzymać w kasie 
1715 zł. subsydjów przeznaczonych na 
druk, a jednocześnie zaciągać pożycz- 
kę bankową na obiady ulgowe i inne 
bieżące wydatki, 

Wobec wyjątkowego tupetu „Sen 
jora M. W.* w masowem zniekształ- 
caniu i fałszowaniu faktów musimy 
ograniczyć się w dalszym ciągu tylko 
do bardziej zasadniczych nieprawdzi- 
wości. 

I tak: „dopuszczano się błędów 
w sprawozdaniach kasowych na 
dziesiątki tysięcy  złotych*. Żad- 
nych błędów z podsumowań w 
sprawozdaniach kasowych nie było. 
Było jedynie kilka błędów drukars- 
kich z przestawieniem cyfr, które na- 

prawiono w osobno wydrukowanej 
erracie, załączonej do każdego egzem- 
plarza w dn. 14 marca. Te „dziesiątki 
tysięcy złotych, tem bardziej są nie- 
smaczne że zostały definitywnie wyjaś 

  

  

nione na zebraniu walnem, jako błąd 

drukarski, przez p. Kuratora Stowa- 

rzyszenia. 

A dalej pisze „Senjor M. W.* 
„...drukowano te „sprawozdania... a 

chodziło... o zaimponowanie szersze- 

mu ogółowi akademików... fałszywe- 

mi bilansami (dosłownie fałszywemi)'* 
Wszystkie bilanse otwarcia i zamknię 

cia, sporządzone przez buchalterję 

Stowarzyszenia są prawdziwe i zgod- 

ne z zamknięciami ksiąg. Zapewne 

złośliwy „Senjor M. W.* pomieszał 
bilanse z niedokładnościami kalku- 

lacyj miesięcżnych Mensy Akademic- 

kiej. : 

Wreszcie Senjor M. W. z uporem 

dwa razy powtarza „kasy bratniackie 

świecą pustkami*, Zgodnie z proto- 

kółem zdawczo-odbiorczym „Zarząd 

nasz przekazał saldo kasowe w: dniu 

19 marca w sumie 1480 zł. 14 gr. oraz 

niepobrane w kwesturze tytułem skła 

dek i opłat członkowskich za drugi 

trymestr 5402 zł. 80 gr. pobrane już 

przez obecny Zarząd. Ogółem więc 

6882 zł. 94 gr., nie licząc sald kaso- 

wych przekazanych w przedsiębiorst 

wach samopomocowych, jak np. w 

Ognisku 890 zł. 72 gr. Zresztą dla 

przedsiębiorstwa nie jest istotny stan 

kasy, ale stan szystkich aktywów i 

passywów majątkowych. Bilans zam- 

knięcia za rok 1931 wykazał czysty 

przyrost uzyskany za naszej kadencji 

na sumę 45872 zł. 08 gr. Dodać do te- 

go jeszcze należy deficyt Mensy za 

czas od I stycznia 1931 r. do 1 lipca 

1931 roku, odziedziczony po porzed- 

nim Zarządzie i pokryty przez nas w 

sumie 13205 zł. 76 gr. Pisze dalej „Sen 

jor M. W.“ „Czy zresztą miał prawo 

p. Dembiński obciążać budżet Brat- 

niej Pomocy jednorazowym  wydat- 

kiem chociażby tylko 1200 zł. skoro 

cała kwota przeznaczona jest nie na 

jedne wybory, lecz. na cały rok bud- 

żetowy”, Sprawozdania roczne druku 

je się tylko raz w rok. W roku admi- 

nistracyjiym 1932 nie zachodzi po- 

trzeba drukowania innych sprawoz- 

dań. A więc miał prawo. 

  

Tyle sprostowań. 

W zestawieniu wszystkich powyż- 
szych faktów przyszliśmy do przeko- 

nania, że artykuł Senjora M. W. jest 

nituczciwą próbą podrywania zasług 

kolegi Henryka Dembińskiego, Preze 

sa naszego Zarządu dla Stowarzysze- 

nia, co uwidacznia się w inkrymino- 

waniu wszystkich kłamliwie przed- 

stawionych faktów wyłącznie osobie 

Henryka Dembińskiego, podczas gdy 

nie trzeba dużej inteligencji, by wie- 

dzieć, iż za fakty powyższe odpowia- 

da solidarnie cały Zarząd Stowarzy- 

szenia. Mając poczucie zupełnej od- 

powiedzialności za celowość i legal- 

ność naszych poczynań, zwracamy się 

do obecnie urzędującego Zarządu Sto 

warzyszenia Bratnia Pomoe z zapyta- 

niem, czy i w jakiej mierze oszcze:- 

czy artykuł Senjora M. W. wyszedł z 
inicjatywy obecnego Zarządu. W ja- 
kiej mierze on się z tym artykułem 
solidaryzuje, jeżeli nie, to komu i z 
jakich motywów Zarząd Stowarzysze 

nia udzielił dostępu do aktów i ra- 
chunkowości Stowarzyszenia dla tak 
kłamliwego i ni€uczciwego ich wyko- 
rzystania, Z drugiej. strony oczekuje- 

K-=U R J.E R 

Konferencja rozbrojeniowa. 
Poprawki polskie do projektu 

rozbrojenia moralnego. 

GENEWA. 19. V. Onegdaj od- 
było się posiedzenie podkomitetu 
rozbrojenia moralnego Konferencji 
Rozbrojeniowej, na którem min, Szu- 
makowski złożył poprawki polskie 
do projektu międzynarodowej umo- 

wy o rozbrojeniu moralnem. 

Projekt ten opracowany został na 

zasadach przedstawionych przez dele 

gację polską wkrótce po rozpoczęciu 

Konferencji Rozbrojeniowej, t. jj w 

lutym r. b. Zasady konwencji między - 

narodowej, proponowane przez dels- 

gację polską zostały w toku prac pod- 

komitetu rozbrojenia moralnego dość 

znacznie zwężone przez przybranie 

ich w znaną frazeologję genewską, 

przyczem w wielu wypadkach właści- 

wy sens przepisów konwencji został 

wręcz zgubiony przez nagromadzenie 

zbytecznych słów, dających pole do 

sberokich interpretacyj. Przedłożone 

przez min. Szumlakowskiego popraw- 

ki zmierzają przedewszystkiem do 

skrócenia projektu konwencji, do u- 

wolnienia go od balastu niepotrzeb- 

nych frazesów i wyraźnego skonkre: 

tyzowania zobowiązań, jakie w dzie- 

dzinie rozbrojenia moralnego przyj: 

mą na siebie przyszli sygnatarjusze 

konwencji. 
- 

Projekt konwencji rozbrojenia mo: 

ralnego dotyczy wprowadzenia ŠCis- 

łego nadzoru państwowego nad szkol 

nictwem przez usunięcie wszelkich 

metod wychowawczych, wzbudzają” 

cych w duszach młodzieży nienawiść 

do narodów obcych i mogących przy- 

czynić się do pogorszenia stosunków 

między naródami, do wzbudzenia w 

umysłach młodzieży nienawiści lub 

pogardy do narodów obcych i t. A 

Pozatem projekt konwencji zobowią- 

zać ma państwa do ścisłego nadzoru 

nad podręcznikami szkolnemi, zgod- 

nie z ogólną zasadą wprowadzenia w 

życie rozbrojenia moralnego w szkol- 

nietwie. Oddzielne artykuły mówią o 

nadzorze cenzury państwowej nad ra 

djofonją, teatrem, kinem ht d. przy- 

czem sygnatarjusze konwencji zobo- 

wiązać 'się mają do niedopuszczania 

do produkowania, lub wyświetlania 

dzieł sztuki teatralnej. kinowej i t. p 

któreby wzbudzały w narodach ine 

stynkty zaborcze, względnie uczucia 

nienawiści i pogardy do obcych. 

Nad projektem konwencji łącznie 

z poprawkami złożonemi przez dele- 

gację polską pracować będzie nadal 

podkomitet rozbrojenia moralnego. 
(Iskra). - 

my od obecnego Zarządu, jako obec 

nie urzędującej władzy Stowarzysze- 

nia ofiejainego sprostowania szkodzą 

eych insynuacyj Senjora  Mlodziežy 

Wszechpolskiej dobremu imieniu Ste 

'warzysztnia i naszemu, jako człon- 

ków byłego Zarządu. 

Członkowie Zarządu Stowarzysze- 

nia kadencji 1931-32: 

Jerzy Bielewski, Edward Chmičlew 
ski, Jan Drutto, Antoni Grochowski, 
Ludwika Macińska, Józef Obuchowicz 
Wincenty Piekarec, Władysław Ra- 

dziwon, Władysław Ryńca, Wanda 

Piłsudska, Anna Kompielska, Józefa 
Chmielewska, Stefan Ošwiecimski, 
Włodzimierz Suroż, Weronika Wa- 
wrynówna, Tadeusz Wolski, Mieczys- 
ław Żyźniewski, Stanisław Wawrzyń- 
czyk, Stanisław Chylicki, 
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Dyskusja nad projektem raportu, dotyczącego lotnictwa 
cywilnego. 

GENEWA. 19.V. (Pat.) Komisja lotnictwa 

konferencji rozbrojeniowej dyskutowała w 

dniu 19 b. m. projekt raportu, dotyczący 

lotnictwa cywilnego. Punkt ten, którego u- 

mieszczenie w raporcie odbyło się dzięki 

żywemu udziałowi delegacji polskiej, ma 

brzmienie następujące: 

Pewne aparaty lotnictwa cywilnego mogą 

stać się częścią składową zbrojeń lotniczych, 

po przystosowaniu ich do celów wojskowych 

Do punktu tego delegacje polska i ja- 

pońska zgłosiły zastrzeżenia, zmierzające do 

skreślenia ostatnich słów: „po przystosowa- 

niu do celów wojskowych*. W toku dysku- 

sji delegat Polski motywował konieczność 

zatrzymania tego punktu, jak również uwa- 

gi Polski, podkreślając, że cały sprzęt lot- 

nictwa cywilnego może być użyty do celów 

'wojskowych bez przystosowania. W tym 

samym duchu wypowiedzieli się przedstawi- 

ciele Francji, państw Małej Ententy i Ja- 

ponji. 

Bardzo zbliżone stanowisko zajął przed- 

stawiciel Stanów Zjednoczonych. Natomiast 

przedstawiciel Niemiec zdecydowanie sprze- 

ciwił się włączaniu sprawy lotnictwa cywil- 

nego do obrad komisji. Dyskusja będzie pro- 

wadzona w dniu 20 b. m. 

Chmury nad Mandżurią. 
(Korespondencja z Charbina). 

Wi ostatnich tygodniach nastąpiły pewne 
kemplikacje w stosunkach w Mandżurji pół 

nocnej. Uwydatniają się zwłaszcza dwa zja- 

wiska: 1) aktywizacja ruchu partyzanckiego 

w kraju i 2) zaostrzenie się stosunków man- 

dżursko-sowieckich. Omówimy oba te: zja- 

wiska. 
Wojska chińskie (t. zw. starogiryńskie), 

wypędzone z Charbinu i innych środowisk 

w Mandżurji przez Japończyków nie zosta- 

ły zupełnie pokonane i rozproszone. Staro- 

giryńcy udali się w głąb kraju, gdzie ich 

odziały istnieją nadal, Nie ulega wątpliwości, 

że oddziały te częściowo uległy demoralizacji 

i zamieniły się w bandy łupieżnicze. Faktem 

jest, że przestały być armją regularną, i sta- 

ły się oddziałami partyzanekiemi zdecydo- 

wanemi nadal wszelkiemi środkami walczyć 

z 6kupacją japońską. 

Nadejście wiosny spotęgowało ich akty- 

wność. Znaczna część kraju na wschód od 

Charbinu obsadzona została właśnie . przez 

tych partyzantów a w ich rękach znajduje 

się również kilka większych stacyj wscho- 

dniej części kolei wschodnio-chińskiej. Ja- 

pończycy wysłali przeciwko partyzantom 

starogiryńskim ekspedycję, która jednakowoż 

powróciła do Charbinu, nie zdoławszy ро- 

konać silnych oddziałów przeciwjapońskich. 

Obecnie przygotowywane jest wysłanie wię- 

kszej ekspedycji, a akcja w kierunku wyple- 

nienia partyzantów przeprowadzona zosta- 

nie na szeroką skalę i w tym celu sprowa- 

dzono do Charbinu dalsze dwie dywizje 

wojska japońskiego. Japońskie władze woj- 

skowe dobrze uświadamiają sobie, że walka 

z partyzantami będzie nadzwyczaj uciążliwa 

i dlatego prowadzone są przygotowania 

gruntownie. 2 

Niepokoj panuje rowniež na zachodnim 

odcinku kolei wschodnio-chińskiej jak rów- 

nież na rzece Sungari. Gdzie niema wojsk 

japońskich, tam istnieją wszędzie agentury 

starego rządu chińskiego. z nadejściem cie- 

płych miesięcy trzeba wysyłać wojska oku- 

pacyjne na zachód i północ. To wszystko wy 

maga nadzwyczajnych wysiłków i środków. 

Japończycy jednak wysiłków tych się nie 

cbawiają, natomiast olbrzymie wydatki w 

związku z ekupacją mandżurską (dotychczas 

300—400 miljonów lei) wywołują znaczny 

niepokój w kołach tekijskich polityków, 

zwłaszcza, że obecnie okazuje się, że korzyś- 

ci z opanowania Mandżurji osiągnięte mogą 

hyć dopiero w dalekiej przyszłości. Obecnie 

jednak Japonja nie może już się eofnąć. 

W rosyjskiej prasie emigraeyjnej, inspi- 

rowanej prawdopodobnie przez Japońc: 

ków w Gstatnim czasie podkreśla się, że chiń 

ski ruch partyzancki w kraju sprzyja orga- 

nizacyjnej łączności z czerwonymi. Krążą 

pogłoski o czerwonych międzynarodowych 

(2) oddziałach. Pogłoski te trudno sprawdzić. 

Nie jest wykluczone, że do oddziałów par- 

tyzanekich zakradają się żywioły komuni- 

stycznie nastrojone i że nastroje te cheą 

wykorzystać emisarjusze komunistyczni. Na- 

leży jednak wątpić by Sowiety popierały 

ruch partyzaneki, bowiem nie życzą sobie 

skomplikowania swych stosunków z Japo- 

nją. 
> Jednak stosunki sowiecko-mandżurskie w 

ostatnim czasie znacznie się pogorszyły. Nie- 

porczumienia rozpoczęły się tem, że zarząd 

kolei przesunął lokomctywy kolejowe na te- 

ren sowiecki, Lokomotywy te rząd sowiecki 

zamówił swego czasu zagranicą dla kolei ro- 

syjskich. Według pekińskiej umowy sowiec- 
ko-chiūskieį lokomotywy te miały być zwró 
cene ZSRR jako majątek resyjski. Sowiety 
jednak nie przeciwstawiały się używaniu tych 

lokomotyw na tej linji i dopiero obecnie, 
prawdopodobnie w. związku z wypadkami, 

   

siedemdziesiąt tych lokomotyw sprowadzono 
na teren resyjski, stawiając mandżurski ti 
chiński zarząd kolei wschodnio-chińskiej 
przed faktem dokonanym. Oczywiście chiń- 
ski zarząd zaprotestował przeciwka temu je- 
dnostronnemu aktowi administracji sowiec- 
kiej. Sprawa oddana została rządowi Man- 
dżu-Go i dotychczas jest przedmiotem ost- 
rych debat. 

Rząd czań-czuński wydał następnie roz- 
kaz, aby kolej. wschodnio-chińska zmieniła 
swą nazwę na północno-mandżurską i de 
monstracyjnie powołał na członka zarządu 
inż. Fan-Ci-Guana, zaciętego sowietofoba; 
czynego uczestnika koniliktu sowiecko-chiń- 
skiego w roku 1929, który wówczas kiero- 
wał zarządem kolei. Mianowanie to jest 
sprzeczne z Chabarowskim protokółem z r. 
1929 i uważane jest za demonstrację anty- 
sowiecką. 

Do pogorszenia się sytuacji przyczynił 
się wreszcie niedawny zamach na japoński 
pociąg wojskowy pod Charbinem. Oficjalnie 
oznajmiono, że w organizacji zamachu brali 
również udział agenci Międzynarodówki ko- 
munistycznej, Masowe aresztowania obywa- 
teli sowieckich w Charbinie i kilkudziesięciu 
pracowników sowieckich kolei wschodnio- 
chińskiej jeszcze bardziej uwydatnia ten 
stosunek. 

Włytworzone w ten sposób napięcie po- 
między Sowietami a Mandżurją musi zostać 
w jakiś sposób wyładowane. Emigracja ro 
syjska w Charbinie jest przekonan: doj- 
dzie do wojny japońsko-sowieckiej: życzenie 
jest ojeem myśli. Kolonja sowiecka prze: 
wa obecnie gorące chwile. Trudno przepo- 
wiadać, jak wypadki się rozwijać będą, ale 
trudno wierzyć, by przy dzisiejszych wa- 
runkach w Mandżurji Japonja zdecydowała 
się na wojnę z Sowietami. Wspomniane an- 
tysowieckie wystąpienie rządu czań-czuńskie- 
go ma charakter raczej demonstracyjny. 
Jest to manewr, na który zapatrywać się 
trzeba jako na odważną grę japońskiej dy- 
plomacji. Dr. Lon. 

Korpus dyplomatyczny 
u prezydenta Francji. 

PARYŻ. 19.V. (Pat.j W dniu 13 
b. m. o godz. 1i-ej prezydent republi- 
ki Lebrun przyjął w pałacu Elizej- 
skim, w obecności premjera Tardieu. 
przedstawicieli korpusu dyplomatycz 
nego. 

Nuncjusz papieski, złożywszy hołd 
pamięci zmarłego prezydenta Doume- 
ra,wyraził głębokie oburzenie z jakiem 
cały Świat przyjął wieść o zamordo- 
waniu prezydenia. Następnie złożył 
gratulacje prezydentowi Lebrun, ży- 
cząc mu, aby okres jego urzędowania 
stał się we Francji okresem rozkwitu 
moralnego i religijnego, zaś dla wszy- 
stkich państw okresem zgody 1 ро- 
koju. | 

Prezydent Lebrun, przyłączywszy 
się do hołdu oddanego jego poprzed- 
nikowi, podziękował za życzenia i wy 
raził gorącą chęć jak najżywszej 
współpracy z korpusem dyplomatycz 
nym i szybkiego uregulowania waż- 
nych zagadnień, w których rozwią- 
zaniu zainteresowany jest cały świat. 
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„Nożycami przez prasę. 
Tolerowane kuplerstwo. 

Pod tym pożyczonym zresztą z 
„Kurjera Polskiego* tytułem musimy 
się zająć głośnym procesem redaktora 
I. K.C, M. Dąbrowskiego z „Gazetą 
Watsz.“ 

Cytujemy za „K. P.“ częšč sprawoz 
dania. Zeznaje św. A. Nowaczyński. 

   

Obr.: — Co pan może powiedzieć o dziale 
drobnych ogłoszeń w „I. K. C*? 

Św: — Jest to jedyny objaw niespotyka- 
  

ny w prasie całego świata. Oficjalne kupler- 
stwo i stręczenie pomiędzy światem prosty- 
tutek a panami mającymi pieniądze. Jest to 
tolerowane, podczas gdy każdy Żyd byłby 
za to zaaresztowany! 

O tych insertach pisałem 
„Myśli*, cytując te kwiatki. 

Obrona prosi o dołączenie tego numeru 
do sprawy. 

Adw. Rapaport oponuje. 
Sąd postanowia dołączyć ten numer do 

sprawy. Е 
Znajdują się tam ogłoszenia jak np. 100 

proc. dziewica poszukuje apsztyfikania. 
Adresować pod—, Chciałabym lecz boję się”, 
albo „Pechowiec pójdzie na wszelką życiową 
kombinację*, „Dyskretny despota poszukuje 
niewolnicy“ it p. 

W. dalszym ciągu wypływają inne 
sprawki: — przywłaszczenie artyku- 
łu b. prezydenta Milleranda, ,„zmien- 
ność przekonań* i wydawany przez 
Dąbrowskiego „Tajny  Detektyw*. 
Oto, eo mówi o nim św. Nowaczyński. 

Pismem tem interesuję się żywo, bo wpły 
wa ono w zastraszający sposób na. wzrost 
przestępczości. Mamy tam drobiazgowe opisy 
mordów, fotografje zamórdowanych, narzę- 
dzia zbrodni, śladów, przestępstwa i. t. p. 

Wystarczy przeczytać tytuły aby się zorjento- 
wać co to za organ. W Ameryce wydawców 
takich pism pociąga się do odpowiedzialnoś- 
ci sądowej... Rozmawiałem z wybitnymi praw. 
nikami i psychologami na temat tego pisma, 
które się rozchodzi w  potwornej ilości 
200000 egzemplarzy! Prędzej czy później ,„Taj 
ny Detektyw* musi być zlikwidowany, gdyż 

władze i sądy przekonają się o jego szkodli- 
wości. 

Zdarza się, że i Nowaczyński ma 

rację. Zresztą jak sądy rozumieją 
tego rodzaju działalność  dzienni- 
karską Świadczy najlepiej wyrok 
uniewinniający „Gazetę Warszaw- 
ską. Należy się spodziewać, że 
władze, tak dbałe o pocztówki i fota 
sy, w tej sprawie wykażą należyte 
zrozumienie, A do „T. Detektywa“ 

wrócimy jeszcze. nt. 
ERZENAOTROWZOWREDERZAC TACE TREK 

Herriot u prezydenta Lebruna. 
PARYŻ. 19.V. (Pat.) Przywódca 

partji radykalnej Herriot przyjęty 
był wczoraj przez prezydenta repu- 
bliki Lebruna. Podczas konferencji, 
która trwała przeszło godzinę, poru- 

szone zostały wszystkie kwestje, zwią 
zane z sytuacją polityezno-parlamen- 
tarną 'oraz ze sprawą składu przy- 
szłego rządu. Z kół miarodajnych do- 
noszą konferencja ta miała charak 
ter Ściśle informacyjny. 

Lekarze badają Gorgułowa. 
PARYŻ, 19. 5. (Pat). Gorgułow poddany 

został wezoraj operacji nakłócia lędźwi. U- 
zyskana w ten spesób substaneja mózgowo- 
rdzenjowa da możność stwierdzenja, czy 
opony mózgowe Gorgułowa są w stanie za- 
każenia i czy w jego organizmie może się 
rozwinąć paraliż postępowy. 

O ileby tak było w istocie, to obrońcy 
oskarżonego mają widoki powodzenia przy 
postawisniu tezy niepoczytalności Gorguło- 
wa. Orzeczenia lekarzy oczekiwać należy do- 
piero za dwa lub trzy tygodnie. 

Deficyty w warszawskich 
teatrach miejskich. 

'WARSZAWIA. 19. 5. (Pat). Ogólna suma 
deficytów w warszawskich teatrach miejskich 

za okres 1930-31 roku wyniosła 4 miljony 

złotych. Obecnie deficyt ten znacznie się 

zmniejszył. W ubiegłym sezonie deficyt te- 

atrów dramatycznych wyniósł 1,200.000 zł., 

a obecnie niewiele więcej ponad 400 tysię- 

cy złotych. 
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Niemasz to jak len i wełna 
czyli dwie godziny w Wil. Spółdzielni Tkackiej. 

Spacerując któregoś pięknego po- 
ranku po zieleniejących już alejach 
Bernardynki, korzystam z zaprosze- 
nia kierownika Wileńskiej Spółdzielni 
Tkackiej mieszczącej siętuż w dużym 
białym budynku i wpadam do pra- 
«owni Spółdzielni. й 

Obszerna sala, gęsto zastawiona 
warsztatami tkackiemi. Informacyj 
udziela uprzejmy gospodarz nauczy- 
ciel tkactwa i kierownik Spółdzielni 
p. Fr. Janik. 

„Więc najpierw trochę historji— 

powiada. 

W r. 1896-tym znany Wilnu Ś. p. 
Józef Montwiłł urządził w majątku 
swoim w Kowieńszczyźnie wzorową 
tkalnię i w rok później na wystawie 
"Twa Wyścigowego, bodaj po raz, 
pierwszy zaprezentował Wilnu ulep- 
szone warsztaty i tkaniny lniane. Pro 
pagandy ulepszonego tkactwa. domo- 
wego nie zaniechał i akcję swą nadal 
prowadzi, wystawiając prace młodych 
dziewcząt wiejskich na wszystkich 
późniejszych wystawach w Wilnie, 
Mińsku, Petersburgu i innych mia- 
stach. Wysiłki jego nie poszły na 
marne, bowiem wyrobami ręczne- 
go tkactwa domowego zaczęto coraz 
bardziej się interesować, aż wreszcie 
w licznych wioskach stanęły ulepszo- 
ne warsztaty i w świat wyruszył cały 
zastęp specjalnie wyszkolonych in- 
struktorów obojga płci. 

Gdy pierwsze zadanie zostało 0- 
siągnięto, zakład zwinięto, a warsztaty 
powędrowały do innych ośrodków kra 
ju, — by i tam nauczyć okolicznych - 
włościan ulepszonego tkactwa. W ten 
„sposób ulepszone tkactwo — jeszcze 

przed wojną — znacznie się u nas roz 
winęło. 

Tymczasem przyszła wojna i wszy 
stkie straszne jej skutki. Szczególnie 
ciężko dała się nam we znaki okupac- 
ja niemiecka. Za 4 i pół lata jej tu 
trwania Niemcy wydusili z nas wszy- 
stko, cokolwiek wydusić się dało. Nę- 
dza i głód — oto stali goście każdego 
w owe czasy domu miejskiego czy też 
wiejskiego. 

Byłem wówczas — ciągnie dalej 
mój rozmówca — kierownikiem skle 
pu tkanin ludowych firmy A. Mohl i 
Ska w Wilnie i kierownikiem kursów 
tkackich dla instruktorek. Po wyczer 
paniu surowców i środków pienięż- 
nych w czasie okupacji, w 
1917 r. wyjeżdżam do Kowieńszczyz- 
ny; gdzie w 1921 r. znowu urządzam 
tkalnię wzorową w maj. p, Eug. Ro- 
mera w Cytowianach. Ale już w 1925 
roku pówracam do Wilna i obejmuję 
stanowisko nauczyciela tkactwa w 
Państwowej Szkołe Przem.-Handl. im. 
E. Dmochowskiej. Przez lat sześć co 
rok wychodzi ze szkoły zastęp wy- 
kwalifikowanych, zdolnych tkaczek. 
aż wreszcie w roku ubiegłym dział 
tkactwa w szkole zostaje zwinięty. 

Jest jednak spora garść absolwen- 
tek tego działu, które wobec zlikwi- 
dowania, naskutek kryzysu, szeregu 
placówek tkackich nie mają możnoś- 
ci zarobkowania. Wówczas to ludzie 
dobrej woli, chcąc przyjść im z pomo- 
cą, złożyli pewną większą kwotę pie- 
niężną i przy wybitnem poparciu dy- 
rektorki szkoły p. Janiny Klawe zało 
żyliśmy nową placówkę pod nazwą 
Wileńska Spółdzielnia Tkacka. Do 
Spółdzielni, jako członkinie, weszły 

wszystkie absolwentki działu tkackie- 
go szkoły im. E. Dmochowskiej (mie 
szezącej się tuż nad nami), składając, 
jako udziały, pierwsze swoje zarobio- 
ne w Spółdzielni pieniądze. Pracują 
tu dziś jako współwłaścicielki, a za- 
rząd placówki powierzyły mnie — by 
łemu swemu nauczycielowi. 

Toto jak pan widzi — ciągnie da- 
lej swe opowiadanie p. Janik — pra- 

rusy, tam na warsztacie są serwety, 

na tym zaś mniejszym ręczniki. Wszy 
stko z Inu przędzionego ręcznie i me 

chanicznie. 
Bawełny nie używamy, chyba na 

specjalne zamówienia klienteli. Len 
i wełna z naszych owiec—oto nasze 
surowce. 

Słusznie! Trzeba przecież popierać 
własną w:ytwórczość rolną, szczegól 

  

Pracownia Wileńskiej Spółdzielni Tkackiej. 

cujemy, i warsztaty stukają codzień. 
wbrew opowiadaniom niektórych zło- 
śliwych, a nam nieprzychylnych jed- 
nostek, że już dawno nie istniejemy. 

Spółdzielnia ma w swem rozporzą 
dzeniu przeszło 20 warszatów rož- 
nych ulepszonych typów (w czem po- 
łowa wypożyczonych przez Minister 
stwo) i wykonywa na nich wszelkie 
tkaniny w zakres tkactwa ręcznego 
wchodzące. Zresztą można zobaczyć 

  

"Oto ta miła tkaczka wykonuje ob- 

nie Iniarstwo, które u nas może i po- 
winno znacznie się rozwinąć i być 
najpoważniejszą gałęzią produkcji 
rolnej. Mniej pędu za obcem, a mniej 
złotówek powędruje zagranicę z, i tak 
ubogiego, kraju. Więcej pieniędzy— 
to więcej pracy i chleba dla nas sa- 
mych, większy dobrobyt, mniej bez 
robotnych i głodnych. Zresztą czern 
że są gorsze wyroby lniane od baweł 
nianych? Chyba tem, że są bielsze. 
Ale za to wyroby lniane są o wiele 

mocniejsze i zdrowsze dla skóry. jak 
orzekło wielu lekarzy. Co do piękna 
zaś, to lniane np. serwety lub obrusy 
na stół jadalny, z małemi w tymże 
deseniu serwetkami są nakryciem 
bardzo gustownem, o wiele piękniej- 
szem niż te, które możemy kupić w 
sklepach zrobione z surowca obcego. 
Ze snobizmem czas nareszcie skoń- 
czyć, bo to i niemądre i szkodliwe, 
gdyż drogo nas kosztuje. 

„Tutaj — ciągnie dalej mój prze- 

wodnik — płótna prześcieradłowe z 

surowego lnu, na miejscu blichowane, 
tu płócienka z Inu podbielanego z ko- 
„Jorowemi nićmy w deseniach, dostoso 
wanych do wymagań obecnych 
wszechwładnej Pani Mody; nadają się 

na ubrania damskie. 

Spacerując tak od warsztatu do 
warsztatu oglądam zkolei i zachwy- 
cam się nad coraz nowemi rodzajami 
produkcji tkackiej. Tu ręczniki białe 
i szaro-białe kąpielowe t. zw. turec 
kie ze specjalnemi „igiełkami*. ster- 
czącemi gęsto jak szczoteczki — wspa 
niałe do nacierania skóry po kąpieli; 
tam portjery wełną na lnie tkane w 

kolorach różnych odcieni, kapy na 

łóżka o b. ładnych deseniach i t. d. 
IiE 

Po obejrzeniu wyrobów lnianych 
przechodzimy do wełny. Jest na co 
popatrzeć: samodziały ubraniowe mę 
skie i damskie naturalne i barwione, 
materjały welurowe na burki, puszy- 
ste koce, pledy zimowe i lekkie w ko 
lorach stonowanych. oraz moc kili- 
mów. Wszystko bardzo gustowne i wy 
konane ze smakiem artystycznym. 
Wzory układają same uczenice, lub 
artyšci-malarze, nie odmawiający swo 
jej pomocy i współpracy ze Spółdziel 
nią. 

„A to — wskazuje p. Janik na naj- 
większy bodaj warsztat—nasza chlu- 
ba, kilim p. O. Rozmiar 2,20X2 mtr. 

Wzór ułożył Jerzy Hoppen. Pracę do- 
piero niedawno rozpoczęliśmy, a potr 
wa to koło dwóch miesięcy. Codzień 
siedzi nad nim jedna z najzdolniej. 
szych naszych tkaczek powoli, jak 
pan widzi, tkąc, nota bene, bardzo 
trudny i skombinowany wzór. 

Aczkolwiek zaledwie może pół met 
ra wytkano, już z tego jednak można 
sądzić, że kilim będzie wspaniały: w 
bronzowo*żółto-granatowej ramie, na 
seledynowem stonowanem tle, w lau- 
rowym wieńcu jasno-czerwona tarcza, 
a na niej niedźwiedź u dołu i Pogoń 
u góry. Nad tarczą korona książęca, 
pod tarczą na wstędze napis „Kowno 
Wszystko cieniowane i wykonane b. 
artystycznie. 

Podziwiam benedyktyńską pracę 
pochylonej nad nim tkaczki, starannie 
przesuwającej poprzez osnowę różno 

kolorowe nici wełny, przybijane spee 
palną szczoteczką. (W ścisłem zaufa- 
niu zeznaje mi p. Janik, że marzeniem 
jego jest wykonać w tej pracowni po- 
dobne kilimy i posłać Panu Prezyden 
towi oraz Panu Marszałkowi Piłsud- 
skiemu w prezencie. Smuci się tylka 
że jest taki biedny). 

Może ktoś pomyśleć, że wyroby 
Spółdzielni, jako wykonywane ręcz- 
nie, są zbyt drogie. Otóż wcale nie. 
Zasadniczy koszt to cena surowca lnu 
lub wełny, za wykonanie zaś Spółdzieł 
nia pobiera bardzo niską opłatę, po- 
nieważ chce tym sposobem zdobyć 
możliwie największą ilość zamówień, 
aby zapewnić pracę wszystkim swoim 
pracownicom i dać im chociażby mi- 
nimalny zarobek. 

Zresztą o tem nietrudno się prze- 
konać, wpadłszy przynajmniej na 
kwadrans do Spółdzielni, podczas mi- 
łego spaceru w Bernardynce, w któ- 
ryś z pięknych poranków majowych. 

Paz Jetwiez. 

 



  

          

   

    

   

  

Nr. 113 (2355) 

| WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU JĘ a 
Pod zarzutem ojcobójstwa. 

OGdtrącona zdradza 
Mieszkaniec wsi Glinki gminy gródeckiej 

Andrzej Osuch kochał niejaką Apolonję 

Mierzejkównę i postanowił z nią się oże- 

nić. Ale na przeszkodzie stanął 70-letni oj- 
«iee, który oświadczył, że jeżeli. Andrzej po- 

ślubi Mierzejkównę, wydziedziczy go natych- 

miast. 
Wówezas z radą Andrzejowi pośpieszyła 

łaż sama Mierzejkówna, długo gadała, na- 
mawiała, przekonywała. aż wreszcie Andrzej 
zdecydował się ojea otruć. Strychninki do- 
słarczyła kcchanka i synalek zaczął systema- 

tycznie truć ojea wsypując eodziennie do 

jedzenia dawkę zabójezej trucizny. Na skut- 

Porynga 
(gm. daugieliskiej). 

Sprawa budowy szkoły. 

Dwuklaso 

  

szkoła powszechna w Po- 

ryndze mieści się dotąd w budynku kościel- 

nym. Jest to budynek opuszczony : stoi w 
bardzo niskiem miejscu. Wiosną podczas roz 

ach kałuże. wody, uniemożl- 
dzenie normalnej nauki, przez 

) w zimie. podczas mrozów, 

trudno podn temperaturę powyżej zera. 

Nauczycielstwo tut. szkoly radzi jak może: 

w zimie nakłada na nogi wojłoki, swetry, 

<zęsto i palta i tak prowadzi naukę. --- Ale 

dziatwa — marznie, zapadając w kor ek- 

wencji na różne choroby z powodu przezię- 

bienia i ciężkiej wilgotnej atmosfery. 

Nauczać w takiej klasie jest poprostu he- 

roizmem. Dłużej niż dwa lała — jak mię 

informowano — żaden nauczyciel tu nie by 

Ostatnio nauczyciel tut. szkoły, p. Pr 
łowski, zapadł na grużlicę, co uniemo 

mu przygotowanie się do egzaminu prakty 

nego, więc egzaminu nie złożył w prze 

nym terminie i został zwolniony z posady 

Zdawałoby się, że sprawa budowy szkoły 

w tej miejscowości powinna leżeć na sercu 

ystkim tut. czynnikom miarodajnym, a 

przedewszystkiem samorządowi gminnemu w 

Daugieliszkach z p. Włójtem na czele. Ale 

Tak nie jest Pan. wójt nie troszczy się Zu- 

pełnie o tę szkołę, gdzie 170-ro dzieci mar- 

nuje zdrowie, powiększając zastępy gružli- 

ków. 
Wi roku 1913 został postawiony ogromny 

«dom („zrąb*), który po wykończenia m:ał 

być przeznaczony na szkołę. Dom ten stoi 

dotychczas bez okien i drzwi. bez podłogi 

i pieców, czekając, aż powołani do tego 0- 

budzą się z wygodnego snu i pomyślą o wy- 

kończeniu tego budynku. 

Kierownik tut. szkoły czyni wszelkie sta- 

Tania, aby dom ten nareszcie został Wy- 

kończony: zrobił umowe z miejscow ni go- 

<spodarzami, którzy ofiarowują pół ha ziemi 

pod szkołę za minimalną opłatą, puka @с 
zatwardniałych sere wszystkich lokalnych 

-czynników miarodajnych*. Ale przewažni 

napróżno! Bo i poco się mają klopota 

Pan starosta powiatu święciańskiego nigdy 

tamtędy nie jeździ, p. wójt odwiedza te 
strony raz na kilka lat; nie zobaczy rudery. 

która nazywa się — jak na ironję — szko- 

łą. żaden inny dygnitarz — więc 

W: gmachu postawionym przez rząd ro- 

syjski wywaliła się już jedna ściana i gnije 

na deszczu. Niebawem cały „zrąb* runie i 
i zaprzepaści się tym sposobem kilka tysię- 
<y złotych. > 

Urząd gminny w Daugieliszkach płaci rok 
Tocznie za obecny lokal szkolny 400 @. 
Przez 13-cie lat gmina wydała tytułem dzier- 

żawy domu kościelnego ponad 5.000 złotych. 

Tymczasem wykończenie wzmiankowanego 
domu kosztowaloby nie wiecej, niž 4.000 zł. 

Z tego wynika, że, gdyby gmina wykończyła 
własny lokal zoszczędziłaby w ciągu 13-tu 

lat ponad 1.000 zł. tylko na jednej szkole 

w Poryndze. Nasze samorządy wiejskie wo- 

góle, a samorząd gminy daugieliskiej w szcze 

gólmości, nie chcą działać na dłuższą mietę 

4 ograniczają się do dorywczych zab.egów. 

racj па tem samorząd w postaci pieni У, 

dziatwa i nauczyciele marnują zdrowie, nie 
mówiąc już o tem, że nauka nie może cd- 
ywać się w normalnych warunkach. 

Miejscowa ludność litewska rozumie zna- 
<zenie szkoły, ofiarowuje się dostarezyć bez- 
płatnie furmanek na przewożenie mater ja- 
łów budowlanych. daje bezpłatnych robotni- 
ków. Chodzi tylko o inicjatywę i poparcie 
finansowe urzędu gminnego. 

Kto go jednak poruszy do czynu?... 
> bow. 

WIESCI Z WOJEW. 

  

  

        

    
     

    

      

  

   
    

  

  

    

  

  

    

  

    

ponurą tajemnicę. 
ki nie trzeba było długo czekać, bowiem po 

upływie 6 dni stary Osuch zmarł. 
"Tymczasem po pogrzebie, jak to często 

z kobietami bywa .pochwaliła się* przed 

przyjaciółką Likniewską, że „usunęła* sta- 

rego. Likniewska, która w swoim czasie zo0- 

stała odtrącona przez Andrzeja nieomiesz- 

kała powiadomić o tem policję, a ta natych 
miast wdrożyła dochodzenie, i po zebraniu 
dewodów winy Osucha aresztowała. Ojeo- 
bójea siedzi już pod kluczem, a Mierzejków- 

na, na wieść o aresztowaniu Andrzeja zbie- 

gła. (e). 

Małodeczno. 
10-lecie Naddnieprzańsko-Ukraińskie 

go Teatru Teodory Rudenko. 

15-g0 maja w Mołodecznie Zespół Ukra 

ińskich artystów pod kierownictwem Teodo 

ry Rudenko obchodził uroczyście dziesiątą 

rocznicę swej pracy w Polsce. Dobrze zna- 

ny Wileńszczyźnie ten teatr składa się z ak- 

torów, którzy pozbawieni wydarzeniami po- 

litycznemi swei Ojczyzny, znałeźli przytu- 

łek i gościnę w Polsce. 
‚ Pierwsze swe kroki Teatr 

   

T. Rudenko 

  

   
stawi w Kowlu jeszcze w. roku 1920. stąd 

zaczął swoje gościnne występy, objeżdżając 

miasta i miasteczka Polski. się wszę- 

dzie powodzeniem i szczerem uznaniem spo- 

łeczeństwa. polskiego. 
Whrszawa, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk. 

Białystok, Płock, Siedlce, Łomża, Wilno i 

liczny szereg powiatowych miasteczek chęt- 

nie goszczą u siebie pracowity, dobrze zgra- 

ny zespół. , 5 

Do 15 maja 1932 roku zespół pozostaje 

prawie niezmieniony i obecnie w zespole 

pracują: Teodora Rudenko, Agata Lubska, 

Marja Lewicka. Emilja Grunwaldt, Elżb 

Kussako, Marja Mirza, Anna Nowiń: M 

ja Czarnota, Nazarij Obidziński, Dymitr 

wicki, Borys Grunwaldt, Arsienij Kusenko, 

Michał Mirza, Mikołaj Czarnota, Modest No- 

wiński, Piotr Maćko. 

Pewni jesteśmy, iż większa część Wileń- 
szczyzny zna ten zespół, który w ciężkich 

warunkach swego tułaczego bytu chętnie 
szedł na spotkanie organizacjom społecz- 

nym, urządzając przedstawienia na cele kul. 
turalno-oświatowe i społeczne, co Świadczy 

dobitnie o ofiarności teatru. 
W dniu swego jubileuszu teatr ukraiński 

wystawił znaną operetkę w 5 aktach p. t. 

„Oj ne chody Hryciu*  Kropiwninekiego. 

Sztukę reżyserowała p. T. Rudenko. 

Werenów. 
Założenie koła Żydowskiege Klubu 

Myśli Państwowej. 
Z końcem kwietnia zorganizowane zosta- 

ło w Wierenowie Koło Żydowskiego Klubu 
Myśli Państwowej dzięki inicjatywie pp. Z. 
Berkowskiego, M. Pajkowskiego 1 В. Kaczer- 
gińskiego. Włalne zebraine, odbyte dnia 28 
kwietnia na którem było 40 osób powołało 

zarząd Koła do którego prezydjum weszli: 
Z. Berkowski przewodniczący. I. Arkin: za- 
stępca, G. Pajkowska sekretarka i M. Paj- 
kowski skarbnik. 

Do starostwa w Lidzie wniesione zostało 
podanie delegacji Koła Klubu, który w šro- 
dowisku naszem cieszy się sympatjami sze- 

rokich kół obywatelstwa żydowskiego. 
Wi dniu 3 maja, w czasie akademji od- 

bytej na Placu Rynkowym, przemawiał m. 
in. z ramienia klubu p. Ber Kaczergiński, 
nauczyciel miejscowej szkoły. 

Z pogranicza. 
Patrole sowieckie stoczyły z sobą 

walkę. 

Z Radoszkowicz donoszą, iż w nocy z 18 

na 19 b. m. w rejonie wsi Minszeje podczas 
pościgu za grupą uciekinierów włościan so- 
wieckich dwa patrole sowieckiej straży gra- 
nicznej nie podawszy hasła rozpoczęły ze 
sobą strzelaninę. Podczas wymiany strzałów 
dwóch żołnierzy zraniono. 

        

   
Les 

  

Odwiedziny litewskie. 
W dniu wczorajszym w rejonie Olkienik 

zauważono litewski samolot wojskowy, który 
przez dłuższy czas krążył nad miejscowościa- 
mi granicznemi. Samolot po pewnym czasie 
oddalił się w kierunku Olity. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

  

- = = 5 Miejski| pasim 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

  

D;Zel 81 

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

  

BARANOWICZE. (Pat). Nowogródzki Sąd 
"Okregowy na sesji w Baranowiczach rozpo- 
znał w trybie deraźnym sprawę dwóch bra- 

*€i Mikołaja Czigira i Gabrjela Czigira, mie- 
"Szkańców pow. stołpeckiego, oskarżonych o 
uprawianie szpiegostwa na rzecz państwa 

® 
$ BAKSZTA 8 

   

  

W; dniu 19 b. m. mieszkańcy Bołtupia ko- 
na zauważyli samolot wojskowy, któ- 

Ty krążył nad okolicą, a następnie gwałtow- 
nie począł się zniżać i wreszcie runął na po- 
bliskie pola. Przybyli włościanie na miejsce 

„kałastroty niezwłocznie pośpieszyli z pomocą 
Aotnikom. Z pod uszkodzonego samolotu wy 
<iągnięto pilota szer. 5 p. lotniczego Mysko 

‚„  Ujawniona przed kilku dniami w murze 
sz dtego z mieszkań domu nr. 8 przy ulicy 
Straszuna ezaszka lndzka jest w dalszym cią- 
*Bu tematem dochodzeń policyjnych. Mimo 
Zarządzonych poszukiwań innych części 
sSzkieltu dotychczas nie ujawnióno. Jak 

Skazanie na śmierć dwóch szpiegów. 
ościennego. Wiobee udowcdnienia oskaržo- 
nym inkryminowanej winy. sąd skazał obu 
Gskarżonych na karę śmierci przez powiesze- 
nie. Obrona wniosła prośbę do Pana Pre- 
zydenta o łaskę dla obu skazanych, którzy 

przyjęli wyrok z rezygnacją. 

NARA RANRANANNAARANAARARARANNA 

ZWIĄZEK DRUKARZY MIASTA WILNA 
BAKSZTA 8 

W sobotę dn. 21-go maja r.b. o godz. 9-ej wiecz. odbędzie się 

ZABAWA TANECZNA 
PRZY DŹWIĘKACH JAZZBANDU 

Bufet obficie zaopatrzony na miejscu 
Całkowity dochód przeznacza się na zapomogi. dla bezrobotnych drukarzy. 

Poczta Confetti 

ta 
Un nina ha ARA 

Katastrofa lotnicza pod Wilnem. 
i pporucznika obserwatora Szyndorskiego 
który odniósł ciężkie obrażenia ciała. Obaj 
lotnicy wylecieli z Lidy na lot ćwiczebny i 
wskutek defektu w motorze ulegli katastro- 
fie. 

Na miejsce wypadku przybyła komisja 
šledeza, Rannego ppor. Szyndorskiego prze- 
wieziono do Wilna. (e). 

Tajemnica trupiej czaszki. 
się dowiadujemy ezaszka zbadana zostanie w 
dniu dzisiejszym przez lekarzy, którzy mają 
erzee od jakiego czasu znajdowała się ona 
w murze. Od wyniku ekspertyzy załeży dal- 
szy kierunek Śledztwa. (e).   

KU RSS EB 

  

Dziś: Bernardyna. 

Jutro: Wiktora M. 

  

Wschód słońca — g. 3 m. 10 

Zachód s —g. 19 m.18 

w Wlisie z dnia 19 V — 822 raku, 
Ciómienie średnie w milimet:acbi 764 

Temperatura štadaia + 19' C. 

. aajwyfsze: + 25° С 

+ 119 C. 

  

Opat: 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwag: Porodnie, 

MIEJSKA. 

— Sprawa kąpieli rzecznych. W: związku 

z ostatniemi upałami staje się aktualną kwe- 

stja uregulowania kąpieli rzecznych. W spra 

wie tej, jak się dowiadujemy, specjalna Ko- 

misja Sanitarna z naczelnym lekarzem mia- 

sta d-rem Minkiewiczem na czele dokonała 

lustracji brzegów WHji i w najbliższych dh. 

ustań punkty kąpielowe. Kąpanie się poza 

terenami dla tego celu przewidzianemi po- 

ciągnie za sobą surowe kary, wymierzone w 

trybie doraźnym. 
— Liezba podrzutków stale wzrasta. Os- 

tatnio znacznie wzrosła liczba podszutków. 

Sytuacja przedstawia się tem pow 1ej, ż 

wszystkie przytułki i schroniska dla dz 

są już przepełnione i lokowanie nowyc: 

„przybyszów* nastręcza poważne trudności. 

W; chwili obecnej w przytułkach i schroni 

kach miejskich względnie subwencjonowa- 

nych przez miasto znajdaje się już ckoło 

800 dzieci i niemowląt. przyczem większość 

stanowią dzieci porzucone przez niew do- 

mych rodziców. O ile-stan ten potrwa przez 

czas dłuższy Magistrat będzie postawiony w 

sytuację bez wyjścia, z jednej strony 

brak funduszów na uruchomienie nowych 

przytułków, z drugiej zaś strony przepełn:e- 

nie stale wzrasta. 
— Parcelowanie Tupaciszek. Onegdaj od- 

było się posiedzenie specjalnie wytonionej 

Komisji, która pod przewodnictwem prezy- 

denta miasta rozpatrywała sprawę parcelo- 

wanego folwarku miejskiego Tupaciszki. W 

najbliższych dniach ma zapaść decyzja ko- 

mu będą sprzedawane działki. Na posiedze: 

niu zapadła uchwała. że wszelkie budowle, 

wznoszone na działkach, będą podlegały spe 

cjalnie w tym celu powołanej Komisji i mu- 

szą mieć wygłąd estetyczny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Akademieki Klub Włóczęgów Wileń- 

skich w niedzielę dnia 22 maja r. b. urządza 

ogėlno-akademicką włóczęgę wiosenną do 

Gudel. Dwa miejsca zbiórki do wyboru © do- 

godnej dla śpiduchów godzinie —- 9 m. 30. 

Pierwsze — plac Orzeszkowej, drugi — róg 

Witoldowej i Tomasza Zana (tuż za mostem 

Zwierzynieckim). z 
Pogoda. punktualność i pełne plecaki 

bezwzględnie wszystkich obowiązuje. — Za: 

powiedzi slacyj meteorologicznych w przed- 

dzień głuchać nie należy. 

Sz. Kolenżankom w niewygodnych pan- 

tofelkach zgóry wyrażamy głębokie współ- 

czucie. 3 

   
    

    

   

  

  

  

SPRAWY SZKOLNE. 

— Dyrekcja Gimnazjum im. Kr. Zygm. 

Augusta podaje do wiadomości, że egzaminy 

wstępne do klas od II do VII włącznie od- 

będą się w drugiej połowie czerwca. Podania 

przyjmuje kancelarja Gimnazjum w godzi- 

nach od 11 do 14 — do dnia 15 czsiwca 1b 

WOJSKOWA. 

— Jakiej władzy podlegać mają pobo- 

rowi? Jak się dowiadujemy, przygotowywa- 

na jest obecnie nowelizacja ustawy o obo- 
wiązku służby wojskowej. Ustawa ta unor- 

muje pewne braki wynikające z dzisiejsze- 

go prawnego stanu rzeczy.. Do chwili złoże- 

nia przysięgi poborowy nie może podlegać 

władzy wojskowej. Staje się on zależny od 

tych władz dopiero z chwilą wcielenia, a 

więc z chwilą złożenia przysięgi. Otóż no- 
wela przewidywać będzie, że wszyscy ро- 

borowi przsd złożeniem przysięgi podłegać 
mają władzy administracyjnej ogólnej. W 

ten sposób całkowita organizacja poboru 
wojskowego i innych związanych z tem czyn- 

ności wyjęta będzie z pod bezpośredniej 
kompetencji władz wojskowych. 

— Nakazy na podatek wojskowy. Wy- 

dział podatkowy Magistratu m. Wilna przy 

stąpił już do rozsyłania nakazów płatniczych 
na podatek wojskowy. Podatek wymierzany 
jest również i za lata ubiegłe. Odwołania 
od wymiaru podatku można wnosić do Ma- 
gistrału o ile suma została niewłaściwie 
wymierzona oraz do referatu wojskowego w 
ypadku gdy płatnik nie podlega opodatko- 

waniu. ; - 
— Kto staje dzis przed komisją pobo- 

rówą? Dziś w 12-y wdniu poboru rocznika 
1911go przed komisją poborową winni są 
stawić się wszyscy mężczyźni urodzeni w ro- 
ku wspomnianym z nazwiskami na literę Ł. 

zamieszkali na terenie 4 komisarjatu P. P. 
oraz na literę M zamieszkali w obrębie ko- 
misarjatów 1, 3 i 5. 

Komisja urzęduje od godz. 8-sj rano w 

lokalu przy ul. Bazyljańskiej Nr. 2. Przypo- 
minamy, że obowiązuje puunktualne stawien 
nictwo. Poborowi, którzy się spóźnią ulegną 

karze grzywny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Wiłóczęgów. W! riątek daia 20 

maja r. b. w lokalu przy ul. Przejazd 12 od- 
będzie się LXXXII zebranie Klubu Włóczę- 
gów Senjorów. Początek o godz. 19 m. 30. 
Na porządku dziennym sprawy adirdnistu: 
cyjne Klubu. Obecność wszystkich członków 

niezbędna. 
Zebranie naukowe Koła Pol. Tow. 

Filelogicznego odbędzie się w sobotę dnia 
21 b. m. o godz. 18-ej w sali Semin. Filolo- 
gji Klas. U. S. B. (ul. Zamkowa 11). 

— Qdezyt prof. dr. M. Liiaanowskiego. 

    

W] piątek dnia. 20. maja o godz. 19-ej w sali. 
Śniadeckich U. S$. B., odbędzie się odczyt 
prof. M. Limanowskiego p. t. „Bachara Ra- 
dziwiłówna tajemnica: krypty: kr: 
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 Palsce). Dochód przeznaczony na ccle na- 
ukowe Koła Przyrodników studentów USB 

— Staraniem Koła Rolników Stad. Ży- 
dów U. S. В. м sobotę dnia 21 maja r. b. 
o godz. 18-ej w Zakładzie Fizjologii USB. 
przy ul .Zakretowej Nr. 23 prof. dr. Marjan 
Ejger wygłosi odczyt (z pokazami! na temat 
„Elektryczność wytwarzana przez ustrój ży- 

wy jako zjawisko fizyczno-chemiczne prze- 
miany materji“. T 

— Zebranie komitetu uczczenia Ś. p. ks. 
bisk. Bandurskiego. W. poniedziałek dnia 23 
maja r. b. o godz. 18 w Małej Sali Pałacu 
(ul. Uniwersytecka 6 wejście z dziedzińca, 
odbędzie się zebranie likwidacyjne Komitetu 
Uczczenia Sakry Biskupiej oraz Komitetu Po- 
grzebowego ś. p. ks. biskupa Władysława 
Bandurskiego. Zebranie to jednocześnie zaj- 
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mie się ukonstytuowaniem nowego komitetu 
uwiecznienia świętej pamięci ks. biskupa 
Bandurskiego. 

Wszystkie osoby i przedstawiciele organi- 
zacyj społecznych, do których z jakichkol- 
wiekbądź przyczyn nie dotarły zaproszenia, 
a którzy życzyliby sobie wziąć udział w pra- 
cach nowopowstającego komitetu, proszeni 
są o przybcie na powyższe zebranie. 

— Zebranie właścicieli Śr. i Drobn. nie- 
ruchomości. W! dniu 22 maja r. b. o godz. 
12 w sali Domu Ludowego przy ul. Sokolej 
odbędzie się walne zebranie człon. Związku 
Właść. Średnich i Drobn. Nier. m. Wilna 
i wojew. wileńskiego. 

— B, Ochotnicy P. W. Prezydjum Zarzą- 
du b. Związku b. Ochotników W. P. niniej- 
szem podaje do wiadomości b. członków 
powyższego Związku, że Zebranie Likwida- 
cyjne tej Organizacji odbędzie się w pią- 

tek dnia 20-go b. m. o godzinie 18-ej (6) w 
lokału Komisji Zjazdu Uczestników wałk o 
Wilno, Ogród  po-Bernardyński, pawiłon 
główny, Il-gie wejście. 

Zebranie ma się rozpocząć o godz. 18-ej 
w pierwszym terminie według norm prze- 
widzianych Statutem, zaś w drugim terminie 
tegoż dnia o godzinie 18,30 z ważnością 
uchwał powziętych na tem posiedzeniu bez 
względu na ilość obecnych. ; 

SPRAWY RZEMIESLNICZE. 
— Dorcezne Walne Zebranie członków 

Resursy Rzemieślniczej odbędzis się dnia 20 

maja r. b. o godz. 7 m. 30 w pierwszym ter- 

minie zaś o godz. 8-ej w drugim, w razie 

braku quorum w drugim terminie uchwały 
powzięte na tem zebraniu będą prawomocne 

przy każdej ilości zebranych członków. 
Na porządku dziennym sprawozdan:e, ©- 

raz inne sprawy decydujące o dalszej egzy- 
stencji Resursy. 9 

— Unormowanie prae w zakładach cu- 

kierniczych. Największą bodaj bolączką cu- 
kierników wileńskich jest nieprzestrzeganie 
przez właścicieli zakładów i samych cukier- 

ników ustawowego czasu pracy. Związek 

Zawodowy Cukierników. wszczął akcję, zmie- 

rzającą do unormowania pracy we wszyst- 

ch zakładach cukierniczych. Wi tym celu 
ąd z zku w najbliższych dniach za- 

mierza zwrócić się do Inspektoratu Pracy 

z prośbą o interwencję. 

— O pięciodniowy tydzień pracy w pie- 
karstwie. Piekarze wileńscy walcząc z bez- 

robociem w swoim zawodzie postanowili o- 

statnio wprowadzić pięciodniowy tydzień 

pracy. Szósty dzień sobotę. postanowili od- 
dawać bezrobotnym. 

W związku z tą uchwałą w dniu 25 bież. 

mies. odbędzie w lokału Związku Ce- 

chów przy ul. F zta 1 konfersncja orga- 
nizacyj piekarsk 

  

       

   

  

  

  

  
    
    

  

   

      

RÓŻNE. 
— Kurs prowadzenia Spółdzielni Uez- 

niowskich. W| ostatnich dniach staraniem 

Nauczycielskiego Komitetu Spółdzielczego, 

którego prezesem jest inspektor Szkony na 

m. Wilno i powiat wil.-trocki p. Stanisław 

Starościak, odbył się na Wyższym Kursie 

Nauczycielskim w Wilnie 5-dniowy kurs © 

charakterze inspekcyjno-programowym w za 

kresie prowadzenia spółdzielni uczniowskich. 

W kursie w charakterze prelegentów wzię- 

ły udział następujące osoby: p. dyr. Stani- 

sław Godecki, p. instruktor Matuszkiewicz 

i członek Komitetu p. Józef Woszczak. 

— wycieczki do Wilna. Dowiadujemy 
się, iż Wczerwcu do Wilna przybywa więk- 

sza wycieczka Polonji Amerykańskiej oraz 
wycieczka z Gdańska i Niemiec. 

Równocześnie w czerwcu na kolonje let- 

nie do Wileńszczyzny przybywa 120 dzieci 

szkół polskich z terenu Wolnego Miasta 

Gdańska. Dzieci spędzą łato w Wileńszczyź- 

nie. 

   

ZABAWY. 

— Zabawa w Zakrecie. W. niedzielę naj- 

bliższą, dnia 22 maja, o godz. 3 p. p. odbę- 

dzie śię w parku Zakretowym zabawa wio- 

senna p. n. „Powitanie Królowej Wiosny. 

Zjedzie też do grodu Gedymina w tym dniu 

krakowskie wesele i odtańczy w Zakrecie 

tańce ludowe. Motyle, kwiaty, elfy i kras- 

noludki będą witały wiosnę defilujų: bar- 

wnym korowodem przed widzami. Dużo at- 

rakcyj i niespodzianek, przyczem łaskawie 

przyobiecał współudział chór urz. Poczt i 

Tel. pod dyr. p. maj. Kozłowskiego, orkiestry 

6 p. p. Lieg. i 4 p. ułanów oraz orkiestra do- 

mu wychow. OO. Salezjanów i chóry szk. 
powsz. 9-ej i 2-ej. 4 

Dochód z zabawy ma być przeznaczony 
na wycieczki krajoznawcze i inne potrzeby 
młodzieży i dziatwy szkolnej. 
— Zabawa taneczna. W sali Związku Dru- 

karzy odbędzie się Zabawa Taneczna w so- 
botę dnia 21 maja r. b.. Początek o godz. 
9 wiecz. koniec zabawy o godz. 4. 

Do tańca przygrywa jazzband. 
Bufet obficie zaopatrzony. 

m 

JUTĘ MARNĄ i BAWEŁNĘ 
naszym mocnym LNEM! 

(AAS SOS DEATSSS 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie przedstawienia wesołej kroto- 

chwili w Bernardynce. Świetny komedjopi- 
sarz Moncey stworzył dzieło pełne kunsztu 
pisarskisgo przepojone niezrównasym dow- 
cipem i humorem p. t. „Pan naczelnik to 
ja”. Komedja ta wystawiana jest obecnie w 
"Teatrze Letnim i dziś w piatek: dnia 29-.go 
maja o godz. 8 m. 15 wiecz. jak cd szeregu 
wieczorów napełni widownię szampańską 
wesołością. Rolę przemiłego wagabundy od- 
twarza świethy w tej kre Karol Wyr- 
wiczWichrowski. W najbliższych dmach 
sztuka schodzi już ż repertuaru 

Jutro. w sobotę dnia 21-49 maja 0 gedz. 
8 m. 15 wiecz. „Pan nacze'nik to ja”. 

— „Bank Nemo*. Dziś, w piatek .dnia 20 
maja o godz. 8 m. 15 wiecz. „Nank Nemo“ 
Verneuilla w reżyserji Wacława Radulskiego. 

Jutro. w sobotę dnia 21-g0 maja o godz. 
8 m. 15 wiecz. pelna humoru komedja „Bank 
Nemo“. 

— Popołudniówka niedzielna. W. nie- 
dzielę dnia 22-go maja o godz. tej po poł. 
po raz 38my interesująca sztuka „Mam lat 
26“ której tytuł mówi sam za siebie bez 
wszelkich komentarzy. Sztuka ta została 
przeniesiona do Teatru Letniego i w nie- 
dzielę ukaże się po raz ostatni w sezonie. 
Jest to termin nieodwołalny. Ceny miejsc zni 
żone. 

— Drugi koneert L. Sawinej - Dolskiej. 
Z powodu wielkiego powodzenia, koncert ar- 
tystki baletu L. Sawinej-Dolskiej będzie pow 
tórzony w sobotę dnia 21 maja o godz. dej 
po poł. w Teatrze „Lutnia*. Ceny miejse 
propagandowe od 30 gr. do 2 zł. . 

— Wiielki Koncert w sobotę w Sali Kon- 
serwatorjum (Końska 1) o godz. 20-ej. W 
programie utwory Moniuszki, Galla, Szop- 
„skiego, Vivaldiego, Koniora, Bacha, Moossa, 
Tartiniego, Brahmsa i Kan-Tsinga. Wykona 
chór i orkiestra z udziałem znakomitego 
Cetnera — pod batutą prof. M. Dziwiłła. 
Bilety zawczasu są do nabycia w księgarni 
Gebethnera i Wolffa (Mickiewicza 7). 

zastąp 

  

    

  
   

   
   

  

  

    

„nego piełęgnowania urody 
z 

  Napewno oceni 

    

O
 

Prosimy żądać zawsze prawdziwego   

Я
 

OLEJ OLIWNY 
jest nieodzownym czynnikiem współczes- 

Paniolbrzymieznacze- 
nie świeżej, pięknej cery dla kobiety, 
aiewątpliwie też nie obcy jest Jej nie- 
zrównany wpływ oleju oliwnego na 
aaskórek. Prosimy spojrzeć na tę pro- 
oówkę. Zawiera ona dokładnie taką 
lość oleju oliwnego, jaka zużyta zostaje 
io wyrobu każdego poszczególnego ka- 
wałka mydła Palmolive. Dałszymi jego 
składnikami są oleje palm, które mięsza 

sięz sobą według słynnej recepty Palm- 
olive. Niech Pani też pielęgnuje cerę 
mydłem Palmolive, niech Pani pójdzie 
2a przykładem najbardziej dbałych o 
utrzymanieswej urody kobiet naświecie, 

zwracając uwagę na jego charakterystyczne cechy: zielone 

    
       

   
   

     

    

                        

   

    

ilość oleju oliwnezo, 
jaka zużyta zostaje do 
wyrobu każdego 90 
groszowcgo kawałka 
mydła Palmolive.           

mydła Palmalive, 

  

       

RADJO 
PIĄTEK, dnia 20 maja 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 

poborowych. 13.20: Kom. meteof. 14.15: 

Progr. dzienny. 14.20: Muzyka. operowa. 

15.05: Kom. 15.25: „Anioł w poezji polskiej” 

odczyt. 15.45: Koneert dla młodzieży. 16.20: 

„Życie w mroku* odczyt. 16.40: Godz. ode. 

pow. 16. Lekcja angielskiego. 17.10: „Po- 

lityka Rosji na Dalekim Wschodzie* odczyt.. 

17.35: Koncert piosenek litewskich. 18.05: 

Recytacje w . 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. 

SOBOTA, dnia 21 maja 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek szk 

12.45: Audycja dla poborowych. 13:20: Ko- 

munikat meteorologiczny. 14.15: Program dz. 

14.20: Muzyka, 15.00: Komunikaty. 15.15: 

Wiadomości wojskowe. 15.2 To, co z Ser- 

  

   

        

     

ca wyrosło — odczyt. 15.50: Audycja: dla 

chorych. 16.20: Radjokronika, 16.40: Codz. 

odcinek powieściowy. 16.45: Mickiowicza 

„płaz w skorupie* — odczyt. 17.10: Audycja 

dla dzieci. 18.00: Transmisja Nabożeństwa 

Majowego z Ostrej Bramy. 19.00* Tygodnik 

litewski. 19.15: Program na niedzielę i roz- 

mnaitości 19.30: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół. 

Roln. 19.40: Wiadomości sportowe.19.15: Pra 

sowy dziennik radjowy. 20.00: „Ną widno- 

kręgu”. 20.15: Koncert życzeń |płyty). 41.58: 

Feijeton. 22.10: Koncert chopinowski 22.40: 

Komunikaty i muzyka taneczna. 23.00: 

„Akuku* — odcinek z dooinkami. 25.30; 

Muzyka taneczna z płyt. ъ 

NOWINKI RADJOWE. 
ODCZYT ROMANTYCZNY. 

W* piątek dnia 20 maja o godz. 15.25 

prof. Stanisław Cywiński wygłosi odczyt, 

transmitowany na wszystkie stacje, p. t 

„Anioł w poezji polskiej”. Będzie to histo- 

ryczny raut oka na ów motyw literacki a- 

nioła i anhellizmu, który ze szczególną siłą 
występuje w naszej poezji romantycznej. 

FITELBERG I UNGAR. 

O godz. 20.15 rozgłośnie Polskiego Radja 
transmitują koncert symfoniczny z Filhar- 
monji Włarszatyskiej. Program odtworzy ob- 
raz symfoniczny Michała  Kondarckiego 
„Żołnierze*, osnuty na iiotywach za 
pieśni żołnierskich. Następnie orkiestra po 
dyrekcją G. Fitellberga wykona symfoniettę 
Perkowśskiego i balet Strawińskiego „Pietru- 

szka“, arcydzieło współczesnej rodzajowości 
baletowej. Wieczór uświetni występ Imre 
Ungara, który raz jeszcze wykona koncert 
E-moll Chopina. 
100504090000000000030330000004 006000000002 

KARTOFLE 20 saczena 
„INDUSTRIA” 

(średniowczesne) 

bardzo plenne i trwałe — poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a 

244020200040 000040000071 000004 PT: V6P002 

Komisja do Spraw Bezrobocia 
Ż dniem 31 maja 1932 r. W:je- 

wódzki Komitet do Spraw Bezrobocia 
łącznie z Powiatowemi zostaje zlik- 
widowany. Z chwilą likwidacji Woje- 
wódzkiego Komitetu tworzy się przy 
Panu Wojewodzie Komisja do Spraw 
Bezrobocia składająca się z działaczy 
samorządowych i społecznych. Ko- 
misja ta będzie miała za zadanie gro- 
madzenie funduszów celem subsydjo- 
wania akcji pomocy bezrobotnym 
prowadzonej przez rząd i samorząd. 
Pomoc będzie okazywana jedynie w 
postaci pracy. Sprawozdanie z dzia- 
łalności Komitetu będzie niezwłocznie 
po zakończeniu akcji Komitetu przed 
łożone walnemu zebraniu i podane 
do wiadomości publicznej za pośred- 
nictwem prasy. 

Wykopalisko na ul Ludwi- 
sarskiej. 

W, dniu wezorajszym robotnicy zatrad- 
nieni przy robotach kanalizacyjnych na ul. 
Ludwisarskiej natrafili na stare kafełki któ- 
re niezwłocznie zabezpieczono do przybycia. 
powołanych czynników. " — 

W| najbliższych dniach zostanie ustalone 
zjakiego one pechodzą wieku i do jakiego 

słażyły eelu. ` 

    

„cbakowanie — czarną opaskę — zloty napis Palmolive. 

Teatr Letni (Bernardynka). 
„Pan naczelnik to ja* komedja 

Moncey'a. 

„Pan naczelnik to ja* należy do 
nielicznych komedyj pobudzających 
do wesołości i serdecznego śmiechu 
nawet i tych, którzy tę niefrasobliwą, 
pełną świetnych powiedzeń i grotes- 
kowych sytuacyj farsę kilkakrotnie 
oglądali. 

Nic też dziwnego, że publiczność 
bawi się w Teatrze Letnim doskonale, 
żywo oklaskując p. Wyrwicza w roli 
Mamuche jak też i resztę wykonaw- 
ców, którzy w swoje role włożyli ma- 
ximum werwy, charakterystyki i ko- 

mizmu. 
P. Wyrzykowski stworzył w roli 

barona typek podstarzałego lowelasa 
non plus ultra, dając tem dowód sze- 

rokiej skali swego talentu; który z 

jednaką maestrją kreuje typy cha- 

rakterystyczne jak i bohaterskie. 

Widocznie i w innych amantach 

naszego zespołu tkwią niewyzyskane 

zdolności charakterystyczne, gdyż 

p. Milecki stworzył doskonały typ 

zawiadowcy i pan Jaśkiewicz w roli 

demagoga magazyniera kolejowego 

był bez zarzutu. „BY 
P. Skrobecka była pełną wdzięku 

Julją, a p. Brenoczy pokazała szereg 

toalet i wlała dużo temperamentu w 

bezbarwną rolę baronowej. Reszta 

wykonawców doskonale dostraja się 

do głównych ról, Gąłość widowiska 
utrzymana jest w należycie żywem 

tempie, Zastępca. 

Kupiectwo litewskie nawią- 
zuje kontakt z Wilnem. 

Kupcy litewscy, którzy, jak już 
donosiliśmy, udali się do Łodzi i na 

Sląsk w sprawach handlowych, w. 

drodze powrotnej do Kowna za!rzy- 
mają się w Wilnie, gdzie z miejsco- 
wemi czynnikami handlowo-przeniy- 

słowemi nawiążą kontakt. 
Kupcy litewscy zamierzają spro- 

wadzać niektóre towary z Wileńsz- 
czyzny oraz założyć swoje nieofiejal- 
ne agendy. r 

Jakie jemy mięso? 
Nieporządki na rzeźni miejskiej są ogól- 

nie znane i niestety, nie nowe. Oto jeszcze 
jeden obrazek, jak się odbywa rąbanie za- 
bitego bydła. Poorąbane mięso wala się na 
podłodze w kurzu i piasku, gdyż rzeźnia wi- 

Isūska nie posiada do układania mięsa odpo- 
wiednich urządzeń. Brak chłodni, powoduje, 

że porąbane mięso szybko ulega zepsucia, 
Wszystkie organizacje rzežniezo-wędliniar- 
skie już niejednokretnie zwracały się do 

„władz miejscowych a nawet i do Minister- 
stwa Spraw Wewnętrznych z prośbą o in- 
terweneję. Skutkism tych starań na pewien 
okres cząsu zaprzestano rąbania. Jednak 
trwało to niedlugo, gdyż po upływie zaled- 

wie kilku miesięcy znowu rabanie rOzpo- 
ezęto. Organizacje rzeźniczo-wędliniarskie 
ponownie rozpoczęły kampanję. Związki Za- 
wodowe Handlarzy Mięsnych i Wedliniarzy 
i Handlarzy Trzodą Chlewną w dniu wczo- 
rajszym przesłały do Departamentu Zdrewia . 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obszerny 
memorjał, w którym domagają się wydania 
zarządzenia, zabraniającego rąbania bydła w 
porze letniej, a to do czasu urządzenia chło- 
dni. 

Ponadto inne organizacje rzeźnieko-wę- 
dliniarskie zamierzają w najbliższym czasie 
wysłać do Magistratu m. Wiłna delegacje. 
które będą w tej sprawie interwenjowały. 

Jaki będzie rezultat tej kampanji nara- 
zie trudno określić. Mamy jednak nadzieję, 
że władze ze względu na ochronę zdrowia 
publicznego zabronią rąbania aż do czasu 

wybudowaniu niezbędnej chłodni. 

Lustracja agend ławnika 
Łokucjewskiego. 

W związku z zawieszeniem w <zynnoś- 

ciach służbowych ławnika Łokucjewskiego 
władze miejskie przeprowadziły szczegółową 
lustrację wszystkien jego agend. 

POSZUKUJĘ POSADY. 
RZĄDCY DOMU. 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. kaskas 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 

@ы W.S. | 

  

     
      
      
       

  

 



RAN WALCZY W WARSZAWIE 
"Z MISTRZEM FRANCJI. 

_ № dniu 4 czerwca b. r. na* wielkim sta- 
djonie Legji, na ringu specjalnie ustawionym, 
odbędzie się sensacyjny mecz bokserski na 
dochód funduszu olimpijskiego. Bohaterem 
tego meczu będzie znakomity polski bokser 
zawodowy wagi półśredniej, Edward Ran, 
który bawi obecnie w Polsce po swych suk- 
cesach w Ameryce. у 

Ran walczyć miał z mistrzem Niemiec, 
Ederem. Jednak Eder, pewien porażki przez 

  

k. o., pragnął zgóry zapewnić sobie tak wy- - 
sokie odszkodowanie, że na postawione przez 
jego meneżara warunki finansowe nie zgo- 
dzono się w Warszawie. Obecnie pewnem 
jest, że Ran walczyć będzie z doskonałym 
pięściarzem francuskim, Aimć Raphael, mi- 

strzem Francji w wadze półśredniej i b. 
mistrzem Europy w wadze lekkiej. 

Ran przed meczem z Raphaelem usilnie 
trenuje w sali Ośrodka Wychowania Fizycz- 

nego. 3 

NIEUDANY START PILNIKA W, 
NIEJU MISTRZÓW*, 

Podczas minionych świąt odbyły się w 
Whrszawie wielkie zawody  boserskie pod 
nazwą „turnieju mistrzów*. Wi zawodach 
wziął udział jeden z najlepszych pięściarzy 
wileńskich Pilnik, który w walce z Arskim 
(Poznań) przegrał zdecydowanie. 

Zaznaczyć należy, że Pilnik przebył о- 
statnio długotrawłą i ciężką chorobę, któ- 
ra niewątpliwie dała się we znaki naszemu 
pięściarzowi. 

„TUR- 

UKOSTYTUOWANIE SIĘ ZARZĄDU SEKCJI 
MOTOCYKLOWEJ Ż. A. K. S-u. 

Przed kilku dniami odbyło się walne ze- 
branie nowopowstałej sekcji motocyklowej 
Ż.A. K. S-u, na którem wybrano nowy za- 
rząd w składzie następującym: prezes M. 
Kryński, wiceprezes Fr. Kowarski, sekretarz 
dr. Właynsztejn, skarbnik inż. Beranowski. 

Kapitanem sekcji został p. Sz. Machno- 
wiecki, 

LISTY DO REDAKCJI 
W! związku z ukazaniem się w „Kurje- 

rze Wileńskim" z dnia 12 b. m. artykuliku P- 
t. „Próba stworzenia Kresowego Stronnict- 
wa Chłopskiego* od p. Jana Przewalskiego 
i b. posła na Sejm p. A. Szapiela otrzymakiś- 
my listy, w których: p. Przewalski oświad- 

Dfwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

ulubieniec 
Dziś. Dawno niewidziany 

publiczności 
z «działem pięknej Rity ła Roy. 

Początek o godz. 4, 6, х y 

cza, że z P: P. S. wystąpił dobrowolnie, a 
inicjatywa stworzenia Kresowego Stronnict- 
wa Chłopskiego powstała bez jego wiedzy 
i nawet w. czasie nieobecności w Wilnie, 
zaś. od współpracy -z p. p. Wasiewiczem i 
Ludwisiakiem usunął się i nie wspólnego z 
niemi mieć nie chce; p. Szapiel oświadcza, 
że nigdy nie należał i nie należy do orga- 
nizującego się Stronnictwa. 

WŚRÓD PISM. 
— „Przegląd Polityczny“, ezasopismo po- 

święcone zagadnieniom polityki zagranicz- 
nej zeszyt 1—2 tomu XVI — zawiera dwa 
bardzo ciekawe i źródłowe artykuły oświet- 
lające sytuację na Dalekim Wschodzie i 
przyczyny rozgrywających się tam konflik- 
tów. Jan Załęski pisze o „Elementach pro- 

blemu mandžurskiego“, a E. Banasiūski o 
Korei (doskonały. skrót historji Korei w la- 
tach 1860—1919), W, Kronice miesięcznej 
znajdujemy „Chronologiczny rozwój wypad- 
ków w konflikcie japońsko-chińskim"*. W 
„Przeglądzie literatury  politycznej* p. A. 
Plutyński omawia obszernie książkę Dmow- 
skiego p. t. „Świat powojenny i Polska”. Ze- 
szyt zamyka przegłąd czasopism, bibljogralja 
oraz chronologiczne zestawienie wydarzeń 

   

W) załączniku do zeszytu zawarte są najważ- - 
niejsze dokumenty w sprawie zatargu ja- 
pońsko-chińskiego. 

— „Niepodległość* kwartalnik pod 
red. Leona Wasilewskiego, zeszyt 3 (11) to- 
mu V-go zawiera, jak zwykle obfitą treść z 
dziejów walk wyzwoleńczych w dobie popow” 
staniowej, m. in. wspomnienia Wł. Pobóg- 
Malinowskiego i W. Lipińskiego o pierwszej 
drukarni „Robotnika*. James Douglasa „W 
zaraniu dyplomacji polskiej. Misja Ligi Na- 
rodowej i P. P. S. w Japonji (1904--1905)“, 
T. Bobrownickiego-Libchena „Siły okupacji 
austrjackiej w przededniu przewrotu” i t. @. 
W? dziale „Dokumenty* drukuje się dal y 
ciąg dokumentów rosyjskich z czasów narad- 
o urządzenie „Polskiego kraju*. Obfite mis- 
celanea i sprawozdania z ostatnich wydaw- 
nictw uzupełniają zeszyt, zaopatrzony li 
nemi ilustracjami i portretami działaczy z 
okresu konspiracyjnych walk o niepadleg- 
łość. 

      

— 10-е!е Działalności Inst. Badań Spr. 
Narodowościowych 1922—1932. Warszawa 
1932, str. 45. 

Po dziesięciu latach istnienia znalazł się 
Instytut Badań Spraw Narodowościowych w 
rzędzie najpoważniejszych instytucyj nauko- 
wych w Polsce. 

Badania Instytutu obejmują sprawy kultu- 

w emocjon. 
arcydziele Rod la Rocque WSPÓŁCZESNY KORSARZ 

— Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

KU R J E R w 

ralne, gospodarcze, społeczne i polityczne na- 

ródowości Rzeczypospolitej, kwestje narodo- 
wościowe poza Polską, przedewszystkiem zaś 
mniejszości polskie i sprawy mniejszościowe 
na terenie międzynarodowym. Poza archiwum. 
i bibljotek oraz popularyzacją narodoznaw- 
stwa przez odczyty, konferencje, wystawy i t. 
P., które służą jako Środki działania, organi- 
zuje Inst. pracę badawczą w Pracowni Nau- 
kowej i Seminarjum Narodowościowem. Głów 
nem wydawnictwem Instytutu jest dwumie- 
sięcznik „Sprawy Narodowościowe*. Pięć 
roczników tego czasopisma zawiera niezmier- 
nie cenne prace z dziedziny zagadnień naro- 
dowościowych i wyznaniowych. Z pośród nich 
wydano 13 prac drukiem, jako osobne pu- 
blikacje, poza pięciu wydawnictwami sanio- 
dzielnemi. Nadto wydawane są od roku 1928 
„Questions Minoritaires*", 

W Instytucie zostały opracowane mater- 
jały statystyczne do map zasiedlenia ludności 
polskiej i litewskiej w Litwie Kowieńskiej i 
na Ziemiach Północno-Wschodnich Rzeczy 
pospolitej, dane statystyczne pierwszego spi- 
su ludności w województwach wschodnich, 
dane do badań nad kwestją ukraińską w Pol 
sce. Zaczęto też gromadzenie materjałów, do 
tyczących położenia gospodarczego ludności 
żydowskiej w Polsce i przystąpiono do szcze 
gółowych badań nad międzynarodowemi zo- 
bowiązaniami mniejszościowemi. Od roku 
1930 rozporządza Instytut 2 stypenjami po 
250 zł. miesięcznie. Bibljoteka Instytutu liczy 
obecnie zgórą 7600 tomów i około 130 map, 
stanowiąc jedyny tak zasobny księgoźbiór li 
teratury narodowościowej w Polsce. 

Pomimo ciężkie warunki materjalne, a w 
latach 1924 i 1925 niesprzyjające warunki po- 
lityczne, Instytut nietylko utrwalił swą egzy- 
stencję, lecz dowiódł niezbędności swego ist- 
nienia, Żywotne dla Polski zagadnienie mniej 
szości narodowych wymaga nietylko ludzi po- 
ważnie o niem myślących i przygotowanych 
do jego traktowania, lecz widzi potrzebę zor- 
ganizowanej pracy naukowej na tyw, tak 
trudnym terenie. Wyniki tej pracy nie pozo- 
staną obojętne dla praktycznej polityki, do 
której prócz dobrej woli trzeba prawdzi- 
wej wiedzy i naukowej bezstronności. 

O Instytucie Badań Spraw Narodowościo- 
wych można powiedzieć po pierwszem dzie- 
sięcioleciu, że stał się już ogniskiem najpoważ 
niejszej pracy w dziedzinie swego działania. 

Dr. A. H. 

  

— „Tygodnik Ilustrowany* Nr. 20 za- 
wiera wybornie ilustrowany artykuł o tra- 
gicznych wydarzeniach we Francji. Jan Hu- 
lewicz omawia obszernie Briicknera „Dzieje 
kultury polskiej*. Ferdynand Goetel daje 

I L< E N-S-K I 

nowy, świetny feljeton podróżniczy z cyklu 
„Na południu Indyj*. W; dziale beletrystyki 
znajdujemy kapitalną prozę Berenta („Sza- 
bła i duch') i Parandowskiego („Dysk olim- 
pijski“). J. E. Skiwski („Dramat pod klu= 
czem*) analizuje drugi tom „Nocy i dni“ 
Dąbrowskiej. Kronika teatralna, wiersze Jó- 
zefa Jankowskiego, aktualja, dział „Idee i 
zdarzenia* tworzą całość żywą i ciekawą. 

— Majowy zeszyt „Naokoło Świała* poś- 
więcony jest w znacznej mierze kobiecie. 
Świetna powieściopisarka, wyborna stylist- 
ka, Marja Kuncewiczowa zastanawia się nad 
zagadnieniem „,Kobiety współczesnej. No- 
wela Jerzego Barsa p. t. „Kobieta* zawiera 
subtelną analizę duszy kobiety. Feljeton Al- 
fy p. t. „Bezimienni — nieznajoma — prze- 

* przynosi szereg ciekawych 5pos- 
trzeżeń obyczajowych, ujętych w lekką, dow- 
cipną formę. Nowoczesnem wnętrzem miesz- 
kania zajmuje się drobiazgowo i ze znawst- 
wem T. Grabowski. O „Rozkoszach podnie- 
bienia“ pisze dowcipnie p. J. Putiatycz-Su- 
rynowa, stwierdzając, że wielkich smako- 
szów znajdujemy prawie wyłącznie wśród 
mężczyzn. J. Misiewicz traktuje fachowo spra 
wę „Podpałaczy*; rzecz ilustrują rewelacyj- 
ne zdjęcia. O amerykanizacji naszej stolicy 
pisze A. Janta-Połczyński („Warszawski nie- 
botyk*), przyczem świetne zdjęcia dają po- 
jęcie o rozmachu nowego drapacza. Miłym 
nastrojem odznacza się opowiadanie Rolfa 
„Zyciężone chimery*; humoreskę M. Jaro- 
sławskiego ,/Z notatnika podrużującego le- 
karza* zdobią wyborne rysunki M. Walen- 
tynowicza. O powojennych aferzystach fi- 
nansowych, w związku z niedawną aferą 
Kreugera pisze B. Szarlitt. Feljeton J, Stę- 

powskiego „Podbój lądu, morza i powietrza” 
przeprowadza ciekawą paralelę między te- 
raźniejszością i wiekami minionemi. Karty 
humoru, wklęsłodruki i inne ciekawe felje- 
tony i aktualja składają się na urozmaiconą 
treść numeru. 
|SGFSIBIRIANON="=" 1 

— 8-kolumnowy Nr. 20 „Wiadomošei Li- 
terackich“ przynosi niezwykle bogatą i uro- 
zmaiconą treść. Znajdujemy w nim niedru- 
kowane Listy ze Wschodu* Andrzeja Nie- 
mojewskiego, dokończ. Pamiętników Święto- 
chowskiego, wiersze Słonimskiego, dwa za- 
sadnicze artykuły w sprawie stosunku na- 
szego społeczeństwa do katolicyzmu przez 
Skiwskiego i Hulkę-Laskowskiego, kronikę 
zagraniczną pióra Helsztyńskiego i Ettin- 
gera, pierwszy z cyklu reportaży „Wiadomo- 
ści Literackich“ (sprawozdanie Krzywickiej 
z procesu Drożyńskiego o zabójstwo Igi Kor 
czyńskiej), dział teatralny (Słonimski), mu- 

filmowy (Zahorska), 

   

      

   

    

zyczny (Stromenger), 

malarski (Sterling), sportowy (Rytard). No- 
wością jest dodatek p. n. „Życie Świadome", 
poświęcony sprawom reformy obyczajowej. 
Składają się nań, słowo wstępne Boya-Że 
leńskiego, artykuł dr. Rubinrauta o poradni 
„Świadome Macierzystwo”, artykuł dr. Le- 
unbecha z Kopenhagi „Prawodawstwo a prze 
rywanie ciąży”, recenzja Krzywickiej z ksią- 
żki Russella o wychowaniu, szereg artyku- 
łów i notatek informacyjnych, piosenka 
„Strajk matek'* w przekładzie Słonimskiego 
Ed 

— „Nr. 67 Połogne Littćraire* przynosi 
fragment nowej powieści Struga „Żółty 
krzyż* w przekładzie Cazina, szkice Krakow- 
skiego o stosunku Polski do rewolucji fran- 
cuskiej, reprodukcje z zakresu polskiego ma- 
larstwa współczesnego, dalsze odpowiedzi na 
ankietę w sprawie rozbrojenia moralnego 
(głos zabierają przedstawiciele Niemiec, 
Francji, Anglji, Szwajcarji, Węgier i Grecji) 

Humor. 
PYTANIA SOKRATESA. 

Policjant goni uciekającego człowieka i 
przebiega cbok Sokratesa, krzycząc: „Trzy- 
maj go, trzymaj go“. 

Sokrates nie rusza się z miejsca. 
— Czy jesteś głuchy? — pyta go poli- 

cjant. — Dlaczego nie zatrzymałeś morder- 
cy? 

— Morderca? co rozumiesz 
słowem? 

— (o za pytanie? Morderca, to człowiek, 
który zabija. 

— Więc rzeźnik? 
— Stary błaźnie, mówię o 

który zabił drugiego człowieka, 
— Ach tak, więc kat. 

— Nie głupcze, zabił go w jego własnym 
domu. Е 

— Tak, to chyba lekarz. 

tem pod 

człowieku, 

(Biihne). 

BEZCELOWE UBEZPIECZENIE. 

W willi „Saida* zjawił się u Anatola 
France'a obcy jegomość. 

— (Czy mógłbym zobaczyć się z mi- 
strzem? — pyta. 

— A w jakiej sprawie? — informuje się 
sekretarz. 

— Jestem przedstawicielem największe- 
go towarzystwa. ubezpieczeniowego i chciał- 
bym ubezpieczyć mistrza na życie. 

— Zbyteczne — odpowiada sekretarz — 
mistrz jest nieśmiertelny. 

(Figaro) 
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NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK 

ROWERZYSTY. 
Wi dniu wczorajszym o godzinie 6 nad 

ranem na trakcie Batorego uległ nieszezę- 
śliwemu wypadkowi niejaki Aleksander Ku- 
czyński zamieszkały w Wilnie przy ulicy 
Sióstr Miłosierdzia nr. 54. Aleksander Ku- 
czyński udawał się na rowerze do jakiejś 
pobliskiej miejscowości. W pswnej chwili, 
kiedy rower znajdował się w rozpędzie, pę- 
kła oś. Kuczyński padając doznał bardzo 
poważnych obrażeń ciała. Zawezwano pogo- 
towie rtunkowe przewiozło go w stanie cięż- 
kim do szpitala Św. Jakóba. (e). 

„DOBROCZYŃCA* ZBIERAŁ DATKI DLA... 

WŁASNEJ KIESZENL 

Do policji wpłynęła skarga, iż jakiś przy- 
zwoicie ubrany młodzieniee odwiedza mie- 
szkania zamożniejszych wilnian i bez odpo- 
wiedniego upoważnienia zbiera datki na bez- 
robotnych. Działalnością debroczyńcy za- 
interesowała się połieja i w dniu wezoraj- 
szym podezas kelejnej wizyty tego młodzień- 
ca w jednem z mieszkań został on zatrzy- 
many. Przy sprawdzaniu okazało się, iż jest 
to zawodowy  „nabieracz* Chrymezyūski.. 

Oczywiście wyłudzone pieniądze składał do 
własnej „bezrokotnej* kieszeni, 

„Działacza* osadzono w areszcie palicyj- 
nym. 

PODRZUTKI. 

Przy ul. Subocz domu Nr. 22 został zna- 
leziony podrzutek, płci żeńskiej w wieku 
około 6 tygodni. 

W poczekalni III klasy na stacji osobowej 
Wilno został znaleziony inny podrzutek, pici 
męskiej w wieku około 5 lat. Pierwszego 
podrzutka ulokowano w przytułku Dzieciątka 
Jezus. drugiego umieszczono w Opiece Spo- 
łecznej przy Magistracie m. Wilna, 

KRADZIEŻE. 

Nieznany sprawca, zapomocą wybicia szy- 
by w oknie dostał się do mieszkania Kle- 
mentyny Matulaniec (Sołtańska 12) i skradł 
różnej garderoby wartości 300 zł. 

Skradzione rzeczy w całości zostały odna- 
lezione u znanego pasera Adama Rajszyca 
(Kalwaryjska 125) i zwrócono poszkodowa 
nej. Sprawcy kradzieży jednak nie ustalono. 
Prowadzone są nadal wywiady. 

— Izaakowi Zablockiemu (Wiłkomierska 
18) w czasie kąpieli skradziono półbuciki 

wartości 24 zł. Kradzieży tej dokonał Włady-- 
sław Bukiel (Pijarska 4). 

Ogłoszenie. Dr. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener- 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 

Magistrat miasta Wilna podaje do 
ogólnej wiadomości, że dnia 25 maja 
r. b. o godz. П-е) rano w domu Nr. 11 

Rejestr HANOIOWY. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 

8 i 1015. w dnie świąteczne o godz. 2-ej, Na |-szy seans ceny zniżone. 

Dziś i dni następnych! Wzruszający do głębi film o miłości pierwszej i. ostatni Ucieczka od miłości 
miłość, lecz rozłączyła twarda konieczność życiowa. Aktów 9. W roli dziewczęcia, 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
Tragedja miłości dwojga 
młodych, których złączyła 
które złożyło na ołtarzu 

    

  

(sbok dworcakolejow.) miłości uczucia dla szczęścia ukochanego, prześliczna Jenny Jugo, której partnerrmi są: urocza Vęra Schmit- przy ulicy Jagiellońskiej odbędzie się Okręgowego w Wilnie wciągnięto naStĘę- | Chor. kobiece. wenerycz- . terlow i najpiękniejszy Włoch Enrico Benfer. Początck o godz. 6-ej, w niedziele i žwieta o 4-eį pp. w drodze licytacji pujące wpisy: Ba nių a eszomEEna 
odg -2i4- wiecz. KINO -TEATR Warusz, do łez dramat polski. Los kilku istnieś ludzkich. sprzedaż taksówki W dniu 16.II. 1932 r. Mickiewicza 24, tel. 277 wiek 1) 

2) Tajemniczy policjan 
Dziś! Pierwsze polskie 106% dźwięk., mówione i śpiewane arcydzieło w-g scen. gen. B. Winiawy-Długoszewskiego 
Arcywspaniała polska komedja wojskowa. W rolach głównych: 

Adolf Dymsza i Władysław Walter. Początek o godz. 

WYKAZ 
80/, 1 5"/, listów zastawnych T-wa Kredytowego miasta Wilna, 

wylosowanych w dniu 13 maja 1932 roku (7-me losowanie). 
8% listy zastąwne z 12 kuponami: po zł. 100.— Nr. Nr. 20, 33, 68, 104, 

  

firmy „Chrysler* celem pokrycia zaleg- 
łości podatkowych. 

MAGISTRAT m. WILNA. 

Odpowiedź na zsgadkę bytu? W rol. gł. młodoc. gwiaz- 
Przeznaczenie dy ekranu: wilnianka Musla Dajches i Bianka Dodo. 

ramat sensacyjny 3) Big Boy Bobus się Uczy 
królem sensacji Eddle 
Polem w roli głównej w świetnej kom. 

Ułani, ułani chłopcy malowani... 
Kazimierz Krukowski, Zula Pogorzelska, 

4, 6, 8110 15, м dnie świąteczne o g. 2-е). 

BONA 
do dwojga malych dzieci 
potrzebna. Oferty z po- 
daniem warunków do re- 

13172. L. Firma: „Sklep win i wódek Zarządu 
Głównego Legji Inwalidów W. P. w Warszawie“ w Wil- 
nie, ul Stefańska 38. Detaliczna sprzedaż win i wódek. 
Właściciel — Zarząd Główny Legji Inwalidów Wojsk 

Polskich w Warszawie, ul. Mała 2. 256/VI 

Akuszerka 

Marja Laknerowė 
przyjmuje od 9 do 7 wieczs 
ulica Kacztanowa 7, m. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. IŠ 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz” \ 

MIMOZ 
ul. Wielka Nr. 25 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Zarząd T-wa Kredytowego m. Wilna 
podaje do wiadomości członków T-wa, że 
na mocy uchwały Zgromadzenia Pelnomoc- 
ników Towarzystwa z dn. 30 kwietnia r. b. 
o ulgach dla dłużników, wysokość odsetek 
na zwłokę przy wpłacaniu rat została od 
dnia |-go maja r.b. obniżona do 1/»'/o mie- 
sięcznie w ciągu pierwszych 4 miesięcy od 
daty płatności raty i do |*%/ę miesięcznie po 

13173. I. Firma: „Turgiel Szepsel, Sklep materja- 
łów malarskich* w Winie, ul. Zarzecze 19. Sklep mater 
jałów malarskich Firma istnieje od 1929 r. Właściciel 
Turgiel Szepsel zam. w Wilnie, ul. Zarzecze 4. 257/VI 

  

  

Poszukujemy 
dwa pokoje, jasne i du- 
że biuro dla wielko- 
polskiej sp akc. Oferty 
tylko z ul. Mickiewicza 
wzgl najbliższej okolicy 

13174 I. Firma: „Eljasz Wejner* w Wilnie, ul. Stefańska 

6. Sklep papieru. Firma istnieje od 1932 r Właściciel — 
Wejner Eljasz zam w Wilnie, ul. Końska 3. 258/V1 

  

  

Znany 
108, 145, 176, 180, 198, 225, 226, 275, 234, 30i, 451, 468, 603, 651, 674, 681, 685, 
747. 776, 809, 844, 876, 891; po zł. 500.— Nr. Nr. 159, 339, 551, 573, 596, 725, 
730, 786, 900, 1051; po zł. 1000.— Nr. Nr. 177, 386, 493, 961, 1156, 1725, 1855, 
2011, 2273, 2315. 2412, 2414, 2500, 2517, 2624, 2687. 

5% Iłsty zastawne konwersyjne serji „K* z 11 kuponemi: po złot. 
25.— Nr. Nr. 5, 125, 198 599, 614, 703, 1137, 1163, 1235, 1244, 1255, 1280, 1567, 
1648, 1773, 1785, 2043, 2072, 2073. po zł. 50.— Nr. Nr. 125, 167, 244, 581, 934, 
1005. 1021, 1027, 1053, 1071, 1082, 1537; po zł. 250.— Nr. Nr. 211, 251, 314, 769, 
944, 1081, 1187. 1389. 1551, 1575, 1748, 1760, 2058. 

5% listy zastawne emisji przedwojennej w rubiach, zwaloryzowane: 
po rb. 100.— (zł. 77.50) Nr Nr. 75, 246, 278, 509, 551, 1204, 1303, 1327, 1487, 

dakcji dła Żarnowieckiej. 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b pracowita 

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

  

  

przyjmie administr. sub. 
< 

„1000“. 

POK umeblo- 
wany 

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

RUTYNOWANY 

  

upływie 4 ch miesięcy. 

  

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

J. S. Mill. 

Bibljoteka Nowości 
Plac Orzeszkowej 3 

Letnisko - pensjonat 
rzeka, las sosnowy, 

poczta i maj. Daniuszew, 
stacja Smorgonie, 

Kiersno     
  

nieważnia się zgubioną 
książeczkę wojskową, 

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

  

Fryzjer Damski 
BORYS, obecnie pracuje 
jako właściciel przy ulicy 
Bakszta Nr. | (vis a vis 
hotelu Niszkowskiego) 

HOMEOPATYCZNE 
(przyrodolecznicze nietru- 

  

ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki. kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 832% 

Akuszerka 

Marja Brzezia 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 

  

1615, 2141, 2143, 2174, 2217, 2473, 2553, 2609, 2620, 2674, 3243, 3274; porb.500.- | _ Poj "Młoda panna korepetytor ‘ Piekarek, rocznik 1901. | jące) leczenie zastarza- | _ przeprowadziła się (zł: 387.50) Nr. Nr. 378, 400, 541, 883, 933, 1192, 1464, 147i, 1696, 1942, 2098, 2117, dikient -WES Bi pigs RPA SEE SA R no- łych chorób wewnętrz- | Zwierzynice, Tom. Zanm 2416; po rb. 1000.— (zł. 775—) Nr. Nr. 119. 431, 576, 739. 1077, 1297, 1830, 1862,| OKAZYJNIE | zowuje do wszelkich eg. MN SE ACE Z numer od roweru | nych, płciowych, kobie. | na lewo Gedeminowskse 2028, 2459, 2562, 2656, 2877, 2905, 2919, 2968, 3361, 3415, 3431, 3534 
Wypłata za powyższe listy ich nominalnej wartości uskuteczniana będzie, 

poczynając od dnia l-go lipca 1932 roku, przez Kasę Towarzystwa w Wilnie, 
Jagiellońska 14.   do e 

taksówka cyeycei., 
ul. Subocz 6—25   zaminów w zakresie gim- 

nazjum solidnie i niedrogo 
Zgłoszenia do Administr. 

pod „Gwarancja*   Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

  
  na 1932 r., wyd przez 

Magistrat miasta Wilna za 
Nr 443 na imiz Ludwika 
Rostkowskiego, uniew. się 

cych Dr.med.Herwich, 
Katowice 3-go Maja 40 
Pisemne zapytania— dołą- 

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

ЕЕЕ ИЕ 

  

uk 

SYDNEY HORLER. 

  

30) 

"KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjną, Przełożył Czesław Kozłowski. 

— Dosyć już powiedziałem — nad 
mienił, — Nie wątpię, panie Holiday, 
iż jest pan dość inteligentnym, by po- 
jąć o co mi chodzi. 

Holiday jakimś cudem potrafił na- 
dać swemu pytaniu ton mniej więcej 
grzeczny: 

— Kto będzie się troszczył o mnie, 
gdy ja, założywszy ręce, będę czekał 
cierpliwie jak baranek, aż tamci wy- 
konają na mnie trzeci zamach? Oto 
eo pragnąłbym wiedzieć. 

— Władze — brzmiała odpowiedź. 
— A tymczasem, czemuby pan nie 
miał wyjechać na jakiś czas? Proszę 
mi ufać: byłoby to najlepsze wyjście. 
"_ Holiday wstał. 
T“ —Somers! — zawolal. 
>” Służący wszedł natychmiast; w rę- 
ku miał rewolwer. 

*. — Somers, wyprowadź pana. 
Gościowi błysnęły oczy. 
— Zupełnie nadzwyczajne zacho- 

wanie się... A propos: czy ten człowiek 
ma pozwolenie na broń? 

Holiday uśmiechnął się w sposób. 
który p. Stainton opisywał później ja- 
ko „złośliwy”. 
>  — Nawet jeżeli nie posiada pozwo- 
lenia, to jednak potrafi użyć broni, — 
obiecująco rzekł gospodarz. 

Dopiero po spożyciu dwóch dań 
w restauracji, Holiday na tyle odzy: 
skał pogodę ducha, że mógł już beż 
uprzedzeń pomyśleć o tych odwie- 
dzinach. Ale jeżeli nawet istotnie Ho- 
liday się wmieszał w jakiś skandal, 
który Rząd usiłuje zatuszować, czyż 
to usprawiedliwia czelność tego urzęd 
nika? 

Gdyby Waletja Insall była w do- 
mu, wypytałby ją o część bodaj pra- 
wdy. Sytuacja stawała się z dnia na 
dzień coraz głupszą. O ile mógł po- 
jąć, znalazł się mimowoli między mło- 
tem a kowadłem. Z jednej strony Sta- 
denfeld i jego szajka, z drugiej strony 
jeśli nie zaniecha pościgu za tą ban- 
dą, — a nie zaniecha go za żadne 
skarby — może się łacno narazić po- 
licji albo i jakimś wysokim sferom 
rządowym. 

Jedno tylko byłoby wyjście bez- 
pieczne. Lecz nie! choćby życie jego 
zawisło od tego, nie opuści teraz An- 

Billas 55515 
Gdy biedny Traill... Setny chłop. 

Choć się ostatnio zlekka przemówili; 
Traill nigdyby go nie opuścił w niesż- 
częściu. Holiday wywnętrzy mu się ze 
wszystkiego i pod słowem honoru o- 
bieca zupełną dyskrecję, Traill nie- 
omieszka go oświecić. 

Trzeba pójść do domu i napisać do 
Trailla karteczkę, prosząc go, by przy- 
szedł natychmiast. 

Dopiero na schodach swego domu 
przypomniał sobie, co mu Bishop mó- 
wił o tajemniczem zniknięciu Trailla. 

Piotr Traill znikł. > 2 
Gdy to wspomnienie zeszło nań, 

Holiday stanął jak wryty. Przed 
drzwiami jego mieszkania znajdował 
się człowiek. 

Holiday spojrzał na niego cieka- 
wie. Było coś znajomego w linji jego 
pleców. RETE: | 

Rzucił się do niego. 
— Piotrze! — zawołał, 
Lecz odpowiedzi nie otrzymał. 

+ Wydawnictwo „Kurjer Wileński' S-ka z ogr. odp. 

  

Gdy mu złożył rękę na ramieniu tam- 
ten runął na niego. 

Widocznie pijany. 

Ale ściślejszy ogląd odsłonił mu 
prawdę. 

Traill nie był pijany. 
Był martwy. 

21. Kartka na zwłokach. 

Traill — martwy! 

Ta oszałamiająca myśl wypędziła 
zrazu wszelkie inne. Nie narazie nie 
miało znaceznia, tylko to jedno: Piotr 
Traill nie żyje. Było to zbyt straszne, 
zbyt upiorne. 

Ale cóż pomoże niewiara, gdy oto 
ciało bezwładne zaświadcza fakt o- 
kropny. 

Holiday trwał bez ruchu, W pa- 
mięci przesuwały mu się obrazy mi- 
łych, pogodnych chwil, które przeżyli 
wspólnie. 

Wreszcie osłupienie minęło, ustę- 
pując miejsca krwiożerczej pasji. Je- 
go przyjaciel nie żyje — lecz któż go 
uśmiercił? Holiday się dowie, a wów- 
czas potrafi się już uporać z mordercą. 

Nagle dostrzegł coś białego na pła- 
szczu Trailla. Nachyliwszy się zoba- 
czył tekturową nalepkę rozmiarów kar 

ty wizytowej, z kilkoma na maszynie 
wypisanemi słowami. 

Słowa te brzmiały jak następuje: 

Z pozdrowieniami od nadawcy. 

Przez okamgnienie zdawało się Ha” 
lidayowi, że szaleje. Ten nieludzki cy- 
nizmi godnie wieńczył całe to djabel- 
stwo. 

Kurczowo zacisnął pięści. Po chwi 
li otworzył drzwi i przywołał lokaja. 

Somers patrzał pytająco na wyciąg 
niętą postać ludzką. 

— Ва, а1е to pan Traill! — zawo- 
łał wreszcie. — Jezus Marja, jak on 
wygląda! 

—- —а 

— Jest martwy, Somers — zamor.- 
dowany. 

— Martwy, proszę pana, zamordo- 
wany? 

Głos lokaja brzmiał niedowierza- 
jąco. 

— Tak jest: nie żyje, ja zaś przeko 
nany jestem, że to morderstwo. 

— Ale któż mógł tego dokonać? 
Kto mógł pragnąć śmierci takiego do- 
brego pana? 

— (i sami, co i mnie usiłowali 
zakatrupić, 

Somers wytrzeszczył oczy, poczem 
gwizdnął zcicha: 

— A więc dlatego przyniesiono go 
tu, proszę pana? 

— Niewątpliwie. Takie jest ich po- 
czucie „humoru“, 

— Osobliwszy žart, proszę pana. 
— Masz słuszność, Somers; aliści 

ta szajka jest osobliwsza nietylko pod 
tym jednym względem. Idź i sprowadź 
pierwszego lepszego policjanta; przed 
jego przyjściem nie powinniśmy ru- 
szać zwłok. 

Podczas nieobecności Somersa, Ho 
loday telefonicznie połączył się z nu- 
merem, jaki mu zostawił Bishop. 

Ów przyrzekł wpaść za chwilę. 
Ale Somers z policjantem zdążyli 

jeszcze przed jego nadejściem. 

— Jeżeli szanowny pan pozwoli — 
uprzejmie prosił stójkowy posłużył- 
bym się jego telefonem. Muszę zadzwo 
nić, by przysłali lekarza policyjnego. 

Doktór przybył w towarzystwie de 
tektywa. Ten drugi czekał, zanim le- 
karz pobieżnie ogląda ciało. 

— Człowiek ten został otruty — 0$ 
wiadczył lekarz. — Czem mianowicie, 
tego bez sekcji orzec niepodobna. Nie 
żyje od jakich sześciu godzin. 

Tu wdał się detektyw: 
— A teraz, panie Holiday, popro- 

siłbym pana o możliwie najszczegó- 
łowsze informacje. : 

Drukarnia „Znicz“, Wilno, nl. Š-to JaAska 1, tei:+3-40. 

as AA 

„A wo >   m4 

Holiday właśnie czynił zadość te- 
mu żądaniu, gdy pośpiesznie wszedł 
Bishop. Detektyw spojrzał nań z cie- 
kawością. 

—- Czy pan ma jaki związek z tą 
sprawą, panie Bishop? — zapytał. 

— Na nieszczęście tak, Stephens. 
Pan Traill był moim kolegą. 

Detektyw zniżył głos: 
— Ajent wywiadu, hę? Tak też są- 

dziłem. 
Po dziesięciu minutach ciało już 

zabrano, a Holiday i Bishop zostali sa 

mi. 
— Oczywiście zrobił to Stadenfeld 

— rzekł Holiday. 

Bishop kiwnął głową ponuro. 
— Stadenfeld. albo człowiek, dla 

którego pracuje. Słuchajcie, Holiday, 
dłużej nie mogę się już bawić z wami 
w ciuciubabkę. Siedzicie w tem po 
uszy. Wiecie co? zaprowadzę was do 
Naczelnika. 

— Da mi jaką pracę? 
— Być może: chwilową. Uważa- 

liśmy obaj z Traillem, że obejdzie się 
bez tego; przytem policja niechętnie 
ucieka się do takich dorywczych usług 
osób postronnych. Jednak teraz wszy- 
stko się zmieniło. Chodźmy zatem. 
Tylko pamiętajcie: ani słówka o Wa- 
lerji Insall. Nie pytajcie mnie dlacze- 
go, bo i tak nie powinien. 

Człowiek sześćdziesięcioletni, wy- 

sokiego wzrostu i szczupły, 0 ascetycz 
nej twarzy mnicha i szlachetnej siwo- 
włosej głowie, uprzejmie powitał Ho- 
lidaya. 

— Już o panu słyszałem, panie Ho- 
liday, i jest mi bardzo miło poznać go 
osobiście. 

I pan Eden Leicester wysłuchał u- 
ważnie wszystkiego, co mu Bishop 
opowiedział, Holiday zanotował so- 
bie, że nie padła żadna wzmianka o. 
Walerji Insall. 

— Uważałem za słuszne przypro- 

wadzić tu Holidaya, panie naczelni 
ku — dokończył Bishop, 

— (Całkowicie się z panem zga- 
dzam. 

Gdy w pół godziny później opu- 
szczali Gmach Królowej Anny, nasz: 
bohater był tymczasowym członkiem: 
Brytyjskiego Wywiadu. 

— Przypuszczam, że Traill miesz- 
kał samotnie? — zapytał Holiday. 

— Zupełnie samotnie. Podzienna 
kobieta przychodziła do niego sprzą- 
tać. 

— Prawdopodobnie na nicby się 
nie zdało, gdybyśmy poszli obejrzeć: 
jego mieszkanie? 

— Można spróbować. Mam klucz. 

Ale te odwiedziny nic im nie od- 
słoniły. 

— Wszystkiego się kiedyś dowie- 
my — uparcie rzekł Biskop. 

— A wówczas...! 
— Właśnie. 

* * * 

Z ciężkiem sercem powiesiła Wa- 
lerja Insall słuchawkę po rozmowie 
z Geraldem Holiday. Czyniła, co po- 
czytywała za swą powinność, lecz to 
w słabym tylko pocieszało ją stopniu. 

Albowiem do tego już doszło: myśl 
© Geraldzie Holiday przestała być obo 
jętną; poruszała nietylko umysł, lecz 
i serce dziewczyny. 

Czy on się nią interesuje? Miała 

wrażenie, że tak. Wobec tego ofiara 
była jeszcze trudniejsza. Jest to wsze- 
lakoż nieuniknione, Gdy Walerja speł- 
ni wytknięte sobie zadanie, może bę- 
dzie inaczej. Wówczas... o ile będzie 
jeszcze żyła... 

Bardzo, bardzo było jej ciężko. Nie 
mogła znieść widoku swego mieszkan- 
ka. Postanowiła pójść gdzie na obiad- 

(D. e. n.) 
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Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

 


