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Generał LUCJAN ŻELIGOWSKI. 

JAMORZĄD GOSPODAACZI. 
Zjazd Samorządu gospodarczego, 

który się odbył dn. 26 kwietnia r. b. 

w Warszawie, budzi ogólne zaintere- 

sowanie. I nietylko dlatego, że się ze- 

brał w chwili światowych powikłań 

gospodarczych, nietylko dlatego, że 

powołuje do życia najwyższą społecz- 

_Ro-gospodarczą instytucję, przewidzia 

ną w konstytucji, lecz szczególnie dla 

tego, że jest przejawem energji i inicja 

tywy wszystkich działów gospodarki 

narodowej, które po kilkunastu la- 

łach pracy chcą poddać krytyce swo- 

je czyny i wytknąć drogowskazy na 

przyszłość. W wyobraźni ogółu takie 

ciało, złożone z ludzi wolnych od biu- 

rokratyzmu i posładających wiełkie 
doświadczenie życiowe, zdolne musia 

ło być na szerokie programy i wielkie 

linje gospodarki państwowej. 

Szczególnie rolnictwo mogło się 

spodziewać rewizji swoich ideałów. 

Tworzył się drugi etap naszego życia 

ekonomicznego. Przypominają się cza 

Sy niedalekiej przeszłości, kiedy two- 

rząc fundamenty bytu ekonomiczne- 

go, postawiliśmy kartę nie na rol- 

nictwo. a na rozbudowę przemysłu i 

Wbrew 

rolniczemu charakterowi całego naro 

du. wbrew niskiej kulturze technicz- 

nej, która nie mogła konkurować z 

przemysłem. zachodu, nareszcie 

wbrew duchowi chwili dziejowej, któ- 

ra zapowiadała zmierzch ery przemy 

słowej, nasze rolnictwo. a szezególnie 
wieś, były złożone na stos ofiarny ku 

chwale ideałów liberalizmu handlo- 

wego. Przeoczyliśmy, że rolnictwo 

staje się koniecznością epokową. Że 

wolny handel, egoistycznie ongiś na- 

Tzucany przez potężne państwa sła- 

bym organizmom. staje się tendencją 

już przeżytą, wczorajszą. Ażeby prze 

ciwstawić się tym błędom przeszłości, 

bardzo się nadawał moment zjazdu 

Samorządu gospodarczego. Kilkanaś- 

tie ubiegłych lat naszego niezależne: 

80 bytu dają wielkie doświadczenie 

We wszystkich dziedzinach gospodar- 

ki. Już obecnie nie na oderwanych 

teorjach i cudzych wzorach lecz na 

własnej rzeczywistości 

Musimy budować swoją gospodarkę. 

wolny handel zagraniczny. 

możemy i 

Niestety, spotkał nas zawód, Zjazd 

odbył się pod znakiem przemysłu i 

handlu. Przedstawiciele 
Tolniczych nietylko nie rozwinęli wiel 

organizacyj 

kiego programu, lecz zgodzili się na 

odegrywanie roli mniejszości w przy- 

Szłej komisji, gdzie na 15 członków 

będą mieć tylko 5 przedstawicieli. 

  

Zachodzi pytanie dlaczego tak się 

dzieje? Dlaczego nasze rolnictwo nie 

Wystąpi z wielkim programem i nie 

Przekona całej Polski, że jest rolniczą, 

że tylko na tym fundamencie mo 

  

   

być zbudowany mocny gmach naszej 

państwowości, że w tem jest nietylko 

największa siła polityczna i ekono- 

miezna, lecz j największe piękno du- 

chowe. Że inne dziedziny gospodarki 
Państwowej, jak przemysł i handel, 

tylko wtedy odegrają swoją rolę, je- 

żeli będą dostosowane do potrzeb włas 

  

nego kraju, a nie rynków obcych. 

Że dotychczas to się nie stało, win 

Ni są, jak zwykle, wypadki i ludzie. 

Wtedy, kiedy przemysł i handel nę- 

<ąc wielkiemi zyskami, wielkim dobro 

"bytem materjalnym. skupiał dokoła 

siebie najbardziej zdolnych ludzi, któ- 

Tzy gonili umysłem za wzorami cywi 

lizacji zachodniej, wtedy stery rolni- 

“ze aczkolwiek reprezentowane przez 

najuczciwszych ludzi, nie doceniały 

SWwojej roli w życiu Polski. Posuwając 

Się biernie z prądem życia, zadowolni- 

ły się rolą, którą im wyznaczył ruch- 

liwy przemysł i handel. 

Zjazd 26 kwietnia zaakceptował 

ten nienormalny stan rzeczy. Najsil- 

niejsze tezy. racji państwowej wypo: 

wiedział nie — jak się należało spo- 

pre 

zes organizacyj rolniczych, a prezes 

izb przemysłowo-handlowych, przed- 

stawiciel tego kierunku ekonomiczne 

go, który, zdaniem mojem, nie rozpo- 

czyna a kończy swoją rolę historycz- 

  dziewać w rolniczem państwie 

ną, oraz prezes instytucji, która repre- 

zentuje zaledwie kilkanaście proc. lud 

ności. Jakżeby inaczej brzmiały te 

słuszne tezy o własności, o dewalu- 

acji i ubezpieczeniach społecznych w 

ustach przedstawiciela rolników — 

przedstawicieła 70 proc. ludności. 

W tych warunkach byłoby szkod- 

liwą utopją marzyć, by samorząd gos 

podarczy, w obecnym składzie, mógł 

wpłynąć na bieg życia ekonomicznego 

w kierunku jego uzdrowienia. Stać się 

może odwrotnie. Przemysł i handel, 

które tam zajmują kierowniczą rolę, 

dążąc w tym samym kierunku, w ja- 

kim szły dotychczas, pogłębią jeszcze 

i tak ciężką sytuację ekonomiczną 

kraju. 

Oto dlaczego, wedle mojego zda- 

nia, idea samorządu może zdrowa w 

zasadzie, u nas nie może dać pozytyw- 

nych rezultatów, gdyż nie mamy jesz- 

ezė wytkniętych wielkich linij polity- 
ki ekonomicznej i ciało o tak sprzecz- 

nych dążeniach nie może być powo: 

łane do wytknięcia tej linji. Ono 

dobrze może wiedzieć jak trzeba ro- 

bić, natomiast nie będzie kompetent- 

ne, eo trzeba robić. Cały przebieg 

zjazdu, jego uchwały, przyszły skład 

komisji, wskazują na to, że przemy- 

słowcy chcą w dalszym ciągu kiero- 

wać życiem gospodarczem Państwa, 

korzystając z tradycyjnej bierności 

sfer rolniczych. Ich zdaje się mało 

obchodzić, że nasza wieś zubożała, że 

niepomiernie wielkie środki pochło- 

nęła rozbudowa naszego przemysłu, 

że handel stał się zbyt kosztownym 

środkiem dla uzyskania obcej waluty. 

  

że obce surowce opanowały rynek 

własny, że zmniejsza się nawet pro- 

dukcja zboża, kiedy nasze bogate fab- 

ryki nawozów sztucznych stoją pra- 

wie bezczynnie. Pod hasłem, że ..ludz- 

kość cierpi naskutek naruszenia za- 

sad obrotu międzynarodowego*, 

morząd chce ulegalizować marnotraw 

sa 

ną przeszłość i prowadzić gospodarkę 

państwową drogą skompromitowane- 

go, nawet w Anglji, wolnego handlu. 

Jesteśmy natomiast zdania, że nie 

cierpienie ludzkości, a cierpienie włas 

nego narodu musimy mieć na wzglę- 

dzie. I jeżeli staniemy na tym punk- 

cie widzenia, to nie przemysł i han- 

del, a rolnictwo stanie się osią naszej 

polityki ekonomicznej. 

Z pośród uchwał zjazdu jest jed- 

na, która dotyczy rolnictwa. Jest to 

uchwała o surowcach rolniczych. Z 

tej uchwały dowiadujemy się, że te 

surowce, które dotychczas nawet nie 

korzystały z uprawnień, przysługują- 

cych innym wytworom produkcji kra- 

jowej, mają otrzymać te uprawnienia, 

jeżeli systematyczne badania nauko- 

wo-fechniczne dowiodą, że one mo- 

gą zasiąpić surowce _obce, i jeżeli ta 

sprawa będzie uzgodniona z przemys 

łem i handlem. 

Jakąż nienaturalną i beznadziejną 

perspektywę otwiera im zjazd samo- 

rządowy! Zdawałoby się, że odwrot- 

nie, obce surowce muszą ubiegać się 

o to, ażeby uzyskać u nas prawo oby- 

watelstwa, a nie my musimy udowad 

niać, że jesteśmy gospodarzami u sie- 

bie w domu. 

Czy trzeba wątpić, że wszechstron- 

na „preferencja* przemysłu i handlu 

w komisji samorządowej albe zata- 

Zgon ambasadora tureckiego 
w. Warszawie. 

WARSZAWA. 21.V. (Pat.) Wczoraj w no- 

cy zmarł w Warszawie ambasador turecki 

Dżewad-Bey. Ambasador Dżewad-Bey, pierw 

szy po przerwie 150-letniej ambasador tu- 

recki w Połsce, rozpoczął karjerę dypłoma- 

tyczną w 1898 roku i był kolejno sekreta- 

rzem ambasady w Teheranie, w Petersburgu, 

Wiedniu, Atenach i Cetinje. Następnie objął 

stanowisko radcy ambasady w Londynie i 

Waszyngtonie. Na początku wojny został 

mianowany „posłem i ministrem pełnomoc- 

nym w Białogrodzie. Następnie piastował to 

stanowisko w Stokholmie, Kopenhadze, Sofji 

i Bernie. Zkolei był kierownikiem ambasady 

tureckiej w Rzymie. Po ogłoszeniu republiki 

w Turcji Dżewad-Bey obejmuje stanowisko 

ambasadora w Bukareszcie i Paryżu. Wobec 

ustalenia się w tym okresie stosunków Turcji 

z Grecją Dżewad-Bey'owi została powierzona 

nadzwyczajna misja w Atenach, skąd. zostaje 

przeniesiony na stanowisko ambasadora do 

Tokio, poczem przybywa do Warszawy, jako 

pierwszy ambasador republiki tureckiej. 

Ambasador Dżewad-Bey, wytrawny dyplo 

mata, pochodził ze znakomitej rodziny tu- 

reckiej. Ożeniony był z panią Belkis, córką 

znakomitego uczonege tureckiego  Halila 

Estem-Bey'a. 

Kondolencje. 
WARSZAWA. 21.V, (Pat.j Podsekretarz 

stanu w M. S Z. min. Beck przybył w dnin 
21 b. m. do ambasady tureckiej, gdzie w 

imieniu rządu złożył kondolencję z powodu 
zgonu ambasadora Turcji Dżewad-Bey'a. 
Następnie przybył do ambasady szef proto- 
kółu dypłomatycznego dyr. Romer, który 
również złożył kondolencję. Po południu 
przybył do ambasady szef kancelarji cywilnej 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej dr. Boles- 
ław Hełczyński i złożył kondolencje w imie- 
niu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

WARSZAWA. 21.V. (Pat.) Z powodu zgo- 
nu ambasadora Dżewad-Bey'a Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki: wysłał. de- 
peszę kondołencyjną do Prezydenta Republiki 
Tureckiej w Ankarze. 

Również wiceminister spraw zagranicznych 
Beck wysłał do Ankary, na ręce. ministra 
spraw zagranicznych Turcji TewHk-Ruchdi- 
Bey'a depeszę kondolency jną. 

Z powodu zgonu ambasadora tureckiego 
przybywali w ciągu dnia do gmachu amba- 
sady przedstawiciele dypomatyczni państw 
obcych, składając kondołencje. W godzinach 
południowych przybył szef sekretarjatu pre- 
zesa Rady Ministrów por. Szczeniowski, któ- 
ry w imieniu p. premiera złożył kondolencje 
z powodu zgonu ambasadora Dżewad-Bey'a. 
Na gmachu ambasady tureckiej, jak również 
na gmachach innych. ambasad, poselstw i 
konsułatów państw obcych opuszczono na 
znak żałeby flagi do połowy masztu. 

0 

Obrady grupy konstytucyjnej 
BBWR. 

WARSZAWA. 21.V. (Pat.) W dn. 
19 i 20 maja odbyły się w gmachu 
Sejmu obrady grupy konstytucyjnej 
BBWR. Na zebraniu tem prof. Ma- 
kowski wygłosił referat na temat 
ustawodawstwa i reformy pracy 
Sejmu. 

Зь 

Niebardzo wesoło w Sowietach. 
Mowa Kaganowicza. 

MOSKWA, 21. 5. (Pat). „Prawda* dopiero 
dzisiaj pubłikuje mowę członka biura po- 
litycznego partji komunistycznej Kaganowi- 
cza, wygłoszoną dnia 26 kwietnia na 9-ym 
kongresie sowieckich związków zawodowych. 

Najeiekawszym ustępem mowy Kagano- 
wieza było oświadczenie, że nawet po sfor- 
muiowaniu t. zw.'bezklasowego spoleczen- 
stwa soejalistyeznego. eo jest podstawowem 
zadaniem drugiej 5-letki, dyktatura proletar- 
jatu będzie utrzymana. 

Pozatem mowa odsłoniła szereg bołączek 
współezesnego życia sowieckiego, a miane- 
wieie — przerost biurokratyzmu, pomiesza- 
nie kompeteneyj różnych ezynników pań- 
stwowyeh — gospodarczych, partyjnych i 
zawodowych, wreszcie duże nieporządki i 
nadużyeia w dziedzinie zacpatrzenia mas 
pracujących. Kaganowicz stwierdził, że nie- 
dostateczna kontrola praeowników sklepów 
żywnościewych wywołała kradzieże, jako zja 
wisko masowe. 

Na zakończenie mówca pelemizował z 
prawą opozycją, twierdząc, że uwzględnienie 
jej żądań doprowadziłoby do przywrócenia 
kapitalizmu. 

  

   

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

(TT ARS: 

muje jej pracę, albo te prace uczyni 

szkodliwemi. Ażeby  odźwierciedlić: 

strukturę gospodarczą, należałoby do 

komisji złożonej z 10 osób powołać 7 

rolników. I przemysłowca, 1 kupca i 

1 rzemieślnika. Taki skład komisji 

będzie rzeczywiście reprezentować 

gospodarstwo Polski i nosić miano 

samorządu. I taki samorząd może 

bardzo zaważyć na losach naszej po- 

lityki ekonomicznej. Lecz nie inny. 
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Oznaki odprężenia litewsko-niemieckiego. 
Beckers I Meyer nie 

KRÓLEWIEC. 21. V. (Tel. wl.). 
Sąd wojenny w Kłajpedzie zwró- 
cił sędziemu šledczemu akta w spra- 
wie aresztowanych przed wyborami 
kłajpedzkiemi nauczyciela Meyera i 
obywatela niemieckiego  Beckersa. 
Obaj znajdują się dotąd w więzieniu. 
Sędzia śledczy otrzymał polecenie u- 
zupełnienia Śledztwa, gdyż materjał 
dotychczasowy niedaje podstawy do 

Rada Ligi 

staną przed sądem. 
oskarżenia. ; 

„Memeler Dampfboot“ wypowiada 
w związku z tem przekonanie, że do 
procesu wogóle nie dojdzie i postę- 
powanie zostanie zamknięte. 

Sędzia śledczy Nowickas wyjeż- 
dżał w tej sprawie do Kowna po in- 
strukcje i wrócił już do Kłajpedy, 
gdzie spodziewane jest zwolnienie 
obu aresztowanych z więzienia.- 

Narodów. 
Przyjęcie raportu w sprawie reformy rolnej. 

GENEWA, 21. 5. (Pat). Rada Ligi Naro- 
dów przyjęła w dniu 21 b. m. raport w 
sprawie reformy rolnej w Polsce. Raport 
stwierdza, że ehodzi tu właściwie o tę samą 
sprawę, która była już rozpatrywana przez 
komitet trzech w latach 1930-31. To też je- 
dynie ten komitet, który już tą sprawą się 
zajmował, złożony z przedstawicieli Anglji, 
Włoch i Persji, mógłby poddać zbadaniu 
treść nowych petycyj. Ponieważ jednak w 
międzyczasie Persja wystąpiła z Rady Ligi 

Oficjalna dymisja 
BERLIN. 21.V. (Pat. Wobec za- 

kończenia się kadencji sejmu prus- 
kiego w dniu 20 maja premjer Braun 
zgłosił dziś oficjalnie dymisję całego 
gabinetu. Dotychczasowy rząd: pro- 
wądzić będzie swe agendy do chwili 
wybrania nowego premjera przez 
sejm. W kołach parlamentarnych t- 
trzymują, że komuniści postanowili 
powstrzymać się od głosowania nad 

wnioskiem narodowych socjalistów o 
przywrócenie dawnego regulaminu 
sejmu, na mocy którego wybór prem - 
jera dokonywany jest zwykłą więk= 
szością głosów. Ta taktyka komuni- 
stów, odgrywających rolę języczka u 

Narodów, raport proponuje by sprawa zo- 
stała zbadana przez komitet, w którego 
skład wchodziliby przedstawiciele Anglji i 
Włoch jako członkowie dawnego komitetu 
oraz przedstawiciel Japonji jako sprawoz- 
dawea, Raport edesłano więc zpowrotem 

*do komitetu trzech podkreślając tem samem 

niewłaściwość wniesienia tej sprawy przez 
Niemey na Radę Ligi. 

Minister Zaleski opuścił dziś Genewę, u- 
dające się do Warszawy. 

gabinetu Brauna. 
wagi, umożliwiłaby narodowym soc- 
jalistom  przeforsowanie swego kan- 
dydata na premjera rządu pruskiego. 

Dużą wagę przypisuje się pozatem 
kandydaturze na stanowisko przewo- 
dniczącego sejmu, o które narodowi 
socjaliści ubiegają się jako najsilniej- 
sza frakcja. Premjer, przewodniczący 
pruskiej Rady Państwa i prezes sej- 
mu — tworzą t. zw. kolegjum trzech, 
któremu przysługuje prawo rozwiązy 
wania Izby. Uzyskanie dwóch miejsc 
w tem kolegium przez narodowych 
socjalistów oddałoby sejm całkowicie 
w ich ręce. 

"— $ytuacja polityczna we Francji. 
PARYŻ, 21. 5. (Pat). Już oheenie zdaje się 

nie ulegać wątpliwości, że prezydent repu- 
LIiki powierzy misję utworzenia przyszłego 
gabinełu Herrictowi, który według. wszelkie- 
go prawdopodobieństwa obejmie również te- 
kę ministra spraw zagranicznych. Jak po- 
dają, Herriot zajęty jest obecnie jedynie po- 
lityką zagraniczną taką, jaka została pesta- 
wioena w Genewie i będzie prowadzona w 

*Lozennie. Zbrcjenia, długi i reparacje sta- 
nowią w oczach Herriota zagadnienia tak 
wielkiej wagi, że sprawa obsadzenia tek w 
przyszłym gabinecie odsunięta została na 
plan drugi. Sprawa ta dotychezas nie posu- 
nęła się naprzód. Herriot nie uczynił jesz- 
cze propozycji żadnemu ze swych kołegów 

i nie uezyni jej przed ostateczną decyzją 

kongresu seejalistycznego. 
Stronnietwa, które tworzyły większość w 

peprzedniej Izbie, według wszelkiego prawde 
podobieństwa zajmą postawę wyczekująeą. 

„Echo de Paris“ donosi, iż wezoraj od- 
byle się posiedzenie prezydjum stronnietwa 
radykałów społecznych, na kiórem uznano 
za nienadające się do przyjęcia żądania 
socjalistów daleko idącej redukcji zbrojeń, 
jako warunek ieh udziału w gabinecie. 
Stwierdzono, że możliwą byłaby ewentual- 
na redukeja 10 proe, zbrojeń i to z pewnemi 
zastrzeżeniami. Prezydjum uznało również 
iż nie nadaje się do przyjęcia propozycja so 
ciałistów, dotycząca nacjonalizacji ubezpie- 
czeń, kolei i kopalń. 

Nowy gabinet austriacki utworzony. 
WIEDEŃ. 21.V. (Pat.) Utworzony 

został nowy gabinet pod przewodnic- 
twem kanclerza związkowego Doll- 
fussa, który obejmie zarazem sprawy 
zagraniczne i rolnictwo. 

Gabinet składa się z 6 członków 
stronnictwa  chrześcijańsko-socjalne- 
go, 2 członków Landbundu, jednego 
męża zaufania Heimwehry i jednego 
urzędnika. Zmiany w stosunku do da- 
wanego rządu dotyczą teki handlu, 
którą obejmie Jakonicicz, przedsta- 

wiciel Heimwehry, dalej teki bezpie- 
czeństwa, powierzonej radcy minister 
jalnemu Aschowi, jako urzędnikowi 
oraz oświaty, która powierzona zosta 
ła namiestnikowi Styrji Rintelenowi. 
Dotychczasowy wicekanclerz Win- 
kier, członek Landbundu, obejmie 
kierownictwo _ handłowo-politycznej 
sekcji ministerstwa spraw zagranicz- 
nych, zaś Bachinger — ministerstwo 
spraw wewnętrznych. 

W 16 godzin przeleciała 
nad Atlantykiem 

z Ameryki do Europy lotniczka miss Erhardt. 
LONDYN. 21.V. (Pat.) Lotniczka 

miss Erhardt, która rozpoczęła wezo- 
raj sama jedna lot ponad Atlanty- 
kiem, przebyła ocean i wylądowała 
wpobliżu Londonderry w Irłandji. 

W podróży swej lotniczka musia- 
ła w ciągu kilku godzin walczyć z 
gwałtowną burzą. W pewnej chwili 
motor uległ uszkodzeniu. Niemniej 
miss Erhardt dotarła do Europy i wy- 
lądowała w Irlandji, a nie, jak zamie 

Na Dalekim 
Aresztowanie urzędników 

MOSKWA, .1. 5. (Pat). Donoszą z Muk- 
denu, że aresztowano tam szereg urzędni- 
ków mandżurskieh, oskarżonych o udział w 

spisku, zorganizowanym przez byłego 
chińskiego _ wielkorządcę / mandźurskiego 

rzała, w Paryżu, z powodu pęknięcia 
rezerwuaru, które prawdopodobnie 
powstało w czasie podróży, 

LONDYN. 21.V. (Pat.) Miss Er- 
hardt przeleciała Atlantyk w rekor- 
dowym dla lotów transatlantyckich 
czasie, minowicie w 16 godzin. Zazna- 
czyć należy, że w dniu dzisiejszym 
przypada piąta roczniea słynnego lotu 
Lindbergha. 

wschodzie. 
spiskowców w Mandżurji. 
Czang-Sue-Lianga przeciwko nowemu pań 
stwu mandżurskiemu. Według doniesień pra- 
sy, spisek ten był podtrzymywany przez rząd 
nankiński. 

Antyjapońska manifestacja komunistów 
w Berlinie. 

BERŁIN, 21. 5. (Pat). Przed ambasadą 
japońską w Berlinie komuniści urządziłi w 
sobotę wielką antyjapońską manifestację. 

Demonstranci wybili wiele szyb w gmachu 
ambasady. Policji udało się aresztować tyl- 
ko jednego z uczestników manifestacji. 

Olbrzymi pożar w składach porcelany. 
BERLIN, 21. (Pat). Wi olbrzymieh skła- 

dach porcelany w Tempelhofie wybuchł 

w sobotę groźny pożar, który strawił wielkie 
hale o powierzchni 6 tysięcy m. kw. 

Niezwykła katastrofa lotnicza. 
OSLO, 21. 5. (Pat). Miała ta miejsee nie- 

zwykła katastrofa lotnieza. Letnik Waldau 
miał demonstrować siłę nowowynalezionego 
kleju „metalfitn*, Sznur, przymocowany tym 
klejem, ma którym lotnik ze spadochronem 

wyskoczył z samolotu. wytrzymał wprawdzie 
próbę, później jednak przy skoku spado- 
chron odmówił posłuszeństwa i lotnik zabił 
się na miejscu. 

Administracja czynna od godz. 9—3 ppoł, Rękopisów Redakcja nie zwraca, 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
PO WYROKU NA. PETRULISA. 

Wyrok Trybunału Najwyższego w spra- 
wie Petrulisa ł sensację nietyłko w 
Litwie, lecz ró ż zagranicą. O wyroku 
poinformowało niemiecką opinję społeczną 
radjo. Niektóre dzienniki niemieckie zamieś 
ciły szerokie sprawozdania o procesie. 

Skazany ekspremjer znajduje się obecnie 
w swym majątku. Jak podają, zachorował 
on ze zmartwienia. Wiele osób nadesłało mu 
telegramy kondolencyjne. 

Wyrok pozbawił Petrulisa praw stanu. 
Nie będzie on mógł ani głosować do Sejmu, 
ani do samorządów, ani też zajmować ja- 
kiegokołwiek stanowiska rządowego. 

      

        

  

SPRAWA EKSCESÓW ANTYPOLSKICH. 

Prokurator Sądu Okręgowego nakazał sę- 
dziemu śledczemu III rewiru Balczunasowi 
zakończyć dochodzenie o przeciwpolskiej de- 
monstracji w maju r. 1930. Zarządzone šle- 
dztwo oddawna utknęło na martwym punk- 
cie. Ma zakończyć je obecnie pomocnik sę- 
dziego Śledczego Balczunasa Lepinajtis. Ogó 
łem zostanie pociągniętych do odpowiedzfal- 
ności sądowej około 100 osób. Głównym o- 
skarżonym w tej sprawie jest osławiony Po- 
worotnikow. Pozatem są wśród nich ucznie- 
wie i studenci. . 

MTEP ATS IS аС аЛЕач TSO 

Z Białorusi Sowiecki ałorusi Sowieckiej. 

Epidemja tyfusu. 

Z pogranicza donoszą, iż w całym okręgu 
zasławskim położenym po stronie sowieckiej 
a graniezącym z pow. mołodeczańskim i wo- 
łożyńskim panuje straszna epidemja tyfusu 
plamistego. Setki włościan i dzieci oraz żoł- 
nierzy straży sowieckiej granicznej cehorają 
na tyfus, Choroba ta szybke rozszerza się 
wohbee braku odpowiednich sił lekarskich i 
Środków zaradczych. W. przeszło 20 wsiach 
tego okręgu choruje około 750 osób z czego 
już 115 zmarło | ю 

Władze sowieckie początkowo ukrywały 
straszliwą epidemię i nie podawały do wia- 
domości, zanim epidemja nie przerzuciła się 
na terytorjum polskie przyniesiona przez 
zbiegów sowieckich i włóczęgów. 

Obeenie do okręgu zasławskiego przybyłe 
10 kołumn przeeiwtyfusowych z Mińska, Po- 
łocka i Witebska, 

Katastrofalne skutki burzy. 

Na terenie Mińszezyzny w dniu wcezoraj- 
szym szalała burza połączona z siłną ałewą 
i piorunami. 

Od uderzeń piorunów powstało kilkadzie- 
siąt pożarów, 6 kełehozów spłonęło. 9 osób 
odniosło ciężkie porażenia. 2 z nich zmarły. 

= 

Wycofywanie 10-clozłotówek 
I emisji. 

WARSZAWA. 21.V. (Pat.) Bank Polski, 

zgodnie z art. 49 statutu, przystępuje z dniem 

1 czerwca r b. do wycofania z obiegu biłe- 

tów bankowych 10-złotowych II emisji z datą 

20 lipca 1926 roku i 20 lipca 1929 roku. 

Bilety te będą prawnym środkiem płatniczym 

do dnia 31 grudnia 1932 roku, a po upływie 

tego terminu stracą charakter prawnego šrod- 

ka płatniczego. Od 1 stycznia 1933 roku da 

31 grudnia 1933 roku bilety bankowe 10- 

złotowe będą wymieniane przez wszystkie 

oddziały Banku Polskiego oraz Polską Kasę 

Rządową w Warszawie, poczynając zaś od 

1 stycznia 1934 roku do 31 grudnia 1937-- 

jedynie przez skarbiec emisyjny Banku Pol- 

skiego w Warszawie. Po dniu 31 grudnix 

1937 roku obowiązek wymiany tych biletów 

ustaje. 

COW 

OGszukańcze manipulacje 
Kreugera trwały od 8 lat. 
LONDYN. 21. 5. (Pat). W Londynie ogło- 

szono raport komitetu, przeprowadzającego 
inwestygacje w sprawach towarzystwa Kreu- 
gera. Inwestygacja — głosi raport — wyka- 
zała, że oszukańcze manipulacje Kreugera 
trwały od 8 lat. Stan książek towarzystwa 
Kreuger und Toll jest tak zagmatwany, iż 
niemożliwie jest ustalenie definitywnego bi- 
lansu. Wi każdym razie widoczne jest, że 
dla zabezpieczenia wierzycieli nie pozostało 
prawie nic, wskutek czego komitet proponuje 
uchylenie moratorjum i ogłoszenie bankruc- 
twa. Ogólna suma zobowiązań wynosi 60 
miłljonów funtów szterlingów. 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczówych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyimuje 12—2 i 5—7 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—2 i 4—6. 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 21.V b. r. 

WALUTY I DEWIZY: Dołary 8,86 i pół— 
8,86—8,88 i ćwierć—8,84 i pół. Paryż 35,14— 
35,23—35,05. Szwajcarja < 174,55—174,98— 
174,12. Berlin w obrotach nieoficjalnych 
212,70. Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 5 proc. po- 
życzka konwersyjna 37,50. 6 proc. dolarowa 
51,75. 4 proc. dolarowa 46. 7 proc. stabiliza- 
cyjna 44,25—47—44,38. 8 proc. LZBGK i BR., 
obligacje BCK 94. Te same 7 proc. 83,25. 
Tendencja słabsza. 

AKCJE: Bank Polski 71.
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Pożar „Georges Philippart“. 
Druga już ciężka katastrofa doty 

ka w krótkim stosunkowo czasie Fran 
cję. Po tragicznej zagładzie „„Sa- 
int Phikibert* u brzegów  Bretanji, 
spotkało nieszczęście okręt „Georges 
Philippart“. W pierwszym wypadku 
poniosło śmierć około 500 osób, w dru 
gim — doliczyć się nie można około 
50 ludzi. Z informacyj agencyj telegra 
ficznych i głosów prasy francuskiej, 
obraz katastrofy da się odtworzyć w 
sposób mniejwięcej następujący: 

Transoceaniczny okręt „Georges 
Philippart', stanowiący własność zna 
nego francuskiego towarzystwa okrę 
iowego .„Messageries Maritimes“ wyru 
szył w początkach b. m. w pierwszą 
swą dłuższą podróż Marsylja—Tok jo. 
Na pokładzie znajdowało się — zgod- 
nie z księgami okrętowemi — 262 łu 
dzi załogi i 505 pasażerów, razem 767 
osób, nie zaś 900, jak mylnie poda- 
wały pierwsze depesze o nieszczęściu. 

Podróż odbywała się zupełnie po- 
myšlnie až do nocy 16 b. m. „Georges 
Philippart* minął szczęśliwie Kanał 
Sueski i morze Czerwone. Dopiero u 
wylotu zatoki Adeńskiej, wpobliżu pół 
nocnych wybrzeży potężnego afrykań 
skiego półwyspu Somali i jego najbar- 
dziej na wschód wysuniętego przyląd 
ka Guardafui wybuchł w jednej z ka 
bin I-ej klasy pożar, który szybko się 
rozszerzył na kabiny sąsiednie. Miało 
1o miejsce — jak wynika z oficjalne- 
go raportu kapitana — o 2-ej w nocy. 
Nie przeto dziwnego, że wśród zbudzo 
nych z głębokiego snu pasażerów 
wszczęła się panika, utrudniając akcję 
ratunkową. 

Płonącemu okrętowi pośpieszyły 

z pomocą w parę godzin po wy- 

  

buchu pożaru znajdujące się 
wpobliżu statki angielskie,  so- 
wieckie į japońskie. Zabrały one 
na pokład większość podróżnych 
z „Georges Phiłippart*. Część rozbii- 
ków niezawodnie ratowała się na ło- 
dziach ratunkowych. Zachodzi jednak 
pytanie, czy te kilkadziesiąt osób, któ- 
rych nie można się doliczyć zdołało 
się uratować na wątłych łódkach i 
dotrzeć do oddalonego bądźcobąź o 
paręset klm. wybrzeża czy też ponio- 
słe śmierć w falach. Jeden ze statków 
ratowniczych miał spotkać na fa- 
lach dwie łodzie z „Georges Philip- 
part. Były puste... 

Przypuśćmy zresztą, że część pa- 
sażerów uniknęła wodnych odmętów 
i rekinów i dotarła do brzegu, los ich 
nie byłby godny zazdrości. Półwysep 
Somali zamieszkały jest przez dzikich 
tubylców, którzy — jak wskazuje do- 
tychczasowe doświadczenie — nie ro 
bią ceremonji z wyrzuconymi na 
brzeg czy zabłąkanymi w tych odlu- 
dziach afrykańskich podróżnymi. Na 
Somali istnieje dziwaczne prawo oby- 
czajowe, zezwalające tubylcom na 
doszczętne  ograbienie rozbitków 
Przed 30 laty rózbił się wpobliżu So 
mali pewien parowiec. Podróżni, któ 
rzy zdołali dotrzec do brzegu zostali 
ograbieńi przez somalczyków do na- 
ga. Oczywiście į za życie Europejczy 
ka przy tak osobliwych obyczajach rę 
czyć nie można. 

Najbardziej 
sprawie rzeczą 

interesującą w tej 
byłoby . stwierdze- 

nie. przyczyn katastrofy. Według 
pierwszych komunikatów, pożar 
spowodowany został krótkiem spie- 
ciem w jednej z” kajut. Prasa 
francuska zamieszcza jednak wia- 
domości. które przemawiałyby za tem, 
że statek padł ofiarą zamachu. Ofie 
jalny komunikat kapitana okrętu, na- 
desłany do t-wa okrętowego „Messa 
geries Maritimes*, a opublikowany 
przez Ministerstwo Robót Publicz- 
nych i Marynarki Handlowej nie wspo 
miną ani słówkiem o przyczynach po- 
żaru. Komunikat jest zresztą bardzo 
lakoniczny. Jeżeli natomiast wierzyć 

TE: 

LEON WOŁŁEJKO. 

„Paris Midi“, okręt został podpalonv 
przez anarchistów, względnie komuni 
stów, którym zależało na zatopieniu 
okrętu w ten sposób, by stanowił on 
niebezpieczeństwo dla statków kursu 
jących między Europą a Japonją. 
Zbrodniarze mieli go zatopić pierwot 
nie w Kanale Sueskim. Gdyby plan 
ich się powiódł, to istotnie komuni- 
kacja na tej linji musiałaby być na 
czas pewien przerwana, gdyż Kanał 
Sueski jest zbyt wąski i płytki na to, 
by zatopiony kadłub potężnego okrę 
tu nie stanowił przeszkody dla prze 
pływających statków. Za udziałem w 
katastrofie zbrodniczej ręki przema 
"wiałaby okoliczność, że pożar rozsze 
rzył się z niesłychaną szybkością tak, 
że mimo niezwłocznie podjętej akcji 
-ratunkowej stłumić się go nie udało. 

Zagłada ,,Georges Philppart“ przy- 
pomina pod niejednym względem za- 
gładę „Titanica*. W. jednym i drugim 
wypadku katastrofa nastąpiła w nocy, 
najzupełniej niespodziewanie. W jed 
nym i drugim wypadku chodziło o luk 
susowe morskie olbrzymy, gdyż za- 
rowno „Titanic“, jak „Georges Philip- 
part“ byly ostatnim krzykiem techni- 
ki okrętowej. W jednym'i drugim wv- 
padku rozegrywały się dantejskie sce 
ny, kiedy to mężowie w strasznym 
ścisku i panice napróżno szukali 
swych żon, a matki nawoływały swe 
dzieci. Wystarczy powiedzieć, że cały 
szereg uratowanych osób pod wraże- 
niem katastrofy zdradza objawy obłą 
kania. : 

Załoga okrętu zachowywała się do 
ostatniej chwili po bohatersku, trwa 
jąc na posterunkach i troszcząc się 

przedewszystkiem o uratowanie ko- 
biet i dzieci. Okoliczność ta również 
przypomina heroizm kapitana „Tita- 
nica“ Smitha. Szczególnie wyróżnił 51е * 
radjotelegrafista. Kabina radjowa już 
płonęła, a on wciąż jeszcze nadawał 
sygnały S. O. S. : 

Najbližsze dni przyniosą nam nie- 
chybnie wiadomość o losie kilkudzie 
sięciu osób, które nie dostały się na 
pokłady statków ratowniczych. Dowie 
my się również z pewnością właśc:- 
wych przyczyn katastrofy. T. J-ški. 

Międzynarodowa konferencja 
łowiecka w sprawie ochrony 

łosia. 
BERLIN, 21. 5. (Pat). W! dniu 21 b. m. 

rozpoczęła się tu międzynarodowa konfe- 
rencja łowiecka, w której między innemi u- 
czestniczy również dełegacja polska w 0so- 
bach prof. Geysztora i Maurycego Potóckie- 
go. Tematem konferencji są sprawy ochro- 
ny łosia. , 

Nieludzki lekarz. 
MONACHJUM. 21.V. (Pat.) Z Ratysbonny 

donoszą, że kierownik tamtejszej kliniki, 
znany ze swej działalności w charakterze 
narodowego socjalisty dr. Bórfler miał od- 
mówić udzielenia pomocy 11-letniemu chłop 
cu Żydowi, który uległ na ulicy nieszczęśli. 
wemu wypadkowi. Po przewiezieniu chłopca 
do katolickiego szpitala okazałe się, że pomoc 
jest już spóźniona. Wyjaśnieniem sprawy 
zajęła się izba lekarska. Wiadomość ta wy- 
wołała wśród ludności silne wzburzenie, 
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. 
Encyklika 

Carltate Christi Compulsi. 

Ostatnia encyklika Ojca Św. roz- 
poczynająca się od słów: „Miłości: 
Chrystusa pobudzeni* wydana w dniu 
3 maja b. r. przytoczona przez poł- 
ską prasę codzienną w skróceniu za- 
wiera wiele momentów  interesuja- 
cych nietylko świat katolicki. Do ta. 
kich momentów nałeży w pierwszym 
rzędzie wszystko to co się odnosi do 
przeżywanego obecnie powszechnego 
kryzysu gospodarczego. Zdaniem Oj- 
ca Sw. przyczyną kryzysu jest nieu- 
miarkowane umiłowanie dóbr ziem- 
skich, egoizm indywidualny i narodo- 
wy. Zalecając nabożeństwo do N. 
Serca Jezusowego w miesiącu 
czerwcu na intencję przebłagalną 
wzywa Ojciec Św. wiernych całego 
świata do powstrzymania się od go- 
dziwych rozrywek a ofiarowania uzy- 
skanych tą drogą pieniędzy na jałmu- 
żnę na rzecz ubogich. Powaga chwili 
wymaga zjednoczenia w akcji prze- 
ciwdziałania ujemnym moralnie skut 
kom kryzysu w postaci szerzącego 
się komunizmu i bezbożnictwa, nie 
tylko katolików, ale wogółe w 
kich wierzących w Jedynego 
bez różnicy religji. 
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Do nabycia we wszystkich aptekach i składach aptecznych 

© działa pewnie 
© uśmierza bóle 

© usuwa zapalenie   
  

  

ZAKOPANE - BRISTOL REPREZENTACYJN 
HOTEL-PENSJONAT. 

Ośrodek życia towarzyskiego i sportowego. 
Idealne warunki wypoczynkowe. 

CENY POSEZONOWE — ZNACZNIE ZNIŻONE: 
Pokoje utrzymaniem od zł. 14. — Pokoje bez utrzymania od zł. 6 

Skazanie na śmierć zabójcy i bratobójcy 
z pod Oszmiany. 

Na sesji wyjazdowej wileńskiego sądu do 
raźnego w Oszmianie rozpoznawana byla 
sprawa Macieja Krawcewicza, lat 31, miesz- 
kańca zaśc. Cudzeniszki, gm. polańskiej, po- 
wiatu oszmiańskiego, oskarżonego o dwa za- 
bójstwa. 

Na rozprawę wyjechał specjalny trybunał 
doraźny w składzie: prezesa sądu okręgo- 
wego Miehała Kaduszkiewieza i pp. sędziów 
tegoż sądu Józeia Zaniewskiego i Mieczy- 
sława Szpakowskiego. 

Akt oskarżenia zarzueał podsądnemu że 
w nocy z 20 na 21 kwietnia b, roku w eelu 

pozbawienia życia: 
1) strzelił dwukrotnie z rewołweru do 

Feliksa Gierzadowicza, zadając mu dwie ra- 
ny w głowę. które spowodowały śmierć 0- 
fiary. 

2) zadał swemu rodzonemu bratu Janowi 
Krawcewiezowi ranę rąbaną oraz wystrza- 
łem z karabinu również spowodował śmier- 

telne uszkodzenie głowy, wskutek czego na- 
stąpił zgon. 

toku dochodzenia osk. Krawcewiez 
przyznał się do winy i prosił sąd © wymie- 
rzenie mu kary więzienia, by po odcierpie- 
niu jej mógł stać się pożytecznym człowie- 
kiem. > 

Po przeprowadzeniu przewodu sądowego 
oraz wysłuchaniu przemówień sfron, sąd 
uznał osk. Krawcewicza za winnego dokona- 
nia zarzucanych mu obu zbrodni i na za- 
sadzie art. 453 i 455 k. k. oraz art. 32 par. 
1 rozporz. P. Prez. z dnia 19. III, 1928 r. 
© wprowadzeniu postępowania doraźnego 
skazał go za każde z popełnionych prze- 
stępstw na karę Śmierci przez powieszenie. 

Wobec zbiegu przestępstw karę orzeczoną 
sąd uznał za łączną. 

Obrona skazanego zwróciła się do Pana 
Prezydenta z prośbą o łaskę; prośba ta jed- 
nak nie została uwzględniona, wobec czego 
skazany został stracony. Ka-er. 

Kasiarze przed sądem. 
W nocy z 17 na 18 grudnia ub. roku 

woźny magistratu Nowej Wilejki, Ignacy 
Mocojć ze swego mieszkania posłyszał szme- 
ry przy drzwiach wejściowych, a następnie 
ujrzał, iż do lokalu wkroczyli dwaj niezna- 
jomi i skradają się w stronę gabinetu bur- 
mistrza, gdzie mieści się kasa ogniotrwała. 

Mocojć, orjentując się, iż ma do czynienia 

ze złoczyńcami, wszczął alarm, wskutek cze- 
go nieznajomi cofnęli się i rzucili do ucieczki 

Ф pomocą Mocojciowi podążył posterun- 
kowy Kozia, który bojąc się, by złoczyńcy nie 

uszli bezkarnie, oddał dwa strzały rewolwe- 
rowe, wzywając uciekających do zatrzymania 

się. 

Energiczna postawa ścigających poskul- 
kowała. Obaj złoczyńcy zaniechali dalszej 
ucieczki i pozwolili się zaaresztować. 

Na drodze, którą przebiegli odnaleziono 
porzuconą przez zatrzymanych torbę, a w 

niej komplet narzędzi służących do rozpru: 
wania kas. 

Okazało się, iż 

Cierpigorew, karany 
    z manymi są Paweł 

już kilkakrotnie za do- 

  

  

japoński K 

sprowadzone 
zapach nie plami ubrania. 

Be dany przez sl 

  

UWADZE GOSPODYŃ! 
Ne lepiej zabezpiecza na late futralinne ubrania OB MOLI w. 

! ATOL, co stwierdza fakt ten, IŁ podczas rewolucji roaylakiej wbramia, któ- 
re byly przesypane GTE Katol I zostały w Rosji, dopiero po upływie długich łat | 

I Polski. okazały się całe I 

ATOL tępi również radykalnie robactwo: pchły, płuskwy, (|! karaże- 
chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatach I t.- p. w Polsce Rear zba- 

naukowe I uznauy jako śi 
i owadów. Katol sprzedaje się w składach aptecznych I aptekach. 

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 24. 

i 6bewany 

etkniėte przez mole. Kato! ma przyjomay 

ek najskuteczniejsžy do niszczenia reboctwa   

  
  

  

NIE 
UNIKAJMY 

  

Pogaduszki meiszagolskie. 
„Chrzciny“. 

(Facecja). 

Teraz wiejski narod tak przechit- 
rzywszy sie — co i wiara trudno dać! 
Zboża potaniala, cieluki tane, świni, 
jak to mówi sie, uszy objedzo póki ich 
wyhoduisz a na rynku darmo oddać 
trzeba. Jednym słowem nijakiego do- 
chodn z gospodarki niema i dość! Ale, 
dlatego, szmat takiego narodu badzia 
sie co j gospodarki nie majo i żyjo oku 
ratnie i nigdy u ich w chacie biedy nie 
ma. Szmat razy ja dziwował sie jak 
to taka facecja robi sie — ale raz na 
swoje oczy obaczyć jo przyszło sie. 

A było tak, Jakości wieczorem lat 

no poro siedział ja na dziedzinczyku 
przed chato i cości majstrował, aż czu 
ja raptownie jakby psiuk poczoł szcze 
kać i za wroty wyleciał. Wstał ja z 
miejscy, wyszed na uliczka i patrza: 
a tu Ignaśka. sąsiad mój, w moja stro- 
na suni sie. Myśłał ja co moży czort 
mimo jego poniesi — ale Ignaška sta- 
noł kole mnie, odwitał sie okuratnie 
i taka gawęda poczoł: „Słuchaj, Win- 
cuczek, jaka ja tobie nowina smagła 
powiem! Syn u mnie okuratny naro- 
dziwszy sie i w niedziela chrzciny spra 
wywać będa. Tak, ot, przyszed — żesz 
ja prosić coby ty. sąsiad mój i czło- 
wiek pościwy, — kumem u mnie był 
i w niedziela na raneczku do mojej 
chaty podjechał. A już co do kumy— 

to ja tobie taka ważna baba naraja co 
ty fajniejszej i w życiu nie widział. 
Nie odkazujsie tyko ty, Wincuk, bo 
biez ciebie ni zabawy ni wesołości nie 
będzi a oprycz tego, ludzi gadają co u 
ciebie ręka szczęśliwa i wszystkie two 
je chrzciniaki rosno zdrowe i boga- 
ia е 

Tu fajka zakurzył i prawił dalej: 
„patrzaj tyko: — żeb ni kumie ni 
chrzciniaku nijakich gościnców nie 
fundował, bo nadto ciężki czas przy- 
szedszy i z kopiejko kużdemu trud- 
no“. 

Słuchał ja tej mowy i szkoda mnie 
tego Ignaśki zrobiło sie. I pomyślał ja 
sobie, co trzebędzi, dlatego, z mojo ba 
bo wielka porada zrobić — a już jaka 
postanowlenia z tego wyjdzi, to póź- 
niejszo poro obaczym?! Choć teraź- 
niejszo poro czas i ciężki przyszed. 
ale ja nietyko kumem u ciebie chcem 
być ale i baba swoja poprosza coby na 
chrzciny syrów i masła nie pożałowa 
ła i pirogów jeszcze napiekła. Tyko 
ly juž sam do jej, do chaty zajdzi i 
pieknie poproś coby i ona na chrzci- 
ny do ciebie pojechała!* A Ignaśka 
tyko tego i czekał. Odemknewszy wro 
tki, poszed do chaty i tak aligansko 
poczoł namawiać, co za pary czasu— 
baba nietyko co na chrzciny pojechać 

(ONCA 
== ODPEGOW 

UGHRONI NAS KREM 

dokłarowała, ale jeszcze i kumo zech- 
ciała być ! 

Radował sie i dziękował Ignaśka 
niewidanie, a, późniejszo poro w rę- 
ka pocałował i pieknie pokłoniwszy 
sie, wyszed z chaty. Przepuścił jego 
za wroty i widza co Ignaśka, jak w 
Kalwarji, wszystkich sąsiadów obcho 
dzi! Był już u Jurki i u Pietruka, i u 
Tomasza, i u Bałtruka, i u Maciejki 
—jedynm słowem obleciał cała wios- 
ka i aż sciemniawszy posunoł sie do 
chaty. do jednosiela... 

  

Na cały tydzień przed chrzcinami 
poszed w mojej chacie ruch. Od sa- 
mego rania palił sie piec, Na ławach. 
na okanch i na ziemi było nastawiono 

pełniusieńko podynek z mliko a baba. 
zakasawszy rękawy, latała po całej 
chacie jak fiksat i chwytając podyn- 
ki jedna za drugo — stawiła do pieca. 
żeb znaczy sie twarogu na syry jak 
najwięcej mie 

Nałamała z płotu desek, kamieni 
nanoisła do chaty — a w sieniach zro 
biła cała fabryka! Na zydlach i zydel 

    

    

kach — rzędami leżeli ogromniaste 
syry a zebrane z całej chaty worki, 
fartuchi, — nawet moje płótnian? 
spodni — byli napelnione twarogiem 
i leżeli na policach pod kamieniami. 

Dziwował sie ja haniebnie co ba- 
ba tyli syrow na goścince dla Ignaśki 
stroi, ale uspokoił sie i pomyślał so- 
bie: „niechaj i u jego będzi choć raz 
šwieta“! 

Nie zgadywal ja tyko, co do kon- 
ca było jeszcze barzdo daleko! Baba. 
narobiwszy półkopy syrów, chwyciła 
sie do masła robienia. Ale że naczysto 

    

    

była już zmordowawszy sie — posa- 
dziła mnie na ława, wstawiła bojka ze 
śmietano między kolany i przykazała 
bić łopatko w strzodku — poki masła 
w bojee nie poczuja... Chciał ja, praw 
da powiedziawszy, ta robota skręcić 
ale baba poczeła tak okuratnie mnie 
łajać i hultajem nazywać, co siąd ja 
znowu pocichenku na ława i dawaj 
łopatko śmietana bełtać... Widząc. ca 
ja już masła fabrykuja, baba chwyci 
ła chusteczka na głowa i jak piorun 
wyleciała na dziedzinczyk, A tymcza- 
sem ja pociekawił sie haniebnie gdzie 
— to moja baba leci i chciał do okny 
podsunąć sie, ale tak niezgrabnie po 
wrócił sie — co i nie obaczył — jak 
cała bojka wywaliła sie na ziemia a 
śmietana wylała sie nawkoło jak wiel 
ki. biały blin. Skoczył ja bojka pody- 
mować, późniejszo poro, dawaj i śmie 
tana garściami zbierać — ale strach 
mnie wzioł jakiści, co w tym maśle 
moży okazać sie kapeczka ziemi i ka- 
muszków a i sama ona — wyjdzi czar 
na jak sadza. Ale już siedza cichenko, 
łopatko w strzodku beleza i myśla so- 
bie: „co będzi — jak baba do chaty 

powróci?! I tyko poczuł ja. co w 
bojce cości płaszczy i jakby. twarda 
ciasta robi sie — odemkneli sie drzwi 
— i do chaty wkuliła sie moja baba z 
ogromniastym workiem ma plecacl:. 

        

    

Zasapawszy sie naczysto, siądła na 
ława i taka nowina mówić poczeła: 
„A, mówi, we młynie narodu zebraw- 
szy sie! Boże strzeż!! — Musi cała pa- 
rafja mąka na pirogi mieli? Oj, już 
myślała ja — eo do zachodu słonca 
czekać przyjdzi sie... Ale cóż robić? 
Już jeśli nas Ignaśka w kumy zaprosił 

konane kradzieże z włamaniem oraz Edward 
Sławiński. ‘ 

Obaj sprawcy niedoszłego rabunku mienia 
magistrackiego stanęli przed sądem okręgo- 
wym w składzie: wiceprezesa p. W. Brzozow- 
skiego oraz pp. sędziów J. Zaniewskiego i 
M Szpakowskiego. 7 

Oskarżeni przyznali się, iż zamierzali roz- 
bić kasę pieniężną i zabrać jej zawartość. 
Okazało się, iż w krytycznym momencie w 
kasie przechowywane były weksle na 17.500 
zł. i gotówka w kwocie około 1000 zł. 

Wobec przyznania się podsądnych Sąd 
świadków nie badał. * 

W rozprawie stron, oskarżyciel publiczny, 
p. Dowbór wnosił o surowe ukaranie pod- 
sądnych ze względu na zuchwałość czynu u- 
planowanego oraz poprzednią karalność. 

Sąd biorąc pod uwagę okoliczności łago- 
dzące, skazał. Cierpigorewa na 4, a Sławiń- 
skiego na 3 lata więzienia. Ka—er. 

SPORT 
BUDOWA PŁYWALNI ZAGROŻONA. 

WI sferach sportowych Wilna powitano 
z wielkim aplauzem wiadomość o budowie 
pływalni w parku sportowym im. gen. Żeli- 
gowskiego. Zarząd parku poczynił już nawet 
dość daleko zaawansowane przygotowania, 
niestety sprawa nie przedstawia się tak gład 
ko. ostatniem posiedzeniu. przedstawi- 
cieli władz wojewódzkich, miejskich i szkol- 
nych kwestja budowy pływalni była bardzo 
szeroko omawiana, przyczem niektórzy # ©- 

becnych wysunęli objekcje przeciwko budo- 
wie pływalni w parku Żeligowskiego, powo- 
łując się na względy estetyczne. W obronie 
terenu górąco wystąpił obecny na zebraniu 
przedstawiciel Kuratorjum Szkolnego prof. 
Czyżewski. wyjaśniając, że park sportowy 

wprost ze swego założenia jest terenem 

najbardziej odpowiednim do budowy pływal- 
ni krytej, bez której jest nie do pomyślenia 
kwestja przeprowadzenia racjonałnej nauki 
pływania. Budowa pływalni byłaby dopełnie 
niem urządzeń parku sportowego, tem bar- 
dziej, że basen stanie w dolnej części parku 
i nie będzie zasłaniał ogólnego widoku. Bar- 
dzo ważkim motywem jest również fakt, że 
Zarząd parku posiada już na ten cel odpo- 
wiedni fundusz, jak również konieczne wa- 
runki naturalne (własną studnię artyzyjską). 

Czynniki miarodajne, którym na sercu 
leż ychowanie fizyczne młodzieży szkol- 
nej winny są jak najkategoryczniej sprzeciwić 
się groźbie zakazu budowy pływalni, gdyż o 
ile nie zostanie ona uskuteczniona na tere- 
nie omawianym odsunie realizację na plan 
bardzo daleki. 

   

  

    

  

   

    

   

   

    

ZAWODY STRZELECKIE O MISTROSTWO 
HUFCÓW SZKOLNYCH. 

W) dniu wczorajszym na Pióromoncie od- 
były się zawody strzeleckie o mistrzostwo 
hufców szkolnych. W strzelaniu z broni ma- 
łokalibrowej zwyciężyło gimnazjum Lelewela 
364 punktami na 450 możliwych. 2) Legja 
Akademicka 355 punktów. 3) gimn. Mic- 
kiewicza — 353. 

Indywidualnie zwyciężył Kryczyński, о- 
siągając 135 punkty na 150 możliwych. 2) 
Pużymiski (gimn. Słowackiego), 3) Kozieł- 
Poklewski (gimn. Mickiewicza). 

Dalszy ciąg zawodów w dniu dzisiejszym. 

  

    

—to trzeba żesz pirogów napiekć, bo 
i nie uchodzi nawet z pustemi ręco- 
ma na taka święta iść!!!* Krew mnie 
wderzyła do głowy—i tyko co chciał 
ja jej wytłumaczyć, co już dość tych 
gościnców będzi, — a tu baba, jakby 
zwąchawszy, do bojki podskoczyła. 
wierszyk odemkneła, wybrała gomół 
ka masła i. przypatrzywszy sie oku- 
ratnie, jak lapni mnie masłem po ły- 
šinie aż ogni w oczach zabliszczeli!!! 
Oblepił sie ja cały masłem jak glino 
i poczuł co moje kudły na głowie skle 
ili sie do kupy jakby ich chto klajst- 
rem wyszmarował a baba, krzycząc i 
pluwając skoczyła do necułki — i cia 
sta na pierogi rozczyniać poczeła. 

   

Raniusieńko w niedziela, jak tyko 
słonca weszła, poczeli my przybierać 
sie do drogi. Baba wszystkie syry zło 
żyła do kobiałki i do kałamaszki, — 
do siana wstawiła. Późniejszo poro. 

pośniadawszy okuratnie i czy ciej 6- 

dziawszy sie, założył ja kobyłka, ogon 
na węzeł zawiązał, i posadziwszy na 

woz baba — posunoł sie do jednosie 
la, do Ignaśki. Tyko co wyjechali my 
za wroty, — dawaj baba tłumaczyć, 
co tych gościnców dla Ignaśki — ma 
ło będzi i co przyjdzi sie jeszcze par 

żywego chrzesnemu synu dać, 
bo i syn malusinki i parsiuczek malu 
sinki — to niechaj razem, przy dob 
rym zdrowiu, — rosno! Nic ja nie od 
powiedział tyko biczykim po kobyłce 
wderzył i chciał dalej jechać—ale ba- 
ba chwyciła za lejcy, z kałamaszki wy 
skoczyła i poleciała do chaty. Co ona 
tam majstrowała—nicht nie zgadni, 
— wiadomo tyko, co po pary czasu 
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Czytelnik iprochownia. 
W. części starego parku umieszczono pro- 

chownię — i postawiono żołnierza na warcie. 

Żołnierz ma orzełka na czapce, karabin w 

ręku i instrukcję kaprala w głowie. Wie, że 

gdyby kto chciał przechodzić tędy trzeba pe- 

wiedzieć: wróć potem strzelać w powietrze. 

Nadmiernie gorliwy kapral wyjaśnił również, 

że w nocy w ręku napastnika nadzwyczaj 

groźną bronią jest reflektor. Można reflek- 

tor puścić na wartownika. Witedy ten znaj- 

dzie się w smudze światła pół-oślepiony. 

Noc naokoło stanie się jeszcze ciemniejsza i 

niepowołane jednostki mogą się łatwo dostać 

na teren prochowni. 

Żołnierz więc wie, że w nocy nie wolno 

pozwolić aby mu ktoś, kiedy będzie stał na 

warcie, twarz reflektorem. Do 

reflektora tak samo należy powiedzieć: wróć 

potem stój! potem strzelić w powietrze. 

Koło prochowni jest dzielnica sklad: 

się z małych domków. Każdy domek posiada 

naokoło własny prywatny ogródek. -W par- 

terowych i piętrowych domkach mieszk 

emeryci, drobni urzędnicy, redukanci i ka- 

pitaliści. Wieczorami w niektórych domach 

światła gasną. Składają sobie wizy Piją 

herbatę i chrupią tartinki. Grają w szachy i 

przeklinają czasy. Staruszkowie 

Kiedyś jeden z mych przyjaciół obszernie 

ał, że dopiero pod koniec życie 

się wypogadza. — Nie smuć się mówił — to 

tylko pierwsze pięćdziesiąt lat jest takie tru- 

dne — polem wszystko już idzie jak z płat- 

ka. Przyjaciel ów — to Aleksander Malisze- 

wski, poeta i czytelnik Karola Marxa. 

Doktryna i rzeczywistość — rzeczy rozbież- 

ne. Obserwacja staruszków w dzielnisy pou- 

»ale 

zaświecił w 
  

        

   
anarchiści 
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czyła mię o tej prawdzie, że we 

po 50-ce człowiek nie znajduje ko 

monji w szumie zdarzeń. Doskonale wtedy 

wszystko pamięta, nie da się 

krętactwa zbić z Iropu i umie prowadzić 

bojową dyskusję. 

Ile razy odwiedzam jednego z iych sta- 

ruszków, czytelnika gazet endeckich zawsze 

mię wita z entuzjazmem. a potem zaraz za- 

daje pytanie: ы 

— No i co słychać u pana Józefa? Jesi 

to dyskretna aluzja o Marszałku Piłsudskim. 

Potem zaczyna się nieprzerwany potok wy- 

wodów. Wiięc, że chcieli oddać Polskę Niem- 

com. potem Ukraińcom, potem Litwinom, po 

tem Anglikom. potem Żydom. 17 lat minęło 

od wymarszu 'kadrówki z Plant, ą niema 

dnia, żeby mój wujaszek nie mógł nie od- 

dawać się kontemplacji tego faktu. Ten fakt 

to źródło wszystkiego złego co potem nastą- 

piło. Najgorsze dwa fakty które peałem na- 

stąpiły to: rewolucja bolszewicka w Rosji i 

ostatnia obniżka pensyj urzędników w Pols- 

ce. lle razy przypomni sobie te dwa memen- 

ty historyczne zaczyna odwijać się szpulka 

z taśmą wywodów i argumentów. 

Piłsudski, Piłsudski, pułkownicy, pułko- 

wnicy, sanacja, sanacja, złodzieje, złodzieje; 

podatki, podatki. 
Czytelnik gazet endeckich staruszek za- 

wiedziony w ambicjach i zbuntowany prze- 

ciw światu wracał wczoraj samochodem do 

domu. Był już późny wieczór. Samochód 

miał właśnie zakręcić w estatni zaułek i za- 

trzymać się przed śpiącym w y drzew 

białym domkiem. Światła samochodu prze- 

sunęły się po słupach telegraficznych, dru- 

tach, ogrodzeniu i padły w twarz żołnierza 

pilnującego prochowni. , 

Wartownik sprawnie: wypełnił swoją po- 

winność: najpierw wróć! potem stój! potem 

— strzał w powietrze. Zapanowało cztery 

sekundy ciszy przed burzą. W, piątej sekun- 

dzie nastąpiło trzęsienie ziemi, wybuch ko- 

palni i burza na pełnem morzu—wszystko w 

jednej postaci bohatera niniejszej opowieści. 

Ват- 

przez żudne 

  

   

Samochód stanął. Drzwiczki zoslały po- 

prostu wyłamane. W, rozwianej gabardinie 

podekscytowany starzec szedł jak pochodnia 

gniewu przez uliczki i zaułki: 

— Strzelają, strzelają, chcą zabić, chcą 

zabić, Piłsudski, Piłsudski, wojsko о 

sanacja, sanacja, podatki, podatki. 

Do późnej, do późnej nocy nie mógł 

uspokoić. Napróżno żona i córka okry 

mu pledem miełące jak na rowerze kolana. 

kiedy został już umieszczony w obitym skó- 

rą fotelu. — Podalki! Za nasze pieniądze 

prochownię w parku chciało im się zakła- 

dać! Wblecimy, wylecimy kiedyś 

powietrze. Jerzy Zagórski. 

  

    

ze w 

    

powróciła z parsiukim, co brykał sie 
w worku i kwiczał jak nieczysta siła! 
Położywszy na kolany — pojechalim 
dalej ale nie pośpieli jeszcze na gości 
niec wyjechać — jak zejrzał ja co i 
cała wioska nasza, gdzieści wybraw- 
szy sie, w ta sama storna kieruji sie. 
„Nu, myśla sobie, „dziś niedziela, 
wiadomo, narod do kościoła jedzi”. 
Znakim tego — sunim sie my do Ig- 
naśki, w bok — aż patrzym co i cały 
narod suni sie do Ignaśki, w bok!!! 
Szturchnoł ja baba i mówia: „patrzaj, 
Karuśka, ci nie na chrzciny tyko oni 
jado?!* A baba ryhoczy ze śmiechu i 
dawaj prawić co ja naczysto sfikso- 
wawszy, kiedy taka głupstwa gadam, 
bo „Ignaška słysza biedny człowiek— 
i takich szumnych chrzcinów robić 
nie będzi”. Ale tu przytrafiła sie taka 
zdarzenia, co baba coraz mniej smia- 
ła sie a zajechawszy na dziedzinczyk 
i obaczywszy co u Ignaški kole chaty 
cała wioska zebrawszy sie — i zaw- 
szystkim śmiać sie przestała. Tymcza 
sem na dziedzinczyku było zawszyst 
kim ciasno. 

  

  

    

Kałamaszka stała przy kałamasz- 
ce a Ignaśka ze swojo żonko latali od 
woza do woza i zabierali worki i ko: 
białki z goscineami. W sieni na żar: 
nach, na kufrze i na podłodze stała 

góra syrów, masła i jajek a w chacie 
od narodu szumiało tak jak w ulu od 
pszczoł szumi. Obaczywszy nas — 
Ignaśka nawet nie odwitał sie, tyko 
chwycił worek z parsiukim i kobiał- 
ka — i poleciał jak piorun do stodoły. 
Zato Ignaśkowa poczeła całować sie 2. 
mojo babo a, późniejszo poro, do cha 
ty poprosiła. Rozejrzawszy sie okurat 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Katastrofa samochodowa. 

Dwie osoby zabite. 
Na szosie Żórowicze—Słonim w dniu 

wczorajszym pędzące auto wpadło na tłum 

patników udających się na odpust do Żó- 
rowicz. Pod koła samochodu trafiły A. Hun- 
ger z pow. słonimskiego i O. Łagoszyn z 
pow. baranowickiego. Nieszezęśliwe kobiety 
7 pod auta wydobyto z połamanemi nogami 

Ujawnienie fabryki 
wsi Franiowo gm. piotrowskiej w do- 

mu Wacława Mankiewicza wykryto fabrycz- 
kę 50 groszowych monet. Podczas rewizji 
znaleziono u niego 380 sztuk, 3 klg. ołowiu, 
tynę oraz przyrząd de fabrykowania monet. 
Maūkiewicza wraz z jego dwoma synami Mi- 
<chałem i Kazimierzem aresztowano. 

W czasie dochodzenia Mańkiewiczowie 

  

i rękami, przyczem u Hungerowej stwierdzo- 
no złamanie kręgosłupa i zmiażdżenie klat- 
ki piersiowej. Obie kobiety natychmiast prze 
wieziono do szpitala, gdzie mimo zabiegów 
lekarskich nie udało się ich uratować 

Kierowcę samochodu Grynciuka W. aresz- 
towano. (e). 

fałszywych monet. 
przyznali się do winy, tłumacząc się iż wobec 
ciężkich czasów oraz braku pracy zmuszeni 
byli uciee się do fałszerstwa monet. Wacław 
Mańkiewicz posiada rodzinę złożoną z 5 

eórek nieletnich, 2 synów nieletnich i 2 doro- 
słych. którzy pomagali ojcu w fałszowaniu 
monet. (e). 

m 

Olkieniki. 
Wykrycie bandy złodziejskiej. 

Policji powiatcwej udało się w przeciągu 
ostatnich kilku dni zlikwidować niebezpiecz- 
ną bandę złodziejską grasującą od dłuższe- 
go już czasu na terenie gminy olkieniekiej. 
Złodzieje zaopatrzeni byli w najnowsze udo- 
skonalone narzędzia de włamań i dokonali 

    

   

  

    
szeregu niezwykle zuchwałych kradzieży. 

Podczas sw działalności złodzieje korzy- 
‚ ze środków usypiających. 

Policja powiatowa prowadziła dochodze- 
nie już od dłuższego czasu, lecz bezskutecz- 

nie. Złodzieje działali niezwykle konspira- 
Tyjnie przyczem w większ: wypadków 

kradli jedynie pieniądze i złoto, co też zna- 
cznie utrudniało dochodzenie. Dopiero 0- 
słatnio polieji Śledczej udało się natrafić na 
kryjówkę złodziei i ująć włamywaczy wraz 
z dowodami rzeczowemi popełnionych przez 
nich prestępstw. Aresztowano 7 osób na cze- 

z hersztem szajki niejakim Wolejszo. 
Wszystkich aresztowanych osadzono narazie 
w areszcie policyjnym w Oflkienikach. Dal- 
sze dochodzenie w toku. (e) 

Mejszagoła. 
Spaliło się 55 ha lasu. 

W dniu wczorajszym wybuchł groźny po- 
Заг у majątku Europa koło Kiernowa. O- 
gień zniszezył 35 hektarów dobrego lasu 
budulcowego. Straty są znaczne. Przepro- 
wadzone dochodzenie ustaliło, iż pożar po- 
wstał naskutek nieostrożnego obchodzenia się 
% ogniem przez mieszkańca jednej z sąsied- 
niech wiosek. 

Drugi pożar lasu wybchł w miejscowości 
Jeziorki, gdzie spaliło się 16 ha lasu. I w 
tym wypadku ogień powstał naskutek nieo- 
strożnego obchodzenia się z ogniem przy 

wypalaniu pewnej działki lasu. (e) 

Zebrania poselskie B. B.W.R. 
na prowincji. 

„W, dalszym swym objeździe lustracyjnym 
po powiecie oszmiańskim poseł Stanisław 
Dobosz zawitał w dniu 18 b. m. do Śmorgoń 

gdzie o godz. 4-ej odbyło się posiedzenie 
reorganizacyjne Komitetu Gminnego BBWR 

"przy udziale przedstawicieli organizac 
ecznych i zawodowych współpracu 

Blokiem, następnie ogólne zebranie czł. 
i sympatyków BBWR z terenu m. Śmorgoń 
i gminy smorgońskiej. Na zebraniu reorgani- 
-zacyjnem omówione zostały sprawy bieżące 

    

       

    

Bloku przyczem wyłoniono nowe prezydjum 
Komitetu Gminnego który działalnością swą 
ma objąć miasto Smorgonie i gminę smor- 
gońską, Do prezydjum wybrano ob. Przelas- 
kowskiego, Malickiego. Borkowskiego, Szy- 
towa, Ławińskiego, Kucharskiego, Dabrosa i 

mana. Na zwołane następnie zgroma- 
przybyło około 500 osób z pośród 

h stanów ludności zamieszkującej 

łaslkczń i gminę. 
Znaczny odsetek uczestników zgromadze- 

nia stanowili przedstawiciele mniejszości na- 
rodowych. Po zagajeniu wójta Przelaskow- 
skiego zabrał głos poseł Dobos. 
głosił dłuższy referat na temat sytu po- 
litycznej j gospodarczej w Państwie oraz 
prac parlamentu. Referat posła Dobosza wy- 
wołał silne wrażenie i burz lasków. Po 
krótkiej lecz rzeczowej dysku zgromadze- 
nie jednogłoś uchwaliło wysłać telegram 
do prezesa BBWR Posła Walerego Sławka, 
składając tą drogą podziękowanie władzom 
naczelnym i Klubowi Parlamentarnemu Blo- 
ku za pożyteczną działalność dla dobra Pań 
stwa. Po zamknięciu zgromadzenia przez 
przewodniczącego p. Przelaskowskiego po- 
seł Dobosz przyjmował delegacje ludności i 
załatwił szereg POZ 

        

       

  

  

        
  

   

    

  

* * mi 

W; tymże dniu co w Smorgoniach L. j. 
18 b, m. poseł Dobosz odbył na terenie po- 
wiatu oszmiańskiego zebranie sprawozodaw- 
cze w Krewie i Borunach. Na obu zebraniach 
po referacie o sytuacji gospodarczej i polity 
cznej rozwinęła się dyskusja. tudzież przed- 
stawiciele ludności referowali bolączki miej 

scowe. 
Poseł Dobosz wysłuchał szereg próśb skie 

rowanych pod adresem Władz Bloku w prze 
dmiocie koniecznego poparcia ludności przy 
staraniach o pomoc kredytową na odbudo- 
wę i siew. Nadmienić trzeba, zczególnie 
gmina krewska pozostaje w rozpaczliwej sy- 
tuacji ze względu na załamowaną akcję od- 
budowy po zniszczeniach z okresu wojny 
światowej Ludność jak to wykazały zebra- 
nia posła Dobosza skupia się przy organiza- 
cji BBWR widząc w niej swe oparcie i ra- 
tunek. 
300209400400000600 0002440001 000000444008 
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WIESCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego” mieści się 

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

Dziśl Pierwszy 
film dźwiękowy |Mieiski 

Į Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   
Afera pułkown. Redla 

Film na tle znanej afery szpiegostwa rosyjskiego w Au 

——— WKRÓTCE: „X 27" 

  

    

Stracenie ojco- i bratobójcy. 
NOWOGRÓDEK, (Pat). Przed paru dnia- 

"mi pewiat nowogródzki został wstrząśnięty 
wieścią o straszliwej zbrodni, jakiej dopuś- 
ił się mieszkaniec wsi Wierzbica gminy, mie 
chniewickiej Stefan Lećko, który w czasie 
sprzeczki zamordował w sposób bestjalski 
swego ojea oraz br. 

W) dniu 20 b. m. Nowogródzki Sąd Okrę- 

  

gowy w trybie doraźnym skazał ojcobójcę i 
bratobójcę w jedenej osobie na karę śmier- 
ci przez powieszenie. Wyrok został wykona- 
ny wieczorem tegoż dnia. 

Charakterystyczne, że potworny mor- 
derca, będąc już w więzieniu, zapowiadał, 
że w pedohny sposób jak z ojcem i bratem 
skończy ze swą matką. 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

nie — obaczyli my co do Ignaśki przy 
jechał i Jurka i Bałtruk i Tomasz i 
Maciejka j Pietruk — a kużdy z babo. 
Cała wioska. wystroiwszy sie okurat- 
nie, tłukła sie po stancji i czekała tyko 
żeb cało chewro do kościoła jechać. 
Szum, hałas i ciasnota była taka — co 
nie było gdzie i fajki zakurzyć. Tyko 
w kąteczku, w kołysce leżał malusinki 
dzieciuczek a przy im siedziała jakaś 
«i niewielczenka kobietka... 

  

Taki sam był ścisk i w kościele. 
Cała chewra zebrała sie w zakrystji 

Przy stole, gdzie organisty zapisywał 
kumów. Gorąc i wrzask byli takie, eo 
organisty nie mog nijakim sposobem 
dopytać sie: jak godność tych kumów, 
co dzieciuka trzymać będo? Widząc 
€o nicht jego nie słyszy, organisty stu- 

knoł kułakim ob stoł i poczoł Uuma- 
czyć, co tu kościoł nie odryna i żeb 
cicho. znaczy sie, było... Chewra ni- 

by to uspokoiła sie kapeczka, a orga 
nisty, nałożył okulary i grubym gło 
sem zapytał sie: znow: „chto z was 
będzi kumem? i jaka famielja do księ 
8i pisać trzeba? Na ta słowa odem 
Kneli sie wszystkie gęby i ze wszyst- 

kich stron wyszła jedna wielka odpo 
wiedź: 

„Ja!!!“ 

Wytrzeszczył oczy organisty i my 
Śśleć poczoł co to chewra fiksatów. ze 
szpitala uciekszy, do zakrystji zebra- 
łe sie, ale w ta pora kużdy kum po- 
czoł głosno swoja famielja mówić— 
a biedny organisty, zdurniawszy na- 
czysto, pióra do kałamarza wsadził i 
ręcomi uszy zatknoł. Byłby moży on 
1 wiek tak męczył sie, żeb okurat nie 

  

  

  

   

   

  

  

nadeszed sam proboszcz, a obaczyw- 
szy w czym tu interes — tyknoł pal- 
cem na Pietruka z Tomaszowo i po- 
wiedział: „wy bądźcie kumy!!! 

Posłyszawszy to. organisty. popra 
wił okulary i poczoł pisać cości do 
księgi, a później, odłożył pióra i pyta 
sie: „A jak imia ojca?* Cała chewra 
jak grzmot, odpowiedziała: „„Ignaś- 
ka!!!“ Ale, w ta pora, wysunela sie ja 
kaści niewielczenka kobietka i zameli 
dowała: co ojciec nazywa sie ..Jus- 
tyn* i kwateruji u Ameryce—a Ignaś- 
ka tyko chrzciny jej na swój rachu- 
nek sprawić doklarował, bo ona ko- 
bietka biedna i po biedności po paraf 
jach chodzi. 

Posłyszawszy taka mowa — pocze 
li kumy za głowa chwytać sie a drugie 
już i łupić Ignaśki chcieli — ale Ignaś 

ka zwąchawszy cały interes, leciał jak 
piorun polami do chaty, i wskoczyw- 
szy do stodoły. schował sie do siana 
i czekał... 

      

Darmo naczekiwał tego dnia Ignas 
ka, bo ani jeden kum do jego nie za- 
iechał, ale zato na drugi dzień. zebraw 
szy wszystkie goscincy — powioz 
Ignaśka do miasta na rynek i śmiał 
sie jak nieczysta siła, co przez cudzc- 
go dzieciuka — tyle złotówek do kap 
szuka*) schował. 

EC) 

*) Kapciuch. kieska. 

KSUCR"JCE"R 

Wykłady gospodarcze w sali 
pniadeckich U. 8 В 

Odczyt dr. Rogera bar. Bat- 
tagiji. 

Cykl wykładów gospodarczych rozpoczął 
się w sobotę w sali Śniadeckich U. S. B. 
wykładem doskonałego znawcy spraw go- 
spodarczych dr. Rogera bar. Battaglji. Na 
odczyt przybył wojewoda wileński Zyg- 
munt Beczkow przedstawiciele sfer ofi- 
cerskich z pł achiewiczem na czele. dalej 
reprezentanci świata handlowego, przemysło- 
wego z prezesem Izby Handlowo-Przemysło- 
wej Wileńskiej Rucińskim i jej dyrektorem 
Barańs im na o REŻ grodzki Kowal- 

          

   
kowe į szersza PRBliznoŚE: Frekgeńcja była 
znaczna.    

   cona była wy ej się na czoło wszyst- 
kich najbardziej piękących zagadnień spra- 
wie wychowania społecznego w kierunku go 
spodarezym, tem bardziej potrzebnego, im 
trudniejsze stają się warunki gospodarcze i 
im bardziej niezbędnem jest przygotowanie 
do walki z temi trudnościami. Nowa usfa- 
wa szkolna uwzględnia już wyraźnie czyn- 
nik gospodarczy. Koniecznem jest wykształ- 
cenie nauczycieli w kierunku gospodarczym 
i winna być kształcona gospodarczo mło- 

      

dzież, począwszy od szkół powszechnych. Su 
rogatem wyszkolenia gospodarczego społe- 

są narazie cykle odczytów, które 
przeprowadzone w Poznaniu, Kra- 

ie, w Warszawie, a cykl odczytów w Wil 
nie jest zkolei czwartym. Kwestją roku jest 
wydanie podręcznika, podającego w sposób 

popularny całokształt wiadomości ekonomi- 
cznych. W' drugiej części odczytu prelegent 

     

     

  

przedstawił trzy światopoglądy społeczno- 
gospodarcze. to jest liberalizm, socjalizm 
stosowany w Połsce solidaryzm. Prelegenta 
darzono hucznemi oklaskami. 

Następny odczyt „o stanie handlu -w Pol- 
sce* odbędzie się 25 maja. Całkowity do- 
chód z cyklu odczytów, który organizuje tu- 
tejsza Izba Handlowo Przemysłowa przezna- 
czony jest na bezrobotnych w Wilnie. 

Nowe nabytki mickiewiczow- 
skie w Muzeum Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Wilnie. 
Zbiór pamiątek miekiewiczowskich w 

Muzeum T. P. N. świeżo wzbogacony został 
dwoma klejnotami, budzącemi szczere wzru 
szenie zwiedzających osób. 

Są to dwa autografy Adama: „Oda do 

Młodości* w pierwszej redakcji, S 
przez poetę z Kowna do Wiilna w liście w 
Franciszka Malewskiego dn. 7/19.XII. 1820 r. 
Tekst jej różni się znacznie od późniejsze- 
go ogłoszonego drukiem. 2) „Romantycz- 

       

    

  

      

no również przez Mickiewicza przysłana 
z Kowna do Wilna w ie do Tomasza Za- 
na dn. 13/25. I. 1821 r. 

Autograf pierwszy Towarzystwo zawdzię- 
swemu niezawodnemu protektorowi p. 

anisławowi  Michalskiemu, dyrektorowi 
Funduszu Kultury Narodowej, sumptem któ- 
rego to Funduszu został zakupiony. Drugi— 
złożyła w hojnym darze p. Stanisława Pie- 
traszkiewiczówna z Wiłna. 

, Szczęśliwym zbiegiem 
autografy znalazły się w gabłotce umiesz- 
czonej na pamiątkowym stole, używanym 
przez Mickiewicza, gdy był w Kownie nau- 
czyciełem szkoły powiatowej i mieszkał u 
jej prefekta Stanisława Dobrowolskiego. a 
później przez rodzinę tegoż wraz z fotelem 
poety został ofiarowany Towarzystwu Przy- 
jaciół Nauk w Wilnie, 1 

Obok wymienionych autografów w: tejże 
gablotce złożone są inne cenne przedmioty, 
z osobą poety związane. jak: pierwsze wy- 
danie jego poezyj z r. 1822; sztambuch Marji 
Siwickiej z wierszem. wpisanym przez niego 
w Kownie w 1824 r; listy do brata Francisz- 

ka Micikewicza, Heleny Szymanowskiej i To- 
masza Zana: bilet wizytowy z tytułem bi- 
bljotekarza arsenału paryskiego; portrecik 
malowany tuszem na skórze przez Włalen- 
tego Wańkowicza i inne. 

Jeżeli do powyższego dodamy bogatą i- 
konografję i inne zabytki, mające jakąbądź 
łączność z samym Mickiewiczem lub blis: 
kiemi mu osobami, to Wilno naprawdę mo-* 
że się poszczycić wielkiej miary zbiorem 
mickiewiczowskich pamiątek. 

Muzeum Towarzystwa otwarte jest dla 
zwiedzających w niedziele w godzinach od 
12 do 2 oraz w inne dni za uprzedniem po- 
rozumieniem się z Biurem T. P. N. ul. Le- 
leweła Nr. 8, tel. 14-79. 

wbtęp dla osób pojedyńczych 50 gr., wy- 
cieczki grupowe — po 20 gr. od osoby. 

Komisja do Spraw Bezrobocia 
Pod przewodnietwem Starosty Grodzkiego 

Wileńskiego została utworzona Komisja 
Kwalifikacyjna do Spraw Bezrobocia, której 
zadaniem jest kontrola uprawnień bezrobot- 
nych, korzystających z zasiłków z Fundu- 
szu Bezrobocia. 

W skład Komisji weszły zaproszone pa- 
nie: p. Iwańkowiczowa — deltgatka Rodziny 
Wojskowej, p. Małowieska Jadwiga, p. Sa- 
forewicza —  delegatki Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, p. nina Burhardtowa 
— prezeska N. O. K.. p. Zofja Kościałkow- 
ska — prezeska Towarzystwa Św. Wincente- 
go a Paulo, przedstawiciele Pracy i Opieki 
Społecznej, oraz P. U. P. P. 

Komisja obradowała 19 i 20 b. m. Następ- 
ne posiedzenie komisji wyznaczono na dzień 
23 maja r. b. godz. 13-ta. Komisja urzęduje 
w gabinecie Starosty (ul. Żeligowskiego 4). 

Ostrzeżenie. 
h ujawnił na terenie 

y zachodniej działalność niejaki Ban- 
que Hypothecaire w Brukseli za pośrednict 
wem osób prywatnych. ofiarowując pożyczki 
na zabezpieczenie hipoteczne w. Wiielkopol- 
sce. na Pomorzu i Górnym Śląsku. 

Według otrzymanych informacyj powola- 
ny bank znajduje się w stanie likwidacji 
oraz nie cieszy się dobrą opinją. Minister- 
stwo Skarbu prosi przeto Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych by zechciało za pośrednict- 
wem podległych władz przestrzec społeczeń- 
stwo i zalecić nienawiązywanie z Banque 
Hypothecaire stosunków. 

PŁUGI, BRONY,. 
KULTYWATORY 

oraz różne inne narzędzia 
do uprawy roli i łąk — poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a 

EEST NET TTT T SET 
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Jeżeli w Warszawie, 
TO TYLKO 

TY AU 
RE/TAURACJA - 

WAR/ZAWA JAJ NA 4 . 
REWELACYJNIE NI/KIE CENY 

          
   

     

  

w IL E NSS “KI 

ZKomitetu Wykonawczego Ratowania Bazyliki 
Na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego 

Ratowania Bazyliki Wileńskiej w dniu 21 

maja r. b. rozważano sprawy, związane z po- 

bytem w Wilnie, Komisji Międzyministerjal- 

nej, która stwierdziła, że dokonane dotych- 

czas prace badawczo-architektonieczne i po 

miarowe prowadzone były celowo i pozwoliły 

romadzić wystarczające materjały do opra- 

cowania projektu zabezpieczenia Bazyliki. 

Komisja powyższa stwierdziła, że pierw- 

szy okres prac nad ratowaniem Bazyliki zo- 

stał już obecnie zamknięty. 

    

   W związku z zakończeniem badań nad 

stanem murów i fundamentów Bazyliki do- 

tychczasowy kierownik robót prof. J. Kłos 

złożył Komitetowi Wykonawczemu pismo, w 

którem prosi o zwolnienie go z obowiązków 

kierownika robót konserwacyjnych w Bazyli- 

  

ce, motywując swą prośbę tem, że prace 

naukowo-badawcze już zostały dokonane 

a: Dziś: Heleny P. 
| Niedziela Jutro: Dezyderego. 

2 22 Wschód słońca — g. 3 m. 05 

| Zachód « — g. 19m.25 

Spestrzeżonin Zakładu Ketoeroiegi! U. 5. B. 

w Wilnie z dała 2! V — '032 rek“ 
Cłómiewie średnie w milietrach: 760 

  

  

  

Temperstura środata + 23 C. 
2 nas EEC 
z najniższa + 11° С. 

Opad: ślad 

Wiatr: zachodni. 

fendencja: spadek. 

Uwagi: przelotny deszcz. 

OO EOT ZYCZE . MIEJSKA. 
— Z działalności Pogotowia Ratunkow. 

W tych dniach kierownictwo Pogotowia Ra- 
tunkowego sporządziło zestawienie nieszczę- 
Śliwych wypadków, jakie zdarzyły się w 
miesiącu kwietniu r. bież. Z zestawienia te- 
go wynika, że w miesiącu tym zdarzyło się 

na terenie miasta i przedmieść ogółem 448 
wypadków. W tymże samym czasie karetki 
Pogotowia przewiozły do szpiłańi 110 cho- 
rych: 206 osobom udzielono pierwszej po- 
mocy lekarskiej w ambulatorjum Pogotowi: 
a 242 udzielono w różnych punktach m 
sta, 125 osób odniosło ciężkie poranienia. 
wobec czego zostały one ulokowane w szpi- 
talach miejskich. 

W miesiącach poprzednich wśród osób, 
które uległy nieszczęśliwym wpadkom, prze- 
ważałi mężczyźni, natomiast w kwietniu 
przeważają kobiety, bo na 448 wypadków — 
uległy kobiety 204, mężczyźni 134 oraz dzie- 
ci do lat 15 — 60 wypadkom. 

Również większa ilość samobójstw przy- 
pada ha kobiety, bo około 70 proc. w 95 
proc. wszystkie samobójczynie użyły, jako 
trucizny. esencji octowej. 

Należy przytem podkreślić, że ilość bó- 
jek i rozpraw nożówych w porównaniu do 
miesięcy poprzednich znacznie zmalała. 

— Sprawa kina miejskiego rozpatrywana 
"nie będzie. Dowiadujemy się. że w związku 
z postawieniem w stan oskarżenia ławnika 
Łokucjewskiego i skierowaniem sprawy na 
drogę sądową wyniki dochodzenia Komisji 
Rewizyjnej stają się już nieaktualne, gdyż 
jak wiadomo, Komisja Rewizyjna Rady Miej 
skiej, nie rozporządzając dostatecznemi środ- 
kami w tym zakresie, jak władze śledcze. nie 
mogła. doprowadzić do ujawnienia momenłu 
nadużyć, 

Władze miejskie zamierzają podobno cze 
kać z iem do rozprawy śądowej. 

ARTYSTYCZNA. 
— Na wystawę rzeźby Leony Szczepano- 

wiczowej mieszczącej się w ogrodzie po-Ber 
nardyńskim w pawilonie Poczt i Telegrafów 
dziś przybyły nowe eksponaty. 
Wystawa trwać będzie do 15 czerwca rb, 

Otwarta codziennie od godz. 9 do 18. Poleca 
się obejrzeniu. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Ž Koła Akademików Dziśnian. Czy 

jesteś Dziśnianinem? Czy się przyjaźnisz z 
Dziśniankami? Jeżeli tak, to wydęb kartę 
wstępu, pożycz krawat i. 

Dziś, kiedy zegar wybije siódmą wieczór 
wal do O. R. K. na Zygmuntowską 22 a ły- 
kniesz szklankę herbaty, zatańczysz tango i 
nawet samą rumbę z ewentualnościami. 

Tylko za 1 zł. 50 gr. 
Stroje jak kto chce. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dyrekcja Państwowego Seminarium 

Nauczycielskiego Męskiego im. T. Zana w 
Wilnie zawiadamia, że egzamina wstępne na 
kurs II, III, IV oraz do Szkoły Ćwiczeń do 
kl. I, II, III, IV, V i VI odbędą się dnia 22 
czerwca r. b. o godz. 8-ej rano. 

— Gimnazjum humanistyczne koeduka- 
cyjne F. Welera w Wilnie Dąbrowskiego 5 
(z pełnemi prawami gimnaz. państw.). Egza- 
mina wstępne do kl. I i II rozpoczną się 

  

   

  

   

  

    
   
    

    

    

  

w dniu 31 maja r. b.. zaś do kl. HI—VII 
włącznie w dniu 14 czerwca r. b. o godz. 
9-ej rano, 

HARCERSKA. 
— Wileński Komunikat harcerski. Dnia 

20 b. m. nowoobrany Zarząd Odziału Wil. 
Związku Harcerstwa Polskiego na pierwszem 
swem zebraniu ukonstytuował się w sposób 

    

   

   
   

następujący: przewodniczący — p. gen. Lu- 
cjan Żeligowski, wieeprzewodniczący — p. 
prof. cław Dziewulski pułk. Emil Fiel- 

  

dorf rj skarbnik — p. 
radca Cywiński i sekretarz — phm. Anto- 
ni Wasilewski. 

Wydział Kół Przyjaciół Harcerstwa 

  

p. 
Marja Hillerowa, p. Jadwiga Szelągowska. 
p. prof. Patkowski i hm. Puciata, Referat 
Szkolny: p z. Głuchows obozów i     

     

      

Kursów p. r Pfeiffer 
wa: p. Stulgińska i p. Cyw 
gat do Naczelnej Rady 'Harcer 
Wanda Maleszewska. 

Na porządku dziennym były ż 
wiane sprawy związane z budową stanicy 
harcerskiej im. s. Biskupa Wł. Bandur- 
skiego i skali harcerskiego. który się odbę- 
dzie od 23 do 30 czerwca r .b. 

Finanso- 
Stały dele- 
ej — d-na 

    

wo oma- 

  

Z KOLEI. 
— Zawieszenie wypłaty dodatku 10-pro- 

tentowego urzędnikom kolejowym. Minister 
stwo Komunikacji poleciło Dyrekcji Kolejo- 
wej zawiesić wypłalę 10-procentowego do- 
datku wypłacanego urzędnikom kolejowym. 

Z POLICJI. 
— Podkom, Wasilewski skarży „Express 

Wileński*. W związku z notatkami „Expre- 
su Wileńskiego* w sprawie stosunków w po- 
licji redagowanemi w sposób uwłaczający 

oraz że w najbliższym czasie zmuszony będzie 

całkowicie poświęcić się budowie mauzoleum 

królewskiego pod kaplicą św. Kazimierza, 

które to prace winny rozpocząć się niezwłocz 

nie i będą wymagały wielkiego nakładu czasu 

i pracy. Komitet Wykonawczy, uwzględniając 

motywy, podane przez prof. Kłosa, przychy- 

lił się do jego prośby, uchwalając jednocześ- 

nie wyrazić mu podziękowanie za dotych- 

czasową pracę. Na prośbę Komisji Technicz- 

nej prof. Kłos wyraził zgodę na dalszą współ- 

pracę w dziele ratowania Bazyliki w cha- 

rakterze członka Komisji Technicznej. 

W cąigu dni najbliższych Komitet Wy- 

konawczy poweźmie decyzję w sprawie osoby 

nowego kierownika robót, który niezwłocznie 

obejmie swe obowiązki. Prof. Kłos w ciągu 

miesiąca czerwca wykończy opracowanie re- 

zułtałów badań. 

godności urzędu policyjnego oraz pojedyń- 
czych jednostek korpusu oficerskiego jak 
również w związku z notatką, która się uka 
zała w jednym z otsatnich numerów  „Ex- 
pressu* p. t. „Ślubuję zemstę do grobowej 
deski“ dotyczącą bezpośrednio kierownika 
wydziału śledczego p. podkomisarza St. Wa- 
silewskiego treść której nie odpowiada pra- 
wdzie, p. podkom. Wasilewski, jak się do- 
wiadujemy, wytoczył sprawę .,Expressowi 
Wileńskiemu* o oszczerstwo. 

97 ° WOJSKOWA. 
— Pobór rocznika 1911-go. W dniu 23 b. 

m. przed Komisją Poborową winni są stawić 
się wszyscy mężczyźni urodzeni w roku 1911 
z nazwiskami na literę M, zamieszkali na 
terenie 2, 4 i 6 komisarjatów P. P. oraz z 

nazwiskami na literę N z obrębu komisar- 
jatów 2 i 3. 

Kimisja urzęduje w lokalu przy ul. 
zyljańskiej 2 od godz. 8-ej rano. Obowiązuje 
punktualne stawiennictwo. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Walne Likwidacyjne Zgromadzenie b. 

Związku Ochotników W. P. W piątek dnia 
20-go b. m. „odbyło się Walne Zgromadzenie 
Likwidacyjne b. Związku Ochotników W. P. 
mocą uchwał którego postanowiono cały ma 
jątek byłej org: w posłaci gotówki 
(aktywa) i inwentarza, przelać na rzecz Zw. 
Obrońców Wilna i b. żołnierzy Litwy Środ- 
kowej, Zarząd Główny w Wilnie. 

— Podziękowanie. Zarząd Główny Związ- 
ku Obrońców Wilna i b. żołnierzy Litwy Śr. 
tą drogą składa podziękowanie b. członkom 
b. Związku Ochotników W. P. za tak przy- 
chylne do nas stanowisko i wyrozumienie 
sytuacji nowopowstającej organizacji, wyra- 
żonych przelaniem całego majątku, w posta- 
ci gotówki i inwentarza, na rzecz naszego 

tradycyjnem, staropolskiem: „Bóg za- 

          

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Posiedzenie P. T. P. Dnia 23 b. m. 

o godzinie 20-ej w lokalu Ośrodka Zdrowia 
(Wielka 46) odbędzie się posiedzenie Wił. 
Oddz. Polsk. Twa. Pedjatrycznego. 

— Odczyt p. E. Dziewulskiego. W ponie- 
działek dnia 23-go b. m. o godz. 7-ej wiecz. 
w sali Śniadeckich U. S.. B. p. prot. Eug. 
Dziewulski wygłosi odczyt p. t. „Muzyka w 
teatrze”. 

— Z T-wa Eugenicznego. Dnia 29 maja 
o godz. 10.30 rano w sali Wileńskiego Twa 
Lekarskiego (ul. Zamkowa 24) odbędzie się 

Zjazd Delegatów T-wa Eugenicznego. 
— Rada Towarzystwa Prawniczego im. 

Ignacego Daniłowicza komunikuje, że dnia 
24 maja 1932 roku o godzninie 20-ej w lo- 
kalu Rady Adwokackiej ul. Mickiewicza 36 
gmach Sądów odbędzie się referat sędziego 
dra Henryka Zahorskiego na temat .,Zasady 
badania konstytucyjności ustaw przez Są- 
dy*. Goście mile widziani. 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 
Wiilnie. Walne doroczne zgromadzenie To- 

warzystwa, przypadające w 25-tą rocznicę 
założenia tegoż, odbędzie się w przyszłą s0- 
botę dnia 28 maja r. b. o godz. 6 wiecz. w 

gmachu T. P. N. przy ul. Lelewela 8. | 
— Qdwołanie odczytu. Zapowiedziany na 

dzień 22 maja r. b. odczyt p. prof. S. Schi- 
Ning-Siengalewicza p. t. „Uraz a rak* z po- 
wodu wyjazdu prelegenta nie odbędzie się. 

— Zebranie likwidacyjne. W poniedziałek 
dnia 23 maja r. b. o godz. 17-ej, nie zaś jak 
początkowo omyłkowo podano o godz. 18 
w Małej Sali Pałacu (ul. Uniwersytecka 6 — 
wejście z dziedzińca) odbędzie się zebranie 
likwidacyjne Komitetu uczczenia Sakry Bis- 
kupiej oraz Komitetu Pogrzebowego š. p. 
ks. biskupa Wł. Bandurskiego. й 

Zebranie to jednocześnie zajmie sie u- 
konstytuowaniem nowego Komitetu uwiecz- 
nienia świętej pamięci ks. biskupa Bandur-- 
skiego. 
Wszystkie osoby oraz przedstawiciele orga- 
nizacyj społecznych, do których z jakichkol- 
wiek bądź przyczyn nie dotarły zaproszenia, 
a którzy zyczyliby sobie wziąć udział w pra- 

    

   

  

cach nowopowstającego Komitetu proszeni 
są o przybycie na to zebranie. 

— Wileūsi Towarzystwo Ogrodnicze 
komunikuje, iż miesięczne Zebranie Towa- 

rzystwa Ogrodniczego odbędzie się w no- 
wym lokału T-wa przy Związku Ziemian 

(ul. Zawalna 9) we wtorek dnia 24 maja 
© godz. 7 wieczorem. Na porządku dziennym 
referat p. Seweryna Monkiewicza „Przyśpie- 
szona hodowla pomidorów*. Dla członków 
T-wa wstęp wolny, goście płacą 50 groszy. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Związek Cechów wzywa wszystkich 

Rzemieślników do gremjałnego stawienia się 
w dniu Bożego Ciała do lokalu Związku 
Cech. — Bakszta 1 o godz. 9-ej rano w celu 
wzięcia udziału w uroczystej procesji pod 
sztandarami swoich Cechów. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Bezrobocie zmniejsza się. Bezrobocie 

na terenie Wfilna w dalszym ciągu wykazuje 
tendencję zniżkową. Obecnie miasto liczy 
5826 bezrobotnych. W stosunku do tygodnia 
poprzedniego bezrobocie zmniejszyło się o 
36 osób. 

RÓŻNE. 
— Choroby zakaźne Podług danych władz 

sanitarnych w Wilnie w ciągu ubiegłego ty- 
godnia na choroby zakaźne chorowało ogó- 
łem 51 osób. Zanotowano następujące wy- 
padki zasłabnięć: ospa wietrzna 2, tyfus 
brzuszny 1, płonica 4. błonica 1 (zgon 1), 
odra 22 (1 zgon), róża 2, grypa 1 gruźlica 10 
(w tem 6 zgonów), jaglica 6, drętwica karku 
2 wypadki. 

— Szezepienie ospy. W dniu wczoraj- 
szym Miejski Ośrodek Zdrowia przystąpił 
do szczepienia ospy. Szczepione są dzieci, 
które w ciągu ostatnich paru lat nie były 
szczepione. Szczepienie odbywa się przez 
cały dzień w lokalach Ośrodka Zdrowia i w 
lokalu Pogotowia Ratunkowego. 

  

    

   

Ba- * 

  

5 

Przy otyłości. pobudza naturalna woda 
gorzka ,Franeiszka-Józefa* przemianę ma- 
terji w organiźmie i wpływa na wysmukłość 
kształtów. Żądać w aptekach i drogerjach. 

ZONA PSZRORA ZET ZEZNANIA 

WYCIECZKI. 

— Wycieczka Towarzystwa Krajoznaweze- 
go. Oddział Wileński Polskiego. Towarz 
ма Krajoznawczego organizuje w ni 
dnia 22 maja półdniową wycieczkę do Ra 
kanciszek. Wiyjazd koleją do Nowej Wżźlejki 
o godz. 9 min. 25. Zbiórka na dworcu ko- 
lejowym, na peronie. Powrót do Wilna o g. 
14 min. 5. Uczestniczyć w wycieczce mogą 
prócz członków Towarzystwa również goś- 
cie wprowadzeni przez członków. 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie przedstawienie „Pan naczel- 

nik to ja* w Bernardynee. Dziś, w niedzielę 
22-g0 maja o godz: 8 m. 15 wiecz. przedos- 
tatnie przedstawienie arsywesołej krotoch- 

  

    

wili .Pan naczelnik to ja“. 
Jutro, w poniedziałek 23 maja o godz. 

8 m, 15 wiecz. po raz ostatni „Pan naczel- 
nik to ja“. 

— Ostatnie przedstawienia „Banku Ne- 
mo* w Łutni. Dziś, w niedzielę 22-go i w 
poniedziałek 2390 maja po cenach zniżo- 
nych o godz. 8 m. 30 wiecz. dwa ostatnie 
widowiska świetnej, pełnej. humoru komedji 
Verneuila „Bank Nemo“. 

POPOLUDNIOWKA NIEDZIELNA. 

— „Mam lat 26* w Teatrze Letnim. Dziś, 

w niedzielę 22-go maja o godz. 4 nieodwo- 
łalnie po raz ostatni w sezonie ukaże się fe- 
nomenalna sztuka Istvana Mihaly .„Mam lat 
26*. poruszająca najbardziej trapiące nas za- 
gadnienia kapitalizmu i bezrobocia. Ceny 
miejsc popołudniowe. 

PREMJERY W. TEATRACH LETNICH. 

— „Awantura w raju* w Bernardynce. 
We wtorek 24 maja o g. 8 m. 15 po raz 
pierwszy ukaże się arcywesoła farsa p. t. 
„Awantura w raju* F. Arnolda i E. Bacha, 
Reżyserja dyr. M. Szpakiewicza. 

— „Szczęście od jutra* w Lutni. W: naj- 
bliższą środę 25 maja o godz. 8 m. 15 w. od- 
będzie się premjera wesołej i pogodnej ko- 
medji Kiedrzyńskiego „Szczęście od jutra”, 
w reżyserji Karola Wyrwicz-Wichrowskiego. 

Uwaga: Podajemy do ogólnej wiadomości, 
iż świetna artystka p. Stanisława Wysocka 
ma przybyć do Wilna na 2—3 występy w 
„Niespodziance*  Rostworowskiego. Wilno 
będzie więc miało jeszcze okazję ujrzenia 
świetnej kreacji Wysockiej w roli „Matki*. 

— Koncert symieniezny. Park Sportowy 
im. Gen. Żeligowskiego (wejście przez ogród 
po-Bernardyńński). Niedziela 22 maja b. r. 
Koncert Wil. Orkiestry Symfonicznej, dyry 
Adam Wyleżyński, w programie Grieg. Wa- 
gner, Moniuszko, Rubinsztejn, Gounod i in. 

Początek o godz. 8 m. 15 wiecz. Ceny 
wejściowe 30 gr. ulgowe 20 i krzesła 60 gr. 

RADJO 
NIEDZIELA, 22 MAJA 1932 R. 

9.00: Transm. z koszar 21 p. p. 10.00: Na- 
bożeństwo. 11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. 
meteor. 12.15: Poranek symf. z Filharmonji. 
14.00: Aud. rolnicze i muzyka. 15.35: Audy- 
cja dla dzieci. 16.20: Audycja dla wszystkich 
Nr. 8. 17.15: „Co lekarz widzi przez szybę 
okienną* — odczyt. 17.30: „Higjena serca” 
pogadanka. 17.45: Koncert. 19.00: „Dzwon- 
nik* H. Sienkiewicza. 19.20: „Co się dzieje 
w Wilnie“ pogadanka. 19.40: Program 
na poniedziałek. 19.45: Słuchowisko. 20.15: 
Koncert. 22.30: Kom. i muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 23 maja 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 
poborowych. 13.20: Komunikat meteorolog. 
14.30: Progi dzienny. 14:35: Muzyka 'po- 
pularna.15. 5 Komunikaty. 15.25: „Samolo- 
ty komunikacyjne i komunikacja lotnicza“ 

odczyt. 15.46: Audycja dla dzieci.16.20: Łek- 
cja francuskiego. 16.40: Audycja muzyczna. 
1710: „Syn Napoleona* odczyt. 17.35: Mu- 
zyka lekka. 18.50: Wileński komunikat spor- 
towy. 19.00: „Stosunki narodowościowe na 
Litwie w w. XIX* odczyt. 19.20: „Rozwój 
telegrafu drutowego* pogadanka. 19:40: Pro- 
gram na wtorek. 19.45: Prasowy dziennik ra- 
djowy. 20.00: „Aida* opera w 4 aktach Ver- 
diego. 22.30: Komunikaty i muzyka fan. 

NOWINKI RADJOWE. 
REFLEKSJE LEKARZA. 

Dnia 2 Zmaja'o godz, 17:15'dr. Jerzy Szpa 
kowski wygłosi odczyt. w którym opowie o 
wrażeniach lekarza, obserwującego przez 
szybę okienną ulicę wielkiego miasta. Ulica 
tętni życiem, okna są wielkie i da dużo: 

światła — a przecie: sto lat temu pobierano 
we Francji podatek od liczby okien włoś- 
ciańskich. Chłopi ra. i sobie, budując cha- 
ty bez okien... Refle. e lekarza mogą być, 
jak widzimy, interesujące. 

O. HR. A. WALEWSKIM. 

  

    

  

  

    

   

   

    

    

   

    

    

Dnia 23 maja o godz. 17.10 p. Miłosz 
Gebarzews! przypomni  radjostuchaczom. 
dzieje mik i ej pani Walewskiej do 
Napoleona i losy jej syna hr. Aleksandra 
Walewskiego, ministra z czasów 
IN-go. 

Napoleona 

1X SYMFONIA i AIDA. 

Dnia 22 maja o godz. 12.15 Polskie 
djo transmituje z Filharmonji Włarszaws 

poranek symfoniczny w wykonania orki 
slry pod dyrekcją G. Filelberga, W progra- 
miesławne dzieło Beethovena IX Symfonja 
z finałem wokalnym, osnutym na tle ody 
Schiller Do radości”. 

Dnia maja o godz. 20.00 studje wileń- 
skie nada operę Verdiego a“ z plyt „c0- 
Jumbia* w w; naniu chórów, orkiestry 
solistów medjo kiej La Scala. Objaśnie- 
nie pióra prof. M. Józefowicza. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRADZIEŻE. 

Nieznani sprawcy, zapomocą dobranego 
klucza dostali się do mieszkania Antoniny 
Zdańskiej i skradli jej biżuterję watości 600 
złotych. 

  

Ra- 

   

  

  

   

  

          

  

      

Ф Ё° о* 

Z kieszeni marynarki Stefana Tomaszewi- 
cza został mu skradziony portfel z gotówką 
78 zł. 80 gr. Kradzieży tej dokonał Kazi- 
mierz Grygorowicz, bez stałego miejsca za- 
mieszkania, którego ze skradzioną gotówką 
zatrzymano. 

  

* * * 

Został skradziony kos. 
ści zł. 30 Annie Leszczyńskiej (Nowo-Wi- 

Maja 6). Ustalono, że kradzieży tej 
dokonał Władysław Bielawski (Stefańska 29) 

którego ze skradzionym koszem zatrzymano. 

Humor. 
REKLAMA AMERYKAŃSKA. 

Na cmentarzu Long-lsland, na nagrobku 
pani A. Hawkins znajduje się taki napis: 

„Pod tym nagrobkiem spoczywa Anna 
Hawkins. Wpędziło ją do grobu zmartwienie 
po utracie piękności, która zjednała jej sła- 
wę i rozgłos. A jednak zachowałaby swoją 
urodę, gdyby się była posługiwała znakomi- 
tem mydłem marki H. J. Carter et Fils, New 

3 (Thatler). 

malerjalami war 

  

        

 



Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

K/UŽ/R į E RU 4 

Dziś ostatni dzień! 
Początek o godz. 2-ej 

® Reżyserji twórcy f. „Trader Horn“ Van Nenita, kwiat Hawanny bye! w zo gi. czotyczna kochanka 
Lupe Veiez i fenomenalny śpiewaj Lawrence Tibbett. Orkiestra kubańska. Najpiękn. rumby. Melodyjne 

pieśni kubańskie. Nad program: Piknik z Filipem i Fiapem. 
CENY MIEJSC: na |-szy seans: Balkon 50 gr. Parter 80 gr, na pozost. seanse: Balkon 70 gr., Parter od 1 zł. 

i & Zapomnisz o troskach, kłopotach, zmartwieniach, ogłądając J UT RO Nareszcie coś nowego. Tito CZARUJĄCY CHŁOPIEC 0 
pańską, pełną humoru operetkę paryską Ą W rol gł. ulu- 
biony piosenkarz, bohater filmu „Kongres Tańczy* Henry Garat oraz gwiazda Paryża MEG LEMONNIER. 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Na I-szy seans ceans ceny zniżone 

  

  

Dźwiękowe Kino | 

CASINO) 
wialka 47, tel. 15-41. 

$źwięk. Kino-Teatr 

PAN 
miiea Wielka 42. 

Dziś! Młodym dziewczętom na przestrogę! Piekło przeżyć usidlon. Ś 
przez złoczyńcę ujrzycie na naszym ekranie w wstrząs. dramacie KAJDANY PRZESZŁO c 

z uroczą Joan Bennett w roli głównej. — Nad program Bajeczne dodatki dźwiękowe. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

WKRÓTCE: POD KURATELĄ z udziałem Vlasta Burjana. 

Dziś premiera! 

„= ZOÓŁTA MASKA Wielka melod. 

W-g fascyn pow. Edgara Valiacea. Upajający koktail czaruj. muzyki, pieśni, tańca, nadzwyczaj komicznych 
sytuacyj, lekkiej rytmiki akcji, oJśniewającej wystawy i fascyn. treści. W rol. główn.: mistrz maski Warwick 

Ward, znany komik, partner Chevąllera w „Paradzie miłości" Lupino Lane i prześl Dorothy Seacombe. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10.15 Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

Dświęk. Kino - Teatr 

Hollywocd 
Aiekiew. 22, tel. 15-28 

Dziś. Dawno niewidziany 
ułubieniec publiczności 

z adaiałem pięknej Rity la Roy. 

Rod Ia Rocgue 17377 WSPÓŁCZESNY KORSARZ 
— Nad program: Dodatki dźwiękowe 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 

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

Dziś i dni następnych! Wzruszający do głębi ° Tregedja miłości dwojga 

film o miłości pierwszej i... ostatniej p. t. Ucieczka od miłośc młodych, których złączyła 

miłość, lecz rozłączyła twarda konieczność życiowa. Aktów 9. W roli dziewczęcia, które złożyło "na oltarzu 

miłości uczucia dla szczęścia ukochanego, prześliczna Jenny Jugo, której partnerzmi są: urocza Vęra Sch mit- 

  

saa czo sióm) terlow i najpiękniejszy Włoch Enrico Benfer. Początek o godz. Gej, w niedziele i święta o A-ej pp. 

KINO -TEATR Dzie s Wzrusz. do łez dramat polski Los kilku istnień ludzkich... 

wielki 1) Przeznaczeni Odpowiedź na zagadkę bytu? W rol. gł. młodoc. gwinz- 
program! dy ekranu: wilnianka Musła Dajches i Bianka Dodo. MIMOZA 

ui. Wieika Nr. 25 

Dramat sensacyjny 7 
królem sensacji Eddle 
Połem w roli głównej 

3)Big Boy Bybyś się uczy 
w świetnej kcm. 2) Tajemniczy policjan 

  

Dźw'ęk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dziś! Pierwsze polskie 100% dźwięk., mówione i śpiewane 
arcydzieło w-g scen. gen. B. Winiawy-Długoszewskiego Uła ni, ułani chłop cy ma low ani > 
Arcywspaniała polska komedja wojskowa. W rolach głównych: „Kazimierz Krukowski, Zula Pogorzelska, 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
ui. Mickiewicza 9.   

7 

     

   
    
        

      

MOTORY do todzi 
MOTORY do rowerów 
MOTORY „Puch“ 

sano.. SZ. RUDOMINSK 
ŽĄDAJCIE OFERTY! 

  

Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
wartościowe piwo w używane butelki „Patent* 
ARCYKSIĄŻ! 

© i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

Adolf Dymsza i Władysław Walter. Początek o godz. 4, 6, 8i10'15, w dnie świąteczne o g. 2-ej. 

Dziśl Monumentalny film polski! Pierwszy raz w Wilnie 
w wersji dźwięk. osnuty na tle pow. J. Kraszewskiego CHATA ZA WSIĄ (Cygenka Aza) 
Wspaniałe efekty dźwiękowo-śpiewne. Przepiękne romanse w wykonaniu autentycznych chórów cygańskich. 

W rolach głównych: Skalska, J. Jedyńska i znak. śpiewak Wł. Bracki. Dla młodzieży dozwolone. 

UWAGA! WIELKA NAGRODA 
Celem rozpcwszechnienia naszego przedsiębior” 

stwa między czytelnikami pisma, firma nasza po- 
stanowiła rozdać tytułem wielkiej nagrody roz- 
maite towary. Każdy czytelnik może otrzymać 

zupełnie bezpłatnie 
(podług naszych warunków) premję w postaci 
kamgarnu na ubranie, kostjumy damskie, bieliznę 
damską, męską, pościelową, kołdry watowe, zegar- 
ki, instrumenty muzyczne, aparaty fotograficzne, 
filmowe i inne przedmioty wartościowe, jeżeli na- 
deśle prawidłowe rozwiązanie niniejszego zadania. 

| B-z p-a-y n-e-a k-ł-cz- | 
Kreski należy zastąpić literami, aby otrzymać po- 
wszechnie znane przysłowie. Udział w konkursie 
dla otrzymania nagrody jest bezpłatny. Niema żad- 
nego ryzyka. Niepowodzenie wykluczone. Roz- 
wiązanie prosimy nam przysłać w liście, lub na 
zwykłej pocztówce z podaniem dokładnego adre- 
su, na co W.P. otrzyma szczegóły i niespodziankę. 

Posiadamy dużo listów dziękczynnych. 

Polska Samopomoc Włókiennicza 
Łódź 5, skrz. poczt. 7. Oddz. 119. 

МЛОРЛТУУСНЕИНИЕСЕСКМИВ WT TOŃ PORCATKY M: TACKY S UR Ta TAS EEK | 

Niebywała okazja! 

amerykańskie „Evinrude” oraz łodzie 
motorowe kompletne zarobkowe. 

DOSTARCZA ZE SKŁADU 

Wilno, Zawalna 28, 
telefon 7-32 

ŻĄDAJCIE OFERTY! 

    

  

  

  

    OSTRZEŻENIE! 

  

ĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

      
      

€678 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

Zarząd Nowo-Wilejskiej Fabryki Masy Drzewnej 
i Papieru, Sp. Akc., w Kuczkuryszkach 

ogłasza, że w dniu 29 maja 1932 roku, o godzinie 5-ej po południu, w lokału Zarządu 

w Kuczkuryszkach, przy tabryce odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

lakcjonarjuszów z następującym porządkiem dziennym: 
1) Zagajenie i wybór przewodniczącego. 

Zatwierdzenie biłansu i rachunku zysków i strat za 1931 rok. 
2) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

3) 
4) Zmiana Statutu przez uzupełnienie dwoma paragrafami o brzmieniu nastę- 

pującem: 
a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu pięciu miesię- 

ey po upływie roku obrotowego i oznaczenie tego paragrafu tiezbą „7“. 

b Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy od upływu roku 

obrotowego sporządzić i złożyć Władzom Nodzorczym do zbadania bilans 

na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz piśmien- 

ne sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok i oznaczenie tego pa- 

ragrafu liczbą „10%. 

5) Uzupełnienie dotychczasowego $ II przez powołanie się na rozporządzenie 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 roku. 
6) Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

7) Wolne wnioski. 

EEE ŻE 3 Z OTZTOTZTOREZZOOOORÓCNOCZC GTE ЕНЕСКОННЕСНЕй 

SYDNEY HORLER. 

Dła przekonania wysyłamy niżej podane komplety, 
które są niezbędne dla każdego domu: * 

30 mtr. tylko 15 zł. 
Wysyłamy 10 mtr. Płótna kremowego. nadającego 

się na bieliznę wszełkiego rodzaju, 10 mtr. oksfordu 
w różne paseczki, nadającego się na koszule i kalesony 
męskie w dobrym gat., 10 mtr. ręcznikowego w dobrym 
gatunku й 

Tylko za 15 zt. 50 gr. 
Wysyłamy: 1 ubranie męskie cajgowe gabard. 

w dobrym gat. t. j. marynarkę i spodnie, 3 mtr. 

Tweedu przetkanego jedwabiem na elegancką suknię 
damską we wszystkich kolorach w dobrym gatunku, 

1 koszułę męską w dobrym gat. 1 koszulę damską 

dzienną kołorową lub z dobrego białego płótna haft. 

1 parę kalesonów męskich w dobrym gat., 3 ręczniki 
waflowe w dobrym gat. 

Do powyższych kompletów doliczamy 2,50 gr. tyt. 
opakowania i opłaty poczt. 

UWAGA: Wysyłamy 1 ubranie męskie kamgar. weł. 

z odpowiedniemi dodatkami „w dobrym gat. tylka 

za 29 zł. 90 gr. 
Wyżej wymienione towary wysyłamy po otrzyma- 

niu listownego zamówienia (płaci się przy odbiorze 
na poczciej. 

Za dobroć towaru gwarantujemy. 
Adresować prosimy: 

„TANIE ŹRÓDŁO" 
wł. Leon Krakowski, 

Łódź, 

ТО Е КБ 

  

Jedyny w Wilnie i na kresach Konsygna- 

cyjny pom Towarowy najpoważniejszych 

w kraju fabryk włókienniczych 

Z. KAZASKI, 
Wiłno, Wielka 36 

zawiadamia, iż nadeszły 

ostatnie szlagiery 

na sezon letni. 
CENY FA BR X CZNE. 

  

      

    
      

    
„KOWALSKINA 
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nad Niemnem DRUSKIENIKI 
Nowe źródło solankowe. 

KĄPIELE Kwasowęglowe, Borowinowe, Tleno- 
we i Piankowe. Gabinety ginekologiczne, wzie- 
walaie, oddziały elektro-i bydro-ierepii. pijalnie 
wód, Zakład leczniczego stosowania słońca, po- 
wietrza i ruchu z basenami pływackiemi, kaska- 

dówki i plaża. 

Sezon ed 15 maja do 30 września. 
Ceny pobytu i leczenia bardzo niskie. 

Prospekty wysyła i udziela informacyj w Druskie- 
nikach — Komisja Zdrojowa, w Warszawie — 
Związek Uzdrowisk Polskich, Ś-to Krzyska 17, 

tel. 434-38. 

„Tani dom własny* 
Komitęt Wystawy „Tani dom własny” przystępu- 

jąc do oddania zleceń na budowę kilkunastu wol- 

  

  

nostojących domów, wzywa zainteresowane osoby 

i firmy do złożenia w terminie do dnia !0 czerw- 

ca projektów i ofert. Szczegółowe informacje 

otrzymywać można w lokalu Polskiego Towa- 

rzystwa Reformy Mieszkaniowej Warszaw», 

Krakowskie Przedm. 5, m. 5 — od godz. 9 do II. 

LUBIEN — WIELKI 
koło Lwowa 

NAJSILNIEJSZE ZDROJOWISKO 

SIARCZANO-BOROWINOWE 

SEZON KĄPIELOWY 
„0d 1 maja do końca września. 
W sezonie |-szym i lll-cim specjalne zniżki. 

Zarząd Zdrojowy. 

  

  

Informacyj udziela: 

DUŻY PLAC 
* przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 
O warunkach dowiedzieć się: 

ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

  

  

  

  

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

J. S. МИ. 

Biblioteka Nowošci 
Plac Orzeszkowej 3 

zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 
wości i dzieł klasycznych. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 
Każdy czytelnik otrzymuje, jako premium, 

ładnie oprawioną książkę. 

zem 

M A 
KONGESJONOWANY RLEKTROMONTER 

STANISŁAW PIOREWICZ 
UL. OFIARNA M 4, m. 9. 

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

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

i) A KAI 
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PRZYJMUJE 

na najbardziej dogodnych warunkach 

Administracja, Jagiellońska 3 
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KURIER WILEŃSKI i! 
Spółka z ogr. odpow. ii 

DRUKARNIA ; 
i H 

INTROLIGATORNIA ii 

„ZNICZ“'| 
Wilno, św. dańska Nr. 1 | 

Telefon 3-40. i 
Dziela 
druki, 

  

Od roku 18:3 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne I ga- 
bineiowe, kredsnsy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych wamakach 

książkowe, i 
książki dla gi 

urzędów, bilety wi- II 
zytowe, prospekty, ji 

Н 
Й 

zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 

    

  

I NA RATY. ju roboty drukarsżie | 
WYKONYWA 

NADESZŁY geri: PUNKTUALNIE | 
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Il SOLIDNIE l 
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UCZENICA 
7-mej klasy wyjedzie na 
kondycję. Lubi dzęeci. 

Niemiecki, łacina, mate- 
uiatyka, polski. Może @а- 
wać lekcje gry na for- 
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> tepianie. Łaskawe oferty 
VYBLRAO. 3 do redakcji sub. „Ucze- 

nica VII“. AGIELLOŃSKA = 
ОУОАМ ННЕ 

  ы
 

300-400 zt. mies. 
Potrzebni agenci-ki we 

  

  
  

  

Zawiadomienie. 

  

ZAKŁAD MEBLOWY 

W. Mołodeckiego 
ZOSTAŁ PRZENIESIONY 

na ulicę WILEŃSKĄ Nr. 26. 
POSIADA MEBLE WŁASNEGO WYROBU 

TRWAŁE i TANIE, I POLECA SIĘ ŁAS- 

KAWEJ PAMIĘCI SZ. KLIJENTELI. 

Zgubione 
w dniu 13 maja w Wilnie 
dokumenty dla postron- 
nych nie mające wartości: 
1) Akt kupna nierucho- 
wości w m. Smorgoniach 
na imię Kasy. Stefczyka 
w Smorgoniach. 
2) Dwa dokumenty Sądu 
Okręgowego na tąż nie- 
ruchomość. 
5) Plenipotencja generał- 
na wydana przez Kasę; 
Stefczyka w Śmorgoniach 
do odwołania i inne do- 
kumenty i odpisy na 
wniesienie do Hipoteki 
w Wilnie. 
Frosimy takowe liczyć za 
nieważne a znalazcę pro- 
simy o zwrot ZA WYNA- 
GRODZENIEM pod ad- 
resem: Smorgonie, pow. 
oszmiański, Józefowi Szmy 
ginowi. 

MŁODY, ZDOLNY 

introligator 
poszukuje pracy 
Oferty do Adm. „Kurjera 

  

wszystkich miejsco- 
wościach. 

Wilno. Św. Jańska 6. 
Inform. od 5—7. 

Najmniej 500 zł. 
zarobku ewent. stałą po- 
sadę, pensję i t. d. dla 
osób mających szerokie 
znajomości.  Fachowość 
zbyteczna. Zgłosz.: Goza- 
kred, Lwów, Wsłowa 1]. 

MOLOCHRON, worki od 
moli, naftalina, kamfora, 

etc. poleca najtaniej Skł. 
Główny J  PRUŽAN, 
Mickiewicza 15 vis-a-vis 

Hot. Georges. 

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma- 
tury. Specjalność: polski 
rutynowany i łacina, pe- 

dagog— Bakszta 17, m. 4. 

    

  

  

Zgub. leg. na prawo jazdy 
na rowerze na 1931 r. wyd 
przez Magistrat m. Wilna 
na im, Wiera Podziemska 

Air 115 (2357 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
"i moczopłciowe 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-57 

od godz. 9—! i 4—8 

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener- 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
ой& 12-2 1 4-—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

DH Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopł.iowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od gsdz. 9—12 1 4—8. 

Akuszerka 

Maja Lalneowe 
przyjrauje od 9 do 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8526 

  

  

  

  

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz" 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 

   

  

dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

Akuszerka 

Naja Brzediń 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zanmw 
na lewo Gedeminowską 

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

Letnisko 
zdrowe, ładna miejsco 

las, rzeka, blisko 
iadomość w re 

Kurjera Wilensk.“ 

Letnisko - pensjonat. 
rzeka, las sosnowy, 

poczta i maj. Daniuszew, 
stacja Smorgonie, 

Kiersnowska 

į Do wynajecia 
4, 5, 6-pokoj. mieszkanie- 
wolne od podatku lokal.,. 
suche, jasne i ze wszelk. 

nowoczesnemi wygodami, 
Wiłkomierska 5-a 

Mieszkanie 
4.pokojowe z wygodam*e 
oraz 2 pokoje do odna- 

jęcia. Szopena 3/25. 

umeblo- 
P 0 Ko wany 

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

Okazyjnie 
bardżo tanio sprzedaje się: 

dom drewn. z płacem 
na Pośpieszce, 
Antokolska ul. 
dowiedz. się 

Zamkowa 20 m. 2 
od 5 do 7. 

  

    

    

  

      

Okazyjnie! 
Sprzedaje się kanarki 
śpiewające i samki 
dobrego gatunku. 

Mickiewicza Nr. 24—12. 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności: 

sumienna i b. pracowitm 

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

  

  

A 

  

  
31) 

KROLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

22, CZARNA KSIEGA. 

Hekter Pandervell był w dobrym 

humorze. 
— Gracko się spisałeś. — pochwi- 

lit. — W przeciwnym razie, ów Trail 
byłby nam nawarzył wcale cierpkiego 

piwa. 
Stadenfeld uśmiechnął się z zado- 

woleniem, Dobył z kieszeni paczuszkę 

rozmiarów zwykłej koperty. 

— Z przyjemnością zobaczy pan to 

oto. Są tu szczegóły o całej naszej Or- 

ganizacji, z wyjątkiem nas tylko, czy- 

li filji angielskiej. Są to właśnie infor 
macje, które ta Insallka zdobyła w 
willi Kuropatina, gdzie udawała gu- 
wernantkę. Fakty są spisane treść 
wie, fotografje zaś, jeśli się zw: 
musiały być wykonane małym apara- 
cikiem, są wręcz wyborne. 

Pandervell, obejrzawszy V tko 
najskrupulatniej, zapytał — Gdzieś to 
znalazł? 

— W skrytce ściennej w mieszka- 
niu Trailla. Dziś po południu odwiedzi 
łem Traila prywalnie. Właściwie mó 
wiąc, grałem rolę ajenta Wywiadu 
Belgijskiego. — Tu mówiący zatrzy- 

mał się chwilkę.—Co miało być wyko- 
nane, wykonałem szybko, Truciżna: 

  

   
pe 

      

Przełożył Czesław Kozłowski. 

jak mię pan słusznie uprzedził, podzia 
łała cudownie. Następnie trzeba było 
uczynić coś ze zwłokami. Jak pan 
myśli, gdziem je podział? 

— Najroztropniej było pozostawić 
je na miejscu. Policja stwierdziłaby 
samobójstwo. 

Stadenfeld potrząsnął głową. 
Zbyt prozaiczne — zaprzeczył. 

— Napisawszy kilka słów na maszy 
nie Trailla, przymocowałem kartkę do 
palta nieboszczyka i odstawiłem wszy 
stko razem na Mount Street. 

— Na Mount Street? Dlaczego? 
Ponieważ pod numerem 221 

mieszka tam Holiday. Zostawiłem cia 

ło pod jego progiem. 
— Melodramatyczny 

  

efekt, mój 

   
dro; adenfełd, ale przyznaję że wca 
le niezły. A eóż było na owej kartce? 

— „Z pozdrowieniami od nadaw- 

cy” 
Pandervėll się roześmiał. 
— Bywasz niekiedy całkiem za- 

bawny Ale teraz pomówmy o tamtej 
sprawie. Lada chwila oczekuję tutaj 

Lulu. 
Ledwie zdążył to powiedzieć, kie 

dy drzwi się otwarły i do pokoju wesz 
ła kobieta, której imię wspomniał. 
Była mocno zaaferowana. 

Wydawnictwo „„Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp. 

skrz. poczt. 547. 

— No, zdobyłam, czego pan chciał 
— oświadczyła. Paznokcie jej były 
tak jaskrawo wymanićurowane, że 
przypominały czerwone nalepki, 

Hektor Pandervell uśmiechnął jej 
się poprzez dym cygara. Zdobycie 
tych dokumentów mogło. mu bardzo 
ułatwić planowany właśnie eoup. 

— Winszuję ci, Lulu. Wiedziałem, 
że nie pokpisz sprawy. 

Lulu Chartres założyła jedną tłuś 

ciutkę nogę w jedwabnej pończosze 
na drugą i zapaliła papierosa. 

— Nie było to łatwe — powiedzia 
ła. — Może ten lord Hedingfield ma 
swoje słabostki, ale jest dość sprytny, 
by je trzymać w ukryciu. 

— Byle tylko miał owe słabostki, 

  

to już dobrze — z łagodnym uśmie- 
chem rzekł gospodarz. — Opowiedz 
że mi. moja droga... 

Kobieta patrzała nań kilka chwil 
wzrokiem cynicznie drwiącym. 

— Panby się dobrze nadawał na 
dworaka jednego z owych francus- 
kich krółów... — zaczęła, lecz na jego 
niecierpliwy gest przerwała sobie: — 
Dobrze, dobrze. Proszę więc słuchać 

Opowieść jej niezbyt była ponęt- 
na. a jednak słuchacz uważał ją snadź 
za niezwykle ciekawą. Nie dziwnego 
zresztą, jako że miał to być materjał 
do zrujnowania i zhańbienia jednego 
z najznakomitszych rodów arystokra 
tycznych. 

— I oczywiście masz dowody? — 
spytał z wyszukaną grzecznością. 

  
  

— A cóż pan myślał — zaśmiała 
się pogardliwie. — Ale to dodała. 
rzucając mu kopertę — kosztowało 
niemało. Lokaje angielskich lordów 
umieją się drożyć, że proszę siadać. 

Pandervell nie odpowiedział, do- 

póki nie obejrzał dokumentów. 
— Ileš mu dała za to? 
— Pięćdziesiąt funtów. Jeżeli chce 

niy kupić, trzeba dodać jeszcze dwa- 
dzieścia pięć. 

— Zgoda: to jest cenne. 

I Pandervell uśmiechnął się, jak 
człowiek, dobijający korzystnego tar- 
gu. Otworzył szufladę eleganckiego 
biurka. 

— Masz tu setkę, Lulu. Za resztę 
kup sobie jaki prezencik, ponieważ by 
łaś grzeczną dziewczynką. 

Kobieta schowała pieniądze do to- 
rebki. 

— Wypiłabym co — rzekła. 
Pandervell wstał z miejsca. 

— Moja droga Lulu i ty, Staden- 
feld, najuprzejmiej was przepraszam. 
Wybaczcie mi tę niegościnność. Za- 
przątnięty czem innem, zapomniałem 
zupełnie... 

Zadzwonił na lokaja. 

— Takie wydarzenie pomyślne za 
sługuje na to, by je uczcić butelką 
Pommery starej daty. Pora wpraw- 
dzie nieodpowiednia, ale mniejsza o 

to. - 
Po pięciu minutach troje dziwnie 

niedobranych zewnętrznie opryszków 
przepijało do siebie. 

Drukarnia „Znicz' Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 8-40. 
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    Wileńskiego* dla K B. 

— Jednego tylko radabym się do- 
wiedzieć, nim się stąd wyniosę, — rze 
kła Lulu, podając wypróżnioną szklan 
kę, by ją znów napełniono. — Miano- 
wicie: kiedy się: zabierzemy do tego 

ptaszka Holidaya? 
— Wygotowuje się plany — od- 

parł Pandervell. — Nie obawiaj się, 

byśmy o nim zapomnieli. Podobno 

masz osobiste powody, by się nim in- 

teresować? 
— Owszem... — i tu kobieta zaklę 

ła ohydnie. — Omal mnie nie wsadził 
do ula w Monte Carlo. Argentyński 

miljoner zostawił portfel na stole i już 
go miałam amposzować, gdy ten cho- 
lera się wdał, że ledwie zdążyłam dra- 

pnąć. 
— Istotnie, zachował się nie po 

rycersku — uśmiechnął się Pander- 

vell. — Pojmuję twe rozgoryczenie. 

Gdy nadejdzie sposobna chwila, przy 

rzekam ci, że osobiście będziesz mos- 

ła się z nim porachować. 

— Już miałam to uczynić w Ed- 

gwarze — zauważyła, niechętnie pa- 

trząc na Sładenfelda. 
— Może i lepiej się stało, jak się 

stało, — po raz pierwszy przemówił 
Stadenfeld. — Zostawiam morderstwa 
(mam na myśli sam czyn fizyczny) 
innym ludziom, takiemu Benellemu 

chociażby. 
— Tak jest, — poparł go Pander- 

vell — morderstwo jest z pewnością 

rzeczą, której należy unikać — do 

pewnych, rzecz prosta, granie, Bywa 

ją bowiem okoliczności... 

unieważnia się.   pod „Młoda panna" 

Lulu zerwała się. ° 

— Obiecuję wam, že ješli będę mia 

ła sposobność rozmówienia się z Ho- 
lidayem na osobności, nie będę się 
bawiła w idjotyczne skrupuły... © 
ilebyście mnie potrzebowali, jem dzi- 
siaj obiad u Ruminiego. 

Po jej odejściu mężczyźni spojrze 
Fi po sobie. 

— Pożyteczna, ale skłonna do nie- 
bezpiecznych « wybryków — stwier- 

dził Pandervell. — Kiedyś później, 

skoro się wywiąże z kilku jeszcze po- 

leceń... 

Stadenfeld kiwnął głową. Zrozu- 

mieli się. 

Tego dnia Hektor Pandervell zjadł 
obiad ze smakiem. Wszystko szło po 
jego myśli, Wprawdzie wypadło znisz 
czyć kryjówkę Merritta na Edgwarze, 

ale trudno, życie nie daje nam róż bez 

kolców, Miał teraz, czem się pocie- 

szyć. 

Po obiedzie zajął się znów intere- 
sami. Dobył z biurka foljał, który żar 

tobliwie nazywał swoją Czarną Księ- 

gą, i pod literą H. wciągnął dostarcza 

ne mu przez Lulu informacje o lor- 
dzie Hedingfield. 

Ta księga była jedynem źródłem 

jego wielkich dochodów. 

(D. c. n.) 

ad 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


