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Zniżka cen przemysłowych 
jest konieczna. 

„Rozwarcie nožyc“ jest jednem + 
modnych obecnie pojęć, którem czę- 
sto obecnie operuje się w dyskusjach 
na temat drożyzny, sposobów jej za- 
pobiegania. Na czem polega to poję- 
cie? Na dysproporcji między cenami 
produktów rolnych i wyrobów prze- 
mysłowych. Tej właśnie dysproporcji, 
temu „rozwarciu nożyc* przypisuje 
się — ;j słusznie — wiele przyczyn 
drożyzny. 

Dwa wysuwają się tu zagadnienia: 
ceny produktów rolnych są zbyt nis- 
kie, a wiąc uniemożliwiają 70 proc. 
ludności u nas — bo tyle mamy rolni 
ków — nabywanie produktów prze- 
mysłowych, ceny wyrobów przemysło 
wych są zbyt wysokie, więc stają się 
niedostępne dła szerokich mas, któ- 
rych siła nabywcza wskutek kryzysu 
światowego znacznie. osłabła. Jeśli 
chodzi o ceny artykułów rolnictwa—- 
to ich podnoszenie jest uwarunkowa- 
ne szeregiem okoliczności. Przede: 

stkiem ceny te mają pewne nie- 
przekraczalne maximum. Nie można 
ich śrubować w górę, nie naruszając 
równocześnie pewnej równowagi, któ 
ra istnieć musi między cenami na ryn 
ku wewnętrznym a światowym. Nie 
my bowiem dyktujemy ceny zboża, a 
są one wypadkową cen na rynkach za 
granicznych. Zbyt wielka rozpiętość 
między cenami krajowemi a zagra- 
nicznemi uniemożliwiałaby wszelki 
eksport, a równocześnie — gdyby pro 

dukty rolne u nas były droższe — ku- 
siłaby do importu. _ 

Rząd nasz przeprowadził intensyw 
ną akcję, aby ulżyć doli warstwy rol- 
niczej, sprawić, by. nie zbywała swych 
produktów rolnych za bezcen, często 
poniżej własnych kosztów. Rolnicy 
otrzymali także poważne ulgi podat- 
kowe, zyskali dogodne warunki kre- 
dytowe — j nie ulega wątpliwości, że 
ta akcja wyda dodatnie rezultaty. 

Ale punkt ciężkości walki z dro- 
żyzną tkwi w drugiem zagadnieniu: 
obniżeniu cen wytworów przemysło- 
wych. Tu jest „punctum salions* ca- 
łej kwestji drożyźnianej! I tu trzeba 
użyć wszelkich sił, aby przemóc opór 
skartelizowanych potęg, nie dopusz 
czających do zmniejszenia rozpiętości 
i dysproporcji między cenami wyro- 
bów rolnych i przemysłowych. 

Spójrzmy na kilka działów prze- 
mysłu! 

  

  

  

  

A więc np. przemysł żelazny. Ma 
on olbrzymi wpływ na nasze życie 
gospodarcze. Fabrykacja maszyn, bu- 
downictwo, kolejnictwo i t. d-—wszy 
stko to uzależnione jest od cen żelaza 
w wysokim stopniu. A żelazo jest 
wciąż bardzo drogie... Wprawdzie 
przemysł żelazny został zmuszony do 
obniżki 10-cioprocentowej cen, ale to 
zaprawdę zbyt mała zniżka, a zresztą 
została przez przemysł żelazny prze- 
rzucona na kupca... Tej egoistycznej 
polityce koniecznie trzeba z całą e: 
nergją i stanowczością przeciwdzia- 
łać! Albo inny dział naszego przemy- 
słu, niemniej doniosły dla naszego ży 
cia gospodarczego: nafta, parafina, 
benzyna. Czyż naprawdę nie można 
obniżyć cen tych artykułów, odgrywa 
jacych taką rolę społeczną i jako oś- 

wietlenie chat wiejskich i domów ma- 

łomiasteczkowych, i jako niezbędny 
produkt pędny w fabrykach i šrod- 
kach komunikacyjnych? Na ostatniej 
sesji sejmowej obszernie omawiano— 
z inicjatywy Bloku Bezp. to zagadnie 
nie, władze rządowe intensywnie zaj- 
mu ją się reorganizacją przem. nafto 
wego, usprawnieniem warsztatów pro 
dukcyjnych i spowodowaniem, by 
przecież i nafta i benzyna potaniały. 

A inny znów dział naszej wytwór- 
czości przemysłowej: cukrownietwo! 
Hasło, że „cukier krzepi“, jest bez- 
sprzecznie słuszne i zdrowe; ale nie 
może być komentowane w ten sposób, 
że cukier krzepi głównie... cukrownie. 
Mają u nas producenci cukru w swem 
ręku niewątpliwie silny atut: eksport. 
wpływ na aktywność naszego bilansu 
handlowego. I tym atutem wciąż wy- 
wierają presję na rzecz swego egoiz- 

mu handlowego, swych samolubnych 
celów. Ale niemniej w chwili, gdy siła 
nabywcza zarówno ludności wiejskiej 

jak i miejskiej zmniejszyła sie, docho 
dy urzędników i wojskowych zostają 
obniżone — musi społeczeństwo żą- 
dać, aby cukier nietyłko krzepił fabry 
kantów tego słodkiego dla ich kie 

    

  

   

  

szeni produktu, ale również i najszer 
sze warstwy. 

Ceny przemysłowe muszą być 
obniżone! Zwłaszcza skoro obniżają 
się pensje pracowników publicznych! 

Jest to jeden z istotnych warun- 
ków walki z drożyzną. Jest to jedna 
z głównych przesłanek umożliwienia 

bytu rzeszom obywateli. 
© Polska musi być krajem tanim. 

Materjalne potrzeby obywatela muszą 

być chronione przed w iem i ego- 

izmem produkcji przemysłowej, nie 
liczącej się ze zmianami w strukturze 
społecznej, spowodowanemi pogłębia 
niem się kryzysu światowego i pow- 
szechną pauperyzacją, M. 

Am>asadorem tureckim 
w Warszawie będzie 

dotychczasowy ambasador 
w Londynie. 

LONDYN. 23. 5. (Pat). Donosząc 
o przeniesieniu dotychczasowego am- 
basadora tureckiego w Londynie do 
Warszawy. .„„Dajl Tel.* komentuje ten 
fakt, jako wzrost znaczenia Polski w 
polityce międzynarodowej. Nazew 
nątrz wydawaćby się mogło, że prze- 
niesienie z Londynu do Warszawy nie 
jest awansem dla ambasadora, ale w 
danym wypadku przeniesienie to po- 

siada specjalne znaczenie, 
Z tureckiego punktu widzenia am- 

basada w Warszawie jest mniejwię- 
cej tem samem, czem dla Wiełkiej 
Brytanji była przed wojną ambasada 

w Knstantynopolu, najbardziej deli 

katną i trudną ze wszystkich amba- 

sad, wymagającą najlepszej głowy w 

służbie dyplomatycznej. Turcja, będąc 

w dobrych stosunkach ż Niemcami i 

Rosją, które są sąsiadami nie najle- 

piej usposobionymi wobec Polski, jest 

©ddawna przyjaciółką Polski i nigdy 

nie uznawała faktu rozbiorów. 

Nowy członek komisji kody- 
fikacyjnej Rzplitej Polskiej. 

WARSZAWA. 23 5. (Pat). Pan Pre 
zydent Rzeczypospolitej mianował dr. 
Kazimierza Przybyłowskiego, profe- 
sora uniwersytetu we Lwowie, człon- 
kiem komisji kodyfikacyjnej Rzeczy- 
pospolitej Polskiej. 

W trosce © zdrowie 
młodzieży szkolnej. 

WARSZAWA. 23. 5. (Pat). Wobec zbliża- 
jącej się ciepłej pory i możliwości upałów w 
celu zebezpieczenia młodzieży szkolnej od 
szkodliwych następstw zbyt wysokiej tempera 
tury Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oś- 
wiecenia Publicznego zarządziło, ażeby lekcje. 
zwłaszcza w klasach po wsiach odbywąły się 
przy oknąch otwartych. Programy wszelkich 
uroczys i mają być w dniach upalnych 

a sportowe i wychowania fi- 
ą być tak orgąnizowane, у 

zież nie była zbyt długo trzymana na 
m powietrzu pod pąłącemi promienia 

y- 

    

  

  

  

  

      
  

     

    

   
    

  

otw: 
mi słońca w godzinach południowych. W 
padkach wyjątkowych przy ciepłocie, wyno- 
szącej ponad 35 st. €. dyrekcje i kierownict 
wa szkół, zwłaszcza tam. gdzie lokąle są nie 
odpowiednie, mogą, zawiadamiając władze 

bezpośrednie, zezwolić na zakończenie ząjęć 

o godz. 11 przed południem. 

Dalsze oszczędności 
budżetowe. 

Po uchwaleniu obniżki uposażeń 
pracowników państwowych na pro- 
wincji, rząd prowadzi w dalszym cią- 
gu prace, mające na celu uzyskanie 
jak najdalej idących oszczędności 
budżetowych. Na ostatniem posiedze- 
niu Rady Ministrów postanowiono 
przeprowadzić we wszystkich minister 

stwach jak największe oszczędności 
w dziedzinie wydatków rzeczowo-ad- 
ministracyjnych. Ograniczone będą 

znacznie koszta środków lokomocji, 
pomieszczeń, materjałów, druków i 
t. d., które uszczuplone zostaną do 
najniezbędniejszych potrzeb. 

Ponadto przewidywany jest sze- 
reg posunięć w dziedzinie usprawnie- 
nia administracji w celach oszczędno 
ściowych, oraz skasowanie niektó- 
rych urzędów. Jak się dowiadujemy, 
zdecydowane już jest m. in. zniesie- 
nie Urzędu Emigracyjnego. 

Oszustwe na rachunek Baty. 
PRAGA. 23. 5. (Pat). — Aresztowano tu 

dwóch fałszerzy, którzy podając się za przed 
stawicieli znanego fabrykanta obuwia Bata, 
a nawet jeden z nich za samego Batę, wyłu- 

        

    

  

dzili 'w dwóch miesiącach około miljona ko- 
ron czeskich. 

  

staropolskie „Bóg zapłać” 

2-letnie LICEUM HANDLOWE 
i Szkoła Przemysłowo-Handiowa Żeńska 

Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego 
(4-letnia z klasami przygotowawczemi począwszy od elementarnych) 

Przyjmowanie nowowstępvjących uczennic 6, 7, 8 czerwca. 

lnformacyj udziela kancelarja szkolna. 
Częstochowa, uł. Najśw, Marji Panny Nr. 60. 

Internat dla uczennic. — 

  

Wszystkim, którzy przyszli mi z pomocą w oddaniu ostatniej posługi mężowi i ojcu 
ś. p. STEFANOWI BOMBA 

a w szczególności Pp. mjr. Ossowskiemu, mjr. Ożogowi Arturowi, kpt. Berentowi, 
ks prefektowi Kowalczykowi i st sierż. Popie — składamy tą drogą z głębi serca 

   

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

  

   
    Stroskana żona z dziećmi. 

  

Obchėd 40-tolecia pracy 
literackiej Weyssenhoffa. 

WARSZAWA. 23. 5. (Pat). W dniu 
23 b. m. wieczorem w teatrze Wielkim 
odbył się uroczysty obchód 40-lecia 
pracy literackiej Józefa Weyssenhof 
fa. Na uroczystość przybyli minister 
W. R. i O. P. p. Jędrzejewicz, przedsta 
wiciele władz państwowych i miejs- 
kich oraz liczni reprezentanci świata 
literackiego. Przed rozpoczęciem pro 
gramu uroczystości p. minister Ję- 
drzejewicz udekorował Józefa Weys- 
senhoffa w loży złotym krzyżem za- 
sługi. 

  

Popierajcie Przemysł Krajowy 

  

Burza od Wschodu zagraża światu 
Może być nowa wojna światowa. 

Ciężkie oskarżenie Chin pod adresem Japonii. 
GENEWA. 23. 5. (Pat). Na żąda- 

nie delegacji ehińskiej sekretarjat ge 

nerałny Ligi Narodów ogłosił tele- 

gram przewodniczącego chińskiej Na 

rodowej Organizacji Zbawienia, w któ 

rym ten oświadcza, że wszystkie woj- 

ska japońskie, wycofane z Szanghaju, 

są wysyłane do Mandżurji. 

Telegram oskarża wojska japoń- 

skie © prowokowanie nowych ineyden 

tów i oświadcza, że jeśli Japonja nie 

otrzyma poleeenia wyrzeczenia się no 

wych kroków napastniczych, istnieje 

możliwość i prawdopodobieństwo, że 

Sytuacja wywoła nową wojnę świa- 

tową. й 

Rosja pod znakiem wolny. 
GENEWA. 23.V. (Pat.) Gruzińskie 

biuro prasowe podaje m. in. co na- 
stępuje: 

Z Tyflisu donoszą, że pódczas gdy 
w centrum ZSRR prowadzone są przy 
gotowania do wojny „grożącej lada 
chwila*, m. in. wyrażające się w prze 
kształeeniu większości tabryk prze 
mysłowych na fabryki amunieji — 
Kaukaz znajduje się jaż pod znakiem 

Sytuacja w Mandżurji 
PARYŻ, 28. 5.-(Pat). Donoszą z Da 

lekiego Wschodu. że siły japońskie w 

Mandżurji, składające się z 4 dywizyj 

mają trudne zadanie do spełnienia. 

Luźne bandy partyzanckie staczają 

stanu wojennego. Świadczy o tem 
caly szereg zarządzeń, jak np. mia- 
nowanie naczelnego dowódcy wszyst: 
kich wojskowych sił zbrojnych na 
Kaukazie z przyznaniem mu jak naj- 
szerszych pełnomocnictw, oraz mia- 
nowanie najwierniejszych przyjaciół 
Stalina na stanowiska członków wo- 
jennej rady armji czerwonej na Kau- 
kazie. (Havas). 

niezwykle zawikłana. 
z niemi zacięte walki i napadają na 

oddzielne oddziały, podczas gdy na 

wschodzie oddziały gen. Maa grasują 

wzdłuż kolei Wschodnio-chińskiej. Mi 

mo to gen. Honio wyraża zadowolenie 

  

Admirał Saito tworzy gabinet. 
LONDYN. 23.V, (Pat.) Z Tokio do- 

noszą, że Mikado zawezwał do siebie 
b. gubernatora Korei, admirała ks. 
Saito i powierzył mu misję tworzenia 
gabinetu. Saito przyjął misję, przy- 
czem spodziewa się utworzyć gabinet 
w ciąga dnia jutrzejszego. W Londy- 
nie komentują ten fakt jako zamiar 
powołania rządu silnej ręki, celem 
skutecznego opanowania sytuacji, 
zwłaszeza w wojsku. 

TOKIO. 23.V. (Pat.) Admirał Ma- 
komo Saito b. minister Marynarki i 
b. gubernator generalny Korei, który 

  

Sowiety zakupują 
WASZYNGTON. 23 5. (Pat), W mi 

nisterstwie rolnictwa mówi się wiele 
e zamierzonym przez Sowiety zakupie 
znacznych ilości zboża w Północnej 
Ameryce. Budzi to pewne zdziwienie, 
gdyż raporty handlowe rosyjskie wy- 
kazują, że Sowiety mają nadwyżkę 
10 miłjonów kaszli pszenicy na sprze- 
daż. Prawdopodobniejszem wydaje 

   

otrzymał od Mikaa misję utworze 
nia gabinetu ma 74 lata. Stał on na 
czele delegacji japońskiej na konfe- 
reneję morską trzech mocarstw w 
Genewie w r. 1927. Jest rzeczą moż- 
liwą, iż Saito zaproponuje b. ambasa- 
dorowi Ishii tekę ministra Spraw Za- 
granicznych, przywódcy partji Min- 
seito-Wakaisukiemu tekę ministra 
Finansów. Co do teki ministra Mary- 

narki istnieje zamiar powierzenia jej 
admirołowi Okato w charakterze kie- 
rownika Ministerstwa. 

  

zboże w Ameryce. 
się, iż ostatnie zbiory rosyjskie były o 
wiele niższe, niż przypuszezano. 

Smutny stan zasiewów 
w Sowietach. 

MOSKWA. 23. 5. (Pat). — Na Białorusi 
zasiano 118 tys. ha owsa zamiast 883 tys. 
lnu 7 tys. zamiast 300 tys. Na Ukrainie za- 
siewy pszenicy i buraków są słabe. 

z obecnego stanu rzeczy. Ma on nadzie 

ję, że wszelki.opór przełamany będzie 

na początku jesieni. 

Rząd mandżurski utrzymuje, że 

wrogie oddziały, uwijające się w pół- 

nocnej części Mandżurji, są popiera- 

ne przez rząd chiński, ażeby wywołać 

wśród komisji ankietowej Ligi Naro- 

dów wrażenie, iż opór stawia ludność 

miejscowa. Dlatego też życzeniem 

wałdz mandżurskich jest, ażeby ko- 

misja ankietowa wyjechała jak naj- 

szybciej. 

Część komisji wyjedzie zresztą pra 

wodpodobnie już w środę, kierując 

się na Dairen i później na Pekin. 5 

osób ze skałdu komisji wyjechały 
wczoraj samolotem do Cicikaru, skąd 

pragną dosłać się do Błagowieszczen= 

ska z zamiarem przebycia Amuru- w 

celu odbycia konferencji z gan. Maa. 

Zgon gen. Szirakae2, ofiary 
zamachu bombowego 

w Szanghaju. 

„TOKJO. 23 5. (Pat). W dniu 23 b. m. zmaid 

gen. Szirakaea, ranny w czasie zamachu 

bombowego. 

Postrzelenie wicekonsuła 
_ brytyjskiego w Nankinie. 

SZANGHAJ, 23. 5. (Pat). — Wczoraj rano 
wiee-konsul brytyjski w Nankinie Graham 
zGstał postrzelany przez zdemobilizowanych 
želnicrzy chiūskich. Graham udał się wezo- 
raj na poszukiwanie misjonarza angielskiego 
F ergusona, schwytanego przez komunistów. 
Ciężko rannego wice-konsula odwieziono do 
Nankinu. 

Stanowisko Reichsbanneru 
w Sprawie gdańskiej. 

BERLIN. 23. 5, (Pat). Na zgromadzeniu 
Reichsbanneru w Hamburgu przewodniczący 
Hoeltermąnn wygłosił przemówienie, w któ- 
rem między in. oświadczył: 

W| międzynarodowych debatach kwestja 
wschodnia wysuwa się na pierwsze miejsce, 
W Gdańsku prowadzi się niebezpieczną grę. 

Nie wszystko jest jeszcze wiadome. Pewnem 
jest jednak, że dziennikarz angielski, któcy 
niedawno rozpowszechnił sensacyjną wiado- 
mość o Gdańsku, pozostaje w dobrych stosun 
kąch z Brungtnym Domem w Monachjum. 

Nasze stanowisko w sprawie wschodniej 
jest jasne. Nie damy się jednak wciągnąć do 
ogólnej nagonki przeciwko Polsce. 

Z wywodów mówcy wynika, że koła nac- 
jonalistyczne i narodowo.socjal. prowadzą 
przeciwko Reichsbannerowi oszczerczą akcję, 
gromadząc rzekomo kompromitujące mater- 
jały, które mąją być przedstawione prezyden 
towi Hindenburgowi. Akcję tę ma subwencjo 
nować nietylko Hugenberg, ale również i 
pewne czynniki urzędowe. 
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„Phillippart“ wciąż absorbuje umysły. 
Wiele mówiąca opinja inżynierów francuskich. 

PARYŻ, 23. 5. (Pat). — Inżynierowie fran 
cuscy, którzy kierowali w stoczni „Chan- 
tier de la Loire* budową statku „Georges 
Phillippart*, poddają dokładnej analizie ra- 
port kapitana okrętu Vieq'a. 

Z analizy inżynierów wynika, że przy u- 
rządzeniu w stoczni wszystko zostało prze- 
widziane, ażeby uniemożliwić pożar. Wszel- 
kie najdrobniejsze nawet środki ostrożności 

zestały zastosowane. Hipoteza krótkiego 
spięcia przy kablach w łożyskach stalowych 
zdaje się być — zadniem inżynierów — zu- 
pełnie wykłuczona. Co głównie jednak za- 
stanawia rzeczoznewców w raporcie komen- 

danta Vieq'a, to stwierdzenie, że pożar wy- 
buch! jednocześnie w kilku oddalonych od 
siebie miejscach, nie pozostających ze sobą 
w żadnej łączności. Według raportu komen- 
danta, pożar wybuchł w luksusowej kabinie 
Nr. 5 na pokładzie D. Generator elektryczny 
eraz nadawcza stacja radjowa, które stały 
się równocześnie pastwą płomieni, znajdują 

się w odległości 45—50 m. od kabiny Nr. 5, 
w której wybuchł pożar. Co do mostku, ob- 
jętego również jednocześnie płomieniami, to 
znajdował się on o 6 m. ponad kabiną Nr. 
5. Trudno sobie wytłumaczyć, chyha tylko 
przez złą wolę, piszą inżynierowie, w jaki 
sposób pożar, który wybucha rzekomo na- 
skutek krótkiego spięcia w jednej z kabin 
obejmuje równocześnie punkty tak daleko 
od siebie położone i nie pozostające między 
sobą w żadnej łączności. 

Dyrektor towarzystwa okrętowego „Mes- 
sageries Maritimes* zwraca uwagę na fakt, 
że pożar wybuchł właśnie w najgłówniejszej 
części statku, gdzie skupiają się również ka- 
biny oficerów, nadaweza stacja radjowa, ge- 
nerator elektryczny oraz mostek t. j. mózg 
i ośrodek obrony statku. 
Zapewne jeszcze za wcześnie wyprowadzać 

jakiekolwiek konkluzje z raportu kpt. Vieq'a. 
Mimo wszystko jednak, skoordynowawszy po 
szczególne okoliczności — trudno się obro- 

  

nić pewnemu zdziwieniu, Nie należy przy- 
tem zapominać o groźbach, czynionych pod 
adresem „Gecges Phillijjart* jszeze w Mar- 
sylji, kończą inżynierowie swą analizę. 

Zastanawiający zbieg 
okoliczności. 

PARYŻ, 23, 5. (Pat). „L*Aetien Fran- 
caise* publikuje list jednego ze swych ezy- 
telników, w którym powiedziane jest m. in.: 

„jednoczesny pobyt w zatoce Adeńskiej 
Gkrętu sowieckiego w takiej bliskości od stat 
ku „Geoges Phillippart* można zaliczyć do 
zupełnie wyjątkowego zdarzenia. Że jednak 
te eałkowicie wyjątkowe zdarzenie następuje 
właśnie w chwili gdy na „Georgem Phillipart* 
wybucha nie dający się ugasić pożar, by nie- 
tylko przygarnąć podpalacza, ale również 
dać marynarce sowieckiej okazję do wspa- 
łomyślnego gestu uratowania rezbitków, oto, 
ce mimo wszystko budzić musi zdziwienie“, 
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Plenarne posiedzenie 
Rady Neukowej Wychów. Fiz. 
Przewodniczył Marszałek Piłsudski. 

WARSZAWA, 23. 5. (Pat). Na plenarnema 

dających państwowej odznaki sportowej 

zycznego, odbytem pod przewodnictwem p. 

Marszałka Piłsudskiego ubiegłej niedzieli, 

przyjęto szereg rezołucyj, z których najważ- 

niejsze brzmią: 

1) Rada Naukowa Wychowanią Fizyczne 

go powołuje komisję specjalną, z udziałem 

przedstawicieli Ministerstwa Oświaty, dia 

zbądania sprawy warunków wychowania fi- 

zycznego młodzieży szkolnej i dziatwy. Do 

komisji powołąno dr. gen. Roupperta, wice 

przewodniczącego Rady prof. Piaseckiego, płk 

Kilińskiego, dyrektora Państwowego Instytu 

tu Wychowania Fizycznego, wizytatora Si- 

korskiego, wizytatora Wyrobka, wizytatorkę 

Olszewską, naczelnika Błońskiego z M-stwa 

Oświaty, wizytatora Kopczyńskiego, prof. Cie 

chanowskiego orąz sekretarza Rady pannę 

Muszałówne. 

2) Rada Naukowa porucza Komisji Wy- 

chowania Młodzieży Szkolnej i Dziatwy da 

rozpatrzenia sprawę liczby godzin wychowa- 

nia fizycznego w szkolnictwie. 

3) Rada Naukowa uchwąla zwrócić się 

do dyrektora służby zdrowia, by organy nad 

zorcze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych u- 

rzymały wszędzie w budżetach cial sąmorzą- 

dowych odpowiednią rubrykę na opiekę hig 

jeniczną lekarską nad dziatwą i młodzieżą 

szkolną. į 4 
4) Radą Naukowa wyraża przekónanie, 

że konieczne jest jak najszybsze rozpowszech 

nienie państwowej odznaki sportowej wśród 

młodzieży wyższych szkół i prosi Państwo- 

wy Urząd Wychowania Fizycznego 6 podję- 

cie stosownych kroków. Rada Naukowa wy 

rażą przekonanie, że do zawodów sportowych 

dopuszczać nie należy zawodników, nie posia 

dających pańsetwowej odznaki sportowej. 

—o0— 

Ofiary obowiązku 
dziennikarskiego. 

LONDYN, 23. 5. (Pat). — Przelot Ате! 
Earhart wywołał katastrofę, w której zginęłi 
znany łotnik Claree i popularny w Londynie 
fotograf prasowy dziennika  ilustrowanego 
„Daily Sketsh* Barton, który na żądanie 
swego dziennika peleciał do Irlandji eelem 
dokonania zdjęć z lotu Amelji Earhart. 

Pe dokonaniu licznych fctografij Claree 
i Barton udali się rane Śpiesznie zpowretem 
do Lendynu, ahy cddać fotografje redakcji 
swego dziennika, która pragnęła wydać zdję 
cia te jeszcze w dzisiejszym rannym nume- 
rze. Nad Irlandją — aparat wskutek mgły 
stracił drogę i znałazł się nagle nad półno- 
ceną Szkocją, gdzie musiał wskutek burzy lą- 
dować w miejscu nie nadającem się do łą- 
dowania. Samolot uległ katastrofie. Claree 
został zabity na miejscu. Barten odniósł eięż- 
kie rany i zmarł w pół godziny później. 

Prawie wszystkie fotografje uległy zupeł 
nemu zniszezeniu. 

Kronika telegraficzna. 
— ZGstał zastrzelony przez robotnika, 

zwolnionega z fabryki b. austrjacki namie_ 
stnik Burgenlandu, a obecny poseł Stronnict- 
wa Chrzešcijaūsko.Spolecznego do Landta- 
gu Purgenlandu, Schreiner. 

— Doroczny Zjazd Z. Finłandzkich Żoł- 
nierzy Whik o Niepodległość odbył się w 
Finlandji. w zjeździe wzięły ulział także de- 
legacje b. żołnierzy walk o niepodległość Es- 
tonji oraz delegacja legjonist:w polskich z 
Warszawy. 

— Silna eksplozja wydarzyła się wczoraj 
w norymberskiep fabryce dynamitu Stadeln.. 
Wybuch nastąpił w suszarni dynamitu, który 
rozsadził całe pomieszczenie. Ofiarą padł je. 
den robotnik. 

— Pod rozkazy Hitlera wraz z organi- 
zacją poddał się nowoobrany przewodniczący 
austrjackiego Heimatsschutzu dr. Pfimer. 

— Odsłonięcie pomnika Clemenceau odby 
ło się w Paryżu. Uroczystość miała przebieg 
bardzo skromny ze względu na żałobę na 
rodową we Francji. 

i WARZYW i KWIATÓW 
z pierwszorzędnych źródeł zagrenicz- 
nych oraz nasiona roślin pastewnych: 
buraki, koniczyna tymotka oraz różne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

ądajcie cennika. 
Oa iu i 2 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
z dnia 28.V b. r. 

WALUTY I DEWIZY: Dolary 8,85 i pół-— 
8,87 i pół —8,83. Gdańsk 174,95 — 175,38— 
174,52. Paryż. 35,23 — 35,05. Szwajcarja 
174,55 — 174,98 — 174,12. Berlin w obrotach 
nieoficj. 212,70. Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc po- 
życzka budowlaną 32,50. 4 proc. pożyczka 

vestycyjna 87,50 — 5 proc. konwersyjna 
5 — 6 proc. dołarowa 50 — 4 proc. dola- 

rowa 46,25 — 7 proc. stąbilizacyjna 45—47, 50 
—44,75. — 10 proc. kolejowa 101 — 8 proc. 
LZBGK. i BB., obligacje BGK. 94. Te same 
7 proc. 83,25 — 4 i pół LZ, ziemskie 33,50-- 
33 (drobne). Tendencja na pożyczki mocniej 
sza, na listy słabszą. 

AKCJE: Bank Polski 71. 

Tendencja utrzymana. ‚ 
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Wobec przygotowań do wielkiego 
święta muzycznego w Wilnie. 

O programie zbliżających się uro- 
czystości Moniuszkowskich w Wilnie, 
które odbędą się w dniach 4 i 5 czerw 
ca r. b., ogół tutejszy jest powiado- 
miony, zaś niniejszem pragnęlibyśmy 
przypomnieć ludziom dobrej woli ko- 
nieczność jak najpilniejszego zakrząt- 
nięcia się sprawą zapowiedzianej wy- 
stawy pamiątek po autorze „Halki*. 
„„Litanij Ostrobramskich“ i „Spiewni- 
ków domowych'*. 

Wystawa najprawdopodobniej od- 
będzie się w jednym z pawiljonów og- 
rodu Bernardyńskiego, a dominować 
w niej będzie nader szacowny zbiór: 
druków, portretów, rzadkości graficz- 
nych, wydawnictw wyczerpanych i 
1. р., zgromadzonych w ciągu dwu- 
dziestu kilku lat przez znanego mu- 
zykologa, Edwarda Wrockiego. Ko- 
lekcję tę znakomicie przytem uzupeł- 
nią zbiory wileńskiego T-wa Przyja- 
ciół Nauk, L. Uziębły, oraz kilku in- 
nych osób. 

Czynione są również starania 0 
pozyskanie z Bibljoteki im. Eust. i 
me Wróblewskich cennego albumu 
pamiątek po zasłużonym  „Jontku* 
wileń. Piotrze Zelingierze, dalej in- 
dultu ślubnego St. Moniuszki z roku 
1840-go oraz listów tego kompozyto- 
ra (ów indult į listy M. miały być 
pozyskane przez Ś. p. T. Wróblew- 
skiego drogą legatu, od Ludwika Za- 
sztowta). 

Zapewne i poważana firma księ- 
garska J. Zawadzki udzieli wileń- 
skiej wystawie Moniuszkowskiej zna- 
komitą serję Śpiewników, wydawa- 
nych ongiś w Wilnie przez Adama Za 
wadzkiego, syna Józefa. Być może. 
że wśród korespondencyj tej firmy 
dadzą się odszukać i listy autora rze- 
czonych śpiewników, ile że, pomnę, 
jedno podobne pismo posiadał nie- 
gdyś w Wilnie š. p. dr. Józef Bie: 
liūski. 

Co do listów, to Wil. T-wo Przyj. 
Nauk posiada jeden tylko własnorę- 
cznik Stanisława Moniuszki. Jeszcze 
przed czterdziestoma laty Sekcja im. 
St. Moniuszki przy Warszawskiem 
'T-wie Muzycznem otrzymała z Wilna 
kilkanaście manuskryptów moniusz- 
kowskich. zaś przed trzydziestu paru 
laty z Wlina przesłano także skarby 
dzieł autora „Halki* jak właśnie par- 
tyturę tej ostatniej w oryginale (jest 
to Halka czteroaktowa niestety nie 
całkiem kompletna), dalej najpierw- 
sze, bardzo ciekawe a lżejsze utworv 

Moniuszki nigdzie nie drukowane. 
oraz- jedną kompozycję pod tytułem 
<Chochlik znaczoną literami S. M. (li- 
tografja wilen.). 

Rękopis dwuaktowej Halki znaj- 
duje się obecnie w Pozanniu. Jak 
wiadomo poszukiwane są zaginione 
w rękopisie opery Sielanka (w 2-ch 
aktach), Ideał, Noeleg w Apeninach, 
Nowy Don Kiszot, Woda cudowna i 
operetka Pobór rekrutów i Walka 
muzyków. Rzeczy tych, jako najdaw- 

  

niejszych prac twórczych St. Moniu-. 
szki na terenach Mińszczyzny i Wi- 
łeńszczyzny należałoby szukać prze- 
dewszystkiem po dworach wiejskich, 
1ak samo, jak i zaguhionych kilkuna- 
stu jego pieśni i utworów fortepiano- 
wych. 

Jeśliby gdzieś miłośnikom muzyki 
moniuszkowskiej dało się zdobyć jaki 
ciekawy portret wielkiego muzyka, 
któreś z najstarszych nut jego lite- 
grafowanych w Wilnie (w zakładach 
Przybylskiego, Klukowskiego i Ozię- 
błowskiego) lub inną jakąś pamiątkę 
wartościową, związaną z jego osobą 
lub członkami jego rodziny, jego u- 
czuciami i bliższymi przyjaciółmi, to 
niech pośpieszą z wypożyczeniem ich 
na wystawę. Oczywiście gwarantowa- 
ny jest zwrot każdej takiej pamiątki 
w należytym porządku, 

Przedmioty takie skierowywać na- 
leży niezwłocznie do p. Zbigniewa 
Smiałowskiego, sekretarza Komitetu 
wykonawczego obchodu 60-ciolecia 

  

   

zgonu S$. Moniuszki pod adresem: 

ul. Mickiewicza 6—1 (lokal Lutni). 
Dodajmy jeszcze. że zachodzą wieł 

kie trudności z wypożyczeniem więk- 
szej liczby gablot, gwoli umieszczenia 
w-nich licznych już zadeklarowanych 
obejktów wystawowych. 

Prace Zarządu Wil. Związku T-w 
Śpiewaczych i Muzycznych, organizu 
jących wielki ów obchód Moniuszko- 
wski postępują w szybkiem tempie. 
Na posiedzeniach ogólnych Komitetu 
przewodniczy nowy prezydent miasta 
dr. Maleszewski. 

Wiceprezes Komitetu, p. Adam 
Wyleżyński, dyrektor wileńskiego 
Konserwatorjum, przygotowuje pięk- 
ny program Moniuszkowski na zapo- 
wiedziany koncert symfoniczny, zaś 
program dla 7-miu orkiestr wojsko- 
wych, kapitan Reszke. 

Oczywiście i chóry śpiewacze, kie- 
rowane przez p. Br. Gawrońską i pp 
Kalinowskiego i Żebrowskiego rów- 
nież wystąpią z bogatym programem 
wokałnym. 

Co do pamiątek wileńskich, przy- 
pominających publicznie kult Wilna 
dla wielkiego naszego kompozytora. 
to pomyślano już o sfotografowańiu 
zarówno pomnika jego skromnego, 
wzniesionego w 1922 r. na skwerku 
koło kościoła św. Katarzyny. następ- 
nie chóru šw.-Janskiego, gdzie przy 
organach wznosi się już od łat trzy- 
dziestu kilku popiersie St. Moniuszki 
i wreszcie domu przy ul. Niemieckiej, 
Słotwińskiego, dawniej  Millerów, 
gdzie nad bramą przed niedawnemi 
laty wmurowaną została tablica, gło- 
sząca, że 

„Tu mieszkał Stanisław Moniuszko 
1840—1858'. 

Co do pomniczka wielkiego mu- 
zyka nadmieńmy, że odnowiony on 
zostanie niezadługo kosztem wileń: 
skiego Magistratu, pod kierunkiem 
prof. B. Bałzukiewicza. 

Diaułos. 

T IKS R DES SSRS 

NOŽYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Niemieckie nerwy. 

Sz reg b sm Dod ie znami nnv ar 

tykuł, który ukazał się w „Le Temps'* 
p. t« „Niemcy a Polska“. Dziennik 
francuski charakteryzuje Świeże „po- 
sunięcia* niemieckie: sprawę gdańską, 
sugerowanie „niebezpieczeństwa pols- 
kiego, a ostatnio ploteczki że wygasa 
jąca 15 września umowa polsko-fran- 
cuska nie będzie odnowiona — jako 
manewr w celu utrzymania atmosfory 
nieufności i niepokoju. 

Kwestja wygaśnięcia umowy 

  

nie zdaje 
"się być aktualną (ne se pose meme pas) i 
w tem wszystkiem widzieć należy jedynie 
ukryty manewr, zmierzający do szerzenia 
popłochu wśród opinji polskiej, z równole- 
głem podniecaniem opinji niemieckiej... 

W sprawie nastrojów niemieckich 
wypowiada się „Czas', twierdząc, że 
najwłaściwszą polityką Polski wobec 
Niemiec będzie chłodny, spokojny ar- 
gument interesu, a nie uczucia i emo- 
cji. 

Polska mogłaby wobec tej sytuacji z 

stanowisko „silnej reki“. Polska mag 

i miałaby dość podstaw po temu — w 

gnąć daleko idące konsekwencje z d 

ści nacjonalistów niemieckich. Polska m 

jednak również wyjść z założeniu, 

się dziś dzieje w Niemczech 

jest przejściowy paroksyzm nac 

jest fala, która opadnie. W tx 

ku połityka, uzasadnionej zresztą, nieufno. 

ści do pewnych decyzyj międzynarodowych, 

byłaby w swych konsekwencjach tylko wspo 

możeniem nacjonalizmu niemieckiego. 

Niewielkie są szanse tej „pedago- 
gjić tem niemniej świadczyć ona bę- 
dzie zawsze o jednem — «lobrej woli. 

  

    

              

n zaś wypad- 

   

Trocki o rozbrojeniu. 

„Dziennik Poznański* podaje wy- 
wiad korespondeta „Chicago Daily 

News“ z wygnańcem sowieckim Troc 
kim. Wywiad bardzo jak na Trockie- 
go umiarkowany i rzeczowy. Wypo- 

KU RJ ESR 

wiedziawszy się sceptycznie co do mo 
żliwości przezwyciężenia kryzysu bez 
zmian strukturalnych w gospodarce 
światowej przechodzi Trocki do aktu- 
alnej sprawy rozbrojenia. 

— Nowoczesnych wojen nie prowadzi się 
orężem, który kraje prowadzące wojnę posia 
lają w przededniu wybuchu wojny, lecz orę- 
żem, który produkują podczas wojny. Stany 
Zjednoczone Ameryki dały w tym kierunku 
całemu światu lekcję wprost niezapomniana 
— zwłaszcza Niemcom. Rezultąt nowej woj- 
ny ząleżny będzie od stopnia środków tech- 
nicznych, które stoją do dyspozycji krajom 
prowadzącym wojnę. Im bardziej rozwinięty 
jest przemysł jakiegoś państwa, tem bardziej 
zainteresowane jest ono w ograniczeniu, które 
ustanowić ma konferencja rozbrojeniowa, po 
nieważ w ciągu wojny o wiele łątwiej będzie 
mogło zepewnić swej armji wszystkie środki 
techniczne, niż to uczynić potrafi mniej u- 
przemysłowiony wróg. 

.„„Należy stwierdzić, że jeśli ną naszej zie- 
mi jduje się jakaś siła, która potrafi na - 
rzucić ograniczenie zbrojeń na lądzie i na 
morzu, to jest nią tylko wola mas ludowych. 

Jeśli tak jest to niełatwo doczeka 
my się gwarancji pokoju — ustrój par 
lomentarny nie jest sposobem wypo 
wiedzenia się „woli mas ludowych*. 

    

   

Konjunktura i reklama. 

„Polska Zbrojna* donosi o chara- 
kterystycznem dla czasów naszych zja 
wisku. Oto bankrutuje największy 
w Ameryce koncern teatralny braci 
Sehubert — ludzi, którzy bez żadnego 
wykształeenia i kultury, dzięki spry 
towi i reklamie stali się potentami te 
atralnymi. 

Do koncernu tego należąły 42 teatry w sa- 
mym Nowym Yorku i 259 teatrów na pro- 
wincji. Koncern brąci Schubert posiadał wałs 
ne wydawnictwa teatralne i niezliczoną ilość 
agend teatralnych, rozsianych po całej Pół- 
nocnej i Południowej Ameryce, pozatem — 
własne pracownie kostjaumów i „dekorącyj, 
w których pracowało 5.000 osób, oraz gi- 
gantyczne biuro reklamowe, zatrudnią jące 
ogromną ilość artystów-malarzy,, beletrystów 
i poetów. Twórca tego koncernu, Wiliam 
Schubert oraz młodszy jego brat, Benń, rzą- 
dzili 50-ciotysięczną armią artystów, artystek, 

tąncerek, „girlsów*, śpiewaków, śpiewaczek, 
tancerzy, dekoratorów, reżyserów i innych 
pracowników teątralnych. Oprócz 300 stałych 
teatrów, do koncernu należały jeszcze teatry 
wędrowne, które wędrowały po całej Ame- 
ryce od Kanady do Ziemi Ognistej, od Kali- 
fornji do Florydy. 

Przyszedł kryzys. Amerykanki 
wróciły z Biarritz do N. Yorku. Ame- 
rykanie nie chodzą do bud b-ci Schu 
bert. Plajta. Obecnie mister W. Scho 
bert jest szefem reklamy w Metro - 
Godwyn - Mayer z pensją 400.000 do- 
larów rocznie, 

Interes idzie. 

  

    

  

Co na to panowie Stroński 
i Moosdorf? 

Na odpowiedzialność „Naszego 
Przeglądu* podajemy wiadomość, któ 
ra, o ile jest prawdizwa, świadczyłaby 
o poważnem rozminięciu się krajo- 
wych „obrońców wiary i kultury na- 
rodowej“ ze stanowiskiem prawdzi- 
wej akcji katolickiej. 

Z niemałem zdziwieniem przyjął świat wia 

domość że po uroczystem otwarciu rądjocen 
trali watykańskiej nadąny będzie, wygłoszony 
w „Cittą del Vaticano* referat o „teorji wzglę 

dności*, przez prof. Tullio Levi-Civita, człon 
ka Papieskiej Akademji Umiejętności. 

..Prof. Tullio Levi ta, jeden z najwy- 
bitniejszych fizyków jących, przezwany 
„włoskim Einsteinem* jest jedynym niekato- 
lickim członkiem Akademji Papieskiej Umie 
jętności. Do „Pont a Academią Scientia- 
rum“ naležeč mają jedynie najwybitniejsi u- 
czeni świata katolickiego. Przed przyjęciem 
do niej nowego członka, specjalna poufna 

komisja, przez samego - Papieża mianowaną, 
przedstawić mą Głowie Kościoła katolickiego 
dokałdne sprawozdanie co do moralnych i 
religijnych kwalifikacyj kandydata. 

Cdy Komisja ta, przyjęta na osobnem po- 
słuchaniu, wspomniała Piusowi XI, že Civila 
nąleży do żydowskiej gminy wyznaniowej 
Rzymu, Papież na uwagę tę odpowiedział 
„Prof. Leyi-Ci jest nietylko wiernym 
dem, ale też wielkim, genjalnym uczonym”. 

jim. 

  

   

    

    

   

  

     

  

SZKOŁA 
„DZIECKO POLSKIE" 
(pryw. powsz przygotow. do gimn.) 

otwiera u siebie starszą klasę, odpo- 
wiadającą poziomem l|-ej k „imnaz. 
Wstępne egzaminy odbędą się 16 go 

i I7 czerwca 

Podania przyjmują się w g. 1—3 pp. 
ul. Mickiewicza 11—II (wejście gdzie 
kino „Lux*) Tamże potrzebne bę- 
dą dobre—ideowe siły naucz. do 
Szkoły i Przedszkola, — pożądane 
muzykalne. Zgłaszać się zawczasu. 
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Echa napaści niepoczytalnych „obwiepolczyków'* 

Senat i Bratnia Pomoc Politechniki Lwowskiej wobec 

LWÓW. 23, 5. (Pat) Rektorat Po- 
litechniki Lwowskiej komunikuje co 
następuje: „Ogólne zebranie profeso- 
rów Politechniki Lwowskiej na nad- 
zwyczajnem posiedzeniu w dniu 21 
maja r. b. wy swe najwyższe obu- 
rzenie z powodu brutalnej napaści na 
profesora dr. Kazimierza Bartla, wy- 
bitnego uczonego, zasłużonego profe- 

  

na prof. Bartla. 

sora, niezmiernie przywiązanego do 
naszej szkoły i młodzieży, człowieka 
wielkich zasług dla Państwa i pięt- 
nując ten czyn wypowiada przekona- 
nie, że ogół młodzieży nie ma nic z 
nim wspólnego. Równocześnie ogólne 
zebranie profesorów składa profeso- 
rowi dr. Kazimierzowi Bartlowi wy- 
razy głębokiej czci za jego wybitne 

Zawieszenie wykładów na Politechnice 
Lwowskie. 

LWÓW. 23. 5. (Pat). Na murach 

Politechniki Lwowskiej pojawiło się 

dziś następujące zarządzenie rektora: 

Wezorajsza uchwała wiecu akade- 

mickiego została pojęta i wykonana 

przez pewną część młodzieży w ten 

sposób, że terorem uniemożliwiła dru- 

giej części młodzieży, pragnącej się 

  

uczyć, dostęp do wykładów i ćwiczeń, 

Wytworzyło to atmosferę, w której 

nauka i nauczanie są niemożliwe, Wo 

bec tego zawieszam wykałdy i ćwicze- 

nia od chwili tego ogłoszenia aż dG 

odwołania. ь 

Rektor (—) Sokolnicki. 

napašci na prof. Bartla. 

zasługi jakie oddał Państwu, mauce 
szkołe”. 

Równocześnie rektor Politechniki 
Lwowskiej prof. Sokolnicki otrzymał 
pismo następującej treści: 

„Bratnia Pomoc Studentów Poli- 
techniki Lwowskiej j delegacja kół 
naukowych Politechniki jako repre- 
zentacja ogółu młodzieży technicznej 
wita z radością podane do prasy 0- 
świadczenie kółka dublańczyków w 
sprawie incydentu jaki miał miejsce 
w dniu 20 maja r. b., z którego to 
oświadczenia wynika, że młodzież 
Politechniki za zajścia te odpowie- 
dzialności ponosić nie może, prosząc 
Jego Magnificencję o przyjęcie wyra- 
zów ubolewania dla profesora Kazi- 
mierza dr. Bartla i grona profesorów 
Politechniki oraz pełnego uznania dła 
jego pracy naukowej j zasług dla u- 
czelni*. 

Kryzys gabinetowy w Belgji zakończony. 
Zwycięstwo prawicy flamandzkiej. 

BRUKSELA. 23. 5. (Pat). Kryzys 
gabinetowy w dniu 23 b. m. wieczo- 
rem został zakończony. 

Premjer Renkin przedstawił: kró- 
lowi listę nowych ministrów i otrzy” 
mał jego zgodę. Gabinet, poza 
trzemą nowymi członkami, Sap 
pem (prace publiczne), Forthommera 

(komunikacja) iTaschoffenem (kolo- 
nje) w miejsce Crocaerta, który otrzy- 
mał sprawy wojskowe, nie zmienił 
swego obli Wejście Sappego do 
rządu jest zwycięstwem prawicy fla- 
mandzkiej, która wywołała ten kry- 

zys. 

    

  

Kim jest Gorgułow? 
Zeznanie Breszko-Breszkowskiego. 

PARYŻ, 23.5. (Pat). — Wczoraj w godzi. 
nach popołudniowych sędzia śledczy przesłu- 
chał znanego literata rosyjskiego Breszko- 
Breszkowskiego, współpracownika wydawa- 
nego w Berlinie dziennika rosyjskiego „Na 
Alarm, Świadek opowiada, jak przed 7 lub 
8 miesiącami był u swego przyjaciela Jakow 
lewa w Paryżu przy ulicy Św. Anny. Nagle 
wpadł jakiś człowiek o altetycznej budowie 
i o zwierzęcym wyglądzie. „Odniosłem wra- 
żenie — mówi świadek — iż Jakowlew znał 
go oddawna Nowoprzybyły zdawał się być 
człowiekiem egzaltowanym. Opowiadał © 
swej zielonej partji i o jej programie. W cią 
gu 10 minut rozmowy zdążył zaproponować 
Jakowlewewi wstąpienie do swej partji, jak 

również przyjęcie jego samego do stworzo- 
nego przez Jakowlewa stronnictwa wielkiej 
Rosji. Wszystkie te propozycje zostały odrzu 
eone przez Jakowlewa*. 

Świadek miał wrażenie, że znajduje się 
w obliczu manjaka, ogarniętego jakąś ideą 
fixe. Przypominał on typowego czekistę. 
„Ponieważ sam jestem sportsmanem — zaz- 
naczył świadek — zwróciłem uwagę na po- 
tężny wygląd fizyczny tego człowieka i po- 
wiedziałem że mógłby on zabić człowieka 
jednem uderzeniem. Na to odpowiedział on 
— „po eo pięścią, wygodniej jest rewolwe- 
rem*. Po zabójstwie Doumera, w fotografji 
mordercy rozpoznałem osobnika, którego 
spotkałem u Jakowlewa*. 

Gorgułow — Kołczak. 
PARYŻ, 23. 5. (Pat), — Rzeczoznawcy 

złożyłi dziś sędziemu śledczemu tłumaczenie 
notatki, pisanej przez Gorgułowa w chwili 
opuszczenia Monaco. Notatka ta znajdowała 
się -w manuskrypcie broszury, dotyczątej 
śmierei admirała Kołczaka. W, broszurze tej 
zamieszczona jest fotografja admirała, u do- 
łu której morderca dopisał następujące sło- 
wa: „Drogi przyjacielu, nasz wielki patrjoto 
rosyjski — ja, przywódca faszystów rosyj. 
skich, umieram w imię tego samego ideału 

co i ty. Zemściłem się za siebie i za pogwał- 
cony honor Rosji. Śmierć zdrajeom Kołczaka 

Rosji nacjonalistycznej*. — Naokoło foto- 
grafji znajdują się dwie daty: z prawej stro. 
ny 7-go grudnia 1920 r., data rozstrzelania 
Kołczaka, z lewej — 6 maja 1932 r., przypu- 
szezalna data śmierci Gorgułow, który w tym 
dniu dokonał zamachu i przewidywał praw- 
dopodcbnie, że zostanie zabity na miejscu. 

Wkzystkie te dokumenty zostały oddane 
psychjatrom do zbadania. 

Brutał, oszust i alkoholik. 
MORAWSKA OSTRAWA, 23. 5. (Pat). — 

W. eelu stwierdzenia przeszłości Gorgułowa 
jeden z urzędników policji paryskiej odwie- 
dził Pragę, Przerów. Hodonin, Bratysławę 
i-Berno, w których to miejscach, jak wia- 

domo, przebywał Gorgułow przed paru laty, 
W. toku dochodzeń stwierdzono, że morderca 
prezydenta Doumera dał się poznać, jako 
człowiek brutalny, zdradzający skłonność do 
oszustw i nałogowy alkoholik. 

  

Katastrofalne burze gradowe w Polsce 
zachodniej. 

KĘPNO, 23. 5. (Pat), — Wczoraj wieczo- 
rem przeszła nad powiatem kępińskim wiel- 
ka burza gradowa, która w 8 wsiach, położo- 
nych wpobliżu m. Rychał, zniszczyła dosz- 
czętnie zasiewy, powodując szkody na kilka- 
set tysięcy złotych. Poszkodowani, zwłaszcza 
drobni rolnicy. nie byli ubezpieczeni. Olb- 
rzymie szkody wyrządził również grad i po 
stronie niemieckiej. 

POZNAŃ, 23. 5. (Pat). — Pisma donoszą. 

że powiat nowotomyski nawiedziła w nie- 
dzielę silna burza, połączona z gradobiciem. 
Grad wiełkeści jaja gołębiego poczynił olb- 
rzymie szkody na polu. Katastrofa dotknęła 
szereg wsi powiatu nowtomyskiego. Szczegół 
nie ucierpiały warzywa i drzewa owocowe. 
Pczatem grad poczynił wielkie szkody w po- 
łączeniach telefonicznych. Szkody są tem 
dotkliwsze, że rolnicy tych stron nie byli 
ubezpieczeni od gradobicia. 

„Czy jestem niepopularny?* 
Interview z G. B. Shaw'em. 

Wiełki dziennik londyński, „Daily Ex- 
press“, wysłał do Shaw'a, po powrocie jego 
z Afryki Południowej, reportera z misją u- 

zyskania wywiadu. 
Shaw, od czasu swej podróży do Rosji, 

stracił sporo w opinji publicznej, która od- 
nosiła się dotąd tolerancyjnie i z pewną 
sympatją do jego krytyk i satyr na własne 
społeczeństwo. Ostatni ta Shaw'a 
w krajach Unji Poł. Afrykańs| wzmocniła 

     

    

  

jeszcze ten prąd krytycyzmu wobec enuncja- 
cyj pisarza, który podczas wizyty w Kapsta- 
dzie dał się znów ponieść swemu tempe 
mentowi i wygłosił rozmaite przemówienia, 
których tr wzbudziła odruch niechęci w 
społeczeństwie angielskiem. 

Redakcja „Daily Express* za pośrednict- 
wem swego wysłannika przedłożyła Sbaw* 
owi szereg pytań następujących: 

Pytanie: — Czy jest pan zadowolony z 
powrotu do Anglj 4 

Odpowiedź: — Nie, nasz klimat nie zy- 
skuje bynajmniej przy porównaniu z klima- 
tem w Kenya. 

      

  

Pytanie: — Jakie wrażenie odniósł pan 
po powrocie do Anglji? 

Odpowiedź: — Drogi panie, jeśli pan so- 
bie wyobraża, że w moim wieku można się 
poddawać wrażeniom i bawić jak tr: 
dziecko, rozmowa nasza chybia celu. Usiądź 
pan i mówmy do rzeczy. 

Pytanie: — Czy pan wie, że obecna po- 
dróż przyczyniła się do wzrostu niepopular- 
ności jego w Anglji? 

Odpowiedź: — Domyślam się tego, sądząc 
z najazdu fotografów i reporterów, którzy 
powitali mnie w Southampton oraz z pasji 
z jaką prasa podchwytuje i cytuje każde 
moje oświadczenie. choćby nawet fałszowane. 

Pytanie: — Czy to prawda, że podczas 
pobytu swego w Afryce nie powiedział pan 
nic przyjaznego o Anglji i o [mperjum Bry- 
tyjskiem? 

Odpowiedź: — Wiśtydzę się przyznać, ale 
to nie zgadza się z prawdą. Nie sądzi pan 
chyba, że obecna sytuacja w Anglji i Imper- 
jum Brytyjskiem zezwala na wylew uczuć 
zadowolenia i dumy. 

Pytanie: — Czy chciałby 
ostatnie dni życia w Rosji? 

Odpowiedź: — Nie myślę wogóle o tej 
sprawie, Nie udawaj pan idjoty. 

Pytanie: — Czy to prawda, że jeden z pań 
skich artykułów o Rosji wędrował po re- 
dakcjach na Fleet-Street i że żadne z pism 
nie chciało go przyjąć? 

Odpowiedź: — Nie wiem. Mogę tylko pa- 
nu oświadczyć aczkolwiek kwestja ta pa- 
na nie obchodzi — że za wszystko, com pi- 
sał o Rosji płacono mi po dolarze od słowa, 
śmiem twierdzić, że wiele pism nie uważało 
za możliwe dla siebie podjąć się wypłacenia 
takiego honorarjum. 

Pytanie: — Czy ma pan coś do powie- 
dzenia na temat prasy angielskiej? 

Odpowiedź: — Owszem, ale przez delikat- 
ność nie powiem ani słowa. г 

Pytanie: — Czy žywi pan uczucie wdzię- 

czności w stosunku do Anglji i Anglików? 

Odpowiedź: — Wielkie nieba. A to z ja- 
kiej racji? Lubię tych biedaków i starałem 
się przez całe życie wpłynąć na połepszenie 
ich warunków bytu, udzielając im sporo rad. 

Pytanie: Czy pan sądzi, że zasługi w 
dziedzinie twórczości równoważą jego braki 
jako obywatela? 

Odpowiedź: — Zdaje mi się, że pytanie 
to jest dalszym ciągiem pytnia na temat 
wdzięczności. Wracaj pan, drogi panie, do 
siebie do domu i pomyśl serjo i własnych 
niedomaganiach. 

EERUTTEWOIZYZETZCZE NIN 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

— Jerzy Kossowski. Biały folwark. 
bethner i Wołff. Warszawa. 

Dawno oczekiwana nowa pow 
Kossowskiego p. t. Biały folwark uk. 
w wydaniu książkowem. 

Czytelnicy odnajdą w niej starych, dob- 
rych znajomych z „Ceglanego domu*, gdyż 
Biały folwark, stanowiąc sam w sobie zam- 

kniętą całość, jest jednocześnie „dawno za- 

powiadanem przez autora rozwinięciem dzie 

jów Józka Zameycia, Krystyny i obu Zamey- 
ciówien. Dzieje te, będące treścią Białego fol 
warku, układają się niezmiernie interesują- 
а0. 

Naprzemiany tragizm i charakterystyka 
osób działających, zwłaszcza żywe wizerunki 

osób przykuwają uwagę. 

   

      

pan spędzić 

  

  

  

Ge- 

    

   
Jerzego 
zała się 

— Litvin Rebreanu. Ion. Głos miłości. 
TŁ Łukasik. Wyd. Gebethnera i Wolfta Mało 
znamy literaturę sąsiedniego i przyjaznego 

narodu rumuńskiego. Powieść Rebreanu prez. 

i y rumuńskich, autora Ciuleandr 
lców i inn., jest epopeą chłopską 

wanji, kędy fatalizm wschodni łączy 
się ze słowiańską żądzą ziemi i potęgą pier- 

wotnych instynktów, Krytycy widzą w Io- 

nie pewne analogje do chłopów Reymonta, 

zwłaszcza w postaci bohatera, rumuńskiego 
Boryny. 

   
      

    

PŁUG ŻYCIA. 
Oprócz starego, znanego sprzętu do 

orania ziemi — pługiem nazywa się 
również maszyna. odgarniająca zimą 
nadmiar Śniegu. Posuwa się spokoj- 
nie, lecz z jakąś nieubłaganą rytmiką. 
Zda się, że niema tak wielkiej przesz 
kody śnieżnej, któraby mogła powstrzy 
mać jego pochód. Idzie naprzód i oczy 
szeza drogę. Po przejściu pługu tor po 
zostaje gładki, łatwy do przebycia, a 
wzdłuż toru rosną wały śniegu. Biały 
skrzący się balast nie odrazu znika — 
zostaje tylko odrzucony na boki. Po- 
czątkowo trzyma się, silny i dumny, 
zda się drwić z despektu, jaki mu wy 
rządzono. Nie trwa to długo. Trudno, a 
może i niepodobna istnieć za nawiasem 
ogólnej drogi. Niepótrzebny śnieg za- 
czyna nis się samorodnie: czer- 
nieje, kurczy „ topi. A potem przy- 
chodzi słońce i wał Śniegu znika. Cał- 
kowicie wsiąka w ziemię, która wehła 
nia wszystko. która jest zdolna przy- 
jąć w siebie nawet morze krwi. 

Takim pługiem oczyszczającym dro 
gę życia, jest postęp. Idzie naprzód i 
nieubłaganie odrzuca wszystko, co na- 
gromadziła przeszłość, a co straciło 
swą rację bytu. 

Zapewne, łatwiej pogodzić się z bez 

  

  

    
     

   

litosnem usuwaniem niepotrzebnego 
śniegu, niż — z bezlitosnem: usuwa- 
niem niepotrzebnych zawodów, co 0z- 
nacza poprostu niszczenie całych zastę 
pów ludzi. Ale protest przeciwko temu 
ma akurat taki sens, jak protest przeci 
wko niszczeniu nadmiaru śniegu. Są 
to konieczności — można je stwierdzać 
lecz przeciwstawić się im niepodobna. 
Bez tego rodzaju ofiar postęp jest nie- 
osiągalny, a właśnie postęp prowadzi 
do zdemokratyzowania kulturalnych 
potrzeb: elektryczność, naprzykład, za 
biła zrazu fabrykację świec, łojówek i 
lamp naftowych, lecz — rozjaśniła 
ciemne nory i umożliwiła ludziom 
pracę przy świetle dostatecznie jasnem 
i niemigotliwem. A to jest ważne. Do 
piero to jest ważne, bo ci, którzy nie 
czuwali przy pracy, mieli i tak Świa- 
tło srebrnych i złotych kandelabrów. 

Oczyszczenie drogi z nadmiaru 
śniegu ma doniosłe znaczenie, zwłasz- 
cza dla tych którzy idą piechotą, a nie 
dla tych, którzy jadą, rozparci na po- 
duszkach wygodnego pojazdu. Dla 
nich oczyszczenie torów jest raczej nie 
potrzebne — odziera pejzaż z uroku 
dzikości. 

Nie złorzecząc tedy bynajmniej pra 

        

cy pługów — przyjrzyjmy się wałom 
śniegu wyrzuconego za tor współcze 
sności. Miasto zwłaszcza jest „wdzię 
cznym* terenem do przeglądów armii 
niepotrzebnych ludzi, dla których v 
sny zawód stał się wkońrueprawd 
wym i najwię m zawodem. 
czele łańcucha. splatającego 
teraźniejszość z przeszłością — w 

wają się rzecz prosta. liberje, jako naj- 
bardziej rzucające się w oczy, a więc 
pośłańcy. dorożkarze, , karawaniarze 
konnych karawanów i t. p. 

Najeiekawszy z nich, to typ stare- 
go ulicznego posłańca, Warto się 
chwilę zatrzymać przy tej po 
staci, żegnającej zawsze naszą 

epokę * pośpiechu i — telefonów 
Gdyby zawód posłańca miał ja 
kieś godło — symbolem jego powinen 

by być gołąb. Doprawdy, jest tajem- 
iczy zek pomiędzy ptakiem, nio 

sącym list pod skrzydłem, a cziowie 
kiem, niosącym list pod czapką. Może 
nawet z dwojga — człowiek | bar- 
dziej „„wzruszająco-romantyczny“. Go- 
łąb wraca poprostu do gołębnika i 
przywozi, rad nierad, karteczkę, któ- 
rej się nie umiał pozbyć. Posłaniec na 
tomiast idzie po słońcu, słocie, desz- 
czu, mrozie. śpieszy się. męczy, wcho- 
dzi zdyszany na ostatnie piętra wyso- 
kich domów — kierowany właściwie 
tylko przez uczciwość zawodową, 
gdyż otrzymał zapłatę zgóry i wie do- 

        

    

  

  

    

   

   

na 

  

    

  

    

- wiek. 

brze, że prawie nikt nie notuje nume- 
ru jego czerwonej czapki. 

W tej to czapce właśnie mieści się 

cała siła. Któżby powierzył przesyłkę 
lub ważny list, pierwszemu lepszemu 

biedakowi. napolkanemu na ulicy? I 
który z biedaków nie wykor ałby 

okazji do przyswojenia sobie byle dro- 
biazgu? Ale z chwilą, gdy ten sam bie 
dak nałożył czerwoną czapkę -- stał 
się uczciwym człowiekiem, najzupel- 

niej zasługującym na zaufanie ludzkie 
Zdawałoby się drobiazg. taki a nie 

inny krój czapki, taki, a nie inny jej 
kolor i oto właśnie całkiem inny czło- 

Dziwny doprawdy wp.yw na 
psychikę ludzką wywiera mundur, 

choćby był tylko liberją. Kiedy pług 
życia — postęp — odrzucił posłańców 
za nawias ogólnej drogi, zdawało się 
rzeczą całkiem pewną. że powrócą nie 
bawem w innej postaci, w najgorszym 
razie — zaczną żebrać Ostatecznie od 

biernego wyczekiwania na ulicy. aż 

ktoś da złotówkę za doręczenie listu. 

lub paczki — do wyciągnięcia ręki na 

tejże ulicy, w oczekiwaniu, że ktoś wło 
ży w nią parę groszy za nic — bvł, 

pozornie, tylko jeden krok. A jednak 
starzy posłańcy tego jednego kroku nie 
zrobili. Pozostali wierni swoim czer- 
wonym czapkom. Tak wierni, że oku 

pują prawo noszenia ich dołą nędza- 

rzy. 
Jak symbolem posłańca może być 

    

     

            

   

      

  

gołąb, tak symbolem dorożkarza jest 
niewątpliwie wróbel, stale kręcący się 

pod konną dorożką, gdzie znajduje od 

padki owsa. Kiedy piug życia -- po- 
stęp — puścił na tor taksometry, z 
miast zaczęły znikać niepozorne, gra- 
natowe dryndy. a razem 7 niemi — 
niepozorne, szare wróble. Część doro- 
żek jednak została. Godzinami koń i 
człowiek wyczekiwał otępiony bra- 
kiem ruchu, zmordowany nadmiarem 

          

„wypoczynku i niedomiarem  poży- 
wienia. Cierpiał i koń i człowiek, ale 
może właśnie šwiadomo: że stara, 

  

wierna szkapina jest również udręczo- 

na — dodawała siły człowiekowi. Mi- 

mo to dorożkarze cor „garbi 
li się na swych niewygodnych siedze- 
niach bez oparcia i w zasięgu wszelkiej 
niepogody. Rzecz prosta — widok szo 
ferów „rozpartych na poduszkach, 
osłoniętych ze wszystkich stron i — 
ruszających co chwila — był poprostu 
nieznośny. 

„Podłe czasy'* — skarżyli się dryn 

dziarze — „podłe czas 

Owóż okazało się, że podłe cza 
w całej dosłowności swojej, stały 
podlejsze dla szoferów, niż dla doroż- 
karzy. Właśnie ogólny zastój zażegnał 
zbyt długie postoje. Dziś, gdy ma się 
do wyboru taksówkę, lub dryndę, bie- 
rze się częściej tę ostatnią, gdyż wiado- 
me że najdalszy kurs w obrębie mia- 
sta nie przekroczy złotówki. Natural- 

    

    

       

   

  

  

     
  

nie — dorożkarze trzymaja się tego 
taniego kursu i bynajmniej nic chcą 

tać z prawa zakładania liczni- 
. Kiedy z dniem 15 kwielnia uzy- 

skali'prawo na liczniki — kiłku doroż 

karzy warszawskich zaryzykhówało wy 

próbować tę inowację Okaznio się 

jednak że publiczność omija starannie 

„utaksometrzone dorożki. a bardziej 
„konserwatywni* dorożkarze nielito- 
ściwie wykpili .„katarvniarzy*. Już 

nazajutrz niepodobna było spotkać 

dryndy z licznikiem. Natomiast co- 
raz częściej widuje się odnowioną doro 

żkę, prowadzoną przez całkiem młode- 

go dorożkarza, który ze złośliwym u- 
śmieszkiem zerka sobie w stronę pró- 

żnujących taksówek. 

   

  

    

  

  

Pług życia — postęp —— zahaczył 
się o kryzys i przystanął. Przystanął 
nieomal na całej linji. ludzie zaczęli 
pogrążać się w mroku nędzy, odma- 
wiać sobie nietylko taksówek. lecz na 
wet rzeczy tak, zdawałoby się, niezbęd 

nej, jak elektryczność. Wrogowie po- 
stępu mają w tym wypadku temat do 
optymistycznych wniosków. Doszło bo 
wiem do tego, że np. w Poznińskiem, 
otwierają nowe fabryczki lamp I afto- 

wych, tańszych niż elektryczność. Lu- 

dzie szybko wracają do ..sielanki* 
prymitywu, ale, doprawdy -- tylko z 

cnwilowej konieczności 

  

  

    
  

Marja Mil kiewiczowa,



  

Nr. 116 (2358) K U RSISBER W. IODSE NS K I 3 

IE $ CI I OBRAZKI Z KRAJU. Olbrzymi pożar olejarni przy ul. Ponarskiej 
Smorgonie. 

Brawo Bajby 

  

    4 niespodziankę zgotowało Koło Mło- 
Wiejskiej w Bajbach, gm. smorgoń- 

skiej, pow. oszmiańskiego, w dniu 15 maj 

r. b. Miłą, bo ślicznie naogół wy i 
jego członkowie z ról, ie im przy 
w udziale, 

Niespodiz 
Bajbami, r 

      

         

    

1ką zaś było to, Ż 
y tu jesz nie wid 

ny teatru atorskiego. Spała sobie kocha- 

na ludność na oba boki i dobrze jej z tem 
było. W, roku bieżącym losy adziły jed- 

  

     

      

    

    

  

   
   

prawiony w pracy o 
nej, mimo niepomyślnych warunków 
gotowywanie się do II egzaminu) oraz 

    

(pr 
b 

    

   
   

  

nego nawet negatywnego ustosunkowania się 
ludności do wszystkiego co piękne i szłache- 
ine, nie 
Mio 
wie 

. Organizuje Koło 
z „ którego członko- 

p azu do Przysposobienia 
Rolniczego poprzez konkurs uprawy bura- 
ków pastewnych, prawie że nieznanych je- 
szcze w tej wiosce. 

Zkolei 
torski. Jak 

    

izuje teatralny zespół ama- 
      

  

   nie roli męskiej, co 
udaje się jej znakomicie. 

Zapyta tak źle w bach, że 
brak jest ży męskiej? Nie Jest tu 
inna, smtna lecz niestety prawdziwa przy- 
czyna. Niewyrobiony obywatelsko element 
wioskowy łatwo ulega wpływom różnych wy 
wrotowców i apostołów doktryny komuni- 

ej, któr į į masie wbi- 
j w głowę prawosławna nie 
powinna mów ać po polsku. Stąd 

ło pol- 
skiego słowa i druku. a co za tem idzie, cofa 
się wstecz pod względem kulturalnym i spo- 
iecznym. 

    

  

   trzeba 
        

młod 

    
    

       
  

  

    

     

W takiem to środowisku zapala się nowa 
piękna pochodnia, Koło Młodzi Wiejs- 
ki które, twierdz będzie miało 

gście z błądzących rówieśników 
na proste lo 

    
          

  

Ale — kurtyna się rozsuwa. Scena urzą- 
dzona w stodole, jak na tutejsze warunki — 
gustownie. Amato grają z przejęciem i 
werwą. Jednoaktówka p. t. „Kajcio* ode- 
grana dobrze. Brawo! 

Po krótkiej przerwie piękna inscenizacja 
piosenki „Tam pod Krakowem na błoniu”. 
Śliczne buzie, miłe głosiki, pełne wdzięku i 
prostoty wykonanie. Jakieś podniecenie i za- 
chwyt maluje się twarzach widzów jak 
i artystów, udziela się mimowoli wszystkim. 

a 

      

    

      

  

      

Po krėtkiej 
moru niema 

pijanica — 

bawa taneczna 

rzerwie wesoła i pełna hu- 
a w knajpie. Oberwaniec i 

elnie! Po przedstawieniu za- 

nastrój miły i sympatyczny. 
Grupka rozwydrzonych młokosów. oburzona 
widocznie na „nowe poriadki* demonstruje 
hałaśliwie pod oknem, lecz pełne dostojnej 
powagi zachowanie s młodzieży zorganizo- 

wanej nie podtrzymuje ich wojowniczego a- 
nimatszu, godnego lepszej sprawy, wobec cze- 
go rozchodzi się jak niepyszn. bawa trwa 
dalej. Jakaś powaga chwili, głębokie prze- 

iękna i szacunek samego siebie, czar 
1y młodzieńczej góruje nad wszystkiem 

ytrwałości i powodzenia pięknej i szla- 
chetnej pracy Koła Młodzieży Wiejskiej w 
Bajbach z serca życzy: Obserwator 

Druja. 
Z życia strzeleckiego. 

    

   
   

  

  

  

    

   

  

    

  

     

  

  

  

W| dniu 14 b. m. z inicjatywy wszystkich 
-członków Strzelca raniem nowoobrane- 
go Zarządu odby przedstawienie i za 
bawa taneczna w s 

  

    

    

Pokój do wyna 
i „Podejrzana osoba*. Samo wyko- 

nanie sztuczek, biorąc pod uwagę iż prawie 
wszyscy amatorzy to ludzie pracy fizycznej 
i z małemi wyjątkami pierw raz wystę- 
pują na scenie — było nie r ajgorsze i na- 
wet dość wybredna publiczność gorszej gry 
się spodziewała. 

To powinno zachęcić Strzelców do dalszej 
w kierunku dawan przedstawień, 

alci,. dodaje 0g- 
lady i wyrabia jednostki o pewnej dozie in- 
teligencji. 

Po przedstawieniu zabawa taneczna — 
niczem nie zakłócona — przy dźwiękach or- 
kiestry wojskowej 19 Baonu KOP., przecią- 

zła się do wschodu słońca. Dochód 

    
  

  

    

    

  

   

  

      

   

bawy i przedstawienia przyniósł dla Str 
са 180 zł. - 

Powyžszą imprezę str. ką poparła miej 
scowa intelige i odowi wojskowi. 

       
r- 

przedewszystkiem 
ęły zebraniem i u- 

i tym, które 

Należy się więc im ze strohy Strzelce: 
deczne podziękowanie, a 
tym paniom. które się zaj. 
rządzeniem bufetu, jak ró 
wz udział w przeć 

i Strzelec Dru 
członkowie z Z 

  

       
    

   

  

        

  

    

  

J nie zaśnie 
arządem a Z 

zgod- 
id z nie 

  

członkami pójdą dalej po wytkniętej drodze 
wkrótce może stanąć własna Świetlica. a jest 
to możliwe, bo plac i materjał na budowę 

są. Wiłasny Dom-Świetlica będzie podstawą 
istnienia i rozwoju tej organizacji. 

Troki. 
Wiec posła Bronisława Wędziagol- 

skiego w Trokach. 

  

W dniu 22-go maja 1932 r. odbył się 
poselski w Trokach, na który przyjechali wi 
ce prezes Rady Wojewódzkiej BBWR p. po- 
seł Bronisław Wędziagolski i z ramienia Sek 

   

retarjatu Powiatowego kierownik biura p. 
Andrzej Gawda. 

Na wiecu było obecnych przeszło 150 
osób — przeważnie wieśniacy z okolicznych 
wiosek. Wiec zagaił p. Bohdanowicz. Na prze 
wodniczącego pcwołano jednogłośnie p. E 
sza Jutkiewicza. Przewodniczący przed ud 
leniem głosu p. posłowi Wędziagolskiemu w 
krótkiem a treściwem przemówieniu podkreś 
lił długoletnią działalność p. posła Bronisła- 
wa Wędziagolskiego na polu społeczno-poli- 
tycznem i jego zasługi na niwie społeczno-sa- 
morządowego na terenie pow. wileńsko_troc- 
kiego p. poseł Wędziagolski w blisko 2 godzina 
nem przemówieniu omówił sprawę 1) ustawy 
konstytucyjnej, 2) ustawy samorządowej, 3) 
ustawy szkolnej 4) sprawy ubezpieczeń soc- 
jalnych. Wkońcu omówił sprawę ulg podat- 
kowych, jakie r. zastosował dla rolników. 

Po przemówieniu p. posła Wędziagolskie 
go zebrani uchwalili następujące rezolucje: 

1) członkowie i sympatycy BBWR. zebra- 

ni na wiecu poselskim w Trokach uchwalają 
wyrazić pedziękowanie i solidaryzowanie się 
z poczynaniami rządu w imię dobra państ. 
wa, 2) uchwalają wyrazić podziękowanie i 
uznanie p. p. posłom i senatorom. BBWR. 
z p. pułkownikiem Sławkiem na czele za ich 
pracę dla dobra państwa i dobra ogółu oby- 
wateli, 3) uchwalają wyrazić podziękowanie 
i pełne uznanie p. posłowi Bronisławowi Wę- 
dziagolskiemu za jego długoletnią pracę na 
polu społeczno-politycznem, a wszczególno- 
Ści za opiekewanie się szerokiemi masami 
ludności pow. wileūsko-trockiego. 

Na zakończenie zebrani wznieśli trykroiny 
okrzyk: Pierwszy Marszałek Polski Józef Pił- 
sudski niech żyje- 

Po wiecu bardzo wiele osób zwracało się w 
różnych sprawach do p. posła Bronisława Wę 
dziagolskiego, których zaraz p poseł przyjmo 
wał. W sprawach organizacyjnych BBWR. 
przyjmował interesantów p. Gawda Andrzej. 

Zlikwidowanie niebezpiecznej bandy 
złodziejskiej w Oszmiańskiem. 

Władze bezpieczeństwa publicznego na te- 
renie pow. oszmiańskiego zlikwidowały nie- 
bezpieczną szajkę złodziejsko-bandycką, któ. 
ra od dłuższego już czasu grasowała w Osz- 
miańskiem i pow. sąsiednich. Na czele szaj- 
ki stał niejaki Jan Taraszkiewicz, pomoceni- 
kami zaś byli jego dwaj bracia. Pozatem 
zatrzymano 4 innych osobników, którzy na- 
leżeli do szajki. 

Na wieść o zlikwidowaniu bandy Tarasz- 
kiewieza ludność powiatu odetehńęła z ulgą, 
gdyż była ona ciągle teroryzowana, okrada- 
na i niepokojona. (e). 

Z pogranicza. 
Zamknięcie graniey polskiej 

dla uciekinierów z Sowietów. 

Na terenie pogranicza polsko_sowieckiego 
w rejonie Iwieńca i Rakowa w ostatnich 
dniach przedostało się kilkunastu włościan 
sowieckich z okręgu zasławskiego. Ponie- 
waż wśród zbiegów 11 włościan posiadało 
pierwsze oznaki tyfusu z polecenia władz 
wysiedlono ich zpowrotem. 

W związku z panującą za kordonem epi- 
demją tyfusu plamistego na odcinku Woło- 
żyn uciekinierzy z Białorusi sowicekiej nie 
będą wpuszezani na terytorjum Polski. 

Pożary na Wileńszczyźnie. 
Wi ostatnich dniach na terenie wojewó- 

dztwa wileńskiego zanotowano 18 poža- 

rów. z tego trzy większe, a mianowicie: w m. 
Krzywicze, pow. wilejskiego pożar strawił 
8 budynków mieszkalnych. Ogien powstał 
w domu Bielewicza Antoniego. Drugi pożar 
powstał we wsi Janowicze gm. bienickiej, 
gdzie pastwą płomieni padło E domów miesz 
kalnych, 7 stodół ze zbożem i kilka budyn. 
ków. Podczas akcji ratunkowej 2 osoby od 
niosły ciężkie poparzenia. Straty znaczne, 
lecz nieustalone. 

W. lesie państwowym oddalonym 6 dwa 
kilometry od Podświlja gm. pliskiej zapali- 
ły się podkłady kolejowe i słupy telefoniczne 
oraz zwiezione drzewo. Ogień strawił kilka- 
set słupów i podkładów kolejowych. Straty 
znaczne. 

Powód pożaru nie ustalony. 

    

   

   

          

WIESCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

„2-5 - Dziż 

Miejski) ii“ 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

Pi 
film aźwięcc, Afera pułkown. Redla 
ilm na tle znanej afery szpiegostwa rosyjskiego w Austrii, 

——u "| WKROTCE: „X 27“     

Zdemaskowanie oszusta 
podającego się za harcerza z Westfalii. 

LIDA, 23. 5. (Pat), — Miejscowa nau- 
=czycielka szkoły powszechnej Nr. 1 w Lidzie 

p. Teofanja Mikoniówna, drużynowa druży- 
ny żeńskiej Z. H P. wpadła na trop niebywa- 
łego oszustwa jakiego dokonywał pseudo-har 
terz z Westfalji Wacław Drelicki vel Dzie- 
licki. Oto, wymieniony, wedle jego zeznań, 
„podobno przybył do Polski jeszcze w roku 
1931 i wędrując z miasta do miasta zbie- 
rał różne dane nawiązywał znajomości, od- 
wiedzał szkoły zarówno powszechne i šved- 
nie, z harcerzami urządzał wycieczki, poga- 
danki, wzamian doznając serdecznego przy- 
jecias 

Największą sympatją cieszył się u płci 
żeńskiej piękny młodzieniec w mundurze 
harcerskim, na rękawie którego widniało wy- 
pisanych powyżej 20 miast Polski. Pozyski- 
wał czułe dedykacje do książki podróżnej i 
fotogratje. W sažnistych dedykaejach dzię- 
©kowano harcerzowi z Westfalji za wygła- 
szanie tak pięknych pogadanek, które — jak 
pisał korespondent „Kurjera Nowogródzkie- 
go% z Baranowicz „znajdowały odpowiedni 
oddźwięk wśród naszej młodzieży, a niektó- 
re momenty wywoływały łzy w oczach słu- 
chaczy, gdy poruszana była sprawa stosun- 
ków, w jakich rodacy przebywają obecnie 
w Westfalji*. 

I tak gość z Westialji zwiedził Toruń, 
„południe i północ Polski, dostał się na zie- 

  

  

  

  

mie półnoeno-wschodnie, zawitał do Bara- 
nowiez, Nowogródka, zahaczył o Lidę w gim 
nazjum państwowem z harcerzami udządził 

wycieczkę do Białohrudy, urządził odczyt, za 
który urządozono mu przyjęcie, a harcerki 
zaofiarowały się wyhafłować na rękaw mun- 
duru nazwę „Lida*. 

Po trzechdniowym pobycie w gimnazjum 
państwowem postanowił odwiedzić harcerzy 

i harcerki szkół powszechnych Nr. 1 i Nr. 2 
w_Łidzie. Jednakże został tu zdemaskowany 
przez drużynową p. Mikoniównę. Okazało się 
że dokumenty jakie posiadał były sprytnie 
podrobione. Mimo, że w zeznaniach swoich 
twierdził, iż należy do tajnego związku har- 
cerskiego w Niemczech, nie ma dokładnego 
pojęcia o harcerstwie, a nawet zapytany © 
położenie miast w Westfalji, nie umiał 
wskazać takowych. W rozmowach często się 
powoływał, że był nauczycielem w Westfalji, 
ba, nawet akademikiem, nauczycielem szkół 
średnich i t. p., na co nie ma najmniejszych 
dowodów, a eo najważniejsze. nawet pisać 
artografieznie nie umie. Dowód osobisty jaki 
posiadał wystawiony w Toruniu, jest nieu- 
miejętnie sfałszowany. Że jest harcerzem, 
również nie posiada żadnych dowodów. 

Na podstawie powyższych spostrzeżeń 
powiadomiona policja wylegitymowała słyn- 
nego gościa z Westialji. Przycišniety do mu- 
ru, przyznał się do sfałszowania dokumen- 

  

tów, lecz kim jest, jak brzmi jego prawdzi- 
we nazwisko, nie dało się ustalić, gdyż w 
zeznaniach daje odpowiedzi bardzo mętne. 

Wi związku z powyższem zostały rozesła- 
ne listy gończe do miejscowości, w których 
przebywał, a jego osadzono w więzieniu. 
Jednocześnie skonfiskowano materjał, jaki 
przy sobie posiadał — książkę podróży w 
której były różne notatki, sumy, jakie posz- 
ezególne drużyny harcerskie, czy też szkoły 
albo nawet i osoby pojedyńcze dawały mu 
na podróż. Sprawa powyższa wywołała du- 
żą sensację wśród miejscowego społeczeńst- 
wa oraz harcerzy. 

Też oszuści. 
Różnież aresztowano w Stołpeach dwóch 

podejrzanych osobników, którzy podali się 
za harcerzy i oświadczyłi, iż pochodzą z 
Czech i Jugosławji i odbywają podróż nao- 
koło ata. Rzekomi harcerze mieli zamiar 
udać się do Rosji Sowieckiej. Jak się oka- 
zało nie są to żadni harcerze, lecz zwykli 
oszuści, którzy nie mając żadnego zajęcia 
wałęsali się od miasteczka do miasteczka 
zbierając ofiary ©d naiwnych. (e). 

Lida. 
Lidzki P. K. S. bije na głowę nowo- 

gródzką Makabi. (10:0). 
Ostatni mecz pilki nožnej rozegrany po- 

nawogrodzką Makabi a li 
K. S. przyniėst dla lidzian nie 
Oto ni mniej ni wiecej — lidzia i 
10 bramek! gdy tymczasem nowogródzianie 
ani jedne 

Raźniecki, strzela przed przerwą pierwszą 
bramkę oraz po przerwie czwartą i pi 

        

    

  

  

   

  

    Sokoło — przed przerwą drugą i czwar- 
ią. po przerwie szóstą, Urbanowicz — po 
przerwie drugą i trzecią, podkomisarz Ko-     

  

belski po przerwie pierwszą oraz Miler przed 
przerwą tr 
Z przyjemno: 
nałego bramkarza P. K. 
który nie pozwolił sobie w 
mki. Kontrastem był niby 
bramkarz Makabi, który poza rozs 

ąk. przew. i chwytnaiem się z 
„żołądek”, nic nie umiał pokazać. Makabi od 
jechała z miną wielce skiszoną, tłum: 
że do Lidy przyjechali bez treningu i zgra- 
nia. Być może. Tyłko że P. K. S. jakoś i L. 
O. S. P-owi wpako na pierwszym meczu 
dwie bramki. A to coś znaczy, nieprawdaż? 

Szczuczyn k. Lidy. 
Zbiórka uliczna Z. P. O. K. 

W: Szczuczynie k.Lidy Z. P. O. K. zorga- 
nizował zbiórkę uliczną, która przyniosła 
80.52 zł., z czego 10 zł. wysłano dla głodnyci 
dzieci z Zagłębia Dąbrowskiego, łą 
sumę przeznaczono na rzecz akt 
nia dzieci w szkołach miejscowy 

Koncert Z. P. O. K. 
Staraniem referentki finansowej Z P. O. 

K. p. talji Wadasowej w dniu 16 maja b. 
r. odbył się w Szczuczynie k. Lidy konc 
w którym udział wzięły 2 orkiestr 
i salonowa pod kierowniectwen. p. I 
skiego. 

Orkiestry wykonały kilka utwoców Mo. 
niuszki i Straussa. wyw'azujac 1ę z za 
nia doskonale. 

Na urozmaicony program wieczoru zło- 
żyły się również produkcje taneczne w połą. 
czeniu ze śpiewem p. T. Remo. Artystka 
wykazała w wysokim stopniu poczucie arty- 
styczne i nerw sceniczny 

Zagrana przez zespół aumat)có v wesoła 
farsa p. t. „Kłopoty Edwarda" serdecznie u- 
bawiła widownię. Zespół ten w usob:e p. 
Walawskiej, Wierzbickiej 1 p. “+ Ilmonowi 
cza wróży dobry zacząt»x w rozwoja Kółka 
Dramatycznego. 

Całkowity dochód z imprezy w sumie 
89 zł. 23 gr. został przeznaczony na miejsco- 

  

  

   ą trzeba wskazać na dosko- 
>. p. Sienkiewi    
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Olbrzymia zniżka cen beko- 
nów pod wpływem wiado- 

mości z Danii. 
Związek Przemysłu Bekonowego otrzymał 

dziś od swych korespondentów zagranicz 
nych doniesienia, świadczące o zupełnej de- 
rucie, jaka zaponawała na londyńskim ry 

bekonów pod wpływem samych tylko wieści 
o podjętym przez Danję po zakończeniu z 
nego lokautu olbrzymim uboju trzody chlew- 
nej. 

Tak więc z Kopenhagi donoszą, że ubój 
trzody w Danji na wyrób bekonów w okre- 
sie od 12 do 19 b. m. wyniósł 225.000 sztuk. 
a zalem przekroczył o przeszło 80 proc. ubo- 
je, dokonywane przez bekoniarnie duńskie 
w okresie przedlokautowym. Dla porównania 
należy przytoczyć że ubój holenderski w tym 
samym okresie wyniósł 22.000 sztuk, szwedz 
ki — 12.000, litewski — 9.000, polski 
w tygodniu 7—12 b. m. — 24.000 sztuk 

Pod wpływem tak olbrzymiego zwiększe- 
nia uboju w Danji rynek brytyjski ułegł 
zupełnej dezorganizacji i zareagował na nią 

gwałtowną zniżką cen bekonów, chociaż to- 
war du , pochodzący z uboju polokauto- 
wego nie pojawił się jeszcze w sprzedaży. 

Według notowań giełdy londyńskiej z dnia 
wczorajszego za centnar płacono: bekon duń- 
ski — 52 do 60 szylingów, hołenderski — 

48 do 56 szyl., polski zaś — 48 do 52 szyl. 
Spadek zaiem wyniósł około 26 szyl na cent- 
narze. 

Rzeczoznawcy twier: że po nadejściu 
na rynek angielski większych transportów 
bekonu duńskiego ceny ulegną jeszcze dal- 

j zniżce. (Iskra). szej 

Wycieczka do Kowna. 
Władze polskie oraz litewskie zezwoliły 

na przepuszczenie przez zieloną granice wy- 
cieezki sjonistów wileńskich w ilości 60 0- 
sób. Wycieczka la, na czele z prezesem rady 
gminy żydowskiej d.rem Wygodzkim udaje 
się dnia 7 czerwca r. b. do Kowna, gdzie za- 
bawi do 15 czerwca. 

Z wycieczką tą uda się kilku kupców ź 
dowskich, którzy będą się starali nawią 
kontakt z kupeami kowieńskimi. 

Wycieczki z Kowna. 
W czerweu r. b. do Wilna przybędzie ©. 

koło 100 harcerzy litewskich oraz 2 wyciecz 
ki szkolne z Kowna. 
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Łuna nad dzielnicą ponarską. 
W) niedzielę o godzinie 8 wieczorem mia- 

sto zaalarmowane zostało przeciągłemi gwiz- 
dami syren fabrycznych i kolejowych i olb- 
rzymią łuną nad dzielnicą ponarską. 

Szybko potem miasto Iotem błyskawicy 
obiegła wiadomość, iż to jedna z najwięk- 
szych fabryk w naszym kraju olejarnia Kur- 
łandzka stanęła w płomieniach. 

Przyczyna pożaru. Gwałtowne 
tempo. 

Pożar powstał jakoby z powodu wybuchu 
zgromadzonych w palenisku gazów, w chwili 
Gtwarcia przez palacza Gudańca szybru kot. 
ła. Ogromny płomień, który wówczas wy- 
buchł napetkawszy na łatwopalne materjały, 
w postaci beczek z pokostem, zaczął szybko 
się rozszerzać, obejmując coraz nowe objek- 
ty. 

© wybuchu pożaru natychmiast powiado- 
miono straż ogniewą, lecz zanim straż prz, 
była, pożar zrobił znaczne postępy, przyj- 
mująe rozmiary olbrzymiej pożogi. 

Cysterny z pokostem i olejem pękały z 
wielkim hałasem. 

Zagrożenie składów Mono- 
polu Tytoniowego. 

Mimo rozpaczliwych wysiłków miejskiej 
i przybyłej z pomocą kolejowej straży ognio- 
wych pożar rozszerzał się z niezwykłą szyb- 
kością przerzucając się również na sąsiedni 
4-pietrowy gmach, w którym znajdowały się 
składy gotowych wyrobów i surowców. 

Wzmagający się z każdą ehwilą pożar 
zagroził poważnie szeregowi sąsiednich bu- 
dynków, stwarzając groźne niebezpieczeńst- 
we dla mieszczących się wpobliżu składów 
Państwowego Monopolu Tytuniowego. Ce- 
łem uratowania tych składów zawezwano od 

  

  

działy pomocnicze wojskowe które wespół 
ze strażakami dzielnie broniły składów przed 
niszczącym żywiołem. 

Specjalne oddziały policji i saperów 
przystąpiły również do ewakuacji mieszkań- 
eów z zagrożonych budynków. 

Specjalnie zawezwane oddziały policji 
mundurowej, otoczyły zagrożony rejon. 

Na miejsce pożaru przybyło różnież spo- 
ro wywiadoweów policji śledczej, celem ob. 
rany składów przed złodziejami, którzy in 
gremio stawili się na miejsce wypadku, aby 
łapać rybę w mętnej wodzie. Kilku złodziei 
zatrzymano i osadzono w areszcie central. 
nym. 

Smutny bilans pożaru. 
Pożar złokalizowano dopiero o godzinie 

4 rano. Z eałego kompleksu budynków 
Olejarni Kurlandzkiej pozostały jedynie 
zgliszcza, Ocalał jedynie dom dwupiętrowy, 
w którym mieściły się biura T-wa „Olejarnia 
Kurlandzka*. 

Jak twierdzi zarząd olejarni, ogień zni- 
szezył doszczętnie maszyny i znaczną ilość 
gotowych wyrobów i surowca, samego sie- 
mienia spaliło się kilkanaście wagonów. Stra- 
ciło pracę 96 robotników i pracowników u- 
mysłowych zaturnionych w olejarni. Prócz 
nieh pozbawiona została zarobków  jeszeze 
znaczna ilość osób dorywczo pracujących w 
Glejarni. lub przy transporcie. Sądząc ze 
słów kierownika * Olejarni pożar pozbawił 
zarobku 500 ludzi.. 

9 oflar w ludziach. 
Pożar pociągnął również za sobą szereg 

nieszezęśliwych wypadków: 

Najwięcej ucierpieli strażacy Franciszek 
Aniśkowiez i Jan Sawciuk (Slomianka 3), 
którzy spadli z dachu dwupiętrowego budyn. 
ku na bruk i doznali poważnych potłuczeń. 
Zawezwane pogotowie ratunkowe prze- 
wiozło ich w stanie ciężkim do szpitała Św. 

KRONIKA 
Dziś: Zuzanny. 

Jutro: Grzegorza. 
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Uwagi: półpochmurno. 

OSOBISTA 
— Wyjazd Prezesa S. A. p. Wyszyńskiego. 

Dnia 23 b. m. Prezes Sądu Apelacyjnego w 
Wilnie Wacław Wyszyński wyjechał do No- 
wogródka w sprawach służbowych. 

KOŚCIELNA. 
— Uroczyste nabożeństwo w dniu Bożego 

Ciała z powodu remontu Bazyliki i wieży 

przy kościele św. Jana zostanie odprawione 
w kościele św. Kazimierza (O. O. Jezuitów) 
Procesja przejdzie ulicami Wielką, Zamko- 
wą, św, Magdaleny przez plac Katedralny. ul. 
Adama Miekiewicza i Orzeszkowej i zakoń- 
czy się przy kościele św. Jerzego. 

      

o O AE EDA MACRO" TRU 

va ES" MIRJSKA, 
— STAN FINANSÓW MIEJSKICH. Podług 

dokananych ostatnio obliczeń nieściągnięte 
przez Magistrat zaległości sięgają sumy zgó- 
rą 5 miljonów złotych, w tem ponad 300.000 
zł. winne są rozmaite instytucje państwowe 
i wojskowe z tytułu nieuregulowania opłat 
za świadczenia rzeczowe. Tymczasem sytua. 
cja finansowa miasta przedstawia się wię- 
cej niż opłakanie, nadzieja zaś na wyegze- 
kwownie należności wobec wzmaga jącego 
się wciąż kryzysu jest bardzo minimalna, a 
w zadnym wypadku nie może dać pożąda. 
nego efektu. Z drugiej zaś strony deficyt 
budżetowy sięga już obecnie sumy 1.200 tys. 
złotych. 

— W) Wilnie nie chcą jeździć taksówkami 
Wydział komunikacyjny Magistratu rozpo- 
czął już przygotowania do dorocznego prze- 
glądu dorożek samochodowych, który odbę. 
dzie się nieodwołalnie w połowie czerwca, 
na placu Łukiskim. 

Przy sposobności nale zaznaczyć 
w. ciągu ostatnich miesięcy liczba kursują- 
cych w Wilnie taksówek znacznie zmalała 
i w chwili obecnej w mieście kursuje zaled- 
wie 78 dorożek samochodowych, przyczem 
wiele szoferów ma zamiar wycofać z obiegu 
swe maszyny, gdyż istnić a nawet obecnie 
ilość taksówek jest, jak na stosunki wileń. 
skie zbyt. duża. 

— Kopja obrazu M. 
do Dalmacji. Jak już w s 

pów 

ży        

  

   

B. Ostrobramskiej 
i poda- 

  

      
  

     

waliśmy, kołonja polska w Dalmacji, (Ju. 
gosławja) zwróć w swoim czasie do 
Magistratu m. Wilna z prośbą zrobieni kop- 
ji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej dla 
kościoła, który staraniem tamtejszej ludności 
polskiej został tam wybudowany. Obraz zo- 
stał wykonany przez znanego artystę imala- 
rza p. Kuleszę, a nawet odbył się już akt 
uroczystego poświęcenia obrazu, którego na 
krótko przed zgonem dokonał ś. p. biskup 
Bandurski. Magistrat obraz ten. jako daro. 
wiznę Wilna dla kolonji polskiej w Dalmacji 
postanowił przesłać do Komitetu Budowy Ko 
ścioła. Tymczasem otrzymano z Dalmacji 
list, w którym Komitet prosi o nie wysy- 
łanie obrazu, gdyż w najbliższym sie ma 

ybyć Ina specjalna delega która 

  

  

  

    

      
obraz przewiezie na miejsce jego prz 
ma. 

    szenie Kup 
żeś n w Wilnie 
dy Miejskiej me- 

morjał. Wi memorjale tym w imieniu kup- 
ców i przemysłowców, j vi 
szlaly pracy wzglednie 
rzeki, Stow, zw 
wadzenie robót r 
niem brzegów VW 
częściowo chocia 
dz 

     
szkają wpobliżu 

a się z prośbą o przepro- 
d odpowiedniem umocnie. 

i, ażeby w przyszłości 
zapobiec kłęsce powo- 

  

   

          
żby 

  

: Ze swej Strony dowiadujemy się, że na 
jednem z ostatnich posiedzeń Magistratu za- 
padła już uchwała przystąpienia w росха!- 
kach czerwca do robót nad regulacją hbrze- 
gów Wilji na ulicy Zygmuntowskiej. Jak 
wyjaśnia Magistrat roboty te musiały być 
przerwane ułek wysokiego poziomu wo- 
dy na Wilji. 

     

  

Brzeg koło radjostacji na Zwierzyńcu grozi osunięciem się. 
Dyrekcja Polskiego Radja zwieka z jego umocnieniem. Dolary prze- 
ciwko orzechom, że w najbliższym czasie programy radjowe będą 
nadawane z dna Wiiji. 

LITERACKA. 
— Dov Kichot na Środzie Literackiej. 

Nie we własnej osobie. Reprezentować go 
będzie na „Środzie* doskonały znawca Ry- 
cerza z Manczy, lłumacz Cervantesa, dr. Ed. 
ward Boye, który, bawiąc w Wilnie zgodził 
się podzielić z wilnianami swemi uwagami 
na temat nieśmiertelnej postaci. 

Odczyt będzie się składał z 4 części: 1) 
tło dziejowe, 2) życie Cervantesa, 3) Pośmier 
tna wędrówka Don Kichota, 4) Don Kichot 
w Polsce, — i będzie zawierał cały s 
nowych wiadomości dotyczących dzie 
sławy „Don Kichota“. 

Niewątpliwie wszyscy miłośnicy Cervan- 
tesa pośpieszą na Środę aby lepiej poznać 
genjalnego pisarza i pośmiertne zwycięsiwa 
jego bohatera. ‚ 

Początek o godzinie 8.30. Goście mile wi- 
dziani. 

  

    

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Sekretarjat Koła Prawników Stud. U. 

S. B. podaje do wiadomości że dnia 24 b. 
m. we wtorek 0 godz. 20 w lokału Koła 
odbędzie się zebranie dyskusyjne z referatem 
kol. Lebeckiego p. t. Stosunke paktu Kel- 
loga do Paktu Ligi Narodów. Wbtęp wolny. 

WOJSKOWA. 
— Kto staje dziś przed komisją poboro- 

wą? Dziś 24 maja przed komisją poborową 
stają mężczyźni urodzeni w roku 1911-tym 
z nazwiskami na literę N, zamieszkali w ob- 
rębie 1, 4, 5 i 6 komisarjatów P. P. oraz z 
nazwiskami na literę P. z terenu 1 i 3 ko. 

misarjałów i na literę O. bez różnicy punktu 
zamieszkania. 

Poborowi winni są stawić się w lokalu 
przy ulicy Bazyljańskiej 2 punktualnie o g. 
8 rano. 

  

      
AA Kia Ti, Z KOLEI. 
— Teatr Kolejowy. Wileński Teatr Kole- 

jowy rozpoczyna 5-go czerwc trzytygodnio- 
wy objazd po naszych ziemiach. Objazd ten, 
organizowany pod protektoratem dyrektora 
kolei p. Kazimierza Falkowskiego, obejmie 
rozległe tereny województw: wileńskiego, 
nowogródzkiego i poleskiego. \ 

Zespół dramatyczny, udający się na wy- 
prawę artystyczną. składa się z 20 osób, pod 
kierownictwem p. Zbigniewa Śmiałowskiego. 

Wiielką atrakcją widowisk stanowić bę- 
dzie udział w rolach głównych świetnego ar- 
tysty teatrów wileńskich p. Leona Wołłejki. 

Ceny miejsc bardzo niskie. Członkowie 
„Ognisk kolejowych* korzystają ze zniżek. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
Udział L. M. i K. w procesji Bożego Ciała 

Zarząd Wileńskiego Oddziału Ligi Morskiej 
i Kolonjalnej wzywa pp. członkinie i człon- 
ków Ligi, posiadających przepisowe umundu- 
rowanie (uniform letni) do przyjęcia udzia. 
łu dorocznym zwyczajem w uroczystej proce- 
sji Bożego Ciała. Zbiórka w dniu 26-go o g. 
9.ej rano u nka zarządu p. W. Szumań- 
skiego. Mickiewicza 1 (informacje tel 12.78). 

— Że Stowarzyszenia Kupców i Przemy- 
słoweów Chrześcijan w Wilnie. Po ostatnich 
uzupełniających wyborach Zarząd Stowarzy- 
szenia ukonstytuował się jak następuje: 

M. Żejmo (prezes), E. Kowalski (vicepre- 

    

  

  

  

   

   

      
    

zes), K. Rutkowski (vicepreze$), Zapolya- 
Zapolski (sekretarz), E. Kudrewicz (skarb- 
nik) z członkowie: p. p. G. Arndt, M. Brzo 
stow. . Krassowski i Е. Żebrowski. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne. 

Wi środę dnia 25 maja r. b. o godzinie 7.30 
wiecz. w pierwszym terminie, o zodzinie 8 
wiecz. w drugim terminie, w Seminarjum Fi- 
lozoficznem Uniwersytetu odbędz V Wal 
ne Zgromadzenie członków Towarzystwa. 
Bezpośrednio po walnem zgromadzeniu odbę- 
dzie się 21 posiedzenie naukowe, na którem 

    

   
   

    

    

prof. dr. eżowski wygłosi cdczyt 

P. 159 nia i przypomnieniu“. Wpro 
wadzeni goście mile widziani. 

  

— Wileūskie Towarzystwo Lekarskie. — 
we 

  

XVIII Posiedzenie naukowe odbędzie 
środę dnia maja 1932 r. o godzinie 20. 
w sali własnej przy ulicy Zanikowej Nr. 24. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Nowy Zarząd Litewskiego T. 

kowego w Wilnie. „Vil. Ryt“ (Nr ) 
16 b. m. obrano nowy zarząd Lit. Twa Nau- 
kowego. Prezesem został ponownie dyr. Szik 
sunys, wiceprezesami dr.J. Szlapelis i B. Un- 
tulis, buhalterem dyr. P. Karazija, skarbni- 
kiem dr. D. Olsejka, retarzem ks. Szam- 
belan A. Wliskont, wreszcie członkiem bez 
specjalnych obowiązków St. Matijoszajtis. 

— Studenci—Litwini z zakordonu. „Vil- 
niaus Rytojus* (Nr. 39—40): 14 b. m. - 
była do Wilna delegacja studentów uniw 
tetu kowieńskiego w składzie następującym: 
Vilimas, prezes przedstawicielstwa akademi- 
ckiego. Vajkewiczius, prezes komisji 
nicznej, idt, sekretarz przedstawic 
akademików, Dirżys, prezes korporacj 

  

     

        

    

     

     
   

      

Jakóba. Trzeci strażak Ignacy Krasowski 
zamieszkały przy uliey Świerkowej zatruł się 
gazami żarzącego się siemienia lnianego i w 
stanie poważnym przewieziony został do szpi 
tala kolejowego na Wilczej Łapie. 

Potłuczeniom podczas pożaru ulegli rów- 
nież Czerniawska Zofja, Roszczewski, Juljan 
Kołpak i jeszcze parę osób, których nazwisk 
nie zanotowano. 

Dochodzenie władz śledczych 
Dochodzenie w sprawie przyczyny: poża. 

ru spoczywa w rękach prokuratury. W cza- 
sie pożaru 0 godzinie trzeciej w nocy z po. 
lecenia władz śledczych został aresztowany 
palacz olejarni Piotr Gudaniee, gdyż zacho. 
dziło podejrzenie iż Gudaniee spowodował po 
żar będąc w stanie pijanym. Zatrzymanego 
Gudańca natychmiast poddano badaniom le- 
karza, który stwierdził, iż przypuszczenia te 
nie odpowiadają prawdzie wobec czego Gu. 
dańca w dniu wczorajszym zwolniono. 

Olbrzymie straty. 
Według prewizorycznych obliczeń zarzą- 

du ołejarni straty sięgają sumy miljona trzy- 
stu tysięcy zł. Samych gotowych wyrobów Ł 
surowców spaliło się jakoby na sumę prze- 
wyższającą 500.000 zł. Dochodzenie stwier- 
dziło, iż olejarnia była zaasekurowana w 4 
towarzystwach, lecz na jaką narazie sumę 
nie wyjaśniono. Wyniki dochodzeń będą wia 
dome dopiero za parę dni. 

Charakterystyczne. iż w Wilnie za wyjąt- 
kiem inżyniera Szabada niema ani jednego 
członka Zarządu Olejarni. 

Mimo zlokalizowania pożaru -akeja ratun- 
kowa trwa w dalszym ciągu. Na miejscu 
przebywa większy oddział straży ogniowej, 
gdyż wielkie masy odpadków siemienia Inia 
nego używanego w charakterze paliwa ża- 
rzą się w dalszym ciągu i mogą łatwo spo- 
wodować nowy pożar. (e). 

  

dentów - tautininków. Lelegacja miała na ce 
lu rewizytę w stosunku do studentów w Wil 
nie. Delegacja zapoznała się z miejscową li 
tewską młodzieżą akademicką raz ze star 
szem pokoleniem Litwinów. 18 b. m. delega 
cja opuściła Wilno. 

TEATR I MUZYKA 
— Premjera w Teatrze Letnim w Ber- 

nardynee. Dziś, we wtorek dnia 24 maja o 
godz. 8 m. 15 wiecz premjera arcywesołej far 
sy Arnolda i Bacha p. t. „Awantura w raju”. 
Świetna farsa ta, pełna niezrównanego humo- 
ru i wesołości niezawodnie wstępnym bojem 
zdobędzie sobie uznanie i powodzenie u pu- 
bliczności, która znajdzie w niej bezkonkuren 
cyjną rozrywkę. Udziął biorą pp.: Jąśkiewicz. 
Zastrzeżyński, Gliński, Wyrzykowski, Zieliń- 
ska, Brepoczy, Stanisławska, Ciecierski, Skro 
becka, Czapliński, Loedl, Karpiński, Detkow- 
ski, Dejunowicz Domański Zastrzeżyńska, Bu 
dzyński, Zelwerowiczówna i inni. Rężyserja 
dyr. M. Szpakiewicza. Piękna, zupełnie nowa 
oprawa sceniczna W. Mąkojniką. 

Jutro, w środę 25-g0 b m. o godz. 8 m. 15 
po raz drugi „Awantura w raju”. 

— Premjera „Szezęšeie od jutra* w Łut- 
ni przeniesiona na piątek dnia 27 maja, — 
Dyrekcja Teatrów Miejskich uprzejmie komu- 
nikuje, iż premjera wesołej i pogodnej ko- 
medji Kiedrzyńskiego p. t. „Szczęście od jut 
ra* przeniesiona została na piątek 27-g0 ma 
ja o godz. 18 m. 15 wiecz. Bilety na premjerę 
wtorkową — pozostąją wążne na piątek 27 
maja. 

W. dniach 24, 25 i 26 maja przedstawienia 
w Lutni zawieszone. 

RADJO 
WTOREK, dnia 24-g0 maja 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 12,10: Audycja dla 
poborowych. 13,20: Kom. meteor. 14,30: Pro 
gram dzienny. 14,35: Utwory Antoniego Ru, 
binsteina. 15,05: Kom. 15,25: „Organizujmy 
lelniska* — odczyt. 15,50: Audycja dla dzię- 
ci. 16,20: „Łowiectwo a przyroda — odczyt. 
16,40: Codzienny odcinek powieściowy. 16,50: 
Piosenki przyjemne. 17,10: „O  pórażeniu 
elektrycznem* — odczyt. 17,35: Koncert sym 
foniczny. 18,50: Kom. Wileńskiego Aeroklu 
bu. 19,00: Przegląd rolniczy litewski. 19.20: 
„Skrzynka pocztów 
gram na środę. 19,4 

  

     

  

  

  

  

      

  

       

   
     

  2000: *„W grodzie Tarnowskich* —  felį 
20,15: Koncert. 21,45: Skrzynka techn. 22,00; 
Recital fortep, 22,40: Kom. i muz, tan. 

ŚRODA, dnia 25-go maja 1932 roku, 

11,58: Sygnał czasu. 12,10: Audycja dla 
poborowych. 13,20: Kom. meteor. 14,30: Pro 
gram dzienny. 14,35: Muzyka operctkowa. 
15,05: Kom. 1 Mikrofon w i 
krawieckim. 1 Koncert dła 
16,20: „O ksi e która spać nie daje 
odczyt. 16,40: C. i 

  

  

   

    

     

     
dzienny odcinek powieścio. 

wy. 16,55: Lekcja angielskiego. 17,10: „Przez 
Ponary do Trok* — odc : Muzyka 
lekka, 18,50: Kom. Zw. M lodz: Polsk. 19,00: 
Przegląd prasy litewskiej. 19,15: Muzyka. 
19,20: Przechadzka po mieście. 19,30: Wiad. 

      

         
sportowe. : Program na czwartek. 19,45 
Prasowy dziennik 20,60: „O Bolesla- 
wie Prusie* — felj Muzyka lekka. 
21,00: Odczyt o ym m. 21,15: Kon.       

cert pośw. dw Karola Szymanowskiego. 
22,30: Komunikaty. 22,45; Muzyka dawna. 
23,00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 

EMIL MŁYNARSKI DYRYGUJE. 

Dzisiaj o godz. 17.35 Polskie В: 
daje koncert symfoniczny. O! 
monji Warszawskiej pod dyrekcją 
Młynarskiego wykona symfonję C-moll Hay- 
dna, „Korsarz Piotra Rytla. dwa obrazy 
symfoniczne Anatola Liadowa, wreszcie trzy 
utwory symfoniczne z dramatycznej kantaty 
Berlioza „Potępienie Fau 

DWIE SKRZYNKI. 

W ubiegłym tygodniu nie było skrzynki 
z powodu wyjazdu dyr. W. Hulewicza do 
Budapesztu na kongres Pen-Clubów. wzglę 
du na to, że nagromadziło się wiele listów 
do omówienia, szczególnie w związku z kon- 
kursem gramofonowym, w tygodniu biežą- 
cym damy skrzynkę dwukrotnie: dzisiaj o go 
dzinie 19.20 i we czwartek jak zwykle. 

ZWIEDZAMY TARNÓW. 

O godz. 20.00 dr. Franciszka Szyfmanów 
na w feljetonie p. l. .„. W grodzie Tarnows- 
kich* oprowadzi radjosłuchaczów po dzisiej 
szym Tarnowie, skupiającym w swych mu- 
rach pamiątki i zabytki sztuki polskiej, na 
których jak krwawa plama ciąży przypomnie 
nie okrutnej rzezi r 1846. 

E (P 

Humor. 
Wi CICHYM ZAKĄTKU. 
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Do Kleinuppin przyjeżdża turysta Anglik 
i udaje się do hotelu. 

— Proszę, czy mógłbym dostać pokój z 
bieżącą wodą? 

Cospodarz (wystraszony). 
— Jakto? Zamierza pan ryby łowić?



SPORT 
1 P.P. LEG, — OGNISKO 3:2 (0:1), 
Ognisko po ostatniem zwycięstwie nad Ma- 

kabią uważąne było za najpóważniejszego 
przeciwnika wojskowych. Obie drużyny do za 
wodów tych wystąpiły w swych najsilniej- 
szych skałdach. Gra prowadzona w szybkiem 
tempie przyniosła dużo emocyj. Po kilku 
zmiennych atakach wojskowi usadawiają się 
ną cazs dłuższy pod bramką Ogniska. Wszy- 
stkie ataki likwiduje jednak obrona w pierw 
szym zaś zaś rzędzie niezawodny Lepiarski. 
Tymczasem sporadyczny wypad Ogniska przy 
nosi im całkiem nieoczekiwanie pozytywny 
efekt w postaci cokolwiek przypadkowo zdo- 
bytej brąmki. Od tej chwili przygniatająca 
przewaga 1 p. p. Leg. 

Kilkanaście minut koncertowej gry po 
przerwie wystarczyło by przekreślić nadzieje 
zwolenników Ogniska na zwycięstwo. W kilku 
minutowych odstępach padają trzy bramki 
zdobyte kolejno przez Pawłowskiego, Biele- 
wicza (z wolnego) i Naczulskiego. Wojskowi 
grają w polu bardzo łądnie, inicjując szereg 
efektownych pociągnięć  kombinacyjnych, a 
jednocześnie pod bramką zaprzepaszczają kil- 
ka murowanych pozycyj. Powoli, Ognisko za- 
czyna coraz częściej dochodzić do głosu, Za 

b. wątpliwy faul sędzia p. Kac dyktuje kar- 
nego. Egzekwuje Gasztowt. Rogow broni na 
korner, który mija również bez efektu. 

Na kilsa minut przed końcem Kliks strze 
la dla Ogniska drugą bramkę ustalając wynik 
dnia. 

U wojskowych cała drużyną grała bardzo 
dobrze, specjalnie się jednak wyróżnił Paw 
łowski inicjator większości akcyj ofenzyw 
nych i bodajże najlepszy garcz na boisku. 
W Ognisku; jak zwykle na pierwszem miej 

seu Lepiarski. Wyróżnił się również Kliks. 
Sędziował p. Kac, poniżej swej zwykłej for 
my. 

   

  

Ž. A. K. S. — LAUDA 2:0. 

Obie družyny 
niski poziom, 

Wygrywa ŻAKS. dzięki szybszej decyzji 
pod bramką. 

zareprezentowały bardzo 

DO WILNA MA PRZYBYĆ. WARSZAWSKA 
LEGJA. 

Na ostatniem posiedzeniu Zarządu Wil. 
Okr. Zw. Piłki Nożnej postanowiono m. in. 
poczynić starania o sprowadzenie do Wilna 
na dzień 5 czerwca warszawskiej Legji, za- 
miast 22 p. p., który gościć będzie w Wilnie 
w terminie późniejszym. W. wypadku po- 
myśłnego wyniku starań Legja rozegra mecz 
z reprezentacją Wilna Jako przedmecz od- 
byłyby się zawody między reprezentacjami 
klubów polskich i żydowskich. 

  

OGÓLNE ZEBRANIE DZIENNIKARZY 
SPORTOWYCH. 

Komitet Organizacyjny Wileńskiego Od- 
działu Polskiego Syndykatu Dziennikarzy i 

icystów Sportowych zwołuje na dzień 
jszy ną godz. I2-stą w Parku Sporto- 

wym im. gen. Żeligowskiego ogólne zebranie 
o charakterze informacyjnym. 

Wszyscy koledzy — sprawozdawcy spor- 
towi proszeni są o punktualne przybycie. 

   

WILNO NAWIĄZUJE KONTAKT 
Z KLUBAMI PIŁKARSKIEMI ŁOTWY. 

Jak się dowiadujemy Zarząd Wil. Okr. 
Zw. Piłki Nożnej postanowił nawiązać kon- 
takt z kłubami łotewskiemi, celem ewentual- 
nego ich sprowadzenia do Wilna. Przyjazd 
do Wilna drużyn łotewskich niewątpliwie 
w znacznym stopniu ożywi obecny sezon 
piłkarski. 

  

  

WYNIKI PIĘCIOBOJU PAŃ O MISTRZO. 
STWQO WARSZAWY. 

WARSZAWA. 23, 5. (Pąt). W niedzielę 
rozegrany został w Warszawie 5-ciobój pąń 
o mistrzostwo Warszawy. Pierwsze miejsc 
zajęła Maciejewska z klubu Grażyna, osiąga- 
jąc 2540 punktów. 

„Latarnia bezbożności * 
w Leningradzie. 

Wi ogromnym gmachu katedry kazań- 
skiej w Leningradzie urządzana jest t. zw. 

„latarnia hezbożności* — muzeum historji 
religij. Przedmioty wystawiane są tak, aby 
wśród zwiedzających budzić nienawiść do 
religji i szerzyć ateizm. 

Zorganizowania tego muzeum podjął się 
powieściopisarz 'Tan-Bogoraz znany autor 
szkiców z życia syberyjskiego. O przebiegu 
prac przy urządzaniu tego muzeum opowia- 
da on wiele ciekawego. 

W: byłej katedrze kazańskiej praca wre 
— powiada Tan-Bogoraz. Monterzy pracują 
gorączkowo. Na miejseu gdzie widniał krzyż 
przeszło 120 lat powiewać będzie czerwona 
chorągiew. Na fasadzie katedry zamieszczony 
będzie napis: Muzeum historji religij i ate-. 
izm przy Akademji Nauki ZSRR całego świa- 
ta. Muzeum przypisywane jest znaczenie 
światowe. 

Otwarcie nastąpi depiero później, po zu- 
pełnem uporządkowaniu eksponatów. Jak 
muzeum to będzie zorganizowane? Zadaniem 

jego będzie ująć historję religij od samych 
ieh początków a zarazem wskazać na kla- 
sowy charakter nauki religii. Wystawione 
będą również eksponaty, świadczące @ roz- 
wóju nowych sekt prawosławnych i gandiz- 
mu indyjskiego. Muzeum ma być również 

  

КОВ КЕН Ww 

obrazem walki ateizmu z wszełkiemi wyzna- 
niami na świecie i w Związku Sowieckim. 

„Muzeum nasze — objaśnia dalej Tan- 
Bogoraz — wystawiać będzie przedmioty, 
które oŚwietlają magiezne i fetyszystyczne 
pierwiastki w rełigji. Wystawiamy np. iko- 
ny: Matki Boskiej w kielichu, Bogarodzicy 
w ogniu, a następnie caly rozwój „zjadania 
boga* począwszy od święta ludów pónoc- 
nych Niedźwiedzia, którego całe ciało z0- 
staje zjedzone, a skończywszy na Komunji 
Św. t. j. przyjmowaniem ciała i krwi Chry- 
stusa w religjach chrześcijańskich. Krzyż 
umieszczony będzie wprost pomiędzy amu- 
letami pogakskiemi. Ikona Mikołaja cudo- 
twórcy postawiona będzie obok drewnianych 
fetyszów, jakim kłaniają się Ostacy. W ta- 
kieh formach przedstawimy zwiedzającym 
również katolickie, mahometańskie i ży- 
dowskie świątynie. 

gz: 

Podróżswanie w niedale- 
kiej przyszłości. 

Nigdy jeszcze kwestja komunikacji nie 
zajmowała tak opinji publicznej, jak w obce- 
nych czasach, kiedy prowadzona jest zacięta 
walka pomiędzy kolejami a samochodami, 
kiedy koleje stają się przedsiębiorstwem de- 
licytowem a samolot zdobywa coraz to wię- 
ksze wzięcie 

Nie ulega wątpliwości, że już w najhli- 
szej przyszłości dłuższe podróże odbywać bę- 
dziemy wyłącznie samolotem. Jednak krótsze 
przestrzenie przebywać słale będziemy lądo- 
wemi środkami komunikacyjnemi, tak że 
walka konkurencyjna pomiędzy pociagaini A 
samochodami trwać będzie nadal. Chodzi 
więc o to, aby walkę tę załagodzić. 

Już obecnie dokonywane są próby w kie. 
runku połączenia tych dwóch środków ko. 
munikacyjnych, a próby te uwieńczone zo- 
stały śmiało rzecz można pomyślnemi rezulta 
tami. Motorowe wagony kursują już ną wie- 
lu linjach kolej. Para stopniowo przestaje 
być siłą popędową a jej miejsce zajmuje ben 
zyna. Jednak wagony motorowe posiadają 
wiele braków: koła żelazne w czasie jazdy 

powodują sine wstrząsy. rozpęd jest utrud- 
niony i niełatwo też zwalniać bieg kół. 

Dlatego też fachowcy szukają sposobu, 
jakby usunąć te braki i... oto we Farncji ogło 

szono najnowszy wynalazek w lej dziedzinie 
— autowagon „Michelin“ poruszający się na 
kołach pneumatycznych na szynach kolejo- 
wych. 

Wagon ten odbywą podróże próbne na ko 
lejach środkowo-europejskich by zademon. 
strować swe właściwości Nowy wehikuł wzbu 
dza zainteresowąnie. nietylko w kołach facho) 
wych, ale nawet wśród publiczności, która z 
podziwem, podobnym do podziwu naszych 
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dziadów i pradziadów. kiedy po raz pierw- 
szy zobaczyłi pociąg, spogląda ną automobil 
z pneumatykami, na dziesięciu kołach poru- 
szający się szybko ną szynach kolejowycn. 
Fachoweów ywiście o wiele więcej intere 
suje konstrukcja wagonu i techniczne jego 
części składowe. 

Oto podróż autowagonem „Michelin*: Z gru 
pą inżynierów i dziennikarzy wstępujemy do 
obszernego wagonu z miękkiemi siedzeniami. 
Wagon podobny jest do krytego qutokaru. 
Drzwi zatrzaśnięto. Wagon lekko się koły- 
sze... i już wygłądnąwszy przez okno — 
widzimy, że się poruszamy i jedziemy z stale 
wzrastąjącą szybkością. Wskazówka drogo- 
mierza porusza się szybko i niebawem uka- 
zuje nam cyfrę: 80 km. Taką szybkość osiąg- 
nęliśmy, 8 zaledwie 400 metrów. 
Ani nie zauważąmy, że wagon pędzi z taką 

ścią. Nie słyszymy huku, jaki towarzy 
zie zwykłym pociągiem, nie odczu 

strząsów, ani uderzeń kół o szczeliny 
pomiędzy szynami. Spokojnie można 
kolanie, bez łku rozmawiać. W 
przez okno widzimy, że wagon pędzi z szyb- 
kością pociągu expresowego. 

A potem,.w tempie 80 kilometrów — pie- 
mał natychmiast autowagon się zatrzymuje. 
Zaledwie w 100 — 150 m. zwalnia biegu i 
spokojnie stop. Pociąg z lokomotywą musi 
zwalniąć biegu na przestrzeni przynajmniej 
piętnaście razy większej, jeśli pędzi z taką 
szybkością, jak autowagon. 

W czasie prób okązało się, że autowagon 
„Midhelin“ nie oddziałuje na nerwy ludzkie 
tak jak lokomotywa pociągu lub nąwet po- 
ciąg jako taki. Wagon ten oszczędza nerwy 
nietylko podróżujących, ale nawet mieszka 
ców w okolicach, przez które przechodzi lin- 
ja kolejowa Jądąe tym wagonem zauważyliś- 
my w ogrodzie pewnej i wpobliżu kolei 
dziewczynę czytającą widocznie bardzo inte. 
resującą ks ę. Autowagon przeleciał koło 
niej z szybkością 80 km. na godzinę, a dziew 
czyna nie oderwała nawet oczu od książ 
howiem najprawdopodobniej pie słyszała pę- 
dzącego „Michelin“. 

Próbny autowągon „Michelin“ posiada ka 
roserję przystosowąną do turystyki na stosun 
kowo niewielką odległość. Obecnie jednak 
prowadzone są próby z karoserją udoskona 
loną jak również z udoskonaloną konstrukcją 
całego wagonu. Konstrukcja ta jest bardzo 
oryginalna i pomysłowa. 

Autowągony kursują już obecnie na nie 
których francuskich linjąch kolejowych i to 
nawet regularnie, chociaż wynalazek ten stwo 
rzony został dopiero przed dwoma laty. 

Jak się dowiadujemy autowagon „Miche 
lin* przybędzie wkrótce do Polski, gdzie zade 
monstrowąny zostąnie rządowym czynnikom 
kolejowym. 
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K. B. 

WŚRÓD PISM. 
Numer 21 tygodnika „Kobieta Wspólcze- 

sna*, poświęcony wywczasom lelnim 1 w 

zdom wakacyjnym, przynosi 8 у 
     

      

    

ро- 

      

reg aktualnych artykułów -— streszcze 
niżej podajem 

rtykuł » p. t „A jednak Się poru. 

  

sza - pióra Kazimiery Muszałówny, 
pnie arlykuł bardzo aktualny p. l. . 
na letniska* — podp. I. ]. artykuł tury 
wodna* — ładnie podilustrowany -— 
ma Wisłoc „Kapitalny remont zdrov 
— MW. Pražmowsk z lroskami“ 
— H. B. i „Septimus“ pow ` 

cke — przeklad Janiny Zawisza Krasuc- 

   

   

    

        

     
Ww „Mój Dom' -- Jedna wali 

na mie: i „Inwazja pory letniej * 
rji Ankiewiczowej, oraz „Uwagi na 

— Heleny Brzezińskiej. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
STRZELANINA NA ULICY FINNEJ. 

Michał Kęzdrowiez zamieszkały przy uli- 
cy Finnej Nr. 5 zameldował policji, iż ubie- 
głej nocy na podwórku jego domu trzech 
nieznanych mu osobników w mundurach woj 
skowych rczpoczęło strzelaninę. Jedna z kul 

przeszyła szybę w jego mieszkaniu. Na szezę 
ście kula utkwiła w ścianie nie uszkodziwszy 
ludzi 

Policja wszczęła w tej sprawie dochodze- 
nie. (e). 

ZIĘĆ PRZEBIŁ NOŻEM TEŚCIOWĄ. 

Wi dniu wczorajszym u wylotu zaułka 
Krupniczego tuż przy ulicy Zawalnej miał 
miejsee następujący wypadek. Do przechodzą 
cej ulicą L. Salmanowej podbiegł jakiś osob- 
nik i wszezął z nią kłótnię. W. pewnej ehwi- 
li osobnik wydchył nóż i wbił go Salmano- 
wej w klatkę piersiową. Broczącą krwią ko- 
bietę przewieziono natychmiast do szpitala 
żydewskiego. Przeprowadzone dochodzenie 
wyjaśniło, iż napastnikiem był zięć Salma- 
nowej. Powód napadu — niesmaki rodzinne. 
Napastnika zatrzymano i osadzono w aresz- 
cie centralnym. (e). 

POSTRZELENIE. ż 

Wi dniu wezorajszym na aliey Wielkiej 
został postrzolny przez swego kolegę niejaki 

Bogdziewicz Romuald (Wielka 16). Przewie- 
ziono go do szpitala Św Jakóba. Spraweę 
zatrzymano. (e). 

Z BRAKU ŚRODKÓW, DO ŻYCIA. 

Wczoraj wieczorem w skwerku przy ko- 
ściole Franciszkańskim zatruła się mieszani. 

ną jodyny i esencji octowej niejaka Jadwiga 
Waszkiewiezówna, lat 19. Przyczyna — brak 
środków do życia, 

Przewieziono ją do szpitala Sawiez, 

     
ucha 

  

   

№ 116 (2358 

SEKWIESTRATOR MAGISTRACKI 
POWIESIŁ SIĘ W, LESIE. 

W dniu wezerajszym w lesie koło Wilej- 
ki wpobližu toru kolejowego ujawniono wi- 
Sielca. Po zdjęciu zwłok okazało się, iż jest 
to emerytowany st. przodownik policji, ostat- 
nio sekwestrater miejski p. Weronie! 6 
ry popełnił samobójstwo, Powód — ciężki 
warunki materjalne. 

SYNALEK... 

Wezoraj o godz. 12 w nocy przy ulicy 
Świerkowej 15 do mieszkania funkcjonarju- 
Szki 22 szkoły powsz. Karołiny Hindes lat 
41 wdarł się jej syn i zadał nożem szereg 
ciężkich ran. 

W stanie ciężkim przewiezieno ją do szpi 
tala Ś. Jakóba. (e). 

OSZUSTWO. i 
Stefan Pażys (Piwna 7) pod pretekstem: 

ożenienia się wyłudził od Anastazji Urban 
(Mickiewi 24) zł. 472 gotówką. Pażusa 
narazie nie zatrzymano. 

Z MOSTU DO WILJI . 

Śtefanja Zawadzka, bez stałego miejsca 
zamieszkania, będąc w stanie pijanym usi- 
łowała popełnić samobójstwo, rzue 
do rzeki W lecz została wydobyta przez 
Marję Bukielównę (Pijarska 4). Lekarz po- 
gotowia ratunkowego odwiózł desperatkę do- 
szpitala Sawicz, w stanie niezagrażającym 
życiu. Przyczyna nieznana. 

NIESZCZĘŚLIWY UPADEK. 

Marja Lewandowska (Zarzecze 42) upadła 
na tejże ulicy i złamała lewą rękę. Lekarz 
Pogotowia Ratunkowego odwiózł Lewandow- 
ską do mieszkania. 

PODRZUTKI. 

W bramie domu Nr. 12 przy uł. Bonifra- 
terskiej został znaleziony podrzutek płci mę- 
skiej w wieku około 2ch tygodni. Drugiego 
podrzutka znaleziono przy ul. Fabrycznej, 

płci skiej w wieku około 9 dni. Obu 
podrzutków umieszczono w Żłobku imienia 

    

    

   

        

     

  

  

  

Marji. - 

2 a i i 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

Swol Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński. Wilno. 

Wilja u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 

    Е 
(ej. ii A 

  

Dźwięk. Kino - Teatr | Nareszcie coś nowe 0. Žapožuiea o troskach, kłopotach, zmartwieniach, oglądając DZIŚ 

HELIOS | paisa peles nama оыр m, CZARUJĄCY CHŁOPIEC U oo 
iony piosenkarz, bohater filmu „Kongres Tanczy“ Herry Garat oraz gwiazda Paryża MEG LEMONNIER. 

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

przez słoczykcę: urzycię na naszym оан w wauzaw dramacie KAJDANY PRZESZŁOŚCI 
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. 

ŻÓŁTA MASKA 
W-g fascyn pow. Edgara Valłacea. Upajający koktajl czaruj. muzyki, pieśni, tańca, nadzwyczaj komicznych 
sytuacyj, lekkiej rytmiki akcji, olśniewającej wystawy i fascyn. treści. W rol. główn.: mistrz maski Warwick 
Ward, znany komik, partner Chevąliera w „Paradzie miłości” Lupino Lane i przešl. Dorothy Seacombe. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek 6 godz. 4, 6, 8 i 10.15 

Dramat małżeński w 10 akt. Dzieje mężczyzny bez obowiązków 
Z A c E N Ę Ww 0 L N 0 Ś c i bez odpowiedz., rwącego wszelkie więzy i dążąc. do wolności 

MOTTO: Kto nie ponosi żadnej odpowiedzialności, nie ma prawa do szczęścia i miłości. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. w dnie świąteczne o godz. 2-ej, Na l-szy seans ceny zniżone. 

W. rolach głównych: Iwan Okowy małżeństwa (zie 
dot, Lois Moran. — Nad program: Wesoła komedja. 

Džis  an/nestėpnychi Wzruszejącs do głębi Tragedja -miločėi  dūdjys » z 
film o miłości pierwszej i... ostatniej p. t. Ucieczka cd miłości młodych, których złączyła 
miłość, lecz rozłączyła twarda konieczność życiowa Aktów 9. W roli dziewczęcia, które złożyło na ołtarzu 

Wileńska 38, tel. 9-26 

Dźwiękowe Kino 

CASIN 0| 
Milelka 47, tel. 15-41. 

| Dziśl Młodym dziewczętom na przestrogę! Piekło przeżyć usidlon. 

Dziś! 

Bźwięk. Kino-Teatr | Wielka melod. prre- 

PAN 
milea Wielka 42. 

pyszna operetka film. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

    

  

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

Dziś premiera! 
W. Wilnie gigan- 
tyczne arcydzieło 

Scenarjusz Luici-Pirandello. 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru Il-go 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Zakretowej 7, zgodnie 
z art. 1030 U. P. C. podaje do wiadomości publicz- 
nej, że w dniu 31-go maja 1932 roku od godz. 10-е) 
rano w Wilnie przy ulicy Portowej 19, m. |, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji, należącego do Konstantego 
Łopatto. majątku ruchomego, składającego się z ume- 
blowania i żyrandola, oszacowanego na sumę zł. 670. 

371/V1 Komornik Sądowy H. Lisowski. 

PRZY REUMATYZMIE, 
AZJA LUA DE 

OROBACH WĄTROBY, 
ZOŁADKA: NEREK .: | 

NIEZABTĄPIONE SĄ 
natóraińe, wody. sól. 

comprimės 
Iki Vichy-Etat tam S 

VICHY - ETAT 
owy arenose 

szTUuczNYcH 

  

    

  

       
    

   
   
     
            

    
  

Zgubione 
w dniu 13 maja w Wilnie 
dokumenty dła postron- 
nych nie mające wartości: 
1) Akt kupna nierucho- 

Do sprzedania 

il mir. kamieli 
įeksk dworcakolejow.) miłości uczucia dla szczęścia ukochanego, prześliczna Jenny Jugo, której pastnerzmi są: urocza Мега Schmit- 

terlow i najpiękniejszy Włoch Enrico Benfer. Początek o godz. 6-ej, w niedziele i święta o 4-ej PP. 
  

  

MOTORY do łodzi 

MOTOCYKLE „Puch' 
ы DOSTARCZA ZE SKŁADU 

SZ. RUDOMIŃSK 
DOM 

HANDL. 

ŻĄDAJCIE OFERTY! 

  

SYDNEY HORLER. 

UWAGA! 

reości w m. Smorgoniach 
na imię Kasy Stefczyka 
w Smorgoniach. 
2) Dwa dokumenty Sąda 
Okręgowego na tąż nie- 

ciosanych na cokol 

(Kalwaryjska 52), 
Saraceński zauł. 6 
u właściciela domu. 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
a degodnych wartakech | 

Е НА RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. | 

6324 

Najnowsze 
modele futrzane, 
kurtki z najmodn. futer, 
oraz duży wybór lisów 
srebrnych po cenach naj- 
niższych poleca firma 
M. ZŁATKOWICZ 

Wilno, ul. Niemiecka 33 
  

Z powodu wyjazdu 

odstąpię sklep 
artykułów piśmiennych 
i spożywczy w dobrym 

punkcie. Dowiedzieć się 
w Biurze Ogłosz. Sobola 

Wileńska 22. 

POSZUKUJE SIĘ 
  

LEKCJE 
ze wszystkich przedmio- 
tów w zakresie szkół śr. 
udzielają rutynowani ko- 
repetytorzy, b. prof gimn. 
i «bsolw. U. 5. B Przy- 
gotowanie do matury. 
Języki obce: niemiecki, 
francuski, włoski (kon- 
wersacja) i klas. łacina 
i grecki. Zgłoszenia od 
5—6 po poł.—ul. Subocz 

Nr. 6, m. 8. 
  

MŁODY, ZDOLNY 

ntroligator 
poszukuje pracy 
Oferty do Adm. „Kurjera 
Wileńskiego" dla K B. 

Do wynajęcia 
4, 5, 6-pokej. mieszkanie 
wolne od podatku lokal., 
suche, jasne i ze wszelk. 
nowoczesnemi wygodami, 

Wiłkomierska 5-a 

    

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
Wilno, św. Jańska Nr. 1 

Dt. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne | moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 1 4—8, 

tel. 587, 6677 

LI 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopleiowe, 

ulica Mickiewicza 4,. 
telefen 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8, 

    

Lekarz-Dentysta 

J. Reches 
Trocka 8 m. I. 

Polzea koronki porcelan.. 
Przyjmuje od 9—2 i 5—7 

Akuszerka 

Mają LAMNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7. m. 5%. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520: 

  

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
rėg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz= 

  

amerykańskie „Evinrude" oraz łodzie 
motorowe 

MOTORY do rowerów 

   
kompletne zarobkowe. 

sumy. 

Wilno, Zawalna 28, 

telefon 7-32 

Przetarg. 
4.ty pułk ułanów Zaniemeńskich ogłasza przetarg 

na sprzedaż nawozu końskiego na przeciąg jednego 
roku w ilości około 5.000 wozów 

Reflektanci złożą oferty w kopertach zalakowa- 
nych do Kwatermistrza 4-go pułku ułanów w Wilnie. 
Do oferty dołączyć kwit na złożone u płatnika 4.go 
pułku ułanów wadjum w wysokości 3% oferowanej 

Termin składania ofert do dnia 2.VI. 1932 roku. 
Przetarg odbędzie się dnia 2.VI. 1932 roku o g. 10-ej 
w Kwatermistrzostwie 4 p. ułanów w Wilnie, koszary   

  

ŻĄDAJCIE OFERTY: Tuskulańskie. 
‚ s Kwatermistrz 4 p. uł Zaniemeńskich 

Hejnich Stanisław, major. 

32) 'sz — rzucił ozięble. — Pozosta- 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

23. PANI LAIDLEYOWA CRAIG 
a W DOMU. 

Dziwnie niedobrana była to para. 
Gdy przed piętnastu laty pan Laidley 
Craig, jedeń z hajwyższych urzędn - 
ków, człowiek poważny ji przez wsi 
stkich szanowany, ale nieco suchy i 

mało się udzielający, poślubił swą о- 
beeną żonę, końca nie było komenta- 
rzom i wyrazom, zdumienia, .,Pustel- 
nik i Dzierlatka“ mowiono o nich. 

Potem jakoś się z tem otrzaskano 
Czas zrobił swoje. Państwo Craig nie 
rozwodzili się. Nie wybuchł żaden ja- 
wny skandal. Przecież służba niejed 
noby mogła opowiedzieć. 

Podsekretarz Stanu M. S. Z. mil- 
czał jak grób, najbliższym nawet pr 
jaciołom z niczego się nie zwierzając. 
Ale życie jego nie było słodkie. Nie- 
raz, gdy się u jego żony zgromadziło 
sporo gości, musiano im mówić, że 
pan jest chory. Albowiem pan zaczął 
pić, by choć na chwilę zapomnieć о 
zgryzotach... 

Sałonik. w którym siedział teraz 
nad jakiemiś papierami urzędowemi, 
został umeblowany przez jego mał- 

   

        

    

Przełożył Czesław Kozłowski. 

żonkę, odznaczał się więc temże hi- 
sterycznem przejaskrawieniem, co jej 
strój i sposób życia, 

Niewiasta, której złośliwego języ: 
ka obawiał się cały Londyn, rzucił 
mężowi cierpkie spojrzenie. Koniecz 
nie, koniecznie musiała zaglądnąć do 
tych dokumentów. 

— O Jezus Marja, nad czem to 

znowu dulczysz dzisiaj? — spytała 
głosem równie nieprzyjemnym jak i 
cała jej postać. Papierosy i coctaile 
uczyniły go ochrypłym. 

— Sprawy urzędowe. 

Odpowiedź Craiga była zwięzła aż 
do szorstkości. Chociaż mieszkali pod 
jednym dachem, gdy byli sami trak- 
tował ją jak zupełnie obcą. 

   

  

Zapalił papierosa. 
-—- Nie dziw, że wszyscy mówią, 

mój drogi — dodała, wymuszając na 
sobie przymilność — iž to ty džwi- 
gasz na barkach całe Ministerjum. 
Niejedna żona poskarżyłaby się na ta 
ki brak uwagi, jaki ty mi okazujesz. 

Craig podniósł oczy z nad papie- 
rów. 

— Ale wątpię, czy ty się na to skar 

  

wiam ci zupełną swobodę, czyli dzia- 
łam stosownie do naszej przedślubnej 
umowy. 

Wzruszyła chudemi ramionami. 
— Wolałabym, żebyś mi dawał 

dowody większego zaufania, Ostate- 
cznie jestem twoją żoną. 

Zdjął okulary. 

— Zaufanie w jakim kierunku?— 
zapytał, Pod jego spokojnym tonem 
wyczuwało się szyderstwo. 

— We wszystkich kierunkach. 
Wiedziała sama, że się na niebez 

pieczne zapuszcza tereny, ale wszak 
groziło jej skądinąd niebezpieczeńst- 
wo jeszcze gorsze. 

— Jeżeli masz na myśli sprawy u- 
rzędowe, to nie ufam nikomu. A gdy- 
bym i miał komu ufać, to ty, moja dro 
ga Oliwjo, byłabyś ostatnią z osób, 
któreby się doczekały moich zwie- 
rzeń. 

Chętnieby go udusiła własnemi rę- 
koma. Nagle się roześmiała. Gdyby ten 
biedny osioł wiedział... 

— Zawsze pożądam szczerości; 

jak či wiadomo, to jedna z moich nie- 
wielu cnót. Ale tak czy owak, musisz 
się na kogoś spuścić. Przecież szero- 
ko się teraz rozprawia o tym tak zwa- 
nym „Skandalu w M. S. Z.“. 

— Niema żadnego skandalu — 
rzekł oschle. 

Znów się roześmiała. 
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"8 » + i i Telefon 3-40. ny, usuwa zmarszczki, bro=- EBD Ria salki Okazyjnie kogjerki -okopedjentki Dzieła książkowe, acvki kurzajki” | -wakeye p: LS bardzo tanio sprzedaje si A i druki, książki dla 
le i 3 dzo nio sprzedaje sieulciś : : W. Z. P. 48. 8323 na wydana przez Kasę do Środ 2 Giacaia miłej powierzchowności. urzędów, bilety wi- 

Stefczyka w Smorgoniach > Palais Zgłaszać się z referenc. zytewe, prospekty, 
ЧО оЧО ЕННЕ AG; Ant k sk ul. „ARA Misiem SE >, zaproszenia, afisze Akuszerka kumenty i odpisy na Žanas sie i wizelkiego rodza- : ° wniesienie do  Hipoteki aiškoja AB НЕЬ RUTYNOWANY Sa rabotydiukaisaia Mal į Rrzedilią 
w Wilnie. pa 3 
Ргпзіг,п;‘еіак‹›“-е liczyć za se zde: korepetytor КОН 
nieważne a znalazcę pro- + „| student U. 5. B. przygo- PUNKTUALNIE przyjmuje od 9 r. do 7 w 
simy o tZA WYNA.| Zakład Fryzjerski | towuje do wszelkich eg- ETANTO = przeprowadziła się 
GRODZ EM pod ad- J. Mowszowicz zaminów w zakresie gim- SOLIDNIE Zwierzyniec, Tom. Zana 

  

resem: Smorgonie, pow. 
oszmiański, Józefowi Szmy 
ginowi.   

— To nieprawda. Pomimo wszel- 
kie twe ostrożności, dokonywane są 
stałe kradzieże dokumentów, a do- 
tychczas nie możecie wpaść na żaden 
ślad złodzieja. 

Popatrzył na nią tak badawczo, 
że zrobiło jej się nijako. Może za 
dużo powiedziała? 

— Bądź pewna, że niedługo już 
przychwycimy złodzieja — powie- 

dział, — A teraz idę spać. 
I Craig zebrał ze stołu wszystkie 

papiery. Żona jego wzięła powieść. 
— A ja jeszcze poczytam sobie 

trochę. 
— Doskonale. Dobranoc. 
— Dobranoc. S 

Słyszała, jak poszedł do swego ga- 
binetu, który się znajdował po dru- 
giej stronie sieni. Powieść, choć miała 
na okładce nazwisko jednego z naj- 
poczytniejszych pisarzy sensacyjnych, 
widocznie niezbyt zajeła uwagę czy- 
telniczki, gdyż pani Laidleyowa od- 
łożyła ją na stół, podeszła cichutko 
do drzwi i spojrzała poprzez sień. 
Stwierdziła, że drwi gabinetu są zam- 
knięte. 

Po krótkim namyśle wróciła znów 

na kanapę i raz jeszcze wzięła książ- 
kę do ręki. Po chwili, wychodząc 7 
salonu, zbliżyła się do gabinetu. 

— (Czy jesteś tu? — spytała kła- 
dąc rękę na klamce. 

Klamka nie puściła. 

  

Ostrobramska 22 
Salon męski zaopatrzony 
higjenicznie. Egz.odr.1867 

    nazjum solidnie i niedrogo 
Zgłoszenia do Administr. 

pod „Gwarancja“ 
=     

Porwał ją szalony gniew. 
— Dlaczego zamknąłeś drzwi na 

klucz? : 
Musiała czekać parę minut, nim 

otrzymała odpowiedź. 
Wówczas drzwi się otwarły i uka- 

zał się jej mąż. Tak prędko zatrzas- 
nął drzwi za sobą, że znać było, iż za 
nie nie chce wpuścić jej wewnątrz. 

— Odpowiedź na twe pytanie jest 
oczywista — oświadczył, i obracając 
się do niej plecami, przekręcił klucz 
w zamku od zewnątrz. 

— Podobno już powiedzieliśmy 
sobie dobranoc — zauważył i poszećł 
na piętro. 

Nigdy jeszcze opis pani Craig przez 

jakiegoś dowcipnisia — że mianowr- 

cie przypomina z twarzy drapieżnego 

ptaka — nie był tak trafny jak teraz, 

gdy ta kobieta, powróciwszy do salo- 

nu, rzuciła się w fotel. Arystokratycz- 

na dama była teraz uosobieniem złe- 
go. 

— Żywi podejrzenia — mruczała 
do siebie oto dlacezgo nie chciał 
mię wpuścić do gabinetu. Aczkolwiek 
nie posiada określonych dowodów, 
zaczyna się domyślać, że coś wiem. 
Coby uczynił, jeśliby...? 

Zmarszczyła czoło. Po kwadransie 
poszła na górę do swego pokoju, ha- 
łasując przytem ponad konieczność. 

A jeszcze w godzinę później, ze- 
szła zpowrotem.ze schodów. Tym ra- 
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zem skradała się możliwie bezszelest- 

nie: rzekłbyś złodziej. 

Aczkolwiek była zdesperowana ż 
gotowa na wszystko — albowiem oka 
zana jej przez Pandervella pogarda 
piekła ją żywym ogniem — uczuła je- 
dnak spazm strachu, wsuwając w za- 
mek klucz, który kazała sobie spo- 
rządzić potajemnie. 

Zanim zdążyła 

  

przekręcić ten 

klucz, usłyszała głos. Był to głos jej 
męża. 

— (o ty tam robisz? 

Ze szczytu schodów Laidley Craig 
patrzył wdół na nią. 

Obróciła się błyskawicznie. stara- 

   
yć za plecami swój klucz. 
żeś mię nastraszył! — od- 

parła,. — Nie mogłam usnąć, to też 
wróciłam po książkę. Idź do łóżka i 
nie bądź głuptasem, Laidley. 

Odpowiedź była groźnie posępna. 

— Może w przeszłości byłem „.głu- 

ptasem*, lecz już nie zamierzam być 
nim na przyszłość. Ty sama idź spać. 

Jego połowiea zdławiła przekleń- 
stwo. Teraz, gdy się jej znów nie po- 
wiodło, będzie musiała rzeczywiście 
zająć się tą dziewczyną Insall, o ile 
niema ostatecznie zniechęcić do siebie 

Pandervella. Week-end w ich więk- 
szej posiadłości może do tego nastę- 
czyć nienajgorszą sposobność. 

(D. e. n.) į 
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