
Rek IX. Bir. 117 (2359). Wilno, Środa 25 Maja 1932 r. 

maieżna$t pociiowa Optacona ryczałten 

Cena 20 groszy 

  

KURJER 

  

ИО 
NIEZALEŽNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

  

KI 
  
BMEDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Jagiellońska 3. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2 — 3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmiuje od godz. 1 — 3 ppoł. 

Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 38 ppol. 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstern—75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr, CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocziow4 4 11. Zagranicą 7 21. 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul, Ś-to Jańska łą 
Administracja czynna od godz. 9— 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwracą 

Telefon 3-40. 

kronika Ra komunikaty—70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia 

mieszkaniowe — 30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%,, zamiejscowe 25%. Dia poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 20 gr, 
Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

  

Psychoza wojenna 
w Niemczech. 

Berlin, w maju. 

Gdy w listopadzie 1918 roku ха- 

milkł szczęk broni, piersi miljonów 

lżej odetchnęły. Coprawda, lała się 

jeszcze krew na wschodzie i na po- 

łudniu, Polska broniła swej niepod- 

Turcja walczyła z Grekami, 

lecz dla mieszkańców środkowej Eu- 

ropy było to już forum externum. 

Bezpośrednio ich to nie tyczyło. Było 

to daleko. Jedynie daleki szum wojny 
dolatywal do ucha obywatela środko- 

wej Europy. 

ległości, 

Gmachy zniszczone wskutek woj: 

ny zostały odbudowane. 

Granice otwarto dla wznowienia ru- 

chu. Zaczęło się znowu budzić 

wyzwolone z łańcuchów 

komunizmu“. 

nauowo 

  

życie, 

„wojennego 
Niezliczone groby zna- 

nych i nieznanych żołnierzy porosły 

trawą. Jakoś swobodniej i pewniej 

kroczył człowiek, przekonany, że ju- 

zostanie powiadomiony 0 

tego lub bliskiego, 

poległ na polu chwały”, że nie 

aeroplanów. 

zastąpiły 

, kiełbasa i t. p. 

do stałego 

rzadkość 

tro nie 

śmierci innego 

który .. 

padnie ofiarą wrogich 

A brukiew i marmeladę 

znów chleb, masło, ser 

produkty, które należały 

jego jadła, lecz stanowiły 

podczas wojny. Rzadziej spotykały 

się różne mundury, zwolniły się loka- 

le, przeznaczone na szpitale wojsko- 

A w rocznicę początku wojny 

światowej wzniosły się setki tysięcy 

rąk dła złożenia przysięgi: 

der Krieg“. (Nigdy więcej wojny). 

we... 

„Nie wie- 

  

Lecz lata upływały. Pamięci ludz- 
kiej właściwem jest zapominać o nie- 
przyjemnych a pamiętać jedynie przy- 
jemne rzeczy. Zapomniane zostały 

okopy, wszy, pękające granaty, skale- 

czeni ludzie, rozerwane brzuchy, # 

których wypadały jelita, szary płyn 
rozpryskanego mózgu, brukiew i 

marmelada... Pozostały w pamięci 

dźwięki bębna, fanfary, zwycięskie 
relacje, paroksyzmy zachwytu, para; 
dy. potok orderów i zamówień na 
bomby, granaty i broń, 

Przypominają mi się przeczytane 

gdzieś następujące słowa pewnego 
francuskiego fabrykanta broni: „Na 

każdym wystrzale armatnim  zara- 
biam 200 franków, czy możecie sobie 

wyobrazić, ile tracę na tem, że arma- 

ty milezą“? — Poco magnat prze 

mysłu górniczego dał Hitlerowi mil- 
jony na agitację? — „Dusimy się*, 
powiedział mi wybitny znawca nie- 
mieckiej metalurgji. „Nie mamy zby- 
tu. Konieczna jest wojna, by nasze 

maszyny znów zaczęły pracować! — 

1ldentyczną myśl wypowiedział w roz- 

mowie ze mną znany przedstawiciel 

trustu naftowego: „Tylko wojna poło- 

żyć może kres stagnacji w naszej 

branży. Jeśli będzie znów potrzebna 
benzyna do aeroplanów, tanków, wów 
czas...'* Konieczna jest wojna. „JInne- 
go wyjścia z kryzysu niema*; powie- 
dział przedstawiciel przemysłu gór: 
niczego. A przecież ci trzej współ- 

biesiadnicy — to zupełnie poczytalni 

ludzie. I tak, jak oni, myśli wielu ich 

kolegów... Mimowoli przypomina się 

recepta, proponowana przez Keynes'a 
dla pokonania bezrobocia: „zniszczyć 
Londyn i odbudować go na nowo!'— 

„„Dla pokonania kryzysu konieczna 

jest wojna. Innego wyjścia niema!* 

Czy nie dłatego giełda niemiecka 
reagowała podwyżką wszystkich pa- 

pierów na zwycięstwo hitlerowców 
podczas wyborów 24 kwietnia? —Pra- 

sa komunistyczna pisała ironicznie: 

„Giełda wita. Hitlera'' — Czy tak 

było? — Pewien znajomy potentat 

metalurgji wyjaśmił mi: „W wigilję 

wojny zawsze podnoszą się ceny na 

pewne metale, niezbędne specjalnie 

dla cełów wojennych, na które zwykle 

popyt jest bardzo mały. Ceny tych 

metali jeszcze się nie podnoszą. Ta 

podwyżka ogólna ma inny charakter. 

Jest to oddźwięk ogólnej tendencji 

wzmocnionego kursu na giełdach 

światowych*. A więc. jeśli wierzyć 

owemu magnałowi metalurgji, baro- 

metr giełdy jeszcze nie przepowiada 

bezpośredniej bliskości wojny. 
wielu czeka na nią. 

Lecz 

Jedni, chciwie pragnący wzboga- 

cenia się z krwi i łez. Drudzy — go- 

towi na czyny ofiarne w imię idei. 

Inni — jako na wyjście z tępej bez- 

nadziejności bezrobocia. Inni znowuż 

są zahypnotyzowani bojowemi fanfa- 

rami wojennego nacjonalizmu. 

W tych dniach na Unter den Lin- 

den byłem przypadkowo świadkiem 

sceny, która mnie wprost zdumiała. 

Do wrót brandenburskich zbliżał się 
szwadron policji konnej z orkiestrą 

wojskową. Ta właśnie muzyka wpro- 

wadziła masy w niezwykłe podnie- 

cenie. Cała ogromna ulica od Lust- 

gartenu do wrót brandenburskich 

czarniała od gęstego tłumu publicz- 

ności; która; towarzysząc oddziałówi, 

oddawała się niezwykłemu entuzjaz- 

Nie był to zwykły zachwyt, z 

jakim niegdyś spotykał przechodzą- 

ce wojsko tłum uliczny. Był to jakiś 

obłęd, paroksyzm radości, przypo” 

minający wściekły zachwyt rewolu- 

  

mowi. 

cyjnego tłumu, który towarzyszył ze 

śpiewem krwiożerczych piosenek ska- 

zanym na gilotynę. 

Ktoś poklepał mnie po ramieniu. 

Obejrzałem się i poznałem znajomego 

profesora rosyjskiego: ..Wojowniczy 

naród, prawda?* — powiedział. 

„Nie mając parady wojskowej zach- 

wycają się policją..." W myślach wi- 

działem zachwyt tego tłumu, gdyby 

zamiast szwadronu policji konnej, 

idącej zmienić warty u wrót branden- 

burskich,  przechodziłoby wojsko, 

zdążające na front... Jeszcze niedaw- 

no wojna zdawała się być nie do po- 

myślenia. Nawet i obecnie wszyscy 

t. zw. „mądrzy ludzie* kategorycznie 
utrzymują: „Ależ proszę, jaka to woj- 

na? — Dla wojny potrzebne są pie- 

niądze, a obecnie jest zupełny brak 

pieniędzy. Jest przecież Liga Naro- 

dów...* Ci sami wielcy ludzie w po- 

czątkach wojny Światowej utrzymy- 

wali, że potrwa ona najwyżej 6 mie- 

sięcy, gdyż niema pieniędzy... „Ależ 

przecież Niemcy są rozbrojone?“ 

Mam pod ręką artykuł majora 

niemieckiego Buchruchera: „Wpraw- 

dzie, uzbrojenie nasze nie jest zada- 

walniające, lecz wystarczy ono dla 

dłuższej wojny rewolucyjnej. Licząc 

na powodzenie, możemy prowadzić 

nie zwykłą, lecz tylko rewolucyjną 

wojnę — którą się prowadzi o wol- 

ność całego narodu i w której większa 

część tego narodu, natchniona ideą. 

określającą strukturę epoki, wiedzie 

walkę nie na życie, lecz na śmierć. 

Nie znam przykładu w historji, by 

tego rodzaju walka rewolucyjna o 

wolność narodu nie kończyłaby się 

zwycięstwem, czy to będzie powstanie 
Ameryki przeciw panowaniu angiel- 
skiemu, wojna sankulotów, powsta- 

nie Hiszpanji przeciw Napoleonowi, 

czy też walka bolszewików. Wszystkie 

te wojny rewolucyjne kończyły się 

zwycięstwem, pomimo braku broni, 

amunicji, prowiantu”. 

Szanowny major, coprawda, o tyle 

jest ostrożny, że nie zapomina zazna- 

czyć, że ta „wojna rewołucyjna”, którą 

głosi, będzie wojną odporną przeciw 

„wrogom, którzy wedrą się do Nie- 

miec*. Zapomina, niestety, zaznaczyć, 

jacy to są wrogowie i dlaczego mieli- 

by się wdzierać do Niemiec. Lecz 

w innem miejscu tegoż numeru orga- 

nu „rewolucyjnych nacjonal-socjali- 

stów* spotykamy wzór tego, jak to 

się tworzy, Mówi się tam o „zakusach 

Polski na Gdansk“ į wyraża się ubo- 

że prasa niemiecka nie do- 

„wszelki 

oznacza 

  

lewanie, 

statecznie podkreśliła, iż 
zamach Polski na Gdańsk 

automatycznie polsko-niemiecką woj- 

nę! Może nawet istnieją rządy nie- 

mieckie, które sobie tego życzą; lecz 

niema rządu niemieckiego, któryby 

miał odwagę wystąpić wbrew woli 

narodu niemieckiego''... „Zamach Pol- 

ski na Gdańsk* oznacza polsko-nie 

miecką wojnę, którą Niemcy będą 

prowadziły razem ze „swym rządem 

lub bez niego“ („Die schwarze Front“ 

15 maja 1932 r.). Powiedziane jest 

to dość wyraźnie. Każdy zamach... 

Nawet taki, który... będzie ad hoc 

sfabrykowany w redakcji hitlerow* 

skiej gazety... 

; Dr. G. W. 

  

Dskret w sprawie zniesienia 
Min. Rebót Publicznych. 

WARSZAWA. 24.V. (Pat.) W naj: 
bliższym czasie ma się ukazać rozż- 
porządzenie Pana Prezydenta Rzeczy” 
pospolitej w sprawie zniesienia Mini- 
sterstwa Robót Publicznych. Rozpo- 
rządzenie to będzie ostatnim aktem, 

dzielącym ostatecznie zakres działa- 
nia Ministerstwa Robót Publicznych 
pomiędzy szereg resortów, mianowi- 
cie Ministerstwo Komunikacji, Spraw 
Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, 
Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, 
Przemysłu i Handlu, 

W wyniku zniesienia Ministerstwa 
Robót Publicznych, którego likwida: 
cję przeprowadzi minister komunika* 
cji, przechodzi do Ministerstwa Ko- 
munikacji szereg spraw, związanych 
z drogami i żeglugą. W ten sposób 
Ministerstwo Komunikacji łączyć w 
sobie będzie całokształt spraw komu* 
nikącyjnych, na które zołżą się kole- 
je, lotnictwo cywilne drogi i żegluga 
śródlądowa, z wyjątkiem żeglugi 
morskiej i portów morskich. Mini- 
sterstwo Robót Publicznych przesta- 
nie definitywne istnieć z dniem 1 
lipca r. b., a od tego tygodnia właści” 
we Ministerstwa przejmą agendy, 
przydzielone im z dotychczasowego 
Ministerstwa Robót Publicznych. 
Urzędnicy i niżsi funkcjonarjusze 
państwowi oraz pracownicy kontrak- 
towi Ministerstwa Robót Publicznych, 
z którymi do czasu wejścia w życie 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo 
spolitej (prawdopodobnie do dnia 1 
lipca) nie rozwiązano stosunku służ: 
bowego, przechodzą automatycznie 

do służby w tych działach, które przy 
dzielone zostały poszczególnym Mi- 
nisterstwom. 

<g> 

Protest przeciwko antypol- 
skim wystąpieniom. 

GDAŃSK, 24. 5. fPat). — W dniu dzisiej- 
szym komisarz generalny Rzeczypospolitej 
Polskiej w Gdańsku dr. Kazimierz Papee wy- 
stosował do Senatu protest przeciwko treści 
mowy, wygłoszonej w dniu 20 b. m. przez 
wice.prezydenta Senatu dr. Wiercińskiego- 
Kaisera, podczas uroczystości odbytej na 

placu w Heubude, z powodu zjazdu popie- 
rania niemieckości zagranicy. 

Komisarz generalny Rzeczypospolitej w 
prołeście swym stwierdza, że treść tej mo- 
wy, przepojonej duchem antypolskiej propa- 
gandy, a wygłoszonej wobec  audytorjum, 
składającego się w przytłaczającej liczbie z 
młodzieży szkolnej, jest jawnem  narusze- 
niem rezołucji Rady Ligi Narodów z dnia 
22 maja i 19 września 1931 roku, jak rów- 
nież i zaleceń zawartych w raporcie spra- 
wozdawcy spraw gdańskich, podczas ostat- 
niej sesji Rady Lgi. 

W] tej samej nocie komisarz generalny 
zapytuje w jaki sposób Senat zareagował 
na przemówienie prof. Hugelmana z Wied- 
nia. wygłoszone podczas innej uroczystości 
z okazji tegoż zjazdu, a zawierające ataki 
ną traktat wersalski i zapowiedające  ro- 
zerwanie zakreśłonych przezeń granic. 

Po nominacji nowego premjera 
w Japonii. 

Wiadomość o naminacji admirała Saito przyjęto przychylnie. 
PARYŻ. 24.V. (Pat.) Według infor 

macyj prasy francuskiej, japońska 
opinja publiczna przyjęła przychylnie 
wiadomość o mianowaniu admirała 
Saito premjerem, uważając, iż pozwoli 
to przynajmniej prowizorycznie roz- 
wiązać ostry kryzys. 

Nominacja admirała Saito była 
niespodzianką nietylko dła ogółu, lecz 
i dla niego samego, bowiem dowie- 
dział się o niej dopiero wówczas, gdy 
już wszystkie pisma zamieściły jego 
portret. 

Wybór Hiranumam, przewodniczą- 
cego najbardziej potęžnego stronnic 
twa nacjonalistycznego Oznaczalbv 
manifestacyjne potępienie ustroju 
parłamentarnego i uświęciłby do pe- 
wnego stopnia ruch, który przynaj- 

mniej przez swoje lewe skrzydło od- 
powiedzialny jest za: ostatnie wy- 
„padki, 

Armja zdaje się nie jest przeciwna 
gabinetowi Saito ze względu na osobę 
premjera. Utrzymują nawet, że ule: 
gając namowom swego otoczenia gen. 
Araki zachowa tekę ministra wojny. 
Prawdopodobnie dopiero z końcem 
tygodnia Saito przedstawi cesarzowi 
listę członków nowego gabinetu. 

TOKIO. 24. (Pat) Nowy gabinet 
japoński ma zapewnioną współpracę 
obu partyj konserwatywnej i liberal: 
nej, gdyż Suzuki odmawia wpraw- 
dzie osobistego udziału .w rządzie, 
obiecuje jednak poparcie gabinetu 
przez partję. 

Okręt japoński wiozący amunicję wyleciał 
w powietrze. 

PARYŻ, 24. 5. (Pat). — Na transportowcu 
japońskim „Bombay Maru“, wiezącym na 
pokładzie swym amunicję, wybuchł pożar. 
Huk eksplozji słychać było w całym Szang- 

haju. Transportowiee w powrotnej drodze 
do Japonji zabrać miał na swój pokład od. 
działy 9 dywizji. 

Turcja zamierza zgłosić swe przystąpienie 
do Lisi Narodów. 

LONDYN. 24.V. (Pat.) „Daily Te- 
legraph* donosi, że Turcja zamierza 
zgłosić swe przystąpienie do Ligi Na- 
rodów, o ile otrzyma na wzór Polski 
półstałe miejsce w Radzie Ligi. 

W czasie wizyty w Moskwie 
Ismet-Pasza uzyskać miał zapewnie- 
nie rządu sowieckiego, że Moskwa nie 
będzie traktowała przystąpienia Tur- 

cji do Ligi Narodów, jako aktu nie- 
przychylnego do Sowietów. 

W toku zaś swej wizyty w Rzymie 
Ismet Pasza miał omawiać z Mussoli- 
nim sprawę przystąpienia Tureji do 
Ligi Narodów. Włochy występowaćhy 
miały w roli pośrednika i zapewnić 

> półstałe miejsce w Radzie. 

S$eim Pruski. 
Konstytuujące posiedzenie. 

„BERLIN. 24.V. (Pat) Konstytuujące po- 
siedzenie sejmu pruskiego rozpoczęło się © 
godzinie 3 po południu i miało przebieg dość 
spokojny. Już na długo przed rozpoczęciem 
obrad trybuny dla publiczności i prasy były 
wypełnione do ostatniego miejsca. Ławy po- 
selskie przedstawiały zupełnie zmieniony ob- 
raz. Połowę sali zajęli narodowi socjaliści. 

Powszechną uwagę zwracała obecność 
jednego z synów byłego cesarza Wilhelma 
księcia Augusta Wilhelma,  zasiadającego 
obok dr. Goebbelsa. Centrum i socjal.demok- 
ratów zepchnięto ku lewicy, gdzie sąsiadują 
z komunistami. Przewodnictwo objął z ty- 
tułu starszeństwa dr. Litzmańn, narodowy 

sta, którego komuniści powitali okrzy 
„Jakoś zdrowo szerzyło się wojnę”, 

„Precz z generałami"! Wniosek nagły 
komunistów o wyrażenie votum nieufności 
bez dyskusji odrzucono. Porządek dzienny 
jutrzejszego posiedzenia, przedłożony Izbie, 
obejmujący wybór prezydjum sejmu, przy- 
jęto. 

Na żądanie komunistów uchwalono prze- 
prowadzić dyskusję nad wnioskiem o unie- 
ważnienie wszelkich redukcyj zasiłków dla 
bezrobotnych. Odrzucono wniosek narodo- 
wych socjalistów o stwierdzenie. że gabinet 
Brauna urzęduje, nie uzyskawszy zaufania 
sejmu. Na tem obrady odroczono do jutra. 

  

kami: 
albo 

  

  

Niepewność. 
BERLIN. 24.V. (Pat) Podjęte w dniu 24 

b m obrady sejmu pruskiego toczą się w 

atmosferze zupełwej „niepewności co do przy- 
szłego ukształtowania cię większości. Nadal 
niewyjaśniona jest sytuacja zarówno w spra- 
wie wyboru prezydjum, jak i premjera rządu 
pruskiego. 

Na przewodniczącego sejmu pruskiego 
zgłoszono trzy kandydatury: narodowego so- 
cjalisty Kerrla, socjal-demokraty Wittmacka 
i komunisty Piecka. 

Z powodu braku porozumienia między 

  

  

   

  

stronnictwami żadna kandydatura nie uzyska 
wikszości. W wyborach ściślejszych kandydat 
narodowych socjalistów Kerrl może zostać 
przeforsowany, -dzięki temu, że komuniści 
postanowili podtrzymać w drugiem głosowa- 
niu własnego kandydata. Istnieje możliwość, 
że centrum, socjal-demokraci i komuniści, 
chcąc uniemożliwić wybór ńarodowego so- 
cjalisty, zdekompietują posiedzenie, wycho- 
dząc z sali. Wówczas nastąpi odroczenie sej- 
mu, eelem umożliwienia stronnictwom na- 
wiązania rokowań. 

Poufne posiedzenie komisji spraw zagr. 
Reichstagu. 

BERLIN. 24.V. (Pat.) W dniu 24 
b. m. pod przewodnictwem posła 
narodewo-socjalistycznego Fricka ze- 
brała się komisja spraw zagranicz- 
nych Reichstagu. W obradach, które 
miały charakter poufny, wziął udział 
kanclerz Bruening, minister komuni- 
kacji Treviranus i sekretarz stanu von 
Buelow. Bruening złożył obszerne 
sprawozdanie o najważniejszych kwe 

stjach niemieckiej polityki zagranicz- 
nej. 

W/g ogłoszonego komunikatu, 
kanelerz zdał równocześnie sprawę z 
przebiegu rokowań genewskich, oma 
wiał zagadnienie spłat reparacyjnych, 
długów zagranicznych, rozbrojenia, 
unji naddunajskiej, tudzież sprawę 
zatargu z Kłajpedą i sprawę Gdańska. 

Konferencja pieniądza z pieniądzem. 
BERLIN. 24.V. (Pat.) Prasa do: 

nosi, że w najbliższych dniach odbę- 
dzie się w Luksemburgu spotkanie 

"wybitnych politykow—przemyslow- + 
ców niemieckich z przedstawicielami 

Deklaracja nowego 
BRUKSELA. 24.V. (Pat.) „La Libre 

Belgique" ogłasza w głównych zary- 
sach deklarację rządową. Deklaracja 
ta w zakresie polityki zagranicznej za 
znacza, iż rząd kontynuować będzie 
politykę pokoju i solidarności między 
narodowej. Brać będzie udział w pra- 
cy nad ograniczeniem i redukcją zbro 

finansjery francuskiej oraz delegata” 
mi Herriota. Przedmiotem konferen- 
cji będzie sprawa* prowizorycznego 
uregulowania kwestji reparacy jnej. 

rządu belgijskiego. 
jeń w ramach, odpowiadających wła- 
snym wymaganiom bezpieczeństwa. 
Na konferencji lozańskiej delegaci 
belgijscy starać się będą zapewnić 
Belgji rekompensaty, do których jest 
uprawniona, oraz współpracować bę 
dą w dziele, mającem na celu przy- 
wrócenie powszechnego zaufania. 

  

  

Do Naszych 
Mając na uwadze dobro Odbior- 

ców naszego pisma, prosimy gorąco o 
telefoniczne, pisemne lub ustne rekla- 
macje pod adresem administracji w 
wypadkach, gdy „Kurjer Wileński" 
jest dostarczany z opóźnieniem przez 
poczłę lub roznosicieli lub gdy brak 

Czytelników. 
go w sprzedaży w kioskach i na ulicy. 
Zwłaszcza chodzi nam o wieści z po- 
za Wilna, gdzie trudniej jest tych rze- 
czy dopatrzeć. 

Za wszelkie informacje w tej spra- 
wie zgóry dziękujemy. . 

ADMINISTRACJA. 

  

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
KWESTJA OBSADZENIA LEKTORATU 

LITERATURY POLSKIEJ NA 
UNIWERSYTECIE. 

W. tych dniach na pósiedzenin 
Uniwersytctu poruszono kwestję obsadzenia 

Senatu 

lekioratu literatury polskiej w związku z 
ustąpieniem z Uniwersytetu proi. Herbacze- 
wskiego. Na posiedzeniu Senatu wypewiada- 
no się za zaproszeniem lektora z Polski, 

PROCES O EKSCESY PRZECIWŻYDOW- 
\ SKIE W! SŁOBODZIE. 
Kowieński Sąd Okręgowy przystąpił do 

rozpatrywania sprawy 17 osób, oskarżonych 
o napad i obicie w Słobodzie 29 Żydów. 
Wśród oskarżonych są b.policjanci, tajni 

agenci policji i kandydaci na członków Zw. 
Strzelców. Przeciwżydowskie ekscesy w Sło- 
bodzie wydarzyły się dnia 1 sierpnia 1927 
r. o godz. 1l w nocy. Wi dniu tym podsądni 
przybyli do Slobody jakoby w poszukiwa- 
niach komunistów w związku z demonstra- 
cją komunistyczną w Szańcach. Napadnięci 
zostali obici do krwi,i bito ich kijami i kol- 
bami karabinów. Wśród obitych było wiełe 
starców. Podsądni nie uznają się na win- 
nych. Jeden spędza winę na drugiego. Pro. 
ces potrwa kilka dni. Ze strony poszkodo- 
wanych występuje szereg adwokatów: Ru- 
binstejn. Garfunkieł, Makowski i in. Wy- 
stawili oni powództwo cywilne, każdy prze. 
ciętnie na sumę 200 It. 

BECKER ZWOLNIONY Z WIĘZIENIA. 

Sędzia śledczy dla spraw szezególnej wa- 
gi Nowiekis zakończył już dochodzenie w 
sprawie Meyera i Beekera. Ostatnio zwolnio- 
ny został z więzienia również 2-gi oskarżony. 
Dwaj posłowie Sejmiku poręczyli, że Becker 
nie opuści granie Litwy przed zakończeniem 
swego procesu. Obok tej poręki złożono ka. 
ueję w sumie 3 tys. lit. 

PETRULIS NIE BĘDZIE PROSIŁ O 
UŁASKAWIENIE. 

Skazany na dwa lata więzienia b. Prem- 
jer'i Minister Skarbu Petrulis ze wzgłędów 

politycznych nie złoży Prezydentowi Państ- 
wa prośby o ułaskawienie. Nie uczyni rów- 
nież tego obrońca adw. Tumenas. Możliwem 
jest, że do łaski Prezydenta odwoła się żona 
i drugi jego obrońca adw. Stankiewicz. 

USTĄPIENIE PREZESA ZWIĄZKU 
STRZELCÓW. 

Jak podaje „Liet. Żin.*, dotychczasowy 
prezes Związku Strzelców antysta malarz A. 
Žmujdzinawiezus ziožyl podanie o dymisję. 
Widług pogłosek, na jego miejsce ma być 
obrany. Burmistrz m. Kowna Graurogkas. 

EDRTONZEOWW TOWA TEE CWYTRESWRZEKAE 

Spadek bezrobocia. 
WARSZAWA, 24. 5. (Pat). — Według da- 

nych statystycznych, liczba bezrobotnych w 
dniu 21 b. m. wynosiła na terenie całego 
państwa polskiego 298.611 osób, co stanowi 
spadek w stosunku do tygodnia poprzednie- 
go o 9127 osób. 

Kronika telegraficzna. 
— Remont statku .Cieszyn*, który jak 

wiadomo z początkiem kwietnia osiadł na 
mieliźnie pod Hauqo (Finlandja) został w 
dniu 21 b. m. zakończony. Statek po szcze- 
gółowem zbadaniu został spuszczony na wo- 
dę. 

— Podezas ostatnich spisów szkołnych w 
Cieszynie zapisano do szkół polskich 92 
proc., do niemieckich zaś — 8 proc. dzieci. 

— Doroczny zlet harcerstwa polskiego 
we Francji odbył się w tym roku w Ostri- 
court, przy udziale 6 drużyn męskich i 2 
żeńskich. 

— Bandę szantażystów Hikwiaowańo na 
terenie zagłębia Dąbrowskiego. Szantażyści 
ci wymuszali pod terorem od miejscówego 
kupiectwa większe okupy pieniężne. 

— Przybył onegdaj do Gdańska członek 
parlamentu angielskiego sir John Sander. 
man Allen w towarzystwie żony i'3 innych 
członków parlamentu. 

— Pegłoski 0 rzekomych zaburzeniach 
w Grecji, jak donoszą z Aten — są całkowi- 
cie fantastyczne. W. całej Grecji panuje zu- 
pełny spokój. 

— Katastrofa kolejowa wydarzyła się na 
wschodnim odcinku kolei wschodnio-chiń. 
skiej wpobliżu Japlonya (Mandżurja). 100 
osób odniosło rany. Powodem katastrofy 
było podobno zderzenie się pociągu towaro- 
wego z osobowym. którym jechało wielu u- 
chodźców. 

— Wodno-platowiee „DOX* odleciał 
w dniu 24 b. m. z Sauthampton w kierunku 
Portsmuth. 

LL LL 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

EETWONTZTORZCE PNACZE 

| SAMOCHÓ 

  

  

    

    

(kareta 6-osobowa) 
6-cylindr. 75 H P. 

w bardzo dobrym stanie marki „Renault“ 

okazyjnie do sprzedania. 
Dowiedżieć si w Kolekturze „Lichtlos“ 

ul. Mickiewicza 10. tel. 13-58   

  

GIEEDA WARSZAWSKA 
z dnia 24.V b. r. 

WALUTY I DEWIZY: Dołary 8,85 i pół 
— 8,85 — 8,87 1/, — 8,83 3/,. Paryż 35,14 — 
35,23 —35,05. Szwajcarja 174,25. 174,68 — 
173,82. Berlin w obrotach nieoficj. 212,50. 
'Tendencja przeważnie słabsza. 

PAPIERY PROCENTOWE: 5 proc. poży. 
czką konwersyjna 3.7,25 — 6 proc. dołarowa 
50,50. — 4 proc. dolarowa 46. 45,50. — Sta- 
bilizacyjna 45,25 — 48,25. 44,75 — 55 (setki) 
— 8 proc. LZ. BGK. i BR. obligacje BGK. 
94. Te same 7 proc. 83,25. 8 proc. obl.-budow- 
lane BGK. 93. — 7 proc. LZ: ziemskie dol. 
538 (drobne). _ 

AKCJE: Bank Polski 70,50. — Tendencja 
słabsza.
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Patetyczny obskurantyzm. 
„Dekłaracja ideowa" młodzieży wszechpolskiej. 

„Jesteśmy . konsumentami obcych 
pojęć” — napisał p. Dmowski w jed- 
nym z artykułów, które zostały wy 
dane w książce p. t. „Świat powojenny 
i Polska. Nie podejmujemy się usta 
lić, w jakim stopniu twierdzenie b. 
przywódcy narodowej demokracji 
może się tyczyć całego społeczeństwa 
polskiego. Z przyjemnością natomiast 
przyznajemy p. Dmowskiemu  słusz 
ność powyższej opinji w stosunku do 
jego własnego obozu. Gotowi jesteśmy 
nawet podziwiać zmienność źródeł, 
w których endecja poszukuje wzorów 
dla siebie. Doniedawna nienaruszal- 
nem dla niej „tabu* było wszystko, 
na czem widniał stempel francuski. 
Zczasem zaczęła endecja czerpać soki 
ożywcze dla swego programu z ideo 
łogji faszystowskiej. Ostatnio menerzy 
specyficznego i zašciankowego „nacjo 
nałizmu* znaleźli sobie nową krynicę 
wskazań programowych: hitleryzm. 

Ktoby w to wątpił, niechaj prze 
czyta uchwaloną w niedzielę dn. 15 
maja deklarację „ideową* młodzieży 
„„wszechpolskiej“. Dokument ten, jak 
żaden bodaj dotychczas, Świadczy 
o uwiądzie intelektualnym, który opa 
nował szeregi nietylko starej, ale i 
młodej generacji obozu endeckiego. 
Świadczy on. żemłodzież endecka nie 
potrafiła zdobyć się na wzlot ducho 
wy ani w jednej dziedzinie swego 
programu politycznego. Znajdujemy 
w nim hasła wsteczne i obskuranckie 
pod względem politycznym i etycz 
nym, a chaotyczne i ignoranckie pod 
względem gospodarczym. Wszystko to 
spowite bluszczem  patetycznych 1 
pustą groźbą nabrzmiałych wyrażeń. 
Pewien postęp widać jedynie we wska 
zaniu metod, któremi młodzież ends 

  

  

cka pragnęłaby urzeczywistnić swój . 
program. Ale właśnie cały ów postęp 
jest niemieckiego, hitlerowskiego 
stempla. Poprostu—wierny chwilami 
przekład zaleceń taktycznych partji 
„narodowych  socjalistow“ niemiec- 
kich. Ё * 

To pokrewieństwo z „nazistami* 
uwydatnia się przedewszystkiem w 
zastosowaniu podobnych metod bu- 
dzenia nastrojów bojowego nacjona 
Mzmu. Ponieważ Hitler proklamuje 
walkę o linję Wisły, nasi młodzi en 
decy dystansują go żądaniem Prus 
Wschodnich, Śląska Opolskiego, Mar 
chji Wschodniej i demilitaryzacji pra 
wego brzegu Odry. Dowcipna to zaba 
wa, gdyby szło tylko o sparodjowanie 
zachłanności imperjalizmu niemiec- 
kiego. Ale czy autorzy tej parodii 
zdają sobie sprawę z tego, że reali 
zacja ich programu, gdyby był posta 
wiony serjo, wymagałaby wojny za 
czepnej, z wszelkiemi jej konsekwen 
cjami — gospodarczemi i _ politycz 
nemi? 

Oczywiście — jest to tyłko czcza 
demagogja, która nie poderwie opinji 
© pokojowych tendencjach Polski. 
Demagogja jednak o tyle charaktery 
styczna i nieszczera, że głosi ją obóz, 
który jest zaprzeczeniem wszelkich 
<«nót żołnierskich i obywatelskich, a 
przedewszystkiem zdolnošci do pono 
szenia ofiar z krwi i mienia, nieunik 
nionych w razie jakiegokolwiek star 
cia zbrojnego. 

Ściśle po hitlerowsku pragnie 
młodzież .,wszechpolska''. rozwiązać 
zagadnienie żydowskie. „Pozbawienie 
ich praw politycznych z wszystkiemi 
tego konsekwencjami'* — oto co głosi 
deklaracja, utrzymując niemal styl:- 
stycznie brzmienie swego niemieckie 
go wzoru. Ale czy zaślepionym na- 
śladowcom Hitlera przyszła do głowy 
«choćby taka refleksja, jak różnica 
«vw liczebności elementu żydowskiego 
ч Niemczech i w Polsce? Czy zasta 
mowili się nad absurdem pozbawienia 
praw politycznych trzech miljonów 
łudności w wieku dwudziestym, w 
państwie, znajdującem się w samym 
środku Europy? 

Ekskluzywizm nacjonalistyczny 
młodych endeków, wzorowany na hii 
ieryzmie, sięga jeszcze dalej w dzie 
dzinie ekonomji. „Przedmiotem na- 
szego gospodarstwa narodowego jest 
naród polski* — głoszą pupile prof. 

Rybarskiego. Zdaniem naszem, żaden 
dziennik endecki nie napisałby cze 
goś podobnego w czasie, kiedy ende 
cja sprawowała władzę. Podobne po- 
mysły mogą rodzić się jedynie w Śro 
dowiskach, nieodpowiedzialnych po- 
litycznie. Hasło tak pojętej nacjonali 
zacji polskiego. życia gospodarczego 
ma chyba tę jedną tylko zaletę, że 
przyczynia się do wyświetlenia sytua 
cji. Zdradza mianowicie, że jest w 

Polsce obóz, który w razie dojścia do 
władzy gotów jest rozpocząć wojnę 
gospodarczą z dziesięcioma miljona 
mi obywateli państwa, nie należącemi 
do narodu polskiego. Poza tą jedyną 
„oryginalnością* niemieckiego stem- 
pla.,„program* gospodarczy młodzieży 
endęckiej nie zawiera ani jednej my 
šli nowej i ciekawej. Zalecenie opar- 
cia ustroju gospodarczego „na rodzi- 
nie i własności prywatnej” jest fraze 
sem bez treści, bo właśnie na tych 
podstawach opiera się ustrój dotych- 
czasowy. 

W tekście deklaracji rzuca się w 
oczy nadużycie przymiotnika „kato 
licki*, odmienionego po kilka razy 
przez wszystkie przypadki. Młodzi 
endecy pragną mieć „katolickie“ рай 
stwo „katolickiego* narodu, z „kato 
lickim* rządem, wychowaniem i gos 
podarką. Jest to wyraźna demagogja. 
obliczona na niski poziom kołtunerji 
małomiasteczkowej, z której rekrulu 
ją się przeważnie szeregi tego stron- 
nictwa. I tutaj jednak „„wszechpolacy* 
nie ujawnili oryginalności. Ich dema 
gogja naśladuje i pod tym względem 
hitleryzm, a jedyną różnicę stanowi 
zamiana przymiotnika: „protestanc- 
ki“ przez „katolicki“. 

Jako ogėlne wraženie po przeczyta- 
niu deklaracji zostaje: pustka ideowa, 
ukryta w powodzi buńczucznych fra- 
zesów i podniet, działających na in- 
stynkty nienawiści plemiennej lub po 
litycznej. W jakim czynie wyrazić się 
może praktyczna działalność takim 
„programem karmionej młodzieży? 
Oczywiście — w burdzie ulicznej, w 
objawach łatwego i taniego antyse 
mityzmu, w napadach bojówek na 
ludzi zasłużonych, jak to ostatnio 
miało miejsce we Lwowie, w stosunku 
do prof. Bartla, jednego z najwybit 
niejszych obrońców tego miasta w 
listopadzie 1918 roku. Krzyk, gwałt, 
demagogja i niezdolność do realnej 
pracy dla państwa, jako wspólnego 
dobra wszystkich obywateli, oto cechy 
które uświęca młodzież wszechpolska 
w swoich szeregach uchwałą deklara- 
cyjną. K. 

EAR DSP SSSR ASA 

Sytuacja gospodarcza 
w Z.S.R.R 

Prawda 16. 5, w art. wst. emawia niedó- 
ciągnięcia w produkcji węgla w zagłębiu 
Donieckiem. Na przykładzie kopalń węgla. 
należących do itrustu węgłowego, których 
wydobycie było w kwietniu 600.000 ton 
mniejsze od planowanego, pismo stwierdza 
że najważniejszą przyczyną niedociągnięć 
w przemyśle węłowym są liczne wypadki 
psucia instalacyj i maszyn oraz uchylanie 
Się od pracy ze strony robotników. Jednocze- 
śnie „Prawda* stwierdza niezadawalający 
stan aprowizacji robotniczej i zaleca, aby 
każda kopalnia węgla posiadała swoje ogro- 
dy warzywne i fermy dla hodowli nieroga- 
cizny i królików. 

Pisma sowieckie 15. 5, zamieszczają ob- 
szerną uchwałę kolegjam ludowego komisar- 
jatu rolnictwa o hodowli królików. Według 
uchwały w r. 1932 specjalne fermy hodowli 
królików mają posiadać w obwodzie mos. 
kiewskim 360.000 matek, w leningradzkim 
220.000, w Iwanowo-Wozniesieńsku 115.000. 
Również w republikach narodowościowych 
a przedewszystkiem na Ukrainie hodowla 
królików ma być w roku bieżącym znacznie 
rozszerzona. „Prawda* zaznacza. że należy 
doprowadzić hodowię królików do 15 miljo- 
nów «sztuk rocznie. Akcja agitacyjna w tej 
sprawie prowadzona jest we wszystkich orga 
nizacjach sowieckich a więc w związkach 
zawodowych, w kołektywach rolnych, w or- 
ganizacjach fachowych i t. d. Pisma pod- 
kreślają, że wzmożona hodowla królików 
nietylko przyczyni się do złagodzenia kryzy- 
su aprowizacy,/iego, lecz da możność ekspor 
towania skórek króliczych na rynki zagra- 
niczne. 

Litwinow jedzie do Genewy. 
MOSKWA. 24.V. (Pat.j Komisarz 

ludowy do spraw zagranicznych Lit- 
winow wyjechał wczoraj przez Ber- 
lin do Genewy. 

    

PŁUG ŻYCIA. 
Smutnym bratem granatowej do- 

rożki jest czarny, konny karawan 

pogrzebowy — ta drynda umarłych. 

Ktoś, zresztą całkiem spostrzegawczy, 

zapewniał mnie najpoważniej, że w 
Paryżu ludzie prawie nie umierają. 

Wyciągnął ten optymistyczny wnio 

sek z faktu. iż w stolicy świata istot 
nie nie spotyka się pogrzebu całemi 

tygodniami. Przeoczył tylko jedną, 
drobną rzecz: ogólne zmotoryzowa 

nie, wobec którego niema powodu do 
chowania ludzi przy pomocy koni. 
Pogrzeb w Swej dotychczasowej for 
mie jest przykrą i zbyteczną  osten 
tacją. Tamuje ruch uliczny i—przypo 
mina ludziom najwyżej, że mogą się 
spóźnić tam. gdzie śpieszą, na tamten 
świat natomiast -- zdążą zawsze 

przybyć na czas. Jak zawsze—najbar 

dziej cierpią najubożsi, bo ich emen 
tarz jest dalej od miasta, niż 'cmen 
tarz zamożnych, a także — tylko oni 
zmuszeni są odprowadzać zmarłego 
piechotą. Bogaci jadą sobie spokojnie 
za, ciałem — dawniej—karetą, dziś— 

  

  

taksówką, Czarny autobus, do któreg” 
wsiada się razem z trumną, jest więc 
poprostu dobrodziejstwem. Ale ten 
środek lokomocji na miejsce ostatecz 
nego spoczynku — jako stosunkowo 

nowy, jest u nas niestety zbyt drogi, 
aby mógł się szybko zdemokratyza 

wać. Dlatego to kryzys. zabijający 
wszystko co wygodne — utrzymuje 
jeszcze przy życiu przestarzałe, śmiec 
telne dorożki. Ciała zamożnych jadą 
czarnym autobusem — końmi wloką 
się tylko trupy ubogich i, o ironjo— 
najmożniejszych. Te ostatnie dla pom 
py pogrzebowej, ku uciesze gawiedzi. 

Bliskim krewnym komnego kara 

waniarza — utrzymanym w stolicy 
przy życiu nietyle przez kryzys, ile 

przez barbarzyństwo — jest konny 
Śmieciarz. Ten okropny grabarz nie- 
czystości zwozi eo nocy  euchnące 
trupy martwych przedmiotów na 
cmentarzysko rupieci i, co najgorsze, 
zwozi je bez trumny. Nic obrzydliw 
szego, jak widok tego ponurego ob- 
rządku. Począwszy od godziny 11 

KD RT ER 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Liga Narodów za droga! 

Genewa otrzymała sensacyjną no- 
walijkę. Oto Anglja zgłasza koniecz- 
ność „.zaciśnięcia pasa* w budżecie 
Ligi i jej agend — w jedynym chyba 
dziś budżecie gdzie pieniądze płynęły 
szeroko i wogóle było „byczo“. 

„Kurjer Łódzki* pisze: 
„Tak np. sekretarz generalny Ligi Naro- 

dów pobierał „tylko* 180.000 franków zł. 
pensji rocznej. Bagatela! Na nasze licząc 
złotówki, wypada to około tysiąca złotyci 
dziennie. 

„.Urocze steno i niemniej powabne dak- 
tylo, od których roi się w kuluarach i po 

wszystkich zakątkach Pałacu Ligi Narodów, 
pobierały i pobierają dotychczas wynagre- 
dzenie, którego szczerze im zazdroszczą mi- 
nistrowie co uboższych krajów. 

..Liga Narodów nie siała, nie orała, ale 
zbierała trybuty, i to — obfite od wszystkich 
narodów świata. Е 

W tej samej sprawie wypowiada 
się „Kurjer Polski“: i 

„Powiedzmy sobie odrazu, że inicjatywa 
angielska żadnego praktycznego rezultatu nie 
da. Największą pozycję w budżecie Ligi sta- 
nowią przedewszystkiem pobory urzędnicze, 
istotnienaogół bardzo wysokie. Niema jednak 
takiej siły na świecie, któraby zmuszać mogła 
urzędników Ligi do obniżenia ich poborów. 
Mają kontrakty, siedzą na nich mocno i z 
pewnością nie dadzą sobie wydrzeć ani cen- 

  

Pozatem projekt natrafi na sprze 
ciw Francji, Hiszpanji, Japonji i in. 
Znaczenie jego jest więć tylko de- 
monstracyjne i tu leży jego powaga. 

„Jest przecież ze strony. Anglji bardzo 
wyraźną i bardzo bolesną  demonstracją, 
Londyn lekceważy dziś Ligę... Bo — czytaj- 
my to między wierszami memorandum — 
nie opłaca się poprostu jest za droga, za 
kosztowna w stosunku do tego co daje i 20 
dać może. 

  

  

Mania reprezentacji i pan Lejba. 

Że panuje dziś ona nagminnie 
Świadczą nawet procesy sądowe. „A* 
B. C.* donosi, że w tejże Genewie 
piękną aferę „orderową* urządził 
ruchliwy obieżyświat i hochsztapler, 
niejaki Leuba, który zorganizował 
kapitułę orderu „zasługi wszechludz- 
kiej”. 

„Za określoną kwotę można zostać od- 

razu komandorem orderu. Tytuł oficera lub 
kawalera kosztuje znacznie mniej. Koszty 
nie przekraczają 360 fr. szwajcarskich. 

Pan Artur Leuba, genjalny psycholog, 
nie przerachował się w swych obliczeniach. 
Najpoważniejsi obywatele zgłaszali się do je- 
go kancelarji z prośbą o zapisanie ich w po- 

czet odznaczonych. Znany literat francuski 
Victor Margueritte, osławiony autor „Chłop- 
czycy”, który miał w swoim czasie przykry 
zatarg z Radą Ligi honorowej, skorzystał rów 
nież ze sposobności, by zdobyć w łatwy spo- 

sób błyszczącą gwiazdę. Za cenę 360 fran- 

ków został kawalerem. 
Artur Leuba uciułał pół miljona franków 

szwajcarskich...“. 

W końcu doszło do procesu gdzie... 
musiano sprytnego Lejbę uwolnić. 
Nikt z „pokrzywdzonych nie poparł 
oskarżenia... Widocznie wolą „ordery 

i bardzo je sobie cenią. Co więcej: 
„Małżonki - udekorowanych przez niege 

„komandorów”, kawalerów i oficerów orderu 

obrzuciły kwiatami wychodzącego z sądu 

oskarżonego”. 

Niezły przyczynek do studjum psy” 

chologicznego o mentałności współ- 

czesnej „inteligencji .. jim. 

      

Fałszywe pogłoski o sytuacji 
politycznej w Jugosławii 

rozsiewałi komuniści. 
BIAŁOGRÓD, 24. 5. (Pat). — Ministerst- 

wo marynarki wojennej, pragnąc położyć 
kres rozsiewaniu fałszywych pogłosek o sy- 
tuacji politycznej kraju w prasie zagranicz- 
nej, ogłosiło komuni w którym ošwiad. 

cza, że zdołało wyk w jednym z garnizo- 

nów trzech poruezników, pozostających na 
służbie komunistycznej propagandy zagrani- 
ėznej: Porucznicy ci Miladinov.ic, Atanasko- 
vie, Milojkovic rozmyšinie podawali do pra- 
sy zagranicznej fałszywe wiadomości. Aresz 
towany został tylko por. Atanaskovic popel- 

nił samobójstwo, zaś Miladinovicowi udało 
się zbiec. Równocześnie z por. Alanaskovi- 
cem aresztowano kilku poruczników podej- 

rzanych o współudziałź a także mjr. Djoki- 
ca, pod zarzutem nie powiadomienia władz, 
mimo znajomości faktów. Śledztwo, które 
jest obecnie przeprowadzane. ustali słusz- 
ność zarzutów i rozmiary przestępstwa. 

S 

Skazanie bratobójcy. 
ŁÓDŹ, 24. 5. (Paty. — Wczoraj sąd doraź- 

ny w Łodzi skazał 20-letniego Stanisława 
lasę na karę erci za zabójstwo brata. 
alasa odwołał się do łaski Pana Prezydenta 
Późnym wieczorem nadeszła odpowiedź 

z kancelarji cywilnej Pana Prezydenta Rze- 

czypospolitej, komunkuje, że Pan Prezydent 
ii i zamienił Stanisła- 

ę śmierci na bezterminowe 

   

       

  

     

    

   

zajeżdża przed bramę wieczorem 
każdego domu fura odpadków, zatrn 

wająca powietrze. Ta ropiejąca rana 

miasta, istny rozsadnik wszelkich 
chorób —- stoi sobie spokojnie koło 

trotuaru, po którym, gdy odjedzie. 

- długo walają się przeróżne okropno 
ści. Tego rodzaju „technika* wywózki 
śmieci w mieście jest zupełnie niepo 

jęta. Wielki czas, aby „ojcowie mia 
sta” przejęli tę czynność od „przedsię 
biorstw prywatnych*, tem bardziej, 
że jest ona równie ważna i równie 
„miejska, jak nadzór nad rynszto 
kami, lub — konserwacja kanałów. 

Zbytecznem jest chyba dowodzić, że 
śmiecie powinny być przewożone 
autem ciężarowem hermetycznie kry 
tem, a nie na szeroko otwartej furze. 
zbitej w dodatku z dziurawych desek. 

Nie sięgajmy po przykłady aż za 
granicę. Pod bokiem, w Gdyni, mamy 
wzór zupełnie cudowny: tamtejszy 
Zakład Spalania Śmieci, to wspaniałe 
krematorjum. W centrum miasta stoi 
gmach okolony ogródkiem i całkowi 
cie oświetlony jedynie gazem, wy 
dzielającym się przy spaleniu i podda 
niu odpowiedniemu procesowi che 
mieznemu śmieci. Gaz ten służy rów- 
nież do oświetlania okolicznego placu. 

WILL EN S KAI 

Kim jest Gorgułow? 
Moralne oblicze mordercy prezydenta Doumera. 

PARYŻ, 24. 5. (Pat). — Wezoraj powrócił 
z Pragi komisarz Hennet, który prowadzi 
ścisłe dochodzenie w sprawie Gorgułowa. 

Sprawozdanie komiasrza Henneta pozwa- 
la odtworzyć moralne oblicze mordercy pre- 
zydenta francuskiego. I tak, jakikolwiek weź 
mie się okres życia Gorgułowa, sprawozda- 
nie komisarza Henneta przedstawia Gorgu- 
łowa zawsze jako pijaka, człowieka brutal- 
nego, bijącego swą żonę. 

Jeżeli Gergułow ożenił się trzykrotnie w 
Czechosłowacji, uczynił to — jedynie poto, 
aby przywłaszczyć sobie pieniądze swych 
żon. Wszystkie trzy jego żony były przez 
Gorgułowa opuszczone z chwilą roztrwonie- 
nia ich pieniędzy. Podobny los spotkał też 

  

i jedną z kochanek Gorgułowa, którą wypę- 
dził, kiedy wyczerpały się jej oszczędności 
w sumie 20 tys. koron. Pozbawiony wszel- 
kich skrupułów Gorgułow żyje z pieniędzy, 
jakie mu dostarczają żony lub kochanki aż 
do chwili, kiedy po uzyskaniu dyplomu uni 
wersytetu praskiego może zarabiać jako le 
karz. 

Wreszcie zdaniem komiasarza Henneta 
nie nie pozwala przypuszczać, że Gorgułow 
należał do jakiejkolwiek partji, któraby mu 
dostarczała środków na utrzymanie. Docho- 
dy Gorgułowa równoważą całkowicie jego 
wydatki i ze śledztwa nie wynika bynaj- 
mniej, aby pobierał on subwencje od jakiej 
kolwiek instytucji. 

5.000 funtów sterlingėw za wskazanie 
morderców dziecka Lindbergha. 

TRENTON, 24. 5. (Pat). — Senat stanu 
New Jersey przyjął projekt ustawy, prze- 
widujący nagrodę w wysokości 5 tys. f. 

st. dla osoby, która wskaże morderców dzie- 
cka Lindbergha. 

Katastrofalne burze gradowe. 
Grad wielkości kurzego jaja zniszczył zasiewy. 

LUBLIN, 24, 5. (Pat), — Wczoraj wie- 

ezorem nad osadą Józefów w pow. puław- 

skim przeszła wielka burza gradowa, przy- 

czem grudki gradu dosięgły niezwykłych 

rozmiarów kurzych jaj. Wi samem Józefo- 

wie zostało wybitych 500 szyb oraz podziu- 

rawione zostały dachy, kryte papą. 

Burza nawiedziła również pow. radzyński, 

gdzie na polach 8 wsi zostały zupełnie znisz 

czone zasiewy. W; związku z tą klęską w Ra- 

dzyniu utworzył się pod przewodnictwem 

starosty komitet, mający na celu niesienie 
pomocy ludności. 

LWÓW, 24. 5. (Pat). — Wczoraj wieczo- 

rem nad częścią powiatu rzeszowskiego prze 

szła burza gradowa, która w 9 gminach spo- 

wodowała znaczne spustoszenia. Grad zni- 

szezył około 50 proc. zasiewów. Na wielu 

demach rozbił dachówkę krytą, dachy i wy- 

bił wiele szyb w oknach. 

Piorun poraził 6 osób w warszawskim 
parku Ujazdowskim. 

WARSZAWA, 24, 5. (Pat). — We wtorek 
po południu. w czasie burzy, jaka przecho. 
dziła nad Warszawą, piorun uderzył w jed- 
no z drzew w parku Ujazdowskim. Od ude- 
rzenia pioruna doznały poranienia Janina i 

Wyrok w Sprawie 
ś.p. W. 

WJARSZAWIA, 24. 5. (Pat). — Sąd Okrę- 
gowy w Włrszawie, rozpatrując wczoraj 
sprawę tragicznej śmierci ś. p. Witolda Ro- 
landa w roku 1929 w czasie katastrofy sa- 
mochodowej na szosie pod Łowiczem, zdecy. 
dował wyjazd do Łowicza. Jak wiadomo, 
oskarźonymi w tym procesie są: dr. Kazi- 
mierz Bacia, ówczesny burmistrz m. Łowi- 
cza, Józef Drzewiecki, wice-burmis i Piotr 
Czerwiński, ławnik gospodarki miejskiej. 

Oskarżeni są wyżej wymienieni o nieu- 
stawienie znaków ostrzegawczych i nieoś- 
wietlenie drogi. Dalej oskarżony jest Boh- 
dan Junod (Bodo) obywatel szwajcarski o 
spowodowanie śmierci Rolanda. 

    

Sabina Galasówny, Janina Jaropa, Halina i 
Marjan Ostrowsey i Zofija Kantarek. Wszy- 
stkich poražonych stan niezły. prócz Kanta- 
rek, którą w stanie dość ciężkim odwiezio- 
no do szpitala. = 

tragicznej Śmierci 
Rolanda. 

Dziś odbyła się w Łowiczu wizja lokalna 
na szosie pod miastem. O godz. 19 min. 30 
sąd ogłosił wyrok. Sąd uznał wszystkim 
oskarżonym winę za udowodnioną i skazał 
Kazimierza Bacię, Józefa Drzewieckiego i 
Piotra Czerwieńskiego na trzy miesiące wię- 
zienia każdego plus po 10 zł. opłat sądowych 
oraz Bohdana Junoda — Bodo na 6 m 
więzienia i 20 zł. opłaty sądowej. z zawiesze. 
niem wszystkim kary na łat 3. Pozatem na 
rzecz wdowy po Ś. p. Rolandzie sąd zasą- 
dził solidarnie od oskarżonych 301 zł. ty- 
tułem zwrotu kosztów pogrzebu i strat mo- 

ralnych. 

    

W dniu Bożego Ciała. 
Uroczyste nabożeństwo w dniu Bożego 

Ciała zostanie odprawione przez J. E. K 
Arcybiskupa Metropolitę w kościele Św. Ka- 
zimierza (00. Jezuitów). 

Początek Mszy Św. o godz. 10.ej. O godz. 
11-е] zaraz po sumie odbędzie się procesja 
przez ulice: Wielką, Zamkową, Św. Marji 
Magdaleny, Plac Katedralny, ul. Mickiewicza, 
Orzeszkowej do kościoła Św. Jerzego. 

Pierwsza ewangelja będzie odśpiewana u 
ołtarza przy Ratuszu, drugi ołtarz będzie 
przy Sztabie I Dywizji Legjonów Piechoty, 
trzeci przy kościele Św. Jana i ostatni — w 
bramie kościoła Św. Jerzego, gdzie czwarta 
ewangelja, uroczyste błogosławieństwo Naj- 
świętszym Sakramentem i hymn „Te Deum“ 
będą zakończeniem nabożeństwa. 

PORZĄDEK PROCESJI: 

1. Szkoły. 
1) Ochrona dła najbiedniejszych dzieci 

im. Zofji Kościałkowskiej, 2) Powszechna 
szkola „Caritas“, 3) Szkoła zawodowa Dok- 
ształcająca im. Św. Tere 4) Państwowe 

Seminarjum Ochroniarskie, 5) Liceum Żeń. 
skie pp. Benedyktynek, 6) Gimnazjum im. A. 
Czartoryskiego, 7) Gimnazjum SS. Nazaret 

   

  

    

  

   

nek, 8) Szkoła Handlowa Męska Stow. Kup- 
ców i Przemysłowców Chrześcijan, 9) Gim- 
nazjum im. A. Mickiewicza, 10) Gimnazjum 
im. J. Lelewela. 11) Gimnazjum im. Kr. Zyg- 
munta Augusta, 12) Gimnazjum -O0O. Jezui- 
tów. 

„ 
iązki i stowarzyszenia zawodowe. 

a ższych Pracowników Pocz- 
ch w Wiilnie, 2) Związek Niższych Fun- 

jonarjuszów Państwowych. 3) Związek Ce- 
Straż Ogniowa 

5) Związki Za- 

  

     

    

st. Wilno jańskie 
  

    wodowe eszone w Centralnym Zw. Chrze 
ścijańskich Związków Zawodowych (w Но      
ci 18-tu), Robotnicza Św. Kazimie- 
rza. 

IIl. Stowarzyszenia sportowe, ideowe, ti- 

lantropijne i religijne. 

°1) Кбю Motoc klistów, 2) 
Wileński Oddział” k i Kolonjal- 
nej, 3) Koło Wiileńskie Ogólnego Zw 
Podoficerów Rez: у al Wilei 
Powszechnego Zw w Państwo- 
wych "R. *B,, *6) Narodowe, 6) 

cja Kobiet, 7) i 
i młodzież uniwersyłec- 

Liga 

    

    

  

   

   

    

Wokół zakładu niema żadnego zapa 
chu, ©prócz zapachu kwiatów. W 
dodatku p racjonalnem niszezeniu 
nieczystości zamienia się je w Światło. 
Jest to symboliczne dla postępu tech 
niki, i doprawdy nic lepiej nie obra- 
zuje, jak bardzo rozjaśnia się droga, 
po przejściu pługu życia. Rzeez prosta 
—-aka radykalna zmiana temu 
usuwania Śmieci — odrazu zniszczy 
dochody prywatnych śmieciarzy i ta 
dochody niebylejakie. bo sięgające 
np. w centrum stolicy do czterystu 
kilkudziesięciu zł, miesięcznie. Lecz 

ten wzgląd jest tak samo ważny, jak 
naprzykład niezastrzykiwanie  sura- 
wicy podczas epidemji, by nie pozba 
wiać grabarzy zarobków. 

Analogieznie do pojedyńczych —- 
i zbiorowe środki lokomocji archai 
zują się i odpadają, wysadzone z toru 
przez postęp. Tramwaj. ze swą zależ: 
nością od szyn. zaczyna wyglądać 

śmiesznawo, zwłaszcza, w zestawieniu 

z szybkim. wygodnym i równie tanim 

autobusem. A już eałkiem razi podjaz 
dowa kolejka — powolna, zasapana, 
jakby dławiąca się własną sadzą i dy 
mem. Wygląda, jak zmęczona życiem 
staruszka. która dawno zrezygnowała 
ze stawania do wyścigu z młodymi 

        

     

  

  

ka, 8) Stowarzyszenie Matek Chrześcijańsk. 
par. Ostrobram j. 9) Kongregacja III Za. 
konu, 10) Sodalicja Św. Piotra Klawera, 11) 
Rada Archidiec: lna Akeji Katolickiej, 12) 
Rada Archidiecezjalna Związku Towarzystw 
Dobroczynności „Caritas*, 13) Związek Mło- 
dzieży Polskiej, 14) Towarzystwo Pań Św. 
Wiincentego a Paulo, 16) Sodalicje Marjań- 
skie, 17) Arcybractwo Serca Pana Jezusa z 
kościoła Św. Bartłomieja, 18) Arcybractwo 
Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, 19) Koło Eucharystyczne. 

IV. Procesje kościelne, V. Chór Związku 

Towarzystw Śpiewaczych i Muzycznyc 
Zakonnice i Duchowieństwo zakonne i 
ckie, VII. Za baldachimem: Przedstawiciele 
wyższych władz cywilnych, wojskowych i 
miejskich, Senat Akademicki, Prezydjum Są- 
dów, VIII. Wojskowa kompanja honorowa 
z orkiestrą, IX. Wybrani z każdej parafji 
Wilna śpiewacy na czele wiernych. 

Ustawianie grup uczestniczących w pro- 
ji rozpocznie się o godz. 9 m. 45. 
Miejscem zbiórki dla szkół będzie róg 

ul. Marji Magdaleny i Biskupiej 
Uczestnicy II gr. p chodzić będą na ul. 

Zamkową u rogu ul. Królewskiej. 

Organizacje należące do III grupy zbie. 
rać się będą na ul. Zamkowej przy kościele 

Św. Jana, 
Procesje kościelne ustawią się na prze- 
eni od placu Ratuszowego do kościoła 

. Jana. 
Wreszcie $piewacy czekać będą u głów. 

nych drzwi kościoła Św. Kazimierza od stro- 
ny Ostrej Bramy. 

Ostateczne przed rozpoczęciem procesji 

ustawienie uczesiniczących w niej grup, kie. 

rownictwo poszczególnemi częściami pocho- 

du i rozmieszczenie na placu Orzeszkowej 
zostało zlecone księżom. 

Na procesję ustala się następujący porzą- 
dek pieśni: 

7 rozpoczęciem procesji 
chwała”. 

Od I stacji 

ć chwała 
Od II stacj 

ŚW, 

    

    

  

    

    

  

   

      

    

st 

    

  

„Twoja, cześć, 

       
   

— dalszy ciąg pieśni: .,Twoja 
i „Niebo. Ziemia, ląd i morze* 

„U drzwi Twoich*. 

Suplikacje „Święty Boże, 
„ Nieśmiertelny" oraz 

pieśń „Twoj chwała”. 

Uprasza się mieszkańców i właścicieli do- 
mów, położonych przy ulicach, przez które 
będzie przechodziła procesja o przyozdobie- 

nie w miarę możności okien, fasad domów 

i balkonów. 

  

cz 

  

  

  

  

i człapie się już tylko resztkami sił. 

W związku z tym początkiem agonji 

dawnego śroka lokomocji znowu wią 

że się tragedja całego zastępu perso 
nelu, który z dnia na dzień traci środ 
ki do życia. A zarazem — z noweg», 
szybszego transportu korzystają głów 
nie najubożsi, bo jeśli już jadą, to 
znaczy, że mają zajęcie, a jeśli je 
mają, to się śpieszą. 

Kryzys, rzucający w pewnych wy 
padkach kamienie nod pług ż cia, w 

iicznych innych raczej go popycha. 

Są zdobycze techniczne. których po- 

.trzeby zupełnie się nie odczuwa. 
aczkolwiek uznaje się ich dodatnie 
znaczenie. Naprzykład. nikt nie do 
magał się zautomatyzowania  telefo- 
nów, choć niewątpliwie jest wygodnie 
nie krzyczeć numeru w tubę, a zwła 
szeza nie czekać na połączenie. Mimo 
zupełnego braku zapotrzebowania na 
automaty — magistrat przeprowadził 
owe unowocześnienie aparatów tylko 
celem zredukowania do minimum 
personelu, obsługującego stację tele 

foniczną. Było to dziełem kryzysu. 
Ten sam kryzys przyczynił się u 

nas do szybkiego zmodernizowania i 
zdemokratyzowania publicznych po- 
siłków. W'Warszawie zaczęły się gwał 
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Wicekról Hedżasu 
przybył do Warszawy. 

WARSZAWA. 24.V, (Pat.) W dniu 
24 maja o godz. 20 min. 25 przybył 
do Warszawy posiągiem berlińskim 
emir Faisał wraz ze swą misją. Na 
dworcu oczekiwali gościa przedstawi 
ciele Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej: szet gabinetu wojskowego płk. 
Głogowski, szef kancelarji cywilnej 
dr. Hełczyński, przedstawiciele MSZ 
z szefem protokółu dyplomatycznego 
p. Romerem, przedstawiciele władz 
wojskowych z komendantem m. st. 
Warszawy płk. Strzemińskim na cze- 
le, oraz reprezentanci prasy. Na 

  

dworcu usławiła się kompanja hono 
rowa 36 pułku piechoty. Po wyjściu 

  

z wagonu salonowego i prezentacji 
emir Faisal przeszedł przed frontem 
kompanji honorowej, poczem w to- 
warzystwie swej świty i radcy MSZ 
Dubicza odjechał do hotełu Europej 
skiego. 

    

   

      

   

    

        

   

+ 4 

(Pat) Misja kró 
s już od paru miesi odwie 

dza Włoch Francję, Holandję Niemcy, 
Persję i Turcję, | bywa obecnie do Polski. 
Na czełe misji stoi J. K. Wysokość emir 
Faisal Abdelaziz al Saud, drugi sy 
Ibn-Sauda, wicekról Hedżasu, 
ministrów. i 
Na czele króles Hedżdu i He 
król Ibn-S: ry w roku 1924, jako wład 

ca Hedżdu, powstał przeciwko ówczesnemu 
królowi Hedżasu Husseinowi, opanował jego 
państwo i ten sposób zjednoczył , pod 
swojem państwem większą część półwyspu 
Arabskiego. W roku 1927 zostało ono uznane 
przez Anglję. która zawiera z nim traktat 

handlowy. Król Ibn-Saud, który w roku 1926 
zwołał kongers panmuzułmański w Mecee, 
zdobył sobie ogólny mir swych współwyznaw 
ców i posiada dziś przodujące stanawisko 
w świecie muzułmańskim, jak tego dowiódł 
zeszłoroczny kongres panmuzułmański w Je- 
rozolimie. Król Ibn-Saud pracuje obecnie nad 
utrwaleniem nowego państwa, stara się orga 

je wewnątrz, dąży do nawiązania 
stosunków z innemi państwami. Stosunki 
polsko-hedżaskie zapoczątkowane zostały 
jeszcze w roku 1930. Z okazji wyjazdu do 
Egiptu radcy Raczyńskiego, został on wy: 
słany przez rząd polski z oficjalną wizytą 
do króla Ibn-Sauda, celem zakomunikowania 
o uznaniu przez Polskę królestwa Hedżasu, 
Nedżdu i krajów podlegających oraz dorę- 
czenia mu pism i darów od Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej i Marszałka Piłsudskiego. 
Radcy Raczyńskiemu towarzyszył wielki 
mufti polski dr. Szynkiewicz. 

  

   

    

     

  

  

myc 

Wyniki wyborów w Estonji. 

TALLIN. 24.V. (Pat.) Dotychczas 
znane są następujące wyniki wybo- 
rów do parlamentu estońskiego: Ogó- 
łem na 339378 głosujących rolnicy 
otrzymali 142774 głosy, socjaliści — 
82979 głosów, centrum narodowe — 

74407, komuniści — 14880. Przebieg 
wyborów był spokojny: 

TALLIN. 24.V. (Pat.) W ostatecz- 

nych wynikach wyborów do paria- 
mentu na ogólną liczbę stu posłów 
rolnicy otrzymali 41 mandatów po- 
selskich (zyskali 16), centrum — 24 
(stracili 1 mandat), socjaliści — 22 
(stracili 5), komuniści 5 (stracili 1), 
Rosjanie — 5 (stracili 3). Blok nie- 
miecko-szwedzki otrzymał 3 mandaty. 

KTS TEST ORCBEOERERZWZANCA 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

— J. Antoniewiczówna. Mały ogródek. 

(Bibljoteczka Przyrodnicza). Z 22 ilustraeja- 
mi. Str. 113. Cena zł. 2,30. Nakład Księgar- 
ni św. Wbjciecha. Poznań—Warszawa — 
Wilno — Lublin. 

To książeczka tylko @а dzieci porząd- 
nych, bo doprawdy szkoda byłoby pięknych 

roślin, gdyby się dostały pod taką „opiekę“ 

któraby je o Śmierć głodową przyprawiła. 
Uważamy ją jako jedną z najsumienniej 
opracowanych rzeczy przyrodniczych w 
cyklu. Ma ona na celu głównie wdrożyć 
dziatwę do umiłowania roślin, a poniekąd 
jest wstępem do zadań praktycznych, które 
młodzież lub dorośli wypełniać będą „na 
wlasnem“. 

  

  

  

— H. Grotowska, Mali mieszkańcy duże- 

go domu. (Bibljoteczka Przyrodnicza). Z 21 

rycinami. Str. 62. Cena zł. 1,50, Nakład Księ 

garni św. Wojciecha. Poznan +— Warszawa 

— Wilno — Lublin. 

Rozkoszna książeczka! „A pfe! — powie 

czytelnik, spojrzawszy na rycinę kolorową— 

przecież to o karaluchach. Ach! i o stono- 
gach w dodatku!* Nie o bohaterów jednak 
chodzi (są i milsi w niej, np. świerszcz). lecz 
o sposób zajęcia niemi uwagi. I pod tym 
względem rzecz p. Grotowskiej jest ułożona 
ne, doskonale i będzie mi znaczenie pra- 
ktyczne, choćby i w późniejszych latach, dla 
gospodarstwa domowego. 

    

townie rozmnażać bary, w których 

można za kilkadziesiąt groszy zjeść 

na stojąco coś gorącego. O ile w ba 

rach jest tłoczno, 0 tyle restauracje 

świecą pustkami, choć nie ulega 

wątpliwości, że miłej usiąść wygodnie 
przy stole i zjeść spokojnie na czy 
stym obrusie. niż dławić się z pośpie 
chu w tłoku. stać, lub siedzieć na 
bardzo wysokim, bardzo wąskim i 
bardzo niewygodnym stołku, opiera 
jąc się przytem o kontuar zalany pi 
wem. Naturalnie — od baru, do au- 
tomatu tylko jeden krok, a automat 

od prawie całkowitego zredukowamia 
obsługi — nie dzieli poprostu nic. 
Lecz właśnie owe zredukowanie obsła 
gi umożliwia znaczne obniżenie cen$ 
posiłków. Tak więc raz jeszcze po 

stęp przynosi ulgę niezamożnym, któ 
rych jest przytłaczająca większość 

nad zamożnymi. 
Źle, czy dobrze widziany — pług 

życia posuwa się naprzód i oczyszcza 

drogę, a jest ona niewątpliwie waż 
niejsza od śniegu, jaki się musi za jej 
obręb wyrzucać. Zresztą—nieusunięty 

nadmiar śniegu i tak stopiłoby słońce, 

lecz owe nieusunięcie mogłoby mieć 

miejsce tylko kosztem zatopienia 

drogi. Marja Milkiewiczowa. 

wy 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Zażarta bójka na cepy, siekiery i noże. 
deden włościanin zabity, kilku odniosło poważne pokaleczenia 

Z Brasławia donoszą, iż w dniu wczoraj- 
szym wieczerem we wsi Straszne gm. poho. 

skiej między włościanami wynikła zażarta 
siekiery i noże. W czasie bój- 

y 6 uderzeniami siekiery Ste. 

   

  

fan Bardyk, oraz ciężko poraniony Piotr Za- 
now. Pozatem kilku włościan odniosło lżej. 
sze poranienia. Aresztowano 35 włościan na 
czele z Włodzimierzem Czapułonkiem, który 
jest sprawcą zabójstwa Bardyka. 

Obrońca sądowy „gorzelanym”. 
Wykrycie wielkiej potajemnej gorzelni. 

LIDA, 24, 5. (Pat.) — W fołwarku Alek- 
sandrówka gminy mało-sclecznickiej pow. 
wileńsko-trockiego instruktor kontroli skar- 
%bowej Antoni Ciechanowicz z Lidy wykrył 
wielkich    rezmiarów potajemną gorzelni 

kolumną     

     stości spirytusu. niczem prawie nie różnią. 
tego się od monopolowego. Gorzelnia ta była 

Katastrofalne 
zorajszym nad gminą kraśnień 

ciągnęła burza. Od uderzenia pio- 
runu została ciężko porażona Konstancja R. 

    

    

     kiej, J. Wejniłowiczówna i W. Ko- 
sakówna źe wsi Nowosiołki, gm. kraśnień- 
skiej. Romanowska od przelęknienia utra- 
ciła mowę i słuch, zaś Wojniłowiczówna i 
Жохакбупа zostały ogłuszone, oraz odniosły 
dekkie oparzenia ciała. Pozatem na polu 
piorun zabił kenia własności A. Rornanow- 

Głębokie. 
Z życia szkoły powszechnej. 

Niechaj zdobywa sobie rozgłos i sławę 
szlachetna i uczeiwa praca młodzieży szkol- 
nej na dalekich kresach. 

Jak j poprzednio cz śmy niejedno- 

krotnie w „Kurjerze* o wrzącej pracy 
ży zrzeszonej w Kole Artystyczno-Lit 

rackiem, pracy intensywnej. kt 
wieńczona wyciecz znawczą tak dziś 

milczeniem faktu iż 
młodzież ta oprócz dwu godziwych wieczo- 
rów literackich poświęconych tw i 
szych wieszczów, w dniu 16 maja w; 

komedję ludową ze Śpie- 
i tańcami. Udzia edstawieniu 
Ołowińska Ali ówna Pa 

ulina kl. 7. a Djo zwarczyński 
„ Olowiūski Zbigniew, J 5 

I Zakrzewska, Pleskaczewska 
uch Piotr kl. 7, z klasy 6 Jurażanka E- 

ja, Piliponisowna Janina Markuszewska 
Regina, Kuchtówna Zofja, oraz opiekun Ko- 
ła p. Arent Wincenty. 

Całość sztuki wypadła bardzo dobrze, mi- 
«mo małych niedociągnięć ze strony „„Magdy* 
„Jantka i Stacha”. 

Do tańców wchodzących w zakres ko- 
medji. przygrywała or] tra szkolna. Tym 
razem jednak społeczeństwo zrozumiało i 
<loceniło pracę młodzieży, sala nie świeciła 
już pustkami jak poprzednio, wesoło było 
ua scenie, wesoło było i na sali, zrozumie- 
liśmy się wzajemnie, ujemy tylko że nie 
WSZYSC le mamy ję. że to jednak 

    
      

   

           

     

   

   
       

         

   

     

  

    

  

     
    

     

    

     
nad 

   

    

    

prędko nastąpi, bo duch i siła przeja- 
wia się w młodzieży, pokona wszelkie prze- 
szkody idąc za słowami A: ukajmy 
prawdy jasnego płomienie my no- 

  

    wych nieodkrytych dróg. ażdym krokiem 
w tajniki stworzenia coraz się dusza ludzka 

"nia i większym staje się Bóg". 
ż ta nie spoczywa Ва laurach. bo 

już w dniu 21 maja urządza uroczystą aka- 
<lemję ku czci Ś. p. biskupa Bandurskiego. 

OCR B. 

Małe Soleczniki. 
Nowa placówka spółdizelcza. 

Wi ostatnich dniach odbyło się w Ma- 
žych Solecznikach, pow. wileńsko-trockiego, 
<ebranie organizacyjne spółdzielni spożyw- 
CÓW; NA którem po referacie p. Kordonowi- 
<za Wliktora, sekretarza Rady Okręgowej 
Spółdzielni Spożywców w V 
lach i zadaniach spółdzielczości spoż. . 
przystąpiono do organizacji samej spółdziel- 
ni. 

    
   

    
  

      
  

  

        ty i zatwierdzony przez ze 
półdzielni. oraz dokonano wy 

boru Rady Nadzorczej, w skład której we- 
szli: p. p. — poseł Wędziagołski Rr., Abge- 
Towicz Adam, Koczan Ignacy, Kozłowski Mi- 

<hał. Skowron Antoni, Bortkiewicz Metchjor, 
Stasiło Feliks, Wasilewski Józef, Rogoża An- 
drzej, n tępców zaś enkiewi- 

Bobina Stanisł 

  

     
   

   

    

      
Józefa. 
W skład za 

Szulc Józef, Pi 
Wacław i jako 
Aleksander. 

Pozatem omówiono na zebraniu cały sze- 
seg zasadniczych spraw, dotycz: h Spół- 
«dzielni oraz powzięto uchwał 

        

du Spółdzielni weszli: pp. 
r Eugenjusz i Garniewicz 
tępca członka Borkowski 

  

  
    

  

    

: › uch pr: Apienia «lo Związ] u. Spółdzielni Spożywców Rzec: pospolitej Polskiej. Spółdzielnia liczy Już 
4%-0iu członków, 

Wit 

Połoczany 
(pow. mołodeczański). 

Związek Strzelecki, 
W| dniu 15 m 

odbyło się organi 
<ów gminy połoc 
Łapińce | Cz 
Oddziału Z 
_ Na zebranie or ganizacy jne, zwołane przez 
Zarząd Koła BBWR przybyli: powiat»wy ko 
snendant Związku Strzeleckiego p. Zygmunt 
Stokowski, -ca komendanta p. Sanok Mar- 
jan i adjutant p. Bendr Jerzy. 

Zebranie odbyło się w świetlicy przy u- 
rzędzie gminnym. Zagaijł p. Okołów Leon. 
Po zagajeniu p. Stokowski wygłosił dłuższy 
referat o organizacji Związku Strzeleckiego, 
wyłuszczając historyczny przebieg dzie 

zku Strzeleckiego, twórcą którego i pier 

ym Komendantem jest Marszałek Józef 
Piłsudski. Dalej p. Stokowski pod ł jak 
ALŲ znaczenie dla państwa ma, k Raj przygotowując do wojska žolnie. 

ża. którego następnie w pułku mniej trze- 

WIESCI Z WOJEW. 

    

  

   

aja r. b: we wsi Połoc 
ne zebranie mieszk. 

ej (wsie: Połoczany. 
erepy) w cełu zorganizowania 

ъ iego. 

  

      
   

   

    

    

       

    

        

czynna już od lat i miała stałych odbiorców 
Prowadził ją wł: ciel wymienionego fol- 
warku. równocześnie obrońca sądowy z przy 
działem do Druskienik, Witold Zawistowski. 

Wykrycie tak wielkiej i dobrze zorgani- 
zówanej gorzelni, kierowanej przez obrońcę 
sądowego, wywołało w okolicy niemałą sen- 
sację. 

skutki burzy. 
skiego ze wsi Dworzec i krowę Jadwigi Zał- 
kowej. 

Również na terenie gminy gródeckiej i 
rakowskiej szalała burza połączona z ude- 
rzeniami piorunów. Od uderzenia piorunu zo 
stał zabity Aleksander Kozioł, mieszkaniec 
wsi Sielewee, gm. gródeckiej, kontuzjowany 
Michał Purewiez. oraz peparzony Zygmunt 
Czerewko. Pozatem spłonęły 2 stodo! dom 

  

   

  

mieszkalny Jana Chwaściuka i Kaz 
Czerniewicza ze wsi Kumno. 

  

dności Wyjaśnił też znaczenie LOPP 4re 
ciwie informując o jej wielkiej roh w pa 
wie. 

Zebrani w skupieniu wysłuchali referatu, 
poczem przystąpiono do zorganizowania Od. 
działu Związku Strzeleckiego. 

Do Zarządu zostali wybrani: 
Pawłowicz Stanisław, ziemianin — pre 

zes, Sturzyński Bronisław, rolnik — wi 
. Wołk Władysław, pisarz gminy — s 

Okołów, wójt gm 

  

   

    

      
     

  

      

  

  

skarbnik, Łysakowski Felicjan, nauczyc'el -— 
refer. wychow. obyw:; Okuniewicz Antoni, 
pom. pis. gm. — członek, Szafalowicz Jan, 
rolnik — członek, Michalikewicz Stefan, na- 
uczyciel — członek Stankiewicz Jó. kole- 
jarz — członek; zastępe b. Soter ro     

  

rolnik, ob. Teodor Łużyński, rolnik, 
Do Oddziału na członków czynnych Zw. 

Strzeleckiego przystąpiło 16 osób z młoc 
ży miejscowej. z 

Wieczorem w sali gminnej odbyło cię 
zedstawienie, zorganizowane przez 
iązku Strzeleckiego wsi 

gminy połoczańskiej. Odegrano szluczkę pl. 
„Pilnuj swego* zupełnie zadawalająco. Po 
przedstawieniu odbyła się zabawa. 

Twerecz 
(pow. święciański). 

Miła impreza. 
Praca kulturalno-oświatowa w naszem 

miasteczku przybiera coraz to większe roz- 
miary dzięki tym jednostkom, które swoją 
inicjatywą potrafią i innych „w ruch wpro- 
waądzić*. U nas jednostkami temi są pracow 
nicy Urzędu Gminy, naczycielstwo i policja. 

Koło Stow. R. i B. W: organizuje przed. 
stawieni wieczornice i posiada wewnątrz 
swojej organizacji chór. Chór prowadzi p. 
Wi. Błażewiez. naucz. w Andrzejówee, spra- 
wami, związanemi z urządzaniem przedsta- 
wień kieruje p. Skory, pracownik Urzędu 
Gminy i p. Lutkiewicz, komendant poste- 
runku P. P. й 

Jako przykład wyczynów pracy oświato- 
wej Stow. podam wieczornicę, która odbyła 
się w dniu 15 maja r. b. Program: Odegrano 
komedyjkę w 2 odsłonach: „Ciotka na wy- 

i w której brały udział następujące 
y: p. p. Konieczny, Konieczna, Wojszku 

nowa i Wojszkun. Komedyjka została ode. 
grana niezbyt udatnie z powodu nieopanowa 
nia pamięciowego ról przez amatorów .arty- 
stów. Jednak dzięki sprytowi „artystów. 

niezłej gestykulacji, mimice i tonacji głosu 
brak ten dało się potrosze zatuszować, 

Po przedstawieniu p. Herman wygłosił 
humorystyczny wykład („Pan profesor Dow- 
cipnicki ma głos”), za co został obdarzony 
hucznemi oklaskami licznie zgromadzonej 
publiczności. Następnie odbyła się zabawa 

trwająca do późnej nocy. 
yjemnie zaznaczyć, że młodzież litew- 

ska, która licznie przybyła na przedstawie- 

  

ie- 

      

       

          

      
  

  odgr ię murem chińskim od wszelkiej 
współpracy z Polakami, czuła się na tej za- 
bawie ..jak u siebie w domu* i miała sposob- 

ztańczyć swego suktinisa (taniec litew- 

    

y takie powinny się w Twereczu 
najczęściej, gdyż są one czyn- 

nikiem, k: y mur niechęci Litwinów 

do Polaków a jdnych kń drugim. 
Organizatorom imprezy należy się uzna. 

nie za ich wysiłek i pracę. ЭК, 

Z pogranicza. 
Obława na przestępców. 

Na pograniczu polsko-sowieckiem KOP. 
przeprowadził wielką obławę, w wyniku któ 
rej zatrzymano 6 komunistów-agitatorów. 3 
przestępców (3 poszukiwanych przez władze 
sądowo_polieyjne), 19 podejrzanych 6sobni- 
ków. którzy nie mogą się wytłumaczyć dla- 
czego przebywali w pasie pogranicznym kil- 
kunastu włóczęgów i żebraków oraz 2 „de- 
zerterów. Ogółem zatrzymano 75 osób . 

  

odbywać 

Emisarjusze sowieccy znów grasują. 
Po dłuższej przerwie na pograniczu pol- 

sko-.sowieckiem ponownie pojawiło sie mnó- 
stwo różnych agitatorów i agentów komu- 
nistycznych, którzy wędrują od wsi do wsi 
i namawiają ludność do emigracji do. Rosji 
sowieckiej. Onegdaj w miejscowości grani. 
cznej Szymczewicze w rejonie odcinka gra- 
nieznego Suchodowszezyzna zatrzymano gru 
pę włościan z terenu polskiego, którzy pod 
przewodnictwem 2 agitatorów komunuistycz- 
nych zamierzali przekroczyć granieę. 

Wszystkich zatrzymanych odesłano do 0- 
bozu w Szymezewiczach. 

NOWOGRÓDZKIEGO 

  

  

Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 
w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
  

M ie š ® Dziśl Pierwszy 
Į S į film dźwiękowy 

Kino -Teatr Dźwięk. 
w Nowogródku   

Afera pułkown. Redla 
Film na tle znanej afery szpiegostwa rosyjskiego w Austuji, 

samca WKRÓTCE: sd 27“     

Zagadkowy zgon. 
LIDA, 24. 5. (Pat). — W, dniu 22 maja 

© godzinie 6 rano zmarł nagle we własnem 
mieszkaniu w Bieniakoniach sekwestrator 
urzędu skarkowego w Szezuczynie Stanisław 
Raudo, który od 2 lat nie żył z żoną, a do 
Xtórej w dniu 21 maja wyjechał. 

Po spożyciu kolacji w towarzystwie żony 
i jej przyjaciółki, żony komisarza kontroli 
skarbowej w Szezuczynie, Raudo położył 
się spać w oddzielnym pokoju. Rano zaś 
skonstatowano jego śmierć. — Zachodzi po- 
dejrzenie zatrucia. 

e 

Słonim. 
Tragiczna Śmierć żołnierza podczas 

ćwiezeń. 

Ze Słomina donoszą o tragicznym wypad 
ku jaki wydarzył się na miejscowej strzelni 
cy. Podczas ostrego strzelania został Śmier- 
telnie ranny szeregowiec 80 p. p. Antoni 
Zbiec. Rannego natychmiast przewieziono 
do szpitala, gdzie po upływie pół godziny 
zmarł. 

W związku z tą tragiczną Śmiercią woj. 
skowe władze śledcze prowadzą energiczne 
dochodzenie. (e). 

Rozpaczliwa walka wieśniaka 
ze wściekłym wilkiem. 

Qneglaj w nocy we wsi Luszniewo, gmi- 
ny mołezadzkiej, na podwórko gospodarstwa 
M. Prokopa wpadł wściekły wilk i począł 
uganiać się za psami, strzegącemi budynków 
gospodarczych. Zbudzony ujadaniem psów 
gospodarz Prokop wybiegł na podwórko w 
koszuli z siekierą w ręku i w tym momen- 
cie został napadnięty przez wilka. z którym 
stoczył zaciętą walkę. Wilk, rzucając się do 
gardła Prokopa, pogryzł mu lewą rękę, lecz 
w rezultacie padł na ziemię martwy, rażony 
kilkoma ciosami ostrej siekiery. 

Głowę zabitego wilka przesłano dla zba- 
dania do Państwowego Instyiutu Higjeny 
w Warszawie. Pokaleczonym Prokopem zajął 
się lekarz powiatowy, stosując zastrzyki prze 

eiw wściekliźnie. 

Obóz ćwiczeń poligonowych 
dła szkół podchorążych rezerwy 

piechoty w Pohuiance. 

Od dn. 19 maja — przez 6 tyg. 
ćwiczą szkoły Podchorążych Rezer- 
wy: Zambrów, Kraków, Rawa-Ruska, 
Nisko. czyli 3 tys, 200 osób. Wkrótce 

mają przybyć ostatnie roczniki Korpu 
sów Kadetów. 

Pohulanka (Koszary-Poligon) nie 
widziała jeszcze tyle młodzieży z in 
teligencji, bo 80 proc. stanowią akade 
miey, w tem cały szereg osób z dyplo 
mami naukowemi. 

Poligon-Pohulanka jest jednym z 
najlepszych pod względem klimatycz 
nym. leży bowiem wśród sosnowych 
lasów na piaskach, i ćwiczenia na 
nim najbardziej są zbliżone do zadań 
frontowych żołnierza. 

W wolnych chwiłach zespoły ог 
kiestr i chórów amatroskich urządza- 

ja wspaniałe wieczory muzyczno- 
wokalne, L Wilno będzie miało wkrót 
ce możność słyszenia miłych gości z 
całej Polski, na Koncercie własnym 
w Bernardynce, na cel dobroczynny. 

By zapoznać przybyłych na ćwi- 
czenia z Wilnem i Wileńszczyzna 
Dow. Obozu urządza co niedzielę 
wycieczki po 300 osób do Wilna, 
Trok, Werek, Zielonych Jezior, Narc- 
cza. 

W dn. 29.V przybywa pierwsza 
wycieczka o g. 7 rano do Wilna i po 
wysłuchaniu Mszy św. w Ostrej Bra 
mie odbędzie się zwiedzanie Wilna i 
okolic pod kierunkiem prof. Ruszczy* 
ca, p. maj. Kozłowskiego zast. komen 
danta placu. 

Byłoby do życzenia, żeby w tej 
akcji oprowadzania, pomogły organi 
zacje akademickie, Klub Włóczęgów 
i wogóle osoby znające dobrez Wilno. 
z którem wojskowi chcą zawrzeć 
serdeczną znajomość. 

Wilno z pewnością odpowiednio 
powita i zajmie się miłymi gośćmi, 
są to bowiem przyszli młodzi ofice 
rowie. dowódcy bezpośredni pluto- 
nów i kompanij, na których spocznie 
najtrudniejsze zadanie w razie wojny. 

; r. 

KARTOFLE 50 saszena 
„INDUSTRIA“ | 

(średniowczesne) 

bardzo plenne i trwałe — poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
į | Wilno, Zawalna 11-a 

Z Klubu Włóczęgów. 

Ostatnie zebranie Klubu Włóczę 
gów senjorów zostało poświęcone. 
wbrew zapowiedzi, sprawom litew- 
skim. Przybyły z Litwy b. min. prof. 
W. Staniewicz podzielił się na tem ze 
braniu swojemi spostrzeżeniami do- 
tyczącemi spraw gospodarczych i po 
litycznych Republiki Litewskiej. Ze 
względu na brak możliwości zmody- 
fikowania zapowiedzi prasowej na ze 
braniu byli obecni ezłonkowie Klubu 
oraz kilka tylko osób z pośród sta* 
łych gości Klubu. Niemniej dyskusja 
przeciągnęła się długo, tak ze wzglę: 
du na nader aktualny temat, jak rów 
nież na niezmiernie żywy, ujęty w 
sposób bezpośredni referat prelegen- 
ta. Min. Staniewicz jako pochodzący 
z Litwy był w stanie nawet na pod: 
sławie krótkieo pobytu na prowincji 
i w Kownie dać syntetyczny obraz 
Litwy dnia dzisiejszego. ' 

Ze względu na obecność p. prof. 
Staniewicza sprawy administracyjne 
Klubu zostały przesunięte na jedno 
z kolejnych zebrań. 
0 UA 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój, Warszawa 
Swoi 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. 

E Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Sce: i 

  

  

   

  

   

    

   

  

      

W I Z E Ń S K I 

Dalsze dochodzenie w sprawie pożaru 
olejarni kurlandzkiej. 

Dalsze dochodzenie w sprawie ustalenia 
przyczyn pożaru olejarni Kurlandzkiej pro- 
wadzone jest przez specjalną komisję i znaj 
duje się już obecnie na ukończeniu. 

Jak wykazuje dotychczasowe dochodzenie 
wszelkie. krążące dość uporczywie, pogłoski 
o tem. iż pożar w olejarni wybuchł naskutek 
umyślnego podpalenia celem otrzymania 
premji asekuracyjnej nie odpowiadają zdaje 
się rzeczywistości. Szczegółowe jednak opra. 
cowanie wyników dochodzenia nastąpi w dn. 
dzisiejszym i wówczas z całą ścisłością moż- 
na będzie powiedzieć o bezpośrednich przy- 
czynach katastrofy. 

Po sprawdzeniu przez władze śledcze w 
towarzystwach asekuracyjnych udało się us- 
talić, iż spalona olejarnia zaasekurowana 

  

| Środa 

Wschód ałońca — g. 3 m. 01 ł 25 | 
МР ла0 

Spostrzeżazie Zskładu Motesraiegi! U. 8, BE. 

w Wilaie z dnia 24'V — 1932 reke 

Ciśnienie średnie w milimet=chi 757 

Dziś: 

Jutro: Boże Ciało. 

Grzegorza. 

  

Temeporatu:2 średnia + 17 'C. 

i najwyezs: + 20 C 

sażuiższa: - 10 С. 

Opad: — 

Wiatr: półu.-wschodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwazi: e 

URZĘDOWA. 
— Egzamin z języka polskiego dła kan- 

dydatów na rabinów. Dnia 31 maja r. b. o g. 

11 rano odbędzie się w Urzędzie Wojewódz- 

kim Wileńskim kolejna sesja Komisji Egza- 

minacyjnej egzaminu z języka polskiego dla 

kandydatów na rabinów i podrabinów, ubie- 

gających się o te stanowiska w gminach wy 

znaniowych żydowskich na obszarze -woje- 
wództwa wileńskiego. 

Kandydaci na rabinów i podrabinów, któ 

rzy”dotąd nie złożyli egzaminu a ubiegają 
się o te słanowiska w gminach, mają się 

stawić na egzamin we wskazanym terminie, 

po złożeniu właściwych podań i uiszczeniu 

w Kasie Skarbowej do dyspozycji Urzędu 

  

Wojewódzkiego opłaty egzaminacyjnej w 

kwocie zł. 30. 

„. MIEJSKA. 

-- Prezydent miasta dr. Małeszewski 

dziś wieczorem wyjeżdża z Wilna na kilka 

dni w sprawach osobistych. 
W czasie nieobecności prezydenta funkcje 

zastępcze pełnić będzie wice-prezydent mia. 

sta Czyż. 
-— Komisja Redukcyjna przy Magistracie. 

Magistrat powołał do ia komisję, klóra 

zajmie się przeprowadzaniem redukcji wśród 

pracowników miejskich. Do komisji wchodzą 

delegaci miasta i związków. 

Na dziś wyznaczone zostało pierwsze pa- 

Siedzenie tej komisji. 
— Uruchomienie łombardu miejskiego. 

Jak się dowiadujemy ze źródeł oficjalnych 

przewlekająca się sprawa uruchomienia w 

Wilnie łombardu miejskiego została już de- 
finitywnie załatwiona. Lombard uruchomio- 

ny zostanie już nieodwołalnie w początkach 

przyszłego tygodnia. Wszystkie prace organi 

zacyjne i przygotowawcze zostały zakoń- 

czone. 

  

  

  

LITERACKA. 
— Don Kichot na Środzie Literackiej. 

Nie we własnej osobie. Reprezentować go bę 
dzie na „Środzie* doskonały znawca Ryce. 
rza z Manczy, tłumacz Cerv.antesa, dr. Ed- 
ward Boye, który bawiąc w Wilnie. zgodził 

się podzielić z wilnianami swemi uwagami 
na temat nieśmiertelnej postaci literackiej. 

Odczyt będzie się składał z 4.ch części: 
1) Tło dziejowe, 2), Życie Cervantesa, 3) Po- 
śmiertna wędrówka Don Kichota, 4) Don 
Kichot w Polsce, i będzie zawierał cały sze- 
reg nowych wiadomości, dotyczących dzie- 
jów sławy „Don Kichota*. : 

Niewątpliwie wszyscy miłośnicy arcydzie- 
ła Cervantesa pośpieszą na „Środę*, aby le- 
piej poznać genjalnego hiszpańskiego pisa- 
rza i pośmiertne zwycięstwa jego bohatera. 

Początek o godz. 8 m. 30 wiecz. Goście 
miłe widziani. 3 

ORZEKA о 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Wycieczka do Trok. Dnia 29 maja: r. 

b. Koło Akademików z. Lubelskiej urządza 
ogólną wycieczkę do Trok. Koszta podróży 
w obie strony wynoszą 1 zł. 50-gr. Zapisy 
członków Koła i sympatyków przyjmuje p. 
Wojeciechowski (Bursa Akadem.). 

22 SPRAWY SZKOLNE. 

*— Gimnazjum htanistyczne koeduka- 
eyjne F. Welera w Wilnie Dąbrowskiego 5 
(z pełnemi prawami gimnaz. państw.). Egza- 

mina wstępne do kl. I i II rozpoczną się 
w dniu 31 maja r. b. zaś do kl. УН 

włącznie w dniu 14 czerwca r. b. o godz. 

9 rano.     
Hs 2 

WOJSKOWA. 
— Kto ma stawić się przed komisję po- 

borową? Dziś, w dniu 25 b. m. przed ko- 
misją poborową winni są stawić się wszyscy 

mężczyźni urodzeni w roku 1911 z nazwis. 
kami rozpoczynającemi się na literę P. 
mieszkali na terenie 2, 4,51 isarj 
P. P. oraz na literę R z trenu 3 komisarjatu. 

Komisja urzęduje od godz. 8.ej r 
lokału przy ul. Bazyljańskiej 2. Obov 
punktualne stawiennietwo. 
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ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Że Związku Towarzystw waczych 

i Muzycznych. Zarząd Wil. Tow. 
Špiewaczych i Muzyc 
chóry, należące do Związku, 

niejszego udziała w dorocznej uroczystej * 
procesji Bożego Ciała. Zbiórka we cz 
o godz. 9 m. 30 rano na placu przy kościele 
Św. Kazimierza. 

— Zarząd Wojewódzki Związku Inw: 
dów Wojennych R. P. podaje do wiadomości 
iż zgodnie z uchwałą Rady Głównej w dn. 
26. 27 i 28 czerwca r. b. odbędzie se w 
Warszawie X Ogólny zjazd delegatów nwa- 

lidów wojenych Rzeczvpospoł'tej . Peiskiej. 
Na zjeździe tym poruszane będą « *Jne 

sprawy inwalidów, jak również delegaci do- 
konają wyborów członków Wydziału Vyko- 
nawczego i Rady Głównej. 

Ogniwa Związkowe. których delegaci na 
Ogólny Zjazd są funkcjonarjuszami pań 
wowymi lub samorządowymi, winny w 
pić do odnośnych władz z prośbą o udz 
nie tym delegatom urlopu. W? tej sprawie 
zwraca się również Wydział Wykonawczy 
Zarządu Głównego Zw. Inw. Woj. R. P. do 
poszczególnych pp. ministrów z prośbą, aby 
podległe urzędy udzieliły urłopów inwalidora 
udającym się na zjazd do Warszawy. 

  

    
   

  

   

  

    

była w towarzystwach  ubezpieczeniowych 
na ogólną sumę jednego miljona 806.000 tys. 
złotych. 

Zakwestjonowane natychmiast po poża- 
rze książki handlowe olejarni poddane z0- 
stały w dniu wczorajszym szczegółowej ek- 
spertyzie. Wyniki tej ekspertyzy będą miały 
decydujące znaczenie przy ostatecznem obli- 
czeniu strat. 

Wobec tego, iż większość członków za- 
rządu olejarni znajdowała się w dniu poża- 
ru zagranieą, kierownictwo fabryki wysłało 
do wszystkich nieobecnych członków zarzą- 
du depesze z powiadomieniem o zaszłej ka- 
tastrolie i wezwaniem do natychmiastowego 
przybycia, celem zadecydowania o dalszych 
lcsach T-wa. (e). 

  

   
   

— Baczność Podoficerowie Rezerw 
29 maja r. b. na przedmieściu Karolin 

będą się ćwiczenia terenowe członków Koła 
Wiileńskiego Og. Związku Podoficerów Rez. 
Zbiórka członków w dniu 29 mada r. b. o g. 
8.00 w lokalu Związku przy ui. Żeligowski 
go 4. skąd nastąpi odmarsz na mie 
czeń. Wskazane jest wzięcie ze sobe 

   

  

     
  czenia lornetek, szkicowników. kompasów 

LR ° 
Obecność wszystkich członków koniecz. 

na i nieprzybycie notowane będzie na mie- 
korzyść nieobecnych członków. 

Jednocześnie w dniu tym 
wycieczka rodzin członków i i й 
którzy przez most Zwierzyniecki, nl. 

odbędzie się 
aiomyčh,         

    

będzie przewodnik, który js 
zbiórki dla wycieczki do której później do- 
łączą się ćwiczący członkowie. 

Wycieczka zabiera ze sobą żywn 
strumenta muzyczne i innie t. p. gry. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Boye w Wiłnie Znany romanista i li- 

terat, Świetny Humacz arcydzieł literatury 
hiszpańskiej, włoskiej dr. Edward Boye wy- 
głosi w sobotę dnia 28 maja w sali Konser- 
watorjum Muzycznego odczyt o „„Dekamero- 
nie“ Bocaccia zilustrowany wybranemi no- 
wełami w przekładzie prelegenta. Frapujaca 
treść odczytu wzbudzi niewątpliwie zainite- 
resowanie wśród najszerszych warstw kul- 

turalnych, Szczegóły w afiszach. 

— Walne Zgromadzenie Banku dla Han- 
diu i Rzemiosł noszącego dawniej nazwę 
„Bank Ludowy*, który mieścił przy ul. Mic- 
kiewicza 7, obecnie znajduje się w likwidacji 
— odbędzie się dnia 12.go czerwca r. b. 
Imienne zaproszenia obejmujące porządek 
dzienny już się rozsyłają. 

Adres Likwidacji: ul. Niemiecka 25. 

— Posiedzenie naukowe Wjl. T-wa Gi- 
nekelog. odbędzie się w piątek dnia 27 b. m. 
o godz. 20 w lokalu Kliniki Położn.-Gine 
kolog. USB. (Bogusławska 3). 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Zarząd Związku Cechów podaje do 

wiadomości, iż wszelką korespondencję Zw. 
Cechów — należy adresować: Wilno, Jagiel- 
lońska 21 m. p. A. Słusarskiego — prezesa 

Zw. Cechów. Osobiście prezes w sprawach 
Cechowych przyjmuje codziennie od 5 do 8, 
prócz świąt niedziel. = - z 

— Konierencja piekarska. W dniu dzi- 
siejszym w lokału Związku Cechów przy ul. 
Bakszta 1 odbędzie się II konferencja orga. 

nizacyj piekarskich. Na konferenc 
dzie omawiana sprawa podpisania umowy 
zbiorowej na rok 1932, 

— Wezwanie. Zarząd Centralny Zrzesze- 

nia Młodzieży Rzemieślniczej i Przemysło- 

wej woj. wileńskiego — wzywa członków 

Zrzeszenia o przybycie w dniu 26 b. m. o 

godz. 9-ej rano, do świetlicy przy ul. Mic. 

kiewicza Nr. 11 m. 9 celem wzięcia udziału 

ze szłandarami w procesji Bożego Ciała. 

— Rzeźnicy interwenjują w Warszawie 
w sprawie nieporządków na wileńskiej rze- 
žni miejskiej. W| dniu wczorajszym wyjecha 
ła z Wiilna do Warszawy delegacja rzeźni- 
ków i wędliniarzy. W skład delegacji wcho- 
dzą pp: Michał Żytkiewicz i Józef Uziałło. 

Delegacja uda się do  Minist. Rolnictwa, 

gdzie będzie interwenjowała w sprawie rą- 
bania wieprzy na rzeźni miejskiej w Wił- 
nie. Ponadto delegacja złoży obszerny me- 
morjal. 

Jak już swego czasu donosiliśmy Magi- 
strat wileński z niewiadomych narazie po- 
wodów zezwolił na rąbanie wieprzy. Rzeź- 
nia wileńska nie posiada chłodni ani też 
odpowiednich urządzeń, które pozwoliłyby 
na rąbanie wieprzy, wobec czego porąbane 
sztuki bydła szybko ulegają zepsuciu. 
Organizacje rzeźnicko_wędliniarskie wszczę- 
ły akcję, przeciwstawiającą się temu zarzą- 
dzeniu. Akcja ta u władz lokalnych nie mia. 

ła powodzenia, wobec czego organizacje w 

tej sprawie po uprzedniem porozumieniu po 
stanowiły zwrócić się do władz centralnych 
w Warszawie. i i | 

„Rzežnicv mają nadzieję,. že Ministerstwo 
zabroni rąbania Wieprzy przynajmniej do 
czasu sprowadzenia odpowiednich urządzeń 
i wybudowania chłodni. które pozwoliłyby 

na tego rodzaju praktyki. 
W razie nieuwzględnienia przez Mini- 

sterstwo słusznych żądań rzeźników i wę. 
dliniarzy. jak krążą pogłoski, ogłoszą oni 
strajk prołestacyjny, który będzie trwać 
przez dwa tygodnie. 2 

Oprócz strajku w Hali Miejskiej i na ryn 
kach wileńskich zaprzestanoby bieia wieprzy 
w rzeźni miejskiej. 

in- 
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> SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Echa zajść listopadowych. Jak nas in. 

formują, władze prokuratorskie pociągnęły 
do odpowiedzialności sądowej dr. J. Wy- 
godzkiego jako autora szetegu artykułów. 
zamieszczonych w prasie żydowskiej w zwią 
zku z zajściami łistopadowemi w Wilnie. 

gnięty został do odpowie. 
>, B. Hursztejn redaktor od 

y „Cajtu“. 

        

   

  

powied 
  

wczorajszym trwający od dłuższego czasu 
zatarg między Zarządem gminy żydowskiej 
i Związkiem pracowników doprowadził do 
strajku pracowników biurowych. Strajk po- 
wstał na tle załargu o angażowanie nowych 
pracowników. ; 

— Święto „Lag-Bomer*. W, dniu wczoraj 
szym młodzież szkół żydowskich obchodziła 
święto wiosny t. zw. „Lag-Bomer“ W związ 
ku z tem młodzież szkół żydowskich wspól- 
nie z nauczycielami i orkiestrami wymasze- 
rowała na wycieczkę w okolice podmiejskie. 

3 ROŽNE. 
— Za dobre utrzymanie konia, W dniu 

dzisiejszym, we środę dnia 25 maja, rozpo- 
cznie się na dziedzińcu Wileńskiego Staro- 
stwa Grodzkiego doroczny przegląd dorożek, 
koni i uprzęży. W chęci pobudzenia doroż 
karzy do troskliwego obchodzenia się z koń- 
mi i do utrzymywania dorożek w jak najlep 
szym stanie, Starosta Grodzki postanowił 
dorożkarzom, utrzymującym  najtroskliwiej 

    

Strajk w gminie żydowskiej. W dniu' 

swe konie, nadać srebrne odznaki: „Za dob- 
re utrzymanie konia w r. 1931*. Odznaki te 
nadawać będzie p. Starosta w imieniu To. 
warzystwa Opieki nad Zwierzętami. którego 
jest członkiem. Przegląd Irwać będzie od 
dnia 25. 5. do 4. 6. Uroczysie wręczenie 
wspomnianych odznak nastąpi w dniu 18 
czerwca r. b. — t. j. w przeddzień „święta 
opieki nad zwierzętami”, które przypada w 
dniu 19 czerwca. 

TEATR I MUZYKA 
— „Awantura w raju* w Bernardynce. 

Dziś, w środę dnia 25 maja rb. o godz. 8.15 
wiecz. po raz drugi wesoła i dowcipna farsa 
Arnolda i Bacha p. t. „Awantura w raju*. 
Zabawne qui pro quo, jakie wynika w pew- 
nej miejscowości letniskowej, daje doskonały , 
i zabawny obraz środowiska urzędniczego na 
wywczasach letnich, Powodzenie zapewnione 

Jutro, w czwartek dnia 26-go b. m. o g. 
8 m. 15 po raz 3.ci „Awantura w raju“. 

— Premjera „Szczęścia od jutra* w Lu- 
tni odbędzie się w piątek dn. 27 maja rb. 

Dziś, w środę dnia 25 b. m. i jutro w 
czwartek 26 b. m. przedstawienia w Lutni 
zawieszone. 

W] piątek dnia 27 maja r. b. o godz. 8.15 
wiecz odbędzie się premjera wesołej i po- 
godnej komedji Kiedrzyńskiego p. t. .,.Szczę- 
ście od jutra”, która cieszyła się w całej 
Polsce dużem powodzeniem, a i w Wilnie 
zapowiedź tej premjery budzi żywe zainie- 
resowanie. Próby pod kierunkiem K. Wyr- 
wiczWichrowskiego dobiegają końca. Nowe, 
piękne dekoracje przygotowuje art. mał. W. 
Makojnik. 

Jutro, w czwartek 26 b. m. przedstawienie 
zawieszone. 

UWAGA: Dyrekcja Teatrów Miejskich 
podaje do wiadomości, iż broszurki wydane 
na 25_lelni jubileusz Teatru — można na- 
bywać w kasie Teatrów Lutnia i Bernardyn- 
ka oraz w księgarni Św. Wojciecha. 

— Koncert Symfoniczny. Park Sportowy 
im. Gen. Żeligowskiego, wejście przez okród 
po-Bernardyński, Wtorek dnia 24 maja rb. 
Koncert muzyki popularnej Wil. Orkiestry 
Symfonicznej. Dyr. M. Salnicki. W| progra- 
mie: Moniuszko, Massenet, Czajkowski, Dri- 
go. Gounod i inni. 

Początek o godz. 8 m. 15. Ceny: wejś- 
ciowe 30 gr., ulgowe 20 gr., krzesła 60 gr. 

RADJO 
12,10: Audycja dla 

poborowych. 13,20: Kom. meteor. 14,30: Pro 
gram dzienny. 14,35: Muzyka operetkowa. 
15,05: Kom. 15,25: Mikrofon w warsztacie 
krawieckim. 1 Koncert dla mlodziežy. 
16,20: „O ksiąžce ktėra spač nie daje“ — 
odczyt. 16,40: Codzienny odcinek powieścio- 
wy. 16,55: Lekcja angielskiego. 17,10: „Przez 
Ponary do Trok* — odczyt. 17,35: Muzyka 
lekka. 18,50: Kom. Zw. Młodz. Polsk. 19,00: 
Przegląd prasy litewskiej. 19,15: Muzyka. 
19,20: Przechadzka po mieście. 19,30: Wiad. 

11,58: Sygnał czasu. 

    

    

  

sportowe. 19,35: Program na czwartek. 19,45 
Prasowy dziennik radj. 20.00: „O Bolesła- 
wie Prusie* — felj. 20,15: Muzyka lekka. 
21,00: Odczyt o Szymanowskim. 21,15: Kon- 
cent pośw. twórcz. Karoła Szymanowskiego. 
22,30: Komunikaty. 22,45: Muzyka dawna. 

23,00: Muzyka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 26 maja 1932 r. 

10.00: Nabożeństwo. 11.58: Sygnał czasu. 
12.10: Komunikat meteorologiczny. 12.15: 
Poranek z Filharmonji. 14.0: Audycja rolni 
cza. 15.5: Audycja dla dzieci. 16.20: Wielcy 
śpiewaczy na płytach. 16.40: „Boże Ciało w 
zwyczajach i obrzędach* odczyt. 16.55: Pio- 
senki kabarełowe. 17.15: „Parki przyrody w 
Polsce* odczyt. 17.40: Kącik językowy. 17.50: 
Transmisja z Teatru Miejskiego w Grodnie. 
Koncert muzyki polskiej 19.00: Skrzynka pa- 
cztowa Nr. 308. 19.20: „Ucieczka z 1001 no- 
cy* feljeton. 19.35: Program na piątek i roz- 
maiłości. 19.45: Słuchowisko. 20.15: Koncert 
wieczorny. 21.45: Kwadrans literacki 22.00: 
Recital skrzypcowy. 22.40: Komunikaty. 
23.00: Ostatni spacer detektorowy po Eu- 
ropie. 

  

NOWINKI RADJOWE. 

WICIĄŻ AKTUALNA. 

Dzisiaj o godz. 16.20 prof. Henryk Palm- 
bach zastanowi się w odczycie p. (siążka 
która spać nie daje* nad powie om- 
skiego ..Przedwiośnie”, która dła niejednego 
czytelnika może być źródłem najwyższej tro 
ski o naszą współczesność i naszą przysz- 

łość. 

       
  

DO TROK Z APARATEM. 

O godz. 17.10 Jan Bułhak w odczycie p. 
t. „Przez Ponary do Trok*, transmitowa- 
nym z Wilna na wszystkie rozgłośnie, podzie 
li się z radjosłuchaczami wrażeniami z węd- 
rówek fotografa. ё 

KAROLOWI SZYMANOWSKIEMU. 

O godz. 20.15 Radjostacja Warszawska 
nadaje koncert, poświęcony utworom jedne- 
go z największych muzyków doby obecn 
"— Karola Szymanowskiego. Bogaty progi 
obejmuje fortepianowe utwory epoki wcz 
Śniejszej, koncert skrzypcowy  „„Romans*, 
nokturn i tarantellę or. cykl pieśni kur. 
piowskich, %tóry przedstawia ciekawe podej 
ście kompozytora do folkloru polskiego. 

INA I FILMY 
AS DOO 

   
    

  

  

      

„CZARUJĄCY CHŁOPIEC 

ZSEE (Hielos). = 

„ ktėrych gnebią podatki, do- 
owe. (małżonki też) 

         
wykręcają nogi magistrackie bruki i chodni- 

ki, którym chcą _ prosiestow: albo #     
protestują (ach!) weksłe, na któ 
spogląda z ukosa i proponuje... 
pierwszego, lepszego (7). 
cha w oczy, równie jak i bruki 
kiem, niepolewanem i niczamiatanem Št 
ciem, (np. na Zawalnej!| kiórym psują swą- 
dem humor „arbony”, których dręczy spleen, 
albo morduje „chandra ewc wam nie 
chce dać butów na raty piekarnia zamk- 

nęła kredyt — wy wszyscy udręczeni, zgnę- 
bieni, znudzeni zgorzkniali, wś li, zniechę- 
ceni do życia... etc. — etc. idźcie zobaczyć 
ten film. Widocznie filja francuska ame- 
rykańskiego Paramountu sfrancuziała dosz- 
czętnie. Powietrze Joinville pod Paryżem 
jest bardziej sprzyjające dowcipowi, niż 
athosfera Hollywood... Zresztą, co tu dužo 
mówić. Całe to cacko operetkowe  zrobili 
Francuzi. Reżyserowali Jean Mercanto i 
Dranem. inscenizował Louis Mareanton, a 
obsada z naprawdę czarującym Henry 
rałem i bardzo miłą Meq Łemonni 
le francuska co do jednej osoby. 

biegają, gadają, robią pyszne kawały 
bawią się i my razem z nimi. Wszystko jesł 
tak dobrze zrobione, tak zręcznie i pomysło- 
wo, że zapominasz człeku o wszelkich moż- 

liwych i niemożliwych kryzysach, reduk- 
cjach i £ d. 

Po tych słodkich słówkach zgrzyt po szkle 
pod adresem dyrekcji kina. żeby nie poz- 
walała na takie kpiny z publiczności jak 
pędzenie w karykaturalny sposób dodatku 
polskiego. 

W danym wypadku rzecz słaje się nie- 
mal skandałiczna wobec tego. w dodatku 
tym jest sfilmowany š. p. biskup Ban- 
durski przemawiający. Sądzimy że tego ro- 
dzaju wybryki p. mechanika już się nie 

powtórzą. (sk). 
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Z Rady Miejskiei. 
Wczorajsze posiedzenie, co jest 

wyjątkiem w dotychczasowej prak- 
tyce, nie poprzedził żaden wniosek 
nagły, ani też interpelacja, pozatem 
tradycji stało się zadość — posiedze- 
nie, jak zwykle rozpoczęło się z pół- 
toragodzinnem. opóźnieniem. Na 
przyszłość jednak postanowiono spra 
wę tę jakoś uregulować i wynaleźć 
sankcje karne przeciwko zaniedbują- 
cym się czy opieszałym pp. radnym. 
Na wniosek prof. Komarnickiego u- 
regulowaniem tej kwestji zajmie się 
konwent senjorów, który wnioski 
swoje przedłoży na jedno z najbliż 
szych posiedzeń plenarnych. 

Na wstępie zaznaczyć pależy, że 
najciekawsze sprawy porządku dzien 
nego, jak: sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej z gospodarki kina miej: 

wentu senjorów Rada Miejska posta 
nowiła wstrzymać się z wyborami do 
czasu nadejścia odpowiedzi Minister- 
-stwa Spraw Wewnętrznych na zło- 
żony przez pewną grupę radnych 
rekurs co do prawomocności wybo- 
rów nowego prezydenta. 

Następnie kolejno prawie że bez 
dyskusji przyjęto wszystkie wnioski 
Magistratu, a więc postanowiono: 
zaciągnąć dwie pożyczki, jedną w 
wysokości 500.000 zł. na zasilenie 
środków obrotowych kasy miejskiej. 
drugą w wysokości 120.000 zł. na 
spłatę zobowiązań przedsiębiorcom 
za budowę gmachu szkół powszech- 
nych na Antokolu i Ośrodka Zdrowia. 
Ponadto na bieżące wydatki posta- 
nowiono wypożyczyć odkładany do- 
tychczas fundusz na budowę nowej 
rzeźni miejskiej. 

Wreszcie na miejsce zmarłego 
ostatnio radnego Gordona desygnowa 

KU R JE R 

Wilna przybywa jeden z lepszych graczy Le- 
gii, Sałmanowicz. s 

W! dniu dzisiejszym zmierzą się Sałma- 
nowicz — Grabowiecki. W. gdze mieszanej 
wystąpią wilnianki Dowborowa i Hohendlin 
gerówna wylosowane przez gości. 

Finałem dnia dzisiejszego będzie popi- 
sowa gra Tłoczyńskiego z Kawesem. 

Jutro w drugim dniu turnieju Salmono- 
wiez spotka się z Kawesem, Tłoczyński z 
Grabowieckim. Ponadto odbędzie się mecz 
podwójny. 

Początek meczu o godz. 16. 

T 

0DEZWA., 
Z Szarkowszczyzny dotkniętej 19 b. m. 

staszną pożogą otrzymujemy następującą 
odezwę. 

na wschod- 
wpobliżu 

Szarkowszczyznę, położoną 

nich rubieżach Rzeczypospolitej 
graniey bolszewickiej, nawiedziło czwarte 
zkołei żywiołowe nieszczęście. Po nieuro. 
dzaju lat 1926—1929, powodzi 1931 i 1932 r. 
przyszedł „czerwony kogut* i w dniu 19-go 
maja r. b. zostawił zgliszeza pe 37 domach 

W_I L E NS K 1 

MODA. 
W sezonie pokus. 

Jak oprzeć się pekusom, kiedy- wszystkie 

wystawy sklepowe krzyczą i nęcą tysiącami 
barw, deseni, kombinacji różnych materja. 
łów i kołorów? W słońcu lata tak ładnie 
wyglądają barwy jaskrawe — całą zimę no- 
siło się ponury bronz i czerń — trzeba so- 
bie teraz użyć — myślimy. Ale za chwilę 
przychodzi na m że właściwie najprakty 
czniejszy jest kostjumik z czesu albo su. 
rowego jedwabiu, bo się pierze, opatruje, 
i można nosić całe lato. Ledwie się sprawiło 

kostjumik, kiedy wyłania się kwestja, że — 
właściwie nie mamy ] 
tę. Bo czesucza jest Śliczna i pożyteczna, ale 
akurat wypadły nam proszone imieniny na 
cały wieczór. I znowu wypływa nieśmiertel- 
ne zdanie, tak irytujące wszystkich mężów: 
„Ja nie mam co na siebie włożyć!”. 

Odwieczna rozbieżność, mężczyzn nigdy 
nie zrozumie, że można mieć pełną szatą i 
nie mieć co na siebie włożyć, a kobieta bę- 
dzie zawsze lekkomyślna i kupi to, co się na 
gle jej spodoba, a nie to, czego naprawdę 
potrzebuje. Naturalnie, z małemi wyjątkami 

        

     

    

      

Musimy 

zawsze nad naszem morzem należy przewi- 
dywać. 

Najtrudniej jest zwalczyć pokusy przy 
kupowaniu kapelusza. , 

— Zesztoroczny -kapelusz. taki śliczny z 
wielkim rondem, wložylam tylko dwa razy 
— skarży się pewna piękna pani. — A ko. 

strach powiedzieć, ile 
gdzie pani spędzała lato? 

wsi. A potem wróciliśmy do 
miasta, to już był wrzesień, sezon przeszedł. 
I tak się zmarnował! 

lo! jadąc na wieś trzeba było sobie 
sprawić miękką czapeczkę, również Lwarzo- 
wą, parę berecików. Duże kapelusze są do. 
bre dla pań, które większą część lata spę- 
dzają w mieście, albo w miejscowości kura. 
cyjnej. 

Na wsi, nad morzem, duże kapelusze dla 
osób nie znoszących solidnego słońca, są ta- 
kże konieczne, ale to już innego typu — bez 
pretensji, ogrodowe, bez żadnych przybrań. 
A drogie modele od pierwszorzędnych mo- 
dystek —nie są w tym wypadku celowe. 

Anita. 

LL 

      

   

  

   
   

  

skiego i instalacji pionów spadły z 
wokandy posiedzenia. Pierwsza na 
skutek nieprzedstawienia przez Ko- 
misję Rewizyjną potrzebnych mater- 
jałów, druga z racji wynikłych trud- 
ności natury technicznej. Zgodnie z 
uchwałą wczorajszego plenum sprawa 
kina ma być rozpatrzona na jednem 
z najbliższych posiedzeń, sprawa zaś 
osławionej już instalacji pionów 
przez warszawską firmę Z. T. E. na 
następnem posiedzeniu w dniu 2 
czerwca, 

Wybory nowego ławnika na miej 
sce dr. Maleszewskiego również do 
skutku nie doszły.Na: wniosek kon- 

no do Komisji Finansowej i Tec 
nej radn. Szeskina, 

„aż a 

"SPORT 
TŁOCZYŃSKI W 

A. Z. $. Wileńskim. 

światowej sławy Ignacy Tłoczyński — 
sza rakieta Połski. 

Występ Tłoezyńskiego na kortach 

WILNIE. 

Dziś w parku Żeligowskiego rozpocznie 
się turniej między Legją Warszawską — 

Legję, jak wiemy reprezentuje w: 

skieh wzbudził zrozumiałe zainteresowanie i 
niewatpliwie na mecz ten przybędzie cały 

sportowy świat wileński, Z Tłoczyńskim do W. Hlebowicz 

i 84 budynkach gospod. Pastwą żywiołu ра- 
dło, prócz budynków całkowite mienie mne- 
szkańców, zaś o jego gwałtowneści i si 

hnicz 

ile 
Świadczą zwęglone półtrupy 3 ofiar pożar 
wijące się z bólu w szpitalu głębockim. 

W] przeciągu kwadransa, cała ulica prze. 
obraziła się w morze płomieni i kilkadziesiąt 
rodzin przestąpiło próg ostatecznej nędzy. 
Spłonęła również szkoła, budowana wysił- 
kiem państwowo myślącego społeczeń 

Te też w imieniu owej nieszczęśliwej i 
głodnej gromady, oraz Komiteta budowy 

szkoły, zwracamy się do wszystkiech ludzi 
debrej woli o udziełenie wsparcia. | 

      

szech- 
pierw Łaskawe datki prosimy nadsyłać pod ad. 

й resem: Szarkowszczyzna, pow. dziśnieński, 
Aleś: Komitet Pomocy Pogorzelcom, na ręce wójta 

gminy z zaznaczeniem czy są przeznaczone 
na pogorzeleów, czy na szkołę, 

A. Konarowski 

ESTA EIK TSS TESTAI EST KTS STATUS 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Nareszcie coś nowego 
pańską, pełną humoru operetkę paryską 
biony piosenkarz, bohater filmu „Kongres Tańczy* 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

* szam- 

Henr. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Zapomnisz o troskach, kłopotach, zmartwieniach, oglądając DZIŚ 
CZARUJĄCY CHŁOPIEC 4 37: 

y Garat oraz gwiazda Paryża MEG LEMONNIER. 

Na |-szy seans ceans ceny zniżone 
  

Dźwiękówe Kino Dziś! Młodym dziewczętom na przestrogę! Piekło przeżyć u 

CASINO 
Wialka 47, tel. 15-41. 

z uroczą Joan Bennett w roli głównej. — Nad 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o 

WKRÓTCE: POD KURATELĄ z 

przez złoczyńcę: ujrzycie a Rasżymi Ekranie: Wowatrzęw. drama. KAJDANY PRZESZŁOŚCI 
program Bajeczne dodatki dźwiękowe. 
godz. 2-ej. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

udziałem Vlasta Burjana. 
s 

Dziśl Wielka me- szy gg. : W-g fascyn pow. Edgara Vallacea. Czarująca Diwięk. teatr świetlny | lodyjna przepyszna Ž TA MA KA muzyka, pieśni, tańce, olśniewająca wystawa. P A N operetka filmowa W rolach główn.: mistrz maski Warwick Ward, 
| znany komik, partner Chevaliera w „Paradzie miłości” 

wl. Wielka 42, tel. 5-28 Nad program: Dodatki dźwiękowe. Na |-szy seans 
Lupino Lane i prześliczna Dorothy Seacombe. 
ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

  

UWAGA! Na widowni kina funtejonuj 

Dziśl Dźwiękowo-śpiewny przebój 2 żytie rosyiekieco K URJER CAR 
i Natalja Kowańko. 

Dfwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Rosyjskie śpiewy, muzyka i tańcel 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015. w dnie świąteczne o godz. 2-ej, Na |-szy seans ceny zniżone. 

e nowozainstalowana wentylacja. 

W rolach 
5К оо Iwan Možžuchin 

Dla mlodziežy dozwolone. 

  

Dziś i dni następnych! Jubileuszowe arcydzieło 
KINO KOLEJOWE P-g głośnej powieści Artura Schnitziera p. t. 

OGNISKO 
Bezbronne dziewczę 

W rolach głównych ulubieńcy publiczności: Ewelina Holt, Ernest Werebas i Walerja Boothiey. 

Wspan. I0-akt. dra- 
mat erot.-milosny. 

kobiet rozsądnych, praktycznych. 
dobrze zastanowić się przed kupnem — jaki 
tryb życia pędzić będziemy w lecie, co nam 
najwięcej będzie potrzebne. Jeśli jedziemy 
na szczerą wieś, a nawet letnisko podmi 
skie, to bez kretonowej sukienki ani rusz 
się nie obejdziemy. I choćbyśmy sobie spra. 
wiły jeszcze kilka drogich i wymyślnych, to 
kretonowa będzie najulubieńsza i najbardziej 
noszona. Jedwabnej wtedy sprawiać wogóle 
nie warto, bo będzie się tylko brudziła i 
darła, przytem moda tegoroczna faworyzuje 
etaminy, markizeły i batysty, o deseniach 
wcale nie brzydszych od jedwabiu. Najwyżej 
toile de soie lub czusucza. To samo da się 
powiedzieć o letnisku nad morzem. Jaskrawe 
sukienki kretonowe i zupełnie białe wyglą- 
dają najładniej na tle szafiru nieba i mo- 
rza. Pozatem konieczna jest pewna ilość swe 
terków włóczkowych, spódniczek wełnianych 
na wypadek wiatr ui chłodnych dni, które 

Związek Drukarzy 
Bakszta 8 Bakszta B 

   
W SOBOTĘ, 28 b. m. o g. 9 wiecz., 

odbędzie się 

ZABAWA 
TANECZNA 

przy dźwiękach jazzhandu. 

Bufet obficie zaopatrzony na miejscu. 
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Nr 117 (2359 

NA W!LENSKIM BRUKU 
ARBON PRZEJECHAL PRZECHODNIA. 

W dniu wezorajįszym przy” zbiegu-- ulic 
Bazyljańskiej i Zawalnej szybko mknący au. 
tobus Arbonu wjechał na przechodzącego 
przez jezdnię wieśniaka Wineentego Weł- 
manowieza. Wielmanowicz doznał poważnych 
potłuczeń ciała szczególnie zaś głowy. Ze. 
wezwane pegotowie ratunkowe pržewiozlo 
go w stanie ciężkim do szpitala żydowskie- 
go. Szofer autobusu został zatrzymany w ko. 
misarjacie do czasu spisania protokółu, (e). 

Humor. 
NA WSCHODZIE. 

WI komisa 
   

ie policji zjawia się jego- 
mość i oświadcza: 

— Panie komisarzu, zgubiłem porfel, w 
którym znajdowało się 500 funtów tureckich: 

Następnego dnia zjawia się ten sam je- 
gomość w komisarjacie i mówi: 

— Panie komisarzu, znalazłem już mój 
portfel. 

a późno! — Aresztowaliśmy już złe-    
ZAMIAST BUDZIKA. 

— Johnny, pożycz mi iwój budzik, od- 
dałem swój do naprawy. 

— Eb, mój drogi, któż dzisiaj posługuje: 
się budzikiem! Nie idziesz z postępem czasu 

— Jak więc mam sobie poradzić? 
— Zrób tak jak ja. Co wieczór yłam 

nieofrankowany list pod moim własnym ad- 
resem i codzień o 8 rano budzi mnie listo- 
nosz! 

— Ale kary za brak marek pcztowych? 
— Głupstwo, odmawiam stale przyjęcia 

listu. (Punch). 

DZY IEEE TOS 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

    
  

  

(ET A AT PIT 

  

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

poleca 

EDMUND RIEDL 
SKŁAD NASION 
LWÓW, RUTOWSKIEGO 3 

Cenniki szczegółowe wysyłam na żądanie 

  

       

  

E] EEEALTIENOOOOCEOWO 

Šilai mamnfaktny, jedwabiu į aina E 
ALEL NOZ 

Wilno, ul. Niemiecka 19, tel. 890 

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 
KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ W „KURJERZE WILEŃSKIM* 
OPO TTE ZZO TOYOTY TPS INS 

T НОПИНОНМИНИН НЕ 
KONCESJONOWANY ELEKTROMONTER 

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

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

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

UK AA 

  

  fobsk dworca kolejow.) 

   

  

dla wszystkich branż i artykułów. 

Dział sportowo-turystyczny: 

A 

Ša 
   
SYDNEY HORLER. 

Nadzwyczajna gra artystów! Emocjonująca treść! 

Zgłoszenia wystawców najpóźniej do |-go czerwca b. r. przyjmuje 
i wszelkich wyjaśnień udziela: 

BIURO TARGÓW WSCHODNICH WE LWOWIE 
plac wystawowy, tel 5-37, 9 64 

J ań 

       

   

   

  

Grupa rę- 

      
33) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

24. ZDERZENIE, 

Czarownie złociło się wczesne la- 
to, woń kwiatów przepajała powie- 
trze. Z tarasu, na którym stała, Wa- 
lerja mogła oglądać najpiękniejszą 
bodaj z okolic w Surrey. Ten widok 
koił jej nieco przemęczone nerwy. 

— I cóż pani myśli, moje złotko, 
o tym naszym mająteczku? — zagad- 
nęła ją pani Laidleyowa Craig. 

Nie spuszczając oczu z przepysz- 
nego krajobrazu, Walerja westehnęła. 

— Prawdziwe marzenie! — odrze 
kła. — Wydaje się to zbyt pięknem, 
aby mogło być prawdziwem. 

„Gospodyni się roześmiała. Dźwięk 
tego śmiechu był tak ostry, Żeraził 
w tej upojnej ciszy. 

A jednak jest to prawdziwe. 
Wkrótce nadejdą goście. Moje złotko, 
tak bardzo się cieszę, że pani zechcia 
ła przyjechać! Położyła  żylastą 
dłoń na ramieniu dziewczyny i ciąg- 
nęła dalej: — Sama jestem tak ob- 
mierzłą pokraką, że tem bardziej lu- 
bię otaczać się Ślicznemi istotkami; 
ty zaś jesteś najśliczniejszą, jaką w 
tym roku widziałam. 

*  Walerja postarała się stłumić in- 
stynktowną odrazę, którą budziła w 
niej ta kobieta. 

— Żądam natarczywie, byś w przy 
szłości częściej mnie odwiedzała, ko- 
chanie — rzekła znów pani Craig. 

Ale Walerja czuła, że dłużej tego 
znieść nie potrafi. 

Czy pani pozwoli, bym na chwil 
kę poszła do swego pokoju? — spy- 
tała niespodzianie. I poprostu uciekła 
Bo jeszcze chwila, a byłaby chyba o- 

  

  

   

  

Przełożył Czesław Kozłowski. 

depchnęła nałażącą z pieszczotłami go- 
spodynię. 

Spoglądając z okna na gąszcz kwit 
nących krzaków, z przykrością my- 
ślała o rwetesie, jaki zapewne rozpocz 
nie się tu niebawem. Wiedziała bo 
wiem, że week-end*y u państwa Craig 
bywają tłumne. 

Nie bez kozery przyjęła te zapro- 
siny. Wszak pan Craig jest podsekre- 
tarzem Stanu M. S. Z., a w tem to 
ministerstwie zbiegały się nici zagad- 
kowej sprawy, której rozwikłaniu W 
lerja gotowa była życie poświęci 
Więc gdzież było szukać lepszej spo- 
sobności? | 

Ale week-end'y pani Laidleyowej 
były nietylko sławne: stanowiły one 
również zgorszenie dla pobożnego są- 
siedztwa. Walerja o tem wiedziała; 
wiedziała również, iż bynajmniej nie 
jest łatwo uzyskać wstęp na te przy* 
jęcia. Choć burzyła się wewnętrznie 
na myśl o spędzeniu paru dni w tak 
dwuznacznem towarzystwie, nie miała 
jednak wyboru. , 

Atmerykanka, z którą Walerja jad” 
ła obiad — panna Madzia Chard — 
okazała się bezwiedną sprzymierzoną. 
Ona to poznajomila Walerję z panią 
Craig. Dziewczyna nieraz widywała tę 
damę w towarzystwach, osobiście jed 
nak przedstawiona jej nie była. To też 
zdziwiła ją wylewna serdeczność, z 
jaką pani Laidleyowa powitała ją, gdy 
Madzia doprowadziła ją do niej. 

— To kochane dziecię, Madzia 
Chard, dużo mi o tobie mówiła, złotko. 
Wydaję przyjęcie w końcu tygodnia 
w moim mająteczku surreyskim. Ma- 

   

'„ Wydawnictwo „Kurjer Wilefski' S-ka x ogr. odp, 

я Leśna stacja klimatycz- 
T CCK na. Sezon całoroczny. 

Wskazania: wszelkie 
stadja chorób płucnych, ozdrowiny, wyczerpa- 
nie, niedokrwistość, 
serca 
pensjonaty. Kasyno. Zakład Przyrodoleczniczy. 

  

” 

Początek o godz. 6-ej, w niedziele i święta o 4-ej pp. 
Następny program: Znajoma z wagonu sypialnego ze znakomitą Marleną Dietrich w roli głównej. 

LL LS 
Od 18 do 30 czerwca 1932 roku 

TaRci WscHODNIE 
WE LWOWIE e 

Zbiorowa propaganda artykułów masowej potrzeby i codziennego użytku 
Rozdzielcza centrala dóbr dia bloku 

państw agrernych środkowej i południowo-wschodniej Europy. 

IMPREZY SPECJALNE: 

Dział urządzeń dla zużytkowania siły napędowej wiatrów. 
Grupa papiernicza. 

kodzielnicza i przemysłu domowego. Grupa fryzjersko-kosme- 
tyczna. Wystawa psów rasowych. Wystawa uzdrowisk i zdro- 
jowisk. Wystawa kwiatowa i ogrodnicza. Targi hodowlane. 

  

zołzy, krzywica, choroby 
i naczyń. Liczne sanatorja, komfortowe 

Ceny umiarkowane. 

    

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

J. S. Mill. 

Biblioteka Nowości 
Plac Orzeszkowej 3 

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

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

dzia będzie, więc niechże i pani obieca 
przyjechać. Tylko żadnych wymówek! 

Walerja ani się zawahała. 
— Dziękuję pani bardzo. Z przy 

jemnością. 

- Tak się stało, że w piątek była już 
na wsi. Madzia, zaziębiwszy się, zosta 
ła w Londynie... 

Zapukano do drzwi. Walerja ot 
worzyła nięchętnie. 

— Ależ kochanie! — krzyczała pa 
ni Craig, wtargnąwszy do pokoju.-- 
Czemże sobie zasłużyłam na taką ka 
rę? Właśnie w chwili, gdy wszyscy 
konają z chęci ujrzenia cię, ty się 
chowasz! Może źle się czujesz? 

Tylko siła woli umożliwiła Walerii 
grzeczną odpowiedź: 

— (Czuję się zupełnie dobrze, i 
wcale nie chciałam być nieuprzejma. 
—-(Osądziła, że w danych okoliczno 
ściach to kłamstwo zostanie jej sdpu 
szezone). — Przyszłam tu po chustkę, 
ale widok stąd roztacza się tak prze 
piękny, że o Bożym świecie zapomnia 
łam. 

— Czemuż więc zamknęłaś drzwi 
na klucz? $ 

— Czyż zamknęłam? Co za nieu 
waga z mojej strony! No, jestem: go 
towa. 

I dziewczyna uśmiechnęła się do 
jędzy. 

Po chwili przedstawiono ją gronu 
kobiet i mężczyzn, o których niejed 
nokrotnie czytywała w dziennikach. 
Wszyscy byli członkami zrzeszenia, 
które szyderczo przezywano „klubem 
Save 01» Souls“. 

Poniewaž panowala tu moda po 
gardzania dobremi manierami, ka* žy 
z gości, przy prezentacji, czynił tak 
szorstkie uwagi, że dziewczyna pło 
niła się. Im zaś bardziej była skrę 
powana, za tem łepszy poczytywano 
widocznie „żart. 

Ryczano ze śmiechu, przerzucano 

  
powiadamia Sz. Publiczność, 
iż otrzymano w tym tygodniu 

Ceny niezwykie niskie. 
Prosimy przekonać się. O

O
O
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CEEZEEFEFEEFEFEEFEO 
WOTZEGZZOCW OE OCE APO AROSECYTAOCYDA 

DRZEWKA i KRZEWY 
OWOCOWE 

odporne na mrozy, wyhodowane na miejscu 
w szkółkach, dobry wybór po le c a ją 

na sezon wiosenny 

SZKÓŁKI MOZELEWSKIE 
KOLONJI WILEŃSKIEJ 

Wilno, Zawalna 6, m. 2. 
CENY PRZYSTĘPNE. 

się niemożliwemi dowcipami. Snadź 
chcą ją zmusić do ucieczki— myślała 
Walerja, — ale niedoczekanie ich. 
Skoro już tu przyjechała, to nie wyje 
dzie bez rezultatu. 

Herbatę podano na trawniku. 
Główna uciecha polegała na tem, że 
się wzajemnie obrzucano kawałkami 
ciastek i obryzgiwano wodą. Od 
czasu do czasu ktoś znikał, a po chwi 
li wracał jeszcze hałaśliwiej i mniej 
naturalnie wesoły. Czyniono aluzje! 
do „proszku, przyczem z ukosa 
popatrywano na Walerję, jako jedyną 
niewtajemniczoną, 

Lecz ona się łatwo domyśliła. 
Wszyscy tu są kokainistami. Poszła 
się przejść aleją, gdy nagle podbiegła 
do niej gospodyni. 

— Kochanie pozwól, że ci przed- 
stawię wielkiego swego przyjaciela. 
Pan Hektor Pandervell. 

Dziewczyna ujrzała słusznego, bur 
dzo wytwornego pana. Zmieszał ją 
badawczy jego wzrok. Miała niesamo 
wite wrażenie, że ten człowiek czyta 
w jej myślach. 

Pierwsze jego słowa były miłe i 
wdzięczne: 

—Wielka to dla mnie przyjemność 
poznać panią, miss Insall. 

Głos był głosem kulturalnego, 
ogładzonego człowieka. Podała mu 
rękę. 

— Wybaczysz mi, Walerjo, że 
muszę uciekać — óćwierkała pani 
Laidleyowa. — Mam dużo zajęć, a 
z panem Pandervellem zostawiam cię 
bez wyrzutów sumienia, gdyż jest to 
najciekawszy człowiek w świecie. 

I pomachawszy ręką odbiegła. 
— Niestety nasza uprzejma gospo 

dyni mocno mię przecenia—zauwa- 
żył Pandervell, idąc obok Walerji. 

A jednak, w miarę jak mówił, 
dziewczyna przekonywała się, iż pani 
Craig nie przesadziła bynajmniej. 

о 

Drukarnia ,„Znicz*, Wilno, ul. S-to Jańska 1, tel. 8-40,- 
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OSTATNIE NOWOŚCI 
WIOSENNE i LETNIE 

LETNISKA 
do: wynaięcia w. piękvej 
suchej miejscowości p. n. 
„Lipówka* w odległości 
15 klm. od Wilna w stro- 
nę Niemenczyna, w sos- 
nowym lesie na wysokim 
brz+gu Wilji. Informacje 
na miejscu, albo tež ulica 

Mickiewicza Nr. 33, m. 6, 
tel. 12-12. Ceny znacznie 

zniżone. 

Letnisko 
zdrowe, ładna miejsco- 
wość, las, rzeka, blisko 
Wilna Wiadomość w re- 
dakcji „Kurjera Wileńsk.* 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsy: 
do Adm. „Kurjera й 

pod „Mloda panna“ 
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Bez żadnego wysiłku, z wytworną 
swobodą uriiał mówić ciekawie 0 
sztuce, sporcie, podróżach, literaturze. 
Wygłaszał zdania nietuzinkowe, za 
barwiając je niekiedy swoistym, arcy 
subtelnym humorem. Był dosłownie 
czarującym rozmówcą, 

Dłuższą chwilę opowiadał jej o 
francuskiej Riwjerze. Następnie pytał 
w jakich krajach zagranicznych Wa 
lerja bywała i co o nich sądzi. Uwag 
jej wysłuchiwał z uszanowaniem, ale 
nieraz przeciwstawiał im własne od 
mienne sądy. 

Cóż pani myśli o naszych współ- 
gościach? — zapytał _ wkońcu. — 
Zresztą sam mogę dać sobie na to 
odpowiedź — dorzucił z uśmiechem. 
— Natomiast chciałbym panią upree 
dzić, że nie należy zbyt surowo 
sądzić naszej gospodyni. Żywiołowy 
temperament i nieposkromiona ener 
gja każą jej przestawać z gronem 
młodzieży, która i panią i mnie, jako 
ludzi o normalnym pokroju, może 
nieco razić, W gruncie jednak ma 
pani Laidleyowa Craig dużo dobrych 
stron, a żadnej prawdziwie złej. Mał 
żeństwo jej nie jest szczęśliwe, a w 
moim wieku człowiek staje się wyra 
zumiałym dla kobiet, którym los od 
mówił wszelkiego niemal szczęścia w 
życiu. — Tu Pandervell spojrzał na 

zegarek. — Proszę pani, mieszkam 
o kilka mil stąd, tuż poza Dorking; 
byłbym uszczęśliwiony, gdyby pani 
zechciała przyjechać do mnie jutro 
na herbatę, 

‚ — Dziękuję, jeśli tylko będę mo 
gła. 

Nęciła ją perspektywa ucieczki, 
bodaj na parę godzin od tej czeredy 
rozbrykanej. 

Pandervell serdecznie uścisnął jej 
rękę i pażegnał ją. : 

— Jeden z moich najdawniejszych 
znajomych — tłumaczyła pani Craig 

DOKTÓR MED. 
Hauryłkiewiczowa 
przyjmuje od godz. 11—12 
i 5—6 po poł. 
skórne, leczenie włosów, 
kosmetyka lekarska i ope- 

racje kosmetyczne. 
ul. Wileńska 33, m. 1. 

  

Akuszerka 

Maja Labnerowa 
przyjmuje od 9 40 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m 5 
W. Z. P. Nr. 69. 

  

Akuszerka 

Marja Ateina 
przyjmuje od 9r. de 7 w 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, 
łać | na lewo Gedeminowską 

ul, Grodzka 27. 
W. Ż. Nr. 3093 
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MŁODY, ZDOLNY 

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

Ogrodnik, 
kawaler, z ukończ. śred- 
nią szkołą ogrodniczą & 
praktyką szkółkarsko-wa- 
rzywniczą, jak również 

obezowdy, zł kwia 
ciarskim, poszukuje po- 
sady od dnia |-ge marca. 
Zgłoszenia: Wilno, Koś- 
ciuszki 14—8, Hamberg. 

  

   
Choroby 

  

DYPLOMOWANY 

inżynier - budowniczy 
POSZUKUJE ZAJĘCIA 

jako praktykant w biurze 
budowlanem. wzgl. u pp. 
inżynierów budowniczych 
za b. skromnem wynagro- 
dzeniem. Łaskawe oferty 
do Admini. tracji „Kurjera: 

Wil* pod „M. B.* 

TRIO 
salonowe 

kwartet lub kwintet 
Jszz nadający się do 
tańca i lekkich pro- 

dukcyj 
DO WYNAJĘCIA 

Św. Jakóbska 14—2. 

  

8520 

Tom. Zana   
po jego odejściu. — Podobno wpadłaś 
mu w oczko, filutko. 

Walerji zgrzytnął po nerwach ten 
pieszczotliwy wyraz. Pomimo przy- 
chylnych słów Pandervella, nie mogła 
nabrać przekonania do tej kobiety. 
Musiała jednak grać rolę. 

— Cieszę się z tego, — rzekła, — 
gdyż niezwykle miły to człowiek. 
Zaprosił mię jutro na herbatę. 

Pani domu pisnęła w prawdziwym 
czy też udanym niepokoju: 

— Ależ kochanie, ja cię za nie nie 
puszczę — nawet dla dogodzenia tak 
drogiemu przyjacielowi jak Hektor 
Pandervell! 

To też wycieczka do Dorking 
spełzła na niczem. Przez cały week- 
end nie dawano Walerji ani chwili 
„pobyć samej. Z uczuciem tedy wiel 
kiej ulgi, po przełknięciu filiżanki 
herbaty o czwartej po południu w 
poniedziałek, ušcisnęta dłoń pani 
Craig i wsiadła do dwumiejscowego 
Singera. 

Jadąc, oddała się myślom. Tak 
bardzo chciało jej się samotności, że 
postanowiła jechać do miasta dłuższą 
wprawdzie, ale mniej uczęszczaną 
dogą. 

Musiała przyżnać w duchu, że 
odwiedziny spaliły na panewce. Choć 
miała oczy szeroko otwarte, nic cie 
kawego nie zauważyła. Cóż z tego, że 
pani Craig podejmuje u siebie dość 
wątpliwe towarzystwo? 

Doznawała osobistego upokorze 
nia, jakby się otarła o jakieś brudy. 
Jedyną przyjemniejszą chwilą była 
owa pogawędka z  Pandervellem. 
Dziwne, że tak wytworny człowiek 
znajduje przyjemność w obcowaniit 
z takimi ludźmi. 

(D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witeld Kiszkięy.


