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Admirał Saito tworzy rząd silnej 

ręki. Ale poeo zamordowano Inukai? 

yżby ręką odważnych spiskowców 

kierowała wyłącznie młodzieńcza 

krewkość? Czyżby nowy egzotyczny 

kwiat gorgułow zny? Wystarczy 

pobieżną obserwacja Japonji by 0d- 

powiedzieć przecząco. Zamach tokij- 

ski nie był tragicznym przypadkiem 

lecz naturalnym objawem fermentu 

i narastających konfliktów społecz” 

nych Japonji. Kule oficerskie, prze- 

  

   

szywając bezbronnego Inukai, rozbiły 

też popularną w Europie bajkę © 

nie znającej wewnętrznych sprzecz- 

ności, rycerskiej Japonii. 

W okresie coraz bardziej złośli- 

wego kryzysu morfinizuje się mię* 

dzynarodowa finansjera wizją zbaw- 

czej wojny, która nareszcie usunie 

chroniczną nadprodukcję i zatrudni 

manifestujących bezrobotnych. 

Największe świa- 

ta, Ameryka, Anglja, Francja, skute 

są wewnątrz coraz większemi walka” 

mi społecznemi. Najwięksi amatorzy 

wojny są bardzo ostrożni w polityce 

własnego kraju.  Hamulcem dla 

wszystkich jest obawa, że wojna może 

zamienić się w rewolucję socjalną. 

imperjalizmy 

  

Jedna tylko Japonja była dotych- 

czas ulubienicą imperjalistów całego 

świata, Kraj subtelnej porcelany, ko- 

konów jedwabniczych, rycerskich о- 

ficerów i najwytrzymalszej piechoty, 

kraj wschodzącego słońca i kwitną- 

cego szlachectwa zdawałoby się jest 

powołany do rozpoczęcia upragnio- 

nej wojny. Banzaj! Banzaj!—wołano, 

gdy zagrały działa pod Szanghajem. 

Japonja to nie zgniła, tehórzliwa i 

podminowana możliwościami rewolu- 

cji socjalnej, burżuazja, Japonja to 

feudalne; jędrne społeczeństwo szla- 

checkie — tłumaczył red. Mackie- 

wicz. 
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Tyle w tem jest prawdy, že istot- 

nie panuje dziś łaskawie cesarz НГ 

rohito, 124-ty władca swej dynastji, 
otoezony książętami krwi i 953-ma 

klanami rodowej arystokracji. Jest 

też senat, gdzie zasiadają książęta, 

markizi, hrabiowie i baroni. 

Ale to tylko zewnętrzna dekoracja. 

W istocie Japonja jest dziś zwyczaj” 

ną burżuazyjną monarchją z reszt- 

kami feudalizmu i z całym balastem 

sprzeczności _ gospodarki _ wielko- 
kapitalistycznej. Narodziny kapitaliz- 

mu japońskiego w 60-tych latach XIX 

stulecia nie były poprzedzone burzą 

rewolucji _demokratyczno-liberalnej, 

któraby, niszcząc feudalizm, dała 

pełnię warunków rozwojowych dla 

kapitalizmu. Było tu wżeranie się 

kapitalistycznych form produkcji w 

feodalnych urządzeń. 

japoński doskonale 

sposoby eks: 

w rolnietwie, 

rusztowania 

Młody kapitał 

wykorzystał feodalne 

ploatacji szczególnie 

wpełznął do rodowej szlachty, zapło- 

dnił ją psychiką kapitalistyczną, 

zawarł z nią sojusz. Wykorzystując 
napoły niewolnieze formy eksploata- 

cji pracy a jednocześnie wpełni 

wprowadzając liberalistyczne sposoby 

produkcji w przemyśle, kapitał ja- 

poński pobił rekord w zdobywaniu 

taniej siły roboczej i piorunem do- 

pędził Europę i Amerykę. Paru su- 

sami przeskakuje Japonja okres wol- 

nokonkurencyjnego wczesnego kapi- 

talizmu, zawrotnem tempem i wyzy- 

skiem cierpliwych kuli akumuluje 
kapitał i już w zaraniu XX-stego wie- 

ku staje do startu z imperjalistycz- 

nemi zrzeszeniami kapitałów, do.wal- 

ki o tanie surowce i wolne rynki w 

kolonjach. Korea, Sachalin, , Man- 

dżurja — oto szlaki imperjalizmu 

japońskiego, prężącego się młodym, 

   

   

TRAGEDJA JAPONII. 
nów. Jedwab też się zmówił z ryżem, zdobywczym kapitałem i płodnością 

swej rasy. 
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Wojna światowa to szczyt japoń- 

skiej karjery. Wyroby europejskie 

znikają z rynków całego niemal 

Wschodu. Europa bije się morderczo 

a Japonja, od niechcenia patrolująe 

oceany, rozbudowuje gorączkowo 

przemysł i zdobywa monopolistyczne 

stanowisko na rynkach Wschodu. 

Z całym pośpiechem j rozmachem 

mieszczańskiego narzeczeństwa, me- 

blującego się przed ślubem. inwestu- 

je się Japonja w Mandżurji. Półtora 

miljona jenów japońskiego kapitału 

wpiło się w organizm gospodarczy 

Mandżurji. 

Lata 1923—25 to okres dojrzałego 

imperjalistycznego kapitalizmu Japo- 

nji. Ma już on wszystkie cechy wiel- 

kokapitalistycznego okresu monopo- 

  

lów. - Cztery koncerny 

kontrolują jedną trzecią część kapi- 

tału całego przemysłu Japonji a dwaj 

potentaci finansowi Mitsui i Mitsubi- 

shi nadają ton całej gospodarce ja- 

pońskiejj W czwartym kwartale 

1929 r. wchodzi Japonja na wszyst- 

kich żaglach w okres Światowego 

kryzysu. Powtarzają się znane obja- 

wy jesieni kapitalizmu: bierny bilans 

handlowy, saldo ujemne którego wy- 

nosi w 1931 r. 7 miljonów jenów; 

ciągle chwiejące się od deflacji do 

inflacji finanse, deficytowo niski po- 

ziom cen, masowe kurczenie się pro- 

dukcji, nożyce i tak w kółko. 

Ryż i hodowla kokonów jedwab- 

nianych — to pódstawa bytu japoń- 

skiego rolnika. Tymczasem w 1930 r. 

koszt produkcji jednego koku ryżu 

dla włościanina japońskiego wynosi 

28 jenów podczas gdy cena na rynku 

tokijskim dochodzi zaledwie 27 je- 

największe 

Бу dobić japońskie włościaństwo. 

Zapasy Światowe jedwabiu wahały 

się w 1930 r. i 31 r. od 10 do 12,5 

tysięcy tonn. Cena jedwabiu spadła 

w 1931 r. do jednej trzeciej części 

swej wysokości  przedkryzysowej. 

Produkcja największych fabryk jed- 

wabiu w 1930 r. zmalała o 20 proc. 

Dopiero teraz włościanie odczuli w 

całej pełni ciężar feudalnych stosun- 

ków na wsi. Półtora miljona japoń- 

skich włościan wcale nie ma własnej 

ziemi a dwa miljony  małorolnych 

musi arendować dodatkowo. Tenuta 

dzierżawna wynosi do 50—60 proc. 

zbioru. Zadłużenie wsi przybiera nie- 

prawdopodobne rozmiary. Cóż więc 

dziwnego, że już nawet generałowie 

domagają się ulg dla wsi? 

Bezrobotnych w 1931 r. oficjalna 

statystyka liczy 425.000, prasa zaś 

nalicza ich do półtora miljona 

SEJM PRUSKI. 
Niebywała krwawa bójka hitlerowców z komunistami. 

Zdemolowano całą salę obrad. — Wielu posłów zostało ciężko 
rannych. — Służba sejmowa wynosiła rannych z „pobojowiska“. 

BERLIN. 25.V. (Pat.) W ezasie 
dzisiejszych obrad sejmu pruskiego - 
„doszło Go krwawej bójki pomiędzy 
posłami narodowo-socjalistyeznymi a 
komunistami. Bójka przybrała roz 
miary, nienotowane dotychczas w 
historji parlamentaryzmu  niemiee- 

kiego. 
Na zarzut komunisty Piccka, že 

na ławach narodowych. socjalistów 
zasiadają notoryczni mordercy, posło 
wie hitłerowsey hurmem rzucili się 
na trybunę. Na pomoce zagrożenemu 
mówcy pośpieszyli komuniści. Wśród 

  

Kompromisowe prezydjum. 
BERLIN. 25.V. (Pat.j Na środo- 

wem posiedzeniu sejmu pruskiego do 
konano wyboru prezydjum. Na prze 
wodniczącego obrano Kerrla, narodo 
wego socjalistę, 269 głosów na 416 od 
danych. Pierwszym wiceprezesem 
wybrano pos. Wittmacka, socjal-demo 
kratę, 167 głosami na 263. Drugim 
wiceprezesem został Baumhoff, cent 
rowiec, 354 na 410 głosów oddanych. 
Trzecim wiceprezesem został von 

Kries. niemiecko-narodowy, 254 glc- 
sami na 306. Zaznaczyć należy, že na 
Kerrla głosowali prócz hitlerowców 
i niemiecko-narodowych centrowcy. 
Socjal- demokraci oddali swe głosy na 
własnego kandydata . Wittmacka. 
Przy wyborze Wittmacka na pierwsze 
go wiceprezesa hitlerowcy wstrzymali 
się od głosowania, umożliwiając w 
ten sposób przejście tej kandydatury. 

Braun pozostaje aż do wyboru nowego 
premiera. 

BERLIN. 25.V. (Pat.) Z kół parla 
mentarnych donoszą, że  premjer 
Braun, który zamierzał w dn. 25 b. m. 
złożyć swoją rezygnację naskutek 
wyrażonego życzenia socjal-demokra 
tów, zdecydował pozostać na czele 

urzędującego gabinetu w Prusach aż 
do wyboru nowego premjera. Socjal- 

Niemcy wykręcają się 
sianem. 

BERLIN. 25. 5. (Pat). W związku z wia- 
  

    

domością, mieszczoną przez dziennik 
francuski  „Paris-Midi*, o przygotowującej 
się demonstracyjnej wizycie niemieckiego 
pancernika w Gdańsku, „„Vossiche Ztg.* do- 
nosi, że okręt udaje się do Gdańska celem 
wzięcia udziału w uroczystości „gdańskiego 
domu Marynarza”. Wizyta — jak utrzymuje 
dziennik nie ma charakteru politycznego.   

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

0215 
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Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego 
(4-letnia z klasami przygotowawczemi począwszy od elementarnych) 

Przyjmowanie nowowstępujących uczennic 6, 7, 8 czerwca. 

Internat dla uczennic. —  lnformacyj udziela kancelarja szkolna. 
_ Częstochowa, uł. Najśw. Marji Panny Nr. 60. 

demokraci cheą w ten sposób spara 
fżować plany narodowych  socjali 
stów, zmierzające do zdobycia wła 
dzy. Jutro rozpoczną się pierwsze 
pertraktacje między .centrum a naro 
dowymi socjalistami w sprawie utwo 
rzenia koalicji rządowej w Prusach. 
Centrowcy zastrzegają sobie teki. 

zamieszania narodowy-soejalista Hin 
ckler zestał spoliczkowany. Dało to 
hasło do ogólnej bójki. 

Posłowie z obu stron, z niezwykłą 
zaciekłością okładając się pięściami, 
zaczęli rzucać na siebie kałamarzami, 
karafkami z wodą i powyrywanemi 
pułpitami. W kilka minut narodowi- 
socjaliści wyparli z sali komunistów, 
rzucając w nich krzesłami. Sala prze] 
stawiała widok pobojowiska. 

Wśród pogruchotanych ław i sto 
łów pozostało wielu posłów, broczą 
cych krwią. Posłów tych służba wy 
nosiła z sali. Pozostali w komplecie 

narodowi soejaliści zaintonowali bojo 
wą pieśń hitlerowską, podchwyconą 
przez większość zebranych na galerji. 
Niezwłocznie po rozpoczęciu bójki 
przewodniczący posiedzenie przerwał 
Niezwłocznie zostały zwołane również 
posiedzenia poszczególnych frakcyj. 

  

O zaciekłości walki Świadczy 
spustoszenie, wyrządzone w umeblo 
waniu sali. Lampy elektryczne na 
stołach stenografów znaleziono zrzu 

cone na odległość kilkudziesięciu 
metrów. Ciężkie rany odniósł sekre 
tarz trakcji socjal demokratycznej 
Jurgensen, którego nieprzytomnego 
wynieśli z sali. Dalej poranieni są 
komuniści Kremer, Kuntz i Goehlke. 

   

* * * 

Ten wlašnie zupelnie nieszlachec- 

ki kryzys wyrazil kolejno votum nie- 

ufności obu największym  partjom: 

liberalom „Minseito* i konserwaty- 

stom „„Seijukai*. 

Najpierw egzamin niezdolności 

złożyli liberali. Opierając się o Śred- 

nią i drobną burżuazję i będąc zwią- 

zani z bankowym kapitałem i lekkim 

przemysłem uważali oni za nieomylne 

lekarstwo na kryzys — stabilizację 

waluty. No i zrobili swoje. W stycz- 

niu 1930 r. ustanowili złoty parytet 

jena, ogłosili wymienialność jena na 

złoto, zdjęli embargo. Broniąc eks- 

porterów i przemysłowców branży 

jedwabniczej zakupili 50 tysięcy kip 

jedwabiu jako rezerwę.  Ustanowili 

monopolową, niską cenę na ryż. I na 

tem koniec akcji ratowniczej. — 

W wyniku: ucieczka złota, dalsza 

Wicekró! Hedżasu na Zamku. 

WARSZAWA. 25.V, (Pat.) Dnia 
25 maja 1932 r. o godzinie 1 w po 
łudnie Pan Prezydent Rzeczypospoli 
tej przyjął na uroczystej audjencji 
Jego Królewską Wysokość emira 
Faisala Abd-El-Azisa, wicekróla He 
dżasu, który wręczył Panu Prezyden 
towi pismo swego ojca, króla Ibn-Sa- 
uda. Po tej audjeneji nastąpiło pry- 
watne posłuchanie w sali Marmuro 
wej. 

O godz. 1 m. 30'w sali Czwartko 
wych obiadów odbyło się śniadanie, 
w którem uczestniczyli również pre- 
zes Rady Ministrów p. Prystor, gen. 
Składkowski, drugi / wiceminister 
spraw wojskowych, szef sztabu gene 
ralnego Gąsiorowski, gen. Kasprzycki, 

gen. Zamorski, minister Schaetzel oraz 

szef lotnictwa płk. Rayski. 
z 

Wizyta premiera Turcji 
w Rzymie. 

RZYM. 25.V. (Pat.) W dniu 25 b. 
m. rano przybył tu prezes rady mi- 
nistrów Turcji Ismeth-Pasza i mini. 
ster spraw zagranicznych Tewfik-Ru- 
chdi-Bey, powitany na dworcu przez 
Mussoliniego, Grandiego, przedstawi 
ciela Turcji wraz z personelem amba 
sady oraz szereg reprezentantów 

władz. 

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 

| 
| 
| w domach rządowych lub prywatnych. 

| 
| i 

        
  

Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
ofeity proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego" pod Nr. 87871 

dła W. S.     
    

  

  

Niemcy wbrew traktatowi Wersalskiemu 
budują wielkie fortyfikacje w Warmii. 

KRÓLEWIEC. 25.V, (Pat.) Prasa 
wschodnio-pruska zamieszcza komu- 

nikat władz wojskowych, stwierdza- 

jący, że ministerstwo Reichswehry 

przystąpi w najbliższym czasie do bu 

dowy wielkich fortyfikacyj w okolicy 

Licbarku na Warmji (Heilsberg), 

    
DZIŚ 

  

  INA 
  

gdzie zostanie utworzony t. zw. „trój 

kąt heilsherski*. 

Powodem, dla którego Reichswe 

hra założy te fortyfikacje, mają być 

rzekome prowokacje ze strony Polski. 

Jako te prowokacje prasa wymienia 

przemówienie, wygłoszone na zjeź 

dzie DBraniej Pomocy w Gdańsku 

oraz „rewelaeje*, opublikowane osta 

tnie przez niektóre dzienniki angiel 

skie. 

Dzienniki zaznaczają, że „minister 

stwo Reichswehry może swe zarzą 

dzenie uzasadnić nietylko żądaniami 

Prus Wschednich, lecz także części 

opinji światowej”. 

Następnie dzienniki podkreślają, 

że budowa zamierzonych twierdz bę 

dzie zgodna z przepisami traktatu 

wersalskiego. Należy jednak zauwa 

żyć, że art. 180 traktatu wersalskiego 

zupełnie wyraźnie postanawia, że sy 

stem pozycyj obronnych na południu 

i wschodzie Niemiec winien być u- 

trzymany w stanie z roku 1919, t. zn. 

że tworzenie nowych iortyfikaeyj jest 

niedozwolone. 

Trwająca od kilku miesięcy kam 

panja przeciwko urojony  niebezpie 
ezeūstwom Niemiec rozpoczęła się od 

wydania słynnej już dziś książki Han 

sa Nitrama p. t. „Napad Polski na 

Prasy Wsehodnie*, o której sądzą, 

że była inspirowana przez Reiehswehrę 

W kołach politycznych Królewca 

niedwuznacznie dają do poznania, że 

trójkąt heilsberski będzie miał donio 

słe znaczenie, jako punkt operacyjny, 

jako też punkt obronny wobec Polski, 

nie należy bowiem zapominać, że gra 

nica w Heilsbergu znajduje się zaled 

wie o 120 km. ed Warszawy. 

Z tych względów tworzenie w Pru 

sach Wschodnich twierdz i punktów 

wypadowych oraz oczywiste narusze 

nie postanowień traktatowych nale 

żało poprzedzić odpowiednią propa, 

gandą, która się starała wmawiać w - 

opinję Świata, że chodzi tu jedynie o 

zarządzenia obronne. 

— i 

ogólna depresja, spadek cen, zupełna 

pauperyzacja włościaństwa. 

Duszno było jesienią ub. roku w 

Japonji. Pozostawał jedyny wypró- 

bowany chwyt imperjalizmu—wzmóc 

ekspansję kolonjalną, dochodem z 

eksploatacji kolonij uciszyć wewnę- 

trzny kryzys. Trzeba było iść na Man- 

dżurję. Ale liberali, przyjaźniąc się z 

bankami, wiedzieli czem ryzykanc- 

two mandżurskie pachnie, wiedzieli, 

że pociągnie to załamanie się budżetu, 

inflację i dałszą dezorganizację go- 

spodarstwa, musieli więc ustąpić. 

Na władzę konserwatyści, 

popierani przez armję a związani z 

latyfundjalną szlachtą i ciężkim prze: 

mysłem. Precz ze złotym parytetem! 

Niech żyje inflacja! Niech żyje wzmo- 

żony eksport i silny kurs w Mandżu- 

rji! wołała .„Seijukai*. Przyszedł gru- 

dzień ub. r. Przyszedł Inukai — za- 

wieszono wymienialność jena i jen 

zdewaluował się na 30 proc. Ucier- 

pieli wierzyciele i szerokie masy pra- 

cujące. Mandżurja i Szanghaj zjadły 

442 miljony jen. Prasa angielska Da- 

lekiego Wschodu informuje, że dziś, 

system finansowy Japonji jest w ob- 

liczu zupełnego załamania się... Nę- 

dza panuje we wszystkich połaciach 

kraju a na północy dziesiątki tysięcy 

czekali 

  

ludzi głoduje w całem - tego słowa 

znaczeniu! 
* 

I dlatego właśnie zamordowano 

Inukai. Armja zrozumiała, że wojna 

nie może uratować kapitalizmu. Go- 

rzej — że obecna faza kapitalizmu 

nie wytrzyma wogóle ciężaru wojny. 

Armja się denerwuje. Chce walczyć 

zwcięsko a schorzały kapitalizm nie 

daje. Zafermentowało w  partjach 

parlamentarnych. W łonie „Minseito** 

frakcję faszystowską organizuje A- 

daci. Burzą się faszystowskie elemen- 

ty „Seiukai*. Nawet i socjaldemokra- 

cja wychowała swych faszystów. 

Dojrzewa więc faszyzm japoński. 

29 maja ma jakoby oficjalnie naro- 

dzić się jako partja. 

Serja zamachów politycznych w 

Japonji to pełny wyraz załamania się 

japońskiego kapitalizmu, to reakcja, 

jaką tak dobrze zna Europa, wyhodo- 

wawszy swego Hitlera. 

Zamordowano barona Dana wo- 

dza koncernu Mitsui, znanego z ol- 

brzymich spekulacyj giełdowych. 

Zamordowano b. ministra skarbu 

Inouio, jako zwolennika „burżuazyj- 

nego* przesądu o trwałej złotej walu- 

cie. 

Zamordowano 

jako przedstawicieła parlamentarne- 

go rządu, bezradnego wobec rosną- 

cego kryzysu. 

Na transparentach japońskich pi- 

szą jawni i cisi mordercy Inukai zna- 

ne już nam hasła pełnej likwidacji 

parlamentaryzmu i rządu narodowe- 

go, dyktatorsko sprawującego władzę. 

Armja chce mieć ścisły kontakt z 

narodem, którego broni i reprezen- 

tuje, staje w obronie wsi, domaga się 

odciążenia podatkowego dla robotni- 

ków ji klas średnich, domaga się pań- 

stwowej kontroli nad głównemi gałę- 

ziami produkcji. — Tak więc kapita- 

lizm państwowy na całego, a wszystko 

to poto, żeby ogłosić i wpełni urze- 

czywistnić japońską doktrynę Monroe 

dla Mandżurji. 

wreszcie Inukai 

Niema szlacheckiej Japonji, jest 

tylko zwykła burżuazyjna monarchja 

męcząca się w sprzecznościach gos- 

podarczego kryzysu. 

Nabrzmiewający: konflikt japoń- 

sko-sowiecki nie zastaje więc krainy 

Wschodzącego Słońca w dogodnej 

pozycji dla wielkiej rozgrywki. Przy- 

kre to, jednak prawdziwe. 

H. Demhiński.
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Ksiądz Meysztowicz 
opuszcza Wilno. 

Księdza Profesora dr. Walerjana 
Meysztowicza kapelana Odrodzenia 
wileńskiego zabiera Wiłnu Rzym. 
Jedzie na stanowisko radcy przy am 
basadzie watykańskiej. Wyjazd ks. 
Meysztowicza to dotkliwa strata dla 
całego Wilna a w szczególności dla 
młodej awanagardy katolickiej. 

Dziś w Polsce katolicyzm jest 
modny. Moda ta jednak często wy- 
pływa nie tyle z głębi wierzącej du- 
szy, ile jest taktycznem posunięciem 
w eksploatowaniu katolicyzmu jako 
siły politycznej, Tak wielu dziś spo- 
tyka się ludzi, dla których katoli- 
ceyzm jest tylko pożytecznem lub szko 
dliwem opjum. To też, żeby przeła- 
mać buchalteryjny stosunek do kato- 
łicyzmu, żeby narzucić moc sugesty- 
wną religji jako Prawdy Objawionej, 
potrzeba w Polsce szczerze i bezkom 
promisowo oddanych służbie Bożej 
kapłanów. Ale nie wystarczy jeszcze 
żarliwość religijna. Katolik, który nie 
potrafi dziś wylegitymować się intelek 
tem, zdolnym wyrozumieć współczes 
ną myśl i kulturę, będzie przysłowio 
wym słoniem wśród porcelany. Ksiądz 
Meysztowicz radykalizmem żarliwo- 
ści religijnej i głębokim intelektem 
zdobył młode pokolenie katolickie w 
Wilnie. Aplikant adwokacki i ułan 
kończący na sukni kapłańskiej już to 
wytworzyło tę atmosferę przyjaźni 
młodych, jaka się wokół osoby kapela 
na odrodzeniowego wytworzyła. 

Towarzyszył on Odrodzeniu w ca- 
łej jego doli i niedoli. Gdy starsze spo 
łeczeństwo katolickie nie rozumiało 
awangardy odrodzeniowej, gdy lały 
się strugi oszczerstwa na wileńskich 
odrodzeniowców, ksiądz  Meyszto- 
wicz umiał ich zagrzać wiarą w słu 
szność sprawy, umiał utrzymać bez- 
kompromisowy pion moralny ich ro- 
boty. Mało tego — ks. Meysztowicz 
potrafił upewnić odrodzeniowców w 
ich pracy nad odłuskaniem od katoli 
сугти tych wrogich sił, które go ob- 
rosły. Umiał, będąc szczerym patrjotą, 
oddzielić materjalistyczną  filozofję 
nacjonalizmu od doktryny  katolie- 
kiej, Umiał oddzielić katolicyzm od re 
akcjonizmu społecznego, szukając ra- 
zem z odrodzeniowcami najpełniej- 
szych sformułowań społecznego pro- 
gramu katolicyzmu, wnosząc cały 
swój ezas i zapał w odrodzeniowe dy- 
skusje, szukając nowych rozwiązań. 
Umiał jednocześnie ks. Meysztowicz 
z całym rygoryzmem strzec ortodok- 
syjnej czystości doktryny katolickiej 
w intelektualnej pracy Odrodzenia. 
I nikt tak nie rozumiał potrzeby głę 
bokiego życia nadprzyrodzonego dla 
młodzieży i nikt tak subtelnie i po 
przyjacielsku nie umiał kierować ży 
ciem religijnem młodzieży. Gdy pi- 
szemy to, nie jest to żadna  blaga 
dziennikarska, są to wnioski z bez- 
pośredniej obserwacji odrodzeniow- 
ców, i z rozmów z nimi. 

Ale ks. Meysztowicz zdobył serca 
nietylko odrodzeniowców. Wszystkie 
organizacje katolickie na Uniwersy- 

tecie żegnały go we wtorek. Pełne 
ognisko, i szezere pełne wdzięczności 
przemówienia były wyrazem owoców 
pracy ks. Meysztowicza. 

Ks. Meysztowicz odjeżdża dziś 
wieczorowym pociągiem osobowym. 
Zostanie w Wilnie robota jego, duże 
grono przyjaciół i sympatje całeg:: 
Wilna. : | A. G. 
NTT APRA IS 

Posiedzenie likwidacyjne Kom. 
Uczęzenia $. p. Bisk, Bandurskiego. 

W poniedziałek dnia 23 maja r. b. 
odbyło się w Pałacu Reprezentacyj- 
nym posiedzenie likwidacyjne Komi 
tetu Uczczenia Sakry Biskupiej oraz 
Komitetu Pogrzebowego $. p. Ks. Bi- 
skupa Bandurskiego. 

Posiedzenie zagaił p. gen. Skwar- 
czyński, wzywając obecnych do ucz- 
czenia przez powstanie świętej pamię 
<i Biskupa Bandurskiego. Poczem up- 
roszono na przewodniczącego zebra 
nia p. wojewodę. 

yczerpujące sprawozdanie zło 
żył p. gen. Skwarczyński, jako prze 
wodniczący Komitetu. 

Po dyskusji zebrani po jednomyśl 
zyjęciu sprawozdania uchwa 

          

lili na wniosek p. gen. Skwarczyń 
skiego, poczem zebranie wyraziło go 
tet uwiecznienia Ś. p. Biskupa Bandur 
skiego, poczem zebraniewyraziło go 
rące podziękowanie na ręce p. gen. 
Skwarczyńskiego Komitetowi za jego 
owocną pracę. Następnie zebranie 
uchwaliła, również na wniosek gen. 
Skwarczyńskiego, by suma, 33.000 
zł. zebrana przez Komitet Sakry Bi 
skupiej została przekazana nowopo 
wstającemu Komitetowi z przeznacze 
niem jej na zapoczątkowanie budowy 
stanicy harcerskiej im. Ks. Biskupa 
Bandurskiego. 

Zkolei z ramienia Komitetu Po- 
grzebowego złożył sprawozdanie rad 
ca wojewódzki p. Piotrowicz, zazna 
czając, iż złożone do dyspozycji p. 
wojewody ofiary pieniężne w kwocie 
689 zł. 10 gr. będą przekazane nowo 
powstającemu Komitetowi. Sprawo 
zdanie to Zebranie jednomyślnie 
przyjęło do wiadomości. 

Po sprawozdaniu przewodniczący 
zebrania odczytał złożony do Prezy 
djum wniosek, aby prosić o objęcie 
protektoratu honorowego nad praca 
mi Komitetu Pana Prezydenta Rze 
czypospolitej oraz I Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego. 

Do Komitetu honorowego uchwa 
lono zaprosić: sen. Witolda Abramo 
wicza, wojewodę Zygmunta Beczko 
wicza, inspektora Armji gen. dyw. 
Dąb-Biernackiego, JE. ks. arcybisku 
pa metropolitę wileńskiego R. Jałbrzy 
kowskiego, rektora USB prof, Janusz 
kiewicza, ministra W. R. i O. P. J. 
Jędrzejewicza. prezydenta m. Wilna 
dr. Maleszewskiego, prezesa A. Mey- 
sztowicza, ministra skarbu Jana Pił. 
sudskiego, prezesa Rady Ministrów 
Aleksandra Prystora, marszałka Se- 
natu Wł. Raczkiewieza, inspektora ar 
mji gen. dyw. Edwarda Rydz-Śmigłe 
go, prezesa płk. Walerego Sławka, 
prof. Witolda Staniewicza, prof. dr. 
J. Szymańskiego, prezesa Sądu „Ape 
lacyjnego W. Wyszyńskiego, ministra 
Wł. Zawadzkiego, gen. broni Żeli- 
gowskiego. 

Pozatem wybrano Komitet Wyko- 
nawczy. 

ISGEEOB TOKARKA EOKA 

Na Dalekim Wschodzie. 

Żyje, czy nie żyje? 
SZANGHAJ. 25. 5. (Pat). Tajemnica otacza 

jeszcze sprawę śmierci Szirakawy, aczkołwiek 
o zgonie jego opowiedziano się z miarodaj- 
nych źródeł i chociaż dzienniki w Szangha- 
ju i Tokjo zamieściły już nekrołogi. W 
szpitalu oświadezono. iż Szirakawa żyje jesz 
cze, gdyż dokonana w ostatniej chwili ope- 
racja brzucha przedłużyła gen. Szirakawie 
życie. Lekarze jednak, nie mające nadziei oca- 
lenia Szirakawy, nie uważały za wskazane 
ogłszać biuletynów lekarskich. 

Sytuacja w Szanghaju. 
PARYŻ. 25. 5. (Pat). Dzienniki donoszą: 

Ewakuacja oddziałów japońskich z okolicy 
Szanghaju jest prawie ukończona. Postępuje 
ona szybko bez poważniejszych wypadków. 
Strefa ewakuacji pozostaje pod nadzorem po- 
lieji chińskiej, sprowadzonej z Pekinu, 18-ta 
armja kantońska opuści również niebawem 
okolice Szanghaju. Zostanie oha zastąpiona 
przez oddział Czang-Kai-Szeka, 

Wewnętrzna sytuacja w Chinach pozo- 
słaje nadał niejasna. Rząd wciąż jeszcze 
nie posiada dość autorytetu i Kanton pozo- 
staje faktycznie niezależny. Strajk poczto- 
wy, rozpoczęty w niedzielę w Szanghaju, 
trwa w dalszym ciągu i przerzuca się na in- 
ne miasta. 

Popierajeie Przemysł Krajowy 
BERSEWCSZEAOW KE KE WEOLOONOZ РЕр 

Kalsk J-E:R 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
ałatka rozbrojeniowa. 

Któż dzisiaj wierzy w pomyślne 
skutki obrad rozbrojeniowych? — 
"Gromadka starszych panów próbuje 
udawać, .że od nich zależy spokój 
Świata, że oni — dyplomaci — coś 
mogą. Tymczasem rzeczywisty stan 
rzeczy tworzy coraz to nowych pesy- 
mistów. 

Według „Gazety Połskiej* 
„„.Jednym z takich pesymistów jest Win- 

ston Churchill, który... wygłosił w Izbie Gmin 

doskonałe przemówienie, z właściwym sobie 
temperamentem i zacięciem poddając kryty- 
ce różne tezy genewskie. Uważa on scho- 
lastyczny spór na temat broni zaczepnej i 
obronnej za świadectwo ubóstwa. Zdaniem 
jego, wojskowi i morscy eksperci nie mogą 
mieć wątpliwości, iż konferencja ż 
pozytywnych rezultatów nie przynies 

„..|Eksperci angielscy prowadzą w 
francuskiemi łodziami podwodnemi, starając 

się dowieść jednocześnie, iż peneerniki i krą 
żowniki są rzeczą tak niewinną i wyłącznie 
profilaktyczną, jak koszulki wełniane. To sa- 
mo dotyczy innych narzędzi wojennych. 
„Któż mi dowiedzie — pyta Churchill, — iż 
materjały wybuchowe są bardziej moralnym 
środkiem walki od trujących gazów?*. 

Takie są zabawy i „spory w one 
lata A pocichu, innym, bardziej mi- 
norowym tenorem stwierdza się że 
„.„saby rozwiązać problem rozbrojenia, nale- 
ży przedewszystkiem zlikwidować przyczyny 
polityczne i ekonomiczne istnienia sił zbroj- 
nych, usunąć antagonizmy, które się coraz 
bardziej zaostrzają. 

Kłótnia w rodzinie, czyli walka 
o rynek zbytu. 

    

„Polska Zachodnia* zamieszcza 
taką enuncjację: 

„.„Nie tak dawno temu...Korfantowa „Po- 

lonia* prowadziła systematyczną kampanję 

przeciwko  „Detektywowi*, ' wydawanemu 
przez koncern „I. K, G.', — wskazując na 
to, że „Detektyw*, babrzący się wiecznie w 
opisywaniu morderstw i towarzyszących im 

okoliczności przyczynia się do wzrostu de- 
moralizacji i przestępczości”. 

„Na Śląsku obok kilku pism, żyjących 
wyłącznie z szantażu, oraz obok „Detekty- 
wa, żyjącego ze zbrodni, oraz obok dwu- 

dziesięciogroszówek, pracujących w  repor- 

terce „sensacyjnej* i romansach kryminal- 
no-erotycznych mamy od paru dni jeszcze 

jedną plagę tego typu, a mianowicie „sie- 

dem groszy* — 

organ ... 
„przedsiębiorstwa p. Korfantego, wydawany 
za jego pieniądze i w jego drukarni drukowa 

ny...” 

tak więc 

  

       

      

  

„„Polonja“ rzuciła na rynek-sprzedažy zbrod- 
nię i ,sensację* po najtańszych, „konkuren- 
cyjnych cenach. Pomyślano sobie widocznie 
w Korfantowem „bogobojnem* przedsiębior 
stwie tak: Opisy zbrodni za 30 groszy w 
„Detektywie“ lub w „dziesięciogroszówkach** 
łódzkich i warszawskich to ciężki grzech i 
publiczne, zgorszenie, ale opisany cymes 
zbrodniczy z .„regjonalnym* sosem za 7 gro- 
szy to praca „uszlachetniająca* i „umoral- 
niająca“. 

Pauperyzacja i naiwność. 
Czytamy w „Czasie* takie ogłosze- 

nie: 
Młoda uzdolniona malarka za parotygod- 

niowy pobyt na wsi w miłem i kulturałnem 
towarzystwie namaluje portret. Zgłoszenia do 
Administracji „Czasu pod... 

Czytamy i uśmiechamy się smutno. 
Z jednej strony niemożność utrzyma- 
nia się latem na wakacjach, z drugiej 
—nieumiejętność. Tak. „Młoda malar- 
ka'—gdyby była naprawdę artystką, 
nie umieściłaby takiego ogłoszenia. 
Młode dziewczę liczy pewnie na swe dv 
letanckie siły i ludzką naiwność. Przy 
pomnijmy świeżą historję „młodej li- 

teratki wileńskiej”, która „pisze i pi- 

e* j chce się „wydać* w góry via 

inseraty w pismach kobiecych. Tak— 

Wilno i Kraków — młodzież „idąca“ 

jw życie. jim. 

  

  

    

  

najtańszy inaj- 
lepszy środek 

  

    

    

  

Do nabycia we wszystkich aptekach i składach aptecznych 

© działa pewnie 
© uśmierza bóle 

© usuwa zapalenie   
  

W .ISLsE Ń Sk I 

Nonsensowne uchwały komisji spraw zagr. 
Reichstagu. 

BERLIN. 25. V. (Pat) Komisja 
spraw zagranicznych Reichstagu przy 
jęła wszystkiemi głosami przeciwko 
głosom komunistów wniosek posła 
hitlerowskiego Fricka, wzywający 
rząd Rzeszy do podjęcia kroków, aby 
konferencja rozbrojeniowa uznała te 
zę równouprawnienia Niemiec za 
wiążąca we wszystkich naradach: w 
sprawie rozbrojenia 11 głosami prze 
ciwko 10. 

Uchwalony został wniosek naro 
dowych socjalistów. wzywający rząd. 
Rzeszy, „aby Polsee dano do zrozu 
mienia, że każdy zamach na w. m. 
Gdańsk będzie uważany i traktowany 
przez eały naród niemiecki jako za 
mach na interesy żywotne Niemiec*. 

Wszystkiemi głosami przeciwko 
głosom komunistów przyjęty został 
wkońcu następujący wniosek cent- 
rum: 

1) Komisja spraw zagranicznych 
Reichstagu przyjmuje do wiadomości 
oświadczenie kanelerza, że uzasadnio 

ne interesy rodaków niemieckich w 
Kłajpedzie i Gdańsku będą chronione 
przed wszelkim dopuszczalnym za 
machem. 

2) Ze względu na oburzające naród 
niemiecki wydarzenia w Kłajpedzie i 
Gdańsku. Komisja spr. zagranicznych 
oczekuje, że rząd Rzeszy podejmie 
stosowne kroki, mające nie dopuścić 
do ponownego pogwałcenia tych 
praw i interesów. 

„WVorwaerts* potępia ostro uch- 
wały komisji, zwłaszcza w sprawie 
Gdańska, nazywając je nonsensem. 
Mimo stwierdzenia przez kanclerza 
Brueninga, że pogłoski o rzekomem 
zagrożeniu Gdańska przez Polskę po 
zbawione są wszelkich podstaw, ko- 
misją uważa za wskazane żądać od 
gabinetu Rzeszy postawienia rządo- 
wi polskiemu warunkowego ultima- 
tum. Rządowi Rzeszy należy pozo- 
stawić wybór — pisze dziennik — 
czy chce się sam ośmieszyć, czy też 
zbagatelizować uchwały komisji. 

Żądania hitlerowców. 
BERLIN. 25. 5. (Pat). Frakcja niemiecko- 

narodowa zwróciła się w dniu 25 b. m. te- 
legraficznie do prezydenta Hindenburga 0 
bezzwłoczne zwołanie Reichstagu. Frakcja 
wzywa przytem prezydenta, by nie podpisy- 
wał przygotowanego dekretu w sprawach fi- 
nansowych i prosi o przekazanie odnośnych 

projektów do zadecydowania instytucjom u- 
stawodawczym. Równocześnie frakcja nie- 
miecko-narodowa wystosowała do kanclerza 
Rzeszy protest przeciwko wprowadzeniu w 
życie opracowanego dekretu, którego tekst 
wzbudził w społeczeństwie niezwykle silne 
zaniepokojenie. 

Płacići woła Ameryka. 
NOWY YORK. 25.V. (Pat.) Ocze- 

kują tu, że w okresie trzech tygodni 
rządy wielu krajów cudzoziemskich 
podpiszą układy ze Stanami Zjedno 
czonemi, przewidujące spłatę ogółeni 
252 miljonów dolarów, stanowiących 
zaległości z tytułu długów wojennych, 
zawieszonych na zasadzie morator- 

jum Hoovera. 
Wj/g „New York Times*, spłata 

tych zaległości dokonana będzie w 
okresie 10 lat, ratami, oprocentowa 
nemi na 4 proc. Finlandja i Grecja 

podpisały już odpowiednie układy 
Jak się dowiaduje agencja Reutera, 
Anglja podpisze układ za kilka dni. 
jakkolwiek skarb amerykański nie 
otrzymał jeszcze żadnej oficjalnej 
wiadomości w tej sprawie. Z Węgra 
mi i Niemcami rokowania są w toku. 
Od innych krajów dłużniczych nie 
otrzymano wprawdzie żadnego ofic- 
jalnego zawiadomienia. Przewiduje 
się jednak, iż wszystkiekraje podpi 
szą wzmiankowany układ. 

Klęska gradowa na Węgrzech. 
Grad dochodził do rozmiarów półkilowych grud. 

BUDAPESZT. 2%. 5. (Pat), Miejscowość 
Kecskement nawiedziła klęska gradowa. 
Grad, który dochodził do rozmiarów półki- 
lowych grud, zniszczył na obszarze 40 tysię- 
cy morgów doszczętnie zasiewy i owoce. 

Kiłka domów uległo uszkodzeniu. Konsul 
polski Łepkowski złożył rządowi kondolen- 
cje z powodu katastrofy, jaka nawiedziła 
kraj. 4 г 

  

Zostało otwarte 
Krawieckie Pogotowie „W I L NIA N K 

66 Portowa 10 
telefon 19-12 

PRZYJMUJE reperacje, odświeżanie, czyszczenie, prasowanie, pranie chemiczne 
wszelkiej garderoby. Na miejscu poczekalnia. Na telefoniczne wezwania wysy- 

łamy gońca, który zabiera i odwozi garderobę. 
  

  

re były przesy, 
sprowadzone 
zapach nie plami ubrania. 

  

UWADZE GOSPODYŃ! 
Najlepiej zabezpiecza na lato futra linne ubrania QD MOLI w; 

jepoński KATOŁ, “ stwierdza fakt ten, Iż podczas rewolucji rosyjsklej ubrania, ktė- 
ne proszkiem Katol I zostały w Rosji, dopiero po upływie długich lut 

lo Polski, okazały się całe Inietkniete przez mole. Katei ma przyjemny 

KATOL tępi również radykalnie robactwo: pchły, płuskwy, 
2 chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatach I t.- p. W Polsce 
Ł3 dany przez siły naukowe luznauy jako środek najskuteczniejszy do 

l owadów. Katoi sprzedaje się w składach aptecznych ! aptekach. 

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 24. 

róbowany proszek 

uszk! kareżu- 
atol jest rbe- 

rebactwa 

  
  

Walka Arabów z Żydami. 
PARYŻ. 25. 5. (Pat). Donoszą z Aden 0 

walee między Arabami i Żydami, w wyniku 
której odniosło rany 16 Żydów i 3 Arabów. 

Z powodu rzucenia śmieci na podwórze 
meczetu Arabowie obwinili Żydów, zamie: 
kujących tę dzielnicę o profanację tej świą- 
tyni i rozpoczęlisszturm do domów żydow- 

: gradu kamieni. Żydzi bro 
nili się butelkami. Spokój zaprowadzony 
stał zpowrotem dopiero po przybyciu & 

      

       

        

  

   
„powstałego oddziału arabskiej policji, która 
rozproszyła awanturników 

Sensacyjne aresztowania 
w związku z aferą Kreugera. 

LONDYN. 25. 5. (Pat). Donoszą ze Sztok- 
hołmu o dalszych sensacyjnych aresztowa- 
niach w związku z bankructwem Kreugera. 
Wczoraj aresztowano Sjoestrema, jednego z 
głównych dyrektorów towarzystwa i najbliž 
szego przyjaciela Kreugera. Liczba areszto- 
wanych współpracowników Kreugera doszła 
do 7. Pozatem szwagra Kerugera, jednego z 
dyrektorów koncernu, Ahstroema poddano 
pod nadzór policyjny i zagrożono aresztowa- 
niem. 

Plajta za plajtą. 
LIPSK. 25. 5. (Pat). W wyniku trudności 
sowych dalszych kilka poważnych firm 

a mianowicie — fabryka szkła 
tz, fabryka artykułów dź owych 

w Miśni, wielka fabryka trykotaży Riechter'a 
i cały szereg mniejszych przedsiębiorstw 0- 

  

   
    

  

głosiły niewypłacalność. Wypłaty zawiesiła 
również huta żelazna Thała w górach Harzu, 
zwalniając jednocześnie około tysiąca robot 
ników. Kompletnej likwidacji uległa wielka 

    

lipska farbiarnia Kupa w Naundorfie koło 
Lipska. 

Kronika telegraficzna. 
— Listy uwierzytelniające złożył wczoraj 

Panu Prezydentowi Rzplitej p. Elisco Go- 
mez, poseł nadzwyczajny i min. pełnomocny 
Urugwaju. 

— Posiedzenie komitetu ekonomicznego 
ministrów odbyło się w dniu wczorajszym 
pod przewodnictwem p. premjera Prystora. 
Na posiedzeniu tem rozpatrywano szereg 
bieżących spraw gospodarczych. 

— Katastrofa lotnicza wydarzyła się о- 
negdaj na lotnisku w Skniłowie. Samolot 
turystyczny aeroklubu akademickiego z pilo- 
tem i obserwatorem z powodu defektu mo- 
toru spadł z wysokości 50 metrów na ziemię, 
ulegając zepełnemu rozbiciu. Lotnikom uda-. 
ło się wyskoczyć, 

— Powstanie kurdyjskie, jak donoszą z 

Bagdadu, zostało ostatecznie zlikwidowane. 
Przywódca powsłańców Szeik Achmed-Bar- 
zan poddał się władzom irackim. 

— Wj sprawach rozbrojenia obraduje w 
Zurychu wspólna konferencja socjalistycznej 
międzynarodówki robotniczej i międzynaro- 

unji syndykalnej, przy udziale 68 
awicieli syndykatów i 78 delegatów 

jalistycznych z 22 państw. Między inne- 
mi w konferencji uczestniczą Vandervelde, 
de Bronekere i Jonhause. 
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Potęga podświadomości. 
Miała prześliczne ręce, dołek w podbród- 

ku i była córką miejscowego adwokata. 

Przedstawiała sobą doskonały typ kobiety 

na użytek letni. Rzecz działa się w lipeu. 

Willa podmiejska koloru marengo. Trzy 

pokoje na piętrze, używalność kuchni, wi 

dok na las i wzgórza okoliczne. Na ścia- 

nach kiepskie reprodukcje ŻŹmurki. Stoli_ 

czek, biurko, wszystkie utensylja, lustro wy- 

sokości kobiety, lampa z efektami świetlne- 

mi, na oknie kaktus, na werandzie dwa ba- 

obaby. 

W sąsiedniej willi w narożnym pokoju 

z miednicą w blaszanej umywalni mieszkał 

młody uczony — wróg literatury, retoryki i 

fałszu, który twierdził o sobie iż zajmuje 

się sprowadzaniem rzeczy do istoty. 

Mogąc używać nieograniczonej liczby 

słów, które mu pozostały po studjach uni- 

wersyteckich — wolał wyrażać myśli w spo- 

sób pełny, określony, krótki i jasny. Poza- 

tem był pragmatystą i ufał celowemu po- 

rządkowi wszechrzeczy. 

Żadna sprawa ludzka, zwierzęca i przy. 

rodnicza nie była mu obca. Kochał kobiety 

tylko takie. które codzień się kąpią. Panna 

o prz nych rękach kąpała się co wie- 

czór, cóż więc dziwnego, że napisał do niej 

Hist zachwy: У. 

— Jutro pójd 

działa przez służącą. 

Szóstego wieczoru był już u niej na ko- 

lacji i mówił do niej o miłości. — Miłość, 

panno o prześlicznych rękach, jest to spra- 

wa.prosta, naskórkowa, gruczołowa i poważ- 

na. Nie znoszę poetów, którzy wypisują © 

niej dyskretne akwarele pełne hipokryzji i 

kłamstwa, jakiem jest przesiąknięta cała na- 

sza współczesna t. zw. kultura, Opisywanie 

spazmów tęsknoty i minjaturowe opisy są 

rzeczą przewrotną i dostępną dla każdego 

pospolitego umysłu. 

Uśmiechnęła się złotym zębem ze świe- 

żych ust. 

Siódmego dnia w człowieku najbardziej 

sceptycznym, niedowierzającym, cynicznym, 

jakim tylko być może docent psychofizjolo- 

gJi — pod wpływem wczorajszej rozmowy 

wieczornej. homarów i alkoholu — obudził 

się sentymentalny blondyn. 

Wi południe przyszedł z pękiem heljo- 

tropów. Oświadczy 

      

  

   emy na tenis — odpowie- 

      

    

  

pragnie się ożenić i 

kochać w sposób uświęcony przez tradycję. 

Od panny szedł wiosenny zapach  liłas 

pourpre i mieszał się z mięsistą jesienną wo- 

nią origanu, którego użył na tę uroczystość 

przewidujący uczony. 

Powstał z klęczek, otrzepał kanty spodni. 

Rzuciła mu się na 

Miała cerę taką, 

biety. które spożywają 

ka, ale te usta! 

Tknięty paraliżem literackim zamilkł, jak 

milknie urzędnik w biurze meldunkowem, 

gdy go zapytać grzecznie o informację. 

Znał wszystkie. dzieła Darwina, Deskar- 

ta, Spim i Chwistka, ale skądże mógł się 

domyślić, że panna o prześlicznych rękach 

jadła przed pół godziną lunch z kiełbasą, ce- 

bulą i czosnkiem . 

Usta purpurowe córki adwokata wyda. 

wały woń uderzającą. 

Następnym pociągiem wrócił do miasta, 

do pracowni. Napisał olbrzymie dzieło na- 

ukowe o pięciu tomach. Każda strona była 

najeżona skrótami, nawiasami i odnośnika- 

mi. Dzieło to oprawione w niebieskie płót- 

no miało srebrnemi literami wybity tytuł: 

PROFILAKTYKA i REGLAMENTACJA. 

Nikt tego dzieła nigdy nie rozumiał. Sam 

autor również. Nikt tego dzieła nie przeczy. 

tał nigdy w całości, nawet zecer, nawet ko- 

rektor. Pięciu zecerów i trzech korektorów 

padło trupem w czasie składania i druku. 

Ale przyznano nagrodę Akademii. 

Witedy w potęgę  podświado- 

mości. 

   mają” wszystkie ke 

wiele zsiadłego mle- 

  

  

  

  

uwierzył 

Jerzy Zagórski. 

ZJ 
Humor. 

NOWOBOGACKI ZNA SIĘ NA TEM. 

— (zy mam pana portretować we fraku? 
— pyta nowobogackiego malarz. 

— Ach, nie rób pan sobie kłopotu, mi- 
strzu, przyjdź pan w zwykłej marynarce. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
z dnia 25.V b. r. 

WALUTY I DEWIZY: Dolary 8,86 — 
8,88 — 8,84 — Paryż 35,14 — 35,23 „05 
— Szwajcarja 174,35 — 174,78 — 173,92 — 
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,40 

Tendencja niejednolita, 

PAPIERY WARTOŚCIOWE: 4 proc. po- 
życzka inwestycyjna 98.—Ta sama seryjna 
96. 5 proc. konwersyjna 37. — 4 proc. 
dolarowa 46 — 45.75. — 8 proc. LZ. BGK. 
i BR., obligacje BGK. 94. Te same 7 proc. 
83,25 dol. — 4 i pół LZ. ziemskie 33,50 — 
33 (drobne). 8 proc. LZ. ziemskie dolarowe 
59. Pożyczki mocniejsze, li ty słabsze. 

AKCJE: Bank Polski 70. 

      

  

Generał Kurt von Schleicher. 
Każda przełomowa epoka wyła- 

niała ludzi miary nieprzeciętnej. Mo- 
gli to być genjusze lub... kanalje. 
Pogrążone w chaosie politycznym 
Włochy XV i XVI w. wyłoniły ka- 
nalję — Cezara Borgię. Wielka rewo 
lucja francuska pozwoliła zabłysnąć 
genjuszowi Bonapartego, Na gruzach 
Rosji carskiej dźwignęła się groźna 
posłać Lenina, a potem niepospolita 
indywidualność Stalina. Zdruzgotane 
ręką Koalicji, upokorzone w swych 
ambitnych snach o potędze Niemcy 
zdobyły się na Hitlera, Oczy 60-miljo- 
nowego narodu zwrócone są z nadzie 
ją. zachwytem, nienawiścią czy roz- 
paczą na tę jednostkę, co według jed 
nych ma wyprowadzić Niemcy z od- 
mętu walk partyjnych, trudności go 
spodarczych i zewnętrznych na jasną 
drogę ładu i potęgi, według innych 
zaś — pogrążyć kraj bezpowrotnie i 
bezapelacyjnie. 

W cieniu wielkiej kanalji—Borgii 
żerowały bezkarnie kanalje pomniej 
sze — kondotjerowie. W cieniu Na- 

poleona dojrzewały wielkie talenty 
wojskowe, jak Massena, Davoust, Mu 
rat, dyplomatyczne, jak Talleyrand, 
policyjne, jak Fouchć. Przy boku Le- 
nina szybko zyskują sławę utalento- 
wany  sztabowiec ТисБасхем К; 
„czerwony Murat* — Budiennyj; o: 
bok Stalina — cieszą się podziwem 
i uznaniem Woroszyłow i „czerwony 
Napoleon* — Bliicher. Popularność 
Hitlera wpływa zadziwiająco na 
wzrost uznania dla jego nieoficjal- 
nych narazie satelitów: gen. Hammer- 
steina, adm. Raedera, gen. von Schle- 
ichera. 
Zwłaszcza ten ostatni stał się obecnie 
osią zainteresowań, ogniskiem, sku 
piającem uwagę przyjaciół i wrogów, 
nadzieją jednych, a przekleństwem 
drugich. 

Kim jest ta nieznana dotychczas 
szerszemu ogółowi osobistość? Posłu- 
chajmy co o niej pisze dobrze poinfor 
mowana w zakulisowych sprawach 
polityki niemieckiej „Prager Presse'' 

„Generał Kurt von Schłeicher jest 

obecnie osobistością, o której się w 
Niemczech mówi najwięcej. Uważa 
się go za człowieka kulis. który trzy- 
ma w swych rękach nici ostatnich 
wypadków politycznych. Jest on sze 
fem „generalskiej kamaryli*. Mówi 
się, że zamierza on zostać kanclerzem 
Rzeszy. Narazie zaś ma pracować nad 
wprowadzeniem wojskowej dyktatu: 
ry. Chwali się jego zdolności dyplo 

matyczne, rozum polityczny, humor, 
skromność. Uważa się go za człowie 

ka nieprzeciętnego. Jest rzeczą pew- 
ną, że wpływ gen. Schleichera w wie 
lu wypadkach był decydujący. Gen. 
Schleicher zajmuje od 1929 r. stano 
wisko „szefa ministerjalnego* Reich- 
swehry. Nawiasem mówiąc, stanowi: 
sko to stworzył von Schleicher sam 
dla siebie. Dzięki temu, von Schlei- 
cher jest niejako łącznikiem między 
Reichswehrą a Reichstag'iem, co po- 
zwala mu być w samym wirze życia 

politycznego. Gen. Schleicher odegry 
wa nieraz rolę większą aniżeli jego 
zwierzchnik — minister... 

Gen. Schleicher woli mrok kulis, 
niż światło sceny. Idąc za radą Schlei 
chera, kanclerz Briining spróbował 
pertraktować z Hitlerem, dla uzyska- 

  

nia jego zgody na przedłużenie man 
datu Hindenburga drogą parlamen- 
tarną. Próba ta, jak wiadomo, spaliła 
na panewce. U Schleichera również 
spotkał się Briining z b. kronprin 
cem. pragnąc uzyskać przyrzeczenie, 
iż Hohenzollernowie nie wysuną swe 
go kandydata na urząd prezydenta 
Rzeszy. Wkrótce potem b. kronprine 
opowiedział się jawnie za Hitlerem 
i zajął się czynnie polityką, łamiąc 
słowo, dane w swoim czasie Strese 
manowi. $ 

Gen. Śchleicher był przeciwny 
rozwiązaniu oddziałów szturmowych 
Hitlera. Gdy jednak Briining i mini- 
ster Reichswehry Groener  odnośne 
rozporządzenie wydali, gen Schlei- 
cher stanął na czele opozycji genera- 
łów i najwięcej się przyczynił do upad 
ku Groenera, którego był prawą ręką 

w ciągu lat całych... 3 
Von Schleicher ma dziś lat 50. Od 

1913 r. pozostawał przy sztabie głów 
nym. Po klęsce armji niemieckiej, 
rzucił myśl formacyj ochotniczych. 
W 1923 r. stłumił wraz z gen. von 
Seektem ..pucz* Kappa i zarządził 
nadzwyczajne środki ochrony państ- 
wa. Reichswehra po dziś dźień wierzy 

że ocaliła jedność Rzeszy. Von Schlei 
cher — a nie ówczesny minister Re- 
ichswehry Genler -— był duszą całego 
przedsięwzięcia. 

Schleicher prowadzi politykę. Po- 
litykę Rzeszy, a nie partji — jak ро- 
wiadają jego wielbiciele. Schleicher 
chce uczynić z Reichswehry narzędzie 
rządu Rzeszy. Schleicher utrzymuje 
stosunki z Hitlerem dla spowodowa 

nia tego ostatniego do pozytywnej 

pracy. Schleicher nie może się zgo 

dzić na taktykę Briininga i Groenera, 

pragnących trzymać narodowych so 

cjalistów zdala od rządu. Tak mówią 
wielbiciele. 

Mózg gen. Schleichera nie jest 
zdolny do wykoncypowania lepszej 
formy rządów. nad dyktaturę wojsko 
wą: dyktaturę gen. Schleichera — 
kończy swe rozważania efektownym 
zwrotem „Prager Presse". 

Narazie gen. Schleicher pracuje na 
rzecz Hitlera. Spowodowana przez 
Schleichera dymisja  znienawidzone 
go przez „brunatne koszule* min. 
Groenera stanowi — jak to zgodnie 
opinja niemiecka i zagraniczna stwier 
dzają — wielki wyłom w antihitlerow 
skiej twierdzy. jaką jest gabinet Brii 

ninga. Kwestja upadku tej twierdzy 
zdaje się być kwestją  niedługiego 
czasu. Czy jednak wtedy istotnie Hit 
ler obejmie rządy? Czy tajemnych, 
zakulisowych nici władzy nie utrzy 
ma w swych zręcznych rękach gen. 
Schleicher? Czy nie wyzyskuje on je 
dynie hitleryzmu dla ostatecznego 
przygotowania podatnego zresztą 
gruntu na wojskową dyktaturę... dla 
siebie? Najbliższa przyszłość to oka 
że. Von Schleicher na stanowisku dy 
ktatora dowiódłby jedynie utartej zre 
sztą prawdy, że Niemcy psychologiez 
nie do rządów parlamentarnych się 
nie nadają. Kult jednostki i duch 
posłuchu  militarystycznego  wszcze 
piony w Niemcy przez Fryderyka Wił 
helma ; Fryderyka Wielkiego, przez 
Bismarcka i Wilhelma II, rozwinięty 
w teorję przez Hegla i Nietzschego 
przebija dziś z błąkającego się po 
bezdrożach „chaosu polityczno-gospo” 
darczego narodu coraz silniej. Dykta 
tura byłaby dla Niemiec bardziej na- 

turalną formą rządów, niż jakakol- 
wiek inna. Od dyktatury zaś do mo- 
narchji krok jeden. 

T. J—=ski. 
# 3 Ё į    

i
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Burza nad Wilnem i Wileńszczyzną. 
Kilkanaście osób zabitych przez pioruny. Olbrzymie szkody 

w zasiewach. Zabudowania w płomieniach. 
Wi nocy z wtorku na środę i w dniu 

wczorajszym nad miastem i okołicą przeszła 
siłna burza z piorunami. 

W] nocy piorun uderzył w komin domu 
Nr. 4 w Kolonji Kolejowej i wpadł przez 
piec, niszcząc go częściowo, do mieszkania 
Marcinowskich. Porażeniu uległa 17-letnia 
Malwina Marcinowska. Zawezwane pogotowie 
ratunkowe przewiozło ją do szpitala żydow- 
skiego, 

Tragiczny wypadek podczas wczorajszej 

popołudniewej burzy wydarzył się na dwor- 
«u wileńskim. Piorun uderzył w druty ele- 
%tryczne, które zostały zerwane i końcami 

upadły na ziemię. k 
Przechodzący akurat w tej chwili tragarz 

3. Wasiłewski zaczepił przechodząc 0 jeden 

z tych drutów i rażeny pradem wysokiego 
napięcia został zabity na miejscu. 

Również na terenie całego województwa 
«szałała w dniu wezorajszym wielka burza 
połączona z ulewą i uderzeniami piorunów. 

Ulewa w szeregu miejscowościach powiatów 
województwa zmyła kilkadziesiąt ha grun- 
łów wraz z zasiewami. zaś od uderzeń pio- 
runów zapaliło się 11 budynków w pow. 
wiłeńsko-trockim, oszmiańskim,  święciań- 
skim, mołodeczańskim, wilejskim, brasław- 

  

  

skim i postawskim. 5 budynków gospodars- 
kich i mieszkalnych spłonęło, 6 zdołano ura- 
tować. W, pow. wileńsko-trockim piorun za- 
bił na drodze wpobliżu Ołkienik Józefa Sta- 
szewieza, oraz poraził dwóch wieśniaków. 

Pozatem na połu wpobliżu wsi Gierajee w 

rejonie Oran piorun uderzył w stado owiee 
zabijając 14 sztuk. Wi! pow. oszmiańskim 
na pastwisku wsi Zańkowicze piorun zabił 
dwie krowy Wacława Michniewicza i Toma- 
sza Łukaszewicza. W pow. święciańskim pio- 
run zabił pastucha Gieraszkę Józefa, w pow. 
mołodeczańskim od uderzeń piorunów zabi- 
zi zostali dwaj włościanie i porażone 3 ko- 
biety. 

W, powiecie wołożyńskim burza poczyniła 
znaczne szkody w pelu i dobytku. Piorun 

zabił tam 3 osoby. Pozatem burza przeciąg- 
nęła nad pograniczem  polsko-sowieckiem. 
Na odcinku garanicznym Kojdanów i Zas- 
ław od uderzeń piorunów spaliło się kilka- 
naście budynków mieszkalnych. 

Na odcinku Zasław wpobliżu wsi Licha- 
cze piorun uderzył w sowiecką strażnieę gra- 
niezną podeazs gdy w budynku tym odbywa- 
ła się odprawa wojsokwa. 11 wojskowych zo- 
stało silnie porażonych, jeden zaś dowódca 
roty został zabity. (e) 

  

Piorun zdemaskował masówkę 
K. P. Z. B. 

Podczas wczorajszej burzy piorun ude- 
czył w budynek zamkniętego przed tygod- 
miem tartaku  Harniewicza w Michniewi- 
«zach. Ponieważ od uderzenia piorunu wy- 

buchł w budynku pożar, zaraz wyskoczyło 

zeń kilku osobników, którzy dźwigałi dwóch 
swych towarzyszy na prowizorycznych no- 
szach urządzonych z desek. 

Do tartaku, który począł płonąć pośpie- 
  

  

położonego niedaleko tartaku. Również 
zjawił się policjant i dwóch żołnierzy, ale 

na widok ich nieznajomi poczęli szybko od- 

dalać się. 
W: zarządzonym pościgu zdołano osobni- 

ków zatrzymać i wylegitymować. Zatrzymany- 
mi okazali się komuniści, którzy w opuszezo- 

nym budynku urządzili sobie masówkę mło- 

dzieży KPZB. Aresztowano 5 osób pozatem 
2 nieprzytomnych, bowiem w cazsie uderze- 
nia piorunu zostali silnie porażeni, 

Porażonych komunistów umieszezono w 

szpitału w Michniewiezach, zaś 5 zdrowych 
Gsadzeno w areszcie. 
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Troki. 
Na marginesie spraw ogólnych. 

©Obchód 3 Maja. — Schronisko. — 

Matura i Seminarjum. 

O Trokach trzeba dużo i częsio mówić i 
i Dłacezgo? Troki są piękne, śliczne. 

ię o jeziorach, ruinach zamków. Nie mó 
o miasteczku. Tu jest ystko brzyd- 
Brzydkie i brudne domy; straszliwie nie 

<hlujne podwó zanelc one brzegi 

jezior; połamane nieliczne drzewa. uschnię- 
ie. skarłowaciałe, proszące o spalenie, by się 
nie męczy 5 

W Trokach, wiemy lo już. okropne ma 
umieszczenie szkoła powszechna. Nic nie 

widać, nic nie słychać, by się co robiło. dla 
zbudowania budynku szkolnego. Roztropni i 
<hytrzy ludzie troccy powiadają, że budować 
budynku dla szkoły nie nal ; bo przeciež 
seminarjum nauczyciels niosą, to się do 
gmachu po niem przeniesie szkoła. Go za 
<chytrość, co za przewidująca  roztropność! 
"Tak samo ci chytrzy rozumowali. gdy cho- 
dziło o wojsko, "które przenoszono do Land 

tre i 

  

   

     

    

    
    
   

          

   
   

     

  

   

warowa. Mó sobie cl przewidu- 

jące jednostki; wyjdzie w o z Trok, bę- 

<lzie więcej miejsca w Trokach. I rzeczywiś 
    

  

    

widywania nadzwyczajna. 
a jest w Trokach. Miesz- 

%ania puste. W] oknach tki nalepione: 
„Mieszkanie do wynajęc Czy czasem 
tych kartek nie za dużo? Myślę, że jeszcze 
więcej i dokładniej chytra przepowiednia się 
spełni, bo mogą z Trok przenieść i tabory 
i kancelarję i warsztaty 22 baonu KOP. Wów 
czas będzie już zupełnie dużo miejsca. Co 
10 znaczy chytra polityka miejska, prawda? 

Inne mix się o to, by było 
«łużo ludzi w mieście, by mieszkań było wol 
nych jak najmniej. U nas inaczej, jak na ca- 
łym świecie. My przecież mądrzejsi. — Poco 
iść naprzód? Wprawdzie niektórzy twierdzą, że Rada miejska powinna była pomyśleć o 

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

    

iem, by wojska nie wypuszczać z Trok, by 
zbudować koszary, ułatwić w u pobyt. 
Ale to tylko niektórzy. Inni pov adają 

  

    
jak wojsko się wyn z Trok to 
boisko sportowe przemieni sie na $ 
targowisko. I będzie korzystnie i praktycz- 
nie. Poco takie wymysły, jak boiska? Prze- 
«ciež tego dawniej 

    

     

       

  

wi. A wojsko niej potrzebne, bo ruch 
handlowy w Trokach jest bardzo wielki, za- 
robki duże, więc niczego więcej nie potrzeba, 
prawda? 

Wspaniale odbył się w naszem miastecz- 
ku obchód 3-go maja. Niebywała, jak 
Troki, ilość ludzi z całej okolic 
łą ciekawością przypatrywała si 

<hiwała produkcjom óły pov 
<wiczeniówki, seminarjum nauczycielskiego. 
barcerek i harcerzy, młodzieży polskiej, woj- 
<skowej muzyki. Obchód wywarł duże wraże- 
tie na zebranych. A cudne słońce jasne rzu 

<ało promienie. błogosławiąc dobrej woli 
Br wszystko bowiem odbywało się w 
parku. 

  

    

    

      
i przy 

zechnej,     
   

    

Harcerstwc 
«lzo miłą ur 
obóz na w: 
ks. Potrzebski p 

obchodzilo swą bar- 
ystość. Urządziło  3-dniowy 

i w czasie trwania obozu 
rsięcił dwa kajaki, nabyte 

przez druż zawdzięczając pomocy Miej 
skiego Kom. WF. i PW. Wogóle Harcer- 
=słwo miejscowe: żeńskie i męskie wykorzy- 
stało znakomicie dwa dni Ś i 
mrządziło obozy na wyspach. 
"wesoło i pożytecznie. 

. Dnia 22 b. m. ks. Potrzebski poświęcił 
Schronisko przy seminarjum naucz. i dwa 
kajaki zakupione dla młodzieży seminarjum. 
Schronisko na 30 łóżek przedstawia się bar- 
-dzo sympatycznie i higjenicznie, Przerobio- 
no szopę i stanęło Schronisko, którego tak 
bardzo było brak w Trokach. 

Ё Tego też dnia wręczono dyplomy nauczy- 
<cielskie następującym uczenicom Seminarjum 

Bezusparysównie St. Białobokiej L., Czar- 
neckiej Ir., Downarównie L., Dubrowskiej Z., 
FiedukowiczównieH., Firkowiczównie L., Głę 
bockiej L., Górske A., Gintowtównie M., Mo 
<zulskiej Ir. Jarmułowiczównie E., Jurewi 
"czównie Br. Kinchównie M., Kotlińskie G., 
Kulmównie H., Krasowskiej A. Lenkównie М., 
Leszczyńskiej W., Mychównie Wł., Narodow 
skiej L., Narkiewiczównie K., Ni 
©Orłowskiej J. Pacuskiej F., Polikiewiczów 
nie I, Rondomańskiej B., Skorkównie M., 

  

męskie 
   

    

    
    

      

  

    

   

   

    

Straszyūskiej N.. Szarejterownie 5., Szosta 
kownie L., Tarasewiczownie J.. Ziminównie 
1. Żałejkównie S. Nik 

Dukszty. 
Konterencje rejonowe. 

Dnia 21 maja r. b. w lokalu szkoły pow- 
-szechnej w Duksztach odbyła się ostatnia 

konferencja rejonowa nauczycielstwa w bie. 
żącym roku szkolnym. Konferencje rejonowe 
w dziedzinie samokształcenia nauczycielstwa 
odgrywają ważną rolę. Niżej podaję kilka 
uwag dotyczących tych konferencyj na ha- 
«8хут lereRie. 

Celem konferencyj rejonowych jest: a) 
podniesienie i doskonalenie pracy nauczy- 
cielskiej w związku z realizacją programu 
szkoły powszechnej, a jednocześnie grunto- 

wne pogłębienie wiedzy fachowej. b) zasto- 

sowanie w praktyce najnowszych i najwła- 

ściwszych metod nauczania, e) zbliżenie się 
towarzyskie wśród nauczycielstwa. 

W. bieżącym roku szkolnym kierownietwo 
konferencyj rejonowych na terenie poiwatu 

święciańskiego objął Związek ielst- 
wa Polskiego. Odział Powiatowy Z 

Święcianach opracował program i wydele- 

gowuje na poszczególne konferencje pre- 
legentów. Do prelegentów należy prowadze- 
nie lekcyj praktycznych i wygłaszanie refe- 

ratów. Jednakże tam gdzie warunki tego wy- 

    

   

        

może być powierzane prowadzenie 
y wygłaszanie referatów poszczególnym 

nauczycielom z terenu danego rejonu. W 
tym ostatnim wypadku delegowani prele- 
genci mają głos doradczy i uzupełniający. 

Wi bieżącym roku szkolnym w tut. rejo- 
nie prawie wszystkie konferencje (razem 6) 
zostały poświęcone zagadnieniu nauczania 
geografji. Delegowany przez Związek N. Р. 
prelegent p. Świderski — profesor Seminar. 
jum Nauczycielskiego w Święcianach — prze 
prowadzi szereg lekcyj praktycznych, orz 
wygłosił kilka referatów związanych z nau 
czaniem geografji. Oto tytuły niektórych re 
feratów: „Znaczenie planów w nauczaniu 
geografji', „Nauczanie kartografji w szkole 
powszechnej”, „Programy ministerjalne ge- 
ografji, a praca na naszych terenach“ i L. d. 
Po referatch — dyskusje. P. Świderski pro- 
wadził pracę zupełnie bezinteresownie. Na- 

uczycielstwo gminy duksztańskiej tą drogą 
składa podziękowanie p. prelegentowi za 
pracę. 

Oprócz tego został wygłoszony dłuższy 
referat p. t. „Wychowanie państwowe na na 
szych terenach*. Referat wygłosił p. Ober- 
lajtner. Po referacie lym — bardzo aktual- 
nym i interesującym — rozwinęła się obszer 
na dyskusja. Wkońcu wysunięto szereg 
wniosków praktycznych, które nauczycielst- 
wo zużytkowało i zużytkowuje na swoich 
płacówkach. 

Na każdej konferencji były poruszane 
sprawy oświaty pozaszkolnej, Szeroko oma- 
wiano sprawę pracy świetlicowej, akcji te- 

kursów wieczorowych, pracy w Or 
ch (zwłaszcza w Strzelcu, Kołach 
/ Wiejtskiej). Na czterech konferen 

był instruktor oświały pozaszkolnej 
ęciański, p. Sulżycki. P. 

jeden aktualny ree! 
h prowadzenia pra 

        

cjach 
na powiat ś 
życki wygłosił także 
p. t. „O różnych rodza 

     

  

cy pozaszkolnej“. 

Pozatem byly omawiane sprawy gospodar 
i organizacyjne szkół, okmenłowane i 

iane rozporządzenia władz szkolnych. 
atniej konferencji została poruszona 

sprawa dodatku mieszkaniowego dla nau- 
czycielstwa na terenie tut. gminy, Dodatek 

kaniowy nie jest w tut. gminie wypła- 
cany już ой 4 miesięcy. . Nauczycielstwo 
stwierdziło złą wolę samorządu gminnego w 

Duksztach w sprawie wypłaty dodatku i po- 
stanowiono zwrócić się drogą urzędową do 

    

     

  

- Urzędu Wojewódzkiego i Władz Samorządu 
powiatowego w Święcianach w sprawie spo 
wodowania wypłaty dla nauczycielstwa za- 
ległych sum. 

Nastrój na wszystkich konefrencjach był 
miły, serdeczny i koleżeński. 

Wi następnym roku szkolnym należało- 
by położyć większy nacisk na zastosowanie 
w praktyce najnowszych metod nauczania 
(System Daltoński, Metoda Decroły'ego, Me- 
toda projektów w nauczaniu), gdyż w roku 
bieżącym sprawy te nie były prawie zupeł- 
nie poruszane. 

    

= Przewodniczącym  konferencyj jest p. 

Niemczyk Stefan, kierownik siedmioklasowej 
szkoły powszechnej w Duksztach. 

B. Ow. 

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

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

sai Ki Dziśl Pierwszy 
M [J] S$ i film dźwiękowy 

Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   uma WKRÓTCE: „X 27% 

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

  

Lida. 
Z sobotnich i niedzielnych rozgrywek 

piłkarskich w Lidzie. 

Ruchliwy tutejszy Policyjny Klub Spor- 

towy rozegrał w minionym tygodniu dwa 
spotkania towarzyskie z wicemistrzem Wil- 

na Makabią, która zawody te potraktowała 
na serjo, zagościła łu w swym najlepszym, 

reprezentacyjnym składzie. Zawody te zain- 
teresowały całe miasto, to też na boisku wi- 

dzieliśmy dziesiątki osób, które dotychczas 
ze sporem wogóle nie były zaznajomione. 
Jeżeli nadmienię to zawodom tym przypatry 
wało się zgórą 1000 osób. Dodać należy 
że propagandowy cel Policyjnego Klubu 
Sportowego nadspodziewanie się udał. Za- 
wody te rozegrane w prawdziwie towarzys- 
kim nastroju wywarły miłe wrażenie na pu 
bliczności, która emocjonowała się zmien- 
nemi sytuacjtmi podbramkowemi. 

W pierwszym dniu Makabi przeważa. u 
miejscowych zdenerwowanie, chodzi im bo- 
wiem o osiągnięcie jak najzaszczytniejszego 
wyniku z lak poważnym przeciwnikiem. 
Pierwsza połowa gry przynosi P. K. S-owi 
sukces nielada, bowiem w tym okresie pro- 
wadzą 1:0, zdobywając bramkę z rzutu kar 
nego za rękę obrońcy. Po przerwie obraz 
gry się zmienia, Długoletnia rutyna i dobrze 

opanowana technika gry, bierze górę nad 
młodym, lecz bardzo ambitnym P. K. S-em 
następstwem czego są 4 kolejno strzelone 
bramki. w tem jedna również z rzutu kar- 
nego. 

W: drugim dniu zawody rozegrano już nie 

w zamku Gedymina, lecz na Stadjonie 77 

PP. i zdawało się, a nawet oczekiwano więk- 
szej porażki gospodarzy, bo nie wierzono, 
by na tak obszernem boisku mogli spros- 
tać reprezentacyjnej drużynie Makabi, któ- 
ra ma swą tradycję w piłkarstwie Wilna a 

nawet w bieżącym roku obchodzić będzie 
10-letni jubileusz swego istnienia. Pesymizm 
ten zawiódł, bowiem P. K. S. grał jak rów- - 

ny z równym. Wspomnieć tylko wypada, że 
wynik ostateczny tych zawodów brzmiał 

1:0 dla Makabi. przyczem P. K. S. nie wy 
korzystał rzutu karnego. Gra przez cały czas 

była otwartą i pozostawała pod znakiem za 
pytania, kto pozostanie zwycięzcą. 

Z Makabistów na wyr nie zasłgują 
przedewszystkiem doskonały Birnbach, oraz 
Szwarc I. i obrona L. P. K. S. nie wymienię 
nikogo, gdyż wszyscy grali z sercem dla 
barw swego klubu i walczyli ambitnie o każ 
dą piłkę. Zawody prowadził w obu dniach 

towarzyskie z WKS. 5 p. lot. zaś 4 czerw- 

Jak się dowiadujemy w najbliższą niedzie 

lę rozgrywa P. K. S. rewanżowe zawody z 
Makabią w Nowogródku. Aczkolwiek P, K. S. 
rozgoromił u siebie nowogródczan w sto- 
sunku 10:0 nie powinien tego spotkania ba- 
gatelizować, wiemy bowiem że przeciwnik 
jego. na własnem boisku może być niebez- 
pieczny. Następnie w dniu 31 b. m. z okazji 
święta 5 pułku lotniczego rozegra spotkanie 
towarzyskie z W. K. S. 5 p. lot. zaś 4 cazrw 
ca z okazji Tygodnia LOPP. zawody rewan- 
żowe.. 

Podkerślić należy, że PKS. czyni starania, 
by gościć u siebie Polonię warszawską i mi- 
strza Wilna 1 pp. leg. Bogaty program ja- 
koteż ożywienie sportowe Lidy jest wyłącz- 
ną zasługą p. podkom. P. Kobelskiego, któ- 
rego produktywna praca na polu sportowem 
zyskała ogólny poklask całego naszego spo- 
łeczeństwa. 

  

    

      

  

PRÓBA POBICIA REKORDU 
GRANATEM. 

Będzie miała miejsce na zawodach sporto 
wych z okazji Tygodnia LOPP. w dniu 4 

W, RZUCIE 

czerwca. Zawodnikom PKS. pp. Sierzputkow 
skiemu Janowi i Sałackiemu 

czą powodzenia. 
2 „zawodach będą miały miesce 

atkówkę i koszykówkę między 
żynami Gimnazjum państw. Szkoły Han- 

dlowej i WIKS. 5 p lot. 3 
0022002200 

ŻNIWIARKI 
MASSEY-HARRIS 
oraz systemu DEERINGA 

grabie konne, wypielacze i obsypniki 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wlino, Zawalna 11-a 

204090042041 444444 000000000000000000000000 

Teatr Letni (Bernardynka). 
„Awantura w raju* farsa w 3-ch 

aktach Arnolda i Bacha. 

, Dobrze robią te adaptacje do pol 
skich stosunków, przerabiające farsy 
obee tak jak Hulla di Bulla i ta Awan 
tura w raju. Jeśli nie starczy nam do 
wcipu własnego bo przecie trzeba 
przyznać, że od czasu Fredry, dowcip 
polski dziwnie stępiał t zrobił się ja- 
kiś zakaleowaty, jeśli nasze farsy, 
zwłaszcza warszawskie takie są nie- 
wesołe i jednostajne, o małym zasobie 
konceptów, to niech choć się na prze- 
róbkach wyśmieją. Tak zresztą robił 
Bogusławski, i nawet Molier braz z 
kogoś i przerabiał na swój „kopyt. 
jakby powiedział Oszmiańczuk. 

Więc się bywalcy teatralni śmieli 
na premjerze, i pełno było w teatrzy- 
ku Bernardyńskim. Przygody całego 
Ministerstwa w Raju, położonym w 
tym wypadku w Skolimowie, urocze 
flirty wszystkich kategoryj urzędni- 
czych. podane dość prosto bez położo 
nego nacisku na wytworzenie zawi- 
łych komplikacyj, bawią jednak na- 
wet temi nieodzownemi konceptami 
powtarzanych potrzykroć powrotów 
na scenę spodziewanych. ale robio- 
nych bardzo zręcznie. Ruch był i tem 
po należyte. pp. Gliński, Ciecierski. 
Jaśkiewicz. Wyrzykowski i Zastrze- 
żyński. bez trudu odegrali rolę elegan- 
skich panów z Em-es-zełu, a panie 
Stanisławska, Brenoczy i Zielińska. 
towarzyszących im wesołych kobie- 
tek. Właściwie role główne mieli p. 
Zielińska, doskonała jako posłanka 
grzmiąca narozpustę i urzędnik awan 
sujący p. Gliński. Śmiech rozlegał sie 
szczery na widowni i w czasie antrak 
tów, które spędzano w ogrodzie, dzi 
wiąc się i żałując, żebufet nie otwar 
ty i niemożna dostać szklanki herbaty 
czy wody sodowej. Hro. 

Tadeuszowi 

    

    

  

    

  

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 
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„Arbonu”. 
Jazda „Arbonem“ nie należy do bezpiecznych. 

Jak się dowiadujemy, pracownicy 
„Arbonu* zrzeszeni w związku zawo- 
dowym, należącym do Zjednoczenia 
Robotniczych Związków Zawodowych 
Ziem Północno-Wschodnich interwe- 
njowali w prezydjum Zjednoczenia 
przeciwko dyrekcji „Arbonu wno- 
sząc jednocześnie memorjał na ręce 
p. starosty grodzkiego. 

W memorjale swym Związek Pra- 
cowników Samochodowych  przede- 
wszystkiem domaga się wprowadze- 
nia urzędowego rozkładu jazdy, by 
tą drogą zatamować nadmiernie roz- 
wijaną szybkoś ćwozów w mieście 
dochodzącą do 50 klm. na godzinę. 

To zasadnicze żądanie skierowane 
pod adresem władzy, administracy j- 
nej ma na celu 1-0 wzmożenie bez: 
pieczeństwa ruchu autobusowego w 

Wilnie, 
2-0 konieczność zwiększenia ilości 

kursujących wozów, й 

3-0, zastosowanie niezbędnych 
przynajmniej 10-minutowych przerw 
wypoczynkowych na końcowych przy 
stankach dla służby samochodowej. 

Dotychczas bowiem z racji niedo 
statecznej ilości autobusów regulamin 
dla służby przewiduje możliwie naj 
bardziej maksymalną szybkość, oraz 
zakaz dłuższych, niż 3-minutowe, 
postojów na końcowych  przystan 
kach. 

Autorzy memorjału wskazują, iż 
kierowcy siedząc niemalże bez prze- 
rwy w ciągu 8 godzin jazdy w zamk- 
niętych dusznych kajutach z wycień- 
czenia tracą (szczególnie w czasie u- 

  

pałów) możność panowania nad kiero 
wnieą, a wślad za tem nie mogą 
brać odpowiedzialności za zdarzające 
się zresztą €oraz częściej wypadki. 

Z dalszych ustępów tego memor- 
jału dowiadujemy się, iż wbrew pra- 
wu zwyczajowemu Dyrekcja „Arbo- 
nu“ w czasie przejazdów wozami na- 
wet w wypadkach udawania się na 
pracę traktuje szoferów i kondukto- 
rów narówni ze zwykłymi pasażerami 
i ściąga z nich opłatę za bilety. 

Wreszcie Zw. Pracowników Sa: 
mochodowych domaga się interwen 
cji władz w przedmiocie wykonania 
14 paragrafu umowy firmy z Magist 
ratem , eo do zatrudnienia w pierw 
szym rzędzie dawnych pracowników 
Spółdzielni. 

Wślad za tym memorjałem, pre 
zydjum „„Zjednoczenia“ wystosowalo 
do Dyrekcji „Arbonu* żądanie za- 
dośćuczynienia wszystkim  powyż- 
szym postulatom. Ponieważ w stosun 
ki panujące w ..„Arbonie* wkroczyła 
również i Inspekcja pracy, spodzie 
wać się należy, iż niebawem zostaną 

one gruntownie uregulowane. 

Cała ta sprawa jest przedmiotem 
rozważań odnośnych czynników 
wśród których to zdecydowane sta- 
nowisko organizacji zawodowej wy: 
wołało zrozumiałe wrażenie. 

Jak z tych nowych perypetyj wy” 
winiesnę Dyrekcja .Arbonu*, nieo 
mieszkamy poinformować naszych 
czytelników. Vox 

Zlikwidowanie bandy złodziei — 
terorystów. 

Na czele szajki kobieta. Kilka osób aresztowano. 
Dalsze dochodzenie w toku. 

  

Do wiadomości władz śledczych dotarły 
ostatnio wiadomości, iż niektórzy sklepika- 
rze z ul. Subocz i hal miejskich są terory- 
zowani przez pewną grupę, złodziei nożow- 
ników, którzy pod groźbą zdemolowania 
sklepów i zabójstwa lub poranienia wymu- 
szają od nich pieniądze oraz towary. Terory- 
zowani sklepikarze obawiając się zemsty nie 
meldowali © tem policji i szajka przez dłuż- 
szy czas grasowała bezkarnie. 

W ubiegłą niedzeilę ezłonkowie tej szaj- 
ki wdarli się do piwiarni Araksimowicza przy 
ulicy Subocz i zażądali piwa i zakąsek. Gdy 
Araksimowicz odmówił, napastnicy zdemolo 

wali mu częściowo lokał i wybili szybę. 
Zajście zlikwidowała wówczas połieja. Tym- 
czasem wieść o działalności tej szajki do 
szła do wiadomości władz śledczych, które 
wszczęły w tej sprawie energiczne dochodze 
nie uwieńczone pozytywnym wynikiem. 
Członkowie tej szajki w ilości 8 zostałi aresz 
towani i osadzeni w areszcie centralnym do 
dyspozycji władz sądowo-śledczych. 

Na czele tych złodziei - terorystów stała 
Julja Kostecka. Obecnie prowadzi się docho 
dzenie, celem ustalenia ilości osób poszkodo 
wanych, nie zgłaszających się do policji w 
obawie zemsty. (e) 

    
   

  

RONIKA 
Dziś: Boże Ciało. 

Jutro: Jana P. M. 

  

    

| Czwartek 

Wschód słońca — g. 3 m. 00 

| Maj Zachód, Żę. [0m.31 

Szostrzeżenia Zakładu Msteorolegi! U. 3. B. 
w Wlisie z dnia 25/V — 1932 roka. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 754 

Temperatura średnia  -- 18 С. 

# majwyżezs: Ą- 267 C 

» majniżeza —- 12° С. 

Opad: 9 

Wiatr: północny. 

Tendencja: nierównomierny spadek. 

Uwagi: chmurno, w nocy i po południu burza. 

MIEJSKA. 

— Redukcja płac członków prezydjum 

Magistratu. Jak się dowiadujemy, Magistrat 
m. Wilna otrzymał okólnik regulujący kwe- 

stję płac członków prezydjum Magistratu. 

W! myśł tego okólnika mają być zniesione 

ryczałty z jakich korzystali dotychczas pre- 

zydent, wiceprezydent i ławnicy, ustala się 

natomiast uposażenia, dostosowane do stop- 

ni służbowych. Gaża prezydenta ustala się 

podług czwartego stopnia służbowego, wice- 

prezydenta według piątego i ławników we- 

dług szóstego stopnia. Zastosowanie tego о- 

kólnika w praktyce pociągnie za sobą redu- 

kcję plac członków prezydjum o blisko 50 

proc., co rocznie odciąży budżet miasta o 

  

bardzo poważną kwotę. 

Zaznaczyć przy sposobności należy, że 

uposażenie prezydjum Magistratu w stosun- 

ku do płac urzędniczych stanowiło dotych- 

czas ogromną rozpiętość i było niepomiernie 

wysokie, bowiem uposażenie miesięczne pre 

zydenta wynosiło 1500 złotych, ławników — 

1200 złotych. 2 

ARTYSTYCZNA. 
— ll-ga wystawa obrazów  „Niezalež- 

nych* mieszcząca się w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim otwarta codziennie w godz. 10—18. 

Wystawa potrwa jeszcze kilka dni. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Wieczór autorski S. T. O. Staraniem 

5. T. O. Koła Polonistów odbędzie się dnia 
26 maja r. b. wieczór autorski. Udział biorą 
poeci „Żagarów* (Pionów) Bujnicki, Maś- 
liński, Miłosz, Putrament, Zagórski. 

Początek o godz. 8 wiecz. 
Wistęp 1 zł, akadem. 50 gr. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Zapisy do szkół powszechnych. Zgod- 

nie z par. 1 instrukcji z dnia 20 II. 1932 r. 
w sprawie wykonywania obowiązku szkol- 
nego, zapisy dzieci do publicznych szkół 
powszechnych m. Wilna odbędą się w bieżą- 
cym roku nie w sierpniu, jak to miało miejs 
ce lat ubiegłych, lecz w dniach 28 i 29 ma- 
ja 1932 r. w kancelarjach kierownictw tych 
szkół o godz. od 9 do 12 i od 15 do 18: 

a) wobec wszystkich dizeci urodzonych 
w latach 1925, 1924, 1923, 1922 i 1921; 

b) oraz dzieci roczników 1920 i 1919, 
które w roku szkolnym bieżącym uczęszcza- 

ły już do szkoły. 
Zapisy dizeci Żydów, Świętujących sa- 

bat, odbywać się będą 29 i 30 maja. 
Przy zapisywaniu dziecka do szkoły na- 

leży mieć z sobą jego metrykę urodzenia lub 
inny dowód, dający możność stwierdzenia 
prawnego daty urodzenia dziecka. 

Wszyscy rodzice (opiekunowie, którzy 

zamierzają uczyć swe dizeci w domu, w szko 
łach średnich, lub w szkołach prywatnych, 
w myśl art. 31 dekretu o obowiązku szkol- 
nym winni w tymże terminie, t. j. w dniach 
28 i 29 maja r. b. złożyć kierownictwom pu- 
blicznych szkół powszechnych odnośnych ob- 
wodów pisemne oświadczenie z wymienie- 
niem imion i nazwisk dzieci, ojca lub opie- 
kuna, daty urodzenia dziecka. adresu jego 
zamieszkania i sposobu zamierzonego nau- 
czania w ciągu roku szkolnego 1932-33. 

Dzieci nowowstępujące zapisują się do 
szkół w tych obwodach, w których zamiesz- 
kują; dzieci roczników starszych zapisują 
się do tych szkół, do których uczęszczały w 

latach poprzednich. 
Dzieci, których rodzice (opiekunowie) nie 

zapiszą sami do szkoły, zosianą zapisane 
zgodnie z art. 20 dekretu z urzędu, a rodzi- 
ce (opiekunowie), winni niezapisania dziecka 
do szkoły, zostaną pociągnięci do odpowie- 
dzialności w myśl postanowień art. 40, 42. 
i 43 cytowanego dekretu. 

  

WOJSKOWA. 
— Pobór rocznika 1991-go. W dniu 27 

maja przed komisją poborową stają męż- 
czyźni 1911 rocznika z nazwiskami na literę 
R. zamieszkali na terenie 1, 2, 4, 5 i 6 ko- 

misarjatów P. P. Ё 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Kłub Włóczęgów. W| piątek dnia 27 
b. m. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie 
się LXXXIII zebranie Klubu Włóczęgów Se- 
njorów. Początek o godz. 19 m. 30 Na po- 
rządku dziennym sprawy . administracyjne 
Klubu oraz referat aktualny. Obecność wszy 
stkich członków niezbędna. 

— Naukowe posiedzenie Pol. Tow. Przy- 
rodników. W sobotę dnia 28 maja r. b. og. 
19 m. 30 w lokału Wileńskiego Towarzystwa 
Lekarskiego (Zamkowa 24) odbędzie się na- 
ukowe posiedzenie Połskiegóo Towarzystwa 
Przyrodników im Kopernika (Oddział Wi- 
leński), na którem p. mgr. W. Adolph wy- 
głosi odczyt p. t. „Z zagadnień ochronnego 
naśladownietwa mrówek* (nowe poszukiwa- 
nia z dziedziny mirmoko-mimozji). 

Wstęp wolny. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Zarząd Cechu Rzeźników i Wędlinia- 
rzy w Wilnie wzywa wszystkich swych 
członków do stawienia się wraz z rodzinami 
j czeładzią w sekrelarjacie Cechu w dniu 
26 maja r. b. (we czwantek) na godz. 8.30 
rano punktualnie — celem wzięcia udziału 
pod sztandarem cechu w uroczystej procesji 
Bożego Ciała. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Strajk pracowników gminy żydowskiej 
rozszerza się. Jak już donosiliśmy w dniu 

wczorajszym w gminie żydowskiej wybuchł 
strajk pracowników, który powstał na tle 
załargu z Zarządem gminy. Zgodnie z na- 
szemi przewidywaniami strajk zaczyna się 
rozszerzać. Wi dniu wczorajszym do akcji 
strajkowej przyłączyli się pracownicy bibljo- 
tek. 

RÓŻNE. 
— Dojazd w czasie procesji Bożego Ciała. 

W! dniu 26 maja w związku z procesjami. 
przeciągającemi ulicami miasta z powodu 
Święta Bożego Ciała, niektóre ulice, jak to 
Wielka i Zamkowa będą zamknięte dla ru- 
chu kołowego. 

Osoby, które chciałyby przejechać samo 
chodami lub powozami do kościoła św. Ka- 
zimierza, proszone są o przejazd ulicami 
Hetmanńską lub Niemiecką. 

— Pokaz motyli egzotycznych. W* czasie 
od soboty 28 maja do niedzieli dnia 5 czer- 
wca włącznie, w godzinach od 11 do 14 zo- 
staną wystawione na pokaz publiczny w Uni- 
wersyteckiem Muzeum Przyrodn. (ul. Za- 
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kretowa 23, II wejście) motyle egzotyczne, 
złożone w postaci depozytu przez Tow. Przy 
jaciół Nauk w Wilnie. Wejście dla dorosłych 
50 gr., dla młodzieży szkolnej 20 gr, dla wy- 
cieczek po 10 gr. od osoby. 

— Poświęcenie pomnika Joachima I ele- 
wela, Wi niedzielę dnia 29 b. m. o godzinie 
13-ej odbędzie się na cmeytarzu Rossa poš- 
wiecenie pomnika na grobie Joachima Lele- 
wela, którego dokona ks. prorektor dr. Cze- 
sław. Falkowski i wygłosi przemówienie, a 
orkiestra gimnazjum im. Lelewela i chór a- 
kademicki wykonają utwo: religijne. Za- 
prasza się wszystkich do wzięcia jak najlicz 
niejszego udziału w tym akcie hołdu dla Jo- 
achima „Lelewela. Osobne zaproszenia roz- 
syłane nie będą. 

— VI Zjazd Fizyków Polskich W dniach 
od 29 września do 1 października bieżącego 
roku odbędzie się w Warszawie VI Zjazd 

Fizyków Polskich. 
Głównym celem Zjazdu jest przedstawie- 

nie wyników badań naukowych fizyków pol- 
skich za ostatnie dwa lata. Oprócz tego od- 
będą się na zjeździe wykłady o treści ogól- 
nej, wygłoszone przez specjalnie zaproszo- 
nych prelegentów. 

Obrady odbywać się będą w dwóch se- 
kcjach: naukowej i pedagogicznej. 

Komitet Organizacyjny prosi o zgłaszanie 
udziału w Zjeździe do dnia 1 czerwca r. b. 
pod adresem Komitetu (Adres Komitetu Or- 
ganizacyjnego VI Zjazdu Fizyków Polskich 
Włarszawa, Hoża 69) i wpłacenie na konto 
P. K. O. Nr. 10840 kwoty 10 zł. na koszty 
urządzenia Zjazdu. 

— Koncert bałetowy L. Sawiny-Doiskiej. 
Utalentowana ta artystka dała w maju dwa 
koncerty w teatrze „Lutnia*. Na obu kon- 
certach frekwencja była duża. Program był 
ciekawy i urozmaicony. W tańcach uczenie 
widać dobrą szkołę, poczucie rytmu i szcze- 
gółowe opracowanie tańców. Wielkie powo- 
dzenie miał obrazek antyczny „Marsz zwy- 
cięstwa* wykonany przez p. Sawinę-Dolską 
oraz jej uczenice. Bardzo dobrze zostały wy 
konane tańce grupowe holenderskie i wę- 
gierskie. Całą skalę swego dużego talentu 
wykazali wykonawcy „Humoreski*”, „Bondi- 
na“ i tańca wschodniego. 2 

Pani Sawina-Dolska w dańcach kłasycz- 
nych wykazała swoją lekkość i technikę 
szcezgólnie w „„Pierrocie i Kolombinie* i ..poł 
ce“. Program zakończył szereg polskich tań- 
ców; po odłańczeniu „mazura* p. Sawina- 
Dolska otrzymała kwiaty, zaś uczenice cu- 
kierki. Koncert pozostawił miłe wrażenie. 

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

Dziś, w czwartek 26-g0 maja o godz. 8.15 
wiecz. po raz trzeci Świetna farsa Arnolda 
i Bacha p, t. „Awantura w raju”. 

Jutro, w piątek dnia 27 maja r. b. o g. 
8.15 wiecz. „Awantura w raju. 

— „Szezęście od jutra* premjera w Łutni 
w czwartek 26 maja przedstawienie za- 

wieszone. 
Jutro, w piątek 27 maja o godz. 8.15 w. 

premjera wesołej. pełnej pogody i słońca 
komedji Kiedrzyńskiego „Szczęście od jira“ 
która obecnie jest największą atrakcją War 
szawy. Obsadę sztuki stanowią: pp. Szpakie- 
wiczowa, Wyrwicz Wiichrowski, Kamińska, 
Milecki, Jasińska-Detkowska, Wołłejko, Bie 
lecki, Wasilewski, Pawłowska i inni. Reży 
serja Karol Wyrwicz Wichrowski. Oprawa 
sceniczna: W! Makojnik. 

— Popoludniėwka niedzielna. W nie- 
dzielę 29 maja o godz. 4 po poł. arcyuciesz- 
na krotochwila Moncey'a „Pan naczelnik to 
ja“, ukaże się po raz pierwszy po cenach 
zniżonych. 

UWAGA: Już w najbliższych dniach przy 
bywa do Wiilna wielka tragiczka polska p. 
Stanisława Włysocka. aby 2—3 razy ukazać 
się jeszcze w „Niespodziance* Rostworow- 
skiego. 

— Kencert - balet. Park Sportowy im. 
Gen. Żeligowskiego. Czwartek 26 maja 1932 
roku. 1) Wiełki koncert Wil. Orkiestry Sym- 
fonicznej pod batutą solisty Opery Warszaw 
skiej M. Małachowskiego. Wi programie: 
Moniuszko, Strauss, Chopin i inni. 2) Ba- 
let (studja) Anety Rejzer wykona: Oberek, 
Tango. Mazur i Groteskę. 3) Walentyna Ko- 
marowska (śpiew):  Casanowa, Róży: a, 
Bulterfly-Puccini, Poranek-Leoncovallo i in- 
ne. + 

    

   

      

   

czątek o godz. 8 m. 15 wiecz. Ceny: 
iowe 30 gr, ulgowe 20 gr., krzesła 

Jam TRZ = x = 

RADIJO 
CZWARTEK, dnia 26 maja 1932 r. 

10.00: Nabożeństwo. 11.58: Sygnał © 
12.10: Komunikat meteorologi 
Poranek z Filharmonji. 14.0: Au 
cza. 15.5: Audycja dla dzieci. 16. 
špiewaczy na płytach. 16.40: „Boże 

ach i obrzędach* odczyt. 1 
kabaretowe. 17.15: 

Połsce* odczyt. 17.40: K 
Transmisja z Teatru Miejski 
Koncert muzyki polskiej 19.00: Skrzynka po- 

cztowa Nr. 303. 19.20: „Uciecz z 1001 no- 

cy“ feljeton. 1 Program na piątek i roz- 
maitości, 19. luchowisko. 20. 
wieczorny. 21.45: Kwadrans lite! 
Recital skrzypcowy. 22.40: 
23.00: Ostatni spacer detektorowy po E 

ropie. < 

PIĄTEK, dnia 27 maja 1932 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Au 
poborowych (Pogadanka i muzyka). 
Kom. meteor. 14.30: Progr. dzienny. 1 

    

    
      

                    

      

   

   

    

   

  

   

  

  

      

Muzyka z płyt. 1505: Komunikaty. 15. 
„Wilno jako centrum gospodarcze” — o0d- 

Ё 15 Koncert dla młodzi (plyty).     
možna zmierzyć prawdopodo- 
odcz у odzienny odci-       

  

  

nek powiešciowy. 1 ngielskiego. 
17.10: -„W ar i s — odczyt. 
17.35: Koncert. 18.50: K Akad. Koła Mi- 
syjnego. 19.00: Z zagadnień litewskich. 19.15: 
Przegłąd prasy rolniczej krajowej i zagr. 
19.25: Feljeton humorystyczny w wyk. Leo- 
na Wiołłejki. 19.40: Progr. na sobotę i rozm, 
19.45: Pras. dzien. radį. 20.00: Pogad. mu- 
zyczna. 20.15: Koncert symfoniczny z Filhar- 
monji. 22.40: Dod. do pras. dzien. 22.50: 
Kom. 23.00: Muzyka taneczna 

NOWINKI RADJOWE. 
PIERWSZA TRANSMISJA Z GRODNA. 

Wie czwartek dnia 26 maja o godz. 17.50 
radjosłuchacze usłyszą pierwszą trasmisję z 

teatru miejskiego w Grodnie. Będzie to kon- 
cert, zorganizowany -przez gimnazjum XX. 

Salezjanów w Różanymstoku. Wieźmie w 
nim udział chór i orkiestra szkolna pad d 
rekcją ks. Cwienkowskiego i ks. Czerwiń- 
skiego. W programie wyłącznie muzyka poł 
ska. Słuchacze całej Polski będą się mogli 
przekonać o poziomie ruchu kulturalnego w 
Grodzienszcžyžnie. 

LEW! ŚW. ANTONIEGO. 

Dnia 26 maja o godz. 21.55 w studjo 
warszawskiem odczytana zostanie nowela 
znakomitego literata francuskiego oraz tłu- 
macza Paska, Berenta i Weyssenhoffa na 
francuski — Pawła Cazina. Noweła w do- 
skonłym. przekładzie Wiłodzimierza Lewika 
nosi tytuł „Lew Św. Antoniego". 

TEODOR NAGÓRSKI O WiLN| 

W] piątek dnia 27 maja o godz. 1 zna 
wca spraw ekonomicznych naszej ziemi p. 
Teodor Nagórski wygłosi aktualny odczyt @ 
Wilnie jako centrum gospodarczem kresów. 
Odczyt będzie transmitowany na wszystkie 
radjostacje. 
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DIRT 
NIEFORTUNNEMU AUTOROWI. 

We wczorajszym n-rze „Słowa w rubry- 
ce Sport ukazała się pod moim adresem ja- 
kaś bezsensowna notatka. Jest w niej i o 
polityce, i o biegu „Słowa”, i o obozach po- 
itycznych, i o jakimś „pierwszym* miesią- 
ca, jednem słowem wszystko... oprócz — 
oleju. 

A szkoda, bo tego nieforiunnemu twórcy 
takiego elaboratu, jak widać wieleby się 
przydało, 

Sprawozdawca sportowy. 

DZIŚ DWUKROTNY WYSTĘP TŁOCZYŃ- 
SKIEGO. 

Oczekiwany z dużem zainteresowaniem 
pierwszy występ Tłoczyńskiego, najlepszego 
tenisisty Połski, niestety nie udał się. Nieprzy 
chyłne „nieba* sprawiły, że korty tenisowe 
w parku sportowym gen. Żeligowskiego zna 
lazty się formalnie pod wodą. W. tych warun 
kach organizatorzy musieli przesunąć tur- 
niej na dzień dzisiejszy. Mecz rozpocznie 
się punktualnie o godz. 9-ej rano i wypełni 
cały program dnia poprzedniego. Po obie- 
dzie o godz. 4ej odbędzie się dalszy ciąg 

i zakończenie turnieju. 
Bilety zakupione w sprzedaży na Środę 

ważne są na dzisiejsze spotkanie poranne. 
—o— : 

Ceny na produkty rolne 
w. kwietniu. 

Producenci rolni w kwietniu 1932 r. (cy- 
fry w nawiasach z kwietn. 1981 r.), otrzymali 

w złotych za 100 kg: pszenica 27,39 (29,21), 
żyto 25 (21,96), jęczmień przemiałowy 22,08 
(22,58), owies 23,20 (24.12), gryka 22,17 
(28,88), groch 25,74 (28,28), ziemniaki jadal- 
ne 4,84 (7,23), ziemnaki [abryczne 3,90. (5,82) 
siano koniczyny 11,15 (12,02), siano łąkowe 

8.98 (9.39), słoma 6,52 (5,15), koń roboczy 
za sztukę 164 (282), krowa dojna 142 (284), 
wieprz żywej wagi za 1 kg 0,84 (1,07), mle. 
ko za litr 0,20 (0,25), jaja za 10 sztuk 0,59 
(0,88). 

Z zestawienia cyfr powyżej przytoczonych 
wynika, że za wyjątkiem żyta i słomy wszy- 
stkie inne produkty rolnicze w kwietniu rb. 
otrzymywały niższe ceny, aniżeli w tymże 
samym czasie w roku ubiegłym. Wobec tego, 
tegoroczna sezonowa podwyżka cen na pło- 
dy rolne jest, ogólnie biorąc, o wiele 

mniejsza, aniżeli taż sama sezonowa zwyżka 
w 1931 roku. 

  

  

KUR J E R w 

Gwiazdy filmowe przejdą 
na dniówki. 

Bezrobocie w Hollywood wzrosło w ciągu 

ostatnich miesięcy do takiego stopnia, iż 
producenci filmowi zdecydowali się na e- 
nergiczną akcję, aby uniknąć ewentualnej 
interwencji rządu. Reforma zasadnicza ma 
polegać na tem iż atełers filmowe zmniejszają 

do minimum stały swój personel aktorów, 
statystów i gwiazd. a będą korzystać w szer- 
szym zakresie z pracy bezrobotnych akto- 
rów zarejestrowanych na giełdzie pracy. 
Gwiazdy i gwiazdorzy natomiast zamiast sta 
łych pensyj tygodniowych będą otrzymywali 
dniówki za dnie pracy przy nakręcaniu fil- 
mów. Tak, iż np. gwiazda otrzymująca 1200 
dolarów tygodniowo, będzie dostawać po 200 
dolarów za dzień pracy. Koniec końcem pro- 
ducenci filmowi zarobią jeszcze na systemie 
dniówek dla gwiazd, gdyż nie będą im pla. 
cić teraz za czas poza pracą w atelier. Kry- 
zys załącza w Ameryce coraz szersze koła i 
coraz dotkliwiej daje się we naki w tych 
dziedzinach pracy, które zostały jeszcze 
względnie oszczędzone. 

SRITIS TROSAI 

Popierajele Przemys! Krajowy 

1-L-E--R-5—k-1 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

— Zeszyt 1-szy roku 1932 (III rok wy- 
dawn.) kwartalnika „Przegląd Lniarski“. — 
organu Towarzystwa Lniarskiego w. Wilnie 
ukazał się pod hasłem. jak i zeszyt poprzed- 
ni, rzuconem przez gen. Żeligowskiego , Zie. 
mia nasza winna nas wyżywić i odziač“. 
Kontynuując dalej walkę o prawa dła kra- 
jowego Inu i zdobycie dla niego rynku wew- 
nętrznego, Przegląd Lniarski w szerokim 
zakresie uwzględnia technikę Iniarską. 

Z ważniejszych artykułów wymieniamy 
następujące: J. Jagmina i L. Niewiarowicza 
— Sprawozdanie z działalności Lniarskiej 
Centralnej Stacji Doświadczalnej w Wilnie 
w r. 1930-31. — Łeon Niewiarowicz w art. p. 
t. „Wartość siewna ziarna w zależności od 
miejsca jego zbioru, — na podstawie do- 

świadczeń przeprowadzonych nad Inem w 
Berezweczu, pow. dziśnieńskiego (Pole Do- 
świadczalne Lniarskiej Centralnej Stacji Do. 
świadczalnej w Wilnie, położone o 3 klm. 
od Głębokiego), omawia ten ważny proble- 
mat i porównywa z doświadczeniami wyko- 
nywanemi nad żytem we Włoszanowie i Bie 
niakoniach. 

J. Jagmina — Bilans handłowy Polski 
włóknem i jego wyrobami T. M. w art. „Ek 

sport Inu z ZSRR. w oświetleniu sowieckiem * 
omawia powstanie w r. 1927 centralnej orga 
nizacji eksportowej Inu w ZSRR. t. zw. „Ek- 
sportlen“ i jej działalność do ostatnich cza- 
sów - a: 

Czesława Słuchockiego — O konieczności 
produkcji krajowych nasion oleistych. Inż. 
Czesław Dębicki w art. „Parę uwag do bro- 
szury prof. Ad. Heydla polemizuje z wywo- 
dami autora broszury, skutecznie zwalcza- 
jąc zasady liberalizmu w handlu, uznane 
przez prof. Heydla. 

Czesława Słuchockiego —  Samodziało: 
we płótna lniane. Poza tem są artykuły in- 
formujące o stosunkach lniarskich we Fran- 
cji, kontroli eksportu lnu, odczycie gen. 
Żeligowskiego w U. S. B. i in. 

Przegląd Lniarski mieści się pod zmie- 
nionym adresem ul. Zakretowa 7 — 10, Wil- 
no. Wychodzi ped redakcją Dr. Janusza 
Jagmina. 

— Dr. Paweł Wilhelm Keppler, biskup 
rottenburski. Więcej radości. Wyd. trzecie. 
Przetłumaczył Ks. A. Kuleszo. Str. 228. Ce- 
na zł. 4,60. Nakład Księgarni św. Wojcie- 
cha. Poznan — Warszawa — Wilno — Lub- 
lin. 

Na zjeździe węgierskich pisarzy katolic- 
kich ktoś z uczestników rzucił hasło walki z 

Kr 118 (2360 

pesymizmem. Istotnie, pesymizm wyciska mi 
mo tysiącznych rozrywek coraz głębsze pięt- 
no na życiu zwłaszcza inteligencji, a šrod- 
ków przeciwdziałających mu jest niewiele. 

Nie powinno jednak zabraknąć wśród 
nich książki. Niechże ona przynajmniej bę- 
dzie tą lampką oliwną, z której przebłysku- 
istota cierpiąca czerpie nądzieje, że w du- 

szy jej zapłonie światło ciche, ale trwałe. 

Taką książką jest „Więcej radości*. Jest 
ogólnoludzka, a raczej ogólno- 

jańska. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
Z DRUGIEGO PIĘTRA NA BRUK 
PODCZAS ATAKU NERWOWEGO. 

W.) dniu wezorajszym w godzinach poran- 
nych zamieszkały pi ul. Subocz 14 absol- 
went medycyny U. S, B. Adam Fidrocki 0 

godzinie 7 rano podeazs nagłego ataku ner- 
wowego wybił szybę w oknie i skoczył na 
bruk odnosząc na szezęście stosunkowo nie- 
groźne uszkodzenia ciała, Zawezwane pego- 
towie ratunkowe udzieliło nieszczęśliwemu 
pierwszej pomocy pozostawiając go pod ©- 
pieką lekarską w domu. (e) 

   

   

  

Odwiedzajcie Uzdrowiska Siąskie! 
Ustroń | 

U źródeł Wisły, 354—500 m. n. p. m. 

Stacja klimatyczna—kąpiełe bo- 
rowinowe,—kwaso-węglowe, rzecz- 

ne i słoneczne. 

Jastrzębie-Zdrój 
dawniej Kónigsdorff-Jastrzemb — Polski Kreuznach. 

Najsilniejsze radjoaktywne kąp. soljodobromowe w Polsce, kąp. 
borowinowe, kwasowęglowe, elektro- i hydroterapja, inhalacje. 

Kuracje ryczałtowe: maj i od września do 10-go grudnia. 
Leczy skutecznie: reumatyzm stawów i mięśni, ischias, artre- 

tyzm, choroby kobiece, skrofulozę, osłabienie po chorobach ner- Hotele, wille i pensjonaty nowo- 
wicowych, choroby serca, katary dróg oddechowych, rozedmę cześnie urządzone. 
płuc i t. d. Koncerty, korty — spacery w ro- 

Ceny znacznie zniżone, specjalne ulgi dla urzędników pań- mantycznych kotlinach lasów szpil- 
stwowych i komuaalnych, osób wojskowych, sióstr miłosierdzia, kowych. 
duchowieństwa. Dworzec, poczta, apteka na miejscu, wodociągi, 
elektr., kanalizacja, szosy asfaltowane, 300 mtr. nad poziomem 
morza, lesista okolica, 80 mórg parku. 

Wszelkich informacyj udziela Dyrekcja Zakładu Kąpielowego. | 

Sezon od 15. V. do 30. IX. 

Informacyj udziela: Zarząd Kąpieli 
borowinowej i Urząd gminny. 

  

Goczałkowice-Zdrój 
powiat Pszczyna, Górny Śląsk. 

Radjoaktywna 4,5—5% solanka jodowo-bro- 
mowa, bardzo skuteczna w leczeniu artre- 
tyzmu, reumatyzmu, ischias, arterjosklerozy, 
przewlekłych chorób kobiecych, skrofulozy, 

rachitis, tabes i t. d. 

Sezon od 15 maja do 30 września. 

Oświetlenie elektryczne, kanalizacja — ką- 
piele parowe — inhalacja, kąpie] słoneczna, 

elektroterapja, kąpiele kwasowęglowe. 

Prospekty iinformacje udziela Żarząd Ką- 
pielowy. 

400 m. n. p. m. w Beskidach — Polski Grafenberg. — Stacja klimatyczna i znane Sanatorjum Przyrodolecznicze, wyspecjalizowane 
Jaworze w chorobach nerwów, serca i narządu krążenia, przewodu pokarmowego i wadliwej przemiany materji, — Urocze położenie. — Najbar- 
Kainas ai dziej nowoczesne urządzenia lecznicze i mieszkaniowe. — Park, las szpilkowy, kort tennisowy, strzelnica i t p. — Sanatorjum czynne 

całorocznie. — lnformacje przez Sanatorjum Jaworze, poczta Jaworze, koło Bielska. 
  

  

Czystość — Dobra komunikacja — Ceny umiarkowane. 
ACTRT ETO ENA TASTE STT OT - УСН САЛЕ Оа AEO SZOSA 

  

  

Nareszcie coś nowego. 75° 
pańską, pełną humoru opereikę paryską CZARUJĄCY CHŁOPIE 
biony piosenkarz, bohater filmu „Kongres Tańczy* Henry Garat oraz gwiazda Paryża 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 2, 4, 6, B i 10.15. 

"HELIOS" 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Zapomnisz o troskach, kłopotach, zmartwieniach, oglądając 

Na |-szy seans ceans ceny zniżone 

DZIŚ 
(I est charmant) 

W rol. gł. ulu- 
MEG LEMONNIER. 

Od roku 18:3 istnieje 

Wilenkin 
  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

w obrazie 
p t. Viasta Burjana 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Dziś! Wyświetl. perłę humoru z udz. znanego wszystkim z filmów „C. K. Feldmarszalek" i „On i jego siostra” 

POD KURATELĄ 
Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10.15, Na pierwszy seans ceny zniżone 

ui. TATARSKA 20 

  

Dziś! Wielka me- 
lodyjna przepyszna 

operetka filmowa 
znany komik, partner Chevaliera w „Paradzie miłości" 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 Na |-szy seans ceny zniżone. 

ZY” W-g fascyn pow. Edgara Vallacea. 
ŻÓŁTA MASKA muzyka, pieśni, tańce, olśniewająca wystawa. 

> Um E W rolach glėwn.: mistrz maski Warwick Ward, 
Lupino Lane i prześliczna Dorothy Seacombe. 

Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10.15 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

Btoły, szaty, łóżka tt,d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

Czarująca 

  

  

poleca; 

dzane 

  

  

Wytwórnia Sztucznych Wód 
Mineranl.i Napojów Chłodząc, 

pod firmą 

„E. TROMSZCZYŃSKI" 
w WILNIE 

pod kierownictwem współwłaścic. 
prowizora W. Wrześniowskiego 

Sztuczne wody mineralne 
(Vichy, Ems, Karlsbad i inne) 
i napoje chłodzące, przyrzą- 

wyłącznie na cukrze. 

Zakład: Piwna 7 
Magazyn: Wielka 50 

  

Najpiękniejsze kolory i desenie, najlepsza 
— — — — jakość i najniższe ceny — 

oto trzy wielkie zalety materjałów sukniowych, 

bieliżaianych, ubraniowych i obrusowych 

w SKLEPIE BŁAWATNYM 

„TKANINY TANIE"; 
$. CISZEWSKIEGO, Wileńska 31. 
  

  
+ 

LUBIEN — WIELKI 
koło Lwowa 

NAJSILNIEJSZE ZDROJOWISKO 
SIARCZANO-BOROWINOWE 

SEZON KĄPIELOWY 
od 1 maja do końca września. 

  

W sezonie I-szym i lll-cim specjalne zniżki. 

Zarząd Zdrojowy.   
  

Następny program: „U 13" — UWAGA! Na widowni kina funkcjonuje nowozainstalowana wentylacja. na togodcych Warmnkach 
2 я 5 R < Ę s I NA poż Informacyj udziela: więk. Kino - t iśl Dźwi +o-śpiew: Ww 55 S Ы pikas OY Na AS KURJER CARSKI avarai Iwan Možžuchin NISZY MAR Hollywood i Natalja Kowafko. Rosyjskie śpiewy, muzyka i tańcel 

Miekiew. 22, tel. 15-28 Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. w dnie świąteczne o godz. 2-ej, 
Dla młodzieży dozwolone. 

Na l-szy seans ceny zniżone. 
  

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

OGNISKO 
febok dworca kolejow.) 

W rolach głównych ulubieńcy publiczności: Ewelina Holt, Ernest Werebes i Walerja Bcothley. 
Nadzwyczajna gra artystów! Emocjonująca treść! Początek o godz. 6-ej, w niedziele i święta o 4-ej pp. 
Następny program: Znajoma z wagonu sypłalnego ze znakomitą Marieną Dietrich w roli głównej. 
  

Dziś 
W Wilnie gigan- 
tyczne arcydzieło 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

Okowy małżeństwa 
dot, Lois Moran. — Nad program: Wesoła komedja.   
  

  

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
         

ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

  

     
OGŁASZAJCIE SIĘ W „KURJERZE WILEŃSKIM*   

  

      
  

    
Duża firma 

  

= T A) S + posady 

w „ 10-akt. dra- en Piso T 3 Bezbronne @2!емс2е Хг оыа R | dła pań od 25u lat 
KURJER WILEŃSKI |; | wzwyż. Panie ubie- 
Spółka z ogr. odpow. I nana — ов 

DRUKARNIA || sadę mogą zgłaszać 
i || się z dokumentami Scenacjusz Luici-Pirandello. i 3 : ŚW talichSetówaschć iwańj INTROLIGATORNIA || w piątek i sobotę 

Możżuchin, Marcelie Pra- „ZNICZ I cd g 10—12 i 1-3, 

Almo, sr. Guiska m. 4 ||| Miekiewicza 41-19, R 8 front. 
Telefon 3-40. ! 

ma Dzieła książkowe, | 
druki, książki dla jj LETNISKA 
urzędów, pati. | do wynajęcia w pięknej 

ЗЕОН a Mekas 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) jA a Eau ia 

u roboty drukarakie nę Niemenczyna, w sos- 

sprzedaje sie na raty WYKONYWA nowym lesie na wysokim 
^ PUNKTUALNIE || brzegu Wilji. Informacje 

O warunkach dowiedzieč się: = dad n=k || T sę pięjscw %Ib$ też alics 
ul. WITOLDOWA 56-b, m. 5 86 La.prNshfewelł koje wieza. Naj 500.16, 

& J tel. 12-12. Ceny znacznie 

= sea pom zniżone.   

Letnisko - pensjonat 
rzeka, las sosnowy, 

pozzta i maj. Daniuszew, 
stacja Smorgonie, 

Kiersnowska 

  

Kawiarnia 
z pierwszorzędną kuchnią, 
całem urządzeniem, za- 
prowadzoną klijentelą z 
powodu choroby do sprze- 
dania. Oferty: Biuro Ogł. 

Sobola. Wileńska 22 
dla „Wilna* 
  

Cukiernia i Piekarnia 
M. Kronik, Mikołaja 11, 
Oddz.: Zawalna 34 i Nie- 
miecka 24. Poleca wybo- 
rowe pieczywo, herbatni- 

ki i torty. 

sprzedaje 
GONTY tanie 

„POLSKI LLOYD* 

ul. Kijowska 

    

SIENNIKI 
bardzo tanio poleca 

W.Motadecki 
Wilenska 26 

Okazyjnie 
różne pozostałe z licyta- 
Śji zzatzył ołazidamiocho- 
dy sprzedaje tanio LOM- 
BARD ul. Biskupią 4, 
tel. 14-10 od 9-2 i od 5-7 

po południu 

Ktoby wiedział 
o miejscu zamieszkania 

kogokolwiek z członków 
rodziny Stefana s Syme- 

ona Gorbikowa — pro- 

szony jest o powiado- 

mienie Dr. Narkiewicza, 
Wilno, W.-Pohulanka 39. 

  

  

Wykonywam robotę 
w zakresie 

aparatów fotograficzn. 
oraz statywów. 
Ceny dostępne. 
Zawalna 15, m. 2 

Zgubione 
w dniu 13 maja w Wilnie 
dokumenty dła postron- 

nych nie mające wartości: 
!) Akt kupna nierucho- 
mości w m. Smorgoniach 
na imię Kasy Stefczyka 
w Smorgoniach. 
2) Dwa dokumenty 

Okręgowego na tą 
ruchomość. 

5) Plenipotenc. 
na wydana zez Kasę 
Stefczyka w Smorgoniach 
do odwołania i inne do- 
kumenty i odpisy na 
wniesienie do Hipoteki 
w. Wilnie. 
Irosimy takowe liczyć za 
nieważne a znalazcę pro- 
simy 0 zwrot ZA WYNA- 

   
    

  

ja general- 

GRODZENIEM pod ad- 

resem: Smorgonie, pow 
oszmiański, Józefowi Szniy 
ginowi. 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 
bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wileńsk.* 
pod „Maszynistka“ 

    

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener- 
narządów moczowych, 

od g. 9—! i 5—8 wiecz- 

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

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

ui. Wileńska 7, 
telefon 10-57 

od godz. 9—! i 4—8 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe+ 
ul. Wielka Nr. 21, 

tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 
W. Z. P. 29. 

      

Akuszerka 

Marja LaknejoW 
przyjmuje od 9 do 7 wiecze 
ulica Kasztanowa 7, m. % 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

  

Akuszerka 

Maria Brzozie 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
na lewo Gedeminowską: 

ul. Grodzka 27. 
McG, Na 33 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz* 
ny, usuwa zmarszczki, bro” 
dawki, kurzajki i wągry: 
W. Z. P. 48. 323 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowite 

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

pod „Mioda panna“ 
S AE 

Sprzeda- sożie я 
4 piwiarnia 

z powodu zgonu właści” 
ciela ul. Bazyljańska 9- 

  

  

SYDNEY HORLER. 34) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

W miarę, jak się auto zbliżała 
do Londynu, myśli Walerji skierowa 
ły się ku tym, którzy tam mieszkali. 
Osobliwie zaś o jednym myślała czło 
wieku: o człowieku  nazwiskiea 
Holiday. 
” Czy Holiday naprawdę wziął jej 
odmowną odpowiedź za ostateczną? 
Może zbrzydził sobie to wszystko i 
rzeczywiście wyjechał? Zarazem prag 
nęła tego i obawiała sie. 

Singer mknął dość szybko. Zaj 

rzawszy w umocowane przed sobą 
lusterko zobaczyła, że poza nią zdąż: 
ogromny samochód. Pędził on z szyb 
kością, niejuż zuchwałą, ale wręcz 

karkołomną. 
Prżyśpieszyła zlekka, 

jednocześnie prawą ręke, 
». Szofeń wielkiego samochodu zig 
norował ten sygnał. Machina pędziła 

jak opętana. 
= Zbyt późno spróbowała Walerja 
skręcić. Zderzeniebyło nieuniknione. 
Po chwili rozległ się piekielny trzask. 
coś gwałtownie rzuciło dziewczynę 

w bok — a polem nastała zupełna 
ciemność. 

W tymże mniej więcej.czasie pani 
Laidleyowa rozpawiadała swym goś 
ciom, że ta kochana dziewczyna Wa 
lerja Insall nie: wraca do Londynu. 
tylko jedzie do znajomych w Leie» 
ster, gdzie ma zabawić jakiś czas. 

25. NA TROPIE. 

Holiday czekał niecierpliwie. Za- 
niepokoiła go udzielona mu. przez 
służącą wiadomość, że panienka wy- 
jechała z miasta na week-end i jesz 

   

  

podnosząc 

Przełożył Czesław Kozłowski. 

cze nie wróciła. Nie mógł zapomnieć, 
że Walerja była współpracowniczką 
Trailla, a Traill zniknął, został pod 
stępnie zamordowany. 

— Przyjaciółka panienki, panna 
Madzia. Chard, chętnie się z panem 
zobaczy, jeżeli pan zechce wstąpić— 
oświadczyła pokojówka, znów się u- 
kazując w przedpokoju. 

W sałoniku małego mieszkanka 
-Walerji powitała go ubrana z wy 
tworną prostotą dziewczyna. 

— Nazywam się Madzia Chard—- 
a z minką, w której wyraz 

skrajnej młodości walczył o lepsze 
z chęcią uchodzenia za otrzaskaną 
ze wszystkiem kobietę.—Jestem przy 
jaciółką Walerci. Dlatego tu jestem. 

  

Holiday uśmiechnął się ze szcze 
rego tonu dziewczyny, w której po 
akcencie odrazu poznał Ametykankę. 

Ja zaś nazywam się Herald 
Holiday i również przyjaźnię się z 
panną Insall. Dlatego ja tu jestem. 

— Przykro mi, ale napróżno się 
pan fatygował— przeciągnęła Madzia. 
—Walercia wyjechała i dotąd jej nie 
ma. 

Holiday dobył porte-cigare. 
— (Czy pani się na mnie rozgnie 

wa, jeżeli jej zadam parę pytań? — 
zagadnął, podając dziewczynie papie 
rosy. — Proszę mi wierzyć, że mam 

ważkie powody do tego. 
— Proszę gadać. A że mamy nawią 

zać tę łączność dusz, to możeby pan 
usiadł? 

Tak zaproszony 
sobie krzesło. 

— Jak mówiłem, mam bardzo waż 

  

    

Holiday wziął 

kie przyczyny, by prosić o informacje. 
Czy zechce mi pani powiedzieć, do- 
kąd się panna Insall udała - na tę 
majówkę? 

Amerykanka strzepnęła popiół z 
papierosa. 

— Czemużby nie? Pojechała na 
wieś do pani Laidleyowej Craig, 

— Dokąd? 
— Do Wykeham, blisko Dorkin 

gu, w Surrey. Ja także miałam tam 

jechać, ale miast tego spędziłam trzy 
dni w łożu boleści. Teraz żałuję, że 
się tak stało. 

Holiday, którego ciekawość zosta 

ła podniecona wzmianką o Craig, był 
jeszcze bardziej zaintrygowany wyra 
zem twarzy dziewczęcia. 

— (Czemu? 

— Ano widzi pan, przyjęcia u pani 
Craig bywają czasem. jak się to u nas 
mówi, trochę „postępowe, i może 
biednej Walerci nie poszło to w smak. 
Wszak pan wie, jaki z niej skromny 
fijołeczek. Dlatego żałuję, żem jej nie 
towarzyszyła. : 

— Kiedy miała powrócić? 
— Nie określiła pory, sądziłam 

jednak, że wróci dziś po południu. 
Przyjechałam więc tu z myślą, że 
poczęstuje mię herbatą. Ale dłużej 
czekć nie mogę; muszę jechać się prze 
brać, Czy podwieźć: pana? 

— Ślicznie dziękuję, ale jestem tu 
własnem autem. 

Pożegnali się serdecznie przed do 
mem. Panna Madzia Chard, mknąc 

do Ritza, gdzie zajmowała „skromny 
według siebie apartamencik, złożony 
z trzech po królewsku umeblowanych 
pokoi, prowadziła w duchu rozmowę 
z sobą samą. Głównym tematem tej 
wewnętrznej konwersacji byli: Wale 
rja Insall i Gerald Holiday. 

Ten ostatni byłby odrazu poszedł 
do naczelnika. Sir Edena Leycestera, 
gdyby mu Bishop nie był tak stanow 

czo zakazał wspominania w obecności 
szefa o Walerji Insall. Wobec tego 
pojechał do samego Bishopa. 

Lecz j tu czekał go zawód. 

— Pana Bishopa niema w domu. 
proszę pana — oświadczyła przyzwoi 
cie wyglądająca  kobiecina —Jestem 

właścicielką mieszkania. 

— Niema go?—powtórzył, czując, 
że go djabli biorą. — Kiedy ma wró 

cić? 
— (Co to, proszę pana, to niestety 

nie wiem. Pan Bishop bardzo jest 
porządny lokator, ale nigdy nie mówi 
zemną o swoich interesach. Bogiem 
a prawdą nie bardzo nawet wiem, 
czem się on trudni; tyle tylko zasły 
szałam, że pracuje w jakimś wielkim 
zakładzie krawieckim. Myślę jednak, 
że nie będzie go jakiś czas. 

— (Czemu pani tak sądzi? 
—-Ponieważ zostawił kartkę, że 

być może nie wróci przez kilka dni. 
— Dziękuję pani. 
W Holidayu až-się gotowało. W 

tak ważnych chwilach Bishop mógł 
chyba powiadomić go bodaj listownie 
o krokach, jakie przedsięwziął. Jeśli 
pracuje uad wykryciem zagadki bied 
nego Trailla, czemu nie powołał go 
do pomocy? 

W samochodzie jednak myśli jego 
wzięły inny obrót. Może to i lepiej, 
że Bishop wyjechał, W ten sposób 
Holiday ma ręce rozwiązane i będzie 
samorzutnie dochodził powodu tego 
zniknięcia, o ile jest to zniknięcie 
rzeczywiste. 

Zaczekał aż do następnego popo 
łudnia. Aczkolwiek ta bezczynność 
była okropną katuszą dla jego syslė 

mu nerwowego, osądził jednak, iż 

nie można tu działać na łeb na szyję. 
Wszelakoż, kiedy zatelefonowawszy 

o trzeciej, dowiedział się, że Walerja 
wciąż jeszcze nie wróciła, ani dała żad 

umeblowanie 

nego znaku życia, uznał, że czas 
przystąpić do działań. 

Wyszukawszy adres w księdze 
podręcznej, pojechał do pałacyku Cra 
igów w Wyndham Gardens i stwier 
dziwszy, że pani jest w domu, posłał 
jej swą kartkę wizytową. 

Kazano mu czekać w dużym hallu. 
Siedząc tam, usiłował przypomnieć 
sobie wszystko, co o tej kobiecie sły 
szał. Naogół nie były to myśli pocie 
szające. 

Służącej nie było aż dziesięć mi 
nut: gdy zaś nareszcie wróciła, była 
jakby zmieszana. 

— Pani przeprasza, że tak długo 
kazała czekać. A teraz prosi pana. 

Udał się za nią do salonu, którego 
sprawiło, iż musiał 

zmrużyć oczy. Ze Śmiesznie baroko 
wego fotelu powsłała na jego spotka 
nie niewiasta, bardziej jeszcze przypo 
minająca wiedźmę, niż oczekiwał na 
podstawie jej fotografjj w dzienni 
kach. 

— Jestem Laidleyowa Craig — 
oświadczyła. 

Holiday się skłonił. 
— Gieszę się z zaszczytu poznania 

szanownej pani — rzekł, a kobieta 

udała, że nie dostrzega  leciutkiej 

ironji w jego głosie, — Przyszedłem, 

aby zasięgnąć informacyj o jednej 

swej znajomej . с : 
Gospodyni stała się jeszcze uprzej 

miejszą. @ 
 Niechže pan usiądzie, 

Holiday. Oczywiście pali pan? — 
spytała, podsuwając mu skrzynkę 
bałkańskich cygaretek. — Więc słu 
cham. 

Przez chwilę Holiday nie odpowia 

dał, uwagę jego bowiem zajęło co 

innego. O jakie dziesięć stóp, poza 
fotelem pani Craig, wisiała gruba 
kotara, Otóż wydało mu się, że ta się 

rozchyliła i że w szparze  błysnęły 

panie 

czyjeś oczy. Może było to urojenie» 
ale... 'W każdym razie, trwało to 
sekundę zaledwie, gdyż teraz oto nić 
już nie mógł dojrzeć. 

Miał nadzieję, że nie zdradził swe 
go zdziwienia. 

— O ile mi wiadomo, panna Wa 
lerja Insall spędziła week-end u pam 
stwa na wsi w Surrey, proszę pani? 

I znów powiedział sobie, że może 
to urojenie tylko, lecz kobieta zda 
wała się zaniepokojoną. 

Opanowała się szybko. 
— Walerja Insall — powtórzyła. 

—Hm. jakież to dziwne! Owszem, 
spędziła week-end ze mną na wsi w 
Surrey. 

— Mówiła mi o tem jej przyja 
ciółka, panna Madzia Chard. Chciał 
bym, jeśli wolno, zapytać, czy panna 

Insall wyjechała od państwa w doh 
rem zdrowiu. 

Gospodyni zaczęła 
słownie: 

Ależ tak, proszę pana. Jeśli o 

to chodzi, sama ją wyprawiłam. 
Powiedziała mi, że jedzie do jakichś 
znajomych na wieś — gdzieś około 
Leicester, jeżeli się nie mylę. Ale 
skądże ten nadzwyczajny niepokój, 

proszę pana, chociażby pan był przy 
jacielem tej najmilszej z dziewcząt? 
Czyż panna Insall nie potrafi radzić 
sobie sama? W ciągu jej pobytu u 
mnie, odniosłam wrażenie, że jest 
bardzo samodzielna. 

Był to ze strony pani Craig fał 
szywy krok. Nie potrzeba było až 
dyskretnego chrząknięcia z za kotary» 

mówić wielo 

  

aby powiadomić o tem  Holidaya- 
Panią Craig ogarnęło gorączkowe 
podniecenie. 

Udał, że nie dosłyszał tego chrz% 
kania i starał się również nie zw!*% 
cać uwagi na dżiwne napięcie nerw? 
we swej rozmówczyni. 

(D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis, Wydawnictwo „Kurjer Wileński' S-ka x ogr. odp. Drukarnia „Znicz”, Wilno, ul. $-to-Jańska"1, tel. 3-40. z 
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