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Ukłać ogłoszeń 6-cio łamow. 

Nadzieje na Lozanne. 
Kryzys finansowo-kredytowy, jaki 

przeżywa 

długotrwałego przesilenia 

dziś świat w następstwie 

gospodar- 

czego, stanowi obecnie jeden z najważ 

niejszych czynników, pogłębiających 

i rozwijających powszechne niedoma 

gania. Wszyscy żyjemy w chorobli-    

  

iadczeniu, że żaden pie- wem przes 

niądz, 

tychczas sławy najbardziej „murowa- 

‘, nie jest dzisiaj pewny. Prasa an 

nawet ten, który zażywał do- 

nego” 

gielska zaczyna już szerzyć pesymizm 

  

w stosunku do franka francuskiego, 

nie mówiąc już 

powszechna  opinja 

wa wróży rychłe 

detronizację. Psychoza ta ma oczy- 

o dolarze, któremu 

międzynarodo- 

załamanie się i 

wiście swe głębsze uzasadnienie w 

zeszłorocznych krachach bankowych 

na terenie Austrji, Niemiec i Stanów 

Zjednoczonych, w odstąpieniu Anglji 

od parytetu złota, w dewaluacji pie- 

niądza 

skich i prawie wszystkich państw po- 

łudniowo-amerykańskich, 

w ustawicznie podnoszonych pomys- 

łach inflacyjnych, prowadzących w 

prostej drodze do obniżenia wartości 

walut. 

Te nastroje obaw i niepewności nie 

sprzyjają zawieraniu nowych  tran- 

zakcyj kredytowych na terenie mię- 

dzynarodowym. Państwa wierzyciel- 

skie nietylko nie udzielają nowych 

kredytów, ałe starają się jak najszyb- 

ciej wycofać gdzie można kredyty po 

kilkunastu krajów europej- 

wreszcie 

  

przednio udzielone i zrealizować pre- 

tensje pieniężne z innych 

Rygorystyczna polityka 

potęguje jeszcze bardziej kry 

nansowy i gospodarczy. Państwa dłuż 

nicze, zmuszone do regulowania pre- 

tensyj krajów wierzycielskich z zapa- 

sów swego złota, przy braku dopływu 

nowych kredytów i coraz większych 

trudnościach w spłacaniu długów to- 
warami, znajdują się w położeniu bez 
wyjścia. Jeżeli płacą — osłabiają pod 
stawę złotowo-dewizową swego włas- 

nego pieniądza, jeżeli przestają płacić 

tytułów. 

   

— pozbawiają się wszelkich możności 

i nadziei uzyskania nowych kredytów. 

Niektóre, jak Grecja, Węgry i częścio 

wo Bułgarja, przyciśnięte do ostatecz 

ności trudnościami gospodarczemi 

przestały już płacić. Inne, jak Austrja 

Rumunja, Jugosławja grożą w naj- 

bliższych tygodniach niewypłacalnoś 
cią. Nieliczne już tylko państwa dłuż- 

nicze płacą normalnie, czynią te jed- 

nak kosztem wielkich ofiar i wysił- 

ków. Do nich należy Polska. 

W tych warunkach zagadnienie 

przezwyciężenia kryzysu finansowo- 

kredytowego wybija się na czoło wszy 

stkich najbardziej dziś aktualnych za 

gadnień międzynarodowych. Jeżeli 

się tego zagadnienia nie rozwiąże, w 

najbliższych miesiącach _ wszystkie 

państwa dłużnicze, które jeszcze pła- 

cą, będą zmuszone pójść śladem Gre- 

eji i ogłosić niewypłacalność swych 

długów zagranicznych. Konsekwencje 

tego kroku byłyby niesłychanie po- 

bowiem tarcia 

polityczne i wojny gospodarcze po- 

między państwami, oraz przedłużyły 

przesilenie w całym świecie. 

ważne, zwiększyłyby 

Zagadnienie to nie jest łatwe do 
rozwiązania. Zahamowanie į przezwy 

ciężenie kryzysu finansowo-kredyto- 

wego wymaga przedewszystkiem u- 

dzielenia znacznych ulg państwom 

dłużniczym ze strony wierzycieli w 

formie moratorjum dla rat i procen- 

tów od zobowiązań długotermino- 

wych, konwersji szeregu zobowiązań 

krótkoterminowych na Średnio lub 

długoterminowe, obniżenia pobiera- 

nych procentów, a być może i anulo- 

wania pewnych zobowiązań w całości 

lub w części. Uczciwe i szybkie załat 

wienie tych spraw pozwoliłoby pań- 

stwom dłużniczym, najbardziej gnę- 

bionym przez kryzys, na głębszy od- 

dech i bardziej spokojne rozważenie 

dalszych dróg i metod walki z prze- 

sileniem. Na tem jednak nie wyczer 

puje się cała sprawa. W drugim eta- 

pie musiałaby być załatwiona kwestja 

udzielenia pomocy finansowej tym 

krajom, których waluta jest zagrożo 

na. Wzmocnienie tą drogą pozycji wa 

lutowej, jeżeli nie wszystkich, to przy- 

najmniej najważniejszych ośrodków 

gospodarstwa światowego, wniosłoby 

już znaczne uspokojenie i pozwoliło 

zkolei na przezwyciężenie powszech- 

nej dziś psychozy nieufności, utrud- 

niającej walkę z kryzysem na innych 

odeinkach życia gospodarczego. 

Rozwiązanie tych problemów za- 

leży całkowicie od głównych partne- 

gry polityczno-gospodar- 

czej, prowadzonej od paru lat, którzy 

rów wielkiej 

zasiądą przy stole w Lozannie w dniu 

16 czerwca. Słusznie też powszechna 

opinja całego świata przywiązuje mo- 

że tak wielką wagę do konferencji 

lozańskiej, jako do niezmiernie waż- 

nego etapu j — być może — czy nie 

ostatniej próby rozwikłania trudności 

gospodarczych świata na drodze poro 

zumienia. J. R. 

Pożegnalne wizyty. 
WARSZAWA. 28 5. (Pat). Amba- 

sador Stanów Zjednoczonych p. Wil 
lys złożył w dn. 28 b. m. przed połud- 
niem wizytę pożegnalną p. prezesowi 
Rady Ministrów A. Prystorowi, p. mi 

nistrowi spraw zagranicznych Zales- 
kiemu, nuncjuszowi apostolskiemu 
mgr. Marmaggi i wiceministrowi Be- 
ckowi. Ambasador Wilłys opuszcza 
Warszawę w nadchodzący poniedzia- 
łek. 

Pożegnaine przyjęcia dla 
prasy w ambasadzie Stanów 

Zjednoczonych. 
WIARSZAWIA, 28. V. (Pat). Wi gmachu 

ambasady Stanów inoczonych Ameryki 
Północnej odbyło się sobotę przyjęcie dla 
prasy, wydane przez ustępującego ambasa- 
dora Stanów Zjednoczonych p. Willysa i je- 
go małżonkę. W przyjęciu wzięłi udział 

   

   przedstawiciele prasy warszawskiej oraz ko- 
respondenci pism amerykańskich i angiels- 
kich. W; czasie przyjęcia ambasador Willys 

  

wygłosił do zebranych przemówienie, które 

zakończył słowami puszczam Polskę, aby 
powrócić do swojej pracy w Ameryce, ale 
drzwi mego domu pozostaną otwarte i mam 

że w przyszłości będę miał okazję 
się do zbudowania prawdziwej 

przyjaźni między Stanami Zjednoczonemi a 
Polską*. W imieniu zebranych dziennika- 
rzy za przyjęcie podziękował p .ambasado- 
rowi red. Szapiro. 

Wicekról Hedżasu opuścił 
Warszawę. 

« WARSZAWA. 28, 5. (Pat). W dn. 
28 maja o godzinie 7 min. 20 opuścił 
Warszawę Emir Faisal wraz ze swą 
świtą, udając się do Stołpców, a przez 
Stołpce do Moskwy. 

Pogrzeb ś. p. Feliksa 
Dutkiewicza. 

WARSZAWA. 28. 5. (Pat). W dniu 28 b. m 
o godzinie 9 min 30 rano odbył się pogrzeb 
ś.p. Feliksa Dutkiewicza, prezesa Sądu Ape- 
lacyjnego w Warszawie i b. kierownika Mi- 
nisterstwa Sprawiedliwości. 

W pogrzebie poza najbliższą rodziną zmar 
łego wzięli udział p. minister sprawiedliwości 

Michałowski, członkowie Sądów: Najwyższe- 
go, Apelacyjnego i Okręgowego w Warszawie 
urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości i in- 
ni. 

Zniżki kolejowe dla dzieci, 
wyjeżdżających na kolonie 

letnie. 
WARSZAWA. 28. 5. (Pat) 

Komunikacji przyznało ostatnio ulgi na prze 

jazd kolejami w wysok. 75 proc. normalnej 

taryfy dla dzi bez względu na wiek, wysy 

łanych na koionje letnie. Poza tą dużą zniż- 

ką każde dziecko może przewozić bćzpłatnie 

10 kg. bagażu. 

„Ulgi te obowiązują w okresie masowych 

    

    

  

Ministerstwo 

ci   

wyjazdów dzieci na kolonje letnie, a więc od 

1 maja do 1 listopada r. b. 

YZ 

Na Dalekim Wschodzie. 

Sytuacja w Szanghaju. 
MOSKWA. 28. 5. (Pat). Rząd nankiński 

rozformował chińskie izacje w Szang- 
haju. Ruch kol. na linji Szanghaj—Nankin 
został wznowiony. W prowincji Hunan poz- 
wolono handlować towarami  japońskiemi, 
rozwiązując organizacje antyjapońskie. 

   

  

za tekstem 10-ciołamowy. 
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Uchwała międzynarodówki socjalistycznej 
w sprawie sytuacji w Gdańsku. 

PARYŻ. 28. 5. (Pat). Na ostatniem 
posiedzeniu komitet wykonawczy 
międzynarodówki socjalistycznej przy 
jał następującą rezolucję: ь 

Komitet wykonawczy zwraca u- 
wagę wszystkich krajów na niebez- 
pieczeństwo, jakie grozi wskutek roz 
woju wypadków w Gdańsku. Rząd 
gdański opanowany przez hitlerow- 
ców ogłosił w ostatnich miesiącach 
wyjątkowe prawa w stosunku do kla 
sy pracującej. Rozwiązanie milicji ro 
botniczej, zawieszenie pism „Danz. 
Volkstimme', mord dokonany przez 
faszystów na osobie męża zaufania 
klasy pracującej, wskazują wyraźnie, 

że ruch faszystowski w Gdańsku dąży 
do pozbawienia robotników wszyst- 
kich praw. Liga Narodów, pod której 
protektoratem pozostaje konstytucja 
wolnego miasta, powinna interwen- 
jować przeciw takiemu pogwałceniu 
konstytucji. Jawna lub tajna dykta- 
tura faszystowska w wolnem mieście 
w bezpośredniem sąsiedztwie Polski 
stanowiłaby straszliwą groźbę dla po 
koju europejskiego. Obowiązkiem Li- 
gi Narodów jest uczynić wszystko, co 
leży w jej mocy, ażeby zarówno na 
jedną jak i na drugą stronę podzia- 
łać łagodząco. 
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Konferencja rozbrojeniowa. 
Ameryka żąda kontynuowania prac. 

GENEWA. 28. V. (Pat). Jak słychać w 
czasie wezorajszej rozmowy delegat amery- 
kański Gibscn oświadczył przewodniezącemu 
koniereneji rozbrojeniowej Hendersenowi, 
że delegacja amerykańska domaga się nie- 
przerwanego kontynuowania prac konferen- 
cji aż do osiągnięcia konkretnych rezulałów 
Dełegacja amerykańska sprzeciwia się nawet 
przerwie na okres letnich miesięcy, jak rów- 
nież w ezasie prae zwykłego Zgromadzenia 
Ligi Narodów we wrześniu. 

W ostatnieh czasach z różnyeh stron lan- 

sewana była pogłoska o odroczeniu konfe- 
reneji rozbrojeniowej do jesieni. Akcja de- 
legacji amerykańskiej nietylko skierowana 
jest przeciwko temu odroczeniu, ale przeciw 
wsżelkiej zwłoce w pracach konferencji, W 
kołach konferencji nie przewidują, by pro- 
pozycja amerykańska miała napotkać na 
sprzeciw, aby zaś wrześniowe Zgromadzenie 
Ligi Narodów nie kolidowało zbytnio z pra 
eami konferencji, omawiana jest możliwość 
zrezygnowania z dyskusji ogólnej na Zgro- 
madzeniu. 

Wielkie rozruchy na prowincji w Niemczech. 
BERLIN. 28. 5. (Pat). Wiadomości 

e wielkich rozruchach na prowincji 
w Niemczech napływają w dalszym 
ciągu. I tak w Wuppertal, podobnie 
jak w Dortmundzie spiądrowano liez 
ne sklepy z żywnością w dzielnicach 
robotniezych. Policja przez całą noe 
dokonywała obław w poszukiwaniu 
broni, przyczem oddała szereg salw 
do ekien domów. Jedna osoba została 
zabita, a kilka eiężko  poranionych. 
Demonstrane; atakowali maszyny po 
lieyjne, psując maszyny. 

Dziś w Wuppertal komuniści roz 
poczęli wileką agitację za rozbijaniem 

sklepów. Policja musiała zarządzić 
ostre pogotowie ; wypuścić na miasto 
patrole na samochodach pancernych. 
W ciągu ubiegłych 2 dni egółem are- 
szłewane 410 osób. 

Podobne zaburzenia miały miejs- 
ce w całym nadreńskim okręgu prze- 
mysłewym. W Elbrefeld ludność za- 
ezęła wznosić barykady, jednak musia 
ła odstąpić od tego pod naporem pe- 
licji, W Kolonj; 3 demonstrantów zo- 
stało ciężko poranioenych w czasie 
starć z polieją. W Dusseldorfie rez- 
bito i splondrowano 20 skiepów. 

  

Polak leci z Ameryki de Europy. 
LINDEN (Nev-Jersey), 28. V. (Pat). Let- 

nik poełski Stanisław Hausner wystartował 
dziś do Europy na jednopłatoweu, zaopa- 
trzenym w motor 6 sile 220 koni. Posiada 
en zapas benzyny 25 hktl. Jak infermują, 

lcinik kiernje się na Londyn względnie Pa- 
ryż, jednakże można spodziewać się, iż bę- 
dzie próbował dotrzeć do Warszawy, ponie- 
waż rodzice jego zamieszkują w Polsce. 

  

Bezdroża emigracji rosyiskiej. 
Wstrząśnięta mordem paryskim 

francuska opinja publiczna badać za- 
częła tło i grunt, na jakich zaistnieć 
mógł czyn Gorgułowa. Wyniki tych 
badań okazały się rewelacyjne. Ujaw 
niło się mianowicie, że literatura emi 
grancka Rosjan grzęźnie — za nie- 
licznemi wyjątkami — w lepkiem 
bagnie dekadentyzmu, rozbujalego 
mistycyzmu i niezdrowej grafomanji. 
Na plodach literackich rosyjskiej 
emigracji wyciskają charakterystycz 
ne piętno wspomnienia  „tłustsz 

przeszłości carskiej, poczucie bezsiły 
wobec sowieckiej rzeczywistości, u- 
czucie zawiści i nienawiści, wreszcie 
ta typowo rosyjska chęć niszczenia 
wszystkiego i plucia na wszystko, co 
w danej chwili roztrzęsionej psychice 
literatów z amatorstwa nie dogadza. 
Literatura to wręcz cuchnąca. W jej 
oparach i miazmatach mógł z tem 
większą łatwością dojrzeć potworny 
czyn zabójcy prezydenta Doumera. 

Weźmy oto do ręki dwa tomy 
wydanych w Paryżu poezyj  rosyj- 
skiego emigranta. Autor uważał za 
stosowne nazwiska swego nie poda- 
wać, Firma wydawnicza również nie 
znana, I-szy tomik nosi tytuł „Pieśni 
maszyn', II-gi — „Elbrus*. Pierwszą 

stronę zdobi portret autora w angiel 
skim frenchu wojskowym. Z treści 
można się domyślać, że autor był 
ongiś carskim oficerem czarnych hu- 
zarów, zaś obecnie pracować musi 
jako zwykły robotnik w zakładach 
Renaulta. Nice dziwnego, że autor 
żałuje dobrych czasów: 

„Żegnajcie, wygodne łoża! Żegnaj, spokoj 
ny śnie aż de południa... Žegnajeie, opero 
i balety! Żegnaj, dobre wino! Żegnaj, mój 
pułkowniku! Żegnajcie, oficerowie! Żegnaj- 
cie, wstęgi i naramienniki, ostrogi i ozdoby! 
Czerwone bydło zniszczyło blask koron i ga- 
leńów. Wszystko ee było piękne runęło, 
zdeptane eddawna. Wszędzie gnije czerwone 
i krwawe g.... Lenina". 

  

Rozgoryczony utratą wygodnego 
łoża, ostróg j naramienników poeta 
zwraca się z całą pasją przeciwko 
Żydom: 

„Żydowini, wyjąe z radości czynią rek- 
lamę.. Pogrzebali oni religję i błogosławią 
Szatana, Pozwólcie kozakom pogadać z wyz- 
nawecami Mojżesza. Dosyj ceremonij! Jest 
ieh stanowczo za wiele. Bez żadnej symfonii 
paeyfistycznej rozduśmy te żydowskie gady! 
Krew Żydowinów popłynie strumieniami. 

Pastwienie się nad Żydami nie 
wystarcza jednak sadystycznym in- 
stynktom anonimowego literata: 

„Cheiałkym być zarazą, by ukarać Naród 
Resyjski. Petworze, niewolniku, zasługujesz 
na bicz i będziesz go miał. Bądź tego pew- 
ny, obrzydliwy naredzie rosyjski! Gnij, — 
jeżeli ehcesz — w swych chalupach naro- 
dzie bestyj!* 

Nie wystarcza też i naród rosyj- 
ski: 

„Cheiałbym być Tamerlanem, by przeje- 
chać się swą szablą po Europie. Nasi wro- 
gowie, Anglicy utonęliby we krwi własnej. 
Cheiałhym być olbrzymem i zdeptać nogą 
Niemey, które potrafiły zatruć Rosję czer- 
wonem szaleństwem. Francuzom rozdzierał- 
bym zębami gardła lub wysyłałbym na Czar 
cią wyspę”. 

Te godne wilkołaka wyznania eks 
huzara mogą jednak z powodzeniem 
działać na słabe gławy takich Gargu- 
łowych, fermentując w nich, dojrze 
wając i popychając do niepoczytal- 
nych czynów 4 la Borys Kowerda. 
Zwłaszcza że autor. wstydząc się 

zapewne ujawniania swego nazwiska 
nie powstydził się jednak przesłać 
egzemplarze swego dzieła z odpowie- 
dniemi dedykacjami wybitniejszym 
emigrantom, jak gen. Czekotowskie 
mu, kpt. Werbemu, księciu Uruso- 
wowi, płk. Turganowowi, księciu Ga- 
garinowowi, hr. Manteuflowi i wielu, 
wielu innym. Snać pewny był ich 

wysokiego uznania i cichej aprobaty... 

Inny emigrant Grzegorz Bostunicz 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogloszen. 

wydał w Nowym Sadzie (Jugosławja! 
dzieło „naukowe“ p. t. „La Franc— 
Maconnerie et la Rėvolution russe“ 
(str. 288) х licznemi  ilustracjami. 
W dziele tem autor z całą powagą. 
przypominającego wysiedlonego—na 
szczęście! — z Polski grafomana 

Breszko - Brezskowskiego dowodzi, 
że „masoni obowiązani są nosić znak 
krzyża w skrapetce, by go deptać bez 
przerwy”, że „w 1881 r. Żydówka 
Gucia Gelfman oddała w szpitalu wię- 
ziennym duszę Belzebubowi, wydając 
na świat dziecko, którem był później 
szy grabasz Ros. Kierenski“, že „czap- 
ka frygijska, którą się widzi na znacz 
kach pocztowych Nicaragui i Kolum- 
bji jest bardzo podejrzana i nie bez 
kozery moskiewscy wysysacze krwi 
zamierzają w razie niebezpieczeństwa 
uciec do tych krajów*, że „organizacje 
harcerskie są nader niebezpieczne, 
gdyż dewiza harcerzy „Czuwaj jest 
dewizą Antychrysta, którego się obec 
nie w Paryżu wywyższa*, wreszcie, 
że „Rosja potrzebuje cara o żelaznej 
woli, wobec którego Piotr i Mikołaj I 
byliby jedynie dzieciakami. Car za- 
broniłby terminów „socjalizm i 
„partja*. Potrzebny jest car, który 
wymiótłby z Rosji wszystkich Żydów. 
Potrzebny jest car, na którego widok 
oderwane od Rosji państwa niepod 
ległe rzucałyby się mu do nóg, by 
lizać jego buty (ładne perspektywy 
dla Polski!)*. Kładę umyślnie kropkę, 
gdyż dalsze cytaty z dzieła Bostuni- 
cza kazałyby wątpić już nietylko. w 
„naukowość* lecz zgoła w zdrowy 
rozsądek autora, zaznaczę tylko na- 
wiasem, że i Gorgułow w swym .pro- 
gramie zielonych włościan* domaga 
się ekskomunikį samego terminų 
„socjalizm*, Z tego widać, jak zaraž 
liwa jest psychoza. 

Na zakończenie. wiązanka kwiat- 
ków* z tej zachwaszczonej niwy iite 
rackiej: 

„Wi piekle spetkałem Tołsteja i Lenina. 
Tego ostatniego ćwiczyły złe duchy po ple- 
each i szyi. Szatan siedział na swym tronie. 
Nad jego głową blyszezala piccioramienna 
gwiazda... W. raju przed Jezusem Chrystu- 
sera klęczał oedziany w złote szaty Cesarz 
Atikos) Ii-gi“. (9 DNI NA TAMTYM SWIE- 

*, siostra Faina, przedmowa pułk. Moi- 
jewa, Berlin). 

          
    

      

„W imię wielkiej i wiecznej prawdy hi- 
į, ja Iszc—Jehudi oznajmiam, že: 
będzie zkawiona jedynie przez emi- 

grantów, 2) komuniści padną pod ciosami si- 
ły zbrojnej emigrantów, 3) armia emigran- 
tów zaatakuje Sowiety z trzech stron 26 sier- 
pnia 1927 r. (11) („LA VERITE SUR ŁA 

    

RUSSIE*, Isze — Jehudi, Paryż, 1927). 

„Ijieołogjia bolszewików jest  ideclogją 
świń, Ludzie — świnie szanują się z po- 
wodu praey, jaką wykonują. Prawdziwy inte 
lekiualista skeńczy raczej pod mostem. niż 
hędzie pracował dla kawałka ehleha,.. Czuję 
wstręt fizyczny do swej żony i matki... Gdy- 
hym: mógł, zesiałbym na ziemię deszcz kwa- 
su pruskiego... Niesmak, jaki wzbudzają ku- 
dzie jest uczuciem głęhoko chrześcijańskiem* 
(„BZIENNIK CZŁOWIEKA  PRZECIĘTNE- 
GG“, tom HI. str. 38, Paryż). aa, 

„W! początkach 1929 r. odkryłem Ślady 
pobytu naszego cealonego cara... Na komu- 
nistach, bolszewikach, sacjalistach, Iibera- 
łach, zdrajcach ojczyzny i wrogach cara cią- 
žy odziedziczona po przodkach, legalna i 
wieczysta klątwa*. („OPRICZNIE CARIA*, 
pismo redagowane w Paryżu przez Włodzi- 
micrza Želekowa). 

Możnaby jeszcze wspomnieć o 
biuletynach „Trėjek terorystycznych“ 
wydawanych przez Rosjan w Am. 
Płn., pod wysokim protektoratem b. 
generała księcia Sergjusza Aleksan- 
drowicza Dołgorukija. Biuletyny te 
zamieszczają sprawozdania z „aktów 
chrześcijańskich* w rodzaju: „Koł- 
choz, „Krasnoje Znamia* został pod- 
palony przez trójkę terorystyczną Iwa 
na Chmurina. Budynki, maszyny i 
zboże spłonęły*; lub: „14 stycz- 
nia we wsi Wietrinowo zabity zo- 
stał z wyroku „Zielonego Dębu'* 
komunista Piotr Gurow“, lub: „12 
lutego w Zasławiu wykolejony został 
przez „Bractwo Rosyjskiej Prawdy* 
pociąg z robotnikami..." Można wy- 
mienić „rady praktyczne* porwania 
Maksima Gorkiego i wymiany go na 
Kutiepowa („Głupota czy zdrada*, 
J. Mażywin, Bruksela, 1930). Można 
cytować opinje „„Mladorosskoj Iskry““ 
(Francja), „Nabata* (Paryż), „Łucza* 
(Belgrad), „„Czasowoj'a* Paryż i in. 

Ze wszystkich tych pism, dzieł, 
broszur, książek płynie głucha, zapra 
wiona ciemnym, prymitywnym mi- 
stycyzmem nienawiść do obeenego u- 
stroju Rosji. Nienawiść nie licząca si 
z niczem i nikim. Nienawiść, podża 
gająca do aktów, których ofiarą pa 
dają ludzie niewinni i z których ko 
rzyść mają jedynie... bolszewicy. 

Myśl polityczna i artystyczna 
Rosjan, zamieszkałych poza granica- 
mi ojczyzny błąka się po grzęzawi- 
skach j bezdrożach. T. J—ski. 

ss 

    

   

WIADOMOŚCI z KOWNA 
DYMISJA DYREKTORJUM SIMAJTISA. 

W/ dniu 26 maja Dyrektorjum kraju Kłaj 
pedzkiego złożyło na ręce Gubernatora Gili- 
sa swą dym Gubernator dymisję przyjął, 
powierzając Dy: rektorjum pełnienie obowiąz- 

  

   
ków nadał, zanim nie mianuje, na podsta- 
wie art, 17 si atutu, nowego prezesa Dyrek- 
torjum. 

POŻEGNANIE B. GUBERNATORA. 

Jak podaje Elta, 25 maja w Kłajpedzie 
odbył się bankiet pożegnalny wydany na 
cześć b. Gubernatora Merkisa, Na bankiecie 
było obecnych 120 osób, w tem nowy Gu- 
bernator Gilis, wszyscy członkowie Dyrek- 
torjum, .konsulowie szeregu państw, z wy- 
jątkiem konsula niemieckiego, przedstawicie 
le różnych organizacyj i zawodów. 

Prezes Dyrektorjum Simajlis w swej mo- 
wie pożegnalnej nadmienił, że b. Guberna- 
tor Merkis, mianując go prezesem Dyrektor- 
jum, oświadczył, „należy pełnić to, co jest 
przewidziane ustawowo”. Tak samo p. Mer- 
kis za swego urzędowania w Kłajpedzie kie- 
rował się zasadami proworządności. 

WYROK W PROCESIE O EKSCESY 
ANTYŻYDOWSKIE Wi KOWNIE. 

Onegdaj zakończona została w Kownie 
głośna sprawa o ekscesy antyżydowskie w 
Kownie. 

Rozprawa trwała 3 dni i zakończyła się 
wyrokiem, skazującym: głównego oskarżo- 
nego b. policjanta Ubanrtasa na 9 miesięcy 
więzienia, 7 oskarżonych na 6 miesięcy, 4 na 
8 miesiące, 5-ciu uniewinniono. Powództwo 
cywilne sąd odrzucił. 

Wybitny ekonomista o świa- 
towym kryzysie walutowym. 

LONDYN, 28. V. (Pat). Prof. Gustaw Cas- 

sel, wybitny ekonomista szwedzki, wygłosił 
w Oxfordzie odczyt na temat światowego kry 
zysu walutowego Prelegent zaznaczył, że u- 
trzymanie standartu złeta jest niemożliwe, 
dopóki trwają długi wojenne. Zwyczajne od- 
roczenie spłat na kilka lat nie przyniosłoby 
żadnej korzyści. Sama obawa powrotu obec- 
nego kryzysu byłaby przeszkodą na drodze 
de uzdrowienia. Prof. Cassel zaznaczył, że 

należy oczekiwać, iż wszelka próba wznowie- 

nia spłat z tytułu długów wojennych wywoła 
nowy kryzys, anulowanie więc tych długów 

jest imperatywem. 

Znów Gajda wpadł. 
PRAGA, 28. V. (Pat). Z połeeenia mini- 

stra spraw wewnętrznych rozwiązana zosta- 
ła jako nielegalna organizacja młodzieży fa- 

szystowskiej, Równocześnie przeprowadzono 
szereg rewizyj w lokalach faszystowskich, 
jak również w prywatnych mieszkaniach fa- 
Szystów. Między innemi w mieszkaniu ich 

ywódey hylego gen. Gajdy w ezasie rewi- 
miano ednałeźć znaczną iłość komprori- 

ego materjału. 

opel 

Kronika telegraficzna. 
— Uroczysta Akademia dla uczczenia pa- 

mięci Ś. p. biskupa Władysława Baudurskie- 
go odbyła się staraniem Zw. Katolików Śląs- 
kich w Fryszłacie na Śląsku Cieszyńskim. 

        

   

  

  

— W sohetę bawił w Katowieach znany 
dziennikarz londyński Poljakow (Augurj, 
który był przyjęty m in. przez p. wojewodę 
Grażyńskiego. 

  

— Rozprawa przeciwko Majerowi Lej- 
zeórowi Blitzowi, oskarżonemu o zbrodnię 
szpiegostwa, gwałtu publicznego i nielegal- 
nego przekraczania granicy odbyła się przed 
sądem okręgowym w Krakowie. Blitz został 
skazany na 2 i pół roku ciężkiego więzienia. 

— Zderzyły się. dwa samoloty 32 pułku 
lotniczego w Dijon (Francja), zginęli dwaj 
piłoci wojskowi. 

— Olbrzymie nadużycie wykryto w Sym- 
feropolu (Krym) w organizacji handlowej 
„Krymtorg'. 3 dyrektorów krymtorgu odda- 
no pod sąd, zaś jaczejkę partyjną za niedo- 
pilnowanie rozwiązano. 

— Letu trarskontynentałnego z Helsing- 
forsu do Capetowa i zpowrotem dokonał 
znany lotnik fiński Waino Bremer. Bremer 
przebył przestrzeń 29.480 klm. w ciągu 240 
godzin, lecąc na własnej awjonetce sportowej 
80-konnej typu Junkersa. 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagieliońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

L 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 28.V b. r. 

WALUTY i DEWIZY: Dolary 8.87—8.89 
—8,85. Paryż 35,13—35,23—35,04. Szwajcarja 
174,40—174,83—173,93. Berlin w obrotach nie 

ofiejalnych 211,40. 

Tendencja przeważnie słabsza. 
PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc. po- 

życzka budowlana 31,50. — 6 proc. dolarowa 
48. — 4 proc. dolarowa 44,50. — 7 proce. sia- 
bilizacyjna 44,75 — 41,75. — 8 proc. LZ. B. 

GK i BR, obligacje BGK 94. Te same 7 proc. 
93,25—8 proc. obl. Pol. Banku Kom. Il em. 
81,50 — 8 proc. obl. Pol B. Kom. III i IV em 
93. — 4 i pół L. Z. ziemskie 31,50. 

Tendencja przeważnie słabsza. 
AKCJE: Bank Polski 70. 
Węgiel 17. — Tendencja utrzymana 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Błędne koło. 

„Nasz Przegląd*: rozważając ho- 
roskopy „epoki schyłkowego kapita- 
lizmu* stawia pytanie „kryzys czy 
katastrofa?“ 

„Kapitalizm ściśle europejski przedstawia 
mozaikę państw, wśród których najsilniej 
uprzemysłowione Niemcy zostały sztucznie 
wstrzymane w swej ekspansji światowej. 
Francja odczuwa już przeciwieństwa pomię- 
«lzy słabo rozwiniętą strukturą gospodarczą, 

a nadmierną „nadbudową imperjalistyczną. 
Kraje przemysłowo-rolnicze Europy Środko- 
wej, jak również kraje bałkańskie pomnaża- 
ją proces rozpadania się gospodarki europej 
skiej wskutek rosnącego protekcjonizmu i 
kurczowego ratowania bilansów płatniczych. 

Są to niewątpliwie objawy „schyłkowości'* 
eonajmniej w płaszczyźnie kontynentu eu- 
ropejskiego. 

Nie dziwnego, że niefortunne dotychczas 
pomysły ,„paneuropejskie* powracają ponow 
umie na porządek dzienny, gdyż tylko w tych 
szerokich ramach można sobie wyobrazić 

cie z sytuacji, które  zabezpieczałoby 
at kapitalistyczny przed katastrofą". 

No tak, rozumiemy. Ale eóż z 

opowiedzeń się za solidarnością, kie- 
dy równocześnie się stwierdza co 
innego: 

„,„..Przyznać niestety należy, że dotychcza- 
sowe próby „osiągnięcia międzynarodowych 

porozumień w dziedzinie gospodarczo-finanso 
wej nietylko zawiodły, lecz ujawniły coraz 
głębsze przeciwieństwa w obozie kapitali- 
stycznym”. < 

     

      

Więc błędne koło. Koło, które trze 
ba przełamać innemi metodami, niż 
te, których się dotąd imano bezsku- 
tecznie. 

Chesterton o misji literata. 

Szereg pism przedrukowuje wy- 
wiad londyńskiego „Everyman* z G. 
K. Chestertonem. Znakomity pisarz 
mie może mówić spokojnie o dzisiej: 
szym obrazie świata: 

Co można powiedzieć o świecie, w któ- 
rym miljony zdychają z głodu pośrodku wyła 
owanych po brzegi spichrzów? Niema ani 

7 w tem, co się dzieje. 
istnieć będzie ten straszliwy cha- 

ideowy. sądzę, iż obowiązkiem literata bę 

dzie walka z istniejącym zamętem. Jego to 
rołą i zadaniem jest określenie zasad i praw!- 

deł życia człowieka. Gdyby istniał ład i po 
rządek, gdyby społeczeństwo bytowało w wa- 

runkach zdrowia i ładu, mógłbym się zgodzić 
z tezą, artysta może zostać tylko artystą! 

Ale w warunkach obecnych, wobec koniecz- 
mości przywrócenia śŚ u równowagi, obo- 
wiązkiem literatów jest zająć miejsce w sze- 
regach reformatorów** 

Mówi to pisarz angielski i „„kon- 
serwatysta“. 

Korpus kadetów Ne 1. 
Korpus kadetów Nr. 1, który w niedzielę 

29 b. m. obchodzi swe doroczne święto, usta- 
nowione ku uczczeniu udział ukadetów lwow 
skich w III Powstaniu Śląskiem w r. 1921. 
łączą z Wilnem liczne i silne zadzierzgnięte 
węzły. Dwa lata j ędu w murach Grodu 
„Jagiellonów widzimy d. skich kadetów w 
okresie letnich miesięcy w czasie pobytu ic: 
na ćwiczenaich pod Nowemi Trokami, a 
wkrótce znów ich ujrzymy. W pamięci nie- 
jednego z Wilnian na zawsze się wyryło 
wspomnienie Mszy św. celebrowanej dla nien 
ma zakończenie Obozu w: ogrodach pałacu 
reprezentacyjnego przez nieodżałowanej pa- 

ęci Kapłana — Patrjotę Ks. Biskupa Ban- 

durskiego. 
Korpus też ze swej strony dał szczere do- 

wody pamięci swej o Wilnie i przywiązania 
do naszego mi i do tego, co naszym ser- 
«om jest drogie. mówiąc już o zainicjo 
wanej wśród kadetów Iwowskich rce na 
powodzian wileńskich, o której w swoim cza 
sie donosiliśmy, mamy do zanotowania nastę- 
pujące fakty. 

Kadeci Iwowscy pierwsi w całej Posce 
rzucili myśl zbiórki na pomnik umiłowanemu 
przez Wilno ks. Biskupowi Bandurskiemu i 
pokierowali tą ak lak, że już mają zeb: 
nych ponad 4500 zł. Kadeci Iwowscy posia- 

własną radjostację krótkofalową i 
w swem studpo stałe codzienne 

e, nie zapominają w audycjach tych 
nie i często wspomnienie o niem za- 

do Anglji. Szkocji czy Irlandji, 
et tam przy dobrych warunkach at- 

ycznych — niejednokrotnie sięga ich 

            

    

  

       

    

    

    

      

  
    

    

    

       

  

   
   

    

   

  

   

   
   

  

   

      

    

szereg lat w naszym grodzie 

adurski posłużył w dwudziesto- 

      ‚ wydanej staraniem Towar: 
j ł Korpusu Kadetów. Wreszcie inne 

wydawnictwo tegoż Towarzystwa — „„Walka 
ść i potęgę Polski*. stanowiące hi- 

storje Polski od ostatniego powstania do naj 
bliższych nam lat. napisane zostało, jak stwier 
dza autor w przedmowie, właśnie na Wileń- 
szezyźnie. 

Wobec tak licznych a serdecznych węz- 
łów, łączących Wiłeńszczyznę z Lwowskim 
Korpusem Kadetów, nie możemy pokryć mil- 
czeniem dorocznych jego uroczystości i uwa 

  

  

    

  

KUR J E R 

Magazyn materjałów wybuchowych 
2 w Bytomiu. 

BYTOM, 28. V. (Pat), W! dniu wczoraj- 
szym połieja bytomska dokonała rewizji w 
mi eszkaniu górnika iBerowskiego, odkrywa- 
jąc tam w piwnicy olbrzymi magazyn ma- 
terjałów wybuchowych. Skontiskowano 30 
bemb dynamitowych, 28 granatów ręcznych 
większych, 196 granatów ręcznych mniej- 
szych, 2 karabiny, karabin maszynowy w 
stanie gotowym do użytku, 50 ładunków do 
wysadzania mostów, druty izolacyjne i ma- 
gnety do wywoływania wybuchu w pe- 
wnej odległości, trzy zwjoe lontu i skrzyn- 
kę dynamitu wagi przeszło 4 kg. Bierowski 

Huragan nad 
MŁAWA, 28. V. (Pat). W| pow. mławskim 

przeszła gwałtowna burza, połączona z ober- 
waniem się chmury, piorunami i gradem 
wielkości grochu polnego. Huragan przewró- 
cił kilka stodół i zerwał dach z jednego do- 

i jego żona zostali w wyniku tej rewizji are- 
sztowani. 

Prasa niemiecka donosi , że śledztwo 
stwierdziło, iż Bierowski należał przed kilku 
łaty do związku walki z faszyzmem, maja- 
tego wyraźnie komunistyczny charakter. Nie 
zostało jednak jeszeze ustalone do tej pory, 
czy Bierowski utrzymywał do dziś dnai kon- 
takt z komunistami. Prasa polska w donie- 
sieniach swych zaznacza. że jest możliwe, 
ostatnio Bierowski znajdował się w obozie 
hitlerowskim. 

Mazowszem. 
mu. Ponadto od uderzenia piorunu spłonęła 
stodoła. Straty wynoszą około 66 tys. zł. 
6prócz szkód, wyrządzonych w zasiewach, 
których narazie nie ustalono. 

   

Trzęsienie ziemi. 
BIAŁOGRÓD, 28. V. (Pat). Tutejszy in- 

stytut sejsmologiczny zanotował wczoraj 
trzęsienie ziemi, którego ognisko położone 

jest w odległości 16.670 km. od Białogrodu. 
Wstrząsy trwały od 18 m. 13 do 19 m. 35. 

  

zapach nie plami ubrania. 

Przedstawiciel   

UWADZE GOSPODYŃ! 
Majlepiej zabezpiecza na lato futra llnne ubrania OB MOŁI w; wany proszek 

jepeński KATOL, co stwierdza fakt ten, Iż podczas rewolucji rosy: kiej ubrania, któ- 

re były przesypane proszkiem Katol I zo w Rosji, dopiero po upływie długich lut 

sprowadzone do Polski. okazały się całe Inie! 

K ATOL tępi również radykalnie robactwo: pchły, pluskwy, prusak! karzie- 

chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatach I t.- p. W Połsce Katol jest rbe- 

dany przez siły naukowe luznauy jako środek najskuteczniejszy do robocizna 

I owadów. Katol sprzedaje się w składach aptecznych 1 aptekach. 

H. WOJTKIEWICE — WILNO Kalwaryjska 2). 

tkniete przez mole. Kate! ma 

  
  

ZAKOPANE - BRISTOL REPREZENTACYJN 
HOTEL-PENSJONAT. 

Ośrodek życia towarzyskiego i sportowego. 
Idealne warunki wypoczynkowe. 

CENY POSEZONOWE — ZNACZNIE ZNIŻONE: 

      
Pokoje 

Yankesi tęsknią za wódką. 
NOWY YORK. 28. 5. (Pat). Sprawa pro- 

hibicji, jako zasadniczego postulatu gospodar 
czego, politycznego i etycznego, wysuwa się 
coraz bardziej na czoło zagadnień publicz- 
nych w Stanach Zjednoczonych. Że w: 
kich stron słychać o wzmocnieniu się a 
potężnych zrzeszeń, domagających się od- 
wołania prohibicji. Ruch antyprohibicyjny 
ogarnia coraz szersze sfery. Równocześnie do 
noszą z Waszyngtonu, że w pierwszych 
dniach bieżącego miesiąca w kalendarzach 
sądów federalnych i stanowych widniało 
24642 niezałatwionych spraw o pogwałcenie 
ustawy prohibicyjnej. W ostatnich 10 mie- 

siącach obecnego roku fiskalnego w sądach 

było przeszło 42 tys. analogicznych spraw, 

przyczem nałożono na winnych g ny w 

sumie 5.375.944 dol. W tym samym okresie 

aresztowano za pogwałcenie prohibicji 74 tys. 

569 ludzi oraz skonfiskowano ze przewożenie 

trunków 57 łodzi motorowych i 10.391 samo- 

chodów. Władze  skonfiskowały również 

21.803 przyrządów do wyrobów napojów 

wyskokowych, przeszło 11 miljonów kwart 
piwa, 8 milj. kwart wódki i półtora miljona 
kwart wina. 

Nowy statek. 
GDYNIA, 28. V, (Pat). Ze stoczni w Hel- 

singór w Danji spuszczony został na wodę 

nowy słatek „Lwów”, własność Polsko-Bry- 

tyjskiego Towarzystwa Okrętowego w Gdyni. 

Jest to 6-ty statek tego Towarzystwa, odda- 

ny dó użytku. Ładowność statku wynosi 

1900 tonn, szybkość do 13 i pół mil morskich 

na godzinę. „Lwów* wyposażony jest w no- 

woczesne urządzenia chłodnicze do przewo- 

zu ładunków łatwo psujących się, jak jaj 

  

   

      

  

  

    

  

    

  

Ja, 

masło, szynki, bekony, oraz 6 komfortowych 

kabin na 12 osób. 

Turniej szachowy. 

Mistrzostwo Warszawy zdobył 
Frydman. 

WARSZAWA, 28. 6. (Pat). Dziś o godz. 

2-ej w nocy zakończył się doroczny turniej 

szachowy 0 mistrzostwo Warszaw rok 

1932. Pierwszą nagrodę i tytuł m 

licy zdobył po raz trzeci z rzędu znany pol- 

ski reprezentacyjny mistrz Paulin Е dman, 

osiągając 11 i pół punkta na 13 m 

Drugą i trzecią nagrodą podzielili 

ny, mistrz klasy międzynarodowej Łow i 

młody, utalentowany szachista w rszawski 

Glocer. Czwartą nagrodę zdobył były mistrz 

Warszawy w r. 1929 Kremer. 5 nagrodę uzy- 

skał wybitny polski mistrz, reprezentujący 

Polskę na olimpiadach szachowych w Ha- 

dze i Pradze, Makarczyk. 

   
     

   

    

    

żamy poniekąd za swój obowiązek przesłać 

mu najszczersze 7 nia dalszej intensyw- 

nej, dla dobra państwa ofiarnej pracy i dal- 

szego rozwoju я 

Potrzeba Polsce mocnych, ideowo uświa- 

domionych, wolą hartownych ludzi, potrzeba 

ludzi czynu. г 

By takich ludzi potrafił zawsze wychowy 

wać, lego życzymy Lwowskiemu Korpusowi 

Kadetów w imieniu całej — zaprzyjaźnionej 

z nim — ziemi Wileńskiej. 

  

  

w. W. 

"Teatr Lutnia. 
$zczęście od jutra. Komedja Kiedrzyńskiego w 3-ch aktach. 

Komedja? Chyba dlatego tak ią 

autor nazwał, że pisze.o dramatach 
kobiecych serc, a męski dramat, je- 
dynego mężczyzny, młodego Morela, 
(bo jużci szmatławego geszeftsmana 
„.papy” nie można uważać za coś mę- 
skiego), potraktował p. Kiedrzyński 
lekceważąco, Więc mimo tytułu i wą- 
ipliwego happy endu jest to raczej 
dramat, rozwiązany nie według logik: 
psychologji i jakiegobądź prawdopo 
dobieństwa, ale na papierze, przez 
autora. Nie, stanowczo, w Polsce 
tylko kobiety mają dziś talenty scc- 

niczne. 
Takie historje o Monice, obie, i 

Nałkowskiej i  Morozowicz-Szczep- 
kowskiej, roją się od naciąganych, 
zestawionych przez autorki sytuacyj 
(np. to, że mąż Moniki wolał żeb, 
o nim myśla, że jest zbrodniarz 
zdradzał ją, niż żeby się jej przyznać. 
że zabił dwóch ludzi na wojnie, © 
czem ją miał poinformować jakiś 
obcy człowiek i w druigej Monice, 
fakt że zeszły się trzy kobiety, które 
uwiódł ten sam Jureczek), ale to nic, 
tamte sztuki są tak żywe, tak tętnią 
uczuciem, czemś wyszarpanem z du 
szy ludzkiej, jakąś spowiedzią, pra- 
wdą, patosem fatalności, że się o błę 

  

   

dach zapomina i słucha bez znudze 
nia, a owszem jakby z przywiązaniem 
do osób działających. One każą wie 
rzyć, że tak mogło być. 

A u Kiedrzyńskiego te wlokące się 
trzy akty, te pętające się bez potrzeby, 
nie nierobiące osoby, te epizody, któ 

re mogłyby być, albo nie być, te 
końce aktów, że zdaje się już, no już 
nie niema do powiedzenia, a tu autor 
jeszcze słówko, jeszcze kwestyjkę. 
jeszcze anegdotę, nie wiążącą się z 

całością! Na co np. autorowi było po- 
trzebne robić z bohaterki ex aktorkę? 
Żeby wytłumaczyć publiczności do- 
skonałość komedji do której siebie 
zmusi... Ależ drogi panie, czyż nie 
spotkałeś w życiu kobiet nie aktorek, 
które doskonale grały swe role, a 
aktorek, które w życiu nic nie po- 
trafiły zagrać? Więc się pęta po sce- 
nie stary towarzysz, występujący niby 
dobry duch za każdym razem, gdy 
w biednej artystce duch słabnie. 

'Temat taki: matka, artystka, sie 
dzi od wieków na wsi z córką, nigdzie 
nie bywa, chodziubrana jak służąca. 
Dlaczego? Nic tego nie tłumaczy, 
mąż ją opuścił, dlaczego nie wiado- 
mo, bo jeśli chciał robić: geszefty z 
jakąś doktorową, to mógł zabrać i 

utrzymaniem od zł. 14. — Pokoje bez utrzymania od zł. 6 

  
  

  
  

P. redaktor i wydawca „Słowa pozwolił 

sobie wczoraj na inkryminowanie nam „ko- 

munistycznej deklamacji“. Wyczytal ją w ar- 

tykule p. Dembińskiego p. t. „Tragedja Ja- 

ponji*, a dla pewności odwołał się do opi- 

nji Minist, Spr. Wewn. Rozumiemy dosko- 

nale intencje tego wystąpienia. Można otrza- 

skać się ze wszystkiem, nawet i z takiemi 

metodami konkurencji wydawniczej. „Życie 

nie jest romansem* — mawiał, doznając u- 

czucia obrzydzenia, jeden z naszych b. mi- 

nistrów. 

„Komunizowanie*. p. Dembińskiego jest 

dla bolszewiekich aspiracyj wielokrotnie gro- 

) apologja reakcji społecznej, 

uprawiana bez wytchnienia na łamach „Sło- 

wa”. Kiedyś się przekonamy co jest pewniej 

szą tamą przeciwko ofenzywie moskiewskiej: 

p. Antoni Jundziłł ze swoim związkiem des- 

perujących* ziemian i jego wileńskim orga- 

nem, czy młode pokolenie reformislów spo- 

łecznych. 

Obfite pouczenia jak należy pisać arty- 

kuły, oraz rozważania na temat gustów pu- 

bliczności czytającej „Słowo* są elementem 

humorystycznym artykułu p. .t. „Kłótnia o 

'Japonję*. Zapatrzenie się we własny pępek 

i zapraszanie do tego innych można trakto- 

wać pobłażliwie, jako zajęcie niezachęcają- 

ce, ale nieszkodliwe. 
m 

niż 

        

  

  

  

WII BR SSE T 

NIE 
UNIKAJMY katy SŁOŃCA 
= ODPIEGOW 

UCHRONI NAS KREM 

Sprawca napadu na listonosza 
stanie niebawem przed sądem dorażnym. 

W, wyniku śledztwa, prowadzonego w 
trybie doraźnym, urząd prokuratorski spo- 
rządził akt oskarżenia w sprawie Stanisława 
Nurkowskiego, sprawey napadu rabunkowe- 
go na listonosza Antoniego Cybulskiego i 
wszystkie akta przesłał do dyspozycji sądu 
Gkręgowego z wnioskiem ukarania oskarżo- 
nego z art. 49 i 455 p. 12 k k. 

Jak sobie czytelnicy przypominają, na- 
pad, o którym mowa, miał miejsce w dniu 
2 b. m. w chwili gdy doręczający zaopatrze- 
nia miesięczne emerytom listonosz Cybulski 
znalazł się na klatce schodowej domu Nr. 69 
przy ul. Kalwaryjskiej. 

Oczekujący na ten moment Nurkowski, 
wyjął z zanadrza siekierę i tą wymierzył 
cios w głowę Cybulskiemu, na szczęście je- 
dnak tak niefortunnie, że przeciął tylko da- 

szek czapki oraz spowodował guz na gło- 
wie. Drugi cios został udaremniony przez 
Cybulskiego, który zdążył unieruchomić rę- 
kę napastnika i zmusił go do porzucenia 
siekiery. 

Sprawca nieudanego zamachu rzucił się 
do ucieczki, lecz niebawem został ujęty. 

Nurkowski przyznał się do winy, twier- 
dził jednak, że napadu nie uplanował zgóry, 
lecz myśl zawładnięcia pieniędzmi posiada- 
nemji przez listonosza zrodziła się w ostat- 
nim momencie, a siekierę miał przypadkowo, 
gdyż kupił ją okazyjnie w tym czasie od ja- 
kiegoś chłopca 

Za ten zbrodniczy czyn Nurkowski, któ- 
ry obecnie przebywa w więzieniu, niebawem 
stanie przed sądem doraźnym Ka-er. 

Proces o sfałszowanie testamentu 
ks. Juljana Ellerta. 

Osk. gospodyni księdza zbiegła. Osk. Wieczorek skazany 
na więzienie. 

Zgon Ś p. ks. kanonika Juljana Alojzego 
Ellerta, b. proboszcza parafji Św. Jana v 
wywołał w swoim czasie komentarze wśród 

społeczeństwa. Materjału do różnych wersyj 
i plolek głównie dostarczała okoliczność, iż 
koło kapłana grupowali się ludzie o b. po- 
dejrzanej reputacji. 

M.in. obudził duże zastrzeżenia co do au- 
tentyczności testament zmarłego, który zło- 
żyła w sądzie okręgowym do zatwierdzenia 
gospodyni księdza W'acł. Subotkiewiczowa, 
którą według tego dokumentu, testator czy- 
nił niemal wyłączną swą sukcesorką. 

W? toku postępowania spadkowego, pod- 
niesiony został zarzut, iż cał ydokument jest 
sfałszowany, a wobec lego sprawą zajął się 

prokurator. 
Wjszczęte śledztwo ustaliło, iż akt ostat- 

niej woli księdza sporządzał niejaki Józef 

Wieczorek. trudniący się pokątnem pośred- 

nictwem i pisaniem próśb i podań. Na tem 

tle popadał nawet w kolizje z kodeksem kar- 

nym, w związku z czem karany był sądownie 

Wieczorek bazę operacyjną posiadał w przed 

sionku gmachu magistratu. 
Pewnego razu, a było to w końcu 1925 

roku, Wieczorek wezwany został do miesz- 

kania ks. Ellerla. Tu dowiedział się, że ks. 

jest cierpiący i pragnie sporządzić testament 

a o pomoc w fej sprawie prosi jego. 

Ponieważ do prawomocności takiego aktu 

iezbedni są Świadkowie, przeto omówiono, 

‚ w najbliższą niedzielę do mieszkania ks. 

Wieczorek zaprosi według swego uznania 

świadków i w ich obecności utrwali na piś- 

mie wyrażoną przez księdza wolę. | 

Dalej ustalono, iż Wieczorek w pierwszym 

rzędzie zwrócił się do swego przyjaciela i 
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Zostało otwarte Krawieckie Pogotowie „„WILNIANKA'— Portowa 10, tel. 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. 

  - Ao 

najłańszy i naj: 
lepszy środek 

  

  

   

  

   

  

Do nabycia we wszystkich aptekach i składach aptecznych 

, 

© działa pewnie 

© uśmierza bóle 

© usuwa zapalenie   
  

żonę, i eórkę do stolicy, a trudno 
uwierzyć, że sławna artystka, która 
zeszła ze sceny po wyjściu zamąż, 
opuszczona przez męża, tak upadnie 
na siłach, że robi z siebie dobrowolnie 

i bezeelowo flądrę, i odmawia sobie 

wszelkiej rozrywki. 
Ale w takiej flądrze zakochuje się 

bez pamięci młody Morel. zaręczony 

wolą dwóch ojców finansistów z jej 
córką. Jeśli się kocha w niej takiej 
jaka jest, to pocóż się zmieniać”? 
Jednak pod wpływem słarego aktora 
który się niespodziewanie zjawia, i 

zapewnia ją, że zcze jest młoda 
i piękna, przeobraża się w zalotną 
i strojną, i dopiero uwodzi wszyst- 
kich, a przyszłego zięcia najbardziej. 
Przychodzą też jacyś panowie z któ 
rymi pije i którzy się do niej zalecają 
bardzo niesmacznie, Czy ją znaj w 
kształcie flądry? Czy ulegli czarowi 
po przeobrażeniu, też nie wiadomo. 
Poco oni się zjawiają? Też nie zgad- 
nąć. Córeczka, brłutalny, wysporto- 
wany głuptas, tarmosi narzeczonego 
i włazi mu na kolana, jest szczera, 
brzydząca się papą, ale wchodząca 
z nim w sojusz przeciw Maman, któ- 
ra nietylko jest do wzięcia, ale i 
bierze... różową zarzutkę i młodego 
Morela ze sobą. Narazie do teatru. 
potem ma mocne postanowienie, że 
i do ołtarza, a córka...? Pocieszy się. 
Jest młoda j nie ma serca, A niepraw- 

da, ma! Czy serce? Tak jak ją autor 

    

          

przedstawił w dwóch aktach, to bru- 
talne stworzenie mówiące tylko o 

muskułach i rekordach, musztrujące 
narzeczonego, o wiele bardziej od niej 

kobiecego, nie może się nagle prze: 
dziewczątko  wołające 
zapewniając, że nie 

przeżyje straty narzeczonego. Zresztą 

ślepyby widział jaka to niedobrana 

para, będą się kłócić i będą nieszczę 

sliwi, na nic będzie ofiara biednej 

Maman. uczyniona zapomocą najgłup 

szej w świecie komedji, w którą tylko 

idjotaby mógł uwierzyć. Mianowicie 

wmawia młodemu Morelowi, że u- 

wiodła go, żeby się zemścić na mężu 

i ściągnąć go do siebie, a to taki 

bubek, że w domu żony i córki pro- 

dukuje się z długoletnią kochanką 
doktorową, z pod ciemnej gwiazdy, 

której 400.000 zł, (nie żałuje tych zło- 

tych p. Kiedrzyūski!) wpakował w 

swoje brudne intere Ona go łaje. 
poniewiera j wykazuje całą szmatła- 
wość typu. co p. Wyrwiez podkreślił 
jeszcze niezwykłą charakteryzacją. 
autor niczem nie uzasadnił miłości 
i ufnoścj 400-tys. Tylko idjota mógł- 
by uwierzyć w tę komedję, ale Morel 

wierzy i kupione bilety sleepingowe 

do Paryża dla Maman i siebie, oddaje 

bezwolnie j ze łzami córeczce, i tak 

wyjeżdżają w podróż  przedślubną, 

bez błogosławieństwa j nawet cywil- 

nego ślubu... A gdzież ci autorzy pol 
scy widują te swoje typy? Gdzie oni 

    

      

    

*ralną zgrozę ducha 

kolegi po fachu, Nikodema Radzieckiego, po 
dającego się za adwokata, a ten już w ostat 
niej chwili zaprosił na świadków spotkanych 
na ulicy swych znajomych Michała M. 
kowskiego i Piotra Palewskiego — rzemieś 
ników — niemal analfabetów. 

W] ten sposób zgrupowane towarzystwo 
ożywione monopolłką, udało się do ks. El- 
lerta, który w tym czasie był sam w domu. 

Ks. dyktował tr a Wieczorek przelewał 
ją na papier. Po zakończeniu tej czynności, 
Wieczorek odczytał testament, a następnie 

ks. Ellert,jako testator, oraz wszyscy a 
tujący przy tem, jako świadkowie, podp 

akt, który zabrał ksiądz. 

Zakwestjonowany testament zgłoszony po 
śmierci ks. Ellerta we wrześniu 1926 r. przez 
Subotkiewiczową, poddany został ekspertyzie 
fotomikrografologicznej i biegli kategorycz- 
nie orzekli, iż podpisy na testamencie ks. 
Ellerta oraz świadków Maszkowskiego i Pa- 
lewskiego są przekalkowane z oryginału. 

Na tej zasadzie zrodziło się usprawiedli- 
wione podejrzenie, że po śmierci ks. Ellerta 
Subotkows w porozumieniu z Wieczor- 
kim i Radzickm sporządzli nowy tstament 

isy ks. Ellerta i dwu innych świadków 

      

   

  

        

        

_  Testator oczywiście po śmierci nie mógł 
protestować, natomiast świadkowie Masz- 
kowski i Palewski nie orjentowali się w spa- 
czonej treści dokumentu oraz, nie mogli zna- 
leźć różnicy "między podpisami zakwestjono- 
wanemi a swemi istotnemi. 

Sprawa ta ciągnęła się przez kilka lat. W 
tym czasie Radziecki zmarł, zaś Subotkiewi- 
czowa zbiegła, a rozesłane za nią listy goń- 
cze narazie nie dały pozytywnego wyniku. 

Na rozprawę w tej sprawie, jaka toczyła 
się przed sądem okręgowym w trybie upro- 
szczonym zjawił się jako oskarżony jedynie 

    

   
Wieczorek. 

Nie przyznał się on do winy i twierdził, 
że przedstawiony przez Subotkiewiczową tes-      

  

tament jest ten sam, który ks. Ellert osobiś- 
cie podpisał wraz ze świadkami. 

Świadkowie Maczkowski i P. 
konkretnego do sprawy nie wnieśli 

Podprokurator p. Janowicz, podkreślając 
jaskrawe momenty sprawy świadczące o 
przestępczej zmowie oskarżonego z innymi 

celem sfałszowania testamentu, oraz powo- 
łując się na jak rzadko kategoryczną eksper- 
ityzę, prosił o zasądzenie podsądnego, 

Sąd W osobie p. sędziego A. Orlickiego, 
przychylając się do wywodu oskarżyciela, 

uznał, że wina osk. Wieczorka została do- 
wiedziona w zupełności i skazał go na osa- 
dzenie w więzieniu, zamienającem dom po- 
prawy przez półtora roku. 

Karę tę na mocy amnestji zredukowano 

do 1 roku więzienia (d. p.). 
Skazanego sąd postanowił oddać do czasu 

uprawomocnienia się wyroku pod dozór po- 
licji z obowiązkiem meldowania się co dwa 
tygodnie. Ka-er. 

  

   

  

    

  

   

    

  

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! ь 

takich ludzi z nieprawdziwego zda 

rzenia znajdują? Temat rywalizacji 

matki z córką był już opracowany 

nieraz, w tym sezonie już p. Szpakie 

wiczowa, grała taką rolę, b. ładnie 

i w bardziej sensownym układzie zda 
rzeń, ale w tem Szczęściu od jutra 
nagromadził autor tyle ciężkich, nie- 
potrzebnych zsczegółów, tak zesta- 
wił i przejaskrawił kontrasty, że słu 
cha się rozwlekłych aktów ze znie 

cierpliwieniem i nudą. 
A przecie, dzięki zwłaszcza dosko 

nałej grze artystów, którzy lubią 

mieć role obfite w słowa, są sceny 
ładne i wzruszające, albo komiczne, 
w drugim akcie. P. Wyrwicz dał nowy 
jak lombrozowski typ  chciwca. 

Ten człowiek zagra nam kiedy i 
Skąpca. Moliera j Schyloka Shaekes- 

реага, zobaczycie.. tak ciekawie 

ubrał swego jegomościa w karykatu 
materjalizmu, 

pieniądza, złota. Autor przeciwstawił 

mu starego artystę, dla naiwnych 

kontrastów i tylko pogodnego talentu 
naszego Wołłejki trzeba było, żeby 
można strawić te patetyczne tyrady 
o sztuce i to zjawianie się aniołostró 

żowe. P. Szpakiewiczowa grała Ma- 
man z wielką, subtelnie wycieniowa- 
ną inteligencją i szczerem wzrusze 
niem w ostatnich scenach, bardzo 

trudnych. Autor postawił, tak sytu- 
ację, że nie można współczuć, ani 

wysportowanej pannicy, ani głupie- 
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SPORT 
6 P. P. LEG. — MAKABI 1:1 (0:0). 
Mecz powyższych drużyn zakończył się 

sensacyjnym wynikiem remisowym. Makabi 
swym licznym zwolennikom zgotowała przy 
krą niespodziankę, grając przez cały czas 
bezplanowo z wielkim trudem wydusiła 
wyrównującą bramkę. Coprawda nieudolny 
atak drużyny żydowskiej zaprzepaścił niezli- 

    

      czoną ilość muro ych pozycyj, tem niem- 
niej wojskowi niejednokrotnie dochodzili 

do głosu i częstokroć poważnie zagrażali 

  

bramce przeciwnika. Po beznadziejnie słabej 
grze obu zespołów pierwsza połowa nie daje 
konkretnego wyniku. 

  

Zaraz po przerwie najłepszy gracz na bo- 
isku — środkowy napastnik wojskowych 
Hajdula zdobywa prowadzenie. Makabi roz- 
paczliwie rzuca się do ataku nie może jed- 
nak poza kilku kornerami wydusić. Wresz- 
cie pada upragniona bramka. Sędzia p. Ma- 
lanowski goala nie uznaje. Decyzja sędziego 
rozpętała istną burzę na widowni. Przy nie- 
milknących ach i gwizdach toczy się da- 

  

  

   

  

   
   

lej bezładna kopanina. Makabi dopingowana 
przez widowni: ę dąży do wy 
równania. W'res strzał Kot-    
łowskiego ląduje w upragnionej bramce. Gra 
nadal w niczem się nie źmienia. Obustronne 
bezplanowe wysiłki nie dają pozytywnego 
rezultatu. 

Makabi znajduje się obecnie w bardzo sła 
bej formie, o ile potrwa ona przez czas dłuż 

y, będzie ona musiała zrezygnować z pre- 
tensyj odegrania poważniejszej roli w te- 
gorocznych mistrzostwach. 

6 p. p. Leg. grał b. ambitnie, nie posiada 
jednak dobrze zmontowanej drużyny i poza 
kiłku wybitnemi jednostkami reszta jeszcze 

beznadziejnie słaba. 

Sędziował, jak już nadmieniliśmy, p. Ma- 

lanowski. 

    

     

Wyniki półfinałowych ifinało- 
wych zawodów o mistrzostwo 

Warszawy w tenisie. 
WARSZAWA. 28. 5. (Pat). W sobotę od- 

były się w Warszawie półfinałowe i finałowe 

zawody o mistrzowstwo Warszawy w tenisie. 

Najwięcej zainteresowania wywołał finałowy 

mecz o mistrzostwo Warszawy między Niem- 

ką Horn a mistrzynią Polski Jędrzejowska. 

Połka niestety, była tym razem niedysponowa 

na i spotkanie przegrała w 3 setach 1:5, 4:6, 

6:2. Niemka w ten sposób zdobyła tytuł mi- 

strzyni Warszawy. Mniej szczęśliwie skończył 
się mecz berlińczyka Eichnera z Hebdą w roz 

rywkach półfinałowych. Hebda wygrał — 

spotkanie zdecydowane w 2 setach 6:2, 6:3. 

W grze podwójnej para Tłoczyński — Maks 

Stolarow zwyciężyła parę Goldstein — Lie- 

bling 6:4, 6:1. W zawodach junjonów w fina- 

le Majewski wygrał ze Skarżyńskim 6:3, 6:3. 

Zwycięstwo polskiej drużyny 
piłkarskiej w Gdańsku. 
GDAŃSK, 28. V. (Pat). Drużyna piłkarska 

polskiego klubu sportowego Gedania zwy- 
ciężyła najlepszą drużynę Gdańska w piłce 
nożnej w stosunku 5:4. Pokonana drużyna 
Preussen zdobyła dwie bramki ze strzałów 
samobójczych Gedan, 

L ЬЕ ОЩИЕННВЬ УРЕ 

WŚRÓD PISM. 
— Numer 22-gi tygodnika społeczno-li- 

terackiego „Kobieta Współczesna”, o treści 

interesującej i nader aktualnej przynosi nam 

wiele cennych artykułów — streszczenie ni- 
żej podajemy: 

  

  

    

  

Artykuł wstępny p. t. „Józef Weyssen- 
hoff* — C. Z., następnie „Ćwierćwiecze od- 
rodzonego teatru w Wilnie* — H. Romer. 
„Schronienie* — Janiny Ezupowiez, „„5 
wiosenny* — N. Samatyhowej, „Z te 
— (z. Wpjeńskiej, „Na marginesie I 
£b i — Haliny Siemieńgkiej. 

  

          

W. dziale literackim czytamy: 
odczyt Heleny Boguszewskiej, 

przez radjo. „Typy i typki ekranu“ 
ieści „Septimus* — w przekładzie 

za-Krasuckiej. 

    

   
  

  

Janiny Zawi 

S SI IT I II I I 7 I I IIS 

mu Morelowi, bezbarwnemu zupelnie, 

ani tej, zmieniającej się w kilka mi 
nut, stęsknionej do miłości kobiecie, 
która poświęca się niewiadomo  po- 

co j dła kogo. Dla córki? Ależ sama 

mówiła j słusznie, że ona przeboleje 

prędko, j taki typ da sobie rady lepiej 
niż ona. Tradycyjne „Mamusiu: 
brzmi w ustach tej dzielnej bądź co 
bądź dziewczyny, którą rodzice opu- 

szczają, dość papierowo. P. Szpakie 
wiczowa zagrała to wszystko w bar 

dzo pięknym stylu, szlachelnym i ze 

    

skoncentrowanym patosem. P. Ka- 

mińska wpadła w manjeręl... Może 

jej za dużo dawali ról podobnych do 
siebie, ale głosem, gestami, robi 
wciąż to samo. Ostrożnie! Dobrą jak 
zawsze w rolach komicznych była p. 

Jasińska, nie przeszarżowując bardzo 

przez autora wyjaskrawionej © roli 

doktorowej, a p. Milecki... cóż niebo- 

żę miał począć ze swą matołkowatą 

rolą? Był pełen wdzięku, bo to zaw- 

sze może, Śpiewał ładnie paryską pio 

senkę w nastroju zmroku. ale cały 

ten koniec pierwszego aktu jest tak 

zbyteczny, że i to ginęło. 

Tak, artystów mamy pierwszorzęd 

nych, ale autorów... pożal się Boże! 

Dekoracje j oświetlenia były ładne, 

publiczności mało i nudziła się setnie. 

Hro. 4. 

peb z iwa
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Pomnik Marszałka Piłsudskiego 

w Pińsku. 
W dniu dzisiejszym w Pińsku zo- 

słanie odsłonięty pomnik Marszałka 
J. Piłsudskiego. Na uroczystość odsło 
nięcia wyjechała z Wilna delegacja z 
prezesem Sądu Apelacyjnego Wyszyń 

skim. Z Brześcia wyjechał wojewoda, 
dowódca O. K. oraz delegacje wojsko 
we, przysposob. wojskowego, Strzel- 
ca i przedstawicieli organizacyj spo- 
łeczno-oświatowych. 

Dantejskie sceny 
w baraku koncentracyjnym podczas pożaru. 

  

Z pegranicza donoszą, iż podczas oneg- 
«dłajszej burzy, która szalała na terenie po- 
wiatów północne-wschodnich naszego woje- 
wództwa oraz pogranicza sowieckiego kilka 
piorunów uderzyło w barak sowieckiego 0- 
bozu koneentracyjnego w Borowianach koło 
Gródka Ostruszyckiego. 

W. baraku wybuchł pożar. Ogień momen- 
talnie objał eały budynek. Uwięzieni włoś- 
cianie w ilości 135 osób poczęli w popłochu 
wyważać drzwi i zakratowane okna. Zanim 
służba baraku otrzymała zezwolenie wypu- 

  

   

  

szczenia internowanych 11 włościan uległo 
uduszeniu, kilkunastu odniosło ciężkie popa 
rzenia. Depiero po pół godz. przybyła kom- 
panja wojska, która otoczyła płonący barak, 
zaś służba obozu poczęła otwierać zamki ba 
raku. Z ilości 135 uwięzionych zaledwie wy- 
dostało się 58 przytomnych, pozostali op- 
rócz tragicznie zmarłych, byli poparzeni lub 
nawpół obłąkani i nieprzytomni. 

Na miejsce wypadku przybyła komisja z 
Mińska, która prowadzi dochodzenie. 

  

Krwawa tragedja romantyczna. 
20-letni młodzieniec zastrzelił narzeczoną i opiekuna. 

Z Mołodeczna donoszą © krwawej trage- 
ji na tle miłosnem, która rozegrała się w 
zašcianku Sieleć, gminy bienickiej, powiatu 
mołodeczańskiego. 

    

ąsiedniego zaścian- 
ku niejaki Narużański już od dłuższego cza- 
su: kochał letnią mieszkankę zaścianku 
Sieleć Wojeiulewiczównę. 

    

   

Młoda dziewczyna odpowiadała mu wza- 
jemnoś i w najbli ym czasie miał się 
odbyć ich ślub. 

Na przeszkodzie jednak ich szczęścia sta- 
nął opiekun Wojciuliewiczówny Piotrowski, 
Który kategorycznie oświadczył wychowancee, 
i gdy nie pozwoli na pošlubienie Naru- 

Žžauskiego. 

   

  

Upor Piotrowskiego doprowadzil do fa- 
talnego finału. 

Witezoraj w godzinach porannych Naru- 
żański zaczaił się wpobliżu domu Piotrow- 
skiego i w chwili kiedy ten wyszedł z mie- 
szkania zbliżył się do niego i wydobywszy 
rewołwer strzelił doń dwukrotnie, kładąc P. 
trupem na miejscu. Na odgłos strałów wy- 
biegła z domu Wojcielewiezówna. Wówczas 
zabójca skierował broń w jej stronę i oddał 
dalsze dwa strzały. Trationa kulą w okolicę 
serca Włjciulewiczówna zestała zabita na 
miejscu. Po dokonaniu szaleńczego czynu 
Narużański zbiegł i ukrył się w okolicznym 

le: Policja zorganizowała obławę, która 
doprowadziła wczoraj wieczorem do ujęcia 

zabójey. (e) 

      

  

Zjazd Rady Powiatowej B. B. W. R. 

w Oszmianie. 
W] niedzielę dnia 22 b. m.odbył się w 

sali Teatru w Oszmianie Zjazd Powiatowy de 
tów Komitetów Gminnych oraz organi- 

acyj społecznych współpracujących z Blo- 
kiem, zwołany przez Prezydjum Rady Po- 
wiatowej BBWR. 

Obrady zdu zagaił w obecności przy- 
byłych z W a pos ława Dobosza i 
red. B. W. Święcickiego oraz posła Frydery- 
ka Krasickiego ze Święcian pre: Rady dr. 
Antoni Łokuc Po wyc: 

      
  

   

    

    

    

  

   

  

bosza i samorządowym 
rozwinęła się rzeczow 
zabierali głos b. mar 

„ w której 
mu Wileńs- 

  

    
         

   

  

kiego dy Antoni Lokūci i, burmistrz 
miasta O: iany Józef Zubiel, inspektor 
szkolny S i p. Paweł Wbjnicki, dr. 

Winzelfeld i p. Włidz. Sidelnik. Zjazd 
uchwalił jednomyślnie wy depesze hoł- 
downicze do Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej Mościckiego, Pierwszego Marszałka Pol- 
ski Józefa Piłsudskiego oraz z uznaniem za 
pracę dla dobra Państwa do premjera Pry- 
stora i prezesa Zarządu Głównego posła Sła- 
wka. 

Ponadto 
treści rezolucje 

1) Zjazd Powiatowy BBWR w Oszmianie 
domaga się aby czynniki miarodajne zreali- 
zowały postulaty Zjazdu gospodarczego, od- 
bytego w Oszmianie w dniu 11 października 
1931 r. (len i bawełna krajowa muszą stać 

się podstawowym surowcem przemysłu włó- 
kienniczego w Polsce, który musi unieza- 
Težnič sic od przywozu surowca zagraniez- 
mego). 

2) Biorąc pod uwagę, że Ustawa z dnia 
11. III. 1928 r .o ustroju szkolnictwa stwa- 
rza w przyszłości wielkie możliwości w kie- 
runku rozwoju szkolnictwa zowodowego. 
Mada Powiatowa BBWR w Oszmianie wzy- 
wa miarodajne czynniki do tego ażeby w roz 
budowie szkolnictwa zawodowego uwzględ- 

nić gospodarcze postulaty naszego powiatu, 
szerząc odpowiednią iłość szkół zawodo- 

wych. Biorąc ped uwagę likwidację Seminar- 
jum Państwowego w Borunach i reorgani- 
zację Gimnazjum Państwowego w Oszmia- 
nie, Rada Powiatowa BBWR w Oszmianie 

wzywa miarodajne czynniki do podjęcia bu 

dowy gospodarczym sposobem Izb szkolnych 
których brak odezuwa powiat 

3) Zebrani na Zjeździe Powiatowym 
<stwierdzając jednogłośnie iż praca dotycheza 
-sowa Klubu Parlamentarnego BBWR jest ko 
rzysiną dla Państwa oraz dąży wytrwale do 
podniesienia dobrobytu ogółu jego obywateli 
bez różnicy stanów, narodowości i wyznania, 
oraz iż BBWR sprawę współpracy Klubu Par 
lamenłarnego z wszystkiemi warstwami na- 
rodu traktuje poważnie i rzeczowo Zjazd 
dzisiejszy składa podziękowanie władzom 
naczelnym BBWR. Zjazd wzywa do dalszej 
%ntensywnej pracy w kierunku całkowitego 
zrealizowania dewizy „Hasłem Naczelnem 

Dobro Państwa* 

WIEŚCI Z WOJEW. 

  

    

zd uchwalił następującej 

      

   

    

Ponadto uchwalono jeszcze kiłka drob- 
nych rezolucyj o znaczeniu lokalnem. 

Zjazd Rady Powiatowej BBWR w Oszmia 
nie wykazał siłę wewnętrzną i spoistość or- 
ganizacji na terenie powiatu oszmiańskiego. 

Święciany. 
Z działalności B. B. W. R. 

W. pow. święciańskim z pośród kilku 
zebrań BBWR. w ośrodkah gminnych odby- 
tych w maju najliczniej bodaj wypadły zeb- 
rania w Koltynianach i Hoduciszkach. 

Na obu tych zebraniach frekwencja“ obe- 
cnych przekraczała 200 osób w tem w zna- 
cznej iłości z pośród ludności litewskiej. 
W! Kołtynianach referat  polityczno-gospo- 
darczy wygłosił prezes Pow. Zarządu Mło- 

an Święcicki z Łyn- 
zdał sprawozdanie 

z prac parlamentu oraz omówił ostatnie pra 
ce rządu i BBW/R. poseł Fryderyk Krasicki 
ze Święcian. Z pośród szeregu  rezolucyj 
wzmiankować należy o aeplu mieszkańców 
tej gminy w sprawie uruchomienia w Hodu- 
ciszkach perjodycznych sesyj sądów grodz- 
kich, gdyż jak dotąd ludność zmuszona jest 
udawać ę do sądów grodzkich w Święcia- 

nach bądź w Łyntupach, odległych od po- 
szczególnych osiedli w gminie od 30 do 50 

kilometrów. Dalej ludność prosi o interwen- 
cję w Dyrekcji Lasów Państwowych w Wil- 
nie w sprawie zezwolenia na paszenie bydła 
na terenach lasów państwowych oraz o zez- 
wolenie na kupno w mniejszych ilościach 
drzewa zarówno opałowego, jak i na potrze- 
by gospodarcze. Ludność tej gminy dotych- 
czas nie może wyjść z tarapatów gospodar- 
czych, spowodowanych przez zniszczenie wo- 
jenne, to też prosi władze Bloku o inter- 
wencje u miarodajnych czynników w spra- 

wie zwolnienia jej od podatku za grunia 
zajęte przez cmentarze, okopy i schrony ce- 
mentowe, nad któremi ma pieczę wojsko. 
wreszcie prosi odpowiednie czynniki o prze 
prowadzenie bezpłatnej komasacji dla miesz- 
kańców byłego pasa frontowego. 

Zarówno w Kołtynianach jak i Hoducisz 
kach na zebraniach uchwalone zostały rezo- 
lucje, wyrażąjące uznanie dla działalności 
Władz BBWR., oraz posłów i senatrów Wi- 
leńskiego Koła Regjonalnego 

Zbrodnicze podpalenie zabu- 
dowań K. 0. P-u. 

Jak już wczoraj donosiliśmy, w Budsła- 

wiu z nieustalenego powodu powstał pożar 

w zabudowaniach Tyszkiewicza, w których 

mieściła się radjostacja I Baonu KOP. Past- 

wą płomieni padła radjostacja wraz z ca- 
łym sprzętem technicznym. 

W wyniku pierwiastkowego dochodzenia 
zdołano ustalić, iż pożar powstał skutkiem 
zbrodniczego podpalenia. Prowadzone ener- 
giczne dochodzenie przez żandarmerję oraz 
władze śledcze doprowadziło do zatrzymania 
dwóch osobników podejrzanych o udział w 
podpaleniu. Dalsze dochodzenie w toku. 

   
  

     

   

  
  

  

   

  

  
    

    

      
   

  

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

  

|Miejski 
Kino -Teatr Dżwięk. 

w Nowogródku 

Straszne skutki 
Nadchodzą bliższe szczegóły o, strasznych 

skutkach nawałnie, jakie nawiedziły Nowo- 
gródczyznę. 

We wsi Hańczyce, powiatu wołożyńskie- 
#0, poniosły Śmierć od porażenia piorunem 
dwie włościanki Marja i Helena Żurkiewi- 
czówny, które schroniły się przed ulewą pod 
drzewem. 

We wsi Dubina Jurzdycka, również w po 

med CZESC 

    

Dziś! Film, który odniósł 

triumf na całym świecie 

  

kobiety-szpiega 

Х - 27 Rewelac. dram. 

W roli złówej Marlena Dietrich 

ostatnich burz. 
wiecie wołożyńskim, uległa porażeniu 11-let- 
nia Iwańczykówna. W tej samej wsi spalił 
się dom mieszkalny Nauma Iwańczyka, zaś 
we wsi Mokree, gminy wsielubskiej, w po- 
wiecie nowogródzkim, spłonęły zbudowania 
gospodarcze Stefana Dzieszuka, zaś we wsi 
Lachy w powiecie nieświeskim piorun zabił 
dwa konie na szkodę włościan Hołoszki i 

Lacha. 

  

Strzałyz zasadzki-czy zabłąkanakula? 
Zagadkowe postrzelenie na ul. Konduktorskiej. 

Wczoraj o godzinie 2-ej w nocy miesz- 
kańcy ul. Konduktorskiej posłyszeli nagle 
dwa wystrzały rewolwerowe. Jak się okaza- 
ło jednym z tych wystrzałów trafiony został 

w bok 21-letni Piotr Bisikirski szofer z za- 
wodu, obecnie bez pracy zamieszkały przy 
uł, Il Raduńskiej 20. : 

Okoliczności, przy jakich nastąpiło po- 
strzelenie Bisikirskiego, przedstawiają się na 
der zagadkowo. Jak wynika ze słów kolegi 
Bisikirskiego wracali razem uł. Konduktor- 
ską po odprowadzeniu do domu narzeczonej 

  

Bisikirskiego. W pewnej chwili od strony | 

jednego z ogrodów rozległy się dwa strzały 
rewcłwerowe. Drugim wystrzałem został Bi- 

sikirski zraniony. 
Pogotowie ratunkowe znalazło rannego 

u wylotu ul. Konduktorskiej w dość znacz- 
nej odległości od miejsca postrzelenia. Po u- 
dzieleniu pierwszej pomocy B. przewieziono 
do szpitala Św. Jakóba. 

Zachodzi przypuszczenie, iż Bisikirski 
postrzelony został na tle zemsty. Sprawcy 
postrzelenia nie zdołano narazie ujawnić. 
Dalsze dochodzenie prowadzi wydział śłed- 

czy. (e) 

  

KURJ ER 

Kolonje letnie. 
Rok szkolny się kończy, za mie- 

siąc wakacje! Dzieci oczekują tych 
chwil z niecierpliwością, radością, a 
niektóre z niepokojem — z wielkiem 
pytaniem na ustach „gdzie przebę- 
dziemy lato? czy dane nam będzi: 
zobaczyć pola i lasy, użyć swobody i 
odetchnąć powietrzem leśnych kwia 
tów. czy też pozostaniemy w dusz- 
nych murach miasta. 

Na pytanie to rzucają odpowiedź 
różne organizacje: są przecież kolonje 
letnie. 

Ale czy wszystkie dzieci będą u- 
względnione? Nie, bo funduszów 
zawsze jest za mało. 

Urządzeniem kolonji dla młodzie- 
ży szkół średnich zajmuje się od 1925 
roku jedna tylko organizacja „Сеп- 
trala Opiek Rodzicielskich szkół šre- 

dnich*. 
Kolonje są dwie: dla dziewcząt 

w Kukawce, gminy niemenczyńskiej 

i dla chłopców w Kazimierzowie pow. 

oszmiańskiego.  „Kukawka*  jestto 

własność rządowa, oddana C. O. K. 

na kolonję, a „Kazimierzów majątek 

ofiarowany Centrali przez margrabi 

nę Umiastowską. 

Obecnie można pomieścić po 80 

dzieci w każdej koloniji. 
W roku 1931 koszt utrzymania 

obydwóch kolonij wynosił 18.820 zł. 

45 gr. w tem sum społecznych 13.320 

zł. 45 gr., subwencji rządowej 7.500 

złotych. 
W roku bieżącym ze względu na 

ogólny kryzys w kraju subwencje bę 

dą znacznie zmniejszone, Centrala 

zaś rozporządza sumami minimalne- 

mi, ponieważ imprezy nie miały po- 

wodzenia ze względu na to, że cały 

wysiłek społeczeństwa skierowany 

był na akcję pomocy bezrobotnym. 

28 i 29 maja wyjdą na ulicę kwe 

starkį 7 ramienia Centrali Opiek 

Rodzic.. zbierając ofiary na kolonje 

le nie; niechże nie będą omijane, niech 

każdy poczuje się w obowiązku wrzu 

cić choć najmniejszy datek do skar- 

bonki, a może wspólnym wysiłkiem 

chociaż kilkoro dzieci więcej wyjedzie 

na kolonje. 

   

Helena Sławińska 

Przewodnicząca Sekcji 

do spraw Kolonij Letnich COR. 

Inż. Wąsowicz kierownikiem 

robót w Bazylice. 

Na zaproszenie Komitetu  Wyko- 

nawczego Ratowania Bazyliki Wileń 

skiej w dn. 27 maja r. b. przybył do 

Wilna inż. Henryk Wąsowicz, który 

w ubiegłym tygodniu uczestniczył ja- 

ko rzęczoznawca z ramienia Komitetu 

w obradach Komisji Międzyminister- 

jalnej. 

Naskutek uchwały Komisji Tech- 

nicznej Komitet Wykonawczy zapro 

ponował p. inż. Wąsowiczowi objęcie 

kierownictwa robót inżynieryjnych 

przy ratowaniu Bazyliki Wileńskiej. 

W dn. 28 maja odbyło się pod prze 

wodnietwem J. E. ks. biskupa Michal 

kiewicza, a przy udziale J. E. ks. 

arcybiskupa Jałbrzykowskiego i pre- 

zesa Komisji Technicznej dyr. Zube- 

lewicza posiedzenie Komitetu Wyko- 

nawczego. na którem p. inż Wąsowicz 

oświadczył, że propozycję Komitetu 

przyjmuje. P. inż. Wąsowicz obejmu- 

je kierownietwo robót inżynieryjnych 

w dniu 30 maja r. b. 

Inż. Henryk Wąsowicz jest asysten 

tem przy katedrze budownictwa w Po 

litechnice Warszawskiej, jest rzeczo- 

znawcą w sprawach obliczeń staty- 

cznych przy Warszawskiej Dyrekcji 

Robót Publicznych, współpracował 

przy odbudowie Zamku Królewskiego 

w Warszawie, przy rozbudowie Sej- 

mu. oraz był kierownikiem licznych 

odpowiedzialnych robót w zakresie 

statyki budowlanej. 

Poświęcenie pomnika 

Joachima Lelewela. 
Dziś w niedzielę dnia 29 b. m. o godz i ni 

13 odbędzie się na cmentarzu Rossa poświę- 

cenie pomnika na grobie Joachima Lelewela, 

którego dokona ks. prorektor dr. Czesław 

Falkowski i wygłosi przemówienie, a orkie- 

stra gimnazjum im. Lelewela i chór akade- 

micki wykonają utwory religijne. Zaprasza 

się wszystkich do wzięcia jak najliczniejsze- 

go udziału w tym akcie hołdu dla Joachima 

Lelewela. т 

Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. 

Doroczny Zjazd Związku 

Wydawców. 

Z okazji dorocznego walnego „zebrania 

Polskiego Związku Wydawców Dzienników 

i Czasopism, które się odbyło w Wkrszawie 

24 b. m. dowiadujemy się ciekawych Sz 

gółów o sytuacji wydawniczej w Polsce w r. 

ubiegłym. Związek skupia obecnie 170 naj- 

poważniejszych wydawnictw, które zużywają 

wspólnie przeszło 80 proc. rocznej konsum- 

pcji papieru gazetowego i drukowego. M 

okresie kryzysu i inflacji tanich dzienników 

sytuacja zmusza Związek do zmniejszenia 

kosztów wydawniczych. Starania związku 

idą w tym wypadku w trzech kierunkach 

obniżenia cen papieru, obniżenia cen druku i 

uzyskania odpowiednio dogodnej taryfy po- 

cztowej i kolejowej. 
W” chwili obecnej cer 

cze blisko o 20 proc. w. 

ceny niemieckie. 

przyszłość pójdzie w ki | 

duk kosztów produkcji. Prezesem Rady 

Związku został ponownie obrany p. Feliks 

Mrozowski. Ponadto Zjazd uchwalił konty- 

nuować nadał wydawnictwo miesięcznika 

„Prasa*, który był dotychczas organem zwią- 

zku. 

  

   

  

papieru są jesz- 
wewnętrzne 

    

  

  

Raid motocyklowy. 
Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Cykli- 

słów i Mołocyklistów urządza w dniu 29 bm. 

raid na terenie Wilno—Ejszyszki—Wilno. 

Start i meta na placu Katedralnym. — Start 

z Wiilna o godz. 12-ej, przypuszczalny pow- 

rót o godz. 16.30 — Wyjazd i powrót do 

Wiłna ulicami: pl. Katedralny, Mickiewicza, 

Wileńska. Trocka, W! Pohulanka, Legjono- 

wa, Ponary i szosą do Ejszyszek. 
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XIV zjazd gazowników i wo- 
dociągowców. 

Za kilka dni t. j. w dniach 1—4 
czerwca przewidziany jest w Wilnie 
duży Zjazd Gazowników i Wodocią- 
gowców Polskich. 

Zjazdy odbywają się zazwyczaj w 
rozmaitych większych miastach Polski 

Obecny Zjazd będzie  zkolei 
XIV-ty. 

Udział w Zjeździe oprócz pracow 
ników w zakładach  Gazowniczych 
oraz Wodociągowych zapowiedzieli 
przedstawieiele władz, przedstawiciele 
naukj oraz samorządów miejskich. 

  

Przewidziany jest również przy- 
jazd uczestników Zjazdu z Czechosło 
wacji, Jugosławji i Francji. 

Uroczyste otwarcie Zjazdu odbę 
dzie się w Sali Miejskiej -- Ostro. 
bramska 5, w dniu 2.VI o godzinie 
10.30. 

Na pierwszem plenarnem posie- 
dzeniu zostaną wygłoszone З refera 
ty, między któremi wygłosi referat 
delegat z Czechosłowacji: dr. Cerny 
„Wpływ Społeczeństwa na budowę 
Wodociągów w Czechosłowacji'. 

Po plenarnem posiedzeniu praca 
będzie prowadzona w Sekcjach: Ga- 
zowniczej i Wodbciągowo-Kanaliza- 
cyjnej. 

Na Zjazd zgłoszono 35 referatów. 

Statki na Wiiji. 
Statki po rzece Wilji kursują w soboty 

i niedziele od godz. 7 rano ee godzinę, ostat- 
ni odchodzi z Wilna o godz. 19, — ostatni 
z Werek о godz. 20. 

Wi powszednie dnie statki są wolne pod 
wycieczki. Dla młodzieży szkolnej specjalne 
zniżki przy zamówieniach grupowych. 

[OLEJ 
sławny na cały świat olej piękności 

Olej oliwny chroni cerę — zachowuje jej młodość 
i piękność. Czy można jednak użyć do wyrobu 
mydła tyle oleju oliwnego, by mydło to nabrało 
wartości kosmetycznych ? Palmolive odpowiada: 
— tak! i przedstawia obok naocznie, jaka ilość 
oleju oliwnego zużyta zostaje do wyrobu jednego 
tylko kawałka mydła Palmolive. Dalszymi skład- 
nikami są oleje palm i orzechów kokosowych. 
Trzy te ołeje mięsza się z sobą według recepty, 
stanowiącej naszą ścisłą tajemnicę. 

Przeszło 20000 specjalistów kosmetyki cąłego 
świata poleca od szeregu lat mydło Palmolive. 
Niech Pani usiucha ich rady i używa również 
mydła Palmolive dla dobra Swej urody. 

OLIWNY 

      
  

Prawdziwe mydło Palmolive sprzedawane jest tylko w zielonem 
opakowaniu z czarną oposką i złotym napisem Palmolive. 

  
  

      
Znowu łuna pożaru nad Wilnem. 

Warsztaty kolejowe w płomieniach. — Zagrożenie sąsiednich 
budynków. — Czyżby podpalenie? 

Wczoraj o godzinie wpół do ósmej 
wieczorem nad południowo-zachod- 
nią stroną miasta rozgorzała olbrzy- 
mia łuna pożarowa. Jak się wkrótce 

yjaśniło pożar powstał w warszła- 
tach kolejowych. 

Ogień wybuchł w murowanym bu- 
dynku, w którym mieściły się stolar- 
skie warsztaty kolejowe i zaezął sze- 
rzyć się z błyskawiczną szybkością 

  

  

obejmujące cały dość obszerny budy- 
nek. Na miejsce wypadku  natych- 
miast przybyły kolejowa i miejska 
straże ogniowe, które wspólnemi si- 
łami przystąpiły do akcji ratunkowej. 

'Tymezasem szybko szerzący się 
pożar poważnie zagroził dwom drew- 
nianym domom znajdującym się tuż 
obok objętego płomieniami budynku. 
Wśród mieszkańców tych domów, 

Redukcja uposażeń pracowników miejskich 
nastąpi z dniem 1 lipca. 

Z dniem 1 czerwca pracownikom 
państwowym zostaną zredukowane 
uposażenia o 10 procent. Jednocze 
śnie miały być zniżone w identyczny 
sposób pobory pracowników  miej- 
skich. W sprawie tej wydany został 
już nawet okólnik p. wojewody. Lecz 
sprawa ta znalazła się na porządku 
dziennym onegdajszego posiedzenia 
Magistratu, który opierając się na 
odmiennej ustawie pracowników sa- 
morządowych uznał redukcję pobo 
rów z dniem 1 czerwca, za nieposia 

dającą dostatecznych podstaw praw- 
nych. Na skutek powyższego delegat 
Magistratu p. Dziewicki ingerował w 
dniu wczorajszym u p. wojewody. 
Ingerencja ta, jak się dowiadujemy, 
odniosła pożądany skutek, bowiem p. 
wojewoda podzielił stanowisko Ma- 
gistratu i zgodził się zanulować swój 
poprzedni okólnik. W związku z po- 
wyższem redukcja uposażeń pracow 
nikom miejskim zastosowana zostanie 
dopiero z dniem 1 lipca. 

Sprawca zamachu na „Miszkę Greka“ 
aresztowany. 

We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 
leńskiego* donosiliśmy © napadzie dokona- 
nym na „Miszkę Greka* wpobliżu Rynku 
Drzewnego przez nieznanego osobnika, któ- 
ry zranił go ciężko nożem w okolicę klatki 
piersiowej. 

Widrożone dochodzenie policyjne dopro- 
wadziło do ujęcia sprawcy poranienia „Gre- 
ka“. Okazał się nim znany polieji nożownik 

Jan Jatkowski zamieszkały przy ul. Świer- 
kowej 5, którego aresztowano. 

Jatkowskiego decyzją władz sądowych ©- 
sadzono w więzieniu. 

Powodów napadu narazie nie ustalono. 
„Miszka Grek* przebywa nadal w szpitalu 
Żydowskim. Stan zdrowia jego jest bardzo 
groźny. (e) 

Zlikwidowanie niebezpiecznej szajki 
szpiegowskiej. 

Ostatnio w wyniku przeprowadzonych wy- 
wiadów i obserwaeyj władze bezpieczeństwa 
publicznego zlikwidowały na terenie nasze- 
go miasta niebezpieczną szajkę szpiegowską, 
która prowadziła wywiad polityezny na ko- 
rzyść jednego z państw ościennych. Szpie- 

| 
AE 

Spostrzeżesi» Zakładu fiotoarciogii U. 8. В. 
w Wllułe z dnia 28 V — 1982 roku. 

Citaienia średnia w milimetrach: 764 

  

    Dziś: Marji Magdaleny. 

i ata 

  

  

Wschód słońca — g. 2 m. 56 

Zachód + =g. 19 m.36 

Temporsturz dradaia + 187 C. 

& uajwykszci Ą- 22° С 

* wajniżuza: —р 12° С. 

Oral: — 
Wiatr: zach. 
fendencja: wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

MIEJSKA. 

— Rewizja całokształtu gospodarki miej 

skiej. Komisja Rewizyjna Rady Miejsk 
wołana do kontroli gospodarki Magis 
kończy obecnie sprawozdanie: z dokonanej 

„ji za rok budżetowy 1929-30. Sprawoz- 
ie to skierowane zostanie na jedno z naj 

ch posiedzeń Rady Miejskiej. 

     

   
   

  

  

— Normowanie komunikacji autobusowej 
Wi swoim czasie jak już donosiliśmy przez 
Radę Miejską powołana została specjalna 
Komisja radziecka do uregulowania bołączek 

i niedomagań komunikacji miejskiej. Komi- 

sja wyłoniła trzy podkomisje, które już za- 
kończyły swe prace. W związku z tem w naj 

b ch dniach odbędzie się posiedzenie ca- 

łej Komisji t. zw. Arbonowej na którem op- 
racowane zostaną wytyczne do referatu spra- 

  

       

        

gów aresztowano w chwili kiedy odbywali 
naradę. Podczas przeprowadzonych rewizyj 
ujawniono obfity materjał kompromitujący. 

Wszystkich aresztowanych osadzono w 
więzieniu na Łukiszkach. Staną oni nieba- 
wem przed sądem doraźnym. (e). 

  

    

wozdawczego na jedno z naj y 
dzeń plenarnych Rady Miejskiej W! wyniku 
tych prac ma być przeprowadzona w najbliż 
szym czasie zniżka taryfy za przejazdy auto- 
busami 

— Pożyczki na domy drewniane. Do Ko- 
mitetu Rozbudowy m. Wilna wpłynęło zgó- 

50 podań od osób, ubiegających się o 
pożyczki na budowę nowych drewnianych 
domów, gdyż wyłącznie na ię kategorję nie- 
ruchomości pr idziany jest w roku bież 
cym kredyt. W) sprawie tej miało się odby 

    

     
      

      

onegdaj posiedzenie Komitetu Rozbudowy, 
zostało jednak odwołane z powodu braku 

quorum. ępne posiedzenie wyznaczono 

  

na dzień 1 czerwca. 
LITERACKA. 

— Węgierska Środa Literacka. W z 
ku z powrotem prezesa Związku Liter: 
Wł Hulewicza z Budapesztu, gdzie bawił ja- 
ko delegat na X Międzynarodowym Kongre- 
sie Pen—Klubów, najbliższa Środa Literacka 
poświęcona będzie Węgrom i Kongresowi. 
Bliższe szczegóły podamy we wtorek. 

        

    

ARTYSTYCZNA. 
— Wystawa obrazów _„Niezałeżnych*, 

mieszcząca się w ogrodzie po-Bernardyńskim 
— otwarta codziennie w godz. 10—18. 

Nie zważając na wielkie zainteresowanie 
społeczeństwa i wzrastającą frekwencję — 
zamknięcie wystawy z powodów natury 
technicznej, nastąpi za kilka dni. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Zebranie „Legjonu Młodych*. Dziś o 

godz. 17 (5) -odbędzie*się Zebranie Obwodu 
Akademiekiego Legjonu Młodych w łokalu 
„Legjonu” Krol. 5—10. Na porządku dzien- 

ych posie- * 

przeważnie urzędników kolejowych. 
powstała zrozumiała panika. Zaczęto 
wynosić meble i rzeczy oraz wyrzu- 
cać przez okna pościel i ubrania. Spee 
jalnie ściągnięte oddziały polieji mun 
durowej i śledczej strzegły porządku. 
ponieważ ogromna luna pożarowa 
ściągnęła na ul. Kolejową tłumy cie- 
kawych i różnych niebieskich ptaków 
Ponieważ tłumy te znacznie utrud- 
niały akcję ratunkową straż ogniowa 
zmuszona była rozproszyć gapiów za 
pomocą strumieni zimnej wody. 

Po dwugodzinnym wysiłku pożar 
zlokalizowano. 

Jak wyjaśniło dotychcazsowe do- 
chodzenie požar powstal z nieusta- 
lonej narazie przyczyny na strychu 
budynku i przyjąłby o wiele groźniej 
sze rozmiary, gdyby dyżurujący na 
tej ulicy wywiadowca policji śledczej 
nie zauważył wezas wydobywającego 
się z dachu kamienicy dymu, o czem 
natychmiast powiadomił straż ognio 
wą. Zanim jednak straże przybyły 
ogień zdążył już objąć cały budynek. 
Górna część gmachu uległa całkowi- 
temu zniszczeniu. Natomiast część 
maszyn znajdujących się na dole uda 

ło się częściowo uratować . 

  

Charakterystycznem jest, iż w 
dniu tym warsztaty nie były czynne, 
a ponieważ w budynku nikogo nie by 
ło pożar samorzutnie nie mógł pow- 
stać. Okoliczność ta nasuwa podej- 
rzenie, iż warsztaty zostały podpalo- 
ne. Wdrożone dochodzenie policy jne 
wyjaśni niebawem przyczynę pożaru. 

Podczas pożaru nie obeszło się 
również bez nieszczęśliwych wypad- 
ków. Robotnik Zakrzycki został dość 
poważnie poparzony tak że wezwano 
do niego karetkę pogotowia ratunko- 
wego, zaś jakieś dziecko przestraszyw 
szy się autobusu upadło na bruk i do 
znało dość poważnych uszkodzeń 
ciała.  Wpobliżu miejsca pożaru 
wpadł pod autobus 17-letni wieśniak 
Tadeusz Gryszkiewicz mieszkaniec 
pobliskiej wsi Rakiszki, Rannego prze 
wieziono do ambułatorjum pogotowia 
ratunkowego gdzie udzielono mau 
pierwszej pomocy i skierowane do 

szpitała. 

Straty są znaczne, lecz narazie nie 
obliczone. (4 

nym sprawa pra na okres letni. Obecność 
wszystkich członków i kandydatów koniecz- 
na. W razie niemożności prz; ia czlonko- 
wie winni się zgłosić w sekret 
najbliższych w godzinach 18—20. 

    

     

Organ 
kioskach 

— „Państwo Pracy“. Naczelny 
Legjonu Młodych do nabycia w 
(ulica Mickiewicza i Zamkowa). 

Z Koła Połonistów. W* niedzielę dnia 
5 czerwca r. b. odbędzie się w łokalu Semi- 
narjum Polonistycznego USB. Walne Zebra- 
nie członków Koła Połonistów słuchaczy 
USB. Początek w pierwszym terminie o godz 
10.30 w drugim ważnym bez wzgędu nailość 
członków o godz. 11-ej. 

— Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 
Polskiej Młodzieży Akademickiej Uniwersy- 
tetu Stefana Batorego w Wilnie wzywa całą 
Polską Młodzież Akademicką USB. do wzię- 
cia gremjalnego udziału w uroczystościach 
poświęcenia pomnika ś. p. Joachima Lele- 
wela. 

Poświęcenie pomnika odbędzie się dziś o 
godz. 13 na cmentarzu Rossa. R 

Katastrofa lotnicza pod 
Wilnem. 

W dniu wczorajszym w odległości 3-ch 
kilometrów od lotniska na Perubanku ułesł 
katastrofie samolot wojskowy zdążający do 

Porubanku, Katastrofa nastąpiła naskutek 
defektu w motorze. Pilet i obserwator dzię- 
ki szezešliwmemu zbiegowi okołiczności wy- 
szli bez szwanku. Samolot uległ znacznemu 
uszkodzeniu. Na miejsce wypadku wyjecha- 
ła specjalna komisja Śledeża. й 
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Przeciw obstrukcji, hemoroidom, zaburze 
miom w żołądku i kiszkach, zastoinie w wąt- 
trobie i śledzionie, bółom krzyża, zaleca się 
picie naturalnej wody gorzkiej „Franeiszka- 
Józefa* kilka razy dziennie. Żądać w apt. 

BRISTOL INSANE, 

SPRAWY SZKOLNE 

— Lieeum im. Filomatów w Wilnie z 
prawami szkół państwowych przyjmuje za- 
pisy codziennie od godz. 10 do 2 (Żeligow- 
skiego 1—2). 

Egzamina do klasy wstępne 
składać od 1 czerwca, do ws 
od 21 czerwa do 25. 

W kl. LII, IE program gimnazjalny. 
Opłata: w kl. wstępnej i I — 20 zł. mie- 

sięcznie. 

   

  

ji I można 
tkich klas    

  

— Dyrekcja Gimnazjum O. O. Jezuitów 
w Wilnie powiadamia, że egzamin wstępny 
do klasy I rozpocznie się w poniedziałek 27 
czerwca o godz. 9 rano; egzamina zaś wsię- 
pne do klasy. 2 i 3 odbędą się we wtorek 
28 czerwca, początek o godz. 9. 

Przy Kolegium O. O. Jezuitów otwarty 
jest Internat na 60 uczniów, uczęszczających 
do Gimnazjum OO. Jezuitów. 

Dła uczniów uczących się prywatnie ist- 
nieje nadto przy Kolegjum prywatny Kurs 
przygotowawczy do I klasy gimnazjalnej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Walne zebranie  Kuratorjum nad 
Qciemniałymi. W! dniu 25 maja w Małej Sa- 
li Konferencyjnej Wileńskiego Urzędu Wo- 
jewódzkiego pod przewodnictwem p. prof. 
J. Szymańskiego odbyło się Doroczne Walne 
Zgromadzenie Kuratorjum nad Ociemniały- 
mi w Wilnie. Po złożeniu przez prezesa 
sprawozdania z działalności Kuratorjum za 
rok 1931—1932, zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego i preliminarza na rok 1932-38 
dokonano wyborów Zarządu i Komisji Re- 
wizyjnej w następującym składzie: Zarząd — 
p p. prof. J Szymański, H. Romer-Ochenkow 
ska, naczelnikowa Królewska, dyr. Szwykow- 
ska, J. Sumorokowa, T. Młodkowski, J. Dob 
rzański, J. Trepkówna, M. Kisielowa, J. Mo- 

  

Niebawcm umieścimy obszerniejsze spra- 
wozdanic z działalności Zarządu i stanu 
warsztatów pracy Ociemniałych, — dziś zaz- 

naczyć tylko chcemy, że koszykarskie wyro- 
by niewidomych, są gustowne, tanie i god- 
ne poparcia zć strony społeczeństwa. Te pra- 
ce są najwyraźnie m dowodem owocnej 
opieki nad wykolejonymi przez ciężkie ka- 
lectwo ludźmi, którzy w ten sposób dopoma- 
gają sobie. 

— H Zjazd uczestników walk o Wilno — 
odroczeny. Podaje się do wiadomości ogółu 
i osób zainteresowanych że termin, mającego 
się odbyć w czerwcu, Il-go Zjazdu b. ucze- 
silników walk o Wilno, z przyczyn od Komi- 
tetu Org. niezależnych. został przesunięty 
do pierwszych dni października r. b. 

Nowy termin i program zjazdu będzie po 
dany osobno. 

Prezydjum Zarządu Związku jednocześ- 
nie komunikuje że Biuro Zjazdu oraz Se- 
kretarjat Zarządu Głównego Związku Obroń- 
ców Wilna mieści się w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim, II-gi pawiłon główny, Il-gie wej- 
ście. Godziny urzędowe od 17 do 20 codzien- 
nie, a w dni świąteczne od 12 do 13. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Posiedzenie Kom. do Spr. Bezrob. na 

pow. wileńsko-troeki. Dnia 31 maja r. b. o 
godz. 9 w sali Wydziału Powiatowego Sej- 
miku WileńskoTrockiego przy ulicy Wileń- 
skiej 12 odbędzie się plenarne posiedzenie 
Komitetu Powiatowego do Spraw Bezrobocia 
z następującym porządkiem dziennym: 1) 
Sprawozdanie z działalności za okres od 
dnia 1 listopada 1931 roku do dnia 31 maja 
1932 r. 2) Likwidacja Komitetu. 

— Odczyt prof. dr. W. Jakowickiego. Za- 
powiedziany na dziś (29 maja r. b.) odczyt 
p. prof. dr. W. Jakowickiego p. t. „Rak u 
kobiet, jego zapobieganie i leczenie* odbę- 
dzie się dopiero w jesieni. O dniu odczytu 
będzie powiadomienie w dziennikach. 

— Zarząd Patronatu Więziennego w Wil- 
nie powiadamia członków, iż Walne Zgro- 
madzenie odbędzie się dnia 7 czerwca b. r. 
o godz. 19 w lokalu Rady Adwokackiej 
(gmach Sądów, Mickiewicza 36). 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

    

  

  

  

szyńska, M. Strzemińska, M. Iwaszkiewiczo- 
wa, A. Erdman, M. Milewska. Komisja Rewi- 

: — p. p. S. Bohdziewicz, C. Szabad, 
liczowa i ich zastępcy: L. Sałkowski 

"i B. Epsztejn. 

— Bezrobocie spada. Ubiegły tydzień 
przyniósł dalszą zniżkę bezrobocia, które na 
terenie Wilna zmalało w stosunku do tygod- 
nia przeprzedniego o 27 osób. Obecnie Wl- 
no — miasto liczy 5787 bezrobotnych. 

   

KURJE R Ww 

RÓŻNE. 
-— Choroby zakaźne. Podług ostatnich da 

nych miejskich władz sanitarnych w ciągu 
tygodnia ubiegłego w Wilnie zanotowano na 
stępujące wypadki zasłabnięć na choroby 
zakaźne: ospa wietrzna 1, tyfus brzuszny 1, 
tyfus plamisty 2 ( w tem 1 zgon), płonica 
6 (zgon 1), błonica 3, odra 22 (zgon 1), ró- 
ża 2, grypa 2, gruźlica 10, (w tem 6 wypad- 
ków śmierci), jaglica 6, tężec 1. 

Ogółem w omawianym czasie chorowało 
556 osób, przyczem 10 zmarło. 

— Wileńskie Towarzystwo Ogrodnicze ko 
munikuje, iż w dniu 29 maja o godz. 12-ej 
odbędzie się pokaz ogrodniczy sadzenia i 
pielęgnowania roślin w Szkołe Ogrodniczej, 
ul. Sołtańska 50. 

— Niszczenie amunicji. Starosta Grodzki 
Wileński podaje do ogólnej wiadomości, że 
we wtorek dnia 31 maja o godz. 10.30 od- 
będzie się na Antokolu w rowach Sapieżyń- 
skich niszczenie amunicji zapomocą wysa- 
dzania. 

Niszczenia dokona Pom. 
brojeń w Wilnie. 

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

Dziś w niedzielę dnia 29 maja o godz 8 
min. 15 w. przewyborna i: Arnolda i 
Bacha p. t. „Awantura w raju 

Niezwykłe, przezabawne przygody i nieo- 
czekiwane spotkania — są powodem niemil- 
knących braw i śmiechu na widowni. 

Jutro, w poniedziałek dnia 30 b m. o 
godz. 8 min. 15 „Pan naczelnik to ja* po 
cenach zniżonych. 

— „Szezęście od jutra* w Lutni. Dziś 
w niedzielę dnia 29 maja o godz. 8 min. 15 
w. po raz trzeci świetna komedja St. Kied- 
rzyńskiego odznaczona obecnie w Warsza- 
wie pierwszą nagrodą na konkursie na naj- 
lepszą sztuką b. sezonu p. t. „Szczęście od 
jutra”. 

Jutro w poniedziałek 30 maja o godz. 8 

  

Składnica Uz- 

   

  

  

min. 15 w. tylko jeden występ Stanisławy 
Wysockiej w sztuce Rostworowskiego „Nie- 
spodzianka 

  

Ceny miejse zwyczajne. 

— Popołudniówka niedzielna. Dziś w 
niedzielę dnia 29 maja o godz. 4 p. p. ar- 
cywesoła krotochwila „Pan naczelnik to ja“, 
która z niezwykłym humorem odtwarza ży- 
cie i przygody pewnego osobnika im. „Mu- 

I LE NS K I 

muche“. Ceny miejsc po raz pierwszy po- 
południowe. 

— Stanisłiwa Wysocka w Wilnie W; po 
niedziałek dnia 30 maja ó godz. 8.15 w. w 

Teatrze Lutnia odbędzie się nieodwołalnie 
jedyny występ świetnej tragiczki p. Stanis- 
ławy Wtysockiej — w głośnej sztuce Rost- 
worowskiego p. t. „Niespodzianka“. P. Wy- 
socka wystąpi w roli „Matki*, z której two 
I niezrównaną kreację. Mimo zapowiedzi, 

p. Wysocka wystąpi w Wilnie jeszcze dwa 
lub trzy razy, Dyrekcji Teatrów niestety u- 
dało się pozyskać wielką artystkę tylko na 
ten jeden wieczór, poczem p. V 
szcza Wiilno. Spo: 
opuści tak rzadkiej i 

Ceny miejsc zw 

— Przedstawienie szkolne „Zemsty* w 
Lutni. Wie wtorek dnia 31 maja i środę dn. 
1 czerwa o godz. 11 m. 30 rano — w poro- 
zumieniu z Kuratorjum Okr. Szkolnego W$l. 
— Dyrekcja Teatrów Miejskich urządza je- 
szcze tylko dwa widowiska specjalne dla 
młodzieży szkolnej — stnej komedji Al. 
hr. Fredry p. t. „Zem 

— Koncert _muzykalno-wokalny. 
Sportowy im. gen. Żeligowskiego 
przez ogród po-Bernardyński. Niedziela dnia 
29 maja r. b.. 

1) Wielki Koncert Wileńskiej Orkiestry 
Symfonicznej pod batutą Bogumiła Reszke. 

2). Chór „Echo* — pod batutą prof. W. 
Kalinowskiego wykona utwory Chopina, 
Chlondowskiego, Nowowiejskiego,  Karuzy, 
Słoińskiego, Stysia i innych. 

Początek o godz. 8 min. 

RADJOG 
NIEDZIELA, dnia 28 maja 1932 roku. 

9.00: Transmisja mszy polowej z Korpu- 
su Kadetów Nr. 1. 11,35: Odczyt misyjny. 
11,58: Sygnał czasu. 12,10: Kom. meteor. 
12,15: Poranek z Filharm, 14,00: Aud. rolni- 
cze. 15,15: Aud. żołnierska. 15,55: Transm. 
z Filharm. 16,20: Audycja dla wszystkich 

. 9. 17,15: „Dokąd unosi nas nasze słoń- 
— odczyt. 17,30: „Opis pewnego prze- 

lotu“ — felj. 17,45: Koncert. 19,00: Litew- 
ska audycja literacka. 19,20, „Nieboska ko- 
medja Krasińskiego we Świetle analizy Mic- 
kiewiczowskiej“ — odczyt. 19,40: Program 
na poniedziałek. 19,45: Słuchowisko, 20,15: 
Koncert popul. 21 Kwadrans liter. 22,10: 
Koncert kameralny. 22,40: Komunikaty. 

  

      

    

   

    

  

    

    

  

    

15 wiecz. 

  

   

    

PONIEDZIAŁEK, dnia 30 maja 193 2r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Adycja dla 
poborowych (pogadanka i muzyka). 13.20: 
Komunikat meteorologiczny. 14.45: Program 
dzienny. 14.50: Muzyka z płyt. 15.25: „O 
Olimpjadzie* odczyt 15.45: Audycja dła dzie- 
ci. 16.20: Lekcja francuskiego. 16.40: Codz. 
odcinek powieściowy. 1650: Beethoven — So 
nata c-moll op. 13 (płyty). 17.10: „Wiosna w 

* reportaż z wileńskiej szkoły ogro- 

  

   

          

   
   

    

  

       

    

j. 17.25: Muzyka lekka. 18. Wileń- 
komunikat sportowy. 19.00: „Stosunki 

językowe w Litwie w w X* odczyt. 19.20: 
„Ciotka Albinowa mówi* — monolog 19.35: 

  

  

Program na wtorek i rozmaitości. 19 Pra 
iennik radjowy Historyczne 
1y rewolucji feljeton. 
Pogadanka muzycz Opera 

atyczna” — Boilint'ego. 22.1 Na kre- 
sowych drogach* feljeton. 22 Komuni- 

23.00: Muzyka taneczna. 

WTOREK, dnia 31 maja 1932 r. 

katy. 

  

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audy 
poborowych (pogadanka i muzyka). 13.20: 
Komunikat meteorologiczny. 14.45: Program 
dzienny. 14.50: Utwory Chopina, Schumana 
i Liszta. (płyty). 15.25: Przegląd czasopism 
kobiecych. 15.50: Audycja dla dzieci. 16.20: 
„Przed 120 laty“ odczyt 16.40: Codzienny od- 

powieściowy. 16.50: Ordonówna i La- 
i (płyty J. 17.10: „Gdzie szukać wartoś- 

ci ży odczyt 17. Recital organowy pro- 
fesora WI, Kalinowskiego. 18.05: Nowe wier- 
sze Juljana Tuwima. 18.20: Muzyka lekka 
(plyty). 18.50: Radjowa gazetka rzemiešlni- 
cza 19.00: Przegląd litewski. 19.20: Ze świa- 
ta radjowego pogadanka. 19.40: Program 
na środę. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: „Co widziałem na Węgrzech” tfeljeton. 
20.15: Koncert wieczorny. 21.50: Skrzynka 
techniczna. Recital fortepianowy Ja- 
niny Wysockiej-Ochlewskiej. 22.40: Dodatek 
do prasowego dziennika. 22.50: Komunikaty. 
23.00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
DRAMAT TRZEBA PRZEŻYĆ. 

Mało jest układać dramat. Trzeba go 
przeżyć. Tak twierdził Mickiewicz i pod tym 
kątem widzenia zanalizował w kilku prełek- 

    
    

    

  

  

  

№ 120 (2362 

OD KAROLA V DO ALFONSA XIII. 

Od Karola V i Filipa II, pierwszych Uab“ 
sburgów na tronie hiszpańskim, poprzez sze 
reg niedołężnych i zdegenerowanych monar- 
chów, jak Filip IV, Karoł II, Ferdynad VII 
iin. — aż do Alfonsa XIII, dla którego kraj 

w rodzaju pudełka z ołowianymi 

ami — żaden z królów hiszpań- 
skich nie rozumiał potrzeb i interesów swej 
ojczyzny. Musiało to z konieczności dziejo- 

doprowadzić do rewolucji. Oto główny 
wątek ciekawego feljetonu Edwarda Boye, 
który usłyszymy w poniedziałek dnia 30 ma- 
ja o godz. 20.00. 

KONCERT I OPERA. 

Dnia 29 maja o godz. 20.15 solistka kon-- 
certu radjowego będzie Irena Downar Za- 
polska, świetna śpiewaczka  kołoraturowa, 
która wykona arje Rimskiego Korsakowa i 

Jana Straussa oraz pieśni polskie 
Dnia 30 maja o godz. 20.15 nadana zosia 

nie ze studja warszawskiego sławna n 
dyś opera Belliniego „Lunatyczka”, wykona- 
na po raz pierwszy w Medjolanie w r. 1831, 
z Judytą Pasta w roli tytułowej. Opera ta, 
aczkolwiek nie derównywa późniejszej nie- 
co „Normie* tegoż kompozytora, jest jednak: 
wykwitem romantyzmu włoski 

      

     

   
  

    

   

  

  go. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W „Kurjerze Wileńskim z dnia 28 maja 
r. b. w korespondencji z Nowej Wflejki, u- 
kazała się wzmianka, iż żona przemysłowca 
C. Balberyskiego popełniła zamach samo- 

  

   

  

bójczy. 

Ponieważ „ta wzmianka jest niezgodną z 
rzeczywisto. a p. Chana Balberyska jest 

  

mi nawet nieznaną, przeto uprzejmie upra- 
szam o sprostowanie notatki w najbliższym: 
Nr. gazely Sz. Pana. 

Proszę przyjąć wyrazy szacunku 
C. Balberiski. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRADZIEŻE. 

— W! sklepie Lei Feinsznajderowej (uf.. 
Wielka 21) dokonywano systematycznej kra- 

    

  

cjach paryskich Nieboską Komedję. Do ja- 
kich doszedł wniosków i jaki o niej sąd wy 
dał — przypomni radjosłuchaczom Tadeusz 
Byrski w niedzielę dnia 29 maja o godz. 
19.20. 

Ustalono, 

leziono. 

dzieży płyt gramofonowych wartości 150 zł.. 
że kradzieży tej dopuszczała 

się G. Drobnówna (Wielka 21), którą zatrzy- 
mano. Płyt skradzionych narazie nie odna- 

NAJWYGODNIEJSZE NA LATO 
Eleganckie, przewiewne i 

6.90 8.90    
. 27-33 

andalki 
Foson 2942- 

skėry na elastycznei 
skórzanej podeszwie. Nadzwyczaj wygodne 

i tanie. Damskie Zł. 7.90; Meskia Zł. 9.50 

z miękkiej 

Nu › 
Reparujemy obuwie nawet nie 

  

Jutro premjera! Najnowsza sens. Paryża! Śpiew! 
Tańce! Humor! Arcydzieło, które porywa werwą 
i humorem i oszałamia żywiołowem tempem akcji 
i bohater filmu „Miłość i łzy Szopena” Pierre Bianchar. 

Bźwięk. Kino-Teatr 

tanie. 

    

Fason 1145-03 
Nadzwyczaj wygodny i lekki pantofelek z 
płótna żagłowego. Slopkowy obcas. 

J-31-Po. 

TA INNA... 
Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4-ej 

Fason 1265-71 
Modny pantofelek płócienny na słupkowym 
obcasie. Elegancki, przewiewny, wygodny 
i tani. 

W rolach głównych: 

Madeleine Renand 
  HELIOS Nareszcie coś nowego. 

Wileńska 38, tel. 9-26 szampańską, pełną humoru operetkę paryską 
biony piosenkarz, bohater filmu „Kongres Tańczy” 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

oglądając 

Dziś! Wyświetl. perłę humoru z udz. znanego Nose z filmów „C. K. Feldmarszałek* 

Vlasta Burjana ©:: POD KURATELĄ 
Początek o Ż 2, 4, 6, 8 i 10.15, W dodatkach — aktualności wiłeń- 

skie — Groby królewskie w Katedrze — Piękno architektoniczne Wilna i nowoczesna komunikacja. 

Dźwiękowe Kino | 

CASIN Oj 
Wielka 47, tel. 15-41. | Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Dziś ostatni dzień! Zapomnisz o troskach, kłopotach, RAA 

CZARUJĄCY CHŁOPIEC Y c 3: i 
Henry Garat oraz gwiazda Paryża MEG LEMONNIER. 

Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10.15. Na |-szy seans ceans ceny zniżone 

i „On i jego siostra* 

  

DZIŚ! Potężna epo- 
pea samozaparcia 
bezimien. bohater. 

w gigantycznym 
dźwiękowcu morsk. 

Bźwięk. Kino-Taatr 

PAN 
włłaa Wielka 42. 

„U 13 ||| 
czas widziane. 

ri het koje) 
Mratedja Miatynatiy uwięzlce china duielononin ili podwodnej | olesalnk t<ChNIEA przewyżizająca dot ch. 

Niewątpliwie wszystkich wzruszy i zeomocjonuje największy twór morsko-filmowy XX wieku 

NAD PROGRAM: Najnowsze aktualja dźwiękowe Pat'a i Fox'a 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnię świąteczne o godz. Ż-ej. 
  

Dfwięk. Kino - Teatr | Dziśl Dźwiękowo-śpiewny p enieżowazia 
Hollywood | PE T Natalja Kowafiko.   

Miekiew. 22, tel. 15-28 

KURJER CARSKI 
Rosyjskie śpiewy, muzyka i tańcel 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. w dnie świąteczne o godz. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

W rolach 
złówa,.k WAN Możżuchin 

Dla młodzieży dozwolone. 
Ż-ej, Na l-szy seans ceny zniżone. 

  

KINO KOLEJOWE p-g głośnej powieści Artura Schnitziera p. t 
OGNISKO | W rolach ełówzych GNBIRG<H Pūklami akos 

> tów! t ! ii dai sielėjow) Nadzwyczajna gra artystów! Emocjontjąca treść 

| Dziś i dni następnychi Jubileuszowe arcydzieło 
Bezbronne dziewczę 
Ewelina Holt, Ernest Werebes i Walerja Boothiey. 

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

Wspan. 10-akt. dra- 
mat erot.-miłosny. 

  

Dziś wielka premiera! Pierwszy 
raz w Wilnie wspaniały dramat 

miłości i śmierci p. t. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid | 
wl. Mickiewicza 9. 

Gilotyna 
Nad program: WESOŁA KOMEDJA 

W rolach głównych: Posągowo pię- 
kn: Marcella Albani i młodzieńczy 
ulubieniec Wilna Wilii Fritsch. 

  

Dfwięk. Kino - Teatr | Dziś nieodwoł. ost. dzień. Polskie 100% dźw., mów.i śpiew. 

STYLOWY | 
ul. Wielka 36. 

Arcywspaniała polska komedja wojskowa. 
Adolf Dymsza i Władysław Walter. 

arcydzieło w-g scen. gen. B. Winiawy-Długoszew skiego Ułani, ułani chłopcy malowani... 
W rolach głównych: „Kazimierz Krukowski, 

Początek o godz. 4, 6, 8i10'15, w dnie świąteczne o g. 2-ej. 
Zula Pogorzelske, 

  

OSTRZEŻENIE! 
Żą Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 

4 wartościowe piwo w używane butelki „Patent" 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 

  

Obwieszczenie, 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IV rewiru, 

zam w Wilnie przy ul. Piłsudskiego Nr. 6, na zasadzie 
art. 1030 U.P.C. ogłasza, że w dniu 3 czerwca 1932r. 

od godz. 10 rano w Wilnie przy ulicy Kolejowej 15, 
m. |, odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego 
ruchomości, należących do Zelika i Chany Szyndel- 

J. i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. manów, składających się z umeblowania mieszkania, 
t : m rzed falsyfikatami i pro- oszacowanych na sumę 11.270 zł. Wam Przeto ostrzegamy prz х 8 382/V1 Komornik A. Maciejowski. simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 
  

PIWA ŻYWIECKIEGO 
6678 па ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmy 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie. IV rewiru, 

zam. w Wilnie przy ul. Piłsudskiego 6, na zasadzie 
że w dniu 30-go czerwca ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU |) sz on a o ao że wania 20-20 czerwca 

Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

  

pena 5, odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego 
ruchomości, należących de Lejby i Rochli Muniche- 
sów, składających się z umeblowania mieszkania, 
oszacowanych na sumę 10.766 zł. 

383/VI Komornik A. Maciejewski. 
  

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

OGŁASZAJCIE SIĘ W „KURJERZE WILEŃSKIM* 

    

  

   

    

  

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

KONKURS 
Zarząd Gminy Wyzn. Żyd. w Lubczy 

ogłasza konkurs na stanowisko podrabina. 
Kandydaci, posiadający wymagane kwalifi- 
kacje, mogą się zgłosić w przeciągu 30 dni 
pod adresem: Ch. Bruk, prezes Gminy Żyd. 
Lubcza n/N. 

  
  

Wkładki 

Zł. 0.60 

Fason 9285-73 
Orginalny pontofelek płócienny na wysokim 
obcasie. Odpowiedni do kazdego letniego 
stroiu. 

  

Zdrojowisko 

nad Niemnem 

Nowe źródło solankowe. 

KĄPIELE Kwasowęglowe, Borowinowe, Tleno- 
we i Piankowe. Gabinety ginekologiczne, wzie- 
walnie, oddziały elektro i hydro-terapji, pijalnia 
wód. Zakład leczniczego stosowania słońca, po- 
wietrza i ruchu z basenami pływackiemi, kaska- 

dówki i plaża. 

Sezon ed 15 maja do 38 września. 
Ceny pobytu i leczenia bardzo niskie. 

Prospekty wysyła i udziela informacyj w Druskie- 
w Warszawie — 

Związek Uzdrowisk Polskich, Ś-to Krzyska 17, 
nikach — Komisja Zdrojowa, 

tel. 434-38. 

naa 

  

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

J. S. Mill. 

Bibljoteka Nowości 
Plac Orzeszkowej 3 

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

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

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premium, 
ładnie oprawioną książkę. 

Obwieszczenie. 
A. AP. li. 8—8 Marja-Jadwiga-Jozefa-Franciszka- 

Elžbieta-Kle- 
mentyna (ošmiu imion) Priachino- 
wa, urodz. dnia 30 czerwca 1890 r. 
w maj. Perachońsku, województwa 
poleskiego, z rodziców książąt po-. 
wiatu pińskiego Hieronima-Marjana 
1 Marji-Anny-Joanny-Niepomucyny- 
Józefy-Elzbiety-Filomeny (siedmiu 
imion) z domu hrabiny Grabowskiej, 

zamieszkała 
pow. mo- |. 
prośbę o 

11.1866/N/31. Krystyna-Katarzyna - 

Druckich - Lubeckich, 
w Marchajowszczyznie, 
łodeckiego, wniosła 
zmianę dotychczasowego 
mężu nazwiska „Priachinowa* na 
nazwiskorodowe „Drucka-Lubecka“ 

B. Ii/1986/N/30. 
21 kwietnia 1896 roku w 
majach z ojca Jana Wróblewicza 
i matki Konstancji Dziauguć, rol- 
nik, zamieszkały w Janowie, pow. 
święciańskiego wniósł prośbę o 
zmianę dotychczasowego jego na- 

na nazwisko zwiska „Dziauguć* 
„Wrėblewicz“, 

Urząd Wojewódzki w Wilnie na zasadzie art. 3 
ustawy z 24,X. 1919 r. Dz. U. 88, p. 478 i 8 
wykonawczego z 16.1X. 1921 r., Dz. Ust. 92, 
podaje powyższe prośby do powszechnej wiadomości 
z nadmienieniem, że w myśl art. 4 tejże ustawy i $6 
powołanego rozporządzenia wykonawczego wolno z 
ważnych powodów zgłosić do Urzędu Wojewódzkiego 
sprzeciw przeciw ich uwzględnieniu w przeciągu dni 
90 od dnia ogłoszenia w „Monitorze Polskim”, 
równocześnie zarządza się. 

Za Wojewodę M. Pawlikowski 
Naczelnik Wydziału 377/V1 

DRUSKIENIKI | 

  

  

Bolesław Dziauguć, urodzony dnia 

  

Krem w tubach. Zi. 0.90 

m. Ko- 

Fason 8165-00 
Jasnobronzowe przewiewne plecionki. Lekkie 
i eleganckie. Modna bialo-czarna kombi- 
nacja Zł 16.70 

u nas kupione, w naszym warsztacie, urządzonym według najnowszych zdobyczy techniki. 

RABKA 

Pantnofelek z 

  

    
      
      

Foson 1137-03 
białego lub bronzowego płótna 

żaglowego. Bronzowy do codziennego użyt 
ku, biaiy do uzdrowisk. 

  

ZDROJOWISKO 
DLI DLA DZIECI A DZIECI ! 

ainas | DOROSŁYCH 
ss A przemiańy materji, krzywicę, 

skazę limfatyczną, zołzy, niedokrewność, począt- 
ki zwapnienia żył, artretyzm. 

Ceny bardzo umiarkowane. Wszelkich infor- 
macyj udziela KOMISJA ZDROJOWA w RABCE. 

  

śen.dy KOCU GŁOWY DLA OORUSŁYCH! 

-_ к'ошАьзкшА 
* 

  

     
  

Do wiadomošci p.p. zastawcėw 
Lombardu Biskupia 4. 

Z powodu likwidacji Lombardu przy ul. Biskupiej 4 
wierzyciele tegož proszą Sz.Klijentelę dla obustronnych 
korzyści o najrychlejszy wykup zastawionych rzeczy. 
  

  

Od roku 1843 istnieje | 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

| jadalne, sypialne i ga- 
binstowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ma dogodnych wartka 

  

a
 

i
d
 

SIENNIKI 
bardzo tanio poleca 

W.Mołodecki 
Wileńska 26 

Ur. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener: 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecza 

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

Dr. Wolfsom 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 3—1 i 4—8 

    

L Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 

1 moczopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Akuszerka 

Maja LakNefowe 
przyjmuje od 9 do 7 wiecze 
ulica Kasztanowa 7, m. % 
W. Z. P. Nr. 69. 8520: 

  

  

Letnisko - pensjonat 
rzeka, las sosnowy, 

poczta i maj. Daniuszew, 
stacja Smorgonie, 

Kiersnowska 

pokoje 
z osobnem wejściem z wy- 
godami na parterze, duże, 

  

jej po I NA RATY. światłe i ciepłe, Nadają 
NADESZŁY NOWOŚCI. | | *i< dla doktora, aplikan- 

8324 ta, na biuro i t. p. i na 
mieszkanie. Ul. róg Wi- 
leńskiej i Gdańskiej Nr | 

m. 5. 

Potrzebne 

MIESZKANIE 
5—6 pokojowe w śród- 
mieściu—odpowiednie na 

spnzecaż Z biuro. Pażądane tamże 
5 DŁ S | sklep z piwnicą i składy. 

AIA © ® Oferty do Admin. „Kurjera 
p. 678 BZ CH I Wileńskiego* pod S. B. 

które 

  

PIERWSZORZĘDNA 
CHEMICZNA PRALNIA i FARBIARNIA 

T. SOROKO 
Przyjmuje do czyszczenia i farbowania garderobę: 

Specjalnie czyści się fi- 
Kantory: 

męską, damską i dziecinną. 
ranki, kołdry, pióra i koronki starożytne. 
ul. Mickiewicza 37, Kalwaryjska 9, Dominikańska 13 

i M. Pohulanka 11-12. Wykonanie solidne. Ceny niskie.         
СУЛЙг 

Po cenach konkurenc. 
Składnica Sportowa 

Wileńska 10 
poleca 

Rakiety, siatki i piłki 
tenisowe, piłki siat- 
kówki, koszykowe, no- 
żne, przybory do ry- 
bołówstwa, plecaki, 
menażki harcerskie, 
pantofle i koezulki gi- 
mnastyczne,trykoty ką- 
pielowe, pantofle spor- 
towe, żetony na na- 
grody, oszczepy, tyki 

i dyski 
  

  
    

DOM z ogródkiem docho- 
dowy do sprzedania 
niedrogo w pięknej miej- 
scowości blisko autobusu 

Konarskiego 68, m. | 

  

SKLEP materjałów piśm. 
i spożywczy w dobrym 
punkcie do odstąpienia. 
Dowiedzieć w Biurze Og- 
łoszeń Sobola, Wileńska 22 
  

węg Eksploat. Browaru 

A... „E. Lipski" 
tel. 16-19 poleca piwa 
pilzneńskie i marcowe. 
Obciąg browaru. Własny 
automat Wielka 38.   

Akuszerka 

Marja Arreaina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zans 
na lewo Gedeminowskg. 

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

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. [6 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry. 
W. Z. В. 48. 832% 

JANOTA 05004 
poszukuje 1 pokoju lub. 
2 mniejszych z wygodami 
Przy inteligentnej rodzi- 
nie. Zgłoszenia do Admin. 
„Kurj. Wil.“ Jagiellońska 

3-1 od 9—3 Po poł. 

Na rok sznoiny 1932/33 
poszukuje się kilkorga 
dzieci do kompletu |-ej 
klasy gimnazjum — Uni- 
wersytecka 7—6,od9-2pp 

      

Salon damsko-męski 
i. Bergera, Rudnicka 18. 
Strzyżenie i ondul. | zł. 

męskie 70 gr. 

Golenie 
Manicure 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis, 

— m a


