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PAKT TYLKO CZTERECH. Debatują nad rozbrojeniem. 
Zdecydowane stanowisko Francji. 

Pakt 4-ch znów. wypłynął na wi- 

downię. Podobno już go podpisują, 

podobno tekst już uzgodnili. Pakt 

4-ch mocarstw ma stać się faktem do- 

konanym. Będzie istniał i będzie obo- 

wiązywał tych, którzy pod nim pod- 

pisy swoje złożyli. Ale trzeba jasno 

powiedzieć, tytko ich: — Wielką 

Brytanję, Francję, Włochy i Niemcy. 

Na podstawie osiągniętego poro- 

zumienia będą te cztery państwa mo- 

gły starać się o regulowanie istnieją- 

cych i mogących powstać spraw ich 

dotyczących. Tylko ich dotyczących, 

choćby tekst paktu opiewał inaczej, 

choćby zamierzenia jego autorów po 

innej szły linji, | 
Jest rzeczą zrozumiałą, że trudno- 

ści polityczne i gospodarcze, szcze- 

gólnie w epace wielkich  przesileń 

światowych rosną dła państw w sto- 

sunku wprost proporcjonalnym do ich 

rozległości terytorjalnej i zasięgu in- 

teresów, do stopnia skomplikowania 

współzależności zagadnień gospodar- 

czych i politycznych, do rozmiarów 

rozbudowy produkcji i zbytu—Wresz- 

cie do stopnia możliwości przystoso - 

wania się ludności do zmienionych 

warunków życia. 

Oczywista, że cztery wymienione 

państwa odezuły z nieubłaganą kon- 

sekwencją komplikacje polityczne 1 

gospedarcze, odczuły ponurą tragedję 

nieszczęsnej Konferencji Rozbrojenio- 

wej, niezdolnej ani żyć ani żywota 

zakończyć, edczuły wiszące nad świa- 

tem groźby katastrof, 

Odezuli dotkliwie upadek swego 

autorytetu mężowie stanu i zaczęli 

zdawać sobie sprawę z nieprzyjemnej 

sytuacji, która powstać może wów 

czas, gdy przyjdzie za czyny i za bez- 

czynność ponosić odpowiedzialność: 

—stąd poszukiwanie lekarstwa. 

Mac Donald pofrunął do Rzymu 

i z rozmów wodza socjalistów z wo- 

dzem faszyzmu narodził się projekt 

stworzenia zamkniętego kółka przed- 

stawicieli czterech państw, którzy 

„we własnym zarządzie'* decydować 

będą nie o losach własnych tylko 

państw, ale także o losach innych, 

których o zdanie pytać się zapomnia- 
no, czy nie chciano. 

Nowa myśl chciałaby. rządzić Eu- 
ropą i — może — światem: — „wiel- 

cy” chcieliby decydować — mniejsi 

-ich zdaniem — wykonywać. Spe- 

cyficzna rzeczywiście interpretacja 

powojennej ideologji wilsonowskiej o 

równości państw i ludów. Bardzo spe- 
wydrukowanie własnych 

praw do decydowania o losach in- 

nych... 

Można pakty najróżniejsze pod- 

pisywać, można najróżniejszemi prze- 

słankami powodować się przy usta- 

laniu ich tekstów, ale nie można łu- 

dzić się, że przy dzisiejszym stanie 

politycznej dojrzałości narodów moż- 

na którekolwiek państwo zmusić do 

posłuchu i uległości nawet w najdro- 

bniejszej sprawie, a przecież wcale 

nie drugorzędnego znaczenia zagad- 

nienia obiecują sobie rozstrzygać 

twórcy paktu 4-ch, bo mówić chcą 
9 rozbrojeniu, o rewizji traktatów po- 

kojowych, o decydującem  unormo- 

waniu spraw międzynarodowej Wy- 

miany towarowej, niemal o zbawie- 

niu świata. 

Wydaje się nam, że tkwi jednak 

jeden wiełki błąd w podstawie rzym- 

sko - berlińsko - parysko - londyńskich 
rozumowań. Wydaje nam się, że nie 

doceniano i nie wzięto w delibera - 

cjach pod uwagę czynnika takiego, 

jak działanie czasu i postępu uświa- 

domienia narodów. Nie zorjentowano 
się, że to jakoś nie nazbyt łatwo da 
SIĘ powrócić do czasów, gdy trzej am- 

basadorowie obcych państw w War- 

szawie z ambasadorem Repninem na 
czele decydowali o losie innego pań- 
stwa i narodu. 

Czasy się znacznie zmieniły. Dziś 
uświądomienie narodów jest inne niż 

ongiś, i decydować o ich łosie można 

tyłka z ich zgodą. 

Paktujący zapomnieli, że niema in 

nego sposobu narzucenia swojej woli 

innym, jak przy użyciu siły. Ale kie- 

dy siła w grę wchódzi, inne już prze- 

mawiają argumenty, nie noty dyplo- 

matyczne, nie protokóły i podpisy. W 

imię rzekomo pokoju chcąc narzucić 

wolę swoją, można łatwo osiągnąć 

wręcz przeciwny skutek, a to nie jest 

chyba celem ani dążeniem żadnego z 

państw rokujących. 

Nasze stanowisko w tej sprawie 

jest proste, jasne i bynajmniej nie no- 

we. Niepodległości, ani linij granicz- 

rych nie można otrzymać w prezen- 

cie, trzeba je uświęcić potężnym wy- 

siłkiem całego narodu. Pragniemy po 

koju, tego wymaga nasz sterany ostat- 

nią wojną organizm państwowy — 

lecz woli niczyjej narzucić sobie nie 

damy. Burzyć stare, aczkolwiek mo- 

że niezupełnie dobre, jest łatwo — 
stworzyć nowe bez przemyślenia rów- 

nież nie trudno, konsekwencje jednak 

takiego nierozważnego kroku mogą 

być bardzo niebezpieczne. O tem po- 
winni pamiętać ci, co o losach Euro- 

py dziś chcą decydować, 

Minister Beck o pakcie 4-ch. 
Jak donosi „Kurjer Poranny“ z 

Berlina Minister Spraw Zagranicz 
mych p. Józef Beck udzielił dnia 22 
b. m, warszawskiemu korespondent» - 
wi „United Press' następującego 0Ś- 
wiadczenia w związku z zapowiada 
mym podpisem t. zw. paktu czterech 
mocarstw: 

„Pakt ten chciałby stworzyć nowy 

system organizacji stosunków między 

narodowych w Europie. Należy jed- 
nak ż pełnią odpowiedziałności zda- 
wać sobie dobrze sprawę z tego, że 
bardzo łatwo jest burzyć stare, choć- 
by niedoskonałe metody na tym tere- 
nie istniejące, bez osiągnięcia nowych 

i praktycznych sukcesów. Zamierzo- 

ny pakt czterech mocarstw stoi — 
moójem zdaniem—w całej pełni przed 
tem niebezpieczeństwem*. 

Głosy prasy o pakcie 4-ch. 
LONDYN, (Pat). Prasa angielska bardzo 

mało przejawia zainteresowania nowym pro- 
jektem paktu 4-ch mocarstw. 

„Times* wogóle o nim nie wspomina, tak 

jakby ta kwestja w polityce międzynarodowej 

nie istniała. Podobnie wszystkie inne dzien- 

niki milczą na ten temat. 
Nieco więcej uwagi poświęca paktowi je- 

dynie „Daily Telegraph", który stwierdza, że 
obecny tekst jest piąty z rzędu i wspomina o 
zgłoszonej tym razem objekcji rządu brytyj- 
skiego wobec propozycji francuskiej uwzglę- 

dnienia w projekcie art. 16 paktu Ligi, doty: 

czącego sankcji. 

w depeszy do „Daily Telegraph" 
e rokowania w sprawie paktu nie 

posuwają się naprzód tak gładko, jak się to 

z początku wydawało, przedewszystkiem ze 

względu na negatywne stanowisko Polski. 

„Daily Herakl“ również podkreśla negaty- 
wne stanowisko Połski, nadmieniając, że Ma- 
ła Ententa zajmuje analogiczne stanowisko. 

Reuter dowiaduje się, że rokowania ule 
gly zwłoce z powodu niemożności mocarstw 

pogodzenia się co do następujących dwóch 
spraw: 1) co do okresu trwania paktu czyli 

art, 4 projektu, gdyż Niemcy domagają się 5 

lat. a poz ałe mocarstwa 10 lat; 2) co do 

sposobu, jaki delikatna sprawa rewizji trak- 
tatów pokojowych miałaby być wprowadzona 
do art. 2 paktu. 

, PARYŻ, (Pat). Dzisiejsza prasa popołud- 
niowa obszernie komentuje sprawę rokowań 
o pakt 4-ch. 

„Intransigeant* w następujący sposób cha 

rakteryzu je stanowisko Francji. Francja na- 

lega na obowiązkowe włączenie do paktu 4-ch 

art. 16 i 19 paktu Łigi Narodów, Aloisi ma rze 

komo wykazywać skłonność przyjęcia tych 

propozycyj, lecz Anglja zajmuje stanowisk > 

negatywne w sprawie paktu wzajemnej pomo 

cy, która automatycznie zapobiegłaby samo- 

wolnej rewizji tatów pokojowych. Trud- 

ności te, zczególną siłą ujawniły się 

w ostatni vili, prawdopodobnie wpłyną 
na opóźnienie podpis: paktu. Istnieje je- 

dnak nadzieja osiągnięcia . zadawalającego 

kompromisu. = 

„Temps“ twierdzi, že rozmowy prowadzo- 

ne w drodze dyplomatycznej, rozwijają się 

pomyślny w tym sensie, że obecnie omawia- 

ne są punkty paktu, których forma zredago 

wania powinna potwierdzać, wyłączając 

wszelkie nieporozumienia, że osiągnięto naj- 

zupełniejszą zgodę co do zasad stanowiących 
istotę propozycyj francuskich i postulatów 
angielskich. W żadnym razie pakt nie ma: być 

czemś w rodzaju dyrektorjatu europejskiego, 
zajmującego miejsce Ligi Narodów. Nie ma 
on również zagrażać prawom innych naro- 
dów, Wreszcie usiłowania dyplomacji fran- 
cuskiej idą w tym kierunku, by w pakcie 4-ch 
sprawa rewizji traktatów nie była rozpatry- 
wana poza art. 19 paktu Ligi Narodów, pod 
kątem widzenia artykułu 10 paktu Ligi Na- 
rodów, który zapewnia zachowanie nienaru- 

szałności terytorjalnej wszystkich państw i 
art. 16, przewidującego akcję przęciwko ewen 
tnalmemu napastnikowi. 

    

   

  

    

   

    

    

  

   

  

PARYŻ, (Pat). Korespondent Hx- 
vasa w Genewie donosi, że ewenemen 
tem dnia wczorajszego było przemó- 
wienie Paul Boncoura w sprawie ma 
terjału wojennego. Ze znaną pówsze- 
chnie odwagą Paul Boncour omówił 
sytuację Franeji, podkreślając wyra- 
źnie, że Franeja pozostaję wierna 
swym zobowiązaniem oraz idei zorga 
nizowanego pokoju. Expose Pauł Bon 
eoura wygłoszone zostało w eałkowi 
tem porozumieniu z premjerem Da 
ladier. 

Franeja, mówił Paul Boncour, pra 
gnie przyśpieszyć decyzje, które spo- 
wodowałyby rozbrojenia, pragnąc 
bardziej, niż którekolwiek inne pań- 
stwo, zmniejszyć obciążenia budżeto- 
we na cele wojskowe, lecz warunkieńi 

rozbrojenia jest to, aby zapewnione 
było bezpieczeństwo i kontrola mię- 
dzynarodowa. Irytacja delegacji nie- 
mieekiej jest zadziwiająca, gdyż Fran 
€ja nigdy nie dopuszczała możliwości 
zaniany swyeh poglądów na Sprawę 
rozbrojeniową. 

Przemówienie Paui Boncoura z0- 
stało przyjęte przychylnie przez koła 
angielskie, gdyż uznają one, że mini- 
Ster franeuski, stawiając jasno spra- 
wę, zachował się lojalnie wobec kon- 
fereneji. Dalszy bieg wypadków up- 
rości dyskusję nad sprawą bezpieczeń 
stwa, która podjęta będzie w dniu 
dzisiejszym.  Dekłaracje pokojowe 
wszystkich stron poddane zostaną 

właściwej próbie, : 

Narada ministrów Małej Ententy z Paul-Baneourem. 
PARYŻ, (Pat). „Petit Parisien* do 

nosi, że wczoraj około godz. 20 Paul 
Boncour przyjął delegata włoskiego 
Aboisiego, który według informacyj 
dziennika przybył powiadomić fran- 
cuskiego ministra o zgodzie Rzymu i 

Berlina na wnioski memorandum 

francuskiego oraz na zmiany tekstu, 

których domagało się Qui d'Orsay. 

W ciągu wieczora odbyła się ponow- 
na narada ministrów państw Małej 
Ententy z Paul Boncourem, który tym 
razem był prawdopodobnie w możno- 
ści udzielenia im dokładniejszych wy 
jaśnień. Narada trwała parę godzin ! 
zakończyła się późńo, wobec czego 
szczegóły jej są nieznane. 

Dyskuja projektu brytyjskiego. 
GENEWA, (Pat). — Komisja głów 

na konferencji rozbrojeniowej przystą 

piła dziś do dyskusji nad częścią 1 
projektu brytyjskiego, dotyczącą bez- 

pieczeństwa. { 
Delegacja brytyjska 

nowy tekst tej części, całkowicie zmie 

niający pierwotne brzmienie. Nowy 

tekst idzie po linji poprawek, zgłoszo- 

nych przez delegację polską, z któ- 
rych najważniejszą przyjmuje niemal 
dosłownie. 

Po przemówieniu sir Johna Simo- 
na, który motywował ten tekst, prze- 
mawiał delegat amerykański Norman 

Davis, który wyraził się z wielkiem 
uznaniem o tej propozycji i zapowie- 

dział, że Słany Zjednoczone mają za 

miar w razie przyjęcia paktu przez 
konferencję uczynić jednostronną dek 

łarać ję, wedłe której w razie zerwania 

lub groźby zerwania paktu paryskiego 
gotowi są do uczestniczenia w konsul- 

tacji, przewidzianej w projekcie. W 
razie gdyby konferencja konsultatyw 

na ustaliła napastnika, jeżeli Stany 
Zjednoczone, zachowując niezależność 

sądu, zgodzą się na tę decyzję, to Sta 
ny Zjednoczone zobowiązałyby się nie 

przedsiębrać żadnej akcji i nie bronić 
swych obywateli, jeżeliby ci usiłowali 

przeszkodzić zdecydowanemu  przež 
państwa zbiorowemu wysiłkowi prze- 

ciwko napastnikowi. 
Ta deklaracja Normana Davisa 02- 

nacza między innemi, że w razie blo 
kady państwa uznanego za napastni- 

ka, flota Stanów Zjednoczonych nie bę 
dzie chronić z tytułu neutralności stat 
ków amerykańskich, któreby, pomiino 

blokady, chciały utrzymywać stosunki 

z państwem blokowanem. 

Zkolei minister Raczyński zazna- 
czył, że nie może oświadczyć definity- 

wnie, czy przyjmuje projekt, podkre 
ślił jednak, że nowy tekst angielski w 
dużym stopniu rozwiewa uczucia, któ- 
re wywoływał tekst pierwotny. Obec- 

ny tekst brytyjski — stwierdził z za 
dowoleniem delegat polski — idzie da. 
leko po linji poprawek polskich, a niek 
tóre ustępy są identyczne. To też mi 
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przedstawiłu. : 

DRUSKIENIKI 
PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Sale hydropatyczne. — Elektroterapja. — Gabinety-ginekologiczne. 
tlenowe, 

Słynny zakład leczniczego stosowania Słońca, powietrza i ruchu. 

Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. — Lecznicza solanka do picia. 
Ordynują profesorowie U. $. B. i lekarze specjaliści. 3 

Ceny za zabiegi lecznicze i taksa kuracyjna zniżone. 

SEZON TRWA OD 15-go MAJA DO 1-zo PAŹDZIERNIKA. 

W okresach 15.V.—15.V1. i 1—30.1X, 

nister Raczyński wyraził w zakończe 
"niu nadzieję, że propozycja sir Johna 
Simona będzie mogła być ) przyjęta 
przez konferencję. ‘ 

‚ у, М przyjaznym. duchu: współpracy 
тбууш!ей% Paul Boncour i Tituleseu 
wypowiedzieli się z uznaniem o no- 
wym projekcie brytyjskim.  Zkołei 
przychylne dla projektu deklaracje 
złożyli delegaci Czechosłowacji, Sowie 
tów, Niemiec i Włoch. — Przystąpiono 
do pierwszego czytania artykułów pro 

jektu. 
Następnie komisja zaznajomiła się 

z raportem komisji spraw bezpieczeń 
stwa, dotyczącym określenia ńapast- 
nika. 

Zapropnowany przez komisję tekst, 
opracowany na podstawie propozycji 
delegacji sowieckiej, przewiduje uzna 
nie za napastnika państwa, które po 
pełni jeden z następujących aktów: 

1) wypowiedzenie wojny innemu 
państwu, 

2) inwazja zbrojna, nawet bez wy 
powiedzenia wojny, w terytorjum in- 
nego państwa, 

3) atak sił lądowych, morskich łub 
powietrznych, nawet bez wypowiedze 
nia wojny, 

4) blokada morska brzegów lub 
portów innego naństwa, 

5) udziełenie pomocy bandom 
zbrojnym, które, uformowane na je- 
go terytorjum, wtargnęłyby na tery- 
torjum innego państwa, lub odmowę, 
pomimo żądania państwa napadnięte 
go, powzięcia na własnem terytorju n 

wszelkich możliwych zarządzeń dla 
pozbawienia tych band wszelkiej po- 
mocy lub ochrony. 

Dalej projekt przewiduje, że ża- 
den wzgląd o charakterze politycznym 
wojskowym, gospodarczym czy in- 
nym nie będzie mógł służyć za uspra- 
wiedliwienie czy wytłumaczenie ag- 
resji i wylicza w osobnym protokóle 
różne przykłady tego rodzaju niedo- 
puszezalnych motywów agresji, bądź 
to z dziedziny stosunków wewnętrz- 
nych państw, bądź też z dziedziny ich 
postępowania międzynarodowego. 

Jutro będzie dalsza dyskusja. 

    

       
      
        

      

      

  

NAD NIEMNEM 

piankowe. — Zabiegi specjalne. 

15% zniżka na wszystkie zabiegi 

„wszechświatowa . konferencja 

Ameryka nie przyjmie pro- 
pozycyj francuskich. 

WASZYNGTON, (Pat). Koła urzę- 
dnicze w Waszyngtonie wypowiadają 
pogląd, że dla Stanów jednoczonych 
niemożliwe jest przyjęcie propozycy) 
francuskich, przedstawionych wezo- 
raj w Genewie. 

Prasa niemiecka atakuje 
Francję. 

BERLIN, (Pat). Z racji wczorajszego prze- 
mówieńia ministra Paul Boncoura na konfe- 
rencji rozbrojeniowej, dzienniki niemiecke о- 
stro atakują Francję, przewdując dalszą zwło- 
kę w obradach, brak wyników i zaostrzenie 
się sytuacji. Odpowiedzialność za to starają 
się one zrzucić na Francję, pomawiając ją o 
sabotowanie prac konferencji ((Boersen Zei- 
tung)) i złą wołę (Boersen. Kurier). 

„Deutsche Allgemeine Zeitung” pisze, że w 
obecnych warunkach sennem marzeniem jest 
zamiar Hendersona ukończenia prac nad przy 
gotowaniem konferencji rozbrojeniowej przed 
Światową konferencją gospodarczą w Loh- 
dynie. у у 

„Der Tag“ uważa, że dyskusja obecna w 
komisji głównej jest bezwartościowa, zapo- 
wiadając czynny udział Niemiec w debacie 
rzeczowej dopiero wówczas, gdy będzie to 

„miało praktyczne znaczenie. Szereg dzienni- 
ków widzi nadto możliwość izółacji Francji i 
„mówi o poprawieniu sę taktycznego położenia 
„Niemiec po oświadczeniu Hitlera. 

Przyjęcie u Pana Prezydenta. 
WARSZAWA, (Pat). Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej przyjął przed 
południem delegację Komitetu Wv- 
konawczego Zbiórki na Fundusz 
Szkolnictwa Polskiego Zagranicą z 
przewodniczącym Rady Fundacyjnej 
Funduszu marsz. Raczkiewiczem na 
czele. Delegacja złożyła p. Prezyden- 
towi Rzeczypospolitej sprawozdanie 
ze zbiórki na szkolnictwo polskie za- 
granicą z tem, iż wpływ na dzień 20 
kwietnia rb. wynosi złotych 336.740 
złotych i przeszła wszelkie najśmie! 
sze oczekiwania Komitetu Wykonaw- 
czego. 

Dymisja min. Rintelena. 
WIEDEŃ, (Pat). Urzędowy komu- 

nikat donosi, że minister oświaty Dr. 
Kintelen podał się do dymisji, która 
została przez prezydenta republi przy 
jęta. Tymczasowe kierowuietwo mi- 
nisterstwa oświaty powierzone zostą- 
ło ministrowi .sprawiedliwości Schus- 
chniggowi. 

Zgon admirała anolelskiego. 
LONDYN, (Pat). — W. Cannes zmarł w 

wieku lat 69 admirał kord Wemyss, Zmarły 
hył szefem sztabu głównego brytyjskiej floty 
wcjennej w czasie wielkiej wojny. Lord We 
myss reprezentował również angielską mia- 
rysarkę wcjenną w rokowaniach © zawae- 
cie rozejmu. 

Grožna sytuacja na kolei wschodnio-chińskiej 
Przerwanie komunikaci! między Charbinem г Pograniczneja. 

MOSKWA, (Pat). Sytuacja na kolei 
wschodnio-chińskiej staje się Goraz 

_ groźniejsza. Bandy chunchuzów na- 
padły na stację So-Czin-Tse, pomiędzy 
Charbisem a stacją Pogranicznaja i 
doszczętnie ograbiły osadę kolejową. 
Magazyny stacyjne Oraz kilka do- 
mów i wagony spałono, uprowadzająe 
kilkunastu kolejarzy, w tem kilku o- 
bywateli. sowieckich,  4-ch. z_ pośród 
niech jest poranionych. Chunchuži po- 
zrywałi tory kolejowe. Wszcika ko- 
munikaeja między Charbinem a sta- 
cją Pograniczńaja jest przerwana. 

W zwiążku z sytuacją na kolei 
wschodnio-chińskiej w Moskwie pa- 

nuje zaniepokojenie. Mimo, że depe- 
sze, donoszącć 6 koufereńcji w Czang 
Czung, na której przedstawiciele Ja- 
ponji i Mandżurji micii zadecydować 
a przerwakiu ruchu na Kołei wschód- 
nio-chińskiej, są niewątpliwie inspiro 
wane, tem niemniej brak oficjalnej 
odpowiedzi Japonji na propezycję Li- 
twisówa sprzedaży kolei, czynioną 
przez komisarza Litwinowa jeszeze w 
dn. 2 maja, jest wielce znamieńny. 
Wedle nieofiejalnych doniesień, ro- 
kowania w sprawie sprzedaży kołei i 
jej ewentuałnej ceny toczą się jedno- 
cześnie w Tokjo i Moskwie. 

  

Petycje Niemiec z Górnego Śląska w Lidze Narodów. 
GENEWA, (Pat). Rada Ligi Naro- 

dów zajmowała się w dniu 24 bm. ra- 
portem komitetu prawników w spra- 
wie trzech petycyj mniejszości niemie 
ckiej z polskiego Górnego Śląska, 
wniesionych ma podstawie art. 147 
konwencji górnośląskiej, a figurują- 
cych już na porządku dziennym po- 
przedniej sesji. Ponieważ sprawy, po- 
ruszone w tych petyejach były rozpa- 
trywane przez sądy polskie, delegacja 
połska stanęła na stanowisku, że do- 
póki wewnętrzne instancje sądowe 
nie zostały wyczerpane Rada Ligi nie 
może zajmować się temi petycjami. 
Komitet prawników nie podzielił tego 
poglądu i wyraził opinje, że Rada mo 
że te petycje rozpatrzyć. 

W dyskusji minister Raczyński 
popierał stanowisko, zajęte przez de 

lcgację polską, powołując się na ogól 
ńe zasady prawa międzynarodowego 
w tym przedmiocie i zapowiadając 
wstrzymanie się od głosowania nad 
przedstawionym raportem. Do dekla- 
racji tej przyłączyli się delegaci Fran- 
cji Czechosłowacji. 

Delegat niemiecki Keller w sposób 
bardzo gorący poparł raport komite- 
tu prawników, co wywołało ironiczne 
komentarze, gdyż, jak wiadomo, je- 
dnocześnie delegacja niemiecka robi 
energiczne zakulisowe starania, aby 
nie dopuścić do dyskusji nad petvcią 
o sytuacji Żydów w Niemczech, wnie 
sionej na podstawie tegoż art. 147. 

Na jednem z najbliższych posie- 
dzeń Rady Ligi sprawozdawca złoży 
raport co do meritum trzech petycyj 
niemieckich. 

   

  

   

Rozbicie austro-niemieckich rokowań 
hanolowych. 

WIEDEŃ, (Pat). — Rokowania handio- 
we austrjacko — niemieckie uległy rozbiciu. 
Wiadomość ta wywołała. w Wiedniu silne 
wrażenie, Pisma podkreślają, że Niemcy przy 
znały wprawdzie Austeji eo do niektórych po 
zyeyj celnych prefereneje, zaofiarowane jed 

nak kontyngenty były bardzo małe. Nato- 
miast Niemey odrzuciły wręcz preferencje 
dła atustrjackich uriykułów rolnyeh i drzewa 
Narazie nie wiadome, czy zerwanie nastąpiła 
ze względów gospodarczych, ezy też poli- 
tycznych. 

  

Sensacyjna inwestygacia operacyj 
finansowych Morgana. 

WASZYNGTON, (Pat). Środowe 
posiedzenie komisji senackiej, pro- 
wadząeej dochodzenia w sprawie do- 
nzu bankowego Morgana, odbyło się 
w atmosferze wielkiego podniecenia. 

Szczególnie wielkie wrażenie wy- 
warło odczytanie listy, zawierającej 
nazwiska około 60 osób ze świata fi- 
nansowego, bankowego i polityczne- 

go, które, jak się okazuje — były dłuż 
xikami firmy Morgana. Na liście tej 

znajdują się między innemi nazwiska 

Normana Davisa, generała Davesa, 
Mitehela. b. prezesa National City 

Bank of New York, obecnie znajdu- 
jącego się pod zarzutem nieopłacenia 
podatku dochodowego. Dalej na liście 
figuruje nazwisko Taylora, prezesa ra 
ty administracyjnej trustu stałowego. 
Pozatem znajduje się na liście prezes 
giełdy dewizowej w Nowym Yorku 
Whitney Buckner, prezes iżby kam- 
pensacyjnej w Nowym Yorku i wielu 
innych. Mitehell dotychczas nie zwró- 
cił dłagu w sumie 6 miijonów dolarów. 
jaki zaciągnął w banku Morgana, na- 
tomiast Dawes i Tayior pożyczki swo- 

je jaż spłaciłi. 

  

S$nowden contra Mac Donald. 
LONDYN, (Pat). — Lord Snowden wy- 

stąpił w Izbie Lordów z niezwykle gwałtow- 
nym atakiem na prėmjera Mac Donalda. 

Snowden zarzuca Mae Donaldowi, że 
„ekonomiczna 

nie jest należycie przygotowana i skazana 
będzie na niepowodzenie, jak 4 poprzednie 
tego rodzaju konferencje, Stanowi to istol- 
ne niebezpieczeństwo, że losy Wielkiej Bry 
tanji — mówił Snowder: — znajdują się w rę 

kach człowieka, który za każdym razem wy 
kazuje swą fngnorancję. Ze wszystkiego, е0 

słyszałem — ciągnął dalej mówca — o jego 
wizycie w Waszyngtonie, wynika, że z rów 
nem powodzeniem mógł on oszeżędzić zarów 
no czasu, jak i pieniędzy. Oświadczenia prem 
jera oraz prezydenta Roosevelta na ten, temat 
nie zawierają niezego ponad stare banalno- 
śei, które już ałyszełómy nieskończoną Il0ś€
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Sztandary japońskie nad Pekinem 
Wojska japońskie stanęły pod bra 

mami Pekinu. Sztandary zdobywców 
powiewać będę na murach prastarej 
stolicy największego i najpotężniejsze 
go ongiś państwa azjatyckiego. Choć 
dzisiaj Pekin przestał być stolicą pań- 
stwa Srodka, choć zdobycie go i opa- 
nowanie przez Japończyków nie ozna 
cza ostatecznej przegranej Chin, to jed 
nak efekt moralny upadku b. rezyden 
cji bogdychanów będzie *vielki nietyl- 
ko w Azji, lecz i w Europie, nie mó- 
wiąc już o Ameryce. 

Triumf Japonji, uwieńczenie powo 
dzeniem jej długoletniej, wytrwałej 
polityki zdobywania kontynentu ах 
jatyckiego ocenić można dzisiaj jako 
zwycięstwo rasy żółtej, zwycięstwo, 
którego rozmiary i doniosłość mierzyć 
należy niemocą dominującej do woj- 
ny w Azji rasy białej. 5 

Zdobycie Pekinu jest obecnie ta- 
Kim samym, a może i większym jesz 
cze triumfem imperjalizmu japoński 
go, niż zwycięstwa odniesione w roku 
1904 nad armjami carskiemi na po- 
łach Mandżurji. 

0. Jakie dzieje przechodził Pekin, a 
z nim i cesarstwo chińskie? 

Już od majwcześniejszego okresu 
„swoich dziejów pozostawali chińczy- 
"ay w ciągłej walce z tatarskiemi i mon 
golskiemi plemionami północy. Naj- 
bardziej wysunięte na północ państew 

ko feudalne Jen, na którego terytor- 
jum wyrósł późni 

  

  

žniej Pekin, było ognis- 

kiem nieustannych walk. Wceielone za 

potężnego cesarza dynastji Tsin-S7|- 
Huangti (r. 220 przed Chr.) do zjedno- 
czonego państwa chińskiego, staje się 
placówką obronną przed najazdem 

. hord północnych i pozostaje nią, aż 
do końca panowania dynastji Han, t. 
jį. do III wieku po Nar. Chr. Od tego 
okresu do w. VII prowincja Jen prze- 

chodzi z rąk do rąk podczas nieustan- 

nych walk, aż wreszcie za dynastji 
Thang (618—907) znów zostaje wci»- 
lona do cesarstwa chińskiego. Wyro- 
słe jeszcze za Hanów nowe miasto Jei 
późniejszy Pekin, zmienia pod koniee 
panowania tej dynastji nazwę na Ju- 
€zon, która zostaje bez zmiany za 
Thangów, 

Wraz z upadkiem dyn. Thang рб!- 
nocne Chiny ulegają przemocy mon- 
golskich najeźdźców, Khitanów, po- 
przedników tych Mongołów, którzy w 
w. VIII opanowali całe Chiny. Khita- 
nowie, umocniwszy się na północy 
Chin, stworzyli niezależne państwo 
Liao, a miasto Yu-chou ochrzcili mia- 
nem Nanking (r. 937), jako południo - 
wą stolicę (Nanking oznacza: „stoli 
południa”, nie należy jednak miesz: 
tego Nankingu z obecną stolicą Chin) 
swego. własnego królestwa, leżącego 
па północy. 

W r. 1129 Khitanowie ulegają roz- 

gromićniu przez tunguskie plemię Zu. 
czenów, których władcy tworzą na 
północy Chin dynastję Kin („Złotą ”. 

Jedną z trzech stolic państwa Kin'ów 

; jest Jen-tu, późniejszy Kambaluk-Pe- 
kin. Po stu latach panowania Zucze 

nowie (poprzednicy Mandżurów, ci, 

którzy pierwsi zmusili Chińczyków do 

golenia głowy i noszenia warkocza) 

zostają zkolei rozgromieni przez Mon 

gołów. 

W r. 1209 Dżingishan przekracza 

Wielki Mur, w r. 1215 zdobywa Pekin- 

. Jentu, w którym jego wnuk, Hubilaj, 

rezyduje w r. 1280 jako cesarz Chin. 

Stolicą nowego państwa mongolsko- 
Chińskiego staje się Kabaluk „Miasto 

Wielkiego Chana'*, odpowiadające już 

ściśle dzisiejszemu Pekinowi. Chińczy 

"cy nazwali stolicę mongolskich wład- 

ców Ta-tu („Wielka Stolica“). Za pa- 

. nowania chińskiej dynastji Ming, któ- 

ra obaliła rząd mongolskiej dynastji 

Juan, stolicą Chin od r. 1368 do r. 

12 i 
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- leontologji, 

   

1420 był Nanking. Kambaluk w tym 
okresie nosił nazwę Peiping (,„Miasto 
Północnego Pokoju*, którą to nazwę 
nosi Pekin obecnie). Trzeci cesarz dy 
nastji Ming, JungLo, przeniósł w r. 
1421 dwór do Peipingu i wtedy po raz 
pierwszy powstała nazwa Pe-king, czy 
li „Stolica Północna”. Pekin pozosta - 
je stolicą Chin za panowania następ- 
nej dynastji mandżurskiej Tsching 
(1644—1912), jak też i w pierwszym 
okresie Republiki Chińskiej, Dopiero 
w r. 1928, kiedy wyraźnie zarysowała 
się przewaga południa, Pekin przesta 
je być stolicą, ustępuje miejsca Naa- 
kinowi i przyjmuje znów swą nazwę 
z czasów dynastji Ming, t. j. Peiping. 

M. D. 

Aresztowanie sekretarza 
ambasady brytyjskiej 

w Tokio. 
LONDYN, (Pat). — Pomiędzy Japonja 2 

Wiełką Brytanją wynikł drobny incydent na 
He aresztowania przez japońskie władze woj 
skowe drugiego sekretarza ambasady brytyj 
skiej w Tokio Crowe. Dokonywał on zdjęć 
niedczwolenych ze względów wojskowych w 
strefie ufortyfikowanej bazy morskiej, 

REIKIA ZE RRADDRC 

Nowy rektor Politechniki 
warszawskiej. 

WARSZAWA, (Pat). W dniu dzi- 
siejszym dokonano wyboru rektora 
Politechniki warszawskiej. Wybrany 
został dotychczasowy dziekan wydzia 
łu inżynierji wodnej i geodezyjnego. 
prof, inż. Edward Warchałowski. 

W. Goetel rektorem Akadem]i 
Górniczej w Krakowie. 
KRAKÓW, (Pat). Rektorem Aka- 

demji Górniczej w Krakowie wybrany 
został prof. dr. Walery Goetel, prote 
sor zwyczajny geologji ogólnej i pa- 

dotychczasowy dziekan 
wydziału górniczeg. 

Rozdanie nagród laureatom 
w Warszawie. 

WARSZAWA, (Pat). — Na środowem рэ- 
siedzeniu Rady Miejskiej odbyło się uroczy 
ste wręczenie nagród m. st. Warszawy tego 
rocznym laueratom: prof. Thuguttowi (uag- 
roda naukowa), Zofji Stankiewiczównie (na 
groda artystyczna) i Tadeuszowi Boy'owi —- 
Żeleńskiemu (nagroda literacka). Wręczenia 
nagród dokonał wiceprezes Rady Miejskiej 
Majzel, zaznaczając, że nagroda muzyczna, 
przyznana w tym roku Ignacemu Paderew- 
skemu, wobec nieobecności mistrza w sto- 
licy zostanie mu w odpowiedni sposób dorę 
czona. 

Przed odczytaniem orzeczenia o przyz- 
naniu nagrody Boyowi — Żeleńskiemu pea 
wica Rady Miejskiej manifestacyjnie zebra- 
mie opuściła, natomiast pozostali radni zgo 
towali łaureatowi nagrody literackiej buszii 

wą owację. 

Šamobėjstwo dwóch 
ukraińskich pisarzy. 

А. Т. Е. х Pragi donosi, iż w kołach 
emigracji ukraińskiej otrzymano szezegóty 
tragicznej Śmierci jednego z najwybitniej- 
szych współczesnych pisarzy Ukrainy Sowiec 
kiej Mikołaja Chwilowego. 

Popełnił on samobójstwo w przededniu 
otwarcia konferencji łiteratów sowieckich, 
zwołanej w Charkowie celem zamanifestowa- 
mia „zbratania się* literatów ukraińskich z 
rosyjskimi. 

W. jednej ze swych powieści „Myśli prze- 
ciwko prądowi“ Chwilowy twierdził, że je- 
dynym ratunkiem dia kultury ukraińskiej 
jest „ucieczka od Moskwy*. 

Pod groźbą represyj władz sowieckich 
Chwilowy trzykrotnie ogłaszał deklaracje 
skruehy i potępienia swoich „błędów* W 
ostatnim czasie Chwilowy zupełnie przestał 
pisać i został, jako zmobilizowany komuni- 
sta, wysłany na wieś w charakterze „selko- 
ra* (korespondenta wiejskiego pism komuni- 
stycznych) 

Samcbójstwo Chwilowego wywołało tem 
większe wrażenie, że jednocześnie popełnił 
samobójstwo drugi literat ukraiński, emig- 
rant z Małopolski Wschodniej, Piotr Hirniak, 

  

   

  

Podróż „Polonji* do Ffryki. 
Rozkosze włóczęgi. — Kto jechał? — Wzór organizacji. — Fotograf 

I wycieczki lądowe. — Atrakcje pokładowe. — Walka byków na „Po- 

ionji" | w rzeczywistości. — Bllans podróży. 

Człowiek, wracający z dalekiej po 
dróży, staje się zbiornikiem najsprze- 

czniejszych uczuć. Przymknąwszy о- 

czy, ma pod powiekami natłok obra 

zów o żywych barwach i drgającym 

ruchu. Wnosi we własny dom 

czułe i bogate klisze wrażeń, wywoła- 

ne, ale jeszcze nie utrwalone — tak iż 

oglądać je może tylko samotnie, w 

ciemni. Cudze oczy zacierają kontu- 

ry. I potem stopniowo obrazy utrwala 

ją się na filmie, ale już są inne: grub- 
sze, ostrzejsze, skostniałe w pewien 

szablon. Życie tutejsze obciąża ich lot 

ność, odbiera im wyrazistość. A już 

odbitki tych filmów, robione z ma- 

terjałów znacznie twardszych — są 

wtórne, mniej udolne światło zwy: 

czajnego życia kopjuje kontrastowy 

megatyw zapomocą codziennych słów. 

jA słuchacz i czytelnik ogląda ostatecz - 

ny pozytyw, utrwalony na niemym pa 

pierze, który zawsze w pewnym stop 
niu jest szablonem. 

Trzystu trzydziestu pasażerów 

największego polskiego transatlanty- 
ku „Polonia“ ma za sobą 24-dniową 

podróż morską do Portugalji, Maroka, 

Hiszpanji południowej i Belgji. Przy 

wieźli do domów serca nabrzmiałe 
koncertem wrażeń, oczy rozpromieniu 
ne upałem obcych słońc. A organiza- 

tor tej wycieczki, „Linja Gdynia-Ame 

ryka”, zyskała ogromną pozycję w 

swej akcji propagandy turystycznej, a 

zarazem zyskała trzystu trzydziestu 
dozgonnych przyjaciół. 

Polacy uczą się nowego rodzaju 

podróżowania. Uczą się, jak zawsze; 

  

   

z trudem. Ludzie posiadający cudo- 
twórczą żyłkę włóczęgowską, zależni 
byli dotąd przedewszystkiem od roz- 
kładu kolejowego, od Bedekerów i 

adresów hoteli. Musieli posiadać ruty - 
mę w pakowaniu i rozpakowywaniu 
walizek oraz w kłóceniu się z różnoję- 
zycznymi portjerami, tragarzami i kel 

nerami. Piętnaście procent budżetu 
podróżniczego ciskać musieli w pasz- 
czę molochowi wyzysku i między 
rodowego złodziejstwa; dziesięć pro- 
cent energji zużywali na stanie w ogon 
kach kasowych i zdobywanie miejsc 
w pociągach. To wszystko obce byio 
pasażerom „Polonji* przez cały czas 
wycieczki. Bez paszportu zagraniczne 
go, ze zwykłą legitymacją wsiadali na 
pokład świeżo odłakierowanego stai- 
ku — i raz zająwszy opłaconą kajutę, 
pozostawali w niej do końca podró 
Ta kajuta była im *ortem macierzy 
stym, domem własnym, do którego 
znosili z różnych miast owoce, wino, 
kwiaty i całe naręcze kolorowych wra 
żeń... 

Wśród tych 380 pasażerów widzia 
ło się profesorów i nauczycieli, księży 
i licznych dziennikarzy, aktorki i ofi- 
cerów, lekarzy i literatów. Brak był 
tylko prawie zupełny... ziemian. Pow 
szechne zainteresowanie budziły po- 
stacie b. min. skarbu Jana Piłsudskie- 
go, b. marszałka Senatu prof. Juljana 
Szymańskiego, olimpijskiej mistrzyni 
świata Stanisławy Walasiewiczówny; 
obok nich widziało się Macieja i Kry- 
stynę Radziwiłłów, dyrektora Pata 
Romana Starzyńskiego, .prof. Ottona 
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Międzynarodowy meeting lotniczy 
w Warszawie. 

WARSAWA, (Pat). W dniu 24-go 
bm. rozpoczął się w Warszawie przy 
licznym udziale publiczności między- 
narodowy meeting lotniczy. Na me 
eting przyleciały samolotami pasażer- 
skiemi delegacje kilku aeroklubów za 
granicznych. O godz. 14 p. minister 
komunikacji inż. Butkiewicz w oto- 
czeniu podsekretarzy stanu inż. Gal- 
lota i inż, Czapskiego, wyższych urzę- 
dników Ministerstwa oraz członków 
Aeroklubu Warszawskiego, dokonał 

na łotnisku Mokotowskiem przeglądu 
samolotów. Następnie samoloty defilo 

  

waty ponad miastem. 
O godzinie 15, zgodnie z regułami- 

nem, poczęły lądować na lotnisku mo- 
kotowskim samoloty, łiorące udział 
w raidzie gwiaździstym. Wylądowały 
w przepisanym terminie wszystkie sa 
moloty, biorące udział w meetingu w 
liczbie 25, w tem 9 samolotów zagra- 
nicznych: jeden włoski, 6 czeskosło 
wackich i 2 belgijskie. Pierwszy wyla- 
dował o godz. 15.10 inż. Kumper 
(Czech). Wyuiki lotu gwiaździstego 
będą wiadome w dniu 25 b, rano. 

   

  

Uroczystości Polsko-Gzechosłowackie w Poznaniu. 
POZNAŃ, (Pat). W dniu 24 b. m. 

rozpoczęły się w Poznaniu uroczysto- 
ści w związku z 10-letnim jubileu- 
szem Towarzystwa Połsko-Czeskosło- 
wackiego w Polsce, Protektorat nad 
obchodem objęli: poseł Rzetzypospo- 
litej w Pradze mimister Grabowski i 
poseł Republiki Czeskosłowackiej w 
Warszawie minister Girsa, który w 
dniu 24 bm. przybył z Warszawy do 
Poznania. 
"W godzinach popołudniowych od- 

było się doroczne zebranie delegatów 
Towarzystwa Polsko-Czeskosłowackie 
go i oddziałów oraz komitetu porozu- 
miewawczego tych organizacyj w obu 
państwach. W zebraniu tem wzięli u- 
dział delegaci wszystkich polskich to- 
warzystw polsko - czeskosłowackich. 
których obecnie jest 14. 

Zagaił obrady i przewodniczył im 
prezes komitetu porozumiewawczeg” 
sen. Wielowieyski, który powitał goś 

ci czeskosłowackich: wiceprezesa To 
warzystwa Czeskoslowacko-Polskiego 
w Pradze dr. Miela, dalej prof. Krala 
z Morawskiej Ostrawy i reżysera ope 

ry w Pradze Munclingra. Następn:e 
prezes T-wa w Poznaniu p. Kier 
przedstawił stan organizacyjny towa 
rzystw połsko-czeskosłowackich, a da 
lej sprawę ujednostajnienia statutu i 
szereg innych spraw organizacyjnych 

W czasie posiedzenia przybył na 
salę pos. Girsa w towarzystwie kon- 
suła Doleżala, witany przez przewo- 
dniczącego sen. Wielowieyskiego. Na 
zakończenie posiedzenia odbyły się 
wybory zarządu komitetu, na które- 
go czele stanął ponownie jako prezes 
sen. Wielowieyski. Siedzibą komitetu 
pozostał nadal Poznań. 

Wieczorem odbyło się w Teatrze 
Wielkim gałowe przedstaw. „Sprze- 
danej Narzeczonej'* Smatony. 

  

  

  

  

  

Gdzie się odbędą Igrzyska Olimpijskie w 1936 r.? 
PARYŻ, (Pat). — Dobrze rmowany 

dziennik sportowy Paryża „L'Anteć przyno- 
sł następującą wiadomość: Stosunki pomię 
dzy międzynarodowym Komitetem Olimpij 
skim a Niemeami, które mają być organiza. 
torami Igrzyk Olimpijskich w u 1836 - 
(Berlin), stają się coraz bardziej naprężone 
Niemey nierzają miarfowicie powierzyć 
organizację igrzysk nie niemieckiemu komi- 

  

  

      

   

tetowi ołimpijskiemu, lecz rządowemu komi 
sarzowi sportowemu Rzeszy Niemieckiej, —- 
Tymczasem międzynaredowy komitet podał 
dc wiademości rządu niemieckiemu, że o ile 
igrzyska nie będą organizowane przez nie- 
mieeki komitet elimpijsk, wówczas igrzyska 
1936 roku w Niemezech nie będa mogły od- 

być się. 

„Wisła' przegrała w Paryżu. 
PARYŻ, (Pat), — We wtorek o północy 

zakończył się w Paryżu mecz piłkarski po- 
między krakowską „Wisła* a poryską druży 
па „Racing — Club“. 

Mecz zakończył się nieznaczną porażka 
naszej drużyny 0:1 (0:1), Przez pierwszą po- 
łowę gra b. ładna i dżentelmeńska, równo- 
rzędność sił, wyższość techniczna Wiisły, lep 
sza technika strzałowa Paryżan. Po przerwie 
Francuzi zaczynają grać brutalnie. Kotlar- 
czyk I deznał naruszenia obojczyka, Kotlar- 
czyk M — ególnych kontuzyj. Sędzia nie 

  

| 

grzeszył bezstronnością, krzywdzące naszą dru 
żynę. Widzów tłumy. — „Wisła* grała ład- 
nie. 

Hitleryzacja sportu. 
ESSEN, (Pat). — Komisarz sportowy na 

prowincję nadreńską jako pierwszy w Niem 
czech wyńał rozporządzenie, aby zawodnicy 
Sportewi przed rozpeczynaniem meczów na 
bciskach pozdrawiali publiczność ukłonem 
hitlerowskim. Te samo winne nastąpić pa 

ukończeniu zawodów. 

NN NZ RENO R OKE DUAN 

Prywatna Szkoła Powszechna im. Т. Gzackiego 
Stefana Świętorzeckiego 

przy Koedukac. Gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie 
(z pełnemi prawami) 

W roku szk. 1933/34 czynne będą oddzisły od |-до do V-go. 
l-go przyjmowane będą dzieci urodzone w r: 1927 lub wcześniej, bez egzaminu. 

Do oddziału 

W Koedukacyjnem Gimnszjum im. T. Czackiego będą czynne klasy od Il-ej 
do VIII ej. Egzaminy wstępne do Szkoły Pewszechnej i Gimnazjum rozpoczną 
się w pierwszym terminie dn I6 maja o godz.Ś-ej rano, w drugim dn. 16 czerwca. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj codziennie od 10—13-ej kancelarja 
  

Gimnazjurz przy ul. Wiwulskiego 13, tel 10-56, gmach własny. Obszerne boisko 
(w zimie ślizgawka) i ogród szkolny. 
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Herszt podciął mięśnie hersztowi. 
KĘPNO, (Pat). — Z Wielunia donoszą © 

krwawym epilegu walki między dwieria kon- 
kurującemi bandami przemytników, 

Herszt jednej z band Kożelak wyprzedzał 
często swych konkurentów w odkupywaniu 
towarów zagranicą oraz zdradzał swych ko- 
legów przed władzami polskiemi, Banda, kon 
kureneyjna, na czele której stał Płuska, w 
odwecie wydała wyrok, którym miano unie 
szkodliwić Kożelaka, Mianowicie postanowio 
no przeciąć Kożelakowi mięśnie u nóg, aby 
w ten sposób nie mógł zaimować się prze 
mytem. Wyrok wykonać miał ten, kio w; 

   
      

       

Bujwida, prof. Stanisława Słońskic- 
go, dyrektora programów radja po: 
znańskiego Zenona Kosidowskiego. 
kapitana Elżbietę Daniłowską (córkę 
pisarza), red. Ludwika Rubla, malarza 
Marjana Walentynowicza, red. Dołę- 
gę-Mostowicza. Przeważała Warsza- 
wa, sporo osób było ze Lwowa, z Po- 
znania, z Łodzi, Wilno reprezentowa- 
ne było przez grupę około 10 osób. 

Organizacja ekskursji była tak 
wzorowa, że może podważy błąka jącą 
się jeszcze tu i ówdzie legendę o bra- 
ku zdolności organizacyjnych u Po- 

eląnie czarną gałkę. los padł na herszia 
bandy Płauskę. Płuska przez pewien  €zżas 
zwiekał z wykonaniem wyroka sądu prze- 
mytniczego, jednak przynagłony przez swych 
towarzyszy, napadł w nocy na Kożelaka, za 
dał mu cios pałką dębową po głewie, a nastę 
pnie specjalnym nożem poprzecinał mu mię 

śnie u nóg. Po dokcnanin tego czynu banda 
zbiegia, Koželak zmarł wskutek upływu krwi 
Sprawca mordu Aleksander Płuska oraz 3 
jego towarzyszy aresztowano i Gddano do 
iyspozyeji władz, Mordereom grozi sąd io 

    

   

    

laków. Zaprowjantowanie i obsługa 
tej masy ludzkiej, która wraz z zało- 
gą przekraczała ilość 500 osób, nie- 
tylko przypominały akuratność ze- 
garka, lecz przekraczały w wielu punk 
tach obietnice prospektów.  Niedość 
powiedzieć, że wikt był obfity i dosko- 
nały, że służba była uprzedzająco 
grzeczna, że każdy pasażer miał co- 
dzienne kąpiele w wannach i pod na- 
tryskami, a w ciepłe dni w basenie na 
pokładzie, że w niedzielę były nabo- 
żeństwa, że informacja działała nad 
wyraz sprawnie. Opieką lekarską kie 

  

Wilnianie na pokładzie „Połonji”. 

  Od prawej strony: 1) dr. K. Pawłowski, 
2) docent U. 5. B. Michał Król, 3) prof, Jul- 
jan Szymańsk,, . 4) p. Wanda Muszyńska, 
6) b. min. Jan Piłsudski, 8) p. Stefan Wiš- 

niewski, 9) oficer marynarki handłowej Bor- 
hard, 10) p. Marja Zabkiewiczėwna, 11) au. 
tor feljetonu 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
VYGANDAS-PURYCKI O PRZYSIĘDZE 

WILENSKIEJ, 

Vygandas-Puricki snuje na ten temat my 
śli następujące 

14 maja zorganizowano w Kownie z inie- 
Wyzw. Wilna „przysięgę 

. Każdy przysiągł, że poświęcać 
będzie swe myśli, a w razie potrzeby swe ży- 
cie sprawie wolenia Wilna. Przysięga ta 
jest pięknym i wzniosłym aktem. Nie jest o 
na jakąś fanaberją czy ślepym uporem, a 
tylko żywą i wi ą sprawą narodową. W 
odpowiedzi anizowany przez Piłsuds 
kiego w nie zbrojny obchód, oł ist 
wo ko kie bez pobrząkiwan 
uroczyście zobowiązuje się do wyzwoleni 
ziem zagurniętych. Wa o Wilno, Litwini 
walczą o litewską ziemię (Wilbi). 

„ECHO“ © STANOWISKU LITWY W SPRA 
WIE KLAUZULI BAŁTYCKIEJ 

„Echo“ pisze o tem co następ! 
Przed kiłku tygodniami rząd litewski za 

komunikował rządowi łote iemu i estoń- 
skiemu, że wyrzeka się artykułów trakta- 
tów handlowych między Litwą, a Łotwą 
oraz między Litwą a Estonją, na mocy kió- 
rych dzięki t. zw klauzuli bałtyckiej stose 
wane są specjalne ulgi dla importowanych 
do Litwy towarów łotewskich i estońskich, 
Okazuje si p eały czas handel Litwy ze 
wspomnisnemi krajami przynosił 
jedynie tym oslatnim. Produkty estonskie 

i łotewskie dzięki wyjątkowym  przywile 
jom i ulgom celnym z powodzeniem konku- 
rowały z produktami innych krajów, po- 
zbawi c w ten sposób Litwę dochodów 
z tytułu wyższych ceł. 

Posunięcie rządu. litewskiego wywarło 
na Łotwie i Estonji odpowiednie wrażenie. 
Kstonja przyznaje, że Litwa ma pełne pra- 
wo tak posłąpić, biorąc pod uwagę istotny 

    

   

  

  

  

    

    

   

  

   

  

  

   

    
  

  

  

  

  

     

  

  

    

    

     

    

  

    
   

   

     
     

   
    
   
   

  

stan rzeczy w  litewisko stosun 
kach handlowych. E jednak, 
że podstawą pr stońskict 
stosunków handlowych zasada 
największego uprzywilejow 

Co się tyczy Łotwy, 
zachowania klauzuli bałt ewentualnie 
przewidywanych przez tą klauzulę ulg cel- 
uych. Łotwa proponuje nowe rokowania, któ 
reby pozwoliły znaleźć wyjście z obecnej sy 
tuocji. (Wilbi). 

POPULARYZACJA IDEI ZBLIŻENIA 

BAŁTYCKIEGO W SZKOŁACH. 

Prezydjum t-stwa jedności litewsko-łotew 
k uchwaliło zwrócić się do M-stwa Oš- 

wiaty z wnioskiem, aby w szkołach kilka 
godzin poświęcono idei zbliżenia państw bał- 
tyckch. (Wilbi). 

ZWIĄZEK WSPÓŁPRACY MIĘDZY LITWĄ 
A KŁAJPEDĄ. 

19 maja stworzony został w Kownie z ini- 
cjatywy . prof. Kreve-Mickiewicza, Wiktora 
Birżyszki, prof. Paksztasa, prof. Laszasa, p. 
Kamantowskiego i p. Prapuolenisa związek 
współpracy między Litwą a Kłajpedą. Do za- 
rządu związku weszli: prof. Paksztas, p. Pur- 
vinas, dr. Sokołowski, prof. W. Birżyszka, 

dr. Valanczius. (Wilbi). 
MRT PETRAS 

Otwarcie Targów Katowickich 
KATOWICE, (Pat). W dniu 24 b. 

m. odbyło się uroczyste otwarcie Tar- 
gów Katowickich. Otwarcia dokonał 
wojewoda Śląski dr. Grażyński. 

Tegoroczne Targi Katowickie 
przedstawiają się niezwykle interesu- 
jąco. Bierze w nich udział około 160 
wystawców. Silnie reprezentowane są 
przedsiębiostwa państwowe i mono- 
pole, dalej przemysły techniczny, ce- 
mentowy, tekstylny, chemiczny, au- 
tomobilowy, motocykłowy i cerami- 
czny. 

być 

a ona postulat 

          

Z'ma wraca. 
Śnieg spadł w Zakopanem. 

ZAROPANE, (Pat), — Przez eałą noc i 
dzień dzisiejszy, przy ezęstych przejaśnie- 
niach, w górach | w Zakopanem padał Śnie, 
który nietylko szczyty, ale i dolne części reg 
1 pokrył białym płaeszeżem zimy. Jest to zja 
wisko dość rzadkie o tej porze roku. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat). — DEWIZY: Londyn 

30,37 — 30,07. No York 7,74 — 7,66. Pa- 
5,20 „0: jcarja 172,78—171,92. 

w obr. nieof. 209,75. Tend. przeważnie 

    

    
‚ utrzymana. 

Nr. 136 (2677) 

0 niepospolitym a mato 
zmanym malarzu. 

(Środa literacka). 
i temu prawie w 50 roku życia umarł 

w Par 
ludzi 

  

u prawie nie znany szerszym kręgom 
nteresujących się uką w Polsce, c:c- 
niepospokity artysta, Zostawił po sobie 
poro, u nas nieznanych prac, 40 

cze „Soc des Amis de Thadć Ma- 
kowski* w Paryżu i jeszeze nieco innych Sła- 
a swojej działalności jako artysty i człb- 
wieka. 

    
      
   

    

P. Sienkiewicz młody i ułalentowany kry- 
artystyczny przedstawił nam Tadeu 
owskiego jako artysię w jego niezmiera.e 

civkawej ewolu twórczej od czasów, gdy 
byt ucznieiń Stanisławskiego (nie bez wpły- 
wów Wyspiańskiego), przez kubizm, przeżyty 
przez artystę intensywnie, przeż starcie się u 
dadaizm przez: nowoczesne pr 
ne próby, aż do ostatnich dni : 
tworzył sam dla siebie zupełnie odrębny typ 
malarstwa, sam dla siebie był grupą, do żad- 
nej nie należąc. 

Z przeź /, które p. prelegent ul 
uiożna było wysnuć tylko drobną c 
ciwego px a o zmarłym artyście (choćb; 
dzięki brakowi barw), niemniej były to rze- 
czy bardzo ciekawe, bardzo osobliwe, bardzo 

ątkowe, jako zjawisko w sztuce zwłasz- 
cza dla nas, od erokiego nurtu szłuki w 
„Stolicy świata”, d oddalonych. To cośmy 
widzieli, było tak bliskie natury, a jednocze- 
śnie tak krańcowo od niej odległe, tak głę- 
boko i wszechstronnie przekomponowane w 
duszy, w talencie artysty, tak prawdziwe 1 
lak bliskie dziwaczności, że widz tanawiał 
się nad niezwykłą siłą tałentu uiniejącego wi- 
dziane tak ogromnie przetworzyć nie zalra- 

ic z jego charakteru. 

tyk 
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Odczyt p Sienkiewicza był doskonałym Ao 
mentarzem do ukazywanych przezeń przeźro- 
czy, a pozatem z dużą wyrazisło: przedsta- 
wił słuchaczom indywidualność niezwykłego 
artysty, bardzo ciekawego człowieka, którytn 
był Tadeusz Makowski. 

Następna „Środa* będzie poświęcona Nor- 
widowi, z okazji 50-lecia jego Śmierci, zapo- 
wiada się bardzo ciekawie i bogato nie z utar 
tej nudy i szablonu różnych „akadem 

Perfidje hitlerowców. 
ESSEN, (Pat) — Kołoński organ partji 

hitlerowskiej „West — Dentsche Beobachter* 
pod nagłówkiem „Dła robotników niemiec- 
kieh* przyniósł następującą notatkę: „W du. 
15 maja wymėwiono praeę 22 górnikom, Sło- 
wianom i Pclakom, którym władze odmówi 

ły dalszego zezwolenia na zatrudnienie* 

Protest Żydów w Lidze 
Narodów. 

PRAGA, (Pat). — „Prager Tageblatt* do- 
nosi, że uchodźcy żydowsey, przebywający w 
Pracze, wystosowali do Rady Ligi Narodów 
protest przeciwko traktowaniu mniejszości 
żydowskiej na niemieckim Górnym Śląsku. 

Zakaz wywieszania 
sztandarów. 

WILEDEŃ, (Pat). — Urzędowa „Wiener 
Zeitung* ogłasza rozporządzenie, zakazu- 
jące publieznego wywieszania sztandarów 
partji kemunistycznej, scejał — demokra- 
tyeznej i narodowo — socjalistycznej. Przek 
roczenie tego zakazu karane będzie grzywną 
do 2,900 szylingów i aresztem de dni 39. 

SDA LOGO OWCA ATI 

Dr. med. August LORIA 
ordynuje w MARJENBADZIE 

(od r. 1912). 
Dom „GUTENBERG telefon 24-38 

od 22/5 — 1/10. 
od 1/10 — 1/5 na Il Klinice Uniwersyt. 

Chažitė Berlin. 
(Dyr. Prof. Dr. V Bergnann). 

RAR T TT TEST 

UWAGA! 22 domėw, posadzek, 
drzwi i okien farbami, które dają 100% 

trwałość! 

SKŁAD FARB 

FRANCISZKA RYMASZEWSKIEGO 
WILNO, ul. Mickiewicza 35. 

  

  

  

    

   

najlepszy do odną- 
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rował wzorowo dr. Flisowski z Gdy- 
ni. Aranżerem sporiów i zabaw na 
pokładzie był zastępca intendenta įv. 
Ziółkowski, Intendent p. Henkel, sta"- 

szy ochmistrz i cała hierarchja per 
sonelu wraz z doskonałą orkiestrą ||. 

Grossmana „wsżyscy byli ważnemi 

kółkami tego ogromnego mechani:- 

mu, który poruszał się sprawnie, kie- 
rowany dłonią kapitana Mamerta 
Stankiewicza. Kelnerzy i  stewardzi 
mieli zawsze uprzejme uśmiechy, a w 
barach były niskie ceny... Ponieważ 
pogoda prawie przez cały czas podró- 
ży była idealna, najzłośliwszy tetryk 
nie znalazłby dziureczki na całem. 

Towarzyskie zatem zży 
sażerów miało na pokład 
jak najprzychylniejs: Jakie się w 
tym klimacie rozwijało życie, o tem 
pomówimy. Przedtem jednak zatr 
majmy się na chwilkę, by znaleźć je- 
dnak dwie dziurki, dwie na tem pro- 
miennem niebie chmureczki, copraw- 
da od Linji Gdynia-Ameryka nie zau- 
leżne bezpośrednio. 

  

  

    

   

   
cie się pu- 

e klimat 
   

      

Narzekanie powszechne wywols- 
wał cennik fotografa okrętowego, któ 
ry na domihr złego prace swoje wyko- 
nywał niedbale i dawał wiele matec- 
jału do skarg. Za odbitkę pocztówko- 
wą liezyl sobie 1.50 zł. i normę tę do- 
piero po energicznej rewolcie klien- 
tów zniżył do złotówki. Tak wygóro- 
wane ceny usiłował wytłumaczyć wy- 
sokim czynszem dzierżawnym, jaki 
podobno opłacał kompanji okrętowej. 
Drugim celem ataków, mocniejszych 
i skoncentrowanych, była przez cały 
czas podróży agencja turystyczna Wi- 
told Butkis z Gdyni, która urządzała 
lądowe wycieczki w miejscach posto- 
ju „Połonji*. Nie badajmy, czy była 
to tylko zła organizacja czy co innego: 
dość, że Bułkisowi odpadało coraz 
więcej kandydatów do wycieczek, sko 
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ro podróżni stwierdzili, że te same wy 
cieczki odbywać można na własną rę- 
kę za jedną trzecią ceny. Ostatecznie 
firma Butkis stała się przedmiotem 
najzjadliwszych, najgęściej oklaski - 
wanych drwinek w Rewjach okręto- 
wych, o których jeszeze pomówimy. 

Lecz wróćmy do życia okrętowe 
go, które otwarzało idealne warunki 
odpoczynku dla zmęczonych umysłów 
Pasażer był swobodny jak ta mewa 
ślizgająca się bezszmernie nad ban- 
derą na rufie. Wiełu przesiadywalo 
większość dnia i wieczoru w jednym 
z barów na brydżu. Inni woleli spę- 
dzać godziny całe na leżaku i twarz 
wystawiać na chlusty słonego wiatru. 
Spokój, spokój, — oto było generalne 
lekarstwo dla miejskich nerwów. Spo 
kój, na który składały się: półkula za 
wsze prawie pogodnego nieba, tonące 
go w wodnym horyzoncie, łagod 
ruch statku drgającego pracą šrub 
okrętowych, miarowy szum fal ro:- 
pryskiwanych pracowitym  dziobem 
okrętu. 

Przyroda zresztą dostarczała roz 
licznych niespodzianek na pełnym 
oceanie, Zachody słońca były soczyst 
Sze niż na lądzie, księżyc ruchliwszy 
był i wybitniejszą miał rolę na niebie. 
Pamiętam wschód księżyca pod Gibral 
torem: z morza wynurzył się prędko 
jaskrawy, pomarańczowy, krzywy 
lampjon chiński, przekreślony wpół 
czarną kresą chmury. Lampjon ten 
nie był ani okrągły, ani księżycowy, a 
sunął z niebywałą szybkością. W tych 
samych okolicach obserwowało się 
dziwne zjawisko: fosforescencję fal 
morskich. Za rufą, w spienionym szla 
ku pozostawianym przez kadłub stat 
ku — ukazywały się w nocy gęste og 
niki podwodne, sine błędne ogniki, 
które kilka chwił błyszczały, by znik 
nąć i ukazać się w innych miejscach; 
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MUZEUM ZBRODNI. 
Osobliwe muzenm, o niesamowitych w 

swem pierwctnem przeznaczeniu ckspona. 
tach, mieści sę w gmachu Komendy miasi: 
P. P. przy ul. Św, Jana, 

W Średniej wiełkości pokoju, w małych 
gabietkach spoczywa: rozsegregowany nie- 
zwykły arsenał broni data 

  

wileńskiego Św 
podziemnege, nosąkty krwią ludzką, precy 
žyjne i nieudolne wyroby przestępców oraz 
ich narzędzia „praey*. Ściany są również 
gęsto pokryte osobłtwemi fotogratjami. Sa 
ta dowody rzeczowe niezł czonej ilości prze 
stępstw i zbrodni, jakie ed paru już lat 
gromadzi w celach pomocniczych do nan- 
czania młodych zastępów wywiadowców — 

Wydział Śledezy m. Wiłna. 
W pierwszej gabłocie mieni się blademi 

Kkołorami kolekcja fałszywych banknotów 

dolarowych i ezeków amerykańskich, pod- 

robionych techniką prymitywną. Kilka lat 
temu miejscowi fałszerze chcrowali nagm n- 

mie na dolary, Obecnie wolą hrzęczącą me- 

netę, czego dowód jaśnieje krążkami fa : 
wego bilonu w mastepnych gablotach. 
którzy doszli do mistrzostwa w tej dze 

dzinie. Fałsyfikaty zwudzą czystym dźwię 

kiem i dobrą wugą. Są oczywiście także bar- 
dzo nieudoinej tabrykaej . 

Dalej — historyczne, jako dowód htz 
granicznej naiwności ludzkiej, 

jezne de robienia dolarów". 
od mateęńcz bifszane pudełko, papier i 
masa... JakK spryciarz przy pomocy tych 
przedmiotów nabii w butelkę naiwnego wi- 
łeńczuka.. z Zarzecza. 

Obok ležą akeesorja pracy  „farmaze- 
nów* wileńskich: trzy blaszki i trzy karty. 
lież pieniędzy przyignęło do nich z ke 
azeni poczciwych wilnian! (A ileż „farma- 
zxećnów* pęta się jeszcze po Wiłnie! — przyp. 
zecera). 

Ponad gabłotka na Ścianie widnieje о- 
tografja listu pośmiertnego 18-detniej ma 
turzystki — samobójczyni, która wystrza- 
łem w usta skończyła w Zakrecie. Pod na. 
pisem „plas: mego życia* umieść ie, wykres 
smutków i radości dzieciństwa i ostatnich 
dwóch lat przed tragedją. Na zakończenie 

łinja wbkegła w „upadek życia*. Wykres 
uzupełniają czworeboki z wykrzykulkami i 

Зет — „kocham* lub „kocham вха- 
lenie;. Czworoboków jest osiem. Są to ko- 
chankowie, W jednym nema nawet inieja- 
łów.. nie zvała, ani imienia, ani nazwiska. 
„Plan“ jesi ciekawym dokumentem dla psy- 
<«hologa. 

Dalej czernieją złowrogo asy pik | iru- 
pie głowy z piszczelami. Są to pieczęcie szan 
tażystów, wyrmnuszających pod przeróżnemi 

śbami okupy w gotówce. Posługują się 

zwykłe, dls. nadania makabryzmu | istom, 
trupiemi głowami i czernią pik. Poedoknu 
działa to piorunująco... 

Kolekcja wytrychów jest bogsta w cie- 
kawe eksponaty — wysmukłe klucze da 
wszystkich kłódek. W czułej ręce w rtuoza. 
włamywacza taki, podobny do haczyks, 
przyrząd, pokona każdy zamck. Kolekcję - 
aupełniają formy kluczy z plasteliny. 

„Ś je, |Ikastedw, „spirężynówki" i 
wiełe innych prmysłowych i bogatych w eę 
żki ołów i żelazo „argumeniów przekony- 
wująeych osobników z pod „ciemnej gwia 
ndy* wypełniają całą mastępną gabłołę. 
„Broń ta, prawie wyłączne domowego wy 
robu, obl ezona jest w swej konstrukcji na 
zadawanie jak najbardziej dotkliwych i sku 
teeznych ciosów, łamiących czaszki. Pomy 
słowość przestępców w tym kierunku prze- 
śeignęła, chyba kunszt średniowiecznych 
płatnerzy 5 kowali, wyrabiających broń do 
rczbijania pancerzy. A przecież głowa jest 
bardziej krucha... 

Dła amatorów broni palnej jest tu w 
jednej z gsbłotek bogaty zbiór pistoletów, 
2 których każdy ma na „sumieniu* conaj 
mniej jedną zbrodnię. Są stercśw letkie cięż- 

  

  

   

   

    

CZYTAJCIE 

„Gobeliny Wilenskie“ 
Wydanie 

Rady Wileńskich Zrzeszeń Artyst. 
x 20 reprodukcjami. 

Zawiera: 
l. „Wartość historyczna i a 

tyczna gobelinów Katedry wileńskiej" 
napisał D-r Morelowski. 

Il. „Obrona gobelinów wileńskich. 
Fakty, dokumenty, głosy prasy" od- 
czyt M Znamierowskiej-Prifferowej. 
„O gobelinach"”, oświadczenia różnych 
instyt. i zrzeszeń w Wilnie i Wa; 
wie w sprawie sprzedaży gobelinów, 

CENA 4 ZŁ. 50 GR. 

Dochód przeznacza się na ratowanie 
Katedry i gobelinów. 

Do pabycia we wszystkich księgarniach 

  

   
zjawisko wyjątkowo urocze, niemater 
jalne. 

Prócz licznych mew i towarzyszą 
cej nam przez morze zbłąkanej jaskół 
ki — mieliśmy u wjazdu do Malagi 
rozkosznych towarzyszów w postaci 
dwóch delfinów, eskortujących nas 
przez długi czas. Rozkoszne te stwory 
podobne do małych wielorybów, su- 
nęłyły jak strzała tuż przed dziobem 
„Połonji*, wyprawiając najucieszni 
52е harce. W pędzie przewracały się 
kokieteryjnie jasnemi brzuchami da 
$óry, czarnemi kadłubami o kształeie 
łodzi podwodnych kreśliły wesołe za- 
wijasy, to znów w długim łuku wyska 
kiwały ponad wodę, rozbryzgując 0- 
80n piany, jak kometa. Tłum pasaże- 
rów obserwował i fotografował z dzio 
bu tę deliińską igraszke, dającą nam 
Przykład beztroskiego humoru i bez- 
interesownego śmiechu... 

      

   

     

Za przykładem delfinów zapano- 
wał humor na pokładzie. Komenda 
statku dbała codziennie o to, by pi- 
sażerowie nie nudzili się. Orkiestra 
Grossmana rżnęla ochoczo dziarskiego 
marsza Polonji,  skomponowanego 
Przez pianistę tego zespołu p. Miszu- 
łowicza. Przy jedzeniu i leżeniu, z 
wiatrem od morza w zawody. roz- 
brzmiewały Peppiny i Rebeki, a młod- 
si istarzy miezmordowanie  frotere- 
wali posadzki barów, sal jadalnych i 
pokładów posuwiastym rytmem tang 
1 slow-foxów. W strzelnicy bzykały p» 
«iski wiatrówek na międzypokładeje 
Padały kostki gry „Wyścigi konne*, 

"a górnym pokładzie latały rzucane 
do celu krążki i powodzenie miał su- 
Togał tennisu. W czasie lunchów, gdy 
opustoszały wszystkie pokłady, doko 
= statku sunął wielki i ciemny cień 
Valasiewiczówny, w fachowych  su- 
u trenującej ze stopperem w dłoni. 

    

    

sali „C* w pewne wieczory skraca 

kie „pukąwki*, najprzeróżniejsze „obrze- 
zamkić i precyzyjna lnmoń autematyczna. 
yq6,.gemEobynawetbb 

Dział „rozpruwaezy kas* prezentują kom 
plety świdrów, ruków i nożye, którym się 
nje oprze bodaj żadna kasa. Są to bardzo 
kosztowne narzędzia, wyrabiane z pierw- 
szerzędnej stali. Obok leżą rękawiezki „gen- 
tlemana włamywacza, ehroniąee, podezas 
praey, poduszki palców przed zgubleniem 
cieinku w m ejscu niepożądanem. 

Na ścianach rozwieszane są licziue ine 
fotogratje, jak przebitej ezaszki studenta śp, 
Wacłewskiego, trupa Śp. Purty, zwłok nie- 
znanej kcbiety, Margolisa | temu podobne 
świadeetwa krwawych zbrodni, dokonanych 
na terenie Wilna w ciąga ostatnich kilku 
lat 

Gcina uwagi jest fotografja, fałszywego 
tkankrotu 50 złotowege, wykonanengo przez 
pewną nauczycielkę przy pomocy póra i ed. 
powiednieh farb. Fałszerstwo to zdumiewa 

    

ogromem pracy, jaki został w nie włożony. 
Dział połityczny ezerwieni się transpa 

rentam| komunistycznemi z wywrotowemi 
hasłami. Ponad to wznosi się wypchana 
kawka, z przywiązaną do nogi małą cho- 
rągiewką czerwoną, z jaką wypuszczają pia 
ki w święta prcleiarjatu szerzyciele haseł 
wywrotowych @а zadokumentowa swej 
aktywności partyjnej. 

W. kącie tkw, olbrzymia, wprost potwor- 

    

   
to pamiątka po zajściach listopadowy о- 
debrana jakiejś awanturującej się „zielonej 
głowie*. 

Na specjalnym stolku spoczyw:. lampa 
kwarcowa © ultrafioietowych promien ach, 
barwiąca w sposób charakterystyczny wszy- 
stkie falsyfikaty. 

Lokal muzeum spełnia także: rolę sal; 
wykładowej, gdzie np. obecnie cdbywają się 
b. ciekawe odezyty naczeln ka Wasilewskie_ 
ge o fałszerstwach na poczcie. Włod. 

Ulgi taryfowe - kolejowe dla 
ziem północno - wschodnich. 

Ostatnie numery Dziennika Ta 
ryf i Zarządzeń Kolejowych przyno 
szą szereg zniżek kolejowych dla wo 
jewództw pólnocno-wschodnich przy 
znanych naskutek starań Izby Prze- 
mysłowo-Handlowej w Wilnie, a mia 
nowicie: 

1) Obniżone zostały o 5 ргос. 
sławki taryf dla przewozów materia 
łów tartych, nadawanych z terenu ла 
północ od linji Grajewo — Białystok 
— Brześć —- Łuniniec — Mikaszewi- 
cze na eksport przez Gdynię i Gdańsk 
oraz wewnątrz kraju na odległość po 
nad 300 km. od stacyj nadawczych. 

2) Taryfę wyjątkową na przewóz 
tektury od stacyj na terenie wojc- 
wództw wileńskiego i nowogródzkie- 
go, przy których. położone są tekiu- 
rownie, uzupełniono przez dodanie 
stawek dla ładunków 10 tonnowych 

3) Wprowadzona została taryfa 
wyjątkowa dla przewozu kauczuku z 
Gdyni do Lidy ze stawkami równemi 
stawkom na drodze Ryga — Lida, 

4) Taryfę wyjątkową na przewóz 
skór surowych z Gdyni i Gdańska do 
Wilna i Białegostoku 
przez dodanie stawek dla ładunków 
10 i 5-ciotonowych. 

5) W taryfie wyjątkowej „В 3' 
na przywóz nasion oleistych do ole- 
jarni krajowych uwzględniono w ob 
szarze ważności tej taryfy punkt gra 
niczny pod Olechnowiczami oraz 

6) м taryfie wyjątkowej „а 1° 
na przewóz surowca drzewnego do 
krajowych zakładów przeróbki uw- 
zględniona została ołsza dyktowa 

Z pogranicza, 
ŚMIERĆ W JEZIORZE, 

Z pogranieza doncszą, że w rejonie ad- 
cinka Kozłowieze w jezierze Tenie utonął 
niejaki Mejer Liwszyć łącznik komunistyce 
ny K.P. Z. 

L. Mejer przewoził instrukcje przez gra 
nieę dla miejscowych organizaeyj komuni- 
stycznych i unikając spotkania z polską stra 
žų graniezną obrał drogę przez jezioro, w któ 
rem znalazł śmierć, 

Zwłoki topielea zabezpieczono do ezasū 
przybycia komisji łekarsko — śledezej, 

Obozy letnie na pograniczu. 
Przygotowania do przyjęcia na obozy I-! 

nie harcerzy już są na ukończeniu. Obczy 
letnie na pogramiczu polsko — litewskiem 
i łotewskiem przyjmą w b. r. 800 uczniów i 
na pograniczu polsko — sowieckime 600. 

Ogółem w okresie letnim na terenie Wileń 
szczyzny i. Nowogródczyzny będzie obozowa- 
ło 1500 osób młodzieży szkołnej ze wszyst 
kich krańców Polski. 

Pożar. 
W zaścłanku Ostrowy, gm. miorskiej, 

pow brasławskiego w dniu 22 bm. wybuchł 
pożar. Spalił się dom mieszkalny, sprzęty 
domowe i zabudowania gespodareze Sien 
kiewieze, Jana, lut 85 oraz dem mieszkalny 
i zabudowania gospodarcze syna jego Sien 
kiewiecza Jana. Straty wynoszą 5,000 zł, 

ło ezas podróżnym kino, zyskując w 
najdramatyczniejszych _ momentach 
aplauz w postaci salw śmiechu, gdyż 
filmy były nienajświeższej daty i poz- 
bawione strony dźwiękowej, kłórą wi- 
dzowie improwizowali zgodnie na 
miejscu, 

Dbałość o pasażerów wyraziła »ię 
także w pięknie pomyślanym wieczo- 
rze rezurekcyjnym, przed Sewilją. Na 
udekorowanym i oświetlonym efek- 
townie pokładzie odbyło się krótkie 
nabożeństwo, któremu przyświecał 
księżyc ze wszystkiemi gwiazdami; po 
krótkiem kazaniu ksiądz prałat po- 
święcił potrawy, kapitan statku prze- 
mówił do pasażerów, poczem wysłano 
rudjodepesze do Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, do Marszałka i do rodzin w 
kraju. 

Podróż zakończono, tuż przed Gdy 
nią, wieczorem kapitańskim, balem 
poprzedzonym wręczeniem kpt. Stan- 
kiewiczowi serdecznego adresu dzięk 
czynnego, z pięknie przez p. Walen- 
tynowicza wymalowanemi symbolami 

etapów podró. a podpisanego przez 
wszystkich pasażerów. 

Punktami kulminacyjuemi  zbio- 
rowego życia na pokładzie były dwie 
rewje, napisane i wykonane przez po 
dróżnych. Pomówimy o nich w jed- 
nym z następnych feljetonów, gdyż 
zasługują na to całkowicie. Pierwsza 
rewja, przed przyjazdem do Lizbony, 
miała tytuł „Wałka byków na „Polo- 
Misz 

'Tytułowym numerem była panto- 
mmina, przedstawiająca w  uciesznej 
karykaturze hiszpańską corridę, przy 
czem byk był dwuosobowy, skompo- 
nowany z dwóch marynarzy nakry- 
tych kocami. Nie przeczuwaliśmy, że 
figiel ten będzie wstępem do tragic:- 
nych wydarzeń na prawdziwej walca 
byków w Sewilji.. W trzeci dzień 

  

  

        

uzupełniońo © 

Zarzecze odcięte 
od świata. 

Powinno się to wydrukować tłustym dru- 
kiem z kilku wykrzyknikami bo przecie wy- 
gląda to sensacyjnie! Chcesz wilnianinie wró- 
cić wieczorem w dżźdżystą noc do doinu... „Ni 
Zarzecz“ nie lzia ci, Od mostów drałaj 
piechtą, a lakierki żonine kosztują, choćby 
naweł za kryzysową cenę nabyte. 

A może ojcowie «miasta sądzą, 
Zarzecze zamieszkują tylko tak а 
ry“, które ani wytwornego obuwia nie noszą 
ani choroba ich się nie ima, ani bagaży np. z 
kolei nie wiozą, — Wyjechał taki zaeny oby: 
wateł zarzecki w małą podróż, wraca nieboże 
utargowawszy za 75 groszy dorożkę od „fok 
zału” i ot, tobie i na! Na mostach zagrodki, 
„Bie'puskają“. Zlaž, płać (rozumie się już tyl- 
ko 50 gr.) dźwigaj walizki pod górę, bo tam, 
kolo placyku „kanawa na 4-ry metry z czubem 
1ozkopana jest”, i jak po trzęsieniu ziemi wały 
kamieni, gliny i piasku, a ul, płynie bystry 
sirumień wypompowywany z głębi onejże „ka 
nawy” 

1 alizacja strojo dek la tego panoczku 067 
robić, nie pojedziesz, nu, tak wiadomo, ludzie 
męczo się pod górę, tu w tamta pora byt je- 
den staryńki ponoczek ze wszystkiem przo- 
stawszy, czumadan niosł, już tak u nas wy- 
szło, że przeja:du niema”. 

Wyszło, to wyszło, ale czy wyjść musiało? 
Przecie to już wierutne nadużywanie przysło- 
wiowej cierpliwości wilnian, którzy na wszel- 
kie niedomagania w dziedzinie wygód, este 
tyk, terminowości i dokładności mają zwyczaj 
stęknąć „westchnąć, postać, pomedytować, po- 
wiedzieć kiłka razy: В 

„— Nu, Ot... i rob co chcesz, ajajaj... ci wi- 
działesz? No i jak teraz będz * 

— No co zrobič? Jakos Ji tak trzeba 
żyć... et głupstwo jakoś przebieżem się, jakoś 
przebędziem, jakoś... ciężko, wiadomo, ale co 
zrobić?* 

A na wyskoki krewkiego jakiegoś „galicjo- 
ka z Kongresėwy“ jak ma ją Wiełkopolanie 
tutejszy cierpiętnik wst nięty już samym 
faktem, który w czemś dolega widzi z ргае- 
rażeniem, że jeszcze na tę dolegliwość rea- 
gować trzeba będzie, że chcą go zmusić, 
sprowokować do interwencji, protestu... 

„Ajajaj nie dość przykrości, że tak „Wy 
szło” jeszcze teraz pisz, biegaj, domagaj się, 

- Już lepiej... niechaj sobie... — Nie takia 
nasz brat rzeczy wytrzymał, co zrobić? —— 
Przeciwko wiatru nie przewiejesz i nie Bią- 
dziesz (?) jak mówiła ciocia Kupściow 
Zostaw kochanińki, nie goroncuj się... zdro: 
wie stracisz 4 irytaeji i nicenie doradzak . 
— Niech moje przejdzie, gdzie ja tam dobije 
się? I nie warto próbować, — Čo to pomoże? 
Krzycz, wrzeszcz jak czajka, nie wróci bajłeu 
2 Okoniem stawając łeb możesz nadkręcic, 
niech oni udawią się -moją krzywdą”... 

Takie to aforyzmy wygłasza tutejszy, ci- 
chy, cierpliwy człowieczek, mało wymaga 
jący, nieświadom swych praw płatnik podat 
kowych rygorów... wykręca nogi na bruku. . 
co zrobisz? Takie już u nas kamienie niewy- 
godne, rozdziera sobie ubranie o gwoździe 
w krzesłach teatralnych, ot, przypadek! Zu- 
sypuje mu kurz niepolewanych ulic oczy, 
nos i uszy — kicha.. i „na zdrowie" kich1- 
jącym życzy, sekwestrator opisuje mu ni»- 
prawnie meble... człowiek może się omylić, 
wiadomo, nawet Papież tylko w ogłaszaniu 
dogmatów jest nieomylny. Zarzecze odcięte 
od ruchu kołowego... poniesiesz się „na swn- 
ich paru* — i co zrobisz? Knox, 

Zjażd prehistoryków 
we Lwowie. 

We Lwowie, w dniu 25 bm, zbiera się 
walny Zjazd Kół Prehistoryków studentów u- 
niwersytetów polskich, na którym ma być po 
wołany. do życia ogólnopolski Związck Kół 
Prehistoryków. Z Wilna wyjechali na zjazd 
delegaci Koła Uniwersytetu Stefana Batore- 
go: prezes Koła p. Włodz. Hołubowicz i wa- 
cepreze; p. Marjan Pietiukiewicz. 

    
  

  

   

  

  

  

     
     

  

  

  

    

  

  

                

  

    

     

  

świąt jeden z rozjuszonych byków 
wziął na rogi torrera (,„capadora*|, 
który potknął się był o własną płach- 
tę i zrzuciwszy go na ziemię, przy- 
gwoździł rogami do ziemi. Gdy towa- 
rzyszom udało się odwrócić uwagę 
zwierzęcia i z pod jego rogów wydo- 
być nieszczęśnika z przekłutym brzu- 
chem, cała arena huczała okrzykami 
zgrozy. Rannego capadora wzięto na 
ręce. Nie wydał z siebie głosu, tylko 
twarz miał wykrzywioną niemym 
skurczem. W godzinę później skonał 
w sali opatrunkowei. po operacji, któ 
ra już mu pomóc nie mogła. Wypadek 
ten pociągnął za sobą zemdlenie licz- 
nych osób na widowni, a u większości 
pozostałych Polaków — wyrzeczeni: 
się podobnych widowisk na całe ży- 
cie... 

Wspomniałem o nim tutaj tylko dla 
tego, by dać najsilniejszy akord kon- 
trastowy z silnej gamy naszych: do- 
znań podróżniczych. 

W następnych feljetonach pom5- 
wimy o dziwach marokańskiego jar- 
marku, o Arabkach i Hiszpankach, o 
Cintrze, Sewilji i Alhambrze, oraz 9 
wrażeniach turystycznych, załamują- 
cych się w groteskowych pryzmałach 
i wklęsłych lusterkach rewji okręto- 
wej. 

Stwierdzam raz jeszcze, że w bilan 
sie afrykańskiej wycieczki „Polonji* 
na pierwszem miejscu figuruje wyso- 
ka cyfra uznania dla rozmachu, pre- 
cyzji, realizmu wykonawczego i ta- 
lentu organizacyjnego polskiej insty- 
tucji „Linja Gdynia—Ameryka*. 

Witold Hulewicz. 
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Epilog głośnej afery. 
Niesumienny rządca skazany 

na 3 łata więzienia. 
Głośna w 1931 roku afera ze sprzedażą 

lasu obywatelki p. Leonji Buk- 
sztańskiej, znalazła wczoraj swoje zakończ" 
nie w Sądzie Apelacyjnym 

Ławę oskarżon а! b. plenipotent 
dóbr p. Buksztańskiej, 40-lelni Gustaw An- 
gust ChudalHla, zamieszkały w Wźlnie. 

zhudalla, rządząc majątkami p. Buksztań 
latach 1930 i 1931 obciążył jej ne- 

ruchomości szeregiem zaciągniętych u lich 
wiarzy długów, których suma ogólna wyno- 
si 1220 dolarów. 

3 ańska, chcąc sprzedać las, znaj 
i sło urocz y“ zwróciła 

się do Chudall: z pro: eby pnrzeprowa- 
dził związane z tem czynności 

Pleniipotent rozpoczął pertraktacje z 
cami zwracając cię ciągle do właścicielki 

po mniejsze lub większe sumy, które, jak 
mówił, miały być użyte na szozęśliwe dopra 
wadzenie do końca zamierzonej tranzakcji. 

Właścicielka dała mu kiłkaset złotych, 

gdy zabrakło pieniędzy, upoważniła do za 
ciągnięcia niewielkiego długu. У 

Chudalla, korzystając z pozwołenia p. 

Buksztańskiej, zaczął zaciągać długi, gdze 
się tylko dało. Pozałem w jej imieniu ży- 
rował okolicznym mieszkańcom weksle, 

|, Za te manipulacje odpowiadał Chudalla 
w dniu 15 marca rb. przed Sądem Okręgo- 
wym, który, wobec niezbitych dowodów 
ny, skazał go na 3 lata więzienia, pozbaw 
jąc jednocześnie praw obywatelskich na prze 
ciąg lat 5. 

Od tego wyroku skazany odwołał wię d» 
Sądu Apelacyjnego, który stanął na teni sa 
mem stanowisku i wyrak I instancji zatwier 
-dził.w całej rozciągłości m. r. 6. 

QUO VADIS? 
„„Poplynę tam, kędy „morze jest gładkie, 

jest błękitne, jest przejrzyste, jest wyisk- 
rzone, jak drogocenny kamień, 1cy 
1 na wszystkie strony aż do w'dnokręgu 

--jakby cały glob ziemski był jednym klej- 
notem, jednym, olbrzymim szafirem — dro 
gim kamieniem przetworzonym w planetę” ,, 

— Etl.. Marzenie ściętej głowy lub ca 
najmniej... AngFka, czy Witocha, który tuż 
pod domem ma własny port i okręty & па 

"wakacje urządza Gobie wycieczkę morzem. 
— Nie podobnego! My przecież mamy 

własny port, Gdynię i morze i okręty, 
w e wybieram się z wycieczką mor- 

ską.. ie wiem tylko, którą z wycieczek 
wybrać. Polskie TransatHantyckie To y- 
stwo Okrętowe, Linja Gdynia—Ameryka, u. 
rządza tego luta aż siedem wycieczek, jedna 
bardziej fantastyczna od drugiej. Do dz 
więciu krajów: do Szkotów, Holendrów, B 
gijczyków, Anglików, Francuzów, Irlandczy- 
ków — aż na kraniec Europy, tam, gł 

“Stara Ziemia graniczy z odwiecznymi lodow 
cami!.. Chodź ze mną do biura Linji Gdynia 

—Ameryka. Może i ty się skus'sz na tak 
nioną dawniej dla ludzi pracy wvy- 

Już od stu złotych można na włas 
žm statku odbyć daleką podróż 

sdzić obce kraje. 
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Dokota Ill Targów Północnych 
i Wystawy Lniarskiej. 

Audjencja dyr. Łuczkowskiego u woj. Jaszczołta. 
Wczoraj, dnia 24 maja, został przy 

jęty przez p. wojewodę Jaszczołta dy 
rektor III Targów Północnych i Wy 
stawy Lniarskiej p, inż. Jan Łuczkow 
ski. Pan wojewoda w dłuższej rozmo 
wie interesował się organizacją Tar 
gów i Wystawy Lniarskiej i zapewnił 

ym stosunku 

   

   
    pującem omówieniu 
szczegółów w zakresie organizacyj- 
nym, finansowym i terenowym, po- 
ruszono sprawę zainteresowania się 
Targami ośrodka przemysłowego łódz 
kiego, tak dobrze znanego p. wojewo 
dzie z okresu swego urzędowania na 
stanowisku wojewody łódzkiego. 

Przechodząc do sprawy ewentua!- 
-nego udziału państw ościennych, p. 

ci k 

Zdradziło go palące się 
światło... 

Antoni Rakowicz, przechodząc późno w 
nocy ul. Południewą w Landwarowie, zau% i 

żył palące się światło w domu swego sąsiada, 

  

na i spojrzał do wnętrza. Oczom jego przed 
stawił się osobliwy widok. Oto nad przewró 
conym stołem stał Borowik i trzymając w 
ręku jakiś przedmiot, podobny do bębna, ob 
racał przymocowane doń dwa koła drewnia- 
ne O swojem spostrzeżeniu powiadomił Rako 
wicz komendanta P. P. w Landwarowie, któ 
ry następnego dnia wydelegował do m 
kania Borowika kilku policjantów. poleca 
jąc przeprowadzić szczegółową rewizję. 

Podczas rewizji odnaleziono przyrządy 
podrabiania pieniędzy i kilkanaście szh 
falsyfikatów, które były ukryte w wydrąż 
nych mogach stołu. Na strychu domu odna 
leziono ukryty wśród starych sprzętów ów 
bęben i większą lość cyny oraz ołowiu. 

Dalsze śledztwo stwierdziło, że Borowik 
porzucił gospodarstwo i przeniósł się 
Landwarowa, gdzie zaczął „produkować 

niądze“. Byt spėcjalšstą w podrabianiu 
groszówek, Fals ly były lak udatnie pod 
robione, posiadały metaliczny dźwięk, że 
pierwszy rzut oka nie można było je odróż 
nić od prawdziwych. 

Wreszcie powinęła się noga i znalazł nę 

za kratami więziennemi. 
\/схога} stanął przed sądem okręgowy, 

który. po przeprowadzeniu przewodu sądowe 
go i zbadaniu szeregu świadków, skazał go 
na 2 lata więzienia i utratę praw obywatel 
skich ma przeciąg 5 lat. 

Sad wziął pod: uwagę, dotychczasową nie 
karalność oskarżonego i zawiesił wykonanie 
wymierzonej mu kary na ciąg 5 łat. 

   Н 

  

   

  

   

    
   

   

     

  

KURJER SPORTOWY. 
_ Zawody strzeleckie 

z broni wojskowej i małokalibrowej o mistrzostwo hufców 
szkolnych P. 

==' "W dniach 20: 21 maja 1983 r. staraniem 
--Komendy Obwodu iP. W. 1 p. p. Leg. prze- 
prowadzono w Wilnie zawody strzeleckie zes 
połowe o mistrzostwo hufców szkolnych P. 
W. m. Wilna. 

Strzelanie z broni wojskowej, edległość 109 
m, Zespół 3 zawodników. Strzałów: 3 próbne 
+ 15 ceenianych z trzech postew regulami- 

nowych. 

Osiągnięto następujące wyniki: 
1 miejsce zespół hufca gimn. 

kiewicza — 387 pkt. na 450 moż 
(Zespół z Kom, PW. Wilno — Miasto 
mendaut por. R. Lipczynski) ь 

jsce zespół hufca Państw. Szkoiy 
znej — 379 pkt. na 450 możliwych. 
ejsce zespół Szkoły Handlowej Kup- 

sów — 377 ptk. na 450 możliwych. — (Oba 
zespoły z Kom. PW. Wilno — Miasto 2, 
Komendant por, St, Dobrski), 

4 miejsce zespół hufca gimn. im Kr. Z. 
Augusta — 373 pkt. na 450 m, (Zespół z Ko- 
mendy PW, Wilno — Miasto 1, Kom. por. 
R. Lipczyński). 

5 miejsce zespół hufca Szkoły Rzem. -- 
Przemysłowej — 364 pkt. na 450 m. 

6 miejsce zespół hufca Szkoły Handl. im 
Staszyca — 364 pkt, na 450 m. (Oba zespo 
ły z Kom. PW. Wilno — Miasto 2. Komen- 
dant por. St. Dobrsk:), 

1 miejsce zespół hufca gimn. im. J. Lele- 
wela (I) — 350 pkt, na 450 m. 

8 miejsce zespół hufca gimn. im. J. Lel= 
wela (II) — 339 pk.t na 450 m, (Oba zesno- 
ły z Komendy PW, Wilno — Miasto 1. Ko- 
mendant por. R. Lipczyński). 

9 miejsce zespół hufca Szkoły Ogrodn'- 
czej (I) — 342 pkt. na 450 m. 

10 rmniejsce zespół hufca Szkoły Ogrodn'- 
czej (II) — 339 pkt, ma 450 m. (Oba zesp )- 
ły z Komendy PW, Wilno — Miasto 2. Kom. 

por. St. Dobrski). į 
11 miejsce zespół hufca gimn im. J. Sło 

wackiego — 335 pkt. na 450 m. (Zespół + 
Kom. PW. Wilno — Miasto 1. Kom. por. K 
Lipczyński). 

12 miejsce zespół hufca Sem. Naucz. -— 
331 pkt. na 450 możliwych. (Zespół z Kom. 
PW. Wilno — Miasto 2, Kom. por. St, Dob: 

ski). 

Strzelanie z broni małekalibrowej, odległość 
50 m. Zespół 5 zawodników. Strzałów: 3 prób 
ne płus 30 ocenianych z trzech postaw re 

gulaminowyeh. 

Osiągnięto następujące wyniki: 
1 miejsce zespół hufca Państw. Szkoły 

Techn. — 1369 pkt. na 1500 możliwych. 
2 miejsce zespół hufca Szkoły Ogrodni- 

czej — 1311 pkt. na 1500 możliwych. (Oba 
zespoły z Kom, PW. Wilno — Miasto 2. — 
Kom. por St. Dobrski). 

8 miejsce zespół hufca gimn. im. Ad, Mi- 
ckiewicza — 1310 pkt. na 1500 możliwych. 

(Zespół z Kom. PW, Wilno — Miasto 1. — 
Komendant por. (R. Lipczyńskć). 

4 miejsce zespół hufca Szkoły Handl. m 
Staszyca — 1292 pkt. na 1500 możliwych 
(Zespół z Kom. PW. Wilno — Miasto 2. i 
mendant por. St. Dobrski). 

5 miejsce zespół hufca gimn. im, T. Czac 
kiego — 1264 pkt. na 1500 możliwych. (Zes 
pół z Kom. PW. Wilno — Miasto 1, Kom. 
por. R. Lipczyński), 

6 miejsce zespół hufca Sem, Naucz. — 
1257 pkt. na 1500 możliwych. 

7 miejsce zespół hufca Szkoły Handlowej 
Kupców — 1251 pkt. na 1500 m. (Oba zes 
poły z Kom. PW. Wilno — Miasto 2. Kom 
por. St, Dobrski). 3 

8 miejsce zespół hufca gimn. im. J. Sto 
wackiego — 1237 pkt. na 1500 możliwych. 

9 miejsce zespół hufca gimn. im, OO. Je- 
zuitów — 1200 pkt. na 1500 możliwych, (Oba 
zespoły z Kom. PW. Wilno — Miasto 1. Koni. 
por, R. Łipczyński). 

10 miejsce zespół hufca Szkoły Rzem. — 
Przemysłowej — 1143 pkt, na 1500 możli- 
wych. (Zespół z Kom. PW. Wilno — Miast 
2. Komendant por. St, Dobrski). ю 
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W. m. Wilna. 
Osiągnięte wymiki indywidualne przedsti- 

wiają się nastęująco: 

Broń wojskowa: 

1 miejsce st. junak Andrzejewski Borys 
z hufca Szkoły Handlowej Kupców — 131 
pkt. na 150 możliwych. 

2 miejsce st. junak Pietkiewicz Wacław 
z hufca gimn. im. Ad. Mickiewicza — 131 
pkt. na 150 możliwych. 

3 miejsce st, junak Jankowski Edward 

z hufca gimn. im, Kr. Z. Augusta 129 pkt 
ma 150 możliwych. 

4 miejsce st. junak Kozłowski Mieczysław 
z hufca Szkoły Ogrodniczej — 129 pkt. na 
150 możliwych. 

5 miejsce strzelec Rouba Ryszard z hufcą 
gimn, im. Ad, Mickiewicza — 129 pkt, na 

    

6 miejsce st. junak Pietrow Jerzy z huf- 
ca gimn. im, J. Lelewela — 128 pkt. na 150 
możliwych. 

7 miejsce st. junak Jagoda Wiiktor z huf 

  

   Ad. Mickiewicza — 127 pkt, na 
ch. 

8 miejsce st. junak Zalewski Jarosław 7 
hufca Szkoły Rzem. — Przem. 127 pkt. na 
150 możliwych. 

9) miejsce st. junak Moskiewicz Antoni 7 
hufca Szkoły Handlowej Staszyca — 127 pkt. 
na 150 możliwych. 

10 miejsce st. junak Borowski Jan z huf 
ca Szkoły Handlowej Kupców — 127 pkt. na 
150 możliwych. 

Broń małokalibrowa: 

1 miejsce st-junak Jagoda Wiktor z huf- 
ca gimn. im. Ad. Mickiewicza — 282 pkt. na 
300 możliwych. 

2 miejsce strzelec Łapszewicz Józef z hut 
ca Państw. Szkoły: Techn. 278 pkt. na 30) 
możliwych. a 

3 miejsce st, junak Aleksandrowicz War 
ław z hufca Państw. Szkoły Techn. — 277 
pkt. ua 300 możliwych. 

4 miejsce st. junak Kozłowski Mieczysław 
z hufca Szkoły Ogrodniczej 277 pkt na 300 
możliwych. 

5 miejsce st. junak Zalewski Jarosław z 
hufca Szkoły Rzem. — Przem. 276 pkt. na 
300 możliwych. 

6 miejsce st, junak Siniewicz Bolesław 2 
hufca Państw. Szkoły Techn. — 274 pkt. aa 
300 możliwych. 

7 miejsce st, junak Andrzejewski Borys 
z hufca Szkoły Handlowej Kupców — 272 
pkt, na 300 możliwych. 

8 miejsce st. junak Piłat Wiktor z huf'a 
Szkoły Handlowej Staszyca — 272 pkt. 
300 możliwych. 

9 miejsce strzelec Kucza Jan z hufca Pań 
stwowej Szkoły Technicznej — 271 pkt. na 
300 m vych. 
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wojewoda zainteresował się projek- 
tem nawiązania bliższego kontaktu 
przez Komitet Targów z państwami 
baltyckiemi, szczególnie z Łotwą i E- 
stonją, co może dać owocne rezultaty 
zwłaszcza w zakresie organizowanej 
Wystawy Lniarskiej, łudzież ewentu- 
alnem wciągnięciem do współpracy 
sowieckich sfer handlowych. Pod ko- 
nice audjencji poruszona została spra 
wa udziału w Targach samorządów 
powiatowych, jak również sprawa or- 
ganizacji wycieczek na Targi i zwią- 
zanych z tem koniecznych udogodnień 
komunikacyjnych. 

Podkreślić należy niezwykłą życz- 
liwość, z jaką odniósł się p. wojewo- 
da Jaszczołt do projektów organiz1- 
cyjnych Targów Północnych. 

    

    

  

  

Kwesty „Tygodnia Dziecka". 

Chrześcijańska kwesta „Tygodnia 
Dziecka* na rzecz kolonij letnich od- 
będzie się dnia 25 bm. t. j. dziś we 

czwartek. 
Kwesta żydowska zaś dnia 26 bm. 

L. j. jutro w piątek. ; 
W restauracjach rachunki poda- 

wane są na bloczkach „Tygodnia 
Dziecka z doliczeniem 20 groszy na 
rzecz kolonij letnich. 

Oprócz zwykłej odbędzie się kwe- 
sta w kinach i teatrach. 

Otwarcie sezonu nawlgacy|- 
nego w Trokach. 

Zarząd Wileńskiego Oddziału Li- 
gi Morskiej i Kobonjalnej zawiadamia, 
iż w niedzielę dnia 28 maja o godz. 12 
odbędzie się w Trokach uroczystość 
podniesienia bandery na schronisku, 
oraz otwarcie sezonu nawigacyjnego. 

Program przewiduje: podniesie- 
nie bandery, wypuszczenie gołębi po- 
cztowych, przejażdżkę łodziami żaglo 
wemi, pływanie eskadrowe oraz dan- 
cing popołudniowy. 

Dojazd autobusami z placu Orze 
szkowej. W razie deszczu uroczystość 
odkłada się na następną niedzielę t. į. 
dnia 4-go czerwca r. b. 

RADJO 
WIILNO. 

CZWARTEK, dnia 25 maja 1933 r. 

10,00: Nabożeństwo, 11,57: Czas. 12,10: 

Kom. meteor. 12,15: Poranek muzyczny z 
Filharm. Włjrsz. „Nauka, która sama przy- 

chodzi do domu“ — odczyt. D. c, poranku. 
14,00: „Udział Banku .Rolnego w akcji po 
mocy dla rolnietwa* — odczyt, 14,20: Mu- 
zyka. 14,40: „Jak paść inwentarz* — odczyt. 
15,00: Muzyka, 15,50: Ogłoszenie wyników 
Konkursu Sportowego. 16,00: Audycja dia 
dzieci. 16,25: Koncert dla młodzieży (płytv) 
Francuskie piosenki Bobo i Bobetty, 16,44: 
„Pies i dziecko* — odczyt. 17,00: Retransm'- 
sja st. zagranicznej. 17,30: Wizyta mikrofonu 
w ogrodzie Bernardyńskim na zabawie „Świę 
ta dzieci::. Reportaż prowadzi Ciocia Hala. 
17,55: Program na piątek. 18,00: Transm. z 
łotniska II Międzynarod. meetingu lotnicz:- 
go. 18,55: Kom, litewski. 19,00: Rozmait. -— 

19,05: „Skrzynka pocztowa Nr, 245* — listy 
radjosłuchaczów omówi Wiitołd Hulewicz, - - 
dyr. progr. 19,25: Słuchowisko („Niedźwiedź 
— Gzechowa). 20,00: Koncert, 20,55: Tr. ope- 

ry z Turynu („Purytanie* — Belliniego). — 
Wiad. sportowe. D. c, opery. Wiad. sporto- 
we, D. c, opery. 23,55: Kom, meteor. 

WARSZAWA. 

   

CZWARTEK, dnia 25 maja 1933 r. 

16,00: Program dla dzieci: pogawędka 
red. W. Frenkla pł. „Mrówki*; „Zagadki i 
szarady” podyktuje H, Ładosz. 16,25: Płyty 
gramofonowe, 17,00: Recitał skrzypcowy Ire 
ny Dubiskiej. 22,00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
NAGRODY DLA SPORTOWCÓW. 

Ogłoszenie wyników konkursu sportowe- 
go nastąpi przez mikrofon dzisiaj 0 godz'- 
nie 15.50, a następnie o godzinie 19.05: dyr. 
programów W. Hulewicz omówi w „Skrzyn- 
ce pocztowej* szczegóły tego konkursu. 

ZW ĘDRÓWKI MIKROFONU. 

Czwartkowy program radjowy urozmai- 
cą dwie transmisje z życia, O godzinie 17.30 
mikrofon wileński powędruje do ogrodu ber 
nardyńskiego na zabawę „Święta dzieci”, 
skąd przeprowadzi reportaż ciocia Hala. | 

Następnie zapomocą mikrofonu warszaw 
skiego radjosłuchacze będą mogli Śledzić 
przebieg mityngu lotniczego w Warszawie. 
Początek o godzinie 18-ej Mityng otworzy 
przemówienie Pana Prezydenta Rzeczypospo 
litej. 

TRANSMISJA Z TURYNU. 

O godzinie 20.55 wszystkie rozgłośnie pol 
skie połączą się ze sceną teatru Wielkiego w 
Turynie, skąd transmitowana będzie mało 
znana opera Belliniego „Purytanie* w wy- 
konaniu pierwszorzędnych sił artystycznych. 

KONCERT DUBISKIEJ. 

Irena Dubiska, znakomita skrzypaczka 
polska, wystąpi w studjo radjowem dzisiaj 
o godzinie 17-ej z własnym koncertem, na 
kótrego program złożą się: „Tańce węgiers- 
kie* Brahmsa, „Fantazja szkocka* Brucha i 
„Rapsodja bułgarska* Władigerowa. 

Echa katastrofy budowlanej przy ul. Legjonowej. 
We wezorajszym numerze „Kurjera” do 

nosiliśmy o katastrofie budowlanej na Doł- 
ni, podezas której jeden z robotników 24-let 

ni Wacław Borejko został zabity, a dwóch 
ciężko rannych, 

Właścieieł kamieniey Lejba Kalperin, za 
raz po wypadku zatrzymany przez polieję 

Postrzelenie 
Pomiędzy mieszkańcem Bołtupia 32-let- 

nim Franciszkiem Rokiekim, a gajowym la- 
sów biskupich Teodorem  Meehańczykiem 
trwały od dłuższego czasu niesmaki i niepo 
rozumienia. 

Wiezeraj koło godz. 11 rano Franciszek 
Rokieki zauważył, że znienawidzony gajowy, 
cheąc skrócić drogę do mieszkania przecho- 
dzi przez jego pole. 

Rokieki wybiegł z domu i krzyknął: nie 
chodź przez moje pole, bo ebiję cię kijem. 

Gajowy nie zwrócił jednak uwagi na żą- 

został wczoraj po zbadaniu wypuszczony ną 
wolność. 

Wobee tego, že Hałperin przyznał się do 
tego, že przystąpił do rozbierania muru bea 
zezwolenia władz miarodajnych, zostanie po 
ciągnięty do odpowiedzialności sądowej. 

(e). 

w Bołtupiu. 
danie Rokickiego, a gdy ten odwrócił się, by 
porwać drąg, wydobył z kieszeni rewołwer 
i dwukrotnie strzelił, Pierwszy strzał chybił. 
Druga natomiast kula trafiła Rokiekiego w 

"Po Sokóaewia | jow, i o tego ezynu, gajowy spoka, 
nie oddalił się. A 

Rokiekiego przewieziono do szpitala žy- 

Gajowego aresztowano t osadzono w are 
szęle eentralnym do dyspozycji władz pro 

kuratorskich. = <3£0
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Spostrzeżenia Zskiadu Meteorologii U.S.B. 
"w Wilnie z dnia 24'V— 1933 roku. 

Ciśnienie 753. 
Temperatura średnia + 8. 
Temp, najwyższa + 10. 
Temp. najniższa + 5. 
Opad 1,2. 
Wiatr połudn. — zach. 
Tend. bar. — spadek. 
Uwagi: pochmurno, drobny deszcz, 

— Pegódą 25 maja b. r. według P. I. M. 
deszcze pogoda o zachmurzeniu zmiennem, 
z zanikającemi gdzie niegdzie deszczami. — 
Umiarkowane, potem słabe wiatry półno” 
no — zachodnie. — Chłodno. 

©D REDAKCJI. 
Redaktor naczelny naszego pisma p. Ka- 

zimierz Okulicz wyjechał wczoraj na kilka 
„dni do Łotwy. 

OSOBISTA 
— Życzenia dla J. M. Rektora Staniewicza 

Tymczasowy Komitet Litewski w Wilnie na 
desłał wczoraj prof. d-rowi Witołdowi Sta- 
niewiczowi życzenia, z powodu wyboru Je 
go na stanowisko rektora Uniwersytetu W-- 
leńskiego. 

— POWRÓT KOMENDANTA OKR. OS- 
RFODKA W. F. W dniu dziisejszym powrócił 
ż kursów objazdowych z Iwieńca Komendaut 
Okr. Ośródka W. F. kapitan Ostrowski Zy- 
gmunt i objął urzędowanie. 

— POWRÓT PREZESA FALKOWSKIEGO 
Wczoraj powrócił z Warszawy (gdzie odby- 
wały się konferencje w Ministerstwie Komu- 
nikacji) prezes PKP w Wilnie p. inž. K. Fal- 
kowski i objął urzędowanie, 

  

MIEJSKA. 
'  —Zieleńce na ul. Mickiewicza zo- 
staną zniesione. Na ostatniem posie- 
dzeniu radzieckiej Komisji Ogrodo- 
wej zapadła znamienna uchwała. Ko 
misja po dłuższej i bardzo namiętnej 
dyskusji postanowiła założone zieleń. 
ce na ul. Mickiewicza skasować i miej 
sca wyłożyć płytami chodnikowem:, 
pozostawiając tylko otoki koło drzew 

Motywy tej uchwały nie są, nieste- 
ty, zbyt pochlebne dla wileńskiej pu 
bliczności. Okazało się bowiem, że 
mimo niejednokrotnego apelu prasy, 
mimo zabezpieczenia zieleńców przez 
magistrat — wszystkie te środki nie 
zdały się na nic, mało kulturalna pu- 
bliczność nadal je niszczyła, uniemo- 
źliwiając tem samem utrzymanie zie 
lonej ozdoby. 

Ze względu na to, że z utrzyma- 
niem systematycznie niszczonych zic- 
leńców: związane są duże koszta, ma- 
gistrat zamierza również znieść zie- 
leńce za przykładem ulicy Mickiewi 
cza i w innych punktach miasta. 

— Plae Łukiski zamieniony zosta- 
nie na skwer. Dążąc do ostatecznego 
uregulowania placu Łukiskiego wła- 
dze miejskie na jednem z ostatnich 
posiedzeń stanęły na stanowisku, że 
przeniesienie rynku Łukiskiego na in 
ne miejsce musi być dokonane w naj- 
bliższym czasie. Część placu, zajmo- 
wana obecnie przez rynek, zostanie 
włączona do istniejącego już skweru 
i jako całość ulegnie zasianiu i upo- 
rządkowaniu. 

Roboty w tym kierunku podjęte 
zostaną prawdopodobnie już w przy- 
szłym miesiącu. 

— 6 NAGRÓD PIENIĘŻNYCH ZA UPIĘ- 
KSZENIE BALKONÓW. Celem zachęcenia 
właścicieli mieszkań z balkonami do dekoro- 
wania i upiększania balkonów zielenią i kwia- 
tami, Magistrat jak się dowiadujemy, posta- 
nowił ustanowić za najbardziej estetycznie 
wyglądające bałkony 5 nagród pieniężnych a 
mianowicie: 3 nagrody po 25 zł., 1 nagrodę 
w wysokości 35 zł. i 1 nagrodę w wysokości 
40 złotych. 

— NAJBLIŻSZE ROBOTY KANALIZA- 
CYJNE I WODOCIĄGOWE. Magistrat zde- 
cydował się w roku bieżącym przystąpić do 
skanalizowania ul. Tadeusza Kościuszki. Po: 
nadto najbliższy program robót przewiduje 
skanalizowanie ul. Tartaki na odcinku od u!. 
Więziennej do Mickiewicza. 

Ponadto w czerwcu przewidywane SĄ ro- 
boty kanalizacyjne na zaułku Białym i wo- 
dociągowe na ul. Kalwaryjskiej — w lipcu. 

    

SPRAWY AKADEMICKIE 
— PRZEDŁUŻENIE ROKU AKADEMI(- 

KIEGO. Dowiadujemy się, że przeprowadzo- 
na zostanie reforma czasu trwania roku aka- 
demickiego. Dotąd rok akademicki na wyż- 
szych uczelniach rozpoczynał się zasadniczo 
1 paźdizernika, obecnie zaś począwszy od ro- 
ku 1933-34, rok akademicki rozpoczynać się 
ma od 1 września. Wykłady przedłużone z»- 
staną z 28 tygodni na 30. 

Na wszystkich wyższych uczelniach zało- 
żone zostaną specjalne rejestry stowarzyszeń 
akademickich. Zapisy i wykreślania z rejestru 
stowarzyszeń akademickich podlegać będą 
bezpośrednio rektorom. 

SPRAWY SZKOLNE 

— W Gimnazjum 00. Jezuitów w Wilnie 
Wielka 58 rozpoczną się egzamina wstępne 
do Kl. II i III dnia 16 czerwca rb. o godz. 
9 rano. 

— Dyrekeja Państw. Sem. Ochroniarskie 
ge im, Marj: Konopnickiej w Wilnie podaje 
do wiadomości, iż egzaminy wstępne na kurs 
f odbędą się w połowie czerwca, 

Podania przyjmuje i udziela informacyj 
codziennie od godz. 11 do 14 kancelarja 3*- 
minarjum, Zwierzyniec ul. Moniuszki 36. 

— Dyrekeja Gimnazjum Państw. im. J. 
Lelewela w Wiłnie podaje do wiadomości, 
że od początku nowego roku szkolnego -— 
1933 — 34 otwiera sie I klasa gimnazjum 
nowego typu. Dyrekcja zazmacza przy tem, że 
klasa ta niczem nie będzie się różniła od 
analogicznych klas innych g'mnazjów w Wil 

klasy przyjmowani są chłopcy w 
wieku lat 12—16, W klasach od 4 do 7 wła- 

cznie dawnego typa są wolne miejsca. 
Podania przyjmuje oraz informacyj udzie 

la kancelarja g'mnazjum do dnia 14 czerwca 
w godz. od 10 do 14. 

Egzaminy wstępne rozpoczną się od dnia 
16 czerwca o godz. 9 rano. 

  

   

  

  

Z POCZTY 
— Dyrekeja P. i T. zawiadamia, że z dn, 

26 maja br. uruchamia się agencję pocztow» 
— telegraf. Wilno 11 w Wilnie na terenie 
Koszar I Brygady Legjonów. 

— WILNO 11. Z dniem 26 bm. Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów uruchamia agencję pocz- 
towo-telegraficzną „Wilno 11“ na terenie Ko- 
szar I Brygady Legjonów. 

— W SUŻANACH, w pow. wil.-trockim w 
tamtejszej agencji pocztowej zaprowadzono 
z dniem 19 maja służbę telegraficzną i tele- 
foniczną, w dnie powszednie od godz. 8 do 12 
i od 15 do 18, w dnie świąteczne od 9 do 11 
i od 15 do 16. ‹ 

Z KOLEI 
— ROBOTY INWESTYCYJNE W WIL. 

DYREKCJI PKP. Ostatnio na terenie wiłeń- 
skiej dyrekcji kolejowej przeprowadzono sze: 
reg robót przy naprawie linij kolejowych, mo 
stów i zmieniono na kilku linjach podkłady 
kolejowe. Dalsze prace w tym kierunku trwają 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Nowy Zarząd Klubu Myśli Państwo- 
wej. Wybrany ma Walnem Zgromadzeniu 
Zarząd Koła Wileńskiego Żydowskiego Klubu 
Myśli Państwowej ukonstyluował się jak па 
stępuje: 

Przewodniczący dr. A. Hirschberg. 
zastępca przewodn cego Z. Alpero 
zastępca przewodniczącego i kierownik se:- 
cji organizacyjnej A. Kasztański, sekretarz 
D. Żak, skarbnik dr Lichtmann, kierow- 
mik sekcji kulturalno oświatowej I. Akseł 
rod, Członkowie zarządu inż. Taszelkrant, 
Fruchter, Klummel, Kurjan, Pajewski. 

Uchwalono zastoso podział na sekcje, 
który zmierza do rozszerzenia zas'ęgu pracy 
Koła Wileńskiego i podjęcia nowych zadań. 

Wi najbliższą niedzielę odbędzie się ple- 
marne zebrane członków z referatem d-ra 
Hirschberga, uczestnika Zjazdu Gospodarcze 
go w Warszawie, na temat: „Zagadnienia po 

lityki gospodarczej Polski w świetle Zjazdu 
w Warszawie”, 

— ZARZĄD ZWIĄZKU POLAKÓW ZIEMI 
KOWIEŃSKIEJ w Wilnie wzywa wszystkich 
swoich członków oraz zaproszonych przez 
nich gości do jaknajliczniejszego przybycia 
na odczyt p. mec. Br. Krzyżanowskiego p. t. 
„Moje wrażenia z Litwy*, który zostanie wy- 
głoszony dnia 25 maja rb. w lokalu Stowarzy- 
szenia Techników (ul. Wileńska 33) o godz. 
8-ej wieczór. 

    

    

    

   

   

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walne zebranie u „Peowia- 
ków*, Sekretarjat Koła zawiadamia, 
że w dniu 27 maja r. b. punktualnie 
« godz. 18, w lokalu własnym (ogród 
Bernardyński — budynek powysta- 
wowy), Zarząd Koła zwołuje roczne 
walne zebranie członków. Ogłoszony 
w komunikacie Koła program walne- 
go zebrania, w dniach urzędowania 
sekretarjatu do przeglądniecia. 

— Klub Włóczęgów. W piątek. 
dn. 26 b. m. w lokalu przy ul. Prze: 
jazd 12, odbędzie się 124-e zebranie 
Klubu Włóczęgów. Początek dła człon 

KU RJ ER= 

ków o g. 18.30, dla zaproszonych go- 
ści o g. 19.30. Na porządku dziennym: 
1) Spraw yorganizacyjne (od g. 18.30 
do 19.30). 2) Referat p. konserwatora 
Lorentza p. t. „Konstanty Ostrogski 
Stefan Batory, Lew Sapieha a dzisiej 
sze Wilno“. Wstęp dla członków, kan- 
dydatów; dla gości za zaproszeniam:. 
W sprawie zaproszeń udzielą infor- 
macyj p. St. Hermanowicz (tel. 99) 
w godz. 19—21. 

— Rosja dzisiejsza. W piątek, 25 
bm. o godz. 8 wiecz. w sali Inst. Nauk 
Bad. Europy Wschodniej (ul. Arse- 
nalska 8) odbędzie się odczyt prof. 
Czesława Bobrowskiego n. t. „Dzi- 
siejsza Rosja*. Prelegent b. dyrektor 
„Sewpołtorgu* w Moskwie, spędził 
kilka lat w ZSSR na odpowiedzialnem 
stanowisku i na zaproszenie Związku 
Polskiej Młodzieży Demokratycznej 
zgodził się podzielić swemi spostrze- 
żeniami z naszym ogółem tak mło- 
dzieży akademickiej jak i starszego 
społeczeństwa wileńskiego. 

Wstęp 50 groszy. 
— ODCZYT P. T. „MOJE WRAŻE 

LITWY* wygłos p. mec. Br. Krzyżanows 
na zaproszenie Klubu Włóczęgów w Wilnie, 
dzisiaj (czwartek dn. 25 maja) w lokalu Sto- 
warzyszenia Techników (ul. Wileńska 33,. 
Osoby pragnące być na tym odczycie zechcą 
po zaproszenia zgłaszać się między godz. 10 a 
20 do lokału Stowarzyszenia Techników lub 
telefonicznie — tel. 75. Wstęp 50 gr. akad. 25 
groszy. Dochód przeznaczony jest na rzecz 
Zjednoczenia Połaków Studentów Uniw. Wi- 
tolda Wielkiego w Kownie. 

— ZARZĄD ODDZIAŁU I KOŁA WILEŃ- 
SKIEGO ZRZESZENIA SĘDZIÓW 1 РВО- 
KURATORÓW zawiadamiają, że w dniu 27 
maja 1933 r. o godz, 19-ej w gmachu Sądu 
Okręgowego (Sała Nr. 1) prot. J. Jamontt 
wygłosi odczyt na temat: „Oportunizm w 
ściganiu przestępstw*. Goście mile widzian:. 

WYCIECZKI 

— Do Wilna mają przybyć wycie. 
ezki z zagraniey. Dowiadujemy się, 12 
w miesiącach czerwcu i lipcu do Wil- 
na oprócz licznych wycieczek z in. 
miast Polski, mają przybyć wy: cieczki 
z Francji, Belgji, Czechosłowacji i kil 
ku innych państw europejskich. 

— Wycieczki z Wilna. W przysz- 
łym miesiącu Wil. Dyrekcja Kolejowa 
projektuje urządzić szereg kiłkudnio 
wych wycieczek do Krakowa, Zako- 

panego i nad polskie morze. 
— WYCIECZKI SZKOLNE E 

Ostatnio bawiło w Wilnie kilka wycieczek gi- 
minazjalnych z Warszawy i innych miast Pol- 
ski. Młodzież szkolna pod przewodnictwem 
miejscowych profesorów i nauczycieli zapoz- 
nała się z historycznemi zabytkami naszego 
miasta oraz zwiedziła Troki, Zielone Jeziora, 
Werki i inne okoliczne miejscowość. 

RÓŻNE. 
— PRZEDSTAWIENIE NA RATOWANIE 

BAZYŁIEKI. Bractwo Św. Genezjusza sceny Ka 
tolickiej odegra przepiękny dramat z Życia 
Sw. Augusta p. t. „Matka”. Niezwykle intere- 
sujące to przedstawienie odbędzie się dnia 28 
maja w niedzielę o godz. 7-ej wiecz. w lokalu 
Stowarzyszenia Św. Zyty, zaułek Kazimierzo- 
wski I Wszelkie ofiary, złożone podczas 

ienia przeznaczone są na rzecz rato 
i j. Zważywszy na ceł 

organizato- 
ią nadzeję, że całe katolickie Wilno 

szy dnia tego podziwiać grę młodocia- 

   

    

   

  

      

    

   

    

— Osttnie dni Okrężnej Wystawy Obra- 
zów znakomitych mistrzów Polskich. W nie- 
dzielę dnia 28 bm. nieodwołalnie zamknięcie 
Okrężnej Włystawy Obrazów znakomitych 
mistrzów Polskich oraz pośmiertna wystawa 
Michała Szterma w lokalu Stałej Wystawy 
Sztuki przy ul. Wiełkiej 32, 

Ostatnie dni wystawa będzie czynna od 
10 rano do 7 wiecz. Wejście 30 gr., ulgowe 
20 gr. 

Wystawa jest rzadką okazją zapoznania 
się z pracami wybiluych malarzy. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
POKĄSANY PRZEZ PSA. 

„W daiu 23 bm. tuż przy przystanku auto- 
busowym koło kościoła Św. Piotra i Pawła 
został pokąsany przez psa syn chor. Banasze- 
wskiego Janusz-Zbigniew. Liczne rany w о- 
Ikolicy oka, wargi górnej i politczka świadczą 
jak biedactwo musiało się przestraszyć i cier- 
pieć. Musiano zawezwać lekarza Komendy 
Garnizonu, i lekarza 6 p. p. Leg. 

Jak skonstatowano, pies jest własnością 
p. Rzewuskiego z ulicy Kościuszki Nr. 14 m. 2. 

Pies ten chodzi luzem i bez kagańca, we- 
bec czego może dalej kąsać przechodniów. 
A co policja na to? у 

W powyższej sprawie spisano protokół i 
skierowano na drogę sądową, psa zaś dopie 
re w dniu 24 bm. o godzinie 11-ejį odprowa- 
dziła służąca właściciela do lekarza weiter. w 
Urzędzie Woj. z nakazu policji na obserwację, 
bo zachodziła obawa, że pies dostał wściek- 
lizny. 
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TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wiełki na Pohulance. Potężna, 

emocjonująca sztuka Ibsena „Wróg Ludu". 
spotkała się z gorącem przyjęciem prasy i 
społeczeństwa wileńskiego, ukaże się dziś, w 
czwartek dnia 25 maja o godz. 8 wiecz. po 
raz ostatni ( z powodu zamknięcia sezonu 
wielkiego, zimowego na Pohulance i przenie 
sienia przedstawień do Teatru Letniego). 

Od piątku, dnia 26 maja Teatr na Pohu- 
lance — zamknięty. 

— Uwaga! — Dziś (25. 5 o godz. 4 vo 
poł.) po cenach o 50 proc. Žonych, sensa- 
cyjna sztuka „Pokój na trzeciem piętrze Nr. 
17“, nieodwołalnie po raz ostatni. 

— Qtwarcie Teatru Letniego w Bernar- 
dynee! W| sobotę dnia 27 maja o godz 8 n.. 
15 w, otwarcie Teatru Letniego w ogrodzie 
Bernardyńskim, na które dana będzie niex- 
wykle urocza, pełna werwy, humoru i afrv. 
kańskiego słońca komedja „Dżimbi”, w któ- 
rej rolę tytułową kreować będzie znakomit: 
artystka poznańska (rozpoczynająca sze 
gościnnych występów w Wilnie) JADWAYGA 
ZAKLIÓKA. | 

   

  

    

  

Nowe, wspaniałe dekoracje Makojn* 
Zniżki na „Dżimbi* — nieważne. 

— „Mademoiselle! — „Mademoiselle*!!! 
Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miejskich 
ZASP. w Wilnie wyjeżdża w najbliższych 
dniach na nowe artystyczne tournee z gło- 
śną sztuką Dował'a „Mademoisellė“!!! 

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Dziś grana 
będzie po raz ostatni posiadająca wiele hu- 
moru i pięknych melodji operetka Gilberta 
„Cmotliwa Zuzanna*, Rolę tytułową wykona 
Barbara Halmirska, w otoczeniu całego żes 
połu artystycznego. Ceny zniżone Zniżki waż 
ne. 

— „Kobieta, która wie czego chee*. - - 
Jutro, w piątek ujrzymy po raz pierwszy na 
scenie teatru „Lulnia* najnowszą komedję 
muzyczną O. Straussa według utworu Verie- 
uilla „Kobieta, która wie czego chce', — 

W roli głównej wystąp: gościnnie znakomita 
artystką Helena Makowska, która kreowala 
tę rolę z nadzwyczajnem powodzeniem w 
Warszawie j Poznaniu, budząc ogólny za- 
chwyt i entuzjazm. Verneusl] — przesłał tej 
świetnej artystce wyrazy uznania za niepos- 
połitą kreację, zapraszając ją do wykonania 
tej roli w Paryżu. Zespół artystyczny teatru 

  

   

   

'Nr: 136 (2677) 

  

ia“ — przygotowuje tę mowość z wieł 
kim pietyzmem pod kierunkiem reżyserskim 
K. Wyrwicz — Wiehrowskiego. Nową wysta 
wę przygotowują pracownie teatralne według 
projektów J. Hawryłkiewicza Bilety już moż 
na nabywać w kasie teatru „Lutnia”. Zniżki 
ważne. 

  

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA I LNIAR- 
SKA Wi WILNIE Z DN. 24 MAJA 1933 R. 

Za 100 kg. parytet Wilno. 

Ceny tranzakcyjne: Żyto zbierane 669 
g/1 — 19,00 (tend. słaba). Mąka pszenna 0000 
A. mks, 55,62 i pół — 5660, Mąka tnia 
do 56 proc. — 31,50 -— 31 (tend. 6labs 
Mąka żytnia razowa 22,50 -- 22,00, mą 
й owa 22,50 — 22,00 — 23,25. Ka- 

vezana 1/1 pałona 37 — 40. 
»ny orjentacyjne: Pszenica zbierana %r 

(tend. słaba). Owieć zbierany 13. Kasza gr 
czana 1f2 pałona 37 38, k. gr. 1/1 biala 
37, k. perłowa (pęcak) Nr. - 28, k. perł. 
Nr, 3 — 38. raza oweiana 50. Siemię, Ina 

ne 90 proc, — 38,75. „< 
Ceny Inu bez zmian. 

  

    

   

   

    
     

    

   

W WILNIE. + 

    
  

Dźwięk. 
kino 

Sala Miejska 
ul. Ostrobramska 5 

REWJA 

PAN 

Bźwięk. Kine-Teatr 

HELIOS 
Wieścka 38, tol. 9-26 

  

Balkon 
25 gr. 

Parter 
od 54 gr. 

  

      

- Dziś premierą! 

w i E Potężne widowisko 
ikowe 

dła ludzi © żelaz- 
nych nerwach 

Musujący hu- 
morem i wer- 
wą film p. t. 

KLATKA 
DZIŚ! Film o którym mówi cały świat! Niebywała dotychczas sensacjal Najpiękniejszy 

KIKI 
z dawno niewidz. 
a tak uwielb, naj- 
większą gwiazdą 

    

Mary Pickford 
Początek o godz. 4—6—8B—]0-ej w sobotę i dnie świątezne od godz Ż-ej 

LKA 
młodziutka, 
urocza 

Wielki podwójny program! 
W roli głów. 

Przedziwny triumf kinematografji! 
Po raz pierwszy 

Boris KARLOFF 
bez maski w rekor- 

ROC w CHICAGO 
Udział bierze boh. f. „Na zaehė- 

dowej sens. ekranu dzie bez zmian* Lew Ayres. 

film serenu. wyprodukowany kosztem miijona dołarów. 

SYN DZUNGLI 
Niewidziane zjawisko— dziecko wśród lwów i tygrysów. 

NAD PROGRAM: Nadzwyczajne dodatki dźwiękowe GEEUWNUNENUĘ 
pełna wdzięku Frances Dee. 

Dziś film nowej ery! 

ОО 
Tel. 15-41 

Dźwięk. teatr świetlny 

ADRIA 
Wielka 36 

DZIŚ! 

W rol. gł: Bustes Grabbe oraz 

Arcydzieło RENE CLAIRE'A. 

14 LIPCA 
„POD DACHAMI PARYŻA”, Raymond Corrdy „Miljona“, Paul Olwier słyn. z filmu „Niech Żyje Wolność” 

2 

CENY ZNIZONE: 
Na 1-szy seana 

Balkon 40 gr. 
Parter 70 gr. 
Wiecz. 0d 50 gr. 

  

  

Dziś film nowej ery! 
W obsadzie nowego Clsirowskiego zeap.? 

Annabella 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Początek o godz” 2, 4, 6, £ i 10.30.55 

Po raz pierwszy w Wilnie. 
Najnowszy PAT I PATACHON jako 
NAD PROGRAM: Płomienny hiszpan: 

PASAŻEROWIE NA GAPĘ arcywspaniała komedja- 
farsa w !0 aktach. 

DONOSE J MOJICA godny następca JANA KIEPURY w najpiękniej- 
szym dźwiękowo śpiewnym filmie p.t PIEŚŃ TRUBADURA. 

  

rych między 2 — 3 

Kasa Chorych przy Stow. Wzaj.Pom.Stud.Żyd. U.9.B. 

poszukuje LETNISKA 
w okolicach Wilna dla kolonji letniej 

i na 30—40 osób. 
Warunki: rzeka, las, bliska poczta i do- 

godna komunikacja. 
Oferty przyjmuje kancelarja Kasy Cho- 

przy ul Ludwisarskiej 4. 

Pp. p. w swym lokalu 

  

  

i napoje 

  

  
Wytwórnia Sztucznych Wód 
Miner. I Napojów Chłodząeych 

E. Tromszczyński 
pod kierownictwem współwłaści- 
ciela magistra W. Wržešniowskiego 
poleca: sztuezne wody mineral- 
ne (Vichy, Ems, Karlsbad i inne) 

wyłącznie na cuk 

Zakład: PIWNA 7. 

Magazyn: Wielka 50. 

pod firmą 

w WILNIE 

chłodzące, przyrządzane 
rze.   

  

Lokal 
pierwszem — piętrze, 

frontowe wejście 
w 340 kw. mir. 

nie podzielony na pokoja, 
nadaje się dla instytucji. 

Na parterze z frontu 
w 122 kw. mtr. 

do wynajęcia przy ulicy 
Tatarskiej Nr. 20, dowie- 

dzieć się tamże u właść. 
domu. 

Nad Wilją pod Tryno- 
polem 2 klm. od miasta, 

na całe lato 3 pokoje z 
kuchnią lub 2 z kuchnią 

i | pokój osobno 

do wynajęcia 
Warunki bardzo dogodne 

na 

DO WYNAJĘCIA 
mieszkanie 

ze wszystkiemi wygodami, 
luksusowo edremontowa- 
ne, ciepłe. b. słoneczne 

5—6 pokojowe 
| minuta od Mickiewicza 
Tartaki 19, róg Ciasnej, 

telefon 3.52 

Mieszkanie 
z 2 pokoi i kuchni z wy: 

godami przy ogródku 
do wynajęcia — ul. Toma- 
sza Zana 15, dowiedzieć 
się u dozorcy d. Nr, 13 

Troki sprzedam plac 
nad jeziorem 

ślicznie położony, 300 sąż. 

  

  

Zaleszczyki 
Hotel- pensjonat: „Hele- 
nówka” n/Dniestrem, 
poleca piękne pokoje. 

Kuchnia pierwszórzędna. 

Ceny niskie. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8 

  

DRUSKIENIKI 
Willa Warszawianka”, 

kanalizacja, wygody, ku- 
chnia wyborowa — diete- 

tyczna. Ceny zniżone. 
Informacje: Wilno, Uni- 

wersytecka 4—6    

  

Z dniem 16 maja otwiera 
się w Druskienikach przy 
tl. Orzeszkowej Nr. 6 
PENSJONAT „BRIDGE“ 
z całkowitym utrzyma- 
niem po cenach przysięp- 
nych. Tamże wydaje «ię 

śm, adania, obiady i kolu-- 
je. Wille znajdują się w 

centrum Druskienik. 

Letnisko 
blisko Wilna 

koło Santoki w Janinowie 
zamówienia przyjmuje — 
informacje „Kurj. Wil". 

        

Komisja Organizacyjna 
Oddziału Wileńskiego 

Lwiąż. Kięgowych 
w Polsce. 

Przyjmuje zapisy na 
członków Oddziału w 

lokalu biura T-wa 
Ubczp. „Przezornošė“. 
ulica Mickiewicza 24, 

w godz. 18—20 
we wtorki i piątki 

Di. Blumowiez 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopiciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

  

Dr. S. KAPŁAN 
spec'.choroby weneryczne 
i skórne przeprowadził 
się i wznowił przyjęcia 
chorych przy uł. Jagiel- 

lońskiej 8, m. 20 
(z ul. Wileńskiej 32). 

Dr. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1_i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Micxiewicza 24, tsi. 277 

Akuszerka 

Marja Lakneroka 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gakinet koameiyex 
ny, usuwa zrosrszczki, bro 
dawki, kurzaśki i wągiy 
W. Z. P. 48. 8323 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom, Zam 
sa lewo Gedem mowstę 

ul, Grodzka 27. 

        

  

    
   

     

  

   

     

Od roku 1843 Istnieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

siały, szafy, łóżka lt.d, 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
te dogodnych Parnikach 

I NA RATY. 
NADESZŁY HOWOŚC:, 

8324 

    

Kanalizacja 
wodociąg, ogrzewanie. 
Projekty i kosztorysy jak 
również wykonanie po- 
wyższych robót przyjmu- 
je na dogodnych warun- 
kach. Inż. SPOKOJNY, 
Wilno, ul. Straszuna 10, 
m. 3, tel. 15-40, Przyj. 

int. od g. 6—8 w. 

SPRZEDAJĘ 
po cenach b. niskich 

ROBOTY RĘCZNE 
malowane (poduszki, pa- 
rawany, ekrany, makatki) 
kompozycje oryginalne — 

własne 
Lwowska 24, m. 10 

  

  

Sprzedam dom 
z 600 sążni ziemi 

Kolonia Wileńska, 
Wodna 23, Sawicki 

Nauczycielka 
z Warsząwy poszukuje po 
sady do dzieci w wieku od 
3—12 z nauczaniem. Ofer- 
ty do Administracji „Kur- 

  

Dowiedzieć się: 
ska 11—3, 

Wiadomość w Administr. 
„Kurjera Wileńskiego"   od g. 16—18 

to Jar»     W. Z. P. 29. W. Z. N:. 3093 
jera Wileūskiego“ pod nau 

czycielka,   
MIGNON G. EBERRART. 

GDY MINIE 
2 

ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

— Nie — rzekła powoli. — Nie bvł 
dobrym bratem. Tak mi się zdawało 
dopóki... — urwała nagle, jakby się 
rozmyšliwszy, i zatrzasnęła żelazne 
szczęki w iście metalicznym odgłosem 

— Czy Paggi był zazdrosny? — za 
pyłał po dłuższej chwili O'Leary. 

— Paggi? — zaśmiała się Łucja. 
— Jeżeli był, to teraz się szanse od- 
wróciły. 

— Jakto? 

Mam wrażenie, że Łucja czuła już, 
że mówi za wiele, ałe była w gadatli- 
wym nastroju i nie mogła się pohamo 
wać. Wiedziałam, że potem nastąpi 
okres malancholijnego milczenia. Na 
razie jednak musiała się wygadać. 

To chyba jasne — rzekła niegrzecz 
nie. — Hełena zdaje sobie sprawę, że 
się starzeje i że nie jest już taka ład- 
na jak była. I wie, że kobiety latają 
za Paggim. Śpiewacy operowi mają 
powodzenie. On dużo zarabia, o! bar- 
dzo dużo i mma jej dosyć. To się rzuca 
w oczy. Helena boi się go stracić. - 

— zy signor Paggi był zazdrosny 
© żonę i brata pani? 

Skinęła energicznie głową i nie ad 

  

Wydawnietwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. adp. 

powiedziała, chociaż było widać pa 
oczach, że gdyby chciała, powiedziała 
by bardzo dużo. 

— Czy panna Matil łubi Paggi'ego? 
Łucja popatrzyła ostro na dete- 

ktywa i odpowiedziała jakimś obrzy- 
dliwym tonem: 

— Niewybredne pytanie. Zresztą 
mogę panu powiedzieć, że Matil... — 
urwała i po pauzie dodała znienacka: 

Niech pan jej zapyta, jeżeli pan ta- 
ki ciekawy. Paggi jest sympatyczny. 
Kobiety go lubią. Czaruje śpiewem. 
Jest bardzo popularny, wszędzie go 
zapraszają, ludzie za nim przepadają. 

— Proszę pani — zapytał ni stąd 
ni zowąd O'Łeary — na co pani była 
potrzebna peruka Frawley'a? 

Jeżeli przypuszczał, że ją zasko- 
czy, to się omylił. Trafił frant na fran- 
ta. 

— Peruka Frawley'a? — powtó- 
rzyla, wlepiając w niego zdumione o- 
czy. — A mnie naco jego peruka? Co 
pan wygaduje? 

— Rzecz w tem —— odpowiedział 
zupełnie niezdetowany detektyw. —że 
ktoś ją zabrał i... 

  

  

  

  
   

— I mnie pan o to posądził! — 
krzyknęła, siniejąc z wściekłości. — 
Wiedz, młody człowieku, że mam do- 
syć swoich włosów i nie. potrzebuję 
kraść peruk nieboszczykom. I po dru- 
gie — uzupełniła chytrze, uspokaja” 
jąc się i opierając znów o poduszki — 
nie mam władzy w nogach. 

— Prawda rzekł O' Leary. — Już 
od dłuższego czasu, prawda? Skinęła 
głową. 

— Od śmierci Hubera. Wszyscy 
o tem wiedzą. Wstrząśnienie było tak 
silne, że spowodowało paraliż. Mało 
jest sióstr, które tak kochają braci, jak 
ja kochałem Hubera. A jeszcze mniej 
takich, które przypłacają ieh śmierć 
utratą zdrowia. Tak, od tego czasu 
jestem kaleką. 

O'Leary przygłądał się jej spo 
kojnie. Ja myśłałam szyderczo, że sta 
ra wiedźma kłamała. Kochała brala 
Akurat! Prędzej nienawidziła. Chyba 
że nie znam się na ludziach. 

O'Leary wstał. 
— Czy pani mi pozwoli odwiedzić 

się jeszcze raz? -— zapytał z ujmują- 
cym uśmiechem. 

— Ależ owszem — odparła. —— Po- 
dobasz mi się młody człowieku, ale 
mylisz się, jeżeli myślisz, że powiem 
ci co o śmierci Hubera. Niema mowy, 
żebyś mógł to rozgryźć. Oho! 

— Proszę pani, o ile wiem, brat 
pani umarł na serce. 

      

— Hm. — Warknęła pogardliwie. 
— Niech pan mnie nie bierze na spyt- 
ki. Wiem co pana tu sprowadziło. Je- 
stem zmęczona, panno Saro. Proszę 
mi poprawić poduszki. 

— Panno Saro — zapytał O'Leary 
— pani umie stenografować? Wyko- 
nałam nieokreślony gest, a on rzekł 
do Łucji: — Czy mi pani pożyczy na 
chwilę swego anioła stróża? 

— Proszę bardzo. Będę spała. Niech 
pani idzie. W razie czego zastukam 
laską. 

Rzuciłam ochoczo robotę na krze- 
sło, natrząsnęłam poduszki pacjentki, 
nalałam świeżej wody do kubka na 
stoliku i wyszłam za O'Learym do ba- 
wialni. 

— Pomimo wszystko mam wraże- 
nie, że ona zabrała perukę rzekł do 
tektyw. — I ten list również. Już, już 
miała nam powiedzieć, że Matil b 
zaręczona z Frawley'em, Czy pani za- 
uważyła, jak ona podkreślała to, że 
śmierć brata przyprawiła ją o choro- 
bę? Rozejrzyjmy się... Tam koło okna 
stoi Juljan Barre. Możeby tak z nim 
porozmawiać? Proszę pani, oto pa- 
pier i ołówek. 

Niedawno temu znalazłam w 
mojem biurku pożółkły arkusik, zapi- 
sany dziwacznemi esami-floresami, 
przypominającemi gryzmolenie małe- 
go dziecka lub dzikusa. I tak żywo sła 
nął mi w pamięci śnieżny dzień. buzu 

      

  

  

iskupia 4, tel. 3-40 

jące ognie, białe szyby okien, ogrom- 
ny, cichy pokój, blade twarze, ukrad- 
kowe spojrzenia i ja sama w białym 
fartuchu z białą kartką na kolanach, 
podłożoną zeszytem jakiegoś czasopis 
ma. Ja, zasłuchana w pytania O'Le- 
aryego i udająca, że notuję stenogra- 
ficznie przebieg śledztwa. Nikt nie 
podniósł sprzeciwu, tylko Barre spoj 
rzał na mnie zukosa i zauważył, że w 
tych warunkach O'Leary mógł ro- 
bić co mu się podobało, ale w Barrin- 
gtonie byłoby inaczej. Miał rację, ale 
niezupełnie. 

Mówił chętnie, odpowiadał wyczer 
pująco na wszystkie pytania, chociaż 
miałam wrażenie, że wolał mówić © 
tem, co się działo obecnie, niż o tem, 
co się tu rozegrało przed pięciu laty. 
Obserwowałam go z takiem natęże- 
niem, że parę razy zapomniałam o fał 
szywej stenografji i dopiero ostre 
spojrzenie O'Leary'ego przywoływał» 
mnie do porządku. 

Juljan Barre potwierdził z miejsca 
bez żadnego lawirowania, že Huber 
Kingery Rie umarł na serce. 

— Zginął od kuli rewolwerowej 
Znaleziono go w tym samym pokoju 
w którym umarł biedny Frawley. Nie 
będę przed panem tego ukrywał, bo 
przypuszczam, że Mati powiedziała 
panu o wszystkiem ? — Głos jego rów 
wny i sympatyczny, podniósł się pyta 
jąco na końcu zdania, ałe O'Leary 

    

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis, 

zignorował tę ciekawość i nie odpowie 
dział, czego się dowiedział od Matil. 

— Niech pan słucha — rzekł O'Le 
ary tonem szczerości, która mu jedna- 
ła wielu przyjaciół, pomimo, że zakry 
wała często myśli wcale, ale to wca!e 
nieprzyjazne. — Pan był tutaj w dniu 
śmierci Kingery'ego? 

Juljan Barre przymrużył oczy. 
Miał sympatyczne spojrzenie, lecz po- 
za tolerancji i sofistyki maskowała w 
nim powagę i budziła wątpliwości co 
do jego szczerości. 

Byłem — odpowiedział. 
(o pan o tem sądzi? 

— Będę z panem szczery, panie O* 
Leary. Byłem najbliższym przyjacie- 
lem ś. p. Hubera i jego tragiczna 
śmierć była dła mnie strasznym civ- 
sem. Ale uważam, że ma te rzeczy po- 
winno się rzucić zasłonę milczenia. 
Wiem, co mówię. Widzi pan, Huber 
miał w Barringtonie nieposzlakowaną 
opin ję, a śledztwo — będę brutalny — 
odsłoniłoby wobec opinji publicznej 
bardzo nieciekawe strony jego życia 
prywatnego. Mało powiedzieć: niecie- 
kawe. 

— Ale chyba pan miał choć przez 
chwilę impuls pormszczenia przyjacie 
ła? — zapytał O'Leary, nie odrywa 
jąc oczu od zamieci śnieżnej. — Chy- 
ba pan pragnął kary dla mordercy? 

(D. e. n.) 

  

    
  

  
| 

 


