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„pulk. Sławek przyjmował Włochów Ret 
drogich gości, 

Włochów 
W. przyjmowaniu 

ochotników - kombatantów 
wziął udział pułk. Sławek. 

Pułk. Sławek wziął udział w tem 
przyjmowaniu nie jako przedstawiciel 
rządu, lecz jako osoba prywatna, jako 
prezes Związku Legjonistów Polskich. 
Były żołnierz gościł byłych żołnierzy i 
udział prezesa Sławka nie miał charak 
teru politycznego, a przynajmniej rzą- 
dowego. Ale pułk. Sławek jest osobą 
natyle czcigodną, natyle w Polsce sza- 
nowaną nawet przez swych najacięt- 
szych przeciwników politycznych, na- 
tyle powiedzielibyśmy ważką i wielką 
dia naszego życia politycznego, że u- 
dział pułk. Sławka w goszczeniu przed 
stawicieli świata łacińskiego przedsta- 
wicieli słonecznej Italji — uważać na- 
ieży za okazanie kolegom wojskowym 
włoskim całkiem specjalnej kurtuazji. 

Cieszymy się z tego bardzo. Kilka 
dat temu min. Zaleski odwiedził Rzym 
i zaraz sejmowa komisja spraw zagr. 
zaczęła mu zarzucać, że wizyta 
ta może się wydać zbyt frywol- 
ną francuskiemu Ambasadorowi w 
"Warszawie. Członkowie komisji nie 
zdawali sobie sprawę, o ile w oczach 
samych Francuzów, 0 których przy- 
jaźń słusznie dbali, umniejszali znacze- 
nie państwowe Polski, stosując tego 
rodzaju upokarzającą kontrolę nad 
swobodą ruchów polskiego ministra. 
Minister Zaleski odpowiedział, jak 
zwykle z flegmą, lecz raczej umniejsza- 
jac polityczne znaczenie swej wizyty. 
Udział pułk. Sławka b. premiera, lo- 
jalność którego i najbliższy kontakt z 
rządem jego następcy powszechnie 
jest znana, wskazuje, że wrażliwość na 

podobne zarzuty w naszem Min. 
spr. zagr. stała się mniejsza. A to juz 
bardzo dużo. 

Zwłaszcza że mamy 
wspólnych z Włochami. 

* 

dużo spraw 

Ustrój wewnętrzny. Zbyt mało mó- 
wi się o faszyzmie, jako о ruchu ro- 
botniczym. Uważaliśmy zawsze, że dy- 
namika mas robotniczych, zwrócona 
przez socjalizm w złym kierunku, da 
się wykorzystać w kierunku jaknajlep- 
szym. Stalin dlatego przestrzega ro- 
botników przed wstępowaniem do 
kół sportowych, tworzonych przez bur- 
żuazję, bo komuniści pojmują, że 
może nadejść moment, iż robotnik 
zrozumie, że solidarność łączy go z 
cywilizacją, a nie z bosiakiem i lum- 
pem - proletarjatem. Faszyzm stwo- 
rzył robotników - konserwatystów, ro- 
botników - państwowców i to jest 
wielka jego zasługa. 

Ale oczywiście nie w polityce ro- 
botniczej widzę podobieństwo ustroju 
wewnętrznego Polski i Włoch. Przeciw 
nie, organizacje robotnicze Bloku Bez- 
partyjnego zamiast dla robotników szu 
kać nowej cywilizacyjnej doktryny, 
zamiast kopjować faszyzm (kontrola 
państwa nad stosunkiem swobodne- 
go prywatnego pracodawcy do ro- 
botnika) brnie dalej w szablon i ba- 
nalność socjalizmu, domagając się roz 
szerzenia działalności państwa jako 
pracodawcy, co jak widzimy na ekspe- 
rymencie rosyjskim i państwu i robot- 
nikom na złe tylko wychodzi. 

Błok Bezpartyjny nie jest skrępo- 
wany dogmatyką polityczną, którą ce- 
chuje faszyzm, nie ma też spoistości 
faszyzmu, posiada charakter zupełnie 
inny, stanowi organizację bardzo libe- 
rainą. Ale to, co w Bloku łączy nas 
wszystkich, to salus Reipubli- 
cae suprema lex stawia nas 
wszystkich bebeuszy razem z faszy- 
stami po jednej stronie, jeśli Europę 
zaczniemy dzielić na poglądy politycz- 
ne. Przez wysunięcie zasady, że dobro 
państwa jest prawem naczelnem, spo- 
krewniamy się z faszystami, oddalamy 

- się od innych kierunków myśli polity- 
cznej, wykształtowanych w XIX м., 
jak socjalizm, liberalizm, demokra- 
tyzm. Po innej stronie znajdziemy kar- 
tel, który zwyciężył we Francji, znai- 
dziemy socjalistów, demokratów i na- 
wet centrum niemieckie, 

Otóż jednem z komunałów, wyma- 
gających rewizji, jest komunał twier- 
dzący, że w zbliżeniach się państw po- 
między sobą względy ustroju wewnę- 
trznego nie grają żadnej roli. Doświad- 
czenia historyczne wskazują co innego. 
Rosją źle wyszła na sojuszu z Francją, 
a dwa konserwatywne cesarstwa jak- 
najgorzej na wojnie pomiędzy sobą. 
Natomiast solidarność „wielkich demo 

kracyj zachodu”,jak mówiło się podczas 

НАЫа 

wojny, była akcją zdrową, taksamo, jak 
pozytywne wyniki dawało Święte Przy- 
mierze dopóki się nie rozpadło. Oczy- 
wiście argumentacja na ten tćmat mu- 
siałaby się zamienić w traktat history- 
czny, wybiegający poza ramy tego ar- 
tykułu. Konstatujemy jedno: państwa 
o ustrojach, mających pewne pokre- 
wieństwo w zasadach najbardziej istot 
nych, jak Włochy i Polska, powinny się 
nawzajem wspierać. 

Na jakim terenie międzynarodowym 
mogą się te sympatje ujawnić? 

Liga Narodów. Instytucja genewska 
jest kooperacją trzech państw: Anglji, 
Francji i Niemiec w kierunku uzależnie 
nia od siebie innych państw europej- 
skich. Z tych innych państw europej- 
skich najsilniejsze są Włochy, one też 
najwięcej przeciwstawiają się Genewie. 
Tutaj oczywiście otwierają się teorety- 
czne możliwości współpracy z Włocha- 
mi na terenie genewskim. 

* 

Bałkany i ich przedłużenie. Z hi- 
storji polityki przedwojennej wiemy, 
jak często działały Włochy na półwy- 
spie bałkańskim w porozumieniu z Ro- 
sją, innemi słowy z sąsiadem Austrji, 
która na tą Austrję mogła wywrzeć 
odpowiedni wpływ. Porozumienie wło- 
sko-rosyjskie w sprawach polityki bał- 
kańskiej dawało rezultaty, chociaż Ro- 
sja była sojusznikiem Francji, a Wło- 
chy Niemiec i Austrji. Polska jest dziś 
sąsiadem Czech i Rumunji, a przez to 
polityka polska jest związana z cało- 
kształtem spraw tych powojennych 
„Bałkanów rozszerzonych'', któremi są 
państwa bałkańskie razem z sukcesyj- 
nemi państwami austryjackiemi. Nie- 
watpliwie mamy tu wiele z Włochami 
sobie do zakomunikowania. 

* 

Mimo jednak te widoki, pisząc po 
raz pierwszy o wizycie kombatantów 
włoskich w Warszawie, oświadczyliś- 
my, że porozumienie polsko-włoskie 
jest bardzo ważne, lecz nie jest pierw- 
szorzędnie ważne. 

* 

Myślimy tu, że każde państwo mu- 
si pierwiej zbudować swój system bez- 
pieczeństwa. Otóż ani od napaści So- 
wietów, ani od napaści Niemiec Wło- 
chy nas bronić nie mogą i nie będą. 
Takiego systemu bezpieczeństwa nale- 
ży szukać gdzieindziej, a mianowicie w 
zlikwidowaniu niepotrzebnych sporów 
pomiędzy Polską a Niemcami, w utwo 
rzeniu pomiędzy Warszawą a Berli- 
nem nie innych stosunków, jak te, któ- 
re dziś panują pomiędzy Paryżem a 
Berlinem. 

Wskazywaliśmy, że Polska miała 
dwie historyczne okazje, aby te stosun 
ki wyrównać. 

W okresie pomiędzy 1923 r. a 1925, 
Wtedy, gdy Niemcy były jeszcze wy- 
rzucone poza nawias rodziny narodów 
europejskich, Polska ofiarowująca w 
tym okresie Niemcom przymierze, zro- 
biłaby kolosalne dla siebie i dla Nie- 
miec posunięcie polityczne. 

Pisałem już o tem nieraz i niestety 
ze strony prasy polskiej nie odpowie- 
dział mi na to nikt żadnym  rzeczo- 
wym argumentem, a słyszałem jedynie 
kpiny. Te kpiny dowodzą tylko braku 
powagi w zastanawianiu się nad sy- 
tuacją polityczną, braku znajomości hi 
storji dyplomatycznej Europy. Jestem, 
niestety, przekonany, że 'historja przy- 
zna mi rację i że zawyrokuje, że bez- 
czynność polskiej dyplomacji w tym 
sensie była dla nas wielką okazją stra- 
coną. 

Druga okazja otwiera się przed 
nami teraz w związku z dochodzeniem 
Hitlera do władzy. Łączy nas z Hitle- 
rem wiele interesów wspólnych, łączy 
nas przedewszystkiem zrozumienie nie- 
bezpieczeństwa bolszewickiego, które 
okazuje Hitler. 

* 

Reasumujmy: 
Wizyta Włochów i fakt, że w niej 

udział przyjmował pułk. Sławek, ma 
znaczenie dla nas duże, chociaż 
nie pierwszorzędne. W * każdym 
razie dobrze jest, że witamy 
tych, którzy opowiadają się głoś- 
no za rewizją traktatów, czyli, że dy- 
plomacja polska przestała już popeł- 
niać tą nieznośną a upokarzającą gaiię, 
która polegała na tem, że każdą zapo- 
wiedź rewizji traktatów uważaliśmy ja- 
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GENEWA. PAT. — Rada Ligi Na 
rodów przyjęła w dniu 21 bm. raport 
w sprawie reformy tolnej w Polsce. Ra 
port odesłano z powrotem do ko- 
mitetu trzech. 

W dyskusji jako pierwszy zabrał 
głos delegat niemiecki hr. Welczek, któ 
ry domaga się, by ten komitet trzech 
sprzeciwił się wszelkim faktom doko- 
nanym w dziedzinie reformy rolnej. 

Minister Załeski oświadczył: Przyj- 
miuję raport, który stwierdza, że Radzie 
przedłożone są trzy nowe petycje p. 
Graebego. Nie kwestjonuję iormalnego 
prawa każdego członka Rady działania 
na podstawie art. 12 traktatu o mniej- 
szošciach, Nie chciałbym tylko powra 
cać do wątpliwości, które już niejedno 
krotnie miałem okazję wypowiadać, co 
do korzyści, których spodziewano się 
po procedurze mniejszościowej, ustało 
nej przez istniejące traktaty. Sądzę je- 
dnak, że trafnie interpretuję ideę prze- 
wodnią, która przyświecała przy wy- 
pracowaniu tej procedury, stwierdza- 
jąc, że miała ona na celu wykluczenie 
w miarę możliwości bezpośrednich - 
terwencyj poszczególnych członków 
Rady, by pozwolić w ten sposób na ba 
danie kwestyj mujejszościowych poza 
wszełkiemi uwagami politycznetmi. 

Sprawa, która nas dziś zajmuje, 
świadczy wyraźnie, że istnieje możli- 
wość równoległego i jednoczesnego 
stosowania dwóch procedur w tej за- 
mej sprawie. Ta strona problemu .za- 
sługuje — mojem zdaniem — na naj- 
większą uwagę Rady i nie wątpię, że 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Ksjęgarnia T-wa „Lot“, i 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
— K. Smar 

IWiENIEC — Sklep tytoniowy — S, Žwjerz i 
HORODZIEj — Dworzec Kole 
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GŁĘBOKIE — ul, Zanikowa — W, Włodzimierow i 
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į 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LiDA — ul, Suwalska 13 — 5 
MOŁODECZNO — Księgarnia 
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! WARSZAWĄ — 

NIEŚWIEŻ — ul. 
WOGRODEK — Kiosk St, Michalskiego, 
ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnja T-wa „Ruch“, 
ZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 

K — Ksiegarnja Polska — St, Bednarski, 
TAWY — Ksiegarnia Poiskjej Macierzy Szkolnej, 
:PCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, 

WILEJKA POWIATOWA — ul, 

  

fiatuszowa — Księgwnia Jażwiń 
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„ Terminy druku 
py     TE 

arma rolia 0 Polste 
na obradach Ligi Narodów 

trzeba będzie powrócić do niej w od- 
powiedniej chwili, Chciałbym poruszyć 
jeszcze inny punkt odnośnie procedu- 
ry, 

Przedstawiciel Niemiec zacytował 
tekst, którego ogłoszenie w-g rezolu- 
cji madryckiej — załeży od zgody rzą- 
du poiskiego i w ten sposób naruszył 
świadomie obowiązującą procedurę 
mnieįszošciową. To tež zastrzegam wy 
ražnie prawo mego rządu wyciągnięcia 
z tego wszystkiego konsekwencyj, kto 
re uzna za konieczne. : 

Co się tyczy meritum sprawy, to — 
czyniąc wszystkie konieczne zastrzeże 
nia co do ścisłości przedstawionych 
przez reprezentanta Niemiec aktów, nie 
uważam za potrzebne wchodzić w ich 
rozpatrywanie, gdyż, o ile o tmnie cho 
dzi, mam pełne zaufanie do bezstronno 
ści oceny sprawy przez komitet, który 
został nam zaproponowany. 

Do zastrzeżeń proceduralnych mini- 
stra Zaleskiego przyłączyli się całkowi 
cie przedstawiciel jugosławji Foticz 0- 
raz przedstawiciel Francji Paul-Bon- 
cour, który w dłuższem przemówieniu 
podkreślił konieczność _ dokonania 
zmian w obecnej procedurze mniejszo 
ściowej. 

Ogólnem wrażeniem z przebiegu dy 
skusji było nadużycie przez Niemcy 
sprawy mniejszościowej dla celów pro 
pagandowych i politycznych, co przy- 
śpieszyło konieczność rewizji procedu- 
ry, zgodnie z poglądami, którym przed 
stawiciel Polski niejednokrotnie dawał 
wyraz. 

  

MANIFESTACJE NIEMIECKIE w GDAŃSKU 
GDAŃSK. PAT. — Wczoraj przy- 

było do Gdańska przeszło 4 tys. osób 
celem wzięcia udziału w manifesta- 
cjach, zorganizowanych przez zwią- 
zek popierania niemieckości zagranicą. 
W pierwszej części uroczystości prze- 
mawiali wiceprezydent senatu dr. Wier 
ciński i były minister Reichswehry 
Goessler. Dr. Wierciński szeroko oma- 
wiał sprawy Gdańska, komentując je 
w sposób nieprzychylny dla Polski. 
Były minister Reichswehry Goessler w 

swem przemówieniu powiedział m. in.: 
„Jeżeli kiedykolwiek wróg położy swą 
dłoń na Gdańsku, to cały naród nie- 
miecki stanie w jego obronie, jak je- 
den mąż. Nigdy nie powinniśmy dopu- 
ścić myśli, że chodzi tu o posterunek 
stracony““. 

W zakończeniu uroczystości przy- 
była młodzież przedefilowała ulicami 
miasta, wznosząc okrzyki: „Danzig 
bleibt deutsch!“ 

  

  

INICJATYWA USTAWODAWCZA 
powinna przysługiwać 

PREZYDENTOWI RZECZYPOSPOLITEJ 
OBRADY GRUPY KONSTYTUCYJNEJ B.B.W.R. 

WARSZAWA. 21.5 (tel. własny). 
W dniach 19 i 20 bm. odbywały się 
pod przewodnictwem wice-marszałka 
Cara obrady grupy konstytucyjnej klu 
bu BBWR. W pierwszym dniu obrad 
wice-marszałek prof. Makowski wygło- 
sił referat na temat ustawodawstwa i 
formy pracy Sejmu. W dyskusji, jaka 
się nad tym referatem wywiązała pod- 
noszono zgodnie, że inicjatywa ustawo 
dawcza winna przysługiwać nie tylko 
Rządowi i Sejmowi, ale także Prezy- 
dentowi Rzeczypospolitej. Pozatem wy 
powiedziano się za koniecznością wpro 
wadzenia do konstytucji instytucji ve- 

ta zawieszającego oraz utrzymania in- 
stytucji dekretów z mocą ustawy, któ- 
rych uchylenie mogłoby nastąpić tylko 
w drodze ustawodawczej. 

Na zakończenie obrad poseł Gwiżdż 
streścił wyniki ankiety konstytucyjnej 
rozpisanej wśród chłopów przez redak 
cję „Gospodarza Polskiego“. Jak się 
okazuje największe zainteresowanie 
wśród uczęstników tej ankiety wywo- 
łała sprawa uprawnień Głowy Pań- 
stwa, a najpopularniejszym postulatem 
było wzmocnienie władzy Głowy Pań- 
stwa i zmniejszenie liczby posłów. 

Z DOLAREM KRUCHO 
ALARMUJĄCE WIEŚCI Z AMERYKI. — ZNIŻKA KURSU. 

WARSZAWA. 21.5 (tel. własny). Dzi- 
siejsze zebranie giełdy odbywało się pod 
znakiem ałarmujących wiadomości z Amery 
ki wywołując powszechną nieufność do dola 
ra. Nieufność ujawniła się przedewszystkiem 
w zupełnem prawie ustaniu tranzakcyj dolaro 
wych. 

Dziś Bank Polski obniży kurs dolara z 
8.87 do 8.86 w sprzedaży. Banknoty dolaro- 
we Bank Polski nabywał po kursie 3.85. 

Wskutek wielkiego napływu dołarów do 
Eanku Polsk:ego Bank Polski wysyła codzien 
nie do Ameryki 100.000 dolarów, które są 
tam wymieniane na złoto. 

Dalsze zarządzenia oszczędnościowe 
SKASOWANIE URZĘDU 

WARSZAWA. 21.5 (tel. wiasny). 
Na ostatniem posiedzeniu Rady Mini- 
strów postanowiono przeprowadzić we 
"wszystkich ministerstwach jaknajwięk- 
sze oszczędnosci w dzezdzini2 wydat- 
ków rzeczowo administracyjnych. Ule- 
gną więc znacznej redukcji koszta loko 
mocji, wyjazdy służbowe, przesiedlenia 
urzędników oraz wydatki na potrzeby 

 REROZEZERZTOEZOZODE SOA A ORO ROOWSRA 
ko obrazę Polski. Zrozumieliśmy na- 
reszcie, że rewidować traktat Wersalski 
można niekoniecznie na punkcie Po- 
morza i Śląska, na gruncie polsko-nie- 
mieckich stosunków. Może zrozumie- 
my z czasem, że można go też rewi- 
dować nietylko ze szkodą, lecz i z po- 
żytkiem spraw polskich. Cat. 

EMIGRACYJNEGO 
kancelaryjne. Wydatki te będą uszczu- 
plone do najniezbędniejszych potrzeb. 
Nadto projektowany jest szereg posu- 
nięć w dziedzinie usprawnienia admini 
stracji w celu uzyskania jaknajwięk- 
szych oszczędności ora skasowanie 
niektórych urzędów. 

Jak się dowiadujemy m. in. projek- 
towane jest zniesieni: Urzędu Lmigra- 
cyjnego. 2 

ZOBOWIĄZANIE KREUGERA 

LONDYN. PAT. — W Londynie ogłoszo 
no raport komitetu, przeprowadzajacego in- 

westygacje w sprawach towarzystwa Kreu- 

gera. Ogólna suma zobowiązań wynosi 60 
miljonów funtów szterlingów. 

mogą być przez Admiajstrację zi 

ZGON AMBASADORA TURECKIEGO 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — Dziś w nocy 
zmarł w Warszawie ambasador turecki Dże 
wad-Bey. Ambasador Dżewad-Bey, pierwszy 
po przerwie 150-letniej ambasador turecki w 
Polsce, rozpoczął karierę dypiomatyczną w 
1898 roku i był kołejno sekretarzem amba- 
sady w Teheranie, w Petersburgu, Wiedniu, 
Atenach i Cetinje. Następnie objął stanowi- 
sko radcy ambasady w Londynie i Waszyng 
tonie. Na początku wojny został mianowany 
posłem i ministrem peinomocnym w Białogro 
dzie. Następnie piastował to stanowisko w 
Stokholmie, Kopenhadze, Sofji i Bernie. 

Zkolei był kierownikiem ambasady. ture- 
ckiej w Rzymie. Po ogłoszeniu republiki w 
Turcji Dżewad-Bey obejmuje stanowisko am 
basadora w Bukareszcie i Paryżu. Wobec 
ustalenia się w tym okresie stosunków Turcji 
z Grecja Dżewad-Bey' owi została powierzo 
na nadzwyczajna misja w Atenach, skąd z0- 
staje przeniesiony na stanowisko ambasado- 
ra do Tokjo, poczem przybywa do Warsza 
wy, jako pierwszy aimbasador republiki tu- 
reckiej. 

Ambasador Dżewad-Bey, wytrawny dy- 
płomiata, pochodził ze znakomitej rodziny tu 
reckiej. Ożeniony był z panią Belkis, córką 
znakomitego uczonego tureckiego Halils 
Estem-Bey'a. 

EWAKUACJA SZA-PEI W WOOSUNG 

PARYŻ. PAT. — Główna kwatera 
wojsk japońskich komunikuje, że deli- 
nitywne wycofanie wojsk z Sza-Pei na 
stąpi w poniedziałek, ewakuacja zaś 
Woosung odbędzie się w przyszłą śro 
dę. Stan zdrowia Szirakawy, ciężko rat 
nego podczas zamachu bombowego w 
Szanghaju, znacznie się pogorszył. 

KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA 
ATLANTYK 

LONDYN. PAT. — Lotniczka miss Er- 
hardt, która rozpoczęła wczoraj sama jedna 
lot ponad Atlantykiem, przebyła ocean i wy- 
łądowała w pobliżu Londonderry w Irlandji. 
W podróży swej lotniczka musiała w ciągu 
kilku godzin walczyć z gwałtowną burzą. 
W pewnej chwili motor uległ uszkodzeniu. 
Niemniej miss Erhard dotarła do Europy i 
wylądowała w Irlandji, a nie, jak zamierzała 
w Paryżu, z powodu pęknięcia rezerwuaru, 

które prawdopodobnie powstało w czasie 
burzy. 

LONDYN. PAT. — Miss Erhardt przele- 
ciała Atlantyk w rekordowym dla lotów 
transatlantyckich czasie, mianowicie w 16 go 
dzin. Zaznaczyć należy, że w dniu  dzisiej- 

szym przypada piąta rocznica słynnego lotu 
Lindbergha. 
EEIEKIA TETTOOZREWEZTWZZZZ ЛЕИ ZEDZOWCZTA, 

DANTEJSKIE SCENY 
NA MORZU 

PIERWSZE RELACJE ŚWIADKÓW 
KATASTROFY „GEORGES PHILLIP- 

PARD'A* 
Z Dżibuti nadchodzą pierwsze zeznania 

świadków ocalałych w strasznej katastrofie 
z okrętem „Georges Phillippard*. Jak się 0- 
kazało, nie był to wybuch maszyny piekiel 
nej, łecz pożar wskutek krótkiego spięcia — 
który rozszerzył się z przerażającą szybko- 
ścią, ponieważ wszystkie meble i ściany 
kabin były pokryte łatwopalnym lakierem. 

Lakier ten dostarczyła do stoczni pewna 
firma, która zagwarantowała niepalność. — 
Tymczasem okazało się wręcz coś przeciw- 
nego. Winę za niedopatrzenie ponosi dyrek 
cja stoczni, gdyż powinna była poddać la- 
kier dostarczony dokładnym badaniom 

Krótkie spięcie nastąpiło w kabinie pier 
wszej klasy, zajmowanej przez żonę inżynie 
ra belgijskiego. Ujrzawszy ogień, pasażerka 
natychmiast zaalarmowała dyżurnego oiice- 
ra, który wyłączył prad we wszystkich prze 
wódnikąch. Było jednak za późno. Lakier 
płonął, jak proch bezdymny. Ogień objął 
w ciągu kilku minut wszystkie kabiny pier- 
wszej klasy, a następnie wielką salę restau 
racyjną. Mnóstwo osób nie zdążyło wysko- 

czyć na korytarz, który przeistoczył się w 

czeluść ognistą. A 
Mniej więcej w kwadrans po wybuchu 

pożaru zawalił się sufit nad samą jadalnią, 

i z otworów w pokładzie buchnęły słupy 
dymu. Jednocześnie na całym okręcie za- 
dźwięczały dzwonki alarmowe. Nastąpiła 
nieopisana panika. Widziano kobiety w pło 
nących sukniach, które wybiegały na pokład 
—porywały koła* ratunkowe i skakały do 
morza. Na okręcie zapanowało piekło, tem- 
bardziej, że zaczęły palič się łodzie ratunko 
kowe, pokryte tym samym lakierem. Kapi- 
tan usiłował zmusić pasażerów do przebieg 
nięcia na przód okrętu, który nie był obję- 

ty ogniem. Aby dostać się w bezpieczne 
miejsce, należało przejść po płonącym po- 
kładzie, obok zawałonego dachu jadalni, z 
której buchały płomienie. Dla opanowania 
paniki kapitan i oficerowie strzelali z re- 
wolwerów na postrach. 

Niebrakowało też scen pełnych bohater- . 
stwa. Między innemi ratowaniem kobiet i 
dzieci zajął się słynny dziennikarz paryski 
Londres, który zginął w płomieniach. Pew- 
na literatka francuska skoczyła w płonącej 
sukni przez iukę na korytarz. chcąc wy- 
nieść płaczące dzieci. Wskutek upadku po- 
łamała sobie nogi. 

Pożar, szerzący się z błyskawiczną szyb 

kością, ogarnął również stację telegrafu isk 
rowego. Dyżurny telegrafista zdążył nadać 
tylko jeden sygnał S. O. S. Spłonęła też 
budka kapitańska wraz z instalacją do stę- 
rowania, wskutek czego okręt zaczął opisy 
wać po morzu kręgi, gdyż maszyny były w 
bezustannym ruchu. 

ŁADUNEK ZŁOTA 
NA „GEORGES PHILLIPPART" 
PARYŻ. PAT. — Według niektórych in- 

formacyj, na pokładzie „Georges Phillippart“ 
miał się znajdować znaczny ładunek złota w 
postaci sztab złota wartości 4 milj. fr., które 
wysłane były z Sajgonu do Paryża, do sie- 
dziby Banku Indo-Chińskiego. 

Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia cyfrowe ji tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
mmjenjane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

SILVA RERUM 
Nawiązując do podanej na tem 

miejscu wiadomości o uchwałach kra 
kowskich dziennikarzy, potępiających 
brukową prasę, Nasze Wremja (115) 
poświęca cały artykuł zagadnieniu 
„prasy rewolwerowej. 

Stwierdzając coraz się zwiększają 
cą ilość świstków brukowych, dzien- 
nik mówi: 

Że ten krzyczący skandal wymaga ja- 
kichś środków walki z nim, — że słowo dru 
kowane potrzebuje obrony, — że praca ucz- 
ciwego dziennikarza, jak każdego przedsta- 
wicieła wolnych zawodów wymaga obrony 
przed hienami i szakałami dziennikarstwa, 
—nie może być dwóch zdań. 

Jest jednak pewne „ale”*, wskazu- 
jące na trudności walki o wyższy po- 
ziom prasy codziennej: 

Wzajemne oddziaływanie prasy i czytel 
ników sie ulega watpliwości: jak nikczem- 
na i uprawiająca szantaże prasa demora- 
lizuje czytelnika, tak i zdemoralizowany 
czytelnik, stojący na niskim poziomie morał 
ności, wytwarza odpowiednią sobie prasę. 

Jeżełi wszystkie te brukowe gazety, stwa 
rzające nadzwyczajne sensacje, istnieją, zna 
czy to, iż zaspakajają one jakieś potrzeby 
pewnej części czytelników, a więc —strach 
pomyśleć! — są... potrzebne! 

Walka z „rewolwerową* prasą jest ko- 
nieczna, ale rozpoczynać ją trzeba nie od 
protestów, lecz od wydawania  pięcio- i 
dziesięcio-groszowych gazet, ale nie rozpa- 
sanych i nieuczciwych, lecz przyzwoitych i 
czystych. 

Jakże słuszne są te uwagi i jak 
są aktualne w Wilnie, gdzie osoby bar 
dzo poważne i godne jak największe 
go szacunku dają się lekkomyślnie u- 
żywać za środek reklamy prasy rewol 
werowej!... Mówimy, rzecz jasna, © 
niesłychanie przykrych pod względem 
poziomu kulturalnego wyborach „miss 
pracującej Wilna". Pracowitość ko- 
biet wileńskich ustalano na podstawie 
kształtów ich ciała!... I pierwszą na- 
grodę przyznano pięknej wilniance, 
która... nigdzie nie pracuje.!.. 

Od pięknych kobiet do pięknych 
kwiatów — jeden krok. O tem pisze 
Dziennik Poznański (114): 

Balkon, to jakgdyby mały ogródek, © 
przygotowaniu którego zawczasu już myśleć 
należy. Niestety, u nas w Polsce balkony 
dają smutne świadectwo naszej kulturze i 
zamiłowaniu do piękna. 

Gdy zagranicą widzi się te kąpiace się 
w kwiatach domy, te przemiłe ogródki, wspa 
niałą zieloność w każdym zakątku, okryte 
winem mury, ze smutkiem patrzy się potem 
na szare mury naszych domów, pozbawio 
ne życia, przypominając mury więzienne. 

A ileż pięknych i pożytecznych roślia 
można hodować na balkonie lub w oknie, 
ile one przytem dadzą nadziei, radości i nie 
spodzianek! 

II. Kurjer Codzienny (137)  poru- 
sza bolączkę warszawskich  kolonij, 
rozbudowanych w sposób, wołający o 
pomstę do nieba: 

Okazało się bowiem, że łapczywi przed- 
siębiorcy budowlani i założyciele wspom- 
nianych kolonij, budowali je bez planu, sma 
ku i najmniejszej uwagi na wygody przy- 
szłych lokatorów. Stawiane przez nich dom 
ki odpowiadać mogą jedynie bardzo niewy 
brednym gustom, a „wille”, będące właści- 
wie kiepskiemi szaletami z cegły, upstrzone 
różnemi niepotrzebnemi kolumienkami, pre- 
tensjonalnemi gzymsami itp., nie odpowiada 
ja wprost najniezbędniejszym warunkom na 
mieszkania inteligentnych ludzi. Domków ta 
kich stoi obecnie bardzo dużo pustką koło 
Wierzbna, Henrykowa, w Sielcach, przy ul. 
Olesińskiej, Karłowicza, Boryszewskiej i in- 
nych. Ekspedycja dziennikarzy, która ogła- 
dała je niedawno, poczyniła tam niezwykłe 
„odkrycia*, jak np. pokoje z samemi dziura 
mi.... t. j. oknami i drzwiami, tak, iż niema 
poprostu miejsca na ustawienie mebli, jak: 
szaty, kredensu, lub pokoje z 6 wejściami. 
itd.!!! Nie wszyscy jednak lubią  raie- 
szkać w nowoczesnych  „ latarniach", co 
zwłaszcza na przedmieściu, zalūdnionem 
mniej kulturalnem  sąsiedztwem, krępujące 
jest dla właścicieli takich mieszkań, a zwła 
Szcza dla pań, które stale przebywają w 
nich, jak w — witrynie sklepowej. 

Kto zna stosunki warszawskie, ten 
może stwierdzić, iż przesady w tym 
ponurym obrazie, niestety, niema wca 
le. Lector. 

  

Dalaj-Lama wysyła 
wojsko 

PRZECIWKO CHINOM 
MOSKWA. PAT. — Ze źródeł sowieckich 

donoszą, że w Chinach południowo-zachod- 
nich w okręgu Czuanban odbyło się krwa- 
we starcie pomiędzy wojskami tybetańskie- 

mi i prowincjonalnemi wojskami chińskiemi. 
Według tych doniesień wojska tybetańskie 

są uzbrojone rzekomo w broń angielską 

wspomagane przez samoloty angielskie. We 

dług chińskich doniesień oficjalnych, walki 
toczą się ze wzrastającem natężeniem. Da- 

laj-Jama wysłał na pomoc walczącym oddzia 
łom 5 nowych bataljonów. Tybetańczycy za 
jęli dwa miasta chińskie Centsy i Czanhua. 

Lokalne władze chińskie zwróciły się o po- 

moc do rządu nankińskiego, twierdząc, że 
wojska tybetańskie maszerują na stolicę о- 

kręgu Czuanbar.



GENERAL LUCJAN ŽELIGOWSKI 

Myśl žoinierza-rolaika 
SAMORZĄD GOSPODARCZY 

Zjazd samorządu gospodarczego, 
który się odbył dnia 26 kwietnia rb. 
w Warszawie, budzi ogólne zaintere- 
sowanie. | nietylko dlatego, że się 
zbiera w chwili światowych powikłań 
gospodarczych, nietylko dlatego, że 
powołuje do życia najwyższą społecz- 
no - gospodarczą instytucję, przewi- 
dzianą w konstytucji, lecz szczególnie 
dlatego, że jest przejawem energji i 
inicjatywy wszystkich działów gospo- 
darki narodowej, która po kilkunastu 

* latach pracy chcą poddać krytyce swo 
je czyny i wytknąć drogowskazy na 
przyszłość. W wyobraźni ogółu takie 
ciało, złożone z ludzi wolnych od 
biurokratyzmu i posiadających wiel- 
kie doświadczenie życiowe, zdolne mu 
siało być na szerokie programy i wiel 
kie linje gospodarki państwowej. 

Szczególnie rolnictwo mogło się 
spodziewać rewizji swoich ideałów. 
Tworzył się drugi etap naszego życia 
ekonomicznego. Przypominają się cza 
sy niedalekiej przeszłości, kiedy two- 
rząc fundamenty bytu ekonomicznego, 
postawiliśmy kartę nie na rolnictwo, 
a na rozbudowę przemysłu i wolny 
handel zagraniczny. Wbrew rolnicze- 
mu charakterowi całego narodu, -— 
wbrew niskiej kulturze technicznej, — 
która nie mogła konkurować z prze- 
mysłem zachodu, nareszcie wbrew du- 
chowi chwili dziejowej, która zapowia 
dała zmierzch ery przemysłowej, na- 
sze rolnictwo, a szczególnie wieś, by- 
ły złożone na stos ofiarny ku chwale 
ideałów liberalizmu handlowego. Prze 
oczyliśmy, że rolnictwo staje się ko- 
niecznością epokową. Że wolny han- 

del, egoistycznie ongiś narzucany 
przez potężne państwa słabym organiz 
mom, staje się tendencją już przeżytą, 
wczorajszą. Ażeby przeciwstawić się 
tym błędom przeszłości, bardzo się na 
dawał moment zjazdu samorządu go- 
spodarczego.— Kilkanaście ubiegłych 
lat naszego niezależnego bytu dają 
wielkie doświadczenie we wszystkich 
dziedzinach gospodarki. Już obecnie 
nie na oderwanych teorjach i cudzych 
wzorach, lecz na własnej rzeczywisto- 
ści możemy i musimy budować swo- 
ja gospodarkę. 

Niestety, spotkał nas zawód. Zjazd 
odbył się pod znakiem przemysłu i 
handlu. Przedstawiciele organizacyj 
rolniczych nietylko nie rozwinęły wiel 
kiego programu, lecz zgodziły się na 
odegrywanie roli mniejszości w przy- 
szłej komisji, gdzie na 15 członków 
będą mieć tylko 5 przedstawicieli. 

Zachodzi pytanie, dlaczego tak się 
dzieje? Dlaczego nasze rolnictwo nie 
wystąpi z wielkim programem i“ nie 
przekona całej Polski, że jest rolniczą, 
że tylko na tym fundamencie może 
być zbudowany mocny gmach naszej 
państwowości, że w tem jest nietylko 
największa siła polityczna i ekonomi 
czna, lecz i największe piękno ducho 
we. Że inne dziedziny gospodarki pań 
stwowej, jak przemysł i handel tylko 
wtedy odegrają swoją rolę, jeżeli bę- 
dą dostosowane do potrzeb własnego 
kraju, a nie rynków obcych. 

Że dotychczas to się nie stało, win 
ne są,jak zwykle, wypadki i ludzie. 
Wtedy, kiedy przemysł i handel, nę- 
cąc wielkiemi zyskami, wielkim dobro 
bytem materjalnym, skupiał dokoła sie 
bie najbardziej zdolnych ludzi, którzy 
gonili umysłem za wzorami cywiliza- 
cji zachodniej, wtedy  siery rolnicze, 
aczkolwiek reprezentowane najuczciw- 
szych ludzi, nie doceniły swojej roli w 
życiu Polski. Posuwając się biernie za 
prądem życia, zadowoliły się roią, któ 
rą im wyznaczyły ruchliwe przemysł i 
handel. 

Zjazd 26 kwietnia zaakceptował 
ten nienormalny stan rzeczy. Najsil- 
niejsze tezy racji państwowej wypo- 
wiedział nie jak się należało spodzie- 
wać w rolniczem państwie — prezes 
organizacyj rolniczych, a prezes izb 
przemysłowo - handlowych, przedsta- 

  

wiciel tego kierunku ekonomicznego, 
który — zdaniem mojem — nie rozpo 
czyna, a kończy swoją rolę historycz- 
ną, oraz prezes instytucji, która repre- 
zentuje zaledwie kilkanaście proc. lud 
ności. Jakżeby inaczej brzmiały te słu 
szne tezy o własności, o dewaluacji i 
ubiezpieczeniach społecznych w u- 
stach przedstawiciela rolników 
przedstawiciela 70 proc. ludności. 

W tych warunkach byłoby szkodłli 
wą utopją marzyć, by samorząd go- 

spodarczy, w obecnym swym składzie, 

mógł wpłynąć na bieg życia ekonomi- 

cznego w kierunku jego uzdrowienia. 

Stać się może odwrotnie. Przemysł i 

handel, które tam zamują kierowniczą 

rolę, a dążąc w tym samym kierunku 

-— jakim szły dotychczas, pogłębia 

jeszcze i taką ciężką sytuację ekono- 

miczną kraju. 
Oto dlaczego — wedle mojego zda 

nia — idea samorządu może zdrowa 

w zasadzie, u nas nie może dać pozy- 

tywnych rezultatów, gdyż nie mamy 

jeszcze wytkniętych wielkich linij po- 

lityki ekonomicznej i ciało o tak 

sprzecznych dążeniach nie może być 

powołane do wytknięcia tej linji. Ono 

dobrze może wiedzieć, jak trzeba ro- 

bić, natomiast nie będzie kompetent- 

nem, co trzeba robić. Cały przebieg 

zjazdu, jego uchwały, przyszły skład 

komisji, wskazują na to, że przemys: 

łowcy chcą w dalszy: ciągu kie ować 

życiem gospodarczem Państwa, korzy 

stając z tradycyjnej bierności sier rol- 

niczych. Ich zdaje się mało obchoszić 

-—że nasza wieś zubożała, że niepo- 

miernie wielkie środki pochłonęła roz 

budowa naszego przemysłu, że handel 

stał się zbyt kosztownym środkiem 

dla uzyskania obcej waluty, że obce 

surowce opanowały rynek własny, że 

zmniejsza się nawet produkcja zb ża, 

kiedy nasze bogate iabryki nawozów 

sztucznych stoją prawie bezczynnie. 

Pod hasłem, że „ludzkość cierpi na 

skutek naruszenia zasad obrotu mię : 

dzynarodowego“, samorząd chce ułe- 

galizować marnotrawiią przeszłość i 

prowadzić gospodarkę panstwowa, — 

drogą skompromitowanego. nawet w 

Anglji — wolnego handlu. jesteśmy 

natomiast zdania, że ni: cierpienie 

ludzkości, a cierpienie własnego naro 

du musimy mieć na względzie. I je- 

żeli staniemy na tym punkcie widze-- 

nia, to nie przemysł i handel, a rolni 

ctwo stanie się osią naszej polityki e- 

konomicznej. SE 

Z pośród uchwał zjaz lt jest jedna, 

która dotyczy rolnictwa. Jest to uchwa 

ła o surowcach rolniczych. Z tej u- 

chwały dowiadujemy się, że te surow 

ce, które dotychczas nawet nie korzy 

stały z uprawnień, przysługujących 

innym wytworom produkcji krajowej, 

mają otrzymać te uprawnienia, jeżeli 

systematyczne badania naukowo-tecn- 

teczne dowiodą, że one mogą zastąpić 

surowce obce, i jeżeli ta sprawa bę- 

dzie uzgodniona z przemy: łem i han 

dlem. R 

Jakąž nienaturalną i beznadziejną 

perspektywę otwiera im zjazd samo 

rządowy! Zdawałoby się, że odwrct- 

nie, obce surowce musż. ubiegać się 

o to, ażeby uzyskać u nas prawo oby 

watelstwa, a nie my musia.y udowad 

niać, że jesteśmy gospodarzami u sie- 

bie w domu. 
Czy trzeba wątpić, że wszecistroin 

na „prcierencja* przemy stu i handlu 

w komisji samorządowej, all. o zatamu 

je jej pracę, albo te prace uczyni 
szkodliw 'mi. Ażeby  odźwierciadiić 
struktuę gospodarczą, należałoby do 
komisji złożonej z 10 osób powołać 
rolnik.w, przemysłowió w, i 1 kupca 

i I rzemieślnika. Taki skład komisji 
będzie rzeczywiście re; :/entować gc 

spodarstwo Polski i nosić miano sa- 
morządu. ł taki samorz; może bardzo 

zaważyć na losach na:.ej polityki *1.0 
nomiczicj. Lecz nie in. 

Gen. Lucja1 Żeligowski. 

Skandal amerykański 
Znowu rekord U.S.A.! 
Tym razem jest to rekord niebywa- 

łego skandalu, inaczej bowiem, niż 
skandalem nie można nazwać sprawę 
synka Lindbergha. 

Najlepszy przyjaciel strapionego, 
po stracie ukochanego -dziecka, ojca, 
wielki prźemysłowiec, konstruktor okrę 
tów, człowiek kulturalny, John Curtis, 
okazał się marnym szantażystą, uszu- 
stem i mistyfikatorem, wyzutym z 
wszelkich uczuć cechujących człowieka 
cywilizacji. Za pieniądze dwóch sensa- 
cyjnych dzienników, w rodzaju nasze- 
go „Tajnego detektywa* i jakiejś po- 
dejrzanej spółki filmowej, szerzy roz- 
maite wymysły, 
swych spotkaniach z bandytami i w 
ciągu bez mała trzech miesięcy dosłow 
nie niemal wodzi za nos całą Amerykę. 
Jak świat światem, czegoś podobnego 
jeszcze nie było. 

Sytuacja, jaka się obecnie wytwo- 
rzyła, byłaby wręcz groteskowa, gdy- 
by nie była tak smutna i tragiczna, wo 
bec losu niewinnego dziecka i rozpa- 
czy rodziców. Nam, którym obce są ka- 
tegorje amerykańskiego myślenia, po- 
prostu w głowie pomieścić się nie mo- 
że, aby coś podobnego mogło stać się 

opowiada bzdury o. 

naprawdę. W masie sprzecznych wia- 
domości, nadchodzących z Ameryki, 
nie sposób się zorjentować, które z 
nich odpowiadają prawdzie, a które są 
dalszym ciągiem fantazji rozpoczętej z 
lekkiej rączki mr. Curtisa. Dlatego też 
wszystkie wersje, jakie się ukazały o 
wykryciu sprawców porwania, lub te, 
jakie w przyszłości niewątpliwie tele- 
graf będzie sygnalizował, trzeba brać z 
wielkiem zastrzezeniem. 

Narazie stwierdzić trzeba, że wia- k 
(lamošci o ujęciu bandy, która porwa- 
ła i zabiła małego Lindbergha, są co- 
najmniej przesadzone. Aresztowany 
Franciszek Parzycha, rzekomo jeden z 
członków „bandy fijoletowej'* cofnął 
swe zeznania i oświadczył, że to, co 
powiedział przedtem, jest wymysłem, 
gdyż do żadnej bandy nie należy. Ca- 
ła historja z Franciszkiem Parzychą 
wygląda mocno podejrzanie i nie- 
prawdopodobnie, trudno bowiem przy- 
puścić, aby bandyta amerykański był 
tak naiwny, aby sam złożył na siebie 
tak bardzo obciążające zeznanie. Rów- 
nież niewyraźnie przedstawia się spra- 
wa z hersztem „bandy fjotelowej* Har- 
rym Fleischerem. Fleicher podobno uję 
ty został przez policję meksykańską, 

S + O w о 

Akcja ratowania Bazyliki w mszy ae 
USTĄPIENIE PROFESORA KŁOSA 

Na posiedzeniu s1omitetu Wykonaw 
czego Ratowania Bazyliki Wileńskiej 
w dniu 21 maja r.b. w związku z po- 
bytem w Wilnie Komisji Międzymini- 
terjaineį, proi. |. Kłos złożył Komiteto- 
wi Wykonawczemu pismo, w ktėrem 

prosi o zwolnienie go z obowiązków 
kierownika robót konserwacyjnych w 
Bazylice, motywując swą prośbę tem, 
że prace naukowo - badawcze juź zo- 
stały dokonane oraz że w najbliższym 
czasie zmuszony będzie całkowicie po- 

  

Skazanie proboszcza dr. Pellicha 
LWÓW. PAT. — Wczoraj zakończył się 

przed tutejszym sądem przysięgłych 4-tygo- 

dniowy proces przeciwko grecko-katolickie- 

mu proboszczowi dr. Pellichowi, byłemu po 

słowi Unda, oskarżonemu przez prokuraturę 

w Złoczowie o zbrodnię zdrady głównej i za 

burzenie spokoju publicznego. Sędziowie 

przysięgli potwierdzili pytanie w kierunku za 

burzenia spokoju publicznego, wobec czego 

trybunał skazai ks. Pellicha na 6 miesięcy 

więzienia. 

Wycofanie banknotów 10-złotowych 
WARSZAWA. PAT. — Bank Pol- 

ski, zgodnie z art. 49 statutu, przystę- 
puje z dniem 1 czerwca r. b. do wyco- 
iania z obiegu biletów bankowych 10- 
złotowych Il emisji z datą 20 lipca 
1926 roku i 20 lipca 1929 roku. Bile- 
ty te będą prawnym środkiem płatni- 
czym do dnia 31 grudnia 1932 roku, a 
po upływie tego terminu stracą charak 
ter prawnego środka płatniczego. Od 

i stycznia 1933 roku do 31 grudnia 
1933 roku bilety bankowe 10-złotowe 
będą wymieniane przez wszystkie od- 
działy Banku Polskiego oraz Polską 
Kasę Rządową w Warszawie, poczyna 
jąc zaś od 1 stycznia 1934 roku do 31 
grudnia 1937 — jedynie przez skarbiec 
emisyjny Banku Polskiego w Warsza- 
wie. Po dniu 31 grudnia 1937 roku o- 
bowiązek wymiany tych biletów ustaje. 

Prezydent maskawił skazaneca na Śmierć 
LWÓW. PAT. — Wczoraj i dziś toczyła 

się przed tutejszym wojskowym sądem okrę 

gowym rozprawa w trybie doraźnym  prze- 

ciw szeregowcowi Wasylowi Zapuchlakowi, 

oskarżonemu © dezercję i szpiegostwo. Roz- 

prawa odbywała się przy drzwiach zamknię- 

tych. W dniu 21 bm. zapadł wyrok, skazu- 

jący Zapuchlaka na karę śmierci. Obrona 

zwróciła się o łaskę do Pana Prezydenta. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej skazanego 

ułaskawił. Kara Śmierci została zamieniona 

na 10 lat więzienia. 

Potworny marderca powieszony 
W NOWOGRÓDKU 

NAWOGRÓDEK. PAT. Przed 

paru dniami powiat nowogródzki został 

wstrząśnięty wieścią 0 straszliwej 

zbrodni, jakiej dopuścił się mieszka- 

nieć wsi Wierzbica, gminy miechniewi 

ckiej Stefan Lećko, który w czasie 

sprzeczki zamordował w sposób bestjal 

ski swego ojca oraz brata. W dniu 20 

bm. Nowogródzki Sąd Okręgowy w 

  

trybie doraźnym skazał ojcobójcę i bra 

tobójcę w jednej osobie na karę śmier- 

ci przez powieszenie. Wyrok został wy 

konany wieczorem tegoż dnia. Charak 

terystyczne jest, że potworny morder- 

ca, będąc już w więzieniu, zapowiadał, 

że w podobny sposób, jak z ojcem i 

bratem, skończy ze swą matką. 
  

   

  

   
   

święcić się budowie mauzoleum kró- 
lewskiego pod kaplicą św. Kazimierza, 
które te prace winny rozpocząć się nie- 
zwłocznie i będą wymagały wielkiego 
qakładu czasu i pracy. 

Komitet Wykonawczy, uwzgiędnia- 
jąc motywy, podane przez proi. Kłosa, 
przychylił się do jego prośby, uchwala 
jac jednocześnie wyrazić mu podzięko- 
wanie za dotychczasową pracę. 

Na prośbę Komisji Technicznej 
prof. Kłos wyraził zgodę na dalszą 
współpracę w dziele ratowania Bazy- 
liki w charakterze członka Komisji Te- 
chnicznej. 

W ciągu dni najbliższych Komitet 
Wykonawczy poweźmie decyzję w 
sprawie osoby nowego kierownika ro- 
bót, który niezwłocznie obejmie swe 
obowiązki. Proi. Kłos w ciągu miesią- 
ca czerwca wykończy opracowanie re- 
zultatów badań. 

    

Kto wygrał? 
Ciągnienie | ki. 25 Loterfi Państw. 

30,000 zł. wygrał nr. 106156. 
15,000 zł. wygrał nr. 69661. 
Po 1000 zł. wygrały numery: 159489, 

66943. 
Po 500 zł. wygrały numery: 11407, —i 

64077. 
Po 400 zł. wygrały 

53972 04082 
numery: — 19520, 

111302 142768. 

2 i rgraly numery: —627, 958 

5 18 27839 29993 37745 42919 72931 
25 83721 107634 118883 138733 147565. 
Premje po tysiąc zł. do wygranych 

100 188 

     
    

   

po 

    

  

      

   100 zł.: 110561 103617 127863 157523 
В 157940 150065 1 74 127607 

155693 — 128878 1 95289 

  

232 93939 35804 14335 
7 82332 54989 12487 8 

49 14099 39107 7749 13842 

2 1 

  

3842 6 

  

51 881524 76601 59003 42608 35823 
568. 

Po zł. 200 na numery — 19447 35293 
58789 69231 77738 97714 78929 107333 
123432 139948 153952. 

Po 150 zł. na numery — 70 374 5486 
6946 9459 13405 16104 16173 16500 25572 
29056 31595 34368 50285 62299 65164 
73308 74422 75013 77414 17676 79465 
80651 82314 82841 84451 84789 76626 
87928 91021 93656 94098 94266 101298 
11087 119376 121184 126181 127850 128254 
133502 134239 134269 134494 139544 145159 
147883. 

  

ńowe szczegóły o samobójstole Kreugern 
Teraz dopiero, na podstawie nagromadzo 

nych z różnych stron wiadomości można 
sobie odtworzyć obraz ostatnich dni życia 
Kreugera. 

W NEW YORKU 
Podczas ostatniego pobytu króla zapał- 

czanego w New Yorku, przedstawiciele fir- 
my Lee Hiegginson i Spółka naciskali na 
niego, by dał wyjaśnienia w pewnych kwe 
stjach, zwłaszcza co do iinansowej sytuacji 
spółki teleionicznej Erricsona. Na posiedze- 
niu, na którem była o tem mowa, złapał go 
kurcz, i - narady skończyły się wezwaniem 
lekarza. 

już wtedy zjawiło się podejrzenie i oba- 
wa, że Kreuger może popełnić samobójstwo 
To też jego amerykańscy wspólnicy wzięli 
czterech detektywów, którym kazali towa- 
rzyszyć Kreugerowi i czuwać nad nim na 
okręcie. Zobowiązanie ich jednak ustawalo 
z chwiłą wylądowania we Farncji. 

Towarzyszyi Kreugerowi w dalszym cią 
gu niejaki p. Durand, jeden z kierowników 
firmy Lee Higginson. 

W PARYŻU 
Kreuger przybył do Paryża w piątek — 

Spotkai się tam z dyrektorem „Skandinaw- 
ska Bank“, z inż. Litorinem ze Spółki Zapał 
czanej, i ze swoją sekretarką panną Karin 
Bockmann. 

Pannie Bockmanu oliarowai tegoż dnia 
wielka sumę pieniężną od 100 do 200 tysię 
cy koron. Sumę tę obdarowana, po powro 
cie do Sztokholmu, złożyła do dyspozycji 
komisji śledczej. 

Śniadanie spożył Kreuger w piątek z Li 
torinem, przyczem w ciągu półgodzinnej 
rozmowy rozmawiano oczywiście 6 katastro 
falnem położeniu koncernu. 

KUPNO REWOLWERU 
Pomiędzy 4 a 5 po południu Kreuger 

wyszedł z domu. Żona portjera zdziwiła się, 
że tym razem nie wystosował, jak to zwykł 

która go trzyma pod kluczem i żąda 
wypłacenia 10.000 dolarów nagrody, 
obiecanej za ujęcie sprawców porwa- 
nia. W tym stanie rzeczy za jedynie 
pewną rzecz można uważać aresztowa- 
nie Curtisa i jego przyznanie się do 
popełnionej mistyfikacji. 

Curtis, jak się obecnie okazuje, nie 
mógł nawet wnieść kaucji, której za- 
żądał prokurator ponieważ jest całko- 
witym bankrutem. Jego krewni i znajo- 
mi odmówili zebrania kwoty 10.000 do- 
larów, potrzebnych na kaucję i wobec 
tego „przyjaciel'* powędrował za krat- 

i. 
Przed osadzeniem w więzieniu Cur 

tis napisał własnoręcznie oświadcze- 
nie, w którem wyjaśnia motywy, jakie 
popchnęły go na drogę mistyfikacji. 
„W rezultacie ciężkich tarapatów fi- 
nansowych — pisze „przyjaciel“ Lind 
bergha — w ciągu paru ostatnich mie- 
sięcy chodziłem jak nie swój. Obecnie 
pod wpływem wyrzutów sumienia, zde 
cydowałem się szczerze przyznać się 
do wszystkiego, co popełniłem. Myśl o 
oszustwie przyszła mi do głowy nie- 
mal jednocześnie z porwaniem małego 
Charlie. Nigdy nie widziałem ludzi, o 
których opowiadałem Lindberghowi, i 
wszystkie postacie, z któremi rzekomo 
miałem się spotykać, są zmyślone. — 
Najmocniej ubolewam, że sprawiłem 

być czynić, kilku 
małej córeczki. 

Na ulicy z jakimś lękiem obejrzał się 
dokoła i skierował się do najbliższego skle 
pu z bronią, jego sposób zachowania się 
mie mógi doświadczonemu sprzedawcy po- 
zostawić wątpliwości, że ma przed sobą kan 
dydata na samobójcę. 

ŚNIADANIE, NA KTÓRE 
NIE PRZYSZEDŁ... 

Nazajutrz w sobotę Kreuger umówił się 
na śniadanie w hotelu, w któremi wziąć u- 
dział mieli obok niego i kiłku Szwedów, — 
dwaj bankierzy ameryxańscy, w tem p. Du 
rand, 

Jednak o godzinie oznaczonej 
się nie stawił. 

Czekano go do 12 min. 30. Potem zate- 
lefonowano do niego do mieszkania. Za pier 
wszyin razem nikt nie odpowiedział. Potem 
odezwała się gospodyni która tymczasem 
wróciła z zakupów w miescie i oświadczy 
ia, że Kreuger špi. 

Rankiem tego dnia, jak się później do- 
wiedziano, miał Kreuger od przedstawiciela 
jakiegoś sztokholmskiego dziennika dowie- 
dzieć się, że w Sztokholmie wszczęła się 
już panika. Usłyszawszy to, Kreuger podob 
no zbladi jak trup. Potem już nie wycho- 
dzii z pokoju. 

ODKRYCIE I — LISTY 
Po godz. 1 min. 30 Litorin z panną 

Bockmann przybyłi do mieszkania Kreugera. 
Gospodyni w dalszym ciągu utrzymywała, 
że on Śpi. Zaglądała przez szczelinę drzwi 
i widziała go leżącego w łóżku. 

Pelen złych przeczuć Litorin wszedł do 
sypialni — i stwierdził, że na łóżku leży 
trup. 

Kreuger musiai się zastrzelić między 10 
a 11 rano, w czasie, gdy gospodyni była w 
mieście. 

Na stole leżały trzy listy: do Litorina, 

słów życzliwych do jej 

Kreuger 

tyle przykrości płk. Lindberghowi i 
szczerze pragnę naprawić wyrządzone 
zło”. 

Spóźnione skrucha i ubolewanie. 
Zło, jakie wyrządził Curtis, wprowa- 
dzając w błąd rodziców i władze 
bezpieczeństwa, nie da się już napra- 
wić. Każdy laik wie, że widoki na u - 
jawnienie sprawców zbrodni po pra- 
wie trzech miesiącach od jej popełnie 
nia są minimalne. 

Skandal ze sprawą Lindbergha wy 
wołuje w Ameryce olbrzymie oburze- 
nie. Wyrazem tego są setki i listów i 
depesz „napływających do Białego 
Domu z żądaniem ujawnienia spraw- 
ców. Aby uspokoić opinję publiczną, 
prezydent Hoover ogłosił orędzie, w 
którem zapowiada, że władze iederal- 
ne nie spoczną, zanim ohydni zbrod- 
niarze nie zostaną wykryci i oddani 
w ręce sprawiedliwości. 

Równocześnie niemal z przyzna- 
niem się Curtisa doszło w Hoppewell 
do niebywałego skandalu. Oto po wia 
domości o znalezieniu tam zwłok dziec 
ka Lindbergha, zjechało około 40000 
ciekawskich, którzy na własne oczy 
pragnęli zobaczyć miejsce, gdzie zwło 
ki były ukryte. Taką nadzwyczajną 0- 
kazję wykorzystali handlarze, ustawia 
jąc prowizoryczne namioty z bufetami 
i wszelakiego rodzaju napojami, nie 

naj i 

do siostry i 
lege. 

„NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE 
1 „ŽEGNAJ“ 

List do Łitorina zaczynał się słowami:* 
„Kochany Christarze! Narobiłem takiej 

już gmatwaniny, że — jak sądzę — to bę 
dzie najlepsze rozwiązanie dla wszystkich 
zainteresowanych“ (Dear Christar! I have 
made such a mess oi things, that. I believe 
this to be the most satistactory solution ior 
everybody concerned). 

Następowała prośba, aby dwa pozosta- 
łe listy przesłać adresatom i dwa jeszcze 
1ппе wysłać do Ameryki. List kończył się 
siowami: 

„Good bye ow and thanks. l. K. (Żeg- 
dzięki!). 

ODWLECZENIE WIADOMOŚCI 
W policji zamełdowano o samobójstwie 

dopiero koło 3 w nocy. Litorin poprosił mia 
nowicie inspektora policji o utrzymanie wy 
padku przez parę jeszcze godzin w tajenni- 
cy. Dopiero też w parę godzin po stwierdze 
niu samobójstwa, Litorin zakomunikował o 
fakcie panom, którzy wciąż jeszcze czekali 
na Kreugera w hotelu... 

To opóźnienie w udzieleniu iniormacyj— 
w związku z taktem, że tego dnia jeszcze 
papiery amerykańskie w wielkiej ilości i po 
wysokim kursie sprzedano na giełdzie nowo 
jorskiej — wywoiało zdziwienie i oburze- 

nie. 3 
Rzeczywiście papiery po ujawnieniu praw 

dy odrazu spadiy do połowy. 
Tłumaczono, że chodziło o to, by rodzi 

ce Kreugera nie dowiedzieli się nagle od 
obcych o jego tragicznym końcu. Powoływa 
no się też na fakt, że na giełdzie nowojor- 
skieoj było moc akcyj Kreugerowskich. — 
Ze strony przeciwnej jednak twierdzi się, że 
tembardziej należało giełdę natychmiast za- 
wiadomić o wypadku. 

do współpracownika, p. Schee 

wyłączając i wódeczki, sprzedawanej 
— jak się u nas mówi — z pod poły. 
Olbrzymi ten zjazd odbył się w ubieg- 
łą niedzielę i w końcu dnia pola do- 
koła Hoppewell przypomniałv jakieś 
ludzkie mrowisko. Tańce, śpiewy, za- 
bawa robiły wrażenie jakiegoś festy- 
nu. Dzienniki z oburzeniem opisują 
gorszące sceny, jakie się rozegrały w 
miejscu, gdzie zabito synka bohater- 
skiego lotnika. 

Nie można się dziwić, że po tem 
wszystkiem co * się stało, Lindbergh 
pragnie opuścić Amerykę i przenieść 
się do Francji. Ma dosyć Ameryki i 
swych przyjaciół amerykańskich! Na 
dodatek jest on zupełnie zrujnowany. 
Wszystkie oszczędności poszły na ko- 
szta poszukiwań Charlie według zmy- 
ślonych wskazówek Curtisa, na poczet 
okupu, wypłaconego bandytom zdo- 
bywca Atlantyku zapożyczył się i о- 
becnie nie posiada żadnych środków 
do życia. Los niezwykle ciężko do- 
tknął dzielnego lotnika, prócz straty u- 
kochanego dziecka i gorzkich rozcza 
rowań musi on teraz znowu jąć się 
pracy, aby zapewnić byt sobie i swym 
najdroższym. 

* * 

Żyjemy w okresie niebywalych 
skandalów. Sprawa Lindbergha, oczy- 
wista, jest rekordem i jako taka 

    

Zgłosila się do naszej redakcji wytwer- 

na, w średnim wieku pani, z małem zawiniąt- 

kiem pod pachą, które ułożyła na ziemi i 

oświadczyła: 

— jestem Wanda Szab, ta sama, którą 

„Kurier Wilenski“ z dnia 19 maja, w rubry- 

ce „Odpowiedzi redakcji”, skierował de „Sio 

wa“, jako źródła „nieznajomości stosunków 

miejscowych *. 

— Proszę panią uprzejmie i służę wszeł- 

kiemi wyjaśnieniami... zaczął sekretarz reda- 

kcji, w tej jednak chwili zaszedł mały incy- 

dent. Oto jeden ze współpracowników, prze 

chodząc, niebacznie potknął się © zawiniątko, 

nastąpnąwszy nań cokolwiek. Wyskoczył 

stamtąd Śliczny, rasowy taksi, szczekając 

głośno. 

— Caca! — zawołała pani Szab do pieska 

poprawiając binokle na nosie, — pamiętaj, 

że jesteś w redakcji i musisz się zachowy- 

wać kulturalnie! — Zmyślna suczka uciszy- 

ła się natychmiast. 

Przeprosiwszy panią za nieuwagę nasze- 

go kolegi, służymy informacjami: 

— A więc tytuł „literatów, jaki dodalis- 

my p. Helenie Romer, prof. Kłosowi i red. 

F. Lubierzyńskiemu, nie pochodził bynajmniej 

od nas, a był uwidoczniony na pięknych, 

brzoskwiniowego koloru afiszach, wymienia- 

jących członków jury w wyborze „Miss pra- 
cującej Wilna”. — Afisze te rozklejone były 

w mieście. Istotnie nie zetknęliśmy się do- 

tychczas bliżej z literacką twórczością prof. 

(osa. Tyle jednak z życia ludzi wybitnych 

nie dochodzi do wiadomości publicznej... ba... 

nasz sprawozdawca dząc z zestawienia 

nazwisk, poprostu przypuszczał skromnie, że 

przeoczył książki uczonego... 

— Tak, ale określenie „znakomici* Ište- 

raci... 

— Czy nie uważa droga pani, Hełeny Ro- 

mer za taką? 

— Ach! naturalnie! ależ 

jakże! znakomita, ala literaika! wia- 
šnie to napisalam liście do „Kurjera”, aie 
skądże ten superlatyw w stosunku do prof. 

Kłosa? 
— Czyż mogliśmy, szanowna pani wspe- 

minając o wszystkich, napisać: znakomita 
literatka p. Helena Romer i nie znakomity 
profesor Kłos?!.. 

W tym właśnie momencie wkroczył do 
pokoju pan ]an Żebr., drugi autor listu do 

„Kurjera Wileńskiego", okazały, przystojny, 

jak się to mówi „stuprocentowy mężczyzna”. 

— Dlaczego — zaczął prosto z mostu, 
wpadając w rozmowę — uważają panowie 

nagrodzenie pięknej i pracowitej  wilnianki 

za pomysł nie zasługujący na pochwałę? 

— Jakto? bynajmniej, wprost przeciwnie! 

Napisaliśmy entuzjastyczne sprawozdanie z 
tego miłego wieczoru i pozatem aużentyczny 

wywiad z samą „Miss”. Byliśmy właśnie przy 
kro zaskoczeni, gdy ktoś, zazdrosny, widocz- 

nie o wiośnianie wdzięki uroczej panienki, 

przysłał nam nazajutrz egzempłarz gazety 

ze złośliwemi uwagami piętnującemi ten wy- 

wiad niewinny. 

— Hm... odrzekł pan Żebr., bawiąc się w 

zamyśleniu ogonkiem Cacy. — Ale! — pod- 

niósł nagle groźne czoło — może nie podoba 
Się panom która z książek pani Heleny Ro- 
mer? Co?! 

— Ależ, owszem, owszem, podobają się 

bardzo wszystkie i książki, i Miss, i Kłos i... 

czy mogę służyć jeszcze jakiemiś informa- 

cjami? 

— Dziękuję, uważamy je za dostateczne. 
Żegnam. 

— Ciu; ciu, miły piesek, do widzenia, me- 

je uszanowanie szanownym państwu. 
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NERWY PROSZĄ O SPOKój — 
DAJCIE IM AMOL! 

Gdy nerwy są wyczerpane, wystarczy 
wtedy krótka kuracja Amolem, a sytuacja 
zmieni się odrazu. Nerwy jakgdyby wypo- 
częte, wyrwane z jakiegoś strasznego roz- 
gwaru i chaosu zaczynają spokojnie i sy- 
stematycznie myśleć i pracować. 

Spróbujcie dziś jeszcze masaż całego cia 
ła Amolem, wyrabianym z najsziachetniej- 
szych ziół z domieszką mantolu japońskiego, 
lub kąpiel z rozpuszczonym w niej w kilku 
kroplach Amolem, a zobaczycie i przeko- 
nacie się, że Amol to najlepszy organizator 
pracy biurowej. 

Do nabycia we wszystkich aptekach i dro 
gerjach. N. Z. U—15. 

————> 

swym rozgłosem i rozmiarami prze- 
słania inne niemniej od niej skandalicz 
ne. Oto już na naszym kontynencie, a 
mianowicie w Bukareszcie, aresztowa- 
no niespodzianie szefa miejscowej po- 
licji Craconescu pod zarzutem utrzy- 
mywania kontaktu z bandytami i or- 
ganizowania napadów  rabunkowych. 
Między innymi, głośny napad, którego 
ofiarą w swoim czasie padła żona na 
szego posła w Bukareszcie p. Szembe- 
kowa i p. Devey był dziełem bandy 
Craconescu. 

Ta podwóna rola szefa policji bu- w” 
kareszteńskiej ujawniona została zupeł 
nie przypadkowo. Craconescu wytre- 
pił międzynarodowego złodzieja i za 
to otrzymał poważną nagrodę pienięż 
ną. Tymczasem aresztowany bandyta 
zbiegł i następnego dnia przełożone 
władze Craconescu otrzymały danie- 
sienie, że Craconescu jest jego współ 
nikiem i aresztowany ukrywa się u 
niego. Przeprowadzona rewizja w 
mieszkaniu Craconescu  porwierdziła 
słuszność doniesienia. 

Trzeisa dodać, że Craconesc: „pra- 
cował* w Bukareszcie i  zapewniat 
spokój i bezpieczeństwo przez dobre 
kilka lat.
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DRUŻY 
„TEATRY WILEŃSKIE 

„Sank Nemo“—Verneuii'a 
Z jakąś pasją, nawet namiętnością, 

iastryguje Radulski jako reżyser sztu- 
ki, ogołocone z poezji. Radulski nie lubi 
poezji. Natomiast _ pasjami lubi to 
wszystko, w czem są rozkładowe pro- 
dukty. „Bank Nemo“ įest dziwotwo- 
rem, w którym brutalna natura czło- 
wieka znalazła dla siebie ujście w 0- 
szukiwaniu na prawo i na lewo. Nie 
można powiedzieć, aby ten młody 
człowiek, który w sztuce jest о- 
dżwiernym, czy służącym, a przy koń 
cu multimiljarderem, miał w sobie na 
prawdę jedną z cech wielkich figur 
renesansu. To wszystko jest małe, nie 
kosztuje życia. Żadne bohaterstwo nie 
jeży w tych kombinatorskich esach i 
floresach, które do fortuny prowadza. 
Człowiek robak Świdruje, aż wyświd- 
ruje te miljony, które w gruncie powia 
ny mu obrzydzenie sprawiać. Żadnej 
miłości. Bo to, co się dzieje na scenie 
jest odpoczynkiem, czy siestą przy ko 
biecie, tak, jak zjedzenie ciastka i za 
picie portwejnu, nic więcej. Że są na 
świecie drogi, po których dusza ludz- 
ka porusza się ku słońcu, o tem niema 
w tym „Banku Nemo* ani słowa. Bo 
ten biedak, który niedołężnie na po- 
czątku kradnie i sprawiedliwości prag 
nie, skoro mniejszy złodziej musi iść 
„do paki*, to przecież jeszcze nie są 
sprawy, z powodu których rozdzierać 
można szaty. 

Radulski bestję ludzką, oszukującą 
na prawo i na lewo z lubością zmon- 
tował, Oczywiście, bohater w sztuce 
nie ma nic z tygrysa lub lwa, jest bar 
dzo przeciętny, nawet przerażająco 
przeciętny. Kombinacje w sztuce pole- 
gają na zręcznem sumowaniu kombina 
torskich momentów. Pod egidą kombi 
natorstwa jest pisana ta sztuka, raczej 
klecona i zeszyta z zrozmaitych przy 
godnych skrawców, napotkanych tu 
1 ówdzie. Nie warto nawet pisać o 
tej sztuce, na której się zresztą nudzi 
publiczność. Kogoż te krachy tak bar 
dzo obchodzą tu, na scenie, skoro je 
mamy w życiu, na każdym kroku? 
Specjalnie w Wilnie, gdzie niema ani 
iinansjery, ani wogóle jakichkolwiek 
pieniędzy? 

Cóż nas obchodzą te epileptyczne 
zakrętasy kapitalizmu, który znać roz 
pada się na wszystkie strony? 

Na premierze była mała garstka 
publiczności. Pokolei ziewano. Oczy- 
wiście ,ziewając, zakrywano sobie u- 
sta. Ałe ten gest ręki, idącej do ust, 
powtarzał się, wędrując od pierw- 
szych ław aż po ostatnie ławy, moc- 
no. rozrzedzone. 

Mogłaby nas zainteresować sztuka, 
gdybyśmy uwierzyli, że Zastrzeżyński 
który robi bandyckie pociągnięcia ja- 
ko bohater sztuki, istotnie te bandyc- 
kie pociągnięcia robi con amore, jako 
wyraz swej nieiałszowanej, cwaniac- 
kiej natury. 

Mamy wrażenie, więcej, pewność, 
że Zastrzeżyńskiego wszystkie bruko- 
we kruczki europejskiej finansjery, 
ani nie ziębią, ani nie grzeją. Ani w 
jednem miejscu nie było pazurów, 
szpon, zręczności nowoczesnej jakie- 
goś Kreugera. Przez cały czas była 
przed nami iigura czcigodna, zdradza- 
jąca idjosynkrazję do Igarstw i Кге- 
tactw. 

Podobnież pani Kamińska. Czyż 
ona naprawdę ekscytuje swojego ko- 
chanka, aby giełdą kręcił? Cóż ją ob- 
chodzą kruczki bankowe, te wszystkie 
nowoczesne gazy trujące, przeznaczo- 
ne dla publiki łatwowiernej?... Pani 
Kamińska nie ma w sobie krzty intere 
sowności pekuniarnej, jak nie ma ta- 
kiej interesowności Zastrzeżyński . 

Radulskiemu, który palił się, aby 
tę sztukę pokazać, „ropienie* kapita- 
Jizmu, nie udało się przedstawienie dla 
tego, że nie umie obsadzać. Umie to 
i owo skręcić, nawet dobrze, i zręcz- 
nie, ale nie posiada klucza do samego 
aktora. Radulski daje uwagi czysto ze 
wrętrznej natury, zresztą bardzo for- 

malne, tak zwane sytuacyjne i basta. 
Dobrać się do duszy nie umie i nie 
umie twórczości ruszyć w aktorze, 0- 
wej emocjalności, pragnącej się przez 
grę wypowiedzieć. Aktorzy w sztu- 
kach Radulskiego rzuceni są w wodęi 
każdy z nich płynie, jak może. Jest to 
skądinąd rozkoszne. Swoboda ta po- 
zwala każdemu poruszać się jak mo- 
że. Jeden więc płynie na grzbiecie, in- 
ny znów na brzuchu lub nawet z za- 
cięciem na boku. Pływackie te ćwicze 
nia jednak nie dają tego, co potrzeba, 
to jest zgłębionego sensu sztuki, na- 
magnetyzowania w jednym kierunku 
cząsteczek. 

Jeszcze raz „Bank Nemo* nas nie 
ziębi, ani grzeje. jesteśmy mocno dła 
niego obojętni. Reżyser może wypruć 
sobie flaki, aby współczesność piło- 
wać i heblować, aż do skutku. Spo- 
glądając przed się, widzimy cwaniaka 
na scenie i jego kochankę, ale ani 
przez chwilę nie widzimy nic więcej, 
jak w środowisko bankierskie prze- 
szmuglowaną parę, które ma zupełnie 
co innego w głowie. Gliński, jako dy- 
rektor banku, już jest bardziej godzien 
naszego szacunku. Ten przynajmniej 

ma coś z pieniędźmi do czynienia, a 
jeśli nie ma, to w każdym razie wie- 
rzymy, że z mamoną jest bliżej zbrata 
ny, niż Zastrzeżyński: lew w salonach, 
dusza jak na dłoni. 

Mieczysław Limanowski. 

iš WARZYW i KWIATÓW A 

z pierwszorzędnych źródeł zagranicz- 
nych oraz nasiona roślin pastewnych: 
burski, koniczyna tymotka, oraz różne 

poleca 

ZYGMUNT NAGROÓDZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cennika. 

Z działalności B.B.W.R. 
W tymże dniu, co w Smorgoniach 

tj. 15 bm. poseł Dobosz odbył na tere 
nie powiatu Oszmiańskiego zebranie 
sprawozdawcze w Krewie i Borunach. 
Na obu zebraniach po referacie o sy- 
tuacji gospodarczej i politycznej roz- 
winęła się dyskusja, tudzież przedsta- 

  

      
   

  

wiciele ludności referowali bolączki 
miejscowe. 

Poseł Dobosz wysłuchał szereg 
próśb skierowanych pod adresem 
władz Bloku w przedmiocie koniecz- 
nego poparcia ludności przy staraniach 
o pomoc kredytową na odbudowę i 
siew. Nadmienić trzeba, iż szczególnie 
gmina Krewska pozostaje w rozpaczli- 
wej sytuacji ze względu na zatamowa- 
ną akcję odbudowy po zniszczeniach 
z okresu wojny światowej. Ludność 
jak to wykazały zebrania posła Dobo- 
sza skupia się przy organizacji B. B. 
W. R., widząc w niej swe oparcie i 
ratunek. 

  

ŻYCIE JEST SILNE 
W nocy wypita duża ilość alkoholu, 

aby znieprzytomnić i zobojętnieć. Po- 
tem już łatwo przełknąć dawkę esen- 
cji octowej. A w takim stanie, o świ- 
cie majowym całkiem prostym i śmie- 
sznym wydaje się skok z mostu Zielo- 
nego. 

Tak się przygotowała wczoraj do 
śmierci młoda dziewczyna, nazwiskiem 
Stefanja Zawadzka. A jednak uratowa- 
no ją. Rybacy wyciągnęli z wody, leka- 
rze w szpitalu Sawicz zabrali się do 
przepłukania żołądka. Mimo, że się bro 
niła ostatkiem sił, że żyć nie chciała. 
albowiem list w jej torebce mówił: —- 
Cierpię na nieuleczalną chorobę. 

Bóle w żołądku, ściskanie w dołku, ob- 
strukcje, gnicie w kiszkach, złe trawienie, 
bóle głowy, obłożony język, bladą cerę, łat 
wo usunąć, stosując naturalną wodę gorzką 
„Franciszka - Józefa", biorąc _ wieczorem 
przed udaniem się na _ spoczynek pełną 
szklankę. 

  

Zatwierdzona przez Min. Spraw 

    

Pierwsza Szkoła Masażu Leczniczego 
Dr. med. Marty Biernackiej i Iny Kisielewskiej. 

Warszawa, ul. Szopena 16. 
ke a 4 ać od SA = Października, Nauka 

leczniczego (artretyzm, otyłość, skrzywienia 
Specjalnie „o zabicków jis Iie Das aa, poste pina 
dyplom dający prawo praktyki. Szczegółowe informacje udziela Sekretarjat 

Szkoły. Zapisy do 10 czerwca, 

Wewnętrznych egz. od 1925 r. 

mssażu ogó'nego 

© ukończeniu wydzje się       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA A AA Aaaa aaa Ais A AAA AAA AAA 

SZCZAWNICA 
Zdrojowisko i 
(500 m. p. n. p. m.) 

stacja klimatyczna o klimacie podalpejskim 
z dojazdem autobusami ze stacji kolejowej 

Nowy Sącz, Stary Sącz i Nowy Targ. 
Szczawy alkaliczno-słone, leczące najlepiej i najskuteczniej choroby: 

dróg oddechowych, narządów trawienia, narządów krążenia, 
dróg moczowych, przemiany materji, choroby krwi i nerwów. 

Siedem źródeł wody kruszcowej; Józefina, Stefan, 
Magdalena, Wanda, Walerja, Szymon i. Jan. 

Ceny pobytu znacznie zniżone. 
Sezon letni trwa od 1 

Informacyj udziela: 

maja do 30 września. 
Komisja Zdrojowa w Szczawnicy 

ViDyrekcja Zakładu Zdrojowego w Szczawnicy 
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Dziś 22 Wscnód słońca g. 3.55 

RE” Zachód słońca g. 19.59 
Dezydrego 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wiinie. 
Z dnia 21 maja 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 760. 
Temperatura średnia: +23. 
Temperatura najwyższa: -+26. 

Temperatu najniższa: +11. 

Opad w mm.: ślad. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: przelotny deszcz. 

MIEJSKA 
— Gospodarka elektrowni. — Na 

sobotniem posiedzeniu Magistratu 0- 
mawiano m. in. sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej o gospodarce elektrowni 
miejskiej. Badając w pierwszym rzę- 
dzie sprawę instalacji pionów przez 
warszawską firmę Z.T.E., Komisja nie 
stwierdziła momentu nadużyć, ujaw- 
niono natomiast przy tej sposobności 
cały szereg usterek i wadliwą organi- 

je pracy. W związku z tem, odbyła 
się ostatnio narada specjalnie zapro- 
szonych iachowców, która opracowała 
plan reorganizacji pracy w elektrow- 
ni miejskiej. Referat sprawozdawczy 
Komisji Rewizyjnej znajdzie się na po 
rządku dziennym najbliższego  posie- 
dzenia Rady Miejskiej. 

— Kontrola uprawnień bezrobotnych. — 
Pod przewodnictwem Starosty, Grodzkiego 
Wileńskiego została utworzona Komisja Kwa 
lifikacyjna do Spraw Bezrobocia, której za- 
daniem jest kontroła uprawnień  bezrobot- 
nych, korzystających z zasiłków z Funduszu 
Bezrobocia. 

— Bezrobocie. — Sytuacja na rynku pra- 
cy jest wyrażnie zniżkowa, co należy przy- 
pisać rozpoczęciu robót sezonowych. 

Ostatnio liczba bezrobotnych wynosi 
5700 osób. 

— Zachorowania zakaźne. — W ubieg- 
łym tygodniu na terenie miasta zanotowano 
51 wypadków zasłabnięć na choroby zakaź- 
ne, w tem 22 wypadki odry. 

— Szczepienie ospy. — W dniu wczoraj 
szym Miejski Ośrodek Zdrowia przystąpił do 
szczepienia ospy. Dotyczy to dzieci, które w 
ciągu ostatnich paru lat nie były szczepione. 
Szczepienie odbywa się przez cały dzień w 
lokalach Ośrodka Zdrowia i w lokalu Pogo- 
towia. Ratunkowego. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Chóru Akademickiego zawiada- 

mia członków Chóru o tem, że próby, aż do 
odwołania odbywać się nie będą z powodu 
choroby p. dyrygenta Wł. Szczepańskiego. 
Jednocześnie odwołana zostaje herbatka, któ- 
ra się miała odbyć dnia 22 b.m. w Ognisku 
Akademickiem, zaproszonych gości, - Zarząd 
bardzo przeprasza za zawód sprawiony. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Komitet sakry Ś.p. ks. biskupa Bandur- 

skiego. — W poniedziałek dnia 23 maja r. b. 
© godzinie 18-ej, w Małej Sali Pałacu (ulica 
Uniwersytecka 6 — wejście z dziedzińca) 
odbędzie się Zebranie Likwidacyjne Komite- 
tu uczczenia Sakry Biskupiej oraz Komitetu 

Dr. Krzemiański 
Chorcby wewnętrzne spec. żołądka 
i jelit przyjmuje od 12 — 2 i 4—6. 

Kwiatowa 7, tel. 14 25, 

ZAKLAD MANKOWICZA 
Pięć córek nieletnich, czterech sy- 

nów i ojciec — Wacław Mankiewicz. 
Dziesięć osób w jednej chacie. Jak wy 
żywić taką kupę w ciężkich. czasach 
bezrobocia? Wacław Mankiewicz gło- 
wił się długo. W mieście można dać so 
bie jako tako rady: pięć córeczek z ko= 
szyczkami kwiatów po 5 gr. bukiecik; 
czterech chłopaków z ostatniemi wia- 
domościami po 5 gr. numerek. Parę 
złotych dziennie ubziera się. W najgor- 
szym razie można coś użebrać, w kry- 
tycznym momencie da się zawsze CoŚ 
ukraść. Możliwości są. Ale w takiem 
Franiowie gminy piotrowickiej? Nawet 
ukraść niesposób człowiekowi, bo i 
niema u kogo, i wszyscy się znają. 

Wacław Mankowicz uznał, że sytua 
cja jest naprawdę beznajdziejna. Więc 
z bólem serca powiedział sobie: 

— Trudno, taki już lós: trzeba z0- 
stać fałszerzem. 

Za ostatnie złotówki sprowadził 
tajemnicze przyrządy, kilka kilo oło- 
wiu i cyny, ażeby zaś zaoszczędzić na 
robociźnie, całą swą czeredę, dziewię- 
cioro pociech zapędził do pomocy. W 
krótkim czasie 380 sztuk  pięćdziesię- 
ciogroszówek prosto z pod stempla 
spoczywało w kuierku. 

Lwia część pracy została wykona- 
na. Należało puścić nowiutkie monety 
w ruch. Niewprawny był Mankowicz w 
fabrykacji, nienałożone do interesu dzie 
ci, za małym terenem Franiowo: nie 
można tu było rozwinąć szerzej działal 
ności. Momentalnie zjawiła się policja: 
fałszersko - wychowawczy zakład Man 
kowicza zlikwidowano. 

Nie pomogły tłumaczenia, że poświę 
cał się tylko dla dzieci. Poszedł z poli- 
cją, przyrządy również, dziewięcioro 
dzieci pozostało bez pracy. 
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RONIKA 
Pogrzebowego š.p. Ks. Biskupa Wł. Bandur- 
skiego. 

Zebranie to jednocześnie zajmie się ukon 
stytuowaniem nowego Komitetu uwiecznie- 
nia świętej pamięci Ks. Biskupa Bandurskie 

   stkie osoby oraz przedstawiciele or 
spolecznych, do których z jakich- ganizac 

kolwiek bądź przyczyn nie dotarły zaprosze- 
nia, a którzy życzyliby sobie wziąć udział w 
pracach nowopowstającego Komitetu proszo 
ne są o przybycie na to zebranie. 

— Odwołanie odczytu. — Zapowiedzia- 
ny nadzień 22 maja rb. odczyt pana prof. 

  

S. Schilling - Siengalewicza pt. „Uraz a 
rak“ z powodu wyjazdu prelegenta nie od- 
będzie się. 

SZKOLNA 
— Ks. wiceminister Żongołłowicz 

w Wilnie. — Wczoraj wieczorem ори- 
ścił Wilno po krótkim pobycie wice- 
minister oświaty ks. proi. Żongołłowicz 

Ksiądz proiesor interesował się 
szczególnie szkolnictwem mniejszościo 
wem, a m. in. projektowanem zamknię- 
ciem seminarjum białoruskiego. 

— Gimnazjum humanistyczne koeduka- 
cyjne F. Welera w Wilnie, Dąbrowskiego 5 
(z pełnemi prawami gimnaz. państw.). Egza    

mina wstępne do kl. I i Il rozpoczną s 
w dniu 31 maja r. b., zaś do kl. III — VII 
włącznie — w dniu 14 czerwca r.b., o godz. 
9-ej rano. 

PRZEMYSŁOWA 
— Kupiectwo, a ulgi podatkowe. — Wła 

dze skarbowe przyznały ostatnio ulgi w spła 
cie zaległości w państwowym podatku prze 
mysłowym, powstałych przed dniem 1 kwiet 
nia 1931 roku, pod warunkiem jednak spła- 
cenia zaległości przypadających z tytułu te- 
goż podatku, powstaiych po dniu 31 marca 
1931 roku. 

Według opinji, otrzymanej ze Stowarzy- 
szenia Kupców i Przemysłowców Chrześcijan 
w Wilnie, Rozporządzenie to nie daje dia 
sier gospodarczych realnych korzyści, gdyż 
zaległości, które Rozporządzenie Ministra 
Skarbu zezwala spłacić na warunkach ulgo- 
wych, zostały już dawno pod naciskiem se- 
kwestratorów wyegzekwowane względnie 
są to sumy zupełnie nieściągalne, gdyż ob- 
ciążają płatników, którzy są wogóle niewy- 
płacalni. 

Siery gospodarcze mogłyby mieć korzy 
ści z Rozporządzenia o ulgach wówczas, gdy 
by ujgi te dotyczyły przynajmniej zaległości 
powstałych do dnia 31 grudnia 1931 r. 

RÓŻNE 
Podziękowanie. — Zarząd Główny 

Związku Obrońców Wilna i b. żołnierzy Li- 
twy Środkowej tą drogą składa podziękowa 
nie b. członkom b. Związku Ochotników W. 
P. za tak przychylne stanowisko i wyrozu- 
mienie sytuacji nowopowstającej Organiza- 
cii, wyrażone przelaniem całego majątku, w 
postaci gotówki i inwentarza, na rzecz na- 
szej organizacji, tradycyjnym, szlacheckim: 
„Bóg zapłać”. Prezydjum Zarządu Gł. 

— Związek Cechów wzywa wszystkich 
rziemieślników do gremjalnego stawienia się 
w dniu Bożego Ciała do lokalu Związku 
Cech. — Bakszta 1, o godz. 9 rano, w celu 
wzięcia udziału w uroczystej procesji pod 
sztandarami swoich Cechów. 

— Sprawa ławnika Łokuciewskiego. 
W związku z zarzutami, stawianemi 
ławnikowi Łokuciewskiemu i skierowa 
niem sprawy kina miejskiego na drogę 
sądową, wyniki dochodzeń Komisji Re 
wizyjnej stają się mniej ważne. Komi- 
sja Rewizyjna Rady Miejskiej, nie roz- 
porządzając tyloma środkami w tym za 
kresie, co władze śledcze, nie mogła 
dojść do ujawnienia nadużyć. Władze 
miejskie zamierzają podobno czekać 
na rozprawę sądową, która ostatecznie 
przeprowadzi dowód prawdy. W związ 
ku z tem w kołach miejskich mówi się, 

Rewizyjnej 
mimo, że figuruje na porządku dzien- 
nym wtorkowego posiedzenia Rady 
Miejskiej, rozpatrywane nie będzie. 

— Samoloty Moskwa—Mińsk. — Wczo- 

  

' raj w Mińsku zapadła uchwała otwarcia li- 
nii powietrznej na szlaku  Moskwa—Mińsk. 
Na ten cel wyasygnowano już 3,500 tys. rb. 

Linja ta nosić będzie nazwę „Obywatel 
ska linja powietrzna”. 

— Wystawa rzeżby Leony Szczepanowi- 
czowej. — Na wystawę rzeżby Leony Szcze 
panowiczowej, mieszczącej się w ogrodzie 
Bernardyńskim w pawilonie Poczt i Telegra 
fów, dziś przybyły nowe eksponaty. 

Wystawa trwać będzie do 15 czerwca 
r.b. Otwarta codziennie od godz. 9 do 18. 
Poleca się obejrzeniu. 

— Obrona przeciwgazowa. W dniu 23 ma 
ja t.j. w najbliższy poniedziałek o godzinie 
8 wiecz. w lokalu T-wa Lekarskiego ul. Zam 
kowa 24 rozpocznie się drugi kurs instrukto- 
rów Il kategorji obrony przeciwgazowej dla 
lekarzy, zorganizowany przez zarząd wileń- 
skiego okręgu Polskiego Czerwonego Krzy- 
ża i Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazo 
wej. Na kurs mogą się zgłaszać wszyscy le 
karze, nawet nie posiadający rocznej prakty- 
ki szpitalnej. Winni oni zapisać się u d-ra 
Ludwika Błahuszewskiego, inspektora lekar- 
skiego Urzędu Wojewódzkiego, który będzie 
obecny na wymienionym kursie. 

— Oszukańczy bank. — W  ostat- 
nich dniach ujawnił działalność „Ban- 
que Hypothecaire* w Brukseli, który 
za pośrednictwem osób prywatnych, 
oiiarowuje pożyczki na zabezpiecze- 
nie hipoteczne w Wielkopolsce, na Po- 
morzu i Górnym Śląsku. | 

Według otrzymanych  informacyj 
wymieniony bank znajduje się w sta- 
nie likwidacji, oraz nie cieszy się do- 
brą opinją, przeto Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych przestrzega społeczeń- 
stwo i zaleca nie nawiązywać z Ban- 
que Hypothecaire stosunków. 
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METAw Cielętniku przy uł. Zygmuntowskiej 

Ponura wróżba 
W jednym z klubów nowojorskich 

pewien lekarz wystąpił z odczytem, w 
którym dowodził, ni mniej ni więcej, 
—tylko, że ludzie postradają z czasem 
„.zmysły wzroku, słuchu i równowa- 
gi. 

Nastąpi to wskutek nieustannego 
przemęczania oczu, uszu, i całego or 
ganizmu przez wstrząsy, na które na- 
rażają człowieka nowoczesnego takie 
urządzenia, jak kino, światło elektrycz 
ne, radjo, i coraz większa wrzawa 
uliczna. 

Znamy już z historji takie ponure 
wróżby. Przy pierwszych kolejach u- 
czeni przepowiadali, że ludzie nieroz- 
ważni, jeżdżący kolejami, niewątpli- 
wie, po pewnym czasie... zwarjują.— 
To samo miało grozić ludziom przy 
pierwszych samochodach, potem 
aeroplanach. 

Jakoś przetrzymujemy to wszystko 
przy zdrowych zmysłach. 

Ale jedno jest pewne. Oto z wie- 
kiem, po wyczerpującej pracy, w wa- 
runkach nowoczesnego życia, zmysły 
człowieka męczą się, przytępiają, za- 
nikają... 

Przytępiony słuch starca, zmęczo- 
ny, zmętniały wzrok, zrujnowana rów 
nowaga — oto, co grozi człowiekowi 
ciężkiej pracy i znojnego wysiłku. Ta 
prognoza, niestety, sprawdza się... 

I cóż na to poradzić możemy. Za- 
bezpieczać materjalną równowagę lat 
starości. Zapewnić sobie spokój doży 
wania życia, spokój i wypoczynek— 
zasłużony. 

Trzeba pomyśleć o tem teraz, za- 
wczasu, kiedy wszystkie nasze zmysły 
działają i pracują prawidłowo. 

Wysiłkiem kiłkunastu czy więcej 
złotych miesięcznie, opłacanych na po 
lisę ubezpieczeniową w P.K.O., utwo- 
rzymy sobie kapitał na stare lata, kie- 
dy uszy źle słyszą, a oczy źle widzą, . 

Ponura wróżba amerykańskiego le 
karza ma nieco racji i niechże będzie 
nam bodźcem o jutrze naszego życia. 
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Z SĄDÓW 
CZY ŻOŁNIERZEWICZ ZGINĄŁ W R. 19157 

Sprawa, która między innemi była wczo 
raj przedmiotem rozważań Sądu Apelacyjne- 
go w Wilnie, jedną z nielicznych już, sięga- 
jących treścią ubiegłej wojny europejskiej, 
przypominając mimowoli jej najokropniejsze 
epizody. 

Rozchodziło się o Grzegorza Żołnierzewi 
cza, mieszkańca pow. wileńskiego, który w 
dość tajemniczych okolicznościach zginął na 
wojnie, a co do którego Śmierci do. dzisiaj 
jeszcze niema konkretnych danych. 

Faktem natomiast jest, że żona zaginio- 
nego, Paulina Żołr wiczowa przy pomo- 
cy zeznania swego lada, również b. żoł- 
nierza armji carskiej Alekcsandra  Łaszutki, 
zdołała uzyskać od rządu polskiego rentę, 
która była wypłacana poległym na wojnie 
wołnierzom rosy: 

W międzyczasie jednak wyszło na jaw, 
że zeznania Łaszutki były fałszywe, wobec 
czego wraz z Żołnierzewiczową został po- 
stawiony w stan oskarżenia. Oboje stazani 
byli przez Sąd Okręgowy na 2 lata więzie- 
nia każdy. 

Od wyroku odwołali się do wyższej insty 
tucji, i wczoraj cała sprawa znalazła się na 
wokandzie Sądu Apelacyjnego. 

W dość długiem wyjaśnieniu, złożonem 
przed sądem, oskarżony Łaszutko stwierdził 
tym razem, że aczkolwiek nie jest zupełnie 
pewien śmierci Żołnierzewicza podczas woj- 
ny z Niemcami, jednak pewne okoliczności 
wyraźnie na to wskazują. * 

Mianowicie w roku 1915, w czasie gdy 
armja rosyjska walczyła w okolicach jeziora 
Narocz, ustępując napierającym ją Niem- 
com, służył razem z Żołnierzewiczem w 107 
Trojeckim pułku piechoty. Pułk ich otrzymał 
rozkaz powstrzymania nieprzyjaciela. Oko- 
pali się w lesie i tam przyjęli bitwę. Nieza- 
długo okopy zostały zasypane szrapnelami 
niemieckiej artylerji. Wśród Rosjan powstała 
panika. Rzucili się do ucieczki, a wraz 2 В 
mi on i Żołnierzewicz. W pewnym jednak 
momencie usłyszał przeraźliwy krzyk Żołnie 
rzewicza, a jednocześnie zobaczył, jak chwy 
ciwszy się rękami za główę, upadł on na zie 
mię. Od tej chwili nigdy już go w życiu nie 
spotkał. 

Po zeznaniu Łaszutki, Sąd wysłuchał о- 
skarżonej Żołnierzewiczowej i przemówienia 
adwokata Jasińskiego. Udawszy się na na- 
radę wydał wyrok, mocą którego uznał 0- 
skarżonych za zeznających w sprawie šmier 
ci zaginionego Żołnierzewicza w dobrej wie 
rze i jako takich postanowił zupełnie unie- 

winnić. я P. W. 

      

  

  

   

    

  

SAMOCHÓD w TŁUMIE PĄTNIKÓW 
DWIE KOBIETY PONIOSŁY ŚMIERĆ 

WIŁNO. — Na szosie Zyrowice - 
Słonim w dniu wczorajszym  pędzące 
auto wpadło na tłum pątników, udają- 
cych się na odpust do Zyrowic. Pod 
kołami samochodu ponieśli śmierć An- 
na Hunger z pow. słonimskiego i Olga“ 
Łagoszyn z pow. baranowickiego. Nie 
szczęśliwe kobiety wydobyto z pod au- 
ta w stanie beznadziejnym, przyczem u 

Hungerowej stwierdzono złamanie krę 
gosłupa i zgniecenie klatki piersiowej. 
Obie kobiety natychmiast przewieziono 
do szpitala, gdzie mimo zabiegów .le- 
karskich nie udało się je uratować. Po- 
nadto w czasie katastrofy kilka osób 
odniosło rany. Kierowcę samochodu 
Grynciuka Wacława aresztowano. 

Burza na pegraniczu 
WILNO. — Na terneie Mińszczyzny w 

dniu wc jszym szalała niebywałych roz- 
miarów burza połączona z wielką ulewą i u- 
derzeniami piorunów. 

    

Od uderzeń piorunów powstało kilkadzie- 
siąt pożarów, 6 kołchozów spłonęło. 9 osób 
odniosło ciężkie poranienia. 2 z nich zmarły. 

EPIDEMIA TYFUSU w BOLSZEWII 
TYSIĄCE LUDZI POZBAWIONE SĄ OPIEKI LEKARSKIEJ 

WILNO. — W całym okręgu za- 
sławskim (Bolszewja), położonym na 
pograniczu polskiem równolegle z pow. 
miołodeczańskim i wołożyńskim panu- . 
je straszna epidemja tyfusu plamistego. 
Setki włościan i dzieci oraz żołnierzy 
straży sowieckiej granicznej choruje 
na tyfus. Epidemja szybko rozszerza 
się wobec braku odpowiednich sił le- 
karskich i środków zaradczych. W 

przeszło 20 wsiach tego okręgu cho- 
ruje około 750 osób, z czego już 115 
zmarło. 

Władze sowieckie początkowo u- 
krywały tę straszliwą epidemję i nie 
podawały do wiadomości, zanim epide 
mja nie przerzuciła się na terytorjum 
polskie, przeniesiona przez zbiegów so 
wieckich i włóczęgów. 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie przedstawienia „Pan naczel- 

nik to ja”— w Bernardynce. — Dziś w nie 
dzielę 22 maja o godz. 8 min. 15 wiecz. 
przedostatnie przedstawienie arcywesołej 
krotochwili „Pan naczelnik, to ja“. Przedziw 
ne perypetje, jakie przeżywają postacie tej 
komedji są dla widza źródłem niewyczerpa 
nego Śmiechu i wesołości. 

Jutro w poniedziaiek 23 maja o gouz. 
8 min. 15 wiecz. po raz ostatni „Pan na- 
czelnik to ja" po cenach zniżonych. 

— Ostatnie przedstawienia „Banku Ne- 
mo“ w Lutni. — Dziś w niedzielę 22 i w 
poniedziałek 23 maja o godz. 8 min. 15 w. 
dwa ostatnie widowiska świetnej, pełnej hu 
moru, komedji, Verneuilia „Bank Nemo". 

Jutro w poniedziałek 23 maja o godz.8 
min. 15 wiecz. po raz ostatni „Bank Nemo“ 
po cenach zniżonych. 

POPOŁUDNIÓWKA NIEDZIELNA 
— „Mam lat 26* w Teatrze Letnin:. -— 

Dziś w niedzielę 22 maja o godz. 4 p. p. 
nieodwołalnie po raz ostatni w sezonie uka 
że się fenomenalna sztuka lstvana Mihaly 
„Mam lat 26". s 

PREMJERY W TEATRACH MIEJSKICH. 
— „Awantura w raja* — w Bernardyn- 

ce. — We wtorek 24 maja o godz. 8 niin. 
15 po raz pierwszy ukaże się arcywesola 
farsa pt. „Awantura w raju" F. Arnolda i 
E. Bacha, ciesząca się w całej Polsce wiel- 
kiem powodzeniem. Reżyserja dyr. M. Szpa 
kiewicza. 

— „Szczęście od jutra w Lutni. — W 
najbliższą środę 25 maja, o godz. 8,15, od- 
będzie się premjera wesołej i pogodnej kome 
dji Kiedrzyńskiego „Szczęście od jutra”, w 

  

re były prze 
sprowadzone 
zapach nie plami ubrania. 

KATO 

  

UWADZE 60SPODYR! 
jlej zabezpiecza na lato futra l inne ubra; la OB MOLI wypo, 

japoński KATOŁ, aaa fakt ten, iż podczas rewolucji rosyjskiej. ubrania, któ- 

je proszkiem Katol I został 
Polski, okazały się całe ini 

L tępi również radykalnie robactwo: pchły, zowie prusaki karalu- 

ady: kot „ muchy, mszy: 
DĄ Rakowa 1 znAY jeko środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa 

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

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21. 

prosask 

w Rosji, dopiero po upływie długich lat 

Jetkniete przez mole. Kato! ma przyjemny 

ce na kwiatach i t.- p. Polsce Katol jest zba- 

  
    

reżyserji Karola Wyrwicz-Wichrowskiego. 
— Park Sportowy im. Gen. Żeligowskie- 

go (wejście przez ogród po-Bernardyński). 
Niedziela 22 maja 1932 r. Koncert Wil. Or- 
kiestry Symfonicznej, dyryg. Adam  Wyle- 
żyński, w programie: Grieg, Wagner, Moniu 
szko, Rubinsztejn, Gounod i inni. Początek 
o godz. 8,15 wiecz. Ceny wejściowe 30 gr., 
ulgowe 20 gr. i krzesła 60 gr. z 

Lokujcie kapitały 
w nieruchomościach: 

DOMY w różnych dzielnicach 
miasta od 6000 zł. i wyżej. 

PLACE ma Zwierzyńcu działki 
po 150 — 200 sążni i większe. 

FOLWARKI poleca 

Dział Pośrednictwa 
Handlowego 

Garbarska 1, tel. 82, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Współczesny korsarz. 

Helios — Nenita, kwiat Hawanny. 
Casino — Góry w płomieniach. 
Stylowy—Ulani, ułatni, chłopcy malowani. 
Pan — Naježdzcy. 
Światowid — Chata za wsią. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Ujęcie poszukiwanego. — W dniu 20 

bm. przez policję został zatrzymany Aleksan 
der Bekiesz, bez stałego miejsca zamieszka- 
nia, poszukiwany przez Sąd Grodzki, jako 0- 
skarżony.z art. 591 KK. Bekiesza przesłano 
do władzy poszukującej. 

— Skradziony kosz. — Został skradziony 
kosz z materjałami wartości 30 zł. Własność 
Anny Leszczyńskiej (Nowo-Wilejka, 3-g0 Ma 
ja 6). Ustalono, że kradzieży tej dokonał 
Władysław Bielawski (Stefańska 29), które 

go ze skradzionym koszem zatrzymano.



Radio wileńskie 
NIEDZIELA, DNIA 22 MAJA 1932 R. 

9.00 Transm. z koszar 21 p.p. z Warsza- 
wy. Uroczyste zaprzysiężenie rekrutów tego 
pułku. 

10.00 Nabożeństwo z Krakowa. 
12.15: Poranek symf. z Filnarim. Warsza. 

: Audycje rolnicze i muzyka z War- 
  

5 К ОМО 

Zmiana rezkładujazdy pociągów 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

podaje się do publicznej wiadomości, iż w związku z ogólną zmianą rczkładu jazdy 
pociągów pasażerskich na P. K, P. od dnis 22 maja b.r. niżej podane pociągi od wska- 
zanej daty będą przychodziły i odchodziły do i z Wilna jsk następuje: 

A. Przyjazd do Wilna: B. Odjazd z Wiina 

  

Dźwiękowe kino 

5Ё ŻÓ 
Dziś Premjera! Wielka melodyjna przepyszna operetka filmowa. 

łla maska w-g lsscynującej powieści 

EDGARA WALLACE'A 

Upajający kokejl czarującej muzyki, pieśni, tańca, nadzwyczaj komicznych sytuacji, lekkiej rytmiki skcjiolśniewa- 
ące 

W rol. gł ię 53 
Wielka, tel. 2-41. 5-28. misis aiski Warwick Ward 

wystawy i fascynującej treści. 
Zuany komik, partner Cheva- 
liera w „Paradzie Miłości" iupino Lane 
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15.55: Audycja dla dzieci z Warszawy. i Ne PZA 7 į i I a Odjazd Do i prześliczna Dorothy Seacembe Dodatki dźwięk. Na 1-szy seans ceny znižone.:Pocz. o godz. 2, 4, 6, 8 i 10,15 

16.20: Audycja dla wszystkich Nr. 8. pociągu g.| m pociągu g.| m. —— - 

17.15: „Co lekarz widzi przez szybę okien Е a = = ‚ ziš ostatni dzień! Początek o godz. 2-ej, 
ną — odczyt z Warszawy. Osob. 5121 545 Królewszczyzny Osob. 511] 0/]05 Królewszczyzny Dziś! Najwspanialszy 

17.45: Koncert z Warszawy. OO i Dźwiękowy melodyjny przebój miłosny RERETA; 44! i BBAWARNY 
ч iz а iewi ” 2 

= YW OE H SIEDKIEWCZW A 2521 720 Dukszt „ 1712А| 8105 *2)| Zawiis KINO TEATR Reżys. twórcy filmu „Trader Horn* VAN DYKE'A. W rol. gł. egzotyczna kochanka LUPE VELEZ i fenomenslny 

M0 20 (Co się dzieje w Wilnie pogad Os. 1713] 7|22*1)] Rudziszek i Zawias „ 715] 8]20 Turmontu (Zemgale) „HELIOS“ | Spiewsk LAWR. TIBBETOrkiestra kubańska. Najpiękn. Rumby. Melod, pieśni kubańskie. Nad program: Piknik 

ООО Mie > E on Sa 840. Miesz 354] 7 195 Lidy „ 712] 9|00 Warszawy (dw, Wil). z Fiilipam i Flapem. Ceny miejsc na I-szy sesns Balkon 50 gr Parter 80 gr. na pozostałe seausy Baikon 70 gr. 
Sh ko * aw gi == Pośp. 707] 7 |50 Werszawy (dw. Gi.) „ 727|10115 *5)| N.-Swięcian Parter od 1 zł. — Pocz. o godzinie 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-e]. 

i WE anna SAS Osob. 712] 8 |40 Turmont (Zamgaie) Miesz 551] 13|10 Królewszczyzny 
20. ania. * 
22.30: Komunikaty i muzyka taneczna z 2 i = +) TB zr i i ją R Dźwiękowe Nareszcie ccś nowego. Zapomnisz o troskach, kłopotach, zmartwienisch, oglądzjąc Įutr= 

Warszawy. 1 3iejt1ji5 | Łusińca Miesz 751|15 Bo | Dukszt Kino z Eanna k aps KE 
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAALSAAAAAAA A „ 735)11|35 Suwaik 351|15|35 Lidy g AMB CY Ę 5 3 

Poszukiwani są w sprawie spadku po- Miesz 552 15|48 | Krėlewszezyzay los. 1716] 15136 *4)| Rudziszek i Zawias HELIOS BBŁÓBE (3! est charmant) 
я ю ) 

Ьот!‹оме ПЁАЁСПЗШ}ЕА(]МШЁ!Ы;А‚ Mk Os. 1717 > 35 *3)| Rudziszek i Zawias »* 7481 2 > Olechnowicz i Wilejki W roi. gł. ulub, piosenkarz, bohater filmu „IKongres Tańczy* Henry Garat orsz gwiazda Paryża Mag Lemonnier 

zonego w Sudargach (Jansborg) Ok. r. —„ 1721] 17 |40 *4)| Zawias „ 736|17|3 Suwałk Nad 1: Atrakcje dźwiękowe. Pocz. o godz. 81 10. i OSOBE z e 
A da akt Stefana i Łucji z Sde „ 71118 20 Jarszawy (dw. Wil.) „  711]18|45 Turmontu (Zemgale) al progian: Miar UŽe ekoga: Lo ES EOS Apo E UD au Sia ok NE E 

nowskich. Wiadomość pisemną przesłać „ 728; 20 |0O *5)|] N.-Swięcian „ 313] 18150 Łunińca PTR - - - - ю 

do redakcji pod „Lyon“ * 23420|i2 | Bieniskoń Oscb. 714|20|45 | Warszawy (dw. Wil) |: a skie a ua a S a 
VYTYYYYYYYVYYYTYYYYYYYVYYVYVYYYYYYVYYYTYYYYT „ 1723/20 |25 *4)j Rudziszek Miesz 451] 23 |15 Olechaowicz Г : 5 sającym dai SS ŻĘ ABS PRZESZŁO e 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 23 MAJA 1932r „ 1725]20]40 *2)| Zawias Pošp. 7081 23125 Warszawy (dw. GL) Ц @Ё _Ё Ža z žų 

11.58: SG p 3 + „ 432|22|40 Qiechnowicz i Wilejki 4 © @ U Gy | z uroczą Jsann Bennać w roli głównej. Nad program: Bajecznečdodaiki džwigkowe, Ceny ana i-szy 
SO Peta Sa OE pazia > 716] 23 160 Turmontu (Zemgale) ka 47. Tel. 15-41 Sesiis zniżone. Początek o godz. 2ej 4, 6, 8i 10.15 w dnie šw'ąt. o godz. 2-ej, 
ЕННЕ АА (Pogad. |" 32/2305 Łunińca 3 : 3 Wkrótce „Pod Kuratałą'" z udzisłam Viasta Burjara 

i mu Ь 
1 : Muzyka popularna (płyty). 
15.25: „Samoloty komunikacyjne i koinu- 

nikacja lotnicza” — odczyt z Warszawy. 
15.45: Audycja dla dzieci: 1) „Skad bie- 

rze światełko błędny ognik'* — opowiadanie 
Elżbiety Minkiewiczówny, 2) „Lalka z 16ž0- 
wą kokardą* — opowiadanie ioc 

16.20: Lekcja francuskiego z Warszawy. 
16.40 Audycja muzyczna z Warszawy. 
17.10: „Syn Napoleona* — odczyt z War 

szawy. 
18.50: Wileński komunikat sportowy. 
19.00: „Stosunki narodowościowe na Lit- 

J 

              

BIEG OKRĘŻNY © PUHAR „SLOWA“ 
Dzisiejszy bieg drużynowy o puhar 

„Słowa' zapowiada się niezwykle cie- 
kawie. Doskonała forma całego szere- 
gu zawodników podnosi skalę zainte- 
resowania, gdyż doprawdy trudno się 
obecnie zorjentować, która z drużyn 
wyjdzie zwycięsko z walki. 

Sensację wywołała też wiadomość 
o zapisaniu do biegu wielokrotnego re- 
prezentanta Polski i niedawno jeszcze 
czołowego średniodystansowca — Р, 
Malanowskiego (AZS — Warszawa), 
który przygotowywał się do biegu pra- 
gnąc zapewne przekonać wszystkich, 
żę nie stracił na wartości i jest równo- 

Zawody hippiczne i zabawy wojskowe 
urządza 1 P.A.PF. Leg. 

Pierwszy pułk artylerji polowej Legionów w dniu 5 czerwca urządza zawody hip 

piczne wraz z licznemi innemi atrakcjami, wśród których największą będzie zapewne 

pokaz baterji w walce z konnicą, atak kon nicy na baterję wraz z oddaniem strzałów 

przez działa. 
Prócz tego będą pokazy baterji w zaprzęgu, gry i zabawy wojskowe. W wi- 

wezmą udział użani. 

Pokazy będą się odbywały na placu u zbiegu ulic Artyleryjskiej 

dowisku weźmie udział artylerja i 

Śnipiszkach. 
O innych szczegółach tej arcyciekawej 

sie. 

DZISIEJSZY MECZ PIŁKARSKI. 

Dzisiejszy tnecz piłkarski 1 pp. 
Leg. — Ognisko oczekiwany jest z du 
żem zainteresowaniem. Zwycięstwo 
Ogniska nad Makabi wysunęło je b. 
znacznie naprzód, tak, że ewentualna 
dzisiejsza wygrana byłaby dla tej dru- 
żyny wielkim plusem. 

Czy wojskowi dadzą się zepchnąć 
z czoła tabeli dowiemy się o 4 m. 30 
na boisku Makabi. (t) 
OGÓLNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCÓW 

SPORTOWYCH. 
We wtorek o godzinie 12-ej odbędzie się 

w Parku Sportowym im. gen. Żeligowskiego 
ogólne informacyjne zebranie sprawozdaw- 
ców sportowych, pism wileńskich, zwołane 
przez prezydjum komitetu organizacyjnego 
Wil. Oddz. Polskiego Związku Dziennikarzy 
i Publicystów Sportowych. 

Wszyscy koledzy — sprawozdawcy spor- 
towi proszeni są o przybycie. Specjalne za- 
wiadomienia rozsyłane nie będą. 

Ž.A.K.S. — LAUDA 2:1. 
Dwa nieciekawe mecze. I pierwsze i dru 

gie drużyny wspomnianych w tytule klubów 
Śmiało zaliczyć możemy do słabych. Znacz- 
nie słabszych od pozostałych. 

W spotkaniu drużyn B-klasoych zwycię- 
żyła Lauda w stosunku 4:3 po grze niecie- 
kawej,,bo pozbawionej tempa i techniki. 

Pierwsze drużyny wystąpiły też w osła- 
bionych składach. W  Ż.A.K.S'ie zabrakło 
zdyskwalifikowanego Rejzina, w Laudzie Wa 
silewskiego. 

Ż.A.K.S. ma początkowo przewagę, па- 
stępnie Lauda podciąga się, lecz po usunię- 
ciu z boiska Bernatowicza I (na ten raz centr 
pomocy) przestaje być groźną i przegrywa 
zasłużenie. 

Atak Laudy gra zupełnie bez głowy. So- 
koliński lata z piłką zupełnie niepotrzebnie, 
młodszy Bernatowicz gra sam, pomoc sła- 
ba i nawet dobra dotychczas obrona kiksu- 
je i źle się ustawia. 

ŻAKS wygrywa, gdyż jest nieco lepszy, 
ale jednak daleko mu do zeszłorocznej for- 
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Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

„jesieni, kiedy imożna będzie liczyć na znacz- 

    
*|) Kursuje w dnie robocze, 
*2) Kursuje w dnie świąteczne, 
*3) Kursuje w soboty robocze. 
*4) Kurzuje w dnie robocze prócz sobót. 
*5) Kursujs w soboty i święta, 
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Giełda Warszaw 

       

  

  

wie w wieku XIX* — odczyt li B 
20.00: „Aida“ — opera w 4 aktach Ver- ska 

diego (płyty). Objaśnienia pióra prof. M. jó- 
zefowicza. Z dnia 21 maja 1932 roku. 

22.30: Komunikaty i muzyka taneczna ' WALUTY 1 DEWIZY: 

Dolary 8,86 i pół—8,86—8,88 i ćwięrc— 

8,84 i pół. 
Belgja 124,65—125,26—124,64. 
Holandja 361,50—362,40—360,60. 

Londyn 32,80—32,96—32,60. 

Nowy York kabel 8,904—8,924—8,884 

Paryż 35,14—35,23—35,05. 

Szwajcarja 174.55—174,98—174,12. 

Włochy 45,95—46,18—45,72. 

Berlin w obrotach nieoficjalnych 212,70. 

Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

5 proc. pożyczka konwersyjna 37,50. 6 

proc. dolarowa 51,75. 4 proc. dolarowa 46. 

7 proc. stabilizacyjna 44,25—47—44,38. 8 

proc. L. Z. BGK i BR, obligacje BGK 94. 

Te same 7 proc. 83,25. Te same 7 proc. 

83,25. 8 proc. L. Z. warszawskie 56 (drob- 

ne) — 54,75—55,13. 10 proc. Lublina 52,25. 

Tendencja słabsza. 

AKCJE: 

Bank Polski 71. 

POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU 
Dilionowska 47,75. Stabilizacyjna 43,50. 

Warszawska 31,50. Śląska 32. 

= Jedyny w Wilnie i na kresach konsy- 
gnuacyjny Dom Towarowy najpowat- 

niejszych w kraju fabryk włókienniczych 

2. Kazaski 
Wilno, Wielka 36 
zawiadamia, iż nadeszły 

ostatnie szlagiery 

rzędnyń biegaczem z Sidorowiczem. 
Udział Malanowskiego wprowadza 10 
wą zagadkę. Kto będzie indywiduai- 
nym zwycięzcą? Czy Sidorowicz da 
sobie wyrwać palmę pierwszeństwa? 
Czy naprawdę Malanowski wrócił do 
formy z roku 1929, kiedy to ostatni 
raz zdobył mistrzostwo Polski na 1500 
mi, В 

Na te pytania otrzymamy odpo- 
wiedzi dzi$ na mecie u wylotu uł. Ar- 
senalskiej. Bieg będzie ciekawy, to 
też warto, stanowczo warto, przyjść do 
Cielętnika — popatrzeć. 

Początek punktualnie o 12-ej. (t) 

  

i Uianskiej na 

zabawy doniesiemy w odpowiednim cza- 

  

   

      

   

  

  

niy. Obrona vr zatem. 
Jedna bramkę zdobył z ostrego strzału I į 3 

х . 0 
centr ocnik Blumental, druga jest do- SH e ni 
brze eg: owanym wolnym — bezpošred- Ceny fabryczne. 

nim. 
  

Publiczności na meczu niewiele. Sędzio- 
wai p. Gissin (t) 

CO SŁYCHAĆ U BOKSERÓW 
Wił. Okr. Zw. Bokserski nosił się z zamia 

rem sprowadzenia na dzień 29 b.m. katowic- 
kiej drużyny bokserskiej Policyjnego KI. Spor 
towego, jednak z racji zbyt w 
warunków, zmuszony był odmó 
kanie z P.K.S. Katowice odłożone zostało do 

  

[LUBIEŃ WIELKI 
koło Lwowa 

Najsilciejsze zdrojowisko 
Siarczano borowinowe 

SEZON KĄPIELOWY 

od 1 maja do końca września 
W sezonie 1-szym i III-cim 

specjalne zniżki. 

Informacyj udzieła; Zarząd Zdrojowy 

   

   

  

nie większą, niż obecnie RAE 
ж о# * 

W dniu 29 b.m. odbędzie się walne ze- 
branie klubów bokserskich, zrzeszonych w 
Wil. O. Z. B. W tym też dniu rozpoczną się 
egzamina na sędziów —kandydatów. Prócz 
odpowiedzi ustnych, kandydaci będą musieli 
dać pisemne odpowiedzi na pytania nadesła- 
ne przez P. Z. B. Dotychczas zgłosiło się 
siedmiu kandydatów. 8 

* 

  

|] ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

Środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

* 

Wil. Okr. Z.B. ukarał kilku zawodników 
a mianowicie: Nadia (ŻAKS.)za opuszczenie 
ringu przed zakończeniem walki, oraz Krecza 

(Pogoń), Polikszę (Pogoń), Dawoja (TUR) 
i Rudina (Makabi) za wycofanie się z walki 

w dniu zawodów —- Nadla 3 mies. dyskwa- 
lifikacji, pozostałych 2 mies. 

Wszystkim kara zawieszona została na 

przeciąg jednego roku. (t) 

    

  

  

Skład Fortepianów, Plania, Fiskarmogji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
VII rewiru, zamieszkały w Wilnie, przy ul. 
Połockiej 14 m. 3, zgodnie z art. 1030 U.P.C. 
obwieszcza, iż w dniu 1 czerwca 1932 roku, 
o godzinie 10 rano, w Wilnie przy ul. Koń- 
skiej 5 m. 2, odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji publicznej majątku ruchomego, należą- 
cego do Mowszy Kuszkina, składającego się 
z mebli i przedmiotów użytku domowego, 
oszacowanego na sumę złotych 776 na zaspo- 
kojenie pretensji fabryki kapeluszy sp. akc. 
w Myślenicach. 

Komornik sądowy A. Uszyński. 

TYYTYTYYYYYYSYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYTYVYYYVY 
Brygada K.O.P. zakupi 40 koni remonto- 

wych typu artyleryjskiego obniżonego. 
Szczegółowe warunki ogłoszone na dzie 

dzińcu Dtwa Brygady. 
Oferty składać do :30 maja rb. 

Brygada K.O.P. „Wilno“ 
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

  

     

  

    
  

    

Drukarnia „Sio; LITR 2 
p dd 

   
   

  

  

  

Dziś! Duwno niewidziany 
Dźwiękowe kinog ulubieniec publiczności 
HOLLYWOOD 
Mickiewicza;22 

tel. 15-28, 

Rod La Rocgue 

„„W$SWÓŁCZESNY KGORSARZ 
Nad program: Dodatki dźwiękowe, Pocz. o godz ”2, 4, 6, 8 i10.15. Na 1-szy seans ceny zniżone, 

w emocjonującem 
arcydziele 

z udziałem pięknej 
RITY LA ROY 

  

Dzwiękowy 

Kino-Teair 

  

Dziś pierwsze poiskie 100 proc. dzwięsowe mówione i Śpiewane arcydzieło w-g scenarjusza 
gen. B. Wieniawa Diugoszewskiego p. i. : 

BSŁANŃI UŁARE GHŁOÓBPCY AALGSWARI,.. 
  

  

ОМУч 
Ylaika 35 Arcywspaniała polska komedja wcjskowa, W rol. gł. Kzzimierz Krukowski, Zula Pogorzelska, 

Adolf Dymsza ; Władysław Wailtor. 

Dziś wieiki program! Wzrusz. do łez dramat polski. Lcs kilku is nień ludzkich 
Mi KINO a : ace 7) Przeznaczenie Odpowiedź na zsgadkę bytu? W rol. gł. młodoc, gwiazdy 

ekranu: wilnlanka Musła Н Dramat sensacyjny z królem sensacji me As i Bianka Dodo. 2) Tajemniczy policjant Eadia Polem w rdi głównej. оо 
ielka 25, Big B 

3) Ais kom. B 

1 AK UI B 

OSTRZEŻENIEI. 
Pewne Firmy w Wilnie roziewają swoje 

Е 
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małowartościowe piwo w używane batelki 

„Patent*  ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

% w ŻYWCU i wprowadzają tem w błąd Sz. 

"eso Konsumentów 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsyfikatami i 
prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sław 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
ua oryginalną etykletę | korek z lirmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wilno, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 

EE iii A 
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YSUWA NAJSINIEJSŽĖ => 
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лИМА U W A G AE 

MOTORY do łodzi HEvikaues 
craz łodzie motorowe kompletne zarobkowe 

MOTORY do rowerów 
MOTORY „Puch“ 

dostarcza ze skladu 

Dom md $2, Rudominski 
Wilno, Zawalna 28. Tel. 7-32. 

— Żądzjcie cterty — 
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obuś się uczy. 
  

  Dwór wiejski” GADA ADAADADAŁDAAAŁA: 

przyjmie letników po 

Lokale 5 zł. dziennie. Wiado- 
чннлнешеныисзстоиунеснюении OŚĆ Tatarska 17 m.3 
"EYYYYYYYYYYYYYYYYYYY od 1—5 pp. 

  

+ MIESZKANIE ZALESZCZYK!I 
DO WYNAJĘCIA pensjonat „ZOFJA, — 

4 pokoje z wygodami Poleca pokoje. Ceny 
i ogródkiem. "Kolonja Umistkowane. Kuchnia 

I WRUOWAŚ 

ОЕ 

              

Montwiłłowska — wykwintna i djetety- 
WS BA. BSA. Pańska 17. czna. Wiadomość na 
AGIELLB л %мз 3 u miejscn. 

ZWUA т 
bonas „ „Mieszkania. ABTNIšKO 
" wszelkiemi wygodami —Ie1sjonat od czerw- 
ORERERERNE Rai 1 Woczesnemi, wanna C4. Las, rzeka, ładna 

na miejscu do wy- Zdrowotna miejscowość 
Kosmetyka najęcia. Wilno, ul,pow Święcisński maj, 
KOZZEROZZRSNYCEEEBA Słowackiego 17  Siracza Mała. Spruai- 

1 ——- nowa. 

POKÓJ ————————- 
6 A B I N ET dman do wyna:, 2 

ia, Osob) ci ię m dworze 

Racjonalne] kas as miajscowość suchs, las, 
Kosmetyklsa 1 3. Wilja, wykwintne u- 

lecznicze : trzymanie. Szczegóły 
M WILNO, ‚ MIESZKANIE Jagiellońska 7—5, 

icklewicza ję c= SER "OBR ŻE 21—4 4 pokcje — przedpo: RABKA 
kobiecą 

Urod konserwa- najęcia, — , Ulica 
Je, dosko- muntowska Nr. 8, 

uzli,odšwieža, asawa pytač u dėzorcy. 
je! skszy i breki. Masaž - . 
kosmetyczny twarzy, 
Masaż ciała, elektrycz- 
uy, wyszczuplający (pa- 

kė . 
ДОЕНЕЕ ао;‘;{_ кгецзісші „Helios“ 

. komfortowy.Ceny przy 
= stępne. Oktawja Pie» 

chocka, Teleton 70. PA 

"LETNISKO 
blisko Wilna, las, Wilia 
łódź, urocze położenie 
Infor. w red. „Słowa* 

LETNISKO 
z całodziennem utrzy- 
maniem 4 zł. dziecnie 

Duży ładny 
pokój iš eo i 
używ. kuchni do wy- 

nie), Natryski „Hormo- nai 
na* wedłag proł. Spah- ks, NE 
R Wypadsnie W0S6W, „L 
ер1е2.  Indywidnelne * 
debieranie kosmetyk6w E-cio paKs Ls 
do każdej cery. Ostat= 
mie zdobycie kosmety» ze wszelkiemi wygoda- 

    

ięknej i suchej ki racjonalnej, mi na ul, Mickiewicza mi. = 
Cedziennie od g.10—8 28 m. 1. Ogladač na Gydogaje wieś pale 

W. Z. P. 48 miejscu od 9 do 6-tej nówkszkoło J. Górka. 
  

i Wiecrorem.  Rouniež 

S i er 
(naa | owu ‚ uko 
Laczniczej e A i SPRZEDAŻ 
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„ ad podatku Iokalo- Pointery- 
J. Hryniewiczowej |wego, suche i jasne _ Angielskie 
(Wielka 18 m. 9) |į ze wszelkiemi nowo- szczenięta z rodowo- 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

   

AAAAAAAASAAAAAAAAAAAAA, й .МА.АМ *_пшцмшд_ьшди- został przeniesiony RA wygodami, gami po rodzicach, na- 

Zdrojowisko D ki ek na ul. Mickie- | Wiłkomierska 5-a, oridzonych  złotemi 
nad Riemnem WY WSKIENI arze wicza1m. 11 |--"porwyNAjęcia medalami na Wyste- 

EE 
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Nowe źródło soinnkowe. ЧЧ AAAAGAMAAAAA MAMA AA I POKÓJ o 
KĄPIELE FKwasowęglowe, Borowinowe, DOKTOR P stoneczny, žadnie ume-polowych do sprzeda- 

Tlenowe i Pisnkowe. Gabinety ginekolo- Zeldowicz osady blowany, wszelkie wy: nia. ul. Kasztanowa 4 
giczne, wziewalnie, oddziały elektro IQ Chor, skórne,  wėnės Agena RER! gody 1-sze piętro. Mi. m. Sao Pp. šwię- 

hydro-terspji, pijalnia wód. Zakład leczni- 2 ryczne, narządėw то- — ле Ё:А:Ё!:;';?_шд E Ё 
ЁС1°Е° stosowania słońca, powietrza i ru- SOW O 1, Przedstawiciela —=m Sprzedam dam 

chu z basenami pływackiemi. Kaskadówki я : na m, Wilno i Woje- POKÓJ letni na Antokolu 

Ba DOKTÓR | gódziwa, Wileńkie sny z wygodami dla Zogolowa 54.3 plam 
Sezon od 1 maja do 30 września. ы samotnej, Trocka 11 

Ceny pobytu i ata bardzo niskie ZELDOWICZOWA gjanteryjnej, j dobrze m. 8-2. dogodnych warunkach, 
Prospekty wysyła i udziela informacyj 2 KOBIECE, OR URE ach sa AL ea) a PYT ye TZ . ar 

Druskieniksch — Komisja Zdrojowa, w RICZNE A fabryka tasiem  gumo- nO———2———-—— m Wlorki i Šrody. 

Warszawie — Związek Uzdrowisk Polskich Ai DAY AE Letniska — — a ’ о4 12—2 — i Ś to Krzyska 17, tel. 434 38 Ca dułakiewłeg 26 Gigli z kowa о; оат стча Ок Jnielit , tel. ui. biękiawiczu 24, „Słowa* Zamkowa 2, "TYTYYYYYYYYYYYYYYYY azyjnie 
YTYYYTYYYYYYYYYYYTYYTYYYYWYYYYYYTYVYYYYVYY tai 377, O. B. 74 różne tałe z . . je pozostałe z 

SE p licytacji rzeczy oraz 

pp. wynajmujących ® Dr Gi B ADA. pie- pr, EKO kopa: Soad allo w poszukuje po: -ь у . Ž rzi e tan 
Uwadze letniska, pans]o- Br ns erg lęgnowania chorych Aa NR LOMBARD 

naty, pokcje it. p. oroby skórne, wWe-juh do wychowania ul. Biskupia 4, tel. 
“ neryczne i moczopłcio- gzjęcj, Zna szycie, Ba ii Pa 14-10 od (9 — 21 

sj Ogłoszenia do „SŁOWA oai aę Aš sąd liny 21 m. 7. 2 sob. godz. 19-26 5—7 ppoł. 
: k sė ileńska 83 w Wilcie, 

; i do innych pism bardzo tanio Or. Med. DO poważnego fimo PORTEPIANA . 

ai Eni eines | = ВО. upg da sza 
Biuro Reklamowe a 0 z kaucją 1500 51. |W majątku pod Oszmia- nia niedrogo. Wileńs: a 

Urolog Zgłoszenia do Biu- |na. Komunikacja auto-54 m. 4 
St. Grabowskiego 

ul. Garbarska 1. toi. 82. 

Choroby nerek,  pę- 
cherza i dróg imoczo- 
wych przyjm. 12 — 2 
i 5—7. Jagiellońska 8 
tel.10-63. 

DOKTOR 

Błumowicz 
choroby weneryczne, 
kórne i moczopłciowe 

Wielka 21, 
tel. 921, od 9—113—8 

W. Z. P. 23. 
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TN oska MEBLI 
W. FILERKIN I S-ba 

Spółka z ogr. odp. 
Wiino, ul. Tatarska 20, 

dom %łasny. Istnieje od 1843. 
E Jadalnie, sypialnie, salony, 
Ė gabinety, łóżka niklowane i 

angielskie, kredensy, stoły, 
szsfy, biurka, krzesła dębowe 

i tp. Ceny znacznie zniżone. 
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WOZÓW M тттточон busowa (6 
dziennie) Z calodzien- Wózek 

nem utrzymaniem 120dla wożenia chorego 
złotych _ miesięcznie. w dobrym stanie uży* 

= Ronio e e wany kupię. Jagielloń- 
spozycji. Wiadomo: z, 

Przepisywanie hstel VŻorża* pokój PR 2 s 
ua maszynie .podzń, Nr, 52 ой 10 — 12 1 
odwołań, listów hand* 7 — 19, 
lowych, Poka des 
celeratówz UMÓW: MON a ae 
tatex akademickich, LETNISKO 
cenników, tartykułów na dogodnych warun 

do druzu zawiadomień, kach — z utrzymaniem 
wykazów, kosztorysów lub bez. Miejscowość z - 

i rachunków uskutecz- ładna, zdrowa, Dojazd Piani n a 

niam szybko, tanio ibezpośredni _ sutobu-zupełnie nowe (wielo- 

dokładnie. Ul. Orzesz=sem Wilno—Oszmiana.Jetnis gwarsncja) zł. 

kowej 3 m. 16 w po-Szczegóły: Wiwulskie- 1.200. Kijowska 4. AH. 

dwórzu z lewej strony, go 13- 2.4 Abelew. 

ra Reklamowego St. 
Grabowskiego Gar- 
barska 1 w godz, 

tylko 11 — 12. 
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