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odbędzie się żałobne
Św. Jana dnia 9 maja

I-ra Miadysława Bandurskiego
nabożeństwo w kościele
1932 r. o godz. 9 m. 30.

O czem zawiadamia

KOMITET UCZCZENIA
25-lecia Sakry Biskupiej.

 

 

KOP LOS
25 POLSKIEJ PAŃSTWOWEJ LOTERII

w najstarszej szczęśliwej Kolekturze

K. GORZUCHOWSKIEGO

 

 
 

 

jyć

WILNO, UL. ZAMKOWA 3

50 premji po 10000 zł.
Znacznie zwiększona ileść wygranych

CENA 1/4 LOSU 16 ZŁ, —

zie ‚ 1/2 „ 28 ZŁ. — 176r4

pe „ Całego „ 40 ZŁ. —

sA Zamiejscewym wysyłamy pocztą Konte poczt. 80365.
й

к,
сей ||R I Ae IIS IIA I T

“| Z Klinika Chorób Dzieciecych U. 5. B. =
pr] Z (Antokol, Szpital Wojskowy) =

) przyjmuje dzieci na kolonję w Druskienikach =
„| £ informacje w godzinach 10 — 12 tel. 221. 8881k-1 =

| STOSUNKIĘPOLSKO - SŁOWACKIE.
я Praga Czeska. | nopnicka, Orzeszkowa i Sienkie-

k Minister na trybunie! I to na wicz, a po przewrocie Zapolska i

m <© em ja”
a Wisko bardzo ujmujące, ale tež i

žebraniu literackiem! Jest to zja-

olo bardzo rzadkie.

| literaturze

Ministerem spraw wewnętrz-

Rych republiki czeskosłowackiej

Jest dr. Juraj Slavik. Jest to Sło-

 Wak posiadający swoją pozycję w

słowackiej. Nic też

iwnego, że wziął udział w wie-
 Czorze, który dn. 28 kwietnia br.

 Urządziło ruchliwe Koło przyja
| €iół Polski w Pradze. Wieczór był

ięcony stosunkom literackim

_ Bolsko-słowackim.
_, Zagaił zebranie dr. Franciszek
 Krejci i podkreślił wybitną rolę,

  

  

Jaką Słowacy odegrali, stanowiąc
liejąko pomost pomiędzy Czecha-

Mi ą Polakami. Następnie dłuższy
Teferat wygłosił minister dr. SI4-

Vik, charakteryzując stosunki kul-
£| turalne pomiędzy obu narodami, a

|| go;
|i

| Zwłaszcza w zakresie oddziaływa-
Ча literackiego.

Sięgnął 40 średniowiecza,

Wspomniał, że znana piosnka: „Po-
|| alk-Węgier dwa bratanki”, która

Wśród Czechów wywołuje tyle go-
tyczy, faktycznie nie powinna wy-

Woływać nieporozumień, gdyż pod
słowem „Węgier'* właściwie nale-
žy rozumieć „Słowak*. Szlachta

polska i słowacka była braćmi,
wzajem się rozumiejącymi i utrzy-

| mującymi z sobą bardzo zażyłe
stosunki. Już Vlcek wskazywał
na uderzające podobieństwo figur
staropolskich i starosłowackich w
literaturze i pieśni ludowej. Sztur
i jego grupa pozostawała pod sil-
nymi wpływami polskimi, a „Ma-

ryna” Sladkowicza jest duchowem

| dzieckiem piśmiennictwa polskie-
Hurban, Zoch i in. ulegali

polskich mistyków,
Chałupka brał udział w powstaniu

W || r 1831-go a wiadomo, že powsta-

1
0
7

nė| Zaburzenie na uniwersytetach hiszpańskich.wi

| nie to budziło śród słowackiej in-
|| teligencji żywą sympatję. Teatr
słowacki nie pozostał również bez

| wpływów polskich, a sztuki np.
Ą| Fredry dzisiaj jeszcze są grywane
|| na scenach miłośników teatru.
| Romantyzm polski pozostawił bar-

f| dzo silne ślady w życiu duchowem
Słowaczyzny, a nie mniej realizm
polski rozlewał swój czar na umy-
słowość słowacką. Po okresie

| wpływów rosyjskich powrócili Po-
| lacy znów do swych praw, a Ko-

Reymont byli na Słowaczyźnie
bardzo czytani i uwielbiani. O od-
działywaniu odwrotnem, które nie
było tak wydatne, dr. Slavik mó-
wił mniej, nie studjował bowiem
bliżej tego problemu wskutek cze-
go nie może udzielić dostatecznej
odpowiedzi.  Zacytował jednak
znaną pracę R. Zawilińskiego p. t.
„Słowacy”, położył szczególny na-
cisk na epopeje Tetmajerowskie o
Janosiku, wypływające z psychiki
słowackiej, Zaznaczyli się jako
przyjaciele ludu słowackiego i
tłomacze z słowackiego: Kaspro-
wicz, Koneczny, Miriam, Alberti,
Gwiżdż i inni, Ale szczytowy

punkt obopólnych stosunków nie
został jeszcze osiągnięty — koń-
czy Slavik: „Tatry nie powinny
nas dzielić, ale — jednoczyć!"

Wieczór zakończył się recy
tacjami poezji polskiej na język
słowacki, i naodwrót.  Występo-
wali tutaj młody liryk Jan Smrek,
który recytował swe „Wspomnie-
nia z Warszawy”. Jako recytator
wystąpił także minister Slavek,
który deklamował własne prze-
kłady Mickiewicza i Tetmajera.
Między innemi recytował on w
własnem  tłomaczeninu  „Testa-
ment' Słowackiego. Wreszcie wy-
stąpił attachć prasowy polski
Wierzbiański z recytacjami poezji
Smreka, Kraski Vajańskiego i po-
eta słowacki Stefan Letz z recy-
tacjami Janki Kalińcaka i Jana
Botta.
Odpowiedniem podziękowaniem

za współudział w wieczorze za-
kończył go Fr. Krejci.

Oto sucha relacja z osobliwego
wieczoru. Do odczytu ministra
Slavika można tylko dodać, że le-
gendy o Janosiku i o Ondraszku,
jota w jotę do siebie podobne, wy-
kwitły na tle góralszczyzny, opa-
sującej obie strony Tatr. Gwara
góralska jest na południowej i pół-
nocenej stronie Tatr jednaka. Ro-
dziny góralskie powiązane są wę-
złami krwi w obu krajach. Będą
na długo jeszcze stanowiły głębo-
kie pokłady dla studjów nauko-
wych i przeżyć poetyckich. One
to winny zbliżyć oba narody  sło-
wiańskie, i językowo i charakte-
rem, stojące najbliżej siebie.

H. Ww.

 

w. MADRYT (Pat). Na uniwersy-

©

tetach w Madrycie i Sewilli dosz-
| ło do żywych manifestacji studen-
| ckich przeciwko projktowi statu-

tu Katalonjii przeciwko Macii.
W Madrycie wyklady zawieszono
do odwołania.

PREZYDENT DOUMER ZMARŁ.
WYBORY NOWEGO PREZYDENTA ODBĘDĄ SIĘ 10 MAJA.

PARYŻ: (Pat.) Dziś e godz. 4.40 zmarł prezydent
republiki francuskiej Doumer w obecności pani Doumer,
rodziny najbliższej, współpracowników kancelarji cy-
wilnej i wejskowej, premjera Tardieu | większości

PAUL DQUMER.
EKSA UBIEMTTATRI

francuski mąż stanu, urodził się

w Aurillac dn, 22 marca 1857 r.

Adwokat i dziennikarz z zawodu,

został przez stronnictwo radyka-

łów wybrany na posła do Izby

francuskiej w r. 1888. Był w gą-

binecie Bourgeois od listopada

1897 do. 1902 ministrem finansów.

W latach 1905 do 06 był mar-

szałkiem Izby.
W r. 1906 występował jako

kontrkandydat Falliers'a w wybo-

rach na prezydenta Republiki, zo-

stał jednak przegłosowany. W
r. 1923, wybrany do senatu, stał

się przywódcą skrzydła prawego
radykałów. Na jesieni 1917 został

ministrem bez teki w gabinecie
Painlevć. Od stycznia 1921 do

stycznia 1922 i następnie od 1925

do 1926 piastował tekę finansów

w gabinecie Brianda. W styczniu
1927 został przewodniczącym se-

natu.
Prrzed rokiem, t. j. w maju

1931 r. został wybrany na prezy-

denta Francji.

Dawny radykał, z biegiem lat

stał się politykiem umiarkowa-

nym, bardzo zrównoważonym i

wytrawnym i cieszył się popar-

ciem i szacunkiem wszystkich
niemal stronnictw i głęboką czcią
oraz miłością całego narodu.

Objąwszy najwyższe w pań-

stwie stanowisko, usunął się od
walk partyjnych i jako pierwszy

stróż prawa i praworządności, re-

prezentant wielkości, godności i

honoru Francji, spełniał chłubnie

swój wysoki: urząd ku chwale

swej ojczyzny, ku dobru swych

rodaków i pośrednio całej ludz-

kości. Był on godnym wyrazicie-

lem odwiecznych,  przyrodzonych
cnót swego narodu i kultury fran-
cuskiej: poszanowania prawa, wol-

ności obywatelskiej, sprawiedli-

wości i tolerancji.
W czasie wojny stracił pięciu

synów, poległych śmiercią boha-
terską za wolność ojczyzny. Bole-
jąc ciężko nad stratą osobistą,

nie dał się złamać i służył nie-

złomnie, bez wytchnienia sprawie

ojczystej, aż go w sędziwym wie-

ku
Żadna ręka francuska nie była-

by się podniosła przeciwko temu
czcigodnemu, wielkiemu starcowi.

Sprawcą zamachu jest Rosjanin,
o ile na rarie wiadomo, pocho-

dzący z kół emigracji, tej właśnie

emigracji, kłóra w ciężkiej swej

krucjacie znalazła najgošcinniej-

i |

'sze przyjęcie we Francji. Wierzyć

wprost nie chce się, aby za tyle
dobrodziejstw odpłacić się miała
tak judaszowym postępkiem.

Jesteśmy głęboko przekonani,
że za czyn obłąkańca lub najmity
jakiejś zbrodniczej mafji politycz-

nej — .co dopiero śledztwo wy-

każe — szlachetny naród fran-

cuski, który ongiś bratersko przy-

$arnął emigrantów polskich, nie
będzie się mścił na niewinnej

emigracji rosyjskiej, nie odmówi

jej azyłu i kawałka chleba.

Boleśnie dotkniętemu w swej
godności narodowej społeczeństwu

francuskiemu składa cały świat

kulturalny, w szczególności zaś

Polska wyrazy głębokiego współ-

czucia i hołdu dla jej bohaterów,

człenków rządu.
Szpitał, w którym przez całą nec gremadziły się

liczne grupy żądnych informecyj dziennikarzy, natych-
miast opustoszał, W chwilę później ukazała się pani

Deumer w oeteczeniu córek. Wdowa po prezydencie
była tak wyczerpana, iż obydwie córki musiały ją pra-
wie znieść z Kilku stopni schodów | odprowadzić de
samechodu.

Zwłoki prezydenta Deumera przewieziene zostały
wkrótce petem de Pałacu Elizejskiego.

Termin pogrzebu.
' PARYŻ (Pat), Pogrzeb narodo-

wy zma: ta Doumera
odbędzie we czwartek. Uro-

czystości 1 odbędą się
w katedrze Notre Dame. Zwłoki
zostaną złożone w Panteonie.

PRZED POGRZEBEM.
PARYŻ (Pat). Zwłoki prezy-

denta Doumezą zostaną dziś rano
zabalsamowane, poczem będą wy-
stawione w głównej sali pałacu,
zamienionej na kaplicę, dokąd bę-

dzie miała dostęp publiczność. —
Tardieu wraz z członkami rządu
opuścili pałac Elizejski o godz. 6
rano.

Zgromadzenie Narodowe zbierze się 10 maja
PARYŻ (Pat). Zgodnie z uchwa-

łą Rady Ministrów, przewodni-
czący Senatu Lebrun, na podsta-
wieodnośnych przepisów konsty-
tucji, zwołał do Wersalu Zgroma-
dzenie Narodowe na wtorek 10

się
Senatu i posłów Izby Deputowa-
nych, których kadencja kończy się
dopiero 31 maja r. b.

WYBORY NOWEGO PREZYDENTA MANIFESTACJĄ JEDNOŚCI.
Kto kandyduje?

PARYŻ (Pat). Jak się zdaje,
koła parlamentarne naogół życzą
sobie, aby wybory prezydenta re-
publiki miały charakter manife-
stacji jednolitego' stanowiska na-
rodu. Wielu parlamentarzystów
zażądało, aby przewodniczący Se-
natu Lebrun postawił swą kandy-
daturę. Lebrun nie dał dotych-
czas odpowiedzi, ale najprawdo-

podobniej zgodzi się na postawie-
nie swej kandydatury i jak przy-
puszczają, zostanie obrany znacz-
ną większością dzięki wielkiemu
autorytetowi, jakim się cieszy w
kołach politycznych. Niektóre
koła parlamentarne wysuwają na-
zwisko Painlevego. Jego własne
stanowisko nie jest jednak znane.

ZGON DOUMERA NIE POWSTRZYMA WYBORÓW.

PARYŻ (Pat). W niedzielę od-
będą się we Francji ściślejsze wy-
bory do parlamentu. Data balo-
tażu określona jest ustawą, która
nie może ulec zmianie — tak, że
ostatnie wypadki: zamach i śmierć
prezydenta republiki nie mogą

powstrzymać biegu wyborów. Po-
nieważ rezultat definitywny, uzys-
kany został 1 maja zaledwie w
244 okręgach, zatem w pozosta-
łych 374 okręgach odbędą się
ściślejsze wybory.

ODEZWA PREMJERA TARDIEU

„PARYŻ (Fat), W związku z za-
bójstwem  piezydenta Doumera
premjer Tardieu ogłosił w imieniu
rządu następującą odezwę do na-
rodu francuskiego:

Cała Francja ogarnięta jest
osłupieniem 1 pogrążona w kon-
sternacji, opłakując pełnego za-
sług starca, którego całe życie zo-
stało w służbie Ojczyzny i którego
4 synowie padli w jej obronie.
Francja uchyla czoła przed bole-
jącą wdową, która dziś rano na
łożu szpitalnem zamknęła na-
zawsze powieki swemu mężowi,
który również poległ na polu

chwały. Oddajmy Głowie Pań-
stwa, z zachowaniem spokoju i go-
dności, jedyny hołd, „a on
pragnie. Jutro kraj wybierze
swych przedstawicieli, We wtorek
Zgromadzenie Narodowe dokona
wyboru nowego prezydenła, a we
czwartek ludność Paryża odpro-
wadzi Pawła Doumera z pałacu
Elizejskiego do Panteonu. Wspo-
minając wielkie zasługi zmarłego
i stosując się do obowiązujących
praw, Francja będzie umiała
stwierdzić zarazem swą  boleść
i swą jedność narodową. Niech
żyje Francja, niech żyje Repuk lika!

ZDROWIE CLAUDE FARRERE'A.

PARYŻ (Pat). Claude Farrtre,
ranny padczas zamachu w rękę
i ramię, spędził noc niespokojnie.

Operacja wyjęcia kuli z ręki zo-
stała już dokonana. Druga kula
w ramieniu tkwi w dalszym ciągu.

Szczegóły śledztwa.
Z PRZESZŁOŚCI GORGULEWA.

Co on robił w Berlinie?

BERLIN Pat). Prasa niemiec-
ka ogłasza interesujące szczegóły
o pobycie Gorgulewa w Berlinie
w roku 1924. Gole kilka-
krotnie bawił w stolicy Niemiec,
zamierzając nawet osiedlić się tu
na stałe i poświęcić się pracy me-
dycznej i literackiej, Gorgulew
prowadził pertraktacje z różnymi
nakładcami celem wydania swych
broszur i książęk, Za cenę 100
dolarów, otrzymanych od niezna-

nej osoby, wydał jeden z wydaw-
ców rosyjskich w Berlinie tomik
poezyj Gorgulewa pod tyt.: „Dal”.

a wiosnę 1930 roku wyszła w
Ołomuńcu w przełkładzie miemiec-
kim powieść autoHiograticzna Gor-
gulewa pod Lyt.: „Syn zakonnicy”.
W Berlinie Gorgilew prowadził
życie dzikie, unikdjąc stykania sie
z ludźmi i stowarzyszeń, w któ-
rych koncentrowała się emigracja
rosyjska, wyrażajg.c się z pogardą

o związkach emigrantów. Wów-
czas już w rozmowach miał on
oświadczyć, że stoi na czele rosyj-
skiej partji narodowej.

5 GORGULEW
CZERPAL sRODKI?
PARYŻ (Pat). Prasa francuska

zastanawia się nad kwestją, skąd
Gorgulew czerpał dochody, gdyż,
jak stwierdzono, w czasie pierw-
e swego pobytu w Paryżu po-

siadał on bardzo mało okackicy.
Z drugiej zaś strony wiadomo z
depeszy, otrzymanej z Nicei, że
wpłacił on w ostatnich czasach
znaczną sumę za mieszkanie.
Ostatnie szczegóły pozwalają
przypuszczać, że istnieje jakaś
tajna organizacja, która dostar-
czała mu funduszów, zamierzając
prawdopodobnie wykorzystać jego
egzaltację.

TAJEMNICZA BLONDYN
KA Z HOTELU „LUTECE“,

PARYŻ (Pat). Skonfrontowany
z Gorgulewem zarządzający ho-
telem „Lutece“ poznał w nim swe-
go klijenta, podając, że przyjechał
on we czwartek o p RA
w towarzystwie pewnej i
i zażądałpuo ata e
nie kazano łniaćidzenńiikości
okkankowdkccć|— Zapytany, czy
zna bliżej tę kobietę, odpowie-
dział Gorgulew przecząco i zaczął
szeptać modlitwę, trzymając ręce
pod brodą, mówiąc po francusku
przyciszonym głosem: „Chciałbym
umrzeć”. Na zapytanie, gdzie po-
znał tę kobietę, Gorgulew ze
wiedział, że jest to zygodna
znajomość z bulwaru St. Michel
i že jej nie przypomina sobie do-
kładnie. Nieznajoma pozostała w
hotelu przez krótki czas jego
odejściu. Gorgulew w lszym
ciągu twierdzi, że dokonał zama-
chu sam. Na zapytanie, co do
drugiego rewolweru, wie-
dzial, iž zachowal go na wypadek,
dyby pierwszy nie funkcjonował.

Niebieskie pastylki, znalezione
przy Gorgulewie, miały służyć do
popełnienia samobójstwa w razie,

gdyby nie udało się mu zabić pre-
zydenta. Gorgulew oświadcza z
powagą: „Uczyniłem ofiarę ze
swego życia. Wskutek śmierci
ojczyzny egzystencja moja jest już

skończona. Nie jestem bandytą,

lecz zabójcą politycznym. Żona
moja pozostała w Monaco i nie
wie, poco przyjechałem do Pa-
ryża. Organizowałem wśród ziom-
ków moich związek iaszystowski,
decz nie miałem zaulania. Działa-
łem sam, nikt mi nie pomagał”,

PAMIĘTNIK GORGULEWA.
PARYŻ (Pat). Dwaj eksperci

języka rosyjskiego badali pamięt-
niki, znalezione wczoraj przy za-
bójcy. W pamiętnikach tych za-
bójcą wyjaśnia, dlaczego chciał
targnąč się na życie prezydenta
Francji, która — zdaniem jego, nic
nie uczyniła, aby przyjść z pomocą
Rosji dla podźwignięcia z jarzma
sowieckiego. _/W pamiętnikach
swych Gorgulew stwierdza, iż był
sprawcą porwania dziecka Lind-
bergha. — Eksperci-lekarze mają
poddać Gorgulewa badaniu w celu
stwierdzenia, czy nie symuluje on
obłąkania.

OBŁ. NIEC, CZY
SPRYTNY SYMULANT.

PARYŻ (Pat). Funkcjonarjusze,
prowadzący śledztwo, odnoszą
częściowo wrażenie, że zabójca
przesadza w udawaniu niepoczy-
talnego. Tak np., kiedy chciano
dowiedzieć się, gdzie i jak spędził
on godzinę, poprzedzającą zbro-
dnię, zachował się Gorgulew w
ten sposób, jak gdyby nie rozu-
miał skierowanego do niego py-
tania. Sędzia śledczy podejrzewa,
że Gorgulew stara się sprowadzić
śledztwo na fałszywe tory.   



  

. nych są bardzo małe,

- Bank Francji
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> DOLA R. Echazab
W ostatnich dniach pojawiły

się alarmujące wiadomeści o rze-

komym popłochu, jak: ogarnąć

"siał Amerykę, oraz związane z

nią gospodarczo państwa europej-

skie, z powodu zachwiania jakoby

dolara.

Jak można było zgóry przy-

puszczać, pogłoski te okazały się

grubo przesadzone, a nawet prze-

ważnie wyssane z palca. Wiado-

mości źródłowe, które nadeszły

wślad za tamtemi, alarmującemi,

bądź to z Nowego Jorku, bądź to

z wielkich ośrodków finansowych

«Europy, jak np. z Londynu i Pary-
ża, brzmią bardzo uspakająco.

Prezydent Hoover ogłosił świe-
żo uroczyste orędzie, w którem

domaga się przedewszystkiem rów

nowagi budżetowej, energicznego
załatwienia ustaw podatkowych i

wskazuje na kilka nowych dzie-
zin, w których mogą być prze-

prowadzone oszczędności. Prezy-

dent sprzeciwia się stanowczo ja-

kimkolwiek pomysłom zdewaluo-

wania dolara, twierdząc, iż zmniej-

szyłoby to nietylko zaufanie do
waluty amerykańskiej, ale i do
Stanów Zjednoczonych, jako mo-

carstwa. Prezydent twierdzi, że
„dolar jest i będzie mocny”.

Orędzie prezydenta wywołało

w całym kraju bardzo głębokie

i dodatnie wrażenie. Nie tylko pre-

- zydent, lecz cały senat przeciwny

jest inflacji i obniżeniu wartości
dolara. Nie drogą ryzykownych

eksperymentów, lecz drogą prze-

zornej gospodarki i przedewszyst-

kiem oszczędności ma być dopro-
wadzony do równowagi budżet
amerykański. A

Bardzo ciekawe informacje na

temat powyžszy zamieszcza „Kur-

jer Polski“, organ sanacyjny, zbli-

zony do ko! kapitalistycznych i
przeciwstawiający się ostatniemi

czasy .coraz częściej polityce go-

spodarczej grupy „pułkownikow-
skiej”. - :

IWedług wiadomości, otrzyma-
nych przez „Kurj. Pol.' z Nowego
Jorku, Londyru i Paryża

„szanse pizeįšcia t. zw. Goldbo-

roughs-bill w Senacie Stanów Zjednoczo-

poniewaž spotka
- %в 516 tam 2г oporem sekretarza skarbu,

„ Uldena Milla, gubernatora związkowego
Urzędu rezerw Eug. Meyera i gubernato-
ra Banku Związkowego St. New York

« Harrisona. Zdaniem ich bowiem. projekt
. ten żadnych pozytywnych korzyści życiu

amerykańskiemu nie mógłby przynieść.
„Goldboroughs-bill“ jęst wyrazem ry-

zykownej redeflacyjnej polityki pewnych

kół i spotkał się z najostrzejszą opozycją

Wall-street'u, gdzie uznano, że ryzykow-
ny ten eksperyment mógłby podkopać au-

łorytet systemu banków centralnych.

Decydującem będzie oczywiście sta-

rowisko, jakie zajmie Bank Francji, któ-

rv musi być bardzo ostrożny, jeśli się
zważy, że wierzytelności Banku Francji

© bankach amerykańskich sięgają sumy

350 miljonów dolarów. Narazie jednak
zajmuje stanowisko wy-

czekujące, a rzucenie dolarów na giełdę

nało raczej charakter spekulacyjny, niż

było objawem obaw o przyszłość dolara”.

Wogóle zaznaczyć trzeba, że
w Ameryce nie odczuto absolutnie
zadnej paniki, natomiast w Euro-

pie spekulanci starali się wpraw-

dzie wywołać panikę, jednakże
bezskutecznie. Wielkie giełdy Pa-
ryża i Londynu nie zareagowały
wcale, kurs dolara na wszystkich
rynkach światowych pozostał nie-
zmieniony.

Wyjątek stanowi tylko Polska,
gdzie kurs dolara w ciągu kilku
ostatnich *dni > 8,90 i 8,88 spadł o
pięć punktów do 8,85 a nawet 8,83.

Jest to jedynie dowodem wiel-
kiej nerwowości naszych drobnych
kapitalistów,  lokujących swe
skromne oszczędności w dolarach.

Przypomnieć tu musimy, że po-
dobne alarmy nie po raz pierwszy
powstają u nas, podczas gdy za-
granica, daleko bardziej od nas

zainteresowana, zachowuje najzu-
pełniejszy spokój.

Wytłumaczyć objaw ten nie
jest trudno. Dla spekulacji każdy
tego rodzaju alarm, każda panika
jest złotodajnem źródłem. Obniża
się sztucznie kurs dolara, skupuje
go od zdezorjentowanej publiczno-
ści po niskich cenach, by go za pa-

rę dni, gdy wszystko powróci do
1ównowagi, sprzedać po cenie nor-

malnej. Zarobck pewny, a tracą na
tem zbyt nerwowi drobni kapita-
liści, których skromne oszczędno-

ści w ten sposób topniejąc przeno-
szą się do kieszeni spekulantów.

RSRZNAERIEGOPCZZEY EERRETEZEZSEKRĘCCK,

DO SPRZEDANIA bardzo tanio króliki

rasowe. Adres: Wilno, ul. Mińska 3 od

godz. 10—12 w poł. w święto i niedzielę
i od 4—5 w dnie powszednie.

DZIENNIK WIEEŃSKI

ĆWIERĆWIECZE TEATRU.ójstwa prez.Francji
„WZRUSZENIE* AMBASADORA SOWIECKIEGO,

PARYŻ (Pat). Ambasador so-
wiecki w Paryżu na wiadomość
o zamachu na prezydenta udał się
wczoraj wieczorem do szpitala.

Widać było na nim silne wzru-
szenie. sobotę rano radca am-
basady złożył wizytę kondolen-
cyjną premjerowi Tardieu.

WROGIE DEMONSTRACJE ANTYROSYJSKIE.
PARYŻ (Fat). Donoszą o pew-

nych manilestacjach w dzielnicy
Montparnassse, gdzie mieszka wie-
lu Rosjan. Interwencja policji

ograniczyła się dotychczas do roz-
praszania tłumów, gromadzących
się w pobliżu kawiarń, do których
uczęszczają Rosjanie.

WRAŻENIE W BERLINIE.

BERLIN (Pat). Wiadomość o
zgonie prezydenta Doumera na-
deszła tu o wczesnych godzinach.
rannych, wywołując powszechny
žal. Prezydent Hindenburg wysto-
sował de wdowy po zmarłym pre-
zydencie telegram kondolencyjny.
Kondolencje przesłali również
kanclerz Bruening na ręce premje-
ra Tardieu oraz premjer Braun do
pani Doumer. Wiadomość o za-
machu wywarła w Berlinie nie-
zwykle silne wrażenie. Pisma wy-
dały nadzwyczajne dodatki, ogła-
szając pierwsze doniesienia o
zbrodni, Dzisiejsze dzienniki w
obszernych artykułach zgodnie po-
tępiają zamach, poświęcając dłuż-
sze wspomnienia zmarłemu prezy-
dentowi Francji. „Berliner Tage-
blatt'* oświadcza, że Francja traci

w zmarłym najlepszego obywatela,
który jako mąż stanu był gwaran-
cją pokoju. Nietylko w interesie
Francji należałoby dążyć, aby na-
stępcą Doumera był człowiek, do-
równywujący mu pod względem
zrównoważenia i siły nerwów. N
podobnym duchu wypowiadają się
i inne dzienniki bez różnicy od-
cieni politycznych, powstrzymując
się od wszelkich komentarzy. Je-
dynie wszechniemiecka „Deutsche
Złg.' uważa za wskazane w obec-
nej chwili wyrazić ubolewanie, że
Francja nie dopatrzy się w zamor-
dowaniu prezydenta  Doumera
„ostrzeżenia przedtem, że łuk po-
lityki supremacji został zanadto
napięty i że przecenia się siłę
nerwów narody, z której zbierało
się wawrzyny”,

WRAŻENIE W RZYMIE.

RZYM. (Pat). Zamach na pre-
zydenta Doumera wywołał olbizy-
mie wrażenie w sferach rzym-
skich i watykańskich. Prasa dzi-
siejsza zamieszcza dłuższe nekro-
logi, wyrażając solidarność naro-

du włoskiego w tragicznej chwili
z pogrążoną w żałobie Francją.
„Messagero* protestuje energicz-
nie przeciwko informacjom, na.
zywającym sprawcę zamachu fa-
szystą rosyjskim.
m

MśCIŁ SIĘ ZA ODEBRANIE PRAWA PRAKTYKI LEKARSKIEJ.
PARYŻ (Pat). Śledztwo usta-

liło, że Gorgulew ożenił się w lip-
cu 1931 roku. Ślub brał w me-
rostwłe BiHancourt (departament
Sekwany)..Żona jego jest Rosjan-
ką. Dyrektor policji śledczej Gui-
chard oświadczył, że nie sądzi,

aby Gorgulew miał wspólników.
Jest on — zdaniem dyrektora —
człowiekiem gwałtownym i bru-
talnym, który dokonał zbrodni
mszcząc się za to, że rząd zabronił
mu wykonywania praktyki lekar-
skiej we Francji.
Ea

Sesja Ligi Narodów we wrześniu.
GENEWA. (Pat.) 13ta zwy-

czajna sesja Zgromadzenia Ligi
Narodów wyznaczona została na
na 5 września. W dniu 7 b. m.
ogłoszony został porządek dzien-

ny tejį sesji, zawierający !m. in.
przegląd prac organizacji technl-
cznych, kwestję zmiany paktu
Ligi, wiybór trzech członków Ra-
dy Ligi itd.

 

Przesilenie rządowe w Austrji.
WIEDEN. Pat. — W sprawie

prześilenia gabinetowego „Reichs-
post* donosi, ze z inicjatywy pre=
zydenta Miklasa czynione są pró-
by utworzenia koncentracji wszy-
„stkich stronnictw nie socjalistycz-
nych a więc chrześcijańsko-spo-
łecznych, związku chłopskiego,
wielkoniemców i  Heimwehry.

Większość taka rozporządzałaby
93 głosami przeciw. 72. Wczoraj-
sze rokowania wykazały, że żad-
ne z tych stronnictw nie jest za-
sadniczo przeciwne koncentracji.
'„Reichspost" przypuszcza, żepre-
zydent Miklas poruczy dziś kan-
clerzowi Bureschowi ponownie
misję utworzenia gabinetu.

E“2 iLL Li aa 4

MÓWMY O TURCJI.
Dużo w ostatnich czasach mó-

wiono u nas o sądach i nastrojach
zagranicą wobec Polski. Szczegól-
nie działo się to w związku z gło-
sami we Francji o pożyczce i 0 so-
juszu. Wypowiadano u nas dwa
poglądy. Jedni mówili, że to ta
przeklęta opozycja podsuwa Fran-
cuzom niekorzystne wiadomości o
naszym kraju, wywołując w ten
sposób u nich nieprzychylne dlań
usposobienie, Drudzy. zwracali u-
wagę na ten prosty stan rzeczy, iż
nie żyjemy w odcięciu od świata,
który, szczególnie w naszem stu-
ieciu, wie, co się gdzie dzieje. Zda-
rza się czasem, że ludzie, podnie-
ceni czemś, co ich samych blisko
Gotyczy, nie widzą oczywistości.
Łatwiej jest wtedy ujrzeć i uznać
prawdę na innym przykładzie te-
go samego zjawiska. Przykłady ta-
kie istnieją.

B)

Jedno z bardzo umiarkowa-
rych i oględnych pism francuskich
(Lcho de Parts nr. 19.188 z 30-go
ub. m.) zamieszcza na naczelnem
A uwagi p. Renć Vanlande

p. t.:
Pożyczka dla Turcji?.. Un emprunt

pour la Tusguie?
W odpowiedzi na to pytanie

czyta się takie rozważania:
„Republika turecka nie ma grosza w

kieszeni. Ubóstwo nie jest występkiem!
Niewątpliwie. Ale właśnie występki rzą-
dów Kemalowskich pogrążyły Turcję w
ostateczną biedę...

Oczywiście, ludzie stronnictwa rzą-
dzącego na tucznych posadach nie umrą
z głodu. Ani klika rządzących, mniej lub
więcej tureckich, która zagarnęła władzę
i dyktaturę. Ale biedne rzesze rzemieślni-
ków i włościan zaciskają, z dnia na dzień,
pasa coraż bardziej.

Prezes rady ministrów turecki Ismet-
Pasza to kpiarz bez mrużenia oka. O-
świadcza A w świecie: Jedno
jest pewne dziś dla każdego Turka, że,
jeśli coś jest stałego i nie dającego ро-
wodu do niepokoju, to pieniądz turecki.
Możnaby na'to odpowiedzieć, że trupy
najmniej się ruszają, oraz najmniej się o
nie zazwyczaj troszczą... Natomiast pre-
zes Banku Otomańskiego, który, jako fi-
nansista, musi się na tem bądźcobądź
znać lepiej, niż b. pułkownik Ismet (I'ex-
colonel Ismet), daje nam odpowiedź wy-
raźniejszą. Mówi oń: po kilkuletnich wy-
siłkach funt turecki nie zalicza się do ro-
aziny walut zdrowych. Jeśli to zdanie
zadowala niedociągniętych mężów stanu
z Angory, nie są oni wymagający.

Ale to są wewnętrzne sprawy Tur-
cju Niech się w nich' biedzą ci, którzy za-
garnęli pieczę nad niemi, Tembardziej, że
zacięcie niechętni zagranicy i zadufani w
sobie do zaślepienia mają tylko wzgardę
dla wszelkiego zdania, przychodzącego z
zagranicy. Przy Mustafie Kemalu Napo-
leon to szczeniak (Aupres de Mustapha
Kemal Napoleon n'etaił que de la petite

biere). Dosłownie tak pisano w jednem z
pism obozu Kemala,

Natomiast nawet wewnętrzny stan
pelityczny i tinansowy Turcji zaczyna
być dla nas zajmujący, gdy jej władcy, z
dionią do góry, przychodzą do nas po
pieniądze...

Pieniędzy chcecie, panowie Turcy?
Nic z tego narazie! Może później, gdy bę-
dą dowody niechybne dobrej woli i

„ uczciwości...
A wreszcie, wzgląd najważniejszy dla

raszych posiadaczy oszczędności: stawiać
dzisiaj i w obecnych warunkach politycz-
nych pieniądze na kartę Kemala, to tak,
jak budować na wulkanie. Mówią nam,
że porządek panuje w Turcji? Jak niegdyś
mowiono, że porządek panuje w Warsza-
wie, Ale kemalizm, rządy ucisku i kliki
(regime d'oppression et de faction), opie-
ra się na kilku ludziach. Minie on rychło,
o ile nie poprawi się z gruntu, a to trud-
no, bo z istotą jego to się nie godzi. Czyż
możemy być pewni, że rządy, które po
nim przyjdą, wcześniej lub później, ze-
chcą i będą mogły dotrzymać zobowią-

' zań, podpisanych przez obecny zespół?..,*

ednem słowem, potrzeba
zmian i to poważnych, a wówczas:
— Wówczas, lecz też tylko wów-

czas, będziecie mogli zamierźpć odwoła-
nie się do” oszczędności we francuskiej
pończosze... Alors, mais alors seulement,
vous pourrez faire appel au bas de laine
trancais). 3

Okazuje się zatem, že we Fran-
cji wiedzą, jak gdzie jest, że nie
wszystko wszystkim się podoba,
že nie mówią o tem, gdy się ich
nie zaczepia, ale wydobywają te
wiadomości z zanadrza, gdy się
ktoś do nich zwraca.

 

Ostatecznie Turcja i stosunki
tureckie są od nas dostatecznie
Galekie, by można było na przy-
kład ten spojrzeć spokojnie, trze-
źwo, z chęcią zrozumienia. We
Fiancji jednym się zagranicą to
nrniej podoba, a innym co innego,
ale są niektóre zjawiska, nie podo-
bające się we Francji nikomu. Mo-
że być różnica tylko w tem, kto
ruszy to, a kio owo, jedno ktoś na
prawicy francuskiej, a drugie na
sę. ale gdy ruszy, nikt nie bę-

dzie bronił spraw nie do obronie-
nia. Sprawa ta w ostatnich cza-
sach zarysowała się w stosunku do
Francji wobec dzisiejszego stanu
rzeczy w Polsce zbyt wyraźnie,

; aby można było chować to pod
korcem, a własne głowy wtykać w
piasek, strusim obyczajem. Staje
się rzeczą sumienia politycznego i
odpowiedzialności po polskiej stro
nie za stosunki polsko-francuskie,
by tę prawdę widzieć, zrozumieć
doniosłość sprawy, zapobiec wiel-
kim szkodom.

Stanisław Stroński.

Fronton teatru jaskrawo oświe-
tlony refleklorem — na czerwo-
nem tle makaty widnieje Biały
Orzeł, a nad nim cyfra XXV
iskrzy się mnóstwem lampek
elektrycznych.

Dwudziestopięciolecie Teatru
w Wilnie!

JWewnątrz nastrój uroczysty —
front sceny przybrany w zieleń
i kwiaty, stroje publiczności
pierwszych rzędów wieczorowe.

Przemówienie wstępne wygła-
rof. Wierzyński,
a scenie, nieśmiertelnego Fre-

dry „Zemsta' z Młodziejowską w
roli Podstoliny i Szczurkiewiczem
w roli Rejenta.

Długotrwałemi oklaskami wita
widownia wejście Podstoliny na
scenę.

Akt II skończony. Kurtyna
idzie w górę poraz trzeci. Na sce-
nie, przepeinionej koszami kwia-
tów, wieńcami-o barwnych wstę-
gach — zebrany Komitet Obchodu
in corpore i zespół teatru wileń-
skiego; wśród entuzjastycznych
oklasków wprowadzają p. Mło-
dziejowską-Szczurkiewiczową w
towarz. dyr. Szczurkiewicza. Prze-
mawia delegat Min. W. В. 1 О. Р.,
p. Zawistowski, składając w imie-
niu rządu hoid wskrzesicielce Te-
atru w Wilnie.

Następuje szereg przemówień,
w których mówcy przypomniaw-
szy zasługi Eagigod ej Jubilatki,
cześć składają jej ołiarnej ŻA
i gorąco bijącemu, dla Polski
i Sztuki, sercu. Każdą przemowę
kończy burza oklasków publicz-
ności, :

Więc głos zabierają 1 składają
dary: prezyd. Folejewski, wicepr,

sza

Czyż w imieniu miasta; prof. Sła-
wiński od U. S. B., dyr. J. Pa-
włowski od Z. A. S. P., dyr. Szpa-
kiewicz od teatru w Wilnie,
wreszcie przedstawiciel młodz.
akademickiej. P. Zb. Śmiałowski
odczytuje gruby zwój depesz śra-
tulacyjnych, posłanych Jubilatce
i Teatrom w Wilnie od instytucyj
i osób, od dyrekcyj teatrów w
Warszawie, Poznaniu, Krakowie,
Lwowie, Katowicach, Częstocho-
wie, Bydgoszczy i in., od Osterwy,
Solskiego, Zelwerowicza, Szyima-
na, Rychłowskiego, Trzcińskiego;
od redakcyj pism: Kurjera Poznąń-
skiego, Dzien. Poznańskiego, Il.
Kurj. Codz. i in., od zespołów dra-
matycznych wielu teatrów w
Polsce, od Macierzy Szkolnej,

Wzruszona głęboko p. Młodzie-
jowska odpowiada z prostotą
krótko a serdecznie, ończąc
okrzykiem: „Niech żyje wileński
teatr w wolnej Polsce!”

Następuje dalsze akty klasycz-
nej komedji Fredry, w której fine-
zja gry Młodziejowskiej, jej mięki,
kobiecy głos, śliczna dykcja i wy-
tworność gestu wskrzeszają naj-
lepsze tradycje sceny polskiej.
Rejent p. Szczurkiewicza ma ty-
powe zacięcie pieniacza i charak-
terystyczne cechy zjadliwca. Do-
skonale wyreżyserowany zespół
z wybornym na czele Papkinem —
Karpińskim, Cześnikiem — Woł-
łejką, Szurszewską, Wyrwiczem
dzielnie im sekundują.

Dzień srebrnych godów Mło-
dziejowskiej z Teatrem wileńskim
ozostanie na długo w pamięci

Wilna i jego mieszkańców.
Pilawa.

SZKICE | OBRAZKI.
SZYFR.

Aparat wystukiwał punkty i kreski,

łomocząc nerwowo w błyszczącej, mo-

siężnej szkatułce.

Białe pasemko papieru telegraiicz-
nego snuło się długą wstęgą z nakrę--

conej szpulki.

Pan Kwiatuszek, praktykant urzędu
telegraficznego, z niechęcią oderwał się

od partji szachów, granych w „dyżurce'*
z panem przodownikiem.

— Co to, telegram?

— Tak, komuś spieszno, o drugiej

po północy!
— Może ktoś

iczie,..

Śmierć bowiem i wesele któregoś
z obywateli Gniazdowa, były jedyną.
sensacją dwutysięcznej mieściny.

Pan Kwiatuszek, schylony nad apa-
retem, odczytywał:

— Szloma Jutrorano...
— No, no... to ten z rynku...
— Gniazdowo, skład galanterji i de:

likatesów... Rynek...

— Czytaj pan dalej...
—Ka —kra —fa — dwa — tu —

wys — ju — ra..

— (o to jest?!

— Cicho, czekajmy dalej...

— Ici Obojętny.
— To wszystko?
— Tak.
—Ka, kra, ia, dwa, tu, wys, ju, rame

co to znaczy?
— Ja już raz miałem taki telegra '

do kompanji piechoty...
— Zaczekaj pan — wtrącił prz”

downik — do wojska to był szyłr, al
Gu Jutrorane?1..
— Też szyfr...
Przodownik podszedł do telefonu.
— Panie komisarzu, na telegrafie

przyaresztowałem szyfr,
— Tak, do kogo? do Jutrorano,
— Tak, rozumiem, dobrze, zaraz...
Położył słuchawkę,
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—Panie Kwiatuszek, daj pan tesUWADZE GOSPODYŃ!
‚ Nayrepiej zabezpiecza na latofutra linne ubrania OD MOLI wypróbowany proszek

KATOŁ:page ów fakt ten, IŻ podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ-
jypane proszkiem Katol I z

sprowadzonedo. Polski, okazały się całe Inietkniete przez mole. Katol ma przyjemny

KATOL tępi również radykalnie robactwo: pchły, pomi prusaki karalu-
chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatach i t.- p.

naukowe I uznauy Jaki

 

   

   

szyfr, my go odczytamy, to szyfr szpie+
gowski! Ё

Zielona lampa w gabinecie komi-
sarza rzucała snop światła na stos klu-
czy szytrowych, przepełniających stół.

w Rosji, dopiero po upływie długich lat

Polsce Katol jest zba-
jo środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa

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

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21.
  

 

Pan komisarz odczytywał szyfr ta”
jemniczy:

— Ka — acha... para cesarska, kra 
 

MUZYKA W WILNIE.
Wszelkie poczynania w zakre-

sie muzyki mają w Wilnie charak-
ter heroicznych wysiłków, doko-
nywanych z miłością dla sztuki,
niejako dla honoru domu. Organi-
zatorowie imprez muzycznych od-
czuwają zawsze gorycz bezowoc-
ności swego wysiłku. Choćby się
nie wiem ile pracy włożyło w
przygotowania, uzyskać można w
najlepszym razie tylko słowa u-
znania i oklaski sobie podobnych,
takichże Don Kichotów muzycz-
nych, walczących z nieistniejącym
przeciwnikiem.

Muzyka przecież musi kogoś
zdobywać, porywać, a w Wilnie
walczyć nią trzeba z pustą salą, z
doskonałą obojętnością ogółu. U-
wagi te kronikarzowi życia mu-
zycznego w Wilnie nasuwają się
bardzo często, nigdy może jednak
tak silnie, jak właśnie w omawia-
nym okresie.

Towarzystwo Muzyki Współ-
czesnej urządziło w sali Związku
Literatów audycję, zawierającą w
programie ciekawe, choć łagodnie
umiarkowane dzieła muzyki nowo-
czesnej. Były piękne pieśni De-
bussy'ego, Strawińskiego, de Falli,
bardzo ciekawe, o zdecydowanym
charakterze, z rzetelnym tempe-
ramentem napisane „Zielone Pie-
śni” Szeligiwskiego, byt Ravel,
Granados, Różycki... Zdawało się,
że już same nazwiska kompozyto-
rów winny były pociągnąć publicz-
ność. Jednak zawiodła ona i tym
razem. Wykonawcy w osobach p.
Heleny Dal (śpiew), Adeli Bay
(fortepian) i p, Alberta Katza (wio-
lonczela), dołożyli wszelkich sta-
rań, by audycja wypadła interesu-
jąco, co udało się w zupełności.

Konserwatorjum nasze zdobyło
się na wielki wysiłek i wystawiło
„Manfreda'' Schumanna, wyjątki z
„Mildy” Moniuszki i drobniejsze
rzeczy Czajkowskiego i Griega
własnemi siłami pod batutą dyr.
Adama Wyleżyńskiego. Było to
zdaje się pierwsze wykonanie kan-
taty Schumanna w Wilnie. Dzisiaj
nieco przybladły barwy tego świe-
tnego ongiś dzieła muzycznego ro-
mantyzmu, Jednak i dzisiaj tchnie-
nie poezji daje się wyczuwać w mu
zyce Schumanna, wyraziście ilu-
strującej teksty Byrona, Wyko-
nanie zarówno tego wcale nie ła-
twego dzieła, jak i innych było bar
dzo porządne i świadczyło jaknaj-
lepiej o poziomie nauczania w na-
szej uczelni. Dyrektorowi Wyle-
żyńskiemu należą się gorące słowa
uznania zato, że skromniejszemi
znacznie środkami zdobywa się na
wysiłek, na który nie zawsze zdo-
być się może nawet stołeczna u-
czelnia muzyczna. Z pośród recy-
tatorów w pierwszym rzędzie wy-
mienić należy p. Badaę Sumoro-
kową oraz p. Zbigniewa Smiałow-
skiego, którzy doskonale ze swego
zadania się wywiązali. Jak było do
przewidzenia, ani Schumann, ani
Moniuszko, Byron inteligencję wi-
leńską nie obchodzą. Dobre wyni-
ki rzetelnej pracy Konserwato-
rjum szczerze oklaskiwali przedsta
wiciele świata muzycznego i przy-
jaciele Konserwatorjum.

Podobnie zareagowała publicz-
ność na wielki koncert chóru „E-
cha”, który zdawało się, zdobył

już sobie gorących zwolenników.
Z dużym nakładem pracy i kosz-
tów wystawiono z orkiestrą symfo-
niczną „Testament Bolesława
Chrobrego” i „Lot Idzikowskiego”
— Nowowiejskiego, Kantatę Gru-
berskiego, suitę krakowiaków No-
skowskiego i wiele innych rzeczy,
przeważnie w iWlnie nieznanych.
Może niewszystkie utwory zasłu-
giwały na to, by figurować w pro-
gramie koncertu pierwszorzędnego
chóru, stać go przecież na wyko-
nanie wielkiej muzyki dawnych
mistrzów, tem niemniej z uznaniem
podnieść należy, że dzięki „Echu'”
była możność poznania tych dzieł
Utwory Nowowiejskiego i księdza
Gruberskiego, nie odznaczają się
może ani oryginalnością, ani głębią
lub wielkim polotem, lecz napisa-
ne są z prawdziwą znajomością rze
czy i bardzo efektownie.

Suita Noskowskiego, dzieło po-
śmiertnie wydane niedawno, nie
należy do wybitnych dzieł tego
kompozytora. Chór zarówno mie-
szany, jak i męski, śpiewał świe-
tnie, czego natomiast nie można
niestety powiedzieć o akompanja-
torach, ani o towarzyszącej orkiest
torach, ani o towarzyskiej orkie-
strze. Czy nie lepiej było wykonać
większą ilością prób dla niej, by
nie psuć doskonałego wrażenia,
jakie sprawia „Echo” pod niezmor
dowaną bątutą prof. Kalinowskie-
go.

Niejako odblaskiem szopenow
skiego festivalu były występy lau-
reatów konkursu, Aleksandra U-
nińskiego i powtórny Imre Ungara.
Coś z tym konkursem nie było je-
dnak w porządku. Zbyt wielu lau-
reatów budzi poważne. zastrzeże-
nia. Unińskiemu nikt odmówić
nie może świetnej pianistycznej
formy, ale wydaje się, że pierwsza
nagroda przypadła w udziale nie
największemu talentowi i nie naj-
lepszemu szopeniście. Uniński jest
cały błyskotliwą zewnętrznością,
w eleganckim pianizmie zatracają-
cą głębsze ideowe założenia wy-
konywanych utworów. Ton jego
nie jest ani bogaty, ani dźwięczny.
Mazurki w jego wykonaniu stra-
ciły dużo ze swej trudno uchwytnej
poezji [Doskonale natomiast za-
śrany został „Pietruszka” Srawiń-
„skiego, soczyście i barwnie z do-
skonałem zrozumieniem charakte-
ru tego dzieła.

Imre Ungar był niewątpliwie na
drugim koncercie nieco gorzej u-

RZEECZEEEJZE"GWREWTRE TRYZZDOOZ AKPA SIDEFR ARTAŁAWRZE

PROCES O WIELKIE NADUŻYCIA CELNE.
Dalszy ciąg rozprawy stron.

Wczoraj w 14 dniu rozprawy
w sprawie bandy przemytniczej
sąd wysłuchał przemówień pod-
prokuratora p. o. Klasse oraz o-
skarżyciela posiłkowego, mec.
Winiarskiego, radcy prawnego
ministerstwa Skarbu.

Następnie przewodniczący wi-
ce-prezes Hauryłkiewicz udzielił
głosu obronie.

Pierwszy głos zabrał mec.
Leon Kulikowski, który zobrazo-
wał całokształt sprawy z punktu
widzenia obrony, zaś specjalnie
bronił jednego z głównych oskar-
žonycb, Szapsela Arluka,

   

  

   

   

  

— sjamska, fa — przybywa, dwa —
wieczorem w czwartek, tu — bombę:
wys — należy przygotować, ju — w
ukryciu, ra — dowidzenia...

— (Cicho, ta miły Bóg, pójdzie panį
zoraz do żyda | aresztuje go, mieszkani
zrewidować,

Blady świt odbił się w jeszcze|
biedszem obliczu wielkiego zamachowca
Szlomy Jutrorano.

— Co pan może powiedzieć o nie*
jakim Izaaku Obojętnym?

— Nu, on mi jest obojętny...
— Ale kto to taki?
— Un jest agentem od galanterje,,
— Czy takie „galanterje”, co wy:

bucha? 4
— Co znaczy wybucha?!
— Podły cyniku, pan chciałeś zabić

cesarza Sjamu!
— OJ! panie komisarzu, co pan

$ada, ja jego nieznami., Co znaczy za*|
bójstwo i strzelanie?!
— A więc czytaj pani
Komisarz podał mu depeszę.
Drobne literki biegały panu Jutro*

rano przed oczami. Zajękując się, czy*
tał:
ŻEM Kaljoszy, krajowy iabryke, A

tużyny, wysyłam jutro rano...

Następnego dnia agent firmy kalo=
szowej w Warszawie, [ci Obojętny;
otrzymał depeszę: |

— Szyk a mich di depesze uf pada-
zritelny skróty! Dy policje macht a ge”
wałt! — Jutrorano. M. J.

sposobiony. Raz jeszcze przeko-
nal nas, že ma naturę nawskrošė
romantyczną i że muzyka roman*
tyczna jest dziedziną, w której czu
je się najswobodniej. Schumann,
Chopin, Liszt w wykonaniu Unga-
ra budzą prawdziwy zachwyt, dzię
ki niezwykłej wnikliwości wyko-
nawcy w intencje kompozytorów,
Bach i Bethowen interpretowani
są przez niego w sposób mniej
przekonywujący, Nerwowošė, przy
špieszanie temp pozacierane ryt-|
my nie dadzą się pogodzić ani z
monumentalnym stylem Bacha, ani
z naszem pojęciem o klasycyzmie
w muzyce. Dziwnym trafem wy-
konanie polonezą as - dur Chopina
lakże zawiodło, chociaż tyle in-
nych arcydzieł szopenowskich o
podobnej rozpiętości uczuć i potę-
dze wyrazu znalazło w Ungarze
znakomitego odtwórcę, Brak do-
statecznej siły w polonezie mógł
być spowodowany poprostu chwi-
lowem przemęczeniem.

SŁ W -ski,

—
—
-

Drugi z kolei przemawiał adw.
Rubinów, który występował w
obronie osk. Morducha Arluka.

Dwaj następni mówcy adw.
Czernlchow idziałający z jego
plenipotencji apl. adw. Barań-
czyk bronili osk. Brytana i Sigala.

Mec. Engiel i adw. Rudnicki
solidarnie bronili osk. Krasnesa i
Galpejna, a adw. Szlozberg prze-
mawiał w imieniu podsądnego
Goldberga.

Wobec późnej godziny (10
wiecz.) dalszy ciąg rozprawy  stron przewodniczący odroczył
do poniedziałku. | Kos.
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Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Na Pohulance, Dziś po południu

o godz. 4 — „Zemsta”.
Wieczorem — „Car Lenin".
Jutro ostalni występ Nuny Młodzie-

jowskiej i dyr. Szczurkiewicza — „Ze-
msta",
— W Lutni, Dziś po południu o godz.

4-ej odbędzie się jedyny koncert bale-
towy z udziałem p. Sawiny-Dolskiej.

Wieczorem — „Dama w jedwabiach”.
Jutro — „Miłość czuwa”.
— Koncert baletowy Ł. Sawiny-

Dolskiej. Przypominamy, że dziś o godz.
4 pp. odbędzie się koncert artystki ba-
letu L. Sawiny-Dolskiej oraz jej uczenic
w teatrze „Lutnia“.

Film i Kino.
Hellos — „Szanghaj Express“
Hollywood — „Melodja Szczęścia”.
Casino — „Na Dworze króla Ar-

tura“,
Lux — „Pat i Patachon“ w Luna

Parku. Wielka Parada Fcxa.
Pan — Dziewczę z nad Wołgi.
Stylowy — „Poganin*.

 

Przy słabem trawieniu, małokrwisto-
ści, wychudnięciu, blednicy chorobach
gruczołów, wysypkach skórnych i czyry-
kach, reguluje naturalna woda gorzka
„Franciszka-Jėzefa“ tak ważną obecnie
Gziałalność kiszek. Żądać w aptekach i
drogerjach. 39761

L 
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i MEDYCYNY

OPRACOWANE na

PODSTAWACH NAUKO-

WO-LEKARSKICH

Sączek z waty nasyconej kwas
wym

szkodliwia) nikotynę w1

skiego.

odpowiedniej

 

aktywną, stosowani

Glizy z bibułki filigran,  
P
L
U
T

KRONIKA.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nabożeństwo żałobne za

duszę śp. Biskupa Bandurskie-
go. Odbędzie się w poniedzia-
łek o g. 9.30 w Kościele Sw. Ja-
na Mszę Sw.odprawi J. E. Biskup
Michalkiewicz. Pienia religijne wy-
kona chór Pocztowców pod kie-
runkiem Wł. Szczepańskiego, oraz
Symfoniczna Orkiestra Pocztow-
ców pod kierunkiem R. Hermana.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Przygotowania do obo-

zów letnich. Władze K, O. P.
przystąpiły już do wstępnych
prac > organizowaniu obozów
letnich na pograniczu polsko-
sowieckiem, polsko-litewskiem i
łotewskiem. W br. w obozach
letnich na terenie Brygady Wilno
i Grodno spędzi lato około 1000
harcerzy i młodzieży, szkolnej
oraz przysposobienia  wojsko-
wego.
— Pobór rocznika 1911. W

najbliższym dniu poboru roczni-
ka 1911-go w poniedziałek 9 ma-
ja przed Komisją Poborową (Ba-
zyljańska 2) winni stawić się
wszyscy mężczyźni urodzeni w
roku 191l-ym z nazwiskami roz-
poczynającemi się na literę C z
terenu 1, 3, 4,5 i 6 komisarja.
tów P. P: oraz na literę D, za-
mieszkali w obrębie 1, 2, 3i 4
komisarjatów.

SĄDY
— 100 podań o wstrzymanie

eksmisyj. W ciągu ubiegłego tygo-
dnia do Sądu Grodzkiego wpłynę-
ło około 100 podań bezrobotnych
z prośbą o wstrzymanie wyznączo
„nych już eksmisyj,

POCZTA i TELEGRAF
— Zwinięcie agencji pocztowej

w Stawatyczach. Zawiadamia się,
że z dniem 31 maja 1932 r. zosta-
nie zwinięta agencja pocztowo -
telegraficzna Sławatycze k/Słoni-
ma pow. Wołkowysk., woj. Biało-
stockie,

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Z Koła Medyków. W po-

niedziałek dn. 9. V. rb. o godzi-
nie 8 min. 30 wiecz. Sekcja Na-
ukowo-Społ. Koła Medyków u-
rządza wieczór dyskusyjny z re-
feratem kol. Beka Ferdynanda
na temat Wiwisekcja a Etyka w
Świetle Nauk Lekarskich.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Walne zebranie Archidiece-

zjalnego Związku Towarzystw Do-
broczynności „Caritas“ odbędzie
się jutro w sali przy ul. Metropoli-
talnej 1, o godz. 12 m. 15.

Zebranie przewiduje następują
| cy porządek dzienny:

1. Zagajenie — Prezes Rady
Związkowej p. A. Sawicki. 2. Wy-
bór prezydjum. 3. „Akcja dobro-
czynna w Akcji Katolickiej” — re-
ferat prezesa Arch. Instytutu Akcji
Katolickiej p. Stanisława Białasa,
4. „Zasady pracy dobroczynnnej i
jej organizacja” — referat ks. Su-
perjora Jan Rzymelki, 5. Dysku-
sja. 6. Sprawozdanie z dotychcza-
sowej działalności Związku refe-
ruje p. Tadeusz Birecki, 7. Wybór
Rady Związkowej. 8. Wnioski. 9.
Zakończenie Walnego Zebranie.

— Wileńskie Koło Związku
Bibljotekarzy Polskich. Dn. 12. V.
b. r. o godz. 8 wiecz. odbędzie się
w Uniwersyteckiej Bibljotece Pu-
blicznej 98 nadzwyczajne Walne
Zebranie członków z następującym

' porządkiem dziennym:
1. Sprawa składek na pomoc

bezrobotnym członkom ZBP. 2.
, Wyborów 3 delegatów na doro-
czne Zebranie Delegatów Kół
Związku. 3. Wnioski na Doroczne
Zebranie Delegatów Kół. 4. Ko-
munikaty Zarządu. 5. Komunikaty
p. Lisowskiego i p. Glińskiego o wy
dawnietwach bibljologicznych.

— Z Polsk. Macierzy Szkolnej.
Wynik obliczania zawartości 87
skarbonek z kwesty w dniu 3 Ma-
ja b. r. na „Dar Narodowy” ogółem
dał sumę 2.521 zł. 85 gr.

Jutro odbędzie się w teatrze
na  Pohulance _ przedstawienie
, Zemsty” A. Hr. Fredry, z którego
dochód "przeznacza się na „Dar
Narodowy*. Ceny miesc zwykłe.
Zniżki ważne. в >

— Dyr. Szczurkiewiczowie na
Teatralnej Środzie Literackiej.
Najbliższa 160-ta Środa w Związku
Literatów poświęcona będzie jubi-
łeuszowi Teatru Polskiego w Wil-
nię. Gośćmi będą m. in. p. Nuna
Młodziejowska - Szczurkiewiczo-
wa i dyr. Bolesław Szczurkiewicz.
Ze względu na wyjazd czcigodnych
gości wieczór ten odbędzie się we
wtorek, 10 b. m. o godz. 8.30.

— IX. Zlot Wszechsokoli w
Pradze. Czechosłowacki Związek
Sokołów, zrzeszający 3/4 miljona
członków, urządza w miesiącach
czerwcu i lipcu 1932 r. zlot dla
uczczenia 100 letniej rocznicy uro-
dzin założyciela „Sokoła” i refor-
matora gimnastyki dr. Mirosława
Tyrsza. W zlocie przyjmą czynny
udział sokoli jugosłowiańscy, pol-
scy i rosyjscy. Na zlot zaproszono
22 narody, wiele z nich przyjmie
czynny udział w ćwiczeniach. Pod
czas zlotu ćwiczyć będzie w zbioro
wych występach jednocześnie 15
tys. osób (kolejno mężczyźni i ko-
biety). Nadto odbędą się gimna-
styczne zawody kilku tysięcy cze-
chosłowackich sokołów we wszyst
kich działach gimnastyki. Główna
część zlotu odbędzie się w dniach
od 2 do 6 lipca. Podczas ostatnich
dni zlotu urządzone będą maniłe-
stacyjne pochody przy udziale
30.000 — 60.000 osób w strojach

sokolich. Uchwałą zarządu Zwią-
zku Sokolstwa Polskiego został
powołany do życia komitet zloto-
wy w Warszawie (ul. Szopena 3)
Komitet zlotowy zwraca się do
wszystkich sokołów o naliczniej-
szy udział w zlocie. Ostateczny te
rmin zgłoszeń upływa 1 czerwca

b. r. Druhowie w wieku poboro-
wym muszą zawczasu postarać się
w odnośnym P. K. U. o zezwolenie
na wyjazd zagranicę, bez którego
nie można otrzymać paszportów.
Wszelkich szczegółów co do kosz-
tów udziela Sekretarjat Gniazda w.
Wilnie, ul. Wileńska w godz. 19—
21.

W/łaścicieli Średnich i Drobnych
Nieruchomości dzielnicy Kalwa-
ryjskiej odbędzie się dziś, o godz,
1-ej w lokalu przy ul. Orzeszkowej
Nr. 11,

— Na walnem zebraniu absol-
wentów gimn. Juljusza Słowackie-
go zostało utworzone Koło Absol-
wentów, którego Zarząd ukon-
stytuował się w sposób następu-
jący: kol. Wacław Fiłon—prezes,
kol. Masewicz Stanisław — wice-
ptezes, kol. Dekurniewicz Wiktor
—sekretarz, kol. Cimochowski
Wacław — skarbnik, kol. Pitkie-
wicz Franciszek — członek zarzą-
du. Dyżury odbywają się w ponie-
działki, środy i piątki od godz. 6
do 8 w lokalu przy ul. Zamkowej 3
m. 3.

— Walny Zjazd Oddziału Wi-
leńskiego Z. H. P. Dziś odbędzie
się Walny Zjazd Oddziału Wileń-
skiego Związku Harcerstwa Pol-
skiego. Porządek Zjazdu następu-
jący: Godz. 9.30 Msza św. celebro-
wana przez J. E, ks. biskupa Kazi-
niierza Michalkiewicza. (Kościół
św. Michała, ul. Wolana). Godz. 10
m. 30 otwarcie Zjazdu. Obrady
odbędą się w sali Śniadeckich
Uniwersytetu.

— Komunikat Zw. Pań Do-
mu. Związek Pań Domu przyj-
muje zapisy na kurs robót szy-
dełkowych - 1 drutowych. Zapisy
w lokalu Szkoły Pracy Domowej,
Biskupia 4—1 w godz. od 8-ej
do 2-giej. Oplata za kurs od
członków zł. 8. Panie nie należące
do Związku opłacają zł. 10.—Kurs
4-го tygooniowy, dwa razy w ty-
godniu po 2 godz. od 5—7 po
połud. w poniedziałki i piątki,
będzie rozpoczęty dn. 9 maja.

Tamże przyjmuje się zgłosze-
nia letnisk we wskazanych wyżej -
godzinach.

RESTAURACJA

„POLONJA“
Micklewlcza 11, tel. 5-93

DIŚ

— Zebranie członków Związku
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© wadze 0,06Ez (unie-
1о°/о- Patent №13408.

Syczek z waty nasyconej eytrynianem żelaza
w połączeniu z kwasem winnym I cytryno-
wym, całkowicie neutralizuje zabójcze dak
łanie tlenku węgla, amonjaku I kwasu je

Przestrzeń wolna, przeznaczena do utrzymania
sokości temperatury, hniezbę-

dnej do wydzielania emanacji radjoakt:

wa z waty nasyconej azotanem toru, za-
Jającym w dymie tytoniowym wszelkie za-

razki, oraz wytwarzającym emanacją radjo-

wypadkachprzewiekiych ehoróbpier:
stowych, szczególnie gruźlicy. PatentNe48852:

 

em winnym I cy-

Patent N 1. Я    
jywnej.

 

 

$ączek z waty nasyconej eytrynianem żelaza
w połączeniu z kwasem winnym i da
wym o wadze 0,06 gr.-—zobojętnia (unieszk:

dliwia)nikotynę w 1007/,'/,, oraz całkowicie neu-
tralizuje zabójcze działanie tlenku węgla,
amonjaku ! kwasu pruskiego.

Przestrzeń wolna, przeznaczona do utrzymania
odpowiedniej wysokości temperatury, niezbę-
dnej do wydzielania emanacji radjoaktywnej.

„Sączek z waty nasyconej azotanem toru, za:te"
ljającym w dymie tytoniowym wszelkie za-

razki, oraz wytwarzającym emanację radjo=
aktywną, stosowaną — jak zaznaczono w pa-
tencie — w wypadi
piersiowych, szczególnie gruźlicy.

Glizy z bibułki samospalającej się

„DWUWATKI“ „PREPAROWATKI „DWUWATKI NR. 44“| „PREPAROWATKI” m
WYNALAZKI Paleni: Nr. 13498| POTRÓJNE” Patent: Nr. 13498| „ЕМ Zastosowane w ostatnich

` Św. Ochr. Nr. 152 Pałenty: = ea Św.Ochr. Nr. 152 Patenty: Nr. 8983 | dnlach do wszystkich wyrobów
; Nr. 13498

z DZIEDZINY CHEMJI М Nr. 13852 FABRYKI GILZ
о-

Patent Ni 13498.    kach przewiekłych chorób

Patent Ne 13852  
„SOKÓŁ”

W. KWAŚNIEWSKI

i F. PACHOLCZYK

w WARSZAWIE,

ui. Leszno 108.

Tel. 266 42, 293-99.
 

Prosimy przeczytać przedruki i odpisy patentów, orzeczeń i świadectw, znajdujące się w pudełkach.
Wynalazki sprawdzone i potwierdzone przez najpoważniejsze instytucje rządowe | naukowe w kraju.

WYSTAWZA „NIEZALEŽNYCH“
w pawilonach „Targów Północnych".

Bardzo to trudno pisać recen-
zję o zbiorowych wystawach t. zw.
„Salonach** obrazów, tem bardziej
gdy się ma wśród artystów kilku
serdecznych przyjaciół... i śdy wy-
stawa obfituje w kilkanaście kom-
pletów płócien pierwszorzędnych.

Brak miejsca ogranicza rozmiar
recenzji niniejszej obcinając ją do
skrutów telegraficznych. -
A więc zaczynamy...
Wsiewołod Dunin - Marcinkie-

wicz. Wspaniałe plamy słońca...
Kilku kleksami wydobywane o-
gromne efekty na malutkich pejza-
żykach.

Oryginalność, odrębność, odwa-
ga w wypowiadaniu siebie.

Dawidowski Wacław. Odrębna
technika, nieco matowe, ciekawe,
śmiałe.

Gadomski Tadeusz. Portrety,
omalże cały senatus decanorum.
Znany Wilnu, lubujący się w baro-
kowym nieco ujęciu osób portre-
towanych. Plastyka, barwistość.

Kulesza Marjan. Przesubtelne“
martwe natury, wypieszczone i
subtelne w ujęciu „Główka”, „Bai-
ka“ — bardzo dobre.

Schwanenbach Teodor. Wielki
kochanek morza i słońca... Grawi-
tacja i ruch fal doskonałe, dużo
kurążu, wielkie odczucie natury.

Znamierowski Czesław pokazał
co umie... garścią całą rzucił snopy,
zachodzącego słońca na leśne wrzo
sowisko i wyczarował chmury..;
„Na deszcz”, „Ku wiośnie” —:są
ołótnami, których można pogratu-
ować artyście... Brawo, brawol

«wielki krok naprzód,
Korsak Włodzimierz król kniei,

wielki jej znawca i poeta... piórem
i piórkiem pokazał kilakanaście

tuszowych rysunków lasu... Dosko
nale odczute i prawdziwe.

Z artystów, eksponatorów, po-
za Towarzystwem:

Korzeniewskiej Marji b. dobry
akt dziewczyny, Wysockiej Emilii
„Salon“ wspaniały i najlepszy ze
wszystkich, ostatnio oglądanych
wnętrz, dużo słońca, głębi, dobre
ugrupowanie postaci.  „Salonik“
jest — kochany.

2 „Niezaležnych“  portreci-
stów na czoło wysuwa się p. Wła-
dysław Dunin - Marcinkiewicz z
kilku doskonałymi portretami,
wśród których portret St. Wysoc-
kiej i autoportret zwraca uwagę.

Wielki czarodziej barwy i słoń-
ca C. Wierusz-Kowalski pokazał
słoneczne widmo „Zielonej Pani" i
kilka oryginalnie  pomyślanych
krajobrazów. „

Možnaby jeszcze dlugo i dužo
wartościowych ziarenek z wysta-
wy wyłuskać, ale miejsca już nie
'staje.. a ci co zostali pominięci...
niech się nie gniewają, a popra-
wią... F. D.

ZA SKUTECZNOŚĆ WYNALAZKÓW PRZYJMUJEMY CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!
aDJVA A) AK 4 NNNNAA r T

01
10
00
0
1
0
0
1
0
)
W
W
4
1
1
4
1

A
A
A
A
)
A
!

PORE
Zawody konne 3 Dyw. Artylerii.

W Werkach odbyły się dosko-
nale udane zawody konne, które
zgromadziły na starcie sporą ilość
zawodników.
W konkursie dla pp. oficerów

zwyciężył kpt. Bełdycki na koniu
„Nana“.
W konkursie dla podoficerów

Makabi zdobywa dwa

Pierwszy mecz piłkarski o mi-
strzostwo Wilna wypadł blado.
Na ogólne ujemne wrażenie wpły-
nęła w pierwszym rzędzie fatalna
pogoda. Deszcz lał przez cały
czas gry i znacznie utrudniał gra-
czom w prowadzeniu planowej
akcji. Rozmokłe boisko przeisto-
czyło się w wielką kałużę, a na-
siąknięta wodą piłka nie chciała

odbijać się ani od buta, ani też od

błota.
Mecz jednak odbył się. Ma-

kabi, nie wiedząc formy Laudy

wystawiła najlepszy swój skład,

Lauda zaś wystąpiła ze staremi

 

Z Rosji sowieckiej.
Zamach na komendanta GPU,w Pieszczeniewicach.

"P£(Z (pogranicza donoszą iż) w

ub, $rodę w m. Pleszczeniewicach

na Białorusi sowieckiej nieznani

sprawcy ciężko postrzelili komen-

danta mejscowego G. P. U. ko-
misarza Chramkowa, Chramkow
wieczorem przechodząc ulicą zo-

stał napadnięty przez dwóch oso-  
 

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— Zebranie Koła b. Wycho-

wanek gimnazjum SS. Nazare-
tanek odbędzie się dziś o go-
dzinie 4 pp. w lokalu szkoły.
Omawiany będzie projekt wy-
cieczki na Zielone Swiątki do
Legaciszek.

NADESŁANE.
Ostrzeżenie. Doszło do mej wiadomo-

ści, że były moj pracownik Karol Stani:
sław Smolakiewicz obchodzi lokatorów
zarządzanych przezemnie domów i pobie-
ra od nich tenutę dzierżawną. Ostrzegam
Sz. lokatorów nie prowadzić z nim żad-
nych rozrachunków, nie wydawać mu
żadnych kwot pieniężnych, gdyż takowy
z dniem 1 maja 1932 roku został prze-
zemnie zwolniony i pokwitowania prze-
zeń wydane uznane zostaną za nieważne.

Biuro Zarządu Nieruchomościami
„Administrator* — A. Kuryłło.

DOBROCZYNNOŚĆ.
—Bardzo biedna wdowa błaga o wó-

zek dla 2-ga bliźniąt, by móc je wozić do

Dziennego Żłobka. Adres: Józefa Micha-

iowska, Trocka 12, m. 6.

 

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego*.
Ku uczczeniu ś. p. Marji z Szydłow-

skich Wołłowiczowej —  Wiktorostwo
Godlewscy na IX Konf. Tow. Pań Miło-
sierdzia Św. Wincentego a Paulo 10.— zł.

Ku uczczeniu dnia lmienin czci-
$odnego prof. Stanisława Kościałkow-
skiego — Bronisławostwo Szakienowie
zł. 10.— dla najbiedniejszych m. Wilna.

od 9. -ej POPULARNY DANCING
KONKURS na „TANGO"

Z ZA KOTAR STUDJO.
Pogadanki, muzyka i śpiew

dla wszystkich.
Dzisiejsza „audycja. dla wszystkich”

o godz. 16,20 przyniesie radjosłuchaczom
naszych wsi i miasteczek pogadankę
p. T. Bujnickiego o Świętym Stanisła-
wie, którego uroczystości dzisiaj właśnie
obchodzimy, a następnie p. H. Hohen-
dlingerówna mowić będzie o pokrzepia-
jącem działaniu śmiechu na człowieka.
Jej pogadankę zilustruje szereg weso-
łych piosenek, odśpiewanyck przez p.
Wandę Hendrychównę i Adama Ludwiga.
Następnie p. Witold Jodko odegra sze-
reg miłych i przystępnych melodyj na
cytrze.

Q Marszałku Piłsudskim,
O godz. 17,30 na zakończenie tego-

rocznego cyklu odczytów dlu maturzy-
stów nadany zostanie z Warszawy odczyt
p- Ministra Oswiaty Janusza Jędrzeje-
wicza, który będzie mówił o Marszałku
Józefie Piłsudskim.

Dzieci, dzieci, posłuchajcie!
Poniedziałkowa audycja dla dzieci

(godz. -15,45) składa się z dwóch części.
Najpierw p. Józef Gliksmabn opowie-
młodym radjosłuchaczom  historję po-
wstawania odzieży w pogadance p. t.
„Jak zrobiono twoje ubranko?”  Na-
stępnie odczytana zostanie poetyczna
legenda o świętym Stanisławie, napisana
przez p. Janinę Ganowską.

Feljeton K. Leczyckiego.
W. poniedziałek 9 maja o godz. 19,20

przed mikrofonem wileńskim zabierze
głos autor „Sztuby”, p. Kazimierz Le-
czycki, który opowie radjosłuchaczom
o swych wrażeniach z Jugosławji, gdzie
ostatnio bawił przez czas dłuższy, sty-
kając się z jugosłowiańskiemi sferami
kulturalno-artystycznemi,

ODAMI.

bników, którzyjoddali ;do niego
kilka strzałów, raniąc go w brzuch
i bok. ranny Chramkow znany
był z okrucieństwa podczas do-
chodzeń śledczych. Zachodzi przy-
puszczenie, iż zamachu dokonali
b. więźniowie polityczni.
—

Upadek wpływów komonistycznych.
Przed kilku dniami aresztowa-

ny został wybitny komunista,-czło-
nek Ill Międzynarodówki i dele-
gat C. P. K. B.C. przy którym znale-
ziono nader ciekawe dokumenta
i dane statystyczne. Jak wynika
z nich działalność komunistyczna
na terenie Województw Wschod-
nich mimo znacznej i intensyw-
nej agitacji nietylko nie wzrasta
lecz maleje i komunizm poczyna
tracić wszelkie wpływy. Ze spra-
wozdania C. P. K. B. S. wynika
iż członkowie partji i jaczejek
komunistycznych nie przejawiają
żadnej inicjatywy w kierunku por-
wania tłumow i bezrobotnych do
antypaństwowych wystąpień, ja-
czejki komunistyczne z każdym
dniem tracą członków.

 

* POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 8 maja.

10.00: Transm. nabożeństwa ze Lwo-
11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom.

meleor: 1215: Poranek symfoniczny z
Filharm. Warsz. 14.00: Aud. rolnicze i
muzyka z Warsz. 15.55: Aud. dla dzieci.
16.20: Audycje dla wszystkich Nr. 6.
17.15: Kącik językowy z Warsz. 17.45:
Pogadanka z cyklu „Kobieta ma głos”.
18.00: Koncert z Warsz. 19.00: Piosenki
litewskie. 19.20: „Co się dzieje w Wil-
nie?“ — pogad. 19.40: Progr. na ponie-
działek. 19.45: Słuchowisko z Warsz.
20.15: Koncert z Warsz. 21.55: Kwadr.
liter, z Warsz. 22.10: Recital śpiewaczy
z Warsz. 22,40: Kom. i muzyka tan.
z Warsz.

Poniedziałek, dnia 9 maja.

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja
dla poborowych: pogadanki i muzyka.
13.20: Kom. meteor. z Warsz. 14.10: Pro-
gram dzienny. 14.15: Opera francuska
(płyty). 15.05: Kom. z Warsz. 15.25: „Bi-
lans mojej ankiety w szkole” — odczyt z
Krakowa wygł. prof. J. Reiss. 15.45: Au-
dycja dla dzieci. 16.20: Lekcja franc. z
Warsz. 16.40: Codzienny odcinek powie-
ściowy. 16.50: Wesołe piosenki (płyty).
17.10: „Bohaterowie“ — odozyt z Warsz.
wygł. dr: Jan Fryling. 17.35: Muzyka lek-
ka z Warsz. 18.50: Wileński komunikat
sportowy. 19.00: „Litwini w Prusach" —
odczyt. 19.20: „Wrażenia z podróży do
Jugosławii” — felj. 19.35: Progr. na wto-
rek i rozm. 19.45: Pras. dzien. radjowy z
Warsz. 20.00: „Jak słyszymy muzykę
przez radjo?* — felį. ze Lwowa, wygł.
dr. Zofja Lissa. 20.15: Koncert popul. z
Warsz. 21.35: „Catana wyrzekania“ —
felj z Warsz. wygł. J. Warnecka. 21.50:
Recital fortepj. z Warsz. (Franciszek Os-
born) 22.4$: Kom. i muzyka taneczna z
Warsz.

wa.

Wstęp na dancing Polecamy kolacje rekla-
do g. 10 w. łącznie
z podwieczorkiem

2 zł. od osoby.

mowe z 3-ch dań I kawy

6) G) 3zł. 50 gr. ©) ©

zwyciężył ogn. Kapoczkin.
Ponadto odbył się szereg kon-

kurencyj ułańskich, jak: wolty-
żerka, władanie białą bronią itd.

Po zawodach dow. 3 grupy art,
płk. Schrótter rozdał zwycięzcom
nagrody.

pierwsze punkty,

„świazdami”. Zobaczyliśmy więc
doskonale ongiś grającego Pronie-
wicza w bramce. Ponadto powró-
cili na boisko obaj Bernatowicze,
Mackiewicz, Markiewicz, Sokoliń-
ski i Janek Wasilewski. Gracze ci
nie wrócą już chyba nigdy do
swojej dawnej formy, jednak miło
est ujrzeć starych znajomych,
którzy jakoś nie mogą rozstać się
ze sportem.

Do przerwy gra była nieco
žywsza i Makabi z wyrobionej
pozycji przez Szwarca, a wykoń-
czonej przez Kotłowskiego, zdo-
bywa dwie pierwsze bramki.
Deszcz tak leje, że robi się szaro,

ale sędzia uparcie wciąż świżdże
i po przerwie mecz w dalszym
ciągu trwa. Makabi przez dosko-
nalego Ickowicza i przez Anto-
kolca zdobywa jeszcze dwie bram-
ki. Strzał karny do bramki Laudy
idzie górą i nareszcie mecz kończy
się, po ambitnej grze ze strony
Laudy, na korzyść Makabi w sto-
sunku 4: 0,

Sędziowal p. A: Kisiel. Pu-
blicznošci, jak na fatalną pogodę,
b. dužo.

Podczas zawodów przygrywała
orkiestra Laudy.

Dzisiejszy dzień sportowy.

Od samego rana rozpoczynają
się dzisiaj uroczystości, związane
z otwarciem przystani wioślar-
skich.
O godz. 8.30 zbórka na przy-

stani członków Wil. Т. W.
O godz. 9 Msza św. w kościele

św, Kazimierza.
O godz. 12 zawody lekkoatle-

tyczne na Pióromoncie: „Dzień
sztafet i płolków”.

O godz. 12.30 Sidorowicz star-
tować będzie do pobicia rekordu
Polski na 1000 metrów.

O godz. 15 chrzest łodzi i pod-
niesienie bander na masztach
przystani wioslarskich.

O godz. 16,30 na boisku Ma-
kabi mecz o mistrzostwo Wiłna
między Ogniskiem a 6 p. p. leg.

Wieczorem zawody bokserskie
na fundusz olimpijski.

Otwarcie schroniska w Naroczu.
Największe jezioro Polski jest rok

rocznie odwiedzane przez licznych tury-
stów, którzy przyjeżdżają z całej Polski.

Nad cudnemi brzegami Narocza
istnieje schronisko turystyczne, które w
tym roku w pierwszym dniu Zielonych
Świątek ma być uroczyście otwarte.
dniu otwarcia Wszechświatowe Biuro
Podróży „Wagons Lits Cooc" organizuje
zbiorową wycieczkę samochodami.

Udział w wycieczce «idę należy
zawczasu do p. N. Halickiego, Mickie-
wicza 6.

Doroczne Walne Zebranie Sekcji
Wioślarskiej Akademickiego Związku
Sportowego w Wilnie wybrało w dniu 4
maja 1932 r. nowy Zarząd w składzie na-

stępującym:
Prezes — Michał Turło, wiceprezes—

Emir Tuhan-Baranowski, członkowie za-
rządu: Stanisław Bartoszewicz, Eugenjusz
Wilczewski, Władysław Pieślak i Bole-
sław Marczewski; ref. pływacki—Wiktor
Stankiewicz; ref. turystyki — Tadeusz
Szumański. Komisja sportowa: Lech
Beynar, Kazimierz Bartoszewicz i Kon-
stanty Kwiesielewicz.

Sekretarjat Sekcji czynny ma przy-
stani wioślarskiej (wejście od ulicy Ta-
deusza Kościuszki) w godz. 16—18-ej.

Na kortach tenisowych A. Z. S.
Pierwszy turniej tenisowy zorganizo-

wany przez A, Z. S$. dał wyniki następu-
jące:
2 W grze pojedyńczej pań zwyciężyła
Grabowiecka-Dowborowa 6:3, 6:4.

W grze pojedyńczej panów turniej
wygrał Grabowiecki zwyciężając Tur-
czyńskiego 6:3, 6:3.
W grze podwójnej pań wygrała para

Hohendlingerówna — Grabowiecka, zwy-
ciężając Dowborową i Florczakową 6:1,
4:6, 8:6. С
W grze mieszanej zwyciężyliGrabo-

wieccy parę Hohendlingerėwna — Pimo- |
now L. 6:0, 6:4,

W turnieju wzięło udział 18 tenisi-
stów.

W najbliższym czasie nastąpi poświę-
cenie kortów A. Z. S$. i turniej mi
klubowy. JaNie -  
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Zpogranicza.
Manewry litewskie w Oranach.

£Z pogranicza donoszą, iż dnia
17 maja rb. na przedpolu w Ora-
nach litewskich rozpoczynają się
wielkie wiosenne manewry armii

litewskiej. W manewrach wezmą
udział wszystkie rodzaje broni
łącznie z pułkiem lotniczym.

Konferencja z Litwinami w sprawie spławu na Mereczance
I Niemnie.

W przyszłym tygodniu odbę-
dzie się polsko-litewska konfe-
rencja graniczna poświęcona

sprawie spławu drzewa na rze-

kach Mereczance, Niemnie i jej

dopływach.

Trzebienie lasów granicznych przez Litwinów.

W związku z masowym wyrę-
bem lasów przez Litwinów w
ostatnich dniach w lasach po-
granicznych, a szczególnie w Su-
walszczyźnie zauważono stada
sarn wędrujących z lasów  li-
tewskich do polskich. Przedwczo-
raj w pobliżu wsi Rynki koło

 

NIE
UNIKAJMY

Kopciowa znaleziono postrzeloną
sarenkę. Wobec okazania się tych
pięknych i szlachetnych zwierząt
na terenie poleskim pojawiło się
w lasach granicznych mnóstwo
kłusowników, którzy nielegalnie
polują na sarny.

DZIENNIE GBIEENSKA

Ucieczka z więzienia Ii tewskiego.

Dnia 6 bm. rano na odcinku

granicznym Druskieniki przekro-

czył granicę pewien osobnik,

który podał się za zbieglego

więźnia politycznego Władysława

Piotra  Czyżewicza.  Czyżewicz
zbiegł z więzienia litewskiego w

Lejpunach. Zbiegłego Czyżewieza

odesłano do dyspozycji władz.

Zagadkowy mord na stacji w Niegorełoje.

Ze Stołpców donoszą, iż dnia
5 bm. w pobliżu Niegorełoje zo-
stał zastrzelony przez agentów
GPU pewien osobnik, który wy-
skoczywszy z wagonu pociągu
międzynarodowego, zdążającego
do Warszawy usiłował ukryć się
w pobliskich budynkach stacyj-
nych. Osobnika owego šledzili
już w drodze agenci. Sledzony
widocznie zorjentował się i rzucił
się do ucieczki, lecz został za-
bity.

Ciekawe jest, iż osobnikowi
zabrano niezwłocznie teczkę, któ-

rą on kurczowo trzymał w za-
ciśniętej ręce.

Ponieważ strzały agantów za-
alarmowały podróżnych, komen-
dant stacji wyjaśnił, iż został za-
strzelony złodziej, który skradł
pewnemu wojskowemu teczkę z
pieniędzmi. związku z tym
wypadkiem wśród podróżnych
kursowały różne wersje. Mówio-
no, iż został zamordowany pe-
wien kurjer dyplomatyczny, czy
komunista znany moskiewski, któ-
ry z ważnemi dokumentami usi-
łewał zbiec zagranicę i inne.

Wysledienie J ' rusi sowle-
ckiej.

Onegdaj rano na odcinku
granicznym Mińkiewicze straż so-
wiecka wysiedliła z granic Rosji
sowieckiej 2 rodziny niemieckie
w ilości 7 osób.

Mężowie rodzin byli ostatnio
zatrudnieni w fabrykach sowiec-
kich na Białorusi sowieckiej.

Wysiedlonych po wstępnem
dochodzeniu odesłano do War-
szawy, skąd udadzą się do Nie-
miec.

 

Z KRAJU.
Wielki pożar w Wołożynie.
NOWOGRÓDEK (Pat). One-

gdaj wskutek nieostrożnego obcho
dzenia się z ogniem, wybuchł:w
miasteczku Wołożyn groźny po-
żar, który strawił 6 domów mie-
szkalnych i kilka zabudowań go-
spodarczych. Straty wynoszą 35
tysięcy złotych.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 7. V. 1932 r.
Walaty | dewizy:

Dolary 8,85';,—8,87'|,—8,83'|,.
Belgja 125,!:5—125,46—124,84.
Gdańsk 174,85—175,28—174,42.
Holandja 361,25—362,15—360,35.
Londyn 32,80—32,96.
Nowy York kabel 8,902—8,922—8,882.
Paryż 35,13—35,22—35,04.
Praga: 26,38—26,44—26,32.
Szwajcarja 174,25—174,68—173,82.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 212,27.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe.
40), pożyczka Inwestycyjna] seryjna

91. 5%, kenwersyjna 38 5%, - kolejowa
30,25. 6%, dolarowa 55,50—54,50. 4%, do-
larowa 45,50—45,75. 77/4 Stabilizacyjna
48—50—47,75. 89, L. Z. B. G. K. 14B.R.,
obligacje B. G. K. 84 Te same 7 |, 83,25.
7% L. Z. ziemskie dolarowe 50. 4!|,/,
ziemskie 36,50. 4',0|, warszawskie 44—
43. 50/, warszawskie 45—46,75. 8'/, wer-
szawskie 57,50—58,25 (drobne) — 78,50.
10%, Lublina 55. 8%, Piotrkowa 52,50.
10/, Siedlec 53,25. Tendencja słabsza,

Bank Polski 70. Lilpop 12,25. Paro-
wozy li Ii em. 8,50. Tendencja prze-
ważnie słabsza.

ŚŁONCA
=="ODPIEGÓW

UCHRONI NAS ZDEJĄ
   

 

   

EPEE PIERCETO

AKUSZERKI
ISEMWZ EE

AKUSZERKA
MARJA LAKNEROWA
przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kasztanowa 7 m, 5.

WZP69

i Zdrojowiska i

Rabka Pensjenat

„Helios* komfortowy, Ce-

ny przystępne. Oktawja

Piechocka. Telefon 70.
12392—4 o

KAKAO

 

<HELI | PONO.OR Lm a= bohaterki filmu „Parada Miłości" JEANETTE ocetgn i R
KIRO- gra bohatera f. „X—27* ora Mac Pizepych wystawy i strejów. Szampsński humor
TEATR «H L i 0 S» Leglen w rewelacyjnem arcydziele Afera Mężatki Atrakcje dźwiękowe. CENY SC; na 1-sz

ulica Wileńska 23, tai. 326. seans: balkon 56 gr. parter 80 gr na poz. seanse balkon 70 gr. Parter od 1 zł. Pocz. seans. o g. 4, 6, 8 i 10,15.

 

602 DZIŚ OSTATNI DZIEŃ! Początek o godzinie
PIERWSZY DŹWIĘKOWY Š 2-ej. Dziś!

Ke „HELIOS“ !
Największa i najsłynniejsza sen-
sacja doby obecne,

SZANGHAJ - EXPRESS
Teatr99 Arcydzieło dźwiękowe znakomitego reżysera Anna May Wong | najwytworniej-

ul. Wileńska 38. Józefa Sternberga Rekordowa obsada: MARLENA DIETRICH, szy pna Rona fre Brock.
Film osnuty na tle OSTATNICH WYDARZEŃ W CHINACH. — Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów

o godz. 4, 6, 8 i 10.30. Na 1-szy seans ceny zniżone.

 

«HOLLYWO00D»
MICKIEWICZA 6 22.

ko CASINO
Wielka 47. tel. 15-41.

Dziś

wedno CASINO i
Wielka 47. tel. 15-14.

Króla Artura".

 

no-dźwiękowym
filmie

 

ostatni dzień! Huragan śmiechu, zachwyt, podziw
I entuzjazm wzbudzi nejwiększa komedja sezonu p. t:
Rekord humoru, fantastyczneści tematu, potęźnej wystawy i gry aktorów osiągnie bezwątpienia film „Ma Dworze

Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o g. 2, 4, 6,8 i 10. Na 1-szy seans ceny zniżone.

MELODJA SZCZĘŚCIA

 

HOLLY KINO-TEATR | Dzłśl Najpiękniejsza para kochanków urocza JEANNETTE GAYNOR | CHARLES FARREL w przebojewym śpiew-
Nad pregram: Najnewsze atrakcje dźwiękowe. Początek
seansów o godz. 4, 6, 8 | 10,80, w dnie świąt. e godz. 2.

Na 1-szy seans ceny zniżone.

 

„ła dworze Króla Artura" Snn;”

 

L: Maureen O'Sullivan,
ogers ersz Ley.

 

Jutra! Najdowcipniejszy film świate! Smiać się będą wszyscy! Król wesołków genjalny komik BUSTER KEATON
Wielka epopea humoru Tysiące niezwykłych przygód, jakie Buster prze-

szerszych rzesz naszej Szanownej Klijenteli,
sprzedeży reklamowej maximum 6 metrów sukna bielskiego,

wy najpoważniejszych w kraju fabryk włókienniczych   

   

   

®

 

   

„PATENT“

 

OSTATNIE DNI
Wiosennej SPRZEDAŻY REKLAMOWEJ

SUKNA, WEŁNY i JEDWABIU
i RESZTEK FABRYCZNYCH

ceny nieznane jeszcze w WilnieI
Ze względu na ograniczoną ilość towaru przeznaczonego dla sprze-
daży reklamowej | powodowani chęcią zaspekojeria potrzeb jaknaj-

wydzielamy podczas
wełny

lab jedwabiu na osobę.

Ё. KAZASKI, WILNO, WIELKA 36.
Jedyny w Wl'nie | na Kresach Kensygnacyjny Dom Towaro

 

OSTRZEŻENIE!
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-
łowartościowe piwo w używane butelki

RCYKSIĄŻĘCEGO BROWARUA Ę

W ZYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. Kon-
sumentów Przeto ostrzegamy przed falsy-
fikatami i prosimy uważać przy kupnie

prawdziwego wszechświatowej sławy

Piwa Żywieckiego
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR w ŻYWCU
R a: 19, iš—62.

—0 o

Letniska do wynajęcia DOM DO SPRZEDANIA MIESZKANIE, 4 pokoje,
2—3—4 pekojowe (z ku- drewniany, z dużym o- przedpokój i kuchnia, do
chniami) w suchej miej- grodem przy ul. Anto- wynajęcia. Ul. Zygmun-
scowośc! nad Wilją. So-
snowy las, plaża. Odle-
głość od Wilna 13 kim.w swojej najlepszej

kreacji dżwiękewej Baster NA Froncie żywa na froncie I za tyłach jako żełnierz i miljoner. Nad program: Atrakcje w sironę Niemenezyna,
dźwiękowe. Dla młodzieży dozwolene. Początek © g. 4, 6, 8 i 10,30, w dnie świąt e g 2. Na 1 seans ceny zniżene komunikacja autobusowa

 

"WARE «PAN» Dziś premjera| Przepiękny dżwiękowiec z ulubieńcem publiczności
słynnym I60 SYMEM i uroczą KWELINĄ HOLT w rolach głównych

tle melodyjnej ilustracji muzycznej przeplatanej przepysznym śpiewem roryjskim
Dziewczę z nad Wołgi.

Informacje osobiście !
telefonicznie ul. Mickie-
wicza 38 m. 6 tel. 12-12

162—0
 

i w wykonaniu słynnej orkiestry.—Nasze aparaty dźwiękowe oddają śpiew naturalnie precyzyjnie jak bezpośrednio w Anielinie i Ustroniu

 

Ul. WIELKA 42. Dramat źżyclowo - erotyczny na

2 ze sceny.—Rosyjskie tańce—Ciekawa treść z Życia ros
1 ostatni Dziennik Pata.—Początek o gadz.

mn

DŹWIĘKOWY Dziśl Wielki podwójny programi 2
KINO-TEATR „L U X“ | |
ul. Mieklewicza Nr./11 tel. 15-62

 

KINO-TERTR «STYLOWY» | |
WIELKA 36.
 

godziny huraganowego śmiechu
100 proc. rawja
džwlękowa p, t: Wielka Parada Fora

kiego. —
4, 6, 8 i 10,30. Na I-szy seans ceny zniżone.

Pat i Patachok W Luma Parku
z udziełem najsłynniejszych gwiazd świata. Humor! Zabawa! Przepych
wystawy. Początek o godz. 4=ej, w dnie Świąt. o g. l-ej. Ceny od 4

> TRS WON TETODODNÓG PY МРЫ IOOO4 POWIROANOOŁÓDKIZA BOOOAZA TTRAWEZROCTOWZOK SIAZORZKTOOKAWWIABOTZEKACTA

Od dnia 8 de 14 maja włącznie n lękni i
sze dźwiękowe arcydzieło Va boisz" Pagani ma Aravarre | Renće Adoree. Nad

lad program: Najnowsza atrakcja Paramountu

 

arcyzabawne awantury 2-ch największych
komików doby obecnej (w 10 aktach.)

gr.

W relach głównych Ramen Ne-
rogram: Królowie śmiechu

Pat I Patachon na własnych śmieciach — Chłopcy do rzeczy—arcyzabawna komedja farsa w 10 akt.
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NIGDY NIE ZAPOŽNO
pomyśleć o swem zdrowiu,

tembardziej jak już cierpisz na chorobę nerek,
pęcherza, wątroby, kamieni żółciowąch, złej
przemiany materji, na bóle artretyczne czy
Pono na wzdęcie żołądka, odbijanie się
lub skłonaości do obstrukcji. Pamiętaj, że uigdy
nie jest zapėžno, gdy używać będziesz

zioła moczopędne

„DIUROL“ Gąseckiego,
które zapobiegają nagromadzeniu się w ustroju
kwasu moczowego i innych szkodzących zdro-
wiu, substancji, zatruwających organizm. Wszel-
kie bóle ustąpią, 49 wytrwale używać będziesz
ziół „DIUROL“ Gąseckiego. Osłodzony edwar
z ziół „DIUROL“ jest smaczny, zupełnie nie-
szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her-
baty. Dziś jeszcze kup pudełke oryginalnych
ziół „DIUROL” Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy
rzekonasz się o dodatnich skutkach ich dzia-
ania, zalecać je będziesz swym znajomym. Spo-
sób cia na opakowaniu. Oryginalne zioła
„DIURÓL” Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają
apteki i składy apteczne. Reg. M. S. W. 1486  DE 15r0

PIEGI, ptam

GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganąIcorocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku I sta-
nu, kosi miljony ludzi. — Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu, grypy upor-
Szywego,jmęczącego kaszlu! Ł p. stosują

ma p.p. Lekarze:

 

UWAGAI Do Sz. Klijenteli.
Mamy zaszczyt zawiadomić iż z dniem 6

b. m. personel fryzjerski firmy „Michał* na
czele z damskę TRA p. Weroniką prze-
chodzi do firmy „F. Chrul I A. Skorek" ul.
Zamkowa 24.
z-Qo __Z poważaniem P. Chrul l A. Skorek.
 

„Kieszenkowa Pepalarna”,
oto dzieło, które ua 2000 stronach druku peti-
term: obejmie całokształt wszystkich wiadomości
i informacji z życia R — bogaty » po
ważny materjał naukowy — który zastąpi cały
szereg dzieł naukowych i odpowie każdemu na
wszelkie pytania natury naukowej, litecackiej,
społecznej, politycznej i gospodarczej.

Wskaże każdemu di do celu!
Kupić powinien i może każdy! Cena niska —

na spłaty!

 

 

Sucha miejscowość, las
sosnowy, rzeka, 1 kim.
od stacji kolej. w Anie-
linie z utrzymaniem са-
łodziennem, w Ustroniu
bez utrzymania. Produ-
ktyna miejscu. Poczta

 

Gudohaje, Zspolska.
8888—1 o

LETNISKO 5pokoi dużych
w majątku Miszuczany
do odnajęcia w gm. Tur-
gielsk. Odległość od Wil-
na -20 kim. Komunikacja
autobusowa na miejscu.
Można z utrzymaniem.
Las, rzeka. Dowiedzieć
się: Zwierzyniec, Sesno-
wa 9d. 8987—0е

LETNISKO —
PENSJONAT

Otwiera się z dn. 1. VI.
32 r. w majątku Powia-
daki 40 minut drogi auto-

 

bus; szosą Mejszagol-
ZOZ:
na ejscowość
sucha, lasy, park, jezio-

I. asamocho:plaża, - na e
dy.Rad tortopaa | koś
wi o dyspozy-
cji. Kuchnia zdrowa i
obfita, Ceny kryzysowe.

 
 

  

  
 

 

 

 

 

kolskiej Nr. 96, tamże
wolne mieszkanie. Wia-
domość ul. Dąbrowskie-
go d. 10, m. 1. 101—3

TANIO do sprzedania o-
gród owocowy i warzy-
wny o powierzchni 6/8
sążn. kw., równy i sło-
neczny, bez zabudowań,
przy ul. Żelazna Chatka
27. O warunkach dowie-
dzieć się w sklepie spo-
żywczym arkuną
przy ul. Zawalnej Nr. 16.

174—1

PLAC przy ul. Kalwa-
ryjskiej 132. Całość lub
rarcele. arunki  do-
jedne. Dowiedzieć się:
ielka 33, m. 1. 8240--5

SZCZENIETA „cetry-
irlandzkie” sprzedaję ta-
nio. Ul. Nieświeska Nr.
30—1. 8944—0

 

Zpowoduwyjazdudom
z ogrodem do sprzedania.
Zakretowa 48.  8929—1

Tleszkania
„i pokoje|

 

 

ė z. i ceń (Powiernicze) poszu- Gkereby weneryczne,
S. asgpig A kuje Przedstawicieli na skórne i moczopłciowe.
Same nes PE 6 49, Wilno i całe Wileńskie i Wielka19,ed 9—1I3—7

>> CWĘD=Ś » Eo 0 Oferty 4251—0
a 3 pod, ga aż" przyj

DO WYNAJĘCIA mie- muje iuro oszeń
śiksalęci pokojowe Ka p! Warszawa, =br.A. Cymbier

Zwierzyńcu. Stara 12. al ZZ ra m
(1) AEETND * el. 15-64.

se 2 MŁODA inteligentna o- Mickiewicza 12, róg Ta-

MIESZKANIE duże 5 po-

 

 

towska Nr. 8, zapytać u
dozorcy. 8933—0

|Zbiór znaczków
pocztowych

kupię niedrogo. Ka-
sztanowa 5 m. 6. —20

KAŻDY
może nabyć na dogod-
nych warunkach dzieło,
potrzebne każdemu kul-
turalnemu człowiekowi.
Tanie! Niezbędne! Prze-
konaj się! Żądaj pro-
spektów:  „Kieszonkowa
Encyklopedja Popular-
na”. Kraków,  Józefi-
tów 10. 307
 

Ktoby wiedział o miejscu
zamieszkania kogokol-
wiek z członków rodziny
Stefana syna Symeona
GORBIKOWA — pro-
szony jest 0 powiado-
mienie d-ra Narkiewicza
Wilno, W.-Pohulanka 39.

8345—1

100 SĄŻNI ZIEMI do
sprzedania. Beliny 15.

8919—2

OBEJMUJĄC folwark
poszukuję  spólniczki z
kapitałem 5—10 tysięcy
złotych. Warunek: za-
rząd domem i gospodar-
stwem nabialowem. Ofer-
ty dla „K. K folwark“.

8905

NA JASTRZĘBIEJ Gó-
RZE (Pomorze, kąpiele
na pełnem morzu) jest do
sprzedania lub wydzierża-
wienia na dogodnych wa-
runkach willa bez mebli
o 12 pokoikach koryta-
rzowego systemu. Infor-
macyj pisemnych udziela
Plisowski Kolunja Wileń-
ska, Kręta 15. 8907—1
 

Mieszkanie
do wynajęcia, 5 pokoi
z wygodami. Arsenalska
6, przy Katedrze. 199—0

Mieszkania
7, 6, 4 i 1 pokojowe do
wynajęcia od zaraz. O-
fiarna 2, informacje na
miejscu. 8926—0

Mieszkanie 4-pokojowe z
elektrycznością do wy-
najęcia od 1 czerwca.
Cena 80 zł. miesięcznie.
Śniegowa 20. 8928—1
DZKOKE PY RABA Adi a

PRACA ›
1

MCRZE ZTEYZRWĘCZYIED0
KUCHARKA - gospodyni
samodzielna, uczciwa z
długoletnią praktyką, po-

POSZUKUJĘ
wspólnika (czkę) z kapi-
tałem koło 10000 zł. do
handlowego przedsiębior-
stwa, istniejącego od 6
lat Pośrednicy wyklu-
czeni. Zaułek  Dobro-
czynny 2-a m 1, od 5
do 6-ej pp. 8941—1

iz
Przepowiednia na maj

— Wiesz, Salomon, w
maju z gotówką będzie
napewno lepiej!
— Jakto lepiej z go-

tówką?
— Bo bez gotówki na-

pewne bęśzie gorzej.

S

 

 

siadająca b. dobre šwiad.,
poszukuje posady. Zgo-
dzi się chętnie na pi: | LEKARZE
banję. ul. Montwiłłow- -
ska 8 m. 1. K K. 8909

doktór 6. SZYRNIABT 

STOŁECZNE Biuro Zle-

soba poszukuje posady
do dzieci, może być na

 

 

tarskiej9—2i5—8.

I z ъ N i je- kojowe do wynajęcia. Ja- 3 :
4„Baisam Thiocolan Age“[ | Żądajcie prospektów: 5 ar ePo. sne, suche.  Wilkómier- o. ul. A Dr. WOLFSON

KITT Z owzyc” BE až da o waj mh cere skórna wana'amopoczucie chorego . w 10, 2 EE —оее
oraz powiększa wagę otohja (Poszukujemy zastępców.) Aaaaans pa Uwaga dla emerytów! 212 Aa = AWileńska TeWLAWały: ACZ LE

я ów i ie. į. Podbrodziu do wynajęcia p Sat
Polskaposta kawy SAW Boat. z Mei. za 20 zł. mies. Szczegóły LA esp.

YĆ ZY rady ŻYCZE ość znaczną | szegola” wol-. Wileńskie. na miejscu, ul. Omniańska ws Bi Dr.Zeldowicz
mpa Kupojas KCEL = R NoR OG REAesi a.SEE KSOG 1SKÓRNE

paramzę apojów EXCELSIOR SMACZNĄ" ORŁOWO — MORSKIE MIESZKANIE 4-pokojo- K0ie „Pracy- оаН, :
Chłodzących - Ą L“ „Gryf“ pierwszorzędny we odremontowane do ska 22, m. 11, od 2 pp. 9—11 i 5—8 w. tel. 2-77.

pod firmą: pi SK RES blisko plaży, wynajęcia. Finna 5/2. ea —

„E. TROMSZCZYHSKI“ „aji Uosńcjów ŁAD Ask,kanion,sosy г° 8921 POSZUKUJĘ posady do D=F Zejdowiczowa
\ W WILNIE z  pierwszorzędnych władclciika DrzówaBe. DO WYNAJĘCIA solid- dzieci, umiem szyć, mogę kobiece, wener. chor.dróg
pod kierewnictwem wspėlwlašciclela źródeł zagranicznych, tielovikė, Torad. nej osobie lub pod biuro zająć się gospo larstwem mocz. prz. „12—2 i 46

prowizera W. WRZEŚNIOWSKIEGO|| oraz nasiona roślin Fisharmonji * 64115 — (4) pokój z wygodami, z i U A ul. Mickiewicza 24,
i Poleca: sztuczne wedy mi-|| pastewnych:  koni| K, DĄBROWSKATTmeblami lub bez. Troc- Y*19 m. 2. 31 704—0

neralne (Vichy, Ems, Karlsbad I in-|| ezyna, tymotka I In- ka 11 m. 9. 8924—1 POSZUKUJĘosobyod-ne) I napoje chłodzące, przyrządza-|| ne o wypróbowanejsi-| (F-ma Istnieje od r. 1874 SPRAWY zee iedni SE: KAMIANNA
ne wyłącznie na cukrze.  200—30|| le kiełkowania poleca:|Wilno,ulNiemiecka3m1i | MAJĄTKOWE i Pokój umeblowany z Ii"op, do prowadze-

Zakład: Piwna 7' Zygmunt ! 702—26 wygodami, prawem ko- Guem letnisku. Adres w DRUKARNIAMagazyn: Wielka 50. Vilosui Zavalna 11-а DOM z placem na ie :popAdministracji pa Vis
Ządajcle cennika. Aaaa I dą. Palmę gsolidnym Lubwi- " 89431 I INTROLI

ROA —аст ЗЕЛ z Zu do sprzeda. sarska7 m |. — 8918 OLIGATORNIA
й KILO od 2 Zł. u właściciela. _ 8865—2 DOBRZE I TANIO №- ' DZIERŽAWY

DRUSKIENIKI, 23-poko-
jowy pensjonat umeblo- .
wany skanalizowany, w
pierwszórzędnym _ pun-
kcie wydzierżawię. Dru-
skieniki, Jasna 1, „Kali-
na”. 8920

PIANINA
я zupełnie

nowe
(wielo-

: letnia
gwaran-

la) zł.
1. Ki-

 

WĘDLINY wiejskie ceny 
DUŻE trzypokojowe kom-
fortowe mieszkanie do

chowo opakowuję wszel-
kie meble, posiadam dłu- Ml ZWIERZYŃSKIEGO.

bardzo zniżo!

MMS NA RATY.

 

działeczki ziemi pod let-
niska po 16 gr. kw metr.

DO SPRZEDANIA szcze- oraz centrum z budyn-
nięta rasy seter-irlandz- kami przy szosie Wilno—

wynajęcia lub odsprzeda-
nia w Domu Spółdziel-
czym, Mostowa 3, zapy-
tać dozorcę. 945—0

TTTо

goletnią praktykę. Robo- Mostowa UI.1. Tel';12-44
ta odpowiedzialna. 8
się ul. Jezuicka 6—16.

Dow.
PRZYJMUJE DO DRUKU

DZIEŁA, BROSZURY
8940—2

fjowska 4. H. Abelow. ki. Wileńska 12, m. 3. Warszawa. Miejscowość

 
W.Z.P.Nr.11
 

Pracownia Damskich Sukien I Płaszczy

« Helena » wielka 3, m. 1.
Wykonanie szybkie solidne. 179—30
 

| -

 

ONDOOOOO ZDZ e

Kupno :
Sprzedaž

DO SPRZEDANIA
PIANINO |„SZREDERA” cha, dachówka używana,
koncertowejw b. dobrym Półcegiełki,
stanie niedrogo sprze- różne żelazo zdatne dla
dam, Zawalna (4, m 15. ślusarzy. ul. Nasza Nr. 8.

Bżydawoa: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI |

 

bla»

8913 „2 lodowni 1 miejsc w.

ja з dla ogrodzenia po cenie
kamień _ilsosny. Belkidla okładzin, LETNISKO, 3 klm. od poli

dyle, deski dla piwnic Wilna, w dużym ogrodzie
- oddzielny domek 3-poko-

tnych. Wacław Janowicz jowy do wynajęcia. Mic-
Zamkowa16,m. 3. 8806-0 kiewiczaper 8934—0

 

8909 sucha, zdrowotna, wyso-
kb położona, otoczona
sosnowemi lasami. Do-| =ZZOZ ZEDO

MY dębowe | serum. [iż worc wawie
EMTTASTRA, co godzina. Kościół, świa-

tło elektryczne, telefon,
= na miejscu. Mają-

tek Pełuknia, właściciel-
ka Różańska lub Wilno,
Bakszta 10, m, 4 od 4—5

po poł.

 

Półsuterena, 2 pokoje z EE EZ
Kod.PC 6 ! RÓŻNE | BILETY WIZYTOWE,

Tomasza Zana 13. m "=" ZAPROSZENIA,
8935—0

Do wynajęcia pokėj du-
ży, słoneczny, z osobnem
wejściem dla solidnego
lokatora lub bezdzietne-
go małżeństwa.  Siera-
kowskiego 25—1.

8937—0

KATANA— 1

POTRZEBUJĘ MLEKA
500 litr. do Mleczarni,
Tatarska 14. Można ko-
lejowo. 8853—2
 

POTRZEBUJĘ 100—120
litr mleka dziennie. Ad-
res: „Mleczarnia Wiej-
ska” Mickiewicza Nr, 31

8916

I RÓŻNE KSIĄŻKI

DO OPRAWY

WYKONYWA

PUNKTUALNIE.

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAMI NIECIECKL
 


