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WILENJKI
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

zagranicą 8 zł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia

cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Opłate pocziowa ulszczona ryczałtem

Rok XVI| Wilno,
łan онное
*

DZIENNI
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do Z0-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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Wznowienie rokowań w sprawie linji = już wiedzą Panie, =
lotnicze Warszawa—Wilne—Ryga. = że nadszedł nowy transport pięknych koszul dzien- zu

elefonem od własnego korespondenta.) = nych, kombinacyj pantalonów I pończoszek do ==

т й pikas eh r se asa sprawę; uruchomienia = E RANC ISZKA SERLICZ K =

2 ‘ omunikacji lotniczej pomiędzy Polską a państwami bałtyckiemi na = R CZKI =

* linji Warszawa—Wilno—Dyneburg—Ryga—Tallin. Rok i bijaly = =

Stanisław ORZESZKOWSKI są į asŁotwy: Obecnie Lanadarė, A R, = DORSZ CO ME

b. dziedzic maj. „Tabor', b. członek du Tulskiego Banku otewski będzie bardziej skłonny do rokowań na ten temat.

ZlemukiegowPetersburgu, w zd ы W celuorokowań przeszłorocznych sai do Rygi PRASA SANACYJNA 0 NASZEM

Zmarł w dniu 15 kwietnia 1932 r. w wleku lat 77. z Warszawy przedstawiciele polskiego ministerstwa komunikacji inż.

Przeniesienie zwłok z kaplicy Szpitala Sw. Jakóba do kościoła św. Piątkowski i radca prawny Markiewicz. POŁOŻENIU GOSPODARCZEM.

dak pofękstyo Żlaśna odbędziewię w poniedznik,0. 18 kwetni | | =
wo | w

ogodz.91rin.30 tani tynża Kosciele, zostalo odstąpi pogrzeb na Teatrpolski w Łotwie pozbawiony Organ sanacyjnych ziemiań- Na dowod swego pesymisty-

cmentarzu po-Bernardyńskim, e czem zawiadamia
SYN I RODZINA.

 

i
JANUSZ WINCZA

student Politechniki Warszawskiej, członek kała K! „Arkonia”

pe krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł w Zakopanem dnia 10
marca 1932 r. Został przewieziony do Wilna.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościeie św. Piotra i Pawła

dnia 19 kwietnia o godz. 9 rano, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok
na ementarz Antokolski, o czem zawiadamiają znajomych i przyjaciół

smutni Rodzice, Brat | Bratowa.   
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||| POLSKIE ZAKŁADY IMPREGNACYJNE |||

SPÓŁKA AKCYJNA

ZARZĄD: Warszawa, Wiejska 16.

Zakład impregnacji Drzewa w Mołodecznie
Fabryki —w Czechowicach i w Zadwórzu.

_ IMPREGNOWANIE DRZEWA.
CAŁKOWITE WYKONANIE NOWOCZESNYCH JEZDNI

Z KOSTKI DRZEWNEJ.

_ ZAKŁAD KRAWIECKI

ST. KRAUZE
UL. WILEŃSKA Nt/32 m. 2, I piętro tel. 15—51.

Poleca na sezon bieżący świeżo otrzymany towar.
,Zamówienia przyjmowane są jak z własnych, tak i z powierzouych

materjalėw.

U'w AGA! Idąc z biegiem czasu, CENY na wszelkie
wykonania robót wchodzących w zakres krawiectwa są

ZNACZNIE OBNIŻONE !

Inister Piłsudski w gościnie uSkupiew-
skiego.

(Telefenem od własnego korespondenta.)

WĄRSZAWA. Z Bukaresztu donoszą: Minister spraw wojsko-

wych p. J. Piłsudski wyjechał do maj. Targowiszcza w gościnę do

p. Skupiewskiego, u którego bawił już w roku 1926 ym.
Do Polski powróci p. Piłsudski zapewne we wtorek lub we środę

Min Zaleski w Paryżu.
<Telefonem ed własnego korespondenta.|

WARSZAWA. Z Genewy donoszą, iż minister Zaleski wyjechał

ma niedzlelę i poniedziałek do Paryża na rokowania.

P. Knoli wycofuje się.
(Telefonem od specjalnego korespondenta.)

WARSZAWA. B. Wiceminister spraw zagranicznych, jeden z

najwpływowszych w tym resorcie działaczy sanacyjnych p. Roman

Knoll, wycofuje się ze służby dyplomatycznej i przechodzi do„adwo-

katury. Czyżby jeszcze jeden szczur z tonącego okrętu sanacji?..

Przed konferencją b. premierów.
(Telef. od własnego korespondenta.

WARSZAWA. Do Lwowa wyjechał wiceminister Starzyński, któ-

ry wręczył prof. Bartlowi materjały do spraw gospodarczych w związ-

ku z konferencją, która się ma odbyć w dn. 26 b. m.

Cwiczenia rezerwistów.
(Telefonem od własnego kiorespondenta.)

WARSZAWA. Wyszło rozporządzenie o powołaniu na Ćwiczenia

szeregowych 1901, 1904 i 1906 wszystkich rodzai broni i wszystkich

służb, przyczem z rocznika 1906 mają odbywać ćwiczenia wojska

łączności ozaz ci wszyscy, co byli powołani w roku ubiegłym, a

służby z rozmaitych przyczyn nie odbyli.

Wnuk p. Prezydenta zmienia nazwisko.
(Telefonem od własnego kerespondenta.)

WARSZAWA Wnuk p. Prezydenta Józef-Janusz Zwisłocki, zło-

żył podanie do władz o zmianę nazwiska rodowego „Zwisłocki* na
„Zwisłocki—Mościcki*.

IS EISSAK IEBE REES BET iT T I

STRONNICTWO NARODOWE
Dziš w niedzielę,Ednia 17 kwletnia r. b. w sali wlasnej przy ul. Orzeszkowej 1i,

odbędzie się: и
4

Wielkie Zebranie Polityczne |
na którem poseł JÓZEF PETRYCKI redaktor „Gazety Bydgoskiej”

wygłosi sprawozdawcze przemówienie

o sytuacji politycznej.
Wstęp wolny. — Począkek punktualnie o g. 12,45.

Koniec kryzysu nastąpił * *""

 

 

ogłoszenia niebywałej
zniżki cen na

     
         

gwarantowane polskiej wytwórni obuwia
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subsydjum.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

" RYGA. Komisja budżetowa sejmu łotewskiego czyniąc daleko

idące restrykcje w budżecie państwowym, skorzystała z okazji aby
pozbawić teatry mniejszościowe
rocznie z kasy państwowej.

Teatr polski pozbawiony został

subsydjów, wypłacanych im co-

całkowicie subsydjów wobec

czego powstały poważne wątpliwości czy w sezonie 1932 33 będzie
można uruchomić scenę polską w Łotwie, która była ważkim czyn-
nikiem w życiu kulturalno-oświatowerm miejscowego społeczeństwa.

Wykrycie tajnej organizacji dążącej do

zamachustanuwLitwie.
KRÓLEWIEC. 16.IV. Z Kowna donoszą: W całej Litwie nocy

ubiegłej odbyły się liczne rewizje i aresztowania. Policja poll-
tyczna wpadła na trop tajnej organizacji politycznej,

na celu obalenie rządu tautininków. Organizacja ta
mającej

podghasłem
„Walka o wolność* wydała dwa numery nielegalnego pisma, w któ-
rym poddano druzgoczącej krytyce gospodarkę finansową rządu

Smetony. Na czele tej organizacji stał b. minister skarbu, dr.
Korwialis z partji chrześcijańsko-demokratycznej.

Nielegalne pismo drukowane było w Rydze.

Aresztowani zostali dr. Korwialis | jego wspólnicy w Ko-
wnie i miasteczkach litewskich.

AAI R NTT SKVDSVISAIS SK EST ISI

Przed wyborami do sejmu pruskiego.
Walka wyborcza w pełni.

BERLIN. Pat.— Walka wybor-

cza do sejmu pruskiego odbywa.

się w niezwykłych warunkach.
Charakterystycznym jest fakt, że

przy wejściu do pałacu Sporto-

wego na zwołane wezoraj przez
hitlerowców zgromadzenie po-
licja poddała wszystkich uczestni-

ków rewizji osobistej. — W kon-

sekwencji aresztowano kilka o-
sób, przy których znaleziono broń.
W. celu wywołania nastroju na
wiecu reprodukowano z płyt gra-
mofonowych mowę kanclerza
Brueninga, wygłoszoną w Królew-
cu którą następnie ostro kryty-
kował Goebbels.

Hitlerowcy przenoszą się do Gdańska.

GDAŃSK. (Pat). Wiadomość,
która ukazała się w prasie fran-

cuskiej o zamierzonem przenie-

sieniu z Monachjum do Gdańska
centrali hitlerowców oraz o prze-

niesieniu już tutaj części archi-

wum hitlerowców wywołała żywy

odgłos w prasie dzisiejszej.
„Danziger  Volkstime“ pod-

kreśla, że wiadomość ta nie od-

powiada prawdopodobnie w szcze-
gółach istotnemu stanowi rzeczy

jednak fakt pojawienia się jej

jest jeszcze jednym powodem te-

go że uwaga Europy skierowana

jest na Gdańsk i ze w tych wa-
iunkach bezwład Senatu jest w

najwyższym stopniu szkodliwy.
BERLIN (Pat.) Informacje, ja-

kie pojawiły się w prasie fran-
cuskiej, o przeniesieniu przez hi-
tlerowcėw głównej kwatery, do
Gdańska, o przepełnieniu hoteli
gdańskich hitlerowcami i zamierzo-
nem demarchć wielkich mocarstw
w sprawie ogłoszenia również i w
Gdańsku zakazu organizacyj hitle-
rowskich, komunikat biura Conti
nazywa fantazjami, nie zawiera-
jącemi słowa prawdy. Informacje
te stanowią, zdaniem biura Conti,
tylko etap kampanji prowadzonej
przeciwko Gdańskowi w celu
szkalowania senatu gdańskiego.

 

Deszcz popiołu jeszcze nie ustał.

PARYŻ. (Pat). W miejscowości

Santos prowincji Sao Paclo pada

od wczoraj drobny deszcz jasno-

szarego popiołu, który pokrył

grubą warstwą ulice i domy. Dy-

rektor instytutu meteorologiczne-

go w Sao Paolo oświadczył, że

gdyby popiół ten pochodził z

wulkanów chilijskich, to byłoby

to niezwykle rzadkie zjawisko.

LUKUSZIS ECON ZACZZEOROKZOTYPEPRUSZCZAWBTYŚDRO "0 RE ZRENCZTACWOWA

Antypaństwowa działalność wolnomyślicieli
Kluby wolnomyślicieli— jaczejkami bolszewickiemi.

(Kap) Ostatnio władze policyj-

ne przeprowadziły szereg rewizji

w t. zw. klubach wolnomyśliciel-

skich. Znaleziono tam dokumenty

stwierdzające niezbicie, że kluby

te były zwyczajnemi jaczejkami

komunistycznemi, uprawiającemi

agitację wywrotową. Główna uwa-

ga tych klubów była zwrócona na

wojsko, do klubów tych bowiem

usiłowano pozyskać podoficerów

zawodowych w celach nietylko

propagandy antyreligijnej, ale w

większej mierze — w celach szpie-

gowskich. Kluby wolnomyślicieli

zakładano w  miejscowaściach,

gdzie stancjonują oddziały woj-

skowe.

W związku. zprzeprowadzone-

mi rewizjami aresztowano kilka-

dziesiąt osób, które osadzono w

więzieniach cywilnem i  wojsko-

wem.
Przypominamy, że kilka miesię-

cy temu aresztowano dwuch

przywódców Stowarzyszenia Wol-

nomyślicieli: Jana Hempla (Mosz-

ka Grynszpana) i Aleksandra

Watta (Eljasza Chwata) za dzia-

łalność komunistyczną. Stwier-

dzono przy tej sposobności, że

otrzymali oni via Gdańsk duże

fundusze od ościennego mocarstwa

na swą antyreligijną i antypań-

stwową działalność.

(Kap) Jak u nas w Polsce dzia-
łalność antyreligijna różnych grup
wolnomyślicielskich związana jest
ściśle z akcją antypaństwową, no-
wym dowodem tego są ostatnie

aresztwania członków t. zw klu-
bów wolnon:yślicielskich.

U jednego z aresztowanych dr.
Orynga ( żyda), szwagra znanego
komisarza sowieckiego Unszlichta,

znaleziono oprócz kompromitują-

skich ster gospodarczych, „Dzień
Polski“, zamieszcza serję artyku-
łów zatytułowanych „Arytmetyka
państwowa. Artykuły te są nie-
zmiernie charakterystyczne dla na
strojów ponujących w tych sterach
w stosunku do obecnych rządów
w Polsce.
W numerze z dnia 12-go kwie-

tnia rb. „Dzień Polski* zajmuje się
naszemi sprawami walutowemi.
Zdaniem „Dnia Polskiego“ wszy-
stkie pożyczki przez Polskę zacią-
gane zagranicą są zużywane nie-
produkcyjnie i kończą się stratą
dla kraju. Znaczy to, że zaciagnię-
te pożyczki zjadamy. Powstaje w
ten sposób strata dla kraju, która
może być pokryta tylko wyprze-
dawaniem majątku narodowego.
Ten proces obserwujemy w na-
szym kraju, a to jest złem, które
się mści na egzystencji narodu pol-
skiego.

Organ sanacyjny czyni zarzut,
że po odzyskaniu niepodległości
naród plski urządzał się ustrojowo
i kulturalnie bez liczenia się z wa-
lutą, która jest regulatorem i mier-
nikiem. A na „walutę trzeba tak
samo zapracować, jak na admi-
nistrację państwową, na szkolnic-
two, wojsko . Nasza struktura pań
stwowa nie jest przystosowaną do
naszych.możliwości, walutowych.
Dowodem |ego, zdaniem „Dnia
Polskiego”, jest fakt bardzo wytę-
żonej walki i zabiegów zarówno
rządu jak i Banku Polskiego o u-
trzymanie waluty na równi z 1927
r. Jest to prawdą, ale niemniejszą
prawdą jest, że rząd sanacyjny do-
piero bardzo późno o tem się prze-
konał, a mianowicie, gdy źródła
podatkowe zaczęły wysychać, a
nasz bilans płatniczy wybitnie się
pogarszać i dopływ dewiz z eks-
portu raptownie topnieć.

„Dzień Folski“ stwierdza, że
mimo wysiłków rządu i Banku Pol-
skiego nasza sytuacja walutowa
pogarsza się z roku na rok i nie-
ubłaganie dązy do jednego z prze-
znaczonych nam dwóch celów: —
„albo do głębokiej reformy naszej
struktury państwowej albo do ko-
lejnej katastrofy walutowej”. In-
nego wyjścia niema.

cznego twierdzenia „Dzień Polski”
przytacza dane, ogłaszane przez
Bank Polski na dzień 31 grudnia
każdego rowu z ostatnich 5 lat.
Dane te wnioski wysnute z nich
przez organ sanacyjny są druzgo-
cącą wprost krytyką polityki sana-
cyjnej. „Dzień Polski“ zamieszcza
dwie rubryki cyfr w miljonach zło-
tych, pierwsza z tych rubryk za-
wiera sumę zapasów złota, pienią-
dze i należności zagraniczne, zali-
czone do pokrycia obiegu złotego,
druga jest sumą pierwszą potrze-
bną do pokrycia obiegu złota z do-
datkiem zapasu dewiz niezaliczo-
nych do pokrycia.

Oto te rubryki:
1927 1,204,8 1,411,9

1928 1,148,2 1,335,0 °
1929 1,119,1 1,226,7
1930 850,6 974,9
1931 688,4 813,8

20. II. 1932 663,6 787,1
W tem samem pięcioleciu nasz

dług państwowy zagraniczny
wzrósł o 793 milį. zł.

Co mówią te cyiry? Stwier-

dzają one, że w ostatnich pięciu

latach radosna twórczość zmniej-
szyła nasz obieg pieniężny i rezer-

wy kasowe Banku Polskiego o po-

łowę i powiększyła nasze zadłuże-
ne jeszcze o blisko 800 milionów
złotych.

Zdaniem „Dnia Polskiego” nie

tyle jest groźny spadek rezerw kru

szcowo - dewizowych o 50 proc. w

porównaniu do roku, 1927, ale ra-

czej organiczna niejako tendencja

spadkowa, którą nazywa „demoni-
czną dynamiką, która bezdusznie,

mechanicznie kruszy fundamenty
waluty naszej .

Troska organu sanacyjnego 0

przyszłość najbliższą i dalszą na-

szej waluty jest wielka. Dawniej,

powiada on, w takiem położeniu,

w jakiem się znajdujemy, sięśnęło-

by się po najłatwiejszy środek po-

prawy takiej sytuacji, po kolejną

pożyczkę zagraniczną. Dziś o uzy-

skaniu kredytów zagranicznych
trudno mówić.  Liczebnie na

wpływ wydatków politycznych, na

umożliwienie nam zaciągania po-

życzek zagranicą „może być po-

mysłem efektownym tylko dla dra
maturga i poety”.
 

Na fundusz bezrobocia.
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Zeby zyskać odpowiednie środki pienięzne na

fundusz bezrobocia postanowiono podwyższyć opłaty od paszportów,

oraz wprowadzić dopłaty do totalizatora.

Narada izb.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Na dzień 26 b. m. zwołana została narada izb

przemysłowo-handlowych, rzemieślniczych i rolniczych.

W naradzie tej ma wziąć udział Prezydent Mościcki. ;

Los synka Lindbergha.
Bezpośrednie rokowania.

NOWY YORK (Pat.) W-g do-
niesień „New-York News", osobi-
sty przyjaciel Lindbergha Bre-

ckenridge prowadzi obecnie ro-
kowania z osobami, które utrzy-
uują, że dziecko Lindbergha znaj-
duje się w ich posiadaniu. Osoby

te miały zażądać wypłacenia im
dodatkowo 20 tysięcy dolardw.
Twierdzą one, że nie wypełniły
zobowiązania i nie oddały dziec-
ka, ponieważ nie otrzymały 70 ty-
sięcy dolarów, których zażądały
pierwotnie.

Echa samobójstwa Kreugera.

ARESZTOWANIE DYREKTO-

RÓW KONCERNU KREUGERA.
SZTOKHOLM (Pat). Szwedz-

ka agencja telegraficzna donosi:

 

  

 

cych dokumentów również mały Ea
arsenał broni oraz znaczniejszy za-
pas amunicji. Dr. Oryng jest nau-
czycielem, należy do bezwyzna-
niowej grupy t. zw. „sposowczy-
ków', działai wśród nauczyciel-
stwa radykalnego.

Jest rzeczą godną uwagi, że
akcja antyreligijna ostrzem swem
głównie zwrócona przeciwko Ko-
ściołowi katolickiemu jest kiero-

wana przez Żydów. Organy pra-

sowe wolnomyślicielskie wyda-

wane są również przez żydow-

skich wydawców, jak np. „Wolno-

myśliciel'" — red. nacz. Dawid Ja-
błoński, „Racjonalista” — red.

nacz. J. Laqdau, „Wiadomości Li-
terackie“ — wydawcy Grydzew-
ski i Borman i t, d.

  

) 1925.

Policja aresztowała trzech osobni-
ków, zamieszanych w kryminal-
nych machinacjach Kreugera, a
mianowicie dyrektorów Langego,

Z dokumentów,Huldta i Hoima.
GD) przedstawionych przez šwiadkow,

>= wynika, že nieczyste machinacje
Kreuger rozpoczął już w roku

Wymienieni powyżej dy-
rektorzy pomagali Kreugerowi w
machinacjach buchalteryjnych,

działając jaxo kierownicy podej-
rzanych towarzystw, otwartych

dla umożliwienia  bezprawnych
przelewów w księgach rozmaitych
firm, przez co stan faktyczny
przedsiębiorstw pozostawał nie-
znany.

—  



 

Za szklaną šcianą. Procės 2
W jedny:n z głębokich, symbo-

listycznych dramatów* Maeter-

lincka, scena przedzielona jest
szklaną ścianą; po jednej i drugiej:

stronie tej ściany odbywa ' się

akcja; poruszają się ludzie, widzą

siebie nawzajem — ale porozu-

mieć się-z sobą nie są w stanie:

dzieli ich ściana ze szkła, przezro-

czysta, ale nie przenikniona.

Taką szkianą ścianą stała się

dla ludzkości współczesnej wojna

światowa. Kozdziełiła ona scenę

życia naszego na dwie części:

przedwojennąi powojenną Dwa

pokolenia, tak bardzo do siebie

czasowo zbliżone, gdyż dzieli je

zaledwo lat kilka, żyją oto obok

siebie, widują się, rozmawiają z

sobą, ale już nierozumieją się
wcale nawzajem. Dzieli je ściana

ze szkła.

Parę faktów z życia współ-

czesnego, powojennego, na chybił

trafił zaczerpniętych z prasy:

W pewnem mieście — nie wy-
mieniamy na razie jego nazwy —

Rada miejska, czyli t. zw. „Oj-

cowie', (co prawda większość ich
w wieku stosunkowo młodym, z

pokolenia „powojennego”) zwró-

ciła się oficjalnie do Senatu uni-

wersyteckiego z wezwaniem, aby

„profesorowie zaniechali takich

nikomu niepotrzebnych  głupstw,

jak np. asyrjologja i t. pod. i zajęli

się czemś bardziej pożytecznem, w

przeciwnym bowiem razie oburzo-

na ludność wypędzi ich z miasta,
jako trutniów”.

Oczywiście — pomyśli sobie

czytelnik — było to w bolszewji.

Cóż dziwnego, że w kraju, gdzie
publicznie rozbrzmiewa hasło ,do-

łoj gramotnych”! ludność ciemna
nie może pojąć znaczenia czystej
nauki, uważa jej kapłanów za

trutniów i szkodników  społecz-

nych.

Nie, to nie było w Rosji sowiec-
kiej. To działo się w Edynburgu,

w mieście Walter Scotta, stolicy

Szkocji, ale też, coprawda i stoli-

cy współczesnych „laburzystów

z p. Mac Dsnaldem na czele.

A oto drugi fakt:

W. Niemczech, z powodu setnej

rocznicy Śr.ierci Goethego, śród

powodzi mniej lub więcej oficjal-

nych obchodów, referatów, arty-

kulėw, panegirykėw, pewne pismo
wpadło na ciyginalny pomysł. u-

rządzenia ankiety śród młodzieży,

by się dowiedzieć, co myśli powo-

jenna, młoda generacja, o najwięk-
szym genjuszu niemieckim.

Oto kilka charakterystycznych

odpowiedzi:
Uczeń gimnazjum w Hanowe-

rze, 18-to leini młodzieniec, pisze:
„Zajmowałem się Goethem w szkole,

ale nie z własnego popędu. Dlaczego?

Czytałem, aby móc się lepiej orjento-

wać w życiu. Goethe nie może mi po-

móc w tym kierunku, gdyż żył on i two-

rzył w innym zupełnie okresie, gdy ży-

cie stawiało przed ludźmi inne,, niż dzi-

siaj, problematy do rozwiązania. Goethe

ani mnie fascynuje, ani rozgrzewa”.

"Córka robotnika, 19-to letnia

wychowanka, stypendystka gi-

mnazjum w Berlinie, pisze:
„Sądzę, że Goethe był naprawdę

wielkim człowckiem, ale nie należy

przesadzać i przypisywać mu zaintereso-

wań, których nigdy nie żywił”.

Tancerka baletu w Dreznie, 20
letnia dziewczyna, pisze:

„Od czasu, gdy wyszłam ze szkoły,
nie czytałam Goethego. W szkole niena-

widziałam go”.

Student wydziału chemicznego
na uniwersytecie w Berlinie, 22

letni młodzienie, pisze:
„Dajcie mi spokój, z waszym

Goethem! Należy litować się nad tym

człowiekiem. Mam dosyć tej gadaniny i
pisaniny o nim. Ci, którym, jak mnie,
wbijano w głowę klasyków, nie będą

chcieli słyszeć o nim".

Brak miejsca nie pozwala nam
przytoczyć więcej przykładów,

byłoby to zresztą zbyteczne, gdyż
ogromna większość te same wyra-

ża poglądy. Przytoczone wyżej nie

są wyjątkami.

Tak myślą i mówią o swym

genjuszu narodowym Młode Niem-
cy. Nie wstydzą się swych poglą-

dów, owszem, szczycą się niemi.
Trudno zresztą dziwić się, sko-

ro Hitler, na publicznem zebraniu

oświadczył, 1ż Goethe jest prze-

żytkiem, który oddawna powinien

był spocząć w 1upieciarni.
Słowa te oklaskiwał entuzja-

stycznie wieiotysięczny tłum.
Hitler jest przecie przedstawi-

cielem powojennych Niemiec.
Za Hitlerem 13 mijonów od-

dało swe głosy.
. ż .

A unas w Polsce?

Osoby, które . bliżej obcują z
naszą młodzieżą, którym udało się

przeniknąć przez „ścianę szkla-
ną”, twierdzą, że u nas... „tak źle

nie jest”.

Być możc. Zawdzięczyć to na-

leży wyjątkowym naszym warun-

kom. Dla nas, w ciągu więcej niż

pół wieku, rodzima literatura była

owocem zakazanym. Cóż dziwne-

go, że po osiągnięciu  niepodleg-

łości, młodzież poczęła delekto-

wać się temi owocami. 'Zresztą,w

miarę jak oddalamy 'się od /epoki

naszej niewoli, zapał poczyna

stygnąć.

Znałem abiturjenta gimnazjum

Lelewela, ktory nie potrafił ob-

jaśnić mnie kim był... Lelewel.

Fakt! I to niestety fakt nie cał-

kiem odosobniony. Czytywałem

dziesiątki listów akademików i

akademiczek, rojących się od ele-

mentarnych błędów językowych,

gramatycznych i ortograficznych.

W. czasach przedwojennych za

parę takich błędów pierwszoklasi-

sta nie otrzymałby promocji do

drugiej klasy gimnazjum.

Literatura polska jest w szko-

łach dość wyczerpująco traktowa-

na, jest jednym z głównych, obo-

wiązkowych przedmiotów. Więc

uczniowie „kują”... by otrzymać

dyplom.

Nie przeczymy, że arcypostę-

powy system wykładania, z jego
„wykresami' i podobnymi dziwo-
lagami zohydzić może największe.
arcydzieło. Czy dużo jednak jest

takich, którzy, po skończeniu

szkół, sięgną po „Pana Tadeusza”,

odczytają „Clossę św. Teresy“,

podumają z wieszczem nad „Gro-

bem Agamemnona"?
Pomijamy już arcydzieła litera-

tury obcej, slóremi nikt prawie

nie interesuje się. W! teatrach na
Szekspirze, <oethem, Schillerze

pustki.

Zapytajmy w księgarniach, na
jakie książki jest dziś zbyt?

W. pierwszym rzędzie na pod-

ręczniki szkolne — bo to przymu-

sowe. Dalej lechnika, sport, no i

powieści kryminalne (niemówiąc o

pornografji). Oto zakres dzisiej-

szych zainteresowań.

Klasycy spoczywają w kurzu
półek księgarskich. Dzieła nauko-
we, o ile uieposiadają wartości

praktycznej, czytane są tylko

przez bardzo nielicznych  specja-
listów.

+ .
*

Powie kto: czas naprzėd bieg-
nie, trzeba podążać za nim, „z ży-

wymi naprzód iść! Co stare, z ko-

nieczności rozsypie się w gruzy,

takie jest nieubłagane prawo na-
tury. я

Owszem, i my, przedwojenne

pokolenie, byliśmy przecie młodzi.

Pamiętamy, jak dla wielu książek,

nad którymi matki nasze i babki
roniły łzy rozczulenia, my mieliś-

my już tylko uśmieszek poblaž-
liwy. >

Oczom, przyzwyczajonym do

elektryczności, jakże mizerną wy-

daje się lampa naftowa, chociaż,

nie dalej jak pół wieku temu, u-
chodziła ona za szczyt doskona-
łości.

Aliści obok tych światełek
znikomych, są słońca, które od ty-

siącleci świecą na niebie ludz-

/kości, oświetlając umysły, ogrze-

wając serca. Nam, przedwojennym,
zdawało się, że Homer, Dante, Le-
onardo da Vinci, Michał Anioł,
Szekspir, Beethoven, Goethe,

Mickiewicz, Chopin' to — nie-

śmiertelni, których słońca nigdy

nie zgasną, wiecznie przyświecać
będą ludzkości.

Czyż byśmy się pomylili?

Czyżby się pomyliły wieki?

Na zakończenie  zapytujemy

was, od których dzieli nas ściana

szklana: C:em zastąpicie ich?

Czy doba powojenna wydała

coś, co w przybliżeniu bodaj za-

stąpić może tamto?

Sport?
Kino?

Technika, która zmechanizo-

wała życie, człowieka,  prze-

kształciła go na bezduszną maszy-

nę, na takiego mechanicznego „ro-

bota”, o którym pisze w niesamo-
witej swej sztuce dramaturg

czeski? i |

A jednak, oprócz kości i mię-

śni, oprócz żelaza i betonu, chyba

jest jeszcze coś, co my, przedwo-

jenni, nazywaliśmy duszą?

Czem wypełnicie próżnię du-

szy waszej?

Z poza ściany ze szkła nie
słychać odpowiedzi.

J. Obst.

świad. Łeb
Procęs o zabójstwo ś. p. Stani-

sława Waucławskiego w dalszym
ciągu jest ośrodkiem zaintereso-
wania całego społeczeństwa wi-
leńskiego. ; —

Nietylko sala rozpraw jest“
szczełnie wypełniona. *Sporo osób
zebrało się w gmachu sądowym,
oczekując wiadomości z przebiegu
procesu. Także i przed sądem raz
poraz żbietają się gromadki cie+
kawych i wypytują, co tam słychać
na sali, i ‚

Bo też istotnie sensacja nastę
puje po sensSacji. ч +

W, drugim dniu procesu sen-
sacją taką było nagłe zasłabnięcie
prokuratora. Janowicza, i. to. w
chwili, kiedy rozpoczął swe prze-
mówienie. t

Naturalnie i'w związku z tym
wypadkiem powstawały i' kurso*
wały najrozmaitsze: przypuszcze-
nia i najfantastyczniejsze wnioski.

Na szczęście stan omdlenia
trwał krótko i proces nie został
przerwany. i

Drugą seńsacją była wiadomość
o aresztowaniu Łebkowskiej pod
zarzutem świadomie fałszywych
zeznań.

Wliadomość ta zresztą była spo-
dziewaną i już dnia poprzedniego
zastanawiano się, czy prokurator
nie uczyni tego kroku.

Zeznania Oponowiczówny.
Zanim przystąpimy do stresz-

czenia przebiegu obrad wczoraj-
szych, musimy uzupełnić nasze
sprawozdanie z pierwszego dnia
posiedzenia, podając zeznania
trzech świadsów, których, z przy-
czyn niezależnych od nas, nie za-
mieściliśmy w numerze wczoraj-
szym.

Są to zeznaniajświadków: O-
leszkiewicza, Szablewskiej i Opo-
nowiczówny. ' #

$w. Oleszkiewicz to dorożkarz,
który wiózł rannego Wacławskie-
go. Już z P:hułanki spostrzegł on

wzburzony tłum żydówi popędzał
konia, by jak najprędzej minąć
niebezpieczae miejsce: idzia
bojówkarzy, rzucających się z
laskami, słyszał wystrzały i zx
kul. WTPOPEYAL

Zeznania jego potwierdza Fran-
ciszka Szabiewska. + + + 00

Przed Sądem staje Anna Opo-
nowiczówna, młoda dziewczyna,
kelnerka przy ul. Zawałnej 28; *-

W, krytycznym. momencie ik
ona przy zbiegu ul. Trockiej i Ża-
walnej, widziała podniecony tłum
żydowski, słyszała głosy: „już wio-
zą', Następnie widziała, jak '0*
skaržony Wulfin kręcił się wśród
śrupy młodych żydów, jakby ich
do czegoś organizując. Wreszcie,
gdy się ukazała dorożka z rannym,
grupa, w której był Wulfin, rzuciła
się na jadących. "Posypały się ka-
mienie i razy lasek. W'ulfin strze-
lił w kieruaku Wacławskiego, a
potem rzucił weń kamieniem, któ-
ry ugodził rannego w głowę. ©

Gdy jeden z eskortujących ś. p.
Wacławskiego'kolegów wystrze-
lit na postrach, bojówka. rozpro-
szyła się, a Wulfin rzucił się do
ucieczki. : 16 4 i

Oponowiczówna biegła za do-
rożką, nie tracącz oczu. Wulfina
i wołając o pomoc, a gdy policja
ujęła uciekającego;' powiedziała
policjantom, iż jest to' właśnie ten
sam osobnik, który zabił kamie-
niem Wacławskiego.

Świadek stanowczo stwierdzi, że
nigdy przedtem W!ulfina nie spoty-
kała i wszystkie wysiłki mec.
Czernichowa, by ją*w tem prze-
komaniu zachwiać, spełzły na ni-
czem. (Wo

Zeznanie Oponowiczówny..za-
kończyło pierwszy dzień» procesu.

Drugi dzień procesu.
Rozpoczyna się ten dzień: ze-

znaniami świadków. *
Pierwszy zeznaje posterunkowy

Około godz.'11m.30 przejęż-
dżał on autobusem, gdy na rogu
Zawalnej i Trockiej * spostrzegł
zbiegowisko, przyczem grupa mło-
dych żydów, w liczbie około 20,
atakowała' koło kiosku 2-ch stu-
dentów chrześcijan, bijąc ich las-
kami i obszucając*kamieniami.
Gulak niezwłocznie począł rozpę-
dzać awanturników, którzy, gdy
spostrzegli nadciągającyod strony
ul, Żeligowsziego oddział policji,
zaczęli uciekać. Wśród napastni-
ków szczególną uwagę zwrócił na
się osobnik w szarym palcie, za
którym w pościg też Gulak się
udał. Był to Wulfin, który uciekał
ul. Trocką 1 koło domów Nr.
11—13 zastąpił mu drogę woźny
Inspektoratu Sanitarno-Obyczajo-
wego — Abakanowicz. Przy po-
mocy Abakanowicza udało się
szamoczącego się i wyrywającego
JWulfina ująć i przekazać dwom
policjantom, którzy w tym momen-
cie eskortowaii w dorożce innego,
aresztowanego żyda.

Gdy Wiulfin został ujęty, jakaś
kobieta krzyknęła, że to ten właś-
nie, co strzelał i rzucił kamieniem.

Sąd zarządza stawienie do о-
czu Oponowiczówny, w_ której
Gulak rozpoznaje ową kobietę.

Wulfina św. Gulak poznał po
charakterystycznym palcie i czap-
ce. W. chwili ujęcia Vuliin juž nie
miał laski, ktorą trzymał w ręku,
przy kiosku,

Aleksander Abakanowicz po-

DZIENNIK WILEŃSKI

ójstwo
‘ |Oitos: nie

twierdza catkowicie zeznanie Gu-
laka, a w siedzącym na. ławie
oskarżonych Wulfinie rozpoznaje
zatrzymanego na ul. Trockiej
osobnika. 4 5 м
--Posterunkowy- Prus'-odwozit

zatrzymanejo naul. Słowackiego
Feldmana, a na Trockiej zabrał,
wyrywającego się z rąk Gulaka
Wulfina, ф т
_"Fo'samó zeznaje posterunkowy

Słoniewski. $ lacza:
-„Ludwik Mejnartowicz, funkejo-

narjusz Urzędu Śledczego, prowa-
dziłdochodzenie-wSprawie:ujęcia”
Wulfina i innych. Potwierdza on
również zeznanie poprzednich
świadków i stwierdza, że w czasie
konfrontacji w Urzędzie Śledczym,
Oponowiczówna odrazu.poznała z
pośród trzech, okazanych jej
osobników, Wulfina,: jako: tego,
który'brał udział w napadzie na
dorožkę. wor ań лу

Świadkowie „odwodowi, ая

Jankiel Faletacki, student che-
mji, kolega szkolny Wulfina, mło-
dy, kędzierzawy żydek, law bit
W krytycznym dniu spotkał się

on z Wiulfinem na ul. Ludwisar-
skiej, w lokalu Wzajemnej Pomocy:
studentów żydów, gdzie pragnął
się dowiedzieć, eo słychać, na uni-
wersytecie i czy można iść na wy-
kłady. <Z Ludwisarskiej, wraz z
Wulfinem, wyruszył na ul. Nowo-
grodzką, zatrzymując: się po dro-
dze na rynku drewnianym, Jed:
nakże policja zagrodziła im drogę,
więc udali się w kierunku Mako-.
wej, Węglowej i t. d.. Koło lokalu
Makabi spotkał siostrę, Sarę, wraz
z którą udali się w dalszą drogę po
przez Wingry i Wielką Pohulankę
w kierunku Zawalnej i Trockiej.

Tu trafili na zbiegowisko i na
chwilę zgubri z oczu Wulfina, któ-
rego spostrzegł następnie, koło
ogródka, przy: kościele Francisz-
kańskim. yWuilin «stał, otoczony
przez grupę studentów chrześci-
Jan. rini wów “ VIA +) MAT

"1 Šwiadek ;mėwi 0 jakichš: star-
ciach na: rogu Trockiej i Zawal-
nej, lecz nie wie, „0. c0:w..tych
starciach :chodziło''.«„Czy Wulfin
miał laskę, mie zauważył, jak rėw=
nież: nie widział, by: Wulfin miał
kamienie:lub broń, „Onwcale nie
umie: strzelać! —.woła, jakby ze
zdziwieniem Paletacki. — „On nie
połował i wogóle takiemi rzeczami
się nie zajmował. 3

‚ Sara Paletacka, młoda, bardzo
urodziwa żydówka, zeznaje z wiel-
ką swobodą, doskonale władając
językiem poiskim. ‚ 0 (ё гаа

„ Około godz. 9-ej poszłado uni-
wersytetu, lecz „bojówki, polskie"
nie dopuściły ją wewnątrz. Wów-
czas skierowała się na.ul.Nowo-
grodzką, do. żmachu zakładu fizy-
ki. Tu trafiła na chwilę.rozpędza-
nia: tłumów przez oddziały, policji.
Twierdzi ona, że policja rozpędza-
ła wyłącznie młodzież żydowską,
natomiast ze zibi Mani
przyjaźnie rozmawiano." W czasie
rozpraszania demonstrantów-zo-
stała uderzona i uciekała przed
POlidišja ;-Nn<ielrn=i >

„Policja« broniła, pochód ;stu-
dentów-Polaków..przed. urojonem
niebezpieczeństwem'' i. zwrócił jej
uwagę fakt, iż wśród. studentów-
Polaków. byio wielu „prawników,
którzy przyszli. specjalnie w. celu

kiaiPA awantur antyżydow-
SKICH.. „41 r AS

Prokurator.Janowicz: Na jakim
jest Pani.wydziale? | ...

Paletacka: Jestem na prawie,
Prok. Janowicz: W jakim więc

celu'/Pani, prawniczka, przyszła
do zakładu. lizyki?. ... »..

Paletacka: Przez ciekawość.
Prok. Janowicz: A więc czemu

się Paniodziwi, że inni również
byli ciekawi. „KŚ

Paletacka: A- to co-innego. Ja
się znalazłam przez czysty przy-
padek, ja nikogo nie miałam za-
miaru bić. - - go

Djałog ten wywołuje- na' sali
zrozumiałe«poiuszenię śmiech.

Franciszex Wierz czło-
nek Legjonu Młodych, widocznie
kandydat: na,ministra. spraw za-
granicznych, gdyż mówi, jak w
-czasie; zajść ma „uk; Trogkiej, prze-
konywał jakichś; nieznanych aka-
demików, «kupujących laski w
sklepiku żydowskim, że czyn ich
może wywołać ujemne wrażenie
zagranicą.  Fozatem nie jest on
wstanie podać: jakichśbliższych
szczegółów. co do okoliczności, w
jakichzostał ujęty Wulfin. .. ...

Następni świadkowie odwodo-
wi: Bastowski Judel (karany za
oszustwo),  Kuleszyńska, «Kronik,
Zagorin i Somach mieli udowodnić
alibi Wiulfina, jednakże, w. gruncie
rzeczy, niczego nie dowodzą, gdyż
obserwowali Wulfina tylko w po-
szczególnych momentach,  przy- .
czem w szczegółach zeznania ich
nie pokrywają się ze sobą.

To samo darsię
zeznaniach Rywy tusiewicz,
Izaaka Szklarka, Jonasza Osina
i Sary Area,

Zeznania ch zresztą nie wywo-
łują żadnych pytań, ani ze strony
oskarżenia ani obrony. ay

Jednym z ostatnich zeznawal
św. Łazarz Spiro, również jeden
z czołowych menerów żydostwa
wileńskiego. AEO

Pan Spiro miał tak, jak dr. Wy-
godzki, „odmalować tło wypad-

Gzadedniań, CE

 

ś. p. Wacławskiego.
w czasie przemówienia. Aresztowanie
wyroki
ujmowaniem „| niektóryc zagad-
ków.listopadawych. Spodziewa-
no,się równie. sensacyjnych rewe;
lacyj, lecz obrona, nauczona do;
świadczeniem.z „sezonowemi po-
gromami'- odrazu prosi «świadka,
by.odpowiadał konkretnie na py-
tania: zarónaka sių ы

Adw. Czernichow:Czy z loka*
lu Wzajemnej Pomocy rzucano
kamiemież ооы Ц0 оо
+.Spiro: Obchodziłem wszystkie

pokoje i nie stwierdziłem ani ka-
mieni, ani jakichś przygotowań „do

obrony....Staiemprzy„tymoknie,
i nie widziałem, by tam był sznur
do wciągania kamieni.

Adw. Czernichow: Czy padały
kamienie z zewnątrz? a

ro: Tego ni jeziałem. |
az NedaŚwiade opowiada o

tem, jak policja miała kolbami
rozpędzać studentów żydów, przy-
czem kilku z nich odniosło rany.
s«Na pytania prokuratora odpo-

wiada, że nie ustalił tego, czy nie
było czasem elementów, nieakade-
miekich. Wi! sońcu świadek stwier-
dza, że do żadnej obron BĘ Oczy:
gotowywan” się,, aczkolwiek spo-
strzegł połamane krzesełka i kil-
ku:atodldatie; z nóżkami od tych
krzeseływsręku.e ustala.

wOrzeczenie, eksperta,
„„Proi. Siengalewicz ustala jesz-
czeraz, iż pizyczyną śmierci Ś. p.

jławskiego byląpierwszą ran
przyczem, na pytanie obrony, od-
powiada, iż nie może ustalić, czy
czasem rana nie została zadana
przez uderzenie ręką, uzbrojoną
wskamień. Wieje, w każdym razie,
przemawia na korzyść hipotezy, iż
kamień został rzucony.. лы
sa Pos złożeniu. przez obronę..ste-
nogramu. mowy.min. Pierackiego,

oraz Sapa: Griinbauma, które Sąd
załączył do akt,.przewód, zostaje
zamknięty i przewodniczący u-
dziela głosu.arokuratorowi.

" Mowa pi atora.

 „Wiozą-Ciebie.eePTebądaje,
Tynie wiesz co się z Tobą dzieje.
Twoi.koledzy osłaniają Cię swem

em. Galop dorožki ochrania
Ciebie przed masakrą rozbestwio-
nej tłuszczy, -lecz nie chroni przed
demonem śmięrci.'1504%06: у e*
sg;Temi słowy:gr czął, swe
przemówienie podpro urator Ja-
nowicz. ‚
1: Jednakże.w,pewnej,chwili daję
się, zauważyć, iz z mówcą coś się
dzieje.

<,ą Prokurator.Janowicz. zaczyna
się chwiać, zacina się i niewątfpli-
wie upadłby, gdybynie pomoc ze
strony sędziów, oraz paru, kole-

śów, przysłuchujących się jego .mo-
wie, którzy, pośpieszyli z. pomocą
£-gmdlaleśo prawie, wynieśli z
sali. *

A PĘZETWA. wycą + 4:
К,Ма sali ogromne poruszenie.
Krzyżują się pytania. Wszyscy

tłocząsię, porze cysiąc: daAR:
keju narad.„0 e r na. szczęście

of. Siengaiewicz śpie, z--po-
2 Po chwil niosą weź i sz.
nąkawe. W ua и аь

odzj się pytanie: czy proces
nie zostanie przerwany? Jego

Kwadrans trwa stan niepew-
ności, aż wreszcie dowiadujemy
się, iż prokurator Janowicz czuje
się lepiej i będzie kontynuował
swe przemówienie, - |
Dalszy ciąg przemówienia pro-

kuratora.
Po tak niespodziewanej prze-

rwie, zabiera głos ponownie prok.
Janowicz, -alęjuż bez uprzedniej
werwy i temperamentu. Analizuje
on przedewszystkiem istotę art.
122 i przytacza z zeznańświadków
to wszystko, co; przemąwia za
tem, iż właśnie ten artykuł Kode-
ksu Karnego został.w danym wy-
padku zastosowany w akcie oskar-
żenia. Przemówienie swoje koń-
czy oskarżyciel stwierdzeniem, iż
zbiegowiską. przy ul. Szeptyckiego
i na ul. Trockiej miały szcz ólne
znaczenie, śdyż ss sig:aky
punktem...-wyjšcia, „do  dalszye
zajść, których terenem stało się
ilno, M sera
Prokurator prosi o jak naj-

ostrzejszy wymiar kary, dla oskar-
żonego Wultina. |

zemówienia obrońców.
, „Mowa prokuratora, utrzymana
w tonie ściśle rzeczowym, bez
"żadnych rozważań na tematy poli-
tyczne, nie dała pola do popisów
krasomówczych i efektownej po-
lemiki, do której zazwyczajsą tak
skorzy "obrońcy w -tego „rodzaju
sprawach. To też mowy wszyst-
kich. czterech adwokatów naogół
wypadły blado. «+. ©...

Może jedynie adw. Czernichow
nieco.„ożywił. i t W i

argumentów, *Sposobist alia
żania się, no 1 s

 

podagra i pokrewne cierpienia, mają za
przyczynę nagromadzanie,się kwasumo-
czowego w organiźmie. „Zazwyczaj cHo-
rzy starają się przy pomocy rožnych

šrodkėw: jak np.nacierania, gorące. ką-
piele, okłady, itp. uwolnić się od..tych

„cierpień, ale przeważnie doznają, tylko
„chwilowej ulgi. Częstokroć następuję ze-

; $ztywnienie kończyn, jak rąk i.nóg, opu*
z chlina kolan, tak,że chory poprostunie:.
< może powstać z miejsca. Winteresie więck
6071 A

 

w pri edzia k.
nień. Е ; й

„Pierwszy przemawiał c.
śudótowaii Analizował on Ba.
122 i w szczególności starał się
wykazać, iż w danym wypadku.nie
można było mówić o nienawiści
plemiennej. W każdym razie mło-
dzięż, żydowska, tej,nienawiści,”
zdaniem mec. Šmiarowskiego, nie
pip ori ы о й
„Żydzi walkę przyjęli, bo, przy-

jąć KSM AŽ makielų RA PEZY:
sadniczy mec. Śmiarowskiegó.

« Bagatelizuje on zeznania świad-

ków,„w, szczególności Oponowi-
czówny, którą stara się porówny-
wać z Łebkowską i w końcu prosi
o uniewinnienie Wulfina.

Ciekawym był moment,
mec. Śmiarowski. powołał się na
świadczenie min. Pierackiego i
chciał na tie tego oświadczenia,
analizować wypadki listopadowe,
w Wilnie. W tem miejscu koledzy
czemprędzej powstrzymali go,
gd ż okazało się, iż rzeczywistość

eko odbiegała od tego, co mó-
wil pan minisler Pieracki. ®
„Mec. Czernichow zaczął od te-
$0,iż zaprzeczył słowom swego
poprzednika, stwierdzając, iż na-.
stroje antyżydowskie panują nie.
wśródnielicznejgrupki młodzieży,
polskiej, lecz ogarnęły ogromną

gdy

jej większość... q ai. 1: zd
W wypadkach listopadowych.

nie chodziło.o żadne clau-
sus, którego przecież żaden mi-_
nister.w Polsce nie wprowadzał,
chodziło jedynie o zrobienie przy-
krości sanacji.
„„Zapytuje on prokuratora, jak

się,to stało, że.na ławie oskarżo-
nych siedzi Wulfin, czeką swej ko-
lejki Feldm. „Sole aa V
wyniku dochodzeń nie słyszym
nazwiska żadnego studenta Pola-
ka, a przecież i p, Wyszomirskie-
mu należało wytoczyć proces
z art, 122, a, ac aid

* Bardzo interesująco mówi mec.
Czernich IR cie pda:
wanej w Wilnie przez firmę Мога
z ul..Wileńsziej i wyglaszą sžėrė,
sentencyj, niemalże ze starego te-
stamentu. Wreszcie kończy zapew
nieniem, że, w. Polsce dla wszyst:
kichstarczymiejsca i że będzie уу
niej, temlenie;, „im lepiej siębeda
Suly 45/0 mniejszości narodo:
wych (skąd ten 450/07).

wi 02409 taliob die 2,2
„ Bardziej rzeczowo, ale nię:

mniej blado wypadły przemówię-
nia. dwóch „pozostałych +.obroń-*
ców, mec. Margolisa i Połruse-
WICZĘŁ оее i

Pierwszy z nich zalecał ostroż-
ność w. ferowaniu wyroku, a dru
starał się wykazać,iż z przyczy!

icznych „Wullin, nie mógł
uczestniczyć w napadzie przy ul.
Trockiciašikii dai „is

Replika prokuratora. zz
„Najwidoczniej prokur, Jano-
icz poczuł się już „całkiem ‚ 9;
Izę, ŚĆ „Jeśo krótka, replika
wypadła bardzo mocno i efektow-
nie.

„Chodzi tu, w tej sprawie, nie
o trupa Wacławsiegó Niż o ay
gizm patosu, lecz o bezmiar be-
stjalstwa, ktory ujawnił się w na-
padach. Przecież żydzi byli stro-
ną atakującą. Ci co biegli za do-
rożką z rannym Wacławskim, nie
bronili: się przed przejechaniem
przez dorożxę, lecz wyraźnie ata-
kowali, z chęci zemsty i mordu.
„„ Nie weksiujmy więc tej sprawy
а torywaiki narodów czy spo-
eczeństw, lecz mówmy o tych
niezrównoważonych jednostkach,
za które niki nie chce wziąć od-
powiedzialności, a do których nie-
wątpliwie n.leżał Wulfin“.

„Po tym zac. p. prokurator
ponownie zanalizowa! niektóre
momenty, cszarżenia, a odpowia-
dając mec. Czernichowowi, pod-
kreślił,iż, mówiąc o'psychice mło-
dzieży żydowskiej, występował on
„ączej w row świadka oskarże-
Ма 2 iii

Ostatnie slowo oskarżonych
„ „„Po krótkiej replice mec. Czer-
nichowa i Śmiarowskiego ‚ ргге-
wodniczący udziela głosu oskar-
żom з оо феа а

‚ %а kind iOguz proszą o unie-
winnienie.

„Walfin: „Jeszcze raz stwier-
dzam, iż nie poczuwam się do
winy. Jestem już dostatecznie
ukarany. Siedziałem w więzieniu,
dzie zapewniano mnie, iż ócze-
uje mnie sąddoraźny. ;

„ Stracilem iok akademicki. Pro-
szę 0 uniewinnienie“,

; Na tem pizewodniczący Brzo-
zowski zamyka posiedzenie,  o-
świadczając, iż sentencja wyroku
gąstanie ogłoszona w poniedzia-
ek, : !

  

П‚;ір_;д‚ідвід'.‘ W tym celu należy więc za»
„stosować tabletki „Togal, które właśnie
wstrzymując nagromadzanie się kwasu
;moczowego,-skutecznie zwalczają tenie-

„domaganią. Togal tęż uśmierzatęstra-
|„szliwe „bėle, „nie, wywierając żadnego
| szkodliwego wpływu na serce, żołądek
| 1inne organy. Spróbujcie i przekonajcie
|. się, sami, Pęd. įcie we wlasnym inte-
| resie tylko Togal. WeSa.| | P
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że z końcemNAEo asia
Magistracie skim komi-
sarz rządow) ы !_Ь'по'и.п;:о R

d 1 "

:№"Щ3‘ё.оп\‘іі.' _р._А’ипп
Piłsudski, który przeszedł nie-

POCZTA i TELEGRAF.
- Zniżka taryfy pocztowej.

Przypominamy, że z dniem dzisiej-
szym obowiązuje zniżka taryfy
pocztowej o 5 gr. które przez
ubiegły okres przejściowy”pobie-
rane były na rzecz funduszu bez-
robocia. Odtąd więc listy zamiej-
scowe. kosziować będą 30 gr.,
karty 20 gr. i L. d.

SPRAWY SZKOLNE,
— Ofwarcie i poświęcenie ka-

tolickiej is GRiSdowej w Wil-
nie. Dnia 11 kwietnia rb. JE. Ar-
cybiskup Romuald Jałbrzykowski
dokonał poswięcenia nowego lo-
kalu Szkoły dokształcającej dla
dziewcząt im. św. Teresy od Dzie-

| ciątka Jeżus w Wilnie. Szkoła zo-
stąła założona w roku 1926 przez
Związek Stowarzyszeń Młodzieży
Polskiej pod egidą Akcji Katolic-
kiej Archidiecezji Wileńskiej. Pod
Płk kierowriictwem p.
dwardy Buczyńskiej, całą duszą

oddanej sprawie, szkoła stale się
rozwija. W: chwili obecnej pobiera
w niej naukę 130 dziewcząt, za-
trudnionych w pracowniach. (Kap)
zg,W he.Kursy nau-

czycielskie owarzyszenia. Za-
rząd Wileńskiego. Oddziału Okrę-
go 88 Qwarz. Chrz.-Nar. Naucz.
Šia „Powšz. w r. b. organizuje
w kursypay a 1) nu
edagogicz egzaminu prak-

tycznego; 3 Kors Metodyczny
nauczania wszk. powsz. jęz. pol-
skiego ivas Kurs krajo-
znawczo-regjonalny, obejmujący

Wiieńsczyznę | Nośrogródczyznę,
„ Dwapierwsze „kursy odbędą

się w czasie od 3 do 31 lipca r.
b, włącznie. Termin Ill-go kursu

bździę odka, późalej."Zpłoste.
ala ua leży nadsyłać pod. adresem
Zarządu Stowarzyszenia Chrz. Nar.
Naucz. Szk. Powsz. w Wilnie,
Metropolitalna 1, najpóźniej doPik
dnia. 15_maja.r.
SPRAWY. UNIWERSYTECKIE.
` — Habilitacja _w Uniwersy-

tecie rego. Mini-
ster W. R. i Ó.P. zatwierdził
uchwałę Rady Wydziału Lekar-
skiego Uniwersytetu Stefana Ba-
Ego „udzielającą dr. Benedykto-
wi.Dylewskiemu p. o. st. asysten-
ta Kliniki Otolaryngologicznej ve-
glam legendi z zakresu oto-laryn-
gologli l sx niu jų

SPRAWY AKADEMICKIE.
. — Zebranie ogólne Sodali-

cji Marjańskiej Akadćmików
odbędzie się dziś o godz. 4 p. p.
„w sali sodalicyjnej "przy ul. Wiel-
kiej 64.

  
Miekiewicza 11,tel. 5:93

a wyńa .

PIERRE1' ЕКМ)ТЕ.
: : 4: =:
Któręay droga?...

„ (Tłum, z francuskiego.)
„„„„Dla wierzącego myśliciela jakże po-
uczający jest prym obecnej!
Widz k rozpadają się w gruzy

zamki karćiane, amyślone przez wiedzę

ludzką  wyuzdaną,
lstaa wieża Babel...

; | Każdy 'kraj mówi w niej językiem
swego mu, nie mogąclubtie chcąc
zrozumieć ińnych.

„Chimyw zupełnym rozkładzie...
Indje w buncie.

ь "Ameryka, którąśmy nieraz cenili tak
bardzól.. któżrąśmy byli nawet gotowi
uważać za paladyna czasów obecnych...
„A oto teraz umywa ręcewobec rzu-
dniado Kośza' planu Younga, zmyślonego
brzeznią, spłaty zupełnej i ostatecznej:
uPłaćcie mi, potem zaś urządzajcie się,
jak możecie!"

 
+ *

W Europie więc chaos zupełny,

"Agiastraciiarównowśjię...Jejma-
rynarze o legendarnej niegdyś karności
ogłósilistrajk wroku zeszłym, bonie-

 

ja* Dziś
i iska.

    

 

Hula

KRONIKA.
Pogtoski'dnominacji komisarza rządowego

w Magistracie Wileńskim.
Ww kołach magistrackich o< dawno 'na emeryturę. Zakres

działalności komisarza rządo-
wego nie jest jeszcze ściśle
określony. Podobno bez opi-
nji komisarza rządowego nie
mogłyby być czynione żadne
wydatkisamorządu miejskiego.

 

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z Towarzystwa Prawni-

czego im. Ign. Daniłowiczaw
Wilnie. W dniu 26 b. m. odbę-
dzie się Walne Zgromadzenie
członków T-wa o godz. 19-ej w
lokalu Rady Adwokackiej, Mickie-
wicza 36 pok. 25, (w drugim ter-
minie 20 ej).
— Walne zebranie Zrzesze-

nia Asystentów U. $. B. odbe-
dzie się dn. 18 b. m. o g. 19i pół
w sali Il gmachu głównego U.S.B.
— Ogólne zgromadzenie L.

0. P. P. kolejarzy. W dniu dzi-
siejszym odbędą się jednodniowe
obrady poświęcone sprawozdaniu
z prac dokonanych w roku 1931.
W zgromadzeniu wezmą udział
przedstawiciele organizacyj lotni-
czych z linji, a mianowicie: Grod-
na, Białegostoku, Łap, Wolko-
wyska, Brześcia, Baranowičz, Li-
dy, Królewszczyzny oraz Wilna.
Ponadto w skład zgromadzenia
wchodzą wszysey członkowie Za-
rządu wojewódzkiego komitetu
kolejowego L. O. P. P. Obrady
odbywać się będą w lokalu Ogni-
ska Kolejowego ul. Kolejowa 19.
Początek posiedzeniao g. 11.m 30.

— Komitet Obchódu 20-lecia
Harcerstwa na Wileńszczyźnie.
W. poniedziatek dn. 18 b. m. o go-
dzinie 18 odbędzie się w małej sałi
konferencyj:iej Urzędu Wojewódz-
kiego zebranie organizacyjne. Ko-
mitetu Obchodu 20-lecia Harcer-
stwa na Wileńszczyźnie.
— Z Sodalicji Klawerjańskiej.

Dziś zostanie odegrany dramat w
3-ch aktach p. t. „Nie tędy” droga
do szczęścia przez kółko drama-
tyczne Sodalicji Klawerjańskiej,
w sali paratjalnej przy kościele
św. „Jana. Wejście przez bramę
U.S.B. Proźram urozmaicony do-
datkadmi. , i

-- Z Towarzystwa muzycz-
nego „Lutnia”. Przystępując do
organizacji własnej orkiestry Za-
rząd T-wa „Łutnia* zwraca się do
osób, któreby zechciały należeć
do stałego zespołu instrumental-
nego z uprzejmą, propožycją O
zgłaszanie się do Sekretarjatu dla
zasięgnięcia bliższych informacji.
Zapisy kandydatów do orkiestry
oraz do chóru przyjmuje Sekre-
tarjat T-wa (Mickiewicza 6) м ро-
niedziałki i czwartki od g. 6 — 9
wieczór.
W najbliższym czasie pro-

jektuje się wystawienie opery
„Flis* St. Moniuszki.

Wileńskie Towarzystwo
Ogrodnicze podaje do wiadomości,

TEDETEZA

w godz.
'6—9 wiecz.

dość im płacono... Funt szterlinga stracił
ma wartości i wzrasta liczba bezrobot-
nych...

Rosja?.. Nie mówmy o niejl Ktoby
chciał zamieszkać w czerwonym raju so-
wietów?.. .

Hiszpanja, kierówana przez lożea-
sońskie, przerabia obecnie wszystkieы
"tne próby wolterjańskie.

Francja teraz bardziej, hiż w roku
1914, pragnie pokoju. Lecz dła pokoju,
jak dla małżeństwa, trzeba dwóch osób.

+ $ +

Niemcy wszak są wciąż żmorą dla
świata.

Wszechmocne w roku 1914 wołały
bez wszelkiej przyczyny o' prochu, 'sza-

bli wyostrzonej, o wojnie świeżej i ra-
"dosnėj...

Dziś, zdaniem wszystkich obserwu-
jących je ludzi, zaczynają znowu swą dzi-
ką piosenkę; cofają uroczystą swą obie-
tnicę, niepokojąc nawet najzawziętszych
szermierzy pokoju za wszelką cenę.

Wieża Babel!.„ powiadam.
BAwszak żnawcy ziijbardziej korńpe-

tentni, ekonomiści najsławniejsi, szefo-

wie państw długo obmyślali traktat Wer-

Żądać wszędzie!

fulelkowane W. browarze.

DANCING
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МОГЕ оУНС

že bezplatny kurs dla praktykan-
tów Zakładow Ogrodniczych oraz
dla amatorów Ogrodnictwa odbę-
dzie się w dniach 18, 19, 21, 22,
23, 25 oraz 26 kwietnia br. w loka-
lu Szkolnej Pracowni Przyrodni-
czej ul. Zawalna 5, od godz 18-ej
do 21 wieczorem według: następu-
jącego programu:

zakresu sądownictwa: P.
Zembowicz: Najnowsze zdobycze
sadownictwa: wogóle i sadownic-
twa' amerykańskiego" w: szczegól-
ności — 4 godziny.

2. Z zakresu wałki z chorobami.
i szkodnikami: P. St. Kownas:
Najważniejsze środki do zwalcza-
nia — 3 godz.

3. Z zakresu kwiaciarstwa: P.
Dziewanowska: Kwiaty szklarnio-
we o znaczeniu handlowem i ich
hodowla — 5 godz.

4, Z zakresu ogrodnictwa ozdob-
nego: P, Dyrektor Kraus: Ogródek
koło domu i jego rozplanowanie —
5 godzin.

5. Z zakresu warzywnictwa:
P. Monkiewicz: Przyśpieszona u-
prawa warzyw w blokach szklar-
niowych z uwzględnieniem ho-
dowoli pomidorów i kalafiorów —
4 godz.

Zapisy przyjmuje i informacyj
udziela sekretarz Towarzystwa,
p. Janina Malewska: w Syndyka-
cie Rolniczym, Zawalna 2, od 10
do 16 codziennie.

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— Wileński Komitet do Zwał-

czania Raka zawiadamia, że wy-
kłady o nowótworach i ich zwal-
czaniu po przerwie, spowodowanej
okresem świątecznym odbywać
się będą w ualsżym ciągu.

Dziś o gtdz. 17 (5 popołudniu),
w sali Śniadeckich U. S$. B, odbę-
dzie się dalszy wykład, który wy-
głosi dr. Kazimierz Pelczar, prołe-
sor U. S. B., ńa temat: „Zmiany w
ustroju pod wpływem nowotwo-
rów".
— Z T-wa Eugenicznege

walki ze zwyrodnieniem rasy).
a = w 7 Т
ugenicznej (ul. Żeligowskiego 4

dr. med. Karol Kosiński о
odczyt na temat „Alkoholizm w
przezroczach”. Początek o godz.
5 i pół wiecz. Wstep wolny.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO,
— Zakwestjonowanie ksiąg

kasowych zarządu t. zw. ta-
nich domów. Z rozporządzenia
władz prokuratorskich zakwestjo-
nowano wszystkie księgi rachun-
kowe t. zw. tanich domów ży-
'dowskich przy ul. Subocz 37.
Wśród lokatorów tych domów
krążą najfantastyczniejsze pogło-
ski o wielkich nadużyciach, fał-
szerstwach i t. p. a.

ZABAWY.
— Il-ga Rewja Kolejwa w Ognisku.

Dziś o godzinie 7+mej w Sali Ogniska
Kolejowego'ul. Kolejowa 19 zostanie po-
wtórzona ciesżąca się nadzwyczajnym
pzysdaniem Druga ' ielka Rewja Ko-
ejówa 'w'20 obrazach pt. Na Ślepym To-
rze! Na czele 'zespółu wystąpi milutka
p. Wanda 'Biszewska pozatem w progra-
mie: chór rewellersėw p. Šwietochow-
skiego, Tańce, Piosenki, Kuplety! oraz
'cały szereg mowości miejscowych i sto-
łecznych gwarantują beżtróskie i miłe
spędzenie wieczoru, do rewji przygrywa
orkiestra Jażz pod dyr. p.Emjota. Ceny
miejsc od 50 groszy.

 

salski...
Zmienili Europę... poczynili wszólkie

ostrożności... wsżelkie gwarancje... Po-
tem oświadczyli światu: „Wszystko go-
towel.. Wszystko jest w porządkuj,. *

Skutek: majstraszliwszy —w historji
'ćhaos... опpósstmus zacnegoBriininga
'po spłaceńiu ledwo 7'proc. niemieckiego
sdłigu.. mężowie stanu nie wiedzą, któ-
*rędy 'droga?... nie wiódąca do zguby?...

Jakśgdyby Bógpozbawił-mędrców ro-
zumu.. roztropnym *pomieszał* róztrop-
"ność.

.
w *

Gdyzaś zstąpimyze szczytów świa-
'ta polityki do świata pracy, świata ogrom
"nej rzeszy fobotników, znowu tenże cha-
“os.

Sławetna wiedza, którą "miano za

bóstwo czasów "obecnych, chce požreč
swóich czcicieli.

Jakowiązankę maleńką, obrazującą
-_€ałąóhorobę;:proszę rozważyć 'ten"dro-
“ny szczegół z daty wczorajszej:

*W'piękniej Wsi tormańskiej setka ro-
dzin oddawna żyła cicho szczęśliwie,

Każdy ojciec rodziny "pracował w
domu, robiąc pudełka do serów, Wy-
rzynał strugi, żona je spinała, córkazaś

DO

czYsci
NUT

 

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Sztuka „Pod falami* — na Pohu-

lance. Dziś o żodz. 8 wiecz. interesująca
sztuka Adolfa liertza „Pod falami".

Jutro wesoła farsa „Słomkowy ka-
pelusz”, po cenach popołudnioych.
— „Mitość czuwa* — w Lutni, Dziś

o godz. 8 wiecz. po raz drugi komedja
Caillavet'a i Fłers'a „Miłość czuwa”.

Jutro o godz. 8 wiecz po cenach
propagandowych ujrzymy wesołą — Ко-
medję „Bęben“ z udziałem Antoniego
Różyckiego.

OPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE.
— Na Pohulance o godz. 4 pp.

ujrzymy po raz pierwszy jako przedsta-
wienie popołudniowe arcywesołą farsę
„Słomkowy kapelusz”. Ceny miejsc po-
południowe.
W Lutni o godz. 4 pp. po cenach

popołudniowych dana będzie wesoła i
pogodna komedja „Bęben“ z udziałem
A. Różyckiego.

— Audycja T Towarzystwa
Muzyki Wspėlczesnej. isiaj w lokalu
Związku Zawodowego Literatów (Ostro-
bramska 9) odbędzie się audycja Polskie-
go Towarzystwa Muzyki Współczesnej
przy udziale p. Heleny Dal (sopran), p.
Adeli Bay (fortepian) i p. Alberta Katza
(wiolonczela). W programie utwory De-
bussy'ego, Ravela, Respighi'ego, de Falli
i inne. Początek punktualnie o godz. 8
wieczorem. Na audycję tę Towarzystwo
zaprasza wszystkich miłośników muzyki.
— Uroczystości Moniuszkowskie, Z

powodu przypadającej w roku bieżącym
60-tej rocznicy śmierci Stanisława
Moniuszki, Zarząd Włleńskiego Związku
Tow. Śpiewaczych i Muzycznych zainicjo-
wał urządzenie w Wilnie uroczystego
obchodu tej rocznicy.

tym ceła w najbliższym czasie
wybrany będzie specjalny komitet, który
się zajmie opracowaniem szczegółowego
programu obchodu.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, daia 17 kwietnia 1932 r.
10.00. Transm. nabożeństwa z Kra-

kowa.
11.58.
12.10.
12.15.

Syśnał czasu.
Kom. meteor.
Poranek z Filharmonji War-

szawskiej. Utwory Piotra Czajkowskiego.
14,00. „Ogień w lesie” — odczyt

wygł. inż. Tadeusz Kulesza.
14.20. Audycje rolnicze i muzyka z

Warszawy.
15.55. Aud. dla dzieci z Warszawy.
16.20. Audycja dla wszystkich Nr. 3.
17.15. „Polski Louvre i polski Wer-

sal' — odczyt ze Lwowa, wygł dr. J.
Piotrowski.

17.30. Pogadanka z cyklu , Kobieta
głos". ‚
17.45. Koncert z Warszawy.
19.20. „Poradnia wychowawcza Nr.

+ — prowadzi wizytator Jerzy Ostrow-
ski.

ma

19.40. Progr. na poniedziałek.
„ 19.45. Słuchowisko z Warszawy.
e 20.15. Koncert Polskiego Tow. Mu-

zyki Współczesnej. (Transm. z sali Zw.
Literatów).

20.10. Koncert z Warszawy (Recital
śpiewaczy Nielsa Hansena).

22.40. Kom. i muz. tan. z Warszawy.
23:00. Audycja literacka: „Salon li-

teracki. państwa Cielątkowskich'* p/g A.
Wilkońskiego opr. H. Hohendlingerówna.

23.00. Muzyka taneczna (płyty).

Poniedziałek, dnia 18 kwietnia,

11.58. Sygnał czasu.
14.10. Progr. dzienny.
14.15. Utwory Schumanna (płyty).
15.15. Kom. z Warszawy.
15.25. „Komisja Edukacji Narodo-

wej” — odczyt z Warsz. wygl. H. Mo-
ścicki.

15.50. „Orzeszkowa“ — odczyt z
Warsz. wygł. dr. Z. Szweykowski.

16.10. Słynne arje operowe Verdie-
£0 (płyty).

® 16.20. Lekcja francuskiego z Warsz.
16.40. Codz. odcinek powieśc.
16.50. Koncert dla młodzieży (pły-

ty). Objaśnienia Zofji Ławęskiej.
17.20. „O nieznanych pismach Sta-

nisława Wyspianskiego" (w związku z
wydaniem JP tomu pism zbiorowych)
—pogad. wś . Wiktor Piotrowicz.

17.35. uzyka lekka z Warsz.
18.50. Wil. kom. sport.
19.00. „Wilno w wieku XVIIi XVIII”

— odczyt litewski.
19.20. „Ciotka Albinowa mėwi“ —

 

Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie.
W. pierwszym kwartale r. b.,

jj do dnia 1. IV., do zbiorów
Muzeum T. P. N. dary ofiarowały
następujące 4 osoby: p. Krystyna
Adolphowa — medal ku czci Onu-
frego Kopczyńskiego, „za gramma-
tykę polskiego ięzyka” z r. 1816;
p. Elżbietą Dawidowska — drewn.
Mękę Pańską od krzyża, znalezio:
nego w pow. Mołodeczańskim;
Ludwik Nieciecki — 2 strzelby
myśliwskie — dubeltówki, używa
ne w r. 1915 w oddziałach lotnych
„Straży Obywatelskiej m. Wilna“
i p. Jadwiga Pietraszewska
odręczne pismo gen. Bosaka (Józe-
fa Haukego) z dn, 11. X. 1863 r.
z wyrazami uznania za działalność
w akcji powstańczej Mateuszowi
Pietraszewskiemu. Pozatem na-
byto za 15 zł. od Owsieja Stra-
szuną rzadką kolekcję banknotów
powojennych, wypuszczonych
przez zarządy miast Rzeszy, obej-
mującą 205 sztuk (w czem kom-
plet miast śląskich). Tym sposo-
bem zbiory muzealne Towarzy-
stwa pomnożyły się o 210 przed-

monolog humorystyczny.
19.35. Progr. na wtorek.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsza-

wy.
20,00. „Tytan fortepianu" (Antoni

Rubinstein) — felj. wyśł. prof, Michał
Józefowicz. Transm. na całą Polskę.

20.15. „Walkirja” — opera w 3-ch
aktach Ryszarda Wagnera. Dyrekcja:
Albert Coates. Objaśnienia pióra Stefa-
na Kołaczkowskiego.

Kom. i muz. tan. z Warsz.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Niedzielna -audycja popularna.

W. dzisiejszej „audycji dla wszyst-
kich” usłyszą radjosłuchacze popularną
pogadankę na temat kryzysu, następnie
„Gawędę Kaziuka” oraz rozmowę o tem,
co słychać w Polscę i na świecie. Audy-
cja ta będzie urozmaicona szeregiem
ieśni ludowych w wykonaniu chóru
yžszych Kursow Nauczycielskich (go-

dzina 16,20).

Dwa wesole sluchowiska,
Niedzielny program radjowy zawiera

m. in. dwa interesujące słuchowiska.
Pierwsze p. t. „Jestem zabójcą” pióra
najznąkomitszego komedjopisarza  pol-
skiego Al. hr. Fredry, nadane zostanie
o godz. 19,45 z Warszawy. Drugie o go-
dzinie 23.00, nosi tytuł „Salon literacki
pp. Cielątkowskich”, według noweli Au-
gusta Wilkońskiego, wykonane zostanie
w studjo wileńskiem. Obydwa słuchowi-
ska zalecają się pogodą i prawdziwie
sarmackim humorem.

Muzyka współczesna.

O godz. 20-ej nadany zostanie kon-
cert zorganizowany pod egidą wileńskie-
go oddziału Polskiego Towarzystwa Mi-
łośników Muzyki Współczesnej. W pro-
ramie znajdują się utwory Debussy'ego,
avela, Respighi ego, de Falla i innych.

Wykonawcami będą pp. Helena Dal (so-
fal. Adela Bay (fortepian) i Albert
atz (wiolonczela). W przerwie koncer-

tu — recytacje poęzyj Wandy Dobaczew-
skiej z „najnowszego zbioru wierszy
„Nasza dola”.

Tytan fortepianu.
W poniedziałek 18 b. m. o godz. 20

prof. Michał Józefowicz wygłosi feljeton
zy życiu i twórczości Antoniego

ubinsztejna, znakomitego kompozytora
rosyjskięgo pianisty. Prelekcja ta, p. t.
„Tytan fortepianu", transmitowana bę-
dzie z Wilna na wszystkie stacje.

Muzeum było otwarte dla zwie-
dzającyh stale w niedziele w gg.
12—2 oraz w wypadkach wyjątko-
wych w dni powszednie dla zgło-
szonych wcześniej wycieczek szko
lnych i zamiejscowych
Ogółem, w miesiącach styczniu—

marcu r, b, Muzeum T.P.N. w
Wilnie zwiedziła osób 514.

Na rzecz Bibljoteki T-wa, w
ciągu pierwszych trzech miesięcy
r. b, 19.osób prywatnych i 34 in-
stytucje złożyły lub nadesłały na
wymianę 277 dzieł w 314 tt. Naj-
liczniejsze dary (ponad 10 tt.) po-
chodzą od: dra Walerjana Char-
miotów.
kiewicza (75 lt.), Uniwersyteckiej
Bibljoteki Publicznej w Wilnie
(36 tt), Paūslwowego Instytutu
Nauk, Gospod. Wiejskiego (16 tt.),
T-wa Naukowego we Lwowie,
dyr. Tadeusza Turkowskiego i Lu-
cjana Uziębły,

Do Działu Rękopisów złożyli
rękopisy i druki pp.: Janusz Czar-
kowski, Włodzimierz Martewicz
i minister skarbu p. Jan Piłsudski
(dokumenty, dótyczące rodziny
Billewiczów) 1 p. Staniewicz (wspo-
mnienia Heleny z Kardzikowskich
Romańskiej — w 9 tekach).

ITT AOTR
NADESŁANE.

Magistrat m. Wilna otrzymuje ofertę na
budowę jezdni z kostki drzewnej.
Dowiadujemy się, że szeroko znana

w Polsce firma impregnacyjna „Polskie
Zakłady Impregnacyjne S. A.“ zložyla
Magistratowi m. Wilna ofertę na wyko-
nanie jezdni z kostki drzewnej. Jezdnie
mialyby byė budowane z drzewa pierw-
szorzędnej jakości, należycie impregno-
wanego i układane na podłożu betono-
wem. Przy gwarancji trwałości oraz ni-
skich kosztach utrzymania ceny oferty
w stosunku do cen jezdni asfaltowych
mają przedstawiać się całkiwicie konku-
rencyjnie, W _ razie uwzględnienia tej
oferty przez Magistrat produkcja kostki
drzewnej byłaby zorganizowana w zakła-
dach drzewnych rejonu wileńskiego z
użyciem drzewa miejscowego, wybornie
do tych celów nadającego się. Firma
„Polskie Zakłady Impregnacyjnę* znana
jest z doskonale wykonywanego utrwa-
lania (impregnowania) drzewa dla Kolei
Państwowych (podkłady) oraz Poczty
(słupy telegraficzne i telefoniczne) oraz
ze świetnie zbudowanych jezdni drew-
nianych zagranicą i w stolicy.

 

Uderzenie krwi do głowy, ściskanie
w okolicy serca, brak tchu, uczucie stra-
chu, przeczulenie nerwowe, migrena, nie-
pokój i bezsenność mogą być łatwo usu-
nięte przy używaniu naturalnej wody
gorzkiej „Franciszka Józefa”. Żądać w
aptekach i drogerjach.

|adissai SS RE KAWYWA

Kącik grafołogiczny.
Małpiszon No, z tym doświadcze-

niem to jest liochę gorzej. Jest zato
dużo inteligencji i dobre serduszko, tro*
chę pewności siebie, ale ta odrobina jest
nieszkodliwą. Umysł bystry, elastyczny,
Trochę za mało opanowania.

Yog-Ramadani. Charakter nie skry-
stalizowany jeszcze, choć wszystko prze-
mawia za tem, że będzie on wysoce war*
tościowym, mimo wad: braku wytrwa-
łości, kierowamia się fantazją i lekko:
myślności.

Kadzidłu radzę się zwrócić wobec
bólów apendixu do chirurga. Gratolog

 

Najiepi

re były pzerane proszkiemKal
sprowadzone
zach pla plami ubrania.

> dany przez sił
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japoński KATÓŁ, <o stwierdzafa! zosta»

Polski, okazały się całe |

ATOL tępi również radykalnie robactwo: pchły, 2
chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatachi t.- p. Polsce Katol jest zba-

naukoweiuznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa
1 owadów. Kałol sprzedaje się wskładach aptecznych i aptekach.

'Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO „Kalwaryjska 21.

UWADZE GOSPODYŃ!
zabezpieczana lato futra| inne ubrania OD MOLI róbowan!

MINT OB SAPw |, <dopiero ie diugic!
kniėte sai oda Kata maprzyjemny

rewoluc)

luskwy. prusak! karalu-

tu nie wiele može poradziė. Co do cha-
rakteru „muzykalnego“ Kadzidla, da się
powiedzieć bezsprzecznie jedno — ro-
zum dominuje nad uczuciem, rozwaga,
przedsiębiorczość, realizm, nawet trochę
materjalizmu.

Reniferek jest przeciwieństwem Ka-
dzidła, dewizą w jego życiu jest serce
i serdeczność, marzycielstwo i uczucio-
wość. Dużo kobiecości. Łamliwość, za
mało życiowego hartu i odporności. Trze-  

* naklejała*godło.
„Było czysto, ładnie i dobrze... raj

ziemski.

"Lecz wszak rozumiecie,żetoniemo-
gło trwać długol... Było za prostel

"A Wiedzal.. A Postępl..
Więc przyszło dwóch ludzi... „Nie-

miec i Amerykanin...
Poszli do szeła i rzekli:
— Pan dużo tracil.. Oto zmyśleli-

śmy maszynę... zupełnie niedużąj... jeden
człowiekmoże ją obsłużyć. Ona przygo-
tujepanuażstotysięcy pudełek na mie-

„siąc. Mamytujednąze sobą. Możemy
panu: pokazaćją w ruchu... napróbę!...

Staryszef mie mógł się zdecydo-
wać.. Jego zaś syn, z młodzieży obe-
cnej, zawołał:

— Jaktol... Proszę pokazać!...
Uruchomiono maszynę, która rze-

czywiście czyniła wszystko +nadspodzie-
- wanie.

Skutek... Dziś w tym. zakątku...Wie-
-dza triumfuje... przemysłowiec bardzo się
cieszy...

1Bak.leczwieśzrujnowana.
Proszę pomnożyć ten mały wypadek

przez każdy istniejący w świecie mecha-

nizm,;a otrzymacie 'wytłumaczęnie dla
wielu rzeczy.

Postęp miał pono służyć człowieko-
owi Lecz w wielu wypadkach to czło-
wiek staje się przydatkiem, ofiarą Po-
stępu.

+ Gdybyżto postęp był naraz zupelnyl..
postęp na całej linji... postęp moralny, re-
ligijny, artystyczny, miłości bliźniego!...
Gdyby człowiekowi przysparzał czasu,
wygody, wytchnienia... /Niestetyl... po-
zbawiając go pracy, zarazem pozbawia i
chleba, pozbawia go dumy ze swego dzie-
ła i radości życia.

*

„Do czegodo wszystko. prowadzi?
To tajemnica u Boga.
Świat jednak niśdy nie potrzebował,

jak teraz, potężnych, świetlanych zasad

ewangelicznych.

„Albo, narody — wszystkię narody —
„ną, głos swych kapłanów i biskupów ujmą,
*jak niegdyś, za dłoń Zbawiciela, który
powiedział: „Jeśliniebędziecie mnie na-

„„šladowač, wszyscy zginięcie.'*
W takim razie nastąpi oddźwiękw

dobrej woli wzajemnej, szczerość wza-

jemna.

ba się poprawić Reniferku. й

Panie, które wykażą się w kwietniu największą
z konkursem dla P AŃ. ilością przetańczeń, otrzymają 5cennych nagród

Występy Artystyczne. wynik konkursu irozdanie nagród1 maja. (0IKiemM 2 dł. Od (oby.
Wstęp łącznie 2  podwie-

Jak zachowują się podróżnicy jedne-
go okrętu, są uprzejmi, wyrozumiali. u-
służni wzajemnie, bo wspólnie odbywają
podróż, bo ta podróż jest niebezpieczna

i krótka.
Podróż przez Życie jest też niebez-

pieczna i krótka,
*+ ›

Albo narody nie będą spelniač tego
słowa Božego, penującego przez wieki
i mającego groźne znaczenie.

„Uparcie będą odmawiać Dziesięciu
Przykazaniom wagi skutecznej i prakty-
cznej w międzynarodowem życiu i Коп-

fliktach...
Wtedy środki ludzkie nie zdadzą się

na nic.. Mężowie stanu będą mogli się
biedzić nad naprawieniem rysów zmierz-
chłego świata i nad powstaniem hord no-
wych barbarzyńców...

Lecz nie zdołają...
Tam, śdzie upadli Cecarzy, upadną i

oni.
Zostaną takie ruiny.

Gdy Bóg nie chroni państwa...

Wtedy... niestety... można wszystkie-
go się spodziewać...

 

 



Z KR
Wyrzucenie zwłok kobiety

Onegdaj rano;Wilja w pobliżu

Kamienia wyrzuciła zwłoki kobie-

ty w wieku około lat 30 i męż-
czyzny w wieku średnim. Przy

zwłokach nie znaleziono żadnych
dokumentów, skutkiem czego nie

zdołano ustalić ich tożsamości.

A JU.
i mężczyzny przez Wiilję.

Z ubrania topielców można tylko

wnioskować, iż są to obywatele

sowieccy. Nieszczęśliwi widocznie

w czasie ucieczki do Polski zna-

leźli śmierć w nurtach wezbranej

rzeki Wilji. a.

DZIENNIK MIEĘRSKI

Z pogranicza.
Ofiary besjalskich zbrodni bolszewików.

(Kap) W tych dniach żołnierze

KOP. oraz mieszkańcy jednej ze

wsi w okolicy Husiatyna byli
świadkami sceny, jaka się roze-

grała w położonej na terytorjum

sowieckiem wsi Bednarowicze.

Konny żołniez bolszewickiej stra-

ży granicznej zatrzymai jakąś ko-

bietę, która chciała przejść na te-

rytorjum Polski. Jakiś czas żoł-

nież prowadził kobietę, następnie

zeskoczył z konia i położywszy ją

trupem wystrzałem z rewolweru,
odjechał. Wszystko to działo się

w odległości 100 mtr. od granicy

polskiej.

SPORT.
1 p. p. Leg. — Makabi1:1.

Wczoraj na boisku Makabi odbył się
mecz piłkarski pomiędzy drużyną 1 p. p.
Leg. a Makabi. Drużyna wojskowych
wystąpiła w następującym składzie: Zien-
kiewicz, Malicki, Chowaniec, Lachowicz
Il, Moszczyński, Wisek, Jabłonowski,
Połubiński, Zbroja, Pawłowski, Naczulski.

Jak widzimy, osłabiona jest nieobec-
nością Puzyny 1 Halickiego, wzmocniona
zaś Zbroją, byłym graczem Cracowii
i Wiskiem (Chrzanów). Poziom gry, jak
na początek sezonu, wcale niezły.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 16. IV. 1932 r.

Dolary 8,89'|,—8,91'|,--8,87',
Dolary kanadyjskie 8,00—8,02—7,98.
Belgja 124,85—125,16—124,54.
Bukareszt 5,36/,—5,39—5,34'/,.
Holandje 361,15—362,05—360,25.
Londyn 33,65 —-33,60—33,80 —33,46.
Nowy York 8,90 —8,92—8,88.
Nowy York kabel 8,906—8,926—8,886
Paryż 35,33—35,22—35,04.
Praga 26,38—26,44 —26,32.
Szwajcarja 173,30—173,75 —172,87.
Berlin w obrotach nieofic.,211,70.
Tendencja utrzymana.

Pierwszą bramkę zdobywa dla Ma-

kabi Antkolec, wojskowi jednak w pa-

в у rę minut z kombinacji Pawłowski, Zbro-

tytoniem li: ja, Połubiński zdobywają przez tego
ostatniego wyrównawczą bramkę.

Fałszywe jednozłotówki w pow. postawskim.

W ostatnich czasach na tere- dzenie w kierunku ustalenia skąd

nie pow. postawskiego pojawiło pochodzą falsyfikaty.

się mmóstwo fałszywych jedno- Wczoraj zdołano już zatrzy-

Papiery procentowe.
3%, pożyczka budowlana 3,50. 5',

Konwersyjna 33,75. 5%, kolejowa 32,73.
415 dolarowa50 7', Stabilizacyjna 54,25
—55,25-—54,12. 107, kolejowa 100,50—

Tepienie przemytnictwa na granicy.

3 przemytników zNa odcinku granicznym Tur-
tewskim i woreczkiem sacharyny.monty ujęto 6 przemytników z

złotowych monet. Rynki oraz mać kilku podejrzanych osobni- transportem cukru, który prze- W rejonie Oran ujęto dwóch „_ Dzisiejsze imprezy. 100,75. 89), L. Z. B. GK. IB. R., obligacje

miasteczka są zarzucone wprost ków, co do których są silne po- mycony został z Łotwy i miał przemytników, którym odebrano SEAa o ko = 3G. A A S

falsyfikałami. W związku z tem szlaki, iż trudnią się puszczaniem być dostarczony przez niejakiego dwa zwoje jedwabiu i worek ko- Gielętnika. jj Wilence,. moje wawa E el %% ziemskie 40,50.

władze bezpieczeństwa publiczne- w obieg fałszywych monet. a. L Putkę do Dzisny. Na terenie — гопеК. а. Mecz piłkarski, Boisko /Makabi, Pols: Baib=J9OstólMiG: 600.

go wszczęły energiczne docho- gminy kołtyniańskiej zatrzymeno godzina 15,30. Gra Drukarz—Makabi. Tendencja cokolwiek mocnie!sza.

 

OSTRZEŻENIE!

  

 

         

    

 

NIE | LEKARZE |
\ GLOWCA MARZPBEEAZIODETE Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-

łowartościowe piwo w używane butelki

„UNIKAJMY Baki В. SZYRWIKDI lenienr:RRCWKSIĄŻECEGO BROWARU
„ZE Choroby weneryczne,| + w W ZYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. Kon-

===OD PIEEGOW ma й "‘;‘“Р“.";'“‚' sumentėw Przeto ostrzegamy przed falsy-

аЗА A fikatami i prosimy uważać przy kupnie .

 

 

  

   

 

UCHRONI NAS KREM
I. A. Cymbler
Chor. WENERYCZNE i
SKÓRNE. Tel. 15-64.

Mickiewicza 12, róg Ta-
tarskiej 9—2 i 5—8.

„Od poniedziałku 5 W roli Atamana Sumnego H. A. Schiettow. Z dostosowaną do

f b. m. «Pieśń oAtamanie» akeji muzyką wystąpl orklestra pod batutą: M. Salnieklego. Po-

czątek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10 w. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godziny3,30 do 10 w.

  

RIEISKI  KINERATOGRAF |
Ostrobramska 5.

Reprezentacja:

 

  
 

DO WYNAJĘCIA
MIESZKANIE

dwu pokojowe z kuchnią,

  

<HELI Dziś ostatni dzień! FILM REWELACJA! 4000.000 dolarów ig rodzaje 18) mał Malgiosoiajasų film uła: Bawdsietocj rodzinę

KINO- i doby obecnej. Film, któ: o epokowe dzieło genjuszu ludzkiego To milosny > у $

a «H LLOS$» ry Ti światem! ANIOŁOWIE PIEKŁA szept pragnących pieszczot kobiecych. Film ten zo- LSA

HOWARDA HUGHĖSA Ceny znižone: na 1-szy seans Bal-
stał zrealizowany przez słynnego miljardera amerykańskiego

Parter od 1 zł. Początek seansów o g. 2, 4, 6, B i 10.15.
kon 50 gr., Parter 80 gr. na pozost. seanse Baikon 60 gr.,

JUTRO UROCZYSTA PREMJERA!
I w A N M 0 z Ž U c H I N w pierwszem swojem arcydziele

ulica Wilefiska 86, tei. 828.
Pisa

MIESZKANIE, 6 dužych
pokoi, przedpokėj, kory-
tarz, łazienka, kuchnia,
ze wszystkiemi wygodami
do odnajęcia. Ulica Zy-

 

 

ZOARJEC YNASATTOZO”ST EGO EETSIS ZRP

  
Genjalny mistrz mówione! $muntowska Nr 8, od 14

a ekranu a dodaj do 17. 8734—0

g PIERWSZY DŹWIĘKOWY 3 ы "2POKOJE

e HEI 10S“ : Człowiek bez do wynajęcia. Mostowa

sntr pp 4 5, m. 8. 8735—0

ul. Wileńska 38. pie Sól ikоана

przeszlošci 1—2 POKOJE wynajmę,
= ‚ suche, ciepłe, wygody,

Reż. twórcy filmu „Trėjka“ Włodz. Stryżewskiego i Al. Wołkowa. Dramat miłósny człowieka który łazienka, używalność ku-

umarł dla świata, lecz żył dła siebie I swojej miłości. Film ten demonstr. jednocześnie z Warszawą chni. Wiwulskiego 6-c,

Honorowe bilety nieważne. Na l-szy seans ceny zniżene. Początek seansów o gedz. 4, 6, B i 10,15. m. 14. 197—0

MIESZKANIA

X 21 jest to nejpiękniejsza kreacja niezrównanejinajwiększej gwlaz-

p dy filmowej doby obecnej |ARLENY DIETRICH w fescynują-.

Program uzupełniamy świetnem! dodatkami dźwiękowemi.

7, 4, 2 i i-pokojowe do
wynajęcia od zaraz. O-
fiarna 2, informacje na

Dziś! Na specjalne żądanie Sz. Publicz-

ności wyświetłamy tylko jeden film p. t:

cej roli kobiety szpiega.ców CASINO
Wielka 47. tel. 15-14.

 

 

8738—0

2 POKOJE
do wynajęcia. Śto. Jerski
zaułek 3, m. 4. 8737—2

POSZUKUJĘ pokoju

Anons: JUŻ JUTRO 18 b m. przepiękna operetka filmowa „RONNY” Zapraszamy wszystkich na wielką ucztą artystyczną miejscu. 8733—0

MIESZKANIE 6-7po-
kojowe do wynajęcia,

mego PAID ZIŚ, OSTATNI DZIEŃ PAT | PART Soto NSE; AGzi
TRA! Słynna w jej najnowszej I najlepszej Dźwiękowy film jodamy,. „spytać u 00°

IWIELKA 42. ka fimiowa Brygida Helm kom dzwiekowej p. Li «GLORJA» najnowsze| pro= ŽOICY, Gdańska 6. 8730-1

' dukcji francuskiej 1932 r. Film dla wszystkich. Uwaga! Prosimy zwrócić uwagę na nasz Pierwszorzędny repertuar 6.POKOJOWEJOWEa

fllmowy oraz na nasze Aparaty Dźwiękowe „Kiangflim”, które przewyższają wszelką Inną aparaturę swym natu nę > woda = sak

ralnym i łagodnym dźwiękiem. Nad program: Fktualne dodatki dźwiękowe oraz dodatek Pata. Ceny miejsc od 40 gr. СЛа dd Paz

cia. Jala a dlaiska:
ta. ow.

tatni dzień! Najpotężniejsz („Blały Szatan“) w-g słynnego arcydziela DWA ETOWE CZ

DŹWIEKOWY gleUx S iuo abimai HADŹY MURAT STOJĄ, Reżyserja AleksandraWolkowa. W rolach głównych Ludwisarska 1—12.

|

||
i lr

NIGDY NIE ZAPOŽNO
pomyšleč o swem zdrowiu,

tembardziej jak już cierpisz na chorobęnerek.

pęcherza, wątroby, kamieni żółciowych, złej

przemiany materji, na bóle artretyczne czy

odagryczne, na wzdęcie żołądka,odbijanie się

lub skłonności do obstrukcji. Pamiętaj, żenigdy

nie jest zapóźno, gdy używać będziesz

zioła moczopędne

KINO-TEATR
ul. Mieklewieza Nr./11 tel. 15-62 MOZŻUCHIN, czarująca Lil Dagower i prześliczna Betty Amann. Nad program:

4-ej, w dnie świąt. o godzinie 1-ej. Cenyod 40 gr.

ja

vanDykea Trader Horn
| ŚWIATOWID

Mickiewicza 9.

LTA

Zdrojowiske solankowe i

uw stacja klimatyczna DROSKIENIKI

posiada nowoczesne urządzenia do kąpieli

solankowych, kwasowęglowych 'na solance,

tlenowych, piankowych i borowinowych,

Gabinety ginekologiczne, laboratorja, wziewal-

nie, oddziały elektro I hydro-terapji, pilalnia wód

Zaklad leczniczego stesowania słońca, powietrza i ruchu
z basenami pływackiemi, kaskadówkami na Re-

niezrównany król ekranu IWAN
Dodatki cźwiękowe. Początek o godz.

DZWIĘ-
KOWE
KINO

enial 100 proc. dźwiękowe arcydzieło mistrza

Monumentalny epokowy dramat w Džung-

lach Afrykańskich. W relach gł: Edwina
DŹWIĘKOWY Dziśl Najpiękniejszy film! Cud objawi

AELALUL у
WIELKA 86.

2

wygodami za lekcje mu-
zyki. Fortepian  posia-
dam. Adres w admini-

stracji. 8740—1

 

 DO WYNAJĘCIA|
1 lub 2 pokoje. Mosto-
wa 3-a, m. 5. 8697—0

MIESZKANIA 5, 3, 1 po-
kojowe z kuchniami, o-
raz trzy mieszkania 1 po-
kojowe bez kuchen do
wynajęcia przy ul. Lwo-
wskiej dom Nr. 11; do-

 

 

 

mphplažą Ra aaT wodne Dab "ać Gin Gua

“ zon 15 maja do30 września.
' šei-

„DiUROL Gąseckiego, Ceny „awe i leczenia bardze niskie Lokal do wynajęcia na- ciela. 8729—0
 dający się na restaurację

Prospekty wysyła i udziela informacyj:

MiG й kawiarnię, biuro lub inneу biegai madzeniu się w ustrojuktóre zapobiegają nagroi w Druskienikach—Komisja Zdrojowa.
kwasu moczowego i innych szkodzących zdro-

1 LUB 2 POKOJE

i ji, zat j h izm. Wszel- w Warszawie—Związek Uzdrowisk Polskich, rzedsiębiorstwo Zam- Z, wygodami do wynaję-

aregin ag en będziesz S-to Krzyska 17, tel. 434—38. 16506 -2 0 owa 18 dozorca wskaže. cia. Portowa 8—1. 8727-0

ziół „DIURÓL” Gąseckiego. Osłodzony odwar AA]
8716—1[Be wynsjaciameį

 

A e Poważne przedsi. bior.Li „9 ażne pr. ębior
prarbasis sšcdeds, sę stwo poszukuje lokalu

pod biuro ze stajnią na
3 konie i składem w re-

z ziół „DIUROL” jest smaczny, zupełnie nie-

szkodliwy i powinien być pity stale zamiasther-

baty. Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych

ziół „DIUROL” Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy

przekonasz się o dodatnich skutkach ich dzia-

szkanie 6 pok. ze
wszyst. wgocne w
domu Nr. przy ul
Piłsudskiego od 1-go
maja. Informacje u

 —

Jęczmień
2-rzędowy

dał najlepsze wyniki
„BIAŁY ORZEŁ” w doświadczeniach

„BAWARIA ACKERNANI"
łania, zalecać je będziesz swym znajomym. Spo- I Jęczmień 66 UDEAIA Jonie ui. Niemieckiej lub gospodyni domu od

sób użycia na opakowaniu. Oryginalne zioła sy „NARCHIJSKI 169—3 o Zd iska Wielkiej Oferty z do- | 1547 + 12:ej i od

A ReROEM SDA rojowiska_ || oną Karować dod.|>el.do 5- - Wejście|
apteki i składy apteczne. Reg. M. 5, M. Wileński Spółdzielczy LTT "L z podwėrza. —1 o

nistracji „Dziennika Wi-
 

1>r0

PRACA! Dla wszystkich ! WIEDZA
„Kieszonkowa Encyklopedja Popularna", _

oto dzieło, które na 2000 stronach drukupeti-

tem obejmie całokształt wszystkich wiadomości

i informacji z życia codziennego — bogatyi po-

ważny materjał naukowy — który zastąpi cały

szereg dzieł naukowych i odpowie każdemu na

wszelkie pytania natury naukowej, literackiej,

społecznej, politycznej i gospodarczej.

Wskaże każdemu drogę do celu!

Kupić powinien i może każdy! Cena niska —

" na splaty!

dajcie prospektów:
= sna, „Kieszonkowa Encyklopedja“,

RABKA.
Pensjonat „Helios“ kom-
Ei Ceny przystęp- 35 —1 g2

ne. Oktawja Piechocka. la mAH

Telefon 70. 8359—6 | Jų

I poko RÓŻNE
DRUSKIENIKI do wyna- rr - -

jęcia 2 lub1willa po 10 Mieszkanie 4-pokojowe
pokol -wiadomošė Wilno, z kuchnią 2-ma balkona-
Zawalna 1/1 m. 8628—0 ml do wynajęcia. Wygo-

K U p į E ZRatokol Piażki 190

pod „Solid- Pokój d8717—0 gia le wynajęcia

e

| I. Zawalnaw Wilnie, ul. Zaw: „ pań. Kalwaryjska

śyndykat Rolniczy
ina 369, tel. 328.

leńskiego*
ne“.

——

Polska palarnia kawy SAWICZA
By zwalczyć kryzys rady uzycza:
Wprowadzisz w dom swój oszczędność znaczną
Kupując Kaw

„EXCELSIOR SMACZNĄ". —5o

  

   

zukacie książki
przyjaciela, który da
wam wskazówki w
każdym momencie ży-
cela?  Ządajcie pro-
spektów: „Kieszonko-
wa Encyklopedja Po-

Gołębiej 8713—1

 

MIESZKANIA 6 i 4-po-
kojowe z wygodami do  

 

  
 

  
  

 

    

prawdziwego wszechświatowej sławy

Piwa Żywieckiego
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREKz firmą

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR w ŻYWCU
w LNO, ZARZECZNA

Poważne przedsięblor-
stwo zaangażuje w cha-
rakterze pracownika biu-
rowego energicznego, in-
teligentnego z dłuższą
praktyką młodego czło”
wieka. Oferty z poda-
niem warunków, dokład-
nym życiorysem I foto-
grafją kierować do Ad-

ministracji „Dziennika
Wileńskiego" pod „Uczci*
wy”. 8717—0
ZZA

Ogrodnik przyjmuja ro-
boty w zakres ogrod
nietwa wchodzące. Mic-
kiewicza 35—43. 8707—1

NIAŃKA PO BNA
w wieku do lat 20-tu.
Zakretowa 7, m. 8. 171

PANIENKA — poszukuje
zajęcia: do dzieci, w
sklepie lub w domu.
Warunki b. skromne.
Wiadomość: ul. Żeligow-
skiego 5, m. 49, Zawadz-
ki Dla Stanisławy Klucz-
nik. 8722—0

MLODA, ENERGICZNA
GOSPODYNI

poszukuje w tymże za-
kresie posady.  Znajo-
mość kuchni, mleczar-
stwa, wędliniarstwa, о-
grodnictwa, chowu dro-
iu i trzody chlewnej.

Świadectwa. Dowiedzieć
się w pracowni obuwia
J. Mikołajewicza, Mosto-
wa 11-a, od frontu.

8726—0

UE TT Ы

4 Sprawy
malątkowe

 

PLAC przy ul. Tartaki
Nr. 23 (koło ul. Mickie*
więza) wysoki, słoneczni
do sprzedania. Całośćlub
parcele małe. Warunki
bardzo dogodne. Dowie-
dzieć się tamże.

8705—0

Dom kupię natychmiast
w Wilnie na przedmieś-
ciu niewielki z ogrodem
Olerty składać do Ad-
ministraeji Dziennika WI-
leńskiego pod 1. Sz.

8718—0

DO SPRZEDANIA 40 ha
ziemi z budynkami, 2 klm.
od przystanku kolejowe-
go, po 35 dolarów za ha.
Adres w Administracji
„Dziennika Wileńskiego".

8728—1

DOM z placem przy
rzeczce, w miasteczku,
za 2000 złotych. Wpłata
około połowy. Okazja
emerytom, kupcom, rze-
mieślnikom. Szczegóły:
Dobroczynny 6, Markie-
wicz. 8724—0

Kupię dom murowany z
ogrodem w śródmieściu
lub okolicach Pohułanki,
Zakretu. Pośrednictwo
wykluczone, zgłoszenia
pisemne lub osobiste od
11 — 2 Zygmuntowska 4
m. 14. 8702—0
 

DOM drewniany z pla-
сет 200 sąžni z powodu
wyjazdu sprzedam za
700 dolarów. Zauł Bato-
rego 16. 8700—0

 

  
19. TEL. 18—62.

Do sprzedania
NA RATY

działeczki ziemi pod let-
niska po 10 gr. kw metr.
oraz centrum z budyn-
kami przy szosie Wi!lno—
Warszawa. .Miejscowość
sucha, zdrowotna, wyso-
ko położona, ot»czona
sosnowemi lasami. Do-
jazd na miejsce autobu-
sem o 45 minut prawie
co godzina. Kościół. świa-
tło elektryczne, telefon,
policja na miejscu. Mają-
tek Połuknia, właściciel-
ka Różańska lub Wilno,
Bakszta 10, m. 4 od 4—5

po poł.

Do sprzedania: 1) dom
drewniany pętrowy 2
mieszkania luksusowe 5
1 4 pokojowe, oraz do-
mek 3 pokojowy, ziemi
1500 sąż., młody owoco-
wy ogrod. Snipiszki przy
przystanku autobusowym
cena 27,000 zł. 2) Kamie-
nica, 18 mieszkań ze
wszelkiemi wygodami ko-
ło ul. Mickiewicza do=
chód roczny 16,500 zł.
brutto. Cena 11,000 dol,
w tem długu bankowego
1,500 dol I może pozo-
stać na hipotece 5,000
dol. płatnych po kilku
Jatach na nizkiem opro-
centowaniu. Informacje
Miekiewicza 46 m. 9 о4
15 do 16. Pośrednictwo
wykluczone. 157—0
 

PLAC 150—300 sążni ku-
pię w rejonie Zakretu,
Soltaniszek lub  Zwie-
rzyńca. Oferty nadsyłać:
ul. Mickiewicza 47, m. 3,
A. B. 168—1

OKAZYJNIE z powodu
wyjazdu tanio do sprze-
dania w Wilnie w cen-
trum miasta kilka dom-
ków, 7 mieszkań z dużym
ogrodem i t. d. Szcze-
gó. Biuro Reklamowe

t. Grabowskiego, Gar-
barska 1. 166—1

DREWNIANE DOMY,2
9 mieszkań,

 

dochodowe,
ziemia własna 200 sążni,
tanio sprzedam. Nowo-
miejski zauł. Nr. 4.

8735—0

    

     

 

| WIEULRECY.
ЭА @!Е цо@змз

TEL. Ši. ®
2 iui

SKŁAD
[kiai

janin,
Fisharmonji

K. DĄBROWSKA
(F-ma istnieje, od r. 1874"
Wilno, ul. Niemiecka3т.1 !

  

102—20

SE LITEWSKI
TŁUSTY

KILO od 2 Zł.

Wędliny wiejskie

ceny bardzo zniżone
poleca ZWIEDRYŃSKI
Wileńska 28, tel. 1224.

8714—8
 

Sliczne sadzonki
sosnowe i świer-

kowe
1 12 letnie, z wł«siych
szkólek po cenach kon-
DOE poleca

6Zarząd r Parafja-
nów | MHnlezdzilėw,
poczta Parafjanów.

16:—1

 

Gonty sprzedaje tanio
Polski Lioyd ul. Kijow-
ska. 8710—3

Jaja
wylęgowe

kur rasowych. UI. Brześ
Antokolski Nr. 10. Se-
kcja Hodowlana  164—2

Fortepian
Schródera do sprzeda-
nia. Ś-go Jacka 9, m. 1,
godz. 4—6. 165—1

FORTEPIAN „Szródera”
gabinetowy do sprzeda-
nia niedrogo. Wielka 54,
m. 4

POWOZY, bryczki, u-
przęże i siodła do sprze-
dania. Szeptyckiego 5,
tel. 1301. 8725—2

PLAC sprzedam, 1271
m. kw., z ogrodem owo-
cowym przy ul. Legjo*
nów róg Mysiej. Dojazd
autobusowy co 5 minut.
Informacje: ul. Subocz
Nr. 97, Małunowicz.

FORTEPIAN gabinetowy
prawie nawy okazyjnie
bardzo tanio do sprze”
dania, Sawicz 11, m.

 

  

 

 

 

DOM KUPIĘ na przed-
mieściu niewielki z ogro-
dem. Oferty do Admi-
nistracji „Dziennika Wi-
lenskiego" pod M. S.

FORTEPIAN mały krzy”
żowy, znanej zagran. fir-
my, mało używany, oka
zyjnie tanio sprzedam.
Ul. Nowogródzka 15 (da*
wniej 7), m. 23.
 

DO SPRZEDANIA dom
drewniany 4-ro mieszka-
niowy, parterowy, z pla”
cem 100 sążni, przy An-
tokolskiej 120.  Infor-
macje: Antokolska 19,
m. 3. 8719—1

Dlaczego?

— Dlaczego właściwie
pan s'ę nie ożenił, panie

dyrektorze?

— Zamlodu mówiłem
Sobie: kto się chce že-
nić powinien mieć mają:

tek.

— No przecież teraz

PLANINO koncertowe w |
najlepszym stanie oka*
zyjnie bardzo tanio do
sprzedania. Piłsudskiego
24, m. 6. )
DZE c?

DO SPRZEDANIA dubel-
tówka myśliwska 16-ka.
Uniwersytecka 4, m. 6.

8706—0

 

Forteplan
znanej marki w dosko-
nałym stanie spiesznie
do sprzedania za zi. 550.
Wielka 36, m. 11. —0 ©

=—==——————

OGRÓD do wydzierža-

 

 

 
   

   

Kraków, Józefitów 160.
, г A ; "ai,

(Poszukujemy. zastępców.) najchętniej z eż zz sterędaycia A LETNISKA NA30 OSÓB wynajęcia. Siada pala A a ma pan majątek! Ai Lao

Moss ua E mne (pożądane „Cylinder“) = w a NNE poszukuje Stow. Urzęd- 46, dowiedzieć się u do-|zefitów10.__173—3] po sprzedania niedro- — Tak, ale teraz mó- Nr. 7, m. 6, od 2—5 w.

meble do gabinetu i sypia da ogą by zaleta ników Państwowych, w rorcy. 161—1 1 = go murowany dom ZE wję sobie: kto chce u- : ;

ne Pacę Sabra ceny Pe kaz mae gie pobliże, st "kal Эб Роання Кача| Yszakiemi "wygoda" ymećm Hi!
przejazdem w Grodnie, : rh е owysku, sh z podaniem warunków i Pokój umebl. odnow. Warsztaty Reperacyjne z ogródkiem ul. Kościusz- trzymeć majątek, nie po-

Swigcianach, Duksztach, Molodecznie | innych opisem okolicy składać słon. suchy, clepły z €-| maszyn i narzędzi rolniczych|M 27 m» ! 94 godz. 16 winien się żenić!
miastach. Chętnie zatrzymam się po drodze obej Wilno, Wileiska 33. lekt. | wygód. do wyna- у t J as 18. 8705—1 DRUKARNIA

rzeć, od stacji dojadę końmi Proszę opisać do- 8652—2 jęcia dla pań. Zawalna Lygmunta Nagrodzkiege MORIBERC GZTYCKA

kładnie posiadane meble (jakle drzewo, z jakiego 16-57. 8694—0|Wilno, Zawalna 11-a. | 300, 400, 500 dolarów 1 INTROLIGATORNIA

Er, Di), pades, лан аоча gain „Mino again i in tan: KURAS
nadesłać fotografję lub rysune szych. okna у

Oferty adresować: Biuro Ogłoszeń Pietraszek, NAUKA Mieszkanie 5 pok. za + Boć. KOCame i Po rzedaż |Il. TWIERZYŃSKIEGO.

Warszawa, Marszałkowska 115 pod „Leliwa“. =wg pozie PRA.CA  Ż giurze Reklomowem S Lauma sprze oi

4
GOA? KOREPETYCYJ go do ina ła Złkra- ! Grebowskiego Garbarska NOW NRY

Nr. '. 6/ —0 PRZYJMUJE DO DRUKU

DZIELA, BROSZURY |tanio udzielają rutynowa- towa 11 wskaże dezorca.
ni korepetytorzy studen- 8708—0
«i Uniwersytecka 4—20.

Ochmistrzyni praktycz-
ne ze wsl (urodzonaI
wychowana na wsi) po-

DO WYNAJĘCIA: 1) Letniska I mieszkania
w suchym sosnowym lesie nad Wilją 5 minut od

 (amochdy

 

GRUŹLICAzPŁUCĆ jest nieubłaganą | corocz-
| " @ ргггз!аоки ашоБивомедо— едгодо, — 2) $К!1ер 8612—8 “ Do sprzedanla na Zwie- osobowe, używane, tanio

i tm ik mintości zk tiio w centrum miasta przy ul. Ad. Mickiewicza, na- 2 mieszkania 4-pokojo- etagy "ug le rzyńcu, ul. Litewska dwa można nabyć w Wilnie, BILETY WIZYTOWE.

| : | choróbpłucnych, bronchitu, | dający się również na biuro handlowe. Dow. się: we świeżo odremonto- nych—konieczne. _Zgło- domy drewniane i jeden Lombard, ul. Biskupia 4, ZAPROSZENI A

p czywego, „męczącego kaszii ul. Miekiewicza 22, m. 3. „—10 į LOKALE wane z o cznością sjć się Królewska 9, m. 6 ane Of betel. 3pastepojączeh 62 ż KI

Się
lo wyna . Finna5/2. ы -О : ro „Admini- marek: Ford torpedo

. Lekarze: ynajęcia. Flnna 5/2 od 3—4 pop. 8696—0 0 Sirator“, ul. Wielka Nr. 40 landoletka, B„arPečo)IROŽNE KSIĄ
 

 

m. 4. Palgėkaret, DO OPRA wY

 

„BaisamThiocolan—-Age“.BSM Nowootwarta Kawiarnia - Mieczarnia

| który ułatwiając wydzielanie się plwociny

02 Fiat Bo:
ai

 

De sprzedania Sklep mieszkanie do   

 

ch ŚWITEZIANKA”" spożywczyzurządzeniem wyneję- RZĄDCA z 15-letnią pra я Overland a» Loraln wyKONYWA |

| a akaszęj wiino, ul. Wileńska XG9 (dawniej „Ziemiańska”)Rdres w 5Na dom Rr.2pri EA es pasa A 432. Całość:Tab PYRA torpedo. — PUNKTUALNIE.|

Utka šią “ posadą m a ui A 390 iai ariazł., 10aa YEsr B Z, obojętna. iwaz do- 184—4 o

przedają apteki. Wydz.Z.P.Nr. „1 Ce ‚ arzowy nadaje się rów- ia „Par”, f ь iedzieć się: |

KARNA *" icz aa tastytceji"podNe.sn. baioo0 Wielka 33, m. 1. 8240—3 UDA WWW

  


