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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem

Rok XVI

DZIENNI

 

Wilno, Wtorek 19-gokwietnia, 1932 r.

  
 

+ REDAKCIJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.

Fdministracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

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

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

19 do 24-ej.

 

 

Jadwiga z Kosikowskich Małaszkiewiczowa
LEKARZ-DENKTYSTA

po długich | ciężkich cierpieniach, opatrzona Sw. Sakramentemi zmarła dnia 18 Kwietnia 1932
roku w wieku lat 52

Eksperlacja zwłok z domu żałoby (Ostrobramska ul 11) do Kościoła W. W. Świętych odbędzie się
we środę dnia 20 Kwietnia o godzinie 5ej p.p.

Nabożeństwo żałobne edprawione zostanie we czwartek 21-go Kwietnia a godz. 9-ej rene, poczem
nasłąpi pogrzeb na amentarzu Rossa.

O czem zawiadamia stroskana

 

Powrót premiera Prystora.
KRYNICA (Pat). W poniedzia- małżonką i prezes BBWR Walery

łek o godz. 16 min. 15 wyjechali Sławek.
"do Warszawy premjer Prystor z

Główny inspektor Kiott na widowni...
W przededniu ważnych pociągnięć na G. Siąsku.

(Telefonem od własnego korespondenta.)
ex: °

KATOWICE. W związku z sytuacją w przemyśle hutniczym na
Górnym Sląsku, w sprawie obniżenia płac robotniczych wyjeżdża na
Górny Sląsk główny inspektor pracy dyr. Klott, który na miejscu
Odbędzie szereg konferencyj z przedstawicielami robotników i prze-
mysłowców, oraz z władzami.

Wraz z dyr. Klottem w konferencjach tych weźmie udział na-
czelnik wydziału w Min. Przemysłu i Hendlu inź. Lewandowski, który
Wczoraj brał udział w konferencji z przemysłowcami hutniczymi
W Katowicach.

Poufne narady między rządem a przemy
słowcami w Katowicach.

(Telefonem od własnege korespondenta.)

KATOWICE. Prasa katowicka pisze, że onegdaj przed połud-
Niem w Katowicach, pod przewodnictwem p. wojewody dr. Grażyń-
skiego odbyła się konferencja w sprawie położenia hut żelaznych
na G. Siąsku, na której przedyskutowano szereg zagadnień, doty-
ou racjonalizacji produkcji, polityki cen, oraz form organiza-
nych.
W konferencji wzięli m. in. udział wiceminister inž: Gallot, za-

Mieszkający stale w swej willi w Sosnowcu, z ramienia Min Przem.
Handlu nacz. wydz. inż. Lewandowski, oraz przedstawiciel prze-

Mmysłu hutniczego na Sląsku. ;
Pisma podkreślają, iż szczegóły konferencji trzymane są w Ści-

słej tajemnicy...

Odrzucenie protestu wyborczego.
(Telefonem od własn. kerespondenta.)

, . WARSZAWA, Sąd Najwyższy odrzucił protest niemiecki
Giwko wyborom do Sejmu w okręgu Nr. 30—Grudziądz.

Echa manifestacji studentów.
Wacław Szyszkowski i apl adw.
Górecki.

Oskarżeni do winy się nie przy-

znali, tłumacząc się, że policja za-
chowywała się brutalnie. i

Byli badani świadkowie. Mię-

dzy innymi komisarz Andrucho-

prze-

W listopadzie r. ub. po zabój-
Stwie studenta ś. p. Wacławskiego,
udenci w Warszawie urządzili

qrbożeństwo żałobne. Jedno z na-
Ożeństw odbyło się w dn. 14 li-
Opada w kościele Bernardynów

arszawie. Po nabożeństwie

: н%ізаг;аш
ы Ёііпа Boreiti, Jerzy Wesolowski,

Studenci i studentki udali się do
omu akademickiego przy ul.
tójeckiej na wiec. Po wiecu gru-

ar. akademików poczęły wycho-
ŻIć z gmachu. Policja pod komen-

c, omisarza Andruchowicza za-
Gala nawoływać do rozejścia się.
st Y studenci nie usłuchali, pizy-
dępiono do rozproszenia groma-
€k. Zatrzymano i odstawiono do

kilka osób. Byli to:

igniew Foltański, Juljusz Ołsza-
owicz, Proch, Byczkowski, Graj-

_ Mert, Koszla. Wytoczono im spra-
wę o nieusłuchanie zarządzeń poli-
Cji Rozprawa odbyła się onegdaj
W warszawskim sądzie grodzkim
XI oddziału.

, Obronę oskarżonych prowadzi-
li: adw. Jerzy Czarkowski, adw.

wicz wyjaśniał, iż studenci zacho-

wywali się prowokująco. Sypano

żartami, jeden ze studentów foto-

śralował grupki posterunkowych.

Aparat ten zabrano... :

Wesołość zapanowała na sali

podczas zeznań posterunkowego.

Zapyłany przez obronę, czy poli-
cja biła — świadek odpowiedział
kategorycznie, że nie.

— No a pałki były w robocie?,
brzmiało dalej pytanie.
— Pałkami to płazowano, ale

po plecach — padłą odpowiedź.
Sędzia Kierpsz uznał winę o-

skarżonych studentów, ale, biorąc
pod uwagę okoliczności łagodzą-
ce — skazał p. Halinę Boretti na
20 zł. grzywny, pozostałych pod-
sądnych po 10 zł. grzywny.

Ustawa e osadnictwie wojskowem.
(Telef. od własnego korespendenta.)

WARSZAWA. Dziennik (staw ogłosił ustawę o nadaniu ziemi
żołnierzom wojsk polskich.

Reforma systemu składek i zapomóg Kas
Chorych.

(Telefonem od własn. korzspeondenta.)

WARSZAWA. -W najbliższym czasie Rada Ministrów rozpatrzy
projekt rozporządzenia dotyczącego zmiany systemu obliczania skła-
dek i zasiłków Kas Chorych w stosunku do .poborów pracowników.

Dla pewnej kategorji pracowników zostaną zniesione grupy płac,
a składki oraz zasiłki będą obliczane od rzeczywistych zarobków.

Walka o obniżenie ceny prądu.
Telefonem od własnego korespond+nta.)

WARSZAWA. W toku pertraktacji, jakie prowadzi Związek abo-
hentów prądu elektrycznego z elektrownią częstochowską, elektro-
Wnia obniżyła cenę prądu z 98 groszy na 92 gr. za kilowat. Wczoraj
Odbyło się zebranie abonentów, na którem .obniżkę elektrowni od-
Izucono i postanowiono ogłosić bojkot elektrowni, domagając się
dalszego obniżenia ceny prądu.

Obywatelski komitet wykonawczy, utworzony w Bielsku dla
' Przeprowadzenia akcji obniżenia ceny prądu elektrycznego, posta-
nowił wezwać ludność Bielska iBiałej jak najdalej jwosuniętej oszczęd-

_Rości używania prądu elekrrycznego.

RODZINA.
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tema imei 20 gr.

Nr. 89.
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.Sprawa Kłajpedy
w Trybunale Haskim
GENEWA (Pat).

Ligi Narodów ogłasza informację,

Sekretarjat

otrzymaną od sekretarjatu Trybu-

nału Haskiego, dotyczącą daty

rozpatrywania przez Trybunał

sprawy interpretacji statutu kłaj-

pedzkiego. Wg zarządzenia prze-

wodniczącego Trybunału, sprawa

ta będzie rozpatrywana przez Try-

bunał na posiedzeniach publicz-

nych w miesiącu czerwcu.

13 cennych obrazów ma być sprzedanych
zagranicą.

(Telefonem od własnęgo korespondenia.)

WARSZAWA. Ze ścian zamku Wawelskiego zdjęto najcen-
niejsze obrazy, przeważnie mistrzów angielskich, w liczbie 13-tu,
które mają być wywiezione i sprzedane w  Anglji za cenę 2 miljo-
nów zł. Wywóz tych obrazów nastąpi podobno dlatego, poniewaź

rokowania o pożyczkę dla restaurowania majątków hr. Pinińskiego

nie dały pomyślnego rezultatu. Sprawa ta toczy się od kilku mie-

sięcy i obecnie dopiero jest rozstrzygnięta.

zagranicą 8 zł.

Konto czekowe w P. K. 0.

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

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

Ogłoszenia
Terminy

Nr. 80187.

 

Bądź dobrej myśli!
najmodniejszy

. I najmodniejs

FRANCISZK
W POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

Zamkowa 9, tel. 6-46.

==m

sweterek, apaszkę, śliczną bieliznę =
ze pończoszki dostaniemy zawsze mm

A FRLICZKI =
147—2k ==
 

Tajemnice gmachu sejmowego.
Tym razem zginęła szafa.

(Telefonem od własnege korespondenta.)

WARSZAWA. W czasach ostetnich w gmachu Sejmu zaczy-
nają zdarzać się rzeczy niewyjaśnione.

I tak przed dwoma tygodniami dokonano w klubie Ch. D. wła-
mania do biurka sekretarki, w którem znajdowała się podręczna go-
tówka i dokumenty klubowe, ale sprawca nie mógł otworzyć szuflady
z dokumentami.

W sobotę znów zniknęła szafa obok lokalu klubu sprawozdaw-
ców parlamentarnych, w górnej
a w dolnej na archiwum klubu.

części przeznaczona na szatnię,

w Genewie.
KONFERENCJA BRUENINGA
Z SIMONEM I GRANDIM,
BERLIN (Pat). Donoszą z Ge-

newy, że kanclerz Bruening kon-
ferował w „oniedziałek z mini-
strem spraw zagranicznych Wiel-
kiej Brytanji sir Johnem Simonem

 

Sowiety w oczekiwaniu wojny
ma Dalekim Wschoacdzie.

Nagłe pogorszenie się stosunków sowiecko-japońskich.
PRZYGOTOWANIA WOJENNE

SOWIETÓW. 3
RYGA, 17. IV. Korespondent

moskiewski „Socjalist Wiestnika“,
doskonale orjentujący się w na-
strojach sfer kremlowskich, pisze:

„Sytuacja stała się naprężoną.
Wojny narazie jeszcze niema,
Ё. zn. działa jeszcze nie grzmią,
nie puszczone zostały w ruch mo-
tory aeroplanów bojowych.

Jeżeli jednak weźmiemy poję-
cie „wojny' nieco szerzej, Rosja
sowiecka znajduje się już w stanie
wojny. Władza nasza, właściwie
mówiąc, wojny nie chce. A jeżeli
już ma nastąpić, niechby nastąpiła
za 3—4 lata, kiedy zakończona
zostanie budowa nowych przemy-
słowych gigantów na Uralu i w za-
głębiu Kuźniecowskim, kiedy to
teatr wojny Dalekiego Wschodu
zbliży się o tysiące kilometrów do
przemysłowej podstawy operacyj-
nej. Wówczas, zdaniem naszych
specjalistów wojennych, zwycię-
stwo na Dalekim Wschodzie bę-
dzie pewne gdy tymczasem wynik
wojny może być wątpliwy. Polit-
biuro z tych względów gotowe
jest pójść na znaczne ustępstwa,
byle tylko wygrać na czasie.

Oceniając ogólną sytuację na
Dalekim Wschodzie, Politbiuro
kieruje się obecnie hasłem:
„wszystko dla wojny”. W goracz-
kowem tempie pracują łabryki,
wyrabiające sprzęt bojowy. Za-
mówienia wojskowe wykonywane
są w pierwszym rzędzie poza ko-
leją. Na wschód idą bez przerwy
pociągi z tankami, aeroplanami
i ciężką artylerją.*

MOSKWA, 17. IV. W, kołach
zbliżonych do kół wojskowych mó-
wią, że do i kwietnia pomiędzy
granicą mandżurską a Władywo-
stokiem skoncentrowano 70 tysię-
cy wojska. Wzmocniony został
również garnizon na Sachalinie.

FERMENi W MANDŻURII
MOSKWA, 17. IV. Ferment

wewnętrzny w. Mandżurji wywo-
łuje poważne zaniepokojenie na
Kremlu. Prasa sowiecka wypadki
sabotażu na kolei wschodnio-
chińskiej stara się przypisać „bia-
łogwardzistom”, natomiast prasa
mandżurska i japońska widzi w
tem rękę sowiecką.

Pomiędzy Charbinem a stacją
Czenhuan uległ, jak wiadomo, ka-
tastrofie pociąś wojskowy japoń-
ski 14 żołnierzy jest zabitych a
45 rannych. Lokomotywa spadła z
szyn, kilka wagonów jest zdruzgo-
tanych. Žandarmerja janońska zna-
lazła na torze kolejowym dynamit.
Próba wysadzenia mostu na rzece
Sungari jest w dalszym ciągu
przedmiotem śledztwa ze strony
władz japońskich.

SOWIETY REZYGNUJĄ Z KO-
LEI WSCHODNIO - CHIŃSKIEJ,

MOSKWA, 17. IV. Agencja
„Tass'' donosi: Przedstawiciel Ja-
ponji Tamon w wywiadzie praso-
wym oświauczył, że w obecnych
warunkach w Mandżurji północnej
trzeba będzie 2—3 lat, aby oczy-
ścić terytorjum od bandytów. Po-

trzeba będzie do tego najmniej
100 tys. wojska. Tamon oskarża
przedstawicieli sowieckich o prze-

szkadzanie próbom Japonii, przy-

wrócenia porządku w Mandżurii.
Należy zaznaczyć, że rząd so-

wiecki stopuiowo wycofuje tabor
kolejowy z kolei wschodnio-
chińskiej, rczygnując widocznie z
praw swych do tej kolei. Dotych-
czas wycofano 200 lokomotyw
i 3000 wagonów.

GEN. MAA UCIEKŁ DO BOL-
SZEWIKÓW.

MOSKWA, 17. IV. Znany czy-
telnikom europejskim generał
chiński Maa, który się wsławił
zaciętą walką z Japończykami nad
rzeką Nonn;, niedługo należał do
składu nowego rządu mandżur-
skiego.

Niepostrzeżenie uciekł i zna-

lazł się na ierenie sowieckim —
w Błagowieszczeńsku. Akcja jego
na terenie sowieckim wywołała
protest rządu japońskiego. Bol-

szewicy stanowczo zaprzeczyli
wiadomości o jego pobycie w Bła-
gowieszczeń:ku, natomiast w To-
kio uważają, że Sowiety chcą gen.
Maa wyzyssać za narzędzie w
przyszłej wojnie z Japonią.

Moskwa (Pat). Agencja Tass
donosi: Konsul chiński w Błago-
wieszczeńsku nadużywa swego
prawa korzystania z wysyłania de-
pesz szyfrowanych, rozsyłając do
różnych prowincyj Chin oraz do
innych krajów najrozmaitsze ode-

zwy telegraiiczne, podpisywane
nazwiskiem generała Maa, który
— jak wiauomo — ukrywa się
obecnie w Prowincji Hei-Lung-
Kiang.

Komisarjat ludowy spraw za-
granicznych zwrócił się do rządu
mandżurskiego z żądaniem odwo-
łania obecnego konsula chińskiego
w Błagowie:.czeńsku i zastąpie-
nia go inną osobistością.

JAPONJA USPOKAJA — SO-
WIETY NIE UFAJĄ

MOSKWA (Pat). Agencja Tass
donosi: Prasa moskiewska za-
mieszcza wi+domość z Pejpinu tre-
ści następującej:

Tanaka, przedstawiciel japoń-
skiego ministerstwa spraw zagra-
nicznych, byiy ambasador japoński
w Moskwie, w wywiadzie z kores-
pondentami pism w  Charbinie
oświadczył:

Celem mojej podróży do Man-
dżurji jest zapoznanie się z no-
wem państwem i jego ogólną sy-
tuacją. Mandżurja wkroczyła na
właściwą drogę. Niema żadnych
powodów pizypuszczać, że sto-
sunki sowi<cko-japofskie pogar-
szają się. Tem bardziej nie należy
przywiązywać wagi do pogłosek
o rzekomym zbrojnym konflikcie
między obu państwami. Kwestja
rybołóstwa obecnie jest już prawie
rozwiązana. — Japońskie koncesje
leśne na Sacnalinie sowieckim są
zlikwidowane, Użyskanie koncesji
na eksploatację nałty napotyka na
różnego rodzaju trudności ze stro-
ny władz sowieckich w Sachali-
nie,

Wywiad «ten agencja Tass za-
opatruje następującym komenta-
rzem:

Żadne japońskie koncesje leśne
na Sachalinie nie istniały i nie
istnieją. Co się tyczy koncesji
naftowej, to działalność jej rozwija
się normalnie, nie napotykając na
żadne trudności.
SPRAWA ZAMACHU NA PO-

CIĄG JAPOŃSKI.

BERLIN ;Pat). Dzienniki popo-
łudniowe donoszą o silnem poru-
szeniu, jakie zapanowało na gra-
nicy mandżu: sko-syberyjskiej mię-
dzy Sowietami a Japonią. Japoń-
czycy, którzy oskarżają bolszewi-
ków o dokonanie zamachu na ja-
poński pociąg wojskowy, spowo-
dowali dziś aresztowanie przez
władze mandżurskie w Charbinie
kilkunastu cbywateli sowieckich.

 

oraz z minis.erjum spraw zagraicz-
nych Włoch urandim. Prasa pod-
kreśla wagę obecnych obrad i
związaną z item niezwykłą aktyw-
ność kancleiza Brueninga.

REZOLUCJE W. SPRAWIE RE-
DUKCJI ZBROJEN.

GENEWA (Pat). W związku z
dyskusją w nomisji głównej konfe-
rencji rozbrc iowej nad kry-
terjami redukcji zbrojeń delegacje
belgijska, czeskosłowacka, duń-
ska, estońsku, hiszpańska, norwes-
ka i urugwajska zgłosiły projekt
następującej tezolucji:

Komisja główna jest zdania, że

   

  
 

redukcje iojeń, taka, jaka jest
przewidziana przez art. 8 paktu
Ligi Narodów, nie będzie mogła
być w pełni zrealizowana inaczej,
niż etapami i drogą kolejnych re-
wizyj, przyczem rewizje te po-
winny mieć miejsce w możliwie
bliskich odstępach czasu.

RZĄD JAPOŃSKI
COTÓW PRZYJĄĆ PROPOZY-

CJE KOMITETU 19-TU.
GENEWA (Pat). Wedle infor-

macyj kół nuarodajnych, rząd ja-
poński jest skłonny uważać pro-
pozycje  genewskiego komitetu
19-tu za możliwe dla Japonji do
przyjęcia, jednakże jest zdecydo-
wany zastrzec sobie wypowiedze-
nie się w chwili stosownej co do
tego, czy uważa, że nastąpiło już
przywrócenie normalnych stosun-
ków w dostatecznym stopniu, aby
móc zarządzić wycofanie wojsk
japońskich z Szanghaju.

Katastrofalna powódź na Polesiu.
Dawidgródek pod wodą.

BRZEŚĆ n/Bugiem. (Pat). Województwo poleskie dotknięte zo-

stało w tym roku klęską powodzi, która wyrządziła ludności nie-
obliczalne wprost straty. Wskutek powtórzenia się zatorów na za-
marźniętej jeszcze Prypeci oraz innych rzekach, poziom wód zaczął
się gwałtownie podnosić, doprowadzając do zalewu wielkich prze-
strzeni i zniszczenia dobytku ubogich rolników tutejszych. Powódź
objęła dotychczas powiaty: piński, stolińki, kamień-koszyrski i pru-
żanski. W szczególności katastrofalne rozmiary, od szeregu lat nie-
notewane, powódź przybrała w powiecie pińskim i części stoliń-
skiege, gdzie sytuacja z każdą chwilą pogarsza się. Rwący potok
wiosennych wód zatopił całkowicie we wspomnianych dwóch
powiatach Polesia około 40 osiedli, niszcząc zasiewy i zapasy
przechowywanych w rowach kartofli, przerywając gro! le i burząc

mosty izabudowania. Cala południowa część powiatów pińskiego
i stolińskiego stanowi w chwili sbazna) jadno wielkiejeziere,po
którem spienione fale unoszą szczątki dobytku miejscowej ludności.

Rozmiary katastrofy są tak olbrzymie, że trudno dziś nawet
w przybliżeniu zorjentować się co do wys kości szkód, tembardziej, że
przez kilka dni z całym szeregiem osiedli nie było jakiegokolwiek
połączenia, wobec zupełnego zniszczenia dróg i uszkodzenia linij
telefonicznych. Począwszy od dn. 13 b. m, dzięki naciskowi ze stro-
ny miejscowych władz administracyjnych, uruchomiona została przy
musowo komunikacja wodna przy pomocy prywatnych statków pasa-
żerskich na najgłówniejszych szlakach komunikacyjnych, łączących
najważniejsze ośrodki. Szereg jednak miejscowości pozbawiony jest
dotąd jakiegokolwiek połączenia z Pińskiem i Stolinem.

Doszczętnie zrujnowanych zostało 15 mostów, nastąpiło przer-
wanie licznych na Poleslu grobel, stanowiących nieraz najważniejsze
arterje komunikacyjne, na łącznej przestrzeni 30 km  Przechodzący
przez powiat piński tor wąskotorowej kolejki Kuchocka Wola—Dą-
browica został częściowo zniszczony.

Najlepszą ilustracją rozmiarów powodzi jest sytuacja w
w Dawidgródku (powiat stoliński), gdzie woda zalała 23 ulic
! około 2000 domów.

Akcja ratownicza, zorganizowana przez lokalne władze admini-
stracyjne, prowadzona jest z wielką energją, konieczne jednak bę-
dzie odwołanie się do ofiarności całego społeczeństwa polskiego dla
okazania ubogim rolnikom polskim wydatnej i szybkiej pomocy.

Kto gazem wojuje, ten od gazu ginie.

 

BERLIN (Pat). Ludność Ham-
burga zaniepokojona została w po-
niedziałek przesuwającemi się nad
portem chmurami gazu. Chmury
te objęły pokiad okrętu pasażer-
skiego „Ku:ier* i spowodowały
szereg mnicjszych i 7 poważniej-
szych wypadków zatrucia. Gaz
wdarł się również do kajut i hali
maszyn. Wszystkie części meta-
lowe, a złaszcza miedziane po-
kryły się nagle białą powłoką.
Zaalarmowana policja wkroczyła

w maskach gazowych na pokład
okrętu. Dokonana niezwłocznie
ekspertyza stwierdziła, że podsta-
wowyni składnikiem złowrogiego
gazu był związek chlorowo-siar-
kowy. Chraury gazu nadeszły,
gnane wiatrem od strony Harbur-
ga i Wilhelmsburga. Władze śled-
cze przypuszczają, iż gazy te po-
chodzą z jednej z fabryk, położo-
nych w okolicy Hamburga.
Dotychczas nie zdołano ściśle u-
stalić pochodzenia gazów,
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w sprawie zabójstwa Ś. p. Wacławskiego
skazany na 2 lata więzienia, Załkind i Oguz uniewinnieni.Wulfin

Dookoła procesu.
Wczoraj rano zapadł wyrok w

procesie o zabojstwo š. p. Stani-

sława Waclawskiego. Trešė wyro-

ku podajemy na innem miejscu. _

Tu nam «nodzi nie o to. czy I

w jakim stopniu Wźulfin odpowie-

dzialnym jest za śmierć š. P Wac-

ławskiego, lecz o to, co mianowi-

cie wykazai pizebieg procesu, ja-

kie wnioski inożna i należy wy-

ciągnąć z zeznań świadków i prze-

mówień stroi.

Bo rzec zywiście

wych momentów odsłonił nam

dwudniowy przewód sądowy.

Przedewszystkiem wszystko,

cośmy widzieli i słyszeli na sali

sądowej, zadaje kłam tym na-

paściom, jakie pod adresem mło-

dzieży polskiej tak szczodrze rzu-

cane były przez prasę żydowską

i żydofilską.

Mówiło się i pisało bardzo

wiele o „bestjalstwie”, ale dopie-

ro pprokurator Janowicz w swej

gorącej replice wskazał, co o tem

bestjalstwie sądzić należy:

„Nie o trupa Wacławskiego tu cho-

dzi, nie o tragizm patosu — mówił oskar-

życiel publiczny — lecz o bezmiar be-

stjalstwa”.

I tuż zaraz odpowiada mecena-

som Śmiarowskiemu i Czernicho-

wi, którzy mówili o „znęcaniu się

nad młodzieżą żydowską”, która

jedynie się broniła:

„Przed cze.n się bronili ci, copędzili

z wyciem, wymachując łaskami i rzuca-

jąc kamieniami za dorożką, w której wie-

ziono konającego Wacławskiego?”

Zdajemy sobie sprawę dosko-

nale z drażliwej sytuacji pproku-

ratora Janowicza, który nie mógł

powiedzieć wszystkiego, co mu

dyktowało jego polskie serce,ale

w tem królikiem zapytaniu dał

najlepszą odpowiedź tym wszyst-

kim, co jeszcze śmieli powątpie-

wać, po czyjej stronie było „be-

stjalstwo” i kto się kierował „nie-

nawiścią plemienną”.

Zresztą, nie potrzebujemy się

uciekać do przemówienia proku-

ratora, by twierdzić, kogo ta nie-

nawiść zaślepiła.

Przypomnijmy sobie na chwilę

zeznania d-ra Wygodzkiego. Ten

patrjarcha żydostwa wileńskiego,

blisko 80-leini starzec, rzuca pod

adresem młodzieży polskiej strasz-

ne oskarżenie: :

„Od 50 lat jestem świadkiem sezo-

nowych pogromów”,
„Rok rocznie, gdy się rozpoczynają

wykłady, zjawia się jakaś tajemnicza rę-

ka, która pcha młodzież do wystąpień

przeciwżydowskich”.

Dr. Wygodzki

tego przez omyłkę.

Gdy przewodniczący, sędzia

Brzozowski, zwrócił mu uwagę, iż

takich pogromów w Wilnie nie by-

ło, zaczyna on się sprzeczać i po-

wołuje się na swoją 50-letnią dzia-

łalność społeczną i polityczną na

terenie Wilna.

A przecież p. doktór Wygodz-

ki to opiekun, przyjaciel i wycho-

wawca młodzieży żydowskiej, do

którego po radę i obronę zwrócili

się akademicy żydowscy na wia-

domość o rzekomych napadach i

znęcaniu się ze strony studentów

Polaków.

Czy można się dziwić, że wy-

chowane przez Wygodzkich, Spi-

rów, czy Czernichowów młode po-

kolenie żyddwskie ma nader cry-
ginalne pojęcie o równości i spra-

wiedliwošci?
Oto zeznanie świadka Sary Pa-

letackiej, świadka, z którego mec.

Czernichow jest dumny (dosłow-
nie!):

„Gdy byłam koło zakładu fizyki,
zwróciłam uwagę, że wśród zgromadzo-
nych tam studentów Polaków było wielu

prawników”.

Tu następuje charakterystycz-

ny djalog pomiędzy nią a prokura-
torem Janowiczem:

wiele cieka-

nie powiedział

Prokurator. — A ńa jakim wydziale

jest pani?

Świadek. — Na prawnym.
Prokur. A Wulfin?
Świad. — Też na prawnym.
Prokur. — Więc pocóż przyszlišcie

do zakładów medycyny?
Świad. — Tak, tylko przez cieka-

wość. To czysty przypadek, bo przecież

nikogo nie miałam zamiaru bić,

Przed ogłoszeniem
wyroku.

Wi toczącym się przez piątek

i sobotę procesie o ekscesy listo-

padowe wczoraj napięcie zaintere-

sowania wzrosło do kulminacyjne-

go punktu, bowiem, jak zapowie-

dziano, miał nastąpić epilog emo-

cjonującej sprawy w postaci wy-

roku sądu.
To też od wczesnego rana żą-

dni usłyszenia wyroku, mającego

przeciąć kwestję odpowiedzialno-

ści za ekscesy listopadowe, ścią-

śnęli tłumnie pod gmach przybyt-
ku sprawiedliwości.

Skonsygnowana w poważnej

liczbie policja była zmuszona wy-

tężenie bronić wejścia do gmachu

przed ponieconemi tłumami, a re-

krutującymi się przeważnie z mło-

dzieży narodowości żydowskiej.

Utworzony przed wejściem kor-
don z policjantów, przy udziale

organów sądowych, sprawdza u-
prawnienia do wejścia do we-
wnątrz gmachu.

Mimo jsdnak tego filtru ku-
luary i klatki sądowe wnet zo-

stały przepełnione.
Atmosiera niezwykle podnie-

cona, komentarzom i domysłom

na temat wyroku końca niema.

Koncepcje ścierają się najroz-

maitsze, nie brak też i najłanta-

zyjniejszych.
Po otwaiciu sali sądowej, w

której ma być ogłoszony wyrok,-

żywa lawa w jednej chwili zalewa
wszystkie miejsca. Ścisk i prze-
pełnienie nieprawdopodobne.

Moment wyjścia sądu przedłu-
ża się.

Wreszcie o godz. 10 m. 30 rano
rozlega się dzwonek, a w ślad za
tem sakramentalne słowa woźne-
go: „Sąd wychodzi, proszę wstać!”

Na podjum wchodzi trybunał
orzekający. Zgromadzeni na sali
zamierają w bezruchu.

Przewodniczący rozkłada akta,
a po chwili przystępuje do odczy-
tywania sentencji wyroku, która
brzmi:

Wyrok.
Sąd Okręgowy w Wilnie, roz-

poznawszy sprawę oskarżonych
Lejby Załkinda, Chackiela Oguza
i Szmuela Wulfina uznał, iż wina
oskarżonych Załkinda i Oguza, co
do popełnienia zarzucanych im
przestępstw, nie została udowod-
niona, natomiast uznając, iż oskar-
żony Wfjulfin winien jest popełnie-

"nia zarzuconego mu przestępstwa,

na zasadzie art. 122 cz. I p.1 K. K.

28, 30 i 54 K. K. art. 358, 366—368

1558 U. P. K. oraz art, 60 — 66

przep. tymez. o kosztach sądo-

wyc
orzekł:

wyżej wymienionego Szmuela Wul
fina skazać na osadzenie w więzie-
niu (d. p.) na przeciąś dwoch lat
ze skutkami z art. 28 i 30 K. K. i
z zaliczeniem półtora miesiąca
aresztu zapobiegawczego na po-
czet tej kary. Tytułem opłat sądo-
wych pobrać od Wulfina 80 zł,
oraz zasądzić od niego wszystkie

koszta postępowania, które w ra-
zie niewypłacalności zaliczyć na
rachunek Skarbu.

Lejbę Załkinda i Chackiela
Oguza z oskarżenia ich z art. 122
cz. I p. 1 K. k., a Zalkinda ponad-
to z art. 470 cz. I p. 1 K. K. unie-
winnić.

Po ogłoszeniu.
Na sali niezwykłe poruszenie,

woźny czyni nadludzkie wysiłki,
by uspokoić zebranych.

Sąd i publiczność zajmują miej-
sca, a przewodniczący odczytuje
motywy co tylko ogłoszonej sen-
tencji.

Motywy wyroku.
Powyższy swój wyrok Sąd wy-

dał z powodow następujących”

1. Z zeznań zbadanych na prze-

wodzie sądowym świadków, tak

dowodowych jak i odwodowych,

poza wszelką wątpliwościąwyni-

ka, że w dniu 10 listopada 1931 r.

w dwóch punktach miasta Wilna,

mianowicie: przy zbiegu ulic Sło-

wackiego i Szeptyckiego, a na-

stępnie przy zbiegu ulic Wielkiej
Pohulanki, Zawalnej i Trockiej w

krótkim odstępie czasu jedno po

drugiem miały miejsca dwa zbiego-
wiska, składające się z osób naro-

dowości żydowskiej, które to zbie-

gowiska, wspólnemi siłami ucze-

stników dopuściły się gwałtu na

osobie ś. p. Wacławskiego, w

pierwszym wypadku przez śmier-
telne ugodzenie go kamieniem w

głowę, w drugim — przez uderze-

nie go również w głowę kamie-

niem, już rannego i wiezionego do-

rożką przez kolegów do pogoto-

wia ratunkowego, tudzież przez

obicie laskami 2 przechodzących

ulicą Zawalną studentów nie ży-

dów.
2. Zbiegowiska te były do pewne

go stopnia wyrażeniem -nastrojów,

jakie zapanowały wśród przeważ-
nej ilości młodzieży żydowskiej z
powodu niewłaściwego i karygod-
nego zachowania się pewnego od-
łamu młodzieży polskiej na U.S.B.,
który tak w dniu poprzedzającym
wyżej wspomniane zajścia, jak w
dniu, kiedy to zapanowały zajścia,
nie dopuścił studentów żydów
do gmachu głównego oraz innych
lokali uniwersytetu, a z lokalu, w
którym się mieści fizycum uniwer-
sytetu przemocą wydalił zebra-
nych na wykładzie studentów ży-
dów. Te nastroje spowodowały, że
zamieszki rozpoczęte przez
wzmiankowany odłam młodzieży
polskiej w obrębie murów uniwer-
syteckich, które powinny i mogły
być zlikwidowane wewnątrz tych
murów przez władze akademickie,
jak to zreszią potem się stało,
wylały się i to z winy młodzieży

żydowskiej w formę ekscesów

ulicznych tak w dniu 9 listopada,
kiedy poszczególne grupy żydow-
skie zaczęły napadać na poszcze-

gólnych akademików Polaków

i dopuszczac się śwałtu na ich o-

sobach, jak i w dniu 10 listopada,
kiedy na idącą ulicą Słowackiego
grupę akademików Polaków, po
rozproszeniu przez policję większe
go ich zbiorowiska, zebranego na
ulicy Nowogródzkiej, z ulicy Szep-
tyckiego wypadla grupa żydów i,
obrzucając ich kamieniami, śmier-
telnie zranila š. p. Waclawskiego,
a następnie inna grupa żydowska
przy zbiegu ulic Zawalnej i Troc-
kiej bez żadnego powodu ze stro-
ny napadniętych i nie zważając na
to, iż był wieziony śmiertelnie
zraniony Wiacławski, co rzucało
się w oczy każdemu tak ze wzglę-
'du na pozycję, jaką zajmował w
dorożce, jak i na krew, która są-
czyła się mu z głowy i którą zbro-
czona była chustka, zasłaniająca
mu twarz, obrzuciła kamieniami
tę dorożkę, przyczem jednym z
kamieni ugodzony został znajdu-
jący się już w agonji Wacławski.

3. Jeden z obrońców oskarżo-

nych, sam Żyd, podkreślał, że w

Żydach, zanneszkałych w Polsce,

niema i nie powinno być w stosun-

ku do Polakow nie tylko niena-

wiści plemiennej, lecz nawet ja-

kiejkolwiekbądź niechęci, ponie-

waż Polacy w okresie kilkuset-

letniego pożycia z żydami nie

prócz dobrego im nie uczynili.

przytoczył przyytem szereg fak-

tów - historycznych, „ dosadnie

stwierdzających ten właśnie hu-

manitarny stosunek Polaków. A

jednak niestety ta niechęć i nie

tylko niechęć i nienawiść istnieje,

bo czemże jak nienawiścią do nie

żyda wytłumaczyć zachowanie się

tłumu żydowskiego, który nie za-

wahał się przy zbiegu ulicy Zawal-

nej i  Trockiej umierającego

już Wacławskiego ukamienować.
Czem wytłumaczyć,
dyńczo przechodzących akademi-

Dalej jednak przyznaje panna

Paletacka, że pośzła na pochód,
bo jako żydówka, „nie mogła

ścierpieć, że jej kolegów wyrzu-

cają z sal wykładowych”

A więc wolno wychowankom

panów Wygodzkiego i Czernicho-

wa „przez ciekawość” udać się

tam, gdzie spodziewają się jakichś

wydarzeń, czy zajść, ale ta sama

ciekawość ze strony Wiyszomir-

skiego (nb. medyka) wywołuje iro-
niczne zdziwienie zarówno mec,

Czernichowa, jak i panny Pale-

tackiej.

Mówią oni wiele o znęcaniu się

i biciu, o wyrzucaniu przez okna,

lecz nie wskazali Sądowi ani jed-

nej „ofiary bestjalstwa polskich
studentów”

Może miała nią być panna Pa-
letacka, ale niebawem ustalono,

iż uderzenie, które się jej dostało,

zadane było przez policję, która

likwidowała zbiegowisko, a która
potrafiła znacznie ostrzej wystąpić

przeciwko pochodowi studentów

Polaków, jak to wykazały zajścia
na placu katedralnym.

Możliwe, iż byli poturbowani

studenci żydzi w starciach z mło-
dzieżą polską, ale były to starcia

większych grup, a nie wypady z

zasadzek, ie polowania na poje-

dyńczych studentów w bocznych

ulicach, przez zorganizowane ёги-

PY:
Kto się do podobnych metod

uciekał?
W] każdym razie nie akademi-

cy polscy.

Mówił o tem świadek Wasi-
lewski, mówili inni świadkowie,
którzy stwierdzili fakt zasadzki

przy ul. szeptyckiego i pobicie
szeregu studentów Polaków, wska

zując wreszcie motywy wyroku,

które podajemy- w numerze dzi-

siejszym.
Krótko mówiąc, proces o za-

bójstwo ś. p. Wacławskiego. acz-
kolwiek nie dał jeszcze należyte-

go zadośćuczynienia za sam fakt
morderstwa młodego akademika

polskiego, jednak pozwolił spoj-
rzeć w głąb duszy tych, co za tra-
gedję listooadową odpowiedzial-
ność ponoszą

że na poje- .

ków Polaków — nie endeków, nie
wszechpolaków w rozmaitych czę-
ściach miasta Wilna wypadały
grupy żydowskie i ich biły, w tem
Wilnie, w którem nigdy pogromów
żydowskich nie było, w którem
jest ulica Gaona i które jest ko-
lebką ducha Mickiewicza, twórcy
wyidealizowanej pod wpływem
tęsknoty do Ojczyzny, przepięknej
postaci żyda-patrjoty — Jankiela
Cymbalisty, Może ta nienawiść do
Polaków jest tylko refleksem nie-
nawiści na wieki całe zapadłej w
duszy żydowskiej i do dziś dnia
jeszcze nie wygasłej do narodów
chrześcijańskich, które ich paliły
na stosach, lub w inny sposób
uśmiercały, ale ona jest i na to
tymczasem iekarstwa jeszcze nie-
ma, pomim., zdawałoby się, tak
skutecznego środka, jak kilkuset-
letni humanitarny stosunek do
nich Polaków. Wystąpienie na U.
S.B. części młodzieży polskiej
przeciwko studentom żydom było
li tylko oliwą na ogień tej niena-
wiści, który płonie w duszach ży-
dowskich i który wybuchnął w
ekscesach ulicznych, o których
wspomniano wyżej.

4. Z ław obrończych padał
zdania, iż naród, który nie potrafi
wystąpić czynnie w obronie swych
praw nie godzien jest nazwy naro-
du. Święte . słuszne są te słowa i
nikogoby nie zdziwiły, gdyby mło-
dzież uniwe:sytecka narodow. ży-
dowskiej, której rzeczywiście słu-
szne jej prawa nie dawała urzeczy-
wistnić młodzież polska, jak miało
miejsce w gmachach uniwersyt., na
śwałt ze strony ostatniej tam w
Uniwersytecie _ odpowiedziałab
równiż gwałtem. Byłby to odruch
natychmiastowy i całkiem
ralny. Niktby się również nie dzi-
wił, gdyby nie tylko młodzież u-
cząca się żydowska, lecz cała
ludność żydowska Wilna wyszła
potem na ulicę manilestując swoje
oburzenie i domagając się u-
krócenia swawoli wszechpolaków.
Ale napadanie bez powodu, z zą
węgła, lub hamienowanie umiera-
jącego nie można uznać za obronę
konieczną, obronę tych lub in-
nych swoich praw.

5. Z tych wszystkich danych,
wypływających na podstawie roz-
ważań, Sąd przyszedł do zgodne-
śo przekonania, iż dnia krytyczne-
go we wskazanych wyżej punktach
miasta Wilna miały miejsca zbie-
gowiska okolicznych żydów, uczę-
stnicy których to zbiegowisk z po-
budek, wypływających z nienawi-
ści plemiennej, dopuścili się śwał-
tu na osobie ś. p. Wacławskiego,
obsypując go, oraz idących, a na-
stępnie jadących z nim razem aka-
demików Polaków gradem kamie-
mi, co w zupełności odpowiada
dyspozycji art. 122 cz. I p. 1 K, K.

6. Artykuł ten, który w myśl
intencji prawodawcy rosyjskiego,
miał na celu zabezpieczenie žy-
dów, lub innych inoplemieńców
byłego _ imperjum rosyjskiego,
jak np. Ormian na Kaukazie
ciwko nim tej lub innej większości
narodowości»wej, tu w Odrodzo-
nej Polsce, tu w, Wilnie, gdzie nie
powinno byc nienawiści plemien-
nej, musi być niestety zastosowa-
ny względem żydów, bo nie ulega
wątpliwości, że ich tłumy w dniach
krytycznych na ulicach Wilna za-
początkowały wystąpienia, które
noszą miano pogromu.

natu-'

7. Przechodząc do kwestji. že
oskarżeni w sprawie niniejszej
winni są udziału w opisanych wy-
żej zbiegowiskach, Sąd zgodnie
przyszedł da przekonania, iż wina
oskarżonych Żałkinda i Oguza nie
została dowiedziona, jedyny bo-
wiem świadek, Kazimiera Łeb-
kowska, która aczkolwiek w to-
ku dochodzenia i śledztwa oraz
na przewodzie sądowym  twier-
dziła, iż widziała ich w liczbie
uczęstników zbiegowiska na rogu
ulic Słowackiego i Szeptyckiego,
jak również, że z rąk Zalkinda
padł kamień, którym śmiertelnie
został ugodzony ś. p. Wacławski,
w ogniu krzyżowych pytań Sądu,
prokuratora 1 obrony swemi odpo-
wiedziami wzbudziła tyle wątpli-
wości, iż opierać na jej zeznaniu
wyroku skazującego w żadnym ra-
zie nie było można. Innych zaś do-
wodów ani dochodzenie, ani
śledztwo nie dostarczyło, wobec
czego Sąd zgodnie z wnioskami
stron, zaniechał badania innych
świadków w tej sprawie, przesą-
dzając zgóry wyrok względem
nich uniewinniający.

8. Inaczej się przedstawia
kwestja winy oskarżonego Wiulfi-
na. Z zeznań świadków Oponowi-
czówny i Galaka bezpośrednio, a
z zeznań Jakóba i Sary Paletac-
kich i innych świadków pośrednio
wynika, iż uczestnikiem tłumu,
który się dopuścił opisywanych
wyżej ekscesów przy zbiegu ulicy
Zawalnej i Trockiej, oskarżony
Wuliin niewątpliwie był i to u-
częstnikiem nie biernym, lecz
czynnym.  Wiarogodność zeznań
świadków Oponowiczówny i Gu-
laka niczem nie została podważo-
na i pewna sprzeczność w tych
zeznaniach daje się wytłumaczyć, ,
jeżeli się przyjmie pod uwagę, że
ekscesy, które miały tam miejsce,
odbyły się jedne po drugich pra-
wie że migawkowo, trudno więc
wymagać od tych świadków, aże-
by byli tak doskonałymi obserwa-
torami, by w tłumie, nie będąc do
tego przygotowanymi mogli nie
tylko zapamiętać ekscesy oraz
osobę, która przyjmowała udział
w' ich dokonaniu, lecz i kolejność
tych ekscesów z taką szybkością
odbywających się. To też Sąd
przyszedł do zgodnego przekona-
nia, że wina Wulfina całkiem zo-
stała udowodniona.

9. Rozważając kwestję wymia-
ru kary, którą należy wymierzyć
oskarżonemu Wulfinowi, Sąd przy
jął pod uwagę młodociany wiek
otaz uprzelnią niekaralność jego,
jak również psychozę sui generis,
która zazwyczaj ogarnia uczęstni-
ka tłumu, 'ako okoliczności łago-
dzące jego winę i wymierzył mu
wskazaną w sentencji wyroku ka-
rę, uważając ją za słuszną i spra-
wiedliwą.

Wrażenia wyroku.
Następnie przewodniczący za-

pytuje strony w sprawie środka
zapobiegawczego względem ska-
zanego.

Oskaržy<iel publiczny, podpro-
kurator p. Janowicz, stwierdzając,
iż osk. Wuliin pozostaje na wolnej
stopie za kaucją w wysokości
3000 zł., wnosi o utrzymanie w
mocy tego środka.

Obrona przyłącza się do wnio-
sku.

Przewodniczący, po porczumie-
niu się z sędziami wotantami, kon-
kluduje decyzję, której mocą śro-
dek zapobiegawczy w stosunku
do uniewinnionych Załkinda i O-
guza uchyla, zaś w stosunku do
skazanego Wulfina pozostawia bez
zmiany.

Sąd opuszcza salę.
Na sali zamieszanie. Publicz-

ność ciśnie się do ławy oskarżo-
nych.

Adw. Czernichow, ze łzami,
rzuca się w objęcia skazanego
Wulfina; następuje mocno prze-
szarżowana scena teatralna.

Zwolennicy podsądnych przez
ściskanie się wyrażają entuzja-
stycznie gratulację uniewinnionym
i współczucie skazanemu.

Ożywioną dyskusję wywołują
niezmiernie ciekawe 1 dosadne
motywy wyioku,

GAREKEOWAEBEZECZZNEJUE ORBERREKNA

FAKTY i POGŁOSKI.
TAM BYŁ WOLNY ETAT...
Obsada etatu wiceministra.
Niedawno poseł BB. p. Kar-

wacki, został wiceministrem re-
form rolnych. Dnia 11 b. m. na kon
ferencji prasowej wyjaśnił tę spra-
wę min, Ludkiewicz w sposób
następujący: я
— „Przy sposobności wyjaśnię

nieporozumienie, czemu p. pos.
Karwacki został podsekretarzem
stanu nie w Ministerstwie Rol-
nictwa, lecz w Ministerstwie Re-
form Rolnych. >
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SZKICE I OBRAZKI.
SKARBY.

Profesor, zgięty nad stołem,

nym drobiazgumi, zajęty płukaniem ja-

kiegoś starego pergaminu w porcelano-

zasła-

wej wanience, nie posłyszał suchego

trzasku zamku od drzwi wejściowych.
Zaabsarbowany zżółkłemi literami,

które substancja chemiczna zarysowywa-

ła na dokumencie, nie zauważył, że ktoś

cicho omal-że bezszelestnie przeszedł

korytarz, ba! me posłyszał nawet zgrzytu

klamki przy drzwiach gabinetu

Jak pająk zasiadł nad pergaminem.

Wtem drgnął.

Posłyszał za sobą obcy głos męski.

— Czy pan prędko skończy?

Obejrzał się.

Na białej tafli drzwi wyrysowała się
sylwetka obcego jakiegoś człowieka.

Był przyzwoicie ubrany, jasne palto

wiosenne nonszalarcko rozpięte, ukazy-

wała dyskretną a wytworną garderobę,

jasny kapelusz osadzony miał na bakier.

Uśmiechał się smutno jakoś,

— Dobrywieczór.

— Dobrywieczór, ale z kim mam

zaszczyt?!

— 0! zaraz zaszczyt, ..jestem zło-

dziejem.

— Ale jak się pan tu dostał.

— Drogi Panie, widzę że pan nie

czytuje Wallac a, złodziej zawsze zakra-

da się do staroświeckich kominów, do

kanap, lub starych zegarów. Ale to jest

powieściowa bujda. Złodziej normalnie

wchodzi drzwiami. :
— Hm, ale ja pana nie posłyszałem.

— Na tym właśnie polega dowcip.
— No dobrze, ale czem mogę panu

służyć?

Złodziej usiadł na fotelu, dobył zło-

tą papierośnicę i poczęstował profesora

papierosem.

— Pan nie pali, to szkoda. Ale, ć

propos, pyła van, poco tu zaszedłem.

Mój Boże, nie przypuszcza pan zapewne,

że przyszedłem pana zapytać, która go-

dzina, lub czy pana nie bolą zęby. Zło- |

dziej odwiedza obce mieszkania po to,

by coś ukraść. Pieniądze, skarby, czy coś

w tym rodzaju U
Proiesor obserwował gościa przeź

wierzch swych okularów... po dłuższym

namyśle oderwał się smutnie.

— Panie drogi... skarby ja

ogromne, ale pieniędzy to ani grosika.

— No trudno,.. nie ma gotówki, to

wezmę coś z kamuszków, teraz są tak

ciężkie czasy, że trzeba się kontentować

każdym drobiazgiem.

— Cieszę się, że pana kamienie inte-

resują, bardzo proszę.

Podeszli do wielkiej szafy,

profesor pieczołowicie otwierał.
którą

Drzwi ze <krzypieniem usunęły się.
— No gdzież są te kamienie?

— Każdy z osobna w wacie drogi
panie, o tu to z okresu kredowego, tu. £
dyluwium, a te z paleskitu.

Złodziej byi blisko zemdlenia.

— Panie, daj pan spokój

mam dość.

— No to teraz pokażę panu,

cenniejszy mój skarb — chodźmy.

Jakaś iskierka nadziei zamigotała w.

oczach złodzieja.
Profesor wydobył z kasy ognio*

trwałej zamczystą szkatułkę.

Na płatku białego jedwabiu, w wacie

i ligninie leżała pożółkła karteczko.
— (o to jest profesorze?

— To, panie, jest kostka ręki kró*

lowej Seti, żyła ona za czasów drugiej
dynastji królów Egiptu.. ale
jest?... czy panu słabo?

Złodziej opadł na fotel.

Za chwilę przyszedł do siebie.

— No daj profesor spokój ze swemi.

Możeskarbami, noc 1 tak zmarnowana.

pójdziemy się czegoś napić.

Po półgodzinie widziano ich w jed

lokali kabaretowych:nym z nocnych

gdzie pili wino.
Profesor nie mający rutyny pijackiej

po trzecim kieliszku rozpłakał się, a po

trzech butelkach byli z sobą na — ty,
O świcie płakali obaj obejmując się

czule...

Rachunek płacił złodziej.

M, Junosza.
 

Studenci żydzi u wicemin.
oświaty.

, Onegdaj została przyjęta przez
wiceministra oswiaty ks. Żongoł-
łowicza delegacja związku sales:
tów żydowskich w Polsce.

Jak pisze „Nasz Przegląd" de-
legacja przedstawiła p. wicemi-
nistrowi  katastrofalną sytuację
żydowskiej młodzieży akądemic-
kiej w poszczególnych środowi-
skach akademickich wskutek kry-
zysu gospodarczego oraz rzeko- |
mego pokrzywdzenia przy podzia-
le funduszów uczelnianych. Dele-
gacja podkresliia „rażące pokrzyw
dzenie" żydowskiej młodzieży a-
kademickiej we Lwowie, która
prawie że nie otrzymuje żadnych
funduszów na cele samopomocy.
Również poruszono ciężką sytu-
ację żydowskich domów akade-
mickich oraz domu zdrowia aka-
demika żyda w Worochcie.

P. minister zainteresował się
poruszonemi sprawami i wypo-
wiedział się za proporcjonalnym
podziałem funduszów  uczelnia-
nych. P. minister jednak zazna-
czył, że z powodu kompresji bud-
żetowych
czyć z trudnościami linansowemi i
ograniczyć przeto ogólny przydział
sum.
TEL INK k c

Rzecz bardzo prosta. Tam był
- odpowiedni wolńy etat — tu nie“.

Jest to bardzo dobre wyjaśnie:
„wolny etat", ВЙnie...
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KRONIKA.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
—Przesuaięcia personalne. Na

mocy zarządzenia J. E. ks. Arcy-

biskupa-Metropolity w składzie
a osobistym duchowieństwa zaszły

- następujące zmiany: ks. kan.
Piotr Mańkowski, prob. i dziekan
święciański, przeniesiony został
na prob. do [werecza; ks. Michał
Przyałgowski, prob. w Twereczu,
na prob. i dziekana do Święcian;
ks. Wojciech Jawnagran, wik. w
Porozowie, na wik. Fary Wołko-
wyskiej; ks Jan Mianowski, wik.
Fary Wołkowyskiej, na wik. do
Kuźnicy i ks. Leopolod Blum,
wik. w Lidzie, na wik. do Fary
Białostockiej.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Budżet miejski nadal nie-

realny. W! związku z krytyczną
sytuacją finansową miasta, wy-

tworzoną w pierwszym rzędzie na
skutek  katastrofalnego spadku
wpływów podatkowych, zwołane
zostało na pizyszły tydzień nad-
zwyczajne posiedzenie Komisji
Finansowej ula zorjentowania się
w całokształcie sytuacji i naradze-
nia się nad srodkami zaradczemi.

Na posiedzeniu tem poruszona
będzie również sprawa nowego
preliminarza budżetowego, gdyż
zachodzi potrzeba przeprowadze- ,
nia dalszych redukcyj na ogólną
sumę dwustu kilkudziesięciu ty-
sięcy złotych.
— Losy kina miejskiego. Mimo

niezatwierdzenia przez władze
nadzorcze uchwały Rady Miej-

_ skiej w sprawie udźwiękowienia

kina miejskiego, Magistrat, jak się

dowiadujemy, nie zamierza przed-

siębiorstwa swego zlikwidować.
Z dniem 1 maja kino miejskie zo-
stanie na dłuższy okres zamknię-
te w celu przeprowadzenia grun-
townego remontu, który potrwa w

' ciągu kilku miesięcy.
| SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

- | > — Powstanie Wojewódzkiego
0, Komietetu do spraw iinansowo-
$ rolnych w Wilnie. Uchwałą Rady

"| Ministrów z dn. 7 marca 1932 r.
z powołane zostały do życia komite-

 
m ty do spraw finansowo-rolnych, a

mianowicie: Centralny Komitet z
т| Centralnem Biurem w Warszawie

przy Ministrze Rolnictwa oraz ko-
о mitety wojewódzkie z biurami do
k spraw _ finansowo-rolnych pod

6 Przewodnictwem właściwych te-

rytorjalnie wojewodów.
2 Wojewėdzkie Biuro do Spraw

Finansowo-Rolnych przy Urzędzie
rą Wojewódzkim w Wilnie urucho-

mione zostało w dniu 1 kwietnia

ę | r.b, Pierwsze posiedzenie Woje-
wódzkiego Komitetu odbędzie się
dnia 20 kwietnia o godz. 18 w sali

konferencyjnej Urzędu Wojewódz-
iego.
"Biuro czynne jest w godzinach

od 9-ej do 14 i mieści się przy Wy-
dziale Rolnictwa i Weterynarii
rzędu Wojewódzkiego.

' SPRAWY WOJSKOWE.

м| . — Komisja Poborowa, W dniu
20 bm. odbędzie się w iokalu przy

07 ul. Bazyljańskiej 2 posiedzenie
omisji Poborowej.

SPRAWY ROBOTNICZE.
—Bezrobocie spada. Podłuś

Ostatnich danych bezrobocie na

 

 

ю terenie Wilna w ciągu ubiegłego

e) tygodnia uległo dalszej zniżce. W

M Stosunku do tygodnia poprzednie-

£o bezrobocie zmalało o 15 osób.

18 Obecnie Wilno liczy 5997 bezro-

и botnych.
A — Strajk szewców ku wy-

aa odzie zagranicznej firmy o-
że| buwla. Trwający od dwóch ty-

| godni strajk szewców w ostatnich
& dniach zaostrzył się. Onegdaj od-

b, yła się w lokalu Inspektoratu
2 racy konferencje kupeówzszew-
ej | ami. Na konferencji tej kupcy
o | Ząproponowałi podwyższenie o

1 zł. za wyrobienie pary bucików.
ię | Szewcy propozycję tę odrzucili.

Druga konferencja odbędzie
| się dziś.

в Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
A — Posiedzenie Wileńskie-
go Tow. Lekarskiego odbędzie

_ się we środę o godz. 8 w sali
z własnej przy ul. Zamkowej 24.

1 — Harcerstwo wileńskie na
- | międzynarodowych zlotach, W le-

cie b. r. dwie drużyny wileńskie

 

Trzynastka' Wil. Drużyna Harce-
rzy, która w ubiegłym roku wcho-
dziła w skład Hufca Reprez. Pol-
ski na Zlocie Skautów Słowiań-
skich.

„Błękitna Jedynka Żeglarska”
Wil. Druż. Harcerzy weźmie udział
w Międzynarodowym Zlocie Skau-
tów Wodnych, który odbędzie się
w tym roku w Polsce.

ODCZYTY.
— 157 Środa Literacka w

dniu jutrzejszym będzie wleczo-
rem autorskim znanego publi-
cysty łowieckiego i redaktora
„Trąbek myśliwskich”, Michała
Kryspina Pawlikowskiego. (lsły-
szymy na wstępie referat p. t.
„Łowiecka literatura piękna w
Polsce“, poczem p. Pawlikowski
odczyta własne utwory, m. in.
humoreskę „Towarzystwo Ochro-
ny Wiików*.

RÓŻNE.
— Podziękowanie.  Niniej-

szym Opieka  Rodzicielska gi-
mnazjum im. J. Lelewela wyraża
swe gorące podziękowanie WPani
Elizie  Załuskiej, nauczycielce
śpiewu selowego oraz zespołowi
Jej uczenic i uczniów, za bezin-
teresowne wystąpienie w przed-
stawieniu operowem, zorganizo-
wanem na rzecz wpisowego dla
niezamożnych uczniów gimn.
Lelewela.

Komunikując, iż na usilne
prośby publiczności i Opieki
Szkolnej p. E. Załuska zgodziła
się łaskawie na powtórzenie
opery w dniach najbliższych,
Opieka Szkolna ufa że i tym ra-
zem znane ze swej ofiarności
Społeczeństwo wileńskie nie za-
wiedzie pokładanych w niej na-
dziei.

Dokładna data i miejsce tego
drugiego przedstawienia podane
zostaną nieco później.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. $. Р.
— Na Pohulance, Dziś sztuka Adolfa

Hertza „Pod falami* z udziałem Anto-
niego Różyckiego w roli malarza „Ste-
fana",

Jutro —.Pod falami".
— W Luime Dziś o godz. 8 wiecz.

wesoła komedja Caillavet'a i Flers'a
„Miłość czuwa ,

Jutro — przedstawienie Związkowe.
We czwartek „Miłość czuwa”,
„Csr Lenin * — na Pohulance. W so-

botę nz scenie Teatru Pohulanka wysta-
wiona zostanie rewelacyjna sztuka w
3-ch aktach Franciszka Porchć, w opra-
cowaniu scenicznem Stanisławy Wysoc-
kiej. Bilety, ze względu na wielką ilość
zamówień, należy wcześniej wykupywać
we kasie Teatru Lutnia między godz. 11
i 9 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 19 kwietnia 1932 r,

 

„ 1158. Sygnał czasu.
1 1410. Program dzienny.

14.15. Utwory Liszta (płyty).
15.15. Kom. z rszawy.
15.25. „Relormy Wielkiego Sejmu”,
15.50. Audycja dla dziec;
16.20. „Napoleon“ — odezyt z War-

szawy wygl. prol. J. Iwaszkiewicz.
16.40. Codzienny odcinek  powie-

ściowy.
16.50. Mistrzowie wiolonczeb
1710. „Mieszkanie wielkomiejskie a

ogrody działkowe” — odczyt
17.35. Popul. koncert symfoniczny

18.50. Radjowa gazetka rzemieślni-

R 19.00. „Przed 13 laty w Wilnie" —

odczyt litewski.
19.20. Pogadankę radjotechniczną—

wygl. M. Galski.
19.40, Progr. na środę.

19.45. Pras. dzien. radj, z Warsz.

20.00. „Cztery wiosny” — felj.

20.15. Więlki konkurs muzyczny

Rozgłośni Wilcnskiej —-

20.45. Koncert z Warszawy.

21.30. Słuchowisko z Warsz. „Lu-

tni Cremony”).
022.00. Enkis techn. z Warsz.

2215. Recital skrzypcowy Z Warsz.

22.45, Kom. i muzyka taneczna z

Warszawy:

Z ZA KOTAR STUDJO.

Konktrs muzyczny rozgłośni wileńskiej.

W dniu dzisiejszym rozpoczyna SIĘ

konkurs muzzczny rozgłośni wileńskiej,

który trwać będzie 5 dni, w godzinach
20,15 do 20,45. Konkurs dzieli się na

ięć klas według działów muzyki.

Każdej klasie poświęcony będzie jeden

koncert. A więc: 19. IV. muzyka po-
ważna. 23. IV. muzyka popularna. 24, IV.

muzyka  roztywkowa czyli „lekka”.
27. IV. muzyka polska i wreszcie 30. IV.
muzyka dla dzieci. W każdej z tych. klas
będzie można oddzielnie zdobywać na-
grody, qdgadując autorów i tytuły płyt,
poczem najcenniejsze nagrody przypadną
tym, którzy we wszystkich klasach na-
desłali najlepsze rozwiązania.

Udział w konkursie
wszyscy zarejestrowani radjosłuchacze za

mogą brać

DZIENNIK WILEŃSKI

Teatry miejskie.
NA POHULANCE.

„Nad falami", Sztuka w 4 aktach
Jana Adolia Hertza.

Sztuka o zacnej nawet tenden-
cji, o podkładzie etycznym subtel-
nie szlachelnym, o ideę wyrze-
czenia się, aparcia i ujarzmienia
swego ja w imię nierozerwalnošci
rodziny i malžeūstwa opartym, a
jakkolwiek «ie uderza oryginalno-
ścią i nowych problemów nie po-
rusza — jednak mogłaby być słu-
chana z zainteresowaniem, gdyby
nie...

Tych „śdyby* jest b. wiele,

Konwencjonalizm, papierowość
postaci, z których wszystkie de-

klamują ale wcale nie żyją. ży-

ciem prawdziwem, i to włącznie

ze służącą Katarzyną, wygłasza-
jącą sentencje i aforyzmy o Ne-

mezis losu, a która charaktery-
stycznych cech Kaszubki, a choć-
by tylko prostej kobiety z ludu,
wcale nie posiada

Sztuka pozbawiona krwi i ru-
mieńców życia, sztuka, będąca
koncepcją czysto literacką, nie bu-
dzi w widzu wrażenia jakoby pa-

trzał na stczęp twardych ludzkich
zmagań z sumieniem i nakazem

obowiązku, ale jakgdyby każda z

postaci, odgrywając a)
przez autora rolę, zerkała z p

oką na publiczność mówiąc: praw:

da, jak my pięknie i wzniośle cier-
pieć i kochać umiemy?

Jedyną postacią niepozbawio»
ną ciała i kiwi — to żona malarza
Jadwiga. W jej cierpienie i łzy się
wierzy.

Sztukę Hertza możnaby po
mieścić wygodnie w 3 aktech.
Zbędną wydaje się także postać
kilkoletniego Kazia, która nic dą
sztuki nie wnosi, a wprowadzona
jest chyba tylko dla podkreślenia
pełności życia rodzinnego. Biedny
ten chłopczyna, wyuczony jak pa-
pużka, pęta się przez 4 akty po
scenie i wyobrazić sobie można
jaka to piła dla reżysera, wyszu-
kanie i baczność na takiego
„aktora“.

Artyści z Ant. Różyckim na
czele, starali się być żywymi ludź-
mi, a nie emanacjami książkowych
pomysłów autora. Wytworny lekki
causeur, lub też zuchwały apasz
salonowy, jakim bywa w odpo-
wiednich rolach p. Różycki, prze-
istoczyć się musiał w zrozpaczo-
nego kochanka — w czem mu
jednak mniej do twarzy. P. Breno-
czy w zupełnie różnej od dotąd
nam znanych koncepcji drama-
tycznej, jaką jest wsztuce postać
Jadwigi, miała mocne i szczere
akcenty bólu i cierpienia — sło-
wem był to jedyny żywy człowiek
na scenie. Sympatycznie przed-
stawiła się nowozaangażowana p.
Skrobecka -- ale zdaje mi się że

Marja — to nie jej genre, że nie
odpowiada jej nawet zewnętrznie.

P. Gliński stereotypową postać
dobrodusznego dziadka grał też
stereotypowo. Nawet p. Zielińska
czuła się nieswojo w roli kaszub-
skiej... pythji. P. Ladosiėwna zro-
biła wszystko, co mogła, z postaci
nauczycielki, p. Zelwerowiczówna,
świetna w: rolach charakterystycz-
nych, mniej pewnie się czuła w roli
uczuciowego podlotka. P. Budzyń-
ski wi roli doktora, słaby, choć
może nadto nią przejęty.

Jedno było istotnie piękne —
dekoracja. Hall białościennej willi
nad morzem, pełen światła i od-
blasków złotego piasku — aż to-
nął w słońcu gorącego lata. A ru-
chome, białogrzywe fale Bałtyku
kolebały się w rytm nieskończo-
ności, otulone w biały tuman od-
dalenia. Burza była oddana po
mistrzowsku — odgłosy jej i efekty
świetlne bajeczne, Aż dziwno było
że się nie słyszy nieustannego szu-
mu fal, bijących o brzeg...

Ale to zasługa już nie autora,
ale p. Wiesława Makojnika, który
takie nadzwyczajne złudzenia wy-
czarowywać potrafi,

Sztuka, mimo 4-ch aktów, koń-
czy się niezwykle wcześnie — bo
punkt o 10-ej. Pilawa.

ARTISTNSO RSS IRA
kiem do Detefonu — wartości 125 zł.
Dalsze nagrody stanowią: dwa kompletne
Detefony, dwa adaptery do grania płyt
gramofonowych na głośnik, około 50
lyt gramofonowych i książki. Dokładna
ista nagród ogłoszona będzie w komu-
nikatach radjowych.

Nadawane w konkursie płyty skła-
dać się będą wyłącznie z repertuaru
gramofonowego, nadanego w programie
wileńskim między 15 listopada a 31 gru-
dnia 1931 r.

się gdzieś ulokował, myśliwi odnajdą go niechybnie
po jego śladach. Włóczy się tedy, wbrew naturze,
po tajdze, irytuje się, chudnie i nie mogąc znaleść

"3 mają reprezentować Wileńszczy- podaniem nr. upoważnienia, zawodu, na-

1- znę na międzynarodowych zlotach  zwiska i adresu. Wyłączeni z konkursu

ję skautowych. й są zawodowi muzycy i ich rodziny oraz

с- W zlocie skautów estońskich OWA Rozgłośni Wileńskiej i ich
$ i L rodziny.

Je mA MAS udział jako reprezenta- Pierwszą nagrodą będzie aparat
y= cyjna drużyna Polski „Czarna  „Amplifon”, czyli wzmacniacz z głośni-
о-
а-

е 24)
w
a. ,ROMAN JASIEŃSKI, generał.

h Syberji i Mandžurji* Po Syberji i Mandzurji.
3 Podczas wyprawy, dopóki myśliwy nie zdobył
e- | kilkaset wiewiórczych skórek, nie ogląda się on za
az za inną zwierzyną. Dopiero wtedy, a zwłaszcza w

а- | ale honor myśliwski.
a 2 Zabajkalski niedžwiedž jest potężny i groźny.

i | Z reguły na człowieka napada niechętnie, starając |
z się go zmusić do odwrotu rykiem, wspinaniem się na

ł tylne łapy i przybieraniem groźnej postawy; ale jest
* tak popędliwy, że lada czem może się zirytować i

wtedy zapomina się zupełnie, Najstraszniejszym jest
tak zwany — szatun — włóczęga. Jest to zwykły
niedźwiedź, którego coś wypłoszyło z barłogu, za-
nim zdołał usnąć na całą zimę. Łażąc po lesie i zo-
stawiając po sobie ślady na śniegu, wie on, że gdyby

 
 

  

  

  

5 powrotnej drodze, stara się upolować jakąś droższą

z sztukę. Ale stałem marzeniem każdego sybiraka jest

93 niedźwiedź, w gwarze miejscowej — gospodarzem —

m| zwany. Pociąga go ku tej zwierzynie nie chęć zysku,

pożywienia, staje się krwiożerczym jak tygrys. Spo-
tkanie się z nim jest bardzo niebezpieczne.

Ale niebezpieczniejszym od najdzikszego zwie-
rza jest tak zwany leśny człowiek. Tem mianem
ochrzcili sybiracy człowieka, który zabłądziwszy w
tajdze i nie mogąc znaleść wyjścia z niej, dziczeje;
żywi się tylko surowem mięsem zabitych, kamieniem,
lub kijem, ptaków, czy zwierząt; zatraca ludzkie ce-
chy i przy spotkaniu z ludźmi widzi w nich tylko
zwierzynę łatwą do upolowania. Taki obłąkaniec
jest niezwykle podstępny. Udaje nieszczęśliwca. pada
na kolana, błaga o pomoc, a wyzyskawszy sposobną
chwilę — morduje spotkanego w najdzikszy sposób.
Leśnych ludzi sybiracy boją się jak ognia.
, Na niedźwiedzia polują różnie. Najczęściej na
jego zimowem leżu. Kiedy miejsce jest już wyszu-
kane, sprawdzone i dzień polowania ustalony, myśli-
winajczęściej rodzina, udają się przeddzień do łaźni,
a wieczór spędzają na opowiadaniach i wspomnie-
niach, poświęconych przygodom łowieckim. Na wy-
prawę wyruszają w czystej bieliźnie i odświętne; o-

W LUTNL
„MIŁOŚĆ CZUWA”, kom. w 3-ch
aktach de Flers'a i Caillavet'a.

Rež K. Wyrwicz.

Na uroczystość 10-lecia pracy
Karola Wiyrwicza wznowiono ko-
medję „Miłosć czuwa”, w której
przed kilku laty widzieliśmy go,
w innej tylko obsadzie reszty ról.

Teatr zavełniony do ostatniego
miejsca (z dostawianemi krzesła-
mił wpływa podniecająco na grę
aktorów, a temsamem podnosi
barometr zainteresowania i hu-
moru na widowni, która bawiła się
znakomicie niepowodzeniami ży-
ciowemi uczonego Walentego,
personifikowanego przez p. Wy-
rwicza.

Sekundowali mu dzielnie, w
tempie i z humorem pp.: Kamiń-
ska, Zastrzeżyński, Molska, Szur-
szewska, Marecka, Wołłejko (te-
mu artyście również należałby
się już jubiieusz, zważywszy, że
chyba będzie 20 lat, jak służy
wileńskiej scenie), Jasińska, Sta-
nisławska, Lubowska, Skolimow-
ski, Brusikiewicz.

Po I akcie grono kolegów K.
Wyrwicza ctoczyło go na scenie,
przepełnionej koszami kwiatów,
przysłanych wśród innych upomin-
ków w darze, Pierwszy zabrał
głos prezydent miasta Folejewski,
podnosząc pracę artysty na sce-
nach wileńskich; po nim dyr Szpa-
kiewicz i in.

Wreszcie najmilej, prosto a ser-

decznie  przemówiła delegacja
młodzieży (z kwiatami), dziękując

artyście za jego pomoc i pracę

w organizowaniu przedstawień i

wieczorów szkolnych, lub — &а

szkół.
Artysta, tylu dowodami uzna-

nia i sympatji wzruszony, odpo-

wiedział krótko i serdecznie, dzię-

kując, a zakończył pełnym hu-

moru zwrotem, który rozśmieszył
całą salę.

Wreszcie, wśród ciągłych okłas-
ków, odczy:ano szereg depesz z

życzeniami dla artysty, wśród któ-

rych od Juljusza Ostery, Adwen-

towicza, Rychłowskiego, marszał-
ka Raczkiewicza, konsula Donasa
i w. in.

Przedstawienie z powodu uro-
czystości przeciągnęło się niemal
do północy, poczem w salonach
Georges odbyła się składkowa
biesiada, w której poza bracią ar-

tystyczną wziął udział szereg osób

z miasta. Biesiada zakończyła się

tańcami, trwającemi od_5 rano.
Pilawa.

TLSTPAAMK INDARK

Zyromadzenie Stronnictwa

W niedzielę, dn. 17 b. m. w lo-

kalu przy ul. Orzeszkowej 11 od-

było się zg'omadzenie polityczne
Stronnictwa Narodowego. Zebra-
nie zagaił i przewodniczył p. red,
Stanisław Kcdź. Dłuższe przemó-
wienie o sytuacji politycznej wy-
głosił redaktor naczelny ,„Gazety
Bydgoskiej" poseł Józef Petrycki.

Poseł Petrycki w swem prze-
mówieniu poddał gruntownej ana-
lizie sytuację gospodarczą w Pol-
sce i porównał ją z sytuacją w in-
nych krajach.

Szczególną uwagę zwrócił mów-
ca na sytuację we Francji, gdzie
system polityczny jest wręcz prze-

ciwny temu, który mamy w Polsce,

a gdzie sytuacja gospodarcza jest
z krajów Europy najlepsza.

Następnie pos. Petrycki prze-
szedł do 10zwaženia stosunku
ekonomiki do polityki, wreszcie
podkreślił, ze młode pokolenie,

myślące narodowo, daje rękojmię,

że Polska wybrnie z trudności
i nastąpią zmiany pomyślne.

Przemówienie wywarło silne
wrażenie na licznie zebraną pue
bliczność, która reagowała na nie
wielokrotne hucznemi oklaska-
mi,

Zebranie było wyjątkowo licz-
ne. W sali zabrakło miejsc dla
wszystkich, pragnących się dostać
na zgromadzenie,

Po przemówieniu posła Petryc-
kiego przewodniczący zebranie
zamknął.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
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palną —ten,
padnie w udziale.

ma wielkie poszanowanie.
Polowanie polega na odczyszczeniu wejścia do

barłogu i puszczenia psów do wnętrza. Jeżeli zbu-

dzony niedźwiedź, rzuciwszy się za psami, ukaże gło-

wę w wyjściowym otworze pada on natychmiast od

kuli, gotowego do strzału myśliwego. Gorzej jest kie-

dy niedźwiedź wyskoczy, przez dach swego domu.

Po strzale, który w pośpiechu może nie okazać się

śmiertelnym, niedźwiedź jest panem sytuacji, aż do

chwili, kiedy strzelec naładuje drugi raz swoją pry-

mitywną, a obijaną stemplem jednorurkę. Towarzy-

sze z kołami, a zwłaszcza psy muszą przez cały ten

czas utrzymywać niedźwiedzia w respekcie. Dobre

psy czynią to znakomicie, chwytając niedźwiedzia za

tylne części, czyli jak tam mówią — za spodnie.

Niedźwiedź jest tak przewrażliwiony na tym punkcie,

tak broni swych spodni, że siada natychmiast na za-

mra

0 pomoc skarbu państwa dla m. Wilna.
WARSZAWA. Pat —W „Dzien-

niku Ustaw R. P.* z dn. 18 kwiet-
nia r.b. ogłoszona została ustawa
z dn. 15 marca r. b. o pomocy
finansowej skarbu państwa dla
gminy miasta Wilna. Ustawa u-
poważnia ministra skarbu do u-
dzielenia z funduszów skarbu
państwa pomocy finansowej gmi:
nie m. Wilna na pokrycie zobo-
wiązań z tytułu 5 proc. obligacyj
konwersyjnych tegoż miasta w
funtach szterlingach, wypuszczo-
nych na podstawie uchwały Ra-
dy Miejskiej m. Wllna z dn. 6 li-
stopada 1931 r., wzamianza o-
bligacje drugiej obligacyjnej po-
życzki m. Wilna. emitowane w

roku 1921, na sumę 449,160 fun-
tów szt. Pomoc finansowa skarbu
państwa wynosić będzie połowę
odsetek i rat amortyzacyjnych,
poczynając od 15 maja 1931 r.
Ponadto skarb państwa pokryje
połowę odsetek, wypłaconych pe-
siadaczom obligacyj, za okres
przejściowy od 15 listopada 1930:
r. do 14 maja 1931 r. w wyso-
kości 2 i pół proc. od nominal-
nej sumy obligacyj dopuszczo-
nych do konwersji. Ustawa wesz-
ła w życie z dniem ogłoszenia, a
wykonanie jej zostało poruczone
ministrowi skarbu w porozumie-
niu z ministrem spraw wewnętrz-
nych. 4

 

Ulgi w sprawie podatku przemysłowego.
Ministerstwo Skarbu wydało

zarządzenie w sprawie ulg w spła-
cie podatku przemysłowego. Prze-
pisy wymienionego zarządzenia
opiewają, co następuje:

„Płatnikom, którzy w okresie
od dnia 1 kwietnia do dnia 31
sierpnia 1932 r. uiszczą dobrowol-
nie w całości lub w części zale-
głości w wymienionym podatku,
powstałe do dnia 1 kwietnia 1931,
przyznaje się ulgi następujące:

1. Bonilikaty w sumach tych
zaległości w zależności od czasu
ich spłacenia, a mianowicie'
‚ a) przy wpłatach w kwietniu
i maju 1932 r. — 50% tych wpłat,

„b) przy wpłatach w czerwcu
i lipcu 1932 r, — 35% tych wpłat,
oraz

c) przy wpłatach w sierpniu
1932 г. — 25% tych wpłat.

Od tych wpłat nie będą po-
brane kary za zwłokę względnie
odsetki za odroczenie.

2. Dla płatników, którzy nie-
skorzystali z uprawnień w zakre-
sie bonifikat (p. 1 nin. zarz.) —
wstrzymanie egzekucji zaległości
tegoż podatku, powstałych do
dnia 1 kwietnia 1931 r., o ile przy
całkowitej terminowej spłacie na-
leżności bieżących (zaliczek mie-
sięcznych, kwartalnych, różnicy
wymiaru i rat podatku zryczałto-
wanego), powstałych po dniu 1
września 1952 r. będzie również
uiszczoną dodatkowo jedna trze-
cia część tych sum na poczet
wspomnianych zaległości do dnia
1 kwietnia 1931 r.

Przy uiszczeniu tych wpłat bę-
dą pobrane odsetki za odroczenie
w wysokości 6%0 w stosunku
rocznym za okres od ustawowego
terminu płalności odnośnych za-

ległości do dnia 31 marca 1931 r.
oraz w wyskości 12% w stosunku
rcznym od dnia 1 kwietnia 1931 r.
do dnia uiszczenia.

IW razie nieuiszczenia należ-
ności bieżących w sposób wyżej
wymieniony każda należność bie-
żąca, łącznie z dodatkiem w wy-
sokości 1/3, ściągnięta będzie bez-
zwłocznie w drodze egzekucyjnej
z doliczeniem normalnych kar za
zwłokę oraz 5/0 kosztów egzeku-
cyjnych. :

Z ulg, wymienionych pod p. 1
i 2 niniejszego zarządzenia mogą
korzystać tylko tacy płatnicy, któ-
rzy uprzednio uiszczą całkowitą
kwotę zalegiości w tymże podat-
ku, powstałych od dnia 1 kwietnia
1931 r.

3. Od zaległości, co do któ-
rych zaliczono koszty egzekucyjne
do dnia 1 kwietnia 1932 r., o ile
nie zostaną przeciw nim wdrożone
ponowne kroki egzekucyjne, będą
pobrane koszty egzekucyjne w
wysokości 37/0.

Ulgi, przewidziane w niniej-
szem zarządzeniu, nie będą stoso-
wane do zaległości, powstałych
wskutek jawnej złej woli płatni-
ków. Za jawną złą wolę uważać
należy: życie płatników nad stan,
dłaższe wyjazdy zagranicę w ce-
lach  niekuracyjnych, nabycie
objektów majątkowych, systema-
tyczne niedotrzymywanie termi-
nów płatności podatków, działanie
na szkodę Skarbu, wynikające w
art. 105 i 106 ustawy o podatku
przemysłowym i t. p."
W związku z powyższem okól-

nik zarządza bezzwłoczne przy-
stąpienie do egzekucji zaległości,
powstałych po dniu 1 kwietnia
1931 r.

Widmo głodu coraz wyraźniej zaryso-
wuje się w Rosji sowieckiej.

NOWOGRODEK  (Pat.) Ze
Stołpców donorzą, że przejeżdza-
ją tamtędy coraz częściej po-
wracający z ZSRR specjaliści za-
graniczni, inżynierowie, zaangaźo-
wani przez sowiety w okresie naj-
większych wysiłków w kierunku
organizowania piatilerki. Nieda-
wno jeden z takich powracają-
cych specjalistów opowiadał, że
w całej Rosji głód szerzy się w
sposób zastraszający.

Szczególnie w miastach nie
sposób uzyskać w kooperatywach

jakichkolwiek środków  žywno-
ściowych na otrzymywane bony.
Zaopatrzyć się można w żywność
jedynie w drodze prywatnej, lecz
ceny są horendalne, Np w Krasno-
jarsku i Pawłodarze ceny za pud
mąki dochodzą do stu rubli. Wi-
dmo głodu przypisywane jest po-
wszechnie piaiiletce, która zabiera

wieśniaków do miast, przeludnia-
jąc je, oraz kolektywizacji gospo-
darstw rolnych, pociągającej za
sobą zastraszające zmniejszanie
się produkcji.
 

Krwawaktragedja zakochanego.
Wczoraj w godzianach wie-

czorowych u wylotu ul. Biało-
stockiej w pobliżu przejazdu ko-
lejowego rozegrała się krwawa
tragedja zakończona śmiercią

ludzi. 25-letnidvojga mlodych
Arkadjusz Lipnicki, syn ziemiani-
na z pow. postawskiego, wystrza-
łem z rewolweru zastrzelił swoją
narzeczoną Leokadję Czekajłównę
(Turgielska 34) i sam następnie
pozbawił się Życie.

Wezwane na miejsce wypadku
pogotowie ratunkowe zastało już

dwa stygnące ciała, tak že wszel-
ka pomoc lekarska okazała się
zbędną. Zwłoki zabezpieczono do
przybycia władz sądowo śledczych.

Tragedja miała podłoże ro-
mantyczne.

Zakochany bez pamięci Lip-
nicki, zrażony chłodnem ostatnio
postępowaniem narzeczonej, czy-
nił jej na tem tle wymówki, któ-
re częstokroć kończyły się kłót-
nią. Sprzeczka, jaka wynikła

między nimł wazara), ŚBPIAWA
dziła do tragicznego finału.

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież w sklepie skór. W nocy

z dnia 16 na 17 b. m. złodzieje dostali się

do sklepu Sa:nuela Mirskiego (Zawalna

58) i skradli 48 skór chromowych, 15 bu-

katowych i insych drobnych rzeczy łącz-

nej wartości 800 zł. 2

— Okradzenie pracowni rymarskiej.

Nieznani sprawcy, zapomocą zrobienia

otworu w ścianie, dostali się do pra-

cowni rymarskiej Fiszela Jankowskiego

(Zawalna 64) 1 wynieśli różne wyroby

skórzane jak: lejce, pasy, uzdeczki i inne

rzeczy, łącznej wartości 555 zł,
Kradzież rasowych kur, Wladysia-

wowi Szepiłło, zam. przy ul. Brackiej 16,

złodzieje wynieśli ze składziku 8 kur i 2

koguty rasowe łącznej wartości 300 zł.

dzie starając się odpędzić psy przedniemi łapami,

WYPADKI.

— Nieszczęśliwy wypadek
przy pracy. W dniu wczorajszym
podczas robót kanalizacyjnych w
podwórzu domu Nr. 32 przy ul.
Tartaki 32 został zasypany ziemią
robotnik 55-letni Wincenty Basie-
wicz, zam. przy ul. Kalwaryjskiej
23—17. Basiewicz uległ złamaniu
prawej nogi oraz odniósł cały
szereg ciężkich obrażeń głowy,
twarzy i rąk. Robotnika wezwane
pogotowie ratunkowe przewiozło
do szpitala św. Jakóba. a

yrr USERS iii ii

dziežy. Tylko jeden z towarzystwa uzbraja się w broń

któremu cały honor polowania przy-

Inni, najwyżej dwóch — trzech,

biorą noże i grube, ostro ciosane koły.Kilkapsów to-

warzyszy swym panom. Pies, który wedle ich słow-

nictwa — nieda niedźwiedziowi skarmić człowieka—

Jeżeli dostanie którego, to pies jest skończony, —

ale pieski umieją uskoczyć w porę. Niech jednak

niedźwiedź wstanie, one znów go pochwycą za te sa-

me miejsca. W każdym razie sytuacja wtedy jest dość

naprężona; potężny ryk — gospodarza, — pazury zę-

by i krwią pałające oczy — oddziaływują na każde

nerwy. Wi tych warunkach nabijanie strzelby nie
idzie ze zwykłą sprawnością.

(W, życiu, że tak powiem, prywatnem, niedźwiedź
jest miłym i zabawnym stworem. Lubi psoty i igra-

szki. Jeżeli nie jest zajęty jedzeniem i nie śpi, to

napewno się bawi. W górach jego ulubioną rozrywką

jest chwytanie kamieni, lub ciężkich kłód ze stro-

mego urwiska. To, że kamień lecący w przepaść po-
ciaga za sobą mniejsze kamienie, odłamki skał, pia-
sek i t. p. tworząc i podnosząc na swej drodze tu-
many kurzu — wzbudza w niedźwiedziu taką ra-
dość, że gotów jest pracować godzinami nad wyrwa-
niem z ziemi jakiego kamienia; gotów jest niefć go
zdaleka na własnej piersi, byle zepchnąć go potem
ze stoku. Niekiedy biedak tak się sam:zwiesi z kra-
wędzi, że spada w ślad za swoim kamieniem i za-

bija się na śmierć.
-(d. c. n.)
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Z KR AJU.
SAMOLOiY LITEWSKIE NAD NASZEM TERYTORJUM.

W) dniu wczorajszym w rejonie
Druskienik zauważono 2 litewskie
samoloty wojskowe, które przez
dłuższy czas krążyły nad tery-
torjum polskiem.

W rejonie Turmont zauwažono
wczoraj ra'io podejrzany samolot,
którego znaków z powodu mgły
nie można było rozpoznać, Samo-
lot odleciał w kierunku Brasławia.

SPORT.
W. Sidorowicz (A. Z. S$.) zwycięża

w biegu na przełaj.

Otwarty zestał już sezon lekkoalie-
tyczny. Przerwano pierwszą w tym roku
taśmę.

Tak, jak każdego roku, tak też i te-
raz otwarto sezon biegiem na przełaj,
który zgromadził skromną ilość zawodni-
ków, bo tylko 14.

Po starcie zawodnicy rozciągają się |
długim sznurem. Cały czas, aż do ostat-
niego metra prowadził i wygrał bieg w
bardzo dobrej iormie Wacek Sidorowicz
z A. Z. S. w 8 minut. 43,6 sek.; 2) znany
długodystansowiec z 3 B. Saperów Żyle-
wicz; 3) Zajewski Jan (Sokół); 4) Żyle-
wicz (Sokół); 35] Lutkiewicz (niestowa-
rzyszony); 6) Hornatkiewicz (3 B. Sape-
rów); 7) J. Hermanowicz (Sokół).

Zawodników na mecie witała orkie-
stra.

Zawody organizował 3 B. Saperów.

Młodzież Rzemieślnicza na starcie.

Pierwszy raz w Wilnie został zorga-
nizowany bieg na przełaj dla członków
Związku Młodzieży Rzemieślniczej. Bieg
odbył się w Zakrecie, gromadząc na
starcie 30 lekkoatletów.

Indywidualnie zwyciężył Herman II
w czasie 10 min. 8,7 sek. przed Kocha-
nowskim i Punieckim.

Zespołowo zwyciężyła reprezentacja
imienia Szymona Konarskiego, w skla-
dzie: Herman li, Świetlikowski, Stace-
wicz, Pietkiewicz i M. Nowicki.

Zwycięski zespół otrzymał ładny
puhar przechodni. ч

Zawody zgromadzily sporo publicz-
ności.

Drukarz — Makabi 1:1,

Mieliśmy ieszcze jeden mecz pilkar-
ski, który zakończył się rewelacyjnym
wynikiem.

Młoda drużyna zecerów wileńskich
potrafiła nietylko honorowo (jak się za-
powiadało) przegrać, ale nawet potrafiła
ustalić wynik 1emisowy. Makabi wystą-
piła w osłabionym składzie i miała prze-
wagę, ale trzeba dodać, że „Drukarz*

strzelił dla Maxabi przez prawego łącz-
nika pierwszą bramkę, ale szczęście
„Drukarzowi” zawiodło i pada samo-
bójczy strzał Mimo wysiłków mecz
kończy się remisowo 1:1.

W drużynie „Drukarza* wystąpili
znani piłkarze Drozdowicz i Sierdziukow.

Sędziował dobrze p. Katz.

Kto ma prawo reprezentować Wilno?

W Warszawie 'odbyły się zawody
bokserskie z udziałem zawodników: Sto-
licy, Łodzi i Wiina (17).

Będąc osobiście w Warszawie, moc-
no zainteresowałem się występem swoich
znajomych, gdyz byłem zdziwiony, że w
Wilnie jakoś nic nie było słychać o wy-
jeździe naszych pięściarzy do Warszawy.

Okazało się, że na ringu znalazł się
z Wilna jeden tyiko bokser M. Kompow-
ski, który po mało ciekawej walce prze-
grał przez k. o. Przegrana Kompowskie-
go zrobiła przykre wrażenie wśród zgro-
madzonej publiczności i nie ulega kwestji,
że przegrana ta nie przyczyniła się do
propagandy sportu wileńskiego.

Ciekawi jesteśmy, czy Wil. Okr. Zw.
Bokserski wie o występach Kompow-
skiego w Warszawie i czy zezwala każ-
demu bokserowi startować w barwach
naszego miasta.

Uważam, że sprawa ta powinna być
uregulowana i raz nareszcie trzeba so-
bie powiedzieć, że jeżeli nie ma з16 50%
szans wygrania, to trzeba lepiej siedzieć
w domu i przegrywać u siebie.

Gdyby Koinpowski był rzeczywiście
najlepszym naszym bokserem, to jeszcze
można byłoby się zgodzić z tem, że wy-
stąpił on na własną rękę, ale Kompow-
ski jest w obecnej chwili miernym pię-
ściarzem i przegrana jego w Warszawie
pociągnęła za sobą krzywdzącą dla Wil-
na opinję zebsanej publiczności o naszym
boksie.

Trzeba szanować barwy reprezenta-
cyjne i dbać o dobro ogółu. Nie można
postępować tak lekkomyślnie.

Mamy nadzieję, że Wil. Okr. Zw.
Bokserski zainteresuje się tą sprawą bli-
żej i wyciągnie z tego odpowiednie kon-
sekwencje. Ja. Nie.

Z życia młodzieży
szkolnej.

„Śmiech przez izy* w Gimn. T. Czac-
kiego.

Ubiegłej niedzieli w sali gimn. im. kd

Czackiego, przez uczniów tegoż gimna-

zjum, została odegrana rewja p. t.
„Śmiech przez łzy”, na program której
złożyły się śpiewy, tańce, monologi
i kilka skeczy.

Całość wypadła zupełnie dobrze,
a chociaż nie miała w sobie tyle hałasu
i werwy połączonej z humorem, co ory*
ginalna rewja, to jednak licznie zebrana
publiczność wysmienicie się bawiła, po-
dziwiając i oklaskując mlodych artystów,
wśród których wyróżnił się opanowaniem
i dobrą wymową ucz. Sierko, grający rolę
konferansiera. Hucznie oklaskiwano ta-
niec cyganki (ucz. Prokopówna) i solo

BIEJSKI | KIAEKATOGRAF | |
Ostrobramska 6.
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DAKŁAJ  PRZYRODOLECZKICZY
D-ra TARNAWSKIEGO
w KOSOWIE k. Kołomyji (Młp.)
Otwarty od1 maja de1 listepada.
Cierpienia chroniczne, przemiany
materji, trawienia, nerwowe i t. p.

Wskazówki jak żyć naleźy.
Południe Polskf.

Ceny o 20”, zniżone.    

1) Dziśl Genjalny
mistrz ekranu

2) Niebywała

Dziś przebój
dźwiękowy
Arcywesoła komedja dźwiękowa p. ti

-———SG 5———————————O CZ AIKSSIS

Publiczności arcydzieło filmowe—przepięką operetkę Acfrancusko-
Muzyka EMERICHA KALMANA z udziałem KATE de NAGY.
gram: Arcyciekawe urozmaicenia ćźwiękowe. Ceny normalne. Początek o

Dziśl Mamy żaszczyt zaprezentować Sz.
niemieckiej

Wielka 47.tel. 15-14. p. ti «R

priiii ii iii

„Bi tan“) w-g sł dzieła Lwa Hr.
HadżyMurat Fastoj SRożysejaA igzndreWola wrolach r

r | prześliczna Betty Amann.

Dziś ostatni dzień! Najpotęźniejszy

wszechświatowypeace) dźwiękowy
niezrównany kró

— Wlosna piękna
16539-2 o

ucz. Zawadzkiej. Nadzwyczaj oryginalny
monolog, opracowany i wykonany przez
ucz. Spętanównę, przyjęty był przez
wszystkich wieikiem uznaniem. ieźle
wypadł skecz „Kadio* — oryginalny i
pomysłowy numer. Sobowtór ciotki Albi-
nowej (ucz. Nowicka) zasługuje również
na wyróżnienie.

Wszystkie numery starannie opraco-
wanie i zawizrały dużo pomysłowości
i dowcipu.

Układ i treść poszczególnych scen
pomysłu pp. H. Obiezierskiej i ucz. No-
wickiej. Reżyserja — prof. N. Czernik.
Akompanjament fortepianowy (ucz. S.
Downarowiczówna) b. dobry.

WRECZ ORGA.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

Talkdis GKOCHAJMY SIĘ»

twėrcy filmu „Trėjka“ Wlodz. Stryżewskiego. Film demonstr. się jednocześnie w Paryżu,

ROSYJSKI SENTYMENTALNY ROMANS

Muzyka w Wilnie.
Koncerty. Festival szopenowski.

Sprawozdanie moje obejmuje
okres dosyć długi. Niestety zwy-
kłym objawem chorobliwego tem-
pa naszego życia muzycznego jest
to, że przez kilka tygodni nieraz
koncertów niema, a potem niespo-
dzianie koncert goni za koncer-
tem. Tak było i tym razem. W o-
kresie przedswiątecznym i świą-
tecznym nie mieliśmy żadnych
atrakcyj muzycznych. Odstąpiono
nawet od dawnego i pożytecznego
zwyczaju wystawiania przez po-
szczególne stowarzyszenia śpiewa-
cze większych dzieł z zakresu mu-
zyki religijnej. Fakt ten jest godny
pożałowania 1 należy dbać o to,
by sezon bieżący był pod tym
względem naprawdę wyjątkowy.

Basista Sergjusz Benoni wystą-
pił w Konserwatorjum z własnym
recitalem. P. Benoni to śpiewak
dobrze Wilnu znany jeszcze z wy-
stępów w dawnej operze wileń-
skiej. Teraz usłyszeliśmy go znowu
po dłuższej przerwie i odbytych
studjach we Włoszech. Studja. te
niewątpliwie bardzo korzysthie
odbiły się na produkcjach tego u-
zdolnionego artysty. Skala głosu
bardzo się rozszerzyła i sam głos
nabrał siły i dźwięczności. Na
szczególne jednak podkreślenie
zasługuje znaczne podniesienie po-
ziomu interpretacji. Długi szereg

aryj i pieśni wykonany został ze
szczerem przejęciem się, wyrazi-
stą ekspresją i bardzo starannem,
muzykalnem  frazowaniem. To
właśnie pos interpretacji
uzewnętrzniło się szczególnie w
słynnym monologu Borysa Godu-
nowa, w którym artysta wydobył
dużo dramalycznej siły. Nic też
dziwnego, że sympatycznego śpie-
waka przyjmowano «bardzo ser-
decznie. Akompanjował z dużą
rutyną i starannością p. Rubin-
sztajn.

Dzięki sprężystości dyr. Śmia-
łowskiego wilnianie mieli próbkę
rozkoszy, jakich doznawała do sy-
ta stolica podczas konkursu szo-
penowskiego. Cztery koncerty
szopenowskie przy udziale dzie-
więciu odznaczonych uczestników
konkursu dostarczyły emocji i
wrażeń niebylejakich. Miłośnicy
muzyki Chopina mogli się nią na-
sycić, słuchając przez 4 dni z rzę-
du często tych samych dzieł mi-
strza. Ma się potem całkowite zro-
zumienie dla męki sędziów konkur
sowych w Warszawie, z drugiej
jednak strony możność wysłucha-
nia tego samego dzieła w wykona-
niu różnych pianistów dawała du-
żą skalę poiównańi nauczyła wie-
lu rzeczy. Sądzę, że nawet dla słu-
chaczy warszawskich konkurs 90
szopenistów nie dał rozwiązania
zagadnienia, jakim winien być

batutą:

 

ze śplewem reż. rosyjsk. Ejzensztejna.
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CZŁOWIEK BEZ PRZESZ-
ŁOSCI. Dramat miłosny. Reż.

Warszawie | innych stolic świata.

wzorowy sposób wykonywania
dzieł naszego mistrza i co znaczą
tradycje szopenowskie w grze
fortepianowej, na które tak często
dotąd się powoiywano. Jedno zda-
je się być całkowicie pewnem, że
technika śry fortepianowej do-
sięgła szczylów i że dziś z pewno-
ścią pianiści, przynajmniej */pod
względem technicznym, grają le-
piej niż za czasów Chopina, gdyż
dzięki udoskonalonym  fortepia-
nom i technice pianistycznej za-
mysły kompozytora łatwiej mogą

być wyjawiane publiczności. Spo-
sób grania dzieł Chopina zmienił
się przez to ogromnie. Sądzę nie
obrażając tradycji szopenowskiej,
że rozumiemy go dziś lepiej, niż
Jego współcześni. Wyda się to
może niejednemu paradoksem, a-
le naprawdę dopiero teraz wyszły
na jaw najbardziej zasadnicze wa-
lory szopenowskiej sztuki. Gramy
i słuchamy dzisiaj pogłębionego
Chopina, tytana fortepjanu twórcę
olbrzymiej skali nastrojów, umie-
jącego w dobrych stosunkowo
formach dzieł fortepjanowych wy-
dobywać najsilniejsze akcenty głę
bokiego tragizmu i duchowej pasji.

Oczywiście, nawet generacja
pianistów, tak wspaniale wyposa-
żonych w środki techniczne, rzad-
ko kiedy umie sięgnąć do głębi
szopenowskiej muzy. I dlatego też
na festivalu, mniej więcej jednako-
wym pod względem poziomu te-
chnicznego, zaznaczyły się bardzo
wybitne różnice w sposobie inter-
pretowania Chopina. Pomijam tu
naturalnie całkowicie niefortunne-
go pianistę Kurta Engla, który chy
ba tylko dziwnemu zbiegowi oko-
liczności zawdzięcza tak wyjątko-
wo wysokie miejsce na drabinie
konkursowej, Wyłączam także mło
dziutkiego pianistę Grossmana, któ
ry pomimo niewątpliwego uzdolnie
nia, jak wszyscy pianiści rosyjscy
w konkursie, wysokiej klasy tech-
nicznej, grał pod względem inter-
pretacji niedojrzale, z niesmaczną,
czułostkową afektacją. Wszyscy
inni goście, klórzy zawitali do Wil
na, dadzą się podzielić na dwie
$rupy: pianistów wirtuozów, z bra
wurową nonszalancją prześlizgują-
cych się po powierzchni muzyki
Chopina, grających jego dzieła w
ten sam sposób co dzieła Liszta i
inne im podobne oraz artystów, ob
darzonych wyjątkową wnikliwo-
ścią w intencje twórcy i prawdzi-
wą iskrą Bożą.

Świetna brawurowość -przewa-
ża w sposobie gry pp. Lufera, Teo-
dora Gutmana i p. Suzanne de
Meyere. Świetna pianistka węgier
ska Lily Hertz odwzwierciadla w
swej grze młodzieńczy tempera-
ment i energję raczej męską niż

kobiecą, lecz sądzę, że walory du-
chowe takiego np. tragicznego po-
loneza fis-moll nie zostały przez
nią wydobyie.

Drugą grupę, zdaniem mojem,
tworzą pianiści: Imre Ungar, Le-
onid Sagałow i Juljan Karolyi.
Najmłodszy z nich, Karolyi, znaj-
dujący się zaledwie w toku rozwo-
ju nie tylko swego talentu, ale i
rzemiosła pianistowskiego, zwró-
cił powszechną uwagę poważnym,
poglębionym stylem interpretacji,
świadczącym o wyjątkowo wcze-
snej dojrzałości duchowej artysty.
Jest to talent pierwszej klasy, któ-
rego imię za lat parę głośne będzie
w Europie.

Leonid Sagałow, to pianista cał
kowicie uformowany, grający z
wielkiem opanowaniem i wyjątko-
wą inteligencją muzyczną, z nie-
zwykle pięknym tonem i ślicznie
wykończoną techniką.

Wszyscy oni jednak bledną wo
bec fenomenalnego zjawiska, ja-
kiem jest ślepy pianista węgierski
Imre Ungar. Przy zdawaniu sobie
sprawy z niesamowitego wrażenia,
jakie gra jego wywiera na słucha-
cząch, cisną się na usta słowa: ge-
njusz muzyczny. W grze tego nie-
zwykłego cziowieka ginie prawie
bez znaku t% niezwykle trudna do
poknania atmosfera pewnej formal
nej sztuczności, jaką zawsze wyta-

cza koło siebie każde, nawet naj-
większe dzieło sztuki.

Słuchacz odnosi wrażenie, że
Ungar improwizuje przy fortepja-
nie, wkładając w śrę swoją wszyst
kie swę tragiczne przeżycia, całą
pasję bogato wyposażonej natury.

Ten styl 1mprowizatorski, kry-
jący w sobie jednak wspaniały
kunszt i ścisłą logikę przemyśle-
nia, świetnie oapowiada Chopino-
wi. Wyłania się wtedy z niego to,
co zazwyczaj pzostaje ukryte. Ka-
żdy pasaż, każda fraza nabiera
szczególnego, pogłębionego znacze
nia i wyrażnej linji kierunkowej.
Chopin w interpretacji Imre Un-
gar wstrząsa do głębi, porywa,
przeraża poięgą tragizmu, a nie
pieści i rozrzewnia jak zazwyczaj.
Wykonanie barkaroli stanowiło
Wykonanie barkaroli stanowiło
wprost rewejację, tak odbiegało o-
no od gładkiej poprawności, da ja-
kiej nas przyzwyczajono. Etiuda
a-moll Nr. 11 z op. 25 była pełna
grozy i tragicznej siły, jakiej po-
mimo intenuji kompozytorów do-
szukać się lrudno w niejednem
z wielkich dzieł symfonicznych Na
sali mówiono, że gra Ungara — to
gra patologiczna. Nie zapominaj-
my jednak, ze patologicznem skłoń
ni jesteśmy nazywać wszystko, co
znacznie odchyla się od normalnej
przeciętnośc*.
Wilno nie prędko ochłonie z wra-
żenia, jakie wywarł Imre Ungar.

Danem nam było zapoznać się,
może w niezupełnie równomierny
sposób, z trzema szkołami piani-

W roli głównej: HARRY LIEDTKE. Koncertowa orkiestra pod
tą: Ń. Sałnicklego. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 I 10

w. Ceny miejse: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godziny 3,30 do 10 w.

IWAN MOZŻUCHIN "isis SIERŻANT X
Poszukujemy

stycznemi: rosyjską, węgierską i
belgijską. Każda z nich ma swoje
specyficzne walory i właściwości,
o których nie mogę tutaj się roz- |
wodzić. Wiydaje mi się jednak, że
najświetniej zaprezentowała się
szkoła rosyjska, która i w prze-
szłości wydała długi szereg znako-
mitych artystów. Uderza szczegó-
Ina kultura tonu, jędrność uderze-
nia, sprężystość palców, zalety,
które specjalnie dodatnio wpływa-
ją na zewnętrzne piękno gry for-
tepianowej.

Pomimo niezwykłego natłocze-
nia koncertowego, publiczność wi-
leńska z wyjątkowem, sportowem
prawie roznamiętnieniem, uczęsz-
czała na koncerty, żywo dyskutu-

i czyniąc porównania. Dawno
nie mieliśmy tak emocjujących mo
mentów w życiu muzycznem na-
szego miasta. St W-ski.

mite NSASCII PAE

Kursy dla bezbożników
w Polsce.

(KAP) W: końcu marca, jak do-
nosi „Wolnomysliciel“, odbyły się
w Warszawie specjalne kursy dla
bezbożników. Kierownikam: kur-
sów byli pp. Henryk Wroński
(właściwie Teofil Jaśkiewicz, u-
rzędnik Mir. Spraw Zagr. przema-
wiający w Radjo Polskiem pod
pod pseudonymem Saczynski) oraz

„Romuald Mankiewicz.

Jest rzeczą zasłanawiającą, że

organizatorem akcji skierowanej
przeciwko religji, jest urzędnik
państwowy. Rezultatem tej akcji
są tego rodzaju objawy jak dzia-
łalność „klubów wolnomyślicieli*,
zwrócona swc.mn ostrzem nietylko
przeciw religj:, ale i przeciw pań-
stwu, co potwierdziły ostatnie a-
resztowania wśród członków tych

 

jąc i

 

klubów za uprawianie szpiego-
stwa w armj,

GIEŁDA.
«RRSZAWA (Pat.) 18. IV. 1932 r.
Waluty I dewizy:

Dolary 8,89—8,91--8,87.
Belgja 124,85—-125,16 — 124,54.
Gdańsk 174,60—175,23 — 174,37.
Holandja 361,15—362,05—360,25.
Londyn 33,69 -33,65—33,94—33,50.
Nowy York 6,901 —8,971 —8,881.
Nowy York kabel 8,606—8,96—£,886.
Paryż 35,13—35,22—35,04,
Praga 26,38 —26.37 —26,44 —26,32.
Szwajcarja 173,25 —173,68 —172,82,
% łochy 45,80—46,03—45,57
Berlin w obrotach nieofic. 211,70.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe.
3, pożyczka budowłana 33,25.

Inwestycyjna 59,50 —59,75. Seryjna 9”,50.
Konwersyjna 38,75. 5%, kolejowa 32,50.
61. dolarowa 57,50—57. 4%, dolarowa
49,75-—49,50-—-49,60. Stabilizacyjna 54—
54,61—54,75. 8'|„ L. Z. B. G. K. I B. R,
obligacje B. G.K. 84. Te same 7| 83,25.
4'|/4 L. Z. zlemskie 40. 8%, ziemskie
zlotowe 51,25. 814 warszewskie 62—
62,12—62. 8/, Częstochowy 54,50. 8?/o
Piotrkowa 55. Tendencja niejednolita
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Polski Bank 80. Tendencja moc-
niejsza.

Pożyczki pelskie w Nowym Yorku
Dolarowa 53.50. Dillonowsks 54. Stabill-
zacyjna 52. Warszawska 39,50. Slęska 39.

WMAKMKNUNANUM

Vanochodų
osobowe, używane, tanio
moźna nabyć w Wilnie,

Fenomenalne o niebywałych wa-
lorach artystycznych arcydzieło

ów e gedz. 4, 6, £ | 10,15.

 

W rolach głównych GILBERT ROLAND I BARBARA
LEONARD. Wspaniałe widoki północy. Nad program:

Początsk o godzinie 4, 6, 8 i 10,15 w dnie świąt.

 

[50wynejęcia mie|
pok.

1 lab 2 pokoje sło- słowskiego. Jaszun.
naczne z wygodami do Seleczn.,

uwalska 7
m.3 Do obejrzenia od

8746—3 ściciela do sprzedania WY, mające sieroty na-

 

e 5—6 pokojach ze wszel-
kiemi nowoczesnemi wy-
godami do wynajęcia Ko-
lejowa 15 dow. się u do-

   
 Mieszkanie 4-pokojowe - -

z kuchnią 2-ma balkona-

Gołębiej

 

id jęcia. W. a We Żasiml do wynajęcia. Wygo d jęcia. Śto.
dy. Antokol, Plaski $róg SKKm 4.

8713—0

Pokój umeblowany, sło- 3 pekeje z kuchnią na
neczny do wynajęcia ul. salce de wynajęcia. Do-

Zajęcie — pracs--za-
robek dla wszystkich
bezrobotni intellgen-
«i — panie —panowie
piszcie zaraz: „Kie-
szonkowa — ЕпеуК!о-
pedja Popularna“ Kra-

8737—2

   

ieneralnept tagiępięna Województwo Wileńskie, Nowogródzkie | Biełosiockie
do rozpowszechnienia naszej

LUDOWEJ MASZYNY DO PRANIA „TEMPO”
która jest zaprowadzona za pomocą

POKAZÓW PRANIA
przy ul. Wieikiej 50 (były skład mebli)

Infor" acji udzielam we wtorek i środę
w godzinach 11-ej do 13-ej i 16-e] do 18-ej

przy ul Sawicz 11, mieszkania 1Nad pro-

w tym samym czasie szan. klijentela, która zwie-
dziła „nasze pokazy, może skorzystać z okazji

i zamówić aparaty po cenie reklamowej.

„WALBO“ sp. z o. por. Katowice, oddział eksploat. patentów.

Nad program: @
Ceny od 40 gr.

 

MIESZKANIE 6—7 po- ZGINĄŁ wiejski chłopiec PE PORĄCNA 020252 Fortepian w zupełnie
wynajęcia, lat 12-tu. Ostatnio byl „oukuje w tymże za- Akuszerki $o?rym stanie nie duży

centralne ogrzewanie, z razem z ojcem w apte- |„e.;e Doda аао rezdeńskiej fabryki Ro-
wygodami, spytać u do- ce przy ul. Ostrobram- mog; knimė E Sino —— 2enkranca, odnajmę nie-
zorcy, Gdańska 6. 8730-1 skiej, skąd się udał w „twa wędliniarstwa, о- AKUSZERKA Lycna$ 1.1‘.

л > * m. ьЁ;:::Ё?ШУ::…‘:'БТ:;; owa, chowu dro- MARJA LAKNEROWA 40 11 ой 4 — 6 prócz
< ju i trzody chlewnej. orryjmuje ed godz. 9 do Niedziel | Swiąt w Ро-clemne, na twarzy znak

po wrzodzie. Ubrany w o IESRCEWA:
Dowiedzieć 7 w, Kasztanowa 7 m. 5. niedziałki od'4—5 1 pół.

kosze pokryty zazna 1plikołjewicza, Matos w „яm rją. Bu- 3 isa YE
ty z cholewami, Ktoby Ra kęse ka 0 AKUSZERKA $pra

į wiedzial, gdzie się znej-|||||| ŚMIAŁOWSKA š prawy
duje proszony jest,©za- Ogrodnik p:zyjmuja ro- przeprowadziła się. majątkowe s
wiadomienie zrozpaczo- boty w zakres ogrod Garbarska 1, m. 16 róg
nego ojca Michała Ki- niętwa wchodzące. Mie. ul. Mickiewicza. — Tam- PLAC sprzedam, 1271

SM. kiewicza 35—43. 8707—0 że gabinet kosmetycznywieś Sližuny. poprawia cerę, usuwa cowym przy ul. Legjo=—0:0 Kto zna uczciwe Prodawki. kurzajki i wą- nów róg Mysiej. Dojazd
102—0o autobusowy co 5 minut.
RA Informacje: ul. Subocz

Nr. 97, Małunowicz.

m. kw. z ogrodem owo-
 

 

 

ry.
Z powodu śmierci wła- a zupełnie biedne Wdo- pzm

piwiarnie z całem urzą» dające się do usług ko- į LOKALE
d i Bazyljańska 9. ło domu, albo do posy-
PS3745 łek biurowyci! czy też DO SPRZEDANIA 40 ha

= ооыаее Mm -

do małych dzieci — nie. Lokal do wynajęcia na- ziemi z budynkami, 2 km.
Ercho] skieruje z polecają- dający Się na restaurację od przystanku kolejowe-
PRACA cym listem z podaniem kawiarnię, biuro lub inne $0, po 35 dolarów za ha.

i własnego adresu wprost przedsiębiorstwo  Zam- Adres w Administracji
macmzzezzowww do mnie od 10—12 w poł. kowa 18 dozorca wskaże. „Dziennika Wileńskiego”,

8716—0 8128—1
Inteligentna

wychowawczyni,

Adres w Administracji
„Dz. Wil.* -2 gr. —>  

 

Do sprzedania niedro-
go murowany dom ze
wszelkiemi wygodaml i
z ogródkiem ul Kościusz=
ki 27 m. 1 od godz. 16

 młoda
NAUKA |

KOREPETYCYJ

Kucharka

Może zająć się domem. cjami po'rzebna. Zgłesić
Dobre świadectwa, refe- się Wileńska 9.  —00
rencje. Wynagrodzenie ASS SAS tanio udzielają rutynowa- do 18. 8709—0
skromne. Zgodzi się na ni korepetytorzy studen- $=Ty"=yAOC”
wyjazd. Bakszta 11 m.3:a. | ZEUBY <i Uniwersytecka 4—20. f Kupno $

gr | Sam | | Sprzedaż |

 

Młoda, zrączna kobieta, Zginął młody piesek, DZIERŻA |poszukuje pracy służącej jamnik, maści szarej, " į Jajadoe Jako e się „Filuś"—proszętw i w Iprzy nia. Powaźne re- odprowadzić, za wyna- OGRÓD d dzierża-
komendacje. Ui. Cmen- grodzeniem ulica Pił: wienia, 3700 Ku airės kur „w Sgowe

Lombard, ul. Biskupia 4:
tel. 14—10 następujących
marek: Ford torpedo |

 

landoletka, Buick torp» w
+ Fiat torp., Paige karet. "WO
Overland karet., Lorain- tz
Ditrich torp., Cottin land ®
I Vauxhall-torpedo. At

18430 |W,

Klej
SKŁAD i"

Fortepianów „ta
Piamia, || |Vūg
Тва— |toją K. DĄBROWSKA

(F-ma istnieje od r. 1874"
Wilno,ul. Niemiecka 3 m.!!

702—26

  
    

 

  

   
   

   
   

    
    

     
   
  
  

  
  

   

   
     

    

         

  

    

 

LITEWSKI
SER TŁUSTY
KILO od 2 Zł.

WęĘdIiNY wiejskie
<eny bardzo zniżone

poleca ZWIEORYŃSKI
Wileńska 28, tel. 1224

8714—8

 

Sliczne sadzonki
sosnowe i świer-

kowe
1 i2 letnie, z własnych
szkółek po cenach kon”
kurencyjnych poleca Ani

Zarząd Dėbr Parafjū“ dy

AEpoczta Parafja 0  |Bo|

— Or
"b

POWOZY, bryczki, W“
przęże i siodła do sprze”
dania. Szeptyckiego %
tel. 1301, 8125—2

an iaaa aaa ok >|

Gonty sprzedaje tanio
Polski Lloyd ul. Kiiow,
ski 8710 —

NASI
warzyw I kwiatów

z  pierwszorzędnyć
źródeł zagranicznyć”»
oraz nasiona róŚ
pastewnych: koni
Czyna, tymotka | In“
ne o wypróbowanej Si”
le kiełkowania poleki
Zygmunt Nagrodž
Wilno, ul. Zawalns II“

źądajcie cennika.

 (Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 
    

 

  

Kasztanewa 2 m.22. _ wiedzieć się: Swięciańs"a| ków, Józefitów 10. | tarna 15—3: Fr. Mina- sudsklego Nr. 6 1.0 ; y Ą o8%. 8750—1 12 od 1-5 po pol. MT LD komka | ao ti" Miele MkmeaPLNNIE EW m
Redaktor9dpę LJ OSŁAW, NIECIECKI, Drukarnia Al, Zwierzyńskiego, Mostowa 1.


