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_ Dalsze 15

_ mysłu śląskiego obniżone zostały od 1 marca o 10 proc.

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem

Rok XVI
ena munerq 20 g.

Nr. 92,
 

DZIENNIE
Wilno, Piątek 22-go kwietnia 1932 r.

 

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11

Dancing Towarzyski

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

19 do 24-ej. 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.

do 16 i od
    

    

  

 

  

 

EVIL

 

NIKI
 

zagranicą 8 zł.

onto czekowe

 

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

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

— Młodzieży Wszechpolskiej odbędzie się w sobotę dnia 23 b m. w lokalu własnym przy
ul. Orzeszkowej 11, Początek o g. 22. Wstęp 2 zł, Akademicki 1 zł, Nowa orkiestra z 5 osób.

(Jazz-Band: saksofon harmonja I t. d.) Bufet na miejscu. Liczne niespodzianki.
 

   

 

   
  

W pierwszą boiesną rocznicę śmierci

,
Paullny-Dawidy z Mościbrockich

DRUŻYŁOWSKIEJ
odprawione będzie w dniu 23 kwietnia 1932 r. nabożeństwo żałobne w

kościele św. Ducha o godz. Bej rano.
O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół I znajomych

p, Rodzina.

Minister Józef Piłsudski powraca w piątek.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Minister spraw wojskowych p. Józef Piłsadski

powróei do Warszawy zapewne w piątek rano,

Po jego powrocie należy się spodziewać znacznego ežywienia

w życiu publicznem.

Zapewne wówczas nastąpi ustalenie ostateczne terminu drugiej

konferencji premjerów zapowiadanej na poniedziałek 25 b. m.

Eksportżrumuński przez port gdyński
(Telefonem od własnego korespesdenta.)

WARSZAWA. Polsko-rumuńska lzba handlowa postanowiła utwo-
_ rzyć w Gdyni fiiję, która będzie się zajmowała popieraniem wywozu
do Anglji rumuńskiego drobiu, jaj i masła przez port w Gdyni.

proc. obniżenia płac urzędników
przemysłu śląskiego,
(Telefonem od własnego korespondenta.)

KATOWICE. Wediug zatwierdzonego już przez rząd orzeczenia
komisji arbitrażowej w Katowicach, płace taryfowe urzędników prze-

Obecnie
dyrekcje poszczególnych zakładów przemysłowych zwróciły się indy-
widualnie do urzędników, aby dobrowolnie zrezygnowali z dalszych
15 proc. poborów.

: Zarząd huty Bismarka zawiadomił urzędników, którzy mieli
uledz redukcji, że zaniecha tego zamiaru, o ile urzędnicy zgodzą się
na dalszą obniżkę od 1 kwietnia.

W związku z tem Związek pracowników umysłowych, należący
do zespołu pracy, wydał wczoraj obszerną odezwę, w której ostrzega
pracowników przed dobrowolną rezygnacją z pensji, oraz wzywając

solidarnej walki przeciw zamachewi na pensje urzędnicze.
W czwartek odbyło się w sali kasyna huty Bismarka zebranie

urzędników, protestujące przeciwko obniżce pensji o 15 proc.

_ Wypowiedzenie umowy zbiorowej w Łodzi.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

ŁÓDŹ. Onegdaj w związkach klasowych i w związku „Praca*
Odbyły się narady na temat wypowiedzianej w przemyśle włókienni-
Szym umowy zbiorowej. Komitet wykonawczy związków klasowych

_ Zdecydował nie wysyłać swych delegatów do komisji międzyzwiązko-
Wej, której ma być powierzone prowadzenie akcji zbiorowej. Powzięto
€cyzję walczyć do ostatka o utrzymanie dotychczasowe umowy

rowej. Związki klasowe postanowiły zwrócić się do zwiazków
Chrześcijańskich i do związku „Praca”, celem odbycia konferencji

rezumiewawczej w tej sprawie.

Redukcje robotników.
(Telefonem ed wtaszego korespondenta.)

KATOWICE. W czwartek odbyło się tu zebranie załogowe ro-
_ betników kopalni Biały Szarlej, gdzie około 800 robotników założyło
Protest przeciwko redukcji 457 robotników bez zgody komisarza de-

_Mobilizacyjnego. Poza tem odbyło się zebranie załogi huty cynkowej
Hohenlohe w Wełnowcu, gdzie protestowano przeciwko zatwierdze-

: przez ministerjlum przemysłu i handlu wyroku, obnizającego
tarobki robotnicze w cynkowniach o 7 proc.

Okręt potępieńców w Gdyni.
'elefonem własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W piątek spodziewane jest przybycie do Gdyni
 rgentyńskiego parostatku „Chaco”, który jak wiadomo obarczony
jest niezwykłym ładunkiem w postaci przestępców politycznych —
©munistów, których postanowiono wysiedlić z Argentyny, lecz któ-

'Ych żadne państwo nie chce przyjąć.

Smutny los pasażerów «Chaco»

krężl MBURG (Pat). Kapitan o-
k tu „Chaco“ zwrócił się telegra-
cznie do władz niemieckich z

prośbą o zezwolenie na umiesz-
„nie w szpitalach niemieckich
"žeregu jadących okrętem cho-
Tych więźniów politycznych. Stan
większości chorych ma być bar-

Zastrzelenie niebezpiecznego bandyty
w Krakowie.

(Telefonem od własnego korespondenta.)
Ь KRAKÓW. Przed kilku tygodniami policja aresztowała bandytę

narda, który strzelał do policji. Drugi bandyta, Kulka, zdełał zbiedz.
„becnie policja otrzymała wiadomość, że Kulka ukrywa się w sute-
zpach domu oficerskiego na przedmieściu. Oddział 18 poliejantów
k tarczami i w hełmach obstawił dom. Kulka zasypał policję gradem
ul tak, że musiała ona użyć gazów łzawiących, a podczas. strzela-

Niny bandyta został zabity. |

I tu wre walka polityczna. .
5 GDAŃSK (Pat). Kasyno gry w to, że w związku z zamierzonem

|,opotach jest terenem zażdrtej zmniejszeniem ilości krupjerów
1 „alki pomiędzy krupjerami, nale- hitlerowcy dążą do utrzymania w

Acymi do partji Hitlera, a pozo- kasynie swych ludzi. Dotychczas
tałymi pracownikami o utrzyma- z walki tej wychodzą zwycięsko

dzo ciężki i wymagać ma natych-
miastowego umieszczenia ich w
szpitalach. Pruski minister spraw.
wewnętrznych przyrzekł rozpa-
trzyć ewentualność tego rodzaju
przerwy przy przewozie deportan-
tów.

 
    
        

  
  

|Ne swych stanowisk. Chodzi o hitlerowcy.
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Na Dalekim
Anarchja i komunizm.

AMOY Poludniowe Chiny. (Pat)
Oczekują, że port Amoy lada
chwilę żostanie opanowany przez
oddzialy komunistyczne. Załoga
angielskiego krążownika czyni
przygotowania do przyjęcia na
pokład obywateli brytyjskich.
Chińscy mieszkańcy miasta, w
obawie przed grabieżami i roz-
lewem krwi, uciekają do wsi
okolicznych.

Mołotow o wydarzeniach
na Dalekim Wschodzie.

MOSKWA. (Pat). Na otwartym
wczoraj 9-tym kongresie sowiec-
kich związków zawodowych wiel-

Wschodzie
kie przemówienie polityczne wy-
głosił Małotow, który omówił ro-
lę i zadania związków robotni-
czych przy wykonywaniu  pierw-
szego | przygotowywaniu drugiego
planu pięcioletniego.  Przecho-
dząc do sytuacji miedzynarodo-
wej ZSSR. Mołotow zaznaczył,
że wydarzenia na Dalekim Wscho-
dzie i atmosfera międzynarodowa
w jej całokształcie winny ściąg-
nąć uwagę mas robotniczych
Rosji sowieckiej. Wydarzenia te
wymagają niezwykłej czujności w
odniesieniu do imperjalistycznych
planów wojennych i groźby po-
koju powszechnego.

 

Najbardziej krzepi
świadomość, żeneo tanio rzecz potrzebną i dobrą.
Kupno bielizny I ga

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ7:4—0 d
arterji

FRANCISZKA FRLICZKI
Zamkowa 9, tel. 6-46.

Daje całkowitą pewność | gwarancje.

PRZED WYBORAMI W PRUSACH.
* Antypolskie pogrėžki.

BERL:N. (Pat.) W ciągu ubieg-

łego wieczoru i nocy w różnych

dzielnicach miasta doszło do starć
na tle politycznem. Policja zlikwi-

dowała zajścia, aresztując ogółem

ekoło 200 osóh!

 

2 Genewy.
PROJEKT REZOLUCJI

GENEWA (Pat). Projekt rezo-
lucji, złożonej przez iitulescu w
komisji głównej konierencji roz-
brojeniowej, ma treść następującą:

Komisja główna siwierdza: 1)
Mocarstwa reprezentowane na
konferencji pragną ;ednomyślnie
pod określeniem reuukcji jako-
ściowej zbrojeń znależć metody,
pozwalające najpewniej wyelimi-
nować niebezpieczeństwa i cię-
żary, wynikające z pewnych ro-
dzajów broni, znajdujących się
obecnie w użyciu lub zaprojekto-
wanych w armjach lądowych, mor-
skich i powietrznych. 2) Stwier-
dzają, że niektóre delegacje są za
prostem zniesieniem tych rodza-
jów broni i że szereg innych dele-
gacyj sądzi, że proste zniesienie
tych materjałów nie doprowadzi-
łoby do zamierzonego celu i uwa-
ża za jedyną skuteczną metodę
danie tych materjałów do dyspo-
zycji i pod kontrolę Ligi Narodów.

FRANCJA PRZECIWKO

ROZBROJENIOWEJ,

W konsekwencji tego komisja
główna wzywa komisje techniczne
do zbadania: 1) jakie są rodzaje
broni, względem których mają być
stosowane metody, wymienione na
wstępie; 2) jaka metoda jest naj-

'odpowiedniejsza dla zrealizowa-
nia wymienionych celów. Rezo-
lucja przewiduje późniejszą dys-
kusję nad zagadnieniem, czy pro-
blem bezpieczeństwa może być
rozwiązany wyłącznie środkami
technicznemi.

Rezolucja powyższa zapropo-
nowana została poza Rumunją
przez Polskę, Jugosławię, Czecho-
słówację oraz szereg państw po-
łudniowo-amerykańskich, — Ma
ona charakter kompromisowy i
zmierza do pogodzenia sprzecz-
nych punktów widzenia, reprezen-
towanych z jednej sirony przez
Wielką Brytanję, z diugiej stro-
ny — przez Francję.

REZOLUCJI SIMONA.
Niespodziewane przybycie Tardieu do Genewy.

Genewa (Pat). Premjer Tar-
dieu przybył w dniu 21 b. m. rano
do Genewy. Niespodziewany przy-
jazd premjera Tardieu pozostaje
w związku z rezolucją, zapropono-
waną wczoraj przez Johna Simo-
na, w sprawie uchwalenia zasady
zniesienia pewnych rodzajów bro-
ni, Ten projekt rezolucji, jak wia-
domo, został przyjęty przez koła
francuskie bardzo niežyczliwie.
Koła te uważają projekt rezolucji
za próbę przeciwstawienia się
francuskiemu projektowi oddania
do dyspozycji Ligi Narodów pew-

nych rodzajów broni.i w konse-
kwencji proklamowania zniesienia
tych rodzajów broni nawet bez
dyskusji nad problemem bezpie-
czeństwa. Jak słychać, premjer
Tardieu omawiał tę sprawę z Mac
Donaldem w czasie przejazdu jego
ostatnio przez Paryż i nie otrzy-
mawszy wyjaśnień i gwarancyj,
zdecydował udać się do Genewy.
Zaraz po przybyciu do Genewy
premjer Tardieu przyjął amery-
kańskiego sekretarza stanu Stim-
sona, któremu towarzyszył Nor-
man Davis.

UDULTNS DAS VKISYOEG ZA OREW TPS

"Pogloski o ustąpieniu Mac Donalda.
LONDYN (Pat). „Evening Stan-

dard“ omawia możliwość rezy-
gnacji Mac Donalda z powodu złe-
go stanu zdrowia, zaznaczając, że
choroba jego jest przedmiotem po-
ważnej troski w łonie rządu. Gdy-
by to nastąpiło, to — nowych wy-
borów — zdaniem dziennika —
nie będzie. Zwykłą procedurą jest

Mac Donald
PARYŻ (Pat). Wczoraj o godz.

17.38 Mac Donald wylądował na
lotnisku pod Paryżem. Premjera
angielskiego eskortowała angiel-
ska wojskowa eskadra lotnicza aż
do Le BA, Niezwłocznie Mac

Donald udał się do ambasady an-
gielskiej i po kilku chwilach wypo”

to, że ustępujący premjer poleca
"królowi kandydata, którego król

przyjmuje lub odrzuca. W danym

wypadku Mac Donald zapropono-
wałby zapewne Baldwina. Jedynas-

osoba, którąby można było brać
jeszcze w rachubę, to minister
handlu Runciman.

w Paryżu.
czynku odjechał na Quai d'Orsay,
gdzie natychmiast został przyjęty
przez premjera Tardieu. Rozmo-

wa między obu mężami stanu

trwała trzy kwadranse. Mac Do-
nald i Tardieu opuścili Paryż
o godz. 21.50.

 

ZBROJENIA SOWIECKIE.
„Osservatore Romano“ zamie-

ścił ostatnio artykuł, oparty na

materjałach źródłowych, w spra-

wie zbrojeń Sowietów. Organwa-

tykański stwierdza, ze zbrojenie

powszechne tak długo napawać
będzie. wszystkich niepokojem i
budzić obawy niebezpieczeństwa,

dopóki Unja sowiecka pozostawać
będzie w gotowości do napadu na
swych sąsiadów. We Francji zwra-

—

cają uwagę na pewne zamówienia

materjału wojennego przez Sowie-
- ty. I tak np. Sowiety zamówiły w

Anglji 120, a we Włoszech 300
tanków. Ponadto Włochy nialy
dostarczyć: Sowietom G samolo
tów wojskowych i wiele motorów

samolotowych na ogólną sumę 90
miljonów lirów. Również Holan-

dja'ma brać udział w'dostawie dla
Sowietów samolotów wriskowych.

‚ -— ABE

Niemcy przeciwko zarządzeniom Simajtisa.
BERLIN (Pat). Z Genewy do-

noszą: Wczoraj delegat niemiecki
złożył przedstawicielom mocarstw,
którzy podpisali konwencję kłaj-

pedzką, notę protestacyjną prze-

ciwko zarządzeniom dyrektorjatu
Simajtisa, zmierzającyny' rzekomo
do wywierania nacisku na ludność
w czasie wyborów do sejmu kra-
jowego.

TRZEJ PREMJERZY
W GENEWIE.

GENEWA (Pat). W czasie
czwartkowego posiedzenia  ko-
misji głównej przybył do sali
obrad konferencji rozbrojeniowej
premjer Mac Donald oraz kan-
clerz Bruening. Zarówno przyby-
cie kanclerza Brueninga — który
dotąd, mimo iż od tygodnia bawi
w Genewie, nie zjawiał się na po-
siedzeniach konferencji — jak i
przybycie Mac Donalda wywołało
sensację. Premjer Tardieu na po-
siedzenie to nie zjawił się, pozo-
stawiając zadanie wyłuszczenia
francuskiego punktu widzenia de-
legatowi Francji. Większą część
przedpołudnia spędził Tardieu na
rozmowie ze Stimsonem.

 

Stan wiecznego wrzenia.

PIŁA (Pat) Na przedwybor-
wyborczem zgromadzeniu hitle-
rowców w Pile, na które przyby-
ło około 3 tysięcy osób, przy-
wódca frakcji hitlerowskiej wsej-
mie pruskim- pos. Kube zadekla-

rował jasno stenowisko swej par-
tjj wobec mniejszości polskiej.
Oświadczył on, że po wyborach
hitlerowcy pokażą Polakom, iż
w Prusach panuje porządek i źe
nie zniesiermy poiskiej bezczelno-
ści w powiecie złotowskim”. (lsta-
wodawstwo zostanie zmienione
tak, aby uniemożliwić przecho-
dzenie ziemi w ręce Polaków,
nawet obywatełi niemieckich. Hi-
tlerowcy zażądają, aby z terenów
nadgranicznych usunąć wszyst-
kich duchownych narodowości
nie niemieckiej.

Hitlerowcy w Gdańsku.

GDAŃSK (Pat). Dzisiejsza
„Danziger Volksstimme“ podaje,
że pomimo istniejącego zakazu

pochodów hitlerowcy bez żadnych
przeszkód urządzają zbiórki pod
gołem niebem, a następnie masze-
rują w szeregach po mieście.
Wczoraj, z racji imienin Hitlera,
hiilerowcy'  wywiesili sztandar
swój na górze Karola pod Oliwą.

 

Syn Wilhelma przemawiał w Pile,
opowiadając się gorąco za Hitlerem.

Na zgromadzeniu przedwybor-
czem hitlerowców w Pile przema-
wiał syn. b. cesarza ks. August
Wilhelm, który przybył tu specjal-
nie w tym celu. Ks. August Wil-
helm wystąpił ostro w swem prze-
mówieniu przeciwko rządowi Brue
ninga i przeciwko Hindenburgowi,
w szczególności w związku z
ostatniemi represjami, skierowa-

rzeciwko armji hitlerow-nemi е
skiej. Podkreślił on dalej, że samą
tradycją i uczuciami wierności
Niemcy nie podniosą się z upadku,
lecz muszą one znaleźć swego mę-
ża: „Hitler trzymał się od Po-,
czątku jasno wytkniętej linji i je-
mu musimybyć wierni .

Mówca sam i książę pruski
poddał się dobrowolnie pod rozka-
zy Hitlera, prostego żołnierza.
Hitler właśnie znalazł podstawę do
swego działania a jest nią „wspól-

nota rowów strzeleckich”. „Bra-
cia nasi nie poto ponieśli śmierć,
aby Niemcy zatonęły w poniżeniu,
ale dla ich wielkości. Wielkim ce-
lem narodowych socjalistów jest
walka o wyzwolenie Niemiec, któ-
rej ciężar spoczywa na młodych
barkach. Łańcuchy pod któremi
jęczymy, 'nie spadną same, lecz
my musimy o to walczyć”.
Przemówienie ks. Augusta Wil-

helma przerywane bylo burzliwe-
mi oklaskami przez uczestników
wiecu, którzy zgromadzili się w
ńiebywałej dotychczas w Pile iło-
ści 3 tys. osób w jednej z sal. Wiel-
ka liczba chętnych usłyszenia
księcia pruskiego, która nie mogła
pomieścić się w jednej sałi, zmu-
siła mówcę do powtórzenia mowy
przedwyborczej. Przyjazd syna b.
cesarza do Piły był tu wielką sen-
sacją polityczną.

Nowa sensacja w sprawie dziecka
Lindbergha.

AI Capone wystosował ultimatum do prezydenta
anLaRga-

zeta londyūska „Star“ oglasza sen-
sacyjną wiadomość o ultimatum,
jada:wystosować z więzienia Al
Capone do Hoovera, w którem
znany przywódca bandytów miał
oświadczyć gotowość zwrotu dziec
ka Lindberghów rodzicom, o ile
zostanie on natychmiast zwolnio-
ny z więzienia i darowana mu bę-
dzie kara 11 lat. Dziennik zazna-
cza, że wiadomość powyższą po-
siada z takiego źródia amerykań-
skiego, iż wiarogodność jej nie
budzi wątpliwości. Ultimatum Ca-
pone dowodzi, że dziecko znajduje
się przy życiu i że Al Capone jest
w m decydować o losie dziec-
ka. timatum Capone — pisze
dziennik — ma wszelkie cechy
wymuszenia. Obecnie zrozumiałe
jest, dłaczego dziecko nie zostało
zwrócone rodzicom, mimo, iż Lind-
bergh zapłacił uprowadzicielom 50
tysięcy dolarów: |Dziennik podaje
następujące szczegóły waruuków,

Kreuger
BERLIN (Pat). W związku z

wiadomością jedriego z dzieników
berlińskich o znalezieniu sfałszo-

wanego tekstu umowy Ivara Kreu-

gera z Polską, „Stokholms Tidnin-

gen” zwróciła się do dwóch przed-

stawicieli komisji, prowadzącej

śledztwo w sprawie Kreugera, któ-
rzy.oświadczyli, że nic nie wiedzą
o tego rodzaju falsyfikacie, Praw-
depas — zaznaczyli komisa-

 

wymienionych w ultimatum, jakie
Al Capone miał przesłać Hoove-
rowi: Й

1) Zwolnienie z więzienia i da-
rowanie mu kary ii lat za fałszo-
wanie zeznań podatkowych; 2)
danie obowiązujących przyczeczeń
przez zarząd partji republikań-
skiej, że w razie ponownego obra-
nia' Hoovera na prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych republikanie
nie będą usiłowali poddać rewizji
lub uchylić klauzulę prohibicyjną
w konstytucji amerykańskiej oraz
przeszkadzać utrzymaniu obec-
nych wysokich cen na napoje wy-
skokowe i piwo; 3) zgoda władz
na' rozszerzenie przez Ał Capone
jego sieci, ogarniającej swiat gang-
sterów, również i na mniejsze
bandy, które wyłamywały się do-
tychczas z pod kontroli Al Capo-
ne, przez danie mu wolnej ręki na

a w podziemiach Ame-
ryki.

a Polska
rze — dziennik niemiecki pomie-
szał polską umowę monopolową
z t. zw. kontraktem dodatkowym
towarzystwa Garanta. Również i
władze policyjne nic nie wiedzą
o takim falsyfikacie.

BERLIN (Pat). „Boersen Ku-
rier'" donosi ze Stokhołmu, że wia-
dómość o znalezieniu falsyfikatu
nie potwierdza się.

+ ——    
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(i mm dała ММ
W pismach ukazują się od cza-

su do czasu sensacyjne wiado-

mości o rozbitkach, którzy przed

kilkudziesięciu laty, 1atując się z

tonącego okrętu, burzą zaniesieni

zostali na jakąś bezludną wysep-

kę, gdzieś, śród bezmiarów oceanu

i obecnie, przypadkowo, odnale-

zieni zostali. Łatwo wyobrazić

sobie położenie takich ludzi, ich

nastrój psychiczny, ktorzy w ciągu

kilkudziesięciu lat żyli poza tym

światem, niesłyszeli nawet o woj-

nie światowej, i oto nagle znaleźli

się w samym wirze dnia dzisiej-

szego, z jego rozrachunkami po-

wojennemi, krzykami i t. pod.

Naród polski, przed więcej niż

wiekiem, wykreślony z liczby ży-

jących, niespodzianie do życia

przywrócony, pod wielomawzślę-

dami przypomina owych rozbit-

ków. Opinja nasza, mimo kilku-

nastu lat niepodległości, wciąż nie

może połapać się w no'vej sytuacji

i wciąż zapatruje się na wiele za-

gadnień z punktu widzenia z przed

stu lat.
Do takich zagadnień, traktowa-

nych przez nas wciąż anachro-

nicznie, należy także sprawa li-

tewska. Traktujemy ją wciąż na

podstawie Unji lubelskiej czy ho-

rodelskiej, nie pamiętając o tem,

że tamte akty dokonane zostały

imieniem narodu litewskiego przez

garść tylko jego wybrańców, że

masy ludowe litewskie obce były

temu wszystkiemu, że lud litewski

dojrzał i wstąpił na arenę politycz-

ną właściwie już pod obcemi, wro-

giemi nam wpływami, że lud ten

nie posiada żadnych historycznych

tradycyj i, dzięki wspomnianym

wpływom, wręcz wrogo do nas

jest nastrojony. Przekonać się

o tem mieliśmy moc sposobności.

Tymczasem, wystarcze, by na Li-

twie zaszła jakaś, najmniejsza

zmiana, np. upadek Waldemarasa,

lub, jak obecnie, zatarg z Niem-

cami o Kłajpedę, aliści zaraz na

łamach niektórych pism polskich,

najmniej orjentujących się w spra-

wach litewskich, rozbrzmiewają

oferty unijne, przyjmowane jak

najgorzej przez tamtę stronę,

Otóż przypuśćmy iiawet — co

jest błędem zasadniczym i abso-

lutnie nie odpowiada istotnym na-

strojom w Litwie — że naród li-

tewski zapłonął niespodzianą mi-

łością do Polski i pragnie z nami

odnowić dawne związni, pozostaje

pytanie, czy takie związki dla nas

są pożądane i korzystne? Co in-

nego stosunki normalne, sąsiedz-

kie, te, wcześniej lub później mu-

szą być nawiązane, stan wojenny,

ciągnący się dziesiątki lat, szko-

dliwy jest dla obu stron, jest ano-

malją, której powinien być poło-

żony kres. Tylko całxowitej bez-

silności Ligi Narodow przypisać

należy, że się to dotąd nie stało.

Atoli od przywrócenia normal-

nych, sąsiedzkich stosunków do

jakiejś Unji, na wzór lubelski lub

inny, jest niezmiernie daleko i jest

rzeczą bardzo wątpliwą, czy dla

stron obu, zwłaszcza zaś dla Pol-

ski, byłoby korzystne wskrzesze-

nie „minionych kształtów” z przed
300 czy 500 laty.

Oczywiście, o ile traktować

sprawę wyłącznie z punktu geo-

graficznego, o ile Litwa byłaby

terenem zgoła przez nikogo nie

zamieszkałym, to pozyskanie ta-
kiego obszaru kołonizacyjnego by-

łoby dla Polski nabytkiem ze
wszech miar pożądanym. Ale to

przecie fantazja. Litwa nie jest

terenem kolonizacyjnym, jest ona

dość gęsto nawet zaludniona, do
tego stopnia, że sama, rok rocznie

wysyła dziesiątki tysięcy swych
synów do krajów zamorskich.
Przypuśćmy, że Litwa połączyłaby
się z Polską, to nadmiar jej ludno-

ści, zamiast do Ameryki, zwrócił-

by się do naszych słabiej zaludnio-

nych ziem wschodnich (Wileń-
szczyzna, Pińszczyzna), stanowią-

cych idealny teren kolonizacyjny
dla Polski, dla ludności naszych

ziem zachodnich, Wielkopolski,

Śląska. Ponadto miałaby Litwa

udział w naszem życiu umysło-
wem i politycznem, obsadzałaby

swoimi ludźmi wysokie urzędy.

W dzisiejszej dobie, kształto-

wania się państw na podstawach
narodowych, byłoby to anomalją,

jako że „bratni* naród litewski
bynajmniej z nami nie jest spokre-

wniony, jest nam absolutnie obcy

ięzykiem i rasą.

Spójrzmy wstecz, na te kilka-
set lat współżycia Litwy z Pol-
ską —— co nam dodatniego wnio-

sła Litwa, jak się odbiła ta przy-

DZIENNIK WILEŃSKI

z prasy.
Horoskop dla Polski.

„Mysi Narodowa“ w nr. 18 za-
mieściła wstępny artykuł senatora
S. Kozickiego, kończący się takim
horoskopem:

„Zdawałoby się, że obok tych dwóch
systemów politycznych — niemieckiego
i genewsko-lokarneńskiego, które w grun-
cie rżeczy zmierzają do jednego i tego
samego celu: zniweczenia zwycięstwa z
toku 1918 i przywrócenia stanu przed-
wojennego w Europie, powinien istnieć
system trzeci — zdecydowanej, integral-
nej obrony interesów tych państw, któ-
rych istnienie zależy od utrzymania po-
wojennego układu terytorjalnego w Eu-
ropie. W systemie tym miejsce central-
ne zajmować powinna Polske, jako filar
podtrzymujący sklepienie nowej Europy,
Otóż wypada stwierdzić, że system taki
nie istnieje.

Najbliższe miesiące przyniosą wyda-

rzenia wielkiej doniosłości. Wybory do
sejmu pruskiego (24 kwietnia) zmienią
układ sił politycznych w Niemczech, wy-
bory we Francji (8 maja) wzmocnią za-
pewne wpływy lewicy na politykę fran-
cuską; rozpoczęła się konferencja roz-
brojeniowa, brzemienna wielkiemi nie-
bezpieczeństwami; są zapowiadane kata-
strofy gospodarcze w Europie wscho-
dniej; z obawą wszyscy palrzą na to, co
rzyniosą na jesieni wieści z Ameryki
'ółnocnej...

Polska ma wszystkie objektywne da-
ne, by się ostać w chaosie wydarzeń,

«lecz warunkiem wyzyskania sprzyjają-
cych okoliczności jest posiadanie własnej,
świadomej i niezależnej polityki i konso-
lidacji wewnętrznej. Myśl polityczna pol-
ska musi wykazać inicjatywę twórczą.
Polska powinna się stać ośrodkiem kry-
stalizacyjnym sił, które się przęciwsta-
wią zarówno polityce niemieckiej, jak

polityce pozapaństwowych (masonerji)

czynuików, które idą po jednej linji po-
litycznej z Niemcami."

Próby porozumienia sanacji
z lewicą. ©

Zagadkowe wystąpienie „Са-
zety Polskiej" łączy się z pewnemi
również zagadkoweini uwagami

sanacyjnej „Prawdy* (Łódź) o
przyczynach pojawienia się pogło-
sek ha temat prób porozumienia
się sanacji z lewicą... Pogłoski
te — twierdzi „Prawda* — roz-
puściły koła „liberalno-demokra-
tyczne' sanacji. Po co? '

„Može chodzilo tylko o zažegnanie
jakiegoś niebezpieczeństwa, o powstrzy-
manie jakiegoś kroku, planowanego lub
postanowionego przed rząd — o pewne-
go rodzaju dywersję w ceiu utrzymania
jeszcze na jakiś czas obecnego niewy-
raźnego i niezdecydowanego stanu rze-
czy. Może szło właśnie o to, aby nie do-
puścić do jakichś decyzyj na konferencji
spalskiej, albo odwlec ich wykonanie.
Pamiętamy przecież, jak marszałek Pił-
sudski uskarżał się na ma-hinacje róż-
nych tajnych agentur obcych, szpiegują-
cych go w chwilach przygotowywania
ważnych decyzyj i usiłujących jego plany
pokrzyżować.

Być może, że naprawdę istniała ko-
perta  zapieczętowana, pozostawiona
przez marszałka Piłsudskiego i że jej
treść miała związek z konferencją w
Spale — a to, co dzieje się obecnie, jest
manewrem dywersyjnym. Jeżeli tak jest,
to powrót ' marszałka krzyżuje srodze
czyjeś plany, oparte niezawodnie na na-

„dziei dłuższej jego nieobecności wkraju”
Z powyższego zdaje się wyni-

kać, jakoby lewicowe elementy
sanacji planowały sojusz z PPS, że
jednak plany te przekreśla przy-
śpieszony powrót min. Piłsudskie-
go. Nie wszystko jedvak, co dru-
kuje „Prawda“ — jest prawdą.

Rada pow. B. B. udziela pożyczek
rolnikom.

Sanacyjny „Głos Kaszubski“
zamieścił następujące ogłoszenie:

„Komunikat rady pow. BBWR. do
prezesów powiatu kościerssiego.

Wnioski w sprawie ot:żymania po-
życzek na zasiewy wiosenue z podaniem
sumy, oraz żyrantów, należy składać do
sekretarjatu rady pow. BBWR Ze wzglę-
du na to, że szczupłość przyznanych kre-
dytów nie pozwołi na uwzględnienie
wszystkich podań, należy w podaniach
stawiać skromne wymagan'a, aby możli-
wie największa ilość rolników mogła ko-
rzystać z pomocy.”

Skąd to rada powiatowa B. B.
w Kościerzynie ma pieniądze na
pożyczki dla rolników? Czyżby
z Banku Rolnego?

„Można tak, można nie — zresztą,
jak pan Sławek chce”.
„Robotnik* w ten sposób, na

podstawie organów prasowych sa-
nacji, charakteryzuje rozbieżność
prądów, nurtujących ten dziwny
zespół:

1) P. Cat-Mackiewicz i jego wileń-

scy zwolennicy: dynastja! niech Pilsudski

założy dynastję! Ziemiaństiwo — to sól

ziemi polskiej; wszyscy durnie — jeno
my jesteśmy mądrzy; trzeba wogóle
„upaść na głowę”, żeby imyśleć inaczej;

2) konserwatyści ks. Radziwiłła:
nieszczęsna demagogja podważa funda-
menty własności prywatnej i Państwa;
ofiarny wysiłek patrjotyczny baronów
węglowych, fabrykantów łódzkich i
Związku Ziemian nie jest oceniany nale-
życie; „obce SEE zyć kwestjonują głę-
bokie rady p. Flicka; przemysł zamiera
wskutek ciężarów socjalnych, a rolni-
ctwo zamiera wskutek wysokich ordy-
narji „włodarzy” i fornali; monarchja?
gdyby można było, — owszem... owszem...
w każdym razie nie sięgajcie dłonią
świętokradzką po „święte świętych” pry-
watnej inicjatywy;

3) grupa lwowskiego „Słowa Pol-
skiego": liberalizm kapitalistyczny zban-
krutowal; dziecko to rozumie; tylko
„ustrój korporacyjny"; Mussolini zbawi
świat; parlamenty — to gniazdo roz-
kladu; Żydów — do Palestyny;

4) Z. Z. Z. p. Moraczewskiego: a jed-
nak... a może... a przecie... Sami panowie
ojmujecie.. Rząd, naturalnie, pełen do-
rej woli; tych karteli trochę zadużo;
bądź co bądź świat Pracy; rozumiemy ko-
nieczność ofiar;. możeby inni także; ci
baroni węglowi trochę tego; ach, nie! my
broń Bożel...;

5) grupa p. Jaworowskiego; baronów
węglowych do szybów! fabrykantów na
latarnie! „ryzaty, rubyty, wiszaty!”; jak
wyrzniemy wszystkich innych, — to Pił-
sudski będzie z nami; trzymaj się moro-
wo, Tasiemka!

6) „narodowi socjaliści”: trzeba u-
państwowić wszystko — ziemię i fabryki,
koszulę i kalesony, maszyny i tramwaje
łódzkie, Niemcy i Sowiety oraz państwa
sukcesyjne po monarchji Habsbargów
muszą nam zapłacić solidne odszkodowa-
nie za sto kilkadziesiąt lat niewoli;
wszystko upaństwowimy i wszystkim bę-
dziemy płacić po 1.000 zł. miesięcznie
z owych kwot za odszkodowanie;

, 1) grupa p. Bojko, grupa p. Michał-
kiewicza i t. d, i : „można tak,
a można nie, zresztą, jak p. Sławek
chce...”

Ślązacy na kresy wschodnie!
Pod tytułem „W obliczu prze-

ludnienia Śląska”, pisze „Kurjer
Śląski”:

„Należy już obecnie szukać dalszych
możliwości ulokowania rdzennie śląskiej
ludności, mimo, że zrosła się ona już za-
nadto z pracą przemysłową, również na
roli Podzielamy w zupełności zdanie po-
sła Chmielewskiego, który poleca two-
rzenie zwartych osiedli na kresach
wschodnich jako najsłabiej ch
lecz równocześnie przestrzega, że akcja
taka nie może stać się szukaniem przy-
tułku w zupełnie obcych warunkach, į
kiemś tułaniem się po „pińskich błotac

Przypominamy, że o takiej emigracji

radzono już w roku 1926 w Komisji Pra-
cy i Opieki Społecznej Sejmu Śląskiego.

Już wówczas w Komisji zdawano so-
bie sprawę, że Śląsk stoi przed przelu-
dnieniem i należy myśleć o celowym od-
pływie ludności, Aktualne jednak wów-
czas skargi osadników wojskowych, któ-
rych po przydzieleniu im ziemi pozosta-
wiono na łasce losu, przewrót majowy
oraz poprawienie się wówczas na Śląsku
konjunktury przemysłowej spowodowały,
że sprawy tej dalej nie kontynuowano.

Stracono wiele czasu, łudząc się, że
zdobywszy dzięki strajkowi angielskiemu
pewne rynki zagraniczne, przezwycięży-
liśmy także groźbę przeludnienia.

Czas więc największy, aby do roz-

wiązania tej kwestji zabrać się natych-

miast, nie czekając, aż będzie już za-

późno. SĄ

Kapitał międzynarodowy a Polska.
Nawiązując do afery Kreugera,

zamieszcza prof. W. Tarnawski w
„Kurjerze Lwowskim“ (nr. 111)

ciekawe uwagi o roli wielkiego
kapitalu w žyciu politycznem:

„Brudną tragedja Kreugera zatacza
" coraz szersze kręki, wychodzą na jaw

szczegóły, kompromitujące najrozmaitsze
wybitne osoby. Podobno w papierach
samobójcy znalazły się dowody, że wy-
płacał on pewne sumy byłemu królowi
hiszpańskiemu i Hitlerowi.

Czy Hitler brał od niego pieniądze?
Możiiwe. Cały szereg zjawisk dzisiej-
szych można sobie wytłumaćzyć jedynie
machinacjami wielkiego kapitału, który
nie jest amerykański, francuski, i:
niemiecki, ale międzynarodowy. adar-
mo nie tworzy się olbrzymiej organizacji
i nie utrzymuje się czteryslu tysięcy bo-
jówkarzy, z których 9/4 rekrutują się
z bezrobotnych. Jeżeli nawet akcji tej
nie finansowali wprost wielcy kapitaliści
w rodzaju Kreugera, to szły na nią drogą
okrężną olbrzymie sumy  pożyczane
Niemcom. Graczowi wstać od stołu jest
ciężko. Stąd ci, którzy raz zaangażowali
się pieniężnie na terenie Rzeszy, rato-
wali te kapitały dalszemi pożyczkami, aż
doszli do sum prawdziwie zawrotnych
i dziś widzą jedyną możliwość ich od-
zyskania w odbudowie gospodarczej Nie-
miec, ta zaś ściśle łączy się z ich poli-
tycznemi celami. Stąd kapitał międzyna-
roddwy gra grę niemiecką.

Jakie są gry tej cele, dobrze nam
wiadomo. Na pierwszym planie stoi ,„za-
gojenie krwawej granicy , czyli nowy
rozbiór Polski.“
 

Dunikowski rokuje z bankierami.
PARYŻ (Pat). Dunikowski spo-

dziewa się, że rokowania nawią-

zane ze stroną przeciwną pozwolą

mu na przeprowadzenie doświad-

czenia w murach więziennych,

gdyž nietylko w jego osobistym

interesie, lecz i w interesie ban-

kierów, którzy nabyli jego wyna-«

mieszka krwi obcej na naszym na-

rodowym charakterze?

Otóż mówiąc o Litwie, nie wol-

no identyfikować jej z dawnem,

historycznem | Wielkiem  Księ-

stwem. Ludność Wielkiego Księ-

stwa conajmniej w trzech czwar-

tych była słowiańska, nam współ-
plemienna i bardzo łatwo zlała się

z ludnością polską, dała nam sze-

reg wybitnych mężów, wielkich
patrjotów: Chodkiewicza, Sapiehę,
Kościuszkę, Mickiewicza i wielu,
wielu innych.

Co nam dała właściwa, etno-
graficzna Litwa? Charakter tego

ludu jest nam obcy rasowo: zam-
knięty w sobie, nieufny, podstęp-
ny, zdradziecki i mściwy. Cechy
te widzimy wyraźnie na wszyst-

kich Litwinach, którzy — ku na-
szemu nieszczęściu - jakąś wy

bitniejszą w dziejach Polski ode-

grali rolę, jak np. Witold, Janusz

 

lazek, leży uniknięcie nadmiernego
rozgłaszania sekretu. Rokowania
miały się już posunąć dość daleko.
Przybycie do Paryża w przyszłym
tygodniu bankierów londyńskich
może doprowadzić do porozumie-
nia i wycofania skargi.

Radziwiłł i inni.
Wpływ rasy litewskiej na cha-

rakter narodowy polski porównać
można z wpływem, jaki tatarzy
wywarli na słowiańskiej Rusi,

Spaczyli ją, naród woiny zamie-
nili w plemię niewolnicze, co w

końcu stało się przyczyną upadku
narodu.

Na szczęście wpływ Litwy

na Polskę nie był tak silny,

ale w przejawach swych był

on równie zgubny. Ten wpływ,

mimo _ dzielące nas granice,

nie ustał jeszcze, otrząsnąć się

z niego, przywrócić w pierwot-

nej czystości charakter narodowy

polski — oto nasze zadanie. Nie
pożądajmy, odnowienia ślubów,

które nic, prócz zła nam nie

przyniosły, dziękujmy raczej Li-
twie, że nas z tych ślubów mo-

ralnie- i materjalnie zwolniła.

  

 

Stan naszego. rolnictwa.
Od jednego z naszych rolników

otrzymujemy następujące, słuszne
uwagi. К у ы

Jakiś dowcipniś powiedział:
„Kryzys już się skończył!” A gdy
przyjemnie zaskoczeni słuchacze
zwrócili nań uwagę dodał: „Za-
częła się zaś nędza”. Niestety, ów
dowcipniś miał wiele racji! Wesz-
liśmy już w fazę nędzy, która w
najbliższej przyszłości znacznie
się pogłębi. Jeszcze w roku zesz-
łym u ludności były jako takie za-
soby pieniężne, a produkty rolne
były tanie. Wszystko to stwarzało
możność istnienia. Dziś zapasy
pieniężne u większości znikły, zie-
miopłody zaś muszą podrożeć. Dla
czego? — A poprostu dlatego, że
rolnictwo u nas, miast postępować
w swym rozwoju, cofa się w szalo-
nem tempie wstecz, produkcja zaś
płodów rolnych katastrofalnie
spada. Jest to sprawa pierwszo-
rzędnego państwowego znaczenia,
która powinnaby poważnie zanie-
pokoić nasze sfery rządzące.

Nie będę tu mówił o gospodar-
stwach drobnych. Produkcja tych
warsztatów rolnych jest nikłą i w
najlepszym razie daje tylko kawał
czarnego chleba gospodarzowi i
jego rodzinie. Zwracam uwagę na
gospodarstwa średnie i większe,
które nadmiarem swej wytwór-
czości zaopatrywały miasta, a na-
wet eksportowały z roku na rok
coraz większe ilości ziemiopłodów
zagranicę, wydatnie tem podtrzy-
mując nasz bilans handlowy...

Jeśli więc rzucimy okiem na
pracę rolnika w ciągu lat kilkuna-
stu, oddzielających nas od chwili
ustania na terenie kraju naszego
wojny, to musimy przyjść do prze-
konania, że dokonał on cudu!...
Nie dalej, jak przed 10 laty wró-
ciliśmy do zrujnowanych doszczęt-
nie swych siedzib. Budynki trzech
czwartych były zniszczone, pola w
wielu miejscach pocięte okopami.
Nie było ani żywego ani martwego
inwentarza, ani nasion, ani go-
tówki!...

Te desperackie warunki pracy
nie zraziły nas jednak. Wierzy-
liśmy w świetlaną przyszłość oj-
czyzny, to też zabralismy się z
możliwą w tych warunkach e-
nergją do odbudowy swych znisz-
czonych warsztatów i po 5 — 6 la-
tach dogoniliśmy produkcję przed-
wojenną,

Powstały nowe budynki, zja-
wiły się inwentarze... W wielu go-

* spodarstwach mleczarstwo i ho-
dowla nierogacizny zajęły poważ-
ne stanowiska, w innych zaś roz-
poczęły się na większą skalę ka-
pitalne roboty meljoracyjne. I dziś
nikt nam rolnikom na Kresach nie
może zarzucić, żeśmy czas zmar-
nowali. Przeciwnie, twierdzę sta-
nowczo, że to, co można było zro-
bić przy nikłych środkach, który-
mi rozporządzaliśmy, zostało do-
konane.

Gospodarstwa nasze były na
drodze do dalszego szybkiego roz-
woju, gdy spadł na nas cios okrut-
ny, bo niezasłużony. Dowiedzie-
liśmy się, że to, cośmy osiągnęli z
takim mozołem, jest zbędne, i że
wiele produktów, wytwarzanych
przez nas, nie ma najmniejszego
popytu. Runęły więc nadzieje wy-
brnięcia z ciężkiej b. sytuacji fi-
nansowej, zawiodły wszelkie, skąd
inąd zupełnie zdrowe, kalkulacje
gospodarcze, a przed większością
stanęła perspektywa niechybnej
ruiny, W takiej sytuacji tylko wy-
jątkowe charaktery nie straciły
równowagi ducha, ogół zaś ogar-
nęła panika, pod której wpływem
rzucono się do ogólnej lub czę-
ściowej likwidacji tego, do czego
się z takim trudem doszło. Co-
dziennie daje się słyszeć, że ten
czy ów ziemianin likwiduje chlew-
nię, na której założenie wydał po-
kaźny kapitał, inny sprzedaje swą
oborę. We wszystkich prawie,
nawet dobrze prowadzonych obo-
rach wstrzymano dawanie kro-
wom karmów skoncentrowanych,
wiele gospodarstw redukuje admi-
nistrację i fornali, a więc i prze-
strzeń gruntów uprawianych, a o
nawozach sztucznych mówią tylko
agronomowie sejmikowi, ale i ci
robią więcej „ex oficio”, bo chyba
nie wierzą w możliwość ich naby-
wania przez rolników.

Nie trzeba być wielkim ekono-
mistą, by przewidzieć, czem to się
skończy. Gospodarstwa rolne już
w najbliższej przyszłości nie tylko
nie dadzą niczego dla eksportu
zagranicznego, ale nie dostarczą
swoim warsztatom potrzebnych
im zboża, miesa, tłuszczów i mle-
ka. Produkty te trzeba będzie
sprowadzać z zagranicy, a na to
nie będziemy mieli potrzebnej go-
tówki., Tu się dopiero zacznie
owa nędza, o której wspomniałem
na wstępie. Dałby Bóg, bym był
złym prorokiem!

K. B.

CEERERETREWRERYWYTORAWIROZOAPC SIS VESTA TS ZROBI IBO

. Preces o wielkie nadużycia celne,
(Drugi dzień rozprawy).

Na wczorajszem posiedzeniu
sądu okręgowego w sprawie o
nadużycia celne dokończono od-
syna aktu oskarżenia.

obec orzeczenia lekarza są-
dowego, że świadek inspektor
celny p. Włedzimierz Mańkowski
jest obłożnie chory i do sądu
przybyć nie może, sąd zarządza
odczytywanie jego zeznań. skła-
danych wielokrotnie w czasie
śledztwa.
W dalszym ciągu obrad, sąd

przystępuje do badania świadków.
W pierwszym rzędzie stają

kolejno świadkowie policjanci,
którzy zdemaskowali pierwszy
przemyt, a więc: posterunkowy
Dostatni oraz komendant post.
kolejowego Wilno, Stempel.

Według ich zeznań, na skutek
otrzymanych poufnych informa-
cji specjalną uwagę zwrócono na
ładunki bagażowe, przybyłe z za-
granicy, a śród których były 3
paki.
W pewnym momencie po od-

biór tych skrzyń zgłosił się upo-
ważniony tragarz. Kiedy wspomnia-
ne paki zostały wydane, tragarz
został zatrzymany, a wówczas
okazało się, iż są one oclone o
czem świadczyły plomby celne.
Po otwarciu skrzyń znaleziono w
nich jedwab w ogólnej ilości 68
sztuczek, stanowiący towar wy-
sokocłowy.
W związku z tem, zbadano

odnośne dokumenty, znajdujące

się u magazyniera Sledziewicza
i przekonano się, iż skrzynie by-
ły zrewidowane przez strażnika
celnego Sienkiewicza, a towar
znajdujący się w nich uznany był
za niepodlegający cleniu.

Zbadany tragarz oświadczył,
że został wynajęty przez ekspe-
dytora firmy „Konkurencja War-
szawska „Jakóba Sigala.

Następny świadek pkom. No-
wokoński opowiada o przebiegu
dochodzenia, wdrożonego na sku-
tek meldunku posterunku kole-
jowego o ujawnionym przemycie.
W reszcie posiedzenie zakoń-

czono zbadaniem świad. Koliń-
skiego, naczelnika agencji pocz-
towo-celnej na st. kol. Wilno.
Swiad. ten dosadnie obrazuje
chaos i nieporządki panujące w
resorcie celnym.
W imieniu podsądnych Sz.

Arluka i J. Brytana, którzy przed
rozpoczęciem rozprawy zostali
zaaresztowani, wystąpili ich obron-
cy prosząc o zwolnienie z aresz-
tu wysuwając szereg argumen-
tów a między innymi i to, że o-
becnie teraz okres uroczystych
świąt żydowskich.

Sąd wnioski w tej kwestji
pozostawił bez uwzględnienia.

Na tem posiedzenie wczoraj-
sze przewodniczący zamknął od-
raczając dalsze badanie świad-
ków do dnia dzisiejszego.

Kos.

 

Niebezpieczeństwo powodzi na Polesiu
minęło.

Tysiące rolników poszkodowanych, miljonowe straty.

Ze Stelina donoszą, iż stan
wody na rzekach w tym powie-
cie w ostatnich dniach znacznie
opadł i dalsze niebezpieczeństwo
powodzi nie zagraża. Leo
powódź, spowodowała kolosalne
straty materjalne. Z miejscowości
nawiedzonych powodzią najbar-
dziej ucierpiał powiat stolinski
oraż m. Dawigródek. Niepowstrzy-
many żywioł zatopił 138 gespo-
darstw rolnych, zniszczył kilka-
naście dróg, zerwał 11 mostów
większych i około 15 mniejszych.
Pola na przestrzeni kilkunastu ha,
zostały porozmywane. Setki sztuk
żywego inwentarza utonęło. Nie-
mal wszystkie domy są mniej lub
więcej uszkodzone. Ludność ko-
czuje na polach, gdyż z mie-
szkań trzeba usunąć znaczną ilość
piasku i mułu. Wobec zatonięcia
zwierząt domowych oraz zniszcze-
nia mnóstwa artykułów spožyw-
czych, ludność przeżywa najstra-
szniejszą nędzę. Setki rodzin znaj-
duje się bez kawałka chłeba i go-
rącej strawy. Wprawdzie władze

administracyjne i wojskowe przy-
stąpiły do energicznej akcji do-
żywiania, lecz nie wszystkich ak-
cja ta dotychczas objęła.
W Dawigródku dzisięć ulic i

kilkadziesiąt domów zostało zni-
szczonych. Kiikadziesiąt sklepów
spożywczych,  piekarń i jatek
mięsnych było zatopionych wraz
z towarem. Po opadnięciu wody
towar stał się kompletnie bezuży-
teczny. Dotkliwe straty poniosło
również miasto, które jest bardzo
ubogie. Przed miesiącem komor-
nik Sądowy opisał nawet ruchmo-
ści miejskie za długi.

Tartaki i garbarnie poniosły
nader dotkliwe straty, gdyż zgro-
madzone drzewo i skóry silny
prąd rzeki zniósł. W mieście pa-
nuje nędza nieopisana. Wladze'sa-
morządowe zwróciły się do rządu
© pomoc materjalną, która ma
nadejść niebawem.

Ogolne straty, jakie poniosło
m. Dawigródek i cały powiat
stoliński przekraczają 2 miljony
złotych, 5

Walne zgromadzenie
N. O. K.

Wczoraj o godz. 6-ej wiecz.
odbyło się w sali przy ul. Orzesz-
kowej 11 walne doroczne zgroma-
dzenie Narodowej Organizacji Ko-
biet przy udziale około 200 uczest-
niczek. Przewodniczyła zgroma-
dzeniu prezeska p. J. Burhardto-
wa. :

Sprawozdanie z działalności
organizacji, podzielonej na 3 se-
kcje (samorządową, oświatową i
społeczną), w roku sprawozdaw-
czym wygłosiła p.  Ciozdzina,
obszernie obrazując poszczególne
działy pracy i ilustrując je licz-
ami.
O zorganizowaniu herbaciarni

dla inteligencji z wydatną pomocą
p. H. Dowgiałłowej, o korzystaniu
z tej herbaciarni przez wiele osób,
o nastroju w tej pożytecznej insty-
tucji pięknie mówiła p. dyr. Biała-
sowa.
W związku ze sprawozdaniem

zabrała głos p. Iwaszkiewiczowa,
podkreślając znaczenie biura in-
formacyjnego, kursów gospodar-
czych, ogródków działkowych i
polecając m. inn. szczególnej opie-
ce zebranych ochronkę, zorgani-
zowaną wspólnie z T-wem św.
Wincentego 4 Paulo na Nowych
Zabudowaniach. |

Dokładne sprawozdanie kaso-
we przedstawiła p. Domańska.
Zgromadzenie przyjęło do wiado-
mości i zatwierdziło sprawozda-
nia zarządu i komisji rewizyjnej,
która zgłosiła wniosek o udziele-
nie absolutorjum,

P. J. Burhardtowa zdała spra-
wę z przebieśu obrad i z uchwał
Rady Naczelnej i zjazdu delegatek
N. O. K, które odbyły się przed
tygodniem w Warszawie.

Obecny na zgromadzeniu poseł
warszawski do Sejmu, mec. Jan
Nowodworski, w krótkiem, nastro-
jowem przemówieniu odmalował
stan moralny i polityczny państwa,
asumpt biorąc z inwokacji do usta-
wy konstytucyjnej, a zwłaszcza
z tego jej ustępu, który byt Rze-
czypospolitej na prawie i wolności
chce budować. Mowę mec. No-
wodworskiego gorącym przyjęto
oklaskiem.

Zkolei zabrał głas prof. St. Cy-
wiński, referując zebranym usta-
wę szkolną. Zdaniem prelegenta,
ustawa mogłaby mieć pewne ce-
chy dodatnie, lecz przekazanie
ogromnej ilości zagadnień (51 pun-
któw) dowolnemu uznaniu mini-
stra nie pozwala mieć pewności
co do tego, jak ona będzie wyglą-
dała w praktyce. Ale już teraz
można stwierdzić wiele cech ujem-
nych: obniżenie poziomu wy-
kształcenia, upośledzenie wsi i po-
stawienie pod znakiem zapytania
losu nauczycielstwa szkół śre-
dnich.

Po referacie prelegent udzielał
odpowiedzi i wyjaśnień na zapy-
tania zgromadzonych.

Przed przystąpieniem do wybo-
rów prezeska, p. Burhardtowa u-
stąpiła przewodnictwo p. Święto-
rzeckiej,

Na miejsce trzech wylosowa-
nych członkiń zarządu, oraz na
miejsce p. Piotrowskiej, która
złożyła mandaty, wybrano ponow-
nie pp. Burhardtową i Annę Buł-
hakową, pozostawiając obsadzenie
dwu pozostałych miejsc do dyspo*
zycji zarządu.

Ponowny wybór p. Janiny Bur-
hardtowej powitano hucznemi o-
klaskami.

Do komisji rewizyjnej weszły
pp.: Chełchowska, Cedrońska i
Godlewska.
 

zycie gospodarcze,
Ulgi w podatku przemy-

słowym.

WARSZAWA. (Pat.) — Dzisiaj
w „Dzienniku (lstaw* Nr. 34 uka-
że się pod pozycją 356 rozpo-
rządzenie ministra skarbu z dnia
9 kwietnia 1932 r. o ulgach spłat
zaległości w państwowym podat-
ku przemysłowym.

$ 1 tego rozporządzenia po-
stanawia, że 1) platnikom którzy
w okresie do dnia 31.VIII. 1932 r.
uskutecznią dobrowolnie wpłaty
na poczet zaległości w państwo-
wym podatku przemysłowym,
powstałych od dnia 1 kwietnia
1931 r., — przyznaje się bonifi-
katy w sumach tych zaległości,
a mianowicie: przy spłatach, do-
konanych do 31 maja 1932 r.
50 proc. spłaconych sum, do
dnia 31 lipca 1932 r. — 35 proc.
spłaconych sum i do dnia 31
sierpnia 1932 r. — 25 proc. — 2)
Od uskutecznionych spłat oraz
zbonifikowanych sum zaległości
nie będą pobrane kary za zwło-
kę, względnie odsetki za odro-
czenie za cały czas od chwili
powstania zaległości, na poczet
których  uskuteczniono wpłaty.
3) Ulgi, przewidziane w ustępach
pierwszym i drugim przyznane
będą tylko tym płatnikom, którzy
w chwili dokonania wpłat już uiścili
wszystkie przypadające od nich
zaległości w podatku przemysło*
wym, powstałe po 31 marca
1931 roku.

$ 3 mówi, że powstałe od dnia
1 kwietnia 1932 r. koszty egzeku-
cyjne obniża się do wysokości
3 proc., o ile od zaległości, co
do których powyższe koszty zo-
stały naliczone, nie będą wdro-
żone ponownie kary egzekucyjne.
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KRONIKA.
Gmach urzędu wojewódzkiego w nie-

bezpieczeństwie.

W dniu wczorajszym władze

wojewódzkie zostały zaalarmo-

wane wiadomością, iż z pod fun-

damentów gmachu urzędu woje-

wódzkiego wydobywa się woda.

Przybyli na miejscu wypadku fa-

chowcy polecili rozkopanie ziemi,

z której to sączy się woda. Jak

się ckazało w odległości 10 mtr.

od gmachu wojewódzkiego z pod

jakichś starych, dotychczas nie-

zbadanych fundamentów wydo-

bywa się woda, która ma swe

źródło ze strumyka, czy też
rzeczki, która prawdopodobnie
przepływa przez podwórze urzę-
du wojewódzkiego i widocznie
ma połączenie z rzeką Koczergą.

Należy zaznaczyć, że w roku
ubiegłym dostrzeżono rysy na
gmachu wojewódzkim. Polecono
przedewszystkiem zwolnić bieg
aut, które mogą przejeżdżać z
szybkością najwyżej 10 klm. na
godzinę.

 

SPRAWY KOŚCIELNE.

— Zarząd Katolickiego Związ-

ku Polek podaje do wiadomości

swych członków że w niedzielę

24 b. m. J. E. ksiądz Frcybiskup

Metropolita Romuald Jałbrzykow-

ski, odprawi mszę Św. na intencję

Katolickiego Związku Polek w

kaplicy Związkowej (Mickiewicza

19--2) o godzinie 9 ej.

Pożądanem byłoby  przystą-

pienie członków do Komuuji św.

— Nabożeństwo żałobne.

W sobotę o godz. 9-ej rano jako

w pierwszą rocznicę bohaterskiej

śmierci ś. p. Mieczysława Dor-

dzika odbędzie się w Kościele po-

Bernardyńskim nabożaństwo ža-

łobne za spekój Jego duszy. O

czem zawiadamia Komitet Ucz-

czenia Pamięci ś. p, Mieczysława

Dordzika.
SPRAWY MIEJSKIE

— Zakończenie układania
preliminarza budżetowego.

Wczoraj odbyło się nadzwyczajne

posiedzenie Magistratu, poświę-

cone zbilansowaniu nowego pre-

liminarza budżetowego.  Posie-

dzeniem tem Magistrat zakoń-

czył ostatecznie swe prace bud-

żetowe. Wydatki w nowym bud-

żecie zwyczajnym zredukowane

zostały do 8 miljonówzłotych.

Budżet nadzwyczajny ograniczony

został również do minimum.

Przewiduje on jedynie regulację

dawnych zobowiązań na budowę

gmachów szkolnych i ośrodka

zdrowia. Ponadto wstawiono oko-

ło 500.000 złotych na walkę z

bezrobociem. |
Nowy preliminarz jest mniej-

szy od zeszłorocznego Z o zgórą

"25 procent.
— Cofnięcie subsydjów sta-

cjom opieki nad dzieckiem.

Wobec krytycznego stanu finan=

sów miejskich wydział opieki spo-

łecznej Magistratu zmuszony jest

cofnąć subwencje 5 stącjom o-

pieki nad matka i dzieckiem.

SPRAWY SANITARNE.

— Komisja sanitarno-po-

rządkowa Starostwa Grodzkiego

Wileńskiego dokonała w dniach

12, 13 i 15 bm. lustracji zakła-

dów użyteczności publicznej i po-

sesji położonych na terenie Iv,

i VI Kom. P.P. m. Wilna, przy-

czem szereg właścicieli, dozor-

ców oraz administratorów, za

stwierdzony  antysanitarny stan

posesji, byli ukarani mandatowo.

Z MIASTA.

— Propaganda ogrodów o-

wocowych. Komitet opieki nad

wsią przystępuje obecnie, jak się

dowiadujemy, do propagandy

ogrodów owocowych. tym

celu zakupiono 10000 drzewek

owocowych, które rozdane zo-

staną w 50 proc. bezpłatnie po-

między niezamożnych rolników,

w 50 zaś procentach zostaną

sprzedane po bardzo niskich ce-

nach.
SPRAWY WOJSKOWE.

— Związek Byłych Vczni

Szkoły Podchorążych Artylerji

we Włodzimierzujzawiadamia, że

dziś o godz. 18tej, w sali Z. O.

R., ul. Wileńska 33, odbędzie się

zebranie organizacyjne Zrzesze-

nia Byłych Oczni S. P. R. A

Ze względu na ważność spra-

wy uprasza się O najliczniejsze

rzybycie.
A. SPRAWY SZKOLNE.

— Egzaminy nadzwyczajne

z zakresu 7-klasowej szkoły

powszechnej. Inspektor Szkolny

m. Wilna podaje do wiadomości,

Ministra Wyznań Religijnych
Oświecenia Publicznego z dnia
31 marca 1926 r. Nr. 1-4818/26
egzaminy nadzwyczajne z zakre-
su programu 7-klasowej szkoły
powszechnej odbędą się w dniach
od 24 do 30 maja 1932 roku, w
lokalu publicznej szkoły powszech-
nej Nr. 1 w Wilnie, ul. Żeligow-
skiego róg Wileńskiej. Do egza-
minu mogą przystąpić osoby,
które przekroczyły już obowiąz-
kowy wiek szkolny (14 lat) i nie
uczęszczały do szkoły powszech-
nej lub jej całkowicie nie ukoń-
czyły.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zebranie Polskiega To-

warzystwa Chemicznego, odbę-
dzie się dnia 27 bm. o godz. 7
w sali wykładowej Instytutu im.
J. Śniadeckiego, ul. Nowogródz-
ka 22.

Referat p. Dr. A. Basińskiego
p. t: „Z dziedziny zjawisk ad-
sorbcji'. Wstęp wolny.
— Ogólne Zebranie Mie-

sięczne Związku Absolwentów
Gimnazjum Jezuitów odbędzie
się w niedzielę w lokalu Związku
o godz. 11. Dyżury członków
Zarządu. Kol. Głowecki (prezes)
we czwartki 20 — 21 godz. koi.
Monkiewicz (wiceprezes i kierow-
nik sekcji pośrednictwa pracy) w

niedzielę 12 — 13 i środy 19—20,
kol. Dzi-:ž. ūski (skarbnik) wtorki
i piatki 19 —20, kol. Kurmin (se-
kretarz) poniedziałki i soboty
174— 168. Związek poleca ruty-

nowanych korepetytorów. . ^

ODCZYTY.
— VIII Odczytzcykiu „Świę-

ci Pańscy", pt: „Św. Cyprian"
Dr. Jana Safarewicza odbędzie

„się w piątek dn. 22 kwietnia o

7w. w domu Sodalicyjnymg.
(ul. Królewska 9, Il p.). Wstęp

dla człoaków i zaproszonych
gości.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Chór Akademicki. Pierw-

sza próba po ferjach Wielkano-

cnych odbędzie się dzisiaj o godz.

8-ej w Ognisku |Hkademićkiem.
Obecność wszystkich członków
bezwzględnie konieczna.
— Huczna, bo pierwsza po

ferjach „Sobótka* w Ognisku

Akademickim odbędzie się dnia

23 kwietnia r. b. Orkiestra i wo-

dzireje grają i krzyczą już od

godziny 21-ej. Bufet krzepi. Wstęp
1 zł. (dla gości 2,50). Karty wstę-
pu wydaje sekretarjat w piątek

i sobotę i sobotę w godz.

13—15 po poł.
‚  — Dancing Towarzyski Mło-
dzieży Wszechpolskiej. Ruch-
liwe koło wszechpolaków na cele

powiększenia swej bibljoteki or-

ganizuje zabawę taneczną, która

odbędzie się w sobotę w lokalu

własnym przy ul. Orzeszkowej 11.
Początek a g. 22
Wstęp 2 zł. akademicy 1 zł.
Do tańca przygrywać będzie

nowa orkiestra z 5 osób.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Uczenica zwraca się z prośbą do

łaskawych ofiarodawców o pomoc do

ukończenia klasy piątej. Matka jej jest

wdową w krytycznych warunkach i nie

może opłacić za ostatnie dwa miesiące

wpisowego. Ofiary przyjmuje red. „Dzien-

nika Wileńskiego” pod: „Wpisowe”.

 

OFIARY

złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leūskiego“.

A. H-zi. 5— dla najbiedniejszych

na chleb.
R. B. zł. 10,— dla najbiedniejszych

dzieci.
Zygmunt Karpowicz zł 5— na те-

mont Bazyłiki w Wilnie.
M. P. zł. 5— dziękczynna ofiara za

uzdrowienie na kościół św. Teresy wKa-

Mój przyjaciel  
 

że na mocy rozporządzenia Pana mionce.

"DZIENNIK WILEŃSKI |

Komunikat na dzień 3-go Maja.
W biurze Centralnego Zarządu

Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W.
wre przygotowawcza praca do
Wielkiej Kwesty Daru Narodo-
wego 3-go Maja.

Wysyłają się do Kół Macierzy
na prowincji znaczki, nalepki,
afisze, odezwy itp. Dzień 3-go
Maja — Dzień Swięta Narodowe-
go jest dniem oświaty, i w tym

jednym dniu Macierz zwraca się
do społeczeństwa tak w Wilnie,
jak i na prowincji o pomoc w
utrzymaniu przedszkoli, burs, bi-
bljotek, świetlic itp. placówek
oświatowych. Wiedząc jak za lat
ubiegłych społeczeństwo nasze
popierało wysiłki Macierzy, ufać
należy, że i w obecnym roku
stanie ku pomocy.

O pomoc dla rolnictwa.
Posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu dla spraw

finansowo-rolnych

Wczoraj wspomnieliśmy już o

odbytem posiedzeniu Wojewódz-
kiego Komitetu dla spraw  finan-
sowo-rolnych.

Obecnie pragniemy dorzucić
nieco szczegółów w tej sprawie.

Zagaił posiedzenie wojewoda

Beczkowicz podkreślając, że zada-

niem akcji, podejmowanej w inte-

resie rolnictwa, jest zespolenie

wszystkich czynników, mających
z niem styczność, dla wydźwiśnię-
cia rolnika z obecnej katastrołal-

nej sytuacji Zasada postępowania

w tej akcji ma być nie ogłaszanie

moratorjum, lecz indywidualne

traktowanie poszczególnych wy-
padków.

Do celu swego dążyć będzie
Komitet przez ustalenie stanu

faktycznego zadłużenia rolnictwa

i poszczególnych warsztatów,
określenie ulg możliwych do

osiągnięcia, upłynnienie wszyst-

kiego, co jeszcze w rolnictwie da
się upłynnić, uregulowanie sto-

sunku do wierzyciela prywatnego,

podniesienie organizacyjne i go-

spodarcze warsztatów rolnych,

oraz współdziałanie z czynnikami

państwowemi nad ugruntowaniem
osiągniętego stanu.

Naczelnik wydziału rolnego

województwa, p. Szaniawski, peł-

niący z urzędu funkcje sekretarza,
zapoznał zebranych -z ustawami,

jakie w sprawie niesienia pomocy

rolnictwu już się ukazały, względ-
nie mają się ukazać,

Następnie kolejno zabierali
głos kierownicy poszczególnych
urzędów państwowych oraz przed-

stawiciele ster gospodarczych, re-

ferując sposóbzastosowania prak-

tycznego ustaw w zakresie ich
resortów.

Prezes Izby Skarbowej Ratyń-
ski nadmienił, iż zaległości poda-
tkowe rolnictwa Wileńszczyzny
wynoszą około 3 i pół milj. zł., np.
podatek gruntowy wpływa do kas
skarbowych zaledwie w 60 proc.
Poza ulgami ogólnemi, urzędy skar
bowe stosować mogą. bonifikaty
indywidualne, sięgające nawet 100
proc. pod warunkiem uregulowa-
nia należności bieżących i powsta-
łych po 1 września 1930 r.
W zakresie Powszechnego Za-

kładu Ubezpieczeń, jak stwierdził
dyr. Raczkiewicz, ulgi obejmują
obniżkę taryf i zwolnienie od kary.
W praktyce przedstawia się to

w ten sposób, że przeciętna cyfra
na 1 gospodarstwo z 17 zł. 70 gr.
w' 1930 r. spadła na 10 zł. 54 gr.

Rzeczą charakterystyczną w
odniesieniu do większej własności
będzie duża różnica sięgająca 40
proc. między poszczególnemi tere-
nami.

Dyr. Maculewicz poruszył spra-
wę zadłużenia rolnictwa w Banku
Rolnym, określając je dla woje-
wództwa Wileńskiego cyfrą 44
milj. zł, z czego na kredyt długo-

terminowy przypada 11, krótko-

terminowy 7,7 i na fundusze admi-

nistrowane (meljoracja, parcelacja

it. d.) 25,3 mili. zł.
Jeżeli chodzi o podział kredy-

tów, to większa własność korzysta

z 5,6 milj.zł, a mniejsza z 38,4,

Ulgi, jakie Bank Rolny już stosuje,

są nader różnorodne, poczynając

od bonifikaty oprocentowania o

2 proc. w stosunku rocznym, koń-

cząc nawet na całkowitem umo-

rzeniu długu. Niektóre z tych ulg

stosuje się automatycznie, niektó-

re zaś (i to większośćj uzależnia

się od terminowego regulowania

bieżących należności,
Przedstawiciele banków: Pol-

skiego, Gospodarstwa Krajowego,

Ziemskiego i Wil. Prywatnego

Handlowego zilustrowali działal-

ność swoich instytucyj podkreśla-

jąc, iż specjalnych ulg zewzględu

na swój charakter przyznawać nie

mogły.
Przedstawiciele  spółdzielczo-

ści kredytowej wskazali, że rol-

nictwo Wileńszczyzny jest dłużne

spółdzielniom kredytowym około

10 mili. zł., że te ustawy ulgowe o

pomocy rolnictwu w pierwszej

chwili zdezorjentowały ogół rolni-

ków, będących dłużnikami spół-

dzielni, powodując trudności nie

jednej placówki.
Po tych sprawozdaniach wy-

wiązała się niezwykle ożywiona

dyskusja, w której udział brali pp.

Z. Ruszczyc, prezes Bortkiewicz,

pos. Kamiński, b. minister reform

rolnych prof. Staniewicz, dr. Kur-

kowski (z Postaw), pos. Wędzia-

golski i inni.
Wszyscy mówcy niemal zgod-

nie twierdzili, że przyznane ulgi są

tak jakby niedostępne dla rol-

nictwa, bo są albo już spóźnione,

albo uwarunkowane terminową

spłatą bieżących i zeszłorocznych

należności, co w dzisiejszych cza-

sach, przy całkowitem zamknięciu

kredytu dla rolnictwa, czyni te ul-

gi conajmniej iluzorycznemi.

Po długiej na ten temat dysku-

sji przystąpiono do omówienia

pa realizowania zadań

omitetu, przyczem ustalono, że

Wojewódzki Komitet opinje swe

bądź dla urzędów skarbowych,

bądź dla władz sądowych i innych

udzielać będzie na zasadzie ma-
terjału dostarczonego mu przez

powołane ad hoc powiatowe ekspo

zytury komitetu, w skład których

wchodzić mają: dwaj przedstawi-

ciele rolnictwa (większa i mniej-

sza własność) oraz z ramienia

wierzycieli prywatnych, 1 przed-

* stawiciel spółdzielczosci.
Wojewódzki Komitet pracować

będzie w 2-ch komisjach: podatko-
wej i kredytowej.

Biuro mieścić się będzie w U-

rzędzie Wojewódzkim i jest stale

czynne w godzinach urzędowych.

 

TEATR, MUZYKA I SZTUKA,
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Na Pohulance, Dziś o godz. 8 w.

odbędzie się ostatnie przedstawienie
interesującej sztuki Hertza „Pod falami.

Jutro — premjera fenomenalnej sztu-
ki „Car Lenin”.
— W Lutmi. Dziś po raz ostatni ko-

medja Caillavet'a i Flersa „Miłość czu
wa“. ,

Jutro pierwszy „Wieczór muzyki i
pieśni. Część dochodu przeznacza się
na budowę pomnika A. Mickiewicza.

— Koncert Zespołowy Konserwato-
rjum. W sobotę, dn. 23 b. m. w sali Kon-
serwatorjum odbędzie się Wielki Koncert
zespołowy, na którym wykonane zostaną

rzadko produkowane publicznie utwory
na zespoły chóralne i vrkiestrowe Z
udziałem solistów. W programie: „Man-
fred" Schumanna (do poematu Byrona),
„Milda“ Kantata mitologiczna Moniusz-
ki, „Poznanie Kraju“ Griega, „W šwią-
tyni” Czajkowskiego. W wykonaniu bio-

1) :0zmowę salonową i jest taką oznaką dobrego tonu,

JÓZEF BIRKENMAJER. :
,

San - fu.
— Hao - man - da! (dzień dobry). Jak się mie-

wasz, stary przyjacielu? "

Chińczyzna moja była

szczere.
:

— Szango! (dobrze) kapitana! — odparł mi

gardłowy głos i z za lady wytrysnęła niewidoczna

dotąd twarz właściciela sklepu, kształtem i barwą

przypominająca dojrzewający pomidor. Po chwili zaś

wysunęła się ku mnie bronzowa dłoń, wydobywająca

się z szerokiego, granatowego rękawa. Potrząśną-

łem serdecznie tą dłonią. Gospodarza to niezwykle

wzruszyło, zwłaszcza, że w uścisku tym przygnio-

tłem mu wskazujący palec, który sobie niedawno

oparzył przy gotowaniu herbaty i miał obwiązany, co

utrudniało mu pisanie rachunków i zawijanie pakun-

ków sklepowych. Stoicki jednak wyznawcaKonfu-

tsego nie pokazał po sobie, że go to. zabolało, ibył

jak zawsze, wyszukany w grzecznościach dia mnie.

-— Kapitana jadł dziś ryż?

Kapitanem jest w ustach Chińczyka każdy

Europejczyk, chociażby nigdy wojskowo nie służył,

zaś powyższa formuła zapytania rozpoczyna każdą

kiepska, ale powitanie

jak u nas np. konstatowanie stanu pogody. Wiedzia-

łem o tem dobrze, a nie chcąc się w oczach poczci-

wego Sań - fu wydawać gburem, pośpieszyłem z ró-
wnie uprzejmą odpowiedzią:

— Biały chodzia (przyjaciel) wielkiego tao - taja

„mandaryna) Sań - fu nie jest godzien posilać się pe-
słową strawą synów Państwa Niebicskiego— przeto
jadł dziś barszcz i pieczeń wieprzową.

‚ Wnosząc ze słów mych widocznie, że biały gość
mie mógł się należycie najeść, a pomny przytem
słów Konfucjusza, że „w pełnym żołądku dobra
myśl sobie lubuje“, zaprosił mnie mój cytrynowy

przyjaciel do drugiego pokoju.

-— Tam kapitana i „moja“malo - malo przeką-
simy — zawyrokowal,

Na nicsięnie zdaly moje protesty, uzasadnione
(ma się rozumieć, tylko w myślach, których głośno
nie wypowiadałem) wspomnieniem opowiadań o ró-
żnych przysmakach, jakie Chińczycy mają zwyczaj
spożywać; właśnie majaczyła mi przed oczyma wi-
dziana niegdyś w Troickosawsku scena obdziera-
nia ze skóry psa celem przyrządzenia zeń uczty...
Gospodarz jednak tak usilnie prosił, składając ręce
na piersi i nisko schylając świecącą plechę, której
warkocz aż o trzewiki moje uderzał — że opierać

rą udział: chóry, orkiestra i soliści Kon-
serwatorjum pod dyr. A. Wyleżyńskiego,

ora pp.: Janina Sumorokowa, Zbigniew
Śmiałowski, Piotr Bułhak, Wacław Kos-

sowski i Bohdan Mintowt-Czyż, jako wy-

konawcy tekstu poetyckiego i melo-
deklamacji.

Początek o godz. 8 wiecz. Bilety po
cenach zniżonych w Biurze Podróży
„Orbis” (Mickiewicza 11a) od g. 9 r. do

7 wiecz., zaś w dzień koncertu również
w Kasie Konserwatorjum od $. 7 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 22 kwietnia.

11.58: Sygnał czasu. 14,10: Prośr.

dzienny. 14.15: Muzyka polska (płyty).
15.15: Kom. z Warsz. 15,25: Odczyt dla
maturzystów z Warsz. („Napoleon a Pol-
ska“ — wyśł. prof. H. Mościcki). 15.50:
„Kasprowicz' — odczyt dla mat. z Warsz.
wygł prof. K. Górski. 16.10: Audycja dla

dzieci. 16.40: Codzienny odcinek powie-
ściowy. 16.55: Lekcja angielskiego z

Warszawy. 17,10: „Królewska miłość”
— odczyt wyśł. Wanda Dobaczewska.

17.35: Koncert z Warsz. 18.50: Kom.
L. O. P. P'u. 19.00; Polakom na Kowień-

szczyźnie, 19.15: Przegląd prasy rolniczej,

krajowej i zagranicznej. 19.25: „Na sre-

brńym ekranie" — nowości filmowe.

19.35: Progr. na sobotę i rozm. 19,45:
Pras. dzien. radj. z Warsz. 20.00: Poga-

danka muzyczna z Warsz. 20.15: Koncert
symfoniczny z Warsz. 22.40: Kom. i mu-
zyka taneczna z Warsz.

Sobota, dnia 23 kwietnia.

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Koncert
szkolny ze Lwowa. 14.10: Progr. dzienny.

14.15: 1) Pieśni hebrajskie, 2) Muzyka

niemiecka (płyty). 15.15: Kom. z Warsz.

15.25:,Mała skrzyneczka* — listy dzieci

omówi Ciocia Hala. 15.50 Audycja dla

chorych ze Lwowa. 16.20: Odczyt dla

maturzystów z Warsz.: „Stanisław Wy-

spiański' — wygł. prot. WŁ. Korycki.
16.40: Codzienny odcinek powieściowy.

16.50: Piosenki w wyk. słynnych śpiewa-

czek (płyty). 17.10: „Jak zwalczać głu-

potę” — odczyt z Warsz. wyśł. dr. L.

Zamenhof. « 17.35: Audycja muzyczna z

Warsz. 18.05: Słuchowisko dla dzieci

z Warsz. 18.30: Koncert dla młodzieży

z Warsz. 18.50: Kom. Wil. Tow. Org.

i Kół. Roln. 519.15: Kwadr. akademicki.

19.30: Wiad. sportowe z Warsz. 19.35:

Progr. na niedzielę i rozm. 19,45: Pras.

dzien. radj. z, Warsz. 20.00: „Na widno-

kręgu — z Warsz. 20.13: Wielki kon-

kurs muzyczny Rozgłośni Wileńskiej.

Wieczór II. Muzyka popularna. 20.45:

„O nieelektrycznych środkach łączności

do połowy w. XIX" — odczyt wygł. Al-

fred Daun. 24.00: Koncert życzeń (pły-

ty). 21.55: „Ludzki konserwatyzm” —

felj. г Warsz. wygł. Marja Ossowska.

22.10: Koncert chopinowski z Warsz.

„ Szt ka). 2240: Kom i muz. tan.

O „Akuku” — odcinek z
z Warsz. 23.00: d

docinkami. Redaktorowie: Jerry i Teddy.

23.30:  Niemodna muzyka taneczna

(płyty).
Z ZA KOTAR STUDJO.

Koncert symfoniczny.
Program dzisiejszego koncertu sym-

fonicznego, który transmitowany będzie

z Filharmonji Warszawskiej o godz. 20,15,

R: się niezwykle interesująco.

ykonane zostanie pod dyrekcją Oskara

Frieda arcydzieło Beethovena „Dziewią-

ta symfonja“ oraz uwertura „Lenora“

Nr. III. Oprócz orkiestry filharmonicznej

i chóru Opery Warszawskiej usłyszymy
wśród SdkccóweGw solistów tej miary

co A. Śliwińska, H. Leska, Adam Dobosz

i Aleksander Michałowski. Koncert po-

a słowo wstępne o IX symfonii
arola Stromengera.

yśmunt August i Barbara.
O godz. 17,10 nadany zostanie z Wil-

na na wszystkie stacje feljeton Wandy

Dobaczewskiej p. t. „Królewska miłość”.
Będzie to opowieść o dziejach miłości

Barbary Radziwiłłówny i Zygmunta Au-

gusta, osnuta ściśle na materjałach hi-

storycznych, a przeto bliższa prawdy

i różniąca się znacznie od poetycznej le-

gendy, jaką przekazała nam tradycja.

Sezon wiosenny
w Truskawcu.

Jest rzeczą ogólnie wiadomą, że or-

ganizm ludzki wycieńczony niehygjenicz-

nem życiem w miesiącach zimowych, bez

słońca i ruchu na świeżem powietrzu,

skłonny jest do chorób; należy więc po-

myśleć jaknajprędzej o zregenerowaniu

i wzmożeniu tegoż, a najlepszą sposobno-

ścią jest przeprowadzenie kuracji w

tanim sezonie wiosennym w miesiącach

kwietniu i maju w Truskawcu.

Wszyscy wiedzą, że truskawieckie

kąpiele mineralne przynoszą kolosalną

ulgę w wielu cierpieniach — a cudowne

wprost działanie wód truskawieckich z

Naftusią na czele — nie da się niczem

zastąpić.
Japobieśliwy Zarząd Zdrojowy, jak

co roku — zrobił co tylko można było —
ażeby ulepszyć i uprzystępnić przepro-

wadzenie kuracji — a więc różne inwe-

stycje dla wygody kuracjuszy, w łazien-

kach, przy źródłach i na aażdym kroku

z myślą o tych licznych rzeszach, szuka-

jących w Truskawcu zdrowia i sił do

nowej pracy.
Stosując się do obecnych czasów —

unormowano ceny w ten sj. csėb, že kaž-

dy może przeprowadzić kurację, bo ceny

za mieszkania, kąpiele, pensjonaty i

w restauracjach obniżone są o 20% do

50% od cen normalnych w sezonie głów-

nym — które są i tak bardzo umiarko-

wane, a znacznie niższe, jak w innych

zdrojowiskach.
Wobec hasła popierania przemysłu

polskiego — celem zmniejszenia bezrobo-

cia i poprawy bilansu handlowego —

jedzie więc każdy tylko do zdrojowisk

krajowych — między któreini na pierw-

szem miejscu Truskawiec z kąpielami

mineralnemi i „Naftusią' jest stanowczo

bez konkurencji. 115.53—0
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ROZMAITOSCI.
TAJEMNICA DRAMATU W PUSZCZY

KONGA.
Zemsta karłów afrykańskich, czy zbro-

dnia operatora filmowego.
Berlin. Bohater „lamparciej afery" w

berlińskich. Prócz Othegravena i Eckerta
ukochany lampart Nanosz rozszarpał 2-
letnie dziecko jego posługaczki stoi zno-
wu przed sądem oskarżony o zbrodnię
tak tajemniczą i sensacyjną, że jej dzieje
wyglądają jak fantastyczna treść powie-
ści kryminalnej. Prolog afery stanowi ог-
ganizacja wyprawy filmowej do niezba-
danych okolic Konga w roku 1928. Kie-
rownikiem wyprawy był Othegraven, zaś
jego narzeczona, z którą już zerwał, fi-
nansowała ekspedycję.

Jako operatora filmowego pozyskał
Othegraven fachowca Gustawa Eckerta,
który zażądał 800 marek pensji z tem, że
po powrocie otrzyma 5.000 mk., zdepono-
wanych tymczasem w jednym z banków
berlińskich. Prócz Othegravena i Ecke-
rta brał udział w wyprawie do Konga pe-
wien myśliwy francuski.

Istotnie ekspedycja dotarła do nie-
znanych dziewiczych puszcz Konga w A-
fryce i dokonała zdjęć odci nastę-
pnie do filmu, który był poźniej wyświe-
tlany Ów. Niemczech. Operator Eckert nie
powrócił z wyprawy, gdyż zmarł w belgij
skiem Kongo. Przyczynę jego śmierci o-
tacza ponura tajemnica — nie jedyna zre-
sztą— towarzysząca afrykańskiej ekspe-
dycji Othegravena. Malarz podał już kil-
ka sprzecznych ze sobą upisów śmierci
Eckerta, a co dziwniejsze powoływał się
na lekarza leczącego Eckerta w Kongo
dr. Begoniera który również zmarł wśród
tajemniczych okoliczności.

Dr. Begonnier uchodzit za specjalne-
fo znawcę języka krajowców, zwłaszcza
skarlowaciałych plemion afrykańskich,
których kilka okazów przywiózł poprze-
dnio do Europy. Wskutek tego doszło do
nieporozumień między nim a karłami af-
rykańskiemi. Dr. Begonnier, który był z
ukrycia świadkiem „tańca śmierci” kra-
jowcówuciekł w lasy przed ich zemstą
m amo pragne lecz tam zmarł

obno „wskutek uro: j iанаа cznego spojrzenia

Podczas procesu o resztę niewypła-
conej pensji na rzecz Eckerta w sumie
4,600 mk. wszczętego przez 1odzinę Ecke-
rta, wyszły na jaw niezwykłe szczegóły.
Oskarżony Othegraven nie był obecny,
ponieważ odsiaduje obecnie karę za swą
lamparcią aferę, lecz ze strony rodziny
Eckerta oraz świadków — m. in. b. na-
rzeczonej Othegravena — padło w jego
stronę straszliwe oskarżenie, Oto miał
on zamordować operatora Eckerta oraz
niewygodnego mu jako świadka d-ra Be-
gonniera, aby uwolnić się w ten sposób
od.wypłaty zalegającej pensji i przyrze-
czonych tantjem na wypadek powodzenia
filmu, Sąd rozpoczął śledztwo w tej po-
nurej sprawie, lecz wątpić należy, czy
tajemnica śmierci Eckerta i d-ra Begon-
niera będzie kiedykolwiek wyjaśniona.

Film i kino.
„HELJOS“ SIERŻANT X.

Dramat ojca i męża, któregonajbliżsi ?
uważali za straconego.

Tłem obrazu... wspaniała pustynia ko
lonji francuskich w Afryce, życie w for-
talicji, pełne niewygód, w uslawicznej
walce z arabami pędzone. Bohaterem
dramatu jest J. Mozżuchin, który dosko-
nale czuje się w mundurze, jest świetnym
amantem i tragicznym człowiekiem, o
którym zapomniano.

: Sekunduje mu J. Amandi w roli ka-
pitana legji.

S. Vernon — tym razem słabsza w
momentach dramatycznych, ładną jest i ,
miłą w kasku tropikalnym.

Film, związany i reżyserowany do-
skonale, — jest jednym z tych filmów,
które się nigdy nie znudzą.

Dodatki słabsze.

„Sentymentalny romans" ma wspa-

niałe zdjęcia plainairowe całość słabsza
i mało zrozumiała.

T. zw. „tygodnik” do niczego.
Hollywood — Czar Meksykanki.
Casino — Ronny.
Pan — Glorja.
Swiatowid — Odrodzenie.
Lux — Jej chłopczyk.
Miejskie — Kochajmy się.

Kącik grafologiczny.
Szan. czytelniczki 1 czytelnicy

„Dziennika”, praśnący otrzymać eksper-

tyzę graiologiczną pisma swego lub zain-

teresowanej osoby, zechcą nadesłać do
redakcji próbkę pisma. Kopertę należy

zaopatrzyć napisem „dla graiologa" oraz

załączyć znaczek pocztowy na 25 śr.
Nulka. Dużo fantazji, serce dobre,

umysł bystry i przyswajający nader szyb-

ko niedolę, Niestety jednak obok dobre-
go serduszka jest dużo lekkomyślności i

zbyt wiele optymizmu. Stąd też dużo ży-
ciowych rozczarowań. Więcej rezerwy

w postępowaniu z ludźmi... Mniej szcze-

rości, więcej hartu życiowefo.

Salamandra. Mało zna życie, choć

się do niego garnie. Dużo dyplomatycz-

ności, nawet niekiedy skrytość. Rozwa-

ga, nerwowość, inteligencja. Słabo wyro-

biona umysłowość, brak kierunku myślo-

wego i życiowego. Uczuciowość, trochę

sentymentu.
ogaressa — co za wspaniała re-

nessansowa struktura duchcwa. Tak, ma

pani rację, zbyt wiele jest krańcowych
 

UWADZE GOSPODYŃ!
Najlepiej zabezpiecza na latofutra inne ubrania OD MOLI w: róbowany proszek

japońskiKAT OŁ, co stwierdza fakt ten, iż podczas rewolucjirosyjskiej ubrania, któ-

re były prze ne proszkiem Katol I zostały w Rosji, dopiero po upływie długich lat

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

zapach nie plami ubrania.

KATOL tępi również radykalnie robactwo:pay, wez. prusak! karalu-

chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatachi t.- p. Polsce Katol jest zba-

dany przez siły naukowe I uznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa

1 owadów.Kałol sprzedaje się w składach aptecznych I aptekach.

Przedstawiciel H: WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska21.

sprzeczności, kontrasty wybitne iwielkie.

Od wiolinu do basów. Ale też i w tem le-
ży urok jej. Duże talenty i wybitna inte-

ligencja. Lawirowanie ciągłe od zapału

do abnegacji. Ale to źle zarazem. Trzeba

wytrwać, wziąć siebie w ryzy i pójść jaką

jedną obraną drogą. Serce dobre, ale

biedne jakieś — bo wiecznie niespokoj-

ne. A ono męczy się prędko. Należy na

nie zwrócić uwagę i nie szafować niem. Oszczędzać, oszczędzać!
 

 

   

  

  

  
  

  

   

   

     

   

 

  

               

     
OEITITT IT TEODORA SCEFREAK

się dłużej byłoby niepodobieństwem. Bałem sięob-

razić kochanego Sań - fu i jego bóstwa domowe, śro-

Źnie i z uśmiechem naprzemian spoglądające. Wsze-
dłem zatem do prywatnych apartamentów kupca

i nie pożałowałem tego bynajmniej. O ile bowiem

sklep był sobie — ot zwykłym kramem o przecię-

inym typie wszystkich jem podobnych kramów,

nietylko w Azji, ale i w Europie, na pół tandeciar-

skim, na pół spożywczym — o tyle mieszkanie samo

było już stylowo- chińskie i stosownie do tego gu-

stu z pewnym nawet komfortem urządzone. Prze-

chodziłem zwolna z izby do izby, odchylając czesun-

czowe kotary w drzwiach, i choć niewielką usze-
dłem przestrzeń, zdało mi się, żem się już zabłąkał

w tym dziwnym splocie barw, świateł i cieni. Okna

zasłonięte były pnączami roślin pokojowych, przez

których listowie z trudem przedzierał się rubino-

wy blask zachodzącego słońca, rozjaśniając tylko
bliższą część mieszkania wycieniowanemi refleksa-
mi i ożywiając niby ruchomem tęczowaniem wyma-
lowane na tapetach irysy.

= Druga połowa mieszkania, mrokiem wypeł-
niona, fosłoryzowała tylko złotą twarzą Buddy,
którego roztropne — niewiadomo, łaskawe czy zło-
śliwe — rysy drgały, kurczyły się i prężyły jak ży-
we; w odbłyskui dymie dwóch małych trociczek
kadzielnych, włożonych mu niby świeczki do rąk

« inne balwanki, o których mi dawniej mój grubas

 

  

         

  

      

  

 obu. Stanąłem przed tym posągiem mędrca, jak od-

rętwiały, jego skośne oczy zdawały się mrugać na

mnie i hipnotyzowały mnie tem mruganiem. Ocze-

kiwałem, rychłoli do mnie zagada.

I byłbym może jak od Meduzy wejrzenia w głaz

się przemienił, gdyby nie wejście przyjaciela Sań-fu,

który zaryglowawszy starannie drzwi, wiodące zuli-

cy do sklepu, przyczłapał za mną do swego sanctu-

arium. Obecność jego rozproszyła czar, który do
reszty się rozwiał po zaświeceniu kilku pstrokatych =

lampjonów. Przy ich świetle zobaczyłem jeszcze

 
opowiadał; teraz jednak po raz pierwszy dostąpiłem

zaszczytu, że zostały mi osobiście przedstawione.

Z europejskiego przyzwyczajenia przy każdem ży

przedstawieniu składałem szarmancki ukłon, co Ep

Chińczyk wziął zapewne za dowód głębokiej czci re-

ligijnej, bo poznałem z jego miny, że od tej chwili

począł mnie więcej kochać i szanować. To też, po

dokonaniu przeglądu złotych potworków, podsunął
mi wygodne bambusowe krzesło, i dotykając niemal So
czołem podłogi oraz wznosząc warkocz w górę lewą :
ręką, prosił mnie, bym usiadł. Usiadlem, San-fu
zaś klasnął w dłonie i coś krzyknął.

(C. d. n.)
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Z KRAJU.
Zbrojny napad rabunkowy na za-
šcianek Cudzieniszki w pow. osz-

mianskim.
Podczas strzelaniny zabity został napadnięty gospodarz

i bandyta.
Z Oszmiany donoszą, iż w nocy z 20 na 21 b. m. na za-

ścianek Cudzieniszki w pow. oszmiańskim dokonano napadu
rabunkowego. 0 godz. 23,30 do domu braci Jana i Macieja
Krawcewiczów wdarło się kliku uzbrojonych bandytów, którzy
pod groźbą kul rewolwerowych usiłowali wymusić wydanie

gotówki. Krawcewiczowie zaskoczeni napadem błyskawicznie
rozbili iampę i porwali za strzelby. Bandyci znalazłszy się w
ciemnościach ctworzyli ogień rewoiwerowy. Między bandytami
a napadniętymi wywiązała s'ę bezładna strzelanina. Kule gwi-
zdały raz po raz koło uszu strzelających. W pewnej chwili Jan
Krawcewicz otrzymał w szyję śmiertelny postrzał, a po chwili
drugi w okolicę serca. Zdążył
„Macieju umieram" i skonał.

w ciemnościach zawołać tylko

Odgłosem strzałów pobudzeni zostali sąsiedzi, którzy
pośpieszyii z pomocą. W momencie, kiedy bendyci usiłowali
zbiec Maciej Krawcewicz celnym strzałem w głowę położył
trupem jednego z bandytów który padł na progu domu. Gdy
przybyli z pomocą sąsiedzi bandytów już nie było. Zblegli oni
do okolicznego iasu. Bezczelny napad rabunkowy oraz morde-
rstwo ogólnie szanowanego i lubianego Jana Krawcewicza ro-
zniosła się szybko po okojicy zaalarmowane zostały władze
bezpieczeństwa publicznego w Oszmianie I w Wilnie. ;Z Wilna
na wieść © zbrojnym napadzie rabunkowym wyjechał na miej-
sce zbrodni zastępca naczelnika Urzędu Śledczego komisarz Ja-
strzębski z kilku wywiadowcami I psem policyjnym.

Przeprowadzone pierwiastkowe dochodzenie oraz ogiędzi-
ny zabitego bandyty zdołało przedewszystkiem stwierdzić, iż
zabitym bandytą jest Feliks Gerzanowicz mieszkaniec wsi Mor-
gleie gm. szumskiej. Napastników było czterech.

Uderemniony podstęp wywrotewców sowieckich.

Na edćinku granicznym Ra-
doszkowicze w grupie zbiegłych
11 włościan rozpoznano trzech
agitatorów komunistycznych, któ-
rzy przedostali się na teren pol-
ski w celach agitacyjnych w

związku ze zbliżającym się ob-
chodem 1 maja.

Agiłatorzy mieli za zadanie
przeprowadzenie propagandy straj-
kowej wśród rolników.

 

Z Rosji sowieckiej.
$i Jeszcze jeden samozwaniec ukzzał się wMińszczyźnie.

Z pogranicza donoszą, iż w
Rosji sowieckiej wśród ludności
prowadzi agitację przeciwpaństwo-
wą pewien osobnik który podaje
się za szczęśliwie ocalonego ca-
rewicza i przy pomocy jakichś
osobników kolportuje odezwy, na-
wołujące do obalenia sowieckiego
ustroju na Białorusi i ogłoszenia
jej niepodległości. Ulotki przeciw-

komunistyczne ' rozrzucane są
również w miejscowościach po-
granicznych. Dnia 19 b. m. w m.
granicznem Zasławiu nieuchwytni
sprawcy zasypali temi odezwami
całe ulice.

G.P. U. wyznaczyło nawet
nagrodę pieniężną dla tego, kto
przyczyni się „do ujęcia samo-
zwańca.

Usuwanie nauczycieli białoruskich z uczelnimińskich,
Z Mińska donoszą, iż z ro-

zporządzenia władz moskiewskich
z 4 szkół miejscowych usunięto
11 nauczycieli narodowości. bia-
łoruskiej. Powodem usunięcia nau;
czyciełi były prawicowo oportu-
nistyczne tendencje i uświado-

mianie narodowe uczniów.
Dokonana ma być również

„Czystka“ "w okręgu mińskim,
gdzie już bawi specjalna komisja,
która przeprowadza — lustrację
szkolną.

Wznowienie prac przy budowie portu sowieckiego na Dźwinie.
Z Dzisny donoszą, iż władze

sowieckie wznowiły prace prży
budowie nowoczesnego portu
strategicznego na rzece Dźwinie
w rejonie Troicka okręgu Poło-

Šii OE IISS iEIK
«DAMA KAMELJOWA»

seansów o godzinie <, 6, 8 I 10 w. Ceny miejsce:

BIEJSKI  KIKEKATOGRAF | |
Ostrobramska5.
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i Dziś premjera! Olśniewające ar-
cydzieło śpiewnodźwiękowe

i rothy Lee I June Kiyde. Przebogata wystawel
Mad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansó

 

Dziś! Słynna
gwiazda filmowa

Dbajcieе swoje zdrowiel

„dawajcarśkie Gorzkie Ziola“
łe marką „Kogut”*) są stoso-
wane przy chorobach żołądka,

4 g. kiszek, obstrukcji I kamieni

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA"
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz-

ckiege. Przy robotach tych pra-
cują inżynierowie sowieccy i ko-
misja złożona z inżynierów MNiem-
ców.

wórcy fllmu „Trójka" Włodz. Stryżewskiego. Film de.
2) Niebywała ROSYJSKI SENTYME
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SPORT.
. „Wiarszawianka* w Wilnie,

Przyjeżdża do nas ligowa dru-
żyna piłki nożne; „Warszawianka
która w sobotę roześra mecz z
„Makabi“, a w niedz'elę-z mist-
rzem Wilna — 1 p. p. leg.

„Warszawianka” w świecie spo
rtowym ma wyrobioną już markę
i cieszy się dużą sympatją. W da-
nym wypadku „Warszawianka
zdobywa zwolenników nie przez
wyniki, ale przez swój stosunek do
sportu, bo' „Warszawianka* nie
jest mistrzynią. Są drużyny, które

grają często daleko lepiej od niej,
ale sportowców „Warszawianki
publiczność lubi, lubi nawet ich
przegrane, cieszy się wygraną i o-
klaskuje każde ukazanie się zawo-
dników.

Przyjazd „Warszawianki* bu-
dzi duże zainteresowanie i wynik
w danym wypadku jest pod zna-
kiem zapytania. Nie możemy zgó-
ry przesądzać rezultatu.

Niechcę być zbyt wielkim o-
ptymistą, ale jeżeli ,„Warszawian-
ka' przyjedzie nie w pełnym skła-
dzie, to kto wie czy wywiezie ona
z Wilna duży zapas bramek.

Mecze zapowiadają się wyją-
tkowo ciekawie i przypuszczać na-
leży, że będziemy mieli prawie ró-
wnego sobie przeciwnika.

Makabi — 1 p. p. leg. 2:2.

W dalszym ciągu nie mamy
realnego wyniku, który powie-
działby nam, która z tych drużyn
jest lepsza.

Mecz obfitował w wiele cieka-
wych momentów i stał na stosun-
kowo wysokim poziomie.

Wojskowi wystąpili z szeregiem
młodych graczy, których próbo-
wano. Makabi zaś wybiegła na
boisko w dziesiątkę. Po chwili
jednak wchodzi Nadel 1 zasila ze-
spół „czarnych”, który ma więcej
gry, ale mniej szczęścia. Antoko-
lec dwa razy nie mcże o kilka
kroków trafić do bramki, a raz
nawet o trzy kroki strzela w same
ręce Zienkiewiczowi, który grał
doskonale.

W. dobrej również formie znaj-
duje się Chowaniec, który obronił
niejedną niebezpieczną piłkę. Pu-
zyna grał pierwszy swój mecz i
również wyróżniał się opanowa-
miem techniki, Pomoc i obrona
1 p. p. leg. jest daleko lepszą czę-
ścią drużyny wojskowych od ata-
ku, w którym jakoś się nie klei,
Publiczność chce nareszcie ujrzeć
Zbroję, który wciąż siedzi tylko
na trybunie i oczekuje zwolnienia
z Cracowii.

Pierwsza bramka pada do
siatki Makabi przez strzał Połu-
bińskiego, Rudsztein nie mógł
obronić trudnego strzału. 3

Zienkiewicz broni cały szereg
trudnych piłek i wyjaśnia sy-
tuację.

Po kornerze pod bramką Ma-
kabi Naczulski ładuje drugi raz
piłkę.

Do przerwy ustala się wynik
2:0

Po zmianie stron wyražną prze-
wagę mają gracze Makabi, którzy,

opanowują boisko. Wojskowi prze-
stają jakoś grać. Mimo, że w Ma-
kabi nie gra teraz Birnbach, to
jednak „czarni' wciąż” atakują
bramkę przeciwnika.

Karny przynosi Makabi pierw-
szą bramkę, a parę minut przed
końcem pada czwarta bramka
dnia. Ustala się wynik. nieroz-
strzygnięty 2:2.

ędzia Rostanowski
duje zawody.
W drużynie Makabi wyróżnił

się Birnbach, Zaidel 1 Rywkind.
U wojskowych zaś Zienkiewicz i
Chowaniec.

Drukarz gra z Laudą.

W niedzielę ma odbyć się na
boisku 6 p. p. leg. o godz. 11 mecz
między Drukarzem a Laudą.

odgwiz-

„Wektor“ organizuje
bieg na przelaj.

Kolo sportowe „Wektor“ przy
Państwowej Szkole Technicznej
organizuje w niedzielę wielki bieg
na przełaj. Do biegu zgłosiło się
około 40 zawodników (!).

Zwycięzcom ofiarowano cały
szereg nagród, a między innemi
p. dyr. Świdziński przeznaczył od
siebie nagrodę za pierwsze miej-
sce, a pp. prof.: Tariowski, Pa-
włow i Cywiński ofiarowali nagro-
dy dla zespołów.

Start biegu odbędzie się przy
Szkole Technicznej o zodz. 11.

Sidorowicz (Ognisko) jedzie do
Grodna

Jutro wyjeżdża z Wilna W, Si-
dorowicz, który startować ma w
Grodnie w biegu na przełaj.

Bieg grodzieński jest historycz-
ną już imprezą, gdyż odbywa się
on rok rocznie. Pierwszym zwy-
cięzcą był ś. p. Frejer.

Sidorowicz w biegu tym przed
kilku laty rozpoczął karjerę swoją.
W roku ubiegłym zwyciężył

Strzałkowski z Białegostoku. ,,Wa-
cek' nasz, jadąc autem, spóźnił się
na start i musiał oklaskiwać na
mecie Strzałkowskiego, który za-
brał mu z pod nosa puhar prze-
chodni.

Będzie to pierwszy start Sido-
rowicza w barwach Ogniska.

Otwarcie sezonu tenisowego.

Na kortach A, Z. 5, gra się już
od kilkunastu dni. W Parku Spor-
towym zacznie się również już nie-
zadługo odbijać piłki.

Zaś sekcja tenisowa Ogniska
otwiera swój sezon w* niedzielę
na własnym korcie przy ulicy
Kolejowej. Ja. Nie.

Bieg Narodowy w Warszawie.
Rok rocznie na polu Mokotow-

skim w Warszawie odbywa się wie
lki bieg na przełaj. Do biegu te-
go zgłaszało się zawsze setki lek-
koatletów. W tym roku organiza-
torzy biegu przypuszczają, że ilość
startujących dojdzie tysiąca i że
będzie to pierwszy w swoim rodza
ju masowy start sportowców, któ-
rzy walczyć będą na trasie 8 klm.

Zwycięży zapewne Kusociński,

Sześciu zakonników wybudowało w ciągu
25 lat opactwo.

(Kap) Niezwykłego dzieła do-
konało sześciu zakonników an-
gielskich, budując w ciągu 25 lat
na ruinach dawnego Opactwa Be-
nedyktynów w hrabstwie Devon-
schire nowy wspaniały klasztor,
wyposażony w najnowsze urzą-
dzenia. Praca ta tembardziej jest
iście ,„benedyktyńską” i godną po-
dziwu, że wspomniani zakonnicy,
przystępując do pracy przed 25
laty, nie posiadali dostatecznych
technicznych wiadomości  po-
trzebnych do przeprowadzenia

OWEZESZZDSZOEESZ TESTAI
jedyny nasz „murowany” kandydat
na Olimpjadę. O drugie miejsce
słoczy się ostra walka między we-
teranami lekkoatletyki Polskiej —
Sawarynem i Jaworskim, a całą
armją młodzieży na czele ze Sta-
rostą, Miałkaszem, Milczem, Pu-
chalskim i t. d.

150 pierwszych otrzyma żeto-
ny, a 250 dyplomy. Ponadto prze-
widziane są inne nagrody zespoło-
we i indywidualne.

Z Wilna niestety, jak dotych-
czas, nikt się nie wybiera. Może
0 kogoś „Strzelec”, albo P.

Dla Sidorowicza dystans jest
zbyt długi i on nie pojedzie do War
szawy.

Bokserzy polscy zaproszeni do
tonji.

Po swej bytności w Polsce bo-
kserzy Estonji rożejrzeli się w sy-
tuacji i nawiązali stosunki sporto-
we z Polską.

Ostatnio właśnie dowiadujemy
się, że Estończycy zaprosili do sie-
bie „IL. K, P.* Łódź z drużynę P. K.
Sitz z. Śląska.

zyżby fuzja?
W Warszawie krążą od szere-

"gu dni wieści, że A. Z. S. ma się
połączyć z Polonią.

Nowy ten klub otrzymałby na-
zwę „A. Z. S. —Polonia”.

Fuzja tych klubów ma nastąpić
ze względów finansowych.

Wiadomość tę podajemy jedy-
nie tylko z obowiązków dziennikar
skich wstrzymując się narazie od
komentarzy.

„Pułaski” powiezie sportowców do
Ameryki.

Drugiego lipca z portu Gdyń-
skiego odjadą sportowcy Polski,
którzy w Ameryce wezmą udział
w Igrzyskach Olimpijskich.

kspedycja Polska liczyć bę-
dzie około 25 ludzi. Pojadą tylko
ci, którzy będą mogli wygrać,
względnie zająć honorowe miejsce.
Polonja Amerykańska po niefor-
tunnych występach naszych hoke-
istów zwróciło się z prośbą o przy-
słanie tylko dobrych zawodników,
gdyż tandeta na stadjonach amery-
kańskich wzbudza tylko śmiech,

Obecnie więc trwa gorączkowa.
praca. Kandydaci trenują się, by
2 lipca wsiąść na okręt, mając wia-
rę we własne siły, że zrobi się
wszystko, co będzie można.

Trzeba pamiętać o tem, że wy-
syłać możemy tylko tych, do któ-
rych mamy zaufanie,

budowy. Musieli zatem kształcić
się, uczęszczając jednocześnie na
odpowiednie kursy praktyczne,
Brat Ignacy przed 25 laty niemal
nie miał pojęcia o elektrotechnice.
Dziś oświetlenie klasztoru i wspa-
niałe maszyny dynamo jego wła-
snym są dziełem. S

Na święta Wiielkiej Nocy r. b.
oglądano po raz pierwszy nowe
opactwo w całej jego piękności.
Odtąd setki tysięcy ludzi z najdal-
szych nawet okolic przybywają,
by podziwiać niezwykłą pracę
skromnych zakonników.

W. dniu 25 sierpnia nastąpi u-
roczyste poświęcenie nowego O-
pactwa. Uroczystość tę zaszczycą
swą obecnoscią trzej kardynało-
wie i 14 biskupów, z których każ-
dy poświęci jeden z 14 ołtarzy
znajdujących się na terenie nowe-
go klasztoru.

Że świata.
PORADZILI SOBIE.

Podstęp zakochanej pary.
Historja, którą obszernie omawiają

pisma włoskie, jest niezwykle romanty-
czna i mogłaby stać się tematem sensa-
cyjnego scenarjusza filmowego

Bohaterami tej historji są 30-letni o-
ficer włoski, Kamil Berneili i 18-letnia
hrabianka Luiza Mantegazza, należąca do
starożytnej arystokratycznej rodziny me-
djolańskiej.

Między młodymi nawiązały się nici
$orącego i niezwykłego uczucia. Ale gdy
oficer zaczął starać się oficjalnie o rękę
hrabianki, otrzymał stanowczą odmowę
rodziców, jako plebejusz, niepochodzący
z rodziny La 5 Młodzi byli
zrozpaczeni. ОЁ
graną i wpadł na pomysł, trochę może
brutalny, lecz — jak się okazało — nie-
zawodny. ianowicie uwiózł hrabiankę
za jej zgodą i ukrył ją na wsi w domu
SO serdecznego przyjaciela.

astępnie dziewczyna napisała do ro-
dziny list pożegnalny, w ktorym oznajmi-
ła, iż nie mogąc przeżyć zawodu miłosne-
go popełniła samobójstwo.

Rodzice Luizy i jej dwaj bracia po-
śrążyli się w żałobie. W'prawdzie nie
znaleziono zwłok dziewczyny, ale mimo
to rodzina jej uwierzyła najzupełniej w
ten list pożegnalny.
Wówczas zjawił się u 1odziców Luizy

oficer ów i rzekł:
— Czy państwo oddalibyście mi rę-

ke Luizył, gdybym ją zdołał przywrócić
do życia? `

odzice Luizy przypuszczali z razu,
że oficer dostał pomieszania zmysłów.
Ale gdy powtórzył propozycję, odpowie-
działa mu matka Luizy:

— Ach, panie, cóżbym dała, żeby
córka moja mogła żyć! Ale to niemożli-
we Jakże żałuję, że zadałam gwałt jej
sercu.

Oficer zażądał pisemnego stwierdze-
nia, że gdyby Luiza żyła, otrzymałaby po
zwolenie na zostanie jego żoną. A gdy
je otrzymał, wyjaśnił wszyslko,

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 21. IV. 1932 r.

Dolary 8,89'/,.
Gdańsk 174,75.
Hołandja 361,10.
Londyn 33,65.
Nowy York 8,901.
Nowy York kabel 8,905.
Paryż 85,11.
Praga 26,36.
Szwajcarja 173,25.

Papiery procentowe.
8/, pożyczka budowiana 38,25,

4% рп!п!ц Inwestycyjna 90,50. 6% do-
larowa 56—57. 4%, dolarowa 49—49,25.
Ti, Stabilizacyjna 53—58,25—53,50. 4 140,
L. Z ziemskie 39,50—39,25.

Akcje:
Polski Bank 79,75—80.

min min S SS ATOEGNORACZYNYSĘWZKCZREWCIESCŹ;

icer jednak nie dał za wy- |

Nad program: „Jedna noc w państwie Qul - Pro - Quo".
Koncertowa orkiestra pod batutą: M. Salnieklego. Początek

balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godziny 3,30 do 10 w.
7S SI IKI ISI A IIII SIS IT

Spntsz: aż$ "mat Šv IWAN MOZŽUCHIN asi SIERŻANT X
monstr. się jednocześnie w Paryżu,

NTALNY ROMANS
ze śpiewem reż. rosyjsk. Ejzensztejna.

Na 1-szy seans
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"BŹWIĘKO- Dziś! Mamy zaszczyt zaprezentowsć Sz. Publiczności srcydWE = c A S i N 0 niemieckiej «R 0 M Y» R
Wielka 47. tel. 15-14. p. ti RA NL"
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WĄGRY,OPALENIZNĘ
|ZMARSZCZKI NATWARZY.
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gram: Arcyciekawe

  

ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,15.

MEKSYKANKI»
Kolorowe zdjęcia!

w dnie świąteczne o godzinie 2-ej.

| М -
TYWATORY orazró:-
ne lnne narzędzia do
uprawy ou 1 ląk po-

aес:
ZYGMUNT

NAGRODZKI
Wilno, Zawalna11-a,
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Cenyod 40

«GLORJA»
ystkich. Uwaga! Presimy zwrócić uwagę na nasz

„Klangfiim”, które przewyższają wszelką
ktualne dodatki dźwiękowe oraz dodatek P

  

SKŁAD

"pu.
Fiskarmonji

ARJA LAKNEROWA3 klm. od Wilna w du- K, DĄBROWSKA
przyjmuje od godz. 9 do Żym ogrodzie w pobliżu

CZŁOWIEK BEZ PRZESZ-
ŁOSCI. Dramat miłosny. Reż.

Warszawie | innych stolic Świata.
Fenomenalne o niebywałych wa-
lorach artystycznych arcydzieło

 

w wykonaniu Berty Wheetern I Ro-
barta Woolseya oraz tancerek Do-

Piękne przeboje muzyczne! Wspaniałe tańcel
w o godzinie 2-ej, 4, 6, 8 I 10,15.

ziełe filmowe—przepięką operetkę produkcji francusko-
Muzyka EMERICHA KALMANA z udziałem KATE de NAGY. Nadpro-

urozmaicenia ćźwiękowe. Ceny normalne. Początek o

 

Dziś! Wielki sukces kinematografji czechesłowaćkiej! Jej Chłopczyk ©!" Życia) Potęga uczuć matki100, proc. dźwiękowe arcydzieło mówione po czesku
porzucona przez męża, żona—matka. W roli
skrzypek Jarosław Kocjan który w obrazie

zumiały. Początek seanscw o godz. 4-ej, w dnie Świąt. o godzinie tej.
UNI ISAIS AK TTEATDIKKT ATS TSO

Brygida Helm "ugorze;wi k 2
aukcji francuskiej 1932 r. Film dla wsz я LE
filmowy oraz na nasze Aparaty Dźwiękowe
ralnym I łagodnym dźwiękiem. Nad program: A

1 piekło! udręczeń, przez które brnie
głównej genjalny:=8-mio letni malec Jas Feher i
tym daje wspan. koncert.

słynny czeski sollista-
Film w-wersji czeskiej dla wszystkich zro-

gr.

Dźwiękowy film
najnowszej ros

Piarwszorzędny repertuar
inną aparaturę swym natu*
ata. Ceny miejsc od 40 gr.
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osobowe, używane, tanto
można nab w Wilnie,
Lombard, ul. Biskupia 4,
tel. 14—10 następujących 35—
marek: Ford torpedo i
landoletka, Buick torp.,
4 Fiat js Paige karet.,
Overland karet., Lorain-

1 Vauxhall-torpedo.

SiKAI
1 lub 2 pokoje sło-
neczne z wygodami do
wynajęcia ul.
m.3 Do obejrzenia od
9—11 rano i 4-6 pp.

 

dla
Pokój

1 92

NOWOCZESNĄ TECHNIKĘ WARSZTA-
TOWĄ — SPRAWOZDANIA Z ORGA-

221 041)B41AAA Fortepian w zupełnie Poszukuję posady ku-
dobrym stanie nie duży charki lub gospodyni.
Drezdeńskiej fabryki Ro- Posiadam = świadectwa.
zenkranca, odnajmę nie- Zgodzę się na wyjazd

 

drogo Dobroczynny z. d. Wielka 50—2.  8770—1NIZACYJ ZAWOD. — ZMIANY USTA-
WODAWSTWA PRZEM. — PORADĘZE HcgiNr.3 m. 16. Od 11

ZAWODOWĄ I PRAWNĄ — AE SprawyNiedzieł | Swiąt w Po-
przynosi : niedziałki od 4—5 I pėl majatkowe
e p Г e gr--0 Ф =

Do sprzedania ' dom
Okazyjnie drewniany w dobrym sta-

do sprzedania pierwszo- Nie z placem 210 sążni.
rzędne urządzenie skle- Zwlerzyniae, . Gledymi-

czasopismo fachowe powe oraz dogodny lo nowska 26. 8773

PRZEGLĄD KRAWIEC
miesięcznik. Dwa razy do roku do wy-
boru: żurnale męskie lub damskie. Bo-
gato ilustrowany. Działy: krawiectwo
męskie i damskie, przegl. mody, towaro-
znawstwo, najnowsze kroje. ócz tego
ukazują się: „Przegląd Stolarski”, „War-
sztat Metalowy", „Gazeta Malarska”,

„Powszechna Gazeta Fryzjerska”,
Numera okazowe bezpłatnie — wysyła

wydawca:

PAR — POLSKA AGENCJA REKLAMY

Franciszek Krajna, Poznań, Aleje Mar-
cinkowskiego 11.

NAUKAuwalska 7

8746—9

pań.

 

Do wynajęcia

 

KOREPETYCYJ

ni korepetytorzy studen-
„ a <! Uniwersytecka 4—20. uuuwzuzezzwneewawim wody—to naprawdę był..

8612—8 Poszukuję pracy pie

rzy ulicy Brzeg Anto- R ŻNE
kolski Nr. 21 trzy miesz- 6
ВDitrich torp., Cottin land Кап!а 2 6, 5 1 8 роке! х `

wszeikiemi wygodami г „К!

 

onkowa Encyklo-
184—0 o wanną wodeciągiem ele- pedja Popularna" pod

I pokoje

Pokój od 1 mafa ladnie

a
ktrycznością Ogłądać na hasłem: „Wiedza dia
miejscu. Informacje Blu- wszystkich" daje mater-
ro „Klucze* tel. 12-76.

 

8763—1 kich
Książka dla wszys

dziedzin
jsł naukowy ze wszyst-

życia.
tkich!

Tania — dogodne warun-
umeblowany wejście nie. Mieszkania 4-pokojowe kil Ządajcie prospektów:

(F-ma istnieje od r. 1874) krępujące, wygody, par- Z elektrycznością do wy- „Kieszonkowa Encyklo=

kal sklepowy do odstą- GZNNINENKSNUNNNWNNE
pienia w najruchliwszym 3
punkcie Wilna. Viso: į ZGUBY. |
тоёё w Biurze Rekla- 1 i
mowem Stefana Grabowy- 70770000000000
skiego w Wilnie ul. Gar-  Zgub. ks. wojsk.
berska 1 tel. 82. 174 wyd. przez PKU — Lida,

na imię Korol Mikołaj,
Wszystkich tych, któ- zam. przy ul. Szkapier-
rzy posiadają jJakiekol- nej 49—un. się. 8772
wiek wa mZA
enemmiejscupobytu A- ^
lice-Germaine z Desmeu- wpne:
les'ėw  primo veto Gull- — Czegoś taki zmę«
laumó secundo voto Pio- €zony, mężulku?
trowskiej, urodzonej dnia — — Strasznie się zmor-
30 listopada 1882 roku w dowałemi
Wersalu (Francja), ostat- — Czy w biurze było
nio w marcu 1924 roku dziś tyle pracy.
zamieszkałej w Warsza: — W biurze? Broń Bo-
wie na Pradze, przy ul. żel To było tak: Uczeń
Małej Nr. 4 upresza się poprosił mnie o urlop
o podanie takowych do na popołudnie, aby pójść
Konsystorza Ewangelic- na „pogrzeb wuja”. Daw
ko - Reformowanego w no już nie byłem na ża-
Wilnie, ul. Zawalna Nr. 11. dnych zawodach sporto-,

11553 wych więc powiedziałem
że pójdę z nim

| PRACA |

 

  

— | cóż czy zawody
tak cię zmęczyły?
— Ależ to nie były za-

„ pogrzebł

lęgnowania chorych ad- KEMEEENENENCA
res: Wiwulskiego za DRUKARNIA

ka. r
m S— 1 INTROLIGRTORNIA
dzieci poszukuje pracy
umie szyć, krajać, repe- Il, ZIEAZYSKIEGO,
rować ma swoją maszy- Mostowa Ul. 1. Tel 12-44
lm in osPRZYJMUJEwu

R т DZIELA, BROSZURYd „ Adres: ul Si +
na 491 A. Mościeka. BILETY WIZYTOWE,

sr? ZAPROSZENIA,
Ochmistrzyni poszukuje | RÓŻNE KSIĄŻKI

Biedna wdowa z 4 iem

 

czającym, ułatwiającym funkcje organów tra- lasu oddzielny domek i . najęcia.  Swiežo  odre- pedja Popularna" Kra- posady. Zna się na kuch-wienia USERA przeciwko otyłości; a cowL 3-pokojowy  sympatycz-“ zaa ooo = 1WK Р 4 maja Finna 5/2. P ków, JSzelitów 10. nii gospodkóCja Wy- DO OPRAWYSprzedają po 2 zł. sę pudełko e nej z krąg 4 8769 В 8767—1 170—2 eO WYKONYWAapteczne. „P. Nr. Ul. Miekiewicza 5 m. 9. bramska 22—11 od godz.— KARANIA 3DOZOOO]mAMA|. gr-2 PUNK TUALNIE
 

Mydawsa: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI, - Drukarnia Al. PORE, Mostowa 1.

NOŁO  
LJOTEKĄ    

Redaktor odpowiedziałny: JAROSŁAW:NIECIECKI.
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