
Opłata pocztowa uiszczona gotówką.

DZIENNI
GŁOSWILEŃSKI

Rok XXI.

O nowe wybory w
(Teletonem wd własnego korespondenta).

 

WARSZAWA, 27,4. Na odbywa- | powodu, t. j. niezatwierdzenia wy-

jącym się obecnie zjeździe Związku | branych kandydatów na prezydenta,

miast po referatach w poszczegól- lecz pod innymi pozorami, aby móc

nych sekcjach zgłoszony został ,odraczać nowe wybory za każdym
przez członków Stron: Narodowego razem na przeszło rok, w Łodzi zaś

szereg wniosków, dotyczących kwe-. mianowani Ikomisarze rządowi nie

stji żydowskiej w samorządzie, bez-, zwołują w ogóle wybranych zarzą-

robocia, przedwczesnych emerytur i dów kolegialnych, a nawet w czasie,
rady miejskiej rządzą.

zgłosił wniosek w sprawie nowych. sami bez tych samorządów, choć o-,

wyborów w Łodzi i Poznaniu oraz | ne nie zostały, rozwiązane. !

kredytów. Mec. Kowalski z Łodzi! rozwiązania

przywrócenia normalnego samorzą- jazd uważa, że te kolizje władz;
du w Warszawie. Wniosek ч : 'Ko ten; nadzorczych z organami samorządo-

ы 2 е wymi, wybieranymi przez ludnošė,|

+ gm stwierdza, każ rządy W| mogły i mogą być likwidowane przy!

W pOSaYvas Pon:od, ścisłym przestrzeganiu postanowień!

2 a podstawie wyjaiko- | ustawowych i liczeniu się Zz przeko-

s. i SEP. AGO (naniami i dążeniami ludności, zgod- |

ciągle KRG о), роЗааkleę| nymi z interesem narodowym.
i zasady samorządu w stopniu naj-|
wyższym i nie są zgodne z Konsty- | WY
tucją. ж rząd Związku do wystąpienia wobec

Zjazd stwierdza, że przy rozwią-, właściwych władz 0 niezwłoczne

zywaniu rad miejskich władze nad-, rozpisanie wyborów do rad miej-

zorcze mie trzymają się ściślewy-| skich w Łodzi i Poznaniu i przywró-

raźnych ograniczeń ustawowych w, cenie normalnego ustroju Dae

tym względzie, a wskutek tegowiel-, dowego w stołecznym mieście War-
kie miasta, jak Łódź i Poznań,po- szawie“.

zbawione są od lat usiawowego sa-

  
 

Wobec tego Zjazd wzywaZa-|

W. uzasadnieniu wnioskodawca:

Reda

Wilno, Sroda 28 kwietnia 1937 r.

miastach..;
(budżet administracyjny wzrósł o
olkoło 19 mil. zł.), że w tym samym

czasie zmniejszono wydatki na o-

piekę społeczną i oświatę o blisko

3 mil., że w ciągu trzech lat przy-

rost emerytów wzrósł o 145 procen-

tów, że zadłużenie miasta w tym.

samym czasie zwiększyło się z 209|

mil. na 259 mil., pomimo spadku po-

życzki amerykańskiej z 86 mil, dol,

Reda

 

 do 46 mil. (wskutek dewaluacji do-

lara).

10 gr.

kcja I Administracja ul. Mostowa Nr. 1, telefon 12-44,
kcja czynua w godzinach od 12 do 13 I od 20 do 24,
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Nowe aresztowania dygnitarzy sowieckich
MOSKWA 27.4. W, Moskwie| potwierdzają, zaznaczając jedynie,

krążą uporczywe pogłoski, że ostat-|że Gaj i ołowicz przestali być
nio ee zostały następują-| funkkcjonarjuszami NKWD.
ce osoby: dyrektor teatru wielkie- MOSKWA 27.4. Na podstawie
go Mutnyj, „pełnomocnik NKWDw. decyzji kontroli sowieckiej przy ra-
Irkucku Gaj, który przy Jagodzie| dzie (komisarzy ludowych ZSRR,
zajmował stanowisko naczelnika|zostali zwolnieni ze swych stano-
wyłdziału ekonomicznego NKWD,| wisk i oddani pod sąd dyrektor
komisarz bezpieczeństwa państwo-| przedsiębiorstwa torfowego w miej-
wego (drugiej rangi i naczelnik wy-|scowości Griady: (południowa część
działu operacyjnego Pauker, który|związku sowieckiego) Orłow, kie-
podpisywał zazwyczaj wszystkie|rownik akcji werbunkowej robotni-
przepustki na plac Ozerwony pod-| ków Apotin, oraz 2 werbowników
czas rewij, zastępca Paukera Woło-|Makarow i Szewczeniko za karygod-
wicz, oraz zastępca Jagody .Pro-| ne. traktowanie robotników podczas
kopiew. werbowania i przewożenia na miej-

Koła oficjalne pogłosek. tych nie|sce pracy.

 

 

 

Marsz na Bilbao trwa
Okręty wojenie fioty narodowej bombardowały Walencję

| WOJSKA GEN. MOLA PRZESZŁY i kilkoro dzieci Oświadczono nam,
RZ. DURANGO.

ELORRIO. 27,4. Korespondent
| Havasa donosi, że wojska powstań-
cze zajęły wiczoraj popołudniu miej-

'scowość Ermoa i Malazaga. Wie-
czorem armia gen. Mola przeszła

| rzekę Durango.
PARYŻ. 27.4. Havas donosi z

| Vitória: Wiczoraj wieczorem wojska
gen. Mola przeprawiły się w wielu

| miejscach przez rzekę Durango, zaj-
mując dwie miejscowości nadbrzeż-

dniach wyjnoszą 10.000, w czym
że w dniu wczorajszym milicjanci|znaczny procent zabitych.
opuścili miasto: z okrzykiem „idzie-
my do Bilbao, ściąć głowę Aguirre, | BOMBARDOWANIE WALENCJI
który nas okłamał”. Straż ogniowa WALENCJA. 27.4. Dziś z rana
z San Sebastian i Vitoria usiłowali Walencja była przez pół godziny
uratować to, co pozostało w Eibar,| bombardowana przez powstańcze
lecz miasto to przedstawia obecnie; okręty wojenne „Canarias” i „Ba-
tylko zgliszcza. Wszystkie drogi,| leares'. Ilość ofiar jest nieznana,
wiodące do Bilbao, zapełnione są
bronią, amunicją i różnymi przed- WALKI POD. TERUEL,

SARAGOSSA. 27.4. Korespon-
dent Havasa donosi, że oddziały
powstańcze zajęły b. ważne z punk-

miotami. Duch wojsk nacjonalistycz-
nych jest bardzo dobry.

VITORIA 27,4. Korespondentmorząjdu. Wi szczególnośći w Pozna-, wskazuje, że w Warszawie w czasie ne. Saperzy przełożyli przez rzekę

niu drugi raz rozwiązano radę miej- rządów komisarycznych wzrosły nie, liczne kładki, po których nastąpiła Havasa (donosi, że liczba jeńców
wziętych do niewoli przez powstań-

tu widzenia strategicznego pozyjcje
na odcinku Teruel. Oddziały wojskską nie na podstawie właściwego pomiernie wydatki administracyjne Przeprawa, aids poetais Ee

O łączny akt oskarżenia
w procesie Doboszyńskiego i tow.

*(Teletonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. 27.4. Z R wania procesu przed ławą przy-. zgromadzone przez wojska rządowe,
donoszą, że obrońcy) inż. Doboszyń-| sięgłych, wskazując, że zarówno inż.
skiego i towarzyszy adwokaci Stuhr|Doboszyński jak i jego towarzysze

i Pozowski wnieśli sprzeciw doakt) popełnili jedno i to samo przestęp-
oskarżenia w sprawie majścia na| stwo.

Myślenice i domagają się połącze- | Taki sam
nia sprawy inż. Doboszyńskiego ze| Stypułkowski.
sprawą jego towarzyszy i rozpatry-|

Petarda pod „Adrią'w Warszawie
(Teletonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. 27.4. Dziś rano tardę. Petardę po unieszkodliwieniu,
Patrol policji znalazł na chodniku,| przeniesiono do 10 kom. P. P. przy

sprzeciw wnosi mec.

przed dancingiem  „Adria“ przyj ul. |'ul. Szpitalnej. Będzie ona Dz (ABECBOA ROGALA , generalny otrzyma dokładne rapor- lityczny
Moniuszki, dużych rozmiarów pe-| słana władzom wojskowym.

Znaleziska na terenie Zamku Królewskiego
w Warszawie

| suwają się naprzód, stosując wobec
| przeciwnika ogień pościgowy. Z ca-
iego frontu donoszą 0 masowiym

| podddawaniu się milicjantów, któ-
| rych setki przechodzą na stronę pow
stańców z bronią i rynsztunkiem, W.
o powstańców wpadły wielkie
| ilości wszelakiego rodzaju zapasów,

,w tym obszarze,

| WOJSKA NARODOWE POSU-
WAJĄ SIĘ NAPRZÓD,

SALAMANKA, 27.4. Radio Na-
tional nadaia następujący komuni-|

„kat swego korespondenta przył
głównej kwaterze na froncie bakskkij-

| skim: Posuwanie się wojsk powstań”
czch trwa w dalszym ciągu.
woni zemścili się na wspaniałym
mieście Fibar, którego najładniejsze

' dzielnice, jak również i fabryki zo-
(stały; zniszczone dynamitem. We-
szliśmy (do Eibar bez jednego strza-
łu. Znaleźliśmy tam około 30 kobiet

Kronika telegraficzna
— Pilot irancuski Rossi ustanowił no-

wy międzynarodowy rekord szybkości lot-

niczej na dystansie 5.000 km., uzyskując

średnią szybkość 312,5 km. na godzinę.

— Dnia 26 b. m. objął iunkcje atachć

Czer-

rządowych cofają się w nieładzie.

W MADRYCIE
PARYŻ. 27.4. Havas donosi z Mad

rytu: Artyleria powstańcza bom-

ców wzrasta z godziny na godzinę.
Miasta Ellorio i Bergaza przepeł-
nione są  milicjantami rządowymi,
którzy poddawali się masowo  ро-
wstańicom z bronią i materiałem wo-
jennym. Stan moralny tych oddzia-|bardowała w nocy i dziś z rana mu-
„łów jest bardzo zły. zeum Prado oraz przyległe dzielni-
! ce. Następnie przeniesiono ogień na

MARSZ NA BILBAO Puerta del Sol oraz sąsiednie ulice
MADRYT. 27.4. Havas donosi z| aż do placu Castelar. Jest wielu ran-

| Bilbao, że wojska powstańcze nadal| nych, trupy zaś natychmiast uprzą-
| gwałtownie nacierają.  Lotnictwo'| tano. Ilość ofiar dotychczas jest nie-
| powstańcze zbombardowało miejsco|znana. Na ulicy Sewilskiej pocisk ar-
| wość Guernica, tyleryjski trafił w kom. Jest wielu

rannych, których opatrzono na miej-
STRATY CZERWONYCH scu. Samochody kursują po ulicach

VITTORIA. 27.4. Agencja Hava- z materacami na dachach. Poza tym
,sa donosi: Liczba żołnierzy rządo-| ludność korzysta z kolei podziem-
wych, wziętych do miewoli przez nej, co daje większe gwarancje bez-
powstańców w ciągu ostatnich, pieczeństwa, aniżeli chodzenie po

' trzech dni przekracza 5.000. Ogólny| mieście.
| bilans strat 'wojsk rządowych nie
| jest dotychczas znanyj i trudny jest ZEBRANIE POLITYCZNE
' do ustalenia z powodu wielkości VITORIA 274. Gen. Franco
zdobytych obszarów. Olicjalne cytry|zwolat wczoraj wieczorem po raz

' zostaną podane z chwilą gdy sztab|pierwszy w Salamance komitet po-
falangistów hiszpańskich,

"ty od dowódców poszczególnych | tradycjonalistów i młodzieży naro-
odcinków. Należy przypuszczać, że dowo-socjalistycznej. Zebranie trwa
straty wojsk rządowych w ostatnich ło przeszło półtorej godziny.

Min. Eden opuścił Brukselę
BRUKSELA, 27,4, Dziś z rana gadnień największą uwagę ministra

i  

 

WARSZAWA. 27.4. Wczoraj na lilo okres pochodzenia tych grobów; | : е
terenie Zamku Królewskiego w| na 15—16 wiek. Szczątki trumien lotniezego przy ambasadzie francuskiej w
Warszawie, w czasie robót restau- | były zakopane bardzo płytko, na Warszawie ppłk. Louis Andre Arbitre, Jest|
racyjnych robotnicy odkopali w o- | głębokości około 90 cm. Niektóre z to stanowisko nowo utworzone. Dotychczas
grodach zamkowych, leżących od| trumien były przysypane: grubym na tunkcja ta była spełniana przez attachć

strony Wisły, kilka szkieletów ludz-|60 cm. gruzem, pochodzącym z epo- Wojskowego. .
kich. i | į ia: | ki Stanisł . : — Ks, Windsoru przybyć ma w przy-kich, zamkniętych w drewnianych| ki Stanisława Augusta SS eee A eiti nai sios

nad pochodzeniem szkieletów usta-' gowie.

trumnach. Dalsze badania nad szkieletami „ię, Cande, ślub ido ale 6d
Państwowe muzeum archeolo- znalezionymi na cmentarzysku zam- bibyć sle NB późciejj( Z uajwiękiię

giczne, które podjęło się badania|kowym prowadzić będą AE prostotą w” bibiialece kowej.

Н — Generał Goering w charakterze na-

‚ czelnego dowódcy lotnictwa niemieckiego

z ° s*66 | wręczył Mussoliniemu honorowy dyplom

Wyrok na członków „Żelaznej Gwardii: оож s2 oegenie
LL] — W czasie przeglądu wojskowego,

PARYŻ. 27.4. Havas donosi z na 10 lat więzienia. Bezterminowe|który odbędzie się 9 maja w Rzymie w

Bukaresztu: Sąd wojskowy skazał | więzienie stanowi w Rumunii naj-,pierwszą rocznicę przyłączenia Abisynii,
na bezterminowe ciężkie więzienie | wyższy wymiar kary z powodu ska- | przedefiluje 40 tys. żołnierzy włoskich i
8 członków skrajnie prawicowej or-|sowania kary śmierci. Zamachowcy! kolonialnych.

 

 

min. Eden wznowił rozmowy z pre-
mierem van Zeelandem i min. Spa-
akiem. Były one poświęcone zreda-
gowaniu komunikatu oficjalnego,
który został opublikowany około
godz. 13. Komunikat oficjalny głosi:
Eden, van Zeeland i Spaak odbyli w
ciągu poniedziałku i wtorku rozmo-
wy, podczas których zbadali zasad-
nicze aktualne zagadnienia, intere-
sujące oba kraje. Wśród tych za-

RIO DE JANEIRO. 27.4. Władze
brazylijskie broniąc się przed niele-
galną imigracją żywiołów: przez nie-
pożąjdanyjch, zleciły Ikomendantom ganizacji „Żelazna Gwardia”, którzy|stanęli przed sądem wojskowym na — Minister sprawiediiysości Grabow-

ubiegłego lata zabili b. deputowa-|mocy istniejącego w Rumunii stanu| ski udaje się 10 maja do Berlina celem re-

nego Michała Stelescu. Dwuch in-| oblężenia, wizytowania ministra Franka, który bawił
nych członków organizacji skazano w Polsce w ubiegłym roku.

policyjnych okręgów przeprowadze-

którzy posiadając
styczne pozostali w 

wertury-
azylii, szcze-

nie ścisłej kontroli tych przybyszów,|ryst

| brytyjskiego i ministrów belgijskich
| zwróciły z jednej strony sprawy,
| związane ze wzmocnieniem pokoju
europejskiego, a zwłaszcza z opraco
waniem nowego paktu bezpieczeń-
stwa w Europie zachodniej, z dru-
giej zaś strony sprawy natury gospo-
darczej, związane z misją, której
van Zeeland ma się niebawem pod-

 jąć.
| O godz. 16.30 min. Eden odleciał
| samolotem do Londynu.

Żydzi niepożądanymi gośćmi w Brazylii
gólniej w miastach i trudnią się han-
dlem domokrążnym lub drobnym.
Według przybliżonych obliczeń, w
samym Rio de Janeiro znajduje się
w tej chwili ponad 4.000 takich „tu-

ów”, w San Paulo zaś ponad
|: Większość z nich stanowi,
żydzi z Niemiec i z Polski s



„NIE KUDA ZARABIČ“...

Cienie wsi wiieńskiej
Uroczy, pierwotny kraj, kraj,|

gdzie wielu ludzi žyje jeszcze w wa-|
runkach pierwotnych, a wśród zie-
lonch borów drzemią ciche, spokoj-
ne jeziora. Regionalizm, kilimy lu-
(dowe, — polowania na gdzieindziej
w Europie tylko w zwierzyńcach
spotykane zwierzęta,

Duża porcja zachwytów na ten
temat — oto obraz Wileńszczyzny
w oczach przeciętnego mieszkańca
Polski, a nawet Wilna.

Wobec tego warto nieco przyj-
rzeć się tym cudom zbliska. Jak wy-
śląda ten prymitywizm i prostota,
oglądana bez różowych okularów re-
gionalizmu, Strzecha, porośnięta zie-
lonym kabiercem mchu, ładnie wy-
gląda, ale tylko wzrokowo, w rze-
czywistości świadczy o nędzy i nie-
chlujstwie.

MOŁODECZNO.

120 km ma wschód od Wilna.
Zdawałoby się, nie tak wiele. Po-
«ciąg powoli i flegmatycznie sunie
wśród krajobrazu, który w prze-
dziwny sposób harmonizuje z powol-
mynm, leniwym nastrojem mieszkań-
ców tych stron. Wysiadamy na sta-
cji, położonej spory kawałek «drogi
od miasta.

- Już na dworcu obcego przybysza
zaintrygują dwa typy. Zgiełkliwy ge-
szefciarz żyd i milczący, obojętny na
wszystko i nieufnie spglądający wie-
śniak. Te dwa typy są przedstawi-

i

cielami całej wschodniej połaci ziem| sk]
polskich. Mołodeczno niczem spe-
cjałnem nie odróżnia się od innych
powiatowych miast tej dzielnicy,
„Masy żydostwa, garść Polaków

(nota bene przeważnie urzędników),
trochę Białorusinów na przedmie-
ściach. Zresztą, czyż są przedmieścia
w tym skupiającym się przy jednej
beznadziejnie długiej ulicy mieście?
Dziesiątki sklepów iżydowskich, trzy
chrześcijańskie, to handel. Kasyno
urzędnicze w gmachu starostwa i
bułet kolejowy na stacji, to centrum
życia towarzyskiego elity. Poza tym
kilkadziesiąt obskurnych knajp. Jest
jeszcze jaśniejsza plama na tle sza-
rzyzny i tandety, jest nią skupiające
się koło nowego gmachu starostwa
i gimnazium miasto nowe — Moło-
deczno polskie.

SŁYNNA WIEŚ.

Po kocich łebkach bruku turko-
cze wóz. Widząc jadących nim po-
licjantów, przyglądam się uważniej.
W pierwszej chwili trudno rozróż-
nić, co ma oznaczać kilka kocioł-
ków, dzban metalowy do mleka, kłę-
bowisko rurek i dwuch policjantów,
plus, obojętne na wszystko indywi-
duum w kożuchu. Przechodzień, za-
pytany, najpierw spojrzał nieufnie i
mmruknął: „chiba z Giniewicz złapali
kogo z śamohonem'.

Papieros rozprasza nieufność i za
chwilę dowiadtuję się, że transport
ten to prawdopodobnie skontisko-
wana „gorzelnia”. Zaś Giniewicze
jest to wieś, słynąca na dwa powia-
ty: mołodeczański i wilejski ze swe-
go samogonu. Sława ta ciągnie się aż
do pow. Wołożyńskiego i Postaw-
skiego. „Takiego samohonu nie znaj-
dziesz pan i w Wilnie”, kończy mój

.| wskazując na ścianę boru.

WIEŚ MIASOTA.
162 gospodarstwa, liczące od 11

do 0,5 hekiara, słomiane strzechy,
połamane pioty. Nędza, zaniedbanie
i ciemnota wyziera z każdego kąta.
Saaów, ogrodów warzywnych, rów-
miež pszczoi mawet na lekarstwo nie,
znaydzie się w tej wsi. Wiašnie dro-|
śą idzie bydło; kwiecień już przecie,
a w stoaoiach pustki; niech trochę
pochodzi po pastwisku. Jest nim 20-|
hektarowa poręba, na której od zej-
ścia śniegu, aż do żniw markuje pa-|
sienie się paręset sztuk. szkieetów.|

Cóż dziwnego,:że w tych warun=|
kach krowa, dająca 2 litry dziennie,|
jest uznawana za dobrą.

i
ł

Podobno
zresztą tyliiko przez 5 miesięcy kro-
wy aż „tyle” mleka dają, zaś przez
pozostaie zarywają. lniormację tę
podaję na odpowiedzialność miejsco-
wych ludzi. Choć prawaę mówiąc,
wygląd tego „bydła rogatego” i „pa-
stwiska“, zdaje się potwierdzać te
iniormacje.

Zaintrygowani przyjazdem obcego,
mieszkańcy wioski zbierają się opo-
dal. Cicha gromadka nieutnych, sza-
rych twarzy. Wśród starszych plą-
<czą się dzieci — obaarte i wynędz-
niaie. lch twarze mają ten sam wy-
raz rezygnacji i bezmyślności, jak
starsi.

Na pagórku koło wsi cmentarz i
rozwalona cerkiewka; we wsi młyn
wodny, dobrze prosperujący, natu-
ralnie, żydowski i równie dobrze
wo i także żydowski, —

ер

JAK ŽYJĄ?
„Hroszy nie majem, nie kuda za-

robić!'* — Oto stale spotykana nuta
w rozmowach. Wokół ciągną się la-
sy państwowe. „A tam', zapytuję,

Nieuine spojrzenie i charaktery-
styczna odpowiedź: „Lepiej u chacie
niesłone, kartoszki jeść i na piecy!
siadzieć, niż na hete zarobki cho-
dzić!'* Poza tymi żadnych innych wy-
jaśnień ico do wysokości płacy za
robotę nie można było uzyskać.

„Czy są jakieś inne -zarobki?"
„Owszem“. Trochę zarabiają przy
budowie dróg, część chodzi na ro-
boty do Łotwy, a reszta? Każdy
prawie gospodarz ma po kilkanaście
procesów o kradzieże leśne, wypas
bydła, lub pędzenie samogonu.

Czy można ich specjalnie winić i
rzucać gromy oburzenia? Gospo-
darz Hilary Burak, posiadacz gospo-
darstwa o „obszarze' półtora hek-
tara, jedna karykatura krowy; szes-
nascioro dzieci — część chodzi na
roboty, a część — znowu widzę plik
wezwań sądowych i słyszę przysło-
wie: „Kali ty u lesie nie zładziej,
domu nie chariaj!'*

Co dziwnego, że w tych warun-
kach panuje taka nędza?

DZIAŁALNOŚĆ K.O.P. I WOJSKA.
Na ogólnym tie zaniedbania, jas-

nvm promieniem odbija działalność
Korpusu Ochrony Pogranicza i wol-
ska. Jedyny rzemieślnik w wiosce,
stolarz, nauczył się stolarstwa w
wojsku. Tam też nauczono go po-  rządku i pracy. Powodzi mu się co-
raz lepiej, zdobywa coraz szerszą
klijentelę. W czystej izbie na stole| rozmówca.

 

Muzyka w Wilnie
W sezonie bieżącym wszystko, co go swego dyrygenta, Czesława Le-

jest istotnie najciekawsze w życiu,
Wilna, zamknięte jest z konieczności;
w 4 ścianach studia radiowego. Do-
stęp mają tylko wybrani i to nie
zawsze. Ponieważ nic jednak nie po-
trafi zastąpić bezpośredniego oddzia-
ływania na słuchacza, duży wysiłek
artystyczny i organizacyjny, jaki się
wkłada w muzyczne imprezy tego-
roczne, marnuje się (io pewnego sto-
pnia.
A dzieją się rzeczy istotnie cie-

kawe. W! sezonie bieżącym usłysze-
liśmy nie notowaną dotąd ilość wiel-
kich audycyj oratoryjnych i kanta-
towyich. Fragmenty z oratorium „Во-
że Narodzenie" Jana Sebastiana Ba-
cha, Kantata Nr. 55 Bacha, potem
wyjątki z innych jego ikantat i cho-
rałów, wreszcie ostatnio „Cztery po*
ry roku' Haydna — to są pozycje
bardzo ważne i pokaźne, zwłaszcza,
że wykonanie miało należyty poziom
i zaznajamiało słuchaczów z piękno-
ściami tych arcydzieł w sposób prze-
konywujący. Śpiewało dwukrotnie
„Echo“, śpiewało „Hasło” i chój
konserwatoryjny...

Orkiestra, pod kierunkiem stałe-  

ciekawe audycje, poświęcając je głó-

leży kilkanaście egzemplarzy „Żoł-|

wickiego, uczyniła znaczne postępy.
Klub Muzyczny raz na miesiąc kaje

wnie, zupełnie dotąd w Wilnie nie
grywanym, dziełom dawnych mi-
strzów. Koncerty symioniczne za
kaiidym razem przynoszą coś nowe-
go. Cóż z tego, kiedy to wszystko
nie może mieć żadnego wpływu na
normalną publiczność koncertową,
która nie ma na te audycje dostępu.

Dzieje się tak dlatego, że Wilno
nie może się dotąd zdobyć na udzie-
lenie muzyce dużej, taniej i łatwo
dostępnej sali koncertowej, odpowie-
dnio do występów wielikich zespołów|
przygotowanej. Zarząd Miasta jest|
wciąż zdania, że jeszcze jedno kino|
jest potrzebniejsze, od muzyki wo-
góle.

Ostatni koncert symfoniczny pod
dyrekcją Stefana Śledzińskiego, na-
leży uznać za jeden z udatniejszych
w tym sezonie.

Wykonanie „Flisa“ Moniuszki i

nigdy, zdaje się, dotąd w Wilnie nie
wykonanego, „Anhellego” Różyckie-
$o wypadło nadspodziewanie dobrze,
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inierza Polskiego“ — jedyny prenu-'
merator jedynego pisma na całą o-
kolicę.

Docatni wpływ KLO.P. spotyka się
w tych zapomnianych kątach pogra-
nicza na każdym kroku. Dożywianie
dzieci w szeregu wiosek prowadzi
K.O.P., on też szerzy oświatę, a swą
obywatelską działainością naprawia
błęay naszej administracji i szkol-
nictwa. :

Jaskrawym przykładem są mia-
steczka, gdzie są stacjonowane od-
działy K.U.P. Chociażby takie Kraś-
ne nad Uszą. Zmieniło w ciągu kil-
kulat swój wygląd całkowicie, Swia-
tło elektryczne, choaniki, bogato za-
opatrzona spóździelnia, K. 0.P., а о-
bok powstają warsztaty rzemieślni-
ków polskich, wyrastają sklepy pol-
skie, częstokroć zakiadane przez
wysłużonych podoficerów. Część tych
podoficerów kupuje nawet gospodar-
stwa rolne i prowadzi je wzorowo.
Tak. wygląda Kraśne.

Opodal. leżąca Ilja nic się nie
zmieniła. Tak, jak i dawniej, rządzą
nią żydzi, Brud, zaniedbanie, cie-
mnota.

Jest w okolicy garstka osadni-
ków wojskowych, Dużo możnaby po-
wiedzieć na ten temat.
na roli tylko kilku, reszta wydzier-
żawia swe gospodarstwa chłopom i
pracuje w samorządzie. lch pionier-
ska praca jest bardzo problematycz-
na. Czy można ich za to potępić.

nędzy, garść, o której także zapo-
mniano i pozostawiono samej sobie.|sarza cieszącego się sławą wśród ŻY-| dowsikiej

DZIAŁALNOŚĆ SEKCIARZY.

Gospodarzy |

Wojna dwóch panów P"'
w ZwiązkuGmin Wiejskich

Przed kilkoma dniami podališ-
my wiadomość o ustąpieniu p. Po-
lakiewicza z  prezesury Związku
Gmin Wiejskich, Część prasy war-
szawskiej łączyła to ustąpienie z
nadużyciami w Związku. P. Pola-
iIkiewicz i Związek Gmin zapowie-
dzieli 'wszakże pociągnięcie tych
pism do: odpowiedzialności za znie-
sławienie.

| Ciekawym przyczynkiem do wal-
'ki toczącej się na terenie Związku
Gmin Wiejskich między p. Polakie-
wiiczem, a posłem  Pacholczykiem,
prowodyrem Związku Zawodowego
pracowników samorządu terytorial-
nego jest drugi list p. Polakiewicza
rozesłany| do prasy. W liście tym p.
Polakiewicz twierdzi, że przed ze-
braniem Rady Naczelnej zwołano
do hotelu Polonia w Warszawie po-
ufne zebranie, adherentów p. Pa-
cholczyłka, na którym postanowiono
nie dopuścić do obrad Związku
Gmin Wiejskich.
W czasie zebrania Rady Naczel-

mej grupa p. Pacholczyka pod wodzą
p. Suszka postanowiła uniemożliwić
„zebranie. Aby nie zrywać zebrania
|p. Polakiewicz, jak twierdzi, zdecy-
dował się na rezygnację ze stanowi-
ska prezesa.

W, liście p. Polakiewicza czyta-

Towary żydowskie

my dalej, że przyczyną jego rezy-
śnacji nie było:

„ujawnienie nadużyć i defrau-
dacji przez komisję rewizyjną i nie-
wyliczenie się z pobranych w Związ
ku zaliczek, gdyż końcowy u-
stęp protokułu komisji rewizyjnej
brzmiał: wobec stwierdzenia szere-
gu niedokładności i drobnych uste-
rek, komisja zaleca zarządowi usu-
mięcie takowych”, po czym stawia
wniosek o udzielenie zarządowi ab-
solutorium:“,

Pewną pikanterię ma fakt, że je-
den z członków komisji rewizyjnej
brał udział w poufnym zebraniu w
hotelu Polonia w dniu 19 kwietnia.

Podobno za kulisami politycznej
wallki Pacholczyk kontra Polakie-
wicz ukrywa się zupełnie niepoli-
tyczna sprawa: ujawnienia przygody
w pociągu między Lwowem a War-
szawą posła-posiadacza legitymacji
nr. 116 oraz sprawa pewnego me-
moriału o działalności p. Pacholczy-
ka, złożonego przez p. Polakiewicza
premierowi Składkowskiemu.

W. każdym razie te rozgrywki
między dwoma wodzami sanacji, są
niezwykle 'charakterystyczne, a me-
tody używane wzajemnie dla zdy-
skredytowania przeciwnika muszą
budzić wiele zastrzeżeń.

na ruinach świątyń
1 › - | Przypadkowowpadla mi w теке władczo. jak kłedyś świątynie Wenery i

Garść, rzucona w morze ciemnoty: ij __ pisze p. Jučex w „Warsz. Dzienn.|Apolina".

'Narodowym* — świeża powieść pi- Tak wyglądają rzeczywiste w ży-
duszy tkwiące plany i

dostwa na obu półkulach, Szalom|pragnienia. Na tego Ascha zwracał
nazwiskiem o0-Ascha, którego już wielokrotnie uwagę Adolf No-

Na tak wdzięcznem podłożu że-|chrzczono nawet ulice w niektórych | waczyński,

rują sekciarze. Kogóż tam nie ma?|miastach katolickiej Polski. Książ-  mamazaznnewzazweNIEW

Są i Bacacze Pisma św., baptyści i|ka zawierająca zwyłkły romans na p,
metodyści. P.adobno najwięcej zwo-
lenników mają metodyści, chociaż i
badacze P. Św. również mają sporo
pieniędzy. Chodzą wersje, że wy-
znawcy otrzymują sute wsparcia.
Dla grosza można pochodzić na „ich-
ne' nabożeństwa „u lesie', śpiewać
psalmy, idąc w pochodzie leśną dro-
gą, jednocześnie obejrzy się, które

jtle współczesnej Hiszpanii, nosi ty-

tuł „Di Kiszefmacherin fun  Kasti-

lien'* (Czarownica z Kastylii) i wy-

„dana została w Warszawie przez

/ Spółdzielnię Wydawniczą „Kultur -

"Liga" (Kult - Buch) w » 1936,

Skład główny: Warszawa, Nalew-

ki 2-a. 1

| Powieść poprzedza przedmowa
drzewo nadaje się do ścięcia, zajrzy | „amiego autora, w której na str. IV

do sidel.
Propaganda komunistyczna przy-

cichła, chłop ma jej dość, zresztą
uciekinierzy z „raju” często przeni-

kają dopasa pogranicznego. Nie zna-
czy to, aby chliop stał się entuzjastą
państwowości polskiej. Są to dla
niego sprawy obo,ętne. Skąd zresz-
tą ma wiedzieć o kwestiach poli-
tycznych, prasy żadnej nie ma, po-
dobnie jak i książek. Rzadko gazie
znajdzie się kalendarz i to przeważ-
nie białoruski lub rosyjski.

WSPOMNIENIA HISTORYCZNE.
Wracam do Mołodeczna traktem,

obsadzonym  wiekowymi lipami i
brzozami. Ktoś, kiedyś, usiłował

stworzyć legendę, kolportowaną о-

becnie przez miejscowych żydów, że

lipy te sadziła caryca Katarzyna,

W rzeczywistości i lipy i trakt za-

wdzięczamy Tyzenhauzowi, poskar-

biemu litewskiemu, Obecnie trakt
brukuje sejmik. Ślady pochodu Na-

poleona spotykamy na każdym kro-
ku. W. nocy z 17 na 18 listopada

1812 r., między Kraśnem i Moło-

z werwą i należytą pełnią brzmie-

nia. Solistą tego jedynego wieczor-

nego koncertu był świetny pianista
p. Stanisław Szpinalski, który, dnia
tego doskonale usposobiony, przej-

rzyście i pięknie wykonał koncerty
Handla i Witolda Rudzińskiego.

Znakomitemu artyście należą się
słowa szczególnego uznania za pra-
cę, włożoną w przygotowaniu kon-
certu Rudzińskiego. Było to pierw-
sze wykonanie pierwszego wogóle

koncertu fortepianowego, zapisanego
na Wileńszczyźnie, Witold Rudziń-

ski, wychowanek Wileńskiego Kon-

senwatorium Iktėry klasę kompozycji
ukończył u prof. Szelżoweliejć, za-
prezentował się tym koncertem bar-
dzo dodatnio jako muzyk, mający coś
w muzyce do powiedzenia. W kon-

cercie jego, pierwszej większej kom-
pozycji młodego kompozytora, jest

jeszcze 'wiele rzeczy przypadko-
wych, nie potrzebnych, lecz jest tak-
że dużo bandzo dobrych pomysłów
melodyjnych i ciekawych efektów
dźwiękowych. Rudziński świadomie
unika banału i łatwych dróg, nie boi
się ostrych współbrzmień, umie zdo-

być się na wigor i energię rytmiczną
w pierwszej części koncertu, a su-

koncertu. Wogóle ta część druga wy- |wszorzędne, zwłaszcza żeńska część

czytamy taki ustęp (w wierzytelnym

' tłumaczeniu):

— „Tak jak my sprzedajemy ryby i

korzenie na ruinach świątyń Wenery i

Apolina, tak będą kiedyś nasze dzieci jesz-

cze rozkładać swoje towary na ruinach

świątyń chrześcijańskich, które spoglądają

na świat z wysokości Rzymu dumnie i |

TAKOVIKIdСа Еско

decznem, zaskoczył Francuzów 399
mróz. Konny korpus marszałka Ber-
thiera, prawie wszystkie konie i du-

ży procent ludzi padły ofiarą. W
starym modrzewiowym dworku w

Kraśnem nocował wielki syn Kor-

syki w odwrocie. Teraz mieści się

tam sala sądowa. O kominek, przy

którym Napoleon spędził bezsenną

noc, opiera się chłop, oczekując na

wyrok za pęidzenie samogonu.

Wśród ludu miejscowego mało się

wspomnień przechowało. Bieda, obo-

jętność, ot, tyllko gdzie niegdzie w

kresowe wołają o szkołę.
Złóżcie datek na Dar Narodowy
3-go Maja na szkoły Polskiej Macie-

rzy Szkolnej.
Konto czekaowe P. K. O. Nr. 700 168.

AIDS TETATTOO EPEE ZEZAPDCT

Inż. Lisois skonstruował nowe auto.
Motor jest 5-cylindrowy, napęd

lesie straszy, bo tam „chrancuskie ściśnionym powietrzem. Szybkość

mogiły”. ©. 5.

daje się szczególnie zasobna w nie-
banalną treść muzyczną.

Nawskroś męski talent Rudziń-

skiegozapowiada ciekawą i oryginal-

my! z wielkim zainteresowaniem śle-
dzić jej dalszy rozwój.

Już to Wilno jest jedyne, jeżeli

chodzi o serdeczne przyjęcia. Staje

się to powoli naszą specjalnością,

tak jak Kraków wyspecjalizował się

i jest bez konkurenci w urządzaniu

uroczystych pogrzebów.

Chór Obilić nie może chyba
uskarżać na zimne przyjęcie. Kwia-

tom i przemówieniom nie było

końca.

Zaczynam się obawiać, że sym-

patyczni Jugosłowianie wyjechali,
przekonani, że występ ich był dla
nas nigdy nie słyszaną rewelacją.

Tak oczywiście nie było. Chór
Obilić jest jednak bezwątpienia do-

skonały. Zdyscyplinowanie zespołu,

czystość intonacji, podatność zamie-

rzeniom lkapelmistrzów — imponu-

jące, tembardziej,że nie jest to prze-

cież chór zawodowy, iecz amatorski,
a w dodatku, rekrutujący się z tak

przelotnego elementu, jakim są aka- rową powagę myśli, o coniewątpli-

wie trudniej, w wolnej drugiej części

!

ną indywidualnošė twėrczą. Bedzie-

180 klm. na godzinę.

 

chėru. Co za soprany!!
Wysoka technika Obiliča grani-

czy Zz wirtuozostwem.
Szkoda, že nie moglišmy ustyszeč

tego świetnego zespolu przy wyko-
nywaniu jakiegoś większego poważ-
niejszego dzieła.

Słyszeliśmy tylko drobiazgi, przy-
czem zarówno waga gatunkowa i
atrakcyjność wykonywanych utwo-
rów wyraźnie słabła ku końcowi
koncertu.

Nie chcemy sądzić o muzyce ju-
gosłowiańskiej po rzeczach z który-
mi mas zapcznano na występie
Obilic'a. Nie wydaje się iednak, aby
muzyka ta zdobyła się na jakieś
własne piętno.

Najwiżoczniej chóry.  jugosło-
wiańskkie mają tak samo zaśmieicony:
repertuar rzeczami bez wartości,
jak nasze chóry.

Tylko, że nasz folklor muzyczny
ma o wiele więcej wdzięku i uroz-
maicenia pod względem nastrojów i
rytmów.

Bardzo przyjemne wrażenie zro-
biło niespodziane dla publiczności
wykonanie [przez chóry naszego
związku śpiewaczego hymnu  jugo-
słowiańskiego. Było to odpowiedzią
na zaśpiewanie przez Obilić hym- demicy. Materiały głosowe — pier- mu polskiego. S. W.
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Dzieci kresowe wołają o szkolę
Złóżcie datek na Dar Narodowy 3 Maja na szkoły Polskiej Macierzy Szkolnej. Konto czekowe P.K.O. Nr. 700.168
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Pielgrzymka ziemiańska do Częstochowy

  

Kronika wileńska |
W zrozumieniu tego, że obecnie Program pielgrzymki przewiduje 2 czerwca. Msza Św., Komunia

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? i przetworów mięsnych, lnu i apara- w Polsce nurtują dwie zwalczające 1 czerwca. Zebranie ziemian na:|Św. Po śniadaniu odczyt " M-ki Le-

Naogół w całym kraju dość pogodnie, tów radiowych. się idee, jedna, która wysoko nie- przeciw dworca Częstochowskiego, dóchowskiej, po czym zamknięcie

 

jedynie w dzielnicach południowo-wschod-, W. drugim «niu Komisja wysłu- sie przed sobą sztandar chrześcijań-|pochód województwami w porządku | zjazdu przez hr. Bniūskiego. Gremjal

nich przejśożówy”: wazoet zachmurzenia i chała dezyderatów i zapoznała się z |stwa, a druga, która stara się ten' alfabetycznym na Jasną Górę. |ne żegnanie Matki Boskiej Często-

miejącami deszcz. : | aktualnymi problemami, _wchodzą-| chrześcijanizm zwalczać, ziemiań- Msza św. z kazaniem O. Jana Ro- | chowskiej. Ślubowanie.

Lekki wzrost temperatury. Słabe wiatry cymi w zakres wywozu rękawiczek| stwo polskie postanowiło zadoku-|stworowskkiego, majznakomitszego Koszta pielgrzymki w  przybli-

miejscowe. į

NEKROLOGIA.|
— Za duszę śp. prot dr. Ta-

deusza Wąsowskiego zostanie od-

prawiona Msza św. dn. 29 kwietnia

rb. o godz. 8-ej w kośc. św. Jerzego.

O czym powiadamia Wil. Koło

Zjedn. Polsk. Lekarzy Katolików.

” Z MIASTA.
— Obniżka ceny mydła, herbaty

i kawy. Od 1 maja zaczną obowią-

zywać obniżone ceny na najwięcej

nabywane gatunki herbaty, kawy

zbożowej i kawy mieszanej i mydła
do prania. Ceny; zmniejszone zosta-
ną o 10 proc. (h)
— Zarządzenie na czasie. W nie-

których branżach a zwłaszcza w
branży: koniekcyjnej istnieje w Wil-
nie od dawien dawna zwyczaj łapa-
nia klientów na ulicach. Żydzi na-

ganiacze zaczepiają przechodniów i

proponują im nabywanie towarów,

dzieje się to przeważnie w dzielni-
cy ghetta. W] związku z tym wyda-

no specjalne zarządzenie zabrania-

jące _ zaczepiania przechodniów

przez subjektów i właścicieli skle-

pów. Winni pociągani będą do su-
rowej olipowiedzialności. (h)
— Teatr Miejski nadal dzierża-

wić będzie dyr. M. Szpakiewicz.
Dnia 20 b. m. minął termin dzierża-
wy Teatru Miejskiego przez dyr. M.
Szpakiewicza. Natomiast z dniem 1
maja r. b. upływa ostateczny termin
wymówienia dzierżawy przez p.Szpa
kiewicza. Ponieważ ze strony zarzą-
du miasta jak również i ze strony p.
Szpalkiewicza nie wniesiono  termi-
nowego wymówienia lūžieržawy te-
atru, wnioskować należy, że na rok
1937-38 Teatr Miejski dzierżawić bę
dzie dyr. M. Szpakiewicz. (h)
— Budowa domu katolickiego

przy paraiji WW. Świętych. Podjęta

została budowa domu katolickiego

przy parafji Wszystkich Świętych,

przerwana poprzednio na okres zi-

mowy. Ostatnio prace posuwają się

raźnie napizód i prawdopodobnie

wikrótce ten dom zostanie wykoń-
czony. (m)

SPRAWY WOJSKOWE.
— Pobór główny 1937 r. Ukaza-

ły się obwieszczenia wojewody wi-

leńskiego o powszechnym obowiąz-

ku wojskowym mężczyzn stawienia

się do poboru głównego w 1937 r.

Wojewoda wzywa do stawienia

się ido poboru niżejwyszczególnio-
nych mężczyzn: a) urodzonych w

r. 1916, b) urodzonych w 1915 i 1914

roku (kat. B.), ©) podlegających po-

wszechnemu obowiązkowi, wojsko-

wemu (do 50 roku życia), którzy z

jakichkolwiek powodów nie uczynili

zadość obowiązkowi stawienia się

do poboru, d) którzy zostali przyję-

ci do ochotniczej służby wojskowej,
a następnie zwolnieni z tej służby

paz odsłużeniem WE
TESU CZ ej i rzed 051 К-

ciem viela owo e) tych

(w wieku do rocznika 1887 włącz-

nie), którzy uzyskali obywatelstwo
lskie (od czasu powstania Pań-

stwa Polskiego) w drodze nadania,
uznania oraz przez przyjęcieurzędu

polskiej ie państwowej, a w
którzy dotychczas nie dopełnili obo-
wiązku stawiennictwa do poboru

wojskowego, 9 , mężczyzn, którzy |

złożyli we właściwym czasie do P.

K. U. podania o przyjęcie do służby
ochotniczej i zostali wciągnięci
przez powiatowe władze -admini-|

stracji ogólnej do list poborowych
laochotników.

Obowiązek stawiennictwa do po-
boru nałeży spełnić przed Komisją
Poborową, właściwą dla tej gminy,
w której rejestrze poborowych po-

borowy został zapisany.

W Wilnie przegląd się rozpoćz-
nie w dn. 4 maja r. b

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— W dniach 26 i 27 bm. obrado-

wała w Wilnie w lzbie Przemysło-

wo - Handlowej międzyministerialna
Komisja dla spraw eksportowych. |

W. pierwszym dniu Komisja we-|
szła w kontakt z eksporterami drew;

na, tektury, terpentyny, dyłkty, wy-|

robów szklanych, wyrobów kon-|

iekcyjnykh, olejarstwa, drutu i

gwoździ, obuwia gumowego, trzody

skórzanych, wyrobów  włókienni-

czych (z okręgu białostockiego), fu-

trzarstwa, grzybów i konserw ryb-
nych. A

SPRAWY SZKOLNE.
— Koncesjonowane przez Kura-

torium Okręgu Szkolnego  Wileń-

skiego Kursy Zawodowe Stenogralii

im. „Komisji Edukacji Narodowej“

w Wilnie przyjmują zapisy do pierw-

szej grupy od dnia 23-go bm. Cał-

kowity Kurs trwa 10 miesięcy. Po-

czątek wykładów 5-go maja r. b.

Bliższych szczegółów udziela co-

dziennie za wyjątkiem niedziel i

świąt Kancelaria Kursów Dokszał-

cających im. „K. Е. N.* przy ulicy

Benedyjktyńsikiej 2 drugie piętro od
10—13 i od 15—20-ej.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd Związku Akademików

Województwa  Nowogródzkiego i

byłej Ziemi Mińskiej 'U.S.B. wWil-

nie podaje do wiadomości członików,

że urzędowania Zarządu odbywają

się w lokalu Alkademickiego Koła

P. M. S. w Wilnie przy ul. Zamko-

wej 24-—8 w niedziele od godz. 11-ej

do 12-ej we czwartki od godz. 20-ej

do 21-ej.
Przytem Zarząd powiadamia, że

nowe władze związku ukonstytuo-

wały się jak następuje: prezes —

Nowogródzki Józef, członkowie —

Szczeniowski Konstanty, Bacharów-

na Nadzieja, Knappe Marian, Ko-
twicki Aleksander.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— środa Literacka. W. dn. 28 bm.

wygłosi Dr. Jerzy Orda dyskusyjny

odczyt p. t. „Odrębności stylowe

dawnej Sztuki wileńskiej”,  ilustro-

wany przeźroczami. Początek o g.

20 m. 15.
—Walne zebranie członków ko-

lonii letnich odbędzie się we czwar-

tek o godzinie 18 w sali Stow. Tech-

ników przy ul. Wileńskiej Nr. 22.

Zebranie ma charakter  sprawo-

zdawczy, poza tym będzie rozwa-

żana sprawa zlikwidowania T-wa.

— Zebranie Zrzeszenia Lekarzy,

absolwentów U. S. B.. W. środę, 28

b. m., o godz. 20-ej, w lokalu Izby

Lekarskiej przy ul. Dąbrowskiego

10, odbędzie się zwyczajne miesięcz

ne zebranie z następującym porząd-

kiem obrad: 1) p. Romanowska —

„Nowoczesne problemy w walce zj

gruźlicą”, 2) sprawy organizacyjne, ;

3) wolne wnioski.
KRONIKA POLICYJNA.

nizowania ogólno-ziemiańskiej piel-

ka ta może dopiero wtedy spełnić
swoje zadanie, o ile będzie masor

wa, 0 ile przed obrazem Cudownej

Matki Boskiej  zgromadzą się

gremjalnie wszyscy ziemianie pol-

scy, by ślubować ofiarną służbę z

Jej Imieniem na ustach dla dobra

Ojczyzny i Narodu.

TSO NILLAIKOTRS mm

2 mtr. od miejsca katastrofy.

Szymonowicz padając uległ złamaniu

mogi i rozstrzaskaniu czaszki. (h)

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance Dzisiaj

o godz. 8.15 po cenach propagandowych

po raz przedostatni arcydzieło Juliusza

Słowackiego „Mazepa”* w premierowej ob-

sadzie zespołu.

— Gościnne występy Steiana Jaracza

w Teatrze Miejskim na Pohulance. — W.

sobotę wieczorem rozpoczyna gościnne

występy genialny aktor Stefan Jaracz wraz

z pełnym zespołem teatru „Ateneum w

Warszawie. Stefana Jaracza ujrzymy w

jednej z największych jego kreacji w roli

Arnolda w Molierowskiej „Szkole  žon“.

Resztę wykonawców stanowi zgrany ze-

spół teatru „Ateneum”: Janina Polaków-

na, Halina Hamińska, Leszek Pośpiełow-

ski, Stanisław Daniłowicz, Juliusz * Łusz-

czewski, Aleksander Maniecki, Jan Orlicz

i Tadeusz Żelski. Reżyseria Stanisławy

Perzanowskiej, ilustracja muzyczna Roma-

na Palestra, dekoracje i kostiumy Włady-

sława Daszewskiego. Przedsprzedaż bile-

tów rozpoczęła się już w kasie teałru

„Lutnia“. я *

— Teair Muzyczny „Lutnia“. Występy

J. Kulczyckiej. Ostatnie przedstawienia

„Władczyni Filmu”, Dziś i jutro ostatnie

dwa przedstawienia op. Gilberta „Wład-

czyni Filmu“, Ceny propagandowe.

— Sobotnia premiera w „Lutni“. Try-

skająca humorem, przezabawna w  sytua-

cjach i treści op. Hirscha „Tancerka z An-

daluzji* ukaże się pe raz pierwszy w sobo-

tę 1 maja. W rolach głównych: Kuiczycka,

Wawrzkowicz. Szerokie pole do popisu

będzie miał również balet z M. Martówną

na czele.

— „Złocisty ptak* w „Lułni”. Czynią

się ostatnie przygotowania ku zrealizowa-

niu premiery widowiska dla dzieci i mło- 
—Szajka złodziejska na czele z żydem.

Policja aresztowała w Wilnie szajkę Ło!

dziejską na czele której stał znanyzłodziej |

i oszust Abram Berson (Lidzki 3—14). |

Podczas rewizji u zatrzymanych  zna-

leziono mnóstwo przedmiotów pochodzą: |

cych z kradzieży. (h)

WYPADKL!
— Miły synalek. Na tle osobistych po-|

rachunków między ojcem Józeiem  Ran-|

kiewiczem (Trakt Lidzki 13), a synem je-

go Wincentym dochodziło do zajść i bójek.

Wczoraj podczas kłótni Wincenty Rankie- |

wicz usiłował pozbawić życia ojca, który|

o wypadku tym powiadomił policję. (h) |

— Faworyt łopatą po głowie bije swe-

go sąsiada. Do szpitala św. Jakóba dostar-

czono Alojzego Ciesiuńskiego lat 19, zam.,

przy ul. Legionowej 53 z ciężkimi ranami

głowy:
Jak się okazało Ciesiuński zraniony

został łopatą przez Jana Faworyta (Ce-

drowa 32) podczas kłótni wynikłej na po-

dwórku tegoż domu . (h)

Zaginięcie 16 letniego chłopca.

16 lelni Aleksander Sidorowicz (Mostowa

25), wyszedł z domu i dotychczas nie po-

wrócił, Policja zarządziła poszukiwania

za zaginionym. (h)
— Wykopanie szkieletów ludzkich w

piwnicy domu. W piwnicy domu przy ul.

Ostrobramskiej 7, podczas rozkopywania

mi natrafiono na szkielety ludzkie. |

Wykopano 3 czaszki i kilka piszczeli.|

O wypadkach powiadomiono władze

śledcze. (h)
— Zderzenie auta z mołocyklem. Wczo-

raj w godzinach południowych przy zbiegu

ul. Wileńskiej i zauł. Dobroczynnego 8а)

mochód ambulansowy T-wa Przeciwgružli- |

czego zderzył się z motocyklem, powożo- |

nym przez 30-letniego P. Szymonowicza z;

Malkowszczyzny śm. holszańskiej. Zderze-

nie było tak silne, iż motocyklista wyrzu-

sony został z siodła na bruk wodległości

 

zie:

| abonentów radiowych-

dzieży „Złocisty ptak”. Premjera w nie-

dzielę o godz. 12.15 w poł.

— Występy hinduskiego zespołu ba-

letowego w „Lutni“, 5 i 6 maja šwiatowej

sławy zespół baletowy „Meneka“.

— Recital iortepianowy W. Małcużyń-

skiego w „Lutni”, W piątek 7 maja odbę-

dzie się recital fortepianowy Witolda Mał-

cużyńskiego, laureata Ш-во międzynarodo-

| wego konkursu im. Fr. Chopina.

2 za kotar studio
Wielki Konkurs Radiowy dla wsi przedłu-

żony do 1 czarwca 1937.
Na skutek licznych próśbmieszkańców

wsi i organizacyj wiejskich termin Wiel-

kiego Konkursu Radiowego dla wsi, który

upływa z dniem 1 maja został obecnie

przedłużony do dnia 1 czerwca br.

Uczestnicy konkursu mogą zdobyć 500

cennych nagród, jak ŻYWY inwentarz, ra-

diowe odbiorniki lampowe, narzędzia rol-

ery, gramofony, zboże na zasie-
nicze, row: K p

4 owocowe i wiele in-
wy, nasiona, drzew

nych pożytecznych przedmiotów.

Aby zdobyć jedną z tych cennych na-

y do In. 1 czerwca pozyskać

znajomych jak najwięcej

Listę pozyskanych

abonentów należy do dn. 15 czerwca br.

przesłać pod adresem: Polskie Radio, War-

szawa, Mazowiecka 5, „Wielki Konkurs

Radiowy dla Wisi”.
W Wielkim Konkursie dla Wsi może

może brać udział każdy mieszkaniec wsi,

dalej każda gmina lub gromada wiejska,

świetlica i dom ludowy, a wreszcie każda

wiejska organizacja społeczna.

Audycja strzelecka odbędzie się w radio

w dniu 3 maja.

Z okazji Święta Narodowego audycja

strzelecka, która miała się odbyć w dniu

10 maja nadana zostanie dn. 3 maja o godz.

19,00 i nosić będzie charakter okoliczno-

śród wystarcz

wśród sąsiadów i

grzymki do Czestochowy. Pielgrzym|

mentować swoje stanowisko, zwią-|kaznodziei w obecnej dobie. W; sali

zane zresztą z jego odwieczną tra- | Rycerskiej konierencja, którą otwo- |

dycją, że „z Bogiem każda praca' i

w tym celu powstał projekt zorga-|
rzy prezes hr. Bniński. Przemówie-

nie wygłosi Kardynał Hlond, po

czym O. Woroniecki wygłosi odczyt

pt. „Obowiązki ziemianina”. Droga

Krzyżowa na wałach. Spowiedź.

Wieczorem na Wałach procesja.

- wy zeuj -

OD ADMI
Uprzejmie zawiadamiamy,

prenumeratę do dn. 30

W. kaplicy św. Kazimierza w

Bazylice skradziono w dniuonegdaj-

szym relikwiarz.
W dniu wczorajszym w jednej z 
LIDA. Zorganizowany swego

jczasu w hutach szklanych „Niemen”

‚ Związek Robotników Chemicznych

„ZZZ uległ przed kilku dniami zupei-

nej likwidacji. Członkowie samo-

|rzutnie stopniowo występowali, w

Z dniem 30 kwietnia br. zostaje

wznowiiona regularna komunikacja

lotnicza ma linii Warszawa — Wil-

no — Riga — Tailin — Helsingiors.

Samoloty kursować będą co-

dziennie prócz niedziel wś. roz-

kładu:
przylot z Rygi godz. 10 min. 25

odlot do Warszawy 10 min. 45

przylot z Warszawy 14 min. 35

W dniach 20 listopada i 15 grud-

nia r. ub. uległo konfiskacie wileń-

skie pismo litewskie „Vilniaus Ry-

tojus“ za zamieszczenie artylkiułów

p. t. „Jeszcze o szkołach początiko-

wych” i „Nazwy miejscowości, naz-

wiska, gramatyka i etyka”.
W. dniu wczorajszym: sprawę po”

wyższą rozpoznawał Sąd Grodzki w

Wilnie.
5277: 00055

Polskie Radio Wilno
Środa, dnia 28 kwietnia 1937 r.

6.50: Muzyka z płyt. 7.30: Polska Ka-

pela Ludowa Feliksa Dzierżanowskiego.

11,30: Audycja dla szkół. 11.37: Sygnał

czasu i hejnał, 12.03: Mała orkiestra Pol.

Radia pod dyr. Z. Górzyńskiego. 12.50:

Normalizacja sprzętu w gospodarstwie do-

mowym, pog. 13.00: Muzyka popularna.

15.00: Wiadomości „gospodarcze. 15.15: W

rytmie tanecznym. 15.25: Życie kulturalne

miasta i prowincji, 15.30: D. c. nowel „Gę-

si“ J. Pockera. 15.45: Uwertury operetko-

we. 16.10: „Powiadały ptaki wiosenne, co

widziały gdzie pieprze rośnie” — obrazek

dla dzieci starszych. 16.30: Polskie pieśni

ludowe i utwory skrzypcowe w wyk. Olgi

Łady. 17.00: W walce ze szpiegostwem —

odczyt. 17,15: Koncert kameralny. 17.50:

Pogadanka „Ze świata przyrody”. 18.00:

Pogadanka aktualna. 18.10: Wiadomości

sportowe. 18.20: Skrzynka ogólna. 18.30:

Kwadrans harfy. 18.50: Młodzież wiejska

przy pracy na roli, pog. dla gospodyń wiej-

skich. 19.00: Entuzjaści ośrodków Wycho-

wania Fizycznego — audycja. 19.25: Pepi-

ta — marsz wojskowy. 19.30: Negro spiri-

tuals, 19.45: Ze świata bajki. 20.35: Chwila

Biura Studiów. 20.55: Pogadanka aktualna.

21.00: Opowieść o Chopinie. 21.45: Czego

nasze chóry nie śpiewają. 22.10 Ekspery-

mentalny Teatr Wyobraźni, dramat Kali- ściowy,
dasy pt, „Sakuntala“,

| żeniu 33 proc. zniżki kolejowej in-

dywidualnie. Koszta utrzymania w

| Częstochowie i noclegu około 10 zł.

Zgłoszenia w. Wilnie celem wy-

| robienia zniżki do Rady wojewódz-

| kiej Zw. Ziemian (Mickiewicza 15)

jw godzinach od 12—14, względnie

Iw lokalnych oddziałach powiato-

wych Zw. Ziemian do dnia 1 maja.

NISTRACJI
że wszystkim naszym ;SZ.

PRENUMERATOROM, którzy nie opłacą należności za
b. m. będziemy zmuszeni

bezwzględnie wstrzymać przesyłanie pisma.z dniem

1-ga maja

 

bocznych kaplic skradziono również
dwa lichtarze posrebrzane.

Skradzione przedmioty nie przed-

stawiają większej * wartości. Policja
poszukuje sprawców.

Całkowita likwidacja ZZZ w Niemnie
końcu prezes Stanisław Piłko także
wystąpił, pociągając za sobą zupełną

likwidację związku. Zaznaczyć

trzeba, że związek ten liczył nie-

gdyś około 450 członków. Obecnie

| rozwija tam się dobrze związek zaw.

| „Praca Polska“.

Komunikacja lotnicza z Wilnem
odlot do Rygi 14 min. 55

Wg. nowego rozkładu lotów Wil-

no otrzymuje w ten sposób bardzo

| dogodne połączenie w jednym dniu

|z: Rygą, Tallinem, Helsinkami i

| Warszawą, a pozatem. przez War-
szawę z Gdynią, Katowicami, Lwo-

| wem i Bukaresztem, oraz w dwa dni
JE Krakowem, Poznaniem, Berlinem i

portami Zachodniej Europy.

„Viiniaus Rytojus“ przed Sądem
Na oskarżonych zasiadł redaktor

odpowiedzialny „Vilniaus Rytojus“
p. Juljan Nowik, oskaržony o poda-
nie wiadomości fałszywych i mogą-
cych wzbudzić niepokój publiczny,
gzyli z art. 170 K. K.

Charakterystyczne i znamienne
było tłomaczenie się oskarżonego,

iż nie zna treści zamieszczonych w
„swem piśmie artykułów, gdyż...
bardzo stabo umie czytać „druko-
wane', zaś „pisanego” wicale' czytać
nie potrafi.

Obronę wnosił adw. Chil pod ką-
)tem widzenia merytorycznym, usi-

łując udowodnić, że omawiane w

akcie oskarżenia artykuły nie za-

wierały cech przestępstwa z art.

170 K. K.
W wyniku rozprawy Pp. Juljan

Nowik skazany został za każdy z

artykułów na 2 tygodnie bezwzględ-

nego aresztu i 50 zł. grzywny. (mik)

Teatr pod Lidą
W, odległości 2 kkm. od Lidy we

ws Małejkowszczyzna w sosnowym

młodym lasku wybudowany został

znacznych rozmiarów teatr letni,

przeznaczony: do wszelkiego rodzaju

imprez _widowiskowych. Budynek

ten postawił rolnik Teofil Golmontt

na własnym gruncie, przeznaczając

do użytku istniejących w Lidzie or-

ganizacyj społecznych.

Zaprzysiężenie
110 sołtysów

POSTAWY. Dn. 24 bm. wDuni-

łowiczach odbyło = w
za-

rzysiężenie 110 sołtysów 1 ;

Ёл(›у: 8 gmin powiatu postaw

ego,
za i 
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HELIOS | Premiera,

UpiÓT na

Najnowszy film o rozgłosie światowym

reżysea RENE CLAIRA

sprzedaż
__ Wfrol. grów. najplękn. amerykanka JEAN PARKER

а + ЕЙ i ulubieniec kobiet ROBERT DONAT
Nadprogram: Kolorowa atrakcja Disney'a i aktualia

wpięknym
fiimie

muzycznym

 Śpiewak kró'

 

Nadprogram: Piękny dod

Polskie Kino

Światowid
W rolach głównych: znakomita,

egzotyczna gwiazda
napięcie akcji.

Dziś wielki
film

polski p. t.

Reri,

 

Król śpiewaków—
ów

WIEDEŃ_LONDYN
latek muzyczny i aktualia

(LARA PERŁA
Brodniewicz,Želichowska,

NiezwykleZnicz i inni.E. Bodo,
Niespotykany przepych wystawy. Nad program ciekawe dodatki.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - INSTALACYJNA

„B U D
DZIAL BUDOWLANY

DZIAŁ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY.
Porady prawno - techniczno - budowlane, Projekty, kosztorysy, nadzór tech-
niczny, Terminowe kopiowanie planów

ul. Zamkowa 18

zk

ULGA DLA CIEAS

laj Przy reumatyzmie, artret:

  

OWA'
DZIAŁ ELEKTRO-TECHNICZNY

 

 

Ryszard TAUBER|

 

Ostat-ie dwa dni
w cudownymGD shirleyEEE EE.

Wkrótce wspaniała premiera rewelacyjnego filmu polskie go
posiada charakter wybitnie międzynarodowy zrealizowany kosztem 750000 zlotych

DYPLOMATYCZNA
ZONA

j Przy realizowaniu filmu brał udział wyszkolony sztab za granic z-
nych techników i fachowców

Giełda warszawska
z dn. 27. 4. 37.
Dewizy:

 

„POLSKI DON
OBZIEŻGWY *
WILNO. Rain S 211.94

ańsk 100.20 98.80
= Fmsterd. 289.40 = 290.12

poleca w wielkim Londyn 26.10 26.17
borze N. J. czeki 5275, 528'|.

s Paryż 23.41 23.47
Ubiory gotowe Praga 18.37 18.42

Akcje:
damskie, męskie,

dziecinne uczniow-
Bank Polski 100.00

Papiery:

  

skie Вi 3 proc. poż. Inw. I emisja 65.751 rysunków ma rotacyjnej kopiorce Ceny niskie SRA wadi O
elektrycznej. 5 proc. konwersyjna 59.25

telefon 25-23 5 „ kolejowa 57.00 57.25
7 82, SONA 54.50 kupon 810

4 „  premj. dolarowa 44,25
=R 0 D ŁO P RA cY 7 „ stabiliz. 368.00 kupon 5.88

— —› = WILNO, TROCKA 19—4 4 „  konsolid. 55.25 53.88
RPIĄCYCHI przyjmuje w godz, 9 r. — 5p.p.wszelkie walut gy:yzmie, nerwobėlach, AL Е к ь * Dol. amer. 528 525 i półAL SER я > й CZYTAJCIE obstalunki jak i reperacje w zakresie: | Marki niem. 124.00 121.00ischias i t.p. skutecznie działa naoieranie ROZPOWSZECH- т TW i

Rej. TRYKOTARSTWA — nowe serwetyi re- | Gjęłda zbožowo -towarowa
Nr. 39 | NIAJCIE PRASĘ peracje trykot. i pończoch, BIELIŻNIAR-
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„Einbeta-Stawolit“
Mgr, W. PAZDZIERSKIEGO

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych

Fabr. Chem. „Pharmachemia”, Bydgoszez.
——- LZ:

 

 

NARODOWĄ

 

i iniarska w Wilnie

z dnia 27 4. 37.

STWA I KRAWIECCZYZNY.

Ceny b. niskie.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

Ceny za towar średniej handlowej ja-

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor-

ŚAAAARALAAAAA ab AA ARADASADAMS

Chuda stara szkapa
staroswiecki wóz
dodchmielonych gości
na hulanki wiózł...

ООгОКаГ1
Nr. 13

zabawna komedia pelna žycia, werwy
beztroskiego humoru.

ST. SIELAŃSKI.
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sport.
BIEG NARODOWY 3-go MAJA

zmiana godzin w biegu.

W związku z uroczystościami,
|jakie odbędą się w godzinach przed-
południowych dnia 3-g0 maja go-
dziny „Biegów Narodowych  3-go
maja“ zostają przesunięte nastę-
pująco:

Kategoria I Młodzież szkolna i
pozaszkolna w wieku 16—18 lat.
Trasa biegu 2300 mtr. Start i meta
na stadionie Pióromont.

Zbiórka zawodników na stadio-
mie o godzinie 8.15. Start o godzi-
mie 9.00.
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"RANK BUCK I FERRIN FRASER. Zi Wisi oto na niebieskim niebie, bla-|jak spędzam dzień w obozie w pół- _ Pierwszy to mój rozkaz co rano:

„MAły i
yer również czekał w szalo-

nym napięciu, głęboko oddychając,
na ten sam sygnał co setki krajow-
ców — na głuchy huk bębna.
mu zawtórują, jeden po drugim, aż
hasło zbiórki sięgnie poza drzewa,
poza moczary, poza wioski, aż się
rozleje na całą czekającą dżunglę.
Wtedy nadciągną ze wszystkich za-
ikątków dżungli, rozkrzyczanej, ro-
zełkanej biciem w bębny, roje prze-
"sądnykh ikulisėw, oszalałych Mala-
jów, dzikich sakai — zamordować
białą Ikobietę, uznaną za tygryso-
łaka!

Zegar cykał niezmordowanie i je-
go cichutki głos wydawał się alar-
mem bębna — pierwszego bębna —
śmiertelnego bębna...
W ciszy rozległ się wrzask tubyl-

ca, niby: przeraźliwy dźwięk dzwo-
nu, Przybliżył się, stał się donośny,
triumfalny er sięgnął po
strzelbę, Ale bębny milczały.
W drzwiach stanął Salleh, boy

Dwyera. Twarz mu lśniła jak mokra
miedź, oczy: jaśniały blaskiem.

Tuan! Tuan! — zakrzy-
czał — Harimu besar!

Inne |

Tyśrys

pazury”
przyjść — tygrys złapany!

Dwyer zniżył strzelbę,
— Tygrys złapany, Salleh?

„ tak, tuan! Złapany w
pułapkę o księżycu, jak twan mó-
wić! Nie tygrysołak — prawdziwy
tygrys, szerść i krew! Wszyscy
szczęśliwi — wszyscy radzi. Mem
teraz wolna, bo sakai wiedzieć, że
„ona mie tygrysołak!
| yer spojrzał na mem, która
płacząc ukryła twarz na ramieniu
męża.

Tę historię opowiedział mi Bill
,Dwyer przy świetle lamp i brzęku
owakiów ma tarasie „E. i O, Hotel“
w Penangu mad cieśniną Malakka.
Możnaby się oburzać na tubylców,
„ale trzeba pamiętać, że ich od dzie-
ciūstwa straszą tyśrysołakami, tak
(jalk nam każą wierzyć, że nasze kra-
je są najkulturalniejsze. My jesteś-
my z Zachodu, oni ze Wschodu i

| wątpię, czy nam się kiedy uda prze-
„niknąč ich umysłowość.
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Obozowisko w dżungli.

Księżyc szyblko znika w dżungli.

   

nocnym Jahore, o! tym, co się dzieje|
na naszym karczowisku wśród wiel-|
kiej dziczy między świtem i zmierz-
chem. Więc słuchajcie.

dy, srebrny i delikatny jak z papie-
ru ryžowego. Gidzieš z wilgotnych
mroków ogromnej paproci dolatuje|

|brzydkie zawodzenie hieny, która,
przechyliwszy łeb w tył, wyje do
cichej, srebrnej latarni Nagle latar-
nia gaśnie, jak zdmuchnięta świecz-
jka. Z za widnokręgu wypływa złota
pożoga słońca. Dżungla budzi się,
ja z dżunglą człowiek dżungli.

Widzi skrawek nieba w obramie-
niu połyskujących liści, szary, bo
przesłonięty siatką na moskity, za-
bezpieczającą łóżko. Słyszy z odle-
głości pół mili śliczny zew argusa —
samca i zdumiewa się, że dźwięk
może być taki cudny. Słyszy zamie-
rające echo mocnego koncertu żab
drzewnych i pierwsze  poćwierki
jaszczurek, iktóre budzą się do ży-
cia wśród ikonarów nad jego głową.

O! dziwo! wstaję w złote, roz-
śuiewane rano dżungli z łóżłka polo-
wego — w: klatce! Klatka, właści-
we pomieszczenie «dla schwytanych
zwierząt, ale dla ich pogromcy —
mie bardzo. Ajednak inaczej być nie
może. Moja sypialnia jest dosłownie
klatką, co! nie znaczy, żebym był w
miej uwięziony. Po prostu bronię
się w ten sposób przed odwiedzina-
mi gości z dżungli. Sufit i ściany są
zrobione z mocnej, elastycznej siat-
iki drucianej, której nie poradzi naj-
dziksza pantera czy tygrys. Dzięki
tej solidnej, metalowej klatce, ja i
moi ludzie możemy spać spokojnie
'wśród niebezpieczeństw długiej no-

"| dżungli. Często opowiadałem o zwie-

Z odległości dwóch mil dochodzi go
żałosne, wdzięczne nawoływanie sa-
r:otnego gibona. Wiewiórki zaczy-
rają poszczekiwać, szare niebo błę-
Litnieje, nastaje dzień. :
Taka zawierucha ślicznych dźwię-

kėw, cieni i złotych świateł .wita
айу mowy idzień, jaki spędzam w

cy w: dżungli.

Wstaję, przeciągam się, wycho-
dzę na ciepłe słońce. Ali przynos.
mi z pobliskiego potoku miskę let-
niej wody do mycia. Senność pierz-
cha z moich oczu. Strząsam wodę
z włosów, spoglądam na słońce, na
błękitne malajskie niebo, rad, że ży-
ję, gotów do pracy.rzętach, o ich zwyczajach, życiu i
— Boy, bowa buwoa! — wołam,pełnych wrażeń łowach na nie, ale  

„Boy, przynieś owoców!” Ali przy-
nosi, jak zawsze z powagą na brą-
zowej twarzy, rozjaśnionej biało-
ścią zębów, połyskujących słabo w
słońcu.
Wspaniałe owoce przynosi mi Ali

ma wielkim, zielonym liściu banano-
wym, kltóry podtrzymuje ostrożnie
giblkimi rękami. Jest wielkie jabłko,
trochę dojrzałych drobnych bana-
nów, wielkości małego palca, mango
i pół tuzina mangostanów.

Te mangostany, to najwyśmienit-
sze owoce wiświecie, przysmak, któ-
rego królowa Wiktoria żądała od
Cesarstwa Indyjskiego i nigdy nie
mogła otrzymać. Bowiem owoc ten
dojrzewa tak szybko i psuje się tak
łatwo, że miesposób go przewieźć
nawet najszybszym okrętem w chło-
dni. Ale czasy się zmieniły, Gdyby
ukochana . królowa Anglii z przed
jednego pokolenia dziś żyła, iżycze-
nie jej dałoby się spełnić, gdy poza
Wschodem tylko w jednym miejscu
można dostać ten owoc za szaloną
cenę — mianowicie w Londynie.
Tylko do Londynu, nigdzie indziej,
dostarczają 60 szybkie holenderskie
samoloty pocztowe, łączące Azję
wschodnią z Europą zachodnią.

(D. <. n.)  nigdy nie mówiłem o sobie, o tym, |klaszcząc głośno w ręce.
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>2MINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz, 9 — 18. CENY PRENUMERATY,
CENY OGŁOSZEŃ: ка wiersz milimetr, przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komumika
słowo xi. 0,15, słowo tłuste zł, 0,25. Kronika redakcyjna | komunikaty za wiersz druku 30

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

s miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową sł. 2 gr. 50, kwart

$r. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25%/ drożej. Dln poamikujących pracy
sobie prawo smiany terzaiau druku ogłoszeń ł nie przyjmuje sastrueżeń miojsea;

Dzukarnia A. Zwierzyńskiego Wilno, Mostowa 1.

 

alałe sł 7 gr. 50, zagranicą sł, 6—
ty sł 1— sa mm. jednoszp., nekrologi 40 gr., ma teketem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym sa

50% zmiżki. Administracja sastrzega

Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ,


