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Rok VIII. Mr. 105 (2047). Wilno, Czwartek 7 Maja 1931 r. 

Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

Cena 20 groszy. 
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Soejalistyczne święto 1 maja, uch- 

walone przez Il-gą Międzynarodówkę 

pod koniec ubiegłego stułecia, ma za 

sobą bogatą przeszłość. Początkowo 

był to dzień walki, dzień demonstra- 

cji proletarjatu fabrycznego, naradza- 

jącego się i domagającego się praw 

politycznych i społecznych. W tym 

okresie dzień 1 maja miał znaczenie 

wielkie, bo z jednej strony był dniem 

przegłądu sił zorganizowanego prole- 

tarjatu, z drugiej zaś świadectwem, że 

klasa robotnicza dąży do pełni swych 

praw politycznych i społecznych. 

I z roku na rok dzień 1 maja był 

nietylko rewją sił proletarjatu w każ- 

dem państwie, lecz i jak gdyby pod- 

sumowaniem biłansu zdobyczy klasy 

robotniczej. A zdobycze te były z roku 

na rok coraz poważniejsze. Zwycię- 

sko skończyła się wszędzie walka o 

powszechne, równe prawo wyborcze 

do parlamentów i ciał samorządowych 

o wolności obywatelskie druku, słowa, 

zgromadzień, strajków. Następnym e- 

tapem zdobyczy klasy robotniczej by- 

ło ustawodawstwo społeczne, 8-godzin 

ny dzień pracy, ubezpieczenia społecz- 

ne, ochrona pracy i t. d. 

W ten sposób klasa robotnicza 

— z klasy nędzarzy i parjasów stała 

się klasą odgrywającą nieraz decydu- 

jącą rolę w życiu danego państwa. 

Wojnasten proces przyśpieszyła, a 

przedewszystkiem wyrównała sytua- 

cję klasy robotniczej pod względem 

praw politycznych i społecznych na te 

renie całej Europy. Przedstawiciele 

klasy robotniczej — socjaliści — co- 

raz liczniejszy zaczęli brać udział w 

rządach poszczególnych państw. 

W tym okresie 1 maj stał się 

dniem istotnego uroczystego Święta 

Pracy, w wielu państwach dniem: ofi- 

cjalnym, podczas którego klasa ro- 

botnicza nie demonstruje, lecz manife- 

stuje swoją siłę i znaczenie w życiu 

państwowem danego kraju: 

Ale oto w ciągu ostatnich lat ob- 

serwujemy stałe i stopniowe zmniej- 

szanie się znaczenia 1-g0 maja, pomi- 

mo, że prawie już nigdzie rządy nie 

przeszkadzają w jego świętowaniu. 

Jest to skutkiem tego kryzysu, kió. 

ry wszędzie przechodzi socjalizm. Po- 

tężny cios zadał socjalizmowi koniu- 

nizm, który na terenie Rosji doszedł 

do władzy i realizuje tam w swojem 

mniemaniu ustrój socjalistyczny. 

Socjalizm. reprezentowany przez 

Il-gą Międzynarodówkę, zasadniczo 

przeciwstawia się komunizmowi i nie 

chce iść pod jego komendę, a jedno- 

cześnie jest o tyle słaby, że nie słać 

go na samodzielne ujęcie władzy w 

swoje ręce, — z drugiej zaś strony 

  

nie ma odwagi pójść na istotną i szezc 
żę 

wiołami burżuazyjnemi. W ten sposób 

  rą współpracą z demokratycznemi 

socjaliści coraz bardziej znajdują się 

poza marginesem życia państwowego 

poszczególnych narodów. 

Z jednej strony, — o ile chodzi o 

rewolucyjność, — socjaliści są przeli- 

cytowani przez komunistów, z dru- 

giej zaś strony, — o ile chodzi o real- 

ną państwową pracę, wiara w obalenie 

ustroju kapitalistycznego nie pozwala 

socjalistom brać udziału w rządzeniu 

kapitalistycznem państwem, — to zna- 

czy w utrwalaniu jego siły. 

1 dlatego widzimy, że wszędzie o- 

becnie ruch robotniczy znajduje 

się w stanie wielkich przeobrażeń. Kla 

sa robotnicza jest rozdzierana przede- 

wewnętrznemi walkami 

partyjnemi, kłótnią poszczególnych 

kierunków ideowych, co w rezultacie 

prowadzi do rozproszkowania ruchu 

zawodowego, mającego być istotnym 

wyrazem siły i jedności klasy robotni 

wszystkiem 

czej. 

Dziś 1-szy maja w Polsce potwier- 

dza prawdziwość tego zjawiska. 

Jest coś tragicznego w tem, że 

„faszystowska* — mówiące stylem 

PPS. CKW. — policja „burżuazyjne- 

go, wydanego na łup kapitalistów i 

obszarników'' państwa polskiego — 

musi układać marszruty dla poszcze- 

gólnych pochodów socjalistycznych, 

ażeby — broń Boże —— ze sobą nie spo 

tkały się. otaczać je kordonem i 

strzec... nie przed wrogami kłasy ro- 

botniczej, lecz przed tem, aby poszeze- 

gólne pochody, idące pod czerwonemi 

sztandarami, nie zaczęły wzajemnych 

bójek i walk bratobójczych między so- 

bą. 

I dlatego ruch socjalistyczny koń- 

czy się. Klasa robotnicza coraz bar- 

dziej dziś rozbija się na dwa zasadni- 

cze kierunki: — jeden, który chce o- 

balenia ustroju kapitalistycznego, to 

znaczy komunizm, — i drugi, który 

chce, aby klasa robotnicza wzięła czyn 

ny i aktywny udział w życiu danego 

państwa, mając na myśli przedew- 

szystkiem jego dobro, wychodząc z 

założenia, że państwo jest wspólną 

własnością ogółu obywateli i że im kto 

więcej pracuje dla państwa, tem wię- 

ksze będzie miał prawa i znaczenie. 

I do tego kierunku należy jutro kla 

sy robotniczej, która winna w życiu 

każdego państwa odgrywać wielką i 

twórczą rolę. 
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Popierajcie Ligę Morską 

ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przeź Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 
HYDROPATJA—ELEKTROTERĄAPJA—INHALATORJUM 

Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 
pozo:taje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. 5. B. 

Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 

i DRUSKIENIKI 

  

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE: I 

  

odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 

PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I TANIOI 

Sezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Audjencje u P. Prezydenta. 
WARSZAWA, 6. V. (Pat). Pan Pre- 

zydent Rzeczypospolitej Polskiej przy- 
jął w dniu 6 b. m. na Zamku delegację 
rybaków z nad morza polskiego która 
wręczyła Panu Prezydentowi wspa- 
niały okaz bursztynu, ważący przeszło 
1 kilogram, wraz ze specjalną dedy- 
kacją.- W czasie audencji jeden z ry- 
baków Bystram wygłosił przemówie- 
nie, w którem złożył w imieniu ryba- 
ków hołd Panu Prezydentowi. 

O godzinie 11 min. 50 Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął delega- 
cję Polskiego Czerwonego Krzyża z 
prezesem Darowskim, sen. Wielowiey- 
skim i dyr. Zaklińskim na czele. 

O godzinie 12-ej Pan Prezydent 
przyjął delegację Polskiego Jacht-Klu- 
bu z komandorem głównego zarządu 
pos. Januszem Radziwiłłem, komando- 
rem oddziału śródlądowego  Szadur 
skim i wicekomandorem Aleksandro- 
wiezem. Delegacja przybyła prosić Pa- 
na Prezydenta o przyjęcie godności ko- 
mandora honorowego  Jacht-Klubu 
Polskiego: 

O godzinie 17-ej odbędzie się na 
Zamku u Pana Prezydenta herbata dła 

chemików z okazji przyjazdu do Pol- 
ski chemika czeskiego dr. Votoeka. 

P. Marszałkowa Piłsudska 
rozpoczęła dyżury pań. 

WARSZAWA, 6. V. (Pat). W związ- 
ku z rozpoczynającą się akcją Głów- 
nego Komitetu Społecznego pomocy 
ofiarom powodzi woj. wileńskiego, no- 
wogródzkiego i białostockiego, pani 
marszałkowa Piłsudska rozpoczęła w 
dniu 6 b. m. dyżur pań w biurze Ko- 
mitetu, mieszczącem się w gmachu Se- 
natu przy ul. Wiejskiej 6. Dyżury od- 
bywają się codziennie między godziną 
12 a 14-tą. 

Min. Matuszewski na uriopie. 
Tel. od własn. koresp. z Warsz. 

   

  

Min. skarbu p. Matuszewski wyje- 
chał na tygodniowy urlop wypoczyn- 
kowy. W czasie nieobecności min. 
Matuszewskiego zastępować go będzie 
wicemin: Koc. 

Złośliwe plotki. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Niektóre dzienniki podały pogło- 

skę jakoby w łonie rządu istniał za- 

miar wypłacania urzędnikom państwo 
wym uposażeń miesięcznych z dołu 
zamiast jak to było dotychczas zgóry. 

Czynniki rządowe pogłoski te skwa- 
lifikowały jako całkowity wymysł. 

Hojny ambasador. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ambasador Stanów Zjednoczonych 
w Warszawie złożył wczoraj na ręce 

dyr. protokułu dyplomatycznego 500 
złotych na pomoc dla powodzian z Wi 
leńszczyzny: Ofiarę tę dyr. Romer 
przekazał prezesowi Głównego Komi- 
tetu Niesienia Pomocy Ofiarom Powo- 
dzi p. marsz. Raczkiewiczowi. 

Osławiony Studzieniec prze- 
chodzi pod zarząd Minist. 

- Sprawiedl. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Pomiędzy min. Sprawiedliwości a 
zarządem Towarzystwa nad Nieltni- 
mi Więźniami została zawarła umowa 
na mocy której zakład wychowawczo: 
poprawczy dla nieletnich w Studzieńcu 
pod Warszawą zostaje od 1-go maja 
przejęty przez Min. Sprawiedliwości. 
Fakt ten ma wielkie znaczenie, jeżeli 
się zważy jakie nieporządki i jakie 
skandale miały miejsce w Studzieńcu 
od szeregu lat. 

Obeenie nastąpi całkowita reorga- 
nizacja zakładu pod kierownietwem 
wybitnych sił pedagogicznych. 

Wycieczka harcerzy 
wileńskich. 

DYNEBURG, 6:V. (Pat). Ostat- 
nio bawiła w Dyneburgu wycieczka 
kilkudziesięciu harcerzy, stdentów 
G. $.B. z Wilna. Po złożeniu wizy- 
ty w konsulacie Rzeczypospolitej 
Polskiej w Dyneburgu, wycieczka 
zwiedziła miasto, a wieczorem wzięła 
udział w akademji, zorganizowanej 
z okazji obchodu święta 3 maja. Z. 
Dyneburga wycieczka wyjechała do 
Rygi. 

Dźwina powoli opada. 
LYNEBURG, 6-V. (Pat). Džwina 

powoliopada. Szkód; wyrządzonyc 
przez powódź dotychczas nie obli- 
czono, gdyż zalane miejscowości 
stoją jeszcze pod wodą. Z. miastecz- 
ka Grzywy wszystkich niema! mie- 
szkańców przewieziono do Dynebur- 
ga. Rząd wyasygnował dotychczas 
10 tys. łatów na rzecz powodzian. 

Z WOŹNICKICH 

Małgorzata BajlakoWoWa 
po dłuższych i ciężkich cierpieniach, opatrzona Ś. Ś. Sakra- 
mentami, zmarła we środę dn. 6 maja 1931 r. w wieku lat 28. 

Przeniesienie zwłok z kaplicy szpitala św. Jakóba do 
kościoła Św. Jakóba, Oraz nabożeństwo żałobne odbędzie 
się we czwartek 7-go maja o godz. 9ej rano. Eksportacja 
zwłok z kościoła św. Jakóba i pogrzeb na cmentarzu po-Ber- 
nardyńskim nastąpi tegoż dnia o godz. 5ej po południu. 

O tych smutnych obrzędach, krewnych, przyjaciół i zna- 
jomych zawiadamiają pogrążeni w nieutulonym żalu 

MĄŻ, SYNEK, RODZICE i RODZINA. 

|- 

  

Z WOŹNICKICH 

I Iałgorzala djlakOWOWA 
żona kierownika zakł. graf. „Znicz*, 

po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Ś.Ś. Sakra- 
mentami, zmarła w nocy z 5 na 6 b. m. w wieku lat 28. 

Przeniesienie zwłok ze szpitala św. Jakóba do kościoła 
św. Jakóba nastąpi dziś, dn. 7 b. ш., о godz. 9-ej rano, 
wyprowadzenie zaś zwłok na cmentarz po-Bernardyński 
tegoż dnia o godz. 5-ej wieczorem. 

O tych smutnych obrzędach powiadamiają 

Pracownicy drukarni, redakcji i ad- 
ministracji „Kurjera Wileńskiego". 

  

Kierownikowi Zakładów Graficznych „Znicz“, p. Stanisławowi 

Bajbakowowi, z powodu śmierci żony Jego wyrazy głębokiego 

współczucia składają 

Redakcja i Administracja „Kurjera Wileńskiego". 

ROZSZERZA OE RA AKTOR WOOD ZO OE OKO SSD 

26 maja nastąpi otwarcie sesji nadzw. Sejmu. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W związku z przygotowaniami do 
drugiej nadzwyczajnej sesji ciał usta- 
wodawczych, dowiadujemy się, że o- 
pracowany przez Min. Spr. Wewn. 
projekt t zw. małej ustawy samorządo 
wej w najbliższym czasie znajdzie się 
na porządku obrad Rady Ministrów 

W ostatnich kilku dniach uzgod- 
niono ostatecznie szereg punktów te- 
go projektu. Kwestje te uzgadniało 
ministerstwo z fachowcami z dziedzi- 
ny samorządowej oraz poszczególnymi 
wojewodami. 

Druga sprawa, która najprawdcpo 
dobniej znajdzie się na sesji nadzwy- 
czajnej Sejmu, budząca wielkie zacie- 

kawienie w szerokiej opinji, mianowi- 
cie pragmatyka urzędnicza, nie zosta- 
ła jeszcze dotychczas opracowana 

Jak już donosiliśmy prace nad nią 
toczą się w dalszym ciągu. Najprawdo 
podobniej jednak projekt tej ustawy 
będzie wykończony w takim terminie 
by mógł znaleźć się w programie przy 
szłej sesji nadzwyczajnej Sejmu. Decy 
zja co do tego zapadnie na najhliż- 
szem posiedzeniu Rady Ministrów. 

Jak się dowiadujemy ze źródeł mia 
rodajnych, sesja nadzwyczajna Sejmu 
zostanie zwołana natychmiast po za- 
kończeniu Genewy. Zwołanie nastąpi 
26 maja. 

Ulci dla urzędników przy spłacaniu zaliczek. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Przy wszystkich urzędach państwo 
wych istniały t. zw. fundusze zaliczko 
we, z których urzędnicy państwowi 
mogli otrzymywać bezprocentowe po- 
życzki w formie zaliczek na uposaże- 
nia. Obecnie, po cofnięciu 15 procen- 
towego dodatku do uposażeń urzędni- 
czych, wpłata zaliczek, pobranych po- 
przednio stała się dla większości pra- 
cowników państwowych według prze 
pisów dotychczas _ obowiązujących 

dość uciążliwą. 
Wobec tego prezes Rady Ministrów 

wydał okólnik w sprawie rozłożenia 
zaliczek na jak największą ilość rat 
miesięcznych. Na podstawie tego okół 
nika spłaty zaliczek w wysokości upo 
sażenia jednomiesięcznego mogą być 

rozłożone na 12 miesięcy (poprzednia 
6); zaliczki w wysokości dwumiesięcz- 

   

  

nego — 18 rat (poprzednio 12); w wy- 
sokości uposażenia 3 miesięcznego 30 
rat i zaliczki wyższe na 36 rat miesię- 
cznych (poprzednio najwyżej 24). 

Pozatem okólnik postanawia, że 
„ wpłaty pozostałe do spłacenia z za- 
liczki dawniej zociągnietej mogą być 
rozłożone obecnie na większą iłość rat 
z tem jednak, by ilość ogólna rat już 
spłaconych i pozostałych do spłacenia 
nie przekraczała maksymalnej ilości 
rat, oznaczonej-przez nowy okólnik. 
W ten sposób urzędnik, który pobrał 
np. zaliczkę w wysokości I mies. u- 
posażenia i winien ją według poprzed 
nich przepisów spłacić w sześciu ra- 
tach a już połowę tej zaliczki w trzech 
ratach zwrócił, może obecnie uzyskać 
rozłożenie pozostałej połowy na 9 rat 
miesięcznych. 

Nowy szef biura personalnego Min. Spr. Wewn. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). + 

Dyr, departamentu organizacyjne- 

go Min. Spraw Wewn. p: Kaweeki mia- 

nowany został szefem biura personal 

nego Min. Spr. Wewn. 

    

P. Kawecki pozostaje nada! na sta 
nowisku dyr. departamentu organiza- 

cyjnego. 

  

    

Silne lotnicotwo to potęga Państwal 
SNC S DIPRINTAS EEE 

DZREEBERZKA 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
KONFERENCJA NARODOWCÓW POW. 

KOWIEŃSKIEGO. 

Dnia 3 b. m. w Kownie odbyła się kon 
ferecja przedstawicieli związku narodowców 
pow. kowieńskiego. W imieniu centralnego 
komitetu wystąpił na konferencji prezes Ła- 
penas, który, przemawiając o polityce wew- 
nętrznej, szczegółowo się zatrzymał na sto- 
sunkach między rządem a Kościołem w kra- 
ju. Między in Łapenas oświadczył, iż tak 
niekorzystnego dla państwa konkordatu, jak 
Litwa, nie ma żadne inne państwo Konkor 
dat daje w Litwie tak wiełkie prawa księ 

żom, iż czują się oni jakgdyby konsulan:i 
Watykanu. Naogół Łapenas odezwał się o 
konkordacie w sposób bardzo ujemny. 

W dalszym ciągu swej mowy Łapenas 
poruszył sprawę stosunków między partją 
narodowców a rządem, Stosunki te naogół 
nie są zadawalające. 

Wkońcu konferencja przyjęła szereg re- 
zolucyj, wypowiadając się między in. za usu 
nięciem z instytucyj państwowych elementu 
nielitewskiego za niewydawaniem obcokra- 
joweom świadectw pracy i in. 

KATEDRA DO STUDJÓW PRAW KRAJU 
KŁAJPEDZKIEGO. 

W najbliższym czasie przy wydziale рга- 
wniczym Uniwersyteiu Kowieńskiego zosta- 
nie otwarta katędra do studjów praw, rzą- 

dzących krajem Kłajpedzkim. W ten spasób 
zamierzane jest przygotowanie prawników 
dla kraju Kłajpedzkiego. Katedrę obejmie 
znany adwokat kłajpedzki dr. Meyer. 

POWRÓT ZAWIEDZIONYCH EMIGRAN- 
TÓW. 

W . przeciągu r. 1930 funkcjonujące w 
Litwie biura emigracyjne przewiozły bez- 
płatnie zpowrotem do Litwy około 250 nie- 
fortunnych emigrantów. Taka sama ilość 
emigrantów została przewieziona za połowę 
normalnych kosztów przejazdu. ;W r. b 
biurom emigracyjnym wypadnie przewieźć 
bezpłatnie, lub z pobraniem połowy opłaty 
na podróż, około 150 emigrantów 

BUDOWA CUKROWNI W MARJAMPOLU. 

W Marjampolu powstaje pierwsza w It- 
wie cukrownia. Prace już są w toku. 

Cukrownia będzie czynna 3 miesiące w 

roku; w czasie kampanji praca będzie trwa- 
ła bez przerwy na 3 zmiany po 150 robot- 
ników w każdej. 

SKAZANIE KOMUNISTÓW. 

Sąd okręgowy w Kownie po rozpatrzeniu 
sprawy dwóch komunistów skazał jednego 
z nich — niejakiego Gaszkę, jednego z czo- 
łowych działaczy partji, na 8 lat ciężkiego 
więzienia, drugiego zaś — sekretarza organi- 
zacji młodzieży komunistycznej Wajnera na 
6 lat ciężkiego więzienia. 

    

Melancholijna ziemia 
niemiecka. 

W jednym z ostatnich numerów 
znanego niemieckiego tygodnika ilu- 
strowanego „Die Woche* ukazał: się 
artykuł zatytułowany ,„Autonomes Me- 
melland*. 

„Die Woche* pisze „o melancholij 
nie pięknej ziemi niemieckiej, położo- 
nej w dalekim północnym zakątku 
Rzeszy. Od 7 stuleci jest kraj Kłajpedz 
ki ziemią niemiecką: W 1252 roku za- 
łożyli Kłajpedę zakonni rycerze nie- 
mieccy, Litwini zaś w nieznacznej ilo- 
ści ukazali się tu dopiero w wieku XVI 
Niemiecką jest kultura kraju i jego 
mieszkańców, z których załedwie nie- 
znaczny odsetek jedynie pod wzglę- 
dem mowy może być uważany za Lit- 
winów. Brutalna siła bez jakiejkol- 
wiek akcji i bez wszelkiego głosowania 
wydała ludność 150.000 osób małemu 
państwu, stojącemu na obcym i wiele 
niższym stopniu rozwoju —- jedynie 
dlatego, iż była niemiecka. Niech nasi 
bracia w kraju Kłajpedzkim wiedzą, 
iż Niemey ich nigdy nie zapomną. 
„Kłajpeda* zawsze pozostanie dla 
Niemców Memellandem, którego naz- 
wa, brzmiąca w pieśni narodowej, po- 
ciąga wszystkie serca niemieckie““. 
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nięte na rynku francuskim 
zki na dokończenie budowy wiel 

kiej magistrali węglowej, łączącej bez- 
pośrednio Zagłębie Śląskie z portem 
gdyńskim, — i jednocześnie utworze 
nie mieszanej polsko-franeuskiej spół- 
ki dła budowy i eksploatacji tej no- 
wej linji kolejowej jest niewątpliwie 
najpoważniejszem zdarzeniem nasze- 
go życia gospodarczego w ciągu ostat- 
nich kilku miesięcy. Tak też chara- 
kteryzują je zgodnie wszyscy przedsta 
wieiełe życia gospodarczego w swych 
częstych dziś w. na ła- 
mach prasy codziennej, dając wyraz 
zadowoleniu, że upragnione to połą- 
czenie największego ośrodka naszego 
przemysłu z polskiem morzem nieba- 
wem już przybierze zupełnie realne 
kształty. 

Budowa magistrali Śląsk Gdynia 
była konieczna przedewszystkiem ze 
względu na potrzeby naszego wywozu 
węgla. Wywóz ten w kierunku na 
port gdyński od samego początku był 
utrudniony wskutek długości transpor 
tu. Odłegłość Katowie, stanowiących 
główny ośrodek Zagłębia Śląskiego, od 
Gdyni wynosi wprawdzie w linji po- 
wietrznej tylko 476 klm., lecz prze- 
bieg pociągów, kierowanych do Gdy- 
ni przez Gdańsk wynosił kiedyś  ol- 

ść 652 kim. Poza niedo- 
godnością tej okrężnej trasy, eksport 
węgla naszego hamowały również bra 
ki techniczne linij okrężnych, zupełnie 
nieprzystosowanych do masowych 
transportów węglowych: Nieodpowied 
nia długość torów na stacjach i niedo- 
godny układ węzłów kolejowych ob- 
niżały przelotność tych linij i obciąża- 
ły je nadmiernie, ze szkodą dla pozo- 
stałego ruchu, na czem oczywiście cier 
piał obrót wagonów. 

Po ukończeniu w roku 1926 bu- 
dowy linji Kałety— Podzamcze w celu 
ominięcia niemieckiego węzła kolejo- 
wego w Bytomiu, część przewozów 
węglowych można już było kierować 
przez koleje zachodniej Polski, skra- 
czając tym sposobem przebieg o blisko 
50 klm. Rząd jednakże, pragnąc w jak 
najkrótszym czasie połączyć bezpośred 
nio Górny Śląsk z Gdynią, rozpoczął 
budowę magistrali węglowej, która o- 
becnie zostanie wykończona, dzięki 

uzyskanej pożyczce francuskiej. 
Skutkiem stworzenia tej linji prze- 

bieg wagonów skróci się o dalsze 100 
klm., względnie o 50 klm., jeśli węgiel 

  

  

      

    

    

    

Wielka. magistrala kolejowa. 
będzie kierowany drogą na Kalety—- 
Podzamcze—Ostrów Wielkopolski. 
"Transporty węglowe z kopalń górno- 
śląskich będą biegły na początku ma- 
gisirałi dwiema drogami, a więc przez 
Herby Nowe i Częstochowę, aby spot 
kać się na stacji Siemkowicze, skąd 
dalej już wspólnym torem podążą do 
stacji Maksymiljanowo przez Inowroe 
ław i Kapuścisko. Dałej transporty 
węgłowe będą się znów dzielić na dwie 
części. Jedna kierowana będzie nowo 
wybudowaną linją wprost do Gdyni, 
— druga zaś do portu gdańskiego 
przez Laskowice i Tczew. 

  

Jak widzimy zatem, bezpodstawne 
całkowicie są wszelkie utyskiwania 
gdańskich pisemek hakatystycznyci 
na rzekomy zamiar pozbawienia Gdań 
ska największych transportów i zep- 
chnięcia go w ten sposób do roli portu 
drugorzędnego. W istocie jest wprost 
przeciwnie. Gdańsk traktuje się zupeł- 
nie równorzędnie z Gdynią. Port gdań 
ski nie ucierpi, lecz raczej właśnie roz 
winie się jeszcze. Nowa linja da mu 
wszelkie szanse po temu, gdyż wpły- 
nie znakomicie na rozwój naszego 
eksportu. S 

Poza zagadnieniem węgłowem, któ 
re znajduje w ten sposób najkorzyst- 
niejsze rozwiązanie, dobroczynny 
wpływ nowej linji odczuje całe nasze 
życie gospodarcze. Przedewszystkiem 
więc zatrudnienie przy robotach na- 
sypowych i innych wielkiej liczby lu- 
dzi zmniejszy w sposób bardzo poważ- 
ny, a może na pewien czas nawet zli- 
kwiduje całkowicie bezrobocie w tych 
okręgach,przez które przebiega trasa 
magistrali Śląsk—Gdynia:. Wielkie za- 
kłady hutnicze otrzymają znaczne za- 
mówienia na szyny i na inny materjał 
żelazny, — przemysł drzewny wyko- 
rzysta sposobność . dostawy  olbrzy- 
miej ilości podkładów kolejowych, słu- 
pów it. d. Budowa nowych budynków 
stacyjnych wreszcie spotrzebuje po- 
ważną ilość materjałów budowlanych 
EG d 

Niepodobna zaś niedoceniać ogól. 
nego znaczenia nowej linji dla całega 
zagadnienia naszego obrotu z zagrani- 
cą. Magistrala Śląsk—Gdynia wpłynie 
niezawodnie na jego rozwój. skraca- 
jąc odległość od morza już nietylko 
Śląska, ale również i innych naszych 
ośrodków przemysłowych. 

J. R. 

Zebranie u bibijofilów. 
Jedno z najbardziej udanych ze- 

brań bibljofilskich odbyło się się we 
środę w łokalu dziekanatu Wydziału 
Sztuk Pięknych U. $. В. 

° Zagaił je prezes T-wa p. Ludwik 
Chomiński zwracając się z dłuższem 
przemówieniem do obecnego na zebra 
niu gospodarza lokalu prof. Ruszczyca 
w którem podniósł wielkie zasługi lau- 
reata m. Wilna dla podniesienia po- 
ziomu artystycznego wydawnictw wi- 
leńskich. Rozłożone na stole liczne 
druki, ozdobione lub wydane pod kie- 
rownictwem znakomitego artysty ilu- 
strowały plastycznie wywody mówcy. 

Kończąc swe przemówienie p. Cho 
miński wręczył laureatowi  artysty- 
cznie wykonaną ulotkę z winjetą, za- 
pożyczoną z dzieła „Immortele“ Sto- 
wackiego. Druk ten  bibljofilski 
otrzymali również wszyscy obecni na 
zebraniu. 

Następnie złożył hołd artyście w 
imieniu Związku Bibljotekarzy dyr: 
Łysakowski 

Wzruszony laureat dziękował w 
serdecznych słowach za dowody uzna- 
nia. 

  

Po zakończeniu tej „domowej' uro 
czystości prof. Morelowski wygłosił 
niezmiernie interesujący, gruntowny, 
ilustrowany przeźroczami odczyt o 
strycharzu nieświeskim Tomaszu Ma- 
kowskim, który na przełomie XVI i 
XVII w. zasłynął szeroko jako pierwszo 
rzędny rytownik, między innemi jako 
autor znakomitej swego czasu mapy 
W. Ks. Litewskiego. 

Prelegent wykazał wpływy mi- 
strzów flamandzkich + włoskich w 
twórczości Makowskiego, zaznaczając 
jednocześnie, że był to talent oryginal- 
ny, który zapożyczonym wzorom na- 
dawał piętno indywidualne.  Twór- 
czość Makowskiego jest świadectwem 
wysokiego poziomu kultury w ówczes- 
nem W. Ks. Litewskiem, oczywiście 
w sferach magnackich, które utrzymy - 
wały bliski kontakt z Zachodnią Eu- 
ropą. : 

A Prelegentowi dziękowano gorąco 
za lak wyczerpujący i nacechowany 
wysoką erudycją, a przytem wypowie- 
dziany w pociągającej formie odczyt. 

й 

K UR. J E R 

Uroczystość otwarcia skrzyni 
zawierającej całun Chrystu- 

sowy. 

TURYN, 6. V. (Pat). Odbyła się tu 
podniosła uroczystość religijna otwar- 
ia srebrnej skrzyni, zawierającej ca- 

łun Chrystusowy: Na uroczystości 0- 
becni byli: książę następca tronu ja- 
ko reprezentant króla, arcybiskup Tu- 
rynu w otoczeniu 19 biskupów oraz 
książęta i księżniczki domu królew- 
skiego. Po wyjęciu ze srebrnej skrzy- 
ni całun został wystawiony na widok 
publiczny, na głównym ołtarzu w ka- 
tedrze, wśród głębokiego wzruszenia 
zebranych rzesz wiernych. Po kazaniu 
wygłoszonem przez arcybiskupa, zo- 
stało odprawione dziękczynne Te De- 
um. Liczne pielgrzymki włoskie i za- 
graniczne mają przybyć niebawem dla 
obejrzenia tej świętej relikwji. Wczo- 
raj olbrzymi tłum składał hołd świę- 
tej relikwji w katedrze św. Jana. Ar- 
cybiskup, w otoczeniu prałatów wło- 
skich i cudzoziemskich, odprawił uro- 
czyste nabożeństwo przy całunie. W 
godzinach popołudniowych  arysto- 
kracja włoska udała się w pochodzie 
do katedry w celu złożenia hołdu 

  

świętej relikwji. Oczekiwane jest 
przybycie prymasa Polski. 

MDE: 

Obchód 3-go maja w Tallinie. 

Dzień 3 maja w Estonji został u- 
czczony uroczystemi akademjami, ja 
kie staraniem T-wa Polsko-Estońskie- 
go Zbliżenia odbyły się w Tallinie i 
"Tartu. 

Akademja w Tallinie odbyła się w 
obeeności Naczelnika Państwa K. Pat- 
sa, ministra Spraw Zagranicznych J. 
Tėnissona innych członków rządu. Po- 
selstwa Polskiego w komplecie, korpu 
su dyplmatyczego przy szczelnie za- 
pełnionej sali największego kina w E- 
stonji. O sympatjach żywionych w E- 
stonji ku Polsce świadczy, że olbrzy- 
mi tłum ludzi przez cały niemal czas 
akademji oczekiwał przed gmachem 
bez możności przedostania się do we- 
wnątrz. 

Na program akademji złożył się 
koncert orkiestry Kaitselitu, która ode 
grała szereg polskich utworów, po: 
czem otworzył akademję  krėtkiem 
przewieniem generał Laidoner. Po u 
degraniu polskiego hymnu profesor 
Treuberg wygłosił odczyt p. t. .,Pol- 
skie walki o wolność w XIX wieku” a 
następnie został wyświetlony film .,Pol 
ska Współczesna *- 

W Tartu (Dorpacie) wygłosił prze 
mówienie b. minister Spraw Zagranicz 
nych Piip, poczem został wygłoszony 
odczyt profesora Uluotsa oraz muzy- 
ka odegrała szereg polskich utworów. 

Poza tem 'przez radjo w Tallinie 
nadany został w południe koncert, na 
który złożyły się utwory kompozyto- 
„rów polskich, po południu nadano pły 
ty gramofonowe z popularnemi pols- 
kiemi piosenkami, a wieczorem powtó 
rzony został odczyt profesora Treu- 
berga. 

> z 

„lzwiestja* wyrażają duże nieza- 
dowolenie z tego powodu, że 'w dniu 
3 maja z okazji polskiego święta na- 
rodowego, urządzona była w Tallinie 
akademja z udziałem najwyższych 
dostojników państwa estońskiego. 
Dziennik sowiecki stwierdza, że „uro- 

czystość ta wychodziła poza ramy pol- 
skiego święta narodowego i potwierdza 
kurs polityki zagranicznej rządu estoń 
skiego, zmierzającej do pogłębienia 
tradycyjnej polityki, mającej orjen. 
tację polską”. „„Izwiestja* dodają przy- 
tem, że tego rodzaju polityka czyni 
Estonję „narzędziem antysowieckich 
wybryków w rękach polskich imper- 
jalistow“- 

* 

WILENSKI 

Udział Stanów Zjednoczonych w światowej 
konferencji zbożowej. 

NOWY YORK, 6.V. (Pat). Jak wia- 
domo, Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej powstrzymały się w zeszłym 
miesiącu od udziału w światowej kon- 
ferncji zbożowej w Rzymie, jednak 
obecnie zdecydowały się uczestniczyć 
w najbliższej konferncji, jaka odbę- 
dzie się w Londynie 19 maja. Nieobec- 

ność producenta tej miary, *co Stany 
Zjednoczone, czyniła niemal niemożeb- 
nem rozwiązanie problemu zbożowego 
W związku z konferencją londyńską 
„New-York Herald* komunikuje, że 
Stany Zjednoczone będą reprezento- 
wane przez p. Samuela Mekelwie, ek- 
sperta Federal Farm Bourd. 

Prace przygotowawcze do unii celnej. 
BERLIN, 6. М. (Pat). „„Germania* 

donosi z powołaniem się na poinfor- 
mowane źródła, że prace przygoto- 
wawcze celem przeprowadzenia unji 
celnej niemiecko-austrjackiej prowa- 
dzone są po obu stronach w ostatnich 
dniach w trybie przyśpieszonym. Od- 

bywa się to w tym celu, ażeby bezpo- 
średnio po obradach genewskich euro- 
pejskiej komisji studjów i Rady Ligi 
Narodów rozpocząć się mogły specjal. 
ne narady pomiędzy fachowemi resor- 
tami zarówno w Berlinie, jak i w Wied» 
niu. 

Starcie w hiszpańskiej legii cudzoziemskiej. 
TANGER 6.V. Pat. — W głównej kwa- 

terze hiszpańskiej legji cudzoziemskiej do 
szło wezoraj do zamieszek, których ofiarą 
padło kilku ludzi. Pewien oficer przekonań 
monarchistycznych zerwał ze ściany portre- 

Nowa wewnętrzna 
RZYM, 6. V. (Pat). Uchwałę kady 

ministrów o wypuszczeniu nowej 9- 
letniej 5 proc. pożyczki wewnętrznej 
na sumę 4 miljardów lirów prasa'* 
przedstawia jako fakt normałny, sta- 

ty hiszpańskich przywódców republikańskich 
za co został poturbowany przez Iegjonistów, 
którzy następnie wrzucili do kwatery ofi- 
cerskiej kilka granatów. 

pożyczka wioska. 
nowiący jeden z punktów rządowego 
programu w dziedzinie gospodarki fi- 
nansowej państwa: Pożyczka ta będzie 
wyłożona w okresie od 15 do 26 b. m. 

Przestrzelenie... trupa. 
RZYM 6.V. Pat. — Jak donosi „Tribuna* 

w jednem z włoskich miast prowinejonał- 
nych, po Śmierci dyrektora miejscowego in- 
stytutu technologicznego, jedna z bliskich 
mu osób, kobieta, będąca profesorką tegoż 
instytutu, strzeliła do nieboszczyka w ien 

sposób, że kula przeszyła serce. Zmarły dy- 

rektor częstokroć dawał wyraz swej obawie 
że móże być za życia pogrzebany i dlatego 
do wielu osób zwracał się z prośbą, aby po 
jego śmierci przekłuto mu serce igłą, albo 
też przehito kulą rewolwerową. Wyżej wy- 
mieniona profesorka natychmiast zawiado- 
miła policję o popełnieniu tego czynu. 

Burza gradowa w Poznaniu. 
POZNAŃ 6.V. Pat. — Silna burza z na- 

wałnieą gradową, która wczoraj nawiedziła 
miasto w godzinach popołudniowych, wy- 

Święto 3 maja w Dyneburgu. 
DYNEBURG, 6-V. (Pat). Z inicja- 

tywy konsulatu Rzeczypospolitej Pol- 
skiej w Dyneburgu, odbyło się w 
daiu święta narodowego 3 maja u- 
roczyste nabożeństwo w kościele 
św. Piotra. Po południu koneul Rze- 
czypospolitej Polskiej wydał przyję- 
cie. na którem byli obecni przed- 
stawiciele władz miejscowych i woj- 
skowości, członkowie korpusu dy- 
plomatycznego oraz wycieczka har- 
cerzy studentów z Wilna. Wieczo- 
rem odbyła się uroczysta akademja 
w teatrze kolejowym, po akademii 
teatr polski na Łotwie odegrał „Šlu- 
by panieńskie". Na akademji obec- 
nych było zgórą 2 tys. osób. 

Niemieckie lokomotywy 
dla Sowietów. 

Nadmierna rozbudowa taboru ko- 
lejowego Rzeszy, specjalnie dotkliwie 
odczuwana w okresie kurczących się 
obrotów krajowych i zagranicznych, 
spowodowała niemożność znalezienia 
zatrudnienia dla 1000 lokomotyw i o- 
koło 100.000 wagonów: 

W związku z tem zarząd Kolei Rze 
szy wszczął pertaktacje z ZSSR. od- 
czuwającym znaczny brak środków lo 
komocji, na temat sprzedaży 500 lo- 
komotyw i 10.000 wagonów. Wartość 
objektu sprzedaży wynosi 40—50 mil. 
marek, przyczem dodatkowe korzyści 
jakie osiągnie przemysł niemiecki z do 
stosowania rozstawienia osi wagonów 
i lokomotyw niemieckich do szeroko- 
ści toru rosyjskiego obliczają na 5—6 
milj. RMk. 

Pertraktacje, które obecnie wkra- 
czają w stadjum końcowe, przewidu- 
ją spłacenie należności przez ZSSR. w 
ciągu 3-ch lat. (Iskra). 

rządziła bardzo duże szkody nietylko w po- 

łach, ogrodach warzywnych, ale również + 
w mieście. 

Organizacja eksportu 
materjałów drzewnych. 

Konferencja przemysłowców drze- 
wnych, odbyta w dniu 4 b. m. w Izbie 
Przemysłowo-Handlowej na zaprosze- 
nie prezesa inż. Cz. Klarnera, po wy- 
słuchaniu wyjaśnień pp. przedstawicie 
li rządu na temat form i warunków 
współdziałania rządu w zamierzonej 
organizacji eksportu materjałów drze- 
wnych i po przeprowadzeniu nad te- 
mi oświadczeniami wyczerpującej dy- 
skusji, stwierdziła: 1) że w obecnej sy- 
tuacji rynkowej utworzenie organiza- 
cji, mającej zapewnione poparcie ze 
strony rządu pod postacią ulg dla eks- 
portu zorganizowanego i dostateczną 
rękojmię ścisłego. współdziałania ze 
strony Admin. Lasów Państwowych, 
jest celowe i pożyteczne, 2) że należy- 
cie swe zadania winna mieć zagwaran - 
towaną wyłączność w zakresie korzy- 
stania z ulg przyznanych przez rząd 
eksportowi zorganizowanemnu oraz 3) 
że organizacja eksportu w dalszym roz 
woju swej działalności winna dążyć 
do roztoczenia kontroli nad cenami 
minimalnemi, jakością towaru ekspor 
towanego i warunkami wykonania 
przez eksporterów tranzakcyj ekspor- 
towych. 

Zgodnie z zaznaczonemi przesłan- 
kami, konferencja wyraziła nadzieję, 
że Rada Naczelna Związków Drzew- 
nych wyłoni w ciągu dwóch tygodni 
komitet organizacyjny złożony z przed 
stawicieli poszczególnych ośrodków 
eksportu, który, w Ścisłem porozumie- 
niu z czynnikami rządowemi i Admini. 
stracją Lasów Państwowych. wypra- 
cuje statut i zarys pracy przyszłej or- 
ganizacji eksportowej. (Iskra). 
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kto kupi 

% : | 
sLOŚ 1-ej KLASY 

Loterji Państwowej 

w najwięwięszej i najszczęśl. kolekturze 
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Lwėw, Sykstuska 6. 

GŁÓWNA WYGRANA 

1.000.000 zł. 
Ciągnienie już 19 i 21 maja b. r.! 

22-ej Loterji w kwocie 

300.000 zi. 
Padła i tym razem w naszym Kantorze 
NA los Nr. 137220. Każda loterja — to 

Ióyy rekord szczęścia naszych klijentów, 

CENA LOSOW: 1/4 Zł. 10.— 
1/2 Zł. 20.— 
1/1 Zł. 49.— 

Na zamówienia wystarcza korespon- 
dentka. Zlecenia wykonujemy natych- 
miast przesyłając losy wraz z blankie- 
tem P. K. O. na przesyłkę należytości 

po odbiorze losów. 

GŁÓWNA PREMJA | 

| 

PRZYPOMINAMY: 
Kup los l-ej klasy kolektury | 

E. Lichtenstein i S-ka 
„LICHTLOS“ 

Łaskawa Pani! Pani wogóle 
nie czuje, że Pani chodzi! 

O zmęczeniu niema 
jąż wieże amono 1 GE 
casy BERSON są tak 

zadziwiająco elastycz- 
ne, że czynią chód 
lekkim * jak piórko. 
Trzewiki wyglądają 
zawsze dobrze i są 

eleganckie. 

A zatem tylko 

„BERSON“ 

    

   

  

    

Profesorowie Uniwersytetu 
Stefana Batoregó 

na rzecz Tygodnia Zbiórki 
na powodzian. 

We wtorek, dnia 12 maja © godz. 5-ej 
po poł. w teatrze na Pohulance odbędzie 
się odczyt p. t. „Tajemniee wód*, który wy- 
głoszą: prof. Bronisław Rydzewski, prof. 
Bolesław  Limanowski i prof. Sergjusz 
Schilling-Siengalewicz. Pozostale bilety w ce- 
nie zł: 2, zł. 1,50 i zh. 1, — są do nabycia 
w cukierni Stralła (czerwony) codziennie w 
godz. od 12 do 2 i od 18 do 20, 

Tydzień powodzian. 
W czasie od 10 do 17 maja odbędzie się 

Tydzień Zbiórki na powodzian — imprezy 
pomyślane są w ten sposób, że nikogo nie 
obciążą. że każdy, groszowym nawet dat- 
kiem, będzie mógł przyczynić się do złago- 
dzenia niedoli poszkodowanych przez po- 
wódź i w ten sposób spełni swój obowiązek. 
Niechaj nikt nie odmawia pomocy, pamię- 
tając, że „dwa razy daje, kto zaraz daje*. 

Pamoc finansowa policjantom 
poszkodowanym podczas 

powodzi. 
Na wniosek Wydziału Opieki Społecznej 

p. Wojewoda wyasygnował pewną sumę ne 
rzecz funkejonarjuszy policji, którzy pod- 
czas akcji przeciwpowodziowej zostali pe- 
szkodowani. ; 

Teatr na Pohulance. 
Wróżka i adwokat, Komedja F. Molnara w trzech aktach % j:dnej odsłonie. 

Przedstawienie na dzień 30-letniego jubileuszu pracy scenicznej 
dyr. Zelwerowicza. 

Molnar jest jednym z najbardziej 
oryginalnych autorów współczesnej 
sceny. Jego niesamowitość polega nie- 
tyle na atmosferze, co na paradoksal- 
nem zestawieniu charakterów i karko- 
łomnych sytuacjach, w których prze- 
rzucanie uczuć i ciągłe mylenie tropów 
oszukiwanie słuchacza-widza, branie 
go na kawał, jest dla autora rozkosz- 
ną zabawą. Nadzwyczaj dowcipne mie 
wa pomysły. Taki Djabeł, Oficer Gwar 
dji, ostatnio grane jednoaktówki, są 
przenikliwą satyrą na mechanizm du 
szy ludzkiej, objawiającej się nazew- 
nątrz jakiemiś koźlemi skokami, uka- 
zując raz białą, raz czarną stronę. 

„Wróżka i adwokat', jest chyba 
esencją paradoksalności, autor żon- 
gluje strzępami sensu, jakie coraz się 
bardziej rozłażą w mózgach słuchaczy, 
nieutsannie przerzuca sytuację i na- 
stawienie akcji, epizodów i typów, z 
których żaden nie stoi na realnym 
gruncie, żaden nie jest żywym czło- 
wiekiem, ale karykaturą jakiegoś sym- 
bolu. Tak dobrze gmatwa autor nici, 
żo do końca nikt chyba nie zgadnie, 
czy Lu jest ewaną szelmą, która osta- 
tecznie postawiła na swojem i osiągnę 
ła wszystko w najlepszym _ gatunku, 
sama będąc tylko ładnym pyszczkiem 
czy też w tym „robaczku świętojań- 
skim świecącym latarką gościom w 
kinie, tkwi tlejąca iskra dobroci i zma 
njerowanej romansami za trzy korony 
poetyczności, fantazji i swoistej ucz- 
ciwości? ® 

Cała sztuka została napisana dla 
jednej kobiety i jednego charakteru, 
(mecenasa Skorupa). Tak samo jak w 
„Oficerze Gwardji', chodzi o to, by 
kobieta wydała się jednocześnie i na- 
przemian: podłą żmiją i aniołeczkiem, 
oszukiwała i partnerów i widzów-słu- 
chaczy, rzucała się w objęcia grzechu 
i wychodziła z niego wybielona nad 
śniegi, wodziła za nosy wszystkich 
mężczyzn wkoło, a oni za to ścielą 
się do jej stóp. 

Tak właśnie czyni i mała Lu, głu- 
pie, zmanjerowane djable, niesmaczne 
w swych wzlotach poetyczno-społecz - 
nych, jak potrawa w garkuchni, któ- 
rą ma organizować ze swym narzeczo 
nym kelnerem. Dąży przez swą bez- 
interesowność (?) do karjery najświa- 
domiej, cynicznie, ale nawracając, ska 
czące jak małpka, z jabłkiem wiadomo- 
ści złego i dobrego w łapiętach, ale o- 
szałamiając siebie i otoczenie niepow- 
strzymanym werbalizmem 0 każdej 

mogącym do szału doprowa- 
. Wszystko nam autor wmówił: i 

że kelner, (choćby i ober), tak się mo- 
że zachowywać wobec jaśnie państwa, 
i że jego kochanka może wyjść za rad 
cę poselstwa, że tenże tak się zachowu 
je z osobą z towarzystwa, a ona pozo- 
staje w dobrych stosunkach z inne- 
mi wielbicielami, i że „czysty* niezłom 
ny (?) mecenas dał sobie w życiu rady 
dopiero za dotknięciem czarodziejskiej 
rączki wróżki, ale jednego nie mógł 
nam wmówić! Że z takiem stworze- 

    

niem jak Lu, mógł ktoś 10 lat w szczę 
śliwem pożyciu małżeńskiem wytrzy- 
mać! 
To nie kobieta-wąż, nie sfinks, nie 
półdjable węgierskie, ale cała karuze- 
la. Inna rzecz, że można ją grać bar- 
dzo rozmaicie i zupełnie krańcowo róż - 
nie. Można sposobem ujęcia gry scenicz 
nej dać wyraźniejsze oblicze małej Lu, 
mniej kalejdoskopu, a więcej naiw- 
ności, wtedy będzie to aniołeczek, al- 
bo więcej szelmostwa, a wtedy też prę 
dzej jej przypniemy ściśle określoną 
etykietę. Ale autorowi chodziło bodaj 
o to, by pokazać w jaskrawem malowi 
dle, że mężczyzna, a nawet kilku na- 
raz i to najrozmaitszego gatunku, nic 
nie zrozumieją z kobiety, nie uchwycą 
żadnej nici z jej błyskotliwych fidry- 
gansów; łatwiej żmiję za ogon przy- 

chwycą, niż ją na grzechu, a wtedy 
gdy sądzą, że skręca kark, widzą milut 
ką koteczką opadającą na miękkie łap- 
ki w których to chowa, to pokazuje 
pazurki: W jej doskonałym kocktailu 
kłamstwa z prawdą pomieszanych w 
szklance przez doświadczonego „,szo - 

kera*, którym jest ona sama, w tej 
mieszaninie ognia i lodu, trucizny i 
balsamu, których ma pełne ręce, nie 
„wyznał się” jeszcze żaden mężczyzna 
od praojca Adama, któremu też Ewa 
wmoówiła co chciała, bo przecież spra- 
wdzać, nie sprawdzał? Uwierzył na sło 
wo, a licho wie poco ona mu to'o tym 
wężu gadała? Może się jej znudziło w 
raju, a może ciekawa była anioła z mie 
czem ognistym? I prędzej ona zmusiła 
węża by jej zerwał to jabłko, niż że on 
taką pramatkę wszystkich przewrotno 
ści namówił! Akurat onaby co inne- 
go zrobiła, niż to czego sama chciała. 
A wtedy, jak i potem, mężczyzna, ten 
jedyny i wybrany, okazał karygodny 

brak inicjatywy, niezaradność, panto- 
flarstwo, brak odwagi cywiłnej( woj- 
skowej, prawda, nie było), i tak już 
miało być na wieki.. A ona omotała 
go sobie koło małego palca, zwaliła 
winę na kogo się dało i poszła... dzie: 
ci rodzić... 

Wszystkie te prapoczątki par ludz 
kich odnajdujemy w dziejach Lu i jej 
mężczyzn. Był to triumf pracy sceni- 
cznej p. Kamińskiej, która tę arcytrud 
ną rolę opracowała sumiennie, utrzy- 
mując równowagę, jak dobra ekwili- 
brystka, przerzucająe się głosem i ge- 
stem w karkołomnych sytuacjach mol 
narowskiej paradoksalności i klucząc 
jąc wszystkie sprzeczności i krocząc 
po dżungli słów jak kot co chodzi swe- 
mi drogami. Nie mogła na to nie po- 
radzić, że pierwszy akt jest rozwlekły 
i chwilami nudny, przez powtarzanie 
w kółko tego samego. P. Wasilewski 
miał rolę przeciętną jak również p. 
Severinówna i pp. Jaśkiewicz i Krecz- 
mar i wszyscy je wykonali odpowied- 
nio, p. Dyrektor i Jubilat Zelwerowicz 
odtworzył adwokata Skorupa. Ten pa 
jac uczciwości, pociągnięty za sznure- 
czek od żyły złota przez djabelską rą- 
czynę Lu, zaczyna tańcować jak ona 
zaśpiewa, i te, chwilami tragiczne, hat 
ce, wyszły u p: Zelwerowicza mimo ca ‚ 
łej groteski w jaką uposażył swą ro- 
lę, aż tragicznie miejscami. Bo ten 
artysta jest stale kuszony w swych ro- 
lach, niby komicznych, przez życiowy 
tragizm ludzi śmiesznych, i to przesią- 
ka w grze, w twarzy, w masce, w into- 
nacjach głosu, tak jak bywa w życiu 
koło nas, tylko że nie każdy to dostrze 
że. A p. Zelwerowicz widzi daleko wię 
cej niż chce wyjawić... 

* + * 

Po drugim akcie rozpoczęły się о- 

wacje. Teatr był strojny i nastrojony 
świątecznie, gości z Warszawy sporo, 
widzimy p. Dygasa, p. Świerczewskie- 
go, p. Pawłowskiego i in. Rozpoczął 
przemówienia w im. Min. Oświaty p. 
Wójcieki, p. w. p: Czyż, poczem kolej: 
no: w imieniu ZASP-u p. Dygas, p. 
Ludwig, p. Rychłowski, przedstawiciel 
Szkoły dramatycznej (nie go nie było 
słychać), świetnie i sympatycznie prze 
mawiali przedstawiciele pracowników 
Magistratu i prezes Bratniej Pomocy. 
Prof. Ruszczyc wręczył Jubilatowi 0- 
braz, od artystów przemawiał Wyrzy- 
kowski, koledzy ofiarowali portret pę- 
dzla Ślendzińskiego, cała scena była 
zastawiona kwiatami, były depesze od 
teatrów łotewskich i czeskich, od ko- 
legów i koleżanek, od Strzelca i Zw. 
Literackich. Wszyscy podnosili zasłu- 
gi nietylko artystyczne wielkiego pra- 
cownika na niwie sztuki, ale i Jego nie 
zwykłą ofiarność, zmysł społeczny, sta 
łą gotowość pracy dla współobywateli 
gorące serce i ofiarny zapał. P. Wyr- 
wicz odczytał kilkanaście depesz (z 
300 otrzymanych) od P. Prezydenta 
Mościckiego, Marszałka Piłsudskiego, 
premjera Sławka, marsz. Raczkiewi- 

cza i in. 
W kilku słowach podziękował bar- 

dzo wzruszony Jubilat tym szczerym i 
serdecznym przemówieniom i pięk- 
nym gestem ofiarował 1000 zł: na 
rzecz powodzian. Publiczność pow- 
stała z miejse i owacyjnie wiwatowała 
na cześć Jubilata. 

P. S. Wśród licznych przemówień 
wywołała ogólne zdziwienie abstynen - 
cja Zw. Literatów, który na innych ju 
bileuszach (Solskiego, Reduty) dawał 
wyraz swym uczuciom  przemówie- 

niem; było to tem bardziej rażące, że 
właśnie p. Dyr. Zelwerowicz wystawił 
z powodzeniem, utwory wilnian; nie 
widzieliśmy też nikogo z, Zarządu? 

ZAC 

W związku z jubileuszem 30-leeia pracy 
artystycznej Aleksandra Zelwerowieza, Pam 
Marszałek Piłsudski przesłał na ręce jego 
depeszę następującej treści: | 

W dnia jubileuszu 30-Įecia praey artys- 
tycznej, w ciągu której położył Pan tak 
chlubne zasługi dła sceny naszej i przyczy- 
nił się do rozsławienia imienia sztuki pol- 
skiej, ślę Panu w imieniu wojska i własnem 
serdeczne gratulacje oraz życzenia zbierania 
dalszych równie pięknych plonów swej twór- 
czej działalności scenicznej. 

(—) JÓZEF PIŁSUDSKI 
marszałek Polski 

minister spraw wojskowych. 

Z Kancelarji Cywilnej otrzymał dyr. Zel- 
werowicz w dniu jubileuszu następującą de- 
peszę z Warszawy: 

Aleksander Zelwerowiez, 
Pohulanka. Wilno. 

W dniu uczczenia 30-letniej pracy znako- 
mitego artysty Pan Prezydent Rzeczypospo- 
litej. polecił mi przesłać Szanownemu Ju- 
SOC: wyrazy uznania i serdeczne życze- 
nia. 

Teatr Wielki, 

Szef Kanceelarji Cywilnej 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Depesza p. premjera Sławka opiewała: 
Aleksander Zelwerowicz, Teatr Miejski, 

Pohułanka Wilno. Kochanemu koledze z ła- 
wy szkolnej w dniu jego jubileuszu serde- 
czne życzenia zasyła 

WALERY SŁAWEK. 

Telegram marszałka Raezkiewieza: 
Dyrektor Aleksander Zelwerowiez, WiI- 

no. Warszawa, Sejm. Do ogólnego chórz 
głosów uznania i wdzięczności, rozbrzmie- 
wających dziś w Wilnie, pośpieszam dołą- 
czyć myj, składając cześć długoletniej owoe- 
nej pracy obywatelskiej i artystycznej zasłu- 
żonego jubilata. 

WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ. 
Marszałek Senatu. 
—e— 

“
a
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REL 
Zuchwały napad rabunkowy 

na majątek Ziębinów. 
Z gminy zakrzewskiej donoszą o 

zuchwałym napadzie rabunkowym 
na majątek Ziębinów. 

Późne w nocy, kiedy mieszkańcy 
wspomnianego majątku 

POGRĄŻENI BYLI W GŁĘBOKIM 
ŚNIE, 

właściciel majątku Władysław 
Paszałowiez obudzony został ustawi- 
cznem stukaniem do drzwi. 

Gdy nie spodziewając się czegoś 
złego Paszałowicz otworzył drzwi 
mieszkania wdarło się 

3 ZAMASKOWANYCH BANDYTÓW 
Którzy ped groźbą rewolwerów naka- 
zawszy przestraszonemu P. mileze- 
nie, zażądali wydania gotówki. 

Ponieważ Paszałowiez odmówił 
wydania pieniędzy, napastnicy zwią- 
zali go i steroryzowawszy domowni- 

ków, 
GROŹBĄ ŚMIERCI 

przystąpili do szczegółowej rewizji, 
podezas której znałeźli większą ilość 
biżuterji i gotówki. Po dokonaniu ra- 
bunku napastnicy zbiegli. 

Po ucieczce bandytów Paszałowi- 
czowi udało się uwolnić z więz i za- 
meldowač o wypadku policji. 

Przeprowadzone w tej sprawie do 
chodzenie dotychczas nie doprowa- 
dziło do ujęcia sprawców. Dalsze do- 
chodzenie w toku. (e). 

Napad strażników sowieckich na patrol KOP. 
Qnegdaj na odcinku granicznym Kozlo- 

łodzią patrol K. 

   
karabinu maszynowego. 

Czterem kopistom kule przeszyły czapki, 

jednego zaś, szeregowego Neumanna, ciężko 
zraniły w kolano. 

Kopiści pośpieszyli usunąć się z zasięgu 
kul karabinowych, mełdując 0 wypadku 

władzom przełożonym. 

Żywcem pogrzebani. 
Straszny wypadek w gm. kraśnieńskiej. 

Wieś Koszewniki gm. kraśnieńskiej, pow. 
mołodeczańskiego stała się w dniu wczoraj- 
Szym widownią okropnego wypadku: 

Mieszkańcy tej wsi 14-toletni  Włady- 
sław Szupłak i Maryna Kurylowiezowna, 
zajęci byli wykopywaniem kartofli z dołu 
głębokości dwóch metrów. 

Nagłe podczas pracy ohsunęła się ziemia, 

która zasypała obu. $ 
Z pomocą nieszczęśliwym pośpieszyli są- 

siedzi, którzy Kuryłowiczównę wydobyli 
jęszeze z oznakami życia. 

Szuplak był już martwy. (e). 

Zagadkowa śmierć porucznika Powińskiego. 
"W dniu wczorajszym rybacy wyciągnęli 

Z rzeki Muehawiee zwłoki jakiegoś mężczy- 
zny, znajdujące się już w stanie rozkładu. 

Przeprowadzone dochodzenie  ustaliło, 
łe są to zwłoki porucznika 83 p. p. Stefana 
Powińskiego, który przed niedawnym cza 

sem zaginął bez śladu. 
Powodów śmierci jego dotychczas nie 

ustalono. Zachodzi przypuszczenie że padi 
en ofiarą nieszczęśliwego wypadku, aczkol- 
wiek nie wykluczonem też jest, że popełnił 
samobójstwo. Dalsze dochodzenie w toku. 

Zabójstwo na pograniczu. 
Onegdaj na odcinku granicznym Troki 

ma pograniczu polsko-litewskiem strażnicy 
litewscy kilkoma strzałami zabili osobnika, 
usiłującego przegraść się z Polski do Litwy. 

Skutki 
W dniu 5 b. m. po południu w majątku 

Pepesze, gminy rudomińskiej, pow. wileń- 
ako-trockiego, w czasie burzy piorun uderzył 
1 spaliła się stodoła właściciela majątku Sta“ 
misława Wańkowicza, a w stodole zapasy 

Dochodzenie wyjaśniło, że jest to niejaki 
Głowiński z Lidzkiego, który w niewiado- 
mym celu chciał przedostać się do Litwy 

burzy. 
koniczyny, siana, słomy, sieczkarnia, młoc- 
karnia, kierat, i inne maszyny gospodarcze. 
Szkoda, jak doniósł właściciel, wynosi 70 
tys. zł. a stodoła zabezpieczona była na 35 
tys. zł. zal 

DUNIŁOWICZE 
+ Dzień 3-go maja w m. Duniłowiczach 

obchodzono, wobec sprzyjającej pogody nad 
zwyczaj uroczyście. Już od samego rana 
miasto i domy były udekorowane chorąg- 
wiami o barwach narodowych. 

Ludność okoliczna całemi gromadami 

przybywała do miasta na uroczystość, jak 
Tów ż dziatwa ze szkół wiejskich pod kie- 

Townietwem swoich nauczycieli. 
O godz. 1i-ej w kościele parafjalnym od- 

yło się nabożeństwo w którem wzięły 
udział wszystkie warstwy społeczeństwa, 
azkoły, urzędy, instytucje i związki. Po na- 
bożeństwie pochód zorganizowany przez p. 
Wacława Webera ppor. rez. wyruszył przez 
ulicę Wileńską, Wilejską Pachowską, Głę 

bocką i zatrzymał się przed Pomnikiem Po 
ległych Bohaterów W. P. gdzie p. Włady- 
sław Bułat sekr. PMS wygł. do zebranych 
dłuższe przemówienie o Konstytucji 3-g0 
Maja jej znaczeniu dla państwa polskiego i 
tolę odegrała w życiu narodu. Po prze- 
mówieniu wzniósł okrzyk na cześć Konsty- 
tucji i Rzeczypospoitelj Polskiej pochwyco- 
ny przez tłum, a orkiestra dęla miejska óde- 

grała „Jeszcze Polska nie zginęła”. Zazna- 
czyć należy że w uroczystościach przyjmo- 

ау udział szkoły żydowskie i ludność 
wszystkich wyznań tu mieszkających. 

Wieczorem tegoż dnia w lokalu Polskiej 
Macierzy Szkolnej po brzegi wypełnionym 

ludnością odbyła się akademja. P. Wład 
sław Wyrwicz wygłosił odczyt o konstyt 
i wspomnienie o dniu 3 maja z czasów nie- 
woli, pozatem została odegrana sztuka p. t. 
«Zanim się ziścił cud 3-go Maja”, staraniem 

nauczyciela miejscowej szkoły p. Edmunda 

uśwaszkisa, a na zakończenie chór miesza- 

Ry pod kierownictwe p. Władysława Nowic- 
K%iego, kierownika szkoły powsz. w Prześle 

ze, wykonał szereg piosenek. 

              

Obecny. 

SMORGONIE 
+ Uroczysty obchód 3-g0 maja. Tego- 

%oczny obchód uroczystości 140 rocznicy 
ogłoszenia wiekopomnej Konstytucji 3 maja 

i 10 rocznicy trzeciego Powstania Górnoślą- 
skiego wypadła naprawdę imponująco. W 
dniu 2-go maja o godz. 19-ej przez miasto 
przeciągnęły hufce pzzysposobienia wojsko- 
wego i strzelcy na czele z orkiestrą. 

W dniu samej uroczystości na placu 
przed głównym gmachem tut. szkoły pow- 
szechnej uformował się imponujący pochód, 
który przeciągnął ulicami miasta do świą 
tyń. O godz. 10-ej w świątyniach wszystkie 
wyznań odbyło się dziękczynne nabożeń 

stwo, poczem została odegrana z wieży ko- 
Ścioła parafjalnego pobudka. Po nabożeń- 

ch tysięczne tłumy dziatwy szkolnej, 
yj i ludności z odległej okolicy, 
ły przez miasto, udając się na sta 

  

      

orga 

przecią, 
djon miejski, gdzie odbyła się defilada i oko 
licznościowe przemówienia. Szczególnie im- 
ponująco wypadło przemówienie p. Tesz- 
nera. 

Po południu odbyły się na sładjonie 

miejskim zawody lekkoatletyczne. Pierwsze 
nagrody w trójbojach otrzymali: Subocz Jan 

uczeń Średniej Szkoły Handlowej i w trój- 

  

boju żeńskim Morozówna Janina uczenica 

Średniej Szkoły Handlowej. 

Wieczorem staraniem Średniej Szkoły 
Handlowej w Smorgoniach odbyła się w sa- 

   li P. W. i W.F. uroczysta akademja Liczn 
zebrani widzowie mieli możność podziwiać 
naprawdę prześliczne produkcje uczniów. 
Szczególnie imponująco wypadł balet: Szko- 
ły. W czasie antraktów i na scenie popisy- 
wała się orkiestra smyczkowa Szkoły Han. 

dlowej pod batutą ucznia Porańskiego Mi- 

chała. 
Zebrany z niewielkich wstępów czysty 

zysk został przekazany na „Dar Narodowy. 

ORANY 
- Wybory do Rady gminnej w Oranach. 

Jak się dowiadujemy, wybory do Rady 
gminnej w Oranach odbędą się w dniu 27% 

b. m. 

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie no- 

wowybranej Rady odbędzie się I czerwca 

Teda. 

Przybył z Poznańskiego, by szantażować 
obywateli ziemskich. 

Sąd skazał go na ciężkie więzienie. 

W okresie od 14 do 20 lipca ub. r. zie- 
mianie z terenu pow. wilejskiego otrzymali 

niemal jednobrzmiące tajemnicze listy, w 

Których podpisany Roś na jednych lub Ogiń 

ski na innych żądał przygotowania zawcza- 
Su pieniędzy w różnych kwotach w zależ 
Mości od oceny zamożności adresata. 

Tego rodzaju listami „uszczęśliwieni* zo- 

Stali: pp.: Janusz Tukałło, właściciel mająt 
u Osinkowicze, od którego żądano 5000 zł. 
6zef Polański z Godziewa—3000 zł, Adam 

Stankiewicz — właściciel maj. Lubcza — 
2000 zł, Bołesław Świętorzecki — wlašci- 
U Malinowszczyzny oraz właściciel maj. 
»Szypki* — Witold Kopeć mieli wyznaczo- 
my okup po 5000 zł. każdy. 
_ We wszystkich tych listach autor, poda- 
Jac się za herszta bandy dewersyjnej, gro- 

Ził w razie niespełnienia jego żądań zabój- 
stwem adresata i spaleniem zabudowań fol 
warcznych. 

Po upływie kilku dni do wspomnianych 

obywateli nadeszły inne listy w których już 

©w „herszt* polecił przesłać żądane poprze- 
<lnio pieniądze do różnych hoteli w Wilejce 
<dla Rosa lub Ogińskiego ponawiając groźby 
zawarte w poprzednich listach 

„P. Józef Polański, stosownie do instru 
ścji miał złożyć 5000 zł. w hotelu „Szłache- 

<kim* dla Ogińskiego. 
Korespondencję tę p. Polański pokazał 

Komendantowi P. P. w Wilejce, i zgodnie 7 
Powziętym planem złożył w hotelu wymie- 
gym opieczętowany pakiet dła Ogińskie- 

  

ъ Tymczasem wywiadowcy poddali teren 
acznej obserwacji. 

  

Dn. 24 lipca do hotelu zgłosił się nieja- 

ki Bazyli Malinowski, a okazując pisemne 

upoważnienie Ogińskiego do odbioru zosta- 

wionej dla niego paczki, prosił o jej wyda- 

nie. 
Indagowany Malinowski oświadczył, iż 

polecenie wydał mu jakiś nieznajomy, kto- 
ry miał na paczkę oczekiwać na ulicy. 

Oczywiście w ślad za Malinowskim, udał 

się wywiadowca, lecz szantažysta musiał 

zwąchać zasadzkę i w porę ulotnił się. 
Policja jednak nie skapitulowała i w dal- 

szym ciągu poszukiwała pomysłowego pła- 
szka. 

Naskutek listów gończych rezosłanych 
przez władze woj. poznańskiego aresztowany 
w tym czasie został Władysław Rymont 6 
rego charakter pisma łudząco przypomina 
pismo autora tajemniczych listów. 

Wezwany Malinowski poznał istotnie w 
Rymoncie tego, który posyłał go do hotelu 
„Szlacheckiego м 

Ponieważ i przeprowadzona ekspertyze 
kaligraficzna listów kategorycznie stwierdzi. 
ła, iż są one pisane ręką Rymonta, przeta 
i on przyznał się do przestępstwa tłuma- 

cząc się iż brak pieniędzy skłonił go do tego 
kroku s 

Sąd okręgowy w składzie wiceprezesa wy- 
działu karnego p. M. Kaduszkiewicza i p. p 
sędziów Sienkiewicza i Brzozowskiego, po 
rozpoznaniu tej sprawy zgodnie z wywodami 
viceprokuratora p. Giedrojcia, uznał osk 
Rymonta za winnego i na zasadzie art. 49 
i 590 cz. 1 k. k. oraz art. 15 przep. przech. 
do K. K. skazał go na 6 lat ciężkiego wię- 
zienia. Ka-er. 

  

  

KU RI: EB 

Walne zgromadzenie komitetów 
kolejowych L 0.P.P. 

Ostatnio w sali Ogniska Kolejowe- 
go odbył się zjazd przedstawicieli Od 
działów LOPP. z całego terenu Dy- 
rekcji Wileńskiej. Reprezentowane by 
ły wszystkie środowiska kolejowe 0 
większem skupieniu kolejarzy. Przy- 
byli delegaci z Królewszczyzny, Bara- 
nowicz, Grodna, Lidy, Łap, Białego- 
stoku, Wołkowyska, Brześcia. oraz 
miejscowego oddziału w Wilnie. 

Zjazd miał charakter sprawozdaw 
czy i poprzedził ogólnopolski walny 
zjazd LOPP. w Warszawie. Przewod- 
niczył obradom delegat z Białegostoku 
p. Markiewicz, sekretarzował p. Iwani 
cki z Brześcia. Po przyjęciu porządku 
dziennego p. Romaszko z ramienia za 
rządu komitetu odczytał szczegółowe 
sprawozdanie z działalności komitetu 
oraz z wyniku VII tygodnia lotnicze 

go 
Sprawozdanie kasowe w zastępst- 

wie nieobecnego skarbnika złożył bu- 
chalter p. Bruns. 

Z ramienia komisji rewizyjnej prze 
mawiał p. Sadowski, podnosząc owoc- 
ną i sprężystą działalność komitetu 
wojewódzkiego. a szczególnie dobre 
prowadzenie rachunkowości, co w о- 

becnych czasach jest rzeczą bardzo wa 

żną. 
W dyskusji nad sprawozdaniem 

wzięli udział pp. Hryniewiecki, Nie- 
dziołka, Markiewicz, inż. Butkiewicz 
i inni stwierdzając naogół wzrost orga 
nizacji na siłach, oraz umiejętną pra: 

cę komitetu. Na wniosek komisji rewi 
zyjnej udzielono zarządowi absolutor- 

jum, zaś p. Brunsowi za wzorowe pro 

wadzenie księgowości, podziękowanie. 
W dalszym toku obrad rozpatrywana 
była sprawa ewentualnego zbonifiko- 
wania długów ciążących na niektórych 

prywatnych dłużnikach. Walne zgro- 

madzenie poleciło zarządowi przystą- 

pić do wyegzekwowania należnych ko 

mitetowi sum, 
Przy obradowaniu nad następnym 

punktem porządku dziennego. w któ- 

rym delegaci oddziałowi składali spra 

wozdania z terenu, wyjaśniło się, iż 

idee LOPP. stopniowo lecz systematy- 

cznie wsiąkają w głąb społeczeństwa. 

Świadczy o tem chociażby fakt zapi- 

sywania się na członków organizacji 
nietylko pracowników lecz również żon 

i starszych dzieci. Wskazuje to na to, 
iż ofiarność i karność społeczeństwa 
kolejowego, pomimo poważnego usz- 

czerbku w budżecie, spowodowanym 

obcięciem poborów 0 15 proc., nie 

zmniejszy się i nie obniży pracy nad 
budową obrony narodowej. 

W trakcie składania relacji z pracy 
w oddziale lidzkim, zgromadzenie u- 
czciło przez powstanie pamięć długole 
tniego pracownika na polu łotnictwa 
zmarłego wice-prezesa komitetu od- 
działowego w Lidzie, ś. p. Kazimierza 
Ciemierzewskiego. 

Przy pomocy tajnego głosowania 
dokompletowano zarząd, do którego 
weszli pp. Trynkiewicz, Wyszkowski 
Filemonowicz, na zastępców pp. Stan- 
kiewicz, Iwieżewski, Gładysz. Skład 
komisji rewizyjnej został bez zmian, 
delegatami na walny zjazd do Warsza 
wy wybrani pp. Niedziołko i Markie- 
wicz, na zastępców inż. Witord i p: 

      

  

Paszkiewicz. Stałym delegatem do 
Warszawy jest z urzędu inż. Butkie- 
wicz. 

W wolnych wnioskach załatwiono 
następujące sprawy: celem zmniejsze- 
nia wydatków administracyjnych ze- 
branie postanowiło nie zwoływać tak 
zwanych zjazdów programowo-budże- 
towych, ponadto w razie potrzeby uży 
cia sal dworecowych na imprezy LOPP 
zezwolenia u władz zwierzchnich uzy- 
skiwać będzie zarząd wojewódzkiego 
komitetu w Wilnie. e 

Jankowski Jan. 
Big 

PROGRAM 
Archidiecezjalnego Kongresų Eu- 
charystycznego w Wilnie w dn. 

8, 9 i 10 maja. 

Dnia 8 maja. O godz. 16 w si 
przy ul. Ostrobramskiej Nr 5 otwarcie Kon- 

gresu i pierwsze zebarnie plenarne. 

Porządek obrad: 

  

   

1. Zagajenie wstępne prezesa Komiłetu 

Organizacyjnego J. E. ks „biskupa Kazimie 

rza Michalkiewicza. 2. Wybór Marszałka i 

Prezydjum Kongresu. 3. Przemówienie pro- 

tektora i prezesa honorowego Kongresu J. E. 

ks. arcybiskupa metropolity Romualda Ja* 
brzykowskiego. 4. Przemówienia powitalne 
5. Odczytanie porźądku obrad. 6. Reefrat na 
temat „„Eucharystja a Duch Apostolstwa” wy 
głosi rektor prof. Marjan Zdziechowski. 7. 
Referat na temat: _„Eucharystja źródłem,, 
osią i ogniskiem życia religijnego* wygłosi 
prof. dr Stefan Glaser. 

O godz. 19 (7 wiecz.) odbędzie się w sali 
Śniadeckich gmachu głównego Uniwersyte- 
tu S B. Akademja Sodalicyjna w czasie któ- 
rej referat na temat „Matka Najświętsza 4 
Eucharystja* wygłosi p. dr. Zofja Muchlin- 
ska, poczem nastąpi uchwalenie rezojucj“. 

Dnia 9 maja. O godz. 16 w sali Miejskiej 
przy ulicy Ostrobramskiej Nr. 5 drugie zebra 

*e plenarne. 

Porządek obrad: 

1. Referat na temat: „Eucharystja žro- 

dłem i fundamentem Akcji Katolickiej i pod- 

stawą Ducha Apostolstwa* wygłosi ks. rek- 

tor prof. Czesław Falkowski. 2. Referat na 

temat: „Eucharytja a wychowanie na tle 

Ene. Piusa XI o wychowaniu chrześcijań- 

skiem* wygłosi dyr. Józef Stemler. 3. Prze- 
dłożenie rezolucyj poszczególnych sekcyj. 4 

Przemówienie marszałka i zamknięcie ob. 

rad. 
Dnia 10 maja. O godz. 9 uroczysta pro- 

cesja wyrusza z Ostrej Bramy i udaje się 
przed Bazylikę. 

O godz. 10 Msza św. Pontyfikalna, ktć- 
rą odprawi J. E. ks. arcybiskup metropolita 
Romuald Jałbrzykowski .Kazanie przed Ba- 
zyliką na temat: „Eucharystja a śmiałość 
przekonań religijnych źródłem odnowienia 
i męstwa* wygłosi J. E. ks. biskup Stani- 
sław Łukomski. 

Natychmiast po Mszy św. wygłosi prze- 

  

  

   

  

WIT E NS K I 

Odłożenie posiedzenia Rady Miejskiej 
w Sprawie komunikacji autobusowej. 

Wyznaczone na dzisiaj posiedze- 
nie Rady Miejskiej nie odbędzie się, 
ponieważ połączone komisje radziec- 
kie: prawna, techniczna i finansowa 
uznały, że zdecydowanie sprawy od- 
dania koncesji ruchu autobusowego w 
mieście na swojem licznem posiedzeniu 
wczorajszem nie mogły zdecydować. 
Tem bardziej że poszczególne komisje 
na tem posiedzeniu nie były jednolicie 
reprezentowane. Naprzykład: komisja 
prawnicza była reprezentowana przez 
1 członka. 

Zdecydowano sprawę tę omówić 
na odrębnych posiedzeniach każdej 

  

wymienionej komisji. 
Posiedzenie komisji technicznej od- 

będzie się w piątek, dnia 8 b. m. o go- 
dzinie 8 wieczorem. Posiedzenie komi- 
sji finansowej wyznaczono na wtorek 
12 b. m. o godz. 8 wieczorem. Posie- 
dzenie komisji prawnej nie wyznaczo- 

no. 
Połączone posiedzenie komisyj u- 

chwaliło, że sprawa komunikacji auto- 
busowej musi być załatwiona na naj- 
bliższem posiedzeniu Rady Miejskiej, 
które winno odbyć się w terminie do 
dnia 1-go czerwca r: b. 

Z działalności B.B.W.R. 
Dnia 8 b. m. w lokalu Sekretarja- 

tu Wojewódzkiego przy ulicy Zawel- 
nej 1 odbędzie się zebranie organiza- 
cyjne Miejskiego Koła Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem z nastę- 
pującym porządkiem obrad: 

1) zagajenie, 2) referat organiza- 
cyjny, 3) referat o sytuacji politycz- 
nej i pracach Klubu BBWR, 4) wybo- 
ry prezydjum Koa. 

Wstęp za zaproszeniami, które nto- 

żna otrzymać w Sekretarjacie przy 
ul. Zawalnej 1 m: 4. 

Dnia 9 b. m. w lokalu Sekretarjatu 
Wojewódzkiego BBWR. przy ul. Za- 
walnej 1 o godzinie 11 rano odbędzie 
się pod przewodnictwem posła Broni- 
sława Wędziagolskiego Zjazd delega- 
tów Komitetów Gminnych Bezpartyj- 
nego Bloku z terenu powiatu wileń- 
sko-trockiego w celu utworzenia sta- 
łej Rady Powiatowej. 

Komunikat Kuratorjum O. S. 
w sprawie zamknięcia seminarjum żydowskiego. 

Kurator Szkoln. Okregu Wileńskie- 
go zarządził zamknięcie z końcem bie- 
żącego roku szkolnego seminarjum 
nauczylskiego Żydowskiego Centralne- 
go Komitetu Oświaty w Wilnie. Powo: 
dem tego zarządzenia jest stale wzra- 
stający udział młodzieży seminarjum 
w akcji komunistycznej oraz fakt, że 
pomimo kilkakrotnego zwracania się 
władz szkolnych o usunięcie niepożą- 
danych wpływów z zakładu, — ze 
strony kierownictwa i grona nauczy- 
cielskiego nie było należytego prze- 
ciwdziałania tym wpływom, a jedno- 
czesne tolerowanie w zakładzie ucz- 
niów zaangażowanych w akcji poli. 

K: 

tycznej sprzyjało dalszemu rozwojowi 
„akcji komunistycznej wśród młodzieży. 

Jednocześnie p. Kurator Okręgu 
Szkolnego wydał zarządzenie zawie- 
szenia zajęć w Szkole Powszechnej im. 
Fruga, Żydowskiego Centralnego Ko- 
mitetu Oświaty w Wilnie, —również 
naskutek ujawnienia w szkole. akcji 
komunistycznej wśród uczniów. Wzno 
wienie zajęć w tej szkole zależy od 
ostatecznego wyjaśnienia sprawy i u- 
sunięcia warunków, szkodliwie oddzia - 

ływujących na wychowanie młodzie 
ży. 

(Do sprawy tej powrócimy jeszcze 
w najbliższych dniach Red.) 

  

KRONIKA 
  

  Dziś: Danieli p. 

Jutro: Stanisława biskupa. 
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Spostrzeženis Zakladų Meteorelogį! U. S. B. 

w Wilnie z dniz 6 V—1931 roku, 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 766 

+ 159 C. 
« najwy: : > 200 С. 

+ nejniżeza: Ą- 10° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: północny. 

Tendencja barom. wzrost, potem lekki spadek 

Uwagi: z rana pochm., potem pogodnie. 

OSOBISTE. 
— Wyjazd prof dr. Staniewicza. Dyrek- 

tor Studjam Rolniczego Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego prof. dr. Witold Staniewicz, 
wyjechał wczoraj na Zjazd dziekanów Wy- 
działów Rolniczych wszystkich wyższych 
uczelni w Polsce. . 

Zjazd odbędzie się w Krakowie, w Uni- 
wersytecie Jagiellońskim w dniu 8 i 9 ma- 
ja r. b. 

   
Temperatura średai 

    

ADMINISTRACYJNA. 
— Nowe punkty postoju dorożek samo- 

chodowych. Władze administracyjne wyzna: 
czyły szereg nowych punktów postoju doro- 
żek samochodowych na terenie miasta: 1; 
przy zbiegu ulic T. Zana i Witoldowej — 
6 dorożek, 2) róg Sierakowskiego i Mickie- 
wicza — 6 dorożek, 3) przy ul. Tatarskiej 
u wylotu na ul. Mickiewicza — 8 dorożek, 

4) na placu koło poczty od ul. Lotoczek —- 
4 dorożki, 5) przy zbiegu ulic Żeligowskie- 
go i Wileńskiej — 4 dorożki 6) przy ul. W. 
Pohulance koło cerkwi — 6 dorożek, 7) przy 
ul. Rybaki u wylotu na ul. Kalwaryjską —- 
8 dorożek, 8) na Zarzeczu między ul. Połoc- 
ką a Popowską — 4 dorożki, 9) na Anto- 
kolu koło kościoła św. Piotra i Pawła — 4 
dorożki, 10) na ul Cerkiewnej — 4 dorożki. 

Na wszystkich tych punktach ustawione 
zostaną specjalne tarcze postojowe sprowa 
dzone z Poznania. 

MIEJSKA 

— Kolonje i półkolonie letnie dla bied- | 
nych dzieci. Dorocznym zwyczajem i w roku 
bieżącym Magistrat m . Wilna organizuje 
dla biednych dzieci ze szkół powszechnych 
kolonje i półkolonje letnie w majątku miej- 
skim Leoniszki й - 

Zdecydowano, że w roku bieżącym na 

kolonje letnie wysłanych zostanie 600 dzie- 
ci ze szkół powszechnych publicznych oraz 
180 na półkolonie. 2 

Ze szkół żydowskich na kolonje wysła- 
nych zostanie 150 dzieci na półkolonje 4 

Kolonje letnie trwać będą 6 tygodni i 
odbędą się w dwóch terminach od 1 czerw 
ca do 15 lipca i od 15 lipca do 1 września. 

Akcja kwalifikowania dzieci na kolonje 
i półkołonje jest obecnie w pełnym toku. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Z Akad. Koła Radomian. W dniu 4 @ 
maja r. b. w lokalu Ogniska Akademickiego 
odbyło się Walne Zebranie Akad. Koła Ra- 
domian, na którem po załatwieniu palącycn 
spraw organizacyjnych, wybrany został ne- 
wy Zarząd w składzie następującym: Pre 
zes -— Fundowicz Stefan, vice-prezes -— Bie-, 

  

rzyński Franciszek, skarbnik — Socha Józef, * 
sekretarz — Bednarczyk Marjan. 

Do Komisji Rewizyjnej weszli kol. Gałka 
Józef i kol. Bogdańska Halina. 

OE WEZEE ALI ZZO TOOCZESKIASCACE 

mówienie prezes Komitetu Organizacyjnego 
Kongresu, J. E. ks. biskup Kazimierz Mi- 
chalkiewicz i odczyta streszczenie syntetycz- 
ne rezojucyj, powziętych przez Kongres. Po 
przemówieniu nastąpi odczytanie aktu po- 
Święcenia rozdaju ludzkiego Najświętszemu 
Sercu Jezusowemu, oraz odśpiewanie Te Da. 
um i udzielenie Błogosławieństwa Przena;- 
świętszym Sakramentem. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kurator Okręgu Szkolnego Wileńskie- 

go wystosował do dyrekcyj i kierownictw 
szystkich szkół oraz inspektorów szkolnych 
okólnik, zalecający udział młodzieży szkol: 
nej w akcji niesienia pomocy ludności, dot- 
kniętej klęską powodzi, współdziałanie z 
miejscowemi  komitetami  obywatelskiemi 

tid. 
— Dodatek mieszkaniowy dła nauczy- 

cieli. Wojewoda Wileński rozesłał do wszy - 

stkich wydziałów powiatowych okólnik, w 
którym poleca gminom nie udzielającym 
nauczycielom bezpłatnych mieszkań wypła- 
cać specjalny dodatek miesięczny. 

` KOMUNIKATY. 
— Wydział Elektryczny Magistratu m. 

Wilna niniejszem podaje do wiadomości 
abonentów energji elektrycznej, iż w dniu 11 
b. m. Wydział Elektryczny będzie nieczynny 
ze względu na przenosiny biur Wydziału do 
Elektrowni Miejskiej, ul. Derewnicka 2. 

Od dnia 12 maja b. r. wszelkie sprawy 
będą załatwiane wyłącznie w biurach Elek- 
trowni Miejskiej, tel. 24 i 118. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Subwencja na rzecz instytucyj dobro- 

czynnych. W miesiącu bieżącym Magistrat 
m.» Wilna zamierza wyasygnować tytułem 
bezzwrotnego subsydjum 85.000 złotych ra 
rzecz instytucyj dobroczynnych. 
Wniosek ten rozważany będzie na jednen 

z najbliższych posiedzeń Magistratu. 

GOSPODARCZA 
— Izba Przemysłowo-Handlewa komuniku- 

je nam: W dniu 6 b. m. prezesa Izby Skai 
bowej w Wilnie odwiedzili pp. prezes i 
rektor Izby Przemysłowo-Handlowej w W 
nie, którzy przeds li p. prezesowi cię 
położenie kupiectwa i niektórych zakładów 
przemysłowych z związku ze stratami, po- 
niesionemi przez ludność miejsowości na 
wiedzonych powodzią, dochodząc konieczno- 
Ści szybkiego zastosowania niektórych ulg 
podatkowych. (P. Prezes Izby: Skarbowej 
uznał potrzebę pewnych ulg 

Niezależnie od tej konferencji Izba P.-H. 
w Wilnie występuje do władz centralnych 
w powyższej sprawie z odpowiedniemi wnio- 
skami. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Centralny Zarząd P. M. S. podaje do 

wiadomości, iż wynik kwesty ulicznej, odby- 

tej w dniu 3 maja r. b. jest następujący: 
Po otworzeniu90-ciu skarbonek i doko- 

naniu obrachunku komisyjnie znaleziono o: 
gółem monet na sumę zł. 2.124 gr. 52 (słow - 
nie dwa tysiące sto dwadzieścia cztery zł. 

52 gr.). 
Szanownym Paniom kwestarkom i kwe- 

starzom za ich owocną pracę oraz szanow- 
nym ofiarodawcom za łaskawą pamięć © 
potrzebach oświaty na Kresach naszych Za- 
rząd P. M. S. składa serdeczne podziękowa- 

nie 
— Pożyteczna instytucja. Dowiadujemy 

się, że w dniu 27 b. m. został przez władze 
zatwierdzony Statut Wileńskiego Towarzy 
stwa Opieki i pomocy nad byłymi pracowni- 
kami Tajnej Oświaty Przedwojennej. 

Jak nas informują, wkrótce ma się od 
być walny Zjazd tychże pracowników, па 
którym zostaną dokonane wybory Zarządu 
T-wa. 

Osoby zainteresowane zechcą zgłaszać 
się o informacje do kancelarji Liceum Imie 
nia Filomatów — Żeligowskiego. Nr. 1 w 
godz. 2—3 do Dyrektorki p. Stanisławy Pie- 
traszkiewiczówny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wieczór Literatów Wileńskich. Do- 

wiadujemy się, że w sobotę dnia 9-go maja 
o godz. 8-ej wieczorem w sali gimnazjum 
im. Mickiewicza, przy ul. Dominikańskiej 
3—5 odbędzie się niezmiernie ciekawy wie- 
czór, na którym wileńscy literaci odczyta ją 
swe utwory. Bliższe szczgóły podane będą 
w najbliższych dniach. 

Całkowity dochód z wieczoru, literaci wi 
leńscy, przeznaczają na „Dar Narodowy” 
Polskiej Macierzy Szkolnej. 
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Podziękowanie J.E. ks. arcyb. 
Jałbrzykowskiemu. 

W wykonaniu uchwały Komitetu Oby- 
watelskiego niesienia pomocy ofiarom рэ- 
wodzi z dnia 4 b. m. prezydjum Komitetu 
wystosowało do J. E. ks. arcybiskupa Ro- 
mualda Jałbrzykowskiego pismo z wyrazami 
głębokiej wdzięczności za wysokie moralne 
poparcie jakiego ks. arcybiskup użyczył ak- 
cji niesienia pomocy ofiarom powodzi przez 
wydanie znanej odezwy do duchowieństw 
i diecezjan wileńskich. S 

Podziekowanie 
dyr. Zeiwerowicza. 

Wszystkim, którzy raczyli laska- 
wie pamiętać o mnie w dniu mojege 
jubileuszu, tą drogą składam najser- 
deczniejsze podziękowanie. 

Al. Zelwerowicz. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

z== | Rzeczną!! ===   

      

— Walne Zgromadzenie Drobnych Kup- 
eów i Przemysłowców Chrześcijan m. Wilna 
odbędzie się dnia 10-go maja r. b. o godz 
4-ej p. p. w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2. 

Porządek dzienny: 1) Sprawy podatko- 
we. 2) Sprawa sprzedaży nafty. 3) Sprawa 
wyborów rzeczoznawców do określenia po- 
datku dochodowego. 4) Wolne wnioski. 

Stawiennictwo członków obowiązkowe. 
— Podoficerowie Rezerwy Baczność! Po- 

daje się do wiadomości członków Koła Wi- 
leńskiego Zw. Podoficerów Rez. że dnia 10 
maja r. b. (niedziela) o godz. t6-ej w lokału 
przy ul. Żeligowskiego 4, odbędzie się Inf! 
macyjne Zebranie członków Koła Wileńskie- 
go na którem m. in. zostanie wygłoszony od- 
czyt z dziedziny wiedzy wojskowej n. t. „No- 
woczesne uzbrojenie oddziałów*. Obecność 
wszystkich konieczna. Zarząd Koła. 

RÓŻNE. 
— Sprostowanie. Dzisiejszy wykład prof. 

Kazimierza Nitscha w Instytucie N. B. Euro 
py Wschodniej p. t. „Wzajemne wpływy je- 
zykowe polskie i ruskie* odbędzie się w ło- 
kalu Instytutu Zygmuiowska 2 w godz. od 
5 do 7, a nie od 7 do 9, jak zostało mylnie 
podane. й 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś ka- 

pitalna komedja Franciszka Molnara „Wróż- 
kai adwokat* z dyr. Zelwerowiczem w po. 
pisowej roli dr. Sporuma. 

Przedstawienie zostało zakupione przez 
Inw. Legj. i Stow. b. Wojsk. Dochód przez- 
naczony na powodzian. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś po raz 
drugi oryginalna sztuka z życia Żydów wi: 
leńskich:  „Pieśniarze  Ghetta* Andrzeja 

Marka. Sztuka ta zyskała na premjerze 
ogromne powodzenie i znalazła gorący od- 
dźwięk dzięki niezwykle interesującej treści, 
wnikliwej reżyserji autora, oraz doskonałej 
grze całego zespołu. Śpiewy obrzędowe i 
rodzajowe w wykonaniu chóru głównej sy- 
nagogi, oraz sólo skrzypcowe p. M. Szabsaja 
dodały wiele charakterystycznego kolorytu 
lokalnego, umiejętnie podkreślonego rów- 
nież przez dekoracje p. J. Hawryłkiewicza. 
„Pieśniarze Ghetta* staną nię niewątpliwie 
prawdziwą rewelacją dła Wi]na. 

— „Królowa śnieżka* w Teatrze „Lut- 
nia*. W sobotę 9 b. m. o godz. 4 p.p. wystą- 
pi w Teatrze „Lutnia* „Pierwszy w Warzsa-- 
wie teatr dla dzieci*, który w ciągu ubie- 
głego zesonu w stolicy zdobył rekordowe 
powodzenie wśród sfer rodzicielskich i pe- 
dagogicznych. Imponującą ilość 98.430 dzie- 
ci zgromadziły przedstawienia tego teatru, 
a 8.740 biednych dzieciaków  zachowałe 
wdzięczność dla Dyrekcji teatru za udzie- 
lenie im bezpłatnych biletów. Dla naszego 
miasta występ staje się sensacją niebyleja. 

„ką dla dziatwy, pozbawionej rozrywki tego 
rodzaju tembardziej, że wystawiona będzie 
zachwycająca „Królewna šniežka“ ze špie- 
wami i tańcami pióra p. Ortyma. Role kras 
noludka i kuchcika wykonają fenomenalny 
komik — najmniejszy artysta Polski, Pawe- 
łek Dudziński, oraz Bohdanek Chomentow: 

ski. Ceny miejsc najniższe. 
— Dar na powodzian. Dyrekcja Teatrów 

Miejskich przeznacza na rzecz pomocy ofiu- 
rom powodzi 5 proc dochodu brutto z przed 
stawień w obn Teatrach. 

Jednocześnie dowiadujemy się, że ofiaro- 
"wane do uznania dyreftora Zelwerowicza w 
dniu jego jubijeuszu przez M at m 
Wilna tysiąc złotych — zostały wpła- 
cone na rzecz powodzian. 
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Dziś przedstawienie teatralne 
na powodzian. 

Zarządy Zw. Legjonistów i Słow. 
Rezerw. zwróciły s 5 kwietnia r- h. 
do Dyr. Zelwerowicza z prośbą o od- 
stąpienie jednego przedstawienia na 
powodzian. Dyr. Zelwerowicz odstąpił 
jedno ze swoich jubileuszowych przed- 
stawień. Dnia 7 maja r. b. odegraną 
zostanie sztuka Molnara „Wróżka i ad- 
wokat“, z którego to przedstawienia 
dochód przeznacza się na pomoc dot- 
kniętym powodzią. 

Bilety do nabycia w „LŁutni* od g. 
11 do 16 i na Pohulance od godz. 17 
do 21 (9-ej wieczór). Ceny normalne. 
Nikt z uświadomionych obywateli nie 
powinien uchylić się od spełnienia o- 
bowiązku ludzkości wobec nieszczę- 
śliwych przez zakupno biletu na to 
przedstawienie- 

RABJG 
CZWARTEK, dnia 7 maja 1981 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna (pły- 
ty). 12.35: Poranek szkolny. 14.00: „Pech i 
szczęście" — pogad. 14.25: „Dniestrem do 
ujścia Zbrucza* — odczyt. 15.30: Odezyty, 
dla maiurzystów. 16.10: Kom. dla żegulgi. 
16.15: Progr dzien. 16.20: Koncert symfonicz- 
ny. 17.15: „Wyobrażenie dzikiego o swojej 
osobowości w duszy* — odczyt. 17.45: Kon- 
cert popołudniowy. 18.45: Kom. Akad. Koła 
Misyjnego. 19.00: Skrzynka pocztowa Nr. 
148. 19.20: Kom. Tow. do badania historji 
obrony Lwowa 19.30: Kom sportowy. 19.35: 
19.45: „Z polowań wiosennych —felj. 20.15: 

Program na piątek. 19.40: Pras. dzien. rat 
Ciotka Albinowa mówi. 20 30: Koncert wie- 
czorny 21 30: Audycja literacka. 22.15: Kon- 
cert. 23.00: Kom i muzyka taneczna. 

PIĄTEK, dn. 8 maja 1931 r. 
11.58: Czas. 12.05: Koncert popularny 

(płyty). 13.10: Kom. meteorologiczny. 15.00: 
Veni Creator Bramie, z wystawi 
"niem Pr > nentu i 
czytaniem Ś 
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dja žeglugi. 16.25: Program dzienny. 16.30. 
Koncert życzeń. 17.15: „Solanki w Polsce i 
ich wartość lecznicza* — odcz. 17.45: Kon- 
cert popularny. 18.45: Kwadrans akademicki. 
19.10: Pogadanka techniczna. 19.25: Kom. 
LOPP'u. 19.40: Pras. dzien. radj. 19. Pro 
gram na sobotę. 20.00: Pogadanka muzyczna. 
20.15: Koncert symfoniczny. W przerwie 
„Przegąld Filmowy“. 22.20: 25.000 kilomet- 
rów nad Czarnym Lądem — wywiad red. 
Frenkla z kpt. Skarżyńskim i por. Markie- 
wiczem po powrocie z lotu nad Afryką. 
22.35: Kom. 

NOWINKI RADJOWE. 
KONCERT POPOŁUDNIOWY. 

Dzisiejszy koncert popołudniowy Radjo- 
stacji Wileńskiej poświęcony jest muzyce 
operowej. Udział bierze okriestra pod dy”. 
znanego Wilnu kap. Ignacego Stołowa, oraz 
jako solista p. Stanisław Narocz-Nowicki 
(tenor). Przerwy orozmaicają recytacje. 

RADJOFONIZOWANA HANIA. 

O godzinie 21.30 ze studja wileńskiego 
zostanie nadane słuchowisko literackie „Ha 
nia* Henryka Sienkiewicza. Nowela ta zo 
stała zradjofonizowana i wyreżyserowana 
przez p. Halinę Hohendlingerównę. Utwór 
ten, b. miły w postaci książkowej przez rad- 
jofonizację nabrał nowego wdzięku wskutek 
unaocznienia (a raczej unausznienia) trud- 
nych do wychwycenia w czytaniu wałorów 
akustycznych. 

WZNOWIENIE SKRZYNKI POCZTOWEJ. 

Korespondenci wszystkich krajów ciesz- 
cie się. Oto dziś po raz pierwszy po powro- 
cie p. Witolda Hułewicza przemówi znów 
skrzynka pocztowa. Będziecie sobie mog!i 
znów używać w listach pod adresem radjo- 
stacji i jej personelu i wysłuchiwać zabó;- 
czych, bo wszędzie docierających odpowie- 
dzi. 

s NADESŁANE. 

Gdy musimy zmniejszyć 
wydatki. 

Zniżka płac urzędników państwowych, 
pracowników niektórych banków, przewi- 
dziana obniżka wynagrodzeń w samorzą- 
dach i instytucjach komunalnych, postawiła 
setki tysięcy ]udzi przed problematem do- 
stosowania swych budżetów po stronie wy 
datków do zmniejszonych dochodów. 

Odpowiednie zmiany zajdą w największej 
mierze w wydatkach na wyżywienie, ponie- 
waż przy niskich płacach żywność pochła- 
nia największy procent dochodów i na tej 
największej kwocie wydatków trzeba obec: 
nie zaoszczędzić. Kryje się w tem poważne 
niebezpieczeństwo, a mianowicie niedożywia- 
nie, szkodliwe dla starszych, zabójcze dla 
dzieci i młodzieży. Jednakże istnieje ta cię. 
żka okoliczność. W tych warunkach jedy- 
nem wyjściem, które ratuje sytuację, jest 
takie zmodyfikowanie kuchni, by za mniej. 
szą kwotę organizm otrzymywał potrzebną 
ilość jednostek odżywczych. Oczywiście naj- 
łatwiej jest powiedzieć sobie, że ponieważ 
jest mniej pieniędzy, to zmniejszy się ilo: 
dotychczasowych pokarmów Pe tem ko- 
niec. Jednakże takie lenistwo myśli byłoby 
karygodnem przestępstwem wobec społe- 
czeństwa i grzechem przeciwko własnej ro- 
dzinie. 

Czy jest możliwą z 
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Cena bil.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 
od dnia 5 do 7 maja 1931 r, wlącznie 

żywiania? Otóż tak. Jak wiadomo pożyw- 
ność pokarmu oblicza się według specjal- 
nych jednostek zwanych kalorjami. Z obli- 
czeń wynika, że jedna kalorja, dostarczona 
przez cukier jest tańsza 12 razy, aniżeli je- 
dna kalorja dostarczona przez kiełbasę. 
Dzieje się to dlatego, że organizm ludzki 
znajduje w cukrze więcej pożywienia i dla- 
tego cukier z punktu widzenia jego zdo!- 
ności odżywczych jest dwanaście razy tańszy 
od kiełbasy. Piszemy o tem, gdyż właśnie 
przy skromnych budżetach zwraca się u- 
wagę przedewszystkiem na mięso, jako pod- 
stawowy artykuł spożycia, a pomija niemal 
całkowicie znaczenie cukru dla organizmu 
Tymczasem liczne badania lekarskie wyka- 
zują, iż człowiek pracujący umysłowo po- 
trzebuje koło sześciu razy więcej t. zw. wę- 
glowodanów, znajdujących się przedewszy- 
stkiem w cukrze oraz w pokarmach mącz- 
nych aniżeli t. zw. białka, którego dostas- 
czają nam: mięso, ryby i jaja. 

Te wszystkie okoliczności nakazują, aby 
przy stosowaniu koniecznych oszczędności 
w wydatkach na żywność, przekształcić sy- 
stem odżywiania, zmodyfikować kuchnię, dać 
do niej dostęp dla cukru. Tak jak używamy 
do potraw szczypty soli, tak zacznijmy uży- 
wać szczypty cukru. Poprawimy smak po- 
traw, zwiększymy ich zdolność odżywczą i 
przeprowadzimy zmniejszenie wydatków 
bez szkody dla zdrowia członków rodziny. 

A więc: szczypta soli, szczypta cukru! 

  

I Powszechny Zjazd 
Wydawców. 

Z inicjatywy Polskiego Związku 
Wydawców Dzienników i Czasopism 
odbędzie się w dniu 14 maja r. b: w 
Warszawie I-szy Powszechny Zjazd 
Wydawców dzienników i czasopism 
Rzeczypospolitej Polskiej, w którym 
wezmą udział zarówno członkowie 
Związku Wydawców, jak i przedstawi 
ciełe wydawnietw nie należących do 
Związku. 

Udział w Zjeździe nie stwarza dla 
tych ostatnich obowiązku zapisywania 
się w poczet członków Związku ani 
żadnych opłat na rzecz Związku Wy- 
dawców czy też Zjazdu. 

Zjazd ten poświęcony jest rozważa 
niu środków mających na celu złago- 
dzenie kryzysu w przemyśle wydaw- 
niczym. 

Referaty wygłoszą pp. Stanisław 
Kauzik (Kryzys i zagadnienie kosztów 
produkcji w przemyśle wydawniczym) 
i Franciszek Głowiński (Metody i or- 
ganizacja pracy w administracji dzien 
nika i czasopisma). 

e gs 

Trzy młode żubry powiększą 
stado puszczy białowieskiej. 

Jak donoszą z Białowieży, żubry 
znajdujące się w rezerwacie przezi- 
mowały bardzo dobrze i stan zdrowot 
ny zarówno dorosłych zwierząt, jak 

  

  

KUR JE-R 

i urodzonego już w Białowieży cielę- 
cia nie pozostawia nic do życzenia. 

Pozatem już na jesieni spodziewa- 
ne jest troje nowych cieląt, które po- 
większą z trudem skompletowane stad 
ko białowieskie. (Iskra). 
WERGZBZWNIEOKA RODZA PÓOACÓGTOKZIEDA 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o zamieszczenie poniż- 
szego mego oświadczenia. 

Będąc z pochodzenia Białorusinką, po 
ukończeniu Gimnazjum Białoruskiego w 
Wilnie, otrzymałam posadę w urzędzie pocz- 
towym, gdzie pracowałam prawie przez trzy 
ostatnie lata, korzystając ze wszystkich 
praw narówni z innymi pracownikami 
Zawdzięczając sumiennemu wykonywaniu 
obowiązków służbowych, zdobyłam przy- 
chylność swoich przełożonych i nie dozna- 
wałam z ich strony z racji swej przynależ 
ności żadnych szykan. 

Jakkolwiek to wydaje się dziwnem, ucier- 
piałam dopiero wskutek politycznej dz 
łalności pewnych działaczy białoruskich ki 
rej korzyść dla sprawy białoruskiej jest 
bardzo wątpliwa. Dnia 13 lutego po prze- 
prowadzonej rewizji w mojem mieszkaniu 
pomimo że nic nie znaleziono, zatrzymano 
mnie w areszcie centralnym aż do dnia 16 
lutego r. b. i z powodu nieobecności mojej 
w urzędzie w ciągu dwóch dni, na podsła- 
wie regulaminu służbowego, zostałam — — 
zwolnioną z posady. Obecnie pozostaję bez 
żadnych środków do 7 

Stało się to wszystko jedynie dzięki te 
"mu, że p. Taras iczowi dla jakichś jego 
kombinacyj politycznych było potrzebne mo 
je nazwisko i adres, które jak powiadają, 
zostały znalezione w jego tece w czasie are- 
sztowania w Tczewie. Jednakowóż docho- 
dzenie nic kompromitującego u mnie nie 
wykryło i mogłabym być wkrótce zrehabili 
towaną, gdyby nie następujący fakt: w no- 
tatkach niejakiej p. Skurko, której wcale 
nie znam znaleziono również moje nazwisko. 

Kategorycznie protestuję przeciwko pro 
wokacy jnemu wpisywaniu przez pay, 
wiek na swoje listy bez mojej zg: nie 

wiadomo w jakim celu mego Fi 
resu. Oświadczam kategorycznie, żadna 

pracą polityczną nigdy się nie zajmowałam. 
ani też nie prowadziłam akcji antypaństwo- 

wej, przez to samo więc ani z Taraszkiewi- 
czem ani z p. Skurko ani z żadnym z ich 
zwołenników nie miałam i nie mam n'e 
współnego. 

Ze swej strony uważam, że praca ich 
przynosi jedynie szkodę narodowi białoru- 
skiemu. 

Wyrazy 

   

    

   

        

wysokiego poważania łączę 

M. Mamezycėwna, 
ZZO. KEY EITI AEK STS 

Silne lotnictwo 

to »otęga Państwa! 
TIT TU UTE DST ATMINTIS 

OFIARY. 
Na Kolonje Letnie dla młodzieży Szkół 

Średnich zebrano ze sprzedaży progarmów 
na „Popisie Chórów i Orkiestr Szkolnych * 
zł. 12.60. 

  

PRZYGODA TILLI 

МОВ ЕМ 

SPORT 
MECZ PIŁKI NOŻNEJ NA RZECZ 

POWODZIAN. 

Z inicjatywy Wil. Z. O. P. N. w dniu 9 
maja b r. o godz. 16 na boisku Sportowem 
Ż. T. G. S. Makabi przy ul. Wiwulskiego 
odbędą się zawody piłki nożnej pomiędzy 
reprezentacją klubów cywilnych a wojsko- 

y dochód przeznacza się w 
częściach na rzecz powodzian i 

    

równych 

P. N. S. 
Podczas zawodów przygrywać będzie cr- 

kiestra wojskowa 1 p. p. Leg. 
Cel, dla którego zawody zorganizowam» 

winien zapewnić im całkowite powodzenie. 

RODZ ZDAC ZE Z WEBERA 

WŚRÓD PISM 
Pamiętnik Warszawski. Rok III. Zeszyt 4. 

Umiejętnie i z subtelnym „smakiem dobrane 
są artykuły w tym miesięczniku. Nietylko 
poruszane w nim bywają zagadnienia lite- 
rackie i literacko-naukowe, ale jakby tema- 
ty literackie, rzucone do rozważania i czec- 
pania z nich. Czy np. taki artykuł Cz. Piet- 
kiewicza, „Umarli w wierzeniach Białoru- 
sinnów* nie otwiera nowych horyzontów, 
w które się wpatrzeć może malarz, poeta, Ji- 
terat, etnograf, filozof? 

Czy takie „Wywłaszczenie Muz*, Beren: 
ta, nie jest rewelacją w technice pisarskiej. 
jak zresztą każda rzecz tego niezwykłego ta 
lentu, tak oryginalnego, bo rzadko pisze. 
Podawanie wyjątków z utworów na czasie, 
jak w Nr. 3 Nałkowskiej i Dąbrowskiej za- 
ostrza ciekawość i pobudza do zaopatrzenia 
się w książkę gdy wyjdzie. Takie hors-d'oev- 
res to dowcipny pomysł Redakcji. Ruch lite- 
racki, Krytyka, i Noty są obficie zasilane in- 
formacjami z całej Polski. Ostatni zeszyt za- 
czyna się niezmiernie ciekawem, doskona- 
le pisanem studjm ukraińskiego pisarza 
Małaniuka p. t. Skt. Petersburg, — Petro- 
grad, — Leningrad, o tem, jak się ten prze- 
klęty gród powstały z błota, na trupach ko- 
zaków i Finów pomordowanych Przez Piot- 
ra, szatana w carskiej koronie, ujawni: 
poezji rosyjskiej. Autor zatrzymuje 
żej nad utworami Puszkina, Szewczenki 
Mickiewicza jako nad tymi którzy najtraf- 
niej ujęli charakter miasta, odczuli jego 
zgniłą duszę, aczkolwiek byli bardziej skrę- 
powani cenzurą i stosunkami niż taki emi- 
grant Pieczerin, przepowiadający zagładę 
miastu rozpusty o którem pisze: „Tyś jest 
wojna, głód zaraza, w trzech osobach ciem- 

ny bies“. Świetne są spostrzeżenia Małaniu- 
ka o psychice rosyjskiej, gdy pisze że leit- 
motyw szelkich poczynań rosyjskich to zro- 
bić Europie na złość. I piatiletka nie jest 
czem innem, dodaje. Myśl o dopędzeniu i 
prześcignięciu Europy oto istota patosu in- 

politycznych moskiewskich, a potem 
rosyjskich. 

Sforsować historję, przeskoczyć przez 
stuletnie etapy historyczne rozwoju narodów 
zachodnich, oszukać, (pierechitrit), historję 
oto zasadnicza linja, po której idą dążenia 
narodu rosyjskiego... Dalej przebiega myślą 
i streszcza pisma Dostojewskiego, Gogola 
(właściwie Hohola), oraz Błoka i Mereżkow- 
skiego. Ten ostatni pisze „Petersburg pow- 
stał wbrew naturze, antyorganicznie, jest tu 
miasto zmyślone, nieudane, nieurzeczywi: 
stnione*. Wierszem Zenaidy Gipius, prze- 

   

  

      

  

    

klinającym czarci gród, który z błota pow- 
stał i w bagno się zapadnie, kończy to stud- 
jum autor, wskazując na zawrócenie wstecz 
do Moskwy narodu carów białych czy czer- 
wonych. 

Silna w realistycznej plastyce nowela S. 
Balickiego, Mór, ciekawe żywo pisane stud- 
jum młodej siły literackiej Z. Grabowskiego 
o Lawrensie, oraz wiersze: L. H. Morstina, 
T. Czežewskiego, L. Lewina, R. Kolonieckie- 
go, wyczerpujący artykuł o teatrze w War- 

szawie, wypełniają ten zajmujący zeszyt. 
ważki treścią i doborem artystycznych utwo- 
rów. H. R. 

Ukazał się kwietniowy zeszyt (Nr. 84! 
„Naokoło Świata*, Szereg dowcipnych bły- 
skotliwych feljetonów, barwnie, obficie 1lu- 
strowanych zdjęciami bądź rysunkami, efek- 
towne, prawdziwie artystyczne rotograwiury 
dają całość żywą i zajmującą. Z nowel 
wyróżnia się zabawne opowiadanie Choro 
mańskiego p. t. „Przesądny Tymen“, zdobio- 
ne karykaturami M. Walentynowicza. Wśród 
feljetonów wymienić należy: „Na przedwio- 
šniu“ — refleksje aktualne, poparte zdjęcia- 
mi z zaułków i ulic warszawskich; „Liga 
przyjemnego i wytwornego picia* — lekki 
szkice obyczajowy; „Sześciodniówka* — czyli 
6-ciodniowe zawody kolarskie; „Jak się ro- 
bi polski film* — bolączki autora scenar- 
jusza; — „Oblicza tłumów*. Pozatem w nu- 
merze tym znajdujemy artykuły podróżni- 
cze, krajoznawcze, naukowe. Tu należa: 
„Zamki szwedzkie* — „Świat myśli i ucza 
leśnego człowieka”, dr. Jerzy Szpakowski — 
„Kraj puszczy i biaiych skał”, ciekawe uwa- 
gi M. Białęckiego o „Sztucznem niebie". 
Dział grafologa, rozrywki umysłowe, kon 
kurs „Naokoło Świata* — oto dalsze pozyc 
je tego zeszytu 

      

     

  

     

  

NĄ WILENSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY 19 - TOLETNIEJ 

MĘŻATKI. 
Wezoraj z rana pogotowie ratunkowe za- 

wezwane zostało na ulicę Piłsudskiego Nr. 
19, gdzie usiłowała popełnić samobójstwo 
przez zatrucie się esencją octową 19-to let- 
nia Bełła Woronow. 

Dochodzenie ustaliło że Woronowowa po 
pełniła samobójstwo z powodu nieszczęśli- 
wego współżycia z mężem. 

Somobójczynię przewieziono w stanie 
ciężkim do szpitala Sawicz. (e). 

PODRZUTEK 

W klalce schodowej W Pohulanka 12 
znaleziono podrzutka dwutygodniowego płci 

105 12047) 

żeńskiej i umieszczono w przytułku Dzie: 
ciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 
150 zł. gotówką oraz bieliznę damską i 

pościel wartości 300 zł. skradli Janowi Piet- 
kiewiczowi (Wielka 11) złodzieje dostawszy 
się do jego mieszkania przy pomocy dobra- 
nego klucza. 

Okradziono Józefa Jakowlewa (Rossa 9. 
Z niezamkniętego mieszkania zrabował Jerzy 
Jakowlew (Rossa 29) garderobę damską i 
rosyjskie monety srebrne łącznej wartości 
72 zł. i zbiegł ze skradzionemi rzeczami. Хач 
rządzono poszukiwania. 
Zawodowa złodziejka Zofja Tereszko (Kal- 

waryjska 107), oderwawszy deski,” skradła 
3 kury wartości 45 zł. Józefowi Heleando- 
wi (Legjonów 83). Kury podczas rewizji zna 
leziono i zwrócono poszkodowanemu, a Zot- 
ję Tereszko zatrzymano. 

Przechodzącej ul. Żydowską Klarze Żak 
(Ostrobramska 27) skradziono portmonet- 
kę z 20 zł. Ustalono że kradzieży tej do- 
konał Dawid Sznajder (Jatkowa 3). Ani 
Sznajdra, ani portmonetki narazie nie od- 
naleziono 

— Kopeć Zofja (Horodelska 2) zameldowa 
nieznani sprawcy zapomocą oderwania 
dostali się do jej mieszkania i skrad 

li gorderobę dams wartości 600 zł. $Кга 
dzione r: zi iono pod rampą lidzką 
(stacja towarowa Wilno) i zwrócono poszko- 
dowanej 

    

ła, 
lufcika       

   

ZA DOBĘ. 

W ciągu ostatniej doby policja interwen- 
jowała w 46 wypadkach, w tem w 8 wypad- 
kach drobnych kradzieży wykryto sprawcóv т 
w 5 wypadkach, przekroczeń opilstwa i za- 
kłócenia spokoju było 5, a 21 wypadków 

o ru: 

  

przekroczenia przepisów sanitarnych, 
chu kołowym (9) i t. d. 

  

    

      

    

  

PORTRET 

la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

A DO NABYCIA: 
|na składzie głównym w Księgarni 

św. Wojciecha w Wilnie, oraz we 
wszystkich księgarniach. 

Cena 2 zł. 

  

PL. ORZESZKOWEJ 3. 

LEKTURA SZKOLNA. DZIAŁ NAUKOWY. 

PL. ORZESZKOWEJ 3. 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI” 
KOMPLETNA BELETRYSTYKA DO _ OSTATNICH NO- 
WOŚCI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ W OBCYCH. 

KA- 
ŻDY ABONENT OTRZYMA PREMJUM. 

CZYNNA OD GODZ. Il.ej DO 18-ej. 

KAUCJA 5 ZŁ. 

Wezwanie do składania ofert. 
Garnizonowa Komisja Żywnościowa Wilno odda 

ABONAMENT 2 ZŁ. 

brzyjmię wspólnika 

  

|| Adama S 
| | Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- i 

A 

  

šių Wiejski: 
będą wyświetlane filmy: 

z kapitałem od 7—15 ty- w drodze nieograniczonego przetargu dostawę siana OGŁOSZENIA 
  

  

  

SALA BIEJSKA Dramat w 8 aktach. W RYCERZE PRZESTWORZY.  Komedj New я AlE Zał is LN Wi L siecy zł. do prosperują- 2 NAD PROGRAM: E omedja w 2 aktac i słomy dla oddziałów garnizonu ilno i Nowo - Wi- 
za > Kasa czynna od g. 3 m. 30, — — — — Początek seansów od godz. 4-ej. do „KURJERA WILEŃSKIEGO" lejka a dwėch SO t.j. od dnia 1-go Ofemy de aku: Wil: = ; 

S ł innych pism najtaniej malsieosdaia 60 CZREWGĘ X: pod lit. I. K. P. : Ą RATA az Oferty na powyższą dostawę należy wnosić w pźwiokowy Ceny znacznie zniżone! „Wiosenny przebój śpiewno-dźwię Janet Ga nor i Charles Farrel. załatwiać za pośrednictwem przepisowym wzorze do Przewodniczącego Garnizo- : 
_ДПО TEATR kowy! Film tysiąca radości! Najulubieńsza para kochanków gub. ks. woj. wyd. przez = * . . Ž S BIURA REKLAMOWEGO nowej Komisji Żywnościowej (3 Pułk Artylerji Ciężkiej Z P. K. U. R r 

11 w ostatniej swej M J E S$ Ł 9 N = C 4 K Zachwycający miłosny film śpiew- im. kr. Stefana Batorego w Wilnie, przy ul. Pióro | . AAS aa triumfalnej kreacji no-dźwiękowy. Bajeczna wystawa. STEFANA GRABOWSKIEGO mont 32) w terminie do dnia 9 maja 1931 r. godz. 9 im. Michała Kozioła, unie- 

и NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE oraz OSTATNIE NOWINY DŹWIĘKOWE FOX'A. rano, w którym to dniu o godz. 10 odbędzie się ko- | 37pia SiĘ 
  

  

  

  

a re tel. 9-26 ' Na |-y seans ceny znižonė. Seansy og.4.6,6i10'15. Wkrótce: Najw. arcydz. Konr. Veidta Ostatnia kompanja W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. misyjne otwarcie ofert i przeprowadzenie przetargu. 
Wazelkich informacyj udziela : Sprzedam 

oWwR KINO Dziś d ki Kwatermistrz 3 pułku artylerji ciężkiej im. kr. Ste- że BZWIĘK Amo PMS fana Batorego koszary ks Józefa Poniatowskiego w w całości 195 ha lub czę- 
ściowo ziemi z lasem sta” 

największy sukces ekran. jwiększy ran. 
Wilnie, przy ul. Pióromont 32. 

  

Pod dachami Paryża (aw l is de Pań 
  

46 
paryskich i berlińskich 

i bud: i 1 $ d + 5 Н 1931 £ o rym 1 z zabudowaniem na 

iii W rolach gł: Albert Preaju i Pola Illery. Przesubtelny dowcip sytuacyjny. Film który czaruje, EiS za- UWAGA! AMATORZY FOTOGRAFOWIE! Wilno. S žais Kómizja Żywnościowa. dogodnych warunkach» 
Piosenki z filmu „Pod dachami Paryża" będzie śpiewać całe Wilno. Oszczędzajcie pieniądze i śpieszcie do Specjalnego = dowiedzieć się  możnaz chwyca i wzrusza. 

NAD PROGRAM: Dodatek i tyg. dźwięk. Fox,a. Starak, Wilno, Kalwar: 
ska 76—10, od godz. 6-ер 
„o 8-ej wieczorem. 

Letnisko МОН ВАО МО нна 
Oddział w Wilnie ZA c 

  

  Laboratorjum dla amatorów-fotogr. . REMBRANDT" 
Wilno, >-to Jańska 6, tel. 12-88. 

Wykonanie pierwszorzędne. Ceny konkurencyjne' 

Rydrofuge CASTOR 

Mickiew. 22, tel. 15-28 Na |l-y seans ceny zniżone Początek o g. 4, 6, 8 i 10 15, 

  

Dziś! Po raz pierwszy w Wilniel Największy dźwiękowo-śpiewny film p. t. 
© 

Pieśniarz Paryża 
Maurice Chevalier 

  

  

Dźwiękowe Kino 

CGJING W roli głównej štačpį“ ulubien. Е 
. bohater _fil Parada miłości publi == ł nkurs ofert na sprzedaż 2| bliżu las, obok rzeka- al. Wielka 47, tel. 15 41 S MS 1) Wszechšwiatowy dódatak dźwiękowy Fox'a, 2) Zdjęcia Gwarantowany środek zabezpieczający od wilgoci bk S ko O Bliższe Peso Eukis NAD PROGRAM: 

z ostatniego kłermaszu Św. Kazimierza. Wielu Wilnian będzie mogło oglądać 
siebie na ekranie. Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015. Na |-szy seans ceny znižone“ 

Dziś! Dziś! Potężny dramat życiowy 

Po raz pierwszy w Wilniel M E cz E N N l c 10 aktach. 

Tragedja niewinnie posądzonej, według utworu Wiktoryna Sardau, ilustrująca tęsknotę matki zmuszonej do 
porzucenia ukochanego dziecka. Film o silnem napięciu dramatycznem. Film który wzrusza każdego widza. 
Film który zostawia wrażnie na całe życie. W rolach główn: FSANCESKA BARTINI, Warwick Ward, Simone 
Voudry, Fritz Kortner i in. Ork, symfon. Ceny od 40 groszy. Początek o g. 3-ej, w dnie świąt. o godz l-ej 

maszyn do wyrobu dachówek cemento- 
wych. Cena wywoławcza 1600 zł. Ter- 
min składania ofert do I-VI. 31 r. O, 
szczegółach informować się w Państwo- | s 
wym Banku Rolnym Oddział w siai a dj 
W. Pohulanka 24, pokój 19. na. Ceny przystępne. ln” 

formacje do 15.V. Wilno 
Uniwersytecka 4—6, po 

ka 12—! od 4—6. 

Druskieniki | 
pensjonat „RIVIERA“. 

i przeciekania wody 

    

do nabycia 

KINO-TEATR B/H. M. Jankowski— Wilno, Św. Jaiska 9. 

„PAN“ 
WIELKA 42 

w wielkich 
  

  

Uwadze P.p. wyjeżdżających na Ietniskai 

SKŁAD MEBLI Akuszerka 

fino Kolejowe 

OGNISKO 
feBek dworsa kolelow.) 

Dziś i dni następnych! kob y 
miłość ojczyzny. Najpotężniejsze zagadnianie uczuć 
w wielkim dram. wojennym wytwórni „Fox Film“ p.r. 

W rolach głównych: George O'Brien i Lois Moran. 
Początek o godz. 5-ej, w niedz. i święta o g. 4+ej po poł. Następny program: Czterech djabłów z Janet Gaynor 

MOTTO: Miłość kobiety czy 

Na froncie nic nowego 
Groza tajemnic wojennych! 
Serce szpiegal   w Wilnie, ulica Trocka 6. 

dane, oraz różne meble. Ceny zniżone.   Spółdzielni „Zjednoczeni Stolarze" 

poleca: leżaki, wózki dziecinne, krzesła, łóżka skła- 
Przyjmuje 

wszelkie obstalunki w zakres stolarstwa wchodzące. 

Ir. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ui. Wieika Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

Ww. Z. P. 29. 
    

  

Naja Artežia 
przyjmuje od 9 
7 wiecz, ul. Mickiewicza30 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 

15.V. Druskieniki, Jagiel- 
lońska 15, ] Świętorzecka 

WRZERBK TETZPREECA 

Składajcie ofiary 

na powodzian! 

rano do   
MIGNON G. EBERHART. 54 

Gdy pacient pr zemówi... 
Pewieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

    

Myślą, że on coś znaczy, ale nie wiem 
co. 

— (zy pani wie, co za papier jest 
schowany w słoniu? 

— Papier? — zrobiła wielkie oczy. 
— Nie wiedziałam o żadnym papierze 

A może to testament dziadka? 
Zapanowało krótkie milczenie. 

  

  

  

— Pies naturalnie nie znał Karola 
i dlatego na niego szczekał W noc 
śmierci Adolfa pani, panno March, sa- 
ma przytrzymała psa, żeby się na nie- 
go nie rzucił. 

Skinęła martwo głową. 
— Pani dziadek przechowuje gdzieś 

w domu większą gotówkę, prawda? 

  

  

  

wysoko czarną głową. Przypuszczam, 
że podzielenie się z kimś ciężką taje- 
mnicą sprawiło jej ogromną ulgę. 

— Tak, panno Keate — rzekł O'Le 
ary niespodziewanie minorowym to- 
nem.—Sprawa jeszcze nie skończona 
— Więc to był Karo! Federie — wy- 
krzyknęłam z niedowierzaniem. 

— Naturalnie — odpowiedział O' Le 

  

z konspiracyjną miną do pokoju, za- 
mrugała oczami na światło i zbliżyw- 
szy się do delektywa, podsunęła mu 
przed twarz żółtą nabrzmiałą fizjogno 
mę: 

— Mam pierścień Adolfa! — kr 
knęła rozedrganym głosem. otwie 
jąc tłustą rękę i spoglądając z brzyd- 
kiem zadowoleniem na nas obcje. 

   
  

  

   

  

   
  

  

) 
1 

i 

— Niech mi pani odrazu powie odbił się od rodziny na tak długo. — Czy bardzo się pani martwiła — Mam wrażenie. Dziadek ma swo : į ) nas 0 

wszystko, panno March. Od jak daw. Skąd mogłam wiedzieć? Ale to prze obecnością Karola w domu? -— zapy- je dziwaczne uprzedzenia. ary, tak jakbym ja powinna była o Przysunęłam się. bliżej i zobaczy” 
na on tu przebywa? cież jest Federie, a ja zastępowałam  tał O'Leary, bawiąc się wytartym о- — Pani nie wie, gdzie on to prze. tem wiedzieć. — Któżby inny? | łam pierścień z wiełkim  wątpliwie 

— Od dnia przyjazdu panny Keate dziadka. А łówkiem. chowuje? W tym momencie przypomniałam  przyćmionym brylantem, ten sam, 
i śmierci str Adolfa. Właśnie tego — Więc pani chciała zasłonić go Wyciągnęła przed siebie ręce i odet = Nie, ZB sobie o postanowieniu powiedzenia mu który zauważyłam na lepkiej ręce - 
wieczora wpuściłam go do doiiu. Przy przed sprawiedliwością? — zapytał  chnęła głęboko. I dlaczego trzyma pieniądze w 0 podsłuchanej rozmowie między Adolfa. > 
rzekłam mu, że go nie zdrądzę. Bar surowo O“Leary. — Nie miałam chwilki spokoju. domu, a nie w banku? March i Eustachym, datującej się z — Jego! — powtórzyła ostrym głu | 

5 Jeszcze zanim stryj Adolf zginął, nie — Nie. Nieglubi, gdy go o co wypy- przed chwili przestąpienia progu do- sem Mittie. — Odrazu poznałam. Jak dzo chciał zobaczyć się i pomówić z 
dziadkiem. Naturalnie musiałam o tem 
powiedzieć Kemie. Uważałam za swój 

— Nie wiem, czego chciałam — 
odpowiedziała znękanym głosem. —- 

    

  

      

— nie mogłam spać. Czuwałam, bo- 
jąc się, żeby Karol nie zeszedł do dziad 

tywać. 

— Dziękuję pani, panno March 

  

mu Federie'ch. Chrząknęłam i zaczę- 
łam. Kiedy skończyłam, O'Leary nie 

   

  

    

pan myśli, gdzie ja go znalazłam? 
Pochyliła się tak nisko nad O'Lea- 

ry'm, że cofnął się mimowoli przed jej 

  

7 y с от ъ = ° * 
obowiązek przyjąć stryja. A as i ka. Nie wiedziałam — co — on zamie- To jest narazie wszystko. 2 : powiedzial nic. Po pauzie opowiedzia- 

— Po zabiciu Adolfa poszła pani  qziął. że musi poczekać dopóki dzia- rzał zrobić — dokończyła trwożnym March wstała i zwróciła się do łam mu również o świeżej rozmowie — gorącym oddechem. o REJ 
zaraz ostrzec Karola? dek NiE deodkaToizstóć ści. Niena-.  * Szeptem. mnie: March z Lonerganem. Głos mi się za- — Izabella — zadyszała się jakaś 

- i vyprowadzič : M S fastąpi auza. W móz - Ра Teate, czy dziadkowi na- а i March, bo mi się wy ohydą, triumfalną radošcią — 1zabel- — Musiałam go wyprowadzić z do widzę ich wszystkich! — wybuchnęła Nastąpiło długa pauza. W mózgu Panno Keale, czy dziadkowi na- „łamał z żalu nad s y  ohydą, t Uną ią 

mu. Zastrzegł sobie, żeby nikt nie do- nagle. — Oni tylko czyhają na pienią moim  fermentował wir * przypusz- prawdę jest lepiej? dawało, że wkopuję ją każdem sło- la go miała. Widzi pan, jeszcze są na 
wiedział się o jego obecności, to jest  qzć dziadka. W cy knują coś i sza- czeń w związku z identycznością prze — Tak. : : wem, a nie mogłam uwierzyć, żeby. nim ślady pudru. — Otarla kamień о 

przynajmniej, dopóki nie pojedna się chrują. Nawet zielonego: słonia chcą czutego przeze mnie intruza. Wobec = Czy pani przypuszcza, że nie- ona była winna. . , suknię. — Izabella zabita Adolfa. 
z dziadkiem. mńisodebiać: = tego odkrycia cała rzecz pazedstawia- długo on — za kilka godzin przemó- S Lonergan naturalnie czyhał na 2 = 

—Pani — się obawiała, że to on ё 5 ła się w zupełnie nowem świetle i wszy wi? pieniądze „rzekł 0 Leary = (D. C:-N.) 
zastrzelił brata? — Dlaczego! stkie dotychczasowe wnioski ulegały — Bardzo prowdopodobne kaw jestem, jak on sobie wyobrażał. . 

Wzruszyła ramionami: о W umyśle detek Posłała choremu przeciągłe, serde- — Czy jest tu pan O'Leary? — —— March ukryła twarz w dłoniach.   przewartościowaniu. 

  

brzmiał od progu głos Mittie. Obejrze — Nie — wiedziałam — odparła — Pewnie dlatego, że dziadek  tywa musiało się dziać coś podobnego, czne spojrzenie i opuściła pośpiesznie r 
zdławionym szeptem. — Stryj Karol chciał, żebym ja go sobie zatrzymała. bo rzekł z namysłem: pokój, wyprostowana z podniesioną ła się szybko. Moja antypatja weszła 

Miydawaiciwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz%, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

   


