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laryzatia P| РОИ 
w Rumunji. 

(Korespondencja włesna „Kurjera Wilenskiego). 

Bukareszt, w kwietniu. 

„W powrotnej drodze z Egiptu 
do Polski zatrzymał się Marszałek Pił- 
sudski przez kilka dni w Rumunji*. 
Od tych słów zaczyna się urzędowy 
komunikat, o ostatnim pobycie Mar- 
szałka w zaprzyjaźnionej z nami Ru- 
munji. ; 

Niewątpliwie zasadniczym moty- 
wem tygodniowego zatrzymania się w 
ulubionym przez Komendanta kraju 
naszych sąsiadów południowych by- 
ła chęć stopniowego oswojenia się ze 
spóźnioną w tym roku wiosną euro- 
pejską po powrocie z gorącego Egip- 
tu. Lecz Marszałek nie znosi życia bez 
czynnego. To też nieoficjalny swój 
pobyt w Bukareszcie w gościnie u 
posła naszego p. Szembeka, wykorzy- 
stał nasz „Więzień Klimatu" na cały 
szereg rozmów z czynnikami, kierują 
cemi rumuńską nawą państwową. Ce- 
chą charakterystyczną tych rozmów 
było to, że ze strony polskiej nie brał 
w nich udziału ten czy ów dygnitarz 
państwowy z określonym dla jego sta 
nowiska zakresem kompetencyj i ho- 
norów, lecz występował w nich Jó- 
zef Piłsudski, wnosząc ze sobą cały 

zasób swych osobistych wartości po- 
litycznych, wojskowych i prestiżo- 
wych. Nadało to tym spotkaniom nie- 
bywale szeroką skalę. Były wśród 
nich trzy długie konferencje z królem 
Karolem II, w których ten ostatni za” 

stosował ceremonjał należny głowom 
obcego państwa, gdyż w godzinę po 
opuszczeniu przez Marszałka jego pa- 
łacu rewizytował Go w gmachu Po- 
sełstwa, gdzie odbył z Nim równie 
długą rozmowę; były doniosłe dysku 
sje z premjerem prof. Jorgą i mini- 
strami spraw zagranicznych księciem 
Ghiką i skrabu, oraz spraw wewnęt- 
rznych» p. Argetoianu, który jest pra- 
wą ręką premjera i odegrywa rolę do- 
minującą w obecnym gabinecie ru- 
muńskim; były wreszcie fachowe nara 
dy z szefem Sztabu Głównego gen. Sa- 
msonovici oraz z dowódcą Okręgu 
Korpusu i z gubernatorem Besarabji 
w Kiszyniowie. 

Rozmowy te, jak to słusznie ujął 
jeden z dzienników rumuńskich ,„Cu- 
vantul', nie straciły nic na doniosło- 
ści przez to, że były prowadzone przez 
człowieka, bawiącego w Rumunji w 
charakterze prywatnym. Przeciwnie, 
następstwa ich mogą być tem donio- 
šlejsze i tem głębsze, zwłaszcza, że ko 
rzystając z nieoficjalnego charakteru 
swego pobytu, a również, dodajmy na 
wiasem, z doskonałego stanu zdrowia 
Marszałek mógł się podjąć męczącej 
podróży po Besarabji i zgłębić na 
miejscu stosunki w tym kraju, gra” 
jacym tak doniosłą rolę w sojuszu pol 

sko - rumuńskim. 
Nie bez znaczenia też dla zbrata- 

nia dwóch armij sojusznicych i naro” 
dów zaprzyjaźnionych pozostanie 
dzień 21 kwietnia, spędzony przez 
Marszałka w garnizonie 16 pułku pie- 
choty rumuńskiej im. Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego w Falticeni. 

Już podróż sama z Bukaresztu do 
Falticeni była czemś wzruszającem. 

Stacje kolejowe, któremi przejeżdżał 
pociąg specjalny przybrane były suto 
polskiemi i rumuńskiemi barwami na 
rodowemi i zielenią i od wczesnego 
rana gromadziły się na nich tłumy 
ludności, manifestując samorzutnie 

swe uwielbienie dla Wodza Narodu 
Polskiego i witając Go kwiatami i 
pieśniami narodowemi. Lecz szczy” 
towy punkt tych manifestacyj był 
w Falticeni, gdzie z każdego udeko- 
rowanego okna, z oczu każdego wyle 
głego w odświętnym stroju na ulicę 
mieszkańca przezierala duma, że 
pułk ich garnizonu nosi imię Wielkie 
go Bojownika Niepodległości Polski! 
Duma ta przebijała również w powi 
talnych przemówieniach  miejscowe- 
go prefekta (wojewody) i burmistrza» 
który powitał Dostojnego Gościa chle 
bem i solą. 

Wojskowa uroczystość, która od- 
była się na wyraźne życzenie Marszał 

ka ściśle według regulaminu, pozo- 
stawi niewątpliwie żołnierzowi ru 
muńskiemu niezatarie na całe życie 
wspomnienie. Dla zaprezentowania 
Marszałkowi pułku przybyli do Fal- 
ticeni dowódcy: korpusu, dywizji i 
brygady. Pierwszy z nich oraz dowód- 

ca pułku wygłosili podczas uroczysto” 
Ści krótkie żołnierskie: pełne treści 
przemówienia, podnosząc wartość 
polsko- rumuńskiego braterstwa broni 
i oddając pułk w wierną służbę idei 
swego Szefa. 

Na zokńczenie niech mi wolno bę 
dzie przytoczyć drobny szczegół z bu 
kareszteńskich dni Marszałka, świad- 

czący o jego wielkiej popularności w 
stolicy Rumunji. 

Wszystkie ruchy i poczynania Ko- 
mendanta śledzone były z ciekawoś- 
cią przez opinję publiczną i powtarza 
ne szczegółowo nietylko w. prasie, 
lecz i w więcej lub mniej nieprawdo- 
podobnych plotkach. Poprostu Mar: 
szałek Piłsudski stał się sensacją dnia 
dla całego Bukaresztu. 

Któregoś dnia spotkałem bawiące- 
go tu dziennikarza amerykańskiego, 
który mi mówił z zachwytem, że wi- 
dział w cukierni Marszałka. Gdy mu 
powiedziałem, że jest to wykluczone, 
gdyż Marszałek cukierni wcale nie od- 
wiedza, nie chciał mi wierzyć, powo- 
łując się na świadectwo kelnera z wy 
mienionego lokalu. Po bližszem zba- 
daniu sprawy okazało się, że poczci- 
wy jankes padł ofiarą blagi kełnera, 
który dła zareklamowania swego lo- 
kalu pokayywał gościom doktora 
Woyczyńskiego, jako Marszałka. 
Zlekka posiwiała czupryna i obfite wą 
sy doktora ułatwiły kelnerowi jego 
nieczysty interes. 

J. Gr—ski. 

Konferencje ministra Zaleskiego. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W dniu wczorajszym P. Prezydent 

przyjął ministra Spraw Zagranicz 

nyeh p. Zaleskiego. 

P. minister Zaleski przedstawił P. 

Prezydentowi, jak można przypusz- 

czać, ostatnią sytuację na terenie Ge- 

newy. Następnie p. minister Zaleski 

został przyjęty przez p. premjera Pry- 

stora na dłuższej konferencji. 

W eiągu krótkiego pobytu p. mi- 

nistra Zaleskiego w Warszawie, bo” 

wiem p. minister Zaleski wyjeżdża 

we Środę zpowrotem do Genewy, bę” 

dzie on przyjęty przez P. Marszałka 

Piłsudskiego. 

Jak się dowiadujemy, rozmowy 

kierownika polityki zagranieznej z 

kierownikami nawy państwowej do- 

tyczą ostatnich wypadków  genew- 

skich oraz rezstrzygnięcia szeregu 

spraw, które w najbliższym czasie na 

stąpić mają na terenie międzynarodo- 

wym. 

  

Potwierdzenie wiadomości 
o rozstrzelaniu Wojewódzkiego. 
Żona Wojewódzkiego także została rozsirzelane. 

Przed paru dniami podaliśmy nie 
stwierdzoną wiadomość o rozstrzela- 
niu przez G. P. U. b. posła sejmowego 
Sylwestra Wojewódzkiego. Obecnie 
nadchodzą wiadomości potwierdzają” 
ce ten fakt i przynoszące nieco szcze- 

gółów. : 
Według tych wiadomości przed 

dwoma miesiącami Kolegjum G.P.U. 
przeprowadziło sprawę przeciwko 
Wojewódzkiemu i jego żonie, zarzu- 
cając pono im rzekome wysługiwanie 
się Polsce. Na mocy wyroku tegoż 
Kolegjum zasądzono ich oboje na roz 
strzelanie i wyrok wykonano, 
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Pierwszomajowy rozkaz 
Woroszyłowa 

wzywa czerwoną armię 
MOSKWA. 30.IV. (Pat.) Rada wo- 

jenno-rewolucyjna wydała z okazji 
1 maja odezwę do czerwonej armji, 
w której Woroszyłow wzywa żołnie- 
rzy do szczególnej gotowości bojowej, 
gdyż na Dalekim Wschodzie już gra: 
ją armaty, a w Europie pod wpływeńt 

do gotowości kojowej. 

kryzysu powstają — w/g brzmienia 
rozkazu — nowe hleki wojenne. Roz* 
kaz zaznacza, że Związek Soejali- 
stycznych Republik Rad nie pozwoli 
na inwazję swego terytorjum i że 
„polityka pokoju nie oznacza rezyg 
nacji z obrony*. 

Echa zamachu bombowego w Szanghaju. 
Opowiadanie naocznego świadka. 

PARYŻ. 30.IV. (Pat.) Prasa fran- 
cuska zamieszeza opowiadanie na- 
ocznego świadka zamachu w Szan- 
ghaju, oficera oddziała wolontarju- 
szy japońskich. 

Rewja odbywała się we wzoro- 
wym porządku. Generała Shirokawę 
otaczał sztab generalny i zaproszeni 
goście, attaches wojskowi Anglji, 
Francji, Ameryki i Włoch. 

Około godz. 11 rozpoczęła się dru- 
ga część uroczystości, w której nie 
brali już udziału cudzoziemcy. Tłum 
roziokował się wpobiiżu trybuny, 
wzniesionej na dwa metry ponad 
trawnikiem, ozdobionej dwoma og- 
romnemi sztandarami japońskiemi. 
Orkiestra marynarki zaintonowala 
hymn narodowy, podchwycony przez 
publiczność. Wtem dał się nagle sły” 
szeć huk eksplozji. Pocisk padł u stóp 
Shirokawy, raniąc go ciężko w nogi. 
Inni oficerowie, ciężej lub lżej ranni, 
mieli jeszcze dosyć Siły, ażeby zejść 
ze schodów. Konsul japoński Murai, 
który dostrzegł gest Koreańczyka, 
rzueającego bombę, cofnął się. 
Dwaj żołnierze, pełniący służbę za 
trybuną, widzieli ruch  terorysty 
i rzucili się na niego lecz nie mogii 

już przeszkodzić zamachowi. 

Wszystkie ofiary zamachu umie- 
Szezone zostały w japońskich szpita” 
lach pod opieką japońskich chirur- 

Stan zdrowia ofier zemacha. 
Zgon dr. Kawabata. 

LONDYN, 30. 4. (Pat). Z pośród osób, 
rannych podczas zamachu bombowego w 
Szanghaju, zmarł dr. Kawabata prezes sto- 
warzyszenia Japończyków, zamieszkałych 
w Szanghaju. Innym rannym nie grozi niebez 
pieczeństwo życia, aczkolwiek stan posła 
Shigemitsu jest ciężki. 

PARYŻ, 30. 4. (Pat). Donoszą z Szanghaju: 
Wiezoraj o godzinie 17 żadnej z ofiar nie 

zagrażało -niebezpieczeństwo utraty życia. 

Możliwe jest, że Shigemitsu, który otrzymał 
35 ran, zmuszony będzie poddać się ampu- 
tacji nóg. Admirał Nemura stracił oko. Ge- 

nerałówi Ujeda bomba oderwała 3 pałce u 
nogi i zraniła łewe ramię. Gen. Shirokawa 
ma zdruzgotaną szczękę i wybite wszystkie 
zęby. Poza osobistošciami oficjalnemi lek- 
kich obrażeń doznały wskutek zamachu 4 
osoby. 

Kondolencja chińskiego min. 
spraw zagranicznych 
SZANGHAJ. 30.IV. (Pat.) Lauen- 

Kan, chiński minister spraw zagra- 
nieznych, przesłał na ręce posła ja- 
pońskiego w Charbińie Shigemitsu 
wyrazy współczucia z powodu wczo- 
rajszego zamachu. 

gów. Sprawea zamachu przebywają” 
cy w Szanghaju już od 8 miesięcy. 
należy do koreańskiego związku te 
rorystów, t. zw. prowizorycznego rzą 
du Korei o silnem zabarwieniu komu” 
nistyeznem. Pomimo zamachu odbyło 

się w prywatnej rezydencji konsula 
Murai o godz. 1 po południu oficjał- 
ne przyjęcie przedstawicieli korpusu 
dypłomatycznego i konsułarnego, któ 
rzy złożyli kondolencje, nie wyklu- 
czając przedstawiciela Nankinu. 

Zamach bombowy nie bedzie miał 
wpływu na stosunki chińsko-japońskie 

TOKIO. 30.IV. (Pat.) Według wia” 

domości ze źródeł  miaredajnych, 

wczorajszy zamach bombowy nie bę” 

dzie miał wpływu na stosunki chiń: 

sko-japońskie. Rząd japoński nie ma 

zamiaru wystąpić z protestem wobec 

tego, że zamach miał miejsce na te- 

rytorjum tylko czasowo zajmowanem 

przez wojska japońskie i dokonany 

był przez Koreańczyka. 

Prasa tutejsza, wyrażając swe głę' 

bokie ubolewanie z powodu odłożenia 

podpisania zawieszenia broni, mówi 

  

o zamachu w sposób umiarkowany, 

zaznaczając, że motywy zbrodni nie 

są dotychczas znane. 

TOKIO, 30.IV. (Pat) W następ- 

stwie konfereneji, odbytej pomiędzy 

ministrami spraw zagranieznych, woj 

ny i marynarki postanowiono trak- 

tować sprawę rozejmu chińsko-japeń: 

skiego oraz zamach w parku Hons- 

Ken jako dwie sprawy całkowicie od- 

rębne. Postanowiono również nie 

zmieniać stanowiska, zajętego przez 

Japonję w stesunku do rokowań o 

rozejm, lecz przeciwnie starać się ® 

przyśpieszenie ich zakończenia. 

4. zamiejscowe 25%. Dia poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 20 gt. 

   

  

najtanszy inaj- 
lepszy środek 

  

  

   

  

   
   

© działa pewnie 

© uśmierza bóle 

© usuwa zapalenie 

  

  
  

Skład partyjny parlamentu 
francuskiego. 

Dziś odbędą się wybory do nowe- 
go parlamentu francuskiego. Drugie 
głosowanie (w razie nieuzyskania 
przez żadnego z kandydatów absolut- 
nej większości) odbędzie się 8-go 
maja. 

Wobec wielkiego zainteresowania, 
które wzbudza w Świecie politycznym 
wynik wyborów francuskich podaje- 
my skład partyjny obecnego parła- 
mentu, kończącego swoją kadencję: 

  

Unja republikańsko-demokrat. 82 
Akcja demokr. i społeczna 28 
Demokracja ludowa 18 
Republikanie lewicowi 63 
Lewica społeczna i radykalna 15 
Lewica radykałna 49 
Niezależni lewiecowey 29 
Stronnietwo radykalne i radykalno- 

socjalistyczne - 107 
Republikanie socjałiści 12 
Stron, socjalistyczne francuskie 13 
Saejališei S. F. I. O. 112 
Keamunišci 10 

Niezaležni 57 

Razem. . . . 5% 

Francuska Izba Deputowanych 
składa się naogół z 612 posłów. Bra- 
kujących 17 miejsc przypada na tych, 
którzy albo zmarłi lub zrzekli się 
mandatu, a uzupełniające wybory 
jeszcze się nie odbyły (we Francji 
list kandydatów niema). 

Podług przewidywań francuskich 
możliwe jest przesunięcie sił w no- 
wym parlamencie cokołwiek na lewo. 
Socjaliści pozostaną zapewne i tym 
razem poza większością rządową, na- 
tomiast nie da się ona zapewne stwo: 
rzyć bez uczestnictwa radykałów. W 
dziedzinie polityki zagranicznej za- 
sadnicze zmiany nastąpiłyby tylko w 
wypadku znacznego zwycięstwa So- 
cjalistów, którzy idą do wyborów 
pod hasłem radykalnych zmian w po: 
ltyce międzynarodowej i społecznej. 
Jednakże takiego obrotu rzeczy we 
Francji nie oczekują. 

  

Popierajcie Ligę Morską 
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Rezolucja przyjęta, ale czy będzie wykonana? 
Sprawa rozejmu w Szang 

GENEWA. 30.IV. (Pat.) Nadzwy” 
czajne Zgromadzenie Ligi Narodów 
edbyło w dniu 30.IV posiedzenie dla 
przyjęcia rezolucji w sprawie rozej” 
mu w Szanghaju. 

Przewodniczący Hymans po złoże” 
niu imieniem Zgromadzenia słów po” 
tępienia i żalu z powodu zamachu 
dokonanego w Szanghaju, streścił ra” 
port, przedstawiony przez komitet 
19-tu, o jego działalności. Raport ten 
emawia kolejne fazy interwencji ko” 
mitetu, przypominając w szczególno” 
ści rezolncję, opracowaną 19 kwiet- 
nia, która z wyjątkiem jednego punk- 
tu ($ 11) jest identyczna z rezolucją, 
przedłożoną w dniu 30 b. m. Zgroma” 
dzeniu. 

Delegat chiński Yen oświadczył, 
że za każdym razem, gdy była stor” 
mułowana jakaś propozycją, Chiny 
przyjmowały ją, a Japonja odrzucała. 
Każda następna formuła była bar' 
dziej niekorzystna dla Chin, niż po” 
przednia. Tak samo jest z formułą 
obeeną. Stanowi ona wprawdzie za” 

Ligi Narodów. 
łatwienie sprawy, ale jest ona nie- 
sprawiedliwa wobec Chin. Niemniej 
rząd chiński, pragnąc powrócić do 
stanu pokoju, zdecydował się przy” 

jąć to porozumienie. 
Delegat japoński oświadczył, że 

Japonja gotowa jest podpisać układ 
szanghajski w jego obeenej formie 
i że skrupulatnie go wykona jednak 
delegat japoński nie może głosować 
za rezolucją Zgromadzenia i ograni 

czy się de wstrzymania się od głoso- 
wania, gdyż utrzymuje dawne swe za” 
zastrzeżenia co do zastosowania art. 
15 paktu Ligi do konfliktu japońsko 
chińskiego. 

Następnie przyjęto rezolucję jed- 
nemyślnie, przy wstrzymaniu się od 
głosu Japonji. 

Przyjęta rezolucja zawiera 14 
punktów. Przypomina ona dawniej 
sze rezolucje z 4i 11 marca i oświad 
cza, że projekt rozejmu, który został 
zakomunikowany komitetowi i9-tu i 
przyjęty przez strony, jest zgodny z 
duchem tych rezolueyj. 

haju na Nadzwyczajnem Zgromadzeniu 

Dałej podkreśla art. 3 projektu 
rozejmu, w/g którego rząd japoński 
zobowiązuje się do wycofania do kon- 
cesji międzynarodowej wojsk na po- 
zyeje, zajmowane przed incydentem 
z 28 stycznia. QOświadcza dalej, że 
zgodnie z duchem rezolucji z 4 i 11 
marca, wycofanie wojsk japońskich 
winno nastąpić w krótkim czasie. 
W końcu oświadcza formalnie, że w 
razie, gdyby rokowania na miejsen 
nie doprowadziły do szybkiego załat- 
„wienia sprawy, problem powróci na 

Zgromadzenie, 
TIRE GZENCZWAT WAITE ASZDOD SER. 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—2 i 4—6. 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

  

  

W Kownie o wileńskim 
„slubie Włóczęgów *, 
Lietuvos Žinios z 25 i 26.IV, za- 

mieszcza dwie korespondencje z Wil- 
na (podpisane „Wilnianin“). w ktė- 
rych autor omawia poszukiwanie 
przez wileńskich Polaków dróg, któ- 
reby doprowadziły do porozumienia 
między Polską i Litwą. 

Zaznaczając, że wileńska prasa 
polska, z wyjątkiem  endeckiego 
„Dziennika  Wileńskiego* wyraziła 
swoją sympatję dla Litwy z powodu 
konfliktu kłajpedzkiego, autor pod- 
nosi szczegółnie i omawia obszernie 
działalność wileńskiego „Klubu Włó- 

częgów*. 

Zdaniem „Wilnianina* Polacy wi- 
lescy odnoszą się narazie dość scep- 
tycznie dg możliwości porozumienia 
polsko litewskiego jednakże usilnie 
szukają dróg, któreby mogły do niega 
zbliżyć. Wskutek tego sprawa nawią- 
zania stosunków  polsko-litewskich 
wciąż żywo rozważana jest na zebra“ 
niach prywatnych i publicznych. 
Autor zwraca uwagę, że z inicjatywy 
klubu „Włóczęgów* zostały ostatnio 
wygłoszone trzy odczyty na temat po- 
rozumienia polsko-litewskiego; z od- 
czytów tych szczególnie ciekawy był 
odczyt redaktora „Przeglądu Wilen- 
skiego, Abramowicza, który pod- 
niósł potrzebę wszczęcia akcji za po- 
rozumieniem -polsko-litewskiem. Teza 
p. Abramowicza, sprowadzająca się 
do tego, że porozumienie da się ©- 
siągnąć w drodze wzajemnych = 
stępstw ze strony Polski i Litwy, by- 
ła — według autora — poparta przez 
prawie wszystkich uczestników dy“ 
skusji. Autor uważa za fakt wielce 
charakterystyczny to, że obecny na 
odczycie red. Abramowicza b. min. 
Witold Staniewicz poparł tezę Abra- 
mowicza bez zastrzeżeń. W końcu 
autor nadmienia, że ostatnio została 
ze strony prezesa klubu „Włóczę- 
go“ p. Nagurskiego wysunięta pra* 
pozycja założenia t-wa litewsko-pol- 
skiego w Wilnie; projekt ten został 
jednak — jako przedwczesny — od* 
rzucony zarówno przez Polaków jak 
i Litwinów. : 

„Klub Włóczęgów* charakteryzuje 
autor korespondencji w następujący 
sposób (tłum. „Wiłbi*) 

„Istnieje w Wilnie t. zw. „Klub Włóczę- 
gów”, skupiający elitę postępowszych Poła- 
ków i demokratów z młodszego pokolenia. 
Zebrania tego klubu są dosyć ciekawe, a dy- 
skusje kulturalne zawsze utrzymane na od- 
powiednim poziomie. Klub ten poświęca da- 
żo czasu interesom Wileńszczyzny, gdyż ide- 
ologicznie stoi na stanowisku. że ma ona 
całkiem “nną strukturę psychologiczno-spo- 
łeczną aniżeli Polska. Wychodząc z tego za- 
łożenia klub wytkhął sobie cel znalezienia 
koncepcji, któraby zapewniła w przyszłości 
samodzielny rozwój Wileńszczyzny i nie 
pozwoliła w swoistej jej strukturze całkiem 
zlać się z Polską. Wobec tego, że istniejący 
chiński mur między Litwą a Polską właśnie 
gwałtem zmusza do zmiany swoistej struk- 

iej na rzecz Półski, zrozumiałą 
klub bardzo wiele dyskutuje 

nad możliwością jakiegoś modus vivendi mię 
dzy Kownem a Warszawą, by nie dopuścić 
do całkowitego zlania się Wileńszczyzny z 
Polską. 

Z pochodzenia wszyscy niemal członkowie 
klubu są wilnianami, a z dążeń demokratami 
i szczerymi patrjotami wileńskimi. W ostat. 
nich czasach przygotowują się oni do wy- 
płynięcia na szersze wody i wydawania swe- 
go pisma”. 

WETWERZZZ EEEE PRE TRZE AA SOBEC уо 

Nie warta skórka wyprawy. 
LONDYN, 30. 4. (Pat). „Evening Stan- 

dard*, obliczając dotychczasówe koszty kon- 
fereneji rozbrojeniewej, ustała liczbę dele- 
gatów, rzeczoznaweów i personelu techniez- 
nego na 1214 esób. Biorąc przeciętnie mini- 
mum utrzymania tych osób, według ryczałie 
dyplomatycznego, na trzy funty dziennie, 
dziennik oblicza, że jak dotąd konferencja 
rczbrojeniowa kosztowała świat minimalnie 
273 tysiące funtów, bez uwzględnienia sta- 
łych wydatków sekretarjatu Ligi Narodów. 

   



  

DŽWIĘKOWY KINO-TEATR 

HELIOS 
wWiieńska 38, telefon 9-26 

  

JUTRO uroczysta premjeral 

Największa i najsłynniejsza 

sensacja doby obecnej 

Rekordowa 

obsada: 

1-szy Maj — Święto Robotnicze. 
Dziś przypadają 44 Ipta, jak na 

międzynarodowym zjeździe robotni- 
czym w Paryżu, na wniosek delegata 
robotników belgijskich zapadła uch- 
wała, zalecająca proletarjatowi świa- 
towemu uznanie 1 Maja za święto 
robotnicze. 

Dzień ten ma zatem za sobą wspa- 
nialą tradycję, szczególnie drogą u 
nas, gdzie organizatorzy świata robo- 
tniczego z narażeniem życia ponad 

ystkie hasła i postulaty ' świata 
cy wywieszali hasło, będące pro- 

gramem i celem paru pokoleń: Woł- 
mość i Niepodłegłość Polski. 

Pierwszy Maj — dawał w latach 
największego ucisku caratu w Polsce 
okazję do demonstracji sił najczyst- 
szej krwi idealistów, którzy nie uzna- 
jąc trwogi i kompromisu, niecili za- 
rzewie Wolności. Z szeregów tych de- 
monstrantów wyrosła siła bojowa 
Polski, ujęta w ramy organizacyjne 
tormacyj strzeleckich, przekształco- 
mych z chwilą wybuchu wojny świa- 
towtej przez Józefa Piłsudskiego w 
Legjony, dające następnie zaczątek 
wielkiej armji Odrodzonego Państwa. 

Z biegiem lat tradycja święta ma- 
jowego została  zmonopolizowana 
przez partje polityczne od P. P. S. 
do komuny włącznie, które obrały 
kierunek zażartej wałki pomiędzy 50° 
bą, a jeżeli chodzi o komunistów — 
to również walki przeciwks» wlasne- 
mu Państwu. 

W ostatnich latach, gdy P. P. S. 
sprzeniewierzyła się ideologji swego 
dawnego wodza i organizatora Polski 
Józefa Piłsudskiego, obchody pierw- 
szomajowe stały się widownią krwa- 
wych walk bratobójczych, areną naj- 
wyuzdańszej demagogji, polem do 
prowokacyj antypaństwowych dla 
agentów Kominternu. 

W Wilnie wyjątek pod tym wzglę 

dem stanowił rok 1928, kiedy na rę- 
kę wywrotowcom poszły nieobliczal- 
me ekscesy młodzieży endeckiej, któ- 
ra wespół z komuną rozbiła pochód 
PPS i Bundu na Placu Katedralnym. 
Jak dotąd — „starcia pierwszomajo- 
we“ nie miały nigdy ostrzejszego prze 
biegu i nie pociągały ofiar w ludziach. 
Nigdy również, co z naciskiem stwier- 
dzić trzeba, w dniu ty mnie było więk 
szych ekscesów antypaństwowych. 

Powstaje pytanie, co będzie dzi- 
siaj? 

Wileńskie środowiska robotnicze 
w tym roku niezwykle intensywną 
przeprowadziły kampanję przygoto” 
wawczą do święcenia 1-go Maja. 

Wczorajsze odezwy i afisze roz- 
łepione na mieście potwierdziły infor* 
macje, że będziemy mieli aż trzy ob- 
chody z trzema pochodami na uli- 
cach miasta — i akademjami. 

Z jednej strony demonstrować bę- 
dą związki zawodowe i liczne grupy 
robotników czynnie współpracują- 
cych na gruncie ideologji obozu Mar 
szałka Piłsudskiego, z drugiej PPS-ej 
z Bundem i związkami t. zw. „Kultur- 
Amtu“. 

Organizatorom obchodu robotni- 
ków o ideologji państwowej  ргту- 
Świeca zdecydowanie głoszone i rea* 
lizowane hasło: Dobro Państwa — 
Naczelnem Prawem; mają oni pro- 
gram pozytywny, wyrosły z samego 
życia, które wymaga daleko sięgają: 
cych w jego głąb reform i przebu 
dowy. 4 

Postulatem czołowym, jest walka 
z kryzysem gosodarczym i bezrobo- 
ciem. Z tego postulatu wyłaniają się 
żądania przebudowy życia gospodar” 

   

czego, rozciągnięcia kontroli nad pro- 
dukcją i reformy ustawodawstwa so- 
cjalnego w kierunku korzystniej 
szym niż dotąd dla warstw pracują- 
cych. 

PPS i wszystkich odcieni socjali- 
ści żydowscy, idąc po linji najmniej- 
szego oporu walki z rządem, mają na 
widoku cełe wyłącznie polityczne a 
zatem wyraźną demonstrację antyrzą- 
dową. 

PPS nie mając ostatnio w. Wilnie 
zwartych kadr organizacyjnych liczy 
bardzo na udział bezrobotnych, któ: 
rych niewątpliwie pociągną demago- 
giczne hasła i żądania. 

Z okazji przygotowywanych przez 
legalne centrale robotnicze obchodów 
wiełe sobie obiecują również komuniś- 
ci. Takby przynajmniej wnioskować 
wypadało z porozrzucanych w ostat- 
nich dniach па terenie robotniczym 
odezw. 

Dzień dzisiejszy niewątpliwie w 
Wilnie minie spokojnie, gdyż robotnik 
nasz w masie nie skory jest do uczest- 
niczenia w jakichkolwiek ekscesach. 

Za dodatni objaw uważać należy 
fakt zorganizowania obchodu święta 
majowego przez centralę robotniczą 
przy ul. Wielkiej 34, która, niewątpli 
wie skupi w swym pochodzie i na aka- 
demji te szerokie elementy, które nie 
chcą widzieć w dniu 1 maja okazji 
do załatwiania porachunków politycz- 
nych. Te związki są spadkobiercami 
tradycyj przedwojennych demon- 
strantów* szczycąc się swem przywią- 
zaniem do ideologji Marszałka Piłsud- 
skiego. м 

Sir. 

  

Od wieków głowili się lu- 
dzie nad sztucznem tworzenem 
złota, a nawet i obecnie za po- 
dobne usiłowania inżynier Duni- 
kowski odsiaduje francuskie wię- 
zienie. 

Dalipan mądrzejszymi od tych 
wszystkich starożytnych, šred- 

niowiecznych i współczesnych 
alchemików są zwyczajni sobie, 

pospolici i skromni gracze na 

Polskiej Loterji Państwowej. Nie 
zawadzając o szarlatanerję ani 
o kryminał raz wraz dostają za 
swoje niklowe grosze sumy, które 

mają większą wartość niż grudki, 
bochny czy nawet bryły złota. 
++ RR 

    

Wobec stałych nalegań publiczności 

SZOPKA WILEŃSKA 
X-ej KLASY 

zostanie wznowiona w dniach 

od 3 do 8 maja 

W SALI KRESOWEJ 

ZAWALNA 1. 

Prosimy jednak P.T. Publiczność 
o przybywanie odrazu w piewsze 
dni, ponieważ stanówczo dal. 
szych wznowień nie będzie. 

EEST TIR 

Popierajele Przemysł Rrajowy 
  

sprowadzone 
zapach nie plami ubrania. 

KATOL 

*Э 
.   

UWADZE GOSPODYŃ! 
jlepi bezpiecza na lato futra I Inne ubrania OD MOLI wyprėbowany proszek 

japoński KATGŁ: 2 śstwlerdza fakt ten, IŻ podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ- 

re były przesypane proszkiem Katol I zostały w Rosji, dopiero po upływie długich lat 
do Polski, okazały się całe inietkniete przez mole. Katol ma przyjemny 

tępi również radykalnie robactwo: pchły, (Eda 
; komary, muchy, mszyce na kwiatach I t.- p, 

A nankowa t uznauy Jak środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa 
I owadów. Katol sprzedaje się w składach aptecznych f aptekach. 

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21. 

rusak! karalu- 
Polsce Katol jest zba- 

  
  

2) 

ZAKOPANE - BRISTOL 
Ośrodek życia towarzyskiego i sportowego. 

Idealne warunki wypoczynkowe. 

CENY POSEZONOWE — ZNACZNIE ZNIŻONE: 
Pokoje z utrzymaniem od zł. 14. — Pokoje bez utrzymania od zł. 6. 

  

      

      
        

    

     

50 premij po 10.000 zł. 

CENA: 

” 1/2 

„ całego 

POLSKIEJ PAŃSTWOWEJ LOTERIJI 
W NAJSTARSZEJ SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

K. GORZUCHOWSKIEGO 
WILNO, UL. ZAMKOWA 9 

Znacznie zwiększona ilość wygranych 

1/4 losu 10 zł. 
„ 20 zł. 

„ 40 zł. > 

Zamiejscowym wysylamy pocztą. Konto poczt. 80365. 

   

. perska oczekuje dalszego 

К Ок В 

SZANG! 
Mariena Dietrich, Anna May Wong 

Film osnuty na tle ostatnich wydarzeń w Chinach. — Nad program: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. — 

SPRAWY 

BE 3 

  

    

  

„Stolicą Litwy powinna być Kłajpeda" 
Ciekawy odczyt przywódcy litewskiej partji klerykalnej. 
BERLIN. 30.IV. (Pat.) Z Kowna 

donoszą, że przywódca partji klery- 
kalnej wygłosił odczyt, w którym z 
naciskiem domagał się przeniesienia 
stolicy Litwy do Kłajpedy i skierowa* 

      

nia całej polityki litewskiej w kie- 
runku stworzenia silnej fioty nad 
Bałtykiem. Kłajpeda jako port ma 
być miejscem wypadowem dla pań- 
stwa litewskiego. 

$timsonowski projekt rozbrojenia. 
PARYŻ. 30.IV. (Pat.) „Echo de Pa- 

ris* dowiaduje się, iż projekt rozbro- 
jenia, z jakim zamierza wystąpić 
Stimson w celu wyprowadzenia kon- 
ferencji rozbrojeniowej z impasu, za” 
wierać ma następujące punkty: 1) 

przystąpienie Franeji i Włoch do lon" 
dyńskiego traktatu morskiego, 2) za” 
kaz pewnych kategoryj broni ofen- 
zywnej i 3) redukeja stanu liczebnego 
wojska, oparta na danych, dotyczą” 
cych armji niemieckiej. 

Odprężenie w stosunkach sowiecko-japońskich 
na terenie 

MOSKWA. 30.IV. (Pat.) Na tere- 
nie Mandżurji nastąpiło w stosua- 
kach sowiecko-japońskich pewne od- 
prężenie, dzięki ostatniemu oświad- 
czeniu dowództwa wojsk japońskich. 

Źródła sowieckie donoszą z Char- 
binu, że jakoby władze japońskie 
miały ustalić pewne modus vivendi 

Mandżurii. 
z sowiecką częścią administracji ko- 
lei wschodnio-chińskiej. 

Prasa charhińska zaprzecza, jako” 
by we Władywostoku miano areszto- 
wać kilku obywateli japońskich w 
odpowiedzi na represje w formie za- 
aresztowania obywateli sowieckich w 
Mandžurji. 

Možliwošč konfliktu miedzy Nankinem 
a Kantonem. 

MOSKWA. 30.IV. (Pat) Źródła 
sowieckie donoszą za prasą chińską, 
że dojrzewa możliwość otwartego 
konfliktu między Nankinem a Kanto* 
nem. Przypuszczają, że od Kantona 
może się oderwać cała południowo- 
wschodnia połać Chin. 

Tłem konfliktu jest stosunek do 
kwestji Szanghaju. Kanton stoi na 
stanowisku  nieprzejednanem i bez- 
kompromisowem. zarzucając polity- 
kom japońskim zbytnią uległość wo- 
bee „militaryzmu japońskiego*. 

Możliwość zasięgu wpływów politycznych 
Sewietów na kraje muzułmańskie Wschodu. 

MOSKWA. 30.IV. (Pat.) Z Tehe- 
ranu donoszą, że bawiącemu tara 
królowi Iraku Faysalowi zgotowano 
niezwykle uroczyste przyjęcie. Prasa 

zbliżenia 
między Irakiem a Persją. Odwiedziny 
Teheranu przez króla Faysala nabie- 

    

rają szczególnego znaczenia wobee 
jednoczesnej wizyty tureckiej w Mo- 
skwie i mogą oznaczać rozszerzenie 
się zasięgu wpływów politycznych 
Sowietów za pośrednictwem zaprzy- 
jaźnionej Parsji na dalsze kraje mu- 
zułmańskiego Wschodu. 

  

Dwa procesy. 
Zabójca tancerki 101 Korczyńskiej przed sądem w War- 

szawie. — Sprawa Gorgonowej we Lwowie. 
Od czasów pamiętnego procesu Królikow- 

skiego  (poćwiartowany trup kobiety) nie 
przeżywała chyba Warszawa większej sen- 
sacji kryminalnej, jak obecnie, gdy przed są- 
dem okręgowym stanął b. student prawa Za- 
charjusz Drożyński, oskarżony o zamordo- 
wanie tancerki kabaretowej Jadwigi Wielgus- 
Korczyńskiej. Gmach sądu oblegany jest 
przez publiczność, Ludzie wypełniają po brze 
gi nietylko salę rozpraw, lecz i przyległe ko- 
rytarze. Cały szereg osób przynosi ze sobą 
jedzenie, posilając się dyskretnie w przer- 
wach. Policja z trudem jedynie może utrzy- 
mać porządek, zwłaszcza, że wśród. publicz- 
ności przeważa element z pół i ćwierćświatka. 
Niebrak jednak ludzi z najlepszego towarzy- 
stwa. 

ZBRODNIA, 

Sprawa morderstwa dokonanego na 0s0- 
bie młodej, 20-leniej tancerki przedstawia się 
pokrótce jak następuje: 

W sierpniu 1927 r. oskarżony Zacharjusz 
Drożyński zapoznał się z młodziutką, bo za- 
ledwie 16-letnią tancerką—debiutantką Jad- 
wigą Wielgusówną, występującą pod pseudo- 
nimem Igi Korczyńskiej na deskach podrzęd- 
nego teatrzyku stołecznego „Wodewil*. Mię- 
dzy młodymi — on liczył wtedy 22 łata — 
nawiązała się nić sympatji, która przeszła 
wkrótce w gorącą miłość, Doszło do intym- 
nych stosunków, których wynikiem była cią- 
ża Korczyńskiej. W październiku 1928 roku 
tancerka udała się do akuszerki, która doko- 
nała na jej osobie niedozwolonego zabiegu. 
Nie wpłynęło to bynajmniej na oziębienie 
stosunku między młodymi ludźmi. Wpraw- 
dzie Drożyński bywał brutalny i nieraz urzą- 
dzał sceny zazdrości, jednak Iga kochała go 
w dalszym ciągu. Trwało tak do lata 1931 r., 
kiedy to tancerka postanowiła zerwać sto- 
sunki z Drożyńskim, gdyż — jak się miała 

— „do niczego to nie prowadzi”. 
i mimo formalnego zerwania, nie 

śledzić dziewczyny, Wkońcu, przy- 
ą na flircie z jakimś nieznanym 

ą przybył dn. 6 sierpnia r. ub. 
yku „Ananas”, gdzie wtedy Iga wy- 

wała i urządził jej kolejną scenę zaz- 
. W wyniku ostrej wymiany słów, 

jął rewolwer i strzelił do tancerki, zabi 
ją na miejscu. Następnie strzelił do siebie, 
raniąc się lekko w obojczyk. Po wyleczeniu 
rany i blisko 9 miesiącach aresztu prewen- 
cyjnego, zasiadł w dniu 28 kwietnia r. b. 
na ławie oskarżonych. 

SYLWETKA DROŻYŃSKIEGO. 

Największą trudność stanowi zakwalifi- 
kowanie pobudek czynu oskarżonego. Czy 
działał on z premedytacją czy też pod wpły- 
wem afektu? Gzy po dokonanem morderstwie 
miał zamiar istotnie pozbawić się życia, czy 
też jedynie symulował samobójstwo, prag- 
nąc w konsekwencji uzyskać mniejszy wy- 

miar kary. Gdyby bowiem udało się Droży 
skiemu wykazać, że istotnie strzelał do siebie 
w słanie silnego afektu, i że kula trafiła nie 
w Serce, a w obojczyk niezależnie od woli 
strzelającego — sąd mógłby uwzględnić ten 

szczegół, jako okoliczność łagodzącą. 
Co do osoby oskarżonego, zdania zarów- 

no świadków, jak publiczności są podzie- 
łone. Na rozprawy przybywa Drożyński sta- 
rannie ogolony i niemniej starannie ubrany. 
Zachowuje się zupełnie poprawnie, a nawet 
zimno, Mówi zwrotami wyszukanemi, świad- 
czącemi o całkowitem i przemyślanem pano- 
waniu nad sobą. Wszystko to wskazywałoby 
na przewagę pierwiastka refleksyjnego w 
Drożyńskim. Ten zimny, opanowany ele- 
gant budził w pierwszym dniu*rozpraw nie- 

  

   
    

   
   

    

    

   

  

chęć sali. Istotnie, Drożyński nie wygłądał 
na człowieka, który zamordował w szale u- 
kochaną osobę, a potem, gdy się już rozwiał 
krwawy tuman, przesłaniający mu oczy — 
opamiętał się i pogrążył w beznadziejnej roz- 
paczy. W związku z tem, przypomina mi się 
pewien drobny, lecz charakterystyczny szcze- 
gół z rozprawy słynnego „upiora z Duessel- 
dorfu*. Oskarżony Kiirten przychodził na 
salę sądową z włosami przyczesanemi tak 
kunsztownie, iż mógł mu tego pozazdrościć 
każdy fryzjer. Niewątpliwie, dbałość o swój 
wygląd zewnętrzny stoi w pewnym związku 
z mrożącym krew w żyłach cynizmem mor- 
dercy, Kiirten dbał o swój wygląd i mówił 
zwrotami przemyślanemi. To samo cechuje 
Drożyńskiego. 

Zeznania świadków nie są zgodne. Jedni, 
jak „koledzy: szkolni oskarżonego: por. Dę- 
bicki, stud. Laskowski, Kuskowski, Zieliński, 

matka, a nadewszystko siostra Drożyńskiego 
zeznają na jego korzyść, twierdząc, że oskar 
żony był człowiekiem uczciwym i dżentel- 
menem. Inni, jak matka zamordowanej Mi- 
chalina Wielgusowa, brat Jan Stanisław Wiel 
gus, aktorka Boetcherowa, dyr, „Ananasu” 
Walery Jastrzębiec, dyr. „Mignon* Woliński 
it. d. — poważnie obciążają konto moralne 
oskarżonego, dowodząc, że uwiódł uczciwą 
dziewczynę, nadużywał jej uczucia, wyłu- 
dzał pieniądze na grę hazardową, bił i mal- 
tretował. Wszyscy natomiast zgadzają się co 
do Tego, że Drożyński był niesłychanie za- 
zdrosny. 

Odtworzenie więc poziomu etycznego Dro- 
żyńskiego z indywidualnych zeznań świad. 
ków nastręcza poważne trudności. Naogół 
fakty świadczą jednak przeciwko oskarżone- 
mu, Nie mówiąc już o lekkomyślnym i hu- 
laszczym trybie życia Drożyńs iego, który w 

ostatnich czasach przed morderstwem utrzy- 
mywał śię z zarobków siostry dentystki i 
matki, oskarżony nigdzie nie zagrzał miejsca, 
z powodu złej konduity i opinji. Pracował 
kolejno w Kasie Chorych, sekretarjacie .,Pia- 
sta”, w Wojsk. Instytucie Gazow ym, w Urzę- 
dzie śledczym i t. d. W swoim czasie sfał- 
szował dokumenty osobiste dla uchylenia się 
od wojska. Dżentelmenem go w żadnym wy- 
padku nazwać nie można. Zdaje się nalo- 
miast, że w określeniu „powojenna 
wina”, užytem pod adresem Droż 
przez jednego ze świadków kryje si 
doza prawdy. $ 

Tak czy inaczej, wyrok oczekiwany jest 
z dużą niecierpliwością. Podobnie zresztą. 
jak w drugiej sensacyjnej sprawie, która to- 
czy się współcześnie we Lwowie. Chodzi tu 
o sprawę Gorgonowej. 

AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE 
GORGONOWEJ. 

Akt oskarżenia głosi, że Emilja Małgo- 
rzata Gorgonowa, lat 81, zamężna i matka 
dwojga dzieci, podstępnie zamordowała w 
miejscowości Łączki w nocy z 30 na 31 grud 
nia 1931 r, Elżbietę Zarembiankę, lat 17 cór- 
kę architekta lwowskiego Henryka Zaremby. 
Zbrodnia miała podłoże następujące: arch. 
Zaremba zaangażował w 1923 r. — wobec 
choroby żony — wychowawczynię Emilję 
Gorgonową, dla opiekowa się dwojgiem 
dzieci Zaremby: 9-letnią Elżbietą i 6-letnim 
Stasiem. Gorgonowa była opuszczoną przez 
męża mężatką. Między nią a chlebodawcą 
nawiązał się stosunek miłosny, którego owo- 
cem była licząca dziś 4 lata dziewczynka 
Romana. W| ten sposób Gorgonowa z wycho- 
wawczyni stała się rychło macochą, która 
maltretowała Elżunię i Stasia, zwłaszcza zaś 
Elżunię. Ostatecznym celem Gorgonowej by- 
ło rezwiedzenie chlebodawcy z chorą, prze- 

  

  

   

  

    

  

Początek o godz. 2, 4, 6, 

J-EXPRESS 
i najwytworniejszy 

gwiazdor ekranu 

      

(ŁAJPEDZKIE. 
Osthilfe dziata. 

Jak podaje specjalny korespendent Elty 
z Kłajpedy, są dane, że do kampanji wybor- 
czej w znacznym stopniu wtrąca się sąsiednie 
państwo i to w sposób tak zamaskowany, że 
trudno uzyskać konkretne dowody. I tak 
np. w pow. pogiegiowskim przed samemi 
wyborami rozpoczęte skupowanie bydła co 
na podstawie posiadanych wiadomości jest 
subsydjowane przez Osthilfe. 

bywającą w Kulparkowie żoną i zajęcie jej 
miejsca. Dorastająca Elżunia starała się pla- 
nom Gorgonowej przeciwdziałać. Zaremba 
pod wpływem córki, zaczął dą: do zerwa- 

nia łączącego go z wychowawczynią stosun- 
ku. Witedy to w głowie Gorgonowej zaświtał 
plan pozbycia się Elżuni, jako głównej prze- 
szkody na drodze do upragnionego małżeń- 
stwa. W nocy z 30 na 31 grudnia r. ub. 
Gorgonowa plan swój wykonała zabijając 
śpiącą Elżbietę uderzeniami twardego na- 
rzędzia w głowę. Zbrodnia miała miejsce w 
willi Zaremby w Łączkach pod Brzuchowi- 
cami o parę godzin jazdy od Lwowa. Are- 
sztowana Gorgonowa, mimo niezbitych po- 
szlak do winy się nie przyznaje. 

POBUDKI ZBRODNI. 

O ile w wypadku Drożyńskiego nie wy- 
kluczony jest afekt, który pchnął młodego 
człowieka do -zbrodni o tyle Gorgonowa 
działała z wyrachowaniem, płynącem z po- 
budek materjalnych. Dnia 1-go stycznia r. 
b. Zaremba miał się ostatecznie przeprowa- 
dzić na nowe mieszkanie tym razem już bez 
Gorgonowej. Namowy córki wzięły górę. 
31-go grudnia, w wigilję rozstania z chle- 
bodawcą — kochankiem Gorgonowa miaž- 
dży głowę Elżuni. Nienawiść spowodowana 
przez obawę utraty wygodnego stanowiską 
włożyła w rękę złej, przewrotnej kobiety, 
narzędzie mordu. Niczem w ponurej, jakiejś 
bajce dla dzieci, okrutna macocha zgładziła 
zawadzającą jej pasierbicę. Zbrodnia ohydna 
Kara też z pewnością będzie zasłużona. 

ANALOGIJA. 

Między obu procesami zachodzi pewna 
smutna, acz banalna analogja: w jednym i 
drugim wypadku przewija się czerwoną ni- 
cią moment seksualny. Intymne stosunki łą- 
czą Drożyńskiego z Korczyńską i Zarembę 
z Gorgonową. W: pierwszym ii drugim wy- 
padku ma miejsce motyw. o który zazębia 

się fatalnie dalszy rozwój wypadków. Od- 
wieczny taniec miłości i krwi. Odwieczny 
zew płci i wybuch zwierzęcej nienawiści. 

Dzięki procesom: warszawskiemu i Iwow- 
skiemu, Połska wzięła niestety udział w ż. 
łosnym wyścigu kryminalnej sensacji wszyst- 
kich krajów. Echa procesów przedostały się 
już zagranicę, budząc zainteresowanie wę- 

szącej za sprawami z galerji Conan Doyle'a 
i Walłace'a prasy. 

„T. J—ski, 

  

  

  

  

Na 8 latcężkiegn więzienia 
skazany został zabójca tancerki 

Igi Korczyńskiej. 
WARSZAWA. 30.IV. (Pat.) W dniu 

30.IV wieczorem w Sądzie Okręgo” 
wym w Warszawie zapadł wyrok, 
skazujący Zacharjasza Drożyńskiego 
na 8 lat ciężkiego więzieyia za zabój: 
stwo Igi Korczyńskiej, tancerki z te- 
atrzyku „Ananas“, 

Rita Gorgonoka przed sądem, 
Przesłuchiwanie dalszych świad- 
ków. — Co mówią eksperci. — 

Wnioski obrony. 

LWÓW, 30. 4, (Pat). W 6-ym dniu proce- 
su przeciwko Gorgonowej przesłuchano świad 
ka Władysława Dreczka, wywiadowcę P. P., 
który brał udział w dochodzeniach na miej- 
seu zbrodni. 

Następnie odczytano zeznanie kilku świad 
ków, którzy z rozmaitych powodów na rez- 
prawę nie przybyli, poczem odczytano pro- 
tokół sekcji zwłok oraz protekół oględzin 
Gorgonowej, dokonanych nazajutrz po zbrod- 
ni, a dotyczących ran na ręce oskarżonej. 

Po edczytaniu innych dokumentów przy- 
stąpiono do przesłuchiwania ekspertów, któ- 
rych zeznania dotyczyły śladów krwi i na- 
rzędzi mordu. Rzeczoznawey stwierdzili, że 
rany na ciele Zarembianki mogły być za- 
dane „dziaganem*, nie wykłuczene jest je- 
dnak, o ile chodzi o jedną z ran. że została 
ona zadana imnem narzędziem. 

Po przesłuchaniu rzeczoznawców sąd przy 
stąpił do odczytania zakwestjonowanej ko- 
respondenejj Gorgonowej, pczem obrońca za- 
znaczył że orzeczenie ekspertów stwarza dla 
niego nową sytuację, w związku z czem za- 
mierza wystąpić z szeregiem wniosków. Aby 
się jednak mógł do nich przygotować, prosi 
© pozwolenie podania tych wniosków na na- 
stępnej rozprawie. 

Przewodniczący godzi się tyłko na krót- 
ką przerwę po której obrońca wnosi m. in. 
o poddanie świadka Stanisława Zaremby ba- 
daniem psychjatrycznym, dałej wnosi o zba- 
danie psychjatryczne Gorgonowej, o ponow- 
ne przeprowadzenie wizji lokalnej oraz o po- 
nowne zbadanie krwi na wszystkich przed- 
miotach. Prokurator sprzeciwił się wszyst- 
kim wnieskom. Na tem rozprawę odroczono 
do poniedziałku. 

TEATR | MUZYKA 
— Przedstawienie dla T. U. R. Dziś, w 

niedzielę 1-g0 maja o godzinie 8-ej w. w 
Teatrze na Pohulance odbędzie się przedsta- 
wienie dla T. U. R. zz 

— „Dama w jedwabiach* w Lutni. Dziś 

w niedzielę 1-go maja o godz. 8-ej w. po rąz 
drugi wesoła i pogodna komedja p. t. „Da- 
ma w jedwabiach“. Premjera odbyła się 
pod znakiem wesołości i humoru, 

Jutro, w poniedziałek 2 maja o godz. 
8-ej w. wesoła komedja „Miłość czuwa”, po 
cenach propagandowych od 20 gr. do 2 zł. 

— Chėr „Echo“ — na Pohulance. Jutro, 
w poniedziałek, 2 maja o godz. 8-ej w. od- 
będzie się tylko jeden koncert świetnego ze- 
społu špiewaczego „Echo“. Chėr „Echo“ wy- 
kona cały szereg utworów znanych kompo- 
zytrów, jak Chopin, Zeleński, Ks. Gruberski, 
Maszyński i inni. Chórem i orkiestrą sym- 
foniczną dyryguje prof. Władysław Kalinow 
ski. 

— Popoludniėwka niedzielna. Dziś, w 
niedzielę 1 maja o godz. 4-ej pp. po raz 
ostatni w sezonie ukaże 616 głośna sztuka 
„Mam lat 26“. 

8 i 10:30. 
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Arcydzieło dzwiękowe 

znakomitego reżysera 
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Clive Brook 
— Na |-szy seans ceny zniżone 

„Juzefuoweczka górą... 
į A więc doczekali się wreszcie wileńczu- 
(ki, i baby, i dziady, honoru określenia na- 
szej potocznej mowy!  Tutejszej, lubianej, 
postponowanej, łajanej i wielbionej naprze- 
miany. W wyczerpującym, lingwistycznym 
artykule w Dod. Lit-Naukowym K. II. p. 
Juljan Szwed, pisze o wileńskiej gwarze p. 
tyt. Obraz właściwości djaktycznych Wileń- 
szezyzny. Uczenie pisze o zamianie samogło- 
ski nosowej ę na 4 i odwrotnie, o formach 
zaimkowych i czasownikowych, określa jako 
bardzo ciekawą właściwość „formę bierni- 
ków żeńskich, nie žniących się od mia- 
nownika', o czasownikach częstotliwych i 
t p. Ciekawych odsyłamy do tego artykułu, 
tutaj tylko chcieliśmy zaznaczyć, że teraz 
będzie każda wi 

działa, że mowa jej 

   

  

ka Józefuoweczka wie- 

jest gwarą, i że „djalekt 

wileński należy do najciekawszych w Polsce” 
że autor rozporządza olbrzymim materjałem 
przykładowym i że te nasze najbardziej ty- 
powe (szeptun, kocić sie, obżergać, wierów 
ka, szakalik), to wzięte z białoruskiej i li- 
tewskiej mowy, i takich słów jest koło 200. 

Niechże teraz schowają się do mysiej 
nory ci, co nazywałi tę wdzięczną mowę 
„žargonem“ i za nimi niech się schowają 
i ci, co gwarę naszą zanieczyszczają rosy 
kością. Tego, i pisania gwarą wileńską kie- 
dy się jej nie zna, należy unikać, bo się z 
rzeczy swojskiej i miłej, robi jakąś kako- 
fonję, pterensjonalność dla wysforowania 
się ze swojemi trzygroszami, że, a jakże, o 
tutejszości wie lepiej niż tutejsi, X. 

  

      

   

  

— Rewja i wybór Miss Praeującej Wilna 
w Teatrze Lutnia. We wtorek 3-g0 maja o 
godz. 4-ej pp. odbędzie się w Teatrze Lutnia 
przedstawienie Rewji z udziałem wybitnych 
miejscowych sił artystycznych oraz wybór. 
„Miss Pracującej Wilna“, przyczem do kon- 
kursu stanie na scenie 15 pięknych wilnia- 
nek. Ceny zniżone od 30 gr. do 3 zł. 

-— Koncert baletowy Ł. Sawinej-Dolskiej. 
W! niedzielę 8 maja odbędzie się koncert ar- 
tystki baletu Ł. Sawinej-Dolskiej w teatrze 
„Lutnia”. W' programie wszystkie nowe tań- 
ce w onaniu p. Sawinej-Dolskiej oraz 
uczenic jej studjum. Biorą udział starsza 
i młodsza grupa. Koncerty p. Dolskiej są 
bardzo popularne i zawsze mają wielkie po- 
wodzenie, Bilety od 50 gr. do 3 zł. 50 gr: 
Początek o godz. 4 p. p. W: wyznaczonym 
dniu koncertu upływa 5 lat pracy p. Sawinej 
Dolskiej w sztuce baletowej. 

—— Koneert na rzecz Bratniej Pomocy 
Słuch. Konserwatorjum Muz. w Wilnie odbę- 
dzie się w dniu 4 maja r. b. o godz. 7 wiecz 
w Sali Konserwatorjum (Wjelka 47). Udział 
biorą: Orkiestra Konserwatorjum pod kie- 
runkiem Adama Wyleżyńskiego, dyr. Kon- 
serwatorjum oraz uzdolnieni Słuchacze wyż- 
szych kursów Konserwatorjum — Halina Kal 
manowiczówna. uczestniczka Konkursu im. 
Chopina. wyróżniona przez krytykę muzycz- 
ną, Tamara Kucowa, Józefa Markiewicza im. 
na, Józef Rewkowski i Kuchalski — śpiew 
oraz Rabinowicz — skrzypce. W; programie: 
koncert skrzypocwy d-dur (z orkiestrą) Beet 
hovena, nokturn, mazurki, polonez — Cho- 
pina, pieśni Moniuszki, Karłowicza, Niewia- 
domskiego, Rubinszteina i in. arje, duet i 
in. utwory. 

Bilety od 30 gr. do 3 zł. 

RADJO. 
NIEDZIELA, dnia 1 maja 1932 roku. 
9,00: Cicha msza z Ostrej Bramy. 9,50: 

Transmisja nabożeństwa z cerkwi wołoskiej 
we Lwowie. 11,55: Sygnał czasu. 1210: 
Kom. meteor. 12,15: Poranek z  Filharm. 
14,00: „Pogadanka o łąkach" — djalog. — 
14,20: Aud. rolnicze i muzyka. 15,15: Aud. 
żołnierska. 15,55: Audycja dla dzieci. 16,20: 
Audycja dla wszystkich Nr. 5. 17,30: „Dar 
Narodowy 3 maja* — odczyt. 17,45: Kon- 
cert. 19,00: Litewska andycja literacka. 19,20: 
„Poradnia wychowawcza Nr. 13". 19,40: Рго- 
gram na poniedziałek. 19,45: Słuchowisko. 
20,15: Koncert. 21,35: Kwadr. liter, 21,50: Re- 
citał wiolenczelowy. 22,40: Kom. i muzyka 
taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 2-g0 maja 1932 roku. 
10,15: Transmisja z Warszawy Akademji 

Krajoznawczej z okazji 25-letniego Jubileu- 
szu Tow. Krajoznawczego. 11,58: Sygnał cza- 
su. 14,10: Program dzienny. 14,15: Muzyka 
operowa (płyty). 15,15: Kom. 15,25: Odczyty 
dla maturzystów. 16,10: Muzyka. 16,20: Lek- 
cja francuskiego. 16,40: Codzienny odcinek 
powieściowy. 16,50: Koncert dla młodzie 
17.20: „Tam gdzie polują z gończemi — felj. 
17,35: Muzyka lekka, 18,50: Wileński komu- 
nikat sportowy. 19,00: „Litwini w Prusach 
— odczyt litewski. 19,20: „Ciotka Albinowa 
mówi* 19,35: Program na wtorek i rozm. 
19,45: Prasowy dziennik radjowy. 20,00: „Glo 
śnik w radjo* — felj. 20,15: Operetka „Smok 
i królewna — Oscara Straussa. 22.15: „Po- 
goda życia* — felj. 22,30: Kom. i muzyka 
taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
RADJOWY RECITAL EMANUEŁA 

FEUERMANNA. 
Dnia 1 maja o godz. 21,50 wystąpi w stu- 

djo warszawskiem prof. Berlińskiej Akademi 
Muzycznej, Emanuel Feuermann — jeden z 
czołowych wiolonczelistów współczesnych, w 
wykonaniu którego usłyszą radjosłuchacze 
na wstępie Sonatę A-moll Fr. Schuberta, na- 
pisaną w oryginale na „arpedżion*, t. j. sze- 
ściostrunną wiolonczelę 9 stroju gitarowym. 
Sonata Schuberta przeszła do literatury wio- 
lonczelowej. Istnieje ona też w przeróbce ja- 
ko koncert wiolonczelowy w układzie G. Cas- 
sado, grywany obecnie często. Pozatem ar- 
tysta wykona melodyjną rapsodję na żydow- 
skie tematy liturgiczne — „Kol Nidrei* M. 
Brucha, wreszcie efektowne „Allegro appas- 
sionato* Saint-Saensa zakończy recital. Przy 
fortepianie prof. Ludwik Urstein, 

AUDYCJA DLA WSZYSTKICH. 
W dzisiejszej „audycji dla wszystkich 

usłyszymy dwie pogadanki popularne, a mia- 
nowicie p. Kazimierza Pelaszewskiego „Ra- 
djo przyjacielem człowieka* oraz p. Anto- 
niny Malewiczówny o Konstytucji 3 Maja, W 
dziale muzycznym usłyszą radjosłuchacze wią 
zankę melodyj polskich, którą odegra na 
skrzypcach p. M. Szabsaj i muzykę na cym- 
bałach w wykonaniu p. Matuszewicza. 

TAM, GDZIE POLUJĄ Z GOŃCZEMI. 
W poniedziałek 2 maja o godz. 17,20 za- 

bierze głos przed mikrofonem wileńskim 
znany literat i publicysta łowiecki p, Michał 
Pawlikowski, który wygłosi lekki i dowcip- 

ny w formie feljeton 0 łowach z gończemi. 
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Qkropna śmierć pod kołami pociągu. 

Samobójstwa, czy nieszczęśliwy wypadek? 
W dniu wczorajszym w godzinach poran- 

nych wpebliżu stacji kołejowej Bezdany, po- 
ciąg oscbowy nr. 715 udający się do Wilna 
przejechał jakiegoś osobnika, Koła pociągu 
odcięły nieszezęśliwemu nogi Graz zmiaż- 
dżyły mu klatkę piersiową. Po zauważeniu 
wypadku maszynista zatrzymał pociąg, lecz 
przejzchany żadnej pomocy już nie potrze- 
hował bowiem Śmierć nasiąpiła momental- 

  

nie. Wobec nieodnalezienia przy zabitym do 
kumentów nazwisko jego nie zostało jeszcze 
ustalene. Również nie zostało narazie wy- 
jaśnione czy ma się tu do czynienia z samo- 

bójstwem czy też zaszedł nieszczęśliwy wypa 
dek. Zwłoki przejechanego zabezpieczono na 
miejscu do przybycia władz sądowo-šled- 

czych. Połicja prowadzi dochodzenie. (e). 

Aresztowanie sowieckich 
wysłanników 

jaśących de Wiina, w celu wywołania zamieszek ulicznych” 
Władze śledcze powiatu stolpeckiego do- 

konały w dniu wczorajszym sensacyjnego a- 
resztowamia. Wpobłliżu miasteczka kręciło 
się dwóch osobników, którzy przybyli po- 
«iągiem pośpiesznym z Moskwy do Polski i 
oczekiwali na następny pociąg idący via Lida 

do Wilna, 
Oschników zatrzymano i okazało się, że 

są to delegaci komunistyczni posyłani spe- 

  

cjalnie do Wilna, celem zorganizowania wy- 
stąpicń ulicznych w dniu 1-go Maja. 

Agitatorzy przyjechali do Stełpeów praw 
dopodobnie pociągiem międzynarodowym w 
przedziałe, w którym znajdował się pewien 
dypłemata sowiecki. Komunistów osadzono 
w więzieniu śledczem do dyspozycji władz 
sądowych.  Dałsze dochodzenie polieyjne 

trwa. 

Rozszarpany na strzępy 
przez przypadkowo znaleziany pocisk armatni. 

Piotr Leszezewski parohek majątku Tę- 
czyno, gm. krewskiej znałazł w polu pocisk 
artyleryjski, który przyniósł do domu i po- 
ezął nim manipułować. W trakcie rezbiera- 

Krwawe 
We wsi Bołesławowo, gm. ostrowskiej w 

ezasie zabawy weselnej wśród gości wybu- 
thla bójka. Pijani uczestnicy zabawy po- 
<zęli strzelać i rżnąć się nożami, W; wyniku 

nia pocisku nastąpił straszliwy wybuch. 
Odłamki pocisku rozszarpały Leszczewskiego 
na strzępy. (e). 

wesele. 
ee, gm. ostrowskiej został śmiertelnie zranio- 
ny i po upływie 10 minut zmarł. Oprócz te- 
go poranieno nożami 5 osób w tej liczbie 
i „pana młodego* Władysława Łiśkiewicza, 

bójki jeden z uczestników zabawy niejaki który usiłował zażegnać awanturę. (e) 

Piotr Wiśniewski mieszkaniec wsi Gruździń- 

II 

Głębokie. 
Z życia szkoły powszechnej. 

"W ubiegłą niedzielę znowu młodzież 
szkolna . należąca do Koła Literacko-Artysty- 
cznego urządziła przedstawienie w sali Do- 
_mu Ludowego. Na przedstawienie złożyły się 
«dwie sztuczki p. t. „Pan Jąkalski* i „Cu- 
downy doktor*. Ponadto były deklamacje i 
śpiew solowy i zespołowy. 

W. „Panu Jąkalskim* grali: Charewicz 
Mikołaj, Czyżak Wacław, Kuchtówna Zofja i 
Kiełpszówna Jadwiga. W sztuce „Cudowny 
<doktor* brali udział: Dylewicz Mikołaj, Lit- 
win Włodzimierz, Baryłłówna Bronisława, 
Kasperska Zofja, Kremis Mieczysław i Orłow 
ski Włitold. Następnie Wróblewski Eugenjusz 
ddekłamował ,„Na wawelskiej górze” i Pili- 
ponisówna Janina deklamowała „List z Sy- 
biru'. Pierewoskinówna Lena odśpiewała 
solo „Šwiteziankę“, oraz chór szkolny od- 
śpiewał trzy piosenki: „Skowronoczek, Rora- 
ty i Marsz zbójnicki*. 

Druga sztuczka „Cudowny doktór odegra- 

na została doskonale przedewszystkiem pod- 

kreślić należy doktora von Griienfelda, któ- 

rego odegrał Dylewicz M., oraz Zygmusia 

Chorowitego — Litwina. Wogóle obsada ról 
była doskonała. Młodzież starała się wczuć w 

rolę i wykonać je dobrze. Dlatego też wesoło 
było na scenie. Tylko na widowni było smut 

  

   

  

no.. Spytacie dlaczego? — Dlatego, że ster- 
czały puste krzesła, ale to dosłownie puste 
krzesła. > 

Trudno zrozumieć doprawdy czemu społe- 
„czeństwo miasta Głębokiego tak odniosło się 

do poczynań młodzieży szkolnej. Tem prze- 

cież można się zniechęcić i zrazić do pracy 

na długie lata. Należałoby wziąć pod uwagę 

WIEŚCI Z WOJEW. 

i przeznaczenie ewentualnego dochodu. Ceł 

tej pracy to zdobycie funduszów na wycie :z 

kę krajoznawczą młodzieży. W; ubiegłych 

latach Sejmik dawał pewną sumę na wycie- 

czkę, dziś marzyć o tem nie można, mło- 

dzież zaś pragnie poznać kraj swój, o któ- 

rym tyle słyszy się w szkole, a nie mając 
żadnych środków na cel ten, postanowiła 
zapracować grosze. 

Dziwnie więc, że gdy przyjadą jakieś 
ukraińskie zawodowe zespoły to wszyscy 

gremjalnie zdążają na przedstawienie, gdy 
zaś młodzież polska urządza przedstawienie, 

by zebrać fundusz na wycieczkę po Polsce, 

widownia świeci dosłownie pustką. 

Coś tu jest niedobrze! Niech czytelnik 

sam osądzi. O. R. P. 

Z pogranicza. 
Manewry sowieckiej floty napowietrz: 

nej. 

Wi rejonie Dzisny i Łużek wezoraj zau- 

ważono eskadrę samolotów sowieckich, któ- 
ra odbywała raid manewrowy w rejonie rze- 

ki Dźwiny i pogranieza. Samoloty sowieckie 

po pewnym czasie skierowały się w kierun- 

ku półnoenym, kierując się na Połock. Wi 

raidzie powietrznym brało udzał 12 samo- 

lotów wojskowych. › 

Z Rosji Sowieckiej wciąż uciekają. 

Wezoraj rano w rejonie odeinka grani- 

cznego Darnowszczyzna wpobliżu Domanie- 

wiez na teren połski przedstało się 14 wło- 
śelan Białorysinów oraz jeden strażnik 60- 

wiecki. Włościanie zbiegli z robót polnych, 

gdzie byli przymusowo zatrudnieni. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

"w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
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Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   

Dość narzekań i smutku! Śmiejmy się, kto wie czy świat po- 

trwa trzy tygodnie .. 
rzeć wspan. komedję 
śpiewno - dźwiękową 
W roi. gł. Harołd Lloyd i Barbara Kent. Dla młodz. dozw. 

Kto chce się uśmiać i ubawić musi obej- 

Hareld, trzymaj się! 
  

  

Baranowicze. 
Akademia ku czci Jana Kilińskiego 

w Baranowiczach. 

Dnia 17 kwietnia b. r. Towarzystwo Rze- 
mieślników Chrześcijańskich w Baranowi- 
czach urządziło piękny obchód ku czci Jana 
Kilińskiego. Przebieg tej uroczystości był na- 

stępujący: 
Zbiórka w dniu 17 kwietnia w Towarzyst 

wie Rzemieślników Chrześc. przy ulicy Szep- 

žyckiego Nr. 54. Następnie odmarsz do ko- 

ścioła Parafjalnego ze sztandarem Tow., zło- 

żenie wieńca po powrocie z kościoła na gro 

bie Nieznanego Żołnierza. Pochód otwierała 

orkiestra 78 pułku. Rzemieślnicy maszero- 

wali sprawnie czwórkami. W' kościele pięk- 
ne, okolicznościowe kazanie wygłosił ks. 
prefekt Dąbrowski, podkreślając w niem, wyt- 

rwałą wierność dla kościoła ze strony rze- 
mieślników polskich. 

Po rozwiązaniu pochodu uczestnicy jego 
przeszli do pobliskiego łokału Rzemieślni- 
ków, gdzie rozpoczęła się Akademja. Zagaił 
ją prezes Tow. Rzem. Chrześc. w Baranowi- 
czach p. Jarocki. Przewodniczył Akademji p. 
starosta Norwid — Neugebauer, który moc- 

no a serdecznie wyraził uznanie i wiarę w 
tężyznę rzemiosła polskiego, potem kolejno 

przemawiali p. Kleniewski, prezes Izby Rze- 

mieślniczej Wojewódzkiej z Nowogródka 

p. Kowalski, p. Stefanja Bojarska, p. Pomia- 
nowski. p. Jarocka i na zakończenie p. Kle- 
niewski, dziękując w imieniu naczelnej or- 

ganizacji za posłuch i karność oraz żywe po- 
czucie patrjotyczne. 

Przemówienia mówców dobrze się dopeł- 

niały i na ich tle i w ich oświetleniu, jak 
żywy stanął wobec słuchaczy bohaterski maj 
s szewcki, pułkownik z czasów Kościn- 
szkowskiego panowania, co to 138 lat temu 
w pamiętnym dniu 17 kwietnia 1794 roku 
wymiótł z Warszawy wroga, i oddał oswobo- 
dzoną stolicę ukochanemu Naczełnikowi Ko- 
ściuszce, Ale ponieważ tę Akademję urządza- 
li ludzie twardej pracy, przedstawiciele mie 

szczaństwa, które zawsze i wszędzie odzna- 
cza się realnym zmysłem i umie patrzeć pro- 

sio w ślepia rzeczywistości, więc choć w prze- 

mówieniach nie brakło rozmachu ani polotu, 
jednak przewijała się w nichi troska o byt 
materjalny, wskazywano więc drogi na któ 
rych rzemiosło polskie kroczyć powinno w 
czasach obecnego kryzysu. 

Wykrzesać z własnych dusz moc wytr- 
ia i wiary w swe siły skupiać się i jed- 

umiejętnie bronić swoich słusznych 
praw i interesów w polityce, popierać rząd 
Wielkiego Rzemieślnika Budowniczego Pań- 
stwa Polskiego, Marszałka Piłsudskiego, oto 

myśli przewodnie realnie życiowe z tego pięk 
nego obchodu wyniesione, a w skupienia 
wysłuchane przez licznie zebranych przed- 
stawicień Rzemiosła  Chrześcijańskiego w 
Baranowicząch. 

        

Okrzyki entuzjastyczne na cześć Marszał- 
ka Piłsudskiego, tętniły szczerym entuzjaz- 
mem. Panu staroście ofiarowano honorowe 
obywatelstwo. Pod miłem krzepiącem wraże- 

niem rozchodzili się uczestnicy tego piękne. 

go obchodu do domów. 
Stefanja Bojarska. 

Na 1-go maja do Sowietów. 
Ze Stołpeów donoszą, iż w ciągu ostat- 

nich dwóch dni pociągami międzynarodowe- 
mi do Rosji Sowieckiej udają się masowo 
dełegacje cudzoziemców komunistów. wi 
dniu wczorajszym przejechała delegacja ko- 
munistów niemieckich i czeskich w ilości 
120 osób. Wśród delegatów było kilku stu- 
dentów uniwersytetów niemieckich. Komuni- 

ści udają się na święto robotnicze do Mo- 

NASION 
N WARZYW i KWIATÓW 
z pierwszorzędnych źródeł zagranicz- 

nych oraz nasiona roślin pastewnych: 

buraki, koniczyna tymotka oraz różne 
poleca 

ŻYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cennika. 
T LLS OTDPSRAOROSTRO 

Požegnanie prezydenta 
Folejewskiego. 

W dniu wczorajszym w sali posie- 
dzeń Rady Miejskiej odbyło się po- 
żegnanie ustępującego prezydenta p. 

Folejewskiego. W imieniu zebranych 

pracowników krótkie, lecz serdeczne 

przemówienie wygłosił naczelnik wy- 

działu pomiarów miejskich inż. Wa: 

licki, 
Z dniem dzisiejszym pełnienie 

funkcyj prezydenta miasta objął wice” 
prezydent Czyż. 

Uroczyste otwarcie linji 
napowietrznej Warszawa — 

Wilno — Ryga. 
Dowiadujemy się, iż z dniem 1-g0 

czerwca r. b. nastąpi uroczyste otwar 

cie linji powietrznej Warszawa—Ry- 

ga. Komunikacja powietrzna odby- 

wać się będzie na następującej trasie 

powietrznej: | Warszawa—Grodno— 
Wilno—Dyneburg—Ryga. Lądowanie 
odbywać się ma w Wilnie. 
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z dziedziny 

chemii i medycyny, 

opracowane 

na podstawach 

naukowo - lekarskich.   

[| „DWUWATKI* c AW 
i P : Nr. POTRÓJNE" 

w y na į az k i Św, Och. Nr "152 Patenty: Nr. 8983 
sa Nr. 13498 

SU Nr. 13852 
Sączek z waty nasyeonej kwasem winnym I cy- 
Som © wadze 0,06 gr.—zobojętnia (unie- 
szkodliwia) nikotynę w 100*/,'/,. Patent Na13498. 

Sączek z waty nasyconej eytrynianem żelaza 
w połączeniu z kwasem winnym i cytryno- 
wym, całkowicie neutralizuje zabójcze dzia- 4 
łanie tlenku węgla, amonjaku i kwasu pru- 
skiego. Patent Na 13498. 

Przestrzeń wolna, przeznaczena do utrzymania 
odpowiedniej wysokości temperatury, niezbę- 
dnej do wydzielania emanacji radjoaktywnej. 

Sączek z waty nasyconej azotanem toru, za- 
bijającym w dymie tytoniowym wszelkie za- 
razki, oraz wytwarzającym emanację radjo- 
aktywną, stosowaną—jak zaznaczono w paten* 
eic—w wypadkach przewlekłych chorób pier- 
«iowych, szczególnie gruźlicy. Patent Ni 15852. 

  

Glizy z bibułki fligran.   

„DWUWATKI NR. 44" | „PREPAROWATKI“ : 
Pałeni: Nr. 13498 | „DEVI* ZASTOSOWANE 

Św.Ochy. Nr. 152 Patenty: Nr. 8983 w ostatnich dniach 

№ 13% | do wszystkich bó Nr 15852 ystkich wyrobów 
šączek z waty nasyconej eytrynianem żelaza 

w połączeniu z kwasem winnym I cytryno- 
wym o wadze 0,06 gr.—zobojętnia (unieszko- 
dliwia);nikotynę w 100'/,'/,, oraz całkowicie neu- 
tralizuje zabójcze działanie tlenku węgla, 
amonjaku i kwasu pruskiego. 

Patent Ni 13498. 
Przestrzeń wolna, przeznaczona do utrzymania 
odpowiedniej wysokości temperatury, niezbę- 

a dnej do wydzielania emanacji radjoaktywnej. 
> 

Sączek z waty nasyconej azotanem to! 
bijającym w dymie tytoniowym wszelki 
razki, oraz wytwarzającym emanację radjo- 
aktywną, stosowaną — jak zaznaczono w pa- 
tencie — w wypadkach przewlekłych chorób 
piersiowych, szczególnie gruźlicy. 

Patent NB 13852. 

Glizy z bibułki samospalającej się. 

      

FABRYKI GILZ 
„SOKÓŁ" 
W. KWAŚNIEWSKI 
iF. PACHOLCZYK 

w WARSZAWIE, 

ul. Leszno 108. 

Telefon 266 42, 293-99   
  

Władze prokuratorskie zaciekawiły 

się gospodarką 
Przed kilku dniami podaliśmy wiadomość 

o skandalicznej gospodarce w straży ognio- 
wej, eo w konsekwencji doprowadziło ko- 
mendanta Wiałigórę przed sąd dyscyplinar- 
ny. Ciężkie zarzuty jakie ciążą na komen- 
dancie Waligórze wówczas tylko w jednym 
fragmencie zostały potwierdzone przez wy- 
rok sądu dyscyplinarnego, a mianowicie tyl- 
ko w sprawe opłat, chowanych do własnej 

kieszeni, za plomkowanie gaśnie w lokalach 
publicznych. Reszty Sąd Dyscyplinarny nie 

brał pod uwagę, pomimo iż na koncie p. 

Waligóry jest jeszcze długa litanja bardzo 
ważkich i ciężkich zarzutów. 

kom. Waligóry. 
Ale trafiły one wreszcie i do właściwej in- 

stancji. 
„Grzeszkami“ p. Waligory zaciekawily się 

władze prokuratorskie. Onegdaj do Magi- 
stratu w towarzystwie oficera policji przybył 
p. prokurator Połubiński, który od przewod- 
niezącego Sądu Dysplinarnego d-ra Minkie- 
wieza zażądał aktu oskarżenia oraz zabrał z 
Magistratu cały materjał, dotyczący docho- 
dzenia w sprawie Waligóry. 

Fakt zainteresowania się władz prokura- 
torskich gospodarką p. Waligóry jest bardzo 
wymowny, przyczyni się bowiem niewątpli- 
wie do wydobycia na światło dzienne całej 
smutnej prawdy. 3 

Nagły zgon głównego świadka oskarżenia 
w procesie o aferę celną. 

Wi dniu wczorajszym zmarł nagle głów- 

ny świadek oskarżenia toczącego się obecnie 

procesu celnego w Wilnie Mańkowski. W; 

związku z jego zgonem w toczącym się obe- 

nie procesie zajdą zasadnicze zmiany, gdyż 

według oświadezenia obrony i rzeczoznaw- 

ców pedawane przez zmarlego Mańkowskie- 

go straty w wysokości 12 mił. złotych jakie 

miał ponieść skarb państwa na machinac- 

jach kupców nie odpowiadają istocie rzeczy 

i są grubo przesadzone. 

| 

Szczegóły gwałcenia | nieletnich 
przez wyższego urzędnika. 

Głośnem echem rozeszła się podana przez 

nas we wczorajszym numerze wiadomość 0 

systematycznem gwałceniu nieletnich dziew- 

ezynek przez kierownika pewnej, szeroko 

rozgałęzionej i cieszącej się chłubną opinją 

instytucji w Wiilnie. Dziś podajemy szeze- 

góły tej ohydnej historji, piętnując niecne 

czyny tego osobnika jak najostrzej. 

Działo się to w Ognisku Kolejowem, a bo 

haterem jest wiceprezes Ogniska Marjan 

Chmielewski. Nie wymieniamy tylko naz- 

wisk zgwalconych dziewczynek, chcąc tem 

chociaż odrobinę zaoszczędzić przykrości 
nieszczęśliwym rodzieom. 

A brudna ta historja przedstawia się jak 
następuje: Dziewczynki — córki kolejarzy, 

przychodziły do Ogniska na lekcje gimnasty- 

ki. Tu widywał je Chmielewski. Zaczynał od 

nawiązywania rozmówek z dziewczynkami, 

potem „wybraną* częstowal cukierkami lub 

dawał bilet do kina i wprowadzał do swego 

pokoju. Drzwi się zamykały, światło gasło... 

Nie uszło to uwagi służby, która zaczęła 

o tem coś nieceś przebąkiwać, aż wieść 0 

podejrzanych sam na sam pana kierownika 

z dziewczynkami, rozeszła się dość szeroko 

i zaczęto © tem coraz głośniej mówić. Fala 

prowadzonych na ten temat, acz dyskret- 

nych, rozmów dotarła i do jednej z matek 

dziewczynki, którą „pan prezes* też obda- 

rzyl swoją „uwagą*. Wzburzona matka, pod- 

dała eórkę badaniu i wówczas biedne dziec- 

ko, serdecznie płacząc, opowiedziało matce, 

jak Chmielewski częstował ja cukierkami, 

zatrzymał gdy inne dziewczynki rozchodziły 

się do domu, następnie wprowadził do jakie- 

goś pokoju, zgasił światło, kazał się roze- 

brač i t. d. i t, d. 
Dziewczynkę poddano badaniom lekar- 

skim, które całkowicie potwierdziły fakt 

zgwałeenia. Sprawa oparła się najpierw © 

policję, a potem o prokuratora. 

Dodać należy, że dziewczynka ta wska- 

zała też i inne swoje koleżanki, które Chmie- 
lewski ezęstował cukierkami i... potem w 
ciemnym pokoju, wyzyskując ich nieświado- 
mość. a może też 4 strach — gwałcił. 

Wszystkie są córkami biednych rodziców, 
robotników kolejowych, a żadna z nich nie 
ma nawet 16-tu lat, Cukierek, lub bilet do 

kina dla takich biednych dziewezątek które 
może nie zawsze dość chleba mają, a już 
napewne na kino mogą sobie pozwolić raz 
na rok, oczywiście wzbudzały wdzięczność i 
zaufanie dla „dobrodzieja* który po swoje- 
mu to wykorzystywał. 

A jest to wysoki urzędnik szóstego siop- 
nia służbowego w Dyrekcji Kolejowej i eo 
bardzo ciekawe, cieszący się dotychczas do- 
brą opinją i ogólnie szanowany. 

Niemniej oburzającem jest jeszeze i to, 
że Chmielewski wybrał sobie za teren tych 
przestępstw lokal „Ogniska* — instytueji tak 
bardzo cenionej w naszem wileńskiem spo- 
łeczeństwie za niezwykle owocną i pożytecz- 
ną pracę kulturalno-oświatową. 

Skandaliczne rewelacje ©  zakulisowej 
działałności „kulturalno-oświatowej* Chmie- 
lewskiego wywarły w sterach kolejowych о- 
gromne wrażenie. Z polecenia prezesa Wi- 
leńskiej Dyrekcji kolejowej p. inż. Falkow- 
skiego Chmielewski natychmiast został usu- 
nięty z zajmowanego stanowiska w Ognisku, 
aczkolwiek na stanowisku w Dyr. Kolejowej 

nadal pozostaje. Wśród kolejarzy zaś panu- 
je wielkie oburzenie. 

Od redakcji. P. Jan Jankowski, współ- 
pracownik ,Ogniska* Kolejowego zwrócił się 
do nas z listem, w którym pisze, że poma- 
wiany jest o to, iż rozgłosił i podał do pra- 
sy wiadomość o powyższych przestępstwach 

Marjana Chmielewskiego, wobec czego uwa- | 
żamy za swój moralny obowiązek stwier- 

dzić, iż p. Jan Jankowski z autorstwem ani 
notatki p. t. „Gwałciciel nieletnich ani też 

z powyższem nie ma nie wspólnego. 

EDO TWE L L A 

Osobliwe kalkulacje 
Magistrackie. 

Kasa miejska jest pusta, przeto Magistrat 

zmuszony jest poczynić daleko idące 057- 

czędności i cofnąć subwencję na prowadze- 

nie pięciu Stacyj Opieki nad Matką i Dzie- 

ckiem. 

Przeciętny budżet każdej Stacji Opieki, 

wynosił mniej więcej 7 tysięcy rocznie, czy- 

ti przez ich likwidację Magistrat zaoszczę- 

dzi 35 tysięcy. Niemniej jednak liwidacja 

tych pożytecznych placówek, które dawały 

pomoc i opiekę lekarską dziatwie najbied- 

niejszej ludności odbiła się bolesnem echem 

w całem społeczeństwie wileńskiem. Pozba- 

wianie dzieci rzesz bezrobotnych dobrodziej- 

stwa fachowej opieki i mleka w okresie naj- 

cięższego kryzysu ekonomicznego, zdaje się 

być podyktowane twardą koniecznością, bra- 

kiem funduszów na ich prowadzenie. 

W) tym samym jednak czasie, Magistrat 

m. Wilna składa do Min. Spraw Wewnętrz- 

nych rekurs przeciwko władzom wojewódz- 

kim, które nie zatwierdziły uchwały Rady 

Miejskiej udźwiękowienia kina miejskiego. 

Udźwiękowienie Kina Miejskiego kosztować 

ma aż 80 tysięcy złotych. 

Magistrat nie ma 35 tysięcy złotych na 

subwencjonowanie Stacyj Opieki, które są 

bezwzględnie konieczne dła ludności. a znaj- 

duje kapitały na udźwiękowienie kina miej 

skiego, które nikomu nie jest potrzebne, by 

zadowolnić jedynie kaprys czcigodnych cj- 

ców miasta. 

W: tych warunkach czyż nie należy po- 

dziwiać tupetu tych którzy Śmią twierdzić, 

że decyzja nadzorczych władz nie miała do- 

statecznych podstaw prawnych? 

Cyfry wystarczą, nie potrzeba komenta- 

rzy. Zet. 

Decyzja Ministerstwa Ošwiaty 
w Sprawie zamknięcia szkół 

litewskich. 
Jak już podawaliśmy, zarządze- 

niem Kuratorjum Szkolnego na tere: 
nie Wileńszczyzny zamkniętych zo- 
stało 9 litewskich szkół powszech- 
nych. Łitwini na zarządzenie to zło- 
żyli rekurs do Ministerstwa Oświaty. 
W dniu wczorajszym nadeszła odpo- 
wiedź Ministerstwa, że zatwierdziło 
decyzję Kuratorjum co do zamknię- 
cia 6 szkół, w sprawie pozostałych 
3 szkół decyzja władz centralnych 

jeszcze nie zapadła. 

Uzupełnienie. 
We wczorajszem sprawozdaniu ze Środy 

Literackiej opuszczona została wzmianka 0 
recytacjach p. Wysockiej co niniejszem pro- 
stuje sprawozdawca, dodając jeszcze to, 
czego także zapomniał dodać mianowicie 

zapytanie pod adresem kierownictwa progra- 
mowego naszej rozgłośni, czy „Czarna dama 
z sonetów" nie nadawałaby się osobliwie, na 

słuchowisko? Wydaje mi się, że miałaby 
osobliwe powodzenie. (sk). 
(DDRII 

Popierajeie Przemysł Krajowy 

Jeżeli w Warszawie, 
TO TYLKO 

NOVA GO/PODA 
RESTAURACJA = BAR:, 

VAR/ZAVA.JA/NA Ч. 
REWELACYJNIE NI/KIE CENY 

  

    

  

      
     

  

Prosimy przeczytać przedruki i odpisy patentów, orzeczeń i świadectw, znajdujące się w pudełkach. 

Wynalazki sprawdzone i potwierdzone przez najpoważniejsze instytucje rządowe i naukowe w kraju. 

ZA SKUTECZNOŚĆ WYNALAZKÓW PRZYJMUJEMY CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ! 
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Daiś: Filipa i Jakóba. 

Jutro: Zygmunta. | nest | 
  

    

Wschód słońca — g. 3 m. 42 

Zachód „ — & 1В п 49 

Szsztrzeżemia Zakładu Maies: uiszi! U. 8, 8. 

w Wilnie z dnia 30IV — 1832 rėks 

Ciśnienie Średnia w milim=nach: 762    

Tempzrstura óradnia — 8 С. 

г sajwyżozi: + 15 C 

@ sajniżaza —р Ф С. 

Opad: ślad. 

Wiat:: północny. 

fendencja: bez zmian. 

Uwegi: pochmurno, przelotne deszcze. 

URZĘDOWA. 

— Wobee wyjazdu na teren Województwa 

p. wojewoda Beczkowicz jutro, w poniedzia- 

łek dnia 2 maja, nie będzie przyjmował inte- 

resantów. 

MIEJSKA. 

— Zbiórka na remont katedry wileńskiej. 

W” dniu 29 b. m. pod przewodnictwem J. Е. 

biskupa Michalkiewicza odbyło się posie- 
dzenie Zarządu Głównego Komitetu Rato- 
wania Bazyliki Wileńskiej. Na wstępie о- 
mawiano sprawę źbiórek na kontynuowanie 
prac konserwatorsko-restauracyjnych i ba- 

dawczych w Katedrze. Żywą dyskusję wy- 

wołał projekt przeprowadzenia na ten ceł 
źbiórki w: Ameryce. W' wyniku długotrwa- 

łych debat postanowiono wysłać do Ameryki 

jednego z księży, który, znając tamtejsze 

stosunki, przeprowadzi wśród polonji ame- 

rykańskiej źbiórkę na remont katedry wi- 

leńskiej. Następnie omawiano sprawę wzmo- 

żenia akcji źbiórkowej na terenie Wilna, 

przyczem postanowiono sporządzić listę ofiar 

Zkolei kierownik robót w Bazylice prof. Jul- 

jusz Kłos zreferował zatwierdzone już przez 

Komisję Techniczną sprawozdanie z doko- 

nanych w katedrze prac i plan robót na 

najbliższą przyszłość. Sprawozdanie i plan 

robót zostały przez Zarząd Komitetu zaakcep 

towane. 

Z KOLEL 

— Rewja w Ognisku Kolejowem. — Jui- 

ro w poniedziałek 2 maja r. b. o godz. 20 
w Sali Ogniska Kolejowego ul. Kolejowa 19 
zostanie wystawiona po raz ostatni 2 Wiielka 

Rewja Kolejowa w 20 obrazach p. t. „Na 

Ślepym Torze!* z udziałem p. p. Wandy 

Biszewskiej, Thorzanki. Rymkiewiczówny, 

oraz p. p. Konstantynowicza Lwicza, Rew- 

kowskiego, Radwana, Świętochowskiego, 

Szemberga i innych. Orkiestra Jazz! Kup- 

lety! Monologi! Tańcel. 

Wszystkim tym, którzy jeszcze nie zdą- 

żyli powyższej Rewji zobaczyć, radzimy po- 

śpieszyć się z kupnem biletów, albowiem 

widowisko powyższe należy do jednych z naj 

bardziej udanych przedstawień Ogniska. 
Ceny miejsc od 50 gr. 

— Komunikat Dyrekcji Kolejowej. W 

związku z komunikatami, zamieszczonemi w 

prasie z dnia 2Q1V, 1932 r, o rzekomej ka- 

tastrofie kolejowej na st. Brześć C., Dyrekcja 

Okręgowa K. P. wyjaśnia, iż zderzenia się 

pociągu towarowego # osobowym nie było, 

ani też nie było przerwy w ruchu pociągów. 

Natomiast wypadek przedstawia się nastę- 

pująco: 
Dnia 26 kwietnia b. r. o godz. 7.55 rano 

na st. Brześć C. przetaczano wstecz skład po- 

ciągu towarowego Nr. 9462, na czele którego 

znajdował się wagon z budką hamulcową. 
Konduktor Feliks Czarnecki, którego zada- 

niem było obserwować, czy tor jest wolny, 

nie podał naczas sygnału zatrzymania, wo- 
bec czego skład pociągu uderzył stojące na 
3-cim torze ładośvne wagony. Skutkiem tego 
uderzenia budka hamulcowa została zgnie- 

ciona, a będący wewnątrz niej konduktor 
Czarnecki poniósł śmierć. 

Przerwy w ruchu ani zatarasowania toru 

nie było. 

— W przedszkolu kolejowem nie będzie 

zmian. Dowiadujemy się z miarodajnych źró 

deł iż Przedszkolu Kolejowemu „Dom Dziec- 

ka* nic nie grozi i że zarówno Zarząd Ogni- 

ska jak też i p. Kralewska nie myślą wpro- 
wadzać zmian w personelu nauczającym ja- 
ko też w trybie życia instytucji. 

WOJSKOWA. 
— Komisja poborowa. Z dniem 2 maja 

rozpoczyna się pobór rocznika 1911-go. W 
pierwszym dniu poboru przed Komisją prze- 

glądową winni stawić się wszyscy mężczyź- 

ni urodzeni w roku i9il-ym z nazwiskami 
na literę A, oraz na literę B, zamieszkali na 

  

„terenie drugiego komisarjatu. 

Komisja urzęduje w lokalu przy ulicy 

Bazyljańskiej 2 od godz. 8-ej rano. Obowią- 

zuje punktualne stawiennictwo. 

— Odroczenia względnia przesunięcia 

terminu ćwiczeń. Szeregowi rezerwy, którzy 

z ważnych powodów, wymienionych w roz- 

porządzeniu wykonawczem do ustawy © po- 

wszechnym obowiązku wojskowym, lub ze 

względu na śmierć, lub nieszczęście w rodzi- 

Przy cierpieniach pęcherzyka żółelowego 

i wątroby, kamieniach żółciowych i żółtacz- 

ce, maturalna woda. gorzka „Franciszka-Jó- 
zefa* znakomicie ułatwia trawienie. Żądać 

w aptekach i drogerjach. 

"nie w 

nie, albo z innych nadzwyczajnych powo- 
dów pragnęliby uzyskać odroczeńie ćwiczeń 
do roku następnego, względnie uzyskać prze- 
sunięcie terminu odbycia ćwiczeń na termin 

późniejszy, niż ten, który został im wyzna- 
czony w karcie powołania, mogą wnieść do 
P. K. U., która wystawiła kartę powołania, 
odpowiednio umotywowaną i udokumento- 
waną prośbę najpóźniej na 4 tygodnie przed 
terminem stawiennictwa wymienionego w 
karcie powołania. 

Prośby osób z rodziny rezerwisty wcale 
nie będą rozpatrywane. 

— W|P. K. U. Wilno—miasto. Z dniem 2 
maja b, r. Komendant P. K. U. Wilno-Miasto 
p. major Maksymiłjan Ossowski urzędować 
będzie codziennie przy głównej komisji po- 
borowej — ul. Bazyljanska 2. 

Na czas nieobecnošci p. majora Ossow- 
skiego obowiązki komendanta P. K. U. Wi!- 

no-Miasto pełnić będzie kpt, Mikołaj Berent. 
Godziny przyjęć interesantów w P. K. U. 

pozostają, jak dotychczas, bez zmian. Zasięp- 
ca komendanta przyjmuje codziennie od go- 
dziny 12—13. 

Z POCZTY. 
— Jubiłeuszowe znaczki pocztowe. — 

Ku uczczeniu pamięci 200-rocznicy urodzin 
Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej Jerzego Washingtona Ministerst- 
wo Poczt i Telegrafów wprowadziło w obieg 
okolicznościowe znaczki pocztowe wartości 
30 gr. do uiszczania opłat pocztowych z 
podobiznami Kościuszki Washingtona i Pu- 

ławskiego. 
WI związku z tem główny urząd poczto- 

wy w Wilnie w dniu 3 maja od godz. 9 do 
11 mimo uroczystego święta będzie sprzeda- 
wał powyższe znaćzki przyjmował ilsty zwy- 
kłe i polecone opłacone temi znaczkami oraz 
na życzenie interesantów będzie stemplował 
datownikiem urzędu takie znaczki zakupio- 
ne w urzędzie dla cełów filatelistycznych, 
a nie naklejone na przesyłkach. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. za- 

wiadamia swych członków, że dnia 5 maja 
r. b. o godz. 19-ej w lokalu Koła — ul, Wi- 
leńska 38, odbędzie się herbatka taneczna 

poprzedzona częścią  artystyczno-literac * 
p. t. „Šwiat Baj Wstęp 1. zł, 50 gr. — 
łącznie z herbatką i ciastikami. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odczyt dr. Potopowicza. We środę 

dnia 4 maja r. b. o godz. 6 wieczorem w 
Ośrodku Zdrowia przy ulicy Wielkiej 46 
odbędzie się odczyt dr. B. Żabko-Potopowi- 
cza p. t. Skutki złego odżywiania niemowląt. 

Wistęp bezpłatny. 

— Wilnianki a Warszawianki. Odczyt na 
temat: „Współczesne wilnianki a warszawian 
ki w świetle badań porównawczych* p, A. 
Borowski wygłosi dn. 4 maja b. ry o godz. 
19 w lokalu Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet, 
Jagiellońska 3. Bilety od 50 gr. do 2 zł. 
Dawniej sprzedane bilety ważne. Wstęp dla 
nieletnich niedozwolony. 

— Odczyt prof. dr. Morelowskiego p. t. 
„Plastyka w teatrze* odbędzie się w ponie- 
działek 2 b. m. o godz. 7-ej w „w sali 
Śniadeckich U. S. B. 

Willa „Białej Róży, W KRYNICY "e zza noży 
Dr. Juljan Aronson 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Rewizja cechów rzemieślniczych. U- 

rząd Przemysłowy m. Wilna w najbliższych 
dniach zakoń rewizję gospodarki cechów 
żydowskich. Rewizja w cechach chrześci- 
jańskich została już ukończona. Poza u- 
jawnieniem nieporządków w księgach i ra- 
chunkach cechu cukierników, w następstwie 
czego został zawieszony zarząd cechu, nig- 
dzie więcej żadnych niedokładności nie 
stwierdzono. 

, — Nowe zakłady rzemieślnicze. W ostat- 
nich tygodniach zauważono pewne ożywie- 

ruchu rzemieślniczym. Do urzędu 
przemysłowego niemal codziennie napływa- 
ja powiadomienia o otwarciu nowych zakła- 
ów. Jednocześnie pocieszającym objawem 

jest fakt, że w ciągu ostatniego miesiąca 

notowano zaledwie 11 zamełdowań o lik 
dacji przedsiębiorstw handlowych i prze- 
mysłowych, podczas gdy w miesiącach po- 
przednich, zjawisko to było chroniczne. 

— Strajk krawców rozszerza się. Jak już 
podawaliśmy, na tle ekonomicznem wybuchł - 
strajk krawców-chałupników. Czynione pró- 
by zlikwidowania strajku do rezultatów po- 
zytywnych nie doprowadziły. Strajk z każ- 
dym dniem zaostrza się. Obecnie strajkuje 
już zgórą 250 krawców-chałupników. 

— Obehėd 3-g0 Maja. Zarząd Związku 
Cechów wzywa wszystkich rzemieślników do 
przyjęcia udziału w uroczystym pochodzie 
w dniu Święta Narodowego. Zbiórka o godz. 
8 1 pół w lokalu Zw. Cechów Bakszta 1. 

Następnie pod Cechowemi szłandarami 
rzemiosło wyruszy na wyznaczone miejsce 
w ogólnym pochodzie. 

— Resursa Rzemieślnieza. Walne, dorocz- 

ne zebranie członków Resursy Rzemieślni- 
czej odbędzie się dnia 8-go maja o godzinie 
12 i pół w sali własnej — Niemiecka 25. 

Przybycie wszystkich członków jest ko 

nieczne. 
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ZABAWY, 
— Dancing Z. P. z K. Z. Związek Poła- 

ków z Kresów Zakordonowych urządza Dan- 
<ing w lokalu Zielonego Sztralla (ulica Mic 
kiewicza 22) dnia 2 maja*r. b. o godz. 28. 

Wstęp 2 zł. akademicki 1 zł. 

Dochód przeznacza się na 
uczącej się młodzieży. 

odżywianie 

— Akademicka Drużyna Harcerska urzą- 
dza w dniu 3 maja b. r. w Ognisku Akad. 

KCUCRUJCE R 

Aleksander Wardeński 
znowu stanie przed sądem jako przywłaszczyciel samochodu. 

Wi tych dniach Sąd Najwyższy w War- 
szawie naskutek skargi urzędu prokura-, 
torskiego, rozpoznawał sprawę Aleksandra 
Wardeńskiego i Anieli Korkozowiczowej, 0- 
skarżonych © przywłaszczenie samochodu. 

Jak wiadome sprawa ta toczyła się w 
dwu instancjach sądu wileńskiego i w obu 
wypadkach podsądni zostali uniewinnieni. 

Zabawę Taneczną. 

Początek o godz. 21. 
Urząd prokuratorski jednak niezadowoło- 

ny z takiego wyniku odwołał się do Sądu 
Najwyższego. 

  

jutro premjera! 

  

Sźwięk. Kino-Teatr | Wielki monum. film! 
Najpotężniejszy twór 
techniki i genjuszu 

ludzkiegoł 

alies Wiciks 42. 

LAN w? 
dokonywuje na niemieckiem teryt. bohat. czynów wywiadowczych. Żywiołowy wybuch tajnych 

Początek o godz. 4, 6, 8 1 10 15, w dnie świąt. 
© godz. 2 ej 

Wi rezultacie Sąd Najwyższy wyrok w 
stosunku do podsądnej Korkozowiczowej za- 
twierdził, a tem samem uniewinnienie jej 
uprawomocniło się, natomiast wyrok w sto- 
sunku do wspėloskaržonego Wardeńskiego 
uchylił, polecając sprawę jego ponownie roz- 
patrzeć w sądzie apełacyjnym. 

Proces ten więc raz jeszeze znajdzie się 
niebawem na wokandzie sądowej dE 

A-Er. 

Dramat oficera 
z „Intelligence 

Service“, którzy 
pod grozą śmier- 

ci w czasie 

Wielkiej Wojny 
fabryk amunicji 

Na |-szy seans ceny zniżone 
  

NAD PROGRAM: Dggdatak dźwiękowy. 

Od wtorku e». TAJNY Kurier * 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. 

Km Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Uówae, HWan Mozżuchin i Lil Dafower 
Koncertowa orkiestra pod batutą 4. Salnickiego. 

Czay miejac: balkos 30 gr., parter 60 zr. Kasa ozrnno od 3.31 do ill winez. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziś 
ostatni dzień! 
Słodka figlarna Anny Ondra xx: NOC w RAJU 

Na |-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, B i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 
  

Dziś! 

film sezonu— polskiej 

złotej serji p. t. 

Najpiękniejszy 
Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

Scenarjusz w-g powieści Weyssenhoffa z udz. najnowszych gwiazd polskiego ekranu 

Inny Benity, Niny Grudzińskiej i Jerzego Marr 
Nad program: BODATKI DŹWIĘKOWE. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. Na l-szy seans ceny zniżone 

PUSZCZA ;==" 
Hollywood 
Mickiewicza 22 

  

Dziś ostetni dzłeńl 
wykonany przez członków 
redziny carskiej przebyw. 

na wygnaniu w Paryżu 
Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe. 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42. tel. 5-28 

Wielka symfonja śpiewu i najpiękn. tańce gruzińskiel 

NOCE KAUKASKIE 
Początek o g. 2, 4, 6, В 1 10'15. 

Wszechświat. szlagier dźwiękowy 

na emigracji. W rolach gł.: Gina 
Manes i Jacques Catelgin. 

Na |-szy seans ceny zniżone 
  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
Dziśł Wzruszający 
dram. w 9 akt. p.t. 

kreacja wielkiej artystki Henny Porten, 

Pocałunek kochanki (Za późno) Dzieje rozmiłowanych w sobie 
dwojga istot. Najwspanialsza 

której partnerem jest Frank Lederer. 

  

tebok dworcakolejow.) | Początek o g. 5-ej, w święta o g. 4-ej. Następny program: Sprzysiężenie trzech z Jenny jugo w roli głównej 

KINO -TEATR Dziś wielki podwójny świąteczny program! > : MIMOZA|LUDZIE DZISIEJSI | ZWIATREMwZAWODY Potężny polski dramat wspėlezesny w 12-tu aktach || © Śriu aklach ze słynnym kowboy'em Hoot Gib- ul. Wielka Nr. 25 z udziałem: Lidjl Ley, M. Balcerkiewiczówny, | | sonem. Początek w sobotę i niedzielę o godz. l-ej 
I L. Owron i innych gwiazd ekranu Muzyka dostosow do obrazu. Ceny znacznie zniżone 

  

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Miekiew. II, tel. 15-61 

Dziśl Największe ar- 
cydzieło doby obecnej 

W roli głównej najgenjalniejsza gwiazda ekranu ITA RiINA. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

Dziš wielka premjera! 
Pierwszy raz w Wilniel 
Cudowny dram. erotyczny   
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WILNO, NIEMIECKA 35, te!-fon 13-17. P. K. O. 80.928. 

SKĄD NIEMA POWROT 

na najbardziej dogodnych warunkach 

Administracja, Jagiellońska 3 

Niesłychanie emocjonujący dramat 
z serji „Hańbiący żółty paszport” 

Film o niezwykłej wartości artystycznej. 
4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr 

Przed wyrokiem 
dawno niewidziana Olga Czechowa i Warwick Ward ANONS: Już 

Przepiękna epopea niezmierzonej mi- 
łości Wspaniałe sceny na tle egzot, 
W rol. gł.: w swej najnowszej kreacji, 
wkrótce HURAGAN (dźwiękowy) 

ELOEOECEEECEECOOE 

OGŁOSZENIA 
„Kurjera Wileńskiego" 

PRZYJMUJE 
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Centrala: Warszawa, Nalewki 40, telefon 11 76. 35. 
Oddział; Lida, Suwalska 22, tel. 136. P. K. O. 20.439. 

CIĄGNIENIE |-ej klasy rozpoczyna się już dnia 19 maja.     Lerzaica Litewskiego Stow. Bomory Sanit 
Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

GABINET RENTGENOWSKI 

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
wszalkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona. 

Przyjęcia 10— 3 pp. 

czynny 1l — 6 pp. 

  
  OSTRZEŻENIEL 

Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
wartościowe piwo w używane butelki „Patent“ 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
6678 na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wiłno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

© 

  

    

poleca 
firma 

  

SYDNEY HORLER. 22) 

KROLOWA NOCY 
Powiešč sensacyjna. 

К * 

Holiday zamknął oczy. 

Widok tych trojga katował go. 
Nienawidził ich wszystkich, każdego 
z nich w odmienny sposób. Był z na- 
tury bardzo schludny i strasznie go 
męczyły dookolne brudy, Natych: 
miast po odzyskaniu wolności zażą” 
da| miednicy z wodą, a potem snu, 
snu. Również i teraz senby mu ulżył. 

Standenfeld, ten mistrz monologu, 
ględził znowu: 

— Nie pomyślał pan o tem, by 
wziąć ze sobą książkę czekową, Ho- 
liday? Nie? Wielka szkoda. Zresztą 
nietrudno zaradzić na to: oswobo* 
dzimy panu prawą rękę, a pan ze- 
chce łaskawie napisać do swego loka- 
ja, by doręczył oddawcy kartki pań- 
ską czekową książeczkę. 

— Idź pan do djabła! Wszak 
przed chwilą już dałeś był pokój dow- 
cipom. 

Lulu się rozešmiala. 
— Spušė się na mnie: Stadenfeld, 

juž ja go zmuszę napisač. 

  

Przełożył Czesław Kozłowski. 

Było coś tak okropnego w jej gło: 
sie, że Holiday znów otworzył oczy. 
Zobaczył wykrzywione kurczowo ry* 
sy kobiety i znów się zdumiał, skąd 
taka do niego nienawiść. Potem spoj- 
rzał na Stadenfelda. Ów uśmiechał 
się do Lulu jak dobry tatuś uśmiecha 
się do grymaszącego boba. 

— Chce ci się współzawodniczyć 
z naszym zacnym doktorem, moja Lu- 
lu? Ale narazie nie mamy potrzeby 
uciekać się aż do tak ostrych šrod- 
ków. Przyrzekam zdobyć jutro ksią- 
żeczkę czekową. Dopiero wówczas 
twoje i doktora przekonywujące za- 
biegi mogą znaleźć zastosowanie. 

— Jesteś zbyt: łagodny — sarknę- 
ła kobieta. 

— Albo raczej jestem zbyt głodny 
i pożądam próbki kunsztu Pozannie- 
go — brzmiała niewzruszona odpo- 
wiedź. — Doktorze, zostawiam nasze- 
go... hm... pacjenta pod twą pieczą. 
Będziesz go strzegł jak oka w. gło” 
wie, dając mu tyle tylko pożywienia 

  

  

nowoczesne 

pie+wszorzędnej jakości z gwarancją 

B. ŁOKUCIEWSKI 
Wilno, ul. Wileńska 23 

Ceny zniżone. 

  

i wody, by przedwcześnie ducha nie 
wyzionął. Zrozumiano? 

— (Czarujący gospodarz! 
miechnął się wściekle więzień. 

— O, niebawem przekonasz się o 
tem — odparł Stadenfeld, potrącając 
bezbronnego swym eleganckim buci- 
kiem. — Ale zechciej pan prawić swe 
komplementy nie mnie tylko; jesteni 
pewien, że zanim... koniec nastąpi, 
nie mniejszych pochwał udzielisz 
również memu tu koledze. Ukłoń się, 
doktorze. 

Wyblakły  „lekarz* z obmierzłą 
wykrzywił się uniżonością. 

— Dołoży się wszelkich starań—- 
zapowiedział uczynnie, 

- Stadnefeld podniósł wymanieuro- 
waną rękę. 

— A teraz, niestety, muszę się 
przemocą oderwać od pańskiego to- 
warzystwa. O ile to pana interesuje, 
Holiday, uprzedzam, że jesteśmy w 
ślicznej i zupełnie odosobnionej po- 
siadłości wiejskiej. Ma to wielkie plu- 
sy dla człowieka nauki, jakim jest 
mój przyjaciel. przeprowadzający tu 
różne doświadczenia. Ale z. drugiej 
strony brak tutaj kuchni, do jakiej 
jestem przyzwyczajony. Panna Char- 
trese będzie mi towarzyszyła; w razie 
jednak, gdyby panu nie wystarczało 
towarzystwo, doktora, oświadczam, iż 

uš- 

Dramat arystokr. rosyjskiej i gruz.- 

  

  
Drukarnia „Znicz, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

z 

W=TODSECN=S"R"T 

SPORT 
TURNIEJ SZÓSTKOWY PIŁKI NOŻNEJ 

O PUHAR PRZECHODNI ROBOTNICZYCH 

DRUŻYN SPORTOWYCH. 
Dziś, t. j. w niedzielę dnia 1 maja na 

Boisku Sportowem Makabi (ul. Wiwulskie- 

go) odbędzie się Turniej Szóstkowy Piłki 

Nożnej © Puhar Przechodni Robotniczych 

Drużyn Sportowych. 

Drukarz, R. K. S. „T. 0. R.“ i R. K. S. 
„Jutrznia“, 

Początek turnieju o godz. 4 p. p. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

— Józef Zawadzki z zawodu biuralista, 
lat 28, zam. przy ul. Nowogródzkiej 10, w 
cełu pozbawienia się życia wypił spirytusu 
skażonego, Lekarz Pogotowia Ratunkowego, 

“+ 100 (2342 

ZGON ALKOHOLIKA. 
— Władysław Niedźwidzki (Strycharska 

20) zatruł się wskutek nadmiernego użycia 
alkohołu. Lekarz Pogotowia Ratunkowego, 
po udzieleniu pomocy, odwiózł Niedźwiedz- 
kiego do szpitala św. Jakóba, gdzie po upły- 
wie godziny zmarł. Zwłoki zabezpieczono do 
dyspozycji władz prokuratorskich. 

PRZEJECHANY PRZEZ MOTOCYKL. 
— Leon Kapciuk (Nadlesna 39) prowadząc 

motocykl na ul. Kalwaryjskiej, najechał na 
przechodzacego przez jezdnię Antoniego Kap: 

Do turnieja zgłosiły udział następujące 
Szpitala 

drużyny Robotnicze m. Wilna: R. K. S. życiu. 

  

„M. GORDO 
NADESZŁY 

OSTATNIE NOWOŚCI 
WIOSENNEGO I LETNIEGO SEZONU 
DAMSKIE i MĘSKIE 

CENY WYJĄTKOWO NISKIE. 

AEA ES YAROO ZZOZ ZOO SSRS WRA 
Zdrojowisko nad Niemnem 

DRUSKIENIKI i leśna stacja klimatyczna 
Sezon letni od 15 maja do 30 września. 

5%-wa solanka do kąpeli z nowego źródła 
iniskoprocentowa „Solanka Druskienicka“ do 
picia oraz znakomita borowina Druskienicka 

LECZĄ: gościec, choroby przemiany materji, 
choroby nerwów, choroby serca, choroby 
żołądka i jelit, choroby kobiece i dzieci, 
choroby górnych dróg oddechowych. 

Nowoczesne urządzenia lecznicze. Zakład lecz- 
niczego stosowania słońca, powietrza i ruchu, 
pływanie. kaskadówki, plaża nad Niemnem. 

Ceny bardzo zniżone. 
Informacyj udziela w Druskienikach — Komisja 
Zdrojowa, w Warszawie — Związek Uzdrowisk 

Polskich, Ś-to Krzyska 17, tel. 
    

   

BRYKA OSZMICZNOTARMACEUTYCINA 
„KOWALSKI wasszawa. 

  

  

zakład Kąpielowy 
AGRESTA — Mostowa 13 | 

zawiadamia, że z powodu kryzysu 

CENY na łaźnie sły ZNACZNIE ZNIŻONE Ё 
        

  

i wanny 

  

i EEFEEFEEFEEEEFIEĘJ 

dł mannfaktury. jeńwatin | sukna 

ALEL NOZ 
Wilno, ui. Niemiecka 19, tel. 890 

powiadamia Sz. Publiczność, 
iż otrzymano w tym tygodniu 

OSTATNIE NOWOŚCI 
WIOSENNE i LETNIE 

Ceny niezwykle niskie. 
Prosimy przekonać się. 

EEEHEELECEEEELN 

Nowootwarta Kawiarnia- Mleczarnia 

„ŚWITEZIANKA” 
Wilno, Wileńska Wr. 9 (dawniej „Ziemianska“) 
OBIADY na maśle z 2-ch dań | zł., z 3.ch dań 

1 zł. 20 gr. Potrawy jarskie. 
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(CEA 
= KONCRSIOKOWANY BLEKTROMONTER 

STANISŁAW PIÓREWICZ 
UL. OFIARNA M 4, m. 9. 

WYKONY WA: instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

A JP 
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po udziełeniu pomocy, odwiózł desperata do 
w stanie niezagrażającym Sawicz, 

МЕ 

WWIELKIM w 

boku. 

66 SPÓŁKA AKCYJNA 

MIECKA 26 

YBORZE. 

  

  

  

oraz reperacje kalo: 

į PRZYJMUJE OBSTAL. 

Pracownia OBUWIA 

DRZEWIŃSKI 
Bonifraterska 6 

UNKI i REPERACJE 
szy i śniegowców. š 

  

   I] 
KMURTOW 
3BPRZECDA Ż 

„DEULI 
YULNO. 

JAGIELLOŃSKAJ 
Teu. Bi 

IAL HUMLAULHMAUUE 

WYDAM 

w dzierżawę 

PLAC 
(400 sążni) 

róg ul. Tuskulańskiej, 

Trębackiej i Trwałej. 

O warunkach dowie- 
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dzieć się: ul. Tusku- 

lańska 6-—2 

DUŻY, ELEGANCKI 

LOKAL 
(7 pokoi) z centralnem 
ogrzewaniem, ze wszel- 
kiemi wygodami, nadaje 

się takže na bluro 

do wynajecia. 
Adres — Teatralna 4, 

rządca domu 

Do wynajęcia 
4. 5, 6-pokoj. mieszkanie 
wolne od podatku lokal., 
suche, jasne i ze wszelk. 
nowoczesnemi wygodami, 

Wiłkomierska 5-a 

umeblo- 
P 0 Ko wany 
duży z oświetl. elektrycz. 
do wynajęcia przy ulicy 
Kazimierzowskiej 11 m. I 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 

bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wileńsk." 
pod „Maszynietka“ 

      

  

  

Od roku 1843 istnieje . 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaiy, łóżka Itd. 
Wykwintne, Mocne, ; 

NIEDROGO, i 

84 dogońaych warmnkach ;   I NA RATY. 
NADESZŁY ROWOŚCI. | 

8324 

Egzamin dojrzałości 
Przygotowywanie ze 
wszystkich przedmio- 
tów do egzaminów 
w zakresie szkół śred- 
nich. Języki obce 
(francuski, niemiecki) 
systemem konwersa- 
cyjnym. Pomoc w na- 
ukach. Nauczanie za- 
niedbanych  specjal- 
ną, skróconą meto- 
dą. Wykładają b. na- 
uczyciel gimnazjum, 
absolw. U.S.B, i specj. 
matematyk. Zgłosze- 
nia do Redakcji pod 
„Nauka“. 10406 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 

ŚLICZNE 

SADZONKI 
sosnowe i świerkowe 
1i2 letnie z własnych 
szkółek po cenach kon- 

kurencyjnych poleca 

Zarząd Dóbr Parafja- 
nów i Hniezdzilów, 
poczta Parafjanów. 

    

kowicza (Kałwaryjska 74), 
Kapkowicz doznał stłuczenia lewej nogi £ 

  

wskutek czego 

M Kenigsberg 
Chorobs skórne, 

weneryczne 
i moczopł:iowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8, io > аь 
LEKARZ-DENTYSTA 

L. FRYDMAN 
Wilno, Zawalna 24. 

Laboratorjum techniczno= 
dentystyczne. 

Koronki porcelanowe. 

  

Akuszerka 

ają LAkierówe 
Przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z.P. Nr. 69, — 8520 

  

Akuszerka 

Marja Areną 
przyjmuje od 9 r. de 7 w: 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
na lewo Gedeminowskzy 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3.93 

Akuszerka. 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16; 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz= 
pó ae zmarszczki, bro-- 
awki, kurzajki i w. Z W. Z. P. 48. 8323 
—— 

Poszukuję gospodyni 
wdowy inteligentnej, bez-- dzietnej, wieku średniego.. 
gospodarnej. pożądanm. 
znajomość gry fortepjan.. 
Oferty do Adm. „K. W.“ ннНЕ Ва 

DRUSKIENIKI 
„HOTEL EUROPEJSKI* 

i WILLA „MARTA“ 
Pensjonaty Z. Giińskiej.. 
okėj z utrzymaniem 8 zł. 

(można bez utrzymania)... 
W sezenie b. dla choryci» 
będzie prowadzona ku- kuchnia djetetyczna. 

POSZAKNIENY, 
zdolnych Panów do zbie-- 
rania zamówień i zaliczeł= 
na pioruncchrony, dzienny 
zarobek 50 zł. Adresować- 
poczta Strzegowo skrytks 

pocztowa 32. 

Da wynajęcia 
na letnisko — mieszkanie- 
suche, słoneczne, składa 
jące się a 2ch pokoi,. 
kuehni i dużej werandy,. 
nad rzeką, obok lasu so- 
snowego — Witoldowa 23: 
(koło Radja Polskiego) 

u właścicielki. 

    

gubiono ks. woj. wyd. 
przez P. K. U. Moło-- 

deczno r. 1905, na imię: 
Bolesława Michnowicza., 

umaieważnia się. 

NOWOOTWORZONA = 
POLSKA 

przy uł. Wielkiej 29 
Poleea: eoda. Świeże: 
mleko, masło, sery, jeja. 
młeko zsiadłe, wędliny, 
i inne chłodne zakąśkii. 
napoje chłodaące ordx. 

obiady domowe 
smaczne i zdruwe 

od 70 gr. 

  

krzeslo. lada chwila oczekujemy przybycia 
dżentelmena, którego pan już zna i 
który z całą pewnością zachwycony 
będzie tem spotkaniem. — Tu Sta- 
denfeld zwrócił się do „lekarza*: — 
Jak tylko Benelli przybędzie, każesz 
mu zaczekać na dalsze rozporządze- 
nia. Rozumiesz dokładnie? 

— Zupełnie. 
— Będzie cię mógł zastąpić przy 

pilnowaniu pacjenta. 
— Dobrze. 
— A teraz muszę uciekać. Chodź, 

Lulu. 
Zdawało się, że kobieta wychodzi 

niechętnie. Z ostatniem nienawist- 
nem spojrzeniem na Holidaya, poszła 
jednak za Stadenfeldem. 

— Prosiłbym o twą pomoc przy 
aucie, Merrit — zawołał Stadenfeld 
z za drzwi; — ten twój przeklęty ga- 
raż jest ciemny i pełen zakamarków 

wiecznie rozbijam tam sobie głowę. 
Holiday wybaczy że go na chwilę 
opuścisz. 

— Idę. 
Został sam. 
Niewielka byla to pociecha. A 

więc ma tu przybyć Benelli. Benelli... 
Człowiek, któremu serdecznie usiło- 
wał skręcić kark w avignońskim ho: 

telu. Benelli! Oczekują go tu lada 
chwila... Obok strachu, gnębiły Ho- 

  

PZYDUJOT, 
PE RECZ аачый,     

lidaya gwałtowne wyrzuty sumienia. 
Że też dał się tu wciągnąć- Zresztą 
nikogoby się nie bał, gdyby mu tylko 

dano choć jaką taką możność samo- 
obrony. Gotów byłby walczyć jeden 
przeciw dwom albo i trzem; lecz tak 
jak teraz... związany, skrępowany... 

I ani cienia nadziei na ucieczke. 

Ledwie mógł się poruszyć, a cóż do- 
piero bronić się czy uciekać, Te świ- 
nie mają go najzupełniej w ręku. Tor- 
tura — a potem śmierć! Miła pers- 
pektywa. : 

Myli się jednak Stadenfeld, jeśli 
się spodziewa, że wydębi z niego pie” 

niądze!... 
O co Stadenfeldowi chodzi? Co 0- 

znacza obecność: i ' 
1) kobiety: której postawa i strój 

mocno trącą Hollywoodem; 
2) rzekomego lekarza, przypomi- 

nającego doktora w prowinejonalnem 
sztuczydle; 

i 8) wloskiego skrytobėjey? 
Może są i inni jeszcze wspólnicy, 

lecz Holidayowi wystarczają już i ci. 
Głupia sprawa: umierać właśnie 

w chwili, kiedy tyle jest do zrobienia 
i kiedy życie zaczęło właśnie być na- 
reszcie ciekawszem! 

Usłyszał warkot auta, a po pa- 
ru minutach kredowo blady „doktor 
wrócił na strych, przynosząc ze sobą 

Redaktor odpowiedzialny Witold: Kiszkis. 

Przedewszystkiem dobył z 
kieszeni rewolwer, który położył przy: 
sobie na ziemi, zanim usiadł. 

— To zbyteczne ekyba — zauwa” 
żył Holiday. 

— Pozwalam sobie 
zdania. 

Następnie człowiek ów wyjął z kie- 
szeni coś, przypominającego tabakier- 
kę, otworzył, nasypał na duży palec: 
trochę białego proszku i wciągnął to 
zachłannie w nozdrza. 

— Medice, cura te ipsum! — rzekt 

innego być 

Holiday. — Czy to średek wzmacnia 
jący nerwy? 

— Kokaina. — I człowiek spoj- 
rzał nań wzrokiem bazyliszka. — 
Zawsze w ten sposób przygotowuję: 
się do operacji. 

— I ciebie samego niebawem pod: 
dadzą operacji, przyczem operatorem 
będzie płatny przez państwo urzęd- 
nik. Jesteś pierwszym trucicielem, ja- 
kiego w życiu spotykam, i mam na- 
dzieję, że będziesz też ostatnim. Nie 
jestem pewien, który z was ma wstręt 
niejszą mordę. ty czy Stadenfeld. 

(D. e. a) 

 


