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Budiel państwa iulgi podatkowe "*ers 
Wywiad u ministra skarbu p. jana Piłsudskiego. 

WARSZAWA. 9.IV. (Pat.)” Przed- 

stawicielowi agencji Iskra minister 

Skarbu Jan Piłsudski udzielił nastę- 

pującego wywiadu: 

— Panie Ministrze, rok budżetowy 

został zamknięty. Czy mogę prosić 

© informację, jakie ten rok dał wy- 

niki? 

— Proszę Pana, mogę stwierdzić 

jedno 

szym 

Gdym obejmował tekę skarbu, spot- 

kałem się z zapytaniem, jakie będzie 

wykonanie budżetu. Oświadczyłem 

wówczas, że będę chciał zamknąć wy- 

datki w granicach 2.450 miljonów zło- 

tych. Dziś, po zamknięciu roku, mogę 

stwierdzić, że zapowiedź tę spełniliś- 

my całkowicie. Wydatki zamknęliśmy 

że wyniki odpowiedziały na- 

zamierzeniom i obliczeniom. 

cyfrą 2.453 miljony złotych. jeżeli zaś 

nawet do ogólnej sumy  doliczymy 

kwotę. przeznaczoną na rzecz akcji 

bezrobotnym, 

Komitet do Spraw 

pomocy prowadzonej 

przez Naczelny 

Bezrobocia, a powstałą ze specjalnych 

dopłat na rzecz tej akcji, pobieranych 

przez pocztę, to ogółna suma wynie- 

sie 2.466 miljonów złotych. Różnica 

wynosiłaby około 

pół "|, 

— A deficyt? 

Ogólny deficyt budżełowy wy- 

zatem zaledwie 

około 200 miłjonów złotych. 

czyli 8'/+'/o. Możemy: więc stwierdzić, 

że pod tym względem osiągnęliśmy 

wyniki stosunkowo pomyślne, szcze- 

gólnie gdy porównamy z procento- 

niósł 

wym deficytem budżetowym większo- 

ści krajów europejskich i pozaeuro- 

pejskich. Chciałbym przytem podkre- 

ślić, że deficyt ten pokryliśmy bez 

uciekania się do żadnych pożyczek 

i że wykorzystana kwota kredytu bez- 

procentowego w Banku Polskim nie 

uległa do końca roku budżetowego 

żadnemu zwiększeniu. 

  

— Czy w związku ze stanem do- 

chodów i wydatków zamierza Pan Mi- 

nister wykorzystać upoważnienia co 

do ulg podatkowych i w jakim ewen- 

tualnie zakresie? 

— Proszę Pana, polityka moja ja- 
ko ministra skarbu musi być przede- 

wszystkiem życiowa, realna. Życie sa- 

mo wymaga przyznania ulg tym sfe- 

rom płatników, które w obecnym kry- 

zysie gospodarczym zostały dotknięte 

jego skutkami najdotkliwiej, to jest 

rolnictwu, przemysłowi i handlowi. 

Obok wymogów życia gospodarczego 

liczyć się też muszę z potrzebami 

skarbu państwa i znaleźć wyjście, za- 
spakajające potrzeby obydwu stron. 
Z upoważnienia więc ustawy do przy- 

znania tych ulg skorzystam. Najka- 
tegoryczniej muszę tu jednak stwier- 

dzić, że o żadnej jakiejś amnestji po- 
datkowej, umarzającej ogólne zaleg- 

łości podatkowe, w żadnym wypadku 

mowy być nie może. Podobne bezsen- 

sowne pogłoski mogły powstać tylko 

na tle jakiejś psychozy, która szkodzi 

najbardziej tylko tym, którzy, ulega- 

jąc jej, ociągają się z płaceniem po- 

datków, pomijając już to, że skarb 

nie może rezygnować ogólnie ze słusz- 
nie mu należnych wierzytelności, 

Taka ogólna „amnestja* na zale- 

głości podatkowe byłaby rzeczą, z 
punktu widzenia państwowego, nie- 

moralną. Byłaby ona premjowaniem 
właśnie opieszałych płatników, nagro- 
dą za opieszałość, czy nawet złą wolę 
i jednocześnie pokrzywdzeniem tych 
płatników, którzy lojalnie we właści- 
wym czasie nieraz z olbrzymim wysił- 

kiem starali się wywiązać z obowiąz- 
ku wobec skarbu państwa. Taka am- 
nestja byłaby poprostu niemoralnym 

nonsensem. 

Przy stosowaniu ulg pierwszą i 

podstawową zasadą musi być zasada, 

że mogą z nich korzystać tylko płat- 

nicy lojalni i tylko ci, którzy będą 

się wywiązywał ze swych bieżących 

  

obowiązków podatkowych. Zasady tej 

będziemy przestrzegać bezwzględnie 

i w interesie samych podatników leży, 

by zdawali sobie z tego sprawę jasno 

i nie liczyli na rzeczy nierealne. 

Jeśli chodzi o zakres, w jakim 

mam zamiar ulgi stosować, to mogę 

Panu wskazać konkretne punkty na- 

stępujące: ulgi dla rolnictwa — zaleg- 

łości w podatkach gruntowym. docho- 

dówym, majątkowym oraz spadko- 

wym, powstałe przed t października 

1931 r., 

sierpnia 1933 r., wraz z przypadają- 

dodatkami 

samorządowemi. Oczywiście, że ulgi 

będą odroczone do dnia 15 

cemi od tych zaległości 

  

te nie będą stosowane do zaległości 

powstałej wskutek jawnej złej woli 

płatników. W wypadkach. gdy podat- 

nik wymienione zaległości uiści do- 

browolnie w okresie do dnia 31 gru- 

dnia 1932 r. w całości lub w części, 

korzystać będzie z bonifikaty. Wyso- 

kość bonifikaty wahać się będzie w 

granicach od 50*”/, do 1007/, wpłaconej 

sumy zaległości, w zależności od ter- 

minu dokonania spłaty. Niezależnie 

od powyższego korzystać będą rolni- 

cy z ulg w kosztach egzekucyjnych, 

które obniżone będą na okres do dnia 

15 sierpnia 1933 r. z 5 do 37/,. Doty- 

czyć to jednak będzie tylko kosztów, 

powstałych przed dniem wejścia w ży- 

cie rozporządzenia wykonawczego do 

ustawy o spłacie zaległości podatko- 

wych. Wszystkie powyższe ulgi będą 

przyznawane pod nieodzownym wa- 

runkiem terminowego uiszczania na- 

łeżności podatkowych, powstałych po 

dniu 30 września 1931 r., które też 

będą bezwzględnie ściągane. 

Ulgi dla przemysłu i handlu: o ile 

chodzi o ulgi w spłacie zaległości po- 
datkowych w odniesieniu do przemy- 
słu i handlu, to przyznane będą dość 

znaczne ulgi w spłacie zaległości w 

podatku przemysłowym od obrotów. 

powstałych przed 1 kwietnia 1931 r. 

Stosowane tu będą zarówno bonifi- 

katy w granicach od 25 do 507/, w za- 

leżności od terminu uiszczania zaleg- 

„łości, jak i darowanie kar za zwłokę 

przy uiszczeniu zaległości w okresie 

do końca miesiąca sierpnia r. b. Po- 
czynając od miesiąca września r. b. 
płatnikom, którzy nie skorzystali z 
uprawnień do uzyskania bonifikat, do 
każdej bieżącej wpłaty z tytułu po- 

datku przemysłowego od obrotu do- 

liczana będzie trzecia część wpłaconej 

kwoty na poczeł zaległości na okres 

przed 1 kwietnia 1931 r. Narosłe ko- 

szty egzekucyjne, które nie będą wy- 

magały dalszych kroków egzekucyj- 

nych, obniżone zostaną do 3'/,. Oczy- 
wiście ulgi te udzielane będą li tylko 
tym płatnikom, którzy uprzednio 
uiszczą zaległości, powstałe po dniu 
31 marca 1931 r. i których zaległości 
nie powstały wskutek 
woli. 

jawnej złej 

Jak z powyższego wynika, ze stro- 
ny rządu poczynione zostały daleko 

idące ulgi, których granice sięgają 
maksymalnych możliwości, nie trzeba 
bowiem zapominać, że równowaga bu- 

dżetowa jest pierwszym warunkiem 

zwycięskiego wyjścia z kryzysu, któ- 
rego zwalezanie leży w interesie ca- 
łego społeczeństwa. 

Minister Zaleski wyjeżdża 
dziś do Genewy. 

WARSZAWA, 9. 4. (Pat). Jak się 
dowiadujemy. wyjazd ministra Zale- 
skiego do Genewy, który miał nastąpić 
w dniu dzisiejszym, został przesunięty 
ną. jutro, to jest na niedzielę 10 kwiet- 
nia r. b. 
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Odjazd z Egiptu. — Požegnanie. 

KAIR. 9. IV. (Pat.) Wczoraj wieczorem Marszałek Piłsudski odjechał 

z Egiptu. 

Na dworeu w Kairze żegnali Marszałka w imieniu króla Fuada wielki 

szamhbełan Zulfikar-Pasza, imieniem premjera—dyrektor protokółu Russel- 

Pasza, w imieniu poselstwa polskiego w Kairze pp. Maliński i Benis. 

Pan Marszałek Piłsudski wyraził podziękowanie za serdeczne przy- 

jęcie przedstawicielowi króla i przed-stawicielom władz egipskich. Rząd 

egipski oddał do dyspozycji P. Mar-szałka wagon salonowy. 

W drodze do Aleksandrji towarzyszył P. Marszałkowi sekretarz po- 

selstwa p. Maliński, zastępujący chorego posła. 

W Aleksandrji odprowadzał Marszałka na okręt brat królowej Sabry 

Pasza, który jest gubernatorem Aleksandeji. 

i w doskonałem zdrowiu. 

Marszałek jest wypoczęty 

Przypuszczenia i pogłoski. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W związku z nadeszłą onegdaj do War- 
szawy wiadomością o wyjeździe Marszałka 
Piłsudskiego z Kairu i powrotu do kraju w 
kołach politycznych stelicy natychmiast po- 
częto snuć najprzeróżniejsze przypuszczenia 
i wnioski. Nie brakuje wśród nieh jak naj- 
bardziej fantastycznych. 

Z pośród tych pogłosek, które mogą mieć 
rzeczywistości _ przytaczamy 

8 ki powróci do War- 
szawy i weźmie udział w wyznaczonej na 20 
b. m. konferencji kolejnych kierowników 
rządów pomajewych u Pana Prezydenta Rze- 
czypospelitej. 

Jak wiadomo na konferencji poprzedniej 

  

   

    

  

  
która się odbyła po świętach Wielkiej cy 
pomiędzy bicrącymi w niej udział nastąpiła 
jedynie luźna wymiana zdań. 

Według krążących pogłosek, na konferen- 
cji 20 b. m. miałyby nastąpić pewne decyzje 
dotyczące połityki rządu. 

Druga pogłoska, która krąży w Warsza- 
wie w związku z przyśpieszenym pewrotem 
Marszałka Piłsudskiego do kraju utrzymu- 
je, że Marszałek ma udać się z wizytą do 
Londynu. 

Koła oficjalne kategorycznie pogłosee tej 
zaprzeczają. Jednakże mimo te pogłoska ta 
utrzymuje się w dalszym ciągu. 

Cios przeciwko opozycji niemieckiej 
w Kłajpedzie. . 

Aresztowanie przywódcy niemieckiej partji ludewej. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Z Kowna donoszą, że z polecenia 
rządu litewskiego aresztowany został 
przywódca niemieckiej partji ludowej 
okręgu kłajpedzkiego Meyeur. 

Zważywszy, że niemiecka partja 

ładowa jest najsilniejszą w ekręgu 
kłajpedzkima, aresztowanie jej przy- 
wódey w przededniu wyborów do 
mu kłajpedzkiego jest poważnym cio- 
sem przeciwko opozycji niemieckiej. 

    

Zamach na prezydenta Banku Rzeszy Luthera. 
BERLIN. 9.IV, (Pat.) Na prezyden- 

ta Banku Rzeszy dr. Luthera dokona- 
no w dniu 9 kwietnia po godzinie 9 
wieczorem na dworeu Poczdamskim 

zamacha rewolwerowego. Dr. Luther 
został raniony w chwili, kiedy zamie- 
rzał wsiąść do pociągu pośpiesznege, 
odjeżdżającego do Genewy. 

  

Stracenie Sterna i Wasiliewa. 
MOSKWA. 9.IV. (Pat.) Stern i Wa- 

siljew zgłosili do Prezydjum Central- 
nego Komiteta Wykonawczego ZSRR. 

šbę o ułaskawienie. Wobee tego,    

      

że Centralny Komitet Wykonawczy 
odrzucił prośbę, wyrok został wyka- 
nany. 

załek Piłsudski powraca do kraju. 
Dar patrjarchy 

obrządku koptyjskiego 
dla Marszałka Piłsudskiego. 

KAIR. 9.IV. (Pat.j W przeddzień 
wyjazdu Marszałka Piłsudskiego z 
Egiptu, odwiedził Marszałka areybi- 
skup obrządku koptyjskiego by w imie 
niu i z polecenia głowy tego obrządku 
patrjarchy Jana VII wręczyć Marszał- 
kowi w darze złoty krzyż i różaniec 
wraz z pismem odręcznem patrjarchy. 

Z polecenia Marszałka kpt. Lepec- 
ki rewizytował patrjarchę i złożył mu 
w imieniu Marszałka podziękowanie. 

EEE TS 

Urlop min. Kūhna. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj wyjechał z Warszawy na 
2-tygodniowy urlop wypoczynkowy 
minister Komunikacji i Robót Publi- 
cznych Kuhn. Zastępować go będą: 
w Ministerstwie Komunikacji wice- 
minister inż. Czapski, a w Minist. Ro- 
bót Publ. minister inż. Górski. 

Wiadomość, która ukazała się w 
niektórych dziennikach warszawskich 
o mającem niebawem nastąpić ustą- 
pieniu p. min. Kithna pozostała kate: 
gorycznie zdementowana przez czyn- 
niki rządowe. 

Dopłaty na bezrobotnych. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

W] związku z przedłużeniem akcji niesie- 
nia pomocy bezrobotnym, dowiadujemy się, 
że dopłaty na rzecz bezrobotnych od abo- 
nentów telefonicznych zostały jedynie utrzy- 
mane w Warszawie, Łodzi, Lwowie, Poz: 
niu, Katowicach i Krakowie. We w. 
innych miastach dopłaty ie zostają zniesio- 
ne. 

      

  

Zaprzeczenie. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W dniu wczorajszym ukazała się 
w niektórych dziennikach warszaw: 
skich wiadomość, że p. wiceminister 
Koc ma ustąpić z Ministerstwa Skar- 
bu. Pogłoska ta nie adpowiada praw- 
dzie. 

Nowa postanka —komunistka. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawt). 

  

  

  

Generalny komisarz wyborczy pod- 
pisał list uwierzyłelniający nowej po- 
słanki na sejm partji komunistycznej 
Janiny Ignasiak. Jest ona z zawodu 
motaczką z Łodzi. Ma lat 26. 

ZE PRZE 

Popierajcie Ligę Morską 

Po nieudanej konferencji czterech. 
Głos niemiecki. 

BERLIN. 9.IV. (Pat.) Biuro Conti 
donosi z Londynu: Miarodajne koła 
niemieckie nie uważają, aby konferen 
cja czterech mocarstw zakończyła się 
absolutnem niepowodzeniem.  Zda- 
niem tych kół sprawa bloku naddu- 
najskiego jest tak skomplikowana, iż 
musi być jeszcze niejednokrotnie 
przedmiotem obrad. Rozwiązanie pro- 
błemu może być dokonane tylko eta- 
pami. 

W toku dalszych rozmów oczeki- 

  

wać należy wyłonienia się sprawy, do- 

tychczas nie poruszanej. Obecnie już 
delegaci niemieccy musieli wiełokrot- 
nie występować przeciwko projekt». 
wi, zmierzającemu do tego. aby z 
udziałem i na koszt Niemiec podjąć 
eksperyment, jaki przyniósłby niewąt- 
pliwie wyłącznie szkody Niemcom. 
Przypuszczać należy, że i Rada Ligi 
nie znajdzie definitywnego rozwiąza- 
nia i podjąć będzie musiała nowę ob- 
rady. 

Oświadczenie Flandin'a. 
PARYŻ, 9. 4. (Pat). Wi sprawie propono- 

wanej przez Grandiego konferencji 9 mo- 
earstw minister finansów Flandin oświad- 
czył przedstawicielom prasy, że Francja u- 
waża za zbyteczne zwoływanie tej konieren- 
eji. Zdaniem min. Flandina przy teraźniej- 
szym stanie rzeczy konferencja ta nie da 
bardziej pomyślnych rezultatów, niż obec- 

  

na, a nawet wprowadziłaby jeszcze większe 
zamieszanie. 

Francja uważa w dalszym ciągu, iż ka- 
mieniem węgielnym systemu odbudowy Eu- 
ropy Centralnej jest stwerzenie federacji 
gospodarczej, opierającej się na zasadzie 
pretereneyjnej, która możliwą jest jedynie 
wtedy, a ile wielkie mocarstwa zrezygnują ze 

Dokoła afery uprowadzenia dziecka 
: Lindbergha. 
Rewelacje gazety londynskieį. 

LONDYN, 9. 4. (Pat). Popołudniowa ga- 
zeta londyńska „Star* publikuje dziś rewe- 
łacyjną wiadomość o procedurze, jaką jako- 
by przyjął Lindberg, celem uiszczenia żąda- 
nej od niego sumy 50 tysięcy dolarów, któ- 
ra ma być doręczona delegatowi uprowadzi- 
cieli dziecka, jakiego wysyłają oni do Eu- 
ropy. 

Pieniądze wypłacić ma delegat policji a- 
merykańskiej mjr. Schoeifel, który przybył 
jaż kilka dni temu do Londynu. 

Mjr. Schoeifel opuścić już miał jakoby 
Anglję i oczekiwać ma na delegata uprowa- 
dzicieli dziecka Lindberga w jednym z por- 
tów holenderskich. Tajemniczy emisarjusz 
odbywać ma podróż na okręcie „Aquitania* 

i przybędzie do Southampton w środę, skąd 
uda się do miejsca wyznaczonego spotkania. 

Gdy zapłata zostanie uiszezona, tajemni- 

  

czy emisarjusz wyśle do uprowadzicieli szy- 
frowaną depeszę o dokonanej spłacie i wów- 
czas dziecko Lindbergha zostanie zwrócone 
rodzicom. 

BERLIN, 9. 4, łPat). Według doniesień 
prasy, major policji amerykańskiej Sehoeffel 
przebywający obecnie w Londynie złożył w 
jednym z banków wymagany przez bandy- 
tów, którzy uprewadzili dziecko Lindhergha, 
okup w wysokości 50 tysięcy dolarów. 

Pod adresem Lindbergha nadchodzi w 
dałszym ciągu wiele tysięcy listów z wyra- 
zami współczucia ze wszystkich 5 części 
świata. 

Korespondencja ta prowadzona jest w 13 
językach, wśród których licznie reprezento- 
wany jest również i język polski. Dła prze- 
głądania tych stosów Mstów trzeba hyło ut- 
worzyć speejalny sekretarjat. 

swej strony z klauzuł największego uprzy- 
wilejowania, 

Jakkolwiek sprawa ta byla poruszana w 
memorjale francuskim jeszcze w dniu 2 mar 
ea, to jednak ani Niemey, ani Wlochy nie 
potrafiły udzielić odpowiedzi na ten zasadni- 
czy punkt, bez uregułowania którego wypad- 
ki nie mogły posuwać się naprzód. 
W. podobnych okoliczneściach Fłandin nie 

widzi korzyści zwoływania nowej konferen- 
cji. Żadne nowe spotkanie nie może dać 
należytych owceów, dopóki nie będą wiado- 
me intencje w tym kierunku zarówno rzą- 
du niemieckiego, jak i włoskiego. 

Pomoc finansowa, jaka ma być udzielo- 
na państwom naddunajskim może być jedy 
nie konsekwencją zastosowania względem 
nich powyższego systemu. Ponieważ jednak 
zgłószone warunki nie zostały wykonane, ca- 
łość programu musi z konieczności zawieść. 
Konsekwencje podobnego stanu rzeczy dła 
Austrji i Węgier znajdujących się w wyjąt- 
kewe poważnej sytuacji finansowej są łatwe 
do przewidzenia. 

Mamy wrażenie — ciągnął dalej dosłow- 
nie min. Flandin — że cały szereg mocarstw 
wśród których nie mam na myśli Anglji, 
nie docenia należycie doniosłości sytuacji, 
panującej w Europie Centralnej. W chwili 
kiedy wypadki dejdą do pewnego stopnia 
rozwoju i sytuacja stanie się bardziej poważ- 
na, wszyscy zauważą, że należy czemprędzej 
uczynić cokolwiek dła uniknięcia katastrofy. 

ET REE ETB 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

Dr. J. ROMANOWSKI 
CHOROBY KOBIECE 

wznowił przyjęcia 
Wileńska 25, tel. 11-68, od g. 2—3 i 5—7 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

  

  

  

  

  

W elka Rada Faszystowska. 
Przyjęcie porządku dziennego. 
RZYM, 9. 4. (Pat). Wielka Rada Faszy- 

stowska przyjęła następujący porządek dzien 
ny: > 

Wielka Rada po szezegėlowem rozwaže- 
niu międzynarodowego planu politycznego 
i gespodarczego aprobuje działalność w tej 
dziedzinie ministra spraw zagranicznych i 
stwierdza pnownie, że dla zapobieżenia kry- 
zysowi, z powodu którego cierpi tak powaž- 
nie świat, a który ma obecnie charakter ra- 
czej polityczny i meralny, niż czysto gospa- 
darezy, — jest rzeczą konieczną: 

1) aby rozwiązać problem odszkodowań 
i długów wojennych pomiędzy poszczegól- 
nemi państwami przez zrzeczenie się odszko- 
dowań i anulowanie długów; 

2) usunąć przeszkody w wymianie mię- 
dzynarodowej, zanim doprowadzą one do 
całkowitego sparaliżewania handlu wszyst- 
kich krajów; 

3) uregulować warunki bytu krajów nad- 
dunajskich i bałkańskich — Austrji, Węgier. 
Czechosłowacji, Jugosławii, Rumunji, Bał- 
garji i Grecji, które ogółem reprezentują 70 
miij. ludności; 

4) Przejrzeć na terenie Ligi Narodów te 
kłauzułe traktatów pokojowych w których 
tkwią źródła niepokoju narodów oraz newej 
wojny; 

5) wyrzec się zbyt częstego zwoływania 
międzynarodowych kenferencyj, budzących 
stale wśród narodów nowe nadzieje, po któ- 
rych następuje coraz poważniejsze rozeza- 
rowanie, oraz rozszerzających powierzchnię 
traktatów. 

Wielka Rada Faszystowska rezerwuje so- 
bie rozważenie na swej październikowej se- 
sji problematu stanowiska Italji faszystow- 
skiej w Lidze Narodów. 

Rada Faszystowska, omawiając sprawę 
rozbrojenia, po rozważeniu propozycyj, wy- 
suniętych w Genewie, potwierdza zasadnicze 
tezy przedstawione w tej dziedzinie przez 
Mussoliniego od czasu wygłoszenia przez 
niego przemówienia w senacie w czerwcu 
1928 roku, — i oświadcza, że propozycje 
Grandiego są praktyczne i logiczne w swej 
całości, która winna być uważana za nieroz- 
dzielną i na którą Rada Faszystowska prag- 
nie kłaść nacisk de chwili ukończenia kon- 
ferencji, ażeby wreszcie została sprecyzowa- 
uą w obliczu powagi rezważanego zagadnie- 
nia odpowiedzialność historyczna i politycz- 
na każdego państwa. 

Zkolei Mussolini zakomunikował Radzie, 
że w jednym tyłko banku subskrybowano 4 
miljardy na rzecz nowej emisji bonów skar- 
bowych. 

Wreszcie Rada Faszystowska przyjęła po- 
rządek dzierny, aprebując sprawozdanie se- 
kretarza partji, stwierdzające istnienie 
wśród narodu włoskiego doskonałej i świa- 
domeį dyscypliny. 

NS 

Kronika telegraf czna. 
— Poziom Wisły nie podniósł się, a na- 

wet spadł o kilka centymetrów do 4 m. 16 
cm. Powodem załamania się przyboru jest 
zmiana kierunku wiatru. Zdaniem rzeczo- 
znaw należy spodziewać się powolnego 
opadania wody. Powódź przeszła zupełnie 
bez strat dla Warszawy. 

— Zderzyły się dwa samołoty włoskie 
do rzucania bomb podczas ćwiczeń w Lo- 
natte Bozzalo i spadły na ziemię. Dwaj ofi- 
cerowie i 5 żołnierzy poniosło śmierć na 
miejscu. . 

— Nastąpił wybuch zbiornika z benzyną 
w _ miejscowości Dełlis wpobližu Algeru 
Jedenaście osób zostało ciężko poparzonych. 
Z fczby tej.5 osób zmarło. Przyczyna ek- 
spłozji narazie nie ustalona. 

— Obniżył stopę dyskontową Bank Na- 
rodowy Portugalji. 

„— Zderzyły się francuskie samoloty woj- 
skowe w Le Bourget. Trzej lotnicy uratowali 
się przy pomocy spadochronów. Czwarty po- 
doficer zabił się. Oba aparaty uległy zupeł- 
nemu zniszczeniu. 

— Rozbił się statek franeuski „Rouzie*,. 
udający się z St, Malo do St. Pierre Mique- 
łon, 25 ludzi załogi dotychczas nie odnale- 
ziono. 

GRE IR TPIODORPECEEŃCTAKE 

Dr. R. BERGER-RYMINI 
CHOROBY DZIECI, 

ul. Piwna 2, m. 23, tel. 12-20, 
przyjmuje od godz. 4-ej do 6-ej po poł. 

Giełda warszawska z dnia 9 IV b.r. 
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Środa jugosłowiańska. 
Go za rozpiętość! Z podbieguno- 

„wej Japonji aż nad Adrjatyk. Do roz- 

"kwieconej najpełniejszą wiosną Chor- 

wacji, Serbji, Dalmacji... Ściślej — do 
nas przybywają goście z tych dale- 

kich, choć jeśli o drogę chodzi — jak- 

że bliskich — krain i przenoszą opo- 
* wiadaniem w swoje światy. P. Miro- 

sław Krleża, pierwszy dziś w litera- 
turze, bratniej nam, Chorwacji, idąc 
po śladach swego rodaka z przed 

trzech wieków, bez mała, przybył do 
Wilna, gdzie ów przez cztery lata prze 

bywał. Wraz ze znakomitym pisarzem 

zbierającym materjały do dramatu o 

wspomnianym rodaku, przybył i wy- 

bitny uczony, prof. Benesicz, radca le- 

_ gacyjny poselstwa jugosłowiańskiego 

i porefsor języka, oraz literatury serb- 
sko-chorwackiej na Uniwersytecie w 
Warszawie, tłumacz 60-u dzieł pol- 

skich na jęz. chorwacki (w tem 38 
dramatów), b. dyrektor teatru w Za- 
grzebiu, wielki przyjaciel Polski, bar- 
dzo czynnie zabiegający dookoła zbli- 

żenia obydwu narodów. 

  

  

Przybycie miłych gości na Środę 

połączone było z pewnemi technicz- 

nemi przeszkodami, stąd owe mylne 

wiadomości w prasie odwołujące Sro- 
dę, po upewnieniu się, że jednak obaj 

panowie na czas przyjadą. cofnięte 

przez radjo. Odbiło się to jednak u- 

jemnie na frekwencji wieczoru, sto- 

sunkowo niewielkiej. 

Przyjacieł i znawca nietylko Wę- 

gier, ale i sąiedniej Chorwacji, o któ- 

rej napisał poważne dzieło p. t. „Od- 

rodzenie Chorwacji”, rektor prof. 

Zdziechowski, powitał serdecznie go- 
ści, z których prof. Benesicz jest, jak 

się wyraził — jednym z jego „najpil- 

i i najwierniejszych  ucz- 

niów*, zaś mówiąc o Chorwacji stwier 

dził m. in. swój zachwyt i sentyment 
dła jej stolicy — Zagrzebia. Po paru 

słowach zagajenia, po polsku, prof. 
Zdziechowski powitał gości w ich ję- 
zyku. Odpowiedział mu prof. Bene- 
sicz równie serdecznie, przechodząc 

niebawem do głównego tematu wie- 
dziejów Jerzego Kriżanicza, 

„akonnika filozofa i polityka, literata 
» pansławis 

'zny, teorety- 

  

  

    

  

   

    

   
Postać niezmiernie osobliwa i cie- 

kawa. Marzyciel, z niezwykłą wyra- 

zistością odczuwający jedność ple- 

mienną wszystkich Słowian, biadają- 

cy nad ich zróżniczkowaniem, całe ży- 

cie swoje poświęcił idei zespolenia sło- 

wiańskiego wschodu z zachodem, nie 

bacząc na dotkliwe przeciwieństwa, 

które go ciągle spotykały. Niechętnie 

widziano w Rzymie jego misję, uwa- 

żając go, według współczesnych świa- 

dectw za „narwanego*. W Moskwie 

chytrze niedowierzano jego niekła- 

manej doroduszności i łagodności, 0: 

raz zapałowi do pracy w służbie cara, 

a z myślą o idei zjednoczenia Sło- 

wiańszczyzny pod przewodnictwem 

„ji bez, jakiegokolwiek wszakże, 

zuplenia samodzielności zjedno- 

czonych. Piętnaście lat Sybiru było 

„nagrodą dla marzyciela za jego naj- 

    

   

    

  

zupełniejszą dobrą wiarę. Za co? Nie 
wiedział. Odwiecznym, tradycyjnym 
obyczajem skazuje się w Rosji tak i 
dziś. Tylko zamiast Sybiru często, na 
odmianę — Sołowki... 

Siedząc w Tobolsku, Kriżanicz miał 
dużo czasu do rozmyślań nad powo- 
dami, dla których znałazł się nad Irty- 
szem, Nie zraziło go to jednak dla wy- 
pieszczonej koncepcji, tak jak nie ob- 
rzydli mu poddani Iwana, czy Wa- 
siła, ujrzeni po raz pierwszy w We- 
necji, dla swego niesłychanego nie- 
chlujswa, pijaństwa, prostactwa wy- 
śmiewani i obgadywani złośliwie 
przez Włochów. Jego prace lingwi- 
styczne, jak tworzenie gramatyki ję- 
zy ogólnosłowiańskiego, przekład 
biblji na rosyjski, tworzenie bibljoteki 
carowi, gwałtownie, po 16-tu misią- 
cach przerwane, ustąpiły oczywiście 
ad calendas graekas, na rzecz wiel- 
kiego dzieła p. t. „Polityka, czyli roz- 
mowy o rządzeniu”. W lesie naiwno- 
ści są tam zastanawiająco trafne my- 
śli, przenikliwe, choć zarazem bardzo 
ostre, a nawet złośliwe defincje, przy- 
kre a głębokie prawdy, pod adresem 
narodów słowiańskich, nawet dziś jesz 
cze, wielokrotnie, aktualne, a poza- 
tem dowody nadzwyczajnie obszerne- 
go i wszechstronnego czytania. 

W wielu prośbach posyłanych do 
Moskwy, nareszcie pozwolono mu tam 
powrócić, zaś w następnym roku, 
1677-ут za wstawiennictwem posła 
duńskiego, został 'vwypuszczony z 
Moskwy, skąd udał w drogę do kraju. 

lie dojechał tam już nigdy. Natomiast 
zatrzymał się w Wilnie przez cztery 
lata, w klasztorze dominikanów. Nie- 
bawem 60 i kilko letni starzec wyrusza 
wraz z królem Janem III-im pod Wie- 
deń, przeciwko znienawidzonym na- 
dewszystko Turkom, gdzie ginie w bo- 
ju, ten interesujący ideolog, zdumie- 
wający erudyta, niezmordowany pra- 
cownik, a ji 

      

   

    

jeśli idzie o surowość ply- 
nącej z serca krytyki i gorliwość mi- 
sjonarską — wszechsłowiański Piotr 
Skarga—jak go nazwał prof. Benesicz. 

Po przerwie, p. Witold Hulewicz 
przeczytał krótką biografję i szkic dzia 
łalności twórczej p. Mirosława Krłeży, 
poczem p. Tadeusz Byrski przeczytał 
szereg jego utworów poetyckich w tłu- 
maczeniu Antoniego Bogusławskiego. 

S. Z. KL 
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Kłopoty pani Niuski“ 
HUMORYSTYCZNA OPOWIEŚĆ 
EUGENJI KOBYLIŃSKIEJ 

wyszła już z drukarni „Lux* i jest 
do nabycia w księgarniach wileńskich 

SKŁAD GŁÓWNY 
W KSIĘGARNI ŚW. WOJCIECHA. 
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| POSZUKUJĘ POSADY | 
|RZĄDCY DOMU. 
| w domach rządowych lub prywatnych. 
| Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 

oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
| „Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 

Ww. S.     

  

  

sprowadzone s 
zapach nie plami ubrania. 

  

UWADZE GOSPODYŃI 
Najlepiej zabezpiecza na lato futra iinne ubrania 00 MOLI wypróbowany proszek 

japoūski KAT OL, co stwierdza fakt ten, iż podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ- 

re były przesypane proszkiem Katol i RE 
lo Polski, okazały się całe inie 

KATOL tępi również radykalnie robactwo: pchły, 

2 chy oraz owądy: komary, muchy, mszyce na kwiatach i t.-- > 

Va dany przez siły naukowe i uznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa 

3 i owadów. Katol sprzedaje się w składach aptecznych i aptekach. 

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21. 

w Rosji, dopiero po upływie długich lat 

tkniete przez mole, Katol ma przyjemny 

luskwy, prusaki karalu- 
Polsce Katol jest zba- 

  
  

KU RJ ER МОВЕ Нк 

POWÓDŹ W WILNIE. 
Domy i ulice pod wodą. 

Sytuacja powodziowa w Wilnie 
dnia 9 b. m. o godz. 5 pp. poczęła się 
przedstawiać nader groźnie. Wzbie- 
rająca ustawieznie Wilja poczęła za- 
lewać wszystkie posesje znajdujące się 
przy ul. Brzeg Antokolski, oraz za- 
lewać ulice wraz z domami przy ul. 
Pijarskiej, Tartaki, Podgórnej, Zwie- 
rzynieekiej i Fabrycznej. Z ulie tych 
dotychczas ewakuowano przeszło 59 

rodzin wraz z dobytkiem. 17 domów 
mieszkalnych stoi pod wodą. 

Wobec kilkakrotnych opadów 
w ciągu dnia, poziom wody na Wilji 
wzrastał z szybkością od 3 do 6 entm. 
na godzinę i już o godz. 5 po poł. wy- 
nosił 6 mtr. 40 ctm. 

Silny prąd rzeki z sporządzo- 
ne w b. r. przez Mag t wzniesienia 
nad brzegiem rzeki przy ul. Zygmun- 
towskiej i I Baterji oraz począł za- 
gražač mostowi Zielonemu i Žwierzy- 
nieckiemu. Pod naporem wody pod- 
myte zostały przyczółki mostowe oraz 
zniesione worki z piaskiem, które po- 

  

     
   

    

wstrzymywały napór i podmywanie 
mostów. Przy mostach pracuje bezu- 
stannie ratownicza drużyna 3 Baonu 
Saperów. Wzdłuż brzegu przy ul. Tar- 
taki i Podgórnej pozałewane zostały 
składy znajdujących się tam tartaków 
oraz budynki garbarni i farbiarni. 

Wzgórza w lasku w Zakrecie zo- 
stały porozmywane przez wzbierające 
fale rzeki, Mnóstwo drzew wraz z ko- 
rzeniami zostało powyrywanych i znie 
sionych przez prąd rzeki. Piękne 
wzniesienia koło łasku w Zakrecie, 
Trynopolu, Kalwarji i w Karolinkach 
zostały przez wodę zmyte. 

Groźna sytuacja dotychczasowa na 
Wilji oraz stałe podnoszenie się wody 
na rzece dotkliwie dały się odczuć 
mieszkańcom suteryn przy ul. Zyg- 
muntowskiej, gdyż woda podziemna 
wdarła się do 9 suteryn ja 
mieszkania wraz z meblami. Powia- 
domione o tem władze zawezwały nie- 
zwłocznie straż, która przy pomocy 
pomp wodę z mieszkań usuwa. 

Ruch kołowy na ul. Zygmuntowskiej został wstrzymany. 

Naskutek poważnego uszkodzenia 
brzegu uł. Zygmuntowskiej i zniesie- 
nia nasypu magsitrackiego władze ad- 

racyjne zarządziły zamknięcie 

  

ruchu kołowego na ul. Zygmuntow - 
skiej na odcinku od ul. Wileńskiej do 

Cielętnika. 

Woda zalewa majątek Tuskulany. 

W dniu wczorajszym w związku 
z dalszem podniesieniem się poziomu 
Wilji woda stopniowo zaczęła zale- 
wać majątek Tuskulany. Jeden dom 
mieszkałny najniżej nad rzeką poło- 

żony został już częściowo zalany, 

Dwie rodziny zamieszkałe w tym 
domu ewakuowano, 

Również majątek Zakret jest po- 
ważnie zagrożony. 

  

Ostatnie wieści. — Elektrownia zagrożona. 

O godz. 11-ej wiecz. poziom wody 
na Wilji osiągnął 6 m. 40 ctm. Woda 
przybiera w dałszym ciągu. Sytuacja 
staje się z godziny na godzinę coraz 
groźniejsza. Domy położone na niż- 
szych punktach urzy ul. Brzeg Anto- 
kolski, Tartaki, Pijarskiej i innych 
stoją już pod wodą. Na uł. Zygmun- 
towskiej woda osiągnęła poziom jezd- 
ni i sączy się rynsztokiem. Wyłanie 
rzeki na ul, Zygmuntowską zdaje się 
być nieuniknione, tem bardziej, że wo 
da stale przybiera. Nad zabezpiecze- 
niem brzegu pracują saperzy układa- 
jąc worki z piaskiem. Niemniej pe- 
ważna sytuacja jest na elektrowni 
miejskiej, gdzie przedzierająca się wo- 

da podskórna powoduje zamułanie się 
kanałów doprowadzających wodę do 
maszyn. Nad odmulaniem kanałów 
pracują specjalnie uruchomione ko- 
lumny, Na Zakrecie wezbrane wody 
Wilji wyrwały kilkanaście drzew, któ- 
re porwane wartkim prądem uniesi 
ne zostały wdół rzeki. W kiiku miej- 
seach zauważono gwałtowne osuwa- 
nie się skarpów. 

O ile przybór wody nie ustanie 
klęska powodzi może przybrać kata- 

strofalne rozmiary. 
W pałacu Tyszkiewicza urzęduje 

bez przerwy centralny Komitet Po- 
wodziowy, który czuwa nad calo- 
kształtem akeji ratunkowej. 

    

Katedra grozi runięciem. 
Już zeszłoroczna powódź katastro- 

falnie odbiła się na starych funda- 
mentach katedry, obecnie groźba po- 
ważnego niebezpieczeństwa ponownie 
zawisła nad świątnynią. Wskutek 
znacznego podniesienia się poziomu 
Wilji, wody podskórne i Koczergi za- 
częły znowu silnie zalewać podziemia 
i niszczyć fundamenty świątyni. 

Specjalna komisja, po zbadania 
sytuacji, uznała stan za bardzo groź- 
ny. A jak wielkie jest niebezpieczeń- 
stwo świadczy wymownie protokół 
nadzwyczajnego posiedzenia Kapituły 
Metropolitalnej Wileńskiej z dn. 7 b. 
m., który poniżej dosłownie zamiesz- 
czamy: 

Kapituła, przyjmując do wiado- 
mości protokół Komisji Technicznej 
Komitetu Ratowania Bazyliki Wileń- 
skiej z dn. 6 kwietnia 1932 roku roz- 
ważała punkt drugi tego protokółu 
nast. treści: 

  

  

„Ponieważ dokonane już pomiary 
i obliczenia statystyczne i obserwacja 

marek na rysach dowodnie wykazały 
groźny stan Katedry, nadto w czasie 
tajania gruntu i wzmożonego ruchu 
wody gruntowej w okresie roztopów 
wiosennych i przyboru wód w rze- 
kach, warunki bezpieczeństwa zagro- 
żonej budowli znacznie się pogorszyły 
i najmniejsze dalsze deformacje mogą 
spowodować katastrofę, Komisja jed- 
nogłośnie uznała za niezbędne  nie- 
zwłoczne zamknięcie Katedry dla pu- 
bliczności i ogrodzenie Katedry od 
strony portyku głównego oraz unie- 
dostępnienie również dla ruchu pie- 
szego chodnika przy ścianie południo- 
wej Katedry. Odpis niniejszego pro- 
tokółu uchwalono przesłać natych- 
miast na ręce Jego Ekscelencji Ks. 
Biskupa Michalkiewicza. 

Mająe na względzie powyższy pro- 
tokół oraz w słusznej obawie o bez- 

pieczeństwo publiczności, odwiedzają- 
cej Bazylikę w czasie nabożeństw, 
zgodnie z decyzją J. E. Księdza Arcy- 
biskupa Metropolity Wileńskiego, Ka- 
pituła uchwaliła zawiesić od dnia 8 
kwietnia 1932 roku nabożeństwa i 
funkcje religijne w Bazylice i zamk- 
nąć wstęp do niej dla publiczności, 

nabożeństwa zaś kapitulne przenieść 
do kościoła archiprezbiterjalnego św. 
Jana w Wilnie i powiadomić o tem 
wyżej wymieniony Komitet jak rów- 
nież podać do wiadomości publicz- 
nej“. 

Wskutek podniesienia się poziomu 

wód podskórnych załana została kryp- 
ta królewska w Bazylice katedralnej. 
Zalaniu uległy również dwie inne kry- 
pty. Poziom wody wynosi 10 ctm, 

Zalany został równi wskutek 
podniesienia się wody Wilji kanał łą- 
czący Bazylikę z Wilją. Poziom wody 
wynosi w kanale 30 ctm. 

Wieści z prowincji. 
Powiat dziśnieński. 

    

Poziom rzeki Dzisienki w Szarkowszczyź- 
nie wynesi 4 m. 53 em. W! Hermanowiczach 
— 6 m. 25 em, Poziom rzeki Dźwiny w 
Dziśnie wynosi 5 m. 55 em. Do nowozbu- 
dowanego mostu na Dzisience w Piotrowi- 

  

czach na linji Woropajewe - Druja został 
wezwany przez władze kolejowe dziś w no- 
cy oddział saperów celem usunięcia powsta- 
łego tam zatoru. Na terenie całego powiatu 
rzeka Dzisienka wolna od zatorów. Wsku- 
tek posunięcia się zatoru lodowego na Dzi- 

sience w okolicach Dzielnie poziom wody 

  

    

    

żej hy Dźwina stoi. 

Bezpośrednie niebezpieczeństwo w chwili o- 
becnej nie zagraża. 

Powiat wiłejski. 

W ogólnym biegu rzeki Wilji w okoli- 
cy Wilejki notowany jest spadek wody. Rów 
nież notowany jest spadek wody na mniej- 
szych rzekach, jak Serweczu, Naroczu, Ryb- 
czance i innych. Przy moście w Wilejce po- 
ziom wody wynosi 2 m. 26 em. czyli o 1 m. 
84 em. ponad stan norfnalny. Natomiast na 
rzece Wilji w obrębie gmin żodziskiej i wisz 

niewskiej stan wody stale się wznosi i po- 

ziom jej wynosi do 5 m. ponad stan nor- 

malny. W związku z tem ewakuowano miesz 

kańców z inwentarzem ze wsi Staniszewicze 

z czterech domów, Wojnidzienięta — z 4 

domów, Rymszynięta — z jednego domu. 
Aparat ratowniczy na terenie powiatu fun- 
kcjonuje. 

  

  

Powiat brasławski. 

Stan wody na rzece Dźwinie wynosi 5 m. 

15 em., Kry lodewe pływają po wodzie. Po- 

ziom wody przybywa stosunkowo powoli. 

Powiat wileńsko-trocki, 

Poziom wody na rzece Wilji w okolicach 

Michaliszek wynosi 5 m. 45 cm. W porów- 
naniu z dniem wezorajszym zanotowano 

wzrost poziomu wody © 25 em. W: okolicach 

Niemenczyna poziom Wiiji wynosi 5 m. 50 

em. W porównaniu z dniem wczorajszym no- 

tuje się wzrost wody o 1 m. 30 em. Zwięk- 

szenie poziomu wody na rzece Wilji w 

powiecie wileńsko-trockim tłumaczyć należy 

ruszeniem kry lodowej z powiatu wileńskie- 

go i wezbraniem dopływowych rzek i stru- 

myków, wpadających do Wilji. Budynki 

mieszkalne i gospodarcze folwarku Jeziorki 

zostały częściowo załane, W majątku Bujwi- 

dziach gminy miekuńskiej woda zalała je- 

den dom mieszkalny. Ludność wraz z inwen- 

tarzem ewakuowano. W! Niemenczynie wo- 

da podeszła do fundamentu stajni KOP. i 
kilku domów, położonych tuż nad brzegiem 
rzeki Wźlji. 

 RREREZSROS OWA RZEZ ORA SZA ECOD CAREER 

W gmachu U.S.B. przy ul. Za- 

kretowej 23 całe skrzydło czeka 

od szeregu lat na doprowadze- 

nie do stanu użyteczności. Wio- 

sna, to najlepszy czas do rozpo- 

częcia robót i zatrudnienia bez- 

robotnych. 

Nr. 82 (2324 

„Dobrze“ i źle wychowani. 
W. jednem z rozpowszechnionych w Pol- 

sce pism można było wyczytać 

takie ogłoszenie: „Kulturalna, przystojna 

błondynka poszukuje dobrze sytuowanego 

pana celem spędzenia wspólnie urlopu. Ko- 

nieczne poznanie się, gdyż z nieznajomym 

nie wyjedzie. Oferty nadsyłać...* 

W) odpowiedzi na „ofertę* z pewnościź 
dalej zażąda, by nikt inny, tyłko rodzona 

ciotka nadała moc prawną ich znajomości. 

Jakże dobrze wychowana jest la pani, jak 

drażliwe 

niedawno 

   

ma sumienie... 

* * * 

Jeden z ogródków wileńskich. Na ławeczee 

siedzi dziewoja» Jakiś wyrostek przechodzi 

obok.. Zerknął, zwolnił krok, przeszedł się pa 

rę razy tam i zpowrotem, usiadł obok. Chrzą 

ka, rumieni się. Ona ma oczy spuszczone. 

Chłopak kilka razy usta otwiera zamyka —ma 

tremę. Wii że chciałby zagabn: 

nie wie, jak zacząć. Wreszcie wpada na po- 

mysł: najgrubszym głosem zaczyn. J 

Po chwili: ży pani się przestrz 

„A czego miałamby  przestras 

„A bo pan grzmotów lekajo się”. Serdecz 

ny. młody śmiech. Zgorszony przygodny słu- 

    

     

      ać „ ale 

    

     

    

   

   

    

chacz zatyka uszy... 

Nieprawda! Tak żle się chyba dziś w 

Wilnie nie dzieje. To był zapewne obrazek 

łości. W; epoce takich na- 

ników dobrego wychowam 

iżźmy się po Cielętniku. 

  

   
    
Ano — prze 

Na ławeczce para wyrostków. Obok spa- 

ceruje panienka. No — myślę — pasują do 

chybi będę świadkiem 

znie sielankowej i niemoralnej sceny 

siebie, 

idjo 
wiosna, ani 

  

zawierania znajomości na ulicy. Istotnie — 

z ławki rozlega się donośny głos: „Pani, 

. Pan kapral nie przyj- 

A czy ja tobie 

do mnie mów 

niech pani nie cze 

  

dzie, ma službę!“ — 

    

  
  

ma, ty chamie jeden, 7 

  

Zawiodłem się. Dowcip, znajomość pod- 

  

sad bon tonu... 

  

(K) awowych z 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

RARERTET OWA ZZA AT DEO DOH ART 

WŚRÓD PISM. 
— „Tygodnik Hlustrowany* Nr. 14 za- 

wiera niezwykle obfiłą treść, Mamy więe 
zajmujące artykuły poświęcone Goethemu 

Zabierowski „Faust Gusta- 
wa Morcinka (J. i 

Morcinek*), zbiorowi 

  

  

    
Kruszewskiej poezji 

(Arno „Nowe poezje*). Doniosłe zagadnienia 
porusza w artykule wstępr     

  

bowicz („Dola nauki pi 

istoryk Artur Śliwińs 
carji jako o idealnym w 
swobód obywtelskich, z j 
ród szwajcarski („Reduta wolności”). 

menger zajmuje się twórczością Haydna „Wł 

200-ną rocznicę urodzin*), oraz referuje wy- 

niki konkursu szopenowskiego w Warszawie, 

który wzbudził niepospolite zainteresowa- 
sie w szerokich kołach publiczności. Ilustru- 
ją rzecz świetne karykatury laureatów J. P. 

Janowskiego. Żywo redagowany dział „Idee 

i zdarzenia”, wyborna proza J. Parandow- 

skiego („Dysk olimpijski*) — oto cenna ® 

zajmująca treść najnowszego zeszytu „Ty- 

godnika Illustrowanego“. + 

i pisze o Śzwaj 
azie wolności, 

  

  

  

    
   

      

    
   

— Wyszedł z druku Kwartalnik Staty- 
styczny. Tom IX z. 1 1932 r. następującej 
treści: 

Karolina Iwaszkiewicz. Opłacalność ob 

szaru, nakładu gospodarczego i kapitału in- 

westowanego w krowach w drobnych gospo- 

darstwach. Stefan Szule. Ankieta próbna w 

sprawie liczby dzieci w małżeństwach inte- 

ligencji pracującej. E. Szturm de Sztrem. U- 

wagi o planie opracowania 2-go powszech- 

nego spisu ludności w Polsce. Stefan Szule. 

O przyroście ludnošci,w Polsce w okresie od 
r. 1921 do 1931. Dr. Jan Piekałkiewicz. Mię- 

dzynarodowe  ujednostajnienie statystyki 
transportowej na „drogach wodnych śródłą- 

dowych i morskich. Wydawnietwa Głównega 
Urzędu Statystycznego. St. S. Polski Insty- 
tut Badania Zagadnień  Ludnościowych. 
Ustawy, rozporządzenia i zarządzenia. 

LEON WOŁŁEJKO. 

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Rybka“. 

Jakości na wiusna, w słoneczny 

dzień, kiedy już w kożuchu nadto go- 

rąco było do roboty stanowić sie, — 

przyszła mnie do głowy laka pomysz- 

lenia coby, znaczy sie, na ryby łapa- 

nie podskoczyć. Ale że jeziora była 

dworna a pan, złapawszy, kużdego do 

sądu podaji i do turmy sadzi, — długo 

ja medytował i nijak na ten interes 

odważyć sie nie mog. Znakiem tego 

zmyslił ja do Boluka, zięcia mojego, 

na porada iść i abo razem z nim do 

pana, do dworu podskoczyć i pozwole- 

nia na ryby łapania prosić abo, nie 

pytawszy sie, na raneczku pocicheń- 

ku na grobla pójść, para szczupaczu- 

ków chwycić i czymprędzej do chaty 

uciekać. 

W ta pora, nie marudząc długo, 

odział sie ja czyściej, wzioł kijaszek i 

czapka do garści i pouoł sie do jedno- 

siela, do Boluka. Przyszedszy do je- 

go, siad ja na ławie i mówia: ak i tak, 

znaczy sie. „Na ryby łapania iść przy- 

bieram sie ale wielka obojętność mam, 

—coby pan ze dworu do turmy na- 

przykład, złapawszy, nie posadził, bo 

wiem co pan haniebnie srogi i nikomu 

nijakiego darowania nie daji...* A Bo- 

łuk — śmieji sie tyko i gada: „a jej. 

tatka, jakiż ty facetny. Musi, tatka, 

pana nie znasz? Toż śpi on aż do po- 

łudnia i nie nie widzi, A, późniejszo 

poro, ciż to długo nam trzeba badziać 

sie po grobli coby szczupaka okurat- 

nego do chaty przytarabanić? Pan i 

tak przyzwolenia nie da, — a jutro, 

na raneczku pójdzim, więcierzyk po- 

stawim i nicht nawet wiedzieć nie bę- 

dzi”. Strach mnie wzioł na taka mo- 

wa. Ale poczoł ja przemyśliwać — co 

i prawda: nasz pan lubi zasnąć oku- 

  

ratnie i już niejeden interes przespał. 

A, późniejszo poro, choć złodziejstwa 

-— paszkudna rzecz, dlatego rybki 
trzeba nałapać bo i to jedzenia nadto 
smaczna i grzech nie taki już smagły, 
coby za jego Pan Bóg kara jakaści 
nasyłał. Znakiem tego, zgadali sie my 
z Bolukiem na ryby łapania obowiąz- 

kowie iść — a tymczasem  odwitali 

sie okuratnie i poszli kużdy do swo- 

jej chaty... 

Jutrzejszym dniem, tylko słonca 
wschodziło, stali my z Bolukiem na 

grobli. Przystroiwszy, okuratnie wię- 

cierzyk, posunął sie ja do wody i po- 
czoł jamy szukać — coby tak więce- 

  

. rzyk wcisnąć, — żeb jego z wierzchu 
nie było widać sie. Chodził ja chodził 
— woda zimna — Boże strzeż — dna 
nie widać — ciemno na spodzie i nie 
moga ja jamy naleźć i dość!! 

Nareście poczuł ja niby to row ja- 

kiści pod nogami. Wzioł kijaszek, do 
więcierzyka przyczepił i suna. Suna 
ja suna — nachylił sie do samej wo- 
dy, aż, raptownie jak pośliźni sie mnie 
noga tak į nie poczuł ja — jak sie- 
dza w jamie calusieńki. Tylko głowa 
z wody widać! Boluk, obaczywszy: co 
dzieji sie, na ratunek skoczył, z jamy 
mnie wyciągnoł, na burwałek posadził 
i prawi: „nu, tatka. Przepadła dzisiej 
nasza rybka. Poki słonca nie pogrzeji 
— nijakiego ruchu niema! Woda ciem 
na i nie niewidacia a, późniejszo po- 
ro, i ryba biez słoncy na nerest nie wy- 
chodzi! Jutro przyjdzim kapeczka póź 
niej — to i cała łapania inakszej wyj- 
dzi. Odpoczni, tatka, trochi — a póź- 
niejszo poro — posunim sie do chaty!'* 
Siedza ja na burwałku siedza, — Bo- 

luk gdzieści do chruśniaku poszed, — 
tyko raptownie słysza: jakby jakieś- 
ci dzwonki, jakby janczary dzwonio. 

Obejrzał sie ja w tył — patrza: wyso- 

ko siedząc na kałamaszce, na para 

koni, z furmanem z wielkimi bakami, 
—- jedzi sam pan ze dworu... Zdur- 

nial ja naczysto ze strachu i sam nie 
wiem: co robič!!?? 

Uciekač? — juž nie pora! I tak 
pan obaczy i zgadni co ja ryba na jego 
łąkach łapał. Siedzieć, — zmokszy 
naczysto — tak samo nijakiego intere- 
su niema! Co tu robić??! Przyrzuc'ł 

sie ja co: niby to, wywróciwszy sie, 
noga zbił haniebnie i niby to ruchać 
sie z miejsca ja nie moga. I tak myśla 
sobie: co pan, kiedy i zapyta sie: co 

ja tu robia?, — to, obaczywszy taka 
nieszczęścia, ni krzyczeć ni łajać sie 
nie będzi i pojedzi sobie dalej a ja. tym 
czasem sobie wstana i pójda do cha- 

ty. Znakiem tego położył sie ja na 

grobli — i jęcza. 

— A w ta pora kałamaszka podje- 
chała zawszystkim blizieńko a pan, 

posłyszawszy co ja tak haniebnie stę- 
kam, kazał furmanu zatrzymać koni, 

wylaz z kałamaszki i podeszedszy do 

mnie, pyta sie: „A cóż to kochany 
Wincenty? Co się z tobą stało? Czegoż 

stękasz tak okropnie? Wypadek jaki 

cię spotkał, czy co? No, opowiadaj 
jak to było??!* 

Ja i mówia jemu: tak i tak wieli- 

możny panie! 
— Idąc do Boluka, do zięcia mo- 

jego — wywalił sie ja haniebnie i noga 
skręcił tak okuratnie, co i poruchać jo 
nie moga. Siedza ja tu już dawno i 
czekam żeb odeszła kapeczka, to mo- 
ży z kijaszkiem i dosunam sie jakkol- 
wiek do chaty”. A pan mojej gawędy 
już nie słuchał, tyko, zawoławszy fur- 

mana, do ucha jemu cości szepnoł, a 
późniejszo poro, obydwoje chwycili 
mnie za podręcy i potarabanilį do ka- 
lamaszki. Zlak sie ja haniebnie i nijak 
zgadnąć nie moga co oni ze mno robić 

          

będo? Poczoł ja krzyczeć i stękać du- 
beltowie. Nareście dawaj już łasko pro 
sić coby mnie wypuścili — ałe oni i 
nie w ta strona! 

Przyniosszy do kałamaszki, pan 
sam siad na podsiedzenia, furman po- 
sadził mnie na dno tak, co głowa 
moja znachodziła sie pomiędzy pań- 
skimi kolanami, pan chwycił mnie za 
głowa, furman fartuch skórzany za- 
szpilił, skoczył na kozły i pojechalim. . 
Siedza ja w kałamaszce, pan za głowa 
mnie trzyma, koni ido jak piorun — 
ale już i sam nie wiem ci stękać ci 
nie?! Okolica tutejsza znam dobrze. 

I dawaj ja przemyśliwać, co pan, ja- 
dac kole mojej chaty, do baby mnie 
odwiezi i cała moja bieda skończy sie. 
Znakim tego poczoł ja znow postęki- 
wać — ale już szmat lechćzej, bo już 
i chata moja była niedaleko i pan sie- 
dział tak cicho i spokojnie jakby mo- 
jego stękania nie słyszał. Tylko para 

razy nachilał sie do furmana i cości 
jemu szeptał ale tak cichenko, co ja 
i jednej słowy nie posłyszał. 

Tymczasem wyjechali my z lasu 

i na pogóreczku pokazała sie moja je- 
dnosiela. Radość jakaści pojawiła sie 
u mnie. Już i stękać ja zapomniał, 
patrzał tyko ciągiem na swoja chata 
i wszystko przemyśliwał: jakby to z 
tej kałamaszki wyskoczyć i lecieć po- 
lami gdzie oczy ponioso. Nogi zdręt- 
wieli naczysto, krzyż bolał haniebnie 

aż oczy tumanem zachodzili, ale mil- 
czał ja i cierpiał bo, ot, — wjechali 
my na ulica. Ot, chata moja stoi a pan 
zara każy koni zatrzymać, z kałamasz 
ki mnie wysadzi i do chaty puści. 
A w chacie baba odzienia sucha da i 

na piec zagrzać sie położy i dobrze 

mnie będzi jak w raju. 
Tak ja sobie medytuja... — aż fur- 

man, żeby jego nagła, jak skroi bi- 

czem po koniach, jak świśni! — a 

Bożeńka ty moj! Kałamaszka tyko 

podskoczyła do góry i przeleciała jak 
grzmot mimo chaty. Zejrzał ja moja 

  

    

            

Karuśka — jak stała kole ganeczka— 

chciał ja jej cości krzyknąć, ale pan 

rękomi gęba zatknął i taka pociecha 

dał: „nie ruchaj sie. mówi, Wincuk. 
Ja ciebie w domu nie zostawię, ale 
do Oszmiany, do szpitala zawiozę i 
tam leczyć ciebie będę!* Jak ja to 
posłyszał, — tak i powalił sie na dno 
kałamaszki jak nieżywy... 

    

Wiele czasu my jechali — nikt nie 

zgadni. Do przytomności ja powrócił 

tyko w ta pora jak kałamaszka za- 

trzymała sie pod gankiem Oszmiań- 

skiego szpitala. Pan, wysiadszy z wo- 

zu, poszed do sieni, a furman zlaz 

z kozłów, stanoł kole mnie i wziowszy 

za ręka — trzyma. Zrozumiał ja co 

on mnie pilniuji i, znakiem tego, da- 

waj ja jego w sekrecie prosić — coby 
mnie osłobodził, bo i noga moja zdrc- 

wa i nijakiej leczeni nie potrzebuji 
sie; a ja tyko tak sobie żuczka puścił 
żeb pan za ryby łapania do turmy 
mnie nie wsadził. Ale furman i słu- 

chać niechce, jeszcze smaglej za ręka 

trzyma i gada: „ci ty, fiksat, chcesz 

coby ja służba, mówi, przez ciebie 

stracił? Siedź cicho i nie ruchaj sie!* 

Już i nie rucham sie ja. 

Tymczasem drzwi od sieni odemk- 

neli sie i dwuch ludzi w białych cha- 

łatach, podskoczywszy do kałamaszki, 

chwycili mnie pod pachi i poprowa- 

dzili do malusiūkiej stancyjki. Tam 

posadzili na zydelku i poczela sie taka 

rozmowa; „trzeba będzi, mówił cha- 

łat, głowa jemu ogolić, bo on, słysza, 
noga złamawszy ma i operacja oku- 

ratna jemu robić będo. Mówił, słysza, 
felczer co noga przyjdzi sie piłować 

aż do samej kolany a moży i do sie- 

dzeni, jeśli krew nadto popsuwszy 

sie!* Posłyszawszy taki interes, poczuł 

ja co robi sie mnie to zimno to gorą- 

co, w oczach zatancowali świczki— 

a tymczasem biały chałat przynios 

brzytwa i kwacz z mydłem i poczoł 

mydlić i golić cała moja głowa póki 

  

jednego kałtuna na jej nie zostało sie. 
Siedza ja na zydełku i myśla: „nu, 
niechaj tyko oni, wyszedszy, drzwi na 
zamek nie zakłuczo — tyle mnie i 

obaczo*. Ale białe chałaty, ogoliwszy 
głowa, wyszli i drzwi okuratnie zaklu- 

czyli, Został sie ja sam. Dotulił sie 
do głowy: a coż? — goła jak łysa 
i zimna jakaści zrobiwszy sie. Popa- 
trzył ja na okna. A okna zakratowa- 
na — niema mnie ratunku i dość! 
Hora haniebna mnie chwyciła aż sły- 
sza ja: chtości drzwi odczynia. Patrza: 
aż tu jeszcze jeden biały chałat we- 
szedszy, ogromniasta piła w ręcach 

trzyma i taka mowa mówi: zaraz no- 
ga tobie piłować będa. Ale nie chcem 

ja coby twoja dusza do piekła poszła 
i, znakiem tego, księdza tobie do spo- 

wiedzi przyszła coby ty, jak umrzysz, 

prosto do chwały Boskiej potrafiłt* 
Późniejszo poro stanoł naprzeciwko 

mnie i kilko razy paleomi po zębach 
piły przejechał, jakby ostrości jej pro- 
bował... Nie wytrzymał już ja dłużej. 

* Jak skocza z zydelka, jak pójda przez 
drzwi, do sieni, przez ganek, na ulica 
—tyle mnie i widzieli. 

Jak i kiedy ia przybił sie do cha- 

ty — i sam nie wiem. Pamiętam tyko 

co baba wpuścić mnie nie chciała, 

myśląc, co to fiksat jakiści z ogolona 

głowo do jej przyleciał... A na drugi 
dzień, kole południa, pan ze dworu 
powracał z Oszmiany. Zajechał do 

mojej chaty, stanoł na progu, pogro- 

ził palcem i powiedział: „Nu, Win- 
centy, my teraz — kwita! A jak raz 
jeszcze ciebie na łapaniu ryb przy- 

chwycę — to ci nie taki primaaprilis 
wyprawię*. Zawrócił sie i pojechał. 

A ja tyko w ta pora zgad, co pan z fel- 

czerami był zmówiwszy Sie co mnie 

strachu napędzić i pomy: lał ja sobie: 

co kużdy ma swego primaaprilisa a 

mėj chibo — jak najgorszy! 

 



Mr. 82 (2324: 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Krwawy napad. ч 

We wsi Kołodczyno na przechodzącego 

Michała Petrusewicza napadło kilku osobni- 

"ków, któ:rzy zadali mu drągami kilka cięż- 
kich ran w głowę. Gdy Petrusewicz nieprzy- 
tomny padł na ziemię, jeden z napastników, 
jak później zostało ustałone niejaki Alek- 

sander Soniez dobił nieprzytomnego drągiem 
po głowie. Petrusewiez doznał bardzo cięż- 
kiego uszkodzenia ciała. W! stanie beznadziej 
nym przewieniono go do szpitala. Przyczy- 
na napadu — porachunki osobiste Aleksan- 
dra Sonicza aresztowano. (c) 

  

Postawy. 
Woźnica symuluje napad rabunkowy. 

Wi dnia wczorajszym na posterunek po- 
Aieji w Postawach zgłosił się niejaki Konstan 
ły Wołoch z zawodu woźnica świadez; 
że w drodze do Postaw napadnięty został 
przez nieznanych mu osobułków, którzy 

zrabowali mu ić zł. należących do jego go- 

podarza, przyczem napastnicy w razie оро-, 

ru grozili mu śmiercią. Wdreżone docho- 

dzenie ustalilo, že Wołoch napad symuluje 

bowiem 14 zł. przepił wraz z kołegą w miej- 

(e) 

  

    

   

  

  
  

seowej karczmie. 

Motodeczno. 
Znowu awaniura rekrueka. 

Z Mełodeczna donoszą, iż w czasie od- 
jazdu poborowych pociągiem ze stacji ko- 
lejowej Prudy kilku pijanych rekrutów wy- 
wołało awanturę a następnie bójkę. W eza- 
sie bójki w budynku stacyjnym w Prudach 

nie zdołano za- 
ciem pociągu w 

do wagonu i od- 
(e) 

   

  

     

Gs į chw A 
jechali w kierunku Wilna. 

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ui. 3-g6 Maja, tel. 94. 

  

/Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

    

Lida. 
Rada Miejska. 

W. dniu wczorajszym godziny 2 
rano odbywało się „przy pełnym kom- 
posiedzenie rady miejskiej, na którem 

, statuty i uchwały podatkowe według 
ustawy samorządowej z małemi po- 

mi. oraz rozpatrzono budżet admini- 
biorstw miej- 

który w dochodach 
17.000 zł. Ze względu 

a budżetu — 
rozpatrywana w środę 
Wedle ostatnich obli- 

nosi 88.750.000 zł., 
kwoty 2.447.000 

od do 

  

     
   
   

   

   

    

  

n: 
wydatki — będzie 
następnego tygodnia. 

В Lidy w 

         

     
    

złotych. 

Brześć nad Bugiem. 
Ujęcie spraweów licznych kradzieży. 

BRZEŚĆ n/BUGIEM, (Pat).. Policja w prze- 
tiągu dłuższego czasu nie mogła wpaść na 
trop sprawców szeregu większych kradzieży, 
%miórych dokenano w Brześciu w ciągu ostat- 

  

2 от do bieguna połodniowego | 
NASTĘPNY PROGRAM: Przepiękny film dźwiękowo-śpiewny 

„Pieśniarz gór' z Lawrence Tibett w roli głównej. 

kiłku lał a mianowicie: w roku 1926 
zakład jubilerski 

25.0009 zł., w 

nich 
okradziono w Brześciu 
B-ci Majesów na ogólną kwotę 
roku 1927 — sklep galanteryjny Taksina 

pjby — na kwote 3.000 zł. tymże raku 
skradzicno Janie Ozersonowi biżuterję wart. 
6.000 zł, w roku 18 —sklep galanteryjny 

Finkielsztejna Benisza, na sumę 4.008 zł, w 

roku 1929 skład maszyn i patefonów Fel- 

mana Josela na ogólną sumę 8.060 zł., zaś 

w reku 1930 skradziono z magazynów Ко!е- 

jawych m. Włodawy tytoń wart. 8.000 zł. 
Obecnie władze deze wykryły sprawców 

tych kradzieży. Są nimi: Jan muk, zam. 
we wsi Orchowo, pow. brzeskiego, Dymitr 
Feskot, m-c wsi Tomaszówki k/Włodawy 
oraz brat jego Michał Feskof zam. w Brześ- 
ciu. Aresztowano również w związku z temi 
kradzieżami kilku paserów zam. we Włoda- 
wie, u który skradzio- 
nych przedmiotów, wart. 3.000 zł. 

      

  

  

    

   

    

     
   

  

    

  

dy gorzkiej 
aptekach. 

Powody ustapienia p. Adama 
_. Piłsudskiego. 

Dowiadujeniy się, że powodem zgło- 

szenia dymisji i przejścia na emery- 
turę buchaltera głównego Magistratu 
p. Adama Piłsudskiego — jest kata- 
strofałny stan finansów miejskich i 
brak jakichkolwiek radykalnych po- 

sunięć Zarządu miejskiego w celu u- 

zdrowienia gospodarki. Wobec tego, 
že ostrzeżenia głównego buchaltera 

były stałe ignorowane prżez kierowni- 

<two finansów miejskich — p. Pił- 

sudski był zmuszony do wycofania się 

z prac miejskich. 
Jest charakterystycznem, że p. Pił- 

sudski pracuje w Magistracie od lat 
przeszło 30-tu i jest najlepszym znaw- 
cą gospodarki naszego Samorządu. 
Jego ustąpienie, wobec towarzyszą- 
cych temu okoliczności, należy uwa- 

żać za wypadek wyjątkowo niepo- 

myślny dła miasta. 

Zdjęcie pieczęci z mieszkania 
ś. p. ks. Biskupa Bandurskiego. 

W dniu wczorajszym władze są- 
<lowe w obecności członków rodziny 
Ś. p. ks. Biskupa Bandurskiego pp. 
„Jadwigi Bielakowskiej z Warszawy i 
Stanisława Bielakowskiego z Sokala 
(miejsce urodzenia 5. p. Biskupa Ban- 
durskiego) oraz b. sekretarza zmar- 

łego Biskupa p. Wacława Barona ol- 

      

warły b. mieszkanie ks. Biskupa Ban- 
durskiego zajdujące się w Pałacu Re- 
prezentacyjnym, które dotychczas by- 
ło opieczętowane przez władze sądo- 
we. Zdjęcie pieczęci nastąpiło celem 
sporządzenia spisu pozostawionego 
przez Zmarłego majątku ruchomego 

  

Wiosna się rozpoczęła — kiedy rozpocznie się dalsza konser- 

wacja Zamku? 
  

Samobójstwo znanego w Wilnie kupca 
W dniu wczorajszym w godzinach po- 

południowych lotem błyskawicy obiegła mia- 

sto wiadomość o samobójstwie znanego w 

Wilnie kupea i właściciela hurtowni win i 
wódek przy ulicy Zawalnej Stanisława Bu- 
kowskiego. 

Przed dwoma dniami Bukowski znikł 
nagłe z Wilna. Dokąd udał się i gdzie prze- 
bywał nikt nie wiedział, bowiem tragicz- 
nie zmarły O o tem sie powiadomił. 

Dopiero wczoraj w godzinach porannych 
łajemniea została wyświetlona, 

Przejeźdni szosą Niemenczyńską powia- 
alomili posterunek policji w Pośpieszce, iż 
przy szosie na 6 kilometrze od miasta na 
jednem z drzew wiszą zwłoki mężczyzny w 
wieku średnim, ubranego dostatnio. 

Po otrzymaniu tej wiadomości na miejsce 
wypadku natychmiast udali się przedstawi 

+iele polieji, którzy we wskazanem miejscu 

rzeczywiście znaleźli zwłoki wisielca. Z 0d- 
nalezionych przy nim dokumentów ustalo- 
no iż jest mieszkaniec Wilna Stanisław Bu- 
kowski. 

     Po przybyciu na miejsce przedstawicieli 
władz sądowo-śledczych zwłoki Ś. p. Bukow- 
skiego przewieziono do kostniey szpitala św. 
Jakóba. Przeprowadzone dochodzenie poli- 
cyjne rzuca pewne światło na przyczynę na- 
głego opuszczenia miasta przez tragicznie 
zmarłego oraz na powody, które skłoniły 
go do samobójstwa. Ze względu jednak na 
toczące się w dalszym ciągu śledztwo, jak 

również na niektóre nie zupełnie jeszcze wy 

raźne okoliczności ujawniać szczegółów nie 

możemy. 

Stanisław Bukowski dobrze był znany w 
mieście. Przed laty trzymał na spółkę z bra- 
tem, popularną w mieście piekarnię i cukier 
nię przy ulicy Wielkiej (vis-a-vis poczty). 
Nad rodziną Bukowskich zawisło jednak ja- 
kieś tragiczne fatum. Przed dwoma laty 0- 
debrał sobie życie brat jego, a obecnie tra- 
sioje życie zakończył i Stanisław Bukow- 
ski, 

Tragiczna śmierć Bukowskiego wywarła 
w sferach kupieckich silne wrażenie. (e) 

Zuchwała afera kolejowa. 
Ui-ci wydział karny Sądu Okręgowego 

*ozpatrywał sprawę grupy aferzystów kołe- 
jowych, którzy w ciągu kwietnia, maja i 
<ZETwcą 1930 r. dokonałi zuchwałych oszustw. 

Oto do różnych firm warszawskich zgła- 

szał się w charakterze kupca z Wilna nie- 
znajomy, podający się za Rubina Herca. 
M mawiał on całe partje towarów, wpła- 

<ał minimalny zadatek i polecał przesyłać 
ua swe nazwisko za zaliczeniem kolejowem 
lub bankowem do Wilna. 

Towar, którego wartość w każdym wypad- 
ku przekraczała 4,000 zł., eksped wano do 

Wilna, lecz zamawiający po odbiór przesyłek 
nie zgłaszał Się, a wobec tego po jakimś cza- 
sie przesyłki zwracano nadawcom. 

Przy odbiorze jednak okazywało się, że 
aczkolwiek powierzchownie zewnętrzne opa- 
kowania przesyłek są podobne, to jednak 
miast towaru wysłanego zawierają bezwar- 
tościowe przedmioty. > Ž 
Dochodzenie w tej zagadkowej sprawie po- 

wierzono specjaliście do spraw kolejowych 
st. przodownikowi sł. śl., p. S. Derwińskiemu, 
który po mozolnych dociekaniach ustalił, iż 
Sao aaa kupcem zamawiającym towary był 

kie Gutfrajnd, zaś inicjatorem i kierowni- 

Rooszukańczej akcji niejaki Izaak Fiszer. 
ombinacja polegała na tem, że kiedy 

nadszedł towar z Warszawy do magazynów 

  

   

  

kolejowych, przy pomocy wiajemniczonych 
w aferę magazynierów kopjowano zewnętrzne 

cechy opakowań towaru i łudząco podobne 

przesyłki wysyłano z N.-Wilejki lub Landwa- 

rowa do Wilna. Kiedy znalazły się już bliź- 

niacze ładunki w magazynie, zjawiał się od- 

biorca przesyłki nadanej z podwiłeńskiej sta- 
cji, a dzięki „pomyłce hże magazynierów 

otrzymywał paczki nadane z Warszawy. 

Do Warszawy zaś, jako niewykupione 
przez rzekomego Herca, wracały przesyłki 
fikcyjne, oczywiście z zawartością bez war- 

tości. 
W wyniku śledztwa ujawniono, że usłuż- 

nymi magazynierami byli Władysław Kwiek 
i Eugenjusz Groński, których wraz z po- 
przednio zdemaskowanymi Gutfraindem i Fi- 
szerem postawiono w stan oskarżenia. 

Gutfraind zdołał w międzyczasie zbiec. 
Na ławie więc oskarżonych zasiadło trzech 
pozostałych podsądnych. 

Rozprawa pod przewodnictwem wicepre- 

zesa p. W. Brzozowskiego i przy udziale p. 
p. sędziów St. Miłaszewicza i Cz. Sienkie- 
wicza dowiodła winę oskarżonym, a wobec 
tego sąd skazał każdego z podsądnych na 
zamknięcie w więzieniu przez 3 lata, a nadto 
zasądził od nich 12.000 zł. tytułem poweto- 
wania strat spowodowanych. 

  

    

    

       

    

  

  

   

    
Ka-er. 

    

K Uh) BK W TST SEN 85 KZT 

KRONIKA 
Dziś: Ezechiela Pr. 

  

Niedziela Jutro: Leona Wieik. 

10 Wschód słońca — g. 4 m. 34 

Kwiecień || Zachėd |, — g. 18 . 07 
Sgoztrzeżania Zskładu Motesrelcyj! Ч. $. В. 

w Wilnie + dis 9 IV — 1932 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 750 

Temveratura óredsia — —- 2° С. 

5 uajwyżeza: -- 6° С. 

а najaižezas —- ° С. 

Opad: 1,2 
Wiatr: zachodni. 

Tendercja: wzrost. 

Uwegi: zachm. zm., przelotny deszcz i śnieg 

MIEJSKA. 

— NOWE OBLIGACJE POŻYCZKI AN- 
GIELSKIEJ. W dniu wczorajszym przybył 
do Wilna delegat Ministerstwa Skarbu rad- 
ca ministerjalny p. Mholl. Przyjazd jego 
związany jest z likwida pożyczki angiel- 
skiej. Wezoraj w godzinach południo h 
odbyło się w związku z tem nadzwycza 
posiedzenie Magistratu z udziałem przedsta- 
wiciela Ministerstwa. Tematem konferencji 
była sprawa wypuszczenia nowych obligacy 
pożyczkowych i wyca ych, wypusz- 
czonych w reku 1913 

    

    
     

  

  

   
   

  

   

ARTYSTYCZNA. 

tawa Obrazów Metywów Wileń- 
ałej W: wie Sztuki w Wilnie 

  

Mickiewicza 6, cieszy się wiełkiem 

powodzeniem. Zainteresowanie publiczności 

coraz wzrasta. 

Podczas ostatnieh dni ilość obrazów z 
cznie się powiększyła. Między innemi zo 
ły sprzedane obrazy następujących artystów. 

mala 
Horyda Józefa, 

miery, Załkin 
bowskiego Mo, 

Wysława otwarta codziennie od godz. 10 

rano do 7 wiecz. 

Wejście 30 gr., dla uczniów 20 gr. 

WOJSKOWA. 

— Pobór rocznika 1911-go. Władze ad- 
ministracyjne, jak się dowiadujemy. zakoń- 

zyły już definitywnie prace przygotowawcze 
do poboru rocznika 1911-go.. Program prac 
Komisji poborowej został już przesłany do 
Urzędu Wojewódzkiego i natychmiast po z: 

dzeniu zostanie rozplakatowany w mi 

     
      

  

Adamskiej-Rouba 
Szera Jakóba,      

    

     

    

  

      
ru podatku 

wojskowego, są jak już y. w peł- 
nym toku. W tych dniach referat wojskowy 

Magistratu prześle do wydziału finansowe- 
go Magistratu az osób podleg: 
podatkowaniu, z ników od 19 
podczas przeglądu wojskowego 0! 

tegorje C. D lub E. Pozatem czę arszych 

roczników, którzy otrzymali takąż kategorję 
w okresie od 1924 roku również podpada 
pod obowiązek podatkowy. Niektórzy płat- 
nicy podatku wojskowego, którzy posiadają 

większe zarobki opłaca mają dodatkowe 

kwoty na rachunek podatku wojskowego w 

postaci dodatku do podatku dochodowego. 

— Rocznik 1897 olicerów rezerwy. W 

uzupełnieniu ogłoszonego przez nas dnia 2 

marca b. r. komunikatu P. K. U. Wiilno—Mi 
sto o tegorocznych ćwiczeniach wojskowych 
donosimy, że ćwiczenia te obejmą oficerów 
rezerwy nietylko z roczników 1904, 1900, 
1899, ale także z rocznika 1897. 

Z KOLEI. 
— Zarząd Ogniska KPW. Wiłno powiada 

mia, że w lokalu Ogniska Kolejowego Przy- 
sposobienia Wfojskowego, przy ulicy Kolejo- 
wej Nr. 19, dnia 23 kwietnia 1932 r. o godz. 
17 w pierwszym terminie i o godz. 17 min. 
30 w terminie drugim, w myśl par. par. 14 
i 18 Statutu zostaje zwołane zwyczajne do- 

roczne walne zebranie członków Ogniska 

KPW. Wilno z następującym porządkiem 

dziennym: 1) Zagajenie, 2) Wybór prezyd- 

jum zebrania, 3) Sprawozdanie tepującego 

Zarządu, 4) Sprawozdanie Komisji Rewizyj- 

nej, 5) Dyskusja nad sprawozdaniami, 6) Wy 

bory nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i 
Delegatów na Zjazd Okręgowy, 7) Wolne 
wnioski. 

Obecność wszystkich członków jest ko- 

nieczna. 

        

   

  

      

    

     

  

   

  

  

   

— Il-ga Rewja Kolejowa w Ognisku. Dziś 
o godzinie 20, w sali Ogniska Kolejowego 
ulića Kolejowa 19 wystawioną zostanie arcy- 

zabawna i wesoła Rewja Kolejowa p 
Świętochowskiego, Lwicza i inn. p. t. 
ślepym torze”. z uroczą pp. Wandą Bisz 

ską, Thorzanką, Rymkiewiczówną, Święto- 

chowskim, Rewkowskim, Szembergiem, Lwi- 

czem, Konstantynowiczem, Pawliczem i Rad- 

wanem na czele. 

W programie najładniejsze melodje se70- 

nu! i przeboje stolicy. Tańce! Kuplety! Re- 

welersy! Orkiestra Jazz! Dekoracje art. 
teatr, Miejsk. M. Makojnika, reżyserja Ka- 
rol Wyrwicz-Wichrowski. Ceny miejsc niskie 

bo tylko od 50 groszy. 

   

      

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

. — Nowy Zarząd chóru „Echo“. W. dniu 
31 marca 1932 r. odbyło się doroczne Wal- 

ne Zebranie członków chóru „Echo, na któ- 
rem dokonano wyborów nowego Zarządu 
w składzie następującym: prezes p. r 
Filipowicz, wice-prezes p. Antoni Jasieniec- 
ki, sekretarz p. Piotr Romanowski, skarbnik 

p. Władysław Cynk, gospodarz p. Kazimierz 

Kuchter, bibljotekarz p. Witold Polidow- 

czyk. 
Kierownikiem artystyczsym i 

tem chóru pozostał nadal p. prof. Wła 
Kalinowski. 

Zarząd załatwia wszelkie sprawy związa- 

ne z przyjmowaniem nowych członków w po. 

niedziałki i czwartki od godz. 19 do 21 w 
lokalu przy ulicy Oranżeryjnej Nr. 3—1. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Peowiaey! W) niedzielę dnia 10 kwiet- 
nia r. b. o godz. 18 odbędzie się herbatka 
dyskusyjna w lokalu przy ulicy Miekie a 
44 m. 20 (dr. Łukiewicz). Jak zwykle na 
herbatce zostaną wygłoszone referaty z serji 
„Przyszłościowych*  („Wiłeński dostęp do 

Morza p. T. Nagurski) i „Przeszłościo- 
wych* („Dzieje P. O. W. w Kowieńszczyźnie 
— p. Bądzyńskij. + 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Strajk szewców rozszerza się. Strajk 

szewców trwa w dalszym ciągu. Wczoraj po- 
rzuciło pracę 500 szewców _ mechanicznych 

hurtowych i obstalunkowych, Ogółem więc 
strajkuje obecnie 1500 szewców. 

Próby porozumienia się z pracodawcami 
nie dały rezultatu 

  

       

dyrygen- 
ysław     

  

  

      

  

— Nowy Zarząd Związku Cechów. Przed 
paru dniami odbyły się wybory prezesa Zwią- 
ku Cechów, którym został p. Apolinary Ślu- 
sarski. Wiceprezesem obrano p. Michała Żyt- 
kiewicza, posiadającego wielki mir w sferach 
rzemieślniczych. Sekretarjat objął p. W. Jan- 

kowski, a najtrudniejszą funkcję w dzisieja 
szych warunkach mianowicie skarbiec powie: 
rzono p. Michałowi Oszurko — niestrudzonea 
mu filarowi rzemiosła naszego. P, Bolesław, 
"Tarasewicz jako członek Zarządu, zaś pp. 

Franciszek Chrul, I. Kawecki i J. Bieńkuński 
jako zasiępey będą brali czynny udział w ob- 
radach i pracy Zarządu, który do pracy już 
przystąpił. 

      

Rzemiosło jest obecnie dosłownie upośle- 
dzone i wspólna ak samoobron 
nieczną i palącą potrzebą chwili. W 
iż powyższy Zarząd, składający się z wypró- 
bowanych, społecznych rzemieślników nie po- 
żałuje wysiłków, by nie dopuścić rzemiosła 
naszego do ostatecznej zagłady. 

    
   

      

  

    

  

Ofiarnemu, długoletniemu prezesowi Zw 
Cechów p. Ksaweremu Gorzuchowskiemu zło- 
żono serdeczne podziękowanie. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Bezrobocie spada. Podług ostatnich 

danych stan bezrobobocia na terenie Wilna 
w gu ubiegłego tygodnia uległ ponownie 
zniżee. W| stosunku do tygodnia poprzednie- 
go bezrobocie zmniejszyło się o 11 osób. 
Obecnie Wilno liczy blisko 6000 bezrobot- 
nych. Najwięcej bezrobotnych notują kroni- 
ki PUPP, wśród robotników niewykwalifiko- 
wanych i pracowników umysłowych. 

KOMUNIKATY 
— Przekazanie kierownictwa b-ki pań- 

stwow. im. Wróblewskieh. W, dn. 9 kwietnia 
32 r. o godz. 12-tej miał miejsce akt prze- 

kierownictwa b-ki państwowej im. 

  

     
  

  

    

      

Ustępuj erownik d 
dyrektor Bki Uniwersyteckiej w War 
oraz vicepre; Komitetu T Pom. 
im. Wiróblewskich Ludwik Abramowicz p 
kazali zbiory wieczyście zdeponowane pr 
Komitet Bibljotece Państwowej — nowemu 
kierownikowi prof. dr. E. schmiedrowi. 
zaś gmach państwowy biory stanowi 
własność państwa nowy kierownik prz 
od dyr. dr. St. Rygla. 

Uroczysty akt odbył się w obecności ca- 
łego personelu Pibljoteki, żegsającego ustę- 
pującego Kierownika. Przema li również 

pp. L. Abramowicz. dyr. dr. Stefan Rygiel 
i prot. Koschmieder. 

TEATR | MUZYKA 
y koncert laureatów na Po- 

hulanee. D w niedz. 10 kwietnia o go- 

dzinie 8-ej wiecz. w gmachu Teatru na Pohu 
lance odbędzie się I y recital fortep'ono- 
wy z cyklu koncertów dzanych pod pro- 
tektoratem Il-go Międzynarodowego  Kon- 
kursu im. Fryderyka Chopi w Ws 
wie. Dzisi koncert wypełnią lau 

ily Herz Kurt Engel (Aust 

          

    

    
  

   

    

  

     

  

    

    

    

  

   

   

      

          

   
    (w 

  

siejszy koncert zgromadzi tłumy pub. 
ci. Bilety honorowe oraz ulgowe nieważne. 
Kasa czynna dziś. od godz. 11 — 4-tej pp. 
w Teatrze Lutnia, od godz. 5-tej w Teatrze 

na Pohulance. 
Jutro, w poniedziałek 11 kwietnia o godz. 

8-ej wiecz. — Jl-gi recital fortepianowy z 
udziałem: Imre Ungara (Wegry) i Zuzanny 
de Meyer (Belgja). Na poniedziałkowym kon- 
cercie wszystkie bilety sprzedane. 

— „Beben* z udziałem Antoniego Ró: 
go w Łutni. Dziś, w niedzielę 10 kwiel- 

nia o godz. 8-ej wiecz. wesoła i pogodna ko- 
medja p. Wiebera i H. de Grose p. t. „Bę- 
ben* z udziałem wybitnego artysty Teatrów 

rszawskieh Antoniego Różyckiego, w 0- 
niu zespołu Teatrów Miejskich. Antoni 
cki odtwarza postać Maurycego Dela- 

noy z nieprzepartym urokiem i tempera- 
mentem, stwarzając niezapomnianą kreację. 
Rolę „Bębna* gra p. H. Kamińska, 

Jutro, w poniedziałek 11 b. m. o gadz. 
8-ej wiecz. „Bęben* z udziałem Antoniego 
Różyckiego. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

-— „Mam lat 26% — na Pohulanee. Dziś, 
w niedzielę 10 kwietnia o godz. 4-ej pp. 
ukaże się po raz 34-ty frapująca sztuka 

„Mam lat 26%, po cenach popołudniowych. 
Ciekawe zagadnienia społeczne doby obec- 
nej oraz interesująca inscenizacja — zjed- 
nują sztuce niebywałe powodzenie. 

— „Ich synowa* — w Lutni. Dziś, w nie- 
dzielę dnia 10 kwietnia o godz. 4-ej pp. u- 
każe się po raz ostatni niezwykle wesoła. 
najnowsza komedja Grzymały-Siedleckiego 
p. t. „Ich synowa” 0 podkładzie satyrycz- 
nym. Ceny miejsce popołudniowe. 

— 10-lecie pracy seenicznej K. Wyrwicz- 
Wichrowskiego. W najbliższą sobotę, dnia 
16 kwietnia o godz. 8-ej wiecz. odbędzie się 
w Teatrze Lutnia uroczyste przedstawienie 
ku uczczeniu 10-letniej pracy: scenicznej na 
terenie Wilna Karola Włyrwicz Wichrowskie- 

go, który weźmie udział w komedji p. t. 

„Miłość czuwa”. 

RADJO 
NIEDZIELA, DNIA 10 KWIETNIA B. R. 

10.00: Nabożeństwo ze Lwowa. 11.58: Sy- 
gnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15: Po- 

ranek symfoniczny z Filharmonji. 14.00: 
Audycje rolnicze. 15.55: Audycja dla dzieci. 
16.20: Audycja dła wszystkich. 17.15: Zaba- 
wa i sztuka bawienia się — odczyt. 17.30: 
Pogadanka prawnicza z cyklu „Kobieta ma 
głos”. 17.45: Koncert. 19.00: Pieśni litewskie. 
19.20: „Co się dzieje w Wilnie*? — poga- 
danka. 19.40: Program na poniedziałek. 
19.45: Słuchowisko, 20.15: Koncert w wyk. 
Abrama Lufera i Leonida Sagałowa, laurca- 
tów konkursu Chopina. 22.00: Koncert. 22.40: 
Kom. i muzyka taneczna. 

DZIAŁEK, dnia 11 kwietnia 1932 r. 

: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien 

5: Miu romantyczna _ (płyty) 
: Kom. 15 Odczyt dła maturzystów. 

Piosenki Hanki -Ordonówny (płyty). 
Lekcja francuskiego. 16.40: Codzien- 

odcinek powieściowy. 16.50: Koncert 
y (płyty). 17.20: „Pomnik Mic- 

  

    

  

              

   
             

  

ny 
dla młodz 
kiewicza podług projektu Henryka Kuny* 

    

— pogad. 17: Muzyka lekka. 18.30: „Sto- 
sunki etnograficzne na Litwie odczyt. 
18.50: Transm. Akademji ku czei Śp. Ary- 
stydesa В da. 19.50: Pieśni do słów Go- 

ethego w wyk. Włandy Hendrychówny (sop 

ran). 20.15: Pras. dzien. radj. 20.30: Wi- 

leński komunikat sportowy. 20.40: Prog- 
ram na wtorek. 20.45: Wywiad z Kazimirą 

Iłakowiczówną. 21.00: Operetka „Dama w 
czerwieni* — R. Winterberga. 28.00: Mu- 
zyka taneczna. 

WTOREK, DNIA 12 KWIETNIA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien- 
ny. 1ć.11: Muzyka, romantyczna i poroman- 
tyczna (płyty). 15.15: Komunikaty. 15.25: 
Odczyt dla maturzystów i audy dla dzieci. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 16 50: 

płyt. С. Debussy Nocturny. 
y sztuka umarła*? — odczyt. 17.50* 

Popularny koncert symfoniczny. 18.30: Kom. 
Aeroklubu Wileńskiego. 19.00: Przegłąd li- 
tewski. 19.20: Pogad. o współczesnej kultu- 
rze polskiej. 19.40: Program na środę. 19.45: 
Prasowy dzienik radjowy. 20.20: „Wiosna 
idzie* — feljeton. 22.45: Komunikaty. 23.00: 
Koncert symfoniczny (płyty). 

  

  

          

    

NOWINKI RADJOWE. 
DLA SZEROKICH WARSTW. 

Druga zkolei audycja dla wszystkich o 
godz. 16.20 zawiera popularną pogadankę z 
zakresu geografji, słuchowisko p. t. „Józiu- 
kowa niedziela* według H. Szpyrkówny oraz 
muzykę taneczną z płyt (tańce polskie). 

DLA MŁODEJ GENERACJI. 

W. programie dła dzieci starszych i mło- 
dzieży znajduje się dzisiaj jotygodnik p. 
t. „Co się dzieje na świecie pracowaniu 
red. Milewskiego. W drugiej części zabie- 
rze głos prof. Aleksander Janowski. który 
mówić będzie o „Pierwszem kłamstwie i 

  

    

        

  
  

ORDON PRZED MIKROFON 

W? poniedziałek o g. 16.26 usłyszymy w 
radjo znakomitą piešniarkę Hankę Ordonów- 
nę, która odśpi y piosenki, a mianowi- 
cie: „Gdy jes a. „Uliczka w 
Barcelonie“, „S i na bis „Son- 
ny boy“. : 

JESZCZE O POMNIKU MICKIEWICZA, 

20 p. inż Stefan 
będzie mówił 

projektu 

  

   
    

Tegoż dnia o godz. 17 
Narębski, architekt miejski, 
o pomniku Mickiewie podług 
Henryka Kuny. Projekt ten,      
   

   
ulic Mickiew 
ten punkt miasta w niedługim czasie zmieni 
swój obeeny wygląd. 

IŁŁAKOWICZÓWNA MA GŁOS. 

O godz. 20.45 nadany zostanie z Warsza 
wy wywiad z doskonałą poetką i łaureatką 
nagrody literackiej m. Wilna p. Kazimierą 
Hłłakowiczówną. 

WIECZÓR PIEŚNI. 

piewaczy p. Wandy Hendrichów- 
ny zawiera w programie pieśni Mozarta, 
Schuberta, Schumanna, Liszta i Moniuszki. 

Przy fortepjanie p. Wł. Szczepański (godz. 
19. 

     

Re     

      

KU CZCI BRIANDA. 

  

   

  

   
Ku uczczeniu znakomitego męża słanu i 

przyjaciela Polski, zmarłego niedawno Ary- 
stydesa Brianda odbędzie się dzisiaj w War 

  

szawie w sali Rady Miejskiej ysta aka- 
demja. której fragment transmitować będzie 
radjo na wszystkie stacje od godz. 18.50 do 
19.50. 

  

      
  

KINA I 

„BUSTER SIĘ ŻE 

(Hollywood). 

Buster żeni się, Buster się pów 
żeni się i to w zbliżony 

e pierwszy raz, ale pozatem 
1 martwo głupkowaty, ja- 

my już, wiełokrotnie, choć 
e i w daleko lepszych filmach. 
n jednak „odslaw juž takiego 

idjotę, že chwilami mamy go powyžej uszu. 
Zasadniczo w całym tym filmie nie niema 
bardziej interesującego poza dwiema, czy 
trzema zabawniejszemi, bardziej oryginalne- 
mi w stosunku do poprzednich filmów Bu- 
stera Keatona, ale jakby ściągniętemi z ja- 
kichś francuskich fars, sytuacjami i typami, 

FILMY 
  

  

     

    

   

  

         

    

  

  

  

  

  

      
   

  

       

  

   

  

   

    

ta wielka chuda dziennikarka, te рг- 

туреЦе z „niewiastami, zabawny boy 
hotelowy 1 mają sporo  pokrewień- 
słwa z. typami i sytuacjami z fars pa- 
ryskich, co zresztą jest dla nich har- 
dzo  zaszczytnem. Wrażenie  pokrewień- 
stwa z _ francuszczyzną wzmocnione 
jest przez francuskie djalogi w stronie dźwię 
kowej filmu, co jest godne uznania. Napi 
sy polskie, mało i źle tłumaczą. (sk.) 

SPORT 
`МАКАВ! — OGNISKO 3:1. 

Pierwszy w sezonie mecz piłkarski odbył 
się wczoraj przy niezbyt sprzyjających wa- 
runkach atmosferycznych. Padający Śnieg i 

deszcz odstraszył wielu amatorów emocyj fo- 
otbalowych, mimo to na boisku Makabi ze- 
brała się spora garść zapaleńców. Obie dru- 
żyny wystąpiły w ym najlepszym składzie. 
W] szeregach Qgniska zadebiutował J. God- 
lewski, który doniedawna zasilał atak dru- 
żyny 1 p. p. Leg. i doskonały obrońca Laudy 
Lepiarski. W! Makabi wystąpił po raz pierw- 
szy nowy nabytek Ickowicz, pozatem drużyna 
oparta była na starych graczach: Birnbachu, 
Szwarcu i Rutsztajnie. Długa przerwa zimowa 
odbiła się na grze obu zespołów, które za- 
prezentowały pozióm bardzo słaby. Więcej 
inicjatywy i lepsze zgranie wykazała Makabi, 

która też słusznie zwyciężyła. Łupem bram- 
kowym podzielili się Sware (2) i Ickowicz. 

Dla Ogniska bramkę honorową zdobył W 
silewski. 

Dziś o godz. 3-ej odbędzie się mecz—re- 
wanż. (es) 

   

    

   

PAMIĘTNIK NURMI'EGO. 

Ogromne zainteresowanie w międzynaro- 
dowych sferach sportowych wzbudziła ksią- 
żka napisana przez Nurmi'ego, a będąca 
autobiografja „wielkiego milczka* Zami- 
łowanie do sportu przejawia Nurmi nader 
wcześnie. Już w siedemnastym roku życia 
przebiega 5 kiłometrów w ciągu 16 minut. 
Następne lata nie przynoszą jednak żadnych 
wyników zachęcąjących do dalszego tre- 
ningu, tak, iż otoczenie uważa Nurmi'ego za 
manjaka, „zwarjowanego na punkcie am- 
bicyj sportowych”. Dopiero wiosna 1920 
roku przynosi pierwsze owoce długoletniej 
pracy nad sobą. Większą część „Pamiętni- 
ków* stanowią op metody pracy, spra- 
wiające, iż książkę Nurmi'ego czyta się jak    
pierwszorzędnej wartości podręcznik ćwi- 
czeń sportowych. Nie będzie żadnej prze- 

  

sady, jeśli pówiemy, iż każ cażdy dzień życia 
„Latającego Findlandezyka“, to nieustan- 

  

ny wysilek w walce o utrzymanie szezyto-, 
wego poziomu možliwošci sportowych. Bie- 
gi i marsze, masaże i natryski, ciągła tros- 
ka o serce i bezwzględne poddanie się dje- 
cie — oto podstawy zawrotnej karjery Nur- 
miego. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Wobec ukazania się szeregu artykułów 
w gazecie „Slowo“, zatytułowanych „Tajem- 
nice chorej kasy* (Nr. Nr. 44, 49, 61, 67 i 

), artykułów zawierających szereg najzupeł 
niej bezpodstawnych zarzutów pod adresem 
Kasy Chorych w Wilnie, za pracę i działal- 
ność której jestem wobec Państwa i społe- 
czeństwa odpowiedzialnym, podaję do wia- 
domości, iż wymienionemi artykułami czuję 
się dotkniętym i obrażonym i sprawę prze- 
ciwko redakcji „Słowa* o oszczerczą obrazę 
skierowałem .na drogę sądową. 

Proszę przyjąć wyrazy szacunku 

E. Kątkowski. 
Komisarz Zarządzające 

Wilno, dn. 9 kwietnia 1932 r. 

      

  

Popierajele Przemysł Kralowy 
Liu a i 

OFIARY. 
Złożono w naszej redakcji: S. M. zł 5 

jako przegrany zakład z p. Dyr. Ro: 
lem na ochronkę im Biskupa Bandurskiego. 

& 

  

Na Komitet do spraw bezrobocia zebrane 
u pp. Nestorowiczów w dniu dla bezrobol- 
nych 12 zł. 

3 

Jak się przedstawiają 
najważniejsze pozycje 

bilansu P. K. 0. 

za rok 1931. 
W. ostatnim dniu ubiegłego 

roku budżetowego P. K. O. po- 
siadała: 

I) gotówką 
Zl. 168.818.560.29 

2) w lokatach 
Zł. 429.945.711.92 

3) w nieruchomošciach 
21.:„36.091.315.15 

Co razem stanowi 
ZŁ. 634.855 587.36 

Jak z powyższego wynika, P. 
K. O. wykazuje olbrzymi majątek, 
który powstał dzięki przezornej 
gospodarce finansowej. 
IRSN TEL ЗЕОНЕ 
NA WILENSKIM BRUKU 
WSTĄPIŁ NA BUTELKĘ PIWA I: PADŁ 

OFIARĄ OPRYSZKÓW. 

Agent handlowy p. B. Derwiński zamiesz- 
kały przy ulicy Lwo iej Nr. 52 wstąpił 

w dniu wczora m w godzinach popołud- 
z piwiarń na Pióromon- 

cie na butelkę piwa. W piwiarni przysiad- 
ło do niego trzech nieznanych mu drabów, 

żądali poczęstunku wódką. Gdy 
ski edmówił, osobnicy zażądali 5 zło- 

tych, gra mu w przeciwnym razie pobi- 
ciem. Derwiński obawiając się awantury dał 

jddane 5 zł. i opuścił piwiarnię nie prze- 
czuwajac nie złego. W, pewnym momencie 
został jednak znienacka napadnięty przez 
tychże osobników, z których jeden uderzył 
go dwa razy jakiemś tępem narzędziem w 
głowę, zadając poważne uszkodzenie ciała. 
Derwiński padł brocząc krwią na ziemię, 
zaś napastnicy zbiegli 

Do rannego Der kiego zawezwano po 
gotowie ratunkowe, które udzieliło mu pierw 
szej pomocy. 

O wypadku powiadomiono policję, któ- 

    

    

  

    

  

     

  

  

   

  

ra wŃzezęła docho. nie. 

GIERSZANOWA  OSADZONO WWIĘZIE- 
NIU. 

Zartzymany w dniu wczorajszym zawodo- 
wy złedziej Gierszanow, który w lekału Wy- 
działu Śledczego usiłował zasztyletować swo- 
ja „żenę*, decyzją prokuratury osadzony zo-   

  

      

stał w więzieniu na Łukiszkach. (e) 

WPADŁ DO STi | SS 
Przy uliey Kalwaryjskiej Nr. 120 pod- 

czas robót przy kopaniu studni wpadł do 
niej naskutek oberwania się czerpaka je- 
den z robotników, dozna, bardzo poważź- 
nych uszkodzeń ciała. Nieszczęśliwego wy- 
dobyto ze studni przy pomoey straży ognio- 
wej. Zawezwanie pogotowie ratunkowe prze- 
wiozło go do szpitała św. Jakóba. (e) 

POŻAR. 
W] dniu 9 b. m. o godz. 4-ej rano zapalił 

się dom drewniany, należący do Włodzimie- 
rza Krywińskiego (Wiitebska 12). Pożar pow- 
stał wskutek silnie napalonego pieca. Za- 
wezwana st pożarna ogień ugasiła. Stra- 
ty narazie nie ustalone, wypadku w ludziach 
nie było. 

PORZUCONE NIEMOWLĘTA. 
Wi.klałee schodowej domu Nr, 22 przy 

ulicy Zygmuntowskiej został znaleziony pod- 
rzutek płci żeńskiej, w wieku około 2-ch ty- 
godni. Podrzutka umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. W, tymże dniu w klatce 
schodowej domu Nr. 16 przy ul. Subocz zna- 
leziono podrzutka płci męskiej w wieku 
około jednego miesiąca przy którym była 
kartka „Ochrzczony dnia 13 marca r. b. — 
Stanisław'. Podrzutka umieszczono w przy- 

tułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 
znani sprawcy, za pomocą wytrychu 

dostali się do sklepu jubiłerskiego Józefa 
Djakowskiego (Zamkowa 18) i skradli róż- 
ną biżuterję wartości 718 zł. 

Ze świata mody. 
Kropki, groszki... 

Wiosna przyniosła nam modę tak prze- 
śliczną, że w dzisiejszych czasach kryzy- 
su będziemy: miały ką próbę, chcąc 
zwycięsko oprzeć się jej urokowi. Co mo- 
del, to ładniejszy. A przytem odmładzają- 
cy, korzystny, wesoły i powabny. 

A zatem komplety wiosenne skła- 
dają się z sukienki z lekkiej prążkowanej 

wełny, łączonej z jedwabiem, w ten spo- 
sób, że jedwab tworzy rodzaj bluzeczki, 
Mówię rodzaj, bo tego jedwabiu jest za- 
zwyczaj bardzo mało: wełna zachodzi z 
przodu trójkątem, sięgającym wycięcia szyji 
przypięta tam metalowym błyszczącym gu- 
zikiem, albo kwadratami z boku, docho- 
dzącemi aż pod pachy, lub też tworzy tó- 
dzaj szelek, na których rzekomo ma się 
trzymać spódniczka. A rękawki znów są 
krótkie, przeważnie bufki, ściągnięte na 
gumce, tak bardzo modne tego roku. In- 
nych rękawów (jeśli chodzi o krótkie) pra- 
wie się nie widzi w modelach tegorocznych. 
Co. się tyczy długich,. to tam obowiązuje 
jak najdalej posunięta fantazja: mogą być 
wszelkie ozdoby i upiększenia, rękaw 
nie był prosty. I słusznie - ki kostjum 
ma służyć nietylko na wiosnę, ale i w le- 
cie, kiedy dnie bywają gorące, a wtedy 
zdjąwszy żakiecik, jesteśmy prawie w lei- 
niej sukni. Żakiecik jest krótki, luźny, albo 
dopasowany do figury, zależnie od tego, 
czy ma być zapinany, czy też noszony TOZ- 
pięty. Jest leciutki, bez podszewki, jedyną 
jego ozdobą są metalowe guziki. Z przo- 

uje kolorwy jedwab bluzeczki. Mo- 
możny z paskiem lub bez, i jedno- 

i drugie jest modne. Komplet ieci- 

      

    

    

   

     

   

  

  

    

   

    

kiem zastępuje w zupełności wizytową su- 
kienkę. 

A teraz co do, jedwabiu na sukienkę. 
Otóż panuje tu niepodzielnie jeden deseń: 
groszki i kropki. Nie widzi się wprost in- 
nych. Zdawałoby się, że monotonne, a jed- 
nak jest w tem duża rozmaitość ze wzglę- 
du na niezliczone kombinacje kolorów. Ba- 
nana z granatowym, niebski z białym, 
wszystkie odcienie czerwone cieniowane, ró 
żowe i fraise z białym i czarnym, zielone 
z białym i cieniowane od bładych do naj- 
ciemniejszych... I połączenia z różnemi ko- 
lorami wełen, nieraz bardzo śmiałe. Naj- 
modniejsze są wszelkie odcienie granatowe, 
od szafiru począwszy. Ale bez groszków 
ani rusz — nawet tam, gdzie jedwab jest 
gładki, muszą być wyszyte groszki na rę- 
kawach, plecach, czasem w trójkąt, imitując 
apaszkę deseniową, na kieszonkach. „dest 

to deseń równie odmładzający i naiwny, 
jak spodniczki z szelkami, modne obecnie. 
które wyglądają. jakby były przeznaczone 
dla olbrzymiego rozmiaru pięcioletnich 
dzieci. Ale przecie największą załetą mody 
jest właśnie zdolność odmładzania. I dla- 
tego cieszmy, się, że obecna jest pod tym 
względem tak łaskawa. i zreszią — na- 
prawdę ładna. 

Anita. | 

   

   



  

  

       

  

4 KUR JE R 1В М КТ Nr 82 (2324) 

En Miejskie | oo „PI EŚ N 0 ATA M A N I E“ aa H. A. Schlettow. rL Oo KULU.GŁUOWY DKA DOROSŁYCH 
SALA MIEJSKA Z dostosowaną do akcji muzyką wystąpi orkiestra pod batutą M. Salnickiego. mentów ze zdrowiem! 

ulica Ostrobramska 5 Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejec: balkon 30gr., parter60gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

CENY ZNIŻONE: na | seans Balkon 50 gr., Parter 80 gr., na pozostałe seanse Baltos = gr, i T 
Dziśl Najnowszy Reż. Ai. Ford, kier. lit. red T. Konczyc. rolsch główn. Zosia 

przebój polski Legion ulicy Mirska, Stefan Rogulski, Radzio Fijewski, Jez Kobusz. 
Arcydzieło to jednocz. demonstruje się w Warszawie w kinie „Stylowy*. Nad progrem: Dodatki d+więkowe. 

Początek o godz 4, 6, 8 i I''15, w niedzielę o g. 2-ej. — —- WKRÓTCE: Anlołowie Piekła. 

JUTRO rewelacyjna premjera! 4.000.060 dolarów kosztowała realizacja tego filmu-arcydzieła. To, czego 
jeszcze nikt nie widział! Najgłośniejszy film doby obecnej! Film, który wstrząsnął światem! 

ANIOŁOWIE PIEKŁA. 
Te epokowe dzieło genjusza ludzkiego! To miłosny szept pragnących pieszczot kobiecychł To serce i sumie- 
nie ludzkości! To film, który oczarował MILLJONY! Nowe ujęcie tematyczne daleko cdbiegające od zwykłego 

szablonu filmowego. Film ten został zrealizowany przez słynnego miljardera ameryksńsk. Howardą Hughesa. 
Na |-szy seans ceny zniżone. Honorowe bilety nieważne. Początek seansów o godz 4, 6, В 1 10'15 

  

  

Bźwięk. Kino-Teatr 

Hollywocd 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

*miż BUSTER KEATON — BUSTER SIĘ ŻENI 
w arcywesołej komedji dźwiękowej p. t. 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 2, 4, 6, В 1 10`15. Na |-szy seans ceny zniżone. 

JUTRO najnowszy sukces światowy. B E T T Y A M A N N 
Dawno niewidziana ulubienica publiczności 

Miłostki Jaśnie Pani 

  

w wielkim filmie 
dźwiękowym p.t. 

  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

Dziś! 100% cudo-Hlm Klątwa radu mandarynów Niesam. dremat miłości i zemsty. 
dźwięk. Paramountu p.t. Tajemn. przep. zagadk. wschodu 
na tle tragicznych nieporozumień i potwornej zemsty Chińczyka. Udział biorą: znrkomita chińska gwiazda 

Anna May Wong i dawno niewidziany bohater filmu „Bitwy pod Czuszima* Sessue Raykawa. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. Ceny miejsc normalne. Początek o gydz. 4, w dnie świąteczne o g. Ż-ej 

światowe pwiardy flmowe, uiedodcięsicno MARLBNA DIBTRICH & miezrównan. GRETA GARBO 
X-27 (Szpieg) i Anna Christie 

  

Bźwięk. Kine-Teatr | 

PAN 
ulica Wielka 42. 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(ebok dworca kolejow.) 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
uł. Mickiewicza 9. 

rywalizują w jednym programie w swoich 
największych kreacjach w filmach p. t. 

Ceny normalne Początek o godz. 3.31, 7 i 1030. Dodatki dzwiękowe. 

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień. Najnowszy film dźwięk. produkcji 
polskiej, który wytw. przełom w dotychczas. szablonie filmów polskich D Z I K I E P 0 L A 

Realizacji genjalnego reżysera Józefą Lejtesa, twórcy filmów .Huragan* i „Z dnia na dzień”. 
Ze wzgł. na całość artystyczną filmu uprasza się o przybywanie punktualnie na początki seansów: 4, 6, 8 i 1015 
Dyrekcja kina „Pan* — pragnąc, w dobie ob przeż. kryzysu, udostępnić najszersz. masom odwiedzić największy 
dźwięk. polski „DZIKIE POLA* — postsnow. ceny biletów obniżyć: Dzienne — Balkon 50 gr., parter 80 gr., 
wojskowe i dziecinne 40 gr. Wieczorowe — Balkon 60 gr., III m. 80 gr.. Ii m. 1 zł., | m. 1 zł. 20 gr., ulg. 1 zł, 

EU TT 0L Nona koscase PaAt | Pata c hon 
w najnowszym swym pierwszym dźwiękowcu p. t. „W K 0 N K U R A c H* 

w dramacie мкк zma Emil Janning yz. W SIDŁACH KŁAMSTWA tragik świata 
W pozost. rol gł. Ester Ralson i Gary Cooper. Film ten przedstawia tragedję zdradzonego męża na tle życia 

Początek o g. 5-ej, w święta o g. 4-ej. — Następny program: Triumf miłości. górskiego małego miasteczka. 

a 

reżyseni Harry Peela „ . SZEŚĆ tygodni wśród apaszów 
z cyklu „Białych niewolnic*. W rol, główn Harry Peel i Davy Holm. 

Nad progiam: Król humoru Harold Lloyd p. t HAROLDEK PREZYDENTEM Komedja w 4 aktach. 

Dziś najnowsze 100% dźwiękowe Czarująca dźwiękowa 
arcydzieło Eryka Pommerą p. t. BOMBY NAD MONTE-CARL epopez miłosna. 

W rolach głównych: Sary Maritza, Hans Albers i słodka Liljana Heye. 

  

Dziś najnowsze jubil. arcydz. Selonowo-erotyczny 
dramat w 12 aktach 

  

Dźwiękowe Kino 

LUX 

Nad program: Dźwiękowa rysunkowa komedja Fiejszera. 

Dziś! Najpotężniejszy wszech- 
światowy przebój "dźwiękowy HADŻY MURAT (Biały Szatan) Lwa Hr. Tołstoja. 
Reżyserja Aleksandra Wołkowa. W rolach głównych: niezrównany król ekranu Iwan Możżuchin, czarująca 

w-g słyn. arcydzieła 

   
   

LZ © 

ERYDANA 
łasmys GSEMICZNO FARMACEUTYCZNA х 
AR KOWALSKI warszawa, 

„M. GORDON" 
NADESZŁY 

OSTATNIE NOWOŚCI 

  

    

  

     

   

  

         

  

WIOSENNEGO I LETNIEGO SEZONU 
DAMSKIE I MĘSKIE 

  

Nie czyńcie ekspery 

rzekomo równie dobrego, namówić. 

to marka wypróbow, w ciągu dziesiątków lat 

Dowiędziono profilaktycznie. 

SPÓŁKA AKCYJNA 

NIEMIECKA 26 

     
    

Nie dajcie się na nic innego 

„OLLA“ 

       

  

Or. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener- 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 35—8 wiecz, 

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 
Chor. kobiece. wenerycz= 
ne, nerządów moczowych» 
odg 12-2 1 4-—6 wiecz.. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

K. Blumomiez 
Choroby weneryczne;, 

skórne i moczopłciowe, 

  

  
  

  

  

w WI. E L K IM МУ В ОВ 2Е. ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od S—1 i 3—8, 

Ww. Z. P. 9. 

и 1 Aeniūsbar Zakład A K N A Miłosierna 2 i SKLEP BŁĄWATNY p £. i l K ū b fryzjerski telefon 8-95 ы! 
| zawiadamia Sz. Klijentelę, że z pow. kryzysu į | K A N | N Y TA N I E“ į G A 

ceny zostały znacznie zniżone. p 
— Proszę przekonać się. — 

SALONY: damski, męski i manicure. 

Urządzenie nowoczesne. — Obsługa fachowa. 

EJEEIEIEEJEEEIEEEFIEEĘJ 
(kład manufaktuy, jedwabiu i sukna 

CALEL NOZ 
Wilno, ul. Niemiecka 19, tel. 890 

powiadamia Sz. Publiczność, 
iż otrzymano w tym tygodniu 

OSTATNIE NOWOŚC 
WIOSENNE i LETNI 

Ceny niezwykie niskie. 
Prosimy przekonać się. 

СЫСЫГЫСаСА ССа аС е) а)) а) а1 а) 

Sprzedaje najtaniej: 
wabie sztuczne, markizety, 

  

pstrąg» tęczowego, sieji 

Informacji udziela: 
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S. CiSZEWSKIEGO —Wileūska 31 
muśliny, 

płótna koszulowe, 
prześcieradłowe, zefiry, płótna lniane. surowe, 
welwety, meteory, żorżety i jedwabie bieliźniane. 

perkale, 

Właścicielom i Uzięrżawcom 
jezior, stawów i rzek, 

oferujemy narybek łososia, pstrąga potokowego, 
jeziorowej, 

i zaoczkowaną ikrę sandacza. 

Ostatnie dnie przyjęcia obstalunków. 

Rybacko-Biologiczna Stacja Hodowlana 
w Białej Wace. 

Wilno, ul. Mickiewicza 22—2, telefon 13-56 

1 moezopłulowe, 

utica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

jed- 

  

Akuszerka 

Mija Lakneftwa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7, m, 5. 
W. Z. P. Nr. 69, 8526: 

Akuszerka 

Marja Areziną 
przyjmuje od 9 r. de 7 w. 

przeprowadziła się 
ul. Mickiewicza 22, m. 255 

W. Z. Nr. 3093 

Okazyinie 
Sprzedaje się japoński 
parawan, ręczny haft. 

  

sielawy 

  

  

  

S. RABINOWICZ Ši; 
poleca 

po tanich cenach w wielkim wyborze: 

Lecznica Lilewskiego Stow. Pomocy Sanil. 
Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

Przyjęcia 10 — 3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 

Zamkowa 20 m. 2. 

Okazyjnie 
sprzedam pokój jadalny- 
(Styłowy|. Zaułek Krupr 

niczy 3 — 34, 

    

  Mickiew. 11, tel. 15-61 Lil Dagower i prześliczna Batty Amznn. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr 

  

  

KOMPLETNA 
WYPRZEDAZ 
WYROBÓW KOSZYKARSKICH 

i TOWARÓW WYSORTOWANYCH 

W Busz, A. Jankowski i la 
ul. Wileńska 23 

  

   
   Zawiadomienie. 

ZAKŁAD MEBLOWY 

W. Mołodeckiego 
ZOSTAŁ PRZENIESIONY 

na ulicę WILEŃSKĄ Nr. 26. 
POSIADA MEBLE WŁASNEGO WYROBU 
TRWAŁE i TANIE, I POLECA SIĘ ŁAS- 

       
      

|WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopalń 

GÓRNOŚLĄSKICH koncernu „PROGRESS* 

poleca Gm M. DEULL, Wilno, 
BIURO — Jagiellońska 3, tel. 8-11 

Bocznica własna-Kijowska 8, tel. 399 

  

žin oka) GIIFOWY 
(I względnie 2 duże sale) 

natychmiast do wynajęcia. 
Dowiedzieč się: „Philips“ Sp. Akc., Mickie- 

wicza 23, telefon 1125. 

DARMO! STRASZAK SYSTEMU 
BROWNING i 150 nab. 

Dz. U. P. Nr. 234| otrzyma każdy kto 
zamówi u nas zegarek ze złota franc. ni- 
czem nie różn. się od prawdz. z gwar, 
złot. 6.95 (zam, 28) wyr. do minuty z 
wieczn, szkłem, 2 szt. 13, lep, gat, 7.95, 
12, 15, ze świec. cyferbl. i wskaz. zł. 8.95, 
12, kryty ankier z 3 kopertami 14.95— 

18—24, na rękę 13—15—18. Dewizki ze złota franc. 

  

  

Od roku 18:3 istnieje 

Wilenkin 
uł. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowa, kredensy, 

stoły, szaly, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

п dogodnych warmkach 
I NA RATY. 

NADESZkY NOWOŚCI. 
° 8324 

   
Niemka 

udziela lekcyj języka nie- 
mieckiego. Adres: Ulica 
Szeptyckiego 10/6. Kuryc- 
ka, od g. 11'/,—12!/, i od 

3 — 5 po poł. 

Kurlandka 
inteligentna, w średnim 
wieku, poszukuje posady 
zarządzającej Znam dob- 

powrozy, szpagat, 
szczotki i pendzie.     

czynny 11 — 6 pp. . i 
Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
Eszolkie zabiegi Jekarskie i rentgenowskie została obniżone. į 

  

  

    

  

   

6678 

  

Potrzebny wspólnik 
2.1000 zł. do rozpowszech- 
niania  opaientowanego | | lkiej odzieży od | 9 Piłei powierzchowności 
przedmiotu. Zbyt zapew - als ład ZłŁóWEH sumienna i b. pracowita TAE 
niony, czysty zysk nie| J' prużan Sk. Ap.| POSZUKUje pracy 
mniej 200 zł. miesięcznie. 
Dow. w Biurze Reklamo- 

  

” ARCYKSIĄ 

OSTRZEŻENIE! 
X, Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 

Р б wartościowe piwo w używane butelki „Patent* 

ŻĘCEGO 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 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

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

Molochron worki 
spec. do przechow. futer 

Mickiewicza 15, vis-a-vis 

  

      

        

Młeda panna 

Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil." 

Bardzo tanio 
sprzedam 

(od 200 do 400 sąż.) 

O warunkach dowie- 

dzieć się: ul. 

Tuskulańska 6—2 
Wydam w dzierżawę 
przedsiębiorstwo _wędli 
niarskie dobrze prospe- 
rujące, sklep i pracownia 
z nowoczesnem urządze- 
niem i elektrycznym na- 
pędem wraz z mieszka- 
niem w centrum miasta 

L. Knapik — Wilno, Wi- 
leńska 27. 

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma- 

Specjalność: poleki 
i łacina, rutynowany pe- 
dagog— Bakszta 17, m. 4. 

  

  

Do wynajęcia 
I łub 2 pokoje z kuchnięs 

i oddzielnem wejściem 
ul. Wileńska 26—8 

  

DO WYNAJĘCIA 
dający si lokal Do аан 

Bank, klub lub ogniske- 
przy ul. Wileńskiej Nr 26* 

umeblo-- 
P OKÓ wany 
duży z oświetl. elektrycz. 
do wynajęcia przy ulicy 

Kazimierzowskiej 11 m. I 

    

Upysżnism księżoczkę 
wojskową, wydanzy. 

przez P. K. U. Lida na. 
imię Klukiewicza Albina. 
JE Osówka, BOOM = 

men, pow. Lida. 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być: 
angažowana do biuras 
ва terminową pracę,, 
bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów-- 
nież wykonuję różne: 

    

SYDNEY HORLER. 

KRÓLOWA NOCY 
Przełożył Czesław Kozłowski. Powieść sensacyjna. 

— Podobno chciał mnie pan wi- 
dzieć — powtórzył gospodarz. Miał 
cienki. nieomal piskliwy głosik, cu- 

_dacznie kontrastujący z potworną je- 
go tuszą. Sprawiało to komiczne wra- 
żenie. 

— Cheiałem się zobaczyć z p. Bi- 
shopem. 

Że ten jegomość jest oszustem, to 
dła Holidaya nie było wątpliwe. Po- 
mijając już napomknienia Piotra Tra- 
illa, był przekonany, że dziewczyna, 
która mu tak dowierzyła, nie byłaby 
zdolna do konszachtów z człowiekiem 
tego typu. Rzekomy Bishop prezen- 
tował się wręcz odstraszająco. Wbrew 
swemu uśmiechowi, dobrze skrojonej 
odzieży i niezłym manierom, przypo- 
minał Holidayowi ropuchę. Nikczem 
ność aż promieniowała zeń. 

— To ja jestem Bishop. Zechce 
mi pan wyłożyć swą sprawę. Ale — 
tu obmierzły uśmiech rozpełzł się je 
szcze szerzej — ażeby panu dowieść 
swej bona fides, sam wytłumaczę po- 
wód pańskiego tu przyjścia. Nazywa 
się pan Gerald Holiday i jest sports- 
menem o wszechświatowej sławie. We 
środę, wracając z Riwiery do Anglji, 
miał pan romantyczną przygodę. 
Młoda dama niesłychanie uroczej po- 

KAWEJ PAMIĘCI SZ. KLIJENTELI. 
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co pan przyrzekł odnieść mi tu pod 
tym adresem. Słusznie mówię? 

— Pod niektóremi względami — 
odparł Holiday. Z trudem powstrzy- 
mał chęć wytarcia wstrętnego uśmie- 
chu z księżycowej twarzy interloku- 

tora. Miał jakąś instynktowną odrazę 
do niego. 

— Dlaczego tylko pod niektóremi 
względami, proszę pana? 

— Ponieważ obiecałem oddać coś 

człowiekowi nazwiskiem Bishop. 
Tamten tupnął nogą z gniewem, 

który — Holiday czuł to — był ro- 
biony. Ohydny uśmiech po chwili 
znów rozkwitł na jego twarzy. 

— (zyżem panu już nie mówił, 
że to właśnie ja jestem Bishop? 

— Owszem, mówił pan. 
— Potrzeba panu dowodów? 
— Uważam, że toby się przydało. 

Nie mam wyobrażenia, co ta paczusz- 
ka zawiera, ale wiem, że z jej po- 
wodu dokonano już jednej zbrodni, 
to też... him, muszę się mieć na ostroż 
ności. 

— Naturalnie. Ale co się tyczy 
owych dowodów... W jaki sposób mo- 
gę się spodziewać pana przekonać? 

Pytanie było istotnie krępujące. 
Holiday postanowił spróbować bluffu. 

1, 2, 4,6. Wysyłamy za zaliczeniem. W razie nie- 
spodobania się zwracamy pieniądze. Adres: Firma 
„KOMERCJA”— Warszawa, Dzielna 46—K. W. 

rze gospodarstwo i og- 
rodnictwo, Referencje po- 
ważne. Chocimska 42—11.   

nił — że pan wcale nie odpowiada swa 
powierzchownością rysopisowi Bisho- 
pa, jaki mi podała owa młoda pani. 

—- Naprawdę? W takim razie mu- 
siała chyba pomylić mój rysopis z ry- 
sopisem innej osoby. 

— Mało to prawdopodobne, są- 
dzę. Otóż w danych okolicznościach, 
zmuszony jestem niestety życzyć panu 

dobrej nocy, panie Stadenfeld. 
Tylko chwileczkę trwał błysk oka 

w wąskiej szparze powiek; ale tym 
błyskiem człowiek się zdradził. 

Mistrzowsko jednak panował nad 
sobą. 

— Stadenfeld? Pan się myli, mój 
panie. Nazwisko moje jest Bishop, 
jak już miałem zaszczyt oświadczyć. 
Ależ z pana niewierny Tomasz! 

— Tak jest — przyznał gość — 
wyznaję, że daleko mi jeszcze do pew- 
ności, iż to właśnie pan ma być od- 
biorcą poręczonej mi paczki. A skoro 
tak, nie chcę dłużej tracić czasu. 

Skierował się ku drzwiom. 
— Zaczekaj pan! — przywołał go 

tłuścioch. 
Holiday usłuchał tylko z powodu 

nagłej myśli, czy czasem tamten nie 
celuje doń z rewolweru. 

— Doprawdy nie radziłbym panu 
próbować takich głupstw, — rzekł na 
wszelki wypadek, obracając głowę. 

Ku jego zdziwieniu człowiek by- 
najmniej nie wydobył broni. Pan Sta- 
denfeld w zadumie stał sobie przy ko- 
minku. 

— Głęboko rozmyślam, panie Ho- 
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że istotnie jestem Bishopem — po- 

wiedział tak uprzejmie, jakby uprze- 
dniej rozmowy nie było wcale. — 
Uzna pan sam, że jestem w trudnem 
położeniu ciągnął dalej. — Jesteśmy 
sobie najzupełniej obcy. Choćbym pa- 
nu ukazał listy do siebie adresowane, 
i takby pan nie uwierzył, prawda? 

-— Prawda. I dlatego odchodzę. 
- Nader kłopotliwa sytuacja. W 

głowę zachodzę, jak pana przekonać? 
Gdy to mówił, Holiday zauważył. 

iż prawa jego ręka usuwa się za plecy. 
Chce zadzwonić? lub może maca za 
rewolwerem ukrytym w kieszeni? 

— Nie podoba mi się to znikanie 
pańskiej prawicy, panie Stadenfeld. 

— Pan wciąż pozostaje pod temże 
niedorzecznem wrażeniem, jak widze. 
—Słowom tym towarzyszył wprost о- 
ślepiający uśmiech. 

— O Jezuniu, gdybymże mógł pa- 
na przekonać! albowiem, uważa pan, 
jest rzeczą pierwszorzędnej wagi, bym 
dostał tę sławetną paczkę. 

W groteskowym głosie zabrzmiał 
odcień groźby — tak subtelny. że nie- 
mal niedostrzegalny. Wszakże Holi- 
day wyczuł go ostro. 

—- Niestety więc musi się pan 
przygotować ma rozczarowanie — 

rzekł. 
W paru krokach 

drzwi. Położył rękę na klamce — i 
natychmiast ją cofnął, syknąwszy z 
bólu. Wściekle spojrzał na uśmiech- 
niętego Stadenfelda. 

— Taka sobie maleńka, ale nie- 

zbliżył się da 
  

  

  

My, członkowie brytyjskiego wywia- 
du, miewamy niekiedy dość niebez- 

pieczne odwiedziny. Oto powód, dla- 
czego klamka tych drzwi jest naelek- 
tryzowana. Jestem zupełnie pewien, 
że teraz, skoro dałem to wyjaśnienie, 

łaskawy pan zrozumie. 
Lodowata wściekłość szarpała Ho- 

lidayem. 
— Wyobraża pan sobie, że prze- 

szkodzi memu wyjściu? 
— W rzeczy samej, tak sobie wy- 

obrażam. — Uśmiech był jeszcze roz- 
koszniejszy. 

— Muszę więc panu oświadczyć, 
że się myli. Z najwyższym wstrętem 
dotknąłbym takiej kreatury jak pan, 
lecz trudna rada: jeśli w ciągu pół 
minuty te drzwi nie zostaną otwarte, 
uderzę pana—tylko raz. To wystarczy. 
—Gniew rozpędził na cztery wiatry 
resztkę jego opanowania. — Twierdzi 
pan, że jest Bishopem, członkiem Wy- 
wiadu; ja zaś mówię, że pan jest Aup- 
rey Sładenfeldem, znanym oszustem! 

Czy ma pan na to jaką odpowiedź 
poza swym uśmiechem, który pan 
straci bardzo niedługo? 

— Jedyna moja odpowiedź, drogi 

panie Holiday, to, że jesteś warjatem 
i że należy cię unieszkodliwić. 

— I to zapewne pan mnie unie- 
szkodliwi?... Otwierać drzwi! 

Wprost w jego głowę wyszczerzy- 
ła się lufa rewolweru, który Staden- 
feld ze zdumiewającą szybkością do- 
był z kieszeni. 

— —— Ani kroku, młody człowieku!-- 
wwierzchowności doręczyła panu coś, — Zacznijmy od tego — nadmie- liday, w jaki sposób przekonać pana. zbędna ostrożność — wyjaśnił ów.-- Cienki głosik przemienił się w zupeł- 
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ny pisk. — Czyż już panu nie powie-- 
działem, gdzie jesteśmy? Jest to pla= 
cówka Brytyjskiej Tajnej Służby Wy» 
wiadowczej. Jeko urzędnik tej orga- 

nizacji, jestem upoważniony do strze- 
żenia za wszelka cenę — za wszelkz 

cenę — powtórzył z dobitnością, któ- 
ra nawet na rozfurjowanym Holidayw 
sprawiła wrażenie — powierzonychu 
mi tajemnic. 

— Jesteś pan oszustem, a nie człorz 
kiem Wywiadu! — znów krzyknął je- 
go gość. — I jeżeli wystrzelisz, bę: 
dziesz wisiał, mie zapominaj o tem.. 

Otwierać drzwi, mówię! daję na to-Ścn- 

śle pięć sekund. ё 
Stadenfeld promieniat. 

— A co się stanie, ješli odmėowie 
posłuszeństwa? — poinformował się 

— Już panu mówiłem — oświad- 
czył Holiday, pokazując mu zaciśnię= 
tą pięść. 

—- Czyż nie zdajesz sobie sprawy. 
obłąkańcze, że jestem uzbrojony; że: 
jeślibym cheiał, mógłbym cię sześcio- 
krotnie zabić tem oto? — tu opisał 
małe półkole rewolwerem. — Jedna« 

z tych kul gotowa jest pogrążyć się 
w pańskiem ciele, o ile mi pan natych- 
miast nie doręczy wiadomej paczki. 
No? raz, dwa! 

Z zupełnie niespodziewaną zwin- 
nością  karykaturalny ten jegomość 
dał susa naprzód, zatrzymując się naj- 
wyżej o stopę od Holidaya. 

  

   

(D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


