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Dobrodzieje czy mordercy? 
Rasa biała przechodzi kryzys sto- 

sunków finansowych i załamań się 

psychicznych. jakiego może od czasów 

swej historycznej wędrówki po mo- 

rzach i lądach nie doznała, Narody 

i państwa coraz ciaśniej zespolone tra- 
ktatami i linjami kolejowemi, umo- 

wami handlowemi i zamianą wytwór- 

czości przemysłowej, stały się jakie- 

miś potwornie zestokrotniałemi sjam- 

ku dła- 

wiącym, zapowiadającym Śmierć, nie- 

e bywało, 

  

czykami, zrośniętemi w uścis 

    tylko słabszego, jak zaw 

ale i silniejszego: Twórczość i wytwór- 

rozwijana w przyśpieszonem 

„adławia kon- 

tynenty, jak owa wyzwolona przez 

ucznia czarnoksiężnika woda, która 

czOŚĆ, 

nienaturalnie tempie, 

  

zatrzymać nie umie. bo zapomniał za- 

klęcia Mistrza. 3 

Pękają banki i ubożeją miljonerzy. 

liczba „niepotrzebnych nie mających 

pracy ludzi, wzrasta, a brak zajęcia 

<Па rasy białej stanowi źródło jej za- 

głady. Może nie nie robić, w znacze- 

niu zarobkowem  Eskimos w kręgu 

polarnym lub Bantu pod równikiem, 

ale biały, cywilizowany, który sobie 

zrobił z pieniądza bóstwo i ubóstwił 

pracę zarobkową do pieniędzy prowa- 

dzącą. ten biały zwycięzca świata. wy- 

daje się położony na obie łopatki. 

Wydaje mi się czasami, że widzę ja- 

kiś wielki plan ziem i brzegów. mórz 

i gór. głębin i wyżyn. wszędzie plącze 

się bezradny, zaciekły, bezcelowo pro- 

dukujący biały. a wpobliżu stoi szy- 

derczy czarny. czerwony, czy żółty 

zepcze: ..Oto przed-wie- 

  

bliźni jego. i s 

śmy podobnie. powoli, krok 

  

kami ży 

za krokiem zdobywając możność ist- 

nienia, zależni od natury, przystoso- 

wani do niej. trwożni wobec niej i 

posłuszni jej'nakazom. Dzieliły nas, 

bogom niech będą dzięki. nieprzebyte 

morza. 

  

Wszyscy czeiliśmy potęgi niepoję- 

te, tęsknoty swych dusz zamieszka- 

łych w ciałach różnobarwnych, ale 

identycznych w konstrukcji. skompo- 

nowanej przez nieznane siły 

szkadzaliśmy sobie wzajemnie 

umierać jak to każdy uw 

sowne wedle swego rozwoju i potrzeb. 

Ale pod białą skórą jednych ikwila 

szałańska właściwość, która się roz- 

winęła w potworny sposób, niepow- 

  

ie prze- 
== 

    

   
žal za sto- 

strzymana najszlachetniejszemi zasa- 

<lami religijnemi jakie ludzkości dane 

zostały. Co więcej, w imię tychże za- 

sad wykonywano potworne rzeczy. 

Rasie białej ciasno było wszędzie i po- 

pęd. odróżniający ją od innych ras, 

kazał jej zdobywać i 

zdobytych. 

Jeśli się pomyśli o tych potwor- 
nych eksterminacjach tubylczych ras 
w Ameryce. (które dotąd trwaj ) 

uszczęśliwiać 

  

   
tych miłjonach murzynów wywożo- 

nych przez kilka wieków z Afryki i 

dowożonych półżywych z dużym pro- 

centem trupów do plantacyj, z któ- 

rych urodzajnością nie wiedzą teraz 

właściciele co robić... Jeśli się przy- 

Pomni wszytkie okrucieństwa, wszyst- 

kie gwałty, wszystkie przymusy popeł-    
niane w imię religji i c) acji: pale- 

nie i obdzieranie ludzi ze skóry pod po 

zorem nawracania, ten ciągły. wieka- 

mi trwający gniot, przymus, narzuca- 

nie miljonom, miljardom ludzi przez 

wieki form życia. rządzenia się pracy 

i każdej dziedziny istnienia, takiej ja- 

kiej dla siebie chciał mieć biały kon- 

kwistator. Proszę pomyśleć o tem gwał 

ceniu nietylko każdego zdobytego og- 

niem i mieczem kraju, pod względem 

jego obyczaju, ale szaleństwa w gwał- 

ceniu natury, w zmienianiu puszcz 

wilgotnych na poła manjoku, lasów 

na gaje bananów, odwracaniu biegu 

rzek, świdrowaniu skał. Proszę spoj- 

rzeć na cały glob ziemski miętoszony, 

i przetwarzany  miljonami 

chciwych palców. niszcząych ciągle to 

  

co jest, żeby na to miejsce postawić 

coś innego, nie koniecznie lepszego, 

bo to pojęcie jest bardzo względne, ale 

innego niż było, na to tyrańskie zmu- 

szenie natury człowieka i ziemi do 

radykalnej zmiany warunków istnie- 

nia. 

Czy takie gorączkowe popychanie 

rozwoju ludów wyszło im na dobre? 

reportaże o stanie 

cznem i moral- 

Niech odpowiedz 

finansów. zdrowiu fi 

nem najbardziej cywilizowanych czę- 

    

ści świała i największych miast, gdzie 

„mechaniczny* genjusz człowieka 

stworzył najbardziej zuchwałe, naj- 

dalsze od ludzkiej natury i od natu- 

ralnego rozwoju cuda techniki. 

Czarny i czerwony i żółty człowiek 

patrzy z ironicznym uśmiechem i szep 

cze: „W moich dżunglach i kraalach i 

iw osla-   w przepelnionych osiedlach 
  

ą się wię- 

  

tnich puszczach. nie zabijaj 

cej, ani okrutniej jak u was. Żaden 

pierwotny człowiek, żadne ekstermi- 

nowane przez waszą cywilizację ple- 

mię, nie wymyśliło nigdy tak potwor- 

nych tortur, jak wy obmyślacie nieu- 

stannie na własną zagładę. Tylko wy 

posunęliście chciwość waszą do granie 

obłędu i wysysając kolorowych i bia- 

łych, szukacie teraz, nie sposobu za- 

radzenia złemu. któreście tyle napło- 

dzili, ałe możliwości ustąpienia (jak 
najmniej), ze zdobytych skarbów, ho 

może jutro nie będą miały większej 

wartości jak ów wór djamentów na pu 

styni bezwodnej. Tak, przynieśliście 

cy-wi-li-za-cję!'* 

Wielkie słowo. Dla tamtych ludów 

cywilizacją było zjadać wojowników. 

by nabrać ich męstwa. Czy jest więk- 

szą obrzydliwością zjadać ich cieleš- 

nie niż zjadać pokolenia całe sutere- 

nami, nędzą, gruźlicą, prostytucja i 

wyziewami fabryk? Przynieśliście ko- 

lorowym hi-gje-nę wzamian za kość 

słoniową i złoto wykopywane w ich 

ziemiach... Pak, w stacjach lekarskich 

opatrują choroby tubylcze, na które 

umierali normałnie ci których było 

właściwością chorować i umierać w 

ten sposób. Ale teraz zato, leczące owe 

właściwe choroby tubylcze, leczycie i 

przyniesione 

  

wszelkie inne, nowe, 

przez was, razem z lekarstwem na nie 

i trucizną na nowe organizmy. Nie ma 

czego być dumny biały człowiek, ani 

czem się wywyższać. 

  

Jakiś dziwak w Szwajcarji zapisał 

miljonowy majątek rasie żółtej, dla 

zwalczania rasy białej. Tajemnicę tak 

dziwnego testamentu poniósł do gro- 

to był rezultat krzywdy? Czy 

bliźniego? 

  

wdzięczność dla żółtego 

Czy przejrzenie tej całej okropności, 

białej rasy stworzy- 

  

jaką zachłanno 

ła dla ludzkości? 

Wszystkiego chciał biały człek za 

dużo, a teraz może go spotkać to, że 

będzie miał wszystkiego za mało, w 

stosunku do swych przyzwyczajeń. 

Klęska jaka spotkała i wisi wciąż nad 

białą rasą jest konsekwentną karą, za 

tyranję wywieraną nad rasami koloro- 

   

  

wemi i powiedzmy, za wyznawanie u- 

ci bliźniego, a stą- 

  

stami zasady miłoś 

sowanie w praktyce wręcz odmien- 

nych metod. Najmniej chrześcijańs- 

kiemi w postępowaniu są narody 

chrzczone, ofiejalnie wyznające naukę 

Chrystusa. W porównaniu z ich sza- 

tańską walką o byt materjalny, poga- 
nie są kontemplacyjnymi zakonnika- 

mi. 

Coraz więcej głosów się odzywa 
rzucane 

  

że nie grosze, zatykające 

chwiłowo głodne usta, nie ochłapy 

rzucane ze strachu, nie procenciki da- 

wane z jękiem żalu, z konieczności, 

tym, co inaczej wdarliby się może do 

mieszkań i zażądali rachunku z nie- 

potrzebnego życia, nie zewnętrzne, po 

wierzchowne Środki mogą być zarad 

  

czemi. ale jakaś wielka krucjata prze- 

ciw nienawiści, walka z gwałtem pa- 

noszącym .się na każdym kroku, w 

każdej dziedzinie. Walka z terorem 

brutalnej siły, nie liczącej się z duszą 

ludzką. z jej odwiecznemi, rdzennemi 

uczuciami, z instynktem samozacho- 

wawczym, który też różni się zależnie 

od stopnia geograficznego. Słowem, 

przeobrażenie duchowe 

spotworniałego przez maszynę i pie- 

niądz... oderwanie go od tych demo- 

człowieka, 

nów to może jest droga zbawienia... 

Ale próby są nikłe, a apostołowie 

słabi... i wciągnąć się dali w krąg 

interesów, złota i żelaz: a Mistrz... 

zapomniany, albo wzywany bluźnier- 

czo. H. B. ‚ . 
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Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

  

Sprawy kłajpedzkie. 
Trybunał haski a sprawa Przed wyborami do sejmiku. 

BERLIN, 16. 4. (Pat). Biuro Conti 
donosi © masowem nadawaniu obywa | 
telstwa klajpedzkiego Litwinom, przy- 
byłym z poza obszaru kłajpedzkiego. 

W estatnich tygodniach otrzymać 
miało w ten sposob 6 tysięcy Litwinów 
prawo głosowania de Sejmu Kłajpedz- 
kiego, ee miałoby zapewnić wejście 4 
nowych posłów litewskich. 

Dla ułatwienia tej akcji litewskiej 

  

    

gubernator miał znieść przepis według 
którego obywatel może otrzymać oby- 
watelstwo kłajpedzkie dopiero po rocz 
nym pobycie w tem mieście. 
*. Rząd niemiecki miał już wskazać 
mocarstwom będącym sygnatarjasza- 
mi konwencji kłajpedzkiej na niewłaś 
ciwość takiego postępowania władz li- 
tewskich. 

Zmniejszenie pensyj urzędniczych. 
KOWNO. 16. 4. (Pat). Dyrektorjum kłaj- 

pedzkie zmniejszyło pensje urzędnikom. o 12 
proc, Redukcje uposażeń, łącznie z poprzed- 
i członek Toliszius, biorąc pod uwagę krzyzys 

   
noszą 31 proc. Prezes dyrektorjum Simaitic 
niem skreśleniem niektórych dodatków, wy- 
w państwie, zrzekli się całkowicie swych pen- 
syj. 

Na delegację niemiecką w. Genewie 
proiektowano zamach. 

GENEWA, 16. 4. (Pat). Policja ge- 
newska otrzymała dziś wiadomość o 
projektowanym zamachu na szefów 
delegacji niemieckiej na konferencję 
rozbrojeniową, 

W związku z tem zarządzona zosta 
ła wzmoeniona ochrona hotelu „„Ме- 
tropoł*, gdzie wspomniana delegacja 
zamieszkuje. 

Po likwidacji oddziałów hitlerowskich. 
Reorganizacja formacyj republ kańskich. 
BERLIN, 16. IV. (Pat). Po likwi- 

dacji oddziałów szturmowych narodo- 
wych socjalistów, pod wpływem opi- 
nji kół prawicowych, nastąpi — jak 
wszelkie dane wskazują reorganizacja 
analogicznych formacyj republikańs- 

kich. 

W dniu dzisiejszym prezydent 
Hindenburg wystosował do ministra 
Greenera pismo następujące: 

  

„Rczporządzenie z dnia 45 kwietnia r. b. 
zarządzające rozwiązanie oddziałów sztur 

mowych i fermacyj ochreznych, podpisałem 
'w następstwie przedstawionych mi przez Pa- 

na w słowach peważnych trudności sytuacji 

pelitycznej oraz oświadczenia, że wydanie 

tego rozporządzenia cetem zabezpieczenia a- 

utorytetu państwa uważa Pan za bezwzgięd 

nie konieczne, jak wreszcie po jednogłosnem 

opowiedzenia się rządu Rzeszy za pańskim 

wnioskiem. W międzyczasie otrzymalem in- 

formacje, poparte załączonemi materjałami, 

że również w innych Stronnietwach istnieją 

! Niezwykły 
BERLIN, 16. TV. (Pat). Niezwykły iney- 

dent wydarzył się wczeraj wieczorem przed 

hotelem Kaiserhof. Policja zatrzymała sa- 

mochód dr. Gecbhelsa, żądając wylegitymo- 

wania się. Gdy Gochbhsls, korzystając z oka- 

zji, począł wygłaszać protestacyjna mowę, 

    

oryznizacje, charakterem swym zbliżone do 
zakazanych. 

W) wykenaniu ciążącego na mnie obowiąz 
ku ponadpartyjnego sprawowania mojego u- 
rzędu i równorzędnege stosunku de ustaw 
zmuszony jestem żądać, ażeby o ile to jest 
zgodne z prawdą, także wspemniane organi 
zacje były w podobny Sposób traktowane. 
W załączeniu przesyłam Panu otrzymane 
materjały 2 prosba, ażeby zbadał Pan je 
równie poważnie, jak to już uczyniłem w 
stosunku do pańskłego wniosku. Oczekuję 
niebawem przedłożenia mi wyniku pańskich 
badań eraz odpowiedniego wniosku*. 

O nacisku, wywieranym na rząd 
zy przez koła prawicowe, świad- 
następujące wystąpienie jednego 

z leaderėw konserwatywnych hr. 
Wesłarpa. Zapowiedział on w rozmo- 
wie z dziennikarzami zgłoszenie w 
Reichstagu wniosku o rozwiązaniew 
Reichsbanneru. Z listem podobnej 
kcji chrześcijańsko-społecznej Simp- 
fendoerfer do ministra Groenera. 

incydent. 
policja zasekwcstrowała samochód, 

Gecbbels i Hitler, według doniesień pra- 

sy, interwenjawali w tej sprawie u min. Gro- 

enera, który w odpowiedzi miał oświadczyć 

na zapytanie, ce zamierza on uczynić, w ten 

sposób: Radzę panom wsiąść do taksówki. 

R 

  

   

  

    

      

Znamienne oświadczenie Treviranusa. 
BERŁIN, 16. TV. (Pat). Minister Trevira- 

nus w wywiadzie. udizelonym dziennika- 
rzem w Essen, oświadczył, że posiada niez- 
bite dowody na łe, iż kierownictwo partji 
narodowo-socjałistycznej jest w gruncie rze 

  

Na Dalekim Wschodzie. 
Japonia zabroniła swej 

w obradach 
PARYŻ, 16. 4, (Pat). Rząd japoński 

udzielił swej dełegacji w Genewie in- 

strukcji wedle której nie może ona 
brać udziału w obradach komitetu 19. 

O ileby jednak zażądano wyraźnie 
obecności przedstawiciela Japonji, to 

   czy niezwykle |owołene z powodu wyda- 
nia zakazu 0 ridacji oddziałów sztarmo- 

wych, gdyż usuwa to niepokój w łonie sa- 
mej partji, 

  

delegacji uczestniczenia 
komitetu 19. ; 
delegacja japońska może polecić je- 
dnemu ze swych funkcjonarjuszy u- 
dziełenie koniecznych informacyj. je- 
dnakże nie w charakterze oficjalnego 

delegata. 

Komunistyczna armja chińska maszeruje na Czang-Czou. 
PARYŻ, 16. IV. (Pat). Wedłe informacyj 

jakie nadeszły dziś do Paryża, armja komu- 
nistyczna maszeruje na Czang-Czou, położo 
ne o kilka km, od portu Amai, Jeden z pan- 
cerników angielskich otrzymał rozkaz uda 
nia się do tego portu, naskutek wezwania 

tamtejszych eudzozićmeów. 
Misjonarze angielscy i amerykańscy opu- 

szczają okręg Czang- i 
przebywający w tamtejs 
naredewej, schronili się na wyspę wpobli 
portu Amai. 
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Rozbrojenie moralne. 
GENEWA, 16. 4. łPat). Podkomi- 

tet komisji rozbrojenia moralnego od- 
był w dniu 16 b. m. zebranie, na któ: 

rem sprawozdawca minister Szumła- 

kowski zreferował sprawę metody 
pracy komisji i zaproponował utwo- 

rzenie podkomisji dla dyskutowania 
poszczególnych dziedzin rozbrojenia 
moralnego. 

Po dyskusji, w której wzięli udział 
prócz ministra Szumlakowskiego, sen. 
deBroucker i przedstawiciele insty- 

tucyj współpracy umysłowej, posta- 
nowiono utworzyć podkomisje. 

Pierwsza zajmie się międzynaro- 
dową współpracą intelektualną i zba- 
da szereg kompleksów zagadnień zwią 
zanych ze szkolnictwem, a następnie 
problem rozbrojenia moralnego w fii- 
mie, teatrze i w dziedzinie radjofon ji. 

Druga podkomisja zajmie się spra- 
yami prasowemi, wreszcie trzecia pro 

blemami prawnemi, związanemi, z i- 
deą wprowadzenia do kodeksu karne- 
go kar za działalność antypokojową. 

  

Asy lotnictwa polskiego poprowadzą samoloty 
na międzynarodowym konkursie. 

WARSZAWA, 16. TV. (Pat). Samoloty pol- 
skie, które wezmą udział w tegorocznym 
międzynarodowym konkursie samolotów tu- 
rystycznych, prowadzić będą kpt. Orliński, 

kpt. Bajan, kpt. Giedgowd, por. Żwirko oraz 
dwaj piłoci „lotu* Karpiński i Płonczyński. 
Polska zapowiedziała udział 6, samolotów w 
konkursie. 

Zamach bombowy. 
BERLIN, 16. IV. (Pat). Naradowi secja- 

liści dokonali ubiegłej necy zamachu bom- 
howego na gmach dyrekcji policji w Baden 

Baden. Do przejeżdżającego samochodu cię- 
żarowego rzuceno bombę, kłóra zniszczyła 
wejście do lokalu prezydjam policji. 

W. wyniku zarządzonege natychmiast po- 
Ścigu aresztowano 5 sprawców zamachu i 
Gsadzene ich w więzieniu. Samochód został 
skonfiskowany. 

W miejscowości badeńskiej LŁahr przy 
pomccy ładunku wybuchowego zniszczono 
automat, sprzedający gazetę centrową. Za 
machoweów schwytać nie zdałano. : 

Z kogo Składały się hitle- 
rowskie oddziały lotnicze. 
BERLIN, 16. IV, (Pat). Policja berlińska 

na podstawie kartotek oddziałów lotniczych 
h socjalistów stwierdziła, że więk- 

członków korpusu. hitlerowskich 
lotniczych stanowili urzędnicy 
Lufthanzy,. subwencjonowanej 

i kraje związkowe. Wed 
ług doniesień prasy, ministerstwo komuni- 
kacji Rzeszy oraz pruskie mini stwo han- 

o od prezydjum policji szczegó 
łowych wyjaśnień w tej sprawie. 

Starcia w Dreźnie. 
LIPSK, 16. IV. (Pat). W; związku z likwi- 

+ hitlerowskich bojówek szturmowych 
doszło w ciągu dnia 16 b. m. w Dreźnie do 
ponownych starć między przeciwnikami po- 
šitycznymi, 

Demonstranci hitlerow: 
zatem spłondrować redakcję dziennika de- 
mokratycznego „Dresdener Neuste Nachrieh- 
ten**. W! wielu sklepach wybito szyby. $ 

Znaczna iłość przechodniów została dot 
kliwie poturbowana. Policja zmuszona byla 
kilkakrotnie interwenjować, używająe pałek 
gumowych. 

    

niemieckiej 
przez rząd Rzesz,      

  

    
    

  

   
usiłowali po 

  

  

Rozłam w japońskiej partji 
socjał- demokratycznej 

TOKJO. 16. 4. (Pat). W japońskiej 
partji socjal-demokratycznej doszło 
do rozłamu. Rozłam ten świadczy o 
wzroście ruchu antykapitalistycznego 
i zmniejszeniu się zaufania dła obecne 
go rządu. Partja socjal-demokratycz- 
na była dotychczas ostoją ruchu pro- 
letarjackiego. Liczyła ona 200 tysię- 
cy członków. į 

LAST TT EEST 

Minister Zaleski wyježdža 
z Genewy na kilka dni do 

Paryža. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawu). 

Donoszą z Genewy, że minister Za- 
leski uda się w niedzielę na dwudnio- 
wy pobyt do Paryża. 

  

Przyjacielskie bankiety. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

„Iskra * donosi z Genewy, że wczo- 

raj dr. Bruening wydał uroczysty 0- 

biad na cześć Litwinowa, dła uczcze- 

nia piątej rocznicy traktatu w Rapal- 

lo. 

Z tej samej okazji przyjął dziś Lit- 

winow przedstawiceili prasy niemiec- 

kiej, a wieczorem odbył się bankiet, 

urządzony przez prasę sowiecką na 

cześć dygnitarzy niemieckich. 

Kłajpedy. 
Sześć pytań postawionych Trybu- 

nałowi przez cztery państwa, które 

podpisały Konwencję kłajpedzką, pod 

danych już zostało normalnej proce- 

durze Trybunału, która potrwa okoła 

3-ch miesięcy. tak że rozprawy spo- 

dziewać się należy nie wcześniej jak 

w końcu lipca. Rządy angielski, wło- 

ski, japoński, upoważniły swoich po- 

słów w Haadze (sir Odo Russel. hr. 

Senni i p. Matsumaga) do reprezento- 

wania siebie wobec Trybunału. Przed 

stawicielem Francji będzie prof. Bas- 

devant radca prawny francuskiego 

Minist. Spraw Zagran. 

ETIPRENREREE PEERZANAEORRZODKODICK 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
Zamiast zbliżenia — kłótnie. 

„Folksblat* kowieński z dnia 10 
kwietnia donosi o odbytej w litew- 
skiem ministerstwie skarbu pod prze- 
wodnictwem dyr. Norkajtisa naradzie 
z udziałem przewodniczącego izby 
handlowej Dobkiewieziusa, dyrektora 
departamentu gospodarczego litewskie 
go min. spraw zagranicznych Kuzmin- 
skasa j in., a poświęconej pogorszeniu 
litewsko-łotewskich stosunków handlo 
wych w związku z łotewskiemi ograni 
czeniami dewizowemi, monopolem zbo 
żowym, kontyngentami i t. 4. Narada 
stwierdziła, że ze strony Łotwy czyni 
się wiele kroków, sprzecznych z trak- 
tatem handlowym litewsko-łotewskim. 
Postanowiono w tej sprawie uczynić 
demarche dyplomatyczne u rządu ło- 
tewskiego. Opracowaniem formy tego 
wystąpienia zająć się ma min. spraw 
zagranicznych. W związku z tem od- 
wiedził p. Dobkiewicziusa poseł łotew- 
ski w Kownie Liepinsz j odbył z nim 
dłuższą rozmowę w sprawie stosun- 
ków litewsko-totewskich. Rozmowa 
miała charakter informacyjny i zakoń: 
czyła się jedynie wzajemną wymianą 
opinji. Litewskie sfery miarodajne ży 
wią przekonanie, że wkrótce rozpocz- 
ną się między Litwą a Łotwą roko- 
wania, bowiem obowiązujący obecnie 
traktat handlowy wygasa w dniu 17 
lipca r. b. (W. L. P.). 

RATTENA CZAT 

Wkrótce przeżywać będziemy 

Noce Kaukaskie 

Dr. med, EM. CHOLEM 
8 Uroiog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

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

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit przyjmuje od 12—2 i 4-—6, 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 
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Z MUZYKI. 
(Koncert laureatów konkursu Chopinowskiego). 

Ogólne wielkie zainteresowanie kon 
kursem Chopinowskim w Warszawie, 
odbiło się również echem w Wilnie, 

— czego dowodem była wypełniona 

sala teatru na Pohulance w ciągu 

4 wieczorów z rzędu, poświęconych 
występem 9 laureatów konkursu. 

Nietylko świat muzyczny w kom- 

plecie, ale i szersza publiczność zwyk- 
ie mało interesująca się muzyką — 
śledziła występy młodych artystów. 

Bezwarunkowo że pierwiastek sen- 
sacji, odegrywał tu również poważną 
rolę, szczególnie przy występie niewi- 

domego Węgra Ungara, fakt faktem 

jednak, że przyszli i słuchali — a prze 
cie o to właśnie chodzi. — Przystępu- 

jąc do omówienia występów laureatów 
przybyłych do Wilna, nie będziemy 

wchodzili w zbyt szczegółową ocenę 

ich talentów, — zostali oni już bo- 
wiem osądzeni, zakwalifikowani j na- 
grodzeni w Warszawie. Chcemy tu 
podać charakterystykę najogólniejszą. 

Występujących artystów możemy 

podzielić na dwie grupy: Węgierską i 
ZSRR., pozatem jedna Belgijka i Wie- 
deńczyk. 

Wszyscy czterej artyści z Rosji a 
więc: Abram Lufer (nagroda 4), Le- 
onid Sagałow (nagroda 6), Teodor 
Gutman (nagroda 8) i Emanuel Gros- 
man (nagroda 11) wyróżniają się wy- 
bitnie tak pod względem techniki, jak 

też i ogólnej myzykalności. 

Bolszewicy pomimo przewartościo- 
wania różnych dziedzin życia, potra- 
fili w nauczaniu myzyki, zachować 
dawne metody — uzupełniając je, a 
mie przekreślając. — Widzimy też — 
jak wielki kult Chopina jest wśród 
tej młodej generacji muzyków — inter 
pretacja bowiem dzieł jego w lwiej czę 
ści programu była na najwyższym po- 
ziomie. Na czoło czwórki rosyjskiej 
wysunął się L. Sagałow, — artysta 
obdarzony talentem o cechach wybit- 
nie indywidualnych z bardzo ciekawą 
koncepcją artystyczną. — Dużym sa- 

morodnym tałentem obdarzony jest 
Emanuel Grosman, jednak widocznie 
za mało hamowany w nadużywaniu 
przesadnych efektów dynamicznych i 
zbytniej czułostkowości. Bardziej już 
zrównoważnym artystą jest Abram Lu 
fer, który się przedstawił jako pia- 
nista panujący nad odtwarzaniem dzie 
łem z pełnią artystycznej świadomości 
Zaś Teodor Gułman grał z dużem za- 
cięciem wirtuozowskiem. 

Występ Imbre Ungara (nagroda 
2) z grupy węgierskiej — odbył się 
przy sali tak szczelnie zapełnionej, jak 
chyba Wilno dawno nie pamięta. Tu 
odrazu trzeba powiedzieć, że pomija- 
jąc już pierwiastek sensacyjności tego 
występu, byliśmy świadkiem zjawis- 
ka wręcz fenomalnego i nietylko 
wzruszającego ale wprost wstrząsają- 
cego. — To, że niewidomy ten arty- 

sta ma technikę opanoaną narówni 
z najwybitniejszymi pianistami świa- 
ta jest rzeczą trudną naprawdę do 
wiary, ale to co najbardziej porywa w 
jego grze to interpretacja wykona- 
nych utworów. 

Wszystko, coby się chciało o tem 

powiedzieć, wydaje się blade w porów 
naniu z wrażeniem które się odnosi. 
"Tak tylko grać może ślepy, — które- 
go nic nie rozprasza ze Śiwata zew- 
nętrznego, który całkowicie w całem 
tego słowa znaczeniu przeżywa wszy- 
stko, bo nie wdizi ale czuje — a więc 
koncentruje wszystkie władze swego 
ducha, rozporządzając przytem cudow 
nym jakimś sposobem techniką, któ- 
ra mu daje zupełną swobodę w wy- 
powiadaniu się. — Wrażenie które 
się odnosi z gry Ungara pozostanie je- 
dyne i niezapomniane. 

Z pozostałych artystów 16-letni 
Juljan Karolyj (nagroda 9), Węgier, 
jest artystą wybitnie utalentowanym 
gra jego odznacza się niezwykłą w 
tym wieku dojrzałością pogłębieniem, 
z dominującym lirycznym charakte- 
rem interpretacji, bez wyrazistej ko- 
łorystyki. 

Lily Herz (z grupy węgierskiej 
nagr. 14) wykazała bezsprzecznie ta- 
lent, ale tak strona techniczna gry jak 

  

  

  

  

i interpretacyjna miała dużo  niedo- 
ciągnięć. 

P. Suzanne de Meyere (nagz. 15), 
gra poprawnie, ale bez wyrazisteż pla- 
styki. 

Najmniej dodatnie wrażenie pozo- 
stawił po sobie p. Kurt Engel (nagr. 
10). Tak grać Chopina może tylko mu 
zyk, który wogóle nie ma pojęcia o 
stylu, i pozwala sobie na ekstrawagan- 
cje wyraźnie obliczone na tani efekt, 
a szkoda, bo p. Engel ma dużo da- 
nych na dobrego muzyka, ale jest na 
bardzo złej i niebezpiecznej dla siebie 
drodze. — A teraz jeszcze jedna ref- 
leksja nasuwająca się z powodu kon- 
kursu Chopinowskiego, reflekcja ra- 
czej smutna. — My Polacy znaleźliś- 
my się w tym konkursie na miejscu 
bardzo dalekim, bo jedynym poważ- 
nym laureatem jest Bolesław Kon, a i 
ten zanim powrócił do Warszawy, 
kształcił się w Moskwie. Jakie są te- 
go przyczyny? Myślę, że jest ich wiele. 
— Powojenna atmosfera wielkiego 
zmaterjałizoania, pociągała artystów 
też w tę stronę. 

Z pojęciem materjalizmu łączy się 
dążenia doszukania łatych sukcesów, 
do kroczenia po linji najmniejszego 
oporu, a więc jak najmniejszy nakład 
pracy, byłe tylko żyć z dziś na jutro. 
— W dziedzinie pedagogji przeżywa- 
my również okres pewnego chaosu i 
niezdecydowania. — Tego właśnie pot 
rafili uniknąć bolszewicy, wyzyskując 
jednocześnie i w dziedzinie sztuki 
czynnik propagandowy — 0 wiele waż 
niejszy w skutkach aniżeli — propa- 
ganda w sporcie, do której my taką 
wielką przykładamy wagę, tyle czasu 
pieniędzy i wysiłków poświęcając. 

Z. B. 
—— 

Sprostowanie. 
D wczorajszego artykułu p. inż. W. A. 

p. t „Jeszcze o asfalcie na ulicach Wilna“ 

zakradł się przykry błąd, który niniejszem 
prostujemy, mianowicie w zdaniu ,... kosz- 
ta wynoszą około 2 złotych za mtr. kw. ko- 
stki* (wiersz 1 od góry drugiej szpalty) po- 
winno być: 20 zł. za mtr. kw. kostki”. 

I „Nasza Dola“ I 
nowy zbiór poezyj 

WĄNDY DOBACZEWSKIEJ 
wyszedł z drukarni „Lux* i jest do 

nabycia we wszystkich księgarniach. 

Skład główny: księgarnia św. Wojciecha 

Sowiety wycofują tabor ko- 
lejowy z kolei wschodnio- 

chińskiej. 

„Listy Charbińskie* z dnia l-go 
kwietnia r b. podają następującą cie- 
kawą wiadomość: 

„Z chwilą zajęcia Harbina przez 
Japończyków, z Kolei Wschodnio 
Chińskiej zaczęły gwałtownie uciekać 
do Z. S. S. R. wagony i parowozy, po 
utworzeniu zaś Mandżu - Go ucieczka 
ta przybrała charakter wprost katas- 
trofalny. Obecnie zachodzi obawa, że 
na samej Kolei Wschodnio - Chińskiej 
zabraknie lokomotyw i wagonów dla 
obsługiwania tranzytu Azjatycko - Eu 
ropejskiego, który udało się dość po- 

Obecnie uciekło przez punkty gra 
niczne: Pogranicznaja i Mandżurja — 
niczne: Pograniczna i Mandżurja — 
3.500 wagonów i około 200 najłep- 
szych parowozów. Władze kolejowe 
sowieckie starają się wywieźć do Z. 
S.S. R.iinny cenny majątek Kolei. 
Można z tego wszystkiego wnosić, że 
Sowiety nie mogąc skutecznie obro- 
nić swych wpływów w Mandżu - Go, 
postanowiły  „samozlikwidowač się“ 

  

na Kolei Wschodnio - Chińskiej. 

  

  

PRAWDA ŻYCIA A KINO. 
Człowiek, który kilkanaście lat te- 

mu poszed do „Iiluzionu* — wracał 
podświadomie „wzbogacony* o parę 
wymownych, poetycznych gestów. 
Kiedy go bolała głowa — trzymał się 
estetycznie za skronie, kiedy mu do- 
noszono, że stała się rzecz nie po jego 
myśli — wznosił ręce do góry i, okrąg- 
łym ruchem, opuszczał je na włosy, 

albo na łysinę, gdy groził — cofał le- 
wą rękę w tył, a prawą zżymał w ku- 
łak; gdy, przeciwnie, coś go ubawiło 
— uderzał się po udach i stulał nogi. 
Wszystko to robił tylko dlatego, że wi 
dział to w „Illuzionie* i właśnie tam, 
raczej niż w teatrze, bo kilkanaście 
łat temu teatry miały repertuar kla- 

syczny, lub grały mocne, prawdziwe 
sztuki A la Zapolska. Scenarjusze fil- 
mowe natomiast obracały się niezmien 
nie dookoła płaskiej farsy, lub rów- 
nie płaskiego melodramatu. Rzecz pro 
sta — ludzie o dobrym smaku musie- 
li uznać kinematograf za niższy rodzaj 
sztuki od teatru. Oglądanie ruchu na 
fotografji nie było dostatecznie atrak- 
cyjne, aby okupić treść zdjęcia tem 
bardziej irytującą, im  smakowiciej 
naszpikowaną melodramatycznemi : ge 

stami, które dawały plebeuszom du- 
chowym możność zgrywania się na 
każdym kroku. Niewątpliwie — życie 
teatralizowało się, a raczej kinemato- 
grafiło się w sposób tem łatwiejszy, że 
więcej jest na świecie duchowego ple- 
beizmu, niż — arystokratyzmu. 

A potem przyszła wojna. Krew się 
połała i zaczęła zmywać wszelkie na- 
łeciałości, zdzierać skorupy, zdejmo- 
wać katarakty. Z krwawej kąpieli ży- 
cie wyłoniło się młodsze i zdrowsze. 
Zaczęło się budzić poczucie komizmu, 
dotąd głęboko uśpione. Już niestało 
miejsca na śmieszne, patetyczne gesty 
teatralne wobec surowej powagi rze- 
czywistości. Melodramatyczny, roz- 
czochrany patos zaczął ustępować 
miejsca prostocie. Życie się odteatrali- 
zowało, a tem samem, — sztuka się 
uczłowieczyła. : 

Na niwie użyźnionej krwią, zwol- 
na zaczęły wyrastać inne tematy, niż 
cudzołóstwo. Tragizm tego, jakże co- 
dziennego grzechu, wyszedł z mody 
razem z łóżkami. Wzburzony morali- 
sta, wyrzucający „nierządnicę“ па 
bruk zlany ulewą, przesta! byč groźny 
—stał się Śmieszny, Nierządnica bu- 

КОВ ТЕ В W .EJSĘEJGS KP 

Wymiana poglądów między Tardieu 
a Stimsonem. 

PARYŻ, 16. IV. (Pat). Wezoraj po połu- 
dniu amerykański sekretarz stanu Stimson 
w towarzystwie członków delegacji amerykań 
skiej na konferencję rozbrojeniową w Ge- 
newie udał się do Quai d'Orsay, gdzie w cią- 
gu godziny toczyła się wymiana poglądów z 
premjerem Tardieu. 

Premjer francuski pierwszy skierował ro- 
zmowę na propozycję, jaką uczynił niespo- 
dziewanie delegat amerykański Gibson w 0s- 
tatni poniedziałek w Genewie. 

Ze swej strony Stimson zapewnił, że de- 
legacja amerykańska nie miała bynajmniej 
zamiaru przeprowadzać jakiegokolwiek za- 
miaru przeciwko innym mocarstwom. Stim- 

son zapewnił, że Stany Zjednoczone nie będą 

się opierać, jeśliby mocarstwa europejskie 
doszły do porozumienia w opracowaniu sy- 
stemu bezpieczeństwa, w którym Stany Zje- 
dnoczone mogłyby łub nie mogły wziąć u- 
działu. 

Co się tyczy sprawy reparacyj i długów 
wojennych, Stimson zaznaczył, że Stany Zje- 
dnoczone śledzą z żywem zainteresowaniem 
rozwój rokowań europejskich w sprawach, 
które będą rozpatrywane na konferencji lo- 

zańskiej, łecz rząd amerykański trzyma się 
na uboczu, co zaznaczył zresztą w sposób 
jak najbardziej wyraźny swą wołą niebra- 
nia udziału, a nawet niewysyłania obserwa- 
tora na konferencję lozańską. Prezydent Ho- 
over nieomieszkał przed odjazdem Stim- 

sona do Europy przypomnieć mu kategory- 
cznie, że narazie nie może być mowy © re- 
wizji długów. 

Co się tyczy sprawy chińskojapońskiej, 
Ameryka pragnie przedewszystkiem postę- 
powa ćwedług zasad paktu Kelloga, potę- 

piająe napastnika oraz zachowując zasadę 
otwartych drzwi celem zabezpieczenia swych 
interesów gospodarczych . 

  

Premjer Tardieu poruszył również kwe- 
stję złota, która w obecnej chwili wprowa- 
dza wielki zamęt w stosunki francusko-ame- 
rykańskie. Prasa amerykańska niesłusznie — 
zdaniem premjera — podejrzewa Francję o 
chęci dewaluacji dolara. Bank francuski re- 
patrjuje złoto w zupełnem porozumieniu z 
Federal Reserve Bankiem, który byłby po- 
wołany do uświadomienia w tym wzgłędzie 
amerykańskiej opinji. 

Poseł Knoll ma zamiar po- 
święcić się pracy adwokac- 

kiej. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Podsekretarz Stanu w  Minister- 
stwie Spr. Zagranicz. poseł Rzeczy- 
pospolitej w Berlinie Roman Knoll, 
zgłosił prośbę o przyjęcie go w poczet 
członków warszawskiej Izby Adwokac 
kiej. Pan Knoll ma zamiar poświęcić 
się pracy adwokackiej. 

Na rzecz bezrobotnych. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W związku z prowadzonemi praca- 
mi nad zapewnieniem źródła dochodu 
Komitetom do Spraw Bezrobocia na 
dalszą ich akcję, projektowane jest 
podwyższenie opłat za paszporty za- 
graniczne, 

TORRE EDO AREST 

Popierajcie Przemysł Krajowy 

Ostatni akt smutnych zajść listopadowych. 
Zainteresowanie procesem 0 zajścia li- 

stopadowe nie słabnie W dalszym ciągu sala, a 
zwłaszcza kuluary i klatki schodowe przepeł 
nione są ciekawymi. Przed gmachem również 
gromadzą się grupy ludzi, które z trudem 
rozprasza policja. , 

Wkzorajszy dzień również nie był wołny 
od sensacji. W! czasie obrad z nadmiaru 
wrażeń i nadwyrężenia nerwów omdlał os- 
karżyciel podpr. p. Janowicz, co jednak, 
wbrew przypuszczeniom, nie wpłynęło na 
zmianę toku rozprawy. 

Nim przystąpimy do sprawozdania z po 
siedzenia wczorajszego, musimy uzupełnić 
sprawozdanie z dnia poprzedniego, 

Zaznaczyiliśmy już. kto zeznawał w pią- 

tek po przerwie obiadowej, kiedy to z de- 
cyzji sądu przewód prowadzono jedynie w 
stosunku do osk Waulfina. Dziś wypada nam 
pokrótce streścić zeznania tych świadków, 
gwoli dania czytejnikom jasnego obrazu z 
przebiegu procesu. 

P. KOM. WASILEWSKI. 

Kierownik wydziału śledczego P. P. m, Wil- 
na miał za zadanie pilne obserwowanie na- 
stępujących po sobie wypadków. Na "zasa- 
dzie raportów otrzymywanych od wywiadow- 
ców i organów połicji mundurowej odtwarza 
on przed sądem przebieg ekscesów listopa- 
dowych. ы 

iadek oświadcza, że w pierwszym dniu 
j. 9 listopada otrzymał wiadomość 

o pobiciu studentów: Houwalta, Kowalewicza 
i Słońskiego. Natomiast tego dnia nie było 
ofiar śród studentów narodowości żydow- 
skiej. W| dniu 10 listopada studenci Polacy 
usuwali z zakładu prosektorjum U. S. B. 
studentów Żydów,którzy się bronili. Policja 
obie wrogie grupy starała się rozdzielić i roz 
proszyć. Jednakże do starcia doszło przy 

zbiegu ul. Słowackiego i Szeptyckiego, gdzie 
w czasie bójki na kamienie i kije padł ugo- 

dzony Śmiertelnie w głowę ś. p. Wacławski, 
którym zajęlisię koledzy. 

Dalej świadek oświadcza,że akcją kiero- 
wała Młodz. Wszechpolsk tórą pobudzili 
w tym kierunku czterej emisarjusze przybyli 
z Warszawy. Świadek mówi o strukturze 
Stronnictwa Narodowego i twierdzi iż orga- 
nizacja ta dzieli się na umiarkowanych i bo- 
jowych. 

Świadek stwierdza, społeczeństwo nie 
okazywało współdzi a'z organami wła- 
dzy, w kierunku uspokojenia umysłów. 

Przechodząc do wypadków, jakie roze- 
grały się przy ul. Ludwisarskiej przed do- 
mem Nr. 4, gdzie mieści się Stow. Wzaj. 

Pom. Stud. Żydów, świadek stwierdza, że 
kiedy pochód studentów-Polaków znalazł się 
przed gmachem, został obrzucony kamieniami 
i innemi przedmiotami. 

Na tym tle rozwija się gorąco polemika 
świadka z przedstawiciełami obrony, którą 
jednakże przerwał prokurator, twierdząc. iż 

te wypadki działy się po fakcie objętym ak- 
tem oskarżenia. Ё 

DR. JAKÓB WYGODZKI. 

Prezes gminy żydowskiej mówi, że uwia- 
domiony przez studentów Żydów o organizo- 
wanych wystąpieniach interwenjował w sta- 
rostwie. Aczkolwiek otrzymał zdawkowe 0- 
bietnice, że władze do ekscesów nie dopusz- 
czą, to jednak nie mógł się doczekać na 
czyny zmierzające do zlikwidowania zajść. 

Świadek przez cały czas wypadków na ul. 
Ludwisarskiej, znajdował się w jednej z sal 
Stowarzyszenia skąd alarmował władze. Nie 
widział by studenci rzucali przez okno ka- 
mienie. W] pewnym momencie zgromadzeni 
w gmachu studenci zbiegli ze schodów by 

bronić wejścia, lecz policja siłą wkroczyła 
do gmachu i wyrzucała zgromadzoną tu 
młodzież, a kierujący oddziałem policji 
przodownik, przerwał prowadzoną przez św. 
rozmowę telefoniczną z władzami. a linpję 
kazał wyłączyć. 

Prokurator wyjaśnia, iż przodownik przez 
ten telefon wzywał pogotowie ratunkowe do 
rannego. 

Dalej świadek mówi że od 50-ciu lat jest 
świadkiem sezonowych i okolicznościowych 
pogromów żydowskich, 

Przewodniczący ze zdziwieniem żąda wy- 
jaśnień. 

Świadek 

   

  

   

   
  

          

   

przypomina zajścia w  cza- 

dziła raczej litość, niż odrazę, a mora- 
lista oburzał, zamiast przekonywać. 
Powiało nad sztuką płaszczem Chryv- 
stusowym, rzuconym na obnażone ra- 
miona Magdaleny. H'aryzeusze powy- 
puszczali kamienie z rąk i Śpiesznie 
ukryli się wgłąb świątyni — zeszli do 

roli starych, za kulisy wyrzuconych 
rekwizytów. Miejsce gołosłownego mo 
ralizatorstwa zajęła uczciwość sądu— 
obok skutku grzechu zachęto rozpa- 
trywać jego przyczynę i przekonan? 
się, że kryje się w niej prawie zawsze 
rozgrzeszenie. Zwycięstwo prawdzi- 
wej moralności stało się czemś tak 0- 
czywistem, że obłuda przestała być 
„kasowa. Dziś najciaśniejszy, naj- 
przeciętniejszy amerykański re 
musi się z tem liczyć, co też czyni nie- 
omal podświadomie, odruchowo. 

Kiedy już niepodobna było przy- 
strajać filmy w kuszące, soczyste bar- 
wy grzechu — zaczęto przystrajać je 
w maskaradowe stroje. Ekran zaroił 
się od postaci, które chodzą na co- 
dzień w pióropuszach i wyczyniają 
plugastwa, lub bohaterstwa. Jeśli tego 
rodzaju film był nawet Ściśle histo- 
ryczny — nigdy nie daał pojęcia, jak 
żył człowiek z tłumu danych czasów. 
A właśnie ów człowiek z tłumu, naj- 
bardziej tłum obchodzi. Znużony na- 

  

    

Drugi dzień rozprawy. 
sie okupacji i przy przechodzeniu władzy 
z rąk do rąk oraz o corocznych zamachach 
studentów przy rozpoczynaniu zajęć na uni- 
wersytecie, 

Wreszei 
ni bronič 

    

świadek mówi że Żydzi zmusze- 
ę, bo to jest ich prawo. 

LUDWIK WOLLEJKO. 
woźny w uniwersytecie, widział moment gdy 
dorożkę z rannym zaatakowała grupa Ży- 
dów w liczbie kilkunastu. 

IA. WYSZOMIRSKI i J. SWITEK. 

studenci eskortujący w dorożce rannego Wa- 
cławskiego, zeznając kolejno opisują prze- 
bieg zajść na Zawalnej róg Trockiej 

Św. Wyszomirski celem opędzenia się od 
napastników oddał trzy strzały na postrach. 
Rewolwer stale nosi, ma na to pozwołenie. 

Był on również ranny szablą przez policjan- 
ta rozpraszającego tłum na ul. Nowogródz- 
К) . 

Św. Świtek, że Wacławski padł ofiarą a- 
wanturników — Żydów. 

AL. OLESZKIEWICZ 

powtarza zeznania poprzednich 

  

  

  

dorożkarz 
świadków. 

Wreszcie przed sądem staje główny św. 

oskarżenia 

ANNA OPONOWICZÓWNA 
kelnerka w kawiarni przy ul. Zawalnej. W 

. dniu krytycznym, zwabiona krzykami wysz- 
ła na ulicę. Widziała iż grupa Żydów napa- 
dła na dwóch studentów i pobiła ier. 

Na narożnym skwerku ujrzała grupkę 
narodowości żydowskiej której przewodził, 
jak się później okazało Wulfin. W; pewnym 
momencie usłyszała okrzyk: „wiozą, wiozą“, 
a kiedy dorożka z rannym mijała przecięcie 
się ulic grupka ta podążyła na czele z Wul- 
finem. Ten ostatni wystrzelił a następnie 
isnął w Wacławskiego kamieniem. Wiidziała 

iegoś mężczyznę, który wybiegł z fry- 
zjerni z namydloną twarzą i ciskał w jadą- 
cych kamieniami, które wyjmował z kieszeni. 

Przejęta zajściem pobiegła za  dorožką, 
wzywając pomocy. Nie spuszczała z oka ró- 
wnież biegnącego ul. Trocką Wulfina. Gdy 
nadbiegła policja, wskazała go i oświadczyła 
że to on rzucał kamienie i strzelał, Awantur- 
nika zatrzymano. 

Wi DRUGIM DNIU ROZPRAWY 

Zeznawał st. post. Gulak, który Wulfina 
zaobserwował już z autobusu, którym je- 
chał. Włyskoczył na ulicę i interwenjował 
śród awanturników. Wulfin począł uciekać 
ul. Trocką, lecz dopędzony został nawprost 
kościoła i zatrzymany. Obecni przy tem, 
wskazywali, że to on rzucał kamienie w ja- 
dących dorożką. 

W. chwih zatrzymania Wulfin nie miał 
laski ani rewolweru. 

Okoliczności te stwierdzają świadkowie: 
AI. Abakanowicz, post. Prus i Słoniewski 
oraz wywiadowea Mejnartowicz. 

Następnie przed sądem przewijają 
świadkowie odwodowi. 

Rodzeństwo Jankiel i Sora Poletacey, kry- 
tycznego dnia byli w towarzystwie Wulfina. 
Spacerowali z nim po ulicach. W pewńym 
momencie znaleźli się na zbiegu Zawalnej 

i Trockiej, gdzie miało miejsce zajście. W: 
tłumie znikł im z oczu Wulfin i dopiero uj- 
rzełi go ponownie w chwili, gdy został za- 
trzymany. 

Inni świadkowie nie wnoszą do sprawy 
nic ważkiego. 

ŁAZARZ SPIRO 
odpowiadając na pytania obrony, obrazuje 
tło wypadków listopadowych. 

EKSPERTYZA. 

Prof. dr. Sergjusz Siengalewicz 
ofiara zajść Stan. Wacławski poniósł śmierć 
wskutek roztrzaskania mu czaszki uderze- 
niem kamienia. Cios ten zadany mu został 
w zajściu na Słowackiego. 

UZUPEŁNIENIE PRZEWODU. 

końcu przewodu sądowego obrona 
sądowi stenogram mowy min. Pierac- 

kiego i_przemówienia posła Grfiinbauma. 

ROZPRAWA STRON. 
amknięciu śledztwa sądowego prze- 

y udzielił głosu oskarżycielowi pu. 
blicznemu. 
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tłokiem przedmiotów i przepychem 
zewnętrzności — widz zaczął się do- 
magać istotniejszych walorów — za- 
pragnął wiedzy o sobie. 

  

Wówczas zaczęła się w filmie no- 
wa epoka. Epoka codziennej prawdy 
i prawdziwej prostoty. I wówczas do- 
piero — kino nietylko zrównało się 
w poziomie z teatrem, lecz nawet sta- 
ło się jego groźnym konkurentem 
Również — odtwarzało życie, ale rzu- 
cone na szersze, prawdziwsze tło, 
wzbogacone przy pomocy  niezliczo- 
nych, technicznych możliwości, jakie- 
mi rozporządza film, a jakich teatr ni- 
gdy nie osiągnie. 

Do jądra psychiki widza jednym 
z pierwszych sięgnął Charlie Chaplin. 

Pokazał mu nicość przemijających 
spraw i podłoże wylewnych uczuć 
ludzkich — pokazał smętek codzien- 
ności. Najprostszemi środkami, tak 
prostemi, że graniczą już z genjalno- 
ścią — ukazał prostym ludziom pro- 
stego człowieka i głębię jego prostoty. 
W dodatku — Chaplin pierwszy cu- 
downie uchwycił czar prawdziwej wol 
ności, jaką zazna tylko człowiek, któ- 
ry potrafi machnąć ręką na balast 
wszelkiego posiadania i pójść w ciszę 
lasów i pól, tak kojącą, tak potrzebną. 

PRZEMÓWIENIE PPROKUR. WINCENTE- 
GO JANOWICZA. 

Po ładnym retorycznie wstępie począł 
mówca obrazować przebieg wypadku na ul. 
Zawalnej przy skrzyżowaniu z ul. W(. Pohu- 
lanką i Trocką. 

W pewnym momencie jednak głos zała- 
muje się i on sam chwieje się na nogach. 

Dzięki natychmiastowej pomocy członków 
sądu i innych osób z pobłiża prok. został 
wstrzymany przed upadkiem i wyprowadzony 
z sali, 

Nastąpiła blisko godzinna przerwa, pełna 
komentarzy na temat wypadków. 

Wireszcie sąd powraca na salę, a proku- 
rator, który w międzyczasie odz, ł siły. 
przystąpił do kontynuowania os 

Wj konkluzji silnego przemówienia os 
karżyciel domagał się uznania oskarżonego 
Wiulfina za winnego przestępstwa, przewi- 
dzianego w art. 122 cz. I k. k. i surowego u- 
karania go, ze wzgłędu na okoliczności i skut- 
ki. czynu. Ž 

   

  

   

  

OBRONA. 
Kolejno zabiera ge obrona podsądnego, 

a więc mec. mec, Śmiarowski, Czernichów, 
Margolis i Petrusewicz, 

Wiszyscy oni dowodzą że w danym wy- 
padku nie może mieć zastosowania art. 122 
K. K. oraz że wina podsądnemu nie została u- 

dowodniona. 
Winoszą o uniewinnienie oskarżonego. 

Po krótkiej, lecz gorącej replice w której 
głos zabieli: podpr. Janowicz oraz obrońcy 
Czernichow i Śmiarowski, sąd wysłuchał os- 
tatnich słów podsądnych, którzy prosili o 

uniwinnienie. 

ZAMKNIĘCIE RAZPRAWY. 
Przewodniczący zamykając rozprawę, 0z- 

najmił, iż wynik ogłoszony zostanie w ponie- 
działek, dnia 18 b. m. 

  

Ka-er. 

Aresztowanie Łebkowskiej. 
2 połecenia władz prokuratorskich za- 

trzymana została Kazimiera Łebkowska, któ- 
ra występując jako główny świadek oskar- 
żenia w toczącym się procesie Załkinda i 
Oguza zdemaskowana została jako okłamu- 
jąca i wprowadzająca w błąd władze. 

   

  

Polskie Zakłady Impregnacyjne 
Spółka Akcyjna 

Warszawa, Wiejska 16. 

Zakład Impregnacji Drzewa w Mołodecznie 

Fabryki — w Czechowicach i w Zadwórzu 
Impregnowanie drzewa. 

CAŁKOWITE WYKONANIE NOWOCZESNYCH JEZDNI 
Z KOSTKI DRZEWNEJ. 

OEEWETRPOFREAZTSZW AEO Z RAERAZITE 

ZARZĄD: 

Nr. 88 (2330 

Gdzie można dostać XI tom? 
Telefon: 

— Redakcja Kurjera? Na miłość boską, 

prędzej! Publiczność wali jak do kina. Tu 

księgarnia... Gdzie jest skład główny XI to- 

m usprawozdań z konferencyj o asfalcie?! 

Telefon: 

— Redakcja? Tu mówi Magistrat. Dziś 

w poczyinem pismie WPanów było ogłosze- 

nie, że wyszedł naszym nakładem NI tom 

sprawozdań. Szukaliśmy, proszę panów, u 

Gebethnera, Rutskiego, Św. Wojciecha 

niema. Gdzie to można dostać? 

Telefon: 

  

— Tu inżynier... W! księgarni mówią, że 

to żart. Kpiny! Proszę panów, gdzie można 

dostać XI tom? 

Telefon, telefon, telefon... 

Nasz najdzielniejszy reporter udał się do 

magistratu, cełem zaczerpnięcia informacyj 

u źródła. Po niezmiernie mozolnych poszu- 

kiwaniach udało mu się wreszcie dotrzeć do 

właściwego resortu, gdzie go p. referent bar- 

dzo poinformował. że wydanie 

wspomnianego dzieła uległo, niestety, zwłace. 

Z powodów? 

Zapewne z tych samych, co i decyzja w 
sprawie gatunku materjału przeznaczonego 
na jezdnię... 

A w redakcji — 

uprzejmie 

telefon, tełefon, telefon... 

Musiano pozdejmować słuchawki. 

Jeszcze o aferze Kruegera. 

LONDYN, 16. IV. (Pat). Według nadesz- 
łych tu ze Stokholmu wiadomości, obecnie 
zostało ustalone niezbicie, że Kreuger istot- 
nie podrobił włoskie bony skarbowe na su- 
mę 16 miljonów funtów. 

Przy re i w gabinecie Kreugera zna- 
lcziono również kontrakt, zawarty jakoby w 
roku 1925 pomiędzy Kreugerem a dyktato- 
rem Hiszpanji gen. Primo de Riv.erą, w 
którym wzamian za pożyczkę 18 miijonów 
poletów Kreugerowi przyznan yzostaje w ro- 
ku 1987 monopol zapałczany. 

W, Szwecji oczekują, że podatek dochodo- 
wy będzie podwyższony z 20 na 25 proc, 
aby pokryč straty rządu wskutek afery Kre- 
ugera. 

SZTOKHOLM, 16. IV. (Pat). Szwedzka 
agencja telegraficzna donosi: Policja aresz- 
towała trzech osobników, zamieszanych w 
kryminalnych machinacjach Kreugera, a 
mianowicie dyrektorów Lengego, Huldta & 
Holma. 

Z dokumentów, przedstawionych przez 
świadków, wynika, że nieczyste machinacje 
Kreuger rozpoczął już w roku 1921. Wy- 
mienieni powyżej dyrektorzy pomagali Kre- 
ugerowi w machinacjach buchaltery jnych, 

     

   

   

    

    

działając jako kierownicy podejrzanych to 
warzystw, otwartych dla umożliwienia bez- 
prawnych przelewów w księgach rozmaitych 
firm, przez co stan faktyczny przedsiębiorstw 
pozostawał nieznany. 

     

  

PUDER, 
MYDŁO, KREM, 
BEBE Szofmana 

od lat przeszło 30 

w służbie dziecka. 

  

   

      

     
  

sprowadzone 
zapach RES: ubrania. 

  

  
T O L tępi również radykalnie robactwo: 

chy oraz A S muchy, mszyce na kwiatach i t.- p. W Polsce 
dany przez siły naukowe iuznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa 
i owadów. Katol sprzedaje się w składach aptecznych i aptekach. 

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21. 

UWADZE GOSPODYŃ! 
Najlepiej zabezpiecza na lato futra iinne ubrania OD MOLI wy, róbowany proszek 

japoński KATOL, co stwierdza fakt ten, 12 podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ- 

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

lo Polski, okazały się całe inietkniete przez mole. Katol ma przyjemny 

chły, pluskwy. prusaki karału- 
atol jest zba- 

  

Za dziecko Lindbergha żądają jeszcze 
20 tysięcy dolarów. 

NOWI YORK, 16. IV. (Pat), Według do- 
niesień „New-York News* osobisty przyja 
ciel Lindbergha Breckenridge prowadzi obe- 
cnie rokowania z osobami, które utrzymują 
że dziecko Lindbergha znajduje się w ich 
posiadaniu. 

Osoby te miały zażądać wypłacenia im 
dodatkowo 20 tys. dolarów. 

Twierdzą one, że nie wypełniły zobowią- 
zania i nie oddały dziecka, ponieważ nie o- 
trzymały 70 tysięcy dołarów, których zażą- 

dały pierwotnie, 

0 LL All ia LŽ 

Stine lotnictwo to potęga Państwa! 

Ale w filmach swych — Chaplin od- 
chodzi zawsze samotny — zdradzony 
przez wszystko i przez wszystkich. 
Ukochana kobieta drwi z nieporadnej 
pokraki, przyjaciel okazuje się przy- 

jacielem tylko po pijanemu, i nawet 
pies odbiega do kogoś, kto mu rzucił 
grubszy kęs. Dziwny smętek tai się 
na dnie filozofji tego najlepszego z 
komików. 

A jednak Chaplin był niewątpliwie 

najbliższy prawdy, skoro rzec można 

stworzył szkołę. Świetne filmy Renė 
Claira — to nie innego, tylko dalszy 

ciąg chaplinady. Mniej, łub bardziej 

świadomy uczeń Chaplina — Renć 
Clair dorzuca do pięknej i ludzkiej 
symfonji swego mistrza kilka radoś- 
nych akordów. I jego bohaterowie od- 
chodzą w wolność nieposiadania, lecz 
odchodzą z pieśnią, wsparci o przy- 
jaźń, co znakomicie podwaja ich bez- 
troskę, gdyż człowiek umie wyczytać 
własne szczęście tylko w oczach dru- 
giego człowieka. Filmy Chaplina są 
zawsze nieme — Renć Clair'a — zaw- 

sze śpiewane i radośniejsze właśnie o 
tę różnicę tonu, jaka dzieli słowo od 
pieśni. 

W ostatnim swoim filmie „A nous 
la Hberte“, niešcišle przettumaczonym 
na „„Niech žyje wolnošė“ — Clair do. 

  

chodzi juž chyba do szczytu swego 
talentu. Poprzez dowcipne i jakże tra- 
fne zestawienie pracy w fabryce z pra- 
cą w więzieniu, niewoli fabrykanta 
z wolnością włóczęgi, chciwość panów 

w cylindrach z bezinteresownošcią 
przyjaciela z więzienia — poprzez 
szereg znakomitych posunięć czysta 
reżyserskich — dochodzi do obnaże- 
nia człowieka — wyłuskuje go z na- 
leciałości, zaskorupienia i otępienia, 
jakie zawsze towarzyszą więzom po- 
siadania. Cały ten balast niweczy 
mrugnięcie oka przyjaciela. Jedno 
mrugnięcie oka, po którem następuje 
brutalny uścisk muskularnych ramion 
i szałona, dziecinnie rozbrykana ra- 
dość wyzwoleńca. 

„A nous, A nous la libertė!“—Na- 
sza jest wolność, a nie fabrykantówi 
Niewątpliwie — póki prawdą praw- 
dziwie wolnego człowieka jest przy- 
jaźń i pieśń — tego rodzaju filmy bę- 
dą miały powodzenie, jako najwyższy 
wyraz uczłowiecznionej sztuki, przed- 
stawiciełki odteatralizowanego życia. 

Marja Milkiewiczowa,
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Podpalenie z zemsty. 

We wsi Łuezki gm. ostrowskiej od dłuż- 
szęgo ezasu trwa zatarg między włościanami 
Bol. Narkiewiczem a Piotrem Damką. Za- 
targ ten przedwczoraj jeszcze bardziej się 
zaostrzył z powodu bójki ich synów Anto- 
niego i Tomas 

  

     ym się synom przybyli o 
towie i bójka rozgorzała na dobre. Zwyc 
cami bójki okazałi się Damkowie, Po 
Narkiewicze zaprzysięgii zemstę. Wczoraj 
wieczorem pedpalili ze wszystkich stron dom 

  

  

      

   
  

mieszkalny i stajnię Damków. Mimo szyb- 
kiej pomocy budynków nie zdołano urato- 
wać, gdyż zostały one oblane naitą i w ciągu 
pół godziny doszczętnie spłonęły. Wraz z 
budynkami spłonęło całe urządzenie domu 
mieszkalnego, stajnia z dwoma końmi i in- 
wentarzem. Podpalaczy aresztowano. Miesz 
kańcy tej wsi usiłowali Narkiewiczów zlin- 
czować; uniknęli oni samosądu jedynie dzię- 
ki interweneji sołtysa i .poliejanta . 

    

Tragiczna ucieczka 2 Sowdepii. 
Onegdaj rano Wilja wpobližu Kamienia 

wyrzuciła zwłoki pewnej kobiety w wieku 
około łat 30 i mężczyzny w wieku średnim. 
Przy zwłekach nie znaleziono żadnych do- 
kumentów, skutkiem czego nie zdołano usta- 
1ić ich tożsamości. Z ubrania topielców moż 

    

domyślić, iż są to obywatele 
eckiego. 

zęśliwi widocznie w czasie ucieczki 
do Polski znałeźli śmierć w nurtach wez- 
branej rzeki. 

   

Msłeseczno. 
Akeja odczytowa BBWR. 

Staraniem Sekret atu Powiatowego B. 
B. W. R. w niedzielę dnia ł0 kwietnia w Mo- 
łodecznie odbył się odczyt na temat aktual- 
ny wobec zbi się wiosny „ogrodnici- 
wo. i sadownictwo i elnictwo", Zebr. 
nie zagaił kierownik Sekretarjatu Powiato- 
wego BBWIR. p. Stanisław Łukaszewicz, z 
praszając do stołu prezydjainego zas = 
starosty powiatowego p. Jerzego Niedział- 
kowskiego i prezesa Rady Powiatowej B. B. 
W. R. p. Kazimierza Saroła. 

Odczyt ten wobec licznie zebranych go- 
spodarzy i gospodyń z m. Mołodecz i oko- 
Fic, wśród których nie brak było i inteligen- 

wygłosił przedstawiciel Sekretarjatu Wo- 
jewódzkiego BBWR. w Wilnie p. Seweryn 
Mińkiewiez, prof. szkoły ogrodniczej. W 
przeszło godzinnym referacie p. prelegent 
omówił rodzaje i sposoby prowadzenia oraz 

zwiększenia urodzajności i wydajności ogrod 
nictwa, sadownictwa i pszczelnictwa; rzeczo- 
wo udowadniając słuchaczom, z przytocze- 
«iem przykładów, że zyski osiągnięte z rac- 
jonalnego prowadzenia tych gałęzi gospo- 
darstwa kilkakrotnie przewyższają wydatki 
na ten cel. 

Ożywiona dyskusja świadczyła o dużem 
zainteresowaniem wśród słuchaczy. 

Po odezycie zabrał głos kierownik Sek- 
jatu Powiatowego B. B. W. R. p. Lu- 

z, który oświadczył zebranym, że 
arjat Powiatowy B. B. W. R. pójdzie 

z najdalej posuniętą pomocą w sprawie po- 
ruszonej w odczycie i wszelkie zabiegi w 
tym kierunku ludności będz wo popierał, 
następnie zaś w imieniu zebranych podzięko 
wał p. profesorowi Mińkiewiczowi za tak 
wartościowy odczyt. co zebrani przyjęli ok- 

Taskami. K. W, 

Zjazd Rady Powiatowej B. B. W, R. 
pow. mołodeczańskiego. 

W) niedzielę dnia 24 b. m. odbędzie się w 
iokalu Sekr. Pow. BBWR. Zjazd Rady Ро- 
wiatowej BBWIR. z powiatu. W: zjeździe tym 
ezmą udział p. poseł Stanisław Dobosz i 
p. senator Bronisław Rydzewski. K. W. 

"Dunitowicze. 
Morderstwo czy samobójstwo? 

W. Duniłowiczach na strychu domu Ko 

melewiczów znaleziono wiszące zwłoki wła- 

      

     
       

  

      

  

  

     

  

  

   
  

   

          

  

    

šeiciela domu 70-letniego Chaima Kopelowi- 
cza, Powiadomione władze śledcze prowadza 
dochodzenie w kierunku ustalenia, czy Kope 
łowicz popełnił samobójstwo, czy też został 
powieszony. 

Postawy. 
Fałszywe złotówki na rynkach, 

W ostatnich czasach na terenie pow. po- 
stawskiego pojawiło się mnóstwo fałszywych 
jedno-złotowych monet. Rynki oraz miestecz 
ka są zarzucone wprost falsyfikatami. W 
związku z tem władze bezpieczeństwa pub- 
licznego wszczęły energiczne dochodzenie w 
kierunku ustalenia skąd pochodzą talsyfika- 
ty. 

Wezoraj zdołano zatrzymać kilku podej- 
rzanych osobników, eo o których są silne 
poszlaki, iż trudnią się puszezaniem w obieg 
fałszywych monet. 

Wojstom. 
W bójee stracił mowę i słuch. 

We wsi Połotki gm. wojtomskiej między 
włościanami M. Sobezykiem a M. Bildziu- 
kiem wynikła bójka na tle osobistem. W 
trakcie bójki Bildziuk kiłku uderzeniami 
kłonicy rozstrzaskał głowę Sobczykowi. Sob- 
czyk skutkiem wstrząsnięcia mózgu postra- 
dał mowę i słuch, W stanie ciężkim odwie- 
ziono go do szpitała w Wilejce. 

Sprawcę bestjalskiego pobicia Bildziuka 
aresztowano. 

Miory. 
Samorząd. 

W. zagrodzie braci J. St. Markiewiczów 
zamieszkałych we wsi Pieczonki gm. mior- 
skiej złapano złodzieja niejakiego Adama 
Sełażeja, który usiłował skraść aparat do 
pędzenia samogonki. Złodzieja zatrzymał B. 
Pietkiewicz, który został przez Sołażeja po- 
bity. Z pomocą Pietkiewiczowi przybli Mar- 
kiewiezowie, którzy ciężko pobiłi kijami wła- 
mywacza, łamiąc mu żebra, rękę i powo- 
dując wstrząśnięcie mózgu. 

Powiadomione o wypadku władze śledcze 
zarządziły dochodzenie. 

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

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94, 
  

Miejski Ra. 
Kino -Teatr Dżwięk. 

w Nowogródku 

SZARY DOM 
Epokowa kreacja Walce'a Beery. 

„Szary dom” — arcydzieło, które wstrząsnęło sumieniem świata 
  

Lida. 
Warsztat szewski. 

Na ostatniem posiedzeniu Ogniska m. Li 
<dy zebranie nauczyciełstwa powzięło uch- 
wałę, zobowiązującą wszystkich członków 
Ogniska do zwalczania żebractwa wśród dzia 
twy w wieku szkolnym i przedszkolnym z 
równoczesnym apelem do społeczeństwa o 
takąż akcję. Należy zaznaczyć, że zdarzały 
się wypadki, iż ucząca się dziatwa w prze- 

braniu żebrała w dzielnicach, gdzie jej nie 
znają. 

    

Wałka żebractwem. 
W. dniu 15go b. m. odbyło się zebranie 

Strzeleckiego Klubu Sportowego „Grażyna. 
Na zebraniu tem dokonano wyboru nowych 

  

władz klubu w następującym składzie: pre- 
zes Kamiński, sekretarz Sądu Okręgowego, 
zastępca — powiatowy komendant Związku 
Strzelecńiego por. Baron, sekretarz — p. 
Sadochówna i skarbnik p. Dzi życ. Następ- 
nie dokonano wyboru przewodniczących se 
kcyj: strzeleckiej (Słowik), lekkoatletycznej 
i gier sportowych (Pieczorabi zastępca przew 
Melon), pływackiej (sierż. Łęgowski). bok- 
serskiej (Machiłonis i zastępca przew. O- 
ziem), bokserskiej (Dzieżyc i instruktor 
Wiohlmann), żeńskiej (instruktorka Żuków 
na-Sadokowna). 

  

Nowy zarząd klubu „Gražyna“. 

Fabryka przemysłu gumowego „Ardal* w 
Lidzie uruchomiła z dniem 12-go kwietnia 
warsztat szewcki, przy którym znalazło za 
trudnienie 25 mężczyzn i 10 kobiet. 

  

Remont dzwonnicy przy kościele św. Jana jest sprawą niemal 
tak pilną jak remont Katedry. Wiosna się rozpoczęła, a kledy się 
rozpoczną roboty? 

  

Wojewódzki Komitet do Spraw 
Finansowo-Rolnych w Wilnie. 

Uchwałą Rady Ministrów z dn. 7 
marca powołane zostały do życia ko- 
mitety do spraw finansowo-rolnych, a 

„mianowicie: Centralny Komitet z Cen- 
tralnem Biurem w Warszawie przy 
Ministerstwie Rolnictwa oraz komite- 

ty wojewódzkie z biurami do spraw fi: 
mansowo-rolnych pod  przewodnic- 
twem, właściwych terytorjalnie woje- 

wodów. 
Wojewódzkie Biuro do Spraw Fi- 

nansowo-Rolnych przy Urzędzie Wo- 
jewódzkim w Wilnie uruchomione zo- 
stało w dniu 1 kwietnia r. b. Pierwsze 
posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu 
"odbędzie się w dniu 20 kwietnia o go- 
dzinie 18 w sali konferencyjnej Urzę- 
u Wojewódzkiego. 

Biuro czynne jest w godzinach od 
9-ej do 14 i mieści się przy Wydziale 
Rolnictwa i Weterynarji Urzędu Wo- 

„ jewódzkiego. 

W myśl postanowień, zawartych w 
wymienionej uchwale Rady Ministrów 
zadaniem Wojewódzkiego Komitetu i 
Biura do Spraw Finansowo-Rolnych 
jest wprowadzenie w życie ustaw i roz 
porządzeń, wydawanych w związku z 
przeżywanym kryzysem w rolnictwie, 
a zmierzających do złagodzenia, wzglę 
nie odprężenia. sytuacji producen- 

wtó rolnych, jako dłużników. Komi- 
tet Wojewódzki jest organem wyko- 
nawczym w stosunku do Centralnego 
Komitetu. Poza bezpośrednią działał- 
nością na terenie zadaniem jego jest 
ułatwienie współdziałania Komitetowi 
Centralnemu z władzami w zakresie 
opracowania nowych norm prawnych. 
stwarzających dla rolnictwa większe 
możliwości przetrwania kryzysu. 

Wojewódzkie Biuro udziela poza- 
tem wszelkich wyjaśnień odnośnie u- 
stawowych ulg przy wpłacie zaległości 
podatkowych, opinjuje w sprawach, 
dotyczących możliwości płatniczych, 
przeprowadza szacunki, pośredniczy 
przy układzie dłużników z wierzycie- 
lami i t. p. 
W skład Komitetu odpowiednio do je- 
go zadania wchodzą przedstawiciele 
zainteresowanych czynników wierzy- 
cielskich oraz zrzeszeń rolniczych. 

Biuro oparte jest na zasadach sa- 
mowystarczalności. Fundusze dla jego 
działalności czerpane będą ze świad- 
czeń ze strony interesantów. 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

КОВ ВВ WA ŁESE Na SEKS 

KRONIKA 
| Niedziela 

17 | Wschód ełońca — g. 4 m.16 
Ls kwlecat = ug pa 

Szezstrzeżenia Zakładu Hotzeralcgji U. 8. B. 

w Wliaie z dnia 16 IV — 1982 reku. 

Cłónienie śraćnie w milimetrach: 759 

Dziś: Roberta., 

Jutro: Apolonjusza. 

  

  

  

Temperatura śradaia — —- 3' С. 

& uajwy$szi: -- 67 C 
A najniższa: — 1° С. 

Opad: 0,4 
Wistr: półn.-wsch. 

Tendeneja: spadek, potem stan stały. 

Uw+g: pochmurno, wiecz. śnieg z deszczem. 

MIEJSKA. 
— Bezrobocie spada, Podług ostatnich da 

nych bezrobocie na terenie Wilna w ciągu 
ubiegłego tygodnia uległo dalszej zniżce, W 
stosunku do tygodnia poprzedniego bezrobo- 
cie zmalało 0.15 osób. Obecnie Wiłno liczy 
5997 bezrobotnych l na rynku pracy 
utrzymuje się nieznaczna tendencja zniżko- 
wa. 

— Kino miejskie istnieć będzie nadal. 
Mimo niezatwierdzenia p: władze nadzor 
cze uchwały Rady mi j w sprawie udź- 
więkowienia kina miejs ego, Magistrat, jak 
się dowiadujemy, nie zamierza przedsiębior- 
swa tego zlikwidować. Z dniem 1 maja kino 
miejskie zostanie na dłaższy okres zamknię- 
te w celu przeprowadzenia gruntowego те- 
montu, który potrwa przez kilka miesięc 
ty. 

       

  

  

  

    

  

UNIWERSYTECKA. 
— Habilitacja w Uniwersytecie Stefana 

Batorege. Minister Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego rozporządzeniem z 
dnia 22 marca 1932 r. Nr. BP. 5272/32 zat- 
wierdził uchwałę Rady Wydziału Lekars 
go Uniwersytetu Stefana šatorego udziel 
jacą dr. Benedyktowi Dylewskiemu p. o. 
asystenta Kliniki Otolaryngologicznej  ve- 
niam legendi z zakresu oto-laryngologji. 

Z KOLEL 
— IM Rewja Kolejowa w Ognisku. Dziś 

o godzinie 19 w sali Ogniska Kolejowego ul. 

   

  

      

„Kolejowa 19 zostanie powtórzona ciesząca 
się nadzwyczajnem powodzeniem Druga 
Wielka Rewja Kolejowa w 20 obrazach p. t. 
„Na Šlepym Torze“! Na czele zespołu wystą- 
pi milutka p. Wanda Biszewska pozatem 
w programie: chór rewełlersów p. Święto- 
chowskiego. Tańce, piosenki! kuplety! oraz 
cały szereg nowości miejscowych i stołecz- 
nych gwarantują beztroskie i miłe spędze- 
nie wieczoru, do rewji przygrywa orkiestra 
jazz-band pod dyr. p. Emjota. Ceny miejsc 
od 50. groszy. 

— Doroezne ogólne zgromadzenie kolejo- 
wej L. O. P P. W dniu 17 b. m. odbędzie 
się doroczne zwycźajne ogólne zgromadze- 
nie kolejowej L. O. P. P. Do Wilna się 
zjadą przedstawiciełe komitetów oddziało- 
wych na linji, które mają swe siedziby w 
Grodnie, Białymstoku. Łapach, Wołkowysku, 
Brześciu, Baranowiczach, Lidzie,  Królew- 
szezyźnie, oraz miejscowy oddział w Wilnie: 
ponadto w zgromadzeniu ogólnem bierze u- 
dział Zarząd Włoj. Kom. Kolejowego L. O. 
P. P. Zadaniem gólnego zgromadzenia jest 
wysłuchanie i przyjęcie do wiadomości spra 
wozdania z prac dokonanych w roku 1931, 
oraz akceptacj tekstu sprawozdania na 
ogółso-polskie waine zgromadzenie LOPP. 
w Warszawie. 

Komisja Rewizyjna w osobach p. p. Bro- 
nisława Sadowskiego (Grodno), Franciszka 
Kuczyńskiego (Wilqo) i Stasisława Hryni 
wieckiego (Łapy), dokonała j rewizji 
ksiąg zarządu komitetu wojewódzkiego. 

Obrady odbywać się będa w lokalu Og- 
niska Kolejowego — Kolejowa 19, początek 
posiedzenia o godz. 11 m. 30 i trwać będą 
jeden dzień. 

  

  

  

   

      

    

HARCERSKA. 
— Komitet Obchodu 20-lecia Harcerstwa 

na Wileńszezyźnie. W! poniedziałek dnia 18 
b. m. o godz. 18 odbędzie się w Małej Sali 
Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego 
zebranie organizacyjne Kom. Obchodu 20-le- 
cia Harcerstwa na Wileńszczyźnie. 

Harcerstwo pragnie uczcić 20-lecie swego 
istnienia wielkim zlotem — obozem druż 
harcerskich trwającym 8—14 dni, przystą 
pieniem do budowy Stanicy Harcerskiej im. 
Ks. Biskupa Wł. Bandurskiego i wydaniem 
księgi pamiątkowej obejmującej działalność 
Harcerstwa (woj. wileńskiego i nowogró 
dzkiego) od 1912 r. do 1932 r. 

— Harcerstwo Wileńskie na Międzynaro- 
dowych Złotach. W lecie b. r. dwie drużyny 
wileńskie mają reprezentować Wiileńszczyz- 
nę na międzynarodowych zlotach  skauto- 
wych. 

W Zlocie Skautów Estońskich ma wziąć 
udział jako reprezentacyjna drużyna Polski 
„Czarna Trzynastka* Wil. Drużyna Harcerzy 
która w ubiełym roku wchodziła w skład 

   
    

    

  

      

  

Hufca Reprez. Polski na Zlocie Skautów 
Słowiańskich. si 

„Błękitna Jedynaka Żeglarska* Wil. Dru- 

  

żyna Harcerzy weźmie udział w Międzyna- 
rodowym Zlocie Skautów Wodnych, który 
odbędzie się w tym roku w Połsce. 

WOJSKOWA. 
— Ochotniczy zaciąg do wojska. Zaciąg 

ochotniczy do wojska daje  maturzystom 
szkół średnich ogólno-kształcących i równo- 
rzędnych wcześniejsze odbycie czynnej służ 
by wojskowej, umożliwia spokojne odbywa- 
nie studjów po odbytej służbie a tym, któ- 
rzy zgłosili się ochotniczo, lecz nie zostali 

ci z braku warunków fizycznych, daje 
zie studjów na wyższych zakładach nau- 

kowych prawo do odroczenia służby woj- 
skowej do 25 lat życia włącznie. 

— Ostatnie posiedzenie dodatkowej Ko- 
misji Poborowej. Przypominamy, że w dniu 
20 b. m. odbędzie się ostatnie przed pobo- 
rem rocznika 1911, posiedzenie dodatkowej 
Komisji Poborowej. Posiedzenie odbędzie się 
w lokalu przy ulicy Bazyljańskiej 2. Do sta- 
wiennictwa obowiązani są wszyscy mężczyź- 

ni, którzy we właściwym c e nie uregulo- 
wali swego stosunku do wojska. 

— 211 dezerterów. Władze wojewódzkie 
sporządziły ostatnio wykaz osób uchylają- 
cych się od służby wojskowej. Spis ten obej- 
muje 211 nazw to przeważnie mężczyź 
ni urodzeni w latach 1909 i 1910. Wzmian- 
kowany wykaz ukazał się w ostatnim „Dzien 
niku Włojewódzkim*. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Uroczystości Moniuszkowskie. Z po- 

    
  

   

   

  

   

  

„wodu przypadającego w roku bieżącym 60 
lecia śmierci Stanisława Moniuszki, Zarząd 
Wiileńskiego Związku Tow. Śpiewaczych i 
Muzycznych zainicjował urządzenie w Wil- 
nie uroczystego obchodu tej rocznicy. W 
tym celu w najbliższym czasie wybrany bę- 
dzie komitet który się zajmie opracowaniem 
szczegółowego obchodu. 

— Z T-wa Muzycznego Lutnia. Przystę- 
pując do organizacji własnej orkiestry Za- 
rząd Twa Lutnia zwraca się do osób, któ- 
reby zecrciały należeć do stałego zespołu 
instrumentalnego z uprzejmą propozycją 0 

aszanic się do Sekretarjatu dła zasięgnię- 
bli ch informacyj. 
Zapisy kandydatów do orki 

chóru — przyjmuje Sekretarjat T-wa (ul. 
A. Mickiewicza 6) w poniedziałki i czwartki 
od godz. 8—9 wieczór. 

W; najbliższym czasie projektuje się wy- 
stawienie opery „Flis* St. Moniuszki. 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 
Wilnie. W pierwszym kwartale r. b. t. ]. 
do dnia 1. IV, do zbiorów Muzeum T. P. N. 
dary ofiarowały następujące 4 osoby: p. 
Krystyna Adolphowa — medal ku czci Onu- 
trego Kopczyńskiego „za g natykę pols- 
kiego ję z r. 1816; p. Elżbieta Dawido. 
wska — drewn. Mękę Pańską od krzyża, 
znalezionego w pow. mołodecza m; Lud- 
wik Niecieeki — 2 strzelby m skie — 
dubeltówki ywane w r. 1915 w oddziałach 
lotnych „Straży Obyw telskiej m. Wilna* i 
Jadwiga Pietraszew. — odręczne pismo 
gen. Bosaka (Józefa Haukego) z dn. 11. X. 
1863 r. z wyrazami uznania za działalność 

cji powstańczej Mateuszowi Pietrasze- 
emu. Pozatem nabyto za 15 zł. od Ow- 
Straszuna rzadką kolekcję banknotów 

powojennych, wypuszczonych przez zarządy 
miast Rzeszy, obejmującą 205 sztuk (w czem 
komplet miast śląskich). "Tym sposobem 
zbiory muzealne Towarzystwa pomnożyły się 
o 210 przedmiotów. 

W] miesiącach styczniu—marcu r. b. Mu- 
zeum T. P. N. w Wilnie edziło 514 osób. 

Na rzecz Bibljoteki T-wa w ciągu pierw- 
szych trzech miesięcy r. b. 19 osób pry 
nych i 34 instytucje złożyły lub nadesłały 
na wymianę 277 dzieł w 314 i. Najliczniej- 
sze dary (ponad 10 tt) pochodzą od: dra 
Walerjana Charkiewicza (75 tt), Uniwersy- 
teckiej Bibljoteki Publicznej w Wilnie (36 
tt.) Państwowego Instyłulu Nauk. Gospod. 
Wiejskiego (16 tt), T-wa Naukowego we 
Lwowie, dyr. Tadeusza Turkowskiego i Lu- 
cjana Uziębły. 

Do działu rękopisów złożyli rękopisy i 
druki pp.: Janusz Czarkowski, Włodzimierz 
Martewicz i Minister Skarbu p. Jan Piłsuds- 
ki (dokumenty, dotyczące rodz Billewi- 
czów) i p. Staniewicz (wspomnienia Heleny 
z Kordzikowskich Romańskiej — м 9 №- 
kach). 
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ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileński Komitet do Zwalezania Raka 

zawiadamia, że wykłady o nowotworach i 
ich zwalczaniu, po przerwie, spowodowanej 
okresem świątecznym, odbywać się będą w 
dalszym ciągu. 

W. niedziełę dnia 17 b. m. o godz, 17 
(5.po poł.) w Sali Śniadeckich USR. odbę- 
dzie się dalszy wykład, który wygłosi p. dr. 
Kazimierz Pelczar, prof. USB. na temat. 

„Zmiany w ustroju pod wpływem nowot- 
worów'. 

— Z Towarzystwa Prawniczego im. Ign. 
Daniłowicza w Wilnie. Wi dniu 26 kwietnia 
r. b. odbędzie się Walne Zgromadzenie człon 
ków T-wa Prawniczego o godz. 19 w lokalu 
Rady Adwokackiej (Mickiewicza 36 pok. 25), 
w razie gdyby w tym terminie dla braku 
quorum nie przyszło do skutku, odbędzie się 
Walne Zgromadzenie w tymże dniu o go- 
dzinie 20, które to Zgromadzenie będzie waż- 
ne bez względu na ilość członków. 

Porządek dzienny: 
1) Zagajenie zgromadzenia. 
2) Wjybór przewodniczącego. 
3) Sprawozdanie Rady. 
4) Sprawozdanie kasowe. 
5) Wniosek Komisji Rewizyjnej. 
6) Zatwierdzenie budżetu na rok następ- 

ny. 
7) Wybėr członków Rady na miejsce ustę 

pujących. 
8) Wybór Komisji Rewizyjnej. 
9) Wolne wnioski. 
— Walne Zebranie Asystentów. W ponie- 

  

  

   

działek dnia 18 kwietnia r. b. o godznie. 
-9 i pół w pierwszym terminie (godz. 20 
w drugim), odbędzie się w sali II w Głów- 
nym Gmachu Uniwersytetu Nadzwyczajne 
Walne Zebranie Zrzeszenia Asystentów z 
następującym porządkiem dziennym: 

1] Wybór delegatów na Zjazd w Krako- 
wie. 

2) Sprawa składek na 
nych. 

3) Sprawa mieszkań asystenckich, 
4): Wolne wnioski. 

   

rzecz bezrobot- 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Memorjał do Nuncjusza Stolicy Apo- 

stolskiej w Polsce. Białoruskie społeczeńst- 
wo katolickie w Wilnie w tych dniach wy- 
słało memorjał do Nuncjusza Papieskiego w 
Polsce, w kłórym prosi o wyrnaczenie bi- 
skupa-ordynata w Polsce oraz biskupa-suf- 
ragana w Wilnie narodowości białoruskiej. 

— Organizacja absołwentów szkół wyż- 
szych. Wi tych dniach został opracowany i 
przyjęty na zebraniu w dniu 14 b. m. statut 
stowarzyszenia białoruskich _ absołwentów 
szkół wyższych, który ma być niezwłocznie 
przedstawiony odnośnym władzom dla zat- 
wierdzenia. 

KOMUNIKATY. 
— Wileūskie Towarzystwo _ Ogrodnicze 

podaje do wiadomości, że bezpłatny kurs 
dla prakiykantów i pomocników zakładów 
ogrodniczych oraz dla amatorów ogrodnict 
wa odbędzie się w dniach 18, 19, 21, 22, 23, 
25, oraz 26 kwietnia b. r. w lokalu Szkolnej 
Pracowni Przyrodniczej ulica Zawalna 5 od 
godz. 18 do 21 wieczorem według następu- 
jącego programu: * 

1) Z zakresu sadownictwa: P. Zembowicz: 
Najnowsze zdobycze sadownictwa wogóle i 
sadownictwo amerykańskie w szczególności 
— 4 godziny. 

2) Z zakresu walki z chorobami i szkodni- 
kami: P. St. Kownas: Najważniejsze środki 
do zwałczania — 3 godz. 

3) Z zakresu kwiaciarstwa: P. Dziewanow 
ska — Kwiaty szklarniowe o znaczeniu hand 
lowem i ich hodowla — 5 godz. 

4) Z zakresu ogrodnictwa ozdobnego: — 
P. dyrektor Kraus: Ogródek koło domu i je- 
go rozplanowanie — 5 godzin. 

5) Z zakresu warzywnictwa: P. Monkie- 
wicz: P. ieszona uprawa warzyw w blo- 
kach szklarnionwych z uwzględnieniem ho 
dowli pomidorów i kalafiorów — 4 godz. 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela 
sekretarz Towarzystwa p. Janina Malewska 
w Syndykacie Rolniczym, Zawalna 9, od 10 
do 16 codziennie. 

  

    

RÓŻNE- 
— Choroby zakaźne. W. ciągu ubiegłego 

tygodnia na choroby zakaźne zapadło ogó- 
łem 70 osób, przyczem 7 zmarło. Najwięcej 
zasłabnięć zanotowano na odrę (22), na gruź 
licę 16 (4 zgony), na płonicę 10, błonicę 5, 
na grypę 3, jaglicę 3, tyfus brzuszny 2 (1 
zgon), drętwicę karku 2, i świnkę 1. 

TEATR | MUZYKA 
— Sztuka „Pod falami* — na Pohulnace. 

Dziś w niedzielę dnia 17 kwietnia o godz. 
8 w. interesująca sztuka Adolfa Hertza „Pod 
falami", w której autor przedstawia zgub- 
ny wpływ piękna i młodości na życie męż- 
czyzny i ustala stosunki rodzinne. Anto- 
ni Różycki w roli „Stefana* daje wstrząsa- 
jący obraz budzącej się ostatniej namiętno- 
Ści męskiej — zamierającej pod wpływem 
nakazu sumienia i obowiązku. Sztuka napi- 
sana jest niezwykle interesująco, dzięki cze- 

mu od początku do końca trzyma widza w 
napięciu. Świetny, na szczególną uwagę za- 
sługujący jest akt III „Burza na Bałtyku”. 

Jutro w poniedziałek dnia 18 b. m. o g. 8 w. wesola farsa „Słomkowy kapelusz” po cenach popołudniowych. 
— „Miłość czuwa* w Lutni. Dziś w nie- dzielę dnia 17 kwietnia o godz. 8 

drugi pełna szampańsk 
łości komedja Caillave! 
czuwa”, którą teatr wystawił na uroczystość 10-lecia pracy ar ycznej na terenie Wil- na — Karola Wy cz-Wichrowskiego. 

Jutro, w poniedziałek dnia 18 o godz. w. po cenach propagandowych dana będzie 'esoła komedja „Bęben* z udziałem Anto- niego Różyckiego. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 
— „Slomkowy kape!lnsz* — na Pahulan- ce. Dziś w niedzielę 17 kwietnia o godz. 4 P. P. — wesoły, pełen temperamentu, oszała- miający ruchem i werwą wodewił Labiche'a „Słomkowy kapelu urozmaicony muzyką 1 śpiewami. Ceny miejsce popołudniowe, udo- stepniają „ujrzenie tego przemiłego  wido- wiska najszerszym warstwom publiczności. 
= »„Bęben* z Antonim Różyckim w Lutni Dziś w niedzielę dnia 17 k etnia o godz. 4 P. P. po raz pierwszy po cenach zniżonych ukaże się nadwyraz wesoła i pogodna komed ja Vebera „Bęben* z udziałem świetnego ar- tysty A. Różyckiego w roli malarza Dela- lada | w dziwną sieć przeznaczeń 

— Audycja Polskiego Towarzystwa Mu- zyki Współczesnej. Dzisiaj w ola ps 17 kwietnia r. b. w lokalu Związku Zawo- dowego Literatów (Ostrobramska 9) odbe- dzie się audycja Polskiego Towarzystwa Mu- zyki Współczesnej przy udziale p. Heleny Dal (sopran), p. Adeli Bay (fortepian) i p. Alberta Katza (wiolonczelaj. W programie utwory Debussy'ego, Ravela, Respighi'ego. de Falli i inne. Początek punktualnie og 8 wieczorem. audycję tę Towarzystwo zaprasza wszystkich miłośników muzyki. 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 17-g0 kwietnia 

10,00: Trans. nabożeństwa. 1 czasu. 12,10: Kom. meteor. 1 z Filharmonii, 14,00: „Ogień w lesie* odczyt. 14.20: Audycja rolnicza i 15.55: Audycja dla dzieci. 
wszystkich. 17.1 Polski Louvre i p i 

szystki „Pols olski Wersal — odczyt. 17.30: Pogadanka 2; су- klų „Kobieta ma glos“.17 Koncert. 19.00: Audycja > 19.20: oradnia wycho- wawcza Nr. 12“. 19.40: Program na ponie- działek. 19.45: Słuchowisko. 20.15: Konóbn 

    

    

     

        

     

  

   
         

  

   

        

1932 r. 

Sygnał 
Poranek 

  

   

muzyka, 
16.20: Audycja dla 

    

     

  

      
        

    

'wa Muzyki Współczesnej. 22.10: Recital < y elsa Hansana. 22.40: Komunikaty i muzyka taneczna. › 23.00 jalon literacki państwa Cielątkow- s „30: Muzyka taneczna (płyty). 
PONIEDZIAŁEK, dnia 18 kwietnia 1932 r. 

   11.58: Sygnał czasu. 14.10: Progra a ny. 14,15: Utwory Uchumanna o p sią Komunikaty. 15,25: „Komisja Ed cji N : rodowej“ odczyt 15.50: „Orzeszkowa odczyt. 16.10: Słynne arje operowe Verdiego (płyty). 16.20: Lekcja francuskiego. 16.30: Codziėn ny odcinek powieściowy. 16.50: Koncert dla młodzieży (płyty). 17.20: „o znanych pi mach Stanisława Wyšpiaūskiego“. 17.35: Muzyka lekka. 18.50: Wileński komunikat sportowy.19.00: „Wilno w wieku XVII i XVIII* — odczyt litewski, 19.20: Ciotka Albinowa mówi. 19.35: Program na wtorek 19.45: Prasowy dziennik radjowy, 20.00: „Tytan fortepianu" (Antoni Rubinszeinį — feljeton. 20.15: „Walkirja“ opera w 3-ch ak- rda Wagnera. 22.30; Komunikaty a taneczna. 
; 

   
  

  

  

    
     

    

      

, dnia 19 kwietnia 1939 r; 
Sygnał czasu. 14.10: Program dzien 

  

   

ny. 14.15: Utwory Liszta (płyty). 15.15: Ko- munikaty. 15.25: „Reformy iWelkiego Sejmu odczyt. 
L 

  

: Audycja dla dzieci, „5 
16.20: „Napoleon* odc: 

a 
polec 16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 1 ;_ Mistrzowie wiolonczeli (płyty). 17.10: „Mieszkanie wielkomiejskie a ogrody działkowe” odczyt. 17.35: Popołud- niowy koncert symfoniczny. 18.50:, Radjowa gazetka rzemieślnicza. 19.00: „Przed 13 laty w Wilnie* odczyt litewski. 19.20: Pogadanka radjotechniczna, 19.40: Program na środę. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: „Cztery wiosny” feljeton. 20.15: Wielki kon- kurs mizyczny Rozgłośni Wileńskiej -— wie- 

czór I-szy, Muzyka poważna. 20.45; Koncert. 
21.30: Słuchowisko „Lutniarz z Gremony*. 22.00: Skrzynka techniczna. 1 Recital 
skrzypcowy. 22.45: Komunikaty i muzyka 
taneczna, 

NOWINKI RADJOWE. 
TO I OWO DLA KAŻDEGO. 

W dzisiejszej „audycji dla .wszystkich* 
usłyszą radjosłuchacze popularną pogadan- 
kę na temat kryzysu, następnie „Gawędę 
Kaziuka* oraz rozmowę o tem, co słychać 
w Połsce i na świecie. Audycja ta będzie u- 
rozmaicona szeregiem pieśni ludowych w 
wykonasiu chóru Wyższych Kursów Nauczy 

cielskich. е 

   

        

HUMOR W RADJO. 
Niedzielny program radjowy zawiera m. 

in. dwa interesujące słuchowiska. Pierwsze 
p. t. „Jestem zabójcą* pióra najznakomit- 
szego komedjopisarza polskiego Al. hr. Fre- 
dry nadane zostanie o godz. 19.45 z War- 
szawy. Drugie o godz. 23 nosi tytuł „Salon 
literacki pp. Cielątkowskich* według nowe- 
li Augusta Wiilkońskiego wykonane zostanie 
w studjo wileńskiem. Obydwa słuchowiska 
zalecają się pogodą i prawdziwie sarmackim 
humorem. 

NOWA MUZYKA I NOWE POEZJE. 
O godz. 20-ej nadany zostanie kancert 

zorganizowany pod egidą wileńskiego od- 
działu Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Muzyki Wfispółezesnej. W programie znaj- 
dują się utwory Debussyego, Raveła, Res- 
pighiego, de Falla i innych. Włykonawcami 
będą pp. Helena Dal (sopran), Adela Вау 
(fortepian) i Albert Katz (wiolonczela). W 
przerwie koncertu — recytacje poezyj Wan- 
dy Dobaczewyskiej z najnowszego zbioru 
wierszy „Nasza Dola*. 

O TWÓRCY „DEMONA*. 

W poniedziałek dnia 18 b. m. o godz. 20 
prof. Michał Józefowicz wygłosi feljeton po- 
święcony życiu i twórczości Antoniego Ru- 
binsztejna, znakomitego kompozytora rosyj- 
skiego i pianisty. Prelekcja ta p. t. „Tytan 
fortepianu* transmitwana będzie z Wilna 
na wszystkie stacje. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NADUŻYCIA CZY NIESŁUSZNE POGŁOSKI. 

Z rozporządzenia władz prokuratorskich 
zakwestjonowane wszystkie księgi rachun- 
kowe zarządu t. zw. tanich domów żydow- 

skich przy ulicy Subocz 37. й 
Wśród lokatorów tych domów krążą naj- 

fantastyezniejsze pogłoski © wielkich nad- 
użyciach, fałszerstwach i t. p. 

WYPADEK ZNANEGO MUZYKA WILEŃ- 
SKIEGO. 

Przed paroma dniami znany w Wilnie, 
utalentowany skrzypek p. Herman Sołomo- 
now uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, mia- 
nowicie złamał nogę. Wywołało to zrozumia- 
łe poruszenie wśród muzyków wileńskich. 

Wypadek ten jednak nie pociągnie za sa- 
bą groźniejszych komplikacyj i podobno 
obecnie już p. Sołomonow czuje się lepiej. 

  

  

  

  

a i Flers'a „Miłość. 

  

Przy niedostatecznej funkeji przewodu 
pokarmowego, katarze żołądka i kiszek, opu- 
chlinie i stawach zapalnych kiszki grubej, 
skłonności do zapalenia Ślepej kiszki, natu- 
ralna woda gorzka „Franciszka-Józefa* szy- 
bko usuwa objawy zastoinowe i bóle w pod- 
brzuszu. — йа w apiekach i drogerjach. 

25 b. m. wybory nowego 
prezydenta miasta. 

Jak się dowiadujemy, wybory no- 
wego prezydenta miasta dokonane zo- 
staną na plenarnem posiedzeniu Rady 
Miejskiej, które zwołane zostało na 
dzień 25 b. m. 

Nadzwyczajne informacyjne walne 
zśromadzen e członkiń ZPOK w Wilnie 

Zamiast zwykłego czwartku dyskusyjnego 
odbyło się w dniu 1t b. m. w łokału ZPOK. 
nadzwyczajne informacyjne walne zgromadze 
nie członkiń, połączone z herbatką towarzy- 
ską, które zgromadziło czterdzieści pań. 

Zebranie zagaiła przewodnicząca Zrzesze- 
nia Wojew, p. Janina Rostkowska mówiąc, że 
to nadz zajne walie zgromadzenie ma na 
celu zaznajomienie członkiń z całokształtem 
prac wszyslkich referatów, nawiązanie bliż- 
szego kontaktu oraz zachętę do współnej pra- 
cy w referatach lub sekcjach, które najlepiej 
odpowiadają uzdolnieniom i zamiłowaniom 
poszczególnych członkiń. 

Krótkie sprawozdanie z działałności Związ 
ku na terenie Wilna i województwa wileń- 
skiego odczytała sekretarka p. Małowieska, in- 
formując panie o składzie Zarządu Zrzeszenia 
Wojewódzkiego, i pracach poszczególnych Re- 
ferałów. Kierowniczką Referatu Opieki nad 
Matka i Iszieckiem jest dr. Muraszkówna, Na 
terenie województwa Związek prowadzi 15 
Stacyj Opieki z czego w Wilnie 2, ochronki 3, 
jeden Żłobek dzienny i dom wychowania dla 
chłopców moralnie zaniedbanych. 

Ret. Wychownia Obywatelskiego pod kie- 
rownictwem p. Hillerowej prowadzi w Wil- 
nie Szkołę Pomocnie Gospodarskich, 2 śwei 
tlice dla dziewcząt, urządza od jesieni co ty- 
dzień czwartki dyskusyjne na których poru- 
szane są najciekawsze i najaktualniejsze spra 

organizował pięciodniowe kursa Wycho- 
wania Obywatelskiego dla instruktorek tego 
referatu w Wilnie i na prowincji, urządza po- 
gadanki dla matek stacyjnych 

Referat wytwórczości którego kierownicz 
ką jest obecnie p. Małowieska prowadził w 
lecie restaurację w Trokach, w obecnej chwili 
stołówkę przy ole pomocnic gospodarczych, 

wydzierżawił schronisko w Naro- 
„ w którem w lecie prowadzić będzie pen- 

sjonat. 
Związek ma również opiekę nad szkołami 

      

  

   

  

    

   

      

   

    

trockim, tem ostatniem opiekuje się P. dr. 
Świdowa, która zorganizowała dwa kursy kro- 
ju i szycia dla matek dzieci szkolnych i za- 
kupiła lampę projekcyjną, 

Sekcja dochodów niestałych pod kierownic 
twem p. Bachowskiej urządziła w ciągu zimy 
trzy dancingi u Sztralła i jedną dużą zabawę 
u Georges'a wspólnie ze Związkiem Ziemianek 
oraz lekcje tańców. 

Po sprawozdaniu szereg członkiń wypo- 
wiedziało się jakie tematy należy wybierać na 
czwartki dyskusyjne aby wywołać jak naj- 
szersze zainteresowanie kobiecego ogółu. Oma- 
wiano również sprawę tematów godzin ra 
djowych dla wsi. 

SPORT 
MECZ PIŁKARSKI DRUKARZ — MAKABI. 

Dziś w niedzielę dnia 17-go b. m. o godz. 
3 min. 30 na Boisku Sportowem Makabi 
odhędzie się ciekawe spotkanie piłkarskie 
pomiędzy Drukarzem — Makabią. 

Z K. 

1 P. P. LEG, — MAKABI 1:1. 

Wiczoraj po raz pierwszy ujrzeliśmy na 
boisku 1 p. p. Leg., mistrzowską drużynę 
Wiilna. Wojskowi wystąpii w zmienionym 
składzie z dwoma nowymi nabytkami. Na 
centrze ataku zadebiutował b .gracz Craco- 
wii — Zbroja, na prawej pomocy Wisek, 
gracz jednej z robotniczych drużyn Chrza- 
nowa. Obaj zaprezentowali się dodatnio 
zwłaszcza jeżeli chodzi o Zbroję, który, jak 
można sądzić, będzie poważnem wzmocnie- 
niem zespołu wojskowych. Mimo to 1 p. P- 
Leg. wystąpił w składzie osłabionym bra- 
kiem Puzyny i Halickiego, którzy z nie- 
wiadomych bliżej przyczyn chociaż byli na 
widowni, w meczu tym udziału nie wzięli. 

Gra rozpoczyna się ostrym atakiem woj- 
skowych, którzy na czas dłuższy usadowili 
się pod bramką Makabi, wytwarzając szereg 
groźnych sytuacyj,bez pozytywnego rezulta- 
tu. Powoli gra się wyrównuje i Makabi co- 
raz częściej dochodzi do głosu, podczas jed< 
nego z ataków Antokolec z najbliższej oda 
ległości lokuje pewnie piłkę w siatce woj- 
skowych. Wi odpowiedzi 1 p. p. Leg. wzma- 
ga tempo, raz po raz niepokojąc Rutsztejna, 
który jednak jest na wysokości zadania, a 
gdy on zawodzi ratują poprzeczka i słupek. 
Atakom wojskowych, dobrym w polu — pod 
hramką brak wykończenia. Na 10 minut 
przed przerwą udane pociągnięcie Pawłow- 
ski—Zbroja—Połubiński, ten ostatni finali- 
zuje wyrównaniem. W dalszym ciągu ini- 
cjatywę utrzymują wojskowi. 

Swoją przewagę w pierwszej połowie woj- 
skowi nie potrafili uwydatnić cyfrowo. Wy- 
nik 1:1 odźwierciadla przebieg gry. 

Po przerwie woj. i cofają do pomocy 
Pawłowskiego, osłabiając tem samem swą 
formację ofenzywną. Fempo wyraźnie słab- 
nie. Wyniki obu ataków nie doprowadzają 
do konkretnych rezultatów. 

U wojskowych wyróżnił się Zbroja. Paw- 
łowski i Chowaniec. W Makabi Rutsztejn i 
Antokolec. 

Sędziował p. Grabowiecki. 

JJ A A 

„Ktopoty pani Niuški“ > 
HUMORYSTYCZNA OPOWIEŚĆ 
EUGENJI KOBYLIŃSKIEJ 

е la juž z drukarni „Lux“ i jest 
I akóle w księgarniach wileńskich 

„SKŁAD GŁÓWNY 
W KSIĘGARNI ŚW. WOJCIECHĄ. Е 

J J M) eik, 

Humor. 
ROZTARGNIONY. 

Wiielokrotny minister, słynny matematyk 
trancuski p. Painleve, znay jest w Paryżu 
ze swego fenomenalnego roztargnienia. 

Pewnego razu Painleve, wychodząc z do: 
mu. a przewidując że będzie długo zajęty. 
wywiesił na drzwiach kartkę z napisem: 

— Painleve wróci późno do domu. | 
Włieczorem, około 10-ej wraca Painleve 

do domu. Staje przed drzwiami swego mie- 
szkania i dostrzega kartkę. Kiwa smutnie 
głową, odkłada na bok tekę, siada zrezygno- 
wany na pierwszym stopniu schodów i mru- 
czy pod nosem: 3 
"— Trudno, muszę zaczekać. 

(Candide). 
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Ku Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

EU RI E R Ww 

46 W roli Atama- „PIEŚŃ 0 ATAMANIE" "ix: H. A. Schlettow. 
Z dostosowaną do akcji muzyką wystąpi orkiestra pod batutą M. Sałnickiego. 

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balksn 30gr., parter60 gi. Kasa czyana od 3.30 do 10 wiecz. 

Od poniedział- 
ku Il.-go b. m. 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Najgłośniejszy film doby obecnej! Dziś ostatni dzień ANIOŁOWIE PIEKŁ Film, który wstrząsnął światem! 
To epokowe dzieło genjusza ludzkiego! To miłosny szept pragnących pieszczot kobiecychi 

Film ten został zrealiz. przez słyn. miljardera amer. Howardą Hughesa. Początek o godz 2, 4, 6, 8 i 1065 
CENY ZNIŻONE: na | seans Balkon 50 gr., Parter 80 gr., na pozostałe seanse Balkon 60 gr, Parter od 1 zł. 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wilońska 38. tel. 8-26 

Jutro urocz. premjera! w pierwszem swem 

iwan Mozżuchin 

sierżant X (Człowiek bez 
przeszłości) 

Reżyserji twórcy filmu „Trójka* Wł. Stryżewskiego i Ał. Wołkowa. 
== Jramat miłosny człowieka, który umarł dla świata, lecz żył dla siebie 

i swojej miłości. Film ten demonstruje się jednocześnie w Warszawie. 
Honorowe bilety nieważne. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

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

Genjalny mistrz ekranu arczydz. mówionem 

    
  

Dźwięk. Kino - Teatr | 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziś najnowszy sukces światowy. Dawno niewidziana ulubienica publiczności 
Betty Amann w wielkim filmie 

  

„Dźwiękowe Kino | 

CASINO) 
Wlaika 47, tel. 15-41. 

dzmiękowymp: MIŁOSTKI JAŚNIE PANI 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Dziś! Na specjalne żądanie X jest to najpiękniejsza kreacja niezrównanej i największej gwiazdy 
Sz. Publiczności wyświetla- aa 2 7 filmowej do- i w fascynuj. roli 
my tylko jeden film p.t by obecnej Marleny Dietrich kobiety szpiega. Prozrew uzupełniamy świetnenii dodatkami dźyiękowemi. ANONS: Od*poniedzisliku 166 iw: przepiękna 

operetka filmowa „RONNY“. Zapraszamy wszystkich na wielką ucztę artystyczną. 
  

Bźwięk. Kino-Taatr | 

PAN 
wiica Wielka 42. 

w najnow. swym pierw- 
szym dźwiękowcu p. t. 

BRYGIDA HELM 
G | = Dźwięk. film najnowszej produkcji francurskiej 1932 r Film dla wszystkich. 

Dziś ostatni dzie Pąt i Patacho W KONKURACH 
Od jutra! Słynna w jej najnowszej i najlep- 

gwiazda 

  

filmowa szej kreacji dźwięk. p. t. 

  

KINO -TEATR 

MIMOZA 
ul. Wielka Nr. 25 

UWAGA! Prosimy zwrócić uwsgę na nasz pierwszorzędny repertuar 
filmowy oraz na nasze aparaty dźwiękowe „Klangfilm*, które prze- 

Pod nowem kierownictwem od dnia 16.IV. do !9.IV. b r (włącznie) wyświetla się wielki dramat historyczny 

murai Przygody brygadjera Gerarda 

wyższają wszelką inną aparaturę swym naturalnym i łagodnym dźwiękiem. 
NAD PROGRAM: Aktualne dodatki dźwiękowe orsz dodatek Pata. 

słynnej powieści 
Artura Conan Doyle'a p.t. 

NAD PROGRAM: Bpbuś zarabia Svicinė komedja w 3-ch aktach 
Ceny zniżone: od 30 gr do 1 »ł., bilety dzienne po 40 gr. 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(sbok dworca kolejow.) 

Ceny miejsc od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 15 

W roli tytułowej 
Rod la Roque. 

Specjalne seanse dzienne dla szkół kompletami od 100 osób po 30 groszy — 10% bezpłatnie. 

Dziś! Świetna sztuka filmowa w 12 sktach - - Triumf miłości (Trzykrote wesele) języ skoję 
Charies Rogers i Nancy Caroll. Film ten przedstawia dzieje młodej pary, której szczera miłość zwycięża 

przesądy rodziców, antagunizm i wszelkie pietrzące się na drodze szczęścia przeszkody. 

W rolach główn. 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dziśl Najpiękniejszy film! Cud Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

Początek o g. 5:ej, w święta o g. 4-ej. — Następny program: Cztery pióra. 

objawienial 100% dźwięk. arcy- dramat w Dżungłach 
dzieło mistrza Van Dyke'a pt Trader Horn Afrykańskich. 

Monumentalny epok. | 

  

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. ||, tel. 15-61   W rolach głównych Edwina Both i Harr Caney. 

Ostatni dzień! Najpotężniejszy wszęchawiaieny nata dze, HADŻY MURAT (Biały Szatan) puka, rajdy: 
Reżyserja Aleksandra Wołkowa. W rolach głównych: niezrównany król ekranu Iwen Możżuchin, czarująca 

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

w-g słyn. arcydzieła 

  

ESET T RS SET T ASS ITS TTT UT EKSTRA 

Zdrojowisko solankowe i leśna stacja klimatyczna 

  

    
   
   

    

DR 

Prospekty wysyła 

i szczegółowych 

'Dom Ekspedycyjny Br. STRAKUN 
WILNO, NIEMIECKA 22, tel. 293. 

Qstrzeżenie 

  

GEBRENEE 

SYDNEY HORLER. 

posiada nowoczesne urządzenia do kąpieli solankowych, kwasowęglowych na sołance, tlenowych, 

GABINETY GINEKOLOGICZNE, LABORATORJA, WZIEWALNIE, 
ODDZIAŁY ELEKTRO i HYDRO - TERAPIJI, 

ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA SŁOŃCA, POWIETRZA I RUCHU 
z basenami pływackiemi, kaskadówkami na Rotniczance i plażą nad Niemnem. — Sporty wodne. — 

Sezon od 15 maja do 30 września. 

i udziela informacyj | w Warszawie — Związek Uzdrowisk Polskich, Ś-to Krzyska 17, tel. 434-38 

EDEL PLITA niony. 
Zgłaszać się z doku- 

OZOREAK REBEL IRCKCOWRSZ: "RECE ZTUZKU ZRTONOŃ ZP WORZC ACZ SO ‚ + : "m | mentami Poniedzia- 

ZRZESTŁAI ŻYWWYOŚCIÓW 
DO ROSJI 

bezpośrednio wysyła jedynie koncesjonow. 

= „PRESTO“ 
| Warszawa, Fredry 10, tel. 707-10, PKO 5470. 

W WILNIE I WILĘŃSZCZYZNIE 
zamówienia na przesyłki przyjmuje 

Wszystkie inne frmy, ogłaszające 
Bizeiyłarie: paczek "baz Sio" Polek; 
do Rosji wprowadzają w błąd publiczność. 

  

    
Panie 

bez Posady? 
Poważne Towarzy- 

stwo poszukuje od 
zaraz inteligentnych 

pań od 25-ciu lat 
i wzwyż. 

Wymagamy: Sumien- 
nej i energicznej 

pracv. 
Ofiarowujemy: Stałą, 
dobrze płatną posa- 
Aę. Awans zapew- 

USKIENIKI 
piarkowych i borowinowych. 

PIJALNIA wÓD 

Ceny pobytu i leczenia bardzo niskie. 

J w Druskieaikach — Komisja Zdrojowa, 

Zakład Miłosierna 2 
fryzjerski A N N A telefon 8-95 
zawiadamia Sz. Klijentelę, że z pow. kryzysu 

ceny zostały znacznie zniżone. 
Proszę przekonać się 

łek i Wtorek 10—|2 
od 2—4 Mickiewicza 

41—19. Front. 

  

    SALONY: damski, męski i manicure. OFE 
Urządzenie nowoczesne. — Obsługa fachowa. Inżynier-Agiqnom 

Zamówienia przyjmujemy telefonicznie. й II 
z ukończ. studjami zagra- 

nicą przyjmie posadę w 
majątku za skromne wyna- 

| grodzenie. Oferty: Wilno, 
Młynowa 2—39, S. Busiel 

BEKWANAEOUBOC WE 

W SKLEPIE BŁAWATNYM | 
„TKANINY TANIE" 
S. CISZEWSKIEGO, Wileńska 31, 

dostać można zawsze po cenach przystosowanych 
do czasów kryzysowych: tanie tkaniny na bieliznę, 
suknie, pościel, ubranka dla dzieci i inne towary 

w gatunkach najlepszych. 

  

  

Bardzo tanio 
sprzedam 

PLAC 
(od 200 do 400 sąż.) 

O warunkach dowie- 

dzieć się: ul. 

Tuskulańska 6—2 

informacyj udziela 

        
odziana wizyta, mój Sta- 13) 

  

МЕССО КТ 

   

  

   

6678 

EFEEFEECEECEEJEFEEEF | El Е E (kład manufaktuny. jedwabiu | sukna 

CALEL NOZ 
Wilno, uli. Niemiecka 19, tel. 830 

powiadamia Sz. Publiczność, 

iż otrzymano w tym tygodniu 

OSTATNIE NOWOŚCI 
WIOSENNE i LETNIE 

Ceny niezwykie niskie. 
Prosimy przekonać się. 
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Y.DEA-BORGS4NCH S 

SKINA: 
Е
Е
Е
 

Е
Е
Е
 

El 

[>] 
[>] 
НЫ 
[ 
El 
[>] 
НЫ 
[1 
[5] 
©] 
2 E) 

  

  

OGBIAICZNO-TARMACEUTYCZNA © 
OWALSKI warszawa. 

Nadzwyczajna'okazja! е 

Każdy z Czytelników powinien zapamiętać, že 
najtańsze źródło zakupu towarów  manufakturo- 
wych i innych jest tylko w firmie „Polska Ekonomja“ 
w Łodzi. Dla przekonania wysyłamy niżej podane 
komplety: 

  

Tylko za 19 zł. 90.gr. 
a mianowicie: 4 mtr. Tweedu krepon. na elegan- 

cką suknię damską letnią we wszystkich kolorach i 
różnych deseniach, 6 mtr. płótna białego w dobrym 
gat. 6 mtr. oksfordu nadaje się na koszule i kalesony 
męskie w dobrym gat., 6 mtr. płótna kremowego na- 
dająca się nabieliznę wszelkiego rodzaju, 6 ręczników 
waflowych w dobrym gat, 6 chusteczek kieszonko- 
wych. 

Do danego kompletu doliczamy 2,50 gr. jako 
koszta porta, 

Tylko za 28 zł. 50 gr. 
a mianowicie: 3 mtr. Duble kamgarn na elegan- 

ckie ubranie męskie we wszystkich kolorach i najpięk- 
niejszych deseniach w dobrym gat, 3 mtr. Rypsu jed- 
wabnego na elegancką suknię damską w dobrym gat. 
we wszystkich kolorach, 3 mtr. zefiru w różnych de- 
seniach na koszulę męską, 6 mtr. barchanu nadająca 
się na bieliznę wszełkiego rodzaju w paseczki w dob- 
rym gat., 6 mtr. płótna kremowego nadająca się na 

bieliznę wszełkiego rodzaju, 6 ręczników waflowych 
pełnej długości w dobrym gat. 

Tylko za 37 zł. 90 gr. 
a mianowicie: | ubranie męskie bostonowe we 

wszystkich kolorach z odpowiedniemi dodatkami w 
dobrym gat. (podać Nr. ubrania), 3 mtr. Tweedu przet- 
kany jedwabiem na elegancką suknię damską we 
wszystkich kolorach, 1 koszułę męską sportową wraz 
z krawatem i kołn. we wszystkich najnowszych kolo- 
rach, | koszulę męską w dobrym gat., | koszulę dam- 
ską z dobrego białego płótne, 1 psrę reform damskich 
tryk. letnich, 1 parę kalesonów męskich w dobrym 
gat., 6 chusteczek kieszonkowych, | krawat jedwabny 
w różnych deseniach, 2 pary skarpetek męskich w 
dobrym gat. 

Do powyższych kompletów doliczamy 350 gr. 
jako koszta opakowania i opłaty pocztowej. 

UWAGA: Wysyłamy | kołdrę watową z obu- 
stronnem pokryciem satynowem z czysto białą watą 

w dobrym gat. tylko za 14 zł. 
Towary powyższe wysyłamy po otrzymaniu 

listownego zamówienia, (płaci się przy odbiorze na 
poczcie). 

Za dobroć towaru gwarantujemy. 
Adtesowść prositaj: 

„Polska Ekonomia'' 

Nie czyńcie eksperymentów ze zdrowiem! 
Nie dajcie się na nic innego 

rzekomo równie dobrego, namówić. 

„OLLA“ 
to marka wypróbow. w ciągu dziesią'ków lat 

“ Bowiedziono profilaktycznie. 

OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 

3 wartościowe piwo w używane butelki „Patent* 

%а ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

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

  

  Łódź, skrz. poczt. 314 

nowił wpaść do Piotra Trailla na śnia. 

    

   
    

    

    

          

    

      
      

  

Qd roku 18;3 istnieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

Meble 
Jedalne, sypialne i ga- 
binstuwe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka It.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
na dogodnych warmnkach 

! МА RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

 OOZKIZAEFOCAWPYTZECAR TERZOOWEABCZZETĘCI 

Nr 83 (2330) 

  

1 zł. 20 gr. 

Nowootwarta Kawiarnia-Mieczarnia 

„ŠWITEZIANKA“ 
Wilno, Wileńska Nr. 9 (dawniej „Ziemiaiska“) 
OBIADY na maśle z 2-ch dań 1 zł., z 3.:ch dań   Potrawy jarskie. 
  

Do wynajęcia 
i) Letniska i Mieszka- 
nia w suchym sosnowym 
lesie nad Wilją, 5 minut 
od przystanku sutobuso- 

wego — niedrogo. 
2) Sklep w centrum mia- 
sta przy ul. Mickiewicza, 
nadający się również na 
biuro handlowe. Doawie- 
dzieć się: Mickiewicza 22 

TS 
  

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

nowoczesnemi wygodami, 
Wiłkomierska 5-a 

Do wynajęcia 
ODERZEERIEG-> ASRONAMGG 
przedpokoju i kuchni, su- 
che, słoneczne, frontowe 
wejście przy ul. Jakóba 

Taskel ago ТЕ, 

Mieszkania 
S 6 0 
kiemi nowoczesnemi wy- 
godami do wynajęcia Ko- 
lejowa 15, dow. u dozorcy. 

Е lokal 
made a he 
AS Oz L | 
go. Potrzebna sala, kuch- 

nia oraz parę pokoi. 
Oferty kierować do adm. 

Poszukiwa- 

  

„K. W.“ pod „Ognisko“. 

POKÓJ "any" 
duży z oświetl. elektrycz, 

do wynajęcia przy ulicy 

Kazimierzowskiej || m. I 
  

[MEN 
MURTOWVA 
$SPRZECA Ż 

M.DEULI 
vvaL LO. 

JAGIELLONSKAJ & 
т Е1 61 \ 

NARIAMS 

ŠLICZNE 

SADZONKI 
sosnowe | šwierkowe 

Vi 2 letnie z własnych 
szkółek po cenach kon- 

kurencyjnych poleca 

Zarząd Dóbr Parafja- 
nów i Hniezdzilów, 
poczta Parafjanów. 

BO
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Precz z elektrycznym od- 
kurzaczem (wchłsnia- 

©zem)!! cena którego wy- 
nosi do 70 złotych. 
Obecnie zastępuje go 
szczotka wchłaniacz. Ce- 
na tylko ” zł. Do nabycia 
w wytwórni Szczotek i 
Pędzli pod firmą B. SY- 
MONOWICZ ul. Św. Jań- 
ska 7, vis a vis Uniwers. 
  

  

° repervię Pianina (44 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7702 

Pianino 
zagraniczne w dobrym 

stanie do sprzedania. 

Tatarska 22, m. 2. 

koncertowe 
Pianino w najlepszym 
stanie okazyjnie bardzo 

tanio do sprzedania. 
Piłsudskiego 24, m. 6. 

  

  

  

i ły krzy- Fortepian ох ке 
nej zagran firmy, mało 
užywany okazyjnie tanio 
sprzedam. Ul. Nowogródz- 
ka 15 (dawniej 7) m. 23. 

MOTOCYKLE 
angielskie i F. N. 

Wileńska 10 

  

siebie samego potrawy i t. d. Dajże mi 

150 307 eążni 
kupię w:rejonie 

Zakretu Sołtaniszck lub 
Zwierzyńca Oferty rad- 
syłać: ul. Mickiewicza 17 

m 3A B. 

Okazyjnie 
do sprzedania natychmiast 
ładny mająteczek mający 
wielką przyszłość w paw. 
lidzkim położony o 'ą 
klm. od stacji kolejowej. 
Obszar 66 ha, ziemia 
dobra, las i łąki. Zabu- 
dowania kompletne bar- 

dzo dobre. Szczegółów 
dowiedzieć się ul. Piłsud- 
skiego d. Nr. 29 m. 2 w 
kodał 4 -—6-ppoł beż 

pośrednictwa. 

Okazja! Zr 
zdu zagranicę sprzedam 
tanio MOTOCYKL zna- 
nej marki— Wielke 12—]|4 

Z powodu 
nagłego wyjazdu sprze- 
dam mało używaną sy- 
pialkę, jadalkę, salonik. 
Wiadomość Wiłeńska 17-9 

Plac 

  

  

Z powo- 

  

Sprzedaje się 
7'/, hekt. ziemi, 8 klm. 
od Wiłna, dowiedzieć się 
od godz. 16—18 ul. Kal- 
waryjska 116—5, Symo- 

nowicz. 

SPRZEDAM 
albo wydzierżawię dom 
nadający się pod handel 
w ruchliwem miejscu — 
N. Wilejka, Wileńska 9. 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 
bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wilensk.“ 
pod „Maszynistka“ 

  

    
Gdy 

Dr. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
odg 12-2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Wolfsom 
Choroby skórne, 

weneryczne, 

i moczopłciowe 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 

M Kenigsberą 
Chorobs skórne, 

weneryczne 
1 moezopł.i0we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

    

    

Akuszerka 

Maria ЛОГО 
prayjmuje od9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa ”, m 5. 
W. Z.P. Nr. 69. 8528 

Akuszerka 

Maria Brzedita 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. 22 
W. Z. Nr. 3093 

HOMEOPATYCZNE 
(przyrodolecznicze nietru— 
jące) leczenie zastarza- 
łych chorób wewnetrz- 
nych, płciowych, kobie- 
cych Dr med.Herwich, 
Katowice 3-go Maja 40. 
Pisemne zapytania— dołą- 

czyć porto. 

Potrzebna 
ekspedjentka do mleczar- 
ni i sodowiarni z dostę- 
pem do kasy, z kaucją 

ul. Popławska 12—2. 

600 — 800 zł. 
miesięcznie 

zarobią panowie (panież 
intel. wymowni i ener- 
giczni "Želosič śię z do- 
kumentami w dniu 18 Ъ. 
m. od g. 11 — 12 Mickie-. 

wicza 28—3. 

NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

MLECZARNIA 
przy ul. Wiełkiej 29 

Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja. 
mleko zsiadłe, wędliny, 
i inne chłodne zakąski, 

          

napoje chłodzące orax: 
obiady domowe 

smaczne i zdrewe 
od 70 gr. 

  

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 

INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ* 
Wilno, ów. Jańska Hr. 1 

Telefon 3.40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytawe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
— TANIO — 
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śniadanie, Holiday 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

-—— Ależ nie powinien! — rzekła 
impulsywnie, — Muszę się z nim zo: 
baczyć i wyjaśnić mu — wyjaśnić i 
przeprosić. Głupio zrobiłam, tracąc 
panowanie nad nerwami w owym po 
ciągu; wszak wiesz, Piotrze ciągnę 
ła dalej, wstając i kładąc mu rękę na 
ramieniu — tak wielkie rzeczy wcho- 
dziły w grę, że rozpacz mię wzięła: I 
właśnie nietyle przerażało mię osobi: 
ste niebezpieczeństwo, co możliwość 
niraty informacyj, dla których zdoby 
cia tyle musiałam przecierpieć. No pr - 
wiedz, że rozumiesz. 

— Ależ oczywiście —- upewnił —- 
a co się tyczy Holidaya, bądź przeko- 
nana, iż jest zachwycony możnością 
dopomoženia či. Gdybyś go była sły- 
szała dzisiaj, nie wątpiłabyś o tem. 
Cała trudność polegała na tem, żeby 
mu przykrócić eugli. Ba, omal nie u- 
traciłem jego przyjaźni, tak go obu- 
rzyły moje argumenty przeciw jego 
udziałowi w tej sprawie. 

— Jednak powinien się usunąć; 
ryzyko jest zbyt wielkie. Jak sądzisz: 

     

Przełożył Czesław Kozłowski. 

czy zrozumie to, kiedy mu wyłuszczy- 
my wszystko? 

— Bardzo wątpię, szczególniej je- 
śli zobaczy ciebie, Walerjo. 

Głos mówiącego zadźwięczał lek- 
kim smutkiem. Młoda kobieta się za” 
rumieniła. 

— A zatem nie powinnam się z 
nim zobaczyć — odparła. 

9. HOLIDAY NIE KOŃ 
ŚNIADANIA. 

W chwili, kiedy Walerja Insall 
wypowiadała te słowa, pewien czło- 
wiek o brzuchu tak olbrzymim, że sta- 
nowiło to obrazę dla oka, alonym 
pośpiechem jechał w kierunku Dor- 
king. Aubrey Stadenfeld, po fortun- 
nej ucieczce ze swą zwykłą przytom- 
nością umysłu gnał już co tchu do 
człowieka, któremu służył. 

Pokój, kędy go wpuszczono, ume- 
blowany był zbytkownie i ze sma- 
kiem. Od biurka z orzechowego drze- 
wa powstał na jego spotkanie jakiś 
pan. 

  

ZY 

    

4 Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

denfeld — rzekł lodowatym tonem—- 
czyż nie pojmujesz, że szpiegowie mo- 

za tobą? 

  

— Pojmuję przedewszystkiem, że 

     
musiałem dziś wiać z Londynu — 
brzmiała odpowiedź. — Nie troszcz 
się pan, żaden z tych psiajuchów -po- 
licjantów nie zwietrzył, dokąd poje- 
chałem. Tak czy owak musiałem cię 
zobaczyć osobiście: mam ci sporo do- 
powiedzenia. 

Skoro gość złożył sprawozdanie, 
gospodarz postukał ołówkiem w pole- 
rowane drzewo biurka. 

—- Ten jakiś Holiday może stać 
się nieprzyjemnym — stwierdził. 

— Zostaw to pan mnie — rzekł 
Sładenfeld z uśmiechem, który omal 
nie rozszczepił jego twarzy na dwoje. 

Geraldowi Holiday noc ta wydała 
się nieskończoną. Mimo „wzmocnio- 
nej, którą wypił przed pójściem do 
łóżka, nie mógł usnąć. Zbyt wiele my- 

Śli roiło się w jego głowie. Ostatecz- 
nie, wstał o szóstej rano jak połama- 
ny, wziął zimną kąpiel, wbił się w sta- 
ry tweedowy kostjam i po kwadran- 
sie dreptał poprzez Hyde Park. Po- 
trzebował ruchu. 

Po godzinie jako tako się uspoko- 
ił Wraz ze zmęczeniem mięśni spły- 
nął nań pewien ład w myślach. Posta- 

danie. Zawiadomiwszy o tem telefo- 
nicznie swego służącego, Somer 
skierował się do spokojnej dzieln 
Adelphi. 

Traill nie odrazu wyszedł na dzwo- 

nek, ujrzawszy zaś, kim jest jego gość. 
okazał całkiem dla Holidaya niepo- 
jęte zmieszanie. Nasz bohater posta- 

rał się udać, że niec nie zauważył i 
wszedł wewnątrz.. 

     

    

— Przyszedłem śniadanie — 
oznajmił. 

— Tam do licha — mruknął Tra- 
ill. Nie, stanowczo zachowywał się dzi 
siaj dziwacznie. Minę miał wręcz prze- 
iwną temu. co nazywamy serdeczno- 

na 

  

  

   
— Čo ci jest, stary? — zagadnął 

Holiday. — Nie wymagam, byś ska- 
kał z radości na mój widok, wszela- 
koż mógłbyś zrobić wysiłek i nie wy- 
glądać. jakbym był czarną dżumą. 

— Chozi o to, że... — zaczął Traill. 
lecz przyjaciel nie dał mu dokończyć: 

— Jeżeli nie masz nic w spiżarni, 

chodźmy razem do Savoyu. 
— Spiżarnię mam pełną. 

—- No to rzuć się i spitraś co. Zaw- 
sze się przechwałasz swą doskonałą 
sztuką kulinarną. że to niby przeno- 
sisz nad wszystko przyrżądzone przez 

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

  

tego dowód. 

— Niech cię kule biją, Holiday! 
W żartobliwym tonie było tyle ta- 

jonej niechęci, że gość spojrzał nań u- 
ważniej. 

— Może masz jaką poważniejszą 
przykrość? 

Traill się roześmiał. 

—- аКа tam przykrość, ty osiołku! 
Cz człowiekowi nie wolno być 
krzynkę nie w humorze natychmiast 

po wylezieniu z łóżka. 
Ale Holiday nie dał sie zwieść. Ów 

poranny dyshumor Trailla, to czysta 
blaga. Ileż już razy Holiday wpadł 
doń na śniadanie jeszcze wcześniej, 

a zasze był przyjmoany z wylewną 

aż gościnnością. 
-— Oczy do góry. stary pryku! — 

zawołał nie chcąc urażać się na przy- 
jaciela. — Zapewne dręczy cię jedna 
z tych twoich okropnych tajemnic, ale 
narazie gwiždž na to, a gwizdżąc szu- 
kuj śniadanie. Lub chodźmy do Sa- 
voyu, dobrze? Wybieraj. 

— Zostaniemy tutaj — odparł Tra- 
ill po krótkiej pauzie. 

Udając, że nie zauważa troski go- 
spodarza, Holiday rozsiadł się wygo- 

dnie i jął przegłądać dzienniki. Nie 
zgoła nie rozumiał, jaki to giez ugryzł 
Trailla. 

    

  

rzucił się nań skwapliwie, ileże wcze- 
sna przechadzka nabawiła go wilcze- 

go głodu. Nabierając sobie drugą por- 
cję cynaderek, uśmiechnął się do gos- 
podarza: 

— Niniejszem cofam wszełkie u- 
przednie niepochlebne uwagi co do 
twego kunsztu kucharskiego — zwia- 
stował. 

Traill uśmiechnął się również, ale: 

nie ulegało wątpliwości, że dalej 
czemś się gryzie. Chcąc czemprędzej 
oczyścić atmosferę Holiday napóczął. 
z innej beczki: 

= Pr dłem pogawędzić z lobą 
o wydarzeniach wczorajszego wie- 
czora. 

Traill wziął imbryk, jakby w za- 
miarze nalania sobie jeszczć trochę 
kawy, ale wnet go odstawił. 

—- Niestety o tem nie wolno mi 
gadać, staruszku. Wszak pamiętasz, 
cośmy ci obaj z Bishopem mówili. 

Tu nareszcie cierpliwość Holidaya 
pękła. Odłożył nóż i widelec, spojrzał 
staremu przyjacielowi prosto w oczy 

i zadał jedno tylko pytanie: 
— Czy mówisz to zupełnie serjo, 

Piotrze? 

    

  

(D. c. n.) 
(e, 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis,


