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List metropolity Szeptyckiego 
i jego oddźwieki. 

Lwów, 19.1IV. 1932. 

Sensacją Lwowa jest artykuł ks. 
metropolity A. Szeptyckiego, p: L. 
„Ukraiński Związek Katolicki, a po- 
lityka*. ogłoszony w Nr. 14 ukraiń- 
skiego tygodnika .„Meta*. Występuj 
w nim autor przeciwko ųžywa 
przez partie polityczne przymiotnika 

atolicka". gdyż katolickość mieści 
sobie pojęcie uniwersalności, a par- 

Ца jest to jakaś czę i dlatego —- 
mówi autor — katolicy całego świala 
przyjęli tezę, że katolicyzm i polity 
są to dwa określenia, mieszczące w 
połączeniu razem contradictionem in 
terminis. Przykładem są niemieckie 
Centrum i włoska Partito Popolare, 

które tylko oceniając je powierzcho- 
wnie można nazwać katolickiemi 
partjami politycznemi. Skupienie się 
w szeregach Centrum większej ilości 
katolików jest dziełem przypadku 7 
powodu walki Bismarka z Kościołeni: 
wtedy też do programu partji zostały 
wniesione punkty, dotycz К 
wiary i Košciola przed przešladowi- 
niem Bismarka, 

  

   

  

    

  

w 
  

         

    

Coś podobnego stało się i z wło- 
ską Partito Popolare, która miała 
własny cel i program lecz włączyła 
do niego i obronę Kościoła przed so- 
cjałizmem. masonerją i komunizmem; 

stąd. z partji czysto politycznej za- 
częła uchodzić za partję katolicką. 

Te dwa przykłady mówi ks. 
metropolita — wzmocniły u katolic- 
kich socjologów tezę, że katolicka par 
Ца ze ściśle oznaczonym programem 
politycznym byłaby sprzecznością sa- 
ma w sobie: Każdemu katolikowi woł- 
no należeć do każdego partyjno-po- 
litycznego ugrupowania, byleby pro- 
gram jego nie był przeciwnym etyce 
czy wierze, Stąd katolik może być 

  

  

    

monarchistą, konserwatystą, demo- 
kratą, pryncypjalistą czy ugodow- 
cem, a nawet w niektórych wyjątko- 
wych warunkach ekstremistą. 

Wychodząc z tego założenia -- 
autor twierdzi — że gdy katolicy 
zgrupują się w jakąś. partję, przyj- 
mując jakieś polityczne, obojętne dla 
wiary katolickiej tezy — to taka par- 
tja nie ma prawa nazywać siebie kato- 
łicką, gdyż nieoddzielenie zasad. po- 
litycznych od katolickich przyczynia 
się do dezorganizacji, do wewnętrz- 
nej walki, wnosząc zamieszanie w 
szeregi katolików. i szkodząc Kościo- 
łowi. Naturalnie zakaz ten obowią- 
zuje tak długo, jak długo jakiś naród 
nie jest jednomyślny w swych  te- 
zach, dopóki w jego łonie zwalczają 
się te lub inne poglądy polityczne. 

Pod polityką autor rozumie w dzi- 
siejszem pojęciu: mnóstwo tez, postu- 

łatów, metod, a nawet  jednodnio- 
wych zasad używanych w życiu przez 
osoby zajmujące się sprawami puh- 

licznemi. 
Dalej ks. metropolita mówi. że 

te wszystkie uwagi dotyczą również 
i założonego przez niego Ukraińskie- 
ko Katolickiego Związku nie mają- 
cego żadnego politycznego programu, 
którego Związek przyjąć nie może 
łak długo jak długo polityczne pro- 
"gramy dzielą między fobą  Ukrain- 

ców. 
Artykuł ks. metrop. Szeptyckiego 

zasługuje na uwagę jako głos bisku- 

  

  

  

  

pa katolickiego, występującego — na 

podstawie doktryny katolickiej — 
przeciwko nadużywaniu przymiotni- 
ka „katolicki* w życiu politycznem. 

Niestety. sfery ukraińskiej ende- 
cji (widocznie za przykładem naszej) 
wyzyskują go jako atut do zwal- 
czania niemiłych sobie partyj, prze- 
kręcając istotny cel i znaczenie przy- 
toczonego artykułu, starając się tą 

drogą obałamucić i zdezorjentować 
katolicką opinję ukraińską tem, że 
UNDO pozostaje jakby pod protekto- 
ratem najwyższego dostojnika Коз- 
cioła Ukraińskiexo — ks- metropolity 
Szeptyckiego, stawiając tem ostatnie- 
go nieraz w b. przykrej sytuacji wo- 
bec niektórych poczynań i taktyki 

partji. 
Właściwe ostrze artykułu 

skierowane tyłko przeciwko używa- 
niu przymiotnika „katolieka* przez 
„Ukraińską Katolicko-Narodową Par- 
tję”: nie zaś przeciwko samej partji. 
jak to dowodzą undowcy. 

Dla informacji wypada dodać, że 
założycielem i patronem tej partji 

    

jest 
  

- 

jest biskup stanisławowski ks. Cho 
'n. Partja jest jeszcze młodą i b. 
ną. Kierunek partji zachowaw- 

czo-kościelny (coś w rodzaju polityki 
kard. Ledochowskiego w Poznaniu 
w czasach Bismarka), w Sejmie przed. 
stawicieli swych nie ma; stąd łączenie 
z tą partją jakichś większych nadziei, 
jak na to liczą niektórzy polscy po- 
litycy z Rusi Czerwonej — jest nie- 
zbyt uzasadnione. 

    

    

Zestawiając dwie w ruchu ukra- 
ińskim odegrywające dużą rolę po- 
stacie biskupów Szeptyckiego i Cho- 
myszyna, wypada podkreślić, że róż- 
nica jak w strukturze duchowej tak 
i charakterze jest między nimi b. 
duża. ; 

  

Pierwszy z nich arystokrata z 
ducha i pochodzenia (wnuk po matce 
polskiego poety Al. Fredry; Szeptyc- 
cy zaś to stary ruski arystokratyczny 
ród), o wysokiem wykształceniu, go- 
rący katolik—bizantynista o szero- 
kich religijnych i społecznych poglą- 
dach. osobistość wysoko ceniona w 
sferach katolickich Zachodu, mecenas 
nauki i sztuki, fundator ukraińskiej 
gr. kat. duch. Akademji i opiekun 
mnóstwa ukraińskich społecznych i 
kulturalnych instytucyj, cieszący się 
ogromnem poważaniem śród społe- 
czeństwa ukraińskiego, pragnący je- 
go skonsolidowania się pod auspicja- 
mi założonego przez niego U. K. Z-— 
słowem — postać _ przypominająca 
metr. Piotra Mohyłę. Do Polaków u- 
stosunkowuje się życzliwie lecz rze- 
czowo. Niestety, zawdzięczając na- 
szej endecji nie był i nie jest dosta- 
tecznie docenianym przez Warszawę. 

  

  

    

Bp. Chomyszyn — to syn strze- 
chv. o wysokiem wykształceniu, 1- 
mysł nieprzeciętny, nadzwyczaj upar- 
ty i twardy, nie liczący się ani z Ssil- 
nymi w Rzymie (choć jednocześnie 
jest bardziej rzymski niżeli Rzym)— 
ani z wiernymi, fanatycznie nie zno- 
szący obrządku wschodniego (prag- 
nący i dążący do jak największego ze- 
spolenia się Ukraińców z obrządkiem 
łacińskim, co wniosłoby do tego ob- 
rządku ukraińskość, zabezpieczając 
Ukraińców od polonizacji i prawosła- 
wja; w djec. stanisł. praw. zrobiło du- 
że postępy), mający na tem tle dużo 
zatargów z wiernymi, a nawet i du- 
chowieństwem, co jest przyczyną ma- 
łej popularności biskupa śród społe- 
czeństwa ukraińskiego. Do Polski 
ustosunkowuje przychylnie, 

  

Należy spodziewać się, że artykuł 
metropolity, wywoła replikę ze stro- 
ny ks. bp. Chomyszyna. Z. przykro- 
ścią też trzeba stwierdzić, że powyż- 
szy artykuł został tendencyjnie oświe- 
tlony w lwowskiej prasie polskiej, 
co tylko bałamuci opinję polską, nie 

  

przynosząc [wżytku tak potrzebnej 
sanacji słosunków  polsko-ukraiū: 
skich. 

Skrytobójstwo Emiljana Czechow - 
skiego, komisarza policji politycznej 
we Lwowie, próbowały niektóre 
dzienniki polskie przypisać bojówce 
ukraińskiej, pomimo, że śledztwo nie 
jest ukończone. Jednak opinja polska 
już zdaje się podchodzić bardziej k 
tycznie do tego rodzaju spraw, wyri- 
zem *g0 jest głos „Gazety Lwow- 
skiej”, która pisze: 

    

„Mamy tutaj do czynienia z określoną 
taktyką i zbyt widoczną tendencją. Jest ona 
całkowicie jas na tem, by 

3 nieprzejedna- 
by ich wzajemne stosunki tak 
ią, tak r cić namiętnościa- 

y się w węzeł, nie j 
Komuś jest potrzebne, I 

a zamieniła się w teren nieznośnej woj- 
Tej wojny faktycznie nikt nie 
ni oni, ni setki tysięcy Ukraiń- 

mają te lub owe narodowe i spo- 
óre są b. dalekiemi od 

Wr i w nich 
ardziej posunięty 

       

    

        

ziemi: 
ny domowej. 

chce. Ni m 
ców, któr: 
łeczne żądania, ale kt 
chęci przelewania kr 
tego nie chce nawet naj 

szowinizm...“ 

    

  

    
    

Odbyty we Lwowie w dniach 25 

i 26 marca ogólno-krajowy zjazd 
UNDO („Ku WiL* Nr. 74) w życie 

polityczne Ukraińców nie wniósł nie 
nowego. wykazał natomiast chaos i 
ubóstwo myśli politycznej i kierun- 
ków, oraz brak realizmu; oto wraże- 
nia ze zjazdu największej politycznej 
partji Ukraińców, skupiającej w so: 
bie elementy nieraz ideowo wyklu- 
czające się. Czy myśl polityczna Ukra- 
ińców zdobędzie się na jakieś konkre- 
ine, możliwe do przyjęcia przez Poł- 
skę postulaty jest to pyłanie. na które 

   

najbliższa przyszłość zdaje się że nie 
potrati odpowiedzieć. Niewiele wpły- 
nie na zmianę tych nastrojów i próba 
skonsolidowania działalności poli: 
tycznej różnych partyj ukraińskich, 
a to dlatego, że na przeszkodzie sta: 
nie brak jednolitości w ujęciu obec- 
nego stanu rzeczy i chaos celów. 

Taki stan umysłów utrudnia po- 
ezynania rządu gdyż nie daje możno- 
śei oparcia swoich poczynań na ele- 
mentach liczących się z realnym sta- 
nem rzeczy, dążącym do sanacji 0- 
becnych stosunków. Nie przynosi też 
korzyści samemu społeczeństwu .uk- 
raińskiemu chaos myśli, który da- 

je tylko szanse dojścia do głosu kie- 
runkom sowietofilskim. 

Naturalnie trzeba się spodziewać. 
že taki stan rzeczy nie zmieni dążeń 
rządu do uwzględnienia tych potrzeb 
i wymogów gospodarczych i kultu- 
ralnych Ukraińców, które są niezbę- 
dne do ich rozwoju w ramach Rze- 
czypospolitej, usuwając jednocześnie 
wszelkie nadużycia, skądkolwiekby 
oite nie pochodziły. 

    

  

Ostoja. 

    

  

    
      

  

DEM 
23 kwietnia 1932 r. 

B. P. 

[JI 
po krótkich I ciężkich cierpieniach zmarł w dniu 

o czem zawiadamia pozostała w smutku 

Rodzina. 

Druga konferencja b. premierów 
odbędzie się w poniedziałek. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Na poniedziałek 25 b. m. 
znaczona została ostatecznie druga 

konferencja byłych premjerów rzą- 

WY: 

dów pomajowych. Konferencja od- 

będzie się na Zamku u Pana Pre- 

zydenta Rzplitej i weżmie w niej 

również udział P. Marszałek Pil- 

sudski. 

W związku z tem w niedzielę 

spodziewany jest przyjazd do War- 

szawy p. prof. Bartla 

Marszałek Piłsudski przeprowa- 

dza obecnie konferencje, celem za- 

znajomienia się z najważniejszemi 

sprawami wszystkich dziedzin życia 

państwowego. 

  

Na Dalekim Wschodzie. 
Ruch powstańczy w Mandżurji rozszerza się. 

Kolej wchodnio-chińska zagrożona. 
TOKJO, 23-IV. Dzienniki dono- 

szą, że oddziały powstańcze, wy- 

stępujące przeciwko rządowi no- 

wego państwa mandżurskiego, roz- 

szerzają swe operacje na kolej 

wschodnio-chińską. 

Obywatele japońscy, zamieszkali 

na południe od Charbinu, . zostali 

uprowadzeni przez powstańców, w 

związku z czem wysłano do tych 

okolic oddział wojsk japońskich. 

Przerwanie komunikacji telegraficznej 
między Charbinem a Czang-Czunem. 

TOKJO, 23-1V. Oddział powstań- 

ców, złożony z 3 tysięcy ludzi, 

zmusiwszy do odwrotu brygadę 

kawalerji z Kirynu, zajął San-Czaho, 

KONFERENCJA ROZBROJENIOWA. 
IPosiedzenie prezydjum konferencji cd oczone 

do poniedziałku. 
GENEWA. 23.IV. (Pat.)  Wyzna- 

czone na sobotę rano posiedzenie pre- 
zydjum konferencji rozbrojeniowej 
zostało nagle odroczone na poniedzia- 
lek. Zebralo się natomiast prezydjum 
komisji oglnej, które omawiało mię- 
dzy innemi sprawę najbardziej wła- 
ściwych sposobów ustalenia rozróż- 

nienia broni ofenzywnej i obronnej 
Na poniedziałowem posiedzeniu 

prezydjum konferencji poweźmie de- 
cyzję co do dyskusji nad kwestją od- 
dania do dyspozycji Ligi Narodów 
pewnych rodzajów broni oraz równo- 
uprawnienia państw z punktu widze- 
nia zbrojeń. 

Obrady głównej komisji nie będą przerwane. 
GENEWA. 23. 4, (Pat). Szwajcarska A- 

gencja Telegraficzna podaje, że wbrew krą- 
żącym pogłoóskóm, obrady głównej komisji 
konierencji rozbrojeniowej nie będą przer- 
wane do ezasu zakończenia wyborów fran- 
cuskich. 

Jak słychać, w myśl porozumienia Tar- 

  

dieu z Brueningiem, do chwili ukończenia 
wyborów francuskich w zasadniczych obra- 
dach nie ma być porszany wniosek o usta- 
leniu. rėwnouprawnienia. W tym okre- 
sie czasu mają być załatwione inne zasadni- 
cze zagadnienia, 

Tradycyjne śniadanie dziennikarskie. 
GENEWA. 23. 4. (Pat). W dniu 23 b. m. 

edbyło się śniadanie, wydane przez związek 
dziennikarzy, akredytowanych przy Lidze 
Narodów, z okazji konferencji rozbrojenio- 
wej. Przy stołe honerowym zasiedli m. in. 
Mac Donald, sir John Simon, minister Za- 
leski, Grandi, Paul-Boneour i wielu innych 

  

  

głównych delegatów na kontereneję. 
Wygłoszone szereg mów, jednak mówey 

w dowcipnej formie uchyłali się od poru- 
i žliwych tematow politycznych, о- 

ę do wezwania prasy, aby nie 
ała powolności prae konterencji i 

nie oddawała się pesymizmowi. 

       

  

   

  

Konferencja lozańska odbędzie się 
16 czerwca r. b. 

GENEWA, 23 IV. (Pat). Ustalo- 
no ostatnio, że lozańska konferen- 

Kenferencja państw 
PARYŽ. 23. 4. (Pat). Redaktorowi „L*In- 

transigeant* udało się otrzymać w kołach 
dobrze poinformowanych następujące infor- 
macje: 

Przedstawiciele 4 mocarstw, biorących 
swego czasu udizał w konferencji londyń- 
skiej, doszli oheenie w Genewie do porozu- 
mienia, aby konferencja państw naddunaj- 
skich zmieniła się w konferencję państw 
Wschodniej Europy. Do znanej liczby państw 
należy dodać Turcję, Bułgarję i Grecję. 

Konferencja ta zajmie się kwestją pomo- 
cy finansowej i przekształei się w konte- 
rencję gospodarczą, finansową i polityczną. 

Przedstawiciele 4 wiełkich mocarstw poro- 
zumieli się co do podjęcia dalszych obrad, 
zapoczątkowanych na konferencji londyń- 

skiej, co ma nastąpić jednak tylko w Lozan- 

nie i nie przed czerwcem b. r. Tam właśnie 
wejdzie na porządek dzienny kwestja po- 
mecy finansowej dła państw, zagrożonych 

bankruetwem. 
Konferencję lozańska nie będzie więe 

konferencją, zajmującą się wyłącznie kwestja 

cja w sprawie odszkodowań odbę- 
dzie się 16 czerwca. 

Wschodniej Europy. 
mi reparacyj i długów wojennych. Dotych- 
czas nie jest jeszcze pewne, czy konferencja 
lozańska zajmie się wyłącznie kwestją re- 
paracyj między byłemi państwami sojusz- 
niezemi a Rzeszą emiecką, meżliwe jest 
bowiem, że przedstawiciele mocarstw, ze- 
branych w Lozannie, nie wyłączając Rze- 

szy, bez Stanów Zjednoczonych, które odmó- 
wiły wzięcia w niej udziału, zwrócą się do 
rządu waszyngtońskiego z propo ą prze 
dłużenia do lipca 1934 roku moratorjum Ho- 

overa. 

    

   

'Wobeć konieczności przeczekania okresu 
wyborczego w Ameryce do tego terminu 
wszelkie wypłaty mają być wstrzymane. Ani 
Rzezsa Niemiecka nie będzie płaciła mocar- 
stwom sprzymierzenym, ani też ostatnie Sta- 
nom Zjednoczonym. 

Ostateczna Konfereneja dla likwidacji 
wojny, długów wojennych oraz reparacyj 
zbierze się już przy udziałe Stanów Zjedno- 
czonych z końcem 1932 roku, aby wszystkie 
te kwestje ostatecznie uregulować. 

miejscowość, położoną na południe 

od kolei wschodnio chińskiej. Po- 

wstańcy -uszkodzili tor kolejowy. 

Komunikacja telegraiiczna między 

Charbinem a Czang-Czunem zosta- 

ła przerwana. 

ERIC EET 

Z Rosji Sowieckiej. 
Echa procesu Sterna. 

BERLIN. 23. 4. (Pat). Według doniesień 

„Frankiurter Ztg“ z Moskwy, profesorowie 
Archangielski i Deichsmann, którzy wystę- 
powali jako świadkowie w procesie przeciw- 
ko Sternowi, zostali usunięci ze swych sta- 
nowisk przez dyrekcję akademji, na wnio- 

sek partyjnej jaczejki. Profesorewie ci ze- 
znawali w sprawie antysowieckich nastro- 
jów, jakie panowały w latach 1920 i 1924 
w gronie ciała profesorskiego w akademii. 
Zeznania te tłumaczone były jako korzystne 
dla oskarżonych. 

Główny kemitet partyjny. miał obecnie 
udzielić nagany dyrekcji akademii i eofnąć 
udzieloną protesorom dymisję, gdyż stoi ona 
w sprzeczności z zaleceniami kierwnictwa 
partji komunistycznej w sprawie przychylne- 
go traktowania dawnej inteligencji technicz- 
nej, e ike ustoesunkowuje się ona pozytyw- 
nie do rządu sowieckiego. 

Ładne porządki. 
MOSKWA. 23. 4. (Pat). Agencja TASS. 

donosi, że w południowych okręgach Związ- 
ku Sowieckiego utknęło w drodze 25 wagnów 
zboża siewnego, przeznaczonego dła okręgów 
dotkniętych w roku ubiegłym nieurodzajem. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Napad głodnych włościan na trans- 

port zboża. 
Z pogranicza doneszą, iż w rejonie Ma- 

ciejewa okręgu  pleszczy iego na Biało- 
rusi sowieckiej grupa włościan w ilości oko- 
ło 76 osób napadła na transport zboża wie- 
zionege do kołehozu „Leninow*. Między es- 
kortą a napastnikami wywiązała się zacięta 

wałka j strzełanina, w wyniku której kil- 

ku włościan i żołnierzy eskortujących zgi- 

nęło. Ponieważ napastnicy posiadali prze- 

wagę zdołali cpanować 5 aut ciężarowych 

naładowanych zbożem i worki błyskawiez- 

nie zostały rozszarpane i uniesione przez 

głodnych włościan. 

Ucieczka z więzienia. 
Wi nocy z 20 na 21 b. m. z aresztu po- 

granicznego sowieckiej straży granicznej w 

Chmielówce okręgu zasławskiego zbiegło 20 

włościan ujętych ha granicy i osadzonych 

w areszcie do śledztwa. Więźniowie przed 

ucieczką podpalili budynek aresztu. który 

spłonął doszczętnie. Kilku zbiegów w dniu 

wczorajszym przedostało się na teren pol- 

ski. Są te włościanie Białorusini, wywłasz- 

czeni z ziemi dła kołchozów sowieckieh. 

Dr. med, EM, CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

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

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—2 i 4—6. 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

        

   

  

Przedstawic ele mniejszości 
narodowych w Sejmie Pruskim, 

Mniejszość polska w Niemczech 
była w okresie od 20.1. 1921 do 7.XII. 
1924 r. reprezentowana w sejmie pru- 
skim przez 2 posłów. Po powołaniu 
do życia w r. 1924 „Związku Mniej- 
szości Narodowych w Niemczech* za- 
częły wszystkie mniejszości narodo- 
we, żyjące w obrębie niemieckich gra- 
nie państwowych, brać wspólnie u- 
dział w wyborach parlamentarnyćh. 
Przy wyborach do Reichstagu w dniu 
4.V. 1924 r. nie udało się im zebrać 
niezhędnych dla uzyskania 1 manda- 
tu 60 tys. głosów. Do Reichstagu nie 
wszedł więc żaden  przedstawieciel 
mniejszości, jakkolwiek zgromadziły 
one na listach swoich razem 119.376 
głosów. Również i przy późniejszych 
wyborach do Reichstagu (7.XII. 1924 
i 20.V. 1928) nie zdobyto żadnego 
mandatu. Zato w wyborach do Land- 
tagu w dniu 7.XII. 1924 r. udało się 
uzyskać 2 miejsca (1 z listy okręgo- 
wej, I z listy państwowej), gdyż na 
samym Śląsku na potrzebne 40 tys. 
głosów padło 41.726 głosów polskich. 
Następne wybory do Landtagu (20-V. 
1928) przynisły utratę obu mandatów. 
ponieważ na Śląsku, na który prze- 
dewszystkiem liczono, oddano dzięki 
szeroko przeprowadzonej propagan- 
dzie katolickiej partji centrowej na 
łstę polską zaledwie 34.306 głosów, 
co nie starczyło na utrzymanie mau- 
datu. Mniejszości narodowe w Niem- 
czech są więc w chwili obecnej po- 
zbawione  przedstawicielstwa parla- 
mentarnego. 

W wyborach do Landtagu, jakie 
się odbędą w dniu 24 kwietnia, mniej- 
szości narodowe biorą również udział, 
dokumentując w ten sposób swoje 

głębokie zrozumienie dla swoich po- 
trzeb narodowych poprzez zwarte * 
zdecydowane wystąpienić wyborcze. 
Na ich liście państwowej znajdujemy 
nazwiska wybitnych działaczy mniej- 
szościowych w Niemczech, jak: dr. 
Kaczmarka (Polak), ks. dr. Domań- 
skiego (Polak), Piotra Budacha (Duń- 
czyk), Jana Skalę (Serbo-Łużyczanin), 
Wilhelma Maschulata (Litwin), Jana 
Oldsena (Fryz.) i Pawła Ledwolarza 
(Polak). Mimo podniesienia dzielni- 
ka wyborczego z 40 tys. na 50 tys. 
należałoby się spodziewać i życzyć 
naszym braciom i ich sprzymierzęń- 
com pełnego łukcesu wyborczego. 
(ZAP). 

Tak jest dziś, a jutro?... 
BERLIN. 23.1V, (Pat.) W niedziełę odbędą 

się wybory do sejmów Prus, Bawarji, Wir- 
tembergji, Hamburga i Anhbaltu. W chwili 
obecnej sytuacja parłamentarna w sejmach 
tych krajów związkowych przedstawia się 
następująco: 

W sejmie pruskim koalicja weimarska 9- 
piera się na 230 posłach (137 socjal-demo- 
kratów, 71 centrow i 22 partji państwo- 
wej). Partje opozycyjne rozporządzają 220 
głosami (71 niemiecko-narodowych, 40 lu- 
dowcow, 21z partji gospodarczej, 49 komu- 
nistów, 8 narodowych socjalistów). Bawar- 
ska koalicja rządowa do chwili wystąpienia 
niemiecko-narodowych składała się z 70 po- 
słów na ogólną liczbę 113. Wchodziły do 
niej: bawarska partja ludowa — 40, Związek 
Chłopski—15, niemiecko-narodowi—11, par- 
tja ludowa—4. Opozycja liczyła 43 posłów. 
Po secesji niemiecko-nardowych większość 
rządowa spadła do 59 wobec 54 posłów opo- 
zycyjnych, Sejm w Wirtembergji liczył 80 
posłów, w tem rząd popierało 47 posłów (£ 
niemiecko-narodowych, 15 ze Związku Chłop- 
skiego, 4 ludowców, 16 centrowców i 8 de- 
mokratów). Hamburg posiadał* rząd mniej- 
szościowy, oparty na 69 głosach na ogólną 
liczbę 160. W skład koalicji wchodziło 16 
socjal-demokratów, 14 demokratów, 7 lu- 
dowców i 2 centrowców. Koalicja rządowa 
w Anhalcie złożona jest z 15 socjal-demokra- 
tów i 2 demokratów. Sejm krajowy liczy 36 
posłów. Rząd mniejszościowy utrzymał się 
dotychczas dzięki temu, że komuniści przy 
wnioskach o votum nieufności wstrzymali się 
od głosowania. 

Giełda warszawska z dnia 23 IV b.r: 
WALUTY | DEwizy 

Delary . . . . « * 8.88:/,—8,00/,—8.86:/, 
Gdańsk . . . . . « « 174,70- 175,13— 174,27 
Holandia . . . « « 361. 0—361,90—360,10 
Landyn . . » 33,40 —33,36— 33.55—3+,2} 
№ояу ХогК . - —. . — №.804—8,924 — 8 884 
Nowy York kabel . . .8,9(9—8,9 9—8,88$ 
Paryż . . 35,09—35,48 - 35,31 

    

    

Praga сНа 26,31—25,48—26,31 
Szwaje rja . . . . 173,05—17348 17262 
Włochy | . « 45,55 - 43,08—45 62 
Berlin w obrotach nieoficjalnych . . 211.62 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 

4% dolarowa й - . 49,07-49,25 
7% Btabilizacyjna . 52,87—32,59 — 53,(0 

10% kolejowa  . * « « ; « : «10406 

8% L. Z. 5. G K. 1 B. R, obi.B.G.K. 94,55 
Te samo:70574 + 002) + + - - + 83.273 

4:],0/, Warszawskie |. « + « * + « 4745 

5% warszawskie 
5074 

80), L Z. warszawskie 61.12 - 62,C0—61,25 
8% Piotrkowa 54,50 

Tendencja przeważnie słabsza. 
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MIŁOŚĆ W 
Pod takim tytułem podaje pismo 

paryskie „,„Heim“ wynik paroletnich 
obserwacyj swego współpracownika 
p Jean Helion. Tytuł — według na- 
szych pojęć o miłości — może trochę 
niewłaściwy, gdyż p. Helion zasadni- 
czo traktuje miłość z fizjplogicznego 
punktu widzenia. Wyrazem miłości 
jest dla publicysty francuskiego prze- 
dewszystkiem akt płciowy. Dła nas 
znów miłość stanowi synonim uczuć 
najczystszych i najszlachetniejszych. 
Prawda — jak zwykle — leży gdzieś 
pośrodku. 

P. Helion rozpoczyna swe refleksje 
od stwierdzenia, że miłość w Rosji 
Sowieckiej istnieje. Miłość w rozu- 
mieniu bardziej płatonicznem, acz bez 
abstrahowania od pierwiastka płcio- 
wego. Trudno przecie wyrwać z dusz 
dwojga młodych ludzi, którzy się 
wzajemnie podobają uczucie głębszej 
sympatji, noszącej od wieków—słusz- 
nie czy niesłusznie — miano miłości. 
Tem niemniej, miłość jest w ZSRR. 
rzeczą „Atrictement personnelle* — 
ściśle prywatną. Miłość w Rosji trak- 
tuje się dziś przedewszystkiem rze- 
czowo. Robociarz ze studentką uniwer 
sytetu ludowego mogą sobie w wol- 
nych chwilach pójść na przechadzkę, 
mogą rozmawiać podczas spaceru o 
materjaliźmie dziejowym czy teorji 
Darwina, mogą potem zamknąć się 
we dwójkę w .jego* stancyjce czy 
„jej” izdebce, połączyć z aktem cie- 

lesnym wymianę cieplejsżych słów. 
czy cieplejszych uczuć i zakończyć 
dzień pójściem na najbliższy meeting, 
by wysłuchać interpretacji ostatnich 
zarządzeń Stalina. Wszystkie te czyn- 
ności bynajmniej ze sobą nie kolidują. 
We wszystkie wkłada się jednaki 
mniej więcej zasób powagi i zainte- 
resowania, To, co miało miejsce w 
zacisznym pokoiku, stanowi w trybie 
dnia młodej studentki, a tem bardziej 
młodego robociarza — epizod nie 
większej wagi, niż pójście do kina na 
film, ilustrujący postępy pracy w Koł- 
chozie „Gigant*. Żadnych zobowią- 
zań moralnych, żadnej afektacji. Co- 
najwyżej „zakochany zdobędzie się 
na gest rycerski i ofiaruje swej lubej, 
która mu się przed chwilą oddała, 
10 kopiejek ma powrót do domu 
tramwajem. Za ten gest będzie mu 
ona szczerze wdzięczna, co przy naj- 
bliższej okazji postara się wykazać... 

A cnota? A niewinność? A kon- 
sekwencje „miłości*? — zapyta ktoś 
może. To dobre dła ,,zgniłego* Za- 
chodu. Dziewictwo w ZSRR stało się 

pojęciem medycznem tylko. Dążyć do 
zachowania dziewictwa jest tem sa- 
mem, co usiłować pozostać dzieckieiw. 
Konsekwencje zbliżenia płciowego? 
Dziecko nie jest ciężarem. Ustawa 
zmusza ojca do łożenia na utrzyma- 
nie owocu miłości. Zresztą, spędzanie 
płodu odbywa się najlegalniej i to na 
koszt państwa. Słowem, wszelkie mo- 
żliwe ułatwienia. 

W takich warunkach, pod egidą 
państwa rozkwita w Sowietach „pry- 
watna* miłość. Bez żadnej żenady ko- 
jarzą się pary, bez Ślubu czy ze ślu- 
bem, spędzając płód lub też utrzy- 
mując bękarta. Dziewczęta sowieckie 
wołą przeważnie nóż operacyjny, nie 
fcząc zbytnio na alimenty mężczyz- 
ny. Statystyka wykazuje kolosalną 
liczbę abortów. Czy zjawisko to jest 
również rzeczą „strictement person- 
nelle—o tem się już nie mówi. Czy 
traktowanie najwznioślejszego na zie- 
mi uczucia miłości pod kątem widze- 
nia li tylko aktu fizjologicznego nie 
odbija się ciężko na zdrowiu psychicz- 
nem młodego pokolenia, zwłaszcza 
zaś kobiet — również o tem głucho. 

LEON WOŁŁEJKO. 

Z. S. R. R. 
Z zadowoleniem się natomiast kon- 
statuje, że młodzież sowiecka otrząs- 
nęła z siebie „proch zachodnich wy- 
mysłów i sprowadziła stosunek dwoj- 
ga ludzi do poziomu najpierwotniej- 
szej natury. ‚ 

Nawiasem mówiąc, stanowisko p. 
Jean Helion w tej drażliwej stronie 
jest dosyć niewyraźne, Niby ograni- 
cza się on do konstatowania faktów, 
jednak ubiera je w formę tak... sub- 
telną, że często trudno orzec, gdzie 
się kończy objektywizm, a zaczyna 
szczere uznanie Francuza dła sowiec- 
kiej rzeczywistości, Dla p. Helion ko- 
bieta w Rosji „wykorzystuje możli- 
wości szczęścia, bez jednoczesnego 
narażania szans życiowych. Nie 
znam tak dobrze psychologji kobiet 
i nie wiem czy absolutną swoboda w 
zaspakajaniu zmysłów własnych czy 
męskich daje kobiecie sowieckiej 
owo maximum szczęścia. Mimo to, 
nawet przy uwzględnieniu skrom- 
nych wymagań obywatelek ZSRR nie 
wydaje mi się, by termin „szczęšcie“ 
był w danym wypadku stosowny. 
Równouprawnienie w miłości fizycz- 
nej stanowi niewątpliwie ważną zdo- 
bycz socjalną kobiet; p. Helion mógł- 
by jednak na skonstatowaniu tej 
prawdy poprzestać. Posuwanie się aż 
do imputowania kobietom szczęścia 
i to kobietom kraju, z którego wy- 
gnano zdrowy, życiodajny šmiech— 
jest conajmniej ryzykowne. 

Prostytucja karana jest w Rosji 
sowieckiej więzieniem. Odsiadując 
więzienie, prostytutki uczą się rze- 

miósł, czytają naukowe książki, słu- 

chają wykładów. Władze sowięckie 
usiłują zrobić z tych nieszczęśliwych 
istot pożytecznych członków społe- 
czeństwa. P. Helion powiada, że znał 
dwie dawe prostytutki, z których je- 
dna jest obecnie słuchaczką uniwersy- 
tetu, a druga — profesorką... Bardzo 
to budujące. Nie należy jednak zapo- 
minać, że przy sowieckich ułatwie- 
niach pojęcie prostytucji rozciągać 
się musi nietylko na te wsadzane do 
więzień i „kształcone* kobiety, co 0- 

śmieliły się jawnie kupczyć swem cia- 

łem. Wogóle dziwić się trzeba, że przy 

dzisiejszej swobodzie stosunków płcio 
wych mogła się jeszcze w Rosji insty- 

tucja prostytutek utrzymać. Zbyt 

wiełka podaż zabija przecież handel... 
P. Jean Helion kończy swe ref- 

leksje iście idylicznym obrazkiem: 
„Co wieczór, na boiskach Parku Kul- 
tury Fizycznej i Wypoczynku, na brze 
gu rzeki Moskwy chłopcy i dziewczę- 

ta rozpoczynają pląsy. Tańczą oni 

dokoła siebie, wykonując proste, ryt- 

miczne ruchy, bez lubieżnych figur. 

bez zbytniego przyciskania się do sie- 

bie. Nie tańczą w takt muzyki. Tań- 

czą w takt własnych śpiewów. Śpie- 

wają o olbrzymich warsztatach i fab- 

rykach w Magnitogorsku na Uralu". 
Słowem, prawdziwa sielanka. 

O ile wierzyć etnografom, murzy- 
ni w Dahomeyu nie przywiązują do 
dziewictwa najmniejszej wagi. Sły- 
szało się o luźnych obyczajach na Po- 
linezji. Gejsze japońskie ciułają po- 
sag prostytucją, poczem wychodzą 
zamąż, otoczone powszechnym sza- 
cunkiem. Możnaby więc i Rosję trak- 
tować z etnograficznego punktu wi- 
dzenia, jak Dahomey, Polinezję czy 
Japonję. Gdy jednak we wspomnia-. 
nych egzotycznych krajach swoista 
etyka suksualna jest wytworem wie- 
kowych tradycyj i obyczajów, w Ro- 
sji stanowi ona dopiero świeżą, bo 
liczącą zaledwie kilkanaście lat zdo- 
bycz rewolucji. Każda zaś zdobycz 
rewolucji rosyjskiej zbyt wiele kosz- 
towała łez i krwi, by można było 
przechodzić nad nią do porządku 

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Odukacja". 
(Anegdota wiejska). 

Tej wiusny w miasteczku był szum 
nie aby jaki. Cała włość wiedziała, co 
tutejszy pisarz, pan Kołodka, dostał 
jskądści takiego goscinca, co nawet 
sam przodownik zajdrość do jego miał. 
Prawda powiedziawszy, niewielczen- 
ka była przyczyna tej zajzdrości, ale, 
jak to mówi sie, kużdy człowiek ta- 
ka natura ma, co drugiemu i kropli 
wody žaluji. 

Znakem tego poszła w miasteczku 
gawęda, co pan pisarz takiego mądre- 
go dostał psiuka, co ni kur ni pielu- 
chów nie dusił, na nikogo nie szcze- 
kał, eała noc spał jak nieżywy i po 
miasteczku bardzo pieknie latał. Zato 
miał uszy i ogon obrąbane. Dziwowali 
sie ludzi, co dla durnej aligancji tak 
paszkudnie psa obszelmowali. Ale fel- 
czer z aptekarzem poczeli tłumaczyć 
«o z ogonem i uszami — pies byłby 
spodobawszy się do małpy i nijakiej 
mody nie widacia byłoby na im ani 
śladu. Tak ci siak, — sława pana pi- 
sarza rosła jak rozezyna w necułce a 
i sam pisarz, siedząc w kancelarji, za- 
kopawszy sie w papierach, co minuta 
chował pióra do atramentu i przypa- 
trywał sie przez okna jak skakał i wy- 
rabiał sie na ulicy jego czarny, pod. 
żary psiuk. Trzeba i to powiedzieć, co 
jeśli powszedniego dnia było w mia- 
steczku szmat zajzdrości i gawędy, 
to już niedziełami — do kwatery pa- 
na pisarza nie możno było i dojść. Są- 

siady i szlachta z całej parafji zajeż- 
dżali na kałamaszkach i drabinkach 
do „pana Kolodki, žeb choć jednym 
okiem na psiuka popatrzeć. 

Po całej okolicy poczeli chodzić 
rózne bajki i pogaduszki a jeden szla 
chcic bił sie w piersci i bożył sie, co 
sam widział, jak u pisarza w stodole 
znachodzi sie wielki, czarny lew. Pan 
Kołodka radował sie co jego sława 
tak rosni i poczoł przemyśliwać: co 
jeśli teraz ludzi tak ciekawio sie i tyli 
rozumu w jego psiuku widzo, to co 
będzi w ta pora jak on jego na odu- 
kacja do miasta oda i róznych sztuk 

i facecjów nauczy? Z tej przyczyny 
miał szmat kłopotu i nawet nocyma 
nie spał, ale przytrafiła sie taka zdarze 
nia co cały interes wyszed lepiej i oku. 
ratniej jak pan Kołodka myślał. 

A było tak. W świąteczny dzień, 
kole południa, siedział sobie pan pi- 
sarz na ganeczku i przypatrywał sie 
ludziom, co powracali z kościoła. Go 
chtóry znajomy zdymowal przed im 
czapka i kłaniał sie okuratnie, ale 
szmat było i takich co, popatrzywszy 
na pana Kołodki, nietylko odwitannia 
żadnego nie stroili, ale zawszystkim 
głowa w druga strona odwracali. Złuł 
sie haniebnie na ich pan Kołodka i 
nie darować doklarował, — ale złość 
przechodziła jakości prędko, bo cała 
jego pomyszlenia kręciła sie kole czar- 

KURJER WILENSKI 

Nasi magnaci. 
Mimo spokrewnienia i jednakowych za- + 

sad wychowania, wiełkie zachodzą wśról 
nich różnice nawet pod względem poczuwa- 
nia się do obowiązków narodowych. 

Oto kolejno trzy charakterystyczne fakty: 

Hrabia Leon Piniński, zabrał z sal Wa- 

welu najpiękniejszą ich ozdobę ścienną (po 

za Arassami), złożone przez siebie w depo- 

zycie 18 obrazów mistrzów angielskich z 

XVIII w. i odsyła je do Anglji, pod zastaw, 

га dwa miljony złotych. Podobno starał się 

o pożyczkę rządową na tych samych warun- 

kach w Połsce, żeby ratować zagrożony ma- 

jątek, nie otrzymał, wywozi... Pod zastaw?... 

Daj Boże, żeby te dzieła sztuki 

Każdy ma prawo rozporządzać się swoją wł: 

snością, to prawda, ale cóż za szkoda. Czy 

"mie można było tego inaczej załatwić i nie 

pozbawiać ubogiego Wawelu tej ozdoby? 

Potomek Radziwiłła Panie Kochanku, or- 

dynat na Nieświeżu Albrecht Radziwiłł innym 

hołduje tradycjom, dalekim od zamku Кгб- 

lów polskich. Rosyjskie czasy i carat są mu 

drogiem wspomnieniem. Oto okazuje się, 

jest on prezesem związku... byłych paz 

carskich i jako taki przesłał serdeczne 

„czenia nowemu prawosławnemu biskupowi 

w Lublinie, który też był kiedyś wychowan- 

kiem Korpusu paziów... Jaka to rozczulająca 

pamięć .0 „dobrych* carskich czasach, po 

15 latach istnienia Republiki! Co za gest mo- 

narchiczny czołowego mecenasa propagandy 

monarchizmu! Przynajmniej społeczeństwo 

się przekona jakiej dynastji hołduje mości 

książę... : 

Ale zdarza się i innego rodzaju gest mag: 

nata. Syn Ksawerego Branickiego i Anny z 

Potockich (siostry Artura i Andrzeja, zamor- 

dowanego przez Rusina, namiestnika Gali- 

cji) złożył na ręce Pana Prezydenta dar wspA- 

niały. Po Fundacji Kórnickiej Zamoyskich 

to pierwsza tak hojna ofiara. O szczegółach 

tego daru wiedzą czytelnicy z poprzednich 

n-rów naszego pisma. Pan Prezydent wyraził 

serdeczne podziękowanie ofiarodawcy, zazna- 

czając, że zbiory te staną się ozdobą sal 

Zamku Królewskiego w Warszawie. 

     

    

   

Niestety są chmurki przyćmiewające о- 

fiarność potomka hetmanów koronnych. 

Ofiara bowiem musi być bezintekesowna, ina- 

czej przestaje być ofiarą. 

„Kušjer Czerwony“ podaje, że p. Branic- 

dziennego, z pobłażliwym uśmiechem, 
jak to czyni p. Helion. 

Z drugiej strony, nawet sowiecka 
„bestjalizacja życia” — że pozwolę 
sobie użyć ulubionego wyrażenia 
prof. Zdziechowskiego — nie wyklu- 
cza z pewnością istnienia w Rośji 
szlachetnego uczucia czystej miłości. 
Powiedzmy, że Amor wśród „uświa- 
domionej“ młodzieży komunistyczne 
został zdepoetyzowany, odarty 
wszystkiego, co stanowiło jego urok 
i piękno. Jędnak trzy czy pięć miljo- 
nów komsomolców nie wyczerpują 
przecie młodego pokolenia Rosji so- 
wieckiej. Pewien obserwator — rów- 
nież Francuz —- stwierdził niedawno, 
podczas pobytu w Rosji, że nie spo- 
tyka się tam prawie wcale starych 
twarzy: Rzecby można, że w ZSRR. 
żyją tylko młodzi. Otóż wśród tych 
młodych, acz ponurych i bez uśmie- 
chu ludzi z pewnością się znajdzie 
niejeden Dafnis i niejędna Chloe, co 
potrafią się kochać, nie uciekając się 
do brutalnego seksualizmu. Inna 
rzecz, iż może nie będą oni trawili 
czasu na wzdychaniach i marzeniach. 
Na to dziś w ZSRR. istotnie bodaj 
miejsca niema. Wśród huku maszyn 
fabrycznych czy warczemia traktorów 
w kołchozach znajdzie się jednak zża- 
wsze taka przelotna chwilka, kiedy 
„on* i „ona* wymienią cieplejsze 
spojrzenie czy nietylko koleżeński 
uścisk dłoni. : 

- "Swoją drogą, smutno żyć w kraju, 
z którego nawet miłość oficjalnie wy- 
gnano. T. J—ski. 

  

   
  

  

  

nego psiuka, co skakał i bawił sie pod 
nogami. 

Pan pisarz był tak zajewszy sie 
zabawo co i nie poczuł jak za płotem, 
oparszy sie o sztachetka, stał jakiści 
człowiek i przypatrywał sie żywiołce. 
Zejrzawszy nieznajomego chciał pan 
Kołodka jego złajać i won przepędzić, 
ale nieznajomy zdjoł czapka, odwitał 
sie pieknie i taka gawęda poczoł: „Ot 
fajnego psiuka pan pisarz ma! A piek- 
nyż on, a mądry, a facetny! Ot, żeb 
jemu odukacja okuratna dać? Byłby 
jak człowiek — tylko gadać chło wie 
ci potrafiłby? Widział ja już takich. 
Ot, tamtego roku pan Żyliński w So- 
łach takiego miał, tak ja jego do mia- 
sta, do pryfesora zaprowadził, a tam 
tyli rozumu psiuku napuścili, co za 

pół roku — tysiąc złotych panu Ży- 
lińskiemu za jego dawali, — ale pan 
i za te piniędzy psa nie odał* 

Pan Kołodka tak słuchał tej mowy 
jak w kościele organów słucha sie. 
Oczy z radości zamrużył a późniejszo 

poro rozpytywač sie poczol: chto on 
jest ten człowiek i skąd takie piekne 
wiadomości ma? A człowieku gęba nie 
zamyka sie i dalej prawi: „ja, mówi, 
panie pisarzu, w wiosce tutaj niedale- 
ko kwateruja. „Ignaška“ — mnie na 
imia. Na wujnie ja był i szmat światu 
widział, ale że do pana pisarza nadto 
wielka uważenia czuja — moga w kuż 
da pora psiuka do miasta do pryfeso- 
ra zaprowadzić i taka z im umowa 
zrobić coby i pieniędzy na ten interes 
niewiela przyszło sie wyłożyć i odu- 
kacja smagła psiuku dać. 

Posłyszawszy taka nowina, pan 
Kołodka wstał z ławki, odczynił fur- 
teczka i poprosił Ignaśki na ganeczek 
— a w pary czasu później, pogadaw- 
szy okuratnie, taka postanowlenia u 

  

    

   

ki usiłuje jednocześnie uzyskać zezwolenie 

na parcelację 500 morgów starego lasu w 

okolicach Otwocka (dotąd Aie zdementowano 

tej wiadomości). Las ów jest pod ochroną 

ze wzgłędu na jego znaczenie: dla przeciw- 

gruźliczych uzdrowisk podmiejskich Warsza- 

wy: Otwocka, Anina, Józefowa i t, d. Z ze- 

zwoleniem tem idzie więc ciężko O cóż tu 

chodzi? 

Z jednej strony mamy prawo właściciela 

do dysponowania swoją własnością. P. Bra- 

nicki potrzebuje pieniędzy i chce las sprze- 

dać. Po drugiej stronie staje interes public 

ny stolicy, dobro wielu tysięcy jej mieszkań- 

ców ze sfer pracujących, zagrożonych gruś- 

licą. Oni nie mają czego sprzedać, by uzyskać 

Środki na ratowanie siebie i swych rodzin 

od tej choroby, niszczącej zdolność do pra- 

cy — jedyne źródło egzystencji tych ludzi. 

Klasyczny przykład kolizji zasad prawa cy- 

wilnego z interesem publicznym. (Co ma 

wziąć górę? Oczywiście interes publiczny. 

Jak to zrobić, aby zasadę prawa cywilnego 

w możliwym rozmiarze uratować? O to po- 

winny się zatroszczyć odpowiednie organy 

wład Nasuwa się najprostsze rozwiązani 

ustawa o przymusowym wykupie po niskiej 

cenie obszaru leśnego, niezbędnego dla zdro- 

wia stolicy. Miasto nie ma pieniędzy? Nie 

to nie szkodzi. Dziś nietyłko miasta, ale i 

państwa swoich zobowiązań gotówką 'na stół 

nie regulują. P, Branicki może poczekać, zre- 

sztą cenę kupna zapewne potrącą mu z ty- 

tułu zaległości podatkowych. 

Ale hojny p. Branicki rozumuje inaczej. 

Ofiarowuje P. Prezydentowi cenny zbiór, na 

którego należyte konserwowanie  łożyć 

chce, a spieniężyć nie może. Stwarza w ten 

sposób pewne zobowiązanie ze strony obda- 

rowanego państwa względem siebie i ma na- 

dzieję, że z tytulu tej wdzięczności państwo 

uczyni dla niego wyjątek i zezwoli na parce- 

lację lasu. 

*Tak ta sprawa wygląda w świetle infor- 

macyj „Kurjera Czerwonego. Druga strona 

medalu bardzo przyćmiewa blask pierwszej. 

Nie chodzi nam bynajmniej o pognębienie 

arystokratycznego niedorajdy, który ze swo- 

jem bogactwem nie umie dać rady. Chętnie 

przekreślimy i odwołamy to co napisaliśmy, 

jeżeli stwierdzi on publicznie, że afera z la- 

sem otwockim jest mu przypisywana nie- 

słusznie. Przez cały tydzień poszukiwaliśmy 

takiej enuncjacji w organach, gdzie jej moż- 

na było się spodziewać. Niestety, napróżno. . 

ju jest Polaków w Stanach 
Zjednoczonych? 

WASZYNGTON. 23. 4. (Pat). Wedłg o- 

słatniego spisu ludności, Polaków urodzonych 

w Polsce, a zamieszkałych w Stanach Zjedno- 

czonych jest niecały miljon. Ze spisu tego 

niepodobna wywnioskować, ilu jest Pola- 

ków urodzonych w Ameryce, albowiem ta- 

cy figurują w spisie już jako Amerykanie. 

Pisma polskie obliczają, że Połaków jest о- 

bhecnie w Stanach Zjednoczonych około 5 

miljonow. 

    

  nie 

    

  

  

  

Z Izby Przem - Handl. 
w Wilnie. 

Organizacja Giełdy Zbożowo-Towaro- 

wej i Lniarskiej w Wilnie. 

Wi dniu 19 b. m. odbyło się w lokalu Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Wilnie posiedze- 
nie Komitetu Organizacyjnego Giełdy Zbo- 
żowo-Towarowej i Lniarskiej z udziałem 
przedstawicieli sfer handlowo-przemysłowych 
i rolniczych oraz przedstawicieli biura Izby 
— w sprawie niektórych poprawek w statu- 
cie Giełdy. proponowanych przez Minister- 
stwo Rolnictwa, 

  

Po zaakceptowaniu zmian charakteru re- 
dakcyjnego poważne zastrzeżenie wywołało 
brzmienie par. 37 statutu, ustalającego no- 
wy skład Rady Giełdowej, gdyż propozycja 
Ministerstwa zmierzała do zwiększenia li- 
czebnego udziału reprezentantów rolnictwa, 
wberw dotychczas dość liberalnie ustalonej, 

za zgodą zainteresowanych stron, ilości 1/, 
całkowitego skałdu Rady. 

Wiobec tego, że stanowiska sfer przemy- 
słowo-handlowych a rolniczych w tej kwestji 
były już poprzednio uzgodnione, zaś projekt 
Min. Rolnictwa w odniesieniu *'do par. 37 
dla przedstawicieli przemysłu i handlu jest 
nie do przyjęcia, Komitet Wyknawezy Giel- 

ł uchwałę, która, stwierdzając nie- 
ё nięcia porozumienia obu stron 

co do przyjęcia propzycji Min. Rlnictwa 
że ostatnie brzmienie par. 37 statutu, 

zarówno w pierwotnej redakcji, jak i ostat 
nio przedstawionej Ministerstwu przez Komi- 
tet Wykonawe uż raz zaakceptowane 

   

   

    

  

  

      

  

przez przedsta i przemysłu i handlu 
oraz rolnictwa — winno być i nadal utrzy- 
manė, 

W tym stanie rzeczy postanowiono Za- 
komunikować Min. Przem. i Handłu o 
niku posiedzenia Komitetu  Organiza 
nego i prosić Ministerstwo o uzgodnienie 
stanowisk w tej sprawie bezpośrednio po- 
między zaintereswanemi Ministerstwami. 

Curle-Składowska przybywa 
do Warszawy. 

WARSZAWA. 23.IV. (Pat.) Pras: 
podaje, iż przybyć ma do Warszawy 
pani Marja Curie-Skłodowska. Praw- 
dopodobnie towarzyszyć jej będzie 
jedna z jej córek. Przyjazd wielkiej 
uczonej stoi w związku z uroczystą 
inauguracją Instytutu Radowego jej 
imienia, które odbędzie się w Warsza- 
wie w miesiącu maju. Pani Curie- 
Skłodowskiej towarzyszyć ma rów- 
nież prof. Regand, jeden z najwybit- 
niejszych specjalistów z dziedziny te- 
rapji raka: 

Odkrycie grobów Hunnów 

przy pomocy różdżki czarodziejskiej 

Wychodzący w Linzu dziennik „Tages- 
post* donosi, że po 4-miesięcznych poszuki- 
waniach udało się dyrektorowi poczt Bin- 

derbergowi odkryć przy pomocy różdżki cza- 
rodziejskiej wpobliżu zamku Aurolzmuenster 
w Górnej Austrji, na głębokości 8 i pół metra 
szereg grobów Hunnów. 

      

   

W środkowej komorze znaleziono zwłoki, 
spoczywające w potrójnej trumnie żelaznej, 
srebrnej i złotej. W jednej z komór znale- 
ziono 8 trumien żelaznych, wewnątrz posre- 
brzanych, w innej — 4 żelazne trumny, za- 
wierające m. in. szkielety konia i jeźdźca., 

    

  

Niniejszem zawiadamia się Sz. Klijentelę, że została już otwarta 

Wytwórnia znanych wyśmienitych 

lodów włoskich 
przy Ul. Mickiewicza Nr. 6. 

CENY ZNACZNIE OBNIŻONE.   

  

  

  

  

  

japoński 

sprowadzone 
zapach nie plami ubrania. 

a 

Przedstawiclel   

UWADZE GOSPODYŃI 
KA zabezpiecza na lato futra llnne ubrania OD MOLI wypróbowany proszek 
KATOL, co stwierdza fakt ten, IŻ podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ- 

re były Re proszkiem Katol i zostały w Rosji, dopiero po upływie długich lat 
lo Połski, okazały się całe I nietkniete przez mole, Katol ma przyjemny 

KATOL tępi również radykalnie robactwo: pchły, pluskwy, prusaki karalu- 
chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatach i t.- p. W Polsce Katol jest zba- 
dany przez siły naukowe iuznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa 
iowadów. Katol sprzedaje się w składach aptecznych I aptekach. 

H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21.   
  

  

ich wyszła, co jutrzejszym dniem Ig- 
naśka do miasta pójdz i legularna od- 
powiedź od pryfesora przyniesi: jak 
wiela czasu odukacja zabierzy i ci 
szmat piniędzy za jo płacić przyjdzi 
sie! 

Tej nocy pan Kołodka spał jak za- 
bity. Tyko na raneczku poczoł pot- 
nieć i stękać; późniejszo poro raptow- 
nie skoczył z łóżka, dał sie głowo ob 
sciana, jęknoł i przeżegnał sie. Przy- 
śniło sie jemu, co Starosta rewizja w 
gminie robi. Widział okuratnie jak 
zmarszczywszy brwi i nałożywszy 0- 
kulary, pan Starosta przewracał do 
góry nogami cała kancelarja, wycią- 
gał papiery, liczył piniędzy. przekli- 
nał na czym świat stoi pisarza i wójta 
i do turmy ich wsadzić doklarował. 
Fybra poczeła trząść pana Kołodki, 
oczy zapadli i posinieli, aż zlękła 
sie pani pisarzowa i poczeła pytać sie: 
co jemu jest? Ale pan pisarz milczał 
jak ściana, tyko prosił coby ona oba- 
czyła w senniku: jaka nieszczęścia cze 
ka człowieka jeśli, komu naprzykład, 
broń Boże, przyśni sie Starosta. Pani 
pisarzowa skoczyła do książeczki. 
przeszukała wszystkie stronicy i za- 
melidowała co takiego snu, gdzie przy- 
widujji sie starosta — w senniku nie- 

ma! Ale jest: „rewizja* — co znaczy: 
„wielka nieprzyjemność abo wykrycie 
wielkiego oszustwa”. Posłyszawszy ta- 
ki melidunek — pan Kołodka chwycił 
sie za.głowa a, późniejszo poro, wstał 
ubrał sie, i siadszy na krześle pod ok- 

nem, wzdychać poczoł. 

I byłby moży cały dzień tak prze- 
siedziawszy, żeb do stancji nie wsko- 
czył chłopak z kancelarji z wiadomoś. 
cio, co pan wójt już przyszed i nadto 
ważny interes do pana pisarza ma. 

        

  

   

  

   

   
  

  

Na ta słowa wstał z krzesły pan Ko- 
łodka i do kancelarji poszed. Na ga- 
neczku i w sieniach było zebrawszy 
sie szmat narodu, ale pan pisarz niko- 
go nie widział, tyko wleciał do kance- 

larji jak grzmot i, odwitawszy się z 
wójtem, zapytał: „w czym interes...?“ 

A pan wójt ręcy na brzuchu złożył i 
taka mowa poczoł: „Ot, interes w tym, 
co pan starosta, słysza na rewizja do 
nas przybiera sie! Cały powiat objeż- 
dża i haniebnie srogo z pisarzami ob- 
chodzi sie. Trzymaj sie panie Kołodka 
— bo będzi i tobie kaput! Wiem ja co 
u ciebie w kancelarji — bałagan nie- 
widany robi sie i szmat ludziow ze 
skargo przychodzi. Ot, Onufry Pasz- 
kaniec pozwolenia na chaty stawienia 
nie dostał i już druga zima w Świrnie 
z dziećmi marźni. A Agnieszce Kołbian 
ce ostatnia krowa z chlewa za podat- 
ki zabrali, choć zapłaciwszy ich była, 
tyko ty jej kwiłancji nie wypisał! A 
Pietruk z Wojtaliszek już cały rok, 

słysza, na koszt gminy. twoja baba 
po gościnach wozi!...* 

I szmat jeszcze różnych nowin na- 
gadał pan wójt panu Kołodce a, póź- 
niejszo poro, wzioł czapka i, nieodwi- 
tawszy Sie, wyszed z kancelarji. Zo- 
stat sie pan pisarz sam. Popatrzył na 
swego psiuka; co leżał w kąteczku na 
podłodze i pomyślał sobie: „ot dzień— 
to dzień! Szczęście co choć psiuk tych 
interesów nie rozumi, bo byliby—ra- 
zem z wójtem — moja firma naczysto 
spaskudziwszy!“. 

  

  

  

  

  

Na drugi dzień, kole południa, do 
kancelarji przybił sie Ignaśka. Oba- 
czywszy pisarza, odwitał sie pieknie i 
poczoł prawić co tyko co z miasta 
przyszed i u psiaczego pryfesora był. 
A pryfesor doklarował różnych sztuk 

Nr. 94 (2336) 

„Jurka“. 
O ile „Kaziuk* ma zwyczaj zjawiać się 

po lodzie i po wodzie zasypany mokrym 

śniegiem, o tyle „Jurka stroi się w zielo- 

ność. Co prawda, doniczkowych  kwiat- 

ków, ale i wśród nich kwitną wonne laki i 

barwią skromne prymulki. A w brunatnych 

i szarych korzonkach sprzedawanych obok 

„ziółek leczniczych i krzaków bzu ileż się 

kryje piękności i woni przyszłych kląbów i 

ogródków. 

Ludność nasza łubi, hoduje kwiaty i 

umie w małych mieszkaniach wyprodukować 

okazy fikusów, agaw, palm i rododendronów 

zupełnie imponujące. 

Liczny i ożywiony był wczorajszy targ 

na kwiaty i z tłumu coraz to ktoś wypływał 

z kalją, lakiem lub panieńską „mirtką”, 

albo niósł pieczołowicie cebulki Klij, geor- 

ginij i t. p. 

Jakiś handlarz trzymający pieska ma wiel 

kie powodzenie. yby nie warto było złą- 

czyć taki wiosenny kiermasz rośli ze sprze- 

dażą psów, i gołębi? Amatorzy nie wiedzą 

gdzie nabywać rasowe okazy tych dome 

wych zwierząt, żadnej na nie „gietdy“ ni 

ma. A tyle ludzi chciałoby kupić „psiucz- 

ka“. X. 

MATKO dajTwemu dziecku 
SUCHARD 

PRAWDZIWY BANAN 
Cena za 1 banan 20 groszy 

ETD TA k 

Ze šwiata mody. 
Biuzki wiosenne. 

    

Bez bluzki dzisiaj obyć się niepodobna: 
kostjum jest niezbędny na wiosnę, a bluzka 
ze spodniczką oddaje nieocenione usługi. 
Tanim kosztem można mieć parę ubiorów 
na różny użytek, a o ten koszt przecie tąk 
barzo dzisiaj chodzi. Trzeba korzystać z te- 
go, że moda dzisiejsza jest praktyczna, co 
się nie tak często zdarza. 

A zatem, do tej samej spódniczki należy 
mieć parę bluzek. Przedewszystkiem tak mod 
ną dziś włóczkow ęcznej roboty z cien- 

kiej włóczki, oczy ie kołorową, w koło- 
e dobranym tonem do spódniczki. Koło 

$ , na plecach i na rękawach — to ostat- 
nie zresztą niekoniecznie — w innym ko- 
lorze; aby stworzyło coś w rodzaju kołnie- 

rza. Modne połączenia: rdzawe w dwóch od- 
cieniach — ciemny i jasny, czarny z błę- 
kitnym, czarny z seledynowym, różowym. 
Na chłodniejsze dni pod kostjum, do biura, 
do noszenia w domu, jest to rzecz nadzwy- 
czaj praktyczna i ładna. Nosi się z paskiem 
skórzanym, lakierowanym, lub zamszowym. 

„ Pozatem trzeba oczywiście mieć bluzkę 
jedwabną, białą lub kolorową. Figarko bez 

rękawów, z tego samego materjału, co spód- 
niczka, tworzy komplet, w którym można 
pójść wszędzie: na wizytę, do teatru, na kon 
cert. Spódniczki nosi się trochę dłuższe, niź 
do połowy łydki, czyli nic się prawie nie 
zmieniło. Kłosz jest zaledwie dostrzegany w 
układanych fałdach, tyle tylko, aby sylweit- 
ka nie była zupełnie równa i miała zgrab- 
ną linję. Modne materjały: crispella, dia- 
gopale, wełniana srepe georgette. 

Rękawki bluzek przeważnie krótkie buf. 
ki, albo gładkie, dochodzące do łokcia. Se- 
zon obecny jest jednak na nie trochę za 
chłodny, dlatego łepiej zostawić je na pó: 
niejszą wiosnę i lato, kiedy będą panow: 
niepodzielnie, a narazie nosić jeszcze bluzki 
z długiemi rękawami, nie naśladując ślepo 
mody francuskiej, zastosowanej do znacznie 
cieplejszego klimatu. 

Tam jednak, gdzie są krótkie rękawki, 
muszą być długie rękawiczki. Oczywiście w 
teatrze, na koncercie i t. d., nie w domu i 
przy pracy. Jeśli chodzi o eleganckie ubra- 
nie, dłgie rękawiczki są nieodzowne. 

Moda obecna krótkich rękawów pociąga 

za sobą cały łańcuch konsekwencyj, dość 
logicznie ze sobą związanych. Pierwsza rzecz 
— rękawiczki, druga — wobec tego, źe rę- 
ce są więcej na widoku — bransoletki. Bran- 
soletki zaczynają być teraz tak modne, jak 
naszyjniki, i tak samo dopasowane do 5uk- 
ni i całości ubrania. Przeważnie są z błysz- 
czącego metalu, z nielicznemi dużemi kolo- 
rowemi kamieniami. Dobrze, jeżeli naszyj- 
nik i bransoletka mogą być jednakowe. Na- 
szyjniki całe z metalowych kulek, tak no- 
szone tej zimy do jimprów i sukien sporto. 
wych, już się sprzykrzyły, jak było do prze- 
widzenia. Błyskotek nie można nadużywać, 
muszą być połączone z czemś bardziej dy- 
skretnem, aby nie opatrzeć się w bardzo 
krótkim czasie. Anita. 

    

   

    

   

  

  

      

  

psiuka nauczyć i tyko*50 złoty za 
nauka chce, bo pana pisarza zna i 
nadto wielka uważenia do jego czujj. 
Za tydzień będzi psiuk drzwi odmykać 
i po drzewach łazić i kamieni z wody 
wybierać — jednym słowem: odukacja 
dostani pełna i okuratna, Radował sie 
pan Kołodka eo pryfesor tyli sztuk 
psiuka nauczy i co takie niewielkie 
piniędzy za nauka weźmi i, znakiem 
tego, wyciągnoł papierek z kieszenia i 
Ignaśce do garści wcishął, A Ignaśka 
aż podskoczył z radości. Odwitał sie 
pieknie wzioł psiuka, na postronek 
przywiązał i niby to do miasta, do pry 
fesora poszed, Ale wyszedszy na goś- 
ciniec przemienił sie Ignaśka na czy- 
sto. Złość jakaści jego wzieła. Plunoł 
tyko i głosno gadać poczoł: oj, dur- 
nyż ty, panie Kołodka, durny! Ciż 
mnie twoje piniędzy nie miłe, żeb ja 
ich sobakaru odawał. Będzi twojemu 
psiuku dobrze i u mnie. Ja sam jemu 
odukacja kijem wkładać będa. Czort 
jego nie weźmi — a piniędzy i mnie 
zdadzo sie“. Tak medytował Ignaśka 
cała droga — a przyszedszy do chaty, 
biedna żywiołka na sznurku w stodole 
przywiązał i poszed do karczmy wy. 
pić za zdrowie pana Kołodki i jego 
psiuka... ‚ 

: А tymczasem już cała miasteczka 
wiedziała co pan starosta na rewizja 
do włości przyjedzi. Znakim tego 
dziedzinczyki byli wymiecione. chaty 
aż bliszczeli od białości a stary Zelik 
na chudej kobyle codzień beczka wo- 
dy na ulica wylewał. W stancji, gdzie 
była gmina — dzień i noc paliła sie 
lampa a wójt i pisarz zrobił sie takie 
pracowite jak nigdy pierwiej nie byli. 
Dziwowali sie ludzi co w kancelarji 
taka smagła przemiana zrobiła sie i 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Nie napad rabunkowy, 

iecz bratobójstwo ? 
Sensacyjny zwrot w śledztwie w sprawie napadu 

rabunkowego pod Oszmianą 
W toku dalszego dochodzenia prowadzo- 

nego w sprawie głośnego napadu na zaś- 
cianek Cudzieniszki, pow. oszmiańskiego, za- 

szedł nieoczekiwany zwrot. 
zbadaniu ckoliczności napadu 1 
Jana Krawcewicza wiadzem Śledczym nasu- 
nęło się podejrzenie iż cały napad bandy 

fikeją urojoną przez Macieja Kraw- 
«ewicza. Maciej Kraweewicz eheąe widocznie 
„Sprzątn: swego brała Jana wpadł na iście 
djabelski pomysł zamordowania go, przy 
jednoczesnem zainscenizowaniu napadu ra- 
hunkowego. 

Według wszełkiego prawdopodobieństwa 
w tragiczną noe 20 b. m. Maciej Kraweewicz 
z siekierą udał się do pokoju brata i Śp 
cemu zadał silny cios w głowę, a gdy ten 
jeszeze rzueał się w konwulsjach na łóżku, 
wystrzałem z obciętego karabinu Śmiertelnie 

go zranił w głowę. W trakcie mordowania 
brała przechodził wpobliżu domu Kraw- 
cewiczów znany koniokrad i rzezimieszek 

х nówiez. który słysząc strzały i krzyk 

czał się dobij do drzwi słusznie przy- 
zając, iż rozgrywa się tam jakaś tra- 

gedja. Słysząc dobijanie się bratobójca wysko 
«zył na próg domu i wystrzałem z karabinu 
położył trupem mimowolnego Świadka po- 
nurej zbrodni. Po dokonaniu tego ohydne- 
50 czynu wystrzelił jeszcze kilkakrotnie i 

y pomocy swego nieślubnego brata Ka- 
a Dudzina urządził ałarm, odpowiadając 
biegłym sąęsiadem iż został napadnieły 

przez bandytów. Oczywiście po przybyciu 
sąsiadów morderca miotał się i lamentował 
po stracie „ukochanego* brta, złorzeczył han 

  

    

        

   

     

    

     

     

    

dytom i czemprędzej posłał s 
licję. 

W: ezasie szczegółowego dochodzenia zna- 
leziono okrwawioną kierę, oraz obcięty 
karabin, z którego najprawdopodobniej Ma- 
ciej zastrzelił Jana. Dalej ekspertyza sądowo- 
śledcza zbadała ślady krwi i przedziurawie- 
nia pościeli, na której leżał tragicznie zmar- 
ły Krawcewicz. Ekspertyza wykazała, iż 
Krawcewicz zmarł od jednej kuli karabino- 
wej, zaś na pościeli ślady wskazują, iż dwu- 
krotnie strzelano. Pozatem i szereg innych 
okoliczności wskazuje, iż napad jest symu- 
lowany. 

Badany Karel Dudzin plącze się w ze- 
znaniach bowiem pierwotnie twierdził, iż 
widział uciekających bandytów. obecnie zaś 
twierdzi, iż nikogo nie widział, mimo, iż 
mieszka © 100 kroków od domu Krawcewi- 
czów. Jak więc widzimy, powyższe infor- 
macje, otrzymane przez nas ze źródła mia- 
rodajnego sta w diametralnej rzecznoŚś- 
ci z podanemi w dniach poprzednich, z cze- 
go należy wnioskować, że wałdze Śledcze, 
po bliższem zbadaniu całej sprawy, źmieni- 

1 opinję o tem tragicznem zaj. 
skierowały dochodzenie na inne tory. Ale 
nie nałeży też przesądzać, że jest to już ostat 
nie słowe, bowiem dalsze śledztwo może 
nowe odk okoliczności i sprawie nadać 
inny charakter. 

lada po po- 

    

   

    

   

  

     

    

    

      

    

  

Przytem przypuszezalny bratobojea i Du- 
dzin stanowczo negują, by brali udział w 
napadzie i stale podkreślają, że policja jest 
na myłnym tropie. (e) 

  

Oryginaina ucieczka z Sowdepii. 
W dniu wezorajszeym 6 godz. 4 rano w 

pobliżu wsi Kowsiowo w rejonie Dzisny wy 
łowiono duży kloe drzewa, we wnętrzu któ- 
rego znaleziono na pół przytomnego 25 let- 
niego studenta sowieckiej politechniki Wło- 
dzimierza Aksakewa, który szezęśliwie zbiegł 

z więzienia połockiego. 
Aksakow po ucieczee z więzienia usiło- 

wał dwukrotnie przedostać się przez granicę 
lądem, lecz zawsze bezskutecznie, gdyż w 
ostatnich czasach granica polsko-sowiec 
w rejonie Dzisny, Dryssy i Wietrynowa j 
ścisłe strzeżona przez wzmocnione straże. 

zas wpadł on na pomysł przedostania 
przez granieę drogą wodną. W tym celu 

ściągnął z tartaku w Jagódce nad Dźwiną 

      

     

   

olbrzymi kloe drzewa, w którym po wyżło- 
Gtworu umie: się i popłynął z prądem 

rzeki do granie P 
Kloc, w którym znajdował się Aksakow, 

był już raz wyłowiony przez rybaków So- 
wieckich i przymocowany do brzegu, lecz 
po oddaleniu się rybaków, Aksakow kloe о- 
derwał i dalej popłynął. W. późniejszej i ory 
ginalnej i niebezpiecznej żegludze kilkakrot- 
nie był uciekinier w wielkiem niebezpieczeń- 
stwie, gdyż do płynącego drzewa zbliżały się 
motorówki patrolowe sowieckie. które jed- 
nak po obejrzeniu kłoea oddalały się. W: 
ten sposób, po dredze pełnej przygód i nie- 
bezpieczeństw wydostał się ten młodzieniec 
z „raju* sowieckiego. $ 

     
   

  

Mate Soleczniki. 
Targi w Małych Solecznikach istnieją 

tylko na papierze. 

We wszystkich okolicznych miasteczkach, 
jak naprz. w Wielkich Solecznikach, J 

, Turgielach i Taboryszkach odbywają 
z w miesiącu targi (kiermasze-, a w 

dnich Bieniakoniach raz w tygodniu: 
domo chyba każdemu jak dodatnio wpły 
te targi na handeł i rozwój tych mias 

k i jak znaczną korzyść odnoszą tutejsi 
rolnicy. mając możność dogodnej wymiany 
swoich produktów rolnych na towary prze- 
mysłowe. 

Jedynie w naszyc 
kiermasze „odbywają się 

    

     
    

      

     

  

ch Solecznikach 
tylko na papie- 

    

    

rze. Mija już kilka lat jak włac gminne 
ustaliły dzień 15-go każdego mie: „ jako 
dzień targów, co prawdopodobnie zostało na 
wet zatwierdzone przez Starostwo powiato- 
we. 

Pomimo to jednak do dziś na kiermasze 
u nas jakoś się nie zanosi. Może brak šmia- 
łości okolicznym rolnikom i miejscowym 

    

kupcom na zapoczątkowanie takich targów, 
mało m a może czynniki kompetentne z 

inicjatywy. W każdym bądź ra 
w Małych Solecznikach są 
chocia: dla nadania więcej 
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Może 
ruszą tę & 

niki, od których to zależy po- 
;ę z martwego punktu. 

3 J. M. 

    

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowegródzki „Kurjera Wileńskiego mieści się 

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

  

Miejski 
Kino - Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   

Ramon Novarro +++ POGANIN 
Arcyfilm dźwiękow 
o rewelacyjnej treści i najpiękniejszem tle czarownych wysp 
Polinezyjskich. Partnerką Ram. Novarro jest Renee Adoree. 

  

śpiewny zakrojony na olbrzymią skalę 

  
  

Grodno. 
Aresztowanie komunistki. 

Wileūska polieja Sledcza otrzymała in- 
formację, iż w dniu wczorajszym na dwor- 

cu kolejowym w Grodnie aresztowano nie- 
jaką Różę Birenholcównę z Wilna, która w 
skrzyni zawierającej rzekomo szproty wioz- 
За @1а grodzieńskich komunistów 60 kilogra- 
mów bibuły komunistycznej. (e) 

  

Z wyglądem nieestetycznym można się ostatecznie pogodzić, 

ale higjena zawsze ma swoje prawa. Posesje przy ulicach Żydow- 

skiej, Jatkowej, Kwaszelni i przyległych — to racjonalna hodowia 

bakteryj i miazmatów. W dzielnicach tych powietrze można kra- 

jać — tak gęste jest od zaduchu. Remonty! Czekamy na remonty! 

nijak zgadnąć nie mogli skąd taki cud 

był pojawiwszy sie. Tyko jeden Ig- 
naśka wiedział, co cały interes był 
w tym co wójt i pisarz do rewizji 
przygatawiali sie t czatował coby pi- 
sarza jakkolwiek obaczyć. Jednego 

dnia przychwycił jego na ganeczku 

i poczoł klarować co psiuk już cała 

odukacja skonczył. „Umi już, słysza, 
czapka z głowy zdymować i przez pał- 
ka skakać i chusteczka z kieszeni wy- 

«ciągiwač, — ale pryfesor odać jego 
nie chce, bo ma ochota ludzkiej mowy 
jego nauczyć! Prosi tyko pan pryfesor 
«oby piniędzy kapeczka za ta nauka 
dołożyć a późniejszo poro, możno bę- 
dzi żywiołka i na wystawie pokazyv- 
ас 

Skrobał sie w głowa pan Kołodka 
i piniędzy nadto żałował, ale Ignaśka. 

obaczywszy co interes nie wychodzi, 

"poczoł tłumaczyć, co takiego gadają- 
cego psiuka możno będzi i panu sta- 
roście pokazać a, pan starosta, jeśli 
'barzdo psiuka spodoba, moży już nie 
tak smagle rewizja będzi robić?! 

  

Posłyszawszy taka gawęda. pan 
Kołodka czymprędzej piniędzy Igna- 
śce odliczył i do miasta, do pryfesora 
iść kazał. Ale Igna$ka miał druga ро- 
mysziėnia. Wyszedszy od pisarza — 
nietyko co do miasta nie poszed, ale 

i na robota chodzić przestał. Pił w 
karezmie cały tydzień abo w odrynie 
gnił*) na sianie, póki ostatniej zło- 
łówki nie wypuscił. 

Alerazu jednego, wychodząc z cha- 
ty zejrzał: co pan starosta do mia- 
steczka jedzi! Tego tyko i czekał Ig- 
naśka. Powróciwszy do chaty chwy- 
«ił nowa kapota i popar sie do mia- 
  

\ 7) spał 

steczka do kancelarji. A tam ruch po- 
szed okuratny i poczoł sprawdzać sie 
sen pana pisarza. Starosta, nałożyw- 
szy okulary, grabolił sie w książkach 
i papierach, łajał wójta i pisarza i 
do turmy ich wsadzić doklarowal. 
Wójt stał cicheńko w kąteczku a pi- 
sarz wylatywał co minuta na gane- 
czek i na gwałt Ignaśki szukał. Oba- 
czywszy jęgo zdaleka, zawołał do sie- 
bie i krzyknoł: „dawaj psa!* Ale Ig- 
naśka poczoł grabolić sie i marudzić 
Nareście i dawaj szeptać na ucha: 
„panska wola panie pisarz! — ale le- 
piej nie pokazuj pan staroście tego 
psiuka, — bo on wszystkie sekrety 
panskie wie i rózne paszkudne rzeczy 
gada! Obliczył, słysza, żeby jego pio- 
run, wiełe masła i syra — baby pani 
pisarzowej goscinca przynieśli, wiele 
razy pan pisarz od Joselki pijany do 
pół-śmierci do chaty powracał, a wie 
on i to co Żydzi ruda krowka na imie- 
niny panu pisarzu kupili!* Chciał Ig- 
naśka jeszcze cości gadać ale pan Ko- 
łodka już nie słuchał, tyko wybrał 
portmanka z kieszeni i powiedział: 
„masz tu dziesięć złoty i utop ty tego 
Psa, żeb jego i duchu nie było, bo on 
mnie przez swoja odukacja i z włości 
wypędzi i do turmy wsadzi*. Chwy- 
cił Ignaśka za piniędzy i poleciał do 
karczmy, a pan starosta rewizja tego 
samego dnia skonczył, za służba oku- 

   

  

  

„ratna panu Kołodce podziękował i 
wyjechał. 

Wieczorem. — tyko słonce zaszło 
—siedzieli pan wójt z pisarzem w 
szynku u Zelika. a pan Kołodka ra- 
dował sie haniebnie co swego gada- 
jącego psiuka do starosty. dlatego. 
nie dopuścił... 

RU A TR R WI 

W rocznicę nienotowanej 
od wieku powodzi. 

Przypada ona akurat dziś, gdyż 
w dzień 24 kwietnia r. ub. Wilja 0- 
siągnęła nienotowany od 100 lat 
przetem poziom wód, bowiem aż 8,35 
metra. Woda zalawszy w Wilnie wy- 
sowo położone ulice Zygmuntowską 
i Kościuszki — dosięgła poprzez Ar- 
senalską i „Cielętnik* Bazyliki, zada- 
jąc jej ciosy, od których wspaniałemu 
zabytkowi architektury grozi zagłada. 

W związku z tym niezwykłym wy- 
lewem Wilji i w. ystkich jej „Stru- 
mieni* oraz na północy Dźwiny. a na 
południu Niemna i Szczary kraj nasz 
znalazł się w katastrofalnem położe- 
niu. 

Ogólne straty, które znalazły się 
na rejestrze powołanego w dniach 

katastrofy Wileńskiego Komitetu Po- 
wodziowego przedstawiają się w licz- 
bach jak następuje: ewakuowano 
9966 osób, z których 6656 należało 
wskutek braku zasobów życiowych 
karmić; poszkodowanych na mieniu 
zanotowano 3289 osób; woda znis 

czyła 8.9538 ha gruntów ornych. sa- 
dów i łąk. 2.389,700 klg. płodów rol- 
nych (siana, paszy dla bydła i kar- 
tofli), dalej zniosła całkowicie 576 
budynków mieszkalnych i 289 gospo- 
darczych, uszkodziła zaś 1.195 bu- 
dynków mieszk. i 1858 gosp., w rui- 
nie wreszcie legło 45 zakładów prze- 
mystowych, pozbawiając setki ludzi 
pracy. 

  

    

  

Stosunkowo niewiele utonęło in- 
wentarza żywego, gdyż tylko 86 szt.. 
a to dzięki niezwykle energicznej i 
szybkiej akcji kierowniczej, : 

Po skrupulatnych obliczeniach 
wyżej wynotowanych strat obliczono 
że wyniosły one 3,997,600 zł.. w tem 
osoby prywatne poszkodowane zosta- 
ły na 2,410,000 zł, samorządy, oraz 
zarządy kościelne — 921,000 zł. oraz 
Magistrat m. Wilna 666.000 zł. 

AKCJA RATOWNICZA. 
Należałoby jej się właściwie ob- 

szerne wspomnienie, gdyż dzięki niej 
powyższe ogromne straty okazały się 
niewielkie w stosunku do rozmiarów 
powodzi. Saperzy w Wilnie, K. O. P. 
na prowincji i na całym terenie po- 
licja walezyli po bohatersku z żywio- 
łem, ratując ludzi i ich mienie od za- 
głady. 

,_ Z inicjatywy ówczesnego p. 0. wo- 
jewody p. Kirtiklisa powołany został 
niezwłocznie do życia Wojewódzki 
Komitet Powodziowy, prezesurę któ- 
rego objął generał broni Lucjan Że. 
ligowski, sekretarjat zaś dyr. Marjan 
Biernacki. Wślad za tem potworzyły 
się Komitety powiatowe. Klęska po- 
wodzi odbiła się szerokiem echem w . 
całej Polsce. 

Na wieść o niej, tak blisko zżyty 
z Wileńszczyzną, b. jej długoletni go- 
spodarz Marszałek Senatu Raczkie- 
wież tworzy w Warszawie Komitet 
Naczelny, zaś we wszystkich dzielni- 
cowych ośrodkach tworzą się Komi- 
łety wojewódzkie. Wielka popular- 
ność w całej Polsce p. Marszałka Se- 

„natu Raczkiewicza, oraz współpracu- 
jącej z nim p. Marszałkowej Piłsud- 
skiej, ich niespożyta energja i inicja- 
tywa zdołały dokonać to, iż mimo prze 
żywanego przez państwo kryzysu go- 
spodarczego Komitet Naczelny zebrał 
w gotówce 902,329 zł. 92 gr., co łącz- 
nie z darami w naturze sięgnęło blis- 
ko miljona złotych Z tego Komitet 
Naczelny przeznaczył na pomoc Wi- 
leńszczyźnie 410,000 zł. w gotówce, 
w naturze zaś: zbożą 29,319 klg., kar- 
tfli 34,578 klg., kawy 200 klg., kaszy 
551 klg., nawozów sztucznych 42,000 
klg.. cementu 150 tonn, budulca 3,700 
fm. i wiele innych, których wymienić 
niesposób. 

Dary w naturze wartości 86.082 zł. 
50 gr. Komitet Wojewódzki przekazał 
Komitetom Powiatowym,  przyczem 
otrzymały one na akcję doraźnej po- 
mocy budowlanej i siewnej 426,009 
zł, dalej przeznaczono na budowę 
studni w Drui 22,000 zł., na remont 
Katedry Wileńskiej 25,000 zł., na ko- 
lonje letnie dla dzieci powodzian w 
Wilnie asygnowano 5.000 zł. Magistra 
towi m. Wilna na osuszenie mieszkań 
10,000 zł. jako odszkodowania po- 
wodzianom w Wilnie 48,300 zł. wresz- 
cie jako dotacje dla Wileńskiego Ko- 
mitetu do Spraw Bezrobocia 25,000 
zł. Ofiary zebrane na terenie poszko- 
dowanego przez powódź naszego wo- 
jewództwa zamknęły. się cyfra 
189.977,94 zł. - 
: Aczkolwiek Komitet znajduje się, 
jak to już wspomnieliśmy w stadjum 
likwidacji — do tej chwili jeszcze 
przyjmuje wpływające pod jego adre- 
sem prośby poszkodowanych, które 
załatwione zostaną w granicach moż- 
liwości finansowych znajdujących się 
w jego dyspozycji: 

, Akcja pomocy  powodzianom 
Ziem Półnoeno- Wschodnich w r. 193 
jest najwymowniejszym wzorem soli- 
darności społeczeństwa całej Polski. 
Tym, co ją przeprowadzili z tak wy- 
raźnemi skutkami w tych kryzyso- 
wych czasach należy się uznanie i 
cześć. bos. 

Poszukują syna Lindbergha 
i w... Wilnie. 

W, związku z otrzymaniem przez central. 
ną komendę policji śledczej w Warszawie 
telefonogramu w sprawie zarządzenia poszu 
kiwań synka Lindbergha na terenie Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, centralna komenda po- 
lieji nadesłała odpis tego telefonogramu rów- 
nież i do połieji wileńskiej. (e) 

  

DEN SKI 

P. Adam Piłsudski — delegatem 
rządowym przy Magistracie m. Wilna. 

Dekretem P. Ministra Skarbu, wy- 
danym w porozumieniu z P. Minisł- 
rem Spraw Wewnętrznych, p. Adam 
Piłsudski, emerytowany długoletni 
pracownik Magistratu m. Wilna, z0- 
stał mianowany  Delegatem Rządo- 
wym przy Magistracie m. Wilna. Do 
obowiązków głównych Delegata Rza- 
dowego, zgodnie z przepisami prawa, 
należy: ; 

1) przeprowadzanie rewizji calo- 
kształtu gospodarki i majątku danego 
związku komunalnego; 

2) akceptowanie uprzednie wszyst- 
kich tych wydatków związku komu- 
nalnego, których rodzaj oznaczy sam 
delegat: 

3) obecność z głosem doradczym 
na wszystkich posiedzeniach organów 
uchwałających (Rada Miejska) i wy- 
konawczych (Magistrat) danego zwią- 
zku komunalnego- 

  

Prace w 
W ubiegły piątek odbyło się po- 

siedzenie Komisji Technicznej Komi- 
tetu Ratowania Bazyliki Wileńskiej. 
Na posiedzeniu tem omawiano spra: 
wę wzmocnienia pęknietego funda- 
mentu pod drugim prawym filarem. 
W wyniku dyskusji postanowiono 

Objęcie przez p. Adama Piłsud- 
skiego stanowiska Delegata Rządu 
przy Magistracie m. Wiłna nastąpi 
w dniach najbliższych. 

PRZYPISEK REDAKCJI. Delegatów rzą- 
dowych przy samorządach należy odróżniać 
od Komisarzy rządu. Ci estatni zastępują 
rozwiązany organ samorządowy i sprawują 
wszystkie jego funkcje. Delegaci rządowi na- 
tomiast są powoływani na podstawie Rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 
22 XII. 1924 r. dla sprawowania kontroli 
nad finansową działal funkejonują- 
cych crganów samorządowych, lub innych 
specjalnych zadań w tym zakresie. Funkeje 
Delegata rządowego wymienione wyżej Roz- 
porządzenie Prezydenta szczegółowo okreś- 
la. Jest to więc organ © charakterze wyjąt- 
kowym, kontrolujący, rewidujący i dorad- 
czy. Ustanawiany bywa tam, gdzie samorząd 
znajduje się w ciężkiej sytuacji finansow: 
i gdzie potrzebny jest czynnik niezalež 
od Rady Miejskiej, lub innego odpowiedni 
go organu, przeważnie dla poczynienia 057- 
czędności i usprawnienia gospodarki samo- 
rządu. 

Bazylice. 
zagrożony fundament opasać żelaz- 
nemi pasami. Ponadto dowiadujemy 
się, że w związku z groźnym stanem 
sklepień na zaproszenie Komitetu 
przybywają do Wilna specjaliści inż. 
Statyka i architekt-konserwator z 
Warszawy. 

     

  

       

   

   

25-lecie teatru polskiego w Wilnie. 
W dniu 7 maja Wilno obchodzić 

będzie 25-lecie istnienia teatru pol- 
skiego w Wilnie. Na program uroczy- 
stości złożą się: w godzinach rannych 
nabożeństwo w kościele  Bernardy- 
nów, wieczorem uroczyste przedsta- 
wienie w teatrze na Pohulance. Wy- 
sławiona zostanie .,Zemsta* Fredry 

  

  

  

| Niedziela 

| 24 | Wschód słońca — g. 3 m.59 

Kwiecień | z.chód |, — g. 18 m35 

Szestrzeżenia Zakładu kstosrolcgji U. $. B. 
w Wlinie z dnie 23 IV —'822 reku. 
Ciśnienie średnie w milinetrachi 762 

Temparstura erudaia - 9' C, 

a majwyžszs: Ą- 14° С 

= zajniższu + 1° С. 

Opad: — 
Wiatr: północny. 
'Tendercja: stan stały, potem spadek. 

Uwsgi: pogodnie, rano opary. 

Dziś: Fidelisa. 

Jutro: Marka Ewang. 

  
  

  

OSOBISTA 
— Pan Wojewoda Wileński Zygmunt 

Beczkowiecz wyjechał w dniu 23 b. m. w 
sprawach służbowych na kilka dni do War- 
szawy. 

   

MIEJSKA. 
— Posiedzenie Rady Miejskiej. W; naj- 

bliższy czwartek odbędize się oklejne plenar- 
ne posiedzenie Rady Miejskiej. Porządek 

dzienny obejmuje 12 punktów i nie zawiera 
specjalnie ciekawych spraw. 

— Wobec ciężkiej sytuacji finansowej 
miasta, Magistrat zamierza poczynić stara- 
nia o zaciągnięcie pożyczki krótkotermino- 
wej w wysokości do 500 tysięcy złotych na 
zasilenie środków obrotówych kasy miejs- 

kiej. i 

— Starania o kredyty na walkę z bezro- 
bociem. W; dniu wczorajszym p. wojewoda 
Beczkowicz odbył konferencję z przedstawi- 
cielami Magistratu. Tematem narad była 
sprawa sfinansowania akcji walki z bezrobo- 
ciem. W: związku z tem, jak się dowiaduje- 
my, p. wojewoda wyjeżdża do Warszawy, 
gdzie poczyni starania o kredyty. 

— Fantastyczne projekty Magistratu. Mi- 
mo beznadziejnie ciężkiej sytuacji finanso- 
wej Magistratu, który nawet na najniezbęd- 
niejsze potrzeby nie poisada pieniędzy, na- 

sze władze miejskie nie kwitują z fantastycz- 
nych, jak na dzisiejsze cazsy, projektów. Do 
takich zaliczyć należy projekt budowy no- 
wej elektrowni miejskiej. Dyskutuje się je- 
dynie nad tem czy ma być wybudowana 
hydroelektrownia, czy elektrownia na tor- 

fach względnie typu obecengo o wzmożonem 
działaniu. Nad. sprawą tą będzie m. in. de- 
batowała miejska Komisja Techniczna w 
dniu 26 b, m, 

Jest to chyba zwykłe wileńskie gadul- 
stwo z niepotrzebną stratą czasu, który 

mógłby być wykorzystany na rzeczy realniej 
sze i z większą dla miasta korzyścią. 

  

= Nowi radni Wobec zrzeczenia się man- 
datów radzieckich przez radnych Bielińskie- 
go-Fornalczyka i Kurczyna na ich miejsce 
wchodzą kandydaci z listy Nr. 10 pp. Ižyc- 
ki Herman i dr Safarewicz. 

   
   

  

    

ARTYSTYCZNA. 
— Wiosenna wystawa Niezależnych. Za- 

rząd „T-wa Niezależnych Artystów Sz 
Plastycznych* podaje do wiadom 

  

  

członków i sympatyków, że zgłoszenia i pra- 
ce na Wiosenną Wystawę T-wa, będą przyj- 
mowane w dniu 29 kwietnia r. b. w godz. 
9—19 w pawilonie po - wystawowym w ogro 

dzie po Bernardyńskim. Również w tyfiże 
dniu będą przyjmowane eksponaty z zakre- 
s Sztuki Stosowanej i zdobnictwa. Po i 
podanym terminie zgłoszenia i ekspnaty 
przyjmowane nie będą. 

Druki zgłoszeń na wystawę można otrzy- 
mać w sekretarjacie T-wa — Ludwisar 
11, m. 12, oraz u poszczególnych członków 
Zarządu. 

  

      

  

   

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Zarząd chóru przy Zw. Akad. Białoru- 

sinów powiadamia swych członków, że pierw 
sza próba odbędzie się w lokalu Związku — 
Ostrobramska 8 dn. 24 kwietnia o godz. 8 
wieczorem. Ze względu na występy chó 
w okresie wiosennym obecność członków о- 
bowiązkowa, 

— Sodalicja Marjańska Akademików. 
Dnia 24 b. m. (t. j. w niedzielę! odbędzie się 
w lokalu przy ul. Wielkiej 64 Zebranie Sekcji 
Eucharystyczno-Liturgicznej, na którem O. 
Paweł Macewicz T. J. wygłosi odczyt p. t. 
„Problem Unji na Ziemiach Wschodnich* 

, (z uwzględnieniem litrgji). 
Goście mile widziani. 
Początek o godz. 16. 

  

z gościnnym występem p. Mołodzie- 
jowskiej, Wieczorem w małej safi 

miejskiej odbędzie się raut, 

Na uroczystość 25-lecia teatru 
spodziewany jest przyjazd przedsła- 
wicieli „Świata teatralnego i literac- 
kiego innych miast Polski. 

  

  

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
j Macierzy Szkolnej po- 

daje do wiadomości, iązku z przygo- 
towaniami do zbiórki na „Dar Narodowy*, 
która odbędzie się od dnia 3-go do 9 ma- 
ja. biuro Zarządu P. M. S. udziela wszelkich 
informacyj oraz załatwia sprawy zbiórki c- 
dziennie od godziny 9 rano do 3 po poł. oraz 
od 5-tej do 7-ej po poł. 

Adres biura: Wiileńska 23 m. 9. 

— Z Towarzystwa Popierania Przemy- 
słu Ludowego. W. dn. 22 b. m. odbyło się 
w lokalu Zakładu Etnologji doroczne walne 
zgromadzenie członków Towarzystwa. Prze- 
wodni zebraniu p. A. Korkliński. Że spra- 
wozdani ądu T-wa wynika, że ze wzglę 

du na znaczne zmniejszenie subwencyj 
dowych Towarzystwo musiało ogranic: się 
w swoich czynnościach i w jesieni r. ub. 
zlikwidowane zostały kursy tkackie, prowa- 
dzone przez Towarzystwo. Natomiast po- 
głębiony zosłał kontakt, który Tw. w ostal- 
nieh latach nawiązało z sasiedniemi Towa- 
rzystwami (Białostockiem, Poleskiem i Nowo- 
gródzkiem) przez zorganizowanie wspólnej 
akcji Iniarskiej, polegającej dostawach do 
wojska płótna Inianego. Ak dostaw zaj- 
mowały się Bazary Przemysłu Ludowego, 
ale działalność Towarzystw jest Ściśle zwiź 
zana bazarami; Towarzystwo jest niej. 
ideowym regulatorem prac Bazaru a niejed- 
nokrotnie jego żyrantem i pomocą przy 
uzyskiwaniu kredytów. 

Przy wyborach uzupełniających do Za- 
rządu wybrana została pani wojewodzina 
Beczkowiczowa, oraz ponownie pp. Lichta- 
rowicz i Schrammówna. 

Zebrani przez aklamację przyjęli wolne 
wnioski o przyznanie p. Wł. Lichtarowiczo- 
wi godności hnorowego prez., a p. Annie Moh 
lównie honorowego członka Towarzystwa. 

— Odwołanie. Rada T-wa Prawniczego 
im. Ignacego Daniłowicza komunikuje, że 
Walne Zgromadzenie, wyznaczone na dzień 
26 kwietnia zostało odwołane. S 

— Z życia Związku Uczestników b. I kor- 
pusu Wiojsk Polskich na Wschodzie. Za- 
rząd Główny Związku uczestników b. I kor- 
pusu Wiojsk Polskich ną Wschodzie na zwy- 
czajnym .dorocznym Zjeździe delegatów 
Związku, który odbył się w niedzielę dn. 17 
kwietnia r. b. w Wiilnie, ukonstytuował się 
w składzie następującym: 

Generał broni Lucjan Żeligowski — Pre- 
zes czynny i honrowy, b. por. Mieczysław 
Bohdanowicz — ziemianin i przemysłowiec, 
ppłk. Aleksander Zelio — b. dowódca 23 p. 
uł, ppłk. Podgórski — sekretarz Marszałka 
Senatu i por. Zygmunt Zabierzowski — 
Komisarz Rządowy Obszaru Morskiego w 
Gdyni — wice prezesi, rtm, Mieczysław Sie- 
łanko i ppor. Seweryn Skowroński — sekre- 
tarze, por. Władysław Krzemiński i por. 
zikowski — skarbnicy oraz płk. Bogusław- 
ski i por. Wilhelm Perkowski — członko- 
wie. 

Ponadto w skład Zarządu Głównego Zw. 
wchodzą z urzędu Prezesi poszcezgólnych 
Okręgów Wojewódzkich, 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Z Tewarzystwa Prawniczego ini. ign. 

Daniłowicza w Wilnie. Rada Twa Prawnicze- 
go im. Ignacego Daniłowicza podaje do wia- 
domości, że dnia 26 kwietnia 1932 r. o go- 
dzinie 18-ej w Sądzie Okręgowym w Wilnie 
(Mickiewicza 36) w sali Nr. 1 -— Sędzia Są- 
du Najwyższego Janusz Jamontt wygłosi od- 
czyt pod tytułem: „„Pódstawowe Zasady Pol- 
skiego Kodeksu nego”. Е 

Goście mile widziani. 

— ZP. T-wa Eugenieznego. 28 kwietnia 
w lokalu Poradni Eugenicznej (ul. Żeligow- 
skiego 4) prof. Z. Hryniewicz wygłosi od- 
czyt na temat „Rozmnażanie w przyrodzie”. 

Początek o godz. 5 i pół. wiecz. 
Ws$tęp wolny. 2 
— Zebranie Komitetu Walki > Žebract- 

wem. W piątek dnia 29 kwietnia b, r. o go- 
dzinie 7-ej wiecz. odbędzie się Walne Do- 
roczne Zebranie Komitetu Spół Pomocy bied 
nym i walki z żebractwem i włóczęgostwem, 
w lokalu Opieki Społecznej Magistratu (Do- 
minikańska Nr. 2). Prezydjum zaprasza jak 
najuprzejmiej wszystkich członków Komite- 
tu. 42 $ 

       

        

      
  

    

        

  

   

  

   

    

  

— Wileńskie T-wo Nowoczesnego. Węcho- 
wania. We wtorek dnia 16 b. m. © godz. 
6 po poł. odbędzie się w sali Kuratorjum 
O. S. W, (Włolana 10) odczyt p. Wizytatora 
Jerzego Ostrowskiego p. t. „Nowy Ustrój 
Szkolny*. 

Wstęp wolny. 
— Odczyt prof, J. Patkowskiego. W nie- 

dzielę dnia 24 kwietnia r. b. w Sali Śnia- 
deckich U. S. B. odbędzie się odczyt p. prof. 
J. Patkowskiego na temat: „Ciała promie- 
niotwórcze i promienie stosowane przy le- 

   

- 3 

— Przy cierpieniach nerek, chorobach mo 
ezowych, pęcherza moczowego i dolnego od- 
cinka kiszek, naturalna woda gorzka „Fran- 
ciszka-Józe: agodzi i usuwa szybko gwał- 
towne boleści przy wypróżnianiu, Żądać w 
aptekach. 

STONE NN DMA TU SC 

APEL 
b. Komitetu Uezczenia 25-lecia Sakry 

Biskupiej 5. p. Ks. Biskupa Dr. 
Władysława Bandurskiego. 

Wykonując uchwałę posiedzenia 
likwidacyjnego prezydjum Komitetu 
Uczczenia  Zólecia Sakry Biskupiej 
JE. Ks. Biskupa Władysława Bandur- 
skiego w Wilnie tą drogą zwracamy 
się z gorącym apelem do tych wszyst- 
kich osób i instytucyj, które wskutek 
niespodziewanego zgonu Wielkiego 
Jubilata nie zwróciły dotąd do Komi- 
tetu list składkowych oraz arkuszy z 
zebranemi przez siebie podpisami do 
przygotowanego adresu hołdownicze- 

go. 

  

    

  

Ponieważ prezydjum postanowiło 
zwołać ogólne zebranie likwidacyjne 
Komitetu na dzień 19 maja r. b., któ- 
rego zadaniem będzie zorganizowanie 
nowego Komitetu Uczczenia Świętej 
Pamięci JE. Ks. Biskupa Bandurskie- 
go. listy składkowe należy przesyłać 
pod wskazanym na nich adresem Sek- 
cji Finansowej Komitetu, ewentualnie 
pieniądze składkowe przekazać na 
konto P. K. O. Nr. 142.280. zaś arku- 
sze hołdownicze i należność za nie 
w wysokości 5 złotych pod adresem 
Sekretarjatu Komitetu Wilno, ul. Ta- 
tarska 3 m. 25. Ponieważ prezydjum 
Komitetu musi złożyć na plenarnem 
zebraniu likwidacyjnem sprawozdanie 
z całokształtu swych prac, przerwa- 
nych przez gon Dostojnego Jubilata 
—ostateczny termin nadsyłania list 
składkowych i arkuszy hołdowniczych 
ustalony został na dzień 10 maja r. b. 

Zebrane do dyspozycji Ś. p. Ks. 
Biskupa Bandurskiego pieniądze w 
sumie kilkudziesięciu tysięcy złotych 
przekazane zostaną przez plenum Ко- 
mitetu na cele, odpowiadające naj- 
bliżej intencjom i kierunkowi pra- 
cy obywatelskiej zmarłego, adres zaś 
hołdowniczy i wszystkie inne dowo- 
dy czci społeczeństwa przekazane zo- 
słaną do narodowej.skrabniey pamią- 
tek. 

Jednocześnie komunikujemy, iż 
Komitet dołoży wszelkich wysiłków. 
aby jak najgodniej uczczona była pa- 
mięć Tego Dobrego Pasterza, zgodnie 
z uczuciami. jakie dła Niego żywił 
cały naród. 

Całą prasę polską prosimy o prze- 
druk niniejszego komunikatu. 

  

Prezes Komitetu Wykonawczego 

Stanisław Skwarczyński, 

Generał D-ca 1-ej Dyw. Leg. 
2 iui 

czeniu raka“. Calkowily dochód przezna- 
czony jest na zasilenie funduszów Poradni 
i Zakładu dla chorych dotkniętych nowotwo- 
rami (Połocka 6). Е 

Wstęp 50 groszy, dla młodzieży 25 groszy. 

— Ze Stowarzyszeń Kupeów i Przemysłow 
ców Chrześcijan w Wilnie, Walne Zgroma- 
dzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia od- 
będzie się dziś w niedzielę dnia 24 kwiet- 
nia b. r. o godz. 4ej po poł. w lokalu Sto- 
warzyszenia. (Bakszta Nr. 11). 

— Wi Tow. Miłośników Historji Refor- 
macji Połskiej im. Jana Łaskiego (ul. Zawal- 
na 1) zebranie referatowo-dyskusyjne, odbę 
dzie się dziś w niedzielę dnia 24 kwietnia o 
godz. 20 w lokalu T-wa z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

1. Referat p. W. Gizbert-Studnickiego na 
temat: „Usiłowanie z przed 60 laty rusyfi- 
kacji kościoła rzymsko-katolickiegoa na tere- 
nie Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Pol- 

skiej”. 
2. Dyskusja: 

Goście mile widziani. 2 ob 
Wstęp bezpłatny. : 

— Zebranie Koła Przyjaciół Harcerstwa. 
Zarząd Koła Przyjaciół Harcerstwa Oddzią- 
łu Wiłeńskiego, na zasadzie par. 8 regula- 
minu Koła, podaje do wiadomości, że zwy- 
czajne Walne Zebranie członków Koła Przy- 
jaciół Harcerstwa Oddziału Wkleńskiego od- 
będzie się w dniu 30 kwietnia 1932 r. w lo- 
kalu przy ul. W. Pohułanka Nr. 24 (sala po“ 
siedzeń Okręgowego Urzędu Ziemskiego). 

Równocześnie Zarząd Koła komunikuje, 
iż w razie niedojścia do sktku zebrania w 
terminie pierwszym o godz. 17 m. 30, zebra- 
nie zwołane w terminie drugim o godz. 
18-ej będzie prawomocne przy każdej iłości 
zebranych. 3 

   

  

— Žebranie Organizaeyjne Kola Z. S. S. 
R. znawstwa przy Br, Pom. S.W.LN.B.EW. 
Dnia 24 b m o godz. 12 odbędzie się w gma- 
chu uczelni zebranie jorganizacyjne Koła, 
ZSSR. znawsiyż z następującym porządkiem 
dziennym: й 

1) Zagajanie, 2) Wybór przewodniczące- 
go, 3) Przyjęcie Statutu, 4) Omówienie pro- 
gramu pracy, 5) Wybór władz Koła, 6) spra- 
wy finansowe, 7) wolne wnioski. 

RÓŻ 
— Choroby zakaźne. Podług danych sekcji 

zdrowia w tygodniu ubiegłym na choroby 

zakaźne chorowało ogółem 76 osób, w tem 
16 zmarło. Zanotowano następujące wypad- 

ki chorób: ospa wietrzna 1, tyfus brzuszny 
1 (zgon 1), płonica 3, błonica 4, odra 41, 
róża 1 (zgon1), gruźlica 15 (wszystkie wy- 
padki śmiertelne). jaglica 10. 

Wiidzimy więc, że gruźlica nadal szerzy 
największe spustoszenia i wałka z nią jest 
największą troską naszych sanitarnych władz 
miejskich. 

  

ZABAWY. 
— Zabawa taneczna Zw. Absołw. Gima. 

Jezuitów, Zapomnisz o kr ie, kłopotach i 
troskach. gdy 4 maja przyjdziesz do „Og- 
niska Akademickiego* na „Tańcującą Śro- 
dę' Związku Absolwentów Gimnazjum Je- 
zuitów w Wiilnie. Do tańca przygrywać bę- 
dzie świetny kwartet akademicki. 

„Wistęp: tylko za zaproszeniami. Pozosta- 
łe jeszcze zaproszenia nabyć można w Związ- 
ku (przy ul. Wielkiej 64) we wtorki i piąt- 
ki od godz. 5 do 6 po poł. 

OFIARY. 
Zamiast upominku w dniu Imienia p. Dy 

rektora Pracownicy Ruchu i Warsztatów 
T-wa Miejskich i Miedzymiastowych komuni- 

kacyj Autobusowych w Wilnie na Wbjew. 
Komitet wałki z bezrobociem złożli w na- 
szej redakcji zł. 40 (czterdzieści). 

  

  

b
 
З
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° — „Car Lenin“ — na Pohulance. Dziś, 
w niedzielę 24 kwietnia o godz. 8-ej w 
po raz drugi mońumentalna sztuka Fran- 
ciszka Porche, osnuta na tle zdarzeń rewo- 
łucyjnych w Rosji i przeżyć wielkiego orga- 
nizatora rewoleji Włodzimierza Lenina, czer 
wonego cara i dyktatora sowieckiej Rosji 

Jutro, w poniedziałek 25 b. m. o gdz. 8 
wiecz. „Car Lenin*. (Zniżki ważne). 

— Drugi i ostatni „Wieczór muzyki i 
pieśni* w Lutni. Dziś, w niedzielę 24 kwiet- 
nia o godz. 8-ej m. 30 wiecz. odbędize się 
drugi i zarazem ostatni koncert p. n. „V 
czór muzyki i pieśni”. W. koncercie 

      

  

  

tym 

wezmą udział: pp. Janina Sumorokowa, któ- 
  

ra odtworzy utwory Ejsmonda, Łopalew: 
go, wyjątki z „Ogniem i mieczem — Wan- 
da Biszewska odśpiewa pieśni acellego, 
Klucka i in. Prof. Kontorowicz i Katz od- 
tworzą utwory Borodina, Mozarta, Czajkow- 
skiego zuberta, oraz chór rewellersów 
wykona najnowsze piosenki „To śpiewa noc* 
„w małem mem miasteczku*, „Zdrowie dam* 
„Marsz Grenadjerów* i t. d. 

Jutro, w poniedziałek 25 b. m. próba 
generalna komedji „Dama w jedwabiach“. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

— Peżegnalny występ A. Różyckiego w 
sztuce „Pod falami*. Dziś, w niedzielę 24 
b. m. o godz. 4-tej pp. ostatni, pożegnalny 
występ Antoniego Różyckiego w ciekawej 
sztuce psychologicznej Hertza „Pod falami". 
Ceny miejsc popołudniowe od 30 gr. do 3 zł. 

— Po raz ostatni w Lutni urocza ko- 
medja Caillavet'a i Flers'a. Dziś w niedzielę 
24 kwietnia o godz. 4-ej pp. po raz pierws 
po cenach popołudniowych  dbędize 
przedstawienie, wystawionej na 10-letni 
bileusz K. Wyr -Wichrowskieg: 
'cywesołej komedji Caillavet'a i Flers'a 
łość czuwa”. 

— Jedyny recital fortepianowy Aleksan- 
dra Unińskiego w Lutni. We wtorek 26 kw 
nia o godz. 8-ej wiecz. odbędzie się tylko 
den występ Aleksandra Unińskiego, który 
zdobył pierw miejsce w międzynarodo- 
wym konkurskie Szopenowskim. 

Bilety na ten niezwykły wieczór są do na- 

bycia w kasie Teatru Lutnia. 
° — Koncert baletowy L. Sawinej-Dolskiej. 

Wi niedzielę 8 maja w teatrze „Lutnia* odbę- 
dzie się występ artystki baletu Ł. Sawinej 
Dolsl uczenie jej studjum. W prog- 
ramie tańce klasyczne i narodowe. 

Początek o godz. 4 p. p. 

RADJO 

  

      

    

  

   

        

      
   

   
    
    

   

  

       

    

    

  

16.20: Audycja dla w K 
ler i jego partja“ — felj. 17.30: „C 
uniknąć bółu zeb6w?“ — odczyt. 17. 
cert. 19.00: Łitewska audycje 
19.20: „Ce się dzieje w Wilnie 

19.40: Program na poniedziałek, 19.45: Słu- 
chowisko. 20.15: Wielki konkurs muzyczny 
Rozgłośni Wileńskiej. Wieczór III, Muzyka 
lekka, 22.00: Recital fortepianowy. 22.40: Ko- 
munikaty. „00: Transmisja II części rewji 
z teatru „Qui pro quo*. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 25 kwietnia. 

ygnał czasu. 14.10: Progr. dzien- 
Utwory Moniuszki, 2) Muzyka po- 

a (płyty). 15.15: Kom. 15.25: Odczyt 
dla maturzystów. 15.5! Epoka kongresów" 

  

literacka. 
“2 — pogad 

  

  

  

   

   

  

    

  

— odezyt dla mat. 16.10: Płyta gramofonowa. 
16.20: Lekcja francuskiego, 16.40: Codzienny 

powieściowy, 16.50: Koncert dła 
„Laik na koncer- 
lekka. 18.50:—Wal. 

Wilno w czasie nie- 
: „Morze w życiu na- 

Progr. na wtorek. 
20.00: „Dzień szo- 

odcinek 

   
   

     
    

    

    19.45: Pras, dzien. 
penowski* — felj. Koncert muzyki 

żydowskiej. 21.45: „Życie stenograficzne* — 
felj. 22.00: Transm. konkursu orkiestr ko- 
lejowych. 23.00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
O HITTLERYZMIE. 

j o godz. 17,15 p. Jan Nowi w 
odczycie p. t. „Hittler i jego partja* za- 
znajomi radjosłuchaczy z historją powstania 
i rozwoju hittlerowskiego w Rzeszy Niemiec- 
kiej, oświetlając bezstronnie program poli- 
tyczny oraz dotychczasowe zdobycze tego 

potężnego stronnictwa. 

  

  

  

    

AUDYCJE MUZYCZNE. 

O godz. 17.45 w studjo wileńskiem wy- 
stąpi wileńska uczestniczka międzynarodo- 
wego konkursu szopenowskiego p. Hałina 
Kalmanowiczówna, która odegra następują- 
ce utwory Chopina: Nokturn Des-dur, dwie 
etiudy, dwa mazurki oraz Połoneza Fis-mclł. 
Następnie o godz. 20.45 usłyszymy w radjo 
zespół kameralny im. Stan Moniszki 
(wykonaw: prof. Herman Sołomonw I 
skrzypce ał Szabsaj — I skrzypce, prof 

   
    

    

         

  

Franciszek Tchorz — wiolonczelista, Mikołaj 
Salnicki — altówka i Helena Szyrmo Ku- 
L — fortepian. W programie utwory    

rębskiego, Mendelsohna i Jadassohna. 

ZMIANA DATY. 

Feljeton. dr. Heleny Ceha 
dawniejszych zabytkach przer     

KURJE R W 

". Panama celna 

IL. E N.S K I 

przed sądem. 
(Czwarty dzień rozprawy). 

Niemal. całe wczorajsze - posiedzenie Są- 
dowe toczące się od czterech dni włsprawie 
zw. popularnie „Celną* wypełniło przesłuchi 
wanie jednego z najpoważniejszych świad 
ków oskarżenia, a mianowicie p. Jana Pu- 
rynsża, naczelnika urzędu celnego w Dyne- 
burgu: 

Świadek ten zeznaje po rosy 
dy pomaga sobie rodzinnym ji 
skim, a wówczas między nim 
średniczy tłumacz p. Trojanowski. 

Świadek z polecenia min. skarbu w Łot- 
wie przeprowadzał śledztwo w sprawie w 
urzędach celnych w Rydze, Zemgale i Dyne- 
burgu. Ustalił, iż skórki futra o dużej war- 
tości, jak np. kagury oraz tkaniny jedwab- 
że przechodziły z Niemiec do Rygi dla firmy 

   

      

   

u, niekie- 
em łotew- 
ądem, po- 

                

  
  

ekspedycyjnej „Gerhard i Hoóy*. Toware te 
były ekspedjowane do Dyneburga, gdzie 
adresatem była f. „Morduch Milner, a na- 
stępnie prz. punkt graniczny Zem- 
gale skąd szły wprost do Wilna. 

   
  

        

  

W. związku z tem zeznaniem rozwija się 

ożywiona utarczka między 
przedstawicielami oskarż 
podsądnych. 

W. wyniku sąd postanawia 27 b. m. 

        

    

    

mec. Petrusewicza — p. Rondomańskiego 
z Wiłna oraz na wniosek prokuratora -— p. 
Chowań k y. 

Dal przewodniczący 
wyzna Ka-er. 

  

nością odczytu prof. Bronisława Rydzewskie- 
go, który mó studjo  wileń 
skiem o „Morzu w ciu narodów”. 

        

CZAS TO PIENIĄDZ. 

Tegoż dnia o godz. 21,45 transmitowany 
będzie z Warszawy feljeton znanego ko- 

jopisarza p. gmunta Kaweckiego p. t. 
stenografowane*. Prelegent zwróci u- 
na charakterystyc: dla współczes- 

nego życia „pośpiech*, cy spe 
ficzny nerwowy rytm, w: y człowieka 
w swoje zawrotne kręgi. 

   
   

      

       

  

  

     

KINA I FILMY- 

„SIERŻANT X* 

(Helios). 

Zarówno tytuł, jak temat filmu, są wyra- 
zem pewnego owczego naślądownictwa. Było 
;,X-—27*, świelne, będziemy mieli 
teraz, to ch  sosach. 

Tym razem 1570- 
ny, według niemożliwie już oklepanej, ame- 
rykańskiej recepty, Było „Marokko* więc mu- 
si być nowa fała, nudnych już filmów z legji 
cudzoziemskiej, sto razy od „Marokka“ (nie- 
najlepszego zresztą, z filmów  Sternbergaj 
gorszych, wszystkich na jedno kopyto, wed- 
ług przedpotopowego już dziś, „Beau Ges- 

*, zrobionych, oczywiście do swego Wzo- 
nie umywają: się. „Poco, w produkcji 

i żliwie już 
Striżew 

ski, 3 sietnie zrobił film „Haj- 
da trojka“, licho wie poco chwycił się tego 

banalu, nielylko nie dając absolutnie nie 

      

  

     

  

  

    

   
    

   

       

  

SPORT 
WARSZAWIANKA — 1 P. P. LE 

Warszawiarka: Keller, Kryszewski, Rusin, 
Fert, Gazur, Hahn, Pyszkowski, Królewiecki, 

Kotkowski, Makowski i Jung. 

  

   

  

   

1 p. p, Leg. Chowaniec, 
Lachowicz, Pu: aczulski, Po- 

łubiński, Bielew Pawłowski i Jabłonow- 
skir 

  

   
Grę rozpoczyna 1 p. p. Leg., podjeżdżając 

momentalnie pod bramkł; gości. Owocem tej 
akcji jest połowiczny sukces w staci nie- 

kanego rogu. Inicjatywa przechodzi do 
awianki, która odtąd stale nadaje ton 
jest w nieustannej ofenzywie; mimo to 

wilnianom nadarza się świetlna okazja do zdo- 

bycia punktu: cowaną przez Pawłow- 
tuację  zaprzepaszcza w 
Jabłonows nie umie- 

jąc dobić piłki, która już znajdowała się na 
linji bramkowej, Natomiast Warszawianka 
Ślicznie splasowanym przez Junga strzałem 

prowadzenie, wynik ten w 10 mi- 
zkowski po zamie- 

szaniu podbramkowem. Ze strony 1 pulku 
jedynie Pawłowski i Zienkowicz stoją na 

jwysokości zadania, sekundują im od czasu 
do czasu udanemi pociągnięciami Naczulski 
i Bielewicz, reszta beznadziejnie słaba. W 34 
minucie po udanem i ładnem pociągnięciu 

kombinacyjnem środkowej trójki ataku, go- 
ście zdobywają (rzecią bramkę przez Kró- 

lewieckiego. s ę na kompromitującą 
porażkę, tembardziej, że napór Warszawianki 

nie słobnie. Na kiłka jednak minut przed 

  

      

    

   
   

   

    

  

        

      

     

  

    
  

  

    
   

      

      

przeboju umie: 

    

szej 

    

   

    

Sędziow: 

jiwompckansit-.oa 

KOMUNIKAT WIŁEŃSKIE: 

GO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO. 

Mecz bokserski 
odłożony został na cz 

ny z powodu niedyspozycji czołowego za- 
wodnika „Żaksu* — Pilnika, o 
źmianami 
Sekcji 

  

Bokserskiej powyż: 

Mecz bokserski I. K. P. 
contra reprezentai 
7 wagach przy udziale czołowych zawodni- 
ków Łodzi i Wilna. 

Łódź będą reprezentowali w wadze mu- 
„w wadze koguciej Spodenkie- 

dze piórkowej Taborek, w wadze 
półśredniej Garn- 

   
szej Grac. 

lekkiej Ban: 

  

ężkiej Konarzewski. 

Skład Wilna ustali się po eliminacji, któ- 

ra się odbędzie we wtorek podcazs treningu. 

W dnu 8 maja 1932 r. odbędą się za- 

wody na rzecz Polskiego Funduszu Olimpij- 
skiego. 

Program zostanie podany w 
komunikacie. 

SPE", 

Poetka hinduska Naidu ska- 
NIEDZIELA, dnia 24 kwietnia 1932 ri 

10.00: Tr. nabožeūstwa ze Lwowa. 1 " 
odcz. misyjny. 11.5 gnał czasu, 12.10: Ko 

munikat meteorologiczny. 12.15: Poranek 
symfoniczny z Filharm. 14.00: Audycja rol- 
nicza i muzyka. Audycja dla dzieci. 

z poniedziałku 25 b. m. 

b. m. 

ODCZYT ZAWSZE    
    

  

łośnicy polskiego morza, w 

  

na środę dnia 27 

AKTUALNY. 

W poniedziałek o godz. 19,20 ws у 
y członkowie 

Ligi Morskiej i Rzecznej wysłuchają z pew- 
  

robotę. 

    

nego”, Fisensteina i 

nowego, sie stek bzdur niechlujną zakłamaną 

„Sierżanta X* traktujemy 
„mi nudny dodatek do „Romansu sentymental- 

Aleksandrowa, a 

rym muszę napisać osobno. 

jako bardzo 
zdobyciem pierws. 

  

któ- 
(sk.) 

Odwiedzajcie Uzdrowiska Siąskie! 
Jastrzębie-Zdrój 

dawniej Kónigsdorff-Jastrzemb — Polski Kreuznach. 
Najsilniejsze radjoaktywne kąp. soljodobromowe w Polsce, kąp. 
borowinowe, kwasowęgłowe, elektro- i hydroterapja, inhalacje. 

Kuracje ryczałtowe: maj i od września do 10-go grudnia. 
Leczy skutecznie: reumatyzm stawów i mięśni, ischias, artre- 

tyżm, choroby kobiece, skrofulozę, osłabienie po chorobach ner- 
wicowych, choroby serca, katary dróg oddechowych, rozedmę 
płuc i t. d. 

Ceny znacznie zniżone, specjalne ulgi dła urzędników pań- 
stwowych i komuaalnych. osób wojskowych, sióstr miłosierdzia, 
duchowieństwa. Dworzec, poczta, apteka na miejscu, wodociągi, 
elektr., kanalizacje, szosy asfaltowane, 300 mtr. nad poziomem 
morza, lesista okolica, 80 mórg parku. 

Wszelkich informacyj udziela Dyrekcja Zakładu Kąpielowego. Į 
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 Ustroń 

U źródeł Wisły, 354—500 m, n. p. m. 

Stacja klimatyczna—kąpiełe bo- 
rowinowe,--kwaso-węglowe, rzecz- 

ne i słoneczne. 

Goczałkowice-Zdrój 
powiat Pszczyna, Górny Śląsk. 

Radiosktsanas47 505 solanka Joda Ero 
mowa, bardzo skuteczna w leczeniu artre- 
tyzmu, reumatyzmu, ischias, arterjosklerozy, 
przewlekłych chorób kobiecych, skrofulozy, 

Sezon od 15 maja do 30 września. 

kanalizacja — ką- 

Hotele, wille i pensjonaty nowo- Tachitiė; Tebės 1 Ed. 
cześnie urządzone. 

Koncerty, korty — spacery w ro- 
mantycznych kotlinach lasów szpil- Oświetlenie elektryczne, 

kowych. 

Sezon od 15. V. do 30. IX. 

Informacyj udziela: Zarząd Kąpieli . 
borowinowej i Urząd gminny. 

piele parowe —inhalacja, kąpiel słoneczna, 
elektroterapja, kąpiele kwasowęglowe. 

Prospekty i informacje udziela Zarząd Ką- 
pielowy. 

400 m n. p. m. w Beskidach — Poiski Grafenberg. — Stacja klimatyczna j znane Sanatorjum Przyrodolecznicze, wyspecjalizowane 

Jaworze w chorobach nerwów, serca i narządu krążenia, przewodu pokarmowego i wadliwej przemiany materji. — Urocze położenie. — Najbar- 

= dziej nowoczesne urządzenia lecznicze i mieszkaniowe. — Park, las szpilkowy, kort tennisowy, strzelnica i t p. — Sanatorjum czynne 
catorocznie. — Informacje przez Sanntorjum Jaworze, poczte Jaworze, koło Bielska.   

  

  

SALA MIEJSKA 
ulica Ostrobramska 5 

KmMiejskie | +. Dama 
Początek o godz. 4. 6, В 1 10 wiecz. 

Niebywały sukces! 
1) Genjalny 

Ostatnie dn! 

mistrz ekranu Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

(Uzłowiek bez przeszłości 
> Niebywała 

sensacja 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Ceny miejsc: balken 30 gr., parter 60 gr. 

iwan Mozżuchin 

Nad program 
  

Początek o godz. 2-ej. 
w swem 

arcydziele 
mówionem 

Czystość — Dobra komunikacja — Ceny umiarkowane. 
TREE ORT TEGCZYKE. JKA SRGOLA L a S 

Kamelowa Jedna noc w państwie Qui-Pro-Quo 
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Sałnickiego. 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

SIERZANT X 
Dramat miłosny. Reżyserja twórcy filmu „Trójka" Włodzim. Stryżewskiego 
Film ten demonstruje się jednocześnie w Paryżu, Warszawie i in. stol. świata 

ROSYJSKI SENTYMENTALNY ROMANS 
Fenomenalne, o niebywałych walorach artystycznych arcydzieło ze śpiewem słyn. reżysera rosyjsk. Ejzensztejna 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

  

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziśl  Ołśniewające arcy- 
dzieło śpiewno-dźwiękowe 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

CZAR MEKSYKAŃSKI 
rothy Lee i June Klyde. Przebogata wystawa! Kolorowe zdjęcial Piękne przeboje muzyczne! Wspaniałe tańcel 

Początek o godz. 2, 4, 6, Bi 1015, 

w wykonaniu Berta Wheelera i Ro- 
bertą Woolseya oraz tancerek DO- 

Na pierwszy seans ceny zniżone 
  

Dziś ostatni dzień! Mamy zaszczyt zaprezent. 
Sz. Publiczn. arcydzieło filmowe— przepiękną 
operetkę produkcji francusko-niemieckiej p.t. 
Ceny normalne. Początek o godz. 4, 6, 8 1 10'15, 

Dźwiękowe Kino RONN 
w dnie świąteczne o g. 2-ej. 

Muzyka Emerika Kalmana z udziałem 
Kate de Nagy. — Nad program: Arcycie- 
kawe urozmaicenia dźwiękowe. 

Na |-szy seans ceny zniżone 
  CASINO 

Wielka 47, tel. 1541 

Jutro premjera! Monumentalny arcyfilm dźwiękowy. 
Genjalny twór króla reżyserów E. Duponta 

Konflikt miłości i rasy. Odwieczna walka dwóch światów. W rolach głównych: Mary Glory, znakomita śpie- 
waczka „Habimy“ Mirjam Elias, Max Udian i Henryk Garat. — Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:15, Na pierwszy seans ceny zniżcne. 

ODWIECZNA PIEŚŃ Wielkie dźwięk. 
arcydzieło dram. 

  

Dziś ostatni dzień! 
  

Bźwięk. Kino-Teatr 

BARN 
wiiea Wielka 42. 

„GLORJA“ - Brygidą Helm 
Jutro uroczysta „premiera! Wielka symfonja śpiewu i tańca! Najpiękniejsze tańce gruzińskie! Wszechświa- 
tywy szlagier dźwiękowy wykonany przez członków rodziny carskiej przebywających na wygnaniu w Paryżu 

NOCE KAUKASKIE |. 
Diast Skok osyjakicj l żęrocjaskiej ma EniigzaCjI 
z precyzji i naturalnego dźwięku, a przeto wykonane przez arystokrację rosyjską oryginalne dżigitowki i szereg 

cygańskich romansów będą koncertowem tłem dla arcyciekawego rosyjskiego filmu. 
W rolach głównych: Gina Manes i Jacques Cateląin. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

Nasze aparaty „Klangfilm* są już znane Sz. Publiczn. 

Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe. 

Początek 
© g. 2-ej 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(abok dworca kolejow.) rico Benter. 

Dziś! Czarująco-urocza, kusząco-ponętna Jenny Jugo 
podbiła serca całego świata w swym najnowszym filmie 
łosny z życia przemytników w 10 aktach. W rolach m 

Rzecz dzieje się na wyspie Majorce. 
Początek o g. 5-ej, w święta o g. 4-ej. 

Malownicze krajobrazy! 

W szponach djabiicy 
ęskich: CIMford Mac Laglen, Feliks de Pomes i En- 

Sensacyjne scenyl 
Następny program: Pocałunek kochanki. 

Wspaniały 6678 
drz mat mi- 

  

Dziś! Wielki sukces kinematografjil 
100% dźw. arcydz. mów. po czeskuł 
porzucona przez męża żona-matka. 

Dźwiękowe Kino 

LU X. 
Miekiew. 11, tel. 15-61 

Jej chłopczyk (Pieśń życia 
1 W roli gł. genjalny B-letni malec Jaś Feher i słynny czeski solista-skrzypek 

Jarosław Kocjan, który w obrazie tym daje wspan, koncerty. Film w wersji czeskiej dla wszystk. zrozumiały 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr 

Potęga uczuć matki i piekło 
udręczeń, przez które brnie MASZYNISTKA 

poszukuje posady, 
jak również może być 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY ul. Wielka 36. Velez (Katiusza Masłowa) i John Boles (Książe 
ków i bałałajki. — 

KINO -TEATR 

MIMOZA 
ul. Wisika Nr. 25   najlepsz. i wytw. 

amantem ekranu 

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

Wzruszająca epopea miłości z ulubieńcem kobiet, 

Iwanem Petrowiczem 

  

Dziś! Najnowszy 100% dźwiękowy superszlagiei! Nieśmiert. powieści Lwa Tołstoja 

p. t „ODRODZENIE“ Dramat z życia rosyjskiego. W rol. #1.: uroczo-pieękna Lupe 
Dymitr). 

Nad program: Najnowsza dźwiękowa komedja-farsa. 
100% śpiewu, chór koza- | 

Dziś podwójny program! 

OSTATNI ROMANS PIRACI PUSTYNI 
| Niezrównana awantura kowboi amerykańskich. 
| liustracja muzyczna orkiestry mandolinistów. 

CENY ZNIŻONE — — — 

5 
Dźwięk. Kino-Teatr 

wiatowid 
ul. Miekiewicza 9. 

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“   

przerwą Pawłowski, nie znajdu 

nia wśród partnerów decyduje 
akcję, którą po świetnym pr 

i bramki, 
Po przerwie 1 p. p. Leg. na miejsce Jab- 

łonowskiego wstawia Muszczyńskiego, który 

Olin L Li L ai i 

AUTOBUS | GONTY 

  

  

ARCYKSIĄ 

€ zrozumie- 

» na solowa 
eboju finalizuje 

  

  

   
  

sprzedam tanio 
Ogłądać od 9-10 i 16-17 
Szeptyckiego róg Wróblej 

18/19, m. 23 

MASZYNISTKA 
sumienna i pracowita po- 

szukuje posady. Łaskawe 
zgłosz osob. Zarzeczna 

Nr. 5-a, 

  

  

              

    

    

     „KOWA 

  

LOSY SZCZĘŚCIA 
1-ej KL. 25-ej LOTERJI PAŃSTW. 

są do nabycia w najszczęśliwszej kolekturze 

H. MINKOWSKI 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17, P. K. O. 80928 

CENTRALA: Warszawa, Nalewki 40, tel. [1-76-35 

ODDZIAŁ: Lida, Suwalska 22, tel. 1-36 

Ciągnienie 1-ej klasy rozpoczyna się 19 maja. 

Zamieniamy stawkowe losy 5-ej klasy 

24-eį L. P. na losy 1-eį kl. 25-eį L. P. 

Zamówienia zamiejįscowe zalatwismy odwr. pocztą 

w YD A M 

w dzierżawę 

PLAC 
(400 sążni) 

róg ul. Tuskulańskiej, 

Trębackiej i Trwałej. 

O warunkach dowie- 

dzieć się: ul. Tusku- 

lańska 6-—2 

  

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

  

Ei 262 du Byd Aa S sa i KA ACRE? 

S 

OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
wartościowe piwo w używane butelki „Patent“ 

ŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

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

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ : KOREK z firmą 

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

grając na niewłaściwej pozycji jest również 
bardzo słaby. Gra traci na tempie, przybiera 
natomiast na ostrości. Wilnianie zdobywają 
dwie bramki z karnego z egzekucyj Chowań- 
ca. Warszawianka odpowiada również dwo- 
ma punktami, zdobytemi przez Junga i Kof- 
kowskiego, który po świetnie zainicjowanym 

piłkę po raz piąty i o- 
tce Wilnian, I p. p. Leg. od więk- 

  

i uchronił doskonale 

  

  

   

      

t jednak niezgrabny i 

FE    

Jung i Gazur. 

nienagannie p Kac. 

MECZ PIŁKARSKI DRUKARZ—LAUDA. 
Dziś, t. 

    

   

  

personalnemi w 

  

zego 

ja Wilna odbęd 

  

   

    
  

    

r wadze średniej Stal II, 

zana na rok więzienia. SR 
BOMBAY. 23, 4. (Pat). Aresztowana wczo 

raj poetka hinduska 

przewodnicząca kongresu narodowego, Z0- 

stała skazana na rok więzienia. 

Naidu, 

sprzedaje 
tanio 

„POLSKI LLOYD 
ul. Kijowska 

Mieszkanie 
6-pokojowe do wynajęcia 

ul. Zakretowa | 

Sprzeda- zed piwiarnia 
z powodu zgonu właści- 
ciela ul. Bazyljańska 9. 

  

  

  

    

  

  

Dr. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 

  

od g 12-2 1 4-—6 wiecz, 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Pianina 1576 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7702 

  

» zatem na specjalne wyróżnienie 
zasłużył Pawłowski, który kilkakrotnie bar- 
dzo poważnie zagrażał bramce gości i wypra- 

cował szereg doskonałych poz 
y nie znalazły egzekutorów. 

tek wojsko 
źle, narazie 

które nie- 

awiance najbardziej podobali się 

w niedzielę, dnia 24 kwietnia 
b. r. o godz. 11 rano na stadjonie Sportowym 
na Piórmoncie odbędzie się ciekawe spot- 
kanie piłkarskie pomiędzy Drukarzem—Lau- 
dą. 

GO OKRĘGOWE- 

„Pogoń* — contra 
s nieokreślo- 

kierownictwie 
klubu. 

    

następnym 

Hr 94 (2336 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
CZYŻBY ZNOWU PORWANIE DZIECKA? 

W: dnia wczorajszym do leji Śledczej. miasta Wilna, zgłosił się aa Giesiuk zamieszkały przy uł, Ułańskiej Nr. 6 i zło- żył zamełdowanie, e zagadkowem zaginię- iu jego syna 12 letniego Kazika — ucznia szkoły powszechnej. 
Według zeznania Ciesiula 

szedł przedwczora 
nie powrócił. 

Jeden ze znajomych Ciesiula widzi komo zaginionego w towarzystwie osobników, którzy usiedli wraz z chł 
do autobusu odchodzącego w kierunk 
szegoły, Ciesiuł wyraził przekonanie. 
jego został porwany. 

„ Wydział Śledezy przesłał natychmiast te-- PR do Mejszagoł . 
związku z tajemniczem zaginięcieme chłopea istnieją S že It nowa sprawka „Złotego sztandaru“, | 

WYKRYCIE TAJNEJ GORZELNI. 
4 Przez szeregowych IX Kon's. P. P. m 

Wilna w mieszkaniu Józefa Wł y (Nad- 
leśna 83) została ujawniona potajemna go- 
rzelnia w stanie czynnym oraz zacier 3/ 
litra samogonu. Aparat zacier: o. е 
zakwestjonowano. Wołejszo 23 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

syn jego wy-- 
| z rana do szkoły i dotąd: 

ał rze- 
dwóch 
lopcem: 
u Mej- 
że sym 

  
   

    

   

  

     

      

Janina Lukaszewicz6wna Uniwersytec- 
ka 4) usiłowała pozbawić się ż 
picie esencji octowej, Lekarz pogotowia ra- 

  

tunkowego, po udziele pomocy odwióz£ 
desparatkę do szpitala Sawicz w stanie nie-- 
zagrażającym życiu. 

SKRADZIONE KURY. 
Z ni zamkniętego składziku, na szkodę: 

Jadwigi Kotlows kiej, dokonano  kradzi 
kur wartości 18 zł. Kradzieży tej dokonała 
G. Sobolew: zam. we wsi Nowosiołki, So- 
bolewską zatrzymano za skradzionemi ku-- 
rami. 

  

     

    

KRADZIEŻ DESEK. 
: Na szkodę Regoler Ow (Kalwaryjskse 
57) dokonano kradzieży 200 sztuk desek war- 
tości 300 zł. Ustalono. że skradzione deski 

ę w posesji domu N 
ą 

  

  

    
16], 4 y a Kuleszy. 

u którego w czasie rewizji odnaleziono 70% 
desek. Badany Kulesza oświadczył, że deskż 

isława Beczkowskiego (Kra- 
) Franciszka  Harasiemowiczė 

varyjska 128). Skradzione deski zakwe- 
stjonowano. 

  

        

PODRZUTKI. 

_ W dniu22 b. m. w korytarzu kościoła W” 
Św. 

  

tymezasowa 

ych został znaleziony podrzutek płcń 
„Ww wieku około 6 miesięcy. W: tym 

że dniu przy kościełe Ostrobramskim znale- 
ziono drugiego podrzutka płci męskiej w 
wieku około 6 miesięcy. Obydwóch podrzut- 
ków umieszczono w przytułku Dzieciątka 
Jezus. 

         

  

į EECEFUEREEEEF EKO) й 

ład manulaktyry, РОМОО | stkna Er 

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

powiadamia Sz. Publiczność, 
iż otrzymano w tym tygodniu 

OSTATNIE NOWOŚCI 
WIOSENNE i LETNIE 

Ceny niezwykle niskie. 
Prosimy przekonać się. 

[EESCACALELICELTFLACEESLICEIE 

DRUSKIENIKI 
Zdrojowisko solankewe i leśna stacja klimatyczna, 
Sezon ietni od 15 maja do 30 września. 
54%-owa solanka do kąpieli z nowych żródeł, po- 
siadająca obok chłorku sodu chlorek wapnia i nis- 
koprocentowa „„Sołanka Druskienicka*' do picia. 
LECZĄ: gościec, choroby przemiany materji, cho- 

roby nerwów, choroby sercainaczyń, choroby żo- 

łądka i jelit, choroby kobiece i dzieci, choroby 
górnych dróg oddechowych. Nowoczesne urzą- 
dzenis lecznicze. Zakład leczniczego stosowania 
słońca, powietrza i ruchu, pływalnia, kaskadówki, 
plaża nad Niemnem. Ceny bardzo zniżone. 

Informacyj udzieła w Druskienikach — Komisja 
Zdrojowa, w Warszawie Związek Uzdrowisk 

Polskich, Ś$-to Krzyska 17, tel. 434-38 

Dr. Wolfsom 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

ul. Wileńska 7,. 
telefon 10-67 

od godz. 93—] i 4—8' 

H Kenigsberg 
Choroby skórna, 

weneryczne 

1 moezopłciowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 i 4—8. 
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Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warmnkach 
I NA RATY. 

NADESZEY NOWOŚCI. 
8324 

  

  

Akuszerka 

Marja LAKNE[OWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz» 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69, 852© 

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w». 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
ua lewo Gedeminowska. 

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

Okazyjnie 
do sprzedania natychmiast 
ładny mająteczek mający 
wielką przyszłość w pow. 
lidzkim położony o !/ 
klm. od stacji kolejowej. 

  
  

Wy szstkich, ktoby wie- 
dział o miejscu za- 

miesekania Wacława Alek- 
sandrowicza, lat 38, syna 
Aleksandra i Tekli ze Śli- 
wińskich, ostatnio zamie- 
szkałego w r. 1931 w War- 
szawie przy ul. Staszica 
Nr. 4, m. 6, uprasza się 
dipodwnieinfotisiR GR 
Konsystorza Wileńskiego 
Ewangelicko -Reformowa- 
nego, Wilno, Zawalna ||. 

    

szystkich, ktoby wie- 
dział o miejscu za- 

mieszkania Władysława 
Budrewicza, lat 37, syna 
Macieja i Stefanji, ostat- 
nio, w roku 1920, zamieć 
szkałego w miast. Micha- 
łowo, pow Białostockie- 
go, uprasza się o poda- 
nie informacji do Konsy- 

  

storza Wileńskiego Ewan- | Obszar 66 ha, ziemia 
gelicko - Reformowanego, | dobra, las i łąki, Zabu- 
Wilno, Zawalna I1. dowania kompletne bar- 

dzo dobre. Szezegółów- 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. ić 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz 
sr SG aa bro. 
awki, kurzajki i wągry, 

W. Z. P. 48. 8323 

dowiedzieć się ul. Piłsud- 
skiego d. Nr. 29 m: 2 w 
godz. 4 — 6 ppoł. bez. 

pośrednictwa. 

  

Pietwsźorzędny 
Zakład Fryzjerski 
A. Borowik, Wielka 46... 

Salon męski i damski. 
Ceny najniższe.     

Redaktor odpowiedzialny .Witołd. Kiszkis, -


