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Radykalizacja Niemiec Wyniki wyborów do Sejmu pruskiego. 
Olbrzymie zwycięstwo hitlerowców. 

Nowy układ sił. 
okręgach, nowy sejm pruski składać 
się będzie z 422 posłów. Z tego przy- 
pada na socjałdemokratów 93 pos- 

uderzającem  zjawi- 

niemieckich, 

Najbardziej 

wyborach 

wspólnem zresztą wielu innym wy- 

borom na kontynencie europejski 

jest brak decydującego numerycznie 

zwycięstwa. Żaden z walczących w 

Prusach zwartych obozów większości 

w Sejmie nie zdobył. Najbkrdziej prze 

myślne łamigłówki arytmetyczne nie 

prowadzą do stworzenia podstawy 

rządów parlamentarnych, odpowiada- 

jącej zasadzie większości. 

skiem w 

  

Nowy Sejm pruski będzie liczył 

422 posłów. Nacjonalistyczna prawi- 

са zdobyła 196 mandatów i nawet 
razem z ludowcami (7 mand.) więk- 

Dotychczas rzą- 

(socjal- 

szości nie tworzy. 

dząca koalicja wejmarska 

demokraci, centrum i partja państwo- 

wa), która liczyła 230 mand. w po- 

przednim Sejmie, do 169. 

Gdyby nawet ludowcy i niemiecko- 

narodowi do niej się przyłączyli — 

co jest zgoła nieprawdopodobne — 

spadła 

osiągnie liczbę 207 mandatów, czyli 

zbraknie jej 5-ciu do absolutnej wię- 

kszości. Komuniści (57 mand.) dla 

żadnej kombinacji w grę nie wcho- 

dzą. Kompletny impas. 

Jedyną kombinacją,, któraby  fot- 

malnie ratówała zasadę rządów par- 

łamentarnych jest sojusz Centrum z 

prawicą (236 mand.). Ale współpra- 

ea partji przenikniętej zasadami ka- 

tolickiemi z Hitlerowcami, których 

Kościół zwalcza, nasunąć musi ogro- 

mne trudności. Wątpliwem jest czy 

Centrum zdołałoby w takim wypadku 

utrzymać swoją jednolitość. Innego 

jednak wyjścia parlamentarnego nie- 

ma. Hitlerowcy plus komuniści mają 

większość (219 'mand.), a więc nawet 

koalicja wszystkich pozostałych par- 

tyj. jest bezsilna. Bez hitleroweów lub 

bez komunistów rząd parlamentarny 
w Prusach nie może być utworzony. 

Taki jest najistotniejszy wynik wy- 

borów. 

Od arytmetyki parlamentarnej 

przejdźmy teraz do dynamiki sił, któ- 

ra w wyborach się ujawniła. Stron- 

"nictwo, które przed 4 laty uzyskało 

pierwsze 7 mandatów, a dziś zdobyło 

ich 162, ma pełne prawo otrąbywać 

swoje zwycięstwo. Przegrana w wy- 

borach prezydenckich nie osłabiła na- 

sił  bitlerowskich. 

  

tężenia rozrostu 

Naród niemiecki—przed wojną wzór 

umiarkowania, ładu i karności—d 

rozdzierany jest przez dwa przeciw- 

-sławne prądy radykalne: komunizm 

i hitleryzm. 

Mieszczańskie stronnictwa ponio- 

sły druzgocącą klęskę. Utrzymanie 

swego stanu posiadania przez Cent- 

(tylko 4 mandaty stracone) 

przypisać trzeba istnieniu w tem 

stronnictwie więzów silniejszych, niż 

przeciętne polityczne programy. 

Dzięki temu Centrum wykazuje wy- 

jatkową odporność wobec napierają- 

cego z obu stron radykalizmu i może 

być pewne, że w każdych warunkach 

utrzyma swoje szeregi. Inaczej jest 

  

rum 

z ruchem hilerowskim. którego olb- 

rzymia dynamika ma swe źródło 

w kłęskowej sytuacji 

mas niemieckich. Hitler uderza gwał- 

townie w podstawy ustroju politycz- 

nego i ekonomicznego Niemiec, oraz 

gospodarczej 

neguje zobowiązania traktatowe, wy- 

twarzając przekonanie, że one to są 

główną pr które trapi 

masy i wyprowadza je z równowagi 
yną zła, 

  

psychicznej. Za program pozytywny 

wystarcza mu szereg haseł, radykal- 

nie przeciwstawiających się rzeczywi- 

stości i ekscytujących dumę narodo- 

wą zwyciężonego i ponoszącego skut- 

ki przegranej narodu. O realiźmie i 

skuteczności programu Hitlera mógł- 

by się ten naród przekonać dopiero 

po pewnym okresie bezpośrednich 

rządów ubóstwianego przez się dziś 

   

przywódcy. Przyjście jego do władzy 

stanowiłoby zapewne punkt kulmina- 

cyjny wzrostu hitleryzmu. Psychoza 

eściej mija równie szybko jak i 

  

naje 

ogarnia ludzi, a obecny stan umysłów 

we wschodniej połowie Niemiec ma 

niewątpliwe cechy zbiorowej psy- 

chozy. 

Licząc się z dynamiką swego ru- 

chu, Hitler przyjął koncepcję legalne- 

go dojścia do władzy: opanowania 

parlamentów niemieckich drogą zwy- 

cięstwa w wyborach. Wybory nie- 

dzielne sprawiły mu zawód i zamk- 

nęły tę drogę w Prusach na cztery 

W innych krajach Rzeszy — 

Witembergu — koalicja 

lata. 

Bawarji, 

wejmarska w wyborach niedzielnych 

uzyskała większość. Zwycięstwo więc 

jest wprawdzie frapujące, ale władzy 

  

nie daje. Czekać jeszcze 4 lata na 

Prusy, lub dzielić ją z Centrum? 

W obu wypadkach wyjdzie to * na 

szkodę dynamice ruchu, który reali- 

zować się może tylko bezkompromi- 

sowo. Legalizm Hitlera przejść więc 

będzie musiał ogniową próbę. Jeżeli. 

ulegnie własnemu rozpędowi—przy- 

Niemcom nowe głębokie 

ienia o nie dających się dziś 

niesie 

  

wstrzą 

przewidzieć skutkach. 

  

Radykalizacja Niemiec postępuje 

w dwóch kierunkach. Wzrost zwolen- 

ników Hitlera bynajmniej nie hamu- 

je rozwoju komunizmu, który w Pru- 

sach zyskał nowe 9 mandatów  w 

Sejmie. Zwycięstwo Hitlera musiałoby 

doprowadzić do zderzenia tych 

dwóch radykalizmów. Wobec tej per- 

spektywy słają jednak tylko Prusy, 

gdyż zachodnie Niemcy odeinają się 

od nich znacznie słabszym wzrostem 

sił obu skrajnych skrzydeł. Rządy 

Hitlera w Prusach mogłyby więc po- 

ciągnąć za sobą bardzo poważne о- 

słabienie jednolitości Rzeszy. 

W sferze stosunków polsko-nie- 

mieekich przesunięcie sił po ostat- 

nich wyborach nie wnosi istotnych 

zmian. Ogarnięte psychozą nacjona- 

listyczną Prus Niemcy nie są kontra- 

hentem. który byłby zdolny do rze- 

czowego traktowania licznych kwe- 

styj wiszących pomiędzy Polską a 

Rzeszą, a Polska nie posiada środków 

dla przełamania tej psychozy. 

Stan wewnętrzny Niemiec jest 

dziś zagadnieniem  ogólno-europej- 

skiem i od jego rozwiązania zależy 

w wielkim stopniu uporządkowanie 

stosunków na kontynencie. Polsce 

jak i całej Europie wygodniej jest 

wiedzieć dokładnie z kim się ma do 

czynienia w 60-miljonowem central- 

nem państwie kontynentu i czego 

słamtąd należy oczekiwać. Osłatnie 

jednak wybory są krokiem w kie- 

runku chaosu i każą przewidywać 

dalsze konwulsje nie mogących do- 

sięgnąć władzy radykalizmów. 

Testis. 

Ustawy o składkach kościel- 
nych i s chowaniu zmarłych 

w Dzienniku Ustaw. 
(Tel. od wlasn. koresp. z Warszawy). 

W Dzienniku Ustaw Nr. 35 z dnia 

15 kwietnia ogłoszone zostały dwie 
ustawy, uchwalone przez Sejm w cza- 

sie ubiegłej sesji zw jnej, miano- 

wcie: ustawa o składkach na rzecz 

kościoła katolickiego, która wejdzie 
w życie z dniem 1 stycznia 1934 roku, 

oraz ustawa o chowaniu zmarłych. 
która wejdzie w życie w ciągu 6 mie- 
sięcy od dnia jej ogłoszenia. 

Zjazd wojewodów. 
(Tel. od własn. koresp. z 

Wczoraj rozpoczął się, pod przewod 
nictwem p. ministra Pierackiego, 
zjazd wojewodów. Obrady zjazdu po- 
święcone są sprawom bieżącym oraz 

bezrobociu. Na zjeździe obecny jest 
minister Pracy i Opieki Społecznej 

p. Hubicki. Zjazd potrwa 2 dni. 

      

Warszawy). 

BERLIN. 25.IV. (Pat.) Wedłag о- 
głoszonych przez Biuro Wolifa obli- 
czeń urzędowych, opartych na _wyni- 
kach głosowania w poszczególnych łów,  niemiecko-narodowych — 31, 

Pod wrażeniem zwycięstwa hitlerowców. 
BERLIN, 25. 4. (Pat). — Koła polityczne. 

podobnie jak i szersza opinja publiczna, sto- 

ja pod wrażeniem bezapelacyjnego zwycię- 

stwa narodowych socjalistów w wyborach 

de sejmu pruskiego. Dominuje fakt niesły- 

chanege wzrostu głosów hitlerowskich z 552 

tys. w roku 1828 do 8 miljonów w chwili 

obeenej. 

Zwycięstwo hitłerowskie staje. się tem 

oczywistsze, że w wyborach pruskich osią- 

gneli eni tę samą prawie ilość głosów, co 

  

podczas drugiego głosowania na prezydenta 

„Rzeszy. 

Na podkreślenie zasługuje bezwzględny 

spadek głosów soejałdemokratów, którzy u- 

zyskali dziś przy 22 miljonach głosujących 

4.675 tys. wobec 5.467 tys. w roku 1928, gdy 

ogółem brało udział w głosowaniu zaledwie 

19.266 tys. głosujących. Kolosalny spadek 

zaznacza się u niemiecko narodowych, którzy 

z 3.275 tys. w roku 1928 osiągnęli 1.525 tys. 

Podział mandatów w selmie bawarskim. 
BERLIN. 25, IV. (Pat.) Podział 

mandatów w bawarskim sejmie, we- 
dług okręgów, przedstawia się nastę- 
pująco: z ogólnej liczby 128 manda-; 

Hitlerowcy gótowi 
BERLIN, 25. 4. (Pat). Przewodni 

frakcji narodowo-socjalistycznej w 
pruskim Kube złożył w poniedziałek oświad- 
czenie, precyzujące stanowisko narodowych 
socjałistów wobec wyników  wczor: ch 
wyborów. Narodowi socjaliści w о- 
towość natychmiastowego przejęcia rządów 
w Prusach oraz współpracy z każdem ugru- 
powaniem, stojącem na gruncie narodowym 
i przepojonem duchem socjalistycznej spra- 
wiedliwości. Ibałej pos. Kube domagał się 
natychmiastewego ustąpienia rządu premje- 
ra Brauna. Następcą jego musi być, zda- 
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Druga narada premierów 

tów przypada 45 na bawarską partję 
ludową, socjaldemokratów — 20, 
związek chłopski — 8, partję ludową 
1, hitlerowców 45, komunistów 9. 

są przejąć rządy. 
niem Kubego, naródowy socjalista, którego 
wyznaczy Hitler. 

Równocześnie Hitler wydał proklamację 
do narodowych socjalistów, w której stwier- 
dza, że ruch natrodowo-socjałistyczny zdołał 
odnieść walne zwycięstwo mimo represyj 
stosowanych przez niego wobec prze 
ków politycznych. Hitler wyraża pod 
wanię swym zwolennikom, zwłaszeza kierow 
nik organizacyj propagandowych i prasi 
partyjnej, za przyczynienie się do tego z 
cięstwa. Wf ostatnich tygodniach czynna 
te, zdaniem Hitlera dokonały rzeczy. dotych- 
czas nieprzewidzianych. 

  

  

     

     

      

u P. Prezydenta. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wezeraj przed południem odbyła 
się pod przewodnictwem Pana Pre- 
zydenta narada szefów rządów poma- 
jowych, w której wzięli udział p. 
premjer Prystor, marszałek. Sejmu 
Świtalski, prezes Sławek i prof, Bar- 
tel. Powszechną sensację wywołała 
nieobecność na: tej konferencji Pana 
Marszałka Piłsudskiego, 

W związku z tą drugą naradą u 
P. Prezydenta, w kołach dziennikar- 
skich krążą rozmaite. pogłoski, które 
jednakże nie znajdują potwierdzenia 
u czynników miarodajnych. 

Agencja „Iskra podała następu- 
jącą informację 0 naradzie: 

Jak w swoiia czasie donosiliśmy, 

na konferencji w Spale, w dniu 29 
marca, p. premjer Prystor zwrócił się 
do P. Prezydenta Rzeczypospolitej z 
prośbą o przeprowadzenie w pr 
szłości rozmów w tem samem gronie, 
jako w grenie ludzi, których P. Pre- 

  

zydent obdarzał swojem zaufaniem 
powierzając ster rządu. O temacie 
konferencji u P. Prezydenta wspomi- 

  

nał również p. prezes Sławek w prz 
mówieniu, wygłoszonem na pienar- 
nem posiedzeniu parlamentarnego 
Klubu BRWR. w dnia £ kwietnia, 
oświadczając, że p. premjer Prystor 
prosił P. Prezydenta o urządzanie ce- 

lem zasięgania opinii przy wydawa- 
niu dekrctów ustławedawczych, na- 
rad esób, które kierowały pracami 
rządu w poszczególnych okresach po- 

majowych. 

Greno to nie ma stanowić żadnego 
ciała konstytucyjnego, lecz będzie 
zwoływane w celach informacyjnych 
i opinjodawezych, ze względu na ten 
charakter rozmów P. Prezydenta х 
szefami rządów pomajowych, nie na- 
leży spodziewać się komunikatów о- 
ficjalnych o przebiegu tych konfe- 
rencey, 

P. prof. Bartel, który wczoraj ra- 
no przybył do Warszawy z Krakowa 

i zamieszkał u swego przyjaciela 
prof. Peł, Warsz. dr. Broniewskiego, 
dziś wieczorem wyjeżdża do Lwowa. 

  

Zamówienia sowieckie w Polsce. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

„Sowpoltorg* prowadzi rokowania 
z hutami i fabrykami polskiemi 0 
dostawę dla Sowietów pewnych iło- 

ści cyny, węgla oraz lokomotyw i nie- 
których maszyn. Rokowania zostaną 
sfinalizowane w najbližszym czasie. 

Pertraktacje o drugą transzę pożyczki 
kolejowej. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dnia 24 b. m. wrócił do Warszawy 

z dwutygodniowego urlopu wypo- 

czynkowego. spędzonego we Francji 

minister Komunikacji p. Kiihn, który 

zatrzymał się w Paryżu i przeprowa- 

dził tam szereg rozmów na temat re- 

alizacji drugiej transzy pożyczki na 

  

budowę magistrali węglowej Górny 

Śląsk— Gdynia. Rokowania w tej spra 

wie trwają nadal. jednak, w związku 

z okresem wyborczym we Francji. 

nie moźna ustalić terminu definityw- 

nego ieh zakończenia. 
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Blok państw azjatyckich. 
Fantastyczny projekt Karachana. 

RYGA, 24. IV. (ATE). W związku z wi- 
zytą premjera tureckiego Ismed Paszy w 
Moskwie w sowieckich kołach rządowych 
lansowany jest usilnie prejekt utworzenia 
pod egidą Scwietów, błoku państw azjatyc- 
kieh, do którego mają należeć Turcja, Per- 
sja i Afganistan, a przy pewnej konstelacji 
politycznej na Dalekim Wschodzie również 

i Chiny. Blok sewieeko azjatycki w razie u- 
działu Chin posiadałby około 500 miłjonów 
ludności i stanowiłby przeciwwagę z jednej 
strony dla imperjalistycznej Europy, a # 
drugiej strony Japonji. Projekt sowiecko-az- 
jatyckiego bloku opracowany przez zastępcę 

Litwinowa, komisarza Karachana, oddawna 
był przedmiotem rokowań dyplomatycznych 
Sowietów z rządami odnośnych państw az- 
jatyckich. Obeenie zaś z ekazji pobytu pre- 
mjera tureckiego w Moskwie, został ponow- 
nie poruszony pomime sprzeciwu komisarza 
Litwinewa, który obstaje za koniecznością 

prowadzenia bardziej aktywnej polityki przez 
Sowiety w Europie. Sfinalizowanie rokowań 
o blok azjatycki ma nastąpić podczas rewi- 
zyty .przewedniczącego rady komisarzy łudo- 
wych, Mołotowa w *%nkarze w październiku 
bieżącego roku, 

centrum — 67, komunistów — 57, 
partję ludową — 7, partję państwo- 
wą — 1, hitlerowców — 162, hanno- 
werczyków — 1 i chrześcijańsko- 
socjalnych — 2. 

Zakłopotanie w sferach 
rządowych. 

BERLIN, 25. 4, (Pat). W sferach rządo- 
wych wynik wyborów do sejmu pruskiego 
wywołał duże zakłopotanie. Jest faktem nie- 
'odwołalnym, że 162 narodowych soejalistów 

i 31 niemiecko-narodowych łącznie z komu- 
nistami, których liczba mandatów wzrosła 
do 57, stanowić będą większość w sejmie. 

BERLIN, 25. 4. (Pat). Na podstawie do- 
tychczasowych wyników zgóry można prze- 
sądzić, że sejm pruski nie będzie w stanie 
wyłonić rządu, opartego na większości. W 
Kołach politycznych liczą się z tem. iż 
przez czas pewien pozostanie u steru obecny 
gabinet urzędniczy. 

Trudna sytuacja rządu 
pruskiego. 

BERLIN, 25. 4. (Pat). We wtorek zbie- 
rze się rząd pruski celem zajęcia stanowiska 
wchee wyników wczorajszych wyborów. W 
kołach politycznych uważają za pewne. że 
rząd narazie nie poda się do dymisji, po- 
przestając na ogłoszeniu dekłaracji. Frakcja 
niemiecko-narodowa, priagnąe przyśpieszyć 
ustąpienie  cbecnego gabinetu pruskiego, 
zgłosiła na ręce premjera Brauna wniosek 6 
natychmiastowe rozwiązanie dotychezasowe- 
go sejmu, którego kadencja upływa dopiero 
19 maja r. b. Wniosek ten niewątpliwie zo- 
stanie odrzucany. Gabinet pozostanie więe 
narazie na stanewisku conajmniej do dru- 
giej połowy czerwca. kiedy przypuszczalnie 
zwołany będzie w nowym składzie sejm pru- 
ski. W chwili obecnej — jak zapewniają w 
kołach poinformowanych, rczpoczynają się 
rozmowy na temat koalicji, mającej na celu 
utworzenie nowego rządu pruskiego. W. per- 
traktacjach tych — jak zapewnia „Abend*— 
soejal-demokraci udziału nie wezmą. Wo- 
hee tego główna rola przypadnie w udziale 
centrum. Z drugiej strony również kierow- 
nietwe partji narodowo-socjalistycznej zda- 
je sobie sprawę z wpływów, jakiemi rozpo- 
rządza okeenie centrum w Prusach, podob- 
nie jak i całej Rzeszy. 

„Voelkischer Beobzchter* pisze, że cen- 
trum stanęłe w ebliczu decyzji. Może ono 
wprawdzie nie dopuścić do wyłonienia rzą- 
du hitlerowskiego przy poparciu grup pra 
wieowych, winno jednak pamiętać, że epo- 
zycja przeciw blokowi  czarno-czerwonemi 
rozporządza dziś siłami, wystarczającemi do 
chałenia wszelkich uchwał tego bloku. 

Co pisze prasa niemiecka. 
BERLIN, 25, 4. (Pat). Omawiając wyniki 

wczorajszych wyborów, prasa poranna zyjód- 
nie podkreśla niezaprzeczone walne zwyci 
stwo hitlerowców. Koalicja weimarska 
rozbita. Sejm jednak, któ edł z wy- 
borów, mimo wykłarowa frontu, nie jest 
zdolny do wyłonienia rządu, opartego na 
trwałej większości. 

„Vorwaerts* donosi. iż narodowi socja- 
liści protestanckiej czę: Niemiec stanowiź 

aściwie obóz mieszczański. Mobilizacja 
żywiołu mieszczańskiego pod sztandarem Hi- 
tlera jest niemal faktem dokonanym. Pro- 
letarjat natomiast jest rozbity na dwa obo- 

zy. Wi katolickiej części Niemiec centrum 
wytrzymało w pełni napór hitlerowców i jest 
jedyną partją mieszczańską, którą można 
przeciwstawić jako samodzielny czynnik na- 
rodowym socjalistom. Centrum nie jest je- 
dnak w stanie stworzyć żadnej większości 
lewicowej, gdyż komuniści nie mogą być w 
tym wypadku brani w rachubę. Mogłoby 

ono natomiast skupić przeważającą więk- 
prawicową, gdyby narodowi socjaliś- 

i skłonni przystąpić do koalicji wei- 
marskiej. Decyzja w sprawie dalszego roz- 
woju wypadków spoczywa obecnie przede- 
wszystkiem w ręku centrum. 

Prasa centrowa, jak „„Koelnische Zeitung“ 
i „Oberschłesiche Volksztg.* powstrzymują 
się od wypowiadania się w sprawie na- 
stępstw, jakie będą miały na ukształtowanie 
się rządu w Prusach wyniki obecnych wy- 

borów. Dzienniki te podkreślają jednak, iż 

'centrum stanowi nadał oś i trwały biegun w 

polityce niemieckiej, zapewniający spokój w 

chwili ważnych rozstrzygnięć. „Koelnische 

Ztg.* zaznacza, że o ile chodzi o skład no- 

wego rządu w Prusach, to według parłamen- 

tarnych i demokratycznych zasad gry odpo 

zialność za utworzenie-rządu spada na 

lniejsze stronnictwo. Narodow j 

iści będą więc musieli już w najb 
ach powziąć w tej sprawie decy. 

której załeży. czy rządy w Prusach będą 
siadały charakter parlamentarny. 

Według . Deutsche Allgemeine Zig.*, о- 
siągnięty został tylko negatywny eel w ostat- 
nich wyborach do sejmu pruskiego, to jest 
rozbicie większości koalicji weimarskiej, nie 
osiągnięto natomiast celu pozytywnego, ja- 
kim było stworzenie większości prawicowej. 
Na drodze parłamentarnej nie da się więc 
utworzyć rządu w Prusach bez udziału cen- 
trum. Zdaniem dziennika jednak, centrum 
będzie musiało obecnie porozumieć się z 

grupami umiarkowanemi prawicy. 
„Welt am Abend* wyraża opinję, że z 

wszelką pewnością przyjąć można, że głosy, 
stracone przez socjal-demokraitów przypadły 
w udziale komunistom, których frakcja w 

sejmie pruskim będzie języczkiem u wagi. 

„Mity“ podarek. 
ESSEN, 25. 4. (Pat). Biskupowi Johan- 

nesowi z Monasteru nadesłano siekierę i list, 

w którym anonimowy autor, wyjaśniając 

znaczenie tej niezwykłej przesyłki, zapowia- 

da, że taką siekierą ścinać będą hitlerow- 

cy głowy biskupom. Pierwszym biskupem, 
którego głowa padnie pod uderzniem tej sie 
kiery będzie kardynał Paul Haber z Mona- 
ch jum. 

  

  

  

     

  

   

    

   

  

  

   

      

    
    

    

      

   

  

   

  

    

    

   

   

  

   

   

  

     

      

  

  

  

Spotkanie min. Zaleskiego 
z Brueningiem. 

GENEWA. 25.IV. (Pat.) W ponie- 
działek o godzinie 17 minister spraw 
zagranicznych August Zaleski spotkał 
się w hotelu .,Metropol* z kanclerzein 
Rzeszy Niemieckiej dr. Brueningiem. 
Rozmowa trwała trzy kwadranse. 

Sąd Najw. oddalił protest 
wyborczy z okręgu Łowicz. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
Wczoraj Sąd Najwyższy  rozpa- 

trzył protesty wybocsze, przeciw wy- 
borcom do Sejmu w okręgu Nr. 11— 
Łowicz, wniesione , naskutek  skre- 
ślenia z listy Centrolewu kandydata 
Czapskiego. 

Po przeprowadzeniu rozprawy Sąd 
Najwyższy postanowił zgłoszone pro- 
testy oddalić. 

Polskie Tew. Rolnicze 
na Łotwie. 

DYNEBURG. 25.IV. (Pat.) 23 b. m. 
odbyło się tutaj zebranie zarządu 
Polskiego Towarzystwa Rolniczego 
na Łotwie. Na zebraniu tem przyjęto 
plan pracy na przyszły okres, prze- 
widujący między innemi wprowadze- 
nie przez koła rolnicze szeregu pole- 
tek doświadczalnych i odmian roślin 
i nawozów sztucznych, zorganizowa- 
nie absolwentów szkoły rolniczej w 
Opsie, którzyby tę pracę przeprowa- 
dziłi w terenie, założenie szkółki 
drzew owocowych oraz utworzenie 
biura pośrednictwa pracy dla robót 
sezonowych. Niezwłocznie po zebra- 
niu zarządu odbył się zjazd prezesów 
kółek rolniczych, na którem omawia- 
no najbardziej palące potrzeby tutej- 

szego rolnika-Polaka. 

   

Z Ros]i Sowieckiej. 
Postanowienia umowy w Rapallo 
nadal obowiązują — oświadczają 

w Z.S.R.R. 
MOSKWA (Ceps). W połowie bieżącego 

ca upłynęło do 10 lat od chwili, kiedy 
w Rapalło podpisana została umowa, regu- 
lująca stosunki pomiędzy ZSRR a Niemcami. 
Rocznicy tej poś się w Rosji sowieckiej 
znaczną uwagę „wo komentowana jest w 
prasie sowieckiej, która padkreśla, że umowa 
rappalska odgrywała doniosłą rolę w we- 

wnętrznym rozwoju politycznym Europy. Na 
podstawie umowy rappałskiej wybudowany 
został cały system umów, mających na ceiu 
dalsze pogłębianie gospodarczych i politycz- 
nych stosunków pomiędzy Związkiem So- 
wieckim a Niemcami. 

Sowiecka prasa gospodarcza jest zdania, 
że Związek Sowiecki i w przyszłości będzie 
najważniejszym czynnikiem w gospodarstwie 
niemieckiem, „Druga piatiletka — pisze głó- 
wny sowiecki organ gospodarczy „Ekonomi- 
czeskaja Żiźn* wytyczyła sobie za zada- 
nie zabezpieczenie bezwzględnej niezależno- 
ści gospodarczej ZSRR. To jednak nie ozna- 
cza, że eelem industrjalizacji Związku So- 
wieckiego jest przerwanie dowozu z zagrani- 
cy. Również w drugiej piatiletce dowożone bę 
dą do ZSRR maszyny oczywiście tylko te, któ 
rych Rosja potrzebuje dla rozbudowy pań- 
stwa a dowożone będą tylko na warunkach, 

jakie ZSRR uzna za możliwe do przyjęcia”. 
W związku z tem sowieckie pisma go- 

spodarcze i instytucje podkreślają możliwość 
dałszej współpracy gospodarczej z Niemcami. 
Równocześnie jednak z niemałem rozczaro- 
waniem konstatują, że w dziesiątym roku 
po podpisaniu umowy rappalskiejj a więc 
w r. 1931, struktura sowiecko-niemieckiego 
biłansu handłowego była nadzwyczaj nieko- 
rzystna dla ZSRR. Podczas gdy dowóz so- 
wiecki bezustannie wzrastał, niemiecki im- 
port z ZSRR szybko się zmniejszał. Na fakt 
ten, jak zazn. ją sowieckie koła gospodar- 
cze, muszą Niemcy zwrócić uwagę, i starać 
się by nastąpiła poprawa w duchu umowy 
rappalskiej. 
„Współpraca gospodarcza Niemiec i Związ 

    

  

   

        

  

  

ku sowilwiego — pisze „Ekonomiczeskaja 
Žižn“ — jest główną platformą porozumie- 
nia rappalskiego, które przez dziesięcioletnie 
swe istnienie wykazało swą żywotność i któ- 
re całkowicie odpowiada interesom tak nie- 
mieckim jak i sowieckim. Współpraca so- 
wiecko-niemiecka oparta o umowę rappalską 
—zaznacza wspomniane pismo sowieckie — 
pozostanie najpoważniejszym czynnikiem po- 
lityki pokojowej; postanowienia umowy rap- 
palskiej nadal obowiązują. 

Piatiletka sztuki. 

MOSKWA, (Ceps.). — Komisarjat ludowy 
oświaty RSFSR przystąpił do opracowania 
planu „drugiej piatiletki w dzidzinie -sztuki* 
W. planie tym przewidziany jest rozwój tea- 
tru, literatury. pięknej i muzyki. 

A pi i 

Helena Romer = 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa Z 
Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 

miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński. Wilno. 

Wilja u Państwa Micklewiczów 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 

leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 

i O 

    

     

  

5 
=



      

ЯОАр 
K UR JE R. 

  

Dr. W. Maleszewski Prezydentem Wilna. 
Początek obrad. 

Kulminacyjnym punktem obrad 
wczorajszego posiedzenia Rady Miej- 
skiej były wybory następcy, po mec. 
Józefie Folejewskim na stanowisko 
Prezydenta m. Wilna. 

Zapowiedź wyborów ściągnęła do 
Magistratu liczną publiczność. Już od 
godziny 8-ej, na którą naznaczony zo- 
stał początek obrad, na sali zaczynają 
przewijać się grupki radnych którzy, 
jak zwykle, niezbyt przejmują się tem, 
nad czem wypadnie im debatować. 

Po dobrem przeszło godzinnem tra 
dycyjnem opóźnieniu ustępujący pre- 
zydent p. Folejewski ogłasza otwarcie 
obrad poświęcając na wstępie krótkie 
wspomnienie zmarłemu przed kilku 
dniami wieloletniemu członkowi Rady 
b. p. Benjaminowi Epsztejnowi, co 
radni wysłuchali w pozycji stojącej. 

Pierwszym właściwym punktem 
obrad jest wniosek Magistratu o 
uchwalenie pożyczki w wysokości 150 
tysięcy złotych w Zakładzie Ubezpie- 
czeń Pracowników Umysłowych, na 
roboty kanalizacyjne i pokrycie kosz- 
tów w związku z rozbudową elektrow- 
mi Według umowy pożyczka ma być 
zaciągnięta na lat 20 i spłacana w 40 
xatach półrocznych przy 9 i pół proc. 

Wniosek ten uchwalony został bez 
żadnego sprzeciwu. 

Przechodząc do 2-go punktu po- 
rządku dziennego t. j. wyboru nowego 
prezydenta, ustępujący p. prezydent 
józef Folejewski oświadcza, iż ze 
względu na zły stan zdrowia nie czuje 
się na siłach sprawować nadal powie- 
rżonej mu przed pięciu latu godności 
i wobec tego zgłosił swe ustąpienie. 
Konwent senjorów dymisję przyjął i 
wyznaczył nowe wybory na dzień dzi. 

. siejszy. 

Po tem oświadczeniu p. Prezydnet 
udziela głosu sekretarzowi Rady Miej- 
skiej p. Dziewickiemu, który odczytu- 
je przepisy związane z aktem wybo- 
rów prezydenta. ! 

Humorystyczna deklaracja 
endecji. 

Zaraz po tem wstaje z miejsca prof. 
Komarnicki, który imieniem koła ra- 

dzieckiego chrześcijańsko-narodowego 
odczytał deklarację, której pointą jest 
oświadczenie, .iż uważa, wobec upły- 
mięcia kadencji w r. ub. Radę Miejską 
za nieistniejącą i nieuprawnioną do 
dokonania wyborów nowego prezy- 
denta. Treść tej dekłaracji, posiadała 
charakter politycznej demonstracji, to 
też większość członków rady i publi- 
czność przyjęła ją ironicznemi uśmie- 
chami. 

  

P. P. S. ma głos. 

Głos ma „niezastąpiony leader“ 
koła radnych PPS. p. Franciszek Stą- 
żowski, który zgłasza wniosek nagły. 
nie mający nic wspólnego z porząd- 
kiem obrad, lecz za to doskonale obli- 
czony na efekt. Domaga się on mia- 
nowicie robót kanalizacyjnych i przy 
regulacji brzegów Wilji w celu zatrud 
nienia większej ilości bezrobotnąch. 

Wniosek ten nie wnosi niec nowego, 
gdyż to „żądanie* powtarzane jest od 
dłuższego czasu przez czynniki powo- 
łane do walki z bezrobociem i już pa- 
rokrdinie rozważał tę sprawę Magi- 
strat. W każdym bądź razie PPS. 
stworzyła sobie temat do przechwa- 
łek o swej „trosce* na dzień 1 maja. 

Wślad za tem p. Stążowski zgłasza 

  

Dr. Wiktor Maleszewski, 
nowy prezydent miasta Wilna. 

Dr. Wiktor Maleszewski urodził się w r. 
1873-im w ziemi suwalskiej, powiat kalwaryj 
ski. Średnie i wyższe studja odbył w Rosji, 
w Charkowie w roku 1909-ym kończy wy- 
dział bekarski. zostając lekarzem ziemskim 
w gub. ekaterynosławskiej, Na tem słanowi- 
sku przebywa do roku 1912-go. Następnie 
powraca do Suwałk. 

Po wybuchu wojny światowej został 
zmobilizowany i wcielony do szeregów armji 
rosyjskiej. Jako lekarz pułkowy odjeżdża na 
front; i po pewnym czasie dostaje się do nie 
woli niemieckiej. Po wydostaniu się z niewo 
li pracuje w Wiarszawie na stanowisku łe- 
karza w szpitalu „Dzieciątka Jezus“. 

W roku 1919-ym wstępuje do wojska 
polskiego w randze majora lekarza, pełniąc 
funkcje komendanta szpitala 106. 

W. końcu roku 1919-go obejmuje stnowi- 
sko szefa sanitarnego Il-ej dywizji Litewsko- 
Białoruskiej, zaś od października roku 1920 
stanowisko szefa sanitarnego grupy wojsk 
Litwy Środkowej. Z kolei pełni funkcje za- 
stępcy komendanta szpitala wojskowego i po 
wystąpieniu z wojska przechodzi do służby 
cywilnej, 

Wybory do Rady Miejskiej w roku 1927 
zastają go na stanowisku naczelnego lekarza 

; Chorych. Do Rady Miejskiej kandydu- 

     

  

Kasy 
je z listy Nr. 10 (ugrupowanie prorządowe). 

Wybrany na ławnika obejmuje sekcję zdro- 

wia i wydział społeczny Magistratu. 

Obecnie w dobie najsilniejszego nasilenia 

kryzysu gospodarczego bierze w swe ręce 

ster rządów miasta. Nie wątpimy, że znana 

energja, inicjatywa i talnet organizatorski 

nowego prezydenta Wilna przejawią się w 

całej pełni. 

    

interpelację: „czy prawdą jest, że p. 

Adam Piłsudski został mianowany de- 

legatem finansowym rządu przy Ma- 

gistracie (wesołość). P. prezydent w od 

powiedzi na to zaznaczył, iż Magistrat 

zadośćuczyni interpelacji zgodnie z 

przepisami na najbliższem posiedze- 

niu. = 

Wybory prezydenta. 

W czasie przerwy większość rad- 

nych koła endecko-chadeckiego po- 

szła do domu, łudząc się, iż ten 

exodus spowoduje brak quorum 
dla dokonania wyborów. 

Istotnie przy tym stanie rzeczy 

zbrakło narazie dwóch radnych, co 
nie dawało przepisowej ilości 2/3 
głosów. Jak tylko „luka* ta zosta- 
ła wypełniona p. Prezydent wzno- 
wił posiedzenie. 

Znów zabiera głos p. Stążowski, 
tym razem nietylko imieniem P.P.S, 
lecz i Bundu, oświadczając, iż koła 
te wstrzymują się od głosowania, 

a to na znak protestu, że... miano- 

wany został delegat iinansowy rzą- 

du dla kontroli organów miejskich. 
Po tej małej zabawnej demon- 

stracji pozostali składają głosy. 

Wynik 23 za dr. Maleszewskim przy 

11—nieoddanych P. P. S. i Bundu. 

Kryzys, ułomność czy przesąd? 
Wydaje mi się, że to ostatnie. 

Kryzys? Niby dlaczego? Potrzeba 
śmiechu w pewnych momentach, 
śmiech ów rozkoszny odruch, który 
czasem tak trudno powstrzymać, jest 
czemś zbyt organicznem, aby choćby 
bardzo mocny „kryzys“, jako zjawi- 
sko bądź co bądź, sporadyczne i przej- 
ściowe, mógł go zlikwidować. Z bar- 
dzo wielu przykładów historycznych 
wiadomo przecież, że w czasie naj- 
większych klęsk powszechnych, jak 
zaraza, czy wojna, bawiono się naj- 
więcej. Chęć śmiechu i wszelakiego 

użycia przybiera wtedy szaleńcze roz- 

miary. Chęć zapomnienia o przykro- 

ściach codziennych, jest bardzo czę- 

sto, a może i przeważnie, silniejsza, 
niż same przykrości. Z tem się ro- 
dzimy i tylko na krótką metę może 

jakiś wpływ zewnętrzny  oddziałać 
ujemnie na naszą skłonność do Śmie- 

chu. Na jak krótką, wie o tem każdy, 
kto w chwilach najbardziej przykrych 

i smutnych, a nawet ponurych, wbrew 
dramatyczności sytuacji, w której 
był, uległ, czy też z trudem się opie- 
rał pokusie, choćby tylko — uśmie- 
chu. 

Ale... żeby czemuś ulegać, trzeba 
mieć z tem do czynienia. Niedawno 
był wyświetlany w Wilnie arcypo- 
cieszny film francuski, „Książę Bou- 

bóule*, Któżby się z niego nie śmiał? 

A jednak wychodząc z kina słyszę: 
„Cały czas'ani razu się nie roześmia- 
łem*. Odwracam się gwałtownie i py- 
tam żartem, pewien odpowiedzi prze- 
czącej: „Czy na tym filmie?*—,„Tak', 

odpowiedział, kolega, student, inteli- 
gent... Zaskoczyło mnie to tak, że tyl- 
ko krzyknąłem: „Hipochondryk!* i 
poszedłem. 

Kryzys? Nie. Swego rodzaju ułom 
ność. Są przecież ludzie, którzy z nie- 
wzruszoną i niekłamaną powagą od- 

czytują, od deski do deski'najdowcip- 
niejsze i najweselsze pisma humory- 

styczne, i nawet nie drgnie im przy 

tem żaden muskuł twarzy. Defekt. 

Brak organiczny. Brak poczucia czy 

odczucia humoru i komizmu. „Mar- 

murek* — jakby powiedział p. Wyr- 
wicz-Wichrowski. 

Bywają wszakże marmurki rozmai- 
te. Jedne zasadnicze. Zawsze mur, 
ściana, kamień i finis. Inne znów ka- 
mienieją przed Jarossym, ale ryczą 
i spadają z krzeseł wobec Bima i Bo- 
ma. Nudzi ich „Cyrulik*, bawią — 
„Wolne žarty“. Są przecież jeszcze 
inni. Ci czasem bawią się i tu i tam, 
(częściej „tam*) nie śmieją się ni- 
gdzie. Przyczyna? Przesąd. „Nie wy- 
pada*. Śmiech według nich jest obja- 

wem wulgarności, albo brakiem doj- 

rzałości umysłowej, powagi ete. Wre- 

szcie jeszcze jeden rodzaj — snoby. 

Ci marmurkują dla „fasonu. Gdy 

sąsiad zanosi się wesołością, snob się 

półgębkiem uśmiechnie, spojrzy na 
tamtego z robioną ironją i zajmie po- 
przednią „niedbałą pozę”. Poco? Ach, 

niech wszyscy widzą, że on jest prze- 
cież taki blasć, niech im się zdaje, 
że widział i słyszał sto razy lepsze 
kawały i nie tu na tej „prowincji”... 

Są też i naprawdę  zblazowani. 

  

Na sali huczne oklaski. Dr. Male” 
szewski wybór przyjął. 

W osobie. d-ra Maleszewskiego, 
którego wybór niewątpliwie za- 
twierdzony przez władze nadzorcze 
zostanie, Wilno zdobywa doświad- 
czonego i sprężystego gospodarza. 

Bilans Banku. Polskiego. 
WARSZAWA. (Pat.) Bilans Banku Pol. 

skiego za drugą dekadę kwietnia r, b. wy- 

kazuje zapas złota 574.263 tysiące złotych, 
to jest o 699 tysięcy złotych więcej, niż w 
poprzedniej dekadzie. Pieniądze i należności 
zagraniczne, zaliczone do pokrycia, zmniej- 
Szyły się o 15.982 tysiące do -sumty 51.409 
tysięcy. Również i niezaliczone do, pokrycia 
zmniejszyły się o 271 tysięcy do [15.840 tys 
Portfel wekslowy zm/lał o 25.609 tysięcy 

  

i 
wynosi 603.880 tysięcy złotych. Pożyczki za- 
stawowe wykazują spadek o 2.176 tysięcy 
do 112.837 tysięcy złotych. Inne aktywa wy- 

noszą kwotę 137.143 tysiące złotych, to jest 
o 1.003 tysiące złotych więcej, niż w po- 
przedniej dekadzie. W pasywach pozycja na- 
tychmiast płatnych zobowiązań zmniejszyła 
się o 4.928 tysięcy złotych do 192.936 io 
złotych. Obieg biłetów bankowych wykazuje 
spadek o 43.128 tysięcy do 1.057.576 tysięcy 
złotych, Stosunek procentowy pokrycia obie- 
gu biletów i natychmiast płatnych zobowią- 
zań Banku doznał dalszej poprawy i wynosi 
wyłącznie złotych 45,92?/, pokrycie kruszco- 
urzędników, Obaj prełegenci udzielali wy- 

złotem samego tylko obiegu biletów banko- 
wych wynosi 54,3/o. Stopa dyskontowa 7 
i pół %, lombardowa 8 i pół. 

   

  

  

Popierajcie Ligę. Morską 
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w polityce zagranicznej Litwy. 
Mowa premjera Tubelisa 

RYGA. 25.IV. (Pat.) Donoszą z 
Kowna, iż na zebraniu narodowców 
premjer Tubelis wygłosił mowę, w 
której poruszył zagadnienia polityki 
zagranicznej Litwy, podkreślając, że 
główną rolę odegrywają zagadnienia 
polskie i kłajpedzkie. 

Mówiąc o stosunkach z Polską, 
premjer zaznaczył, że probęm polski 
odegrał bardzo poważną rolę przy 
kształtowaniu się polityki zagranicz- 
nej Litwy i rolę tę będzie odegrywał 
jeszcze przez dłuższy czas. Wobec 
trudności, stawianych przez „przyja- 
ciół —Polaków, zawarcie traktatu 
handlowego z Rosją Sowiecką i wpro- 
wadzenie go w życie było bardzo п- 
trudnione — powiedział premjer. Ro- 
kowania polsko-litewskie zostały za- 
kończone przychylnym dla Litwy wy- 
rokiem w Hadze. W przyszłości jed- 
nak Litwa będzie miała niejedną tru- 
dność z tem zagadnieniem. 

Przechodząc do spraw kłajpedz- 
kich, premjer podkreślił, iż kraj ten 
jest litewsk;, znajduje się jednak pod 
silnemi, stale wzrastającemi wpływa- 
mi germanizmu. Niemcy przyzwy- 
czaili się do panowania i obecnie 
konsul niemiecki odegrywa większą 
rolę i ma większe znaczenie, aniżeli 
gubernator litewski. Wobec podob- 
nych stosunków stale powstawały nie- 
porozumienia, aż wreszcie sprawa 

  

na zebraniu narodowców. 

dotarła do Hagi. Nie mamy powodu 
obawiać się wyroku haskiego — 0- 
świadczył premjer — słuszność jest 
bowiem po naszej stronie, jedna 
wypadki kłajpedzkie bezwarunkowo 
popsuły stosunki litewsko-niemieckie, 
a Litwa w stosunkach z Niemcami 
powinna być bardzo ostrożna, gdyż 
Niemcy stanowią główny rynek zbytu 
dla towarów litewskich. 

Omawiając sytuację ekonomiczną 
Litwy, premjer podkreślił, iż Litwa 
jako kraj rolniczy nie powinna zbyt- 
nio dążyć do uprzemysłowienia. Na 
leży liczyć się z tem, że eksport na- 
potka na bardzo poważne trudności 
wobec ogólnego spadku cen, a na do- 
płaty państwo nie ma funduszów wo- 
bec zmniejszenia się dochodów z ceł, 
kolei, podatków i t. d., które nadal 
mają poważną tendencję zniżkową. 
Budżet został zmniejszony z 315 mil- 
jonów do 265 miljonów, istnieją jed- 
nak obawy, że trzeba będzie jeszcze 
bardziej go okroić, gdyż niema na- 
dziei na poprawę sytuacji w najbliż- 
szej przyszłości. Premjer wyraził 
przypuszczenie, że trzeba 

zmniejszyć pobory wszystkim urzęd- 
nikom, począwszy od prezydenta pań 
stwa. Sytuacja rolnigwa jest bardzo 
ciężka — oświadczył w zakończeniu 
premjer — państwo jednak nie jest 
w stanie przyjść mu z pomocą. 

    

   

  

Na Dalekim Wschodzie. 
„Rząd marjonetek w Mandżurji”. 

GENEWA, 25 IV. (Pat) Delegat 
chiński złożył sekretarzowi general- 
nemu obszerne memorandum, zaty- 
tułowane „Rząd marjonetek w Man- 
dżurji*. W memorandum tem dele- 
gat chiński oświadcza, że to, co się 
nazywa państwem mandżurskiem 

od samego początku i we wszyst- 
kich .fazach późniejszego rozwoju 
stworzone było i utrzymywane pod 
wpływem i z pomocą wojsk japoń- 
skich i że w tych warunkach jego 
istnienie jest sprzeczne z zasadami 
prawa międzynarodowego. 

Japonia wzmacnia siły. 
"TOKIO, 25. 4. (Pat). 39 mieszana brygada, 

pozostająca pod dowództwem gen. Namura, 
przybyła do Czang-Czongu. Część brygad, 

  

KONFERENCJA ROZBROJENIOWA. 

będzie wysłana do Tirynu, część zaś do Char 
bina. 

    

Posiedzenie prezydjum. 
GENEWA. 25.IY, (Pat.j W ponie- 

działek przed południem odbyło się 
posiedzenie prezydjum konferencji 
rozbrojeniowej, które miało na celu 

przeprowadzenie narad nad dalszym 
biegiem prac konferencji. Postano- 
wiono, że najbliższe posiedzenie ko- 
misji głównej odbędzie się we wtorek. 

Grunt — to handel. 
NOWY YORK, 25, 4. (Pat). „New-York 

Times* donosi z Whiszyngtonu, że nagły 
ruch w senacie za uznaniem Sowietów jest 
wynikiem tendencji niektórych przywódców 
senatu, wskazujących. iż Stany Zjednoczone 
winny mieć możność w razie wojny japoń- 
sko-sowieckiej dostarczania materjałów obu 
stronom lub odmawiania. k 

Podstawą zagadnienia—pisze dziennik— 
jest wzgląd na Japonję oraz na jej prawo, 
jako sprzymierzeńca, zażądania dostaw od 
Stanów Zjednoczonych w razie wojny z So- 
wietami, dostawy zaś dla Sowietów byłyby 
ze strony Stanów Zjednoczonych pogwałee- 
niem neutrałności, gdyż Ameryka nie ma z 
niemi stosunków dyplomatycznych. 

Sowiety wzmacniają linię graniczną. 
TALLIN. 25. 4. (Pat). Prasa podaje, że 

w okolicach Pskowa Sowiety wzmacniają 
swą linję graniczną z Estonją. Ażeby nie 
zwracać na to zbytniej uwagi, materjał bu- 

dowłany jest dostarczany w nocy. Obecnie 
w tymże rejonie odbywają się manewry ar- 
mji sowieckiej, w których biora udział woj- 
ska wszelkich rodzajów broni. 

Szalony orkan 
MEMPHIS, (Stan Tennessee). 25. 4. (Pat). 

Dziś rano nad stanami Tennessee. Kentucky 

i Alabama przeszedł orkan, który zniósł z 

powierzchni ziemi trzy miasteczka. Obawia- 

W związku z nimi przypomina mi się 
pewien stary kawał wojskowy, na te- 
mat jak się śmieją różni oficerowie. 
Był tam taki, który czynił to natych- 

miast po usłyszeniu kawału, oraz w 

24 godzin potem, gdy kawał zrozu- 
miał, inni również zaraz, szeroko i 

długo, tylko lekarz wojskowy zlekka 
się uśmiechał, bo wszystkie kawały 
już znał. Lekarzy wojskowych jest 
jednak niewielu, a wogóle tych, 
którzy wszystkie kawały znają, 
jeszcze mniej. Do wyjątków należą 

również tak głęboko zboleli i prze- 
żarci troskami, że nie umiejący się 
już śmiać. Stosunkowo mało również 
jest zawodowych płaks, alarmistów 
martwiących się na zapas etc. Zresz- 
tą i wśród tych ostatnich znakomita 
większość wykazuje dostateczną po- 
budliwość dla reagowania śmiechem 
przy odpowiedniej okazji, a ich defe- 
kty pod tym względem nie są zasad - 

nicze, tak powszechne, jak pochodzą- 
ce z różnych przesądów, z różnych 
rodzajów snobizmu, Jak wielka jest 
potęga tego ostatniego Świadczy o 
tem wpływ mody. 

Intelekt, charakter, wychowanie— 
oto trzy potężne czynniki, które za- 
sadniczo i głównie decydują o reago- 
waniu śmiechem. Intelekt wybiera 
objekt śmiechu. Charakter decyduje 
o pobudliwości. Wychowanie o uze- 
wnętrznieniu śmiechem wzbudzonej 
u nas wesołości, 

Oczywiście, wszystkie wzajemnie 
się zazębiają, albo ściślej — pocho- 
dzące z nich bezpośrednie przyczyny 
marmurkowatości. Np. snobizm. Jest 
to troszkę i wada intelektu i charak- 
teru (komedjanctwo) i wychowania, 

  

  

  

ja się, że ilość zabitych i rannych jest zna- 

czna, leez narazie nie można tego ustalić. W 

stanie Alabama zbiory są zupełnie zniszezo- 

ne. 

które nie nauczyło dotkniętego tą wa- 

dą, właściwego oceniania wartości w 

    

życiu, tudzież potrzebnej w niem, pe- 
wnej dozy prostoty. Pierwszy i trze- 

  

cie zaś decydują o przesądzie, będe- 
cym kwestją kultury danego środo- 
wiska, na którą składają się i inte- 
lekt i wychowanie. Słowem moc prze 
różnych komplikacyj, o wiele więcej 
nižby to nawet zgrubsza można roz- 

ważyć w takim feljetonie. 
A teraz—śmiech w Wilnie. Zagad- 

nienie to poruszone na przedostatniej 
„Środzie Literackiej* najciekawsze i 
najdowcipniejsze uzasadnienie znała - 
zło oczywiście w doskonałem prze- 
mówieniu prof. Ruszczyca z uzupeł- 
nieniem p. Wysockiej. 

Zaczynając ab ovo trzeba stwier- 
dzić, że „Środa” ta była miła wielce 
i bynajmniej nie świadczyła o „kry- 
zysie śmiechu, przynajmniej w Wil- 
nie. Smiano się dużo, a nawet głośno, 
a jeszcze więcej uśmiechano, To dru- 
gie przeważało np. podczas poważne- 
go naogół, „rzeczowego* wstępu p. 
Hulewicza, na temat różnych rodza- 
jów humoru i również różnego reago - 
wania nań, z nawiązaniem do nieda- 
wnego procesu sądowego z powodu 
karykatury. Śmiech i reagowanie na 
śmiech jest probierzem kultury. Ape- 
lem o więcej radości, więcej swobody 
dla śmiechu—zakończył mówca. 

Tematem „śmiechu w Wilnie", 
zajął się pierwszy p. Leczycki zesta- 
wiając pod tym wzgłędem Wilno i 

wogóle Polskę z Francją. Stwierdził 

na naszą wielką niekorzyść, że w Wil- 
nie zamało się śmieją, zadużo obra- 
żają. Jeśli chodzi o karykaturę, ta 

  

   

  

    

  

  

Alarm prasy angielskiej. 
LONDYN, 25. 4. (Pat). Dzienniki londyń- 

skie podnoszą alarm z powodu sytuacji, w 
jakiej znalazła się koraisja Ligi Narodów w 

Mandżurji. 
„Times* twierdzi, że dowództwo armji 

japońskiej w Mandżurji miało oświadczyć. 
iż nie może gwarantować bezpieczeństwa ko- 
misji peza obrębem kolei południowo-mand- 
żurskiej. 

„Daily Telegraph* podkreśla, że prace 
komisji są utrudnione 1) wskutek wrogiej 
postawy władz mandżurskich i 2) z powodu 
niedowierzania Japończyków, ażeby komi- 
sja była w stanie wywiązać się ze swego za- 
dania, stosując dotychczasowe metody pro- 
wadzenia dochodzeń. Rząd mandżurski naj- 
prawdopodbniej uniemozliwi wszelkie bada- 
nia pcza obrębem japońskiej strefy kolejo- 
wej. 

EEST 7T75E NE ENA IS 

Iw Austrji zwyciężyli hitlerowcy. 
WIEDEŃ. 25.IV. (Pat.) Znamien- 

nym objawem wyborów w. Austeji 
jest zwycięstwo narodowych socjali- 
stów, odniesione kosztem stronnict- 
wa mieszczańskiego. W Wiedniu о- 
debrali narodowi socjaliści mandaty 
wielkoniemeom i chrześcijańsko-spo- 
łecznym na prowincji, a mianowcie— 
w Dolnej Austrji, Sałzburgu., Styrji i 
Koryntji odebrali narodowi socjaliści 
mandaty wielkoniemcom, związkowi 
chłopskiemu i Heimwehrze. Spadek 
głosów tych trzech strynnietw jest 
katastrofalny, chrześcijańsko-społecz- 
ni natomiast utrzymali swój stan po- 
siadania. ° 

Dzienniki poniedziałkowe  wyra- 
żają zapatrywanie, że wobec sukce- 
sów wyborczych hitlerowców okaże 

się potrzeba Ścisłej kooperacji stron- 

nictw, stojących na gruncie demokra- 

tycznym. 
WIEDEŃ. 25.IV. (Pat.) W wybo- 

rach do sejmu Dolnej Austrji oddano 
razem 795.530 głosów. W roku 1927 

wIELKA 44 

KAMickiEWicza (D 

PZPC AR 

będzie . 

Nr. 95 (43371 

    
   

     

      

* IADOMOŚCI z KOWNA 
Kulminacyjny punkt kam- 

panji przedwyborczej. 
RYGA, 25. 4. (Pat). Donoszą z Kłajpedy, 

iż kampanja przedwyborcza osiągnęła punkt 
kulminacyjny. Wiszystkie partje wykazują 
ogromną aktywność. W Smaleninkach na 
wiecu niemieckiej partji rolniczej doszło do 
poważniejszych starć między Litwinami a 
Niemeami, przyczem kilkanaście osób z0- 
stało rannych. 

Książka Woldemarasa 
o Kłajpedzie. 

RYGA, 25. 4. (Pat). Donoszą z Kowna, iż 
książka prof. Woldemarasa, poświęcona za- 
gadnieniom kłajpedzkim, już wyszła z dru- 

ych dniach ukaże się na pół- 

  

   

Woldemaras wyjeżdża 
zagranicę. 

Donoszą z Kowna, iż prof. Woldemaras 
w najbliższych dninch udaje się zagranieę, 
gdzie pozostanie aż do rozprawy sądowej. 

  

  

    

826.669. Socjałdemokraci otrzymali=- 
272.274 (307.005),  chrześcijańsko- 
społeczni — 362.738 (zjednoczone li- 
sty stronnictw mieszczańskich uzy- 
skały w roku 1927 474.238), związek 
chłopski — 10.006 (23.597), wielko- 
niemcy — 18.398, narodowi socjali- 
ści 110.774 (8.887), komuniści—8.480 
(3.275). 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

— lgnacy A. Hoppe. Tanie Domki z 
drzewa, cegły i materjałów zastępczych. W 

jaki sposób pobudować domek rodzinny 
kosztem od 4000 złotych. Projekty — koszto- 
rysy — kalkulacje kosztu. Materjały zastęp. 
cze i izolacyjne. Warszawa, str. 72, zł. 5— 

Autor, znany z poprzedniej swej pracy 
p. t „Domek własny”, gorąco zachęca do 

właszcza w czasie obecnym, kiedy 
i materjał są za bezcen. Copraw- 

da, trudniej jest dziś o pieniądze, lecz wie- 
lu z obywateli niezawodnie ma oszczędności, 

które włożone w budowę własnego domku 
czyli willi znajdą lepsze oprocentowanie, a 

nadewszystko sprawią zadowolenie, jakie da- 
je „własny kąt', na świeżem powietrzu, zda- 
la od hałasu i zapachu wielkomiejskiego. pod 
cieniem własną ręką zasadzonego kasztanu 
lub gruszki. 

A że nie każdy ma pojęcie o tem, jak na- 
leży budować wygodnie i oszczędnie, ta 
właśnie pouczy go książka p. Hoppego, da- 
jąc cały szereg świetnych rad i wskazówek, 
popartych planami i elewacjami will i dom- 
ków. 

    

— Henryk Rygier. Izby pracy. Projekt 
ustawy i uzasadnienie. Warszawa 1932 r. 
W okresie gorącej walki o reformę połskiej 
konstytucji i o wprowadzenie do ciał usta- 
wodawczych reprezentacji grup zawodowych, 
obywatel polski napróżno poszukiwał ż 
ki, któraby rozwiązała to doniosłe dzi 
zagadnienie. 

Praca p. Henryka Rygiera: „Izby praey*, 
która znalazła się jako numer drugi Bibljo- 
teki EkonomicznoSpołecznej, wydawanej na- 
kładem spółki nauczycielskiej Polska Skład- 
nica Pomocy Szkolnych Otus*, w dużyne 
stopniu zapełnia tę lukę. Autor daje bowiem 
nietylko projekt ustawy o izbach pracy ale 
w szczegółowym wstępie omawia te zmiany 
strukturalne naszego ustroju, jakie zarysowu 
ją się po wielkiej wojnie, i na tem tle roz- 
waża doniosłe zagadnienia, dotyczące ustro- 
ju państwowego, stosunku samorządu i 
państwa, obywatela i państwa, udziału świa- 
ta pracy w życiu gospodarczem, przeobra- 
żeń, jakie zachodzą w demokrgėji, i roli 
czynnika intelektu zawodowego w życiu 
zbiorowem. 

Książkę nacechowaną gruntowną znajo- 
mością przedmiotu, czyta się przytem tak łat- 
wo, że można ją wskazać, jako przykład po- 
pularyzowania trudnych zagadnień. 

   

  

— Encykłopedja wojskowa wydawn. Tow. 
Wiedzy Wojsk. i Wojsk. Inst. naukowo-ba- 
dawczego, pod red. mjr. Ot. Laskowskiego. 
Włyszły zeszyty 13 i 14 (tom II) tego na du- 
żą skalę zakrojonego wydawnictwa i zawie- 
rają słowa od „Deklaracja Fhtryska* do 
„Dreux (bitwa w r. 1562), Wydawnictwo w 
dalszym ciągu wychodzi w równych odstę- 
pach, zeszytami po 80 stron z licznemi ilu- 
stracjami i mapami. Opracowanie staranne 
i obszerne. Cena w preznumeracie 5 zł. za 
zeszyt. Prenumeratę przyjmuje administracja 
encyklopedji: Warszawa, Nowolipie 2. 

  

zagranicą ludzie obrażają się gdy nie 
widzą swoich karykatur, u nas od- 
wrotnie. P. Leczycki wezwał wszyst- 
kich, którzy chcą krzewić prawdzi- 
wie zachodnią kulturę, o walkę z nie- 

rozsądnem obrażaniem się i krzewie- 

nie kultu śmiechu. 
P. Wyrwicz-Wichrowski dopiero, 

rozśmieszył na dobre audytorjum śro- 

dowe swoim wesołym i dowcipnym 

feljetonem. Tytuł — „Uśmiech wil- 

mianina*. Było tam moc przezabaw- 

nych point, a wszystko razem świad- 
czyło o, nietylko scenicznym, ale tak- 
że i pisarskim talencie autora. 

W troszkę żałosny ton uderzyła p. 
Masiejewska, żaląc się na swoich i 
nie swoich, krytyków (jeden z nich 

był na sali) i na ich, jak mówiła, nie 

mającą nic wspólnego z humorem i 

śmiechem zjadliwość. 
Po przerwie przemówił p. Dangel. 

zestawiając stosunek do karykatury 

i karykaturzystów istniejący w Niem- 

czech z tymże w Polsce, na podsta- 

wie swoich osobistych b. interesują- 

cych wspomnień. Mówił żywo i barw- 

nie. dosyć dowcipnie, aż niektórzy ze 
słuchaczów żałowali, że mówca, jako- 
by dobry znajorez niejakiego p. Ju- 
noszy z „Dziennika Wileńskiego*, nie 
pouczy go o bardziej właściwym kie- 
runku jego uzdolnień, niż mętne, z 
głupia frant, ględzenie na temat ini- 
cjałów J. P. i przepisywanie ze sła- 
rych zeszytów „Naokoło Świata” 
feljetoników cudzych, podpisywanie 
ich własnym podpisem w „Dzienni- 
ku“, Juž to pismo, oraz jeszcze jedno 
w Wilnie, mają szczęście do miłują- 
cych tego rodzaju pożyczki, współ- 
pracowników. To już drugi i tu i tam. 

Wracajmy jednak do przy jemniej- 
szego tematu. P. Jerzy Hoppen mó- 
wił następnie o różnych / rodzajach 
karykatury, poczem p. Hulewicz con- 
ferencierujący mile, wyznał, że ma 
kłopot, o którego rozstrzygnięcie pro- 
si audytorjum. „Jestem tego zdania, 
że trzeba koniecznie, aby teraz zabrał 
głos prof. Ruszczyc, a prof. Ruszczye 
przeciwnego. Wesoła wrzawa okla- 
sków rozstrzygnęła, niełatwo ocenić 
jak bardzo na korzyść słuchaczów. 
Możeżaden z poprzednich mówców, 
takich wrzaw śmiechu nie wywoły- 

wał. 
„Powiedziałem przed chwilą, wska- 

zując jako dowód obćcne zebranie, 

że w Wilnie też się śmiać umieją. Na 
to odpowiedziała mi pani, moja są- 
siadka, že to się śmieli przyjezdni. 

Po tym miłym żarcie poszły na- 
stępne. W szeregu zabawnych aneg- 
dotek. dowcipne, trafne, scharaktery- 
zowanie niektórych właściwości mar- 
murków wileńskich.  Podejrzliwość. 
Myśl, że ktoś nie wszystko powiedział 
może lepiej zatem się nie śmiać. Nie 
zanadto grzecznie się przywitać. „A 
może jeszcze pomyśli *, 

Humor w Wilnie jednak bywał 
i obficie. Słynne, przedwojenne, „A- 
chy“ są tego wymownem świadec- 
twem. Humor, to wiłgoć, dosłownie. 
Coš, co istotnie życie zwilża, udeli- 
katnia, ułatwia. Może i słusznie oskar 
ża się Wilno o brak humoru, o to, że 

się za mało śmieje. Czy ma do tego 
jakieś głębsze przyczyny? 

—.,A teraz pożądane jest bardzo, 
aby zabrała głos osoba szczególnie 
kompetentna mianowicie... najznako- 
mitsza tragiczka polska, p. Stanisła- 
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WIEŚCII OBRAZKIZKRAJU. 
Ohydne morderstwo w Cudzieniszkach 

Bratobójca przyznał się da winy. 
Dochodzenie w sprawie rzekomego na- 

zpadu rabunkowego w zaściasku Cudzieniszki 
zostało ukończone. Dzięki energji władz po- 
łicyjnych, zagadkowa zbrodnia została cał- 
*kowicie wyświetlona. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło po- 
nad wszelką wątpliwość iż napad rabunkowy 
był symulacją, a morderca jest Maciej Kraw- 
cewicz. On to bowiem w tragiczną noc z 20 
na 21 b. m. zamordował swego brata Jana 
oraz mimowolnego świadka zbrodni Gier- 
szanowicza. 

Ohydnego przestępstwa dokonał Maciej 
Krawcewicz „na własną rękę* bez żadnego 
współudziału osób trzecich. Poszłlakowany 
o współudział w zbrodni nieślubny brat 
Krawcewicza Karol Dudzin został zwolnio- 
ny, gdyż przeprowadzone dochodzenie 
kazało, że Dudzin żadnego udziału w zabój- 

stwie nie brał. 
Przyparty do muru. Maciej Krawcewicz, 

przyznał się w dniu wczorajszym podczas 

  

  

  

krzyżowego ognia pytań do winy, przyczem 
opisał pewne szezegóły owej krwawej nocy. 

Po oddaniu strzałów do leżącego w łóż- 
ku brata, do którego żywił nienawiść na tle 
majątkewem wybiegł na podwórze krzycząc 
„Mordercy. ratujcie. 

Tymczasem ciężko ranny Jan Krawceewicz 
wybiegł goniąc resztkami sił na podwórko i 
pochwyciwszy Macieja za ubranie zaczął 
wzywać pomoc, Na okrzyk ten wybiegł 
Dudzin, który widząc okrwawionego Jana 
trzymającego Macieja zwrócił mu uwagę, że 
trzyma nie bandytę, lecz brata Macieja. Bro 
czący krwią Jan Kraweewicz pobiegł wów- 
czas w kierunku stodoły šcigajac urojonego 
bandytę. Maciej Krawcewicz pobiegł za nim 
i uderzeniem siekiery w głowę dobił go. 

Okrutnego mordercę osadzono w więzie- 

niu w Oszmianie, 

W. pierwszej połowie 
przed sądem doraźnym. 

   

  

stanie on 
(e). 

maja 

Furjat rzucił sie do płonącego 
budynku. 

We wsi Karmazy gm. prozorockiej do- 
stał nagłego ataku furji Kazimierz Karman, 
%tóry z zapałońem łuczywem podbiegł do 

budynków gospedarskich swego ojca i po- 
czął je podpalać. Gdy z budynków buchnęły 
płomienie umysłowo chory rzucił się do pło- 

mącej stodoły. Furjat nieehybnie poniósłby 
śmierć, gdyby nie natychmiastowa pomoc 

  

rodziców i sąsiadów, którzy siłą wyciągnęli 
Karmana z ognia. Furjat upierał się i bro- 
nił kijem wołając, iż chce zginąć za o0d- 
kupienie grzechów. Poparzonego Karmana 
opatrzył lekarz, a następnie odesłał do szpi- 
tala w Postawach. Płonące budynki gospo- 
darskie zdołano ugasić. 

  

Trucizna na chrzcinach w Leśniczówce. 
W| zaścianku Leśniczówka gm. ostrow- 

skiej w domu Władysława Borowicza odby- 
wały się chrzeiny. 

Ze względów ekcnomicznych gości ra- 
<«zono „domowym łikierem* zgotowanym z 
denaturatu. 

   

  

Pociągnęło to za sobą fatalne skutki: 7 
gości w tej liczbie 3 kobiety Marja Lisiew- 
ska, Bolesława Adamska i Konstancja Tur- 
kiewiezowa uległo poważnemu zatruciu. Za 
trutych przewieziono w stanie poważnym 

do szpitala. (e). 

Zbrojny napad rabunkowy. 
We wsi Bostyń gm. kozdrowickiej do mie 

<szkania kupea Oszera Białokamieńskiego 
wdarło się kilku uzbrojonych bandytów, któ 
rzy pod groźbą luf rewołwerowych sterory- 
zowali domowników, a następnie spłondrowa 
4 cały dem, zabierając najcenniejsze rze 
«zy, towary, biżuterję i gotówkę. Po doko- 
maniu rabunku bandyci zagrozili Śmiercią 

domownikom w razie, gdyby zamierzali za- 
rządzić pościg i nie zatrzymani przez nikogo 
zbiegli. Powiadomione o napadzie władze 
Śledcze zarządziły pościg za bandytami, 

Przeszukano okoliczne lasy lecz bez kon 
kretnych wyników. Dalsze dochodzenie w 

Święciany. 
Akademja ku czci Ś. p. Biskupa 

Bandurskiego. 

W] dniu 23 b. m. odbyła się w Święcia- 
nach akademja ku uczczeniu Ś. p. Biskupa 
Władysława Bandurskiego. W. salki sejmiku 
powiatowego zebrały się liczne rzesze lud- 
ności Organizacje społeczne z pocztami sztan 
darowemi były licznie reprezentowane. Aka- 
demję zagaiła prezeska Związku Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet p. Irena Mydlarzow 
<zem przemawiali Świderski, pos. Krasick 
prof. Maciusowicz, oraz deklamowala p. Mar- 
sszałkówna. Orkiestra miejscowego gimnazjum 
państwowego odegrała marsz żałobny. 

Zjazd Z. Pż O. K. 

W. dniu 24 b. m. odbył się doroczny 
zjazd oddziału święciańskiego Związku P: 
<«y Obywatelskiej Kobiet. Na zjazd przy 
ło około 40 delegatek i członkiń. Reprezen- 
towane były oddziały Związku z sz 

-miejscowości powiatu. Obrady zjazdu r 
poczęto przemówieniami p. starosty pow 
towego, inspektora szkolnego oraz przed 
wicieli organizacyj społecznych. Jak wynika 
ze sprawozdania. praca Związku na tere- 
mie powiatu robi bardzo znaczne postępy i 

WIEŚCI Z WOJEW. 

    

      

    

   

  

toku. (e). 

znajduje coraz szersze zainteresowanie 
wśród ludności powiatu. Obradom 

  

przewodniczyła delegatka Związku z 

Woropajewo. 
Ponowny strajk w tartaku 

w Woropajewie. 

Po trzydniowej pracy w dnia wczoraj- 
szym ponownie wybuchł strajk w tartaku 
w Wioropajewie. Wbzyscy robotnicy porzu- 
cili pracę. Strajkujący żądają uregulowania 
zaległych płac. 

Przebieg strajku spokojny. 

Przez granicę. 
Mały ruch graniczny polsko-iolewski z 

każdym dniem coraz bardziej rozwija się. 
W ciągu pierwszej połowy kwicinia r. b. 
do Łotwy udało się 156 osóh z towarami 
wartości 21 tys. zł W tymże czasie do Poł- 
ski przybyło 145 osób z towarem wartości 
18 tys. zł. Najwięcej przez granicę przewo- 
žona jest sól, nafta, oliwa, zboże, oraz prze- 
prowadzane są konie, bydło i nierogacizna. 
Z Łotwy najwięcej sprowadza się nabiału, 
skór i ryb. 

Równocześnie zwiększył się t. zw, ruch 
rolniczy na granicy —Codziennie przekracza 
granicę około 100 rolników. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy u!. 3-go Maja, tel. 94. 
  

Od daia 24 
* е 

М1е]5К! & 
Kino -Teatr Džwiek. 

w Nowogrėdku   
Wyspa zatopionych serc 

W rolach głównych: Jeanette Mc Donald i Jack Oakie. 

WKRÓCE: Harołd, trzymaj się.     

Nowogródek. 
1 Posiedzenie Koła Historycznego 
Gimn. Państw. im. A. Miekiewicza. 

W dniu 19 b. m. odbyło się 7-me z rzędu 
posiedzenie Koła Historycznego przy Gim. 

Państw. im, A. Mickiewicza. Zebranie zostało 
poświęcone kwestji faszyzmu, którą zrefero 
wał uczeń VIII kl., p. Abo Izrealita. Po zaga- 
jeniu zebrania przez Kuratora wyżej wymie- 
nionego koła. p.prof. A. Majchrzyckiego, 
wybrano przewodniczącego w postaci ucz. 
VIII kl. R. Kiersnowskiego i sekretarza, któ- 

    

wa Wysocka* — mówi p. Hulewicz, 
«o wywołuje nową ogólną wesołość 

i oklaski. 
P. Wysocka sprowokowana jak i 

prof. Ruszczyc, -oświadcza, że całe ży- 
„cie się martwiła. Co się tyczy braku 
śmiechu w Wilnie, to znając wsz 
kie miasta polskie, stwierdza. że w ża 
«dnem się nie śmieją więcej. Wogóle 
Polacy śmiać się nie umieją. Znaczną 
przyczyną tego jest pospolita u nas 
zazdrość, Tam gdzie dwóch się śmie- 
„je—trzeci zazdrości. Ten trzeci -stwa- 
rza niebawem taką aurę, że tamtym 

się śmiać odechce. Zazdrości się u nas 
wszystkiego. Otóż trzeba nam się z 
tego uleczyć, a wówczas śmiech wśród 
nas zapanuje triumfalnie. 

Ostatni zabrał głos... prof. Lima- 
nowski, wprawdzie przebywający ró- 
wnocześnie w Warszawie, ale zastąpił 
go imitując, p. Karpiński, zabawnie 
i niekiedy dość udatnie, z czego śmia- 
no się bardzo żywo, przecząc tem sa- 
mem tytułowi wieczoru. 
с „Wracając raz jeszcze do kwestji 
śmiechu w Wilnie, dodam, że od nie- 
jednego z gości na scenie Lutni, czy 
Pohulanki słyszałem, że Wilno jest 
miastem najlepiej reagującem w te- 
atrze na humor, dowcip, komizm, 
śmiech etc., że nigdzie nie śmiano się 
tak na widzowni podczas różnych ich 
wędrówek, jak w Wilnie. Głos to 
bardzo ważny w tej dyskusji. Nie jest 
więc u nas tak źie ze śmiechem. 

, Nie nie przeszkadza jednak, aby 
nie mogło być znacznie lepiej. War- 
tość oczyszczająca i uzdrawiająca 
śmiechu jest wielka i trzeba być bar- 
dzo uroczystym dniem, żeby tego 
nie rozumieć. Jakże często „powaga 

   

jest obrządkiem ciała pokrywającym 
braki ducha. Śmiech jest największą 
mądrością. Śmiejmy się z naszych 
trosk, z naszych bliźnich (któż to so- 
bie da dwa razy powtórzyć...), a naj- 
więcej z siebie samych... Śmiech jest 
najlepszym eliksirem młodości, naj- 
lepszym dyplomatą i rozjemcą, a ja- 
kąż Świetną bronią!.. Jakże dosko- 
nale płeni przeróżne paskudztwa, ba, 
podobno nawet strąca z głów korony, 
a pseudo wielkości z piedestalów. — 

„Człowiek — mówi Boy — jest 
w stosunku do siebie urodzonym szal 
bierzem i kabotynem; wciąż skłonny 
jest myślom swoim, czynom, podsu- 
wać inne pobudki niż mają w isto- 
cie, 

„.„Smiech — bywa ostry cynicz- 
ny—l to uraża nas czasem, zwłaszcza 
przy różnicach tła obyczajowego —- 
ale czyż dawka „cynizmu* nie jest nie 
odłączna od prawdy, od odważnego 
spojrzenia w człowieka, w samych 
siebie?* 

„sTła obyczajowego. W pewnej 
mierze powinno być brane ono pod 
uwagę, zwłaszcza w atakach. Tu zja- 
dliwość, jeśli nie ma obrażać, nie 
powinna odcinać się zbytnio od tego 
tła, aby dotknięcie nią nie było zbyt- 
niem wyróżnieniem i zniewagą. Po- 
zatem zresztą śmiejmy się! Śmiejmy 

się: choćby dlatego, że „kto wie czy 
świał potrwa jeszcze trzy tygodnie* 
jak mówią cyrulik sewilski, tudzież 
warszawski. S. Z. KL 

  

    

po 

rym zostala uczenica VII kl., p. J. Ciundzie- 
wicka. Następnie prelegent odczytał swój re- 

ferat, w którym dokładnie przedstawił okres 
formowa © współczesnego ustroju pań- 
stwowego Italji i rolę, jaką w nim odegrał 
Gabrjel d Annuncio, a następnie B. Mussoli 
ni. Po referacie wywiązała się ożywi 
dyskusja, do której wiele nowych m 
strzeżeń wnieśli pp. J. Kamieniecki. 
rinowski i R. Kiersnowski. Ostatecznie dys- 
kusję zamknął p. prof. A. Majchrzycki, po- 
ruszając kwestję różnic i podobieństw pomię 
dzy faszyzmem i komunizmem, a wreszcie 
omawiając stosunek Państwa Włoskiego do 
Watykanu. Na tem zebranie zakończono, 
które jak zwykle cieszyło się liczną frek- 
wencją młodzieży obu gimnazjów. 
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Tytus plamisty. 

7 Woložyna donoszą, że w dniu 20 b. m. 
w Wołożynie i ekolicznych wioskach wybu- 
chła epidemja tyfusu plamistego, przeważnie 
wśród młodzieży od lat 15. Dotąd stwierdzo- 
no 50 wypadków zachorowań, W braku miej 
sea w miejsecwych szpitalach, zajęto prowi- 
zorycznie gmach szkoły powszechnej. Szko 
ły powszechne w okoliey zostały zamknięte. 
W Wołożynie penadto zamknięto targi i ki- 
no. Władze sanitarne przystąpiły energicz- 
nie do zwalczania epidemji. 

60 tys. na rozbudowę Nowogródka. 

Naskutek czynionych starań Bank Go- 
spodarstwa Krajowego przyznał dla komite- 
tu rezbudowy miasta Nowogródka 69 tysię- 
cy zł kredytu na okres 5-letni, na budowę 
małych domów. 

Wołożyn. 
Profanacja zwłok. 

W dniu 20 b. m. na cmentarzu katolickim 
w Wiszniewie pow. wołożyńskiego ujawnio- 
no cdkopany grób zmarłej przed kiłku dnia 
mi Anastazji Trochimowiczowej ze wsi Buda 
gminy wiszniewskiej. Zwłoki Trochimowi- 
czowej zostały sproianowane przez wycięcie 
i zabranie niektórych części ciała, Władze 
bezpieczeństwa wszezęły energiczne docho- 
dzenia. 

Brześć. 
Pożar. 

W maj. Bulkowo, powiatu kobryńskiego, 
wskutek wadliwego stanu przewodów kumi- 
nowych w zabudowaniach Stanisława Mila- 
szewskiego wybuchł pożar, który następnie 
przerzucił się na sąsiednie zabudowania, 
skutkiem czego spłonęło 10 zagród. wart. 
około 90.000 zł. 

NASIONĄ 
WARZYW i KWIATÓW 

z pierwszorzędnych źródeł zagranicz- 
nych oraz nasiona roślin pastewnych: 
buraki, koniczyna tymotka oraz różne 

eca ol 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
EE Zawalna tę 

ą 8)]cie.cenni a. 
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Wycieczka dziennikarska 
na Lipówkę i Zwierzyniec. 

Cel jej — zwiedzenie urządzeń 
Radjostacji na Lipówce i studja przy 
ul. Witoldowej. ° 

W naszem naogół niezbyt urozmai- 
conem życiu dziennikarskiem w Wil- 
nie pomysł tej wycieczki był nielada 
nowalją. Zanosiło się na nią od kilku 
miesięcy, lecz zawsze coś stawało na 
przeszkodzie. 

Dziennikarzy stawiło się coś oko- 
ło 20. Jest wśród nas również przy- 
jezdny gość, kolega niemiecki z „Ber- 
liner Tageblatt* Rudolf Hermstadt. 

. Po pėlgodzinnym pobycie u „Phi- 
lipsa“, gdzie dopełniliśmy ceremonja- 
łu wpisania się do pamiątkowej księ- 
gi. cała socjeta załadowała się do kil- 
ku aut, które zawiozły nas na Lipów- 
kę. „Cicerone naszym jest dyrektor 
Radjostacji p. inż. Roman Pikiel. Se- 
kunduje mu w tem ciężkiem zadaniu 
informowania „laików*, kierownik 
techniczny stacji p. inż, Tadeusz Dą- 
browski. Stacja na Lipówce jest sui 
generis arcydziełem techniki. Ocenę 
szczegółową oczywiście należy pozo- 
sławić specjalistom, ze swej strony 
nie próbujemy bowiem nawet streś- 
cić informacyj naszych szanownych 
przewodników. Wszystko tam dla la- 
ika jest głęboką tajemnicą, dla której 
zbadania należałoby sporo czasu po- 
święcić, 

w pamięci utrwalają się nam 
„ostrzeżenia o grożącem niebezpie- 
czeństwie ż racji wysokiego napięcia 
prądu... i „hiebosiężne* 76-metrowe 
wieże antenowe, Po wspólnej fotogra- 
fji na tle budynku stacji i wież je- 
dziemy na Zwierzyniec, gdzie w е 
gu 12 godzin na dobę odbywa się na- 
dawanie audycyj. : 

Tu gróno naszych informatorów 
powiększa się o kilka osób ze „szta- 
bu* rozgłośni z dyrektorem progra- 
mowym p. Witoldem Hulewiczem, p. 
Daunową i popularną „ciocią Halą* 
na czele. Na zakończenie miła poga- 
wędka przy czarnej kawie. Zyx 

Burziiwy odczyt 
w Małej Sali Miejskiej. 

„Niebezpieczeństwo wojny Świato- 
wej  przeistoczyło się w bójkę 

a partyjną. 
| ubiegłą niedzielę w Małej Sali Miejskiej przy ulicy Końskiej 1 w eis Se 

lacza žydowskiego Altera na temai „Czy gro- zi niebezpieczeństwo wojny šwiatowej“ oc 
szłe do gorszącego zajścia. W mówcę zaczę- to rzucać zgniłemi jajami i kamieniami. W obronie prelegenta stanęło kilkunastu słu- 
chaczy, którzy rozpoczęli bójkę z jego prze- 
ciwnikami. Po sali poczęły fruwać krzesła 
kije i kamienie, które poraniły kilka osób. 
Gdy na salę weszła policja i poczęto legity 
mować słuchaczy, winni zajścia poczęli w 
popłochu opuszczać salę. W, ucieczce wywa- 
lone drzwi i poturbowano kiłka osób. Po- 
licja zajście zlikwidowała i kontynuowanie 
odczytu wstrzymała, (e). 
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| Wtorek Jutro: Teofila. 

„26 Wschód słońca — g. 3 m. 55 

Zachód э — к. 18 ш39 

Ssestrzeżamis Zakładu Bsieorolsgji U. 3. В. 
w Witsie z dnia 25 IV — 1982 reku. 
Cisaienie órećnie w milimetrachi 754 

Tempsrutura śradnia  -- 80 C. 

$ najwyższe: +- 16° С. 

uajniższa Ą- 47 C. 

  

Oped: — 

Wistr: północny. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwegi: chmurno. 

OSOBISTA 

— Kurator Okręgu Szkolnego Wileńsk. 

p. Kazimierz Szelągowski wyjechał w dniu 

dzisiejszym na wizyłację szkół w powiecie 

oszmiańskim i mołodecztńskim. Zastępuje p. 

Kuratora naczelnik Wydziału p. Małowieski. 

MIEJSKA. 

— Nowy radny. W nocy z soboty na nie- 

dzielę zmarł w Wilnie zasłużony na polu 

społecznem działacz żydowski radny Ben- 

jamin Epsztejn, który do Rady Miejskiej 

wszedł z listy Nr. 8, jako przedstawiciel o- 
dłamu sjonistów-ortodoksów 

Na jego miejsce do Rady Miejskiej wcho- 

dzi obecnie automatycznie następny kolejny 

kandydat listy Nr. 8 p. Jakób Szeskin. 

LITERACKA. 

— Pożeganie St. Wysockiej na Śr. Liter. 

Wielka artystka Stanisława Wysocka, która 

wkrółce opuszcza Wiiłno, wypełni najbliższą 

Środę Literacką swemi niezrównanemi „recy- 

tacjami. Na wstępie p. Tadedusz Byrski wy- 

głosi pogadankę n. t. „Wysocka a młode 

pokolenie aktorskie”. Na zakończenie: wyko- 

nana zostanie estradowo pełna finezji i głę- 

bokiego humoru jednoaktówka „Bernarda 

Shaw'a w przedkładze PF. Sobieniowskiego 

p. t. „Czarna dama z sonetów*. Jest to ka- 

pitalny dialog Szekspira z bohaterką jego 

sonetów i z królową Elżbietą, którą odtwo- 

rzy p. Wysocka. Reżyseruje Wacław Radul- 

ski. Początek o godz. 8,30 wiecz. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Apel do ogółu Polskiej Młodzieży 

Akad. na U. S. B. — Wzywamy! Wzywamy 

wszystkich, których porwać może co „piękne 

i dobre i których nie strawiły dancingi ni 

tingl-tangle. Wzywamy, bo czynem dowieść 

tylko możemy, że stać nas młodych na co 

więcej niż na słowa i frazesy, na walki i dy- 

sputy, że stać nas na twórczy wysiłek. Wzy- 

wamy, by wszyscy, którzy nie zatracili wiary 

w możność pracy dła innych, a jest w nich 

duch poświęcenia, by we wspólnym z nami 

szeregu walczyli i pracowali nad przetwo- 

rzeniem i kształtowaniem stosunków społecz 

  

  

  

  

  

    
      

   

* nych, których układ domaga się tego. 

Nie chcemy być „za szklaną ścianą”, 

stać nas, byśmy utworzyli silne, żywotne, 

młodzieńcze społeczeństwo, _ 

Patrzą na nas z niedowierzaniem, nie 

ufają nam — starsi — my się na czyn zdo 

być musimy i na tworzenie. 

Niechaj każdy, kto, jak my, myśli i czu- 

je, niechaj wspólnie z nami podąża i nie- 

chaj cząstkę sił i czasu swego ogółowi po- 

święci. 

Witedy z dumą powiemy, że twardo speł- 

niamy obowiązek społeczny, nałożony na 

nas tytułem młodości. 

Przyjdź, zobacz, że dużo już zrobiono i 

jeśli będzie w tobie iskra zrozumienia obo 
wiązku człowieka, zapiszesz się do nas. 

Zarząd Akad. Koła PMS. 

Komunikujemy, że urzędowanie Zarządu 

Akad. Koła PMS. odbywa się w czwartki w 

godz. 19—21 i w niedzielę w godz. 11—1d, 

w lokalu PMS, Wileńska 23, m. 9. 

— Zebranie Akademików Spółdzielców. 
W dniu 24 b. ni. w lokału Oddziału Związ 
ku Spółdzielni Spożywców R. P. „Społem* 
odbyło się zebratie poświęcone  zagadnie- 
niom spółdzielczości, na którem po referacie 
p. inspektora Matuszkiewicza wyłoniono Ko- 
mitet Organizacyjny Koła Spółdzielców - 
Akademików w składzie następującym: Pre- 
zes — kol. Alechno M., członkowie kol. kol.: 
Szkop J., Kordowicz W. Muraszko K., Ko- 
rejwo. 
Zadaniem Komitetu będzie zorganizowanie 

Naukowego Koła Akademików Spółdzielców 
na USB, 

— Ze Zwiiizku Polskiej Młodzieży Demo- 
kratlcznej. Dn. 29 kwietiła r. b. w lokalu 
własnym przy ul. Zamkowej 3 m. 8 odbę- 

dzie się zebranie dyskusyjne na którem kol. 
Klukowski Stanisław wygłosi referat pod ty- 
tułem: „Adolf Hitler, zmdśż Europy". Ge- 
neza powstania Związku Narodówych Socja- 
listów. Program działalności w Niemczech. 
Dążenia do rewizji granic. Zwycięstwo Hin- 
denburga czy Hitlera. Gdańsk jako ośrodek 
propagandy hitlerowskiej. Hitler jako btrzy- 
ciel pokoju. Hitler osamotniony czy też 
wspierany przez innych dążących do zmiany 
granic, oraz kolega Przemysław Wodzinow- 
ski wygłosi referat do w-w referatu. 

Zebranie rozpocznie się punktualnie o g. 

8-ej min. 15. 2 
Jednocześnie Referat Prasowy powiada- 

mia że: 
mia że dnia 6 maja odbędzie się referat kol. 
senjora danusza Ostrowskiego poświęcony 
zagadnienioti litewskim. O powyžszem na- 
stąpi osobne Ziwiadomienie, 

Z KÓLEL 
— Ogólne Zgromadzenić Kolejowego L. 

-. Oregdaj odbyło się 6gólne zwyczaj- 
ne zgromadzećcie sprawozdawcze Wojewódz- 
kiego Komitetu Kolejowego L. O. P. P. U- 
dział wzięli przedstawiciele komitetów od- 
działowych z Białegóstoku, Łap, Brześcia, 

Lidy, Grodna i Królewsżczyzny. Obrady zasz- 
czycił swą obecnością djyrektor kolei inż. 
Falkowski, przyczem w przemówieniu s 
wyraził zadowołenie z pomyślnie różwijają- 
cej Się organizacji oraz zadekfarówał swe 
dalsze przychylne poparcie. Na przewodni- 
czącego obradom powołano p. Hryniewiec- 
kiego Stanisława, przedstawiciela Łap, ha 
sekretarza p. Dzięcioła przedstawiciela Brześ 
cia oraz na asesora p. Markiewicza Henry- 
ka z Białegostoku. ‹ 
Ё Walne zgromadzenie wysłuchało i przy- 
jęło Sprawozdanie z prac w roku 1931. 5 

„W dalszym toku obrad ustępujących człon 
ków Zarządu inż. Budkiewicza. inż. Witorta, 
p: Romaszko rano ponown. ponadło 
weszli jeszcze . Sznurowski, p. Adam 
Stankiewicz, p. Nowakowski. Komisja Re- 
wizyjna została w składzie poprzednim, a 
mianowicie pp. Hryniewiecki, Sadowski, Ku 
czyński. Na delegatów Wojewódzkiego Ko- 
mitetu Kolejowego na walne zgromadzenie 
LOPP. w Warszawie wybrani zostali PP. 
Niedziołko i Romaszko, zastępcami inż. Wi- 
tort i p. Wyszkowski. W dyskusji podkre- 
ślano pomyślnie rozwijające się kursy obro- 
ny przeciwgazowej dla członków rodzin ko- 
lejarzy oraz celowość - akcji propagando- 
wej przez odczyty ilustrowane aktualnemi 
przezroczami. 

  

    

   

   

   
   

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Tow. Lekarskie. XIV Po- 

siedzenie Naukowe odbędzie się we środę 
dnia 27 kwietnia 1932 r. o godz. 20 w sali 
własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24 z nast. 
porządkiem dziennym: 

1) Odczytanie protokółu ostatniego posie 
dzenia. 

2. Prof. dr. M. Seńkowski: Kultury bak- 
terji ultrawidzialnych. : 

3. Doc. dr. S. Bagiński: 3 lata szczepień 
przeciwgruźliczych w Wilnie. 

— Posiedzenie Inw. Kom. Odwoławczej. 
W dniu 27 b. m. odbędzie się w Wilnie po- 
siedzenie Inwalidzkiej Komisji Odwoławczej 
na którem zostaną rozpatrzone sprawy do- 
tyczące zaopatrzeń inwalidów i ich rodzin. 
Zarząd Wojewódzki zwraca uwagę na po- 
wyższe zainteresowanych członków związku 
i przypomina konieczność punktualnego sta- 
wienia się. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Strajk kraweów-chałupników. Wczoraj 

wybuchł strajk krawców-chałupników Z 
trajkowało zgórą slo piędziesiąt kraw > 
Strajkujący żądają unormowania kwestji 
płacy, żądają ustalenia zarobków na podsta- 
wie płac z dnia 1 stycznia 1931 roku, z tem, 
że będą one o 25 proc. mniejsze. Warunki 

te przez pracodawców zostały odrzucone. 
Czynione próby porozumienia nie dały 

pozytywnego rezultatu. 
— Murarze interwenjują o pracę, W naj- 

bliższych dn. do władz wojewódzkich i miej- 
skich ma być złożony memorjał który opra- 

sywany jest przez murarzy. Memorjał ten 
ma na celu ziłustrowanie rozpaczliwie cięż 
kiej sytuacji materjalnej murarzy, któr 
prawie bez wyjątku są bezrobotni i w związ- 
ku z tem proszą o uruchomienie robót bu- 
dowlanych, które pozwolą chociaż na czę- 
ściowe zatrudnienie bezrobotnych. 

— Strajk szewców trwa nadal. W sobotę 
późnym wieczorem odbyło się zebranie szew 
ców-chałupników, na którem zapadła uch- 
wała, aby wobec nieustępliwego stanowiska 
pracodawców strajk kontynuować nadal. W 
sytuacji więc strajkowej nie zaszła żadna 

zmiana. 
Obecnie strajkuje zgórą trzy tysiące sze- 

wców . 

  

   

      

  

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Dwa pochody 1-szo majowe. Onegdaj 

odbyło się zebranie przedstawicieli związków 
lewicowych i P. P. S. Tematem obrad była 
sprawa pochodu 1-szo majowego. Na zebra- 
niu tem zapadła uchwała urządzenia wspól- 
nego pochodu przez Okręgową Komisję 
Związków Zawodowych. P. P. 5., „Bund“ i 

„Kulturamt“. 
Gospodarcze Związki Zawodowe wystą- 

pią z oddzialnym pochodem i akademją. 

ZABAWY. 
— Czarna Kawa — Dancing Z. P. O. K. 

Miłem zapoczątkowaniem zielonego karna- 
wału, będzie niezawodnie „Czarna Kawa — 
Dancing“, urządzona u Czerwonego Sztralla 
ulica Mickiewicza 12 w dniu 30 bież. mie- 
siąca przez Zw. Pracy Obyw. Kobiet, na ce- 
le kulturalno — oświatowe ZPOK. i ochron- 
ki prowadzone przez Związek. 

Doborowe towarzystwo, świetną orkiestrą 
do tańca, doskonale zaopatrzony i tani bufet, 
oraz szereg niespodzianek t atrakcyj są naj- 
lepszą gwarancją wesołej zabawy, to też nie 

powinno zbraknąć nikogo kto się chce dob- 
rze i tanio zabawić, mając świadomość że 
swoim udziałem przysporzy dochodu na pro 
wadzenie świetlic i ochronek. 

Początek „Czarnej Kawy — Dancingu* 
o godz. 23. 

Wstęp za zaproszeniami, które można ot- 
rzymać w Cukierni Sztralla. w Sekretarjacie 
ZPOK. Jagiellońska 8 m. 3 i u pań gospo- 

dyń. 

TEATR ! MUZYKA 
— Na Pohulance — przedstawienie dla 

kolejoweów. Dziś, we wtorek dnia 26 kwiet- 
nią o godz. 8 w. przedstawienie dl: kole- 
joweów. Jutro, w środę dnia 27 kwietnia o 
godz. 8 w. ciesząca się wielkiem powodze- 
niem sztuka Franciszka Porche 4Car Le- 

  

    

nin*, Jak w kinie — przewijają się przed 
oczami widza — postacie z niedalekiej prze- 
Sszłości, tak znajome — na czele tajemnicza 

  

postać Lenina, wiecznie żywy Trocki, niesa- 
mowity Dzierżyński, potem Martow, Kamie- 
niem, Zinowjew, Krupskaja i inni. W ich 
duszach żyje rewolucja, oni nadają nowy 
ton Rosji, oni tworzą nową ideę, ukazują 
nowe cełe życia. „Car Lenin* jako widowi- 
sko o nieprzeciętnej treści i inscenizacji — 
może liczyć na długie powodzenie. — Jest to 
przebój sezonu większy nawet, niż „Mam 
lat 26“. 3 A 

— Aleksander Uniński w Łutni. Dziś, we 
wtorek dnia 26 b. m. o godz. 8 w. nie! 
le interesujący recital Aleksandra Uni 
go, laureata Il-go Międzynarodowego Kon- 
kursu im. F. Chopina. Koncert ten zgromadzi 
w Lutni tłum entuzjastów twórczości Chopi- 
na, którzy przybędą wysłuchać najlepszego 
odtwórcę jego dzieł. 

Wobec wiełkiego zainteresowania koncer- 
tem i wobec tego, iż mnóstwo osób nie bę- 
dzie mogło wziąć udziału w dzisiejszym kon- 
cercie — udało nam się pozyskać Aleksan- 
dra Unińskiego na jeszcze jeden występ, któ 
ry odbędzie się w piątek dnia 29 kwietnia 
o godz. 8 w. w Teatrze Lutnia, Bilety już do 
nabycia. 

— Qdczyt znakomitego pocty Z. Klešž- 
czyńskiego W Lutni, W nadchodzący czwar- 
tek, 28 kwietnia o gódz. 8 m. 30 W: znako- 
mity poeta i feljetonista — Zdzisław Klesz- 
czyński, jeden z najpopularniejszych pisa- 
rzy polskich wygłosi w Teatrze Lutnia Od- 
czyt p. t. „Miłość przez duże i przez małe 

„M, Bystre oko i cięty dowcip ulubionego 

pisarza Stolicy znane są powszechnię. Do- 

tychczas jednak znaliśmy go wyłącznie z ii- 
tworów drukowanych. Odczyt czwartkowy 
będzie pieriyszem zetkńięcieni się Zdzisława 
Kleszczyńskiego ze spoleczeistwėži wileń- 
skiem. Bilety już są dó nabycia w kasie Te: 
atru Lutnia. Е 

— Premjera w Tedfrze Lutnia. W sobotę 
dnia 3 kwietnia w Teatrze Lutnia odbędzie 
się wesoła premjera beztroskiej i pełnej hu- 
moru komedji „Damy w jedwabiach*, któ- 
rą reżyseruje Karol Wyrwicz. 

— Koncert baletowy L. Sawinej-Dolskiej. 
W. niedzielę dnia 8 maja w Teatrze Lutnia 
odbędzie się występ artystki baletu L. Sawi- 
nej-Dolskiej oraz uczenie jej studjum. W 
programie tańce klasyczne i narodowe. 

Początek o godz. 4-ej po poł. 

RADIJO 
WTOREK, dnia 26 kwietnia 1932 roku. 

   

  

  

    

   

  

      
Odczyt dla maturzystó У. 3 

15.50: Audycja dla dzieci starszych. 16.20: 
„Ruchy narodowościowe i wolęościowe w 
pierwszej połowie XTX w. 16.40: Codzienny 
odcinek powieściowy. 16.30: Zapomniane 
przeboje: (płyty). 17.10: „Ekonomiczne pod- 
stawy konfliktu  chińsko-japońskiego*—od- 

: Koncert. 18.50: Kom. Akad. Aero- 
Przegląd litewski. 19 „Nowe 

z literatury żydow odczyt. 
19.40: Progiam: na: Środk. 19.45: Pras. dzien. 
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Wycieczka Żydów z Kowna 
przybyła do Wilna. 

W niedzielę po uzyskaniu zezwo- 
lenia władz polskich i litewskich 
przybyła do Wilna wycieczka Żydów 
z Kowna. W liczbie 40 kownian znaj- 
dują się przedstawiciełe świata gos- 
podarczego, literackiego i dziennikar- 
skiego z redaktorem „Idisze Stimme * 
p. Rubinsztejnem na czele. 

Wycieczka przybyła przez t. zw. 
„zieloną* granicę i zabawi w Wilnie 
w ciągu kilku dni, zaznajamiając się 
z zabytkami miasta i stosunkami go- 
spodarczemi Wileńszczyzny. у 

Kupcy kowieńscy przybędą 
do Wilna. 

W Wilnie otrzymano informację, 
iż w połowie miesiąca maja mają 
przybyć do Wilna przedstawiciele li- 
tewskiego kupiectwa z Kowna, celem 
nawiązania stosunków. gospodarczych 
z miejscowem kupiectwem. - 
TEATRAS NAGAI AS 

20.15: 
22,1 

tan. 

radj, 20.00: „Fiłm jutrzejszy” felj. 
Operetka  .„Jaskółki* H. Herblay. 
Skrzynka techn. 22.30: Kom, i muz. 
23.00: Koncert symfoniczny (płyty). 

ŚRODA, dnia 27 kwietnia 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien- 
ny. 14.15: (Pieśni hebrajskie) wesołe piosen- 
ki (płyty). 1545: Kom. 15.25: „Wojsko pol- 
skie pod sztandarami Napoleona* odczyt. 
15.50: „Stefan Żeromski* odczyt. 16.15: Kom. 
sport. 16.20: „Garnki i nie-garnki* wizyta mi 
krofonu w zakładzie ceramicznym, 16.40: 
Codzienny odcinek powieściowy. 16.55: Lek- 
cja angielskiego. 17.10: „Krajobraz widziany 
przez soczewkę* (z wędrówek fotografa). 
17.55: Koncert. 16.30. Kom, Związku Młodzie- 
ży Polsk, 19.00: Litewski poradnik rolniczy. 
19.15: Muzyka z płyt. 19.20: Przechadzki po 
mieście. 19.30: Wiadomości sportowe. 19.3: 
Program na czwartek i rozmaitości. 19.4 
Prasowy dziennik radjowy. 20.20; „Chrońmy 
zabytki najdawniejszej przeszłości*  pogad. 
20.15: Wielki konkurs muzyczny Rozgłośni 
Wileńskiej. Włieczór * IV. Muzyka polska. 
20.15: Paderewski na płytach. 20.50: Kwadr. 

  

    

   

  

    

liter, 2105: Recital śpiew. 21.25: Recital 
skrzypcowy. 21.30: Kom. 2245: Muzyka orga- 
nowa (płyty). 23.00: Muzyka taneczna, 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
REWIZJE I ARESZTOWANIA. 

Jak nas intermują, władze bezpieczeń- 
stwa publicznego przeprowadziły szereg те- 
wizyj i aresztowań wśród działaczy komu- 
nistycznych. Również przeprowadzone zostały 
rewizje wśród działaczy sjonistycznych m. 
Wiilna. Między innemi zrewidowano miesz- 
kanie przewodniczącego „Ligi dla Pracują- 

cej Palestyny w Wilnie* i red. wydawey 
czasopisma żydowskiego „Wilner Radjo* 
Ch. Kopelowieza. 5 

SYSTEMATYCZNE OKRADANIE KSIĘDZA. 

Policja otrzymała informacje, że w mie- 
szkaniu ks. kapelana Jana Żywickiego (An- 
tokolska 38) jest dokonywana systemałycz- 
na kradzież pieniędzy i biżuterji. Badany ks. 
Żywieki fakt kradzieży potwierdził i wyjaś- 
nił, że wartość skradzionych pieniędzy i bi- 
żuterji, ofiarowanych na remont kościoła po- 
Trynitarskiego na Antokolu, wynosi 1684 zł. 

* WI teku dalszych dochodzeń ustalono, że 
kradzieży tej dokonywali Bołesław Kmito, 
ul. Połowa 4 1 Kazimierz Wieliczko, Trakt 
Batorego 42, Franciszek Baniewicz, Senator- 
ska 11 i ordynas ks. kapelana Żywiekiego, 
Ignacy Dreko (6 p. p. Leg.), W czasie doko 
nanej rewizji w mieszkaniu Wieliezki odna- 
łeziono część biżutercji, Sprawcy kradzieży 
narazie nie zatrzymani. - 

NAJPIERW WODECZKA, 
POTEM DZIEWECZKA.., sj 

W. noey z dnia 23 na 24 b. m. Józef Ta- 
tjaniee udał się w towarzystwie Janiny Ja- 
kubiałowiez na Górę Trzykrzyską. Po ura- 
czeniu się wódką Tatjaniec zasnął. Po obu- 
dzeniu się stwierdził, że z kieszeni została 
mu skradziona gotówka i zegarek łącznej 
wartości 112 zł. Wradzieży tej dokonała Ja- 
kubiałewiez, bez stałego miejsca zamieszka- 
nia, którą ze skradzionemi rzeczami zatrzy 
mano. 

DALSZE DOCHODZENIE W SPRAWIE 
FAŁSZOWANIA KSIĄŻECZEK CZEKOWYCH 

P.K-O. 

Wi teku dalszego dochodzenia w sprawie 
oszustw przez fałszowanie książeczek P. K. 

O. g czem donosiliśmy już w swoim czasie 
w „Kurjerze Wilęńskim*, wyszło naiaw, że 
w fałszowaniu książeczek brało udział jesz- 
cze kilka osób. W! związku z tem zatrzyma 
na w dniu wczorajszym jeszcze dwie osoby. 

Zatrzymanych osadzono w areszcie cen- 
trałnym. Dalsze dochodzenie w toku. (e). 

ODNALEZIENIE ZAGINIONEGO 
CHŁOPCA. 

Zaginiony 12-letni Antoni Ciesiuł o czem 
donosińśmy w niedzielifym numerze „Kur- 
jera Wiileńskiego* został w niedzielę odna- 
leziony w Mejszagołe i zwrócony rodzicom. 

KRWAWA BÓJKA WE WSI GóRY. 
;_ W niedzielę wiecżórem wynikła we wsi 
Góry na terenie 2-g0 komisarjatu policji, 
krwawa bójka, podczas której. zestali cięż: 
ko ranni A. Stankiewicz zamieszkały w Hry 
biszkach i niejaki Ciesiun, który otrzymał 
14 ran w głowę. Zawezwane pogotowie ra-“ 

ZE przewiezło obu do szpitała św. Ja- 
ODA. 

  

  

„Wi bramie domu Ńr. 37 przy ulicy Mosło- 
wej znaleziono podrzutka płci żeńskiej w 
wieku około 4-ch tygodni. Około domu Nr. 
10 przy ul. Trakt Łidzki znaleziono dru- 
giego podrzutka płci męskiej w wieku około 
5 poda Trzeciego podrzutka znaleziono w 
dizedżińicu dmu Nr. 105 przy uł. Szkapłer- 
nej, w wieku około 5 miesięcy. płci męskiej. 
Trzech podrzutków umieszczono w przytuł- 
ku Dzieciątka Jezus. 5 

KRADZIEZE. 
Nieznani sprawcy. zapomocą złamani: 

kłódki dostali się do mieszkania Ślanjshiwa 
p Sza 42) i skradli zegarek 
udzik, garderobę męską i bieli Я i 

wartości 386 zł. BŁAGA 
En c SZ PELE | 

Humor. 
NIEPOPRAWNA ŁYSINA. 

3 Znany lekarz londyński, słynący ze swej 
wielkiej łysiny, był pewnego wieczoru u 
swych znajomych na kolacji. Podczas dese- 
ru służąca, obnosząc kompot z malin, wy- 
lała przez nieuwagę całą zawartość kompo: 
jerki na łysinę lakerza. Przy stole zapanowa 
ło kłopotliwe miłczenie. Sytuację uratowała 
ofiara wypadku apostrofą, zwróconą do słu 
łącej: 

— Drogie dziecko, wierzaj doświodczo- 
nemu łekarzowi, że i to tež nie pomoże. | 

(Judge).
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Panama celna przed sądem. 
(Piąty dzień rozprawy). 

Toczący się od środy ubiegłej przed wy 
działem karno-skarbowym sądu okręgowego 
proces bandy przemytniczej przedłuża się 
nadspodziewanie. Sąd, badając skrupulatnie 
świadków, nie może przesłuci wszystkich 
wyznaczonych na dane posiedzenie. co 
wpływa na opóźnienie zakończenia rozpra- 

wy. 

  

      

Z tych względów w łonie prawników .nur- 
tuje ciekawe zagadnienie. Od 1-go maja b. 
r. wchodzi w życie nowa ustawa karno-skar- 
bowa, która w wielu momentach różni się 
od dotychczasowej, stąd więc domysły 
4 dociekania jak sąd ustosunkuje się do pro- 
cesu, który toczy się w okresie obwiazywa- 
nia bu ustaw. 

Wi ciągu dnia wczorajszego zbadano 
ku świadków, a wśród nich b. zeln 
urzędu celnego w Wilnie, p. Łukowski у 
obecnie eme Šwiadek ten charaktery 

  

        

  

  

zuje poszczególnych podsądnych  urzędni- 
ków oraz maluje panujące wówczas stosun- 
ki w urzędzie i manipulacje związane z cie 
niem towarów. 

Sąd badał również urzędnicz firmy ek- 
spedycyjnej .„ Konkurencja Wiarszaws p. 
Jezierską, która jednak zawiodła oczekiwa- 
nia prokuratora. Nic nie umiała konkret- 
nie pwiedzieć, zasłaniając się brakiem pa- 

mięci. 
Padany w sobotę św. Purynsz z Dyne- 

burga. wobec wezwania w związku z jego ze- 
znamiami dodatkowych biegłych — o czem 
już podawaliśmy -— pozostaje do dyspozycji 
sądu. 

Obrona sprzeciwiła się by Świadek ten 
był obecny na sali, a wobec tego sąd pole- 
cił mu opuszczenie sali. 

Dziś dalszy ciąg badań świadków. 
Ka-er 

    

  

  

  

  

  

  

Z Izby Przem - Handl. 
w Wilnie. 

Konferencja w Izbie Przemysłowo- 
Handlowej w Wilniew sprawie Roz- 
porządzenia Ministra Skarbu, doty- 
czącego ulg w podatku  przemysło- 

wym od obrotu. 

W] dniu 22 kwietnia r. b. odbyła się kon- 
ferencja radców Izby P.-H. w Wilnie wraz 
z zaproszonymi znawcami miejscowych sto- 
sunków gospodarczych. 

Na konferencji, w której brał również u- 
dział naczelnik II-go Wydziału Izby Skar- 
bowej w Wilnie p. W. Malinowski, omawia- 
ne było rozporządzenie ministra Skarbu, do- 
tyczące ulg w podatku przemysłowym. 

Na podstawie referatu biura Izby, w któ- 
rym omawiane rozporządzenie zostało pod- 
dane szczegółowej analizie, wyłoniła się dy- 
skusja, w trakcie której p. naczelnik Mali- 
nowski udzielił szeregu wyjaśnień odnośnie 

   

    

do nastręczających się na tle rozporządze- 
nia wątpliwości. 

Uczestnicy konferencji — radcowie Izby 
oraz inne osoby ze sfer gospodarczych, dali 
wyraz zapatrywaniu, możność korzystania 
z ulg w spłacie zaległ w podatku prze- 
mysłowym, przewidzianych odnośnem rozpo- 
rządzeniem, wydaje się nadal probłematycz- 
ną zarówno z uwagi na cały szereg ciężkich 
okoliczsości, warunkujących stosownie tych 
ulg. t e tylko chyba nieznaczna cz 
płatników będzie mogła zdobyć się na tak 
znaczny wysiłek finansowy, jak też z uwagi 
na to, że wszystkie inne, poza podatkiem 
przemysłowym, zaległości, ciążące na tej sa- 
mej grupie płatników, w dalszym ciągu bę- 
dą egzekwowane. Zebrani wyrazili życze- 
nie, by Izba Wileńska wystąpiła na forum 
Związku Izb P.-H. z wnioskiem o należyte 
rozszerzenie udzielonych ulg, z tem, by is- 
totnie umożliwić sferom zainteresowanym, 
nie narażając na szkodę Skarbu Państwa, za- 
płatę bieżących i zaległych podatków, a prze 
to umożliwić im przetrwanie stale pogłębia- 
jącego się przesilenia gospodarczego. 

      

  

  

    

  

   

  

    

    

  

KU BLP R W 

Plusy i minvsy spółdzielczości. 
Cały świat biedzi się nad rozwiązaniem 

zyn wszechświałowego katastrofalnego 
yzysu ekonomicznego, który przeżywamy 

obecnie Jedni przypisują go nadprodukcji 
inni minionej wojnie. Zło jednak tkwi w 
wadliwym ustroju, nie odpowiadającym po- 
trzebom współczesnym. 

Jeżeżli chodzi o zaspokojenie potrzeb 
człowieka to istnieją dwa kierunki, jedna 
droga, to walka o byt, kończąca się pognę- 
bieniem słabszych i zwycięstwem siłniejsze- 
go, co prowadzi do chaosu. Drugi środek— 
to współdziałanie jednostek dla wspólnego 
dobra, z którego dopiero jako konsekwen 
wypływa dobro jednostki. P. Matuszkiew 
jest gorącym zwolennikiem metody współ- 
działania, której podstawą jest zorganizo- 
wanie się w gromadkę mającą na celu dobro 
ogółu, z którego wypływa dobro prywatne. 

dstawił w pełnych zapału sło- 
i płynące z ustroju ółdziel- 

czego, pr. iając go ustrojowi sk 
nego indywidualizmu, to jest ustrojowi 
pitalistycznemu, 

Spółdzielnia jest to ogół współdz 
cych członków, nie sklep ani biuro, 

     

    

     

  

  

   

      
    

  

   to 

  

   
dobrowolne, świadome zrzeszenie ludzi o 
charakterze gospodarczy na eelu 
zaspokojenie potrzeb sw pnków, któ- 
rzy dążą zgodnie do wspólnie wytkniętego 
cełu. Rozwój spółdzielni jest zależ od war- 
tości i inicjatywy członków na których się 
opiera, pozatem reguluje ceny na rynku, 
gydż ma zdrową kalkulację, 

To są ekonomiczne korzyści spółdzielni. 
Co do kor i moralnych to są olbrzymie, 
gdyż spółdzielczość kształci człowieka spo- 
łecznie, ucząc myśl ry zedewszystkiem 
o ogóle, pobudza ini Przykładem te 
go jest mocne zorganizowane ie społeczne 
na zachodzie w Danji, Holandji i Anglji, 
gdzie liczne spółdzielnie przyczyiły się da 
wychowania poczucia solidarności społecz- 
nej. 

Pan Szabelski przedstawił genezę ruchu 
spółdzielczego i historję jego rozwoju, oraz 
dzieje spółdzielni na terenie Wilna i naj- 
bliższych powiatów. P. abelski widzi w 
rozwoju spółdzielczości jedyną drogę do po- 
kojowego prze, z ustroju kapitalistycz- 

nego do spółdzielczego, przez stopniowe opa- 

  

      

     

  

   

        

IL E Ń SK I 

nowanie handlu detalicznego, hurtowego a 
wreszcie fabryk, coby w rezultacie dało naj- 
lepsze wyjście z obecnego ciążącego kryzy- 
su ekonomicznego. 

Po referatach wywiązała się dyskusja, w 
której brały udział p. Łapinówna i Rostkow- 
ska. Pani Rostkowska w; ła zdanie, że 
na razie spółdzielczość godzi jedynie w 

      

   
   

   

   

    

  

  

   
pośredników a nie w kapitalizm, gdyż spół- 
dzielnie zaopatrują się u kapitalistów gdy- 
by nawet zdołała opanować hurtownie i fab- 
ryki to przedstawia niebezpieczeństwo eta- 
tyzmu przez stwarzanie nadmiernych rzesz 
urzędników. Obej prelegenci udzielali 
czerpujących odpowiedzi na stawiane zarzu- 
ty. 

  

Zotfja Kalicińska. 

0 FA 

List do Redakcji. 
Wiełce Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z listem do Redakcji p. M. 
Puchalskiego — Prezesa Zarządu Okręgow: 
go Związku Urzędników Kolejowych, um 
czonym w N-rze 92 poczytnego pisma S 
nownego Pana, mam zaszczyt uprzejmie pro- 
sić o zamieszczenie w „Kurjerze Wileńskim 
poniższego w nienia: 

Rozbrajającem w swej naiwności jest za- 
kwestjonowanie przez p. M. Puchalski 
uprawnienia mego do występowania w imi 
niu ogółu kolejarzy przy wręczeniu kv 
tów i upominku cenionemu artyście 
Karolowi Wyrwicz Wiichrowskiemu na zaku- 
pionem przezemnie przedstawieniu komedji 
„Miłość Czuwa* w dniu 20 kwietnia r. b. 
a to z tego zrozumiałego względu. że nie wy 
stępowałem w imieniu ogółu kolejarzy, a 1у! 
ko obecnych na przedstawieniu, którzy przy 
czynili się drobnemi funduszami do złoże- 
nia upominku i kwiatów, oraz upoważnił: 
mnie do takiego wystąpier co też w prze- 
mówieniu do Jubilata wyraźnie zaznaczyłem 

O mym zamiarze uczczenia zasług Pana 
Karola Wyrwicz Wichrowskiego przez kole 
jarzy uważałem za obowiązek poinformować 
Pana Dyrektora Kolei Państwowych, a nie 
p. M. Puchalskiego. Zapewnienie zatem auto- 
ra wspownianego listu, że Związek Ir i 
ków Kolejowych nie zgodziłoby się 
aby uczczenie zasług Jubilata było wyrażo- 

   

    

    

       
   

  

  

      

    

      

   

ne w tak niesmacznej formie, jest zupełnie 
nie na miejscu, gdyż o zgodę taką w danym 
wypadku nie potrzebowałem się ubiegać, 
podobnie jak we wszystkich sprawach zw 
anych z zakupywaniem całych przedstaw 
atralnych, które od kiłku lat prowadzę z 

korzystnemi wynikami kulturalnemi 
szerokich rzesz kolejarzy, a materjalne 

mi dla Zrzeszenia Komitetów Rodzicielskich 
Szkół Pow. m. Wfilna, czy też Polskiej Ma- 
cierzy Szkolnej. Jeżeli autor listu do Redak- 
cji istotnie miał na celu obronę dobrej sła- 
wy kolejarza, to przyznać muszę, że rozm '- 
nął się z celem i, že zbytecznem jest owe 
„ratowanie* honoru Związku -— o którym 
wogóle nie było mowy 

W] roku ub. z okazji Jubileuszu XXX-le 
cią Pracy Scenicznej p. 
również w imieniu kolejarzy na spec 
zakupionem przedstawieniu został w 
ny Jubilatowi upominek i kwiaty. 

       

    

  

          

    
   

    

  

     

  

z mych skromnych funduszów, k wówczas 
Zarząd Okręgowy Związku I dników Ko- 
lejowych nie zainteresował się 
tułu reprezentowanie — poważnego grona 
kolejarzy wziąłem na siebie, jak również П- 

nansowanie „tej samorzutnej imprezy 
Raczy Pan, Panie Redaktorze prz 

razy niekłamanego szacunku i poważania. 
Marjan Menhard 

St. Asesor D.O.X P. 
Wilno 

jakiego iy- 
  

  

  

    

Wilno, dn. 25. IV. 1932 r. 

SPORT 
RANIE SEKCJI WIOŚLARSKIEJ A.Z.5S. 

Sekcja Wioślarska Akad. Związku Spor- 
towego prosi członków o przybycie na Wal- 
ne Zebranie, które odbędzie się w dniu 4 
maja 1932 r. w lokalu A. . ulica Św. 
Jana 10 o godz. 19 w drugim terminie, bez 

zględu na ilość obecnych członków o godz. 
19 min. 30. 

ZE 

    

   

  

ZEBRANIE W. K. S. POGOŃ. 

We środę dnia 27 kwietnia b. r. o gadz. 
19 odbędzie się w sali Ośrodka Wychowani 
Fizycznego ulica Ludwis: wiosenne W: 
ne Zgromadzenie członków W. K. S. Poga 
celem dokonania wyborów nowych władz 

klubu. 

  

  

     
   

  

     
  

  

Od wtorku 

26-go b. m. 
Kim Miejskie 

SALA MIEJSKA 
mlica Ostrobramska 5 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziś 100% 
dźwiękow 

Dźwięk. Kino - Teatr 

„Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dźwiękowe Kino Dat 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 

KINO KOLEJOWE | PZ! 

OGNISKO 
jebok dworcakolejow.) 

Dźwiękowe Kino Dziśl 

LUX 
Mickiew. ||, tel. 15-61 

Dźwięk. Kin>-Teatr 

Šwiatowid 
ul. Mickiewicza 9. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

В оее 

SYDNEY HORLER. 

  

Tai 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10) wiecz. 

SIERŻANT X 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

ZNAJOMA Z ULIC 
Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10'15, 

Monumentalny arcyfilm dźwiękowy. 
Genjalny twór króla reżyserów E. Duponta 
Konflikt miłości i rasy. 

WKRÓTCE wyśw. będzie 
najpiękn. polski film se- 

zonu— pierwszy film zło- 

tej serji polskiej р. © 

Scenarjusz w-g powieści Weyssenhoffa z udz. najnowszych 

Inny Benity, Niny Grudzińskiej i Jerzego Marr 

Dziś! Wielka symfonja śpiewu i tańcal Najpiękniejsze tańce gruzińskiel Wszechświatowy szlagier dźwiękowy 

wykonany przez członków rodziny car- 
skiej przebywając. na wygnaniu w Paryżu 
W rolach głównych: 

Czarująco-urocza, kusząco-ponętna Jenny Jugo 
podbiła serca całego świata w swym najnowszym filmie 
łosny z życia przemytników w 

rico Benfer. 

Największe ar- 
cydzieło doby obecnej 

Dramat z życia rosyjskiego. 
100% śpiewu, chór kozaków i bałałajki. — 

Orłowa «»: Gehenna miłości 
W rolach gł.: Iwan Petrowicz, Vivian Gibson 

Dziś najnowsze dźwiękowe wydanie arcy- 

wspaniałego arcydzieła rosyjskiego p. t 

emigracji rosyjskiej wygnanej z ojczyzny przez bolszewików. . tro 

i Georg Aleksander. Cygańskie romanse i pieśni w języku rosyjskim. 

W rolach 
głównych ny kurier 

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

Iwan Mozžuchin i Lil Dagower 
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

Na żądanie publiczności Bziś ostatni dzieńł 

Człowiek bez 
przeszłości 

Lebiediew. 

Początek o godz. 4, 6, Bi 10'15. 

Gina Manes i Jecques Catelain. 

W roli 
główn. 

PUSZCZA 
gwiazd polskiego ekranu 

NOCE KAUKASKIE 
Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe. 

iwan Mozżuchin 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

W rol. gł: czarująca Betty Comp5son i uwodzicielski Iwan 
Film ten jest prawdz. ucztą dla miłośn. muzyki. 

Przepiękne melodje, śpiewy w wyk. solistów i najwięk. ork. nowojorskiej. Nad program: Atrakcje dźwiękowe 
Następny program: Najnowszy szlagier polski PUSZCZA w-g Weyssenhoffa 

ODWIECZNA PIEŚŃ 
Odwieczna walka dwóch światów. W rolach głównych: Mary Giory, znakomita śpie- 

waczka „Habimy“ Mirjam Elias, Max Udłan i Henryk Garat. — Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 
Na pierwszy seans ceny żniżene. 

Wielkie dźwięk. 
arcydzieło dram: 

Dźwiękowe Kino 

Hollywood 
Mickiewicza 22 

Dramat arystokr. rosyjskiej 
i gruzińskiej na emigracji. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i I0'15. Na pierwszy scans ceny zniżone. 

Rzecz dzieje się na wyspie Majorce. 

Dziśł Po raz |-szy w Wilniel Najnowszy ok „dźwię- 

k. lagier! W-g niešmiertelnej powieści Lwa stoja p. t. ю 

eat Z zyElEsioć re GW rol. e urocza Lupe Velez (Katiusza Masłowa) i John Boles (Książe Dymitr) 
Nad program: Najnowsza dźwiękowa komedja-farsa. 
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KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

STADENFELD PRZEMAWIA. 

Pierwszem wrażeniem Holidaya 
po powrocie do świadomości był о- 
kropny smak w ustach. Trucizna, 
którą go oszołomiono, nietylko pozba 
wiła go przytomności, lecz i zatruła 
go całego. Czuł, że musiałby wypić 
beczkę wody, zanim przestałoby go 
piec w gardle. 

Tak był zaabsorbowany tem uczu 
giem, že dopiera po paru minutach 

- " +: 
zaczął się rozgląaac, 

Znajdował się w czemś, co przy 

pominało strych nad oborą czy staj” 

nią. Przyszedł do tego przekonania, 

ponieważ dach zwężał się trójkątnie 

i ponieważ okienko umieszczone by- 

ło bardzo wysoko. Wszystko osnuwa” 

ły niezliczone pajęczyny. 

Sprzętów nie widział zgoła. Le- 

żał na podłodze, która, podobnie jak 

wszystko dokoła, haniebnie była bru 
dna. Poruszyć się nie mógł, gdyż © 

bie nogi i ręce miał skrępowane. 

Wszystkie te odkrycia niezbyt go 
pocieszały. A w miarę powracającej 

pamięci, Gerald Holiday stawał się 
człowiekiem zgoła niepodobnym do 

zwykłego, codziennego pana Holida* 

ya. Czuł, że krew omal nie tryska mu 

z żył. Gdyby się w tej chwili nastrę- 

czyła sposobność, bez wahania popeł 

„niłby morderstwo. Był w wielce nie- 

bezpiecznym stanie umysłu — ciele- 

Śnie zaś zupełnie bezradny. 

    

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" 

Przełożył Czesław Kozłowski. 

Jakimże się okazał głupcem! Dać 
się przechytrzyć kobiecie! Pozwolić. 
by wyzyskano jego poczciwość! Za 
miast łagodzić, wzmagało to jego fur 

ję, dowodząc jego naiwności, zgoła 
karygodnej wobec nikczemnych me- 
tod jego wrogów. 

Oczywiście umknie, później czy 
wcześniej. Śmieszne nawet przypusz- 
czać inaczej. A kiedy umknie, poświę 
ci resztę życia na to, by zaprowadzić 
tych zbójów na szubienicę. Nie bę 

dzie żałował fatygi. Da im nauczkę, 
pokaże im, że nie jest takim zupeł- 

nym matołkiem jak sądzą. Przekona- 

ją się, Że igranie z Holidayem polą- 

czońie jest z niejakiem ryzykiem. 
“O co tu chodzi? Czy Stadenfeld 
(bo to naturalnie jego sprawka) chce 

się pothścić za to, co przeżył przed 

kilku dniami na ulicy Taviton? Tak 

wygląda. 
Pragnął, by nareszcie ktoś przy” 

szedł, by nareszcie eoś się stało. By- 

ło tu djabelnie zimno, przytem wszy 

stko go bolało, bołało nieznośnie. 

Więzy zaciśnięto mu bez miłosier- 

dzia. : 

Czas upływał, a zarazem gniew 

Holidaya cokolwiek ucichał. Śmiesz- 

ne to — wmawiał sobie — a jednak 

uczucie strachu, miast pierzchać, po” 

tęgowało się owszem z minuty na mi 

nutę. Na nic się nie zdała wściękłość 

i pogarda: rzecz ta, jakkolwiek nie 

wiarogodna dla człowieka 0 zdro” 

  

S-ka z ogr. odp. 

w szpenach djebiicy 
10 aktach. W rolach męskich: Clifford Mec Leglen, Feliks de Fomes i En- 

Malownicze krajobrazy! 

Początek o g. 5-ej, w święta o g. 4-ej. Następny program: Pacałunek kochanki. 

SKĄD NIEMA POWROT 
W roli głównej najgenjalniejszs gwiazda ekranu ITA RiNA. Film o niezwykłej wartości artystycznej. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr 

Wspaniały 
dramat mi- 

Sensacyjne sceny! 

Niesłychanie emocjonujący dramat 
z serji „Hańbiący żółty paszport” 

ODRODZENIE 

Przepiękny dźwiękowy 
dramat w 10-ciu aktach 

Rojostr MANNOWJ. 
Do Rejestru Handlowego, Dział B, 

Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

  

ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne i ga- 

WYDAM 

w dzierżawę 

PLAC 
(400 sąžni) 

Nr. 95 (2337) 

Giełda warszawska z dnia 25 IV b.r.. 

WALUTY i DEWIZY: 
Belary 2-4 («ai pk S. 380 
Baigta: + 1 2.2 + 14408 
BOMRQJEG 0 0 170 « © os a . 360,65: 
Giaiek Cass p o Žas „ŠIO 
Eondyni 4 64 Šiais ca e S 
Nowy Totk 2 S ka Lise. KOS 
N.wy Tork kabėl а.. .. -. . . . 891 
Faryz R a aa 35,00 
Praga ‚ - УОЙ лР ‚ 203Ё 
Wiochy . . Ska о ое 1.4 « 45,8% 
zawa.c rja a ao, 7 173 05 
Berlia w obro'ach nieoficjalnych „21130 

T: ndencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowl. . . . 38,(0—38,12 
4% Pożyczka inwestyc, « . . . 90,507 
Та sama seryjna . 93,00 
5% konwersyjna ее са › „кАобете ЙВ 50° 
4% dolarowa 2. « «4910—49,21- 40,250 
7% Stabilizaeyjna „52.87—:8,C0 - 53,(0> 
835 L.2. B. G. K. 1 B. R. ot1.8.G.K, . 94,55> 
Tė same 700.2 Lk i „BA 
4'[,9/- Warszawskie . .. 4# а5 
60 L Z. warszawskie 61 5)—60,25— 60,75» 
8% Częstochowy „.. .. . .. 51.00 
1095 Bublinė 2 4 aa 50 
8%5ŁOB2E 5 6 k S . .. 60,00. 
8% Piotrkowa 4 54,505 
6% obl. m. Warszawy 1926 r. 819 em. 33,75 

Tendenejs na požyczki utrzymana, 
na listy słabsza. 

AKCJE: 
B.ACOIBKL 2 Also a sy LO 

POŽYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 
StabiliEdGY| NA „20 Aranas ių B 
Warszawska L sis li as O 
Blaso Asse ij pie ss SS 

Popierajcie Ligę Morską. 
i Rzeczną! 

  

Dr. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz.. 

Dr. Zeldowiczowa: 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych.. 
odg 12—2 i 4-—6 wiecz.. 

w dniu 21. I. 1952 r. 
318. IV. Firma: „Spółka Łowiecka z ograniczo- 

ną odpowiedzialnością*. Na likwidatora powołano Jó- 
zefa Rucińskiego zam. w Wiilnie przy ul. Zygmntow- 
skiej 4/4. Zgłoszono likwidację spółki. 55/VI. 

 dniu 30 I. 1932 r. 
„I. Firma: „Bazar Meblowy Spółka z ogra- 

niczoną odpowiedzialnošcią“. Drobny detalicz 
del meblami. Siedziba w Wilnie, przy ul. Końskiej 10. 
Przedsiębiorstwo istnieje od 11 grudnia 1931 r. Kapi 
tał zakładowy 2000 zł. podzielony na 100 udz 
po 20 zł. każdy przyczem 1520 zł. wpłacono w gato 
wižnie reszta zaś w postaci lokalu sklepowego. Za- 
rząd stanowią zam. w Wilnie: Symcha Ancelewicz 
przy ulicy Niemieckiej 15, Judel Bastacki przy ulicy 
Trockiej 15 i Chonon Josiel Szapiro przy ul. Końs- 
kiej 10. Weksle. czeki, zobowiązania, umowy, akta, 
plenipotencje i inne dokumenty winny być podp 
wane pod stemplem firmowym przez dwóch członków 
zarządu. Odbiór zaś korespondencji adresowanej na 
imię spółki może Ё dokonywany przez każdego z 
członków zarządu. Spółka z ograniczoną odpowiedzial- 

zawarta na mocy aktu zeznanego przed Włady- 
sławem Strzałko Notarjuszem w Wilnie w dniu 11 
grudnia 1931 roku za Nr. 4085 uzupełnionego aktem 
zeznanym przed tymże Notarjuszem w dniu 18 stycz- 
nia 1932 r. za Nr. 345 na czas nieograniczony. 

    

    

   
  

  

    

   
  

      

61/VL. 

I. Firma: „Apoldo — Fabryka Trykotaży. 

ograniczoną odpowiedzialnością*. Fabryka 
Siedziba w Wilnie przy ulicy Rudnickiej 10. 

ebiorstwo istnieje od dnia 1 stycznia 1932 r. 
Kapitał zakładowy spółki 2000 zł. podzielony na 8 
udziałów po 250 złotych każdy całkowicie wpłacony. 
Zarząd stanowią: Grzegorz Trocki i Zofja Gezundhajt 
oboje zam. w Wilnie przy ulicy Trockiej 17. 
kie akty umowy i plenipotencje podpisują obaj za- 
rządcy pod stemplem firmowym. Wszelką $ kores- 
pondencję nie zawier: ań oraz wszelkie 
pokwitowania podpisują ządców pod stem 
plem firmowym, jak również każdy ma prawo otrzy- 
mywać korespondencję, pieniądze i występować w 
Sądach. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za- 
warta na mocy aktu zeznanego przed Sewerynem Bo- 
huszewiczem Notarjuszem w Wilnie w dniu 31 grud- 
nia 1931 r. za Nr. 6084 na czas nieograniczony. 

  

   

  

   
    

    

  

  

       

  

    

binetowe, kredensy, 
stoły, szaty, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ma dogodnych warmnkach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

Od roku 1843 istnieje 
° е 

Wilenkin 

| 
Ц 

  

We, ktoby wie- 
dzieł o miejscu za- 

mieszkania Jsna Bogac- 
kiego, syna Jana i Juljan- 
ny ze Zwolińskich, urodz. 
w roku 1879 w Salmierzu, 
ostatnio w r 1915 zam, 
w Połtawie (Rosja) upra- 
sza się o podanie inform 
do Konsystorza Ewenge- 

licko-Reformow. w Wilnie. 
ulica Zawalna II. 

Z 4 weksle z wy- 
stawienia Adolfa Sta- 

kuna in blanco po 100 zł. 
każdy, zostają niniejszem 
unieważnione i nie przed- 
stawiają żadnej wartości. 
Łaskawy znalazca zechce 
je odnieść—ul. Sadowa 19 

Mowsza Anolik 
  

Z powodu wyjazdu 
natychmiast sprzedam 
bardzo tanio 3 DOMY 
drewniane z ogrodem wa- 
rzywnym i owocowym. 
Obszar 1400 sąż. ziemi. 
O szczegółach  dowie- 
dzieć się ul. Wapienna I, 

m. |. 
  

Sprzeda- 2 ® Re; piwiarnia 
z powodu zgonu właści- 

róg ul. Tuskulańskiej, 

Trębackiej i Trwalej. 

O warunkach dowie- 

dzieč się: ul. Tusku- 
lanska 6-—2 

Mieszkanie 
6-pokojowe do wynajęcia 

ul. Zakretowa 13—2 

umebio- POKÓJ "ust; 
duży z oświetl. elektrycz. 

  

  

Mickiewicza 24, tel. 277 

M Kenigsterg 
Choroby skórne, 

wsaneryczne 

1 moczopłciowe, 

ulica Mickiewicza 4,. 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

LEKARZ-DENTYSTA 
L. FRYDMAN 
Wilno, Zawalna 24. 

Laboratorjum techniezno-- 

  

  

  

„POLSKI LLOYD* 
ul. Kijowska 

Poszukuję gospodyni 
wdowy inteligentnej, bez- 
dzietnej, wieku średniego, 
gospodarnej. pożądana 
znajomość gry fortepjan. 
Oferty do Adm. „K. W.” 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

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

  

  

do wynajęcia przy ulicy dentystyczne. 
Kazimieczówskej moi | <Koródkż pórtelówówa: 

GONTY sprzedaje Akuszerka 
tanio 

Marja Lašipioja 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz;. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z.P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje ой 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zanm 
na lewo Gedeminowsks, 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz= 
ny, usuwa zmarszczki, bro= 
dawki, kurzajki i wągry, 

  

    
wych zmysłach w dwudziestem stule- 

ciu i tu w Londynie, jednak wydarzy 
ła się rzeczywiście. Jest to fakt; a po 
tym fakcie nastąpią z pewnością też 
inne. Niemiła myśl. 

Wprost niego znajdowały się cię 

żkie drzwi, opatrzone krzyżakiem w 
kształcie wielkiego X. Rozmyślania 
Holidaya przerwało wkrótce nagłe 
otworzenie się tych drzwi. 

Do szopy wkroczyły trzy osoby 

w następującym porządku: pierwsza 
szła kobieta, która go tu zwabiła; па` 
stępnie Stadenfeld — dusza i mózg 
całej sprawy, zapewne; na końcu zaś 
człowiek, udający lekarza. Wszyscy 
zdawali się być w doskonałych hu- 

morach. 
Gdy się ustawili dokoła jeńca, ko- 

bieta wybuchnęła śmiechem. W śmie 
chu tym jadowita złośliwość kojarzy” 
ła się z głęboką pogardą. 

Holiday spojrzał na nią, 
— Dziękuję łaskawej pani; proszę 

być pewną, że będę pamiętał. Obec- 
nie, istotnie, . śmiech jest po pani 
stronie; ale kto wie, może jeszcze rze- 
czy inny wezmą obrót. 
łem sobie powetować tę rzecz uwię- 
zieniem pana. 

— To się panu nie uda, Staden- 
feld — brzmiała stanowcza odpo- 
wiedź. 

Ów lekceważąco machnął ręką. 
— Zobaczymy — powiedział. — 

Ażeby kazać panu przemówić, rozpo- 
rządzam niektóremi środkami, co do 
których trwa pan narazie w nieświa- 
domości. A teraz, jeżeli pan łaskawie 
zgodzi się nie przerywać więcej, będę 

kontynuował. 
„Jak już nadmieniłem, dałem pa- 

nu przed paru dniami sposobność, z 

Drukarnia „Znicz“; Wilno, ul. Š-fo 

której trzeba było skorzystać Dopuś- 
cił się pan wielkiego błędu. Gdyby 

pan poszedł mi na rękę, wszystko by- 

łoby załatwione pomyślnie i więcej 

byśmy pana osobiście nie molestowa- 
li: Zająłbym się już wyłącznie tym 
przykrym panem Bishopem, jego ko- 
leżką Traillem i panienką Insall. 

-- Niezmiernie pan uprzejmy — 

z przekąsem podziękował jeniec. 
— Stul gębę! — wrzasnęła piskli- 

wie kobieta. 
Stadenfeld skłonił się w jej stronę. 

— Nie tak głośno, Lulu, moja dro- 
ga—rzekł łagodnie, jak do dziecka — 
Może to źle podziałać na psychikę na- 

szego przyjaciela, a właśnie teraz po- 
trzeba mu całej rozporządzalnej siły 
nerwowej. 

Kryła się pod temi słowami sub- 
telna ale upiorna groźba i kobieta, 

jakby pojąwszy to, kiwnęła głową. 
Zdawała się obłąkaną z jadowitej zło- 

ści, aż Holiday w głowę zachodził. 
dlaczego ta zupełnie obca mu istoła 
łak gorąco go nienawidzi. 

— Pragnąłbym, by pan zrobił wy- 
siłek i nie przerywał mi co chwiła—- 
ciągnął Stadenfeld, popatrując na le- 
żącego. — Nie chce mi się narazie 
uciekać do usług tu obecnego mego 

pomocnika, lecz jeśli pan nie nauczy 
się grzeczniejszych manier, będę do 

tego zniewolony. Masz ze sobą swa 
   walizeczkę, doktorze? — zapyta 

wspólnika. 
— Owszem. 
Towarzysze Stadenfelda wygląda!i 

bardzo nieprzyjemnie. Czy ten rzeko- 

my doktór jest urzędowym katem 

szajki? zastanawiał się Holiday. Przy- 

pomniał sobie przeczytane gdzieś 

stwierdzenie, że gdy lekarz staje się 

  

    

        iska 1, tel. 3-40. 

  

    62/VI. | ciela ul. Bazyljańska 9. 

zbrodniarzem, jest to najgorszy typ 
złoczyńcy. Patrząc na tego człowieka, 
musiał w to uwierzyć. 

— A teraz może mi pan pozwoli 
skończyć — podjął herszt swym o0b- 
mierźle słodkim tonem. — Pańska 
odmowa zmusiłaby mię postąpić w 
duchu, codo którego uprzedziłem pa- 
na depeszą: Jesteś, o ile mi wiadomo, 
człowiekiem bogatym: a bogaci, wy- 
znam, interesują mię — w danym zaś 
wypadku to zainteresowanie jest mo- 

cno spotęgowane. O ile informacje 

mniesą prawdziwe, wart jesteś po- 
wyżej czterechset tysięcy funtów. 
Wcale pożyteczna sumka gdy przej- 
dzie w nasze ręce, co stanie się nie- 
wątpliwie — potrafimy użyć jej jak 

najkorzystniej. 
Pokusa, by się roześmiać mówią- 

cemu w nos, bardzo była silna. Po- 
skromił się tylko dlatego, iż przypad- 
kowo rzucił okiem na twarz kobiety. 

Ta się pochylała, a oczy jej płonęły 

pożądliwością krwiożerczą. Usiane 

pierścionkami palce kurczyły się i 
rozwierały jak szpony зера..- : 

— Medytuje pan zapewne, jak 

zdołamy dokonać przelania tej znacz- 

nej kwoty z jego rachunku na włas- 

ny —— mówił Stadenfeld; — atoli cuda 
dzisiejszej medycyny są wprost nad- 
zwyczajne. Czyż nie prawda, dokto- 
TZEŻ 

Tamten się uśmiechnął. 
— Dzisiejsza nauka wiele potra- 

й - potwierdził. 
Mimo wszystko, krew zastygła Ho- 

Kobieta miała coś odrzec, ale Sta- 

denfeld uprzejmie usunął ją nabok. 

Chciala sie nadąsač. lecz natychmia 

  

    

przystroiła twarz w uśmiech i odstą- 

piła parę kroków. 

  

pod Nr. 6334, 

PRIE PBEEIPETASIES EET PDT EET ERPB ET TE TR T TKELOSTE ES EEDDE“ 

i, Redaktor 

  W. Z. P. 48. 8323 

Stadenfeld 
nia: 

— Na pańskiem miejscu nie odda- 
wałbym się tego rodzaju nadziejom, 

Holiday. Dla własnego spokoju dn- 
cha lepiej jest patrzeć na rzeczy trze- 
źwo. Jak pan niewątpliwie rozumie, 
zadaliśmy sobie niemało trudu, aby 
pozyskać jego towarzystwo, byłoby 
więc z naszej strony lekkomyślnoś- 
cią niedo darowania, jeślibyśmy po»- 
zwolili panu umknąć. Co więcej, ta- 
ka ewentualność pokrzyżowałaby na- 
sze plazy, wśród których pan zajmu- 
je miejsce honorowe. O ile zechce 
pan skorzystać z mojej rady, a pro- 

szę wierzyć, iż jest ona życzliwa.-. 

Potoczystą jego wymowę przerwał 
wybuch Śmiechu. Kobieta  zadarła 

głowę i rechotała. Wesołość jej oka- 

žala się zaraźliwą, bo i doktór, jakby, 
wbrew woli, zaczął śmiać się także. 

— Nie zdawałem sobie sprawi 
abym mówił coś niezwykle humory- 
stycznego, — zauważył Stadenfeld, w 
pewnem zaskoczeniu spojrzawszy na 
swych towarzyszy.—Poprostu udzie- 
lałem temu młodemu człowiekowi 

zwrócił się do więź 

   

  

_ dobrych wskazówek. 
  — Och. dajże pokój! zanosiła 

się kobieta. — Końby się uśmiał, ta- 
kiś ty dowcipny, Stadziu. — 

— Serdecznie dziękuję za komp- 
lement. Coprawda nie uważam siebie 
za wesołka, ale skoro ty, Lulu, jesteś 

taka zachwycona mojemi żartami..« 
Wszelakoż — 

Ale tu nastąpiła nowa przerwa. 

(Des) 

       odpowiedzialny Witold Kiszkis.       

| 
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