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Berlin. w kwietniu 1932 r. 

Uslužny zazwyczaj fryzjer darem- 

nie usiluje uspokoič gadatliwego kli- 

jenta, bowiem fryzjerzy nie lubią 

prowadzić rozmów politycznych z kli- 

jentami, gdyż może to zaszkodzić ich 

Lecz klijent, politycznie 

namydloną, 

interesom. 

usposobiony, z twarzą 

nie mógł się uspokoić. Mowa jego pły” 

nęła mętnym potokiem. Fryzjer: rzu- 
ciwszy ukośne spojrzenie, zauważył: 

„A jednak cóż Pan myśli?... Co po- 

trafi zrobić Hitler i w czem on nam 

dopomoże?* — „Jak to, Pan nie wie- 

rzy? Hitler — to przecież słońce. Gdy 

dojdzie do władzy, słońce wzejdzie nad 

Prusami. Socjal-demokraci pracowali 

60 lat, a narazie zdobyli tylko wpływ 

na 4'/, miljony, my zaś w ciągu 7 lat 

pokonaliśmy dusze 8 miljonów! Hitler 

to meteor, rozjaśniający niebo Nie- 

miec w mroku poniżenia — to prorok 

odrodzenia Niemiec. Hitler da pracę 

miljonom bezrobotnych. Hitler zwró- 

ci Niemcom utracone prowincje, 

przywróci nam naszą wielką armję. 

Sąsiedzi będą znów drżeli przed na- 

mi... Ile mam płacić? Golenie, strzy- 
żenie wąsów, mycie glowy...“ 

  

  

Klijent zapłacił i wyszedł. Fryzjer 

rzucił wślad za nim ostre, pełne zło- 

rzeczeń spojrzenie i, jakby przepra- 

szając. przemówił do mnie: „Ile razy 

mówiłem mu, by tutaj nie prowadził 

rozmów politycznych. Nie słucha, a 

przecież salon fryzjerski nie jest wie- 

cem. no... i przecież klijenci bywają 

inaczej myślący. Proszę zająć miej- 

sce!** 

Ten gadatliwy jegomość w za- 

kładzie fryzjerskim — to typowy 

mieszczanin niemiecki, przesiąknięty 

hurra-patrjotycznemi hasłami Hitlera: 

„Zdławimy, żniszczymy, zetrzemy z 

oblicza ziemi!* 

Gdy wypada mimochodem słyszeć 

mowy takich zadowolonych  būrge- 

rów, przypomina mi się mimowoli 

wieczór w pewnej niemieckiej miej- 

scowości kuracyjnej przed 18 łaty, 

gdy tacy sami biirgerzy: popijając pi- 

wo, uderzali pięścią w stół i krzy- 

czeli: „to wstrętne gniazdo—Serbję— 

trzeba wykurzyč!“ 

Owe  „wykurzenie* kosztowało 

wprawdzie Niemcy bardzo drogo, 

łecz ich oblicze-wewnętrzne za 18 lat 

wcale się nie zmieniło... 

Wyborcy Hitlera rekrutują się nie- 

tylko z tego gatunku mieszczan, któ 

remu Heinrich Mann wystawił pom- 

nik w swej powieści „Der Untertan*. 

W bibljotece państwowej rozmawia- 

łem z pewną znajomą damą i okazało 

się, że głosowała ona na hitlerowców. 

Na pytanie dlaczego? — nastąpiła 

taka odpowiedź: „Mąż mój jest inży- 

nierem. Zarabia 200 marek miesięcz- 

  

  

nie. Mamy dwoje dzieci. Pięć osób 

utrzymuje się z tych 200-u marek. 

Matka męża mieszka też z nami. Otóż 

Pomyślałam sobie, że niech choć na- 

Szym dzieciom będzie lepiej, niech 

przynajmniej one mają lżejsze ży” 

Ge; > 

Mamy jeszcze wciąż przed oczy* 

ma sztandary hitlerowców, sztandary 

imperjum niemieckiego, sztandary re- 

publiki... Na słupach reklamowych 

wciąż jeszcze  połyskują plakaty 

stronnictw politycznych. Na murach 

domów widnieją jaskrawe czerwone 

ołbrzymie napisy: „Klasa przeciw 

klasie“ i... „Rasa przeciw rasie-* 
W rynsztokach leżą proklamacje, 

które zbierają i odwożą. przeznaczeni 

do zbierania brudów, urzędnicy miej- 

scy... Wszystko to przypomina swym 

wyglądem salę balową o. godzinie 

8-е] z rana: gdy lampy zgasły, umilkli 
muzykanci, znikły elenganckie da” 

my i panowie, a zwiędłe staruszki 

zamiatają i myją podłogi. Znikła po- 

0. 
ezja balu, pozostała codzienna rze- 

czywistość... Tak jest również w wy 

borach. Obietnice dawane wybor- 

com, są tak samo święcie dotrzymy- 

wane, jak to, co się szepcze na bału 

pięknej nieznajomej... 

Przy świetłe dziennem znikają ilu- 
zje nocy balowej. Bal wyborów, 

gdzie kawaler Hitler, na wzór do- 

świadczonego zdobywcy serce, obiecy- 

wał i przysięgał miłość na lewo i na 

prawo, został zakończony. Obiecał 

bezrobotnym — polepszenie ich sta- 

nu, przedsiębiorcom — zmniejszenie 

wydatków socjalnych, robotiikom— 

powiększenie, fabrykantom — zniżkę 

płacy zarobkowej, 

swobodne rozporządzanie domami, 

lokatorom — zaostrzenie ochrony lo- 

katorów, rolnikom — zwiększenie 

ceł agrarnych, mężczyznom — usuwa 

nie kobiet ze służby, kobietom — cał- 

kowite równouprawnienie... 'Wszyst- 

kim Niemcom łącznie—przywrócenie 

byłej potęgi i wielkości Niemiec. 

W tem właśnie — zadatek jego po- 

wodzenia. Tym  ogólno-niemieckim 

ideałem pokonał on konkurencję ko- 

munistyczną w walce o wpływ na 

radykalizowane masy. 

Napróżno dziwią się temu, że Hit- 

ler w kilka lat zjednoczył miljony 

Niemców. Znalazł dobrze przygoto” 

wany grunt, bowiem w ciągu dzie- 

sięciołeci wbijano pokoleniom Niem: 
ców w głowy ideały wojowniczego 

nacjonalizmu, militaryzmu i chorob- 
liwego samolubstwa: am deutschen 

Wesen soll die Welt genesen... 

Ze snu, w jakim pogrążył naród 

Wilhelm Il-gi i jego regim ocknął się 

naród niemiecki 9 listopada 1918 r. 

i przebudzenie nie nałeżało do słod- 

kich. Może też dłatego tak chętnie 

przebywa w śnie, który mu narzucił 

Hitler. 

Kiedyś naród niemiecki przebudzi 

się i z tego snu. Pytanie tylko, czy 

sam będzie mógł pokonać to senne 

odurzenie, czy też konieczna będzie 

druga wojna światowa. 

Dr. G. W. 

IDEA SSE 

Premjer Prystor na Zamku. 

WARSZAWA, 29. 4. (Pat). — Pan 
Prezydent  Ržeczypospolitej przyjął 
w dniu 29 b. m. po poludniu p. pre- 
zesa Rady Ministrów Prystora, który 
informował Pana Prezydenta o bieżą- 
cych pracach rządu. 

Powrót min. Zaleskiego. 

WARSZAWA, 29.4. (Pat) — Dziś 

o godzinie 10 rano przybył do Warsza 

wy p. min. Zaleski w towarzystwie na 

czelnika wydziału zachodniego M. S. 

Z. p. Lipskiego. Na dworcu witali p. 

ministra wiceminister Beck, min. Pa- 

tek oraz grono urzędników M. 

właścicielom — 
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Odznaki z2 pracę podczas 
spisu ludności. 

WARSZAWA, 29. 4. (Pat). — W. biurze 
powszechnego spisu ludności załatwiane są 
obecnie wnioski w sprawie nadania odznak 
za ofiarną pracę osobm, które brały udział 
w przeprowadzaniu spisu. Rozdzielanie na- 
gród odbędzie się w końcu maja. 

  

Stan zdrowia Tardieu. 
PARYŻ. 29.4. (Pat) — W stanie 

zdrowia Tardieu zmiany niema. Na- 

ogół stan jest zadawalniający. W cią- 

gu dnia dzisiejszego po południu Tar: 

dieu pracował jak zwykle. 

  

  

Bankier—cszust 
zamierzał zbiec do Afryki. 
WARSZAWA, 29. 4, (Pat). — Prasa poda- 

je, iż śledztwo w sprawie aresztowanego ban 
kiera Kwinte wydobywa najaw coraz bar- 
dziej sensacyjne szczegóły. Jak się okazuje, 
Kwinto nabył 4-masztowy jacht zagranieą, 
w którym miał uciec przez Gdańsk do Afry- 
ki. Statek ten, już całkowicie wyekwipowany 
do dalekiej pedróży i zaopatrzony w żyw- 
ność, ezekał tylko na właściciela. Przedweze- 
sne aresztowanie pokrzyżowało plany i uda- 
remniło ueieczkę, Obeenić władze starają 
się ustalić nazwę statku i obłożyć go aresz- 
tem. 

Krwawe widmo nowych powikłań 
na Dalekim Wschodzie. 

Rzucenie bomby na generalicję japońska podczas 
parady wojskowej w Szanghaju. 

LONDYN, 29-1V. (Pat). W parku Hong-Kew w czasie japońskiej 

parady wojskowej jakiś Koreańczyk rzucił bombę w miejscu, 

w którem stała generalicja japońska, przyjmująca defiladę, w ota- 

czeniu przedstawicieli władz japońskich. Poseł japoński w Charbi- 

nie Shigemitsu został bardzo: ciężko zraniony | stan jego budzi 

poważne obawy. Generałowie Shirokawa i Ujeda ulegli również 

ciężkiemu poranieniu. Także konsuł generalny Japonii w Szanghaju 

i szereg innych oficjalnych przedstawicieli odnieśli rany. 

Reakcja japońska może być bardzo gwałtowna 
SZANGHAJ, 29-1V. (Pat). W uzupełnieniu wiadomości © zamachu 

bombowym w Szanghaju, donoszą, że wśród rannych znajduje się 

admirał Nemura. Wojsko japońskie otoczyło natychmiast kordo- 

nem park Hong-Kew I dokonało rewizji wśród publiczności. Po 

pewnym czasie aresztowano osobnika, podejrzanego o dokonanie 

zamachu oraz siedmiu Chińczyków. Wojsko z trudem zdołało 

przeszkodzić zlinczowaniu przez wzburzony tłum sprawcy zamachu. 

Wypadek ten poważnie wpłynie na perspektywy pokoju na 

Dalekim Wschodzie, chociaż wywołany został przez Koreańczyka. 

Fakt, że zbrodni dokonano w Szanghaju w chwili, kiedy istniała 

nadzieja, że dojdzie do zawieszenia broni, może w wysckim stop- 

niu podniecić japońskie koła wojskowe. Obawiają się, że reakcja 

japońska będzie bardzo gwałtowna. i 

Dalsze szczegóły. — Ujęcie zamachowców. 
ŁONDYN, 29.4. (Pat). — Z Szang- 

haja nadchodzą dalsze szezegóły za” 

machu bombowego. Jake spraweę za” 

machu aresztowano młodego Koresń 

czyka Yunhokitsu, liczącego łat 25, 

Aresztowano również 7 Chińczyków 

jako rzekomych jego wspólników. 

Wszysey aresztowani trzymani są w 

japońskiej głównej kwaterze wojsko” 
wej, gdzie prowadzone jest Śledztwo. 

Stan niektórych ofiar jest bardzo 
ciężki, zwłaszeza posła Shigemitsu, 
który ma jedną nogę zupełnie zdruzgo 
taną i generała Shirokawy, który jest 
Pozatem gen. Ujeda ranny jest w no” 

bardzo poważnie ranny w głowę. 

gę. a admirał Nemura lekko ranny w 

głowę. 
PARYŻ. 29.4. (Pat) — Według ©* 

statnich informacyj, zaaresztowany 

w Szanghaju sprawca dzisiejszego za” 

machu bombowego jest członkiem par 
tji niezawisłości Korei. 

Przy aresztowanym znaleziono 

" drugą bombę, której nie zdążył jesz- 
€źe rzucić, będąc zmuszony ratować 
się ucieczką. Na terenie koncesji fran 

cuskiej aresztowano drugiego Koreań 

czyka, podejrzanego o współudział w 

zamachu. 

Właściwym iniejatorem zamachu 

którego władze policyjne skrupulat- 

nie poszukują, jest ezłonek tymezaso” 

wego rządu koreańskiego Liu'Pei, za” 

mieszkały w koncesji francuskiej. 

Wśród ciężko rannych znajduje 
się również prezes związku rezyden” 
tów japońskich w Szanghaju, Kawa 
bata, oraz sekretarz tego związku. 

Niebywałe wzburzenie w Japonii. 
TOKJO. 29.4. (Pat) —  Wiado- 

mość o zamachu w Szanghaju wywo” 

łała w całym kraju niebywałe wzbu” 
rzenie. Spodziewane w dniu jutrzej- 

szym podpisanie układu rozjemczego 
ulegnie w związku z zamachem opóź 

nieniu. 

  

Zaciete bitwy z powstańcami 
wpobliżu granicy Syberyįskieį. 

LONDYN. 29.4, (Pat) — Dziś do” 

piero nadchedzą wiadomości o zacię 

tej bitwie, jaką w ciągu całej Środy 

prowadziło wojsko japońskie przeciw 

ko powstańcom chińskim operują” 

eym pomiędzy Charbinem a stacją 

Pogranicznaja, blisko granicy syberyj 
skiej. Powstańcy, nie uznający nowe” 
go rządu mandźurskiego, zajęli mia” 
sto Hajlin i przerwali w tem micjseu 

   

jinję kolejową. Powstańcy liezyli 6 
tys. ludzi, doskonale wyekwipowa' 

nych, posiadających tanki i aparaty 

do gazów trujących. Japończycy od 
nieśli kompletne zwycięstwo, zajmu- 
jąc zpowrotem Hajlin. Powstańcy wy 
cofali się w popłochu, pozostawiając 
na miejseu 200 zabitych oraz pociąg 
pancerny. 

Posiedzenie Komitetu 19-tu. 
Zamach szanghajski wywołał silne wrażenie. 

(Pat) — Komitet 
  GENEWA. 29.4 

19tu odbył w piątek krótkie posiedze 

nie, poświęcone jedynie ustaleniu tek- 

stu raportu, który komitet przedstawi 

sobotniemu Zgromadzeniu Ligi Naro 

  

dów: o swej działaności, zgodnie z re 
zolucją Zgromadzenia z dnia 11 mar 
ca. Zamach, dokonany w Szanghaju, 

który wywołał tu silne wrażenie, nie 
był przedmiotem obrad komitetu. 

   

  

Relacja naocznego świadka. 

SZANGHAJ. 29.4. (Pat) — Kores- 
pondent Reutera, który w czasie wy* 

buchu bomby znajdował się obok ge- 
nerałów japońskich i cudem uniknał 
śmierci, podaje, że minister Shigemit- 
su porwany został siłą wybuchu w 
górę. Gdy po upadku na ziemię nad- 
Kiegła pomoe, Shigemitsu broczył ca 
ły krwią. Twarz konsula generalnego 
Murai była zmasakrowana tak. iż 
trudno go było rozpoznać. Sanitarju* 
sze japońscy z pedziwu godną zimną 
krwią, torowali sobie drogę wśród 20 
tysięcznego tłumu widzów, opanowa 
nych paniką, Obandażowali oni na” 
tychmiast nogi posła Shigemitsu, ce- 
lem zapobieżenia zbyt wielkiemu u- 
pływowi krwi. Admirał Nemura utra* 
eił oko. Lekarze obawiają się, że po” 
słowi Shigemitsu trzeba będzie am 
putować nogę. W szpitalu pozostanie 
on około 4 miesięcy. Stracono nadzie- 
ję na uratowanie Kawabaty, wybitnej 
osobistości japońskiej. : 

Sprawta zamachu przybył 
z Mandżurii. 

SZANGHAJ, 29. 4, (Pat). — Sprawca za- 
maehu na generalieję japońską Yinkchitsu 
przybył do Szanghaju przed 8 miesiącami 
z Mandżurji. Pracował on w pralni ehińskiej 
w koneesji francuskiej. Wpobližu miejsca 

zamachu żołnierze japońscy znaleźli drugą 
kombę która nie ekspłedowała. 

Wrażenia w Paryżu i Londynie 
PARYŻ, 29. 4. (Pat), — W paryskich 

sterach politycznych tematem ożywionych 
rozmów jest dziś zamach, dokonany w Szan- 
ghaju, którege ofiarą padło kilku przedsta- 
wieieli wyższych władz japońskich. 

Szezególne wrażenie spriwiła wiadomość, 
że główny negocjator rozejmu ze strony 
japońskiej Shigemitsn jest ciężko ranny. Już 
sam ten fakt meże wpłynąć na zerwanie ro- 
kowań. Jak wiadomo, genewska delegacja 
Japonji zatelegrafowala wczoraj do Tokjo 
treść rezelueji, wprowadzającej na żądanie 
algonji poprawki w warunki rozejmu. Re- 
zolueja ta nie jest więe nieprzychylna dla 
Japonji. 

Zamach w Szanghaju może jednak skom- 
plikować kwestję rozejmu craz postawić 
Łigę Narodów wohec nowych trudności. 

Tutejsza ambasada japońska 
się do ofiejalnego oświadczenia. 
w Szanghaju nie powinien wpły 
wanie rokowań rozejmowych, 
wszystkich jest jasnem, że sytuacja 
ulee pewaźnej zmianie. 

LONDYN, 29. 4. (Pat). — Zamach bom- 
bowy w Szanghaju wywołał w Londynie wiel 
kie wrażenie. W kołaeh pelitycznych wska- 
zują na fakt, że zamachowcy czekali z rzu- 
ceniem homby na chwiłę, w którsj ped ko- 
niee defiłady, obcy dyplomaci i zagraniczni 
attaehćs wojskowi opuścili trybunę i pozo- 

stali na niej sami tylko dygnitarze japeńsey. 

Dowodzi to, — zdaniem kół politycznych 
w Londynie, że zamach był celową akcją po- 
lityezną, przygotewaną wyłącznie przeciwko 
Japonji, z uniknięciem konfliktu z innemi 

mocarstwami. 
WI Londynie obawiają się, że nadzieje na 

rczejm 6beenie są rozchwiane i że Szanghaj 
będzie terenem nowych komplikaeyj. 

Burza w irlandzkiej Izkie. 
DUBLIN, 29. 4. (Pat), — Na posiedzeniu 

Iaby doszło do burzliwych scen; przyczem 
deputowani rzucali na siebie wzajemne obei- 
gi, grożąc czynnem wystąpieniem. Danbreen, 
deputowany partji republikańskiej, czyniące 
ałuzję do minionych zaburzeń i rebelji irlan- 
dzkiej, oświadezył, iż myślał o zabieiu mar- 
szalka Freneha, ażeby w ten sposób zerwać 

więzy, łączące Irlandję z W. Brytanją. Dan- 

breen dodał, że gdyby nadarzyła się okazja, 

zdobylby się i obeenie na podobny czyn. 
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Konferencja rozbrojeniowa. 
I na lądzie i ną morzu nic konkretnego. 

GENEWA. 29.4. (Pat) — Komisja 
lądowa konferencji rozbrojehiowej 
przyjęła na piątkowem posiedzeniu 
tekst kwestjonarjusza w sprawie tech 
nicznych kryterjów dla ciężkiej arty: 
lerji, opracowany przez komitet re” 

dakcyjny. 

GENEWA. 29.4. (Pat) — Komisja 
morska konferencji rozbrojeniowej 
rozpoczęła dyskusję nad zagadnie: 
niem, czy okręty linjowe stanowią 
broń broń ofenzywną, czy defenzyw* 

ną. 
Dyskusja wykazała daleko idącą 

rozbieżność zdań, gdyż zależnie od 
swej sytuacji i od charakteru posia: 
danej floty, niektóre państwa uważa” 

ją wielkie okręty linjowe za broń wy” 
bitnie ofenzywną, podczas gdy inne są 
zdania, że to broń wyłącznie obronna. 
To ostatnie stanowisko zajmuje prze 
dewszystkiem delegacja amerykańska 
której reprezentant oświadczył, że o- 
kręty linjowe są obroną bardziej sku 
teczne i mniej kosztowną, aniżeli na” 
wet fortyfikacje nadbrzeżne. 

W tym samym duchu wypowie- 
działy się delegacje japońska, wielko 
brytyjska i australijska. Wręcz prze- 
ciwne stanowisko zajęły delegacje 
Włoch, Hiszpanji i Niemiec. Delegat 
niemiecki powoływał się, jak zwyk* 
le na postanowienia traktatu werSał- 
skiego. 

Odpowiadając na aluzje, uczynio- 
ne przez delegata francuskiego do nie 
mieckich pancerników t. zw. kieszon- 
kowych, delegat niemiecki zaprzeczył 
aby okręty te były zbudowane dla 
celów agresywnych. Niemcy były zmu 
szone do budowania tego. rodzaju 0- 

krętów w ramach przyznanego im to” 

nażu, gdyż stanowi to dla nich jedy* 

ny sposób, aby nie znaleźć się bez- 

bronnemi wobec potężnych flot. 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

ZPRTZETESWOR TESTOWE 

Akcja Mac-Donalda. 
LONDYN. 29.4 (Pat) — Dzienniki 

londyńskie donoszą z Genewy, że Mac 
Donald niezadowolony z wyniku roz 
mów genewskich nalega na ponowne 
zwołanie konferencji 4+ch mocarstw. 
w której mieliby wziąć udział prem- 
jerzy Franeji, Niemiec i Wielkiej Bry- 
tanji oraz minister spraw zagranicz 
nych Włoch. Konferencja, którą Mac 
Donald proponować ma na druga 
połowę maja, miałaby rozważyć spra 
wy. niezałatwione w Genewie, a więc 

rozbrojenie: reparacje i Kooperację 
naddunajską i przygotować zarówno 
wznowienie konferencji rozbrojenio- 
wej jak i konferencję lozańską. 

Oficjalny komunikat. 
GENEWA. 29.4. (Pat) -— Delega- 

cja brytyjska ogłosiła komunikat na- 

stępującej treści: 

Dziś po południu w Bessinges, w 

siedzibie genewskiej Stimsona, miała 

miejsce pod przewodnictwem Mac Do- 

nalda rozmowa pomiędzy głównymi 

przebywającymi w Genewie delegata- 

mi rządów amerykańskiego, brytyjs- 

kiego, francuskiego i włoskiego. Uz* 

nano za pilne wznowienie rozmów już 

nawiązanych pomiędzy szefami dele- 

gacyj. rozmów, które rozwijały się 

pomyślnie, lecz które musiały być 

przerwane ze wzgłędu na niemożli- 

wość powrotu do Genewy w tym ty” 

godniu premjera Tardieu. Projektuje 

się wznowienie tych narad za 15 dni. 

Ścisła dała wyznaczona zostanie w 

ciągu 48 godzin. 

Powyższy komunikat, - który jest 

o odbytych rozmowach. 

zainteresowanie. 

   

pierwszym 

wywołał tu 

Podkreślić należy, że inicjatywa tego 

zebrania wyszła od Mac Donalda, któ 

ry też zaprosił poszczególnych dele- 

gatów, podczas gdy Stimson ograni- 

czył się do użyczenia swego pałacu. 

żywe 

  

„Nasza Dola“ 
nowy zbiór poezyj 

WANDY DOBACZEWSKIEJ 
wyszedł z drukarni „Lux* i jest do 

nabycia we wszystkich księgarniach. 

Skład główny: księgarnia św. Wojciecha 

Moratorjum dla tow. Kreu- 
gera. 

STOKHOLM. 29.4. (Pat) — Rząd 
ustanowił jako termin maksymalny 
moratłorjum dla towarzystwa Kreu- 
ger—Toll i organizacyj pokrewnych. 
dzień 31 maja r. b. 

ać 

Zbrojny napad na Kasę 
kcielewą. 

MORAWSKA OSTRAWA, 29. 4. (Pat) — 
Dziś o godz. 8 rano de kasy dworca kołe- 
jowego w czeskim Cieszynie dokonano zuch- 
wałego włamania. — Trzej niewyśledzeni 
sprawcy, postrzeliwszy ciężko kasjera, zra- 
bowałł 1 miljon koron czeskich, poczene 

  

zbiegli samochodem w niewiadomym kie- 
runku. 

Policja została zaalarmowana i wszezęła 
pościg za napastnikami. : 

  

Giełda warszawska z dnia 29.IV b.r. 

WALUTY 1 DEWIZY: 

  
Bolary . . „ «8.89//,—8,917/, — 8,8774 
Holandia „+ „361 15—382,05—560,31 
Nowy York ksbel . 8,909—8,929 — 8,889 
Teri s ооа са 35,08—: 5,17 — 34,99 
PTAWRE ZOSI . 26,37— 28,43—26,31 
Stokholm . . . . . 12475 —165,57—163 93 
Szwaje rja + 178.10—:73,53—172 67 
Włochy . . - ‚ - 45,90 — 46,13—45,67 
Berlin w obrotach nieoficjalnych Kao 

Tendeneja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% Pożyczka inwestyć, « .. .. 
Ta sama seryjna . B 953,00 
4% dolarowa . . . ‹ „40,(0— 48,25—48,40 
844 L. Z. B. G. K. 1 B. R., obl.B.6.K. . 94,00 

- 88,75 

TATBRIB Ž05 6) m SE kų Асе 83,35 
7% Stabilizacyjna . .51,37—53,50—51,/0 
7% L. Z. ziemskie dolarowe E 
41/,% L. Z. ziemskie . . 37,60—37,45—37,2% 

   8% ziemskie złotowe . . . . . - 50,00 
5% warszawskie 2 . . . « » « « » 5010 
8% warszawskie . .. .. . 59, 

  

Tendencja na pożyczki słabsza. 
na listy niejednolita, 

  

AKCJE: 

Ostrowiec serja B. . - -« + E 8500 
POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 
Dolarowś "- + + « « » » « « + » > . 55,50 
Dillonowska . + +» « « » « » . + 82,75 
StabiHzacyjna - + + « « » « « « . . 49,80 

Warszawska NSE +: 4-0 65 og OGONIE 
Šia 02: 10 es,



    

KLIP LOS 1» 
MUZYKA. 

Wieczór Konserwatorjum Wileńskiego. 
Jedną z najistotniejszych cech psy- 

chiki wileńskiej jest uparte dążenie do 
umiiowanego cełu bez dbania o blichtr 
i bez gadulstwa. Mamy tu cały szereg 
łudzi, bardzo pożytecznych od lat, a 
prawie niewidocznych. Otoczenie czę- 
sto nie zdaje sobie wcale sprawy z peł 
nej wartości takich jednostek. Uważa, 
że nie może ich nie być. Uważa takich 
ludzi za swoich ludzi, ale zasięgu ich 
„arżyteczności* bynajmniej nie ogar- 
mia. Czasem tylko nagle otwierają się 
oczy, gdy kogoś takiego zabraknie. 
Gdy naprzykład odejdzie z Wilna i 
gdzie indziej raptem staje się jednost- 
ką nietylko pożyteczną, ale i głośną. 

Albo jest okazja do zastanowienia się 
nad wartością takiego swojego czło- 
wieka, gdy mu pewnego roku wypad- 
mie jakiś tam jubileusz. Na codzień, 
w szarej pracy powszedniej „sami nie 
wiemy co posiadamy. 

Kto naprzykład docenia trud tylo- 
letni Adama Wyleżyńskiego? Kto my- 
šli o tem, o ile byłoby gorzej i teraz i 
dawniej, gdyby nie jego nieustanny, 
cierpliwy wysiłek? Od czasów niewoli, 
poprzez wszystkie okupacje, a w wol- 
nem Wilnie przez wszystkie fale obo- 
jętności ogółu i groźne kryzysy — s 
ruje nawą muzyki — czy to jako nie- 
strudzony organizator koncertów, czy 
jako dyrektor przodującej uczelni mu- 
zycznej, dyrygent, prezes, impresarjo 
i fanatyk muzyki w jednej osobie... 

Te myśli nasuwają się w związku 
z ostatnim wieczorem koncertowym 
w. Konserwatorjum. To była już za- 
sługa dyr. Wyleżyńskiego, że wieczór 
ten doszedł do skutku i że dał tak pię- 
kny rezultat. Mówimy o rezultacie 
moralnym, bo niestety sala gęsto świe 
cila lysinami pustych krzesel, co zna- 
czy, że Wilno nie poznało się na rze- 

zy. Co to za jakis „Manfred“? Co za 
„Milda“? Przyszli tylko nieliczni Wil- 
mianie, którzy muzykę kochają dla 
muzyki, a nie z powodu reklamy lub 
sportowego posmaku wyczynów kon- 
kursowych... 

Ci stę nie zawiedli Poznali pracę 
poważną, dokonaną w niebardzo 
sprzyjających warunkach. Bo przygo- 
tować siłami prawie wyłącznie ucz- 
niowskiemi olbrzymią (jakże dawno 
nigdzie w Polsce nie wystawianą...) 
kantatę Roberta Schumanna na tle po- 
ematu Byrona „Manfred“ — czyż to 
bagatela? Dzisiaj, w Wilnie...? Wyko- 
mawcy z dyr. Wyleżyńskim na czele 
musieli mieć po koncercie uczucie ar- 
tystycznej satysfakcji, a kwiaty ofiaro- 
wane dyrygentowi były uczciwie zasłu 
żone. 

Wykonali program: chór mieszany, 
soliści i orkiestra klas prof. Gawroń- 
skiej, Karmiłowa i Wyleżyńskiego, na 
szego Konserwatorjum. 

Rozpoczęły wieczór cztery fragmen- 
ty „Mildy“, naležącej do słabszych 
dzieł Moniuszki i dlatego może już 
trudnej do wysłuchania bez skrótów. 
Cztery wybrane numery odznaczały 
się naiwną prostołą, szlachetną i nie- 
złożoną harmonizacją, czystością in- 
wencji. Wśród nich wzruszała szcze- 
gólnie „Modlitwa* typowo moniusz- 
kowską swojskošcią. 

„W świątyni* Czajkowskiego jest 
utworem błahym, niepozbawionym in- 
teresujących efektów. Natomast patr- 
jotyczna kantata Griega,, Poznanie kra 
ju“ (op. 31, na baryton, chór męski i 
orkiestrę) w jędrnej i szerokiej orkie- 
A przypomniała bogatą paletę te- 

  

   

go kompozytora. Soło barytonowe wy- 
konał poprawnie p. J. Rewkowski. 

W. „Manfredzie*, mimo znacznych 
skrótów, nużył pseudoklasycyzm cięż- 
kiego przekładu Morawskiego, w part- 
jach recytowany ch. Tem więcej uzna- 
nia należy się recytatorom, którzy mie- 
li ciężki orzech do zgryzienia. Na tem 
tle wybijała się czysta dykcja i inteli- 
gentna interpretacja p. Janiny $umo- 
rokowej, dźwięczny metaliczny głos p. 
Zbigniewa Śmiałowskiego, oraz recy- 
tacje pp. Bułhaka (Pasterz) i Mintowt 
Czyża (Opat). 

„Manfred** muzycznie stanowi szla- 
chetny, wzniosły i pełen poezji ekwi- 
walent wzlotu bajronicznego, czysty 
pomnik romantyzmu z pierwszej ręki. 
Muzyczne wykonanie było „sukcesem 
niemałym. Radowałem się, ile to moż- 
na zdziałać z materjałem uczniow- 
skim, przy pewnym entuzjazmie i wytr 
wałości. Dzięki niepełnej sali niektóre 
„tutti* brzmiały krzykliwie, dynamicz 
ne cieniowania „pian* bywały zbyt 
szorstkie; całość jednak szła sprawnie 
i była kierowana mocną ręką. 

Jednem słowem: wieczór bez lece- 
nia na tanie efekty, a jakże pożytecz- 
ny i jakże dobrze świadczący o smaku 
kierownictwa i wykonawców. 

(Afisz niezbyt szezęśliwie reklamo- 
wał koncert jako „Wieczór zespołowy” 
Więcej publiczności byłby ściągnął 
wydrukowany ogromnemi głoskami 
tytuł „Manfred''). 

Witold Hulewicz. 

   
  

  

KU RJ E R 

   

Gi JUBILEUSZOWEJ 

LOTERII PANSTWOWEJ 
  

„WI LiENSKI 

   
   

   

  

w2 SZCZĘŚLIWEJ 

KOLEKTURZE 

Przed Świętem Robotniczem. 
W ostatnich tygodniach w środo- 

wiskach robotniczych Wilna wrą bar 
dzo ożywione przygotowania do jui- 
rzejszego obchodu 1 Maja. 

Niezwykłą szczególnie agitację ro- 
zwinęli Mohikanie PPS., której cen- 
trala związków zawodowych na ul. 
Kijowskiej, juž od lat kilku istniala 
tyłko w rejestrze związków i organiza 
cyj starostwa grodzkiego. 

Akcją całą przygotowawczą kie- 
ruje tytularnie ławnik Magistratu p. 
Jan Żejmo, faktycznie zaś „niezastą- 

piony*, choć tyle razy wyrzucany 
przez robotników z terenu związków 
p. Franciszek Stążowski. 

Przywódcy PPS. rzucili w tym ro- 
ku na szalę prestige'u partyjnego naj: 
cięższe pociski demagogiczne, dość 
łatwo, przyznać, niestety, trzeba tra- 
fiające do przekonania szerszym ma- 
som bezrobotnych, w czem o tyle ma- 
ją przewagę nad agitatorami komuni 
stycznymi, iż ci oficjalnych demon- 
stracyj urządzać nie mogą. 

Z dobrego źródła jesteśmy poin- 
formowani, iż pp. Żejmo i Stążowski 
liczą, iż łącznie z Bundem do pocho- 
du na ulicach miasta ściągną około 
2.500 ludzi. Takiemi cyframi przynaj 
mniej operują na zebraniach i w agi- 
tacji „domokrąžnej““ zausznicy orga- 
nizatorów. $ 

Zwažywszy nawet na to, že istot- 
nie wielu bezrobotnych łacniej wež- 
mie udział w takim obchodzie, gdzie 
będzie „bojowy* nastrój, obliczenia 
PPS. nierealne. Zresztą to pokaże 
1-szy Maj. 

  

  

Partja Komunistyczna, aczkolwiek 
w wydanej i tu i ówdzie rozkolpor- 
towanej odezwie wzywa do zorgani- 
zowania „samorzutnych* demonstra- 
cyji atakuje zarówno PPS jak i zwią 
zki bezpartyjne, oparte na gruncie 
ideologji państwowej, wydała instru- 
kcje swym „szturmowcom* wywo: 

wania zamętu. 
Go do projektowanego pochodu 

akademji w Małej Sali Miejskiej. or- 
ganizowanej przez prezydjum Rady 
Głównej Zjednoczenia Robotniczych 
Związków Zawodowych Ziem Półno- 
cno - Wschodnich, to napewno twier- 
dzić można, że tam żadna prowokacja 
wywrotowa się nie uda, gdyż w po- 
chodzie wezmie udział tylko element 
związkowy i dostatecznie uświadomio 
ny państwowo. 

W obchodzie Zjednoczenia zapo- 
wiedzieli liczniejszy udział Kolejarze, 
Pocztowcy i Pracownicy Fabryk Mo- 
nopolowych. 

Pochód wyruszy z Zawalnej 1 o 
godzinie 10,30 i przejdzie ulicami, Ja- 
giellońską, Mickiewicza, Pl. Katedral- 
nym, Zamkową, Wielką i Hetmańską 
do Małej Sali Miejskiej, gdzie odbę- 
dzie się akademia. v. 

  
    

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego" pod Nr. 87871 

dla W. S.         
  

SPRAWY KŁAJPEDZKIE. 
Gubernator Merkis 0 

KŁAJPEDA, 29. 4. (Pat). — Guber 
nator Merkis udzielił korespondentowi 
Elty wywiadu w sprawie akcji przed- 
wyborczej, oświadczając, że wszelkie 
zamieszania i ekscesy wynikają z pro- 
wokacyjnego zachowania się Niem- 
ców, dążących wszlkiemi siłami do ut. 
rzymania swej dotychczasowej pozy- 
cji w Kłajpedzie. 

Głosy prasy niemieckiej o rzeko 
mych represjach, stosowanych wzglę- 
dem Nieniców przez władze litewskie, 

Grožby 
RYGA, 29. 4, (Pat). 

pedy, iž Niemey w przededniu wyborów za- 
częli stosować teror i groźby w stosunku do 

               

akcji przedwyborczej. 
są nieprawdziwe — oświadczył Mer- 
kis — gdyż niema żadnych ograniczeń 
ani zebrań przedwyborczych, ani wol- 
ności prasy. ё 

Gubernator Merkis wyraził nadzie_ 
ję, że nowy sejmik będzie współpraco 
wał z rządem litewskim, wykazując 
dobrą wolę i zrozumienie interesów 
kraju. — Zdaniem gubernatora, usu- 
nięcie Boettchera położyło kres kon- 
szachtom władz kłajpedzkich z rzą- 
dem Rzeszy. 

teror. 
iejałnie usposobionych Niemeów, którzy wy- 
stawili swe kandydatury na listach filo-litew 
skich. 

  

Rita Gorgonowa przed sądem. 
Piąty dzień sensacyjnego procesu we Lwowie. 

LWÓW, 29. 4. (Pat), — W! 5 dniu proce- 
su Gorgonowej pierwszy zeznawał Świadek 
nadkomisarz P. P. Frankiewicz, który kry- 
tycznej nocy, po zawiadomieniu władz bez- 
pieczeństwa © morderstwie prowadził pierw- 
sze dochodzenia wstępne. Świadek ten zezna- 
je obciążająco dla oskarżonej, stwierdzając 
że władze policyjne, po zbadaniu wszystkich 
ewentualnych możliwości, ustaliły na miej- 
scu na podstawie zebranych poszłak i do- 
wodów, że sprawczynią morderstwa mogła 
być jedynie Gorgonowa. 

W czasie zeznań tego Świadka doszło do 
kilkakrotnych incydentów między przewodni 
czącym a obrońcą na tle interpretacji przepi- 
sów procedury w wyniku których przewodni 
схасу udzielił obrońcy upomnienia, W od- 
powiedzi na te obrońca odwłał się do trybu- 
nału. Przewodniczący zarządził przerwę, po 
której ogłosił uchwałę trybunału, zatwierdza- 

  

Tragedia meyerlingowska. 
Legenda chętnie czepia się głów 

ukoronowanych. Wystarczy retrospek- 
tywnie rzucić okiem w minione dzieje, 
by się o tem przekonać. Fryderyk Bar 
barossa nie umarł. Śpi w otoczeniu 
wiernych rycerzy, przy biesiadnym 
stole w Kyffhauserberg. Krwawy cień 
Iwana Groźnego błąka się wciąż po 
komnatach posępnych Kremla. Napo- 
ieon w rocznicę swej śmierci robi wid- 
mowy przegląd wiarusów z pod Pira- 
mid, Marengo i Wagram. Aleksandra 
I-go nie pochowano. Żyje on, jako sta 
rzec Teodor w syberyjskiej pustelni. 
Mikołaja II-go nie rozstrzelano. Czeka 
«n, w tundrach azjatyckich, aż naród 
rosyjski się opamięta. Tak chciały gad 
ki ludzkie. 

Vox populi upodobał sobie również 
postać austrjackiego następcy tronu z 
przed pół wieku. Postać arcyksięcia 
Rudolfa i jego kochanki baronówny 
Vecsery. Dlaczego akurat tę parę ko- 
chanków? Dlaczego nie kogoś innego 
z tragicznego rodu Habsburgów czy 
Wittelsbachów? Żona Franciszka Jó- 
zefa cesarzowa Elżbieta zginęła, ugo- 
dzona szklanym sztyletem fanatyka — 
anarchisty. Bawarski następca tronu 
zginął Śmiercią zagadkową. Belgijski 
książę krwi wyzionął ducha w okoli- 
<znościach bardzo podejrzanych. Pa- 
ra arcyksiążęca padła w Serajewie o- 
fiarą strzałów Serba—terrorysty. Je- 
dnak kapryśna legenda.-nie zatrzymała 
się przy żadnej z tych tragicznych po- 
staci. Wolala uwič gniazdko w Meyer- 
fingu. 

Temat to wyświechtany. Dzieje о- 
wego pamiętnego dla Habsburgów dn. 

30 stycznia 1889 r. dotychczas zjawia- 

ją się regularnie w prasie różnych od- 
cieni i krajów. Dzieje te przeżyły woj- 
nę światową, nie ulegając — rzecz 
dziwna — przewartościowaniu, jak 

tyle innych spraw doczesnych. Śmierć 
następcy tronu jednej z najpotež j 
szych ówcześnie monarchij, śmierć na 
gła i zagadkowa dwojga młodych, ko- 
chających się istot krwawa tajemnica 
zabrana do grobu — wprzędły nić łe- 
gendy, mocniejszą od burz i przewro- 
tów. Wyświechtany temat kryje w so- 
bie pierwiastki, opierające się zwycię- 
sko zębowi czasu. 

Ostatnio opublikowane pamiętniki 
bezpośredniego świadka wypadków w 
Meyerlingu zmarłego przed paru łaty 
b. kamerdynera arcyksiążęcego Losch 
ka dolały oliwy do tlejącego od pół 
wieku węgielka meyerlingowskiej le- 
gendy. Ma to być „najprawdziwsza 
prawda o Meyerlingu. Oczywiście do 
czasu, zanim nie wypłynie nowy ja- 
kiś świadek czy głos z za grobu. 

  

   

Według wersji Loschka opubliko- 
wanej przez „Berliner Illustrierte Zei- 
tung", historja śmierci Rudolfa była 
następująca: ,,29 stycznia 1889 r. uda- 
łem się powozem dworskim na wie- 
deński dworzec, by następnie pojechać 
koleją do Baden. W Baden przesia- 
dłem się na dorożkę i przybyłem do 
Meyerlingu. Myśliwski ten zameczek 
przygotowałem na przyjęcie Rudolfa, 
stosownie do jego zleceń i upodobań. 
Pod wieczór przybył jedyny gość hr. 
Hoyos, wieczorem zaś — zajechała 
kareta: z Rudolfem i Marją Vescera. 
Rudolf niezwłocznie kazał zawiadomić 

jącą stanowisko przewodniczącego w tej 
sprawie. 

Następnie przesłuchano Świadka  Zofję 
Opiełową, która zcbrazowała stosunki rodzin 
ne, panujące w domu Zarembów. Zkolei 
składał zeznania komisarz policji Respond, 
który wraz z nadkomisarzem Frankiewiczem 
brał udział w dochodzeniu wstępnem. Zezna 
nia jego pokrywają się mniej więcej z zez- 
naniami komisarza Frankiewicza, 

    

Popierajcie Ligę Morską 

zz== | Rzeczną!! ==== 

      

cesarza, iż nie może się z nim widzieć, 
gdyż dokucza mu ból gardła. 

Późnym wieczorem przyjął Rudolf 
Hornsteyera, z którym rozmawiał o 

polowaniu, jakie się miało odbyć na- 
stępnego dnia. Hornsteyer przyszedł 
do mnie i źwierzył się, że arcyks 
robił podczas rozmowy wrażenie czło_ 
wieka, który mówi o jednem, zaś my- 
Śli zupełnie o czemśŚ innem. 

W czasie kolacji uderzyło mnie to 
że Rudolf mierzył mnie wzrokiem od 
stóp do głowy, jakby chciał powiedzieć С 
„Wkrótce znajdziesz swego nieszczęs- 
nego pana nieżywego”. Na spoczynek 
udali się wszyscy b. późno. Spałem, 
jak zawsze, w pokoju sąsiednim. Na 
dobranoc Rudolf zalecił mi nie wpusz 
czać doń nikoge, chociażby przyjechał 
sam cesarz. Marja oczekiwała Rudolfa 
w sypialni, Całą noc słyszałem ich roz 
mowę. Prowadzona była w tonie bar- 
dzo poważnym. O czem mówiono — 
zrozumieć nie mogłem. 

O 6.30 rano następca tronu przy” 
szedł dó mego pokoju. Był ubrany. 
Kazał zaprzęgać. Nie zdążyłem jesz- 
cze wyjść z pokoju, gdy rozległy się 
dwa wystrzały. Poczułem jednocześ- 
nie zapach prochu. Skoczyłem do po: 
koju Rudolfa. Wbrew zwyczajom ar* 
cyksięcia drzwi sypialni były zamk- 
nięte na klucz. Wezwałem natych- 
miast hr. Hoyosa.  Wyłamaliśmy 
drzwi młotkiem. Ujrzeliśmy straszny 
obraz. Rudolf ubrany leżał na swem 
łóżku. Podobnie leżała na osobnem 
łóżku ubrana Marja Vecsera. Obok 
Rudolfa widniał jego wojskowy rewoł 
wer. Oboje wogóle nie kładli się na 
spoczynek. Już na pierwszy rzut oka 
można było skonstatować, że Rudolf 
wpierw zastrzelił Vecserę, potem zaś 
siebie. Ogółem padły dwa strzały. 

  

    

Kampanja wyborcza. 
W. całym kraju rozpoczęła się już kam- 

panja plakatów przedwyborczych, z których 
znaczna ilość jest w języku litewskim. Li- 
tewskiej plakaty wyborcze z kandydaturami 
przywódców  partji większości roznoszone 
są po ulicach miasta Niemey zorganizowali 
specjalne oddziały, których celem jest zry- 
wanie plakatów litewskich, dlatego też Lit- 
wini wystawiają je tylko w dzień, na noe 
chowając do domów. Jest rzeczą znamienną, 
że Volkspartei w akcji wyborczej posługuje 
się hasłami hitlerowskiemi. 

W tych dniach władze kraju otrzymały 
wiadomeść, że w partyjnej walce przedwy- 
borczej biorą również czynny udział optan- 
ci niemieccy, urzędnicy i in. obywatele Nie- 
miee. Jak wiadomo, nie posiadają eni praw 
politycznych, to też i działalność ich jest 
nielegalna. W; związku z tem Dyrektorjum 
epublikowało ogłoszenie, w którem przestrze 
ga obcokrajowców przed wtrącaniem się do 
kampanji wyborczej. 

Bójka Litwinów z Niemcami. 
KŁAJPEDA, 29. 4. (Pat). — Na zebraniu 

przedwyborczem Volkspartei, w czasie prze- 
mówienia Krausego, Litwini zażądali, aby 
przemówienia były wygłaszane w języku li- 
tewskim. Doszłe do bójki. Niemcy, Śpiewając 
„Deutschłand iiber allesć, wyrzucili z sali 
20 Litwinów, przyczem 5 z pośród Litwinów 
odniosło ciężkie rany. Policja zajście zlik- 
widowała. 

Patrołe wojskowe na straży 
porządku. 

Onegdaj Dyrektorjum zwróciło się do 
Komendanta kraju z prośbą, by w celu 
zaehowania porządku i spokoju podezas wy- 
borów udzielono policji krajowej poparcia. 
W tej sprawie Komendant porozumiał się z 
<icwódcą załogi na rozkaz którego obecnie w 
Kiajpedzie i Szyłokarczmie przestrzegają po- 
rządku patrele wojskowe. W. miejscowoś- 
ciach, gdzie wojska niema, Komendant po- 
lecił, by policji krajowej udzieliła pomocy 
policja pograniczna, zaś w okolicach pozba- 
wionych policji krajowej w razie potrzeby 
zachowaniem porządku zajmie się policja 
pograniczna, 

  

Opowiadania o jakichś trzecich oso- 
bach i t. p. są czczym wymysłem, po- 
dobnie zresztą, jak szereg innych, do- 
tyczących śmierci arcyksięcia rzeczy. 

Wezwałem natychmiast  telegra- 
ficznie lekarza nadwornego barona 
Widerhofera i dwóch adjutantów, O 
8.30 Widerhofer był już w Meyerlin- 
gu. Ułożył on ciała Rudolfa i Vecserv 
na ich łóżkach. Łóżka nie stały obok 
siebie, na wzór łóżek małżeńskich, a 
tylko były rozstawione w przeciwleg- 
łych kątach pokoju. Na nocnym sto- 
liku Rudolfa leżała adresowana do 
mnie kartka. Treść kartki była taka: 
„Drogi Loschek! Zawezwij księdza. 
Pochov a jcie nas we wspólny m grobie 
Rzeczy i list mojej drogiej Mary od: 
daj jej matce. Dziękuję ci za wierną 
służbę przez e lat pełnioną. Prze- 
ślij mej żonie list jak najprędzej. Ru- 
dolf“. 

Osłabłem i zacząłem  szlochać. 
Doktór Widerhofer i sekretarz, który 
przybył na miejsce wypadków zapi- 
sali moje zeznania. Tegoż dnia ode- 
słaliśmy ciało Rudolfa do Baden, a 
stamtąd do Wiednia. Oczekiwał nas 
ogromny tłum. Reszta już dawno wia- 
doma z gazet. 

Taka jest naga, wolna od roman- 
tyzmu prawda o meyerlingowskim 
dramacie. Często mówiono, że otrzy” 
małem grube pieniądze za milczenie. 
Wszystko to — fałsz. podobnie jak 
szereg innych wymysłów o arcyksię* 
ciu Rudolfie. Rudolf pamiętał w te- 
stamencie o całej swojej służbie. 
Otrzymałem 2.500 guldenów, broń, 
ubranie i t. d. 

Legendą jest także twierdzenie, że 
Loschek stał się bogatym  człowie- 
kiem. Niewielki kapitał uciułał w spo- 
sób uczciwy. W czasie licznych ро- 
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Mariena Dietrich i Anna May Wong 
w przeboju 

dźwiękowym SZANGHAJ-EXPRESS 
_ JUŻ WKRÓTCE w kinie „HELIOS“ 

ESAME RORADOWCZBÓ ZA DOOR OOZCE WŚ DOSC 

Miłość przez duże 
i przez małe m. 

Że na odczyt znanego literata, a w 
dodatku związanego węzłami wspom- 
nień i stałym dla Wilna sentymentem, 
przyszło sporo osób, to nic dziwnego, 
ale niech żałują ci, co nie przyszli. Bo 
to i temat, tak powszedni, a tak olbrzy 
mi, i klasa odczytu... 
Kultury, dowcipu, olśniewających ze- 
stawień, jakby moralnych statystyk o 
współczesnym stosunku dwóch płci, a 
przytem jakaś nie słowiańska logika 
prawdy, rozsądku, wyzbyta frazesu i 
paradoksu, powiedzonek, dla koneep- 
tu, a nic nie znaczących. 

Humor p. Kleszczyńskiego jest wy- 
tworny i wypływający z zestawień, nie 
z gry słów. Przytem i to może było 
najbardziej przejmujące, dźwięczał w 
tej spowiedzi za swoje i cudze grzechy, 
ton melancholji . „dojrzałego człowie- 
ka? Zbliżającego się zachodu życia? 
Bynajmniej, werwa poety i publicysty, 
aż dygotała w całem długiem przemó- 
wieniu. Było to co innego. Smutek 
chwilami aż nadto wyraźny, chociaż 
maskowany lekkością formy, smutek, 
że jednak kopyta stada depczą wiele 
piękności, bo mimo wszystkie dawniej- 
sze cynizmy i upadki, (któreż pokole- 
nie od tych grzechów wolne?) jednak 
nam, z tamtego pokolenia wydaje się, 
że zawsze zostawał jakiś kącik na ro- 
mantyczne uczucia, błękitny kwiatek, 
wyrosły w rodzinie, czy w mansar- 
dzie, że się wtedy lęgła czasami Mi- 
łość przez wielkie M, a teraz. to wszy- 
stko zdrobniale, pośpieszne i uprosz- 
czone do granic sportu i fizjologicznej 
konieczności, zatraciło swój wdzięk, 

swoją wartość. 

„Myśmy inaczej kochali*, zdawało 
się wołać każde słowo prelegenta. Mie- 
szkając w stolicy, żyjąc w wirze go- 
rączkowego jej życia p. Kleszczyński, 
sam, mój Boże, ongiś cygan i na ów- 

czesne czasy zuchwały w myśli, mo- 
wie i uczynkach młodopolski, don Ju 
an, spogląda ze zgrozą i niekłamanem 
obrzydzeniem, mimo że mu do siwych 
włosów daleko, na to co się dziś wy- 
rabia. Niema nietylko Miłości w zna- 
czeniu dawniejszem, romantyczno-ry- 
cersko- -wytwornej, mającej swą war- 
tość przez napięcie uczuć i poświęcenia 
nad tem jeszcze możnaby przejść do 
porządku dziennego, mężczyźni mają 
teraz w Polsce co innego do roboty, 
jak zajmować sę kobietami tak inten- 
sywnie jak ongiś, ale kobiety same, za 
podszeptem jakiegoś złego ducha tak 
usilnie starają się upodobnić do męż- 
czyzn, że i oni powoli, zabierają się do 
ułożenia swego do nich stosunku na 
zasadach równości. A na tem musi 
stracić i ona... i ono... „„Z chwilą, gdy 
kobieta parskęła śmiechem na słowo 
kapłanka, kiedy się zaczęła namyślać 
nad słowem matka, wtedy i słowo ko- 
chanka straciło swoją wartość i właś- 
ciwe znaczćnie*, wypowiada prelegent 
zdanie znamienne. 

Dziwny to był odczyt... utrzyma- 
ny w tonie miłej, sałonowej konwersa- 
cji, z błyskami doskonałych dowcipów 
zestawień i cytat, anegdot i wspom- 
nień. zaczepiał o tak poważne zagad- 
nienia, że brzmiał chwilami jak wielki 

  

dróży mogłem dużo oszczędzać, z ty- 
tułu otrzymywanych przezemnie 
djet. Dumny jestem z tego, że umie- 
ram, jako człowiek ubogi. 

Johann Loschek, były kamer- 
dyner następcy trony arcyksię- 
cia Rudolfa. — Kleinvolkers- 
dorf, 19 stycznia 1928 r.* 

Naiwny nieco pod względem for- 
my dokument starego, 87-letniego 
Loschka można przyjąć z dużem pra- 
wdopodobieństwem za wersję, odpo- 
wiadającą faktycznemu przebiegowi 
owej tragicznej styczniowej nocy z 
przed pół wieku. Z pamiętników wier- 
nego kamerdynera wynika, że Ru- 
dolf przybył do Meyerlingu już z pla- 
nem samobójczym. Nie chciał dopuś- 
cić do siebie nikogo. W dziwny spo: 
sób rozmawiał z leśnikiem Hornste- 
yerem. Dziwnie się zachowywał pod- 
czas kolacji. Rozmawiał z kochanką 
przez noc całą, zamiast wypocząć 
przed polowaniem. O czem rozma” 

wiał? Może zwierzał się ze swych 
zawodów życiowych. Może repliko: 
wał na perswazje Vecsery, która 
chciała go nakłonić do porzucenia 
makabrycznego zamiaru. Podobno 
samobójcy mają zykle świadomość 
zamroczoną. Rudolf istotnie zachowy- 
wał się niezbyt przytomnie. Najbar- 
dziej przebija to z drobnego szczegó- 
liku: każe zaprzęgać konie, a sam 
niemal jednocześnie (Loschek nie zdą- 
żył nawet wyjść z pokoju) popełnia 
mord i samobójstwo, Poco Rudolfowi 
były te konie potrzebne? 

Loschek z naciskiem podkreśla, 
że młoda para całą noc na spoczynek 
się nie kładła, że on i ona byli całko- 
wicie ubrani, że rozmawiali bardzo 
poważnie, że wreszcie łóżka nie stały 
obok. Poczciwy, stary Loschek! Nie 

Wysoka klasa... 

dzwon na alarm. Może ktoś z naj- 
mlodszych szeptał sobie: „Nie rozumie 
współczesności”. Ale nie, rozumie wię 
cej niż ci, co ją tworzą, rozumie dokąd 
dą Tworzył ją sam. Może? Tak. 
któż z nas bez winy, ale tworzyła prze 
dewszystkiem wojna i nasze coraz 
większe zakłamanie w każdej dziedzi- 
nie życie. Niema sprawy, w którejby 
teorja, zasady wygłaszane, mowy, ot- 
warcia, konkursv i zawody, kamienie 
węgielne i zjazdy, rezolucje i kazania, 
memorjały i ślubowania, nie były pięk 
ną literaturą, równie dużo mającą 
wspólnego z rzeczywistością, co bajka 
o żelaznym wilku. 

Zakłamaniu oficjalnej powierzch- 
ni życia, a brutalności faktycznego sta- 
nu rzeczy przypisuje prelegent rozpa- 
danie się wszelkich podstaw życia, ro- 
dziny, wierzeń, zasad. Pozostają ape- 
tyty, a wśród nich, miłość przez małe 
m, zaspakajana bardzo prymitywnie, 
a więc nie dająca tych porywów 
wzwyż. które dawniejsze pokolenia 
wiodły czasami do upadku ale wydaje 
się że częściej do szczytów. 

Bardzo bogaty w treść myślową, 
wygłoszony ślicznym stylem, odczyt 
dał wiele do zastanowienia się i wy- 
chodzący z ożywieniem roztrząsali u- 
słyszane poglądy. 

    

Hro. 

RAT 

Aby hande! szedł. 
„Państwo nie idą do mojego kramiku? 

Go jest? Państwo idą do sąsiada, tam nice 

dobrego niema, tam same żułiki siedzą, tam 

jest głupio, nudno, nikt nic nie ku- 

piec nie zna fachu, towar lichy i odleżały, 

hau, hau, hau, hau, hau, nie do 

niego* 

I łak na kaźdem polu: kto ma warsztat 
pracy, przedewszystkiem się rozgląda, nie 
tyle żeby wynaleźć najlepsze sposoby wy- 

pracowania jak największej normy, ale żeby 

wynaleźć metodę poniżenia, spostponowania, 

znicestwienia konkurenta. Wtedy będzie mo- 

žna dawać tandetę, nikt porównać nie bę- 

dzie mógł i dobra, zarobki będą nasze! 

umie, 

do mnie, 

  

I tak na każdem polu. Polacy nie bardzo 

się wprawili w umiejętną reklamę, ale w 

dyskredytowanie bliźnich, coraz 'lepiej, I to 
się dzieje w konfraterniach zawodowych, ba, 

wśród łudzi jednego obozu, jednego fachu. 

Oto niedawno zaszedł taki znamienny 

wypadek. Od 20 blisko lat ordynuje we 

Francensbadzie dr. August Lorii, cieszący się 

szacunkiem i wdzięcznością pacjentów, któ- 

rym nietylko jako doktor śpieszył z pomo- 

cą, ale jako człowiek wysoce humanitarny. 

A tu „Głos Narodu* parę lat temu opubli- 

kował na doktora Lorri naapści, nie mające 

żadnych podstaw, prócz konkurencji innego 

lekarza. 

Sprawa oparła się o Izbę Lekarską w Pra 

dze, która odrzuciła owe szkalujące napaś- 

ci. Ot i wstyd dla polskiej prasy, i konfu- 

zja oszczerców, tem większa, że 44 osoby, 

wśród których wiele znanych w Warszawie 

profesorów, artystów, ziemian i przemysłow 

ców, podpisało, ogłoszony w  „Kurjerze 

Lwowskim protest, przeciw napaści na zac- 

nego człowieka i dobrego lekarza. 

Wiemy i my w Wilnie o takich metodach. 

X. 
PBEPTENINISENT SS NN ENEKDKIEYS 

Pamiętajcie © bezrobotnych. 

chce, by ktoś pomyślał, iż kochanko- 
wie przed śmiercią pofolgowali zmy- 
słom. Były przecież wersje, że nagi 
tup arcyksięcia leżał na nagiem cie- 
le Marji. Loschek starannie usuwa 
wszystko, coby mygło trącić erotyką. 

Równie starannie zaprzecza Lo- 
schek wersji, jakoby kupiono jego 
milczenie za solidną kwotę guldenów. 

Zresztą Loschek ani słowem nie wspo 
mina; by go ktoś o zachowanie ta- 
jemnicy prosił. Przedśmiertna kartka 
Rudolfa nie odwołuje się wcale do 
dyskrecji kamerdynera. Lekarz na- 
dworny i sekretarz spisują zeznania 
Loscheka. Czy robią to przez zwykłą 
ludzką ciekawość, czy też z „najwyż- 
szego rozkazu — nie wiemy. Przede- 
wszystkiem jednak nie wiemy, eo 
skłoniło Loschka do tyloletniego mil- 
czenia. Czyżby dla dworu wiedeńskie- 
go—o ile to dwór zapieczętował Lo- 
schkowi usta — było bardziej pożą- 
dane, by o tragedji meyerlingowskiej 
kursowały wersje, jedna potworniej- 
sza od drugiej? Czyżby rodziny zmar- 
łych dwojga ludzi wolały znosić plu- 

gawienie pamięci Rudolfa i Marji 
przez złe języki, zamiast podać do 
wiadomości publicznej „nagą, wolną 
od romantyzmu prawdę wiernego 
kamerdynera? 

Zresztą, nie wnikajmy w te ukryte 
dla nas powody. Nie odzierajmy le- 
gendy meyerlingowskiej z tego co 
stanowi jej istotny urok: tajemniczo- 
ści. Co to komu szkodzi, że dwa 
strzały z przed pół wieku, które prze- 
rwały idyllę zakazanej miłości arcy- 
księcia do baronówny będą nadal 
jeszcze budziły echo w romantycznie 
nastrojonych sercach ludzkich? 

T. J—ski. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Olbrzymi pożar w Dziewieniszkach. 
Ogień strawił część miesteczka. Straty sięgają ponad 150 

tysięcy złotych. 
Wizoraj w godzinach wieczorowych w 

miasteczku Dziewieniszki, powiatu oszmiań- 

skiego, wybuehł nagle groźny pożar. Ogień 
powstał z nieustalonej narazie przyczyny w 
zabudowaniach braci Minców, poczem zaczął 
szybko rozszerzać się, obejmując płomienia- 

mi nowe zabudowania. 
Zaalarmowana pożarem lud 

ka przystąpiła szybko do ak. 
łącznie z miejscową stra: ogniewą oraz 
przybyłemi oddziałami straży ochotniczych 
z pobliskich miejscowości. Po kiłkugodzin- 
nych zmaganiach z rozszalałym żywiołem u- 
siało się pożar złokalizować. 

  

miastecz- 
i ratowniczej 

  

   

    

100 osób bez dachu nad głową. 
Wielka pożoga zniszczyła domy miesz- 

kalne Minców, sąsiednie budynki Galki, bra- 
ci Lewin, W. Piotrowicza, Z. Kuszela, Ży- 
borta, Fryzela, Skawy oraz cały szereg bu- 
dynków gospodarczych i sklepów. 

Według prowizorycznych obliczeń straty 
wynoszą ponad 150.000 zł. Ogółem spaliło 
się dziesięć demów mieszkalnych oraz kilka- 
naście innych zabudowań. Bez dachu pozo- 
stało około 100 osób. 

Polieja prowadzi dochodzenie w celu usta 
lenia co spewedowało pożar, tem bardziej, 
że kursują w miasteczku pogłoski, iż pożar 
powstał z podpalenia. (e). 

-Znowu samobójstwo rolnika 
z powodu ciężkiej sytuacji materjalnej. 

Rolnik Burak Wiedzimierz lat 32 miesz- tego karabinu popełnił samobójstwo. Przy- 

kaniec wsi Miasota g m, kraśnieńskiej na  czyna — ciężka sytuacja materjalna. (0). 

podwórku swego demu wystrzałem z obcię- 
-— A 

Brasław. 
W obronie idei. 

Wobec ukazania się notatki w „Dzienni- 

ku Wjłeńskin a 23 marca r. b. w Nr. 

68 z Idołty ij, w którym pod- 

pisany szereg zarzutów 

strzelcom z Milaszow cinowiec, co do 

stosunku ich do relis 2 

Zarząd Powiatowy  Žw 
w Brasławiu, nie wda; 
jest zmuszony podač do public 
mości ki faktów ze współpi 
wieństwa-katolickiego ze Związkiem 
łeckim na terenie tutejszego powiatu. 

Oddział Z. S. w Miłaszowie i Marcinow- 

«each był i jest maltreto ; przez ksjęży 
proboszczów z Idołty i Mi z 

zę sw pracy pasterskiej postawili walkę 

ze Związkiem Strzeleckim. Znane są nam 

fakty, że ksiądz z Idołty rzucał na strzelców 

oszczerstwa o niesumiennem zdobywaniu na- 

gród w konkursach przysposobienia rolnicze- 
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ej wiado- 
ducho- 
Strze- 

    

      

    

        
    

     

    

     

   
    

  

   

      

   

      

go. Niezaprzeczonym faktem jest. že pro- 

boszcz z Mior jeżdżąc po kolędzie nie wstę- 

pował do cht, w których znajdowali się strzel 

cy, a tem samem pozbawiał ich kartek. 

* Straszenie wiernych piekłem za należenie 

do Strzelca lub współpracę z nim jest na po- 

rządku dziennym. Wymienieni księża nieje- 

dnokrotnie za osnowę swo nauki religjj- 

mej biorą strzelców i ludzi, którzy obecnie 

*ierują nawą państwową. Ks nie chcą 

pamiętać o tem, że Ci, którzy d aj rz 

współnie z Marszałkiem Polski — Józe 

Piłsudskim walczyli w imię sprawiedliw 
narodów o niepodległość Polsk 5а 

mej mierze o wyzwolenie religji, 2 pod uci- 

sku caratu. Demagogiczna walka probosz- 

czów z Idołty i Mior ze Związkiem Strzelec 

kim tak usposobiła wiernych parafjan. że 

zaczynają oni wątpić w to, co rozpoljtyko- 

wani księża głoszą. Jeżeli wymienieni księ- 

ża chcą sumiennie spełni oje obowiązki 

wobec Boga i ludzi, niechaj idą śladami 
idą do szarej braci 

ści Boga i Oj- 

czyzny. echaj uczą młodzież kochać wiel- 

kich bohaterów narodowych. Niech będą dla 

strzelców prawdziwymi duchowymi przewod- 
nikami „nie ze słów lecz czynów”, a wtedy 
sami przekonają się. że żaden ze strzelców 

"mie pójdzje do Rosji Sowieckiej, ale zwięk- 
szy szeregi tych którzy w każdej chwili są 
gotowi swoją piersią przeciwstawić się prze- 

mocy bolszewickiego — wschodu. 
Na miłość boska! Wszak Wy kapłani je- 

steście powołani do siania zjarn zgody. Ra- 

dzimy więc tobie „par ninie*,  narów- 

mi z ks. Dziczkańcem i Swirkowskim, 

  

    

      

       

    

   

  

   

  

abyście zrobili wielkanocny rachunek sumie- 
nia i opamiętali się, bo wyrządzacie niepo- 
wetowaną krzywdę jednej matce — Polsce, 
która była i będzie przedmurzem chrześci 
jaństwa, a strzelcy jej gwardją narodową 
Prezes Zarz. Pow. Zw. Strz. Kwiute Witołd. 

Sekretarz K. Hercun. 

Opsa. 
Z życia i pracy na połu oświaty 

pozaszkolnej, 
Do licznych szkół pow. brasławskiego wy- 

  

   

  

     
   

      

     

  

   
     

    

   

kaz ych żywą działalność pracy społe- 
czno-oświatowej należy zali Publ. Szko- 

1е Powsz. we M Pietkuniszkach, gm. ope- 

skiej, Ludność miejscowa się w więk- 
do 

    

czasu nawiedzają różni 
znaku „Towarzystwa 
tas“ zatru 
dem niena 

   

   

  

   ego co pol & 

T dlatego praca tut. nauczy stwa na tej pla 
cówce jest nadzwyczaj trudna, bo б 
swoich obowiązków nauczania i wyc 
młodzieży, musi zwałe j urabiać dziwnie 
spaczoną opinję o polskiej szkole wśród star 
szej generacji. 

Jednak dzięki niestrudzonym wysiłkom i 

umiejętnemu postępowaniu naue 

Heleny Gruzdówny kier. Szkoły i Anieli Pu- 
tyrówny praca  społ..oświatowa i na tem 

„dzikiem połu* wydaje godne podziwu plo- 

ny. W: dniu 23 kwietnia b. r. w obecności 

p. inspektora szkoln. Piałuchy, licznie zgro- 

madzonego nauczycielst i ludności dziat- 

wa szkolna odegrała prześliczną baśń sceni- 

czną w 4 odsłonach p t. ,„Garbuska* w której 

wzjęło udział przeszło 30 małych artystów. 

Oczom widzów przedstawił się „czarow- 

ny świat bajki* na tle którego wiła się złota 

nić pięknych obrazów, ożywianych doskona 

łą grą dzieci, przybranych w fantastyczite 

stroje krasnoludków, rycerzy, królewiczów i 

t p. Szczery uśmiech na twarzach rodziców 

świadczył o tem że, i jch serca radowały się 
na widok swych maleńkich pociech. 

› „Mir“. 

Z negraniczą. 
Nieudana eskapada handlarzy żywym 

towarem, 
W. rejonie Filipowa zatrzymano podczas 

przekraczania granicy trzech handlarzy Ży- 
wym towarem A. Kapłana, H. Andrzejewieza 

i H. Jungera z Królewca, którzy usiłowali 
przemycić 4 młode dziewczęta. Dziewczęta 
zostały „zrekrutowane* rzekomo na roboty 

rolne do Prus Wsehodnich. 

   

    

     
   

  

  

   

  

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

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

  

= е 

Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   

Dość narzekań i smutkui Śmiejmy się, kto wie -czy świat po- 
trwa trzy tygodnie .. 
rzeć wspan. komedję 
śpiewno - dźwiękową 
W rol. gł.: Harold Lloyd i Barbara Kent. Dla młodz. dozw. 

Kto chce się uśmiać i ubawić musi obej- 

Harold, trzymaj się! 
  

Drugi groźny pożar. 
16 gospodarstw w gruzach i popiołach. 

BARANOWICZE. 29.4. (Pat) 
W dniu 29 b. m. w godzinach rannych 
we wsi Sźezerbinowo, gminy Siwocin 
wybuchł groźny pożar, który, pomimo 
"wysiłków straży ogniowej i miejsco- 
-wej ludności, strawił doszczętnie 16 

gospodarstw wraz z inwentarzem ży” 
wym i martwym. Ogólne straty wy- 
rządzone pożarem wynoszą ponad 50 
tysięcy złotych. Przyczyny pożaru na 
razie nie ustałono. 

Przed 1-ym maja. 
Wystąpienia młodzieży komunistycznej. 

Roziepiacz plakatów — kolporterem ulotek. Wybryk komunistów 
na ul. Wileńskiej. 

Wobec zbliżania się pierwszego maja 
«miejscowi komuniści tradycyjnym swym 
zwyczajem rozpoczęli usilną agitację celem 
urządzenia w dniu tym ulicznych wystąpień 
antypaństwowych. W dniu wczorajszym je- 
den z policjantów, przechodząc obok Ratu- 
sza zauważył rozlepiacza plakatów który je- 
ddnocześnie z plakatami legalnemi rozrzucał 
3 rozlepiał ulotki komunistyczne. Na widok 
policjanta koiporter porzucił ulotki i zaczął 
uciekać w kierunku uliey Wielkiej. Poliejant 

zaczął go ścigać i wkrótce zatrzymał. Pod- 
czas badania zatrzymany zeznał, że ulotki 
otrzymał od jakiegoś nieznanego mu bliżej 

SE który go za to sowieie wynagro- 

Dalsze dochodzenie w toku. 
Przedwczeraj grupka wyrostków komu- 

mistycznych urządziła masówkę przy zbiegu 
ulic Wileńskiej i Poznańskiej, wznosząc о- 

krzyki antypaństwowe i rozrzucając ulotki 
komunistyczne. Na widok zbliżającego się 
policjanta „młodzież komunistyczna* roz- 
pierzchła się. Dwóch z pośród nich zatrzy- 
mano i odstawiono do aresztu centralnego. 

Również wczoraj o godzinie 5 p. p. jacyś 
narazie nieujawnieni sprawcy rozrzucili na 
ulicy Nowogródzkiej kilka ulotek komuni- 
stycznych. Komuniści rozpierzehli się przed 
przybyciem policji. Sztandar usunęła straż 
ogniowa. 

Wi związku ze wzmożoną pierwszomajo- 
wą agitacją komunistyczną na terenie po- 
wiatów województwa wileńskiego, policja z 
polecenia władz sądowo-śledczych przepro- 

wadziła szereg rewizyj i aresztowań. Zatrzy- 
mano kilku wywrotoweów i agentów komu- 

nistycznych. Zostali oni osadzeni w wię- 
zieniu do dyspozycji prokuratora, 

Afera filmowa w Wilnie. 
Połicja Śledcza miasta Wilna prowadzi 

»obeenie dochodzenie w takiej sprawie: Przed 
niedawnym czasem przybył do Wilna nieja- 
*%i Adrjanowicz, który podał się za przedsta- 

wiciela większego biura filmowego i ogłosił 
urbi et orbi że otwiera w Wilnie filję biu- 
ra, wobce ezego pragnie zaangażować kilku 
"współpracowników na stałe i dobrze płatne 
posady. Oczywiście ubiegających się o po- 
sady nie zabrakło. Zgłaszali się stale do 
„pana dyrektora“, który wszystkich uprzej- 
«mie przyjmował i posady „murował z waru- 

neczkami* że wpłacą na jego konto bieżące 
w P. K. O. kaucję w wysokości od paruset 
zł. załeżnie od zamożności. Po pewnym eza- 
sie kiedy przyszli pracownicy filmowi zgło- 
sili się do „pana dyrektora* po pracę oka- 
zało się, iż takowy wyjechał z Wilna przy- 
właszczając sobie jednocześnie kiłka tysięcy 
zł. wniesionych przez latwowiernych peten- 
tów na jego konto do P. K. O 

Oszukani złożyli skargę do prokuratora, 
który skierował sprawę do polieji, celem 
przeprowadzenia dochodzenia. (e). 

  

Podobno miasto wydzierżawiło Aitarję, czynsz się płaci. Kiedy 

rozpoczną się reboty koto jej regulacji? - EE? я 
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Wilno — Moniuszce, 
W dniu 4 czerwca b. r. upłynie 60 

lat od chwili zgonu Stanisława Mo- 
niuszki (zmarł 4 czerwca 1872 r.). 
Jak wiadomo, Zrzeszenie Związków 
Śpiewaczych Rzeczypospolitej orga- 
nizuje w całej Polsce uroczyste ob- 
chody ku czci Moniuszki. Również w 
Wilnie odbędzie się w dniach 4 i 5-g0 
czerwca b. r. obchód ku czci Moniusz 
ki. Społeczeństwo nasze z tem więk- 

szym pietyzmem złoży hołd pamięc! 
wielkiego kompozytora, iż Moniusz- 

ko 18 lat swego życia spędził w Wil- 

nie w latach od 1840—1858, w któ- 
rym to czasie zamieszkiwał w domu 
przy ul. Niemieckiej Nr. 3 i tutaj 

skomponował większą część swych 

pieśni i ..Halkę*. Dom przy ul. Nie- 

mieckiej Nr. 3 był własnością państ 

wa Miillerów. z których córką ožen'i 

się Moniuszko w roku 1840 i od tego 

czasu osiadł w Wilnie. 

Z inicjatywy Wileńskiego Związku 

Towarzystw Śpiewaczych powstał w 

Wilnie komitet organizacyjny obcho- 

du ku czci Moniuszki. Na przewodni- 

czącego komitetu zaproszono p. woje 

wodę Beczkowicza. W skład komi: 

tetu wykonawczego weszli przedsta” 

wiciele m. Wilna, tutejszego Świata 

artystycznego, muzycznego, wojsko- 

skowości, duchowieństwa, prasy i 

szkolnietwa. Na posiedzeniu komitetu 

w dniu 28 b. m. ułożono w zarysach 

program obchodu. Na obchód się zło- 

żą koncerty, w czasie których wyko- 

nane będą utwory Moniuszki, wyjąt- 

ki z jego oper i t. d. Równocześnie od 

będzie się w Wilnie wystawa pamią- 

tek moniuszkowskich. Z okazji ob- 

chodu odnowiony będzie pomnik Mo- 

niuszki na placu św. Katarzyny. 

Prezydent Folejewski 
z dniem 1 maja ustępeje. 

Ustępujący prezydent Folejewski 

przekazuje, jak się dowiadujemy, z 

dniem dzisiejszym urzędowanie na rę. 

ce wiceprezydenta Czyża, który funk- 

cje te pełnić będzie aż do czasu obję- 

cia stanowiska przez. nowego pre- 

zydenta miasta. 

Zatwierdzenie wybt rów 
prezydenta miasta 
przekazano M. 5. W. 

Jak się dowiadujemy, władze wo- 

jewódzkie przesłały w dniu wczoraj- 

szym protokół Rady Miejskiej o wy- 

borze nowego prezydenta miasta do 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

celem ostatecznego zatwierdzenia. 

Związek Obrońców Wilna 
i b. Żołnierzy Litwy Środkowej 

W dniu 23 b. m. w sali Wojewódzź 
twa w obecności około 100 osób odby 
ło się walne konstytuujące zebranie 
obrońców Wilna i b. żołnierzy Litwy 
Środkowej. Ukonstytuował się za- 
rząd główny Związku, którego preze 
sem wybrany został jednogłośnie p. 

sen. Witold Abramowicz. 
W toku obrad uchwalono zwołać 

na dzień 4 i 5 czerwca b. r. II zjazd 

  

uczestników walk o Wilno z całej 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komitet organizacyjny zjazdu 

zwraca się do zainteresowanych osób 

z prośbą o zgłaszanie pisemne swego 

uczestnictwa w zjeździe i o podanie 

nowych sprawdzonych adresów, ce 

lem sprawnego doręczenia zawiado- 

mień i kart uczestnictwa. Zgłoszenia 

nadsyłać należy do Sekretarjatu Zwia 

zku, który mieści się w Wilnie przy 

ul. Wielkiej 55 — Ratusz w lokalu 
byłej bibljoteki miejskiej. Komitet u 
rzęduje codziennie od godz. 18 do 20 

w tvm lokalu, 

Zjazd Z. N. S. P. 
W dniach 5. 6 i 7 maja b. r. od- 

będzie się w Wilnie w sali Šniadec- 
kich U. S. B. 10-te doroczne zgroma” 
dzenie okręgowe Związku Nauczy* 
cielstwa Polskiego w Wilnie. Podczas 
zgromadzenia odbędzie się w dniu 5 
maja o godz. 20 w sali Śniadeckich 

   

uroczysta akademja z okazji 10-lecia 
okręgu wileńskiego Związku Nauczy* 
cielstwa Polskiego. Akademja trans 
mitowana będzie przez wileńską roz- 
głośnię. W dniu 6 maja odbędzie się 
z okazji 10-lecia raut w salonach Ka- 
syna garnizonowego. 

Gwałciciel nieletnich. 
Do władz śledczych wpłynęła w tych 

dniach skarga na niecne sprawki kierownika 
pewnej szeroko rozgałęzionej organizacji kul- 
turalno-eświatowej. Jak wynika z treści skar 
gi osobnik ów od dłuższego już czasu gwał- 
cił nieletnie dziewczynki w wieku mniej 
więcej od 14 do 16 lat — córki członków i 

członkiń związku. 
Sensaeyjną tą skargą zainteresowały się 

władze śledcze, które wdrożyły energiczne 
dochodzenie. Nazwisk oraz bliższych szeze- 
gółów, ze względów zrozumiałych narazie 
ujawnić nie możemy. (e). 

2 miesiące aresztu i 5000 zł. 
odszkodowania za podrabia- 

nie firmy. 
Niedawno w Wydziale V Sądu Okręgo- 

wego w Łodzi odbyła się rozprawa przeciwko 
Abramowi Lewjnowi, właścicielowi kilku 
kamienie i fabryki gilz „Bristol*. Wedle ak- 
tu oskarżenia Lewin umieszczał na swoich 
wyrobach nazwę „Preparowatki* zarejestro- 
waną w Urzędzie Patentowym przez znaną 
fabrykę gilz „Sokół* i dotyczącą, specjalnej 
fabrykacji gilz z watą, która neutralizuje 
wedle specjalnego patentu nikotynę. 

Po przesłuchanju świadków i po wywo- 
dach prokuratora i adw. Stan. Kawczaka sąd 
skazał Lewina na 2 miesiące bezwzględnego 
aresztu i zasądził 5.000 zł. powództwa cy- 
wilnego. Surowy ten wyrok, skazujący kup- 
ca łódzkiego, obudził wielkie zainteresowanie 
nietylko w kołach handlowych ale i wśród 
szerokiej publiczności, która często pada о-- 
fiarą bezwartoścjowych artykułów, podszy- 
wających się pod nazwy uznanych wyrobów. 

LE Ń SK I 

Środa Stanisławy Wysockiej, 
Po prezbytym u nas sezonie, naj- 

znakomitsza tragiczka polska, p. Sta- 
nisława Wysocka opuszcza Wilno. 
Związek Literatów Wileńskich poś- 
więcił jej jeden wieczór środowy w 
swojej „bazyljańskiej* siedzibie. Zło 
żyły się na to pożegnanie: referat p. 
Tadeusza Byrskiego, który jako przed 
stawiciel młodego pokolenia aktor- 
skiego w słowach pełnych pietyzmu 
mówił o stosunk" tego pokolenia do 
takiej nauczycielki, jaką jest p. Wy- 
socka, oraz Świetna jednoaktówku 
Bernarda Shaw'a p. t. „Czarna dama 
z sonetów*, wystawiona estradowo, 
t. j. recytowana bez kostjumow i de: 
koracyj. Treścią jej jest zabawna przy 
goda Szekspira z królową Elżbietą, 
w której to przygodzie bierze udział 
opiewana przez wielkiego poetę „Сха- 
rna Dama“, dworka królowej oraz 
gwardzista strzegący pałacu. 

Słuchając tego prawie eksperymen 
tu, można sobie było uprzytomnić z 
całą wyrazistością, co znaczy słowo. 
prawdziwie utalentowane słowo, 

krzące się djamentami dowcipu ta- 
kiego mistrza jak Shaw. Zbędne by- 
ły jakiekolwiek dekoracje, cała siła 
była tu w pysznym djalogu i błysko- 
tliwym i głębokim i bardzo ciekawym 
jeszcze dlatego dla polskiego słucha- 
cza. bo tak charakterystycznie angie! 
skim w pewnych, merytorycznych 
punktach. : 

Pierwszorzędną też znałazł inter- 
pretację współczesny lord Paradoks 
w wykonaniu postaci tej jednoaktów 
ki, przez p. Wysocką jako królowę 
Elżbietę, p. Kamińską jako Czarną 
Damę z sonetów, p. Wyrwicza, jako 
Szekspira i p. Jaśkiewicza, jako gwar 
dzistę. 

Słuchaczów było b. dużo. że chyba 
do maksimum pojemności sali zeb- 
rań środowych. 
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WSZYSCY SZUKAJĄCY RADY 
jak wybrnąć z trosk i zmartwień, spo 
wodowanych kryzysem gospodar- 
czym, niechaj uważnie przeczytają 
niniejsze ogłoszenie! Spokojny byt, 
zamożność i bogactwo — to zda się 
nieosiągalne dziś marzenie. Apatycz* 
nie spoglądają wszyscy na skutki 
kryzysu, nie próbując nawet znaleźć 
sposobu wyjścia z sytuacji. Nie zdają 
sobie może sprawy z tego, że uśmiech 
fortuny, spokojną przyszłość zapew- 
nia w dzisiejszych czasach jedynie 
Polska Państwowa Loterja Klasowa, 
której płan gry w obecnej 25-ej Loter 
ji jest najlepszym i najkorzystniej: 
szym z wszystkich dotychczasowych, 
dając graczom kolosalne szanse, przy 
nader drobnem ryzyku. Powiększo- 
no znacznie iłość średnich i wielkich 
wygranych, zwłaszcza zaś premij, 
których liczba osiąga dziś niepraw- 
dopodobną wprost cyfrę 211! Bardzo 
wielka ilość wygranych po 300.000, 
150.000, 160.000, 75,000, 66.000, 50 
tys.. 30.000, 25.000, 20.000 i t. d. i t. d., 
z główną wygraną w kwocie 1.000.000 
ZŁOTYCH na czele — oto plon jed- 
nej tylko Loterji, jaki przypadnie w 
udziale tym, którzy nie poskąpią dro- 
bnej sumy dla zapewnienia sobie 
szans wygrania. Loterja Państwowa 
jest dziś niemal jedynem źródłem o- 
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siągnięcia bogactwa w gołówce. Co 
drugi los wygrywa! Ogólna suma wy- 
granych wynosi około 25 miljonów 
Złotych. Przy zakupnie losów kiero- 
wać się należy pewnemi wskazówka- 
mi, które na zasadzie długoletniego 
doświadczenia okazały się niezawod- 
ne. I tak wybrać należy kolekturę, w 
której pada najwięcej głównych i 
wielkich wygranych. Taką najwięk- 
szą, a zarazem najszczęśliwszą kolek- 

turą w kraju jest bezsprzecznie „„Na- 
dzieja”, we Lwowie, ul. Sykstuska 6, - 

która w każdej niemal klasie wypła- 
ca wielkie wygrane. Klienci tej kolek- 
tury nie bez racji mienią się być 
„szczęściarzami*, niejednokrotnie u- 
śmiechnął się im bowiem szczęśliwy 
los. Nie zwlekajcie więc i zamawiaj 
cie natychmiast losy w cenie: ćwiart- 
ka — ZŁ. 10.—, połówka — Zł. 20.—, 
cały — Zł. 40—, bo ciągnienie 1-ej 
klasy rozpoczyna się już 19 maja b. 
r.| Wystarczy przesłać zamówienie 
na korespondentce: a szczęśliwe losy 
wraz z blankietem P. K. O. na wolną 
od porta przesyłkę należytości po od- 
biorze tychże, prześle Wam NAJWIĘ- 
KSZA i NAJSZCZĘŚLIWSZA KOLE- 
KTURA W KRAJU „NADZIEJA, 
LWÓW, SYKSTUSKA 6. > 
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Prace w Bazylice. 
W dniu wczorajszym odbyło się 

posiedzenie Komisji Technicznej Ko 
mitetu Ratowania Bazyliki. Obradom 
przewodniczył dyr, Zubielewicz. Na 
wstępie p. prof. Kłos złożył szczegó” 
łowe sprawozdanie z całokształtu 
prac badawczych prowadzonych 
przez Komisję Techniczną za okres 
od sierpnia roku ubiegłego do dnia dzi 
siejszego. Po zatwierdzeniu sprawoz- 
dania rozpatrywano projekt wzmoc* 
nienia i zabezpieczenia pękniętego 

fundamentu pod drugim południo 
wym filarem. W wyniku narad po 
słanowiono w najbliższym czasie 
przystąpić do wzmocnienia omawia” 
nego filaru przez opasanie go żelazne 
mi pasami. Wkońcu omawiana była 
sprawa wiercenia studzienek i bada* 
nia stanu i kierunku wód podskór: 
nych, przyczem wyjaśniło się, że wy- 
kopano dotychczas 9 studzienek, w 
których 3 razy dziennie przeprowa 
dzane są pomiary wód. 

130-iecie straży pożarnych. 
Dnia 26 maja r. b. w Wilnie ob- 

chodzone będzie 130-lecie straży og- 
niowej. W związku z tym jubileu- 
szem w Wilnie odbędzie się walny 
zjazd delegatów wszystkich straży 
ogniowych Rzeczypospolitej. Wileń- 

KRO 
| Sobota 

30 
Kwiecień 

  

         
Dziś: Katarzyny. 

Jutro: Filipa i Jakóbs. 
  

Wschód słońca —g. 3 m. 45 

Zachód » —g. !8 m.47 

Spostrzeżenia Zakładu Mstoerciegi! U. $. В. 
w Wiłałe z dnia 29 IV — 1982 reku. 

Cišnienis środnis w milimetrach: 763 

Temperatura śradzie Ą- 8? C. 

» najwyższe: Ą- 13“ С. 
> majniżzzu — 2° С. 

Opad: — 
Wiatr: północny. ы 

fendencja: wzrost, potem słaby spadek, 

Uwagi: pogodnie, rano mgła. 

OSOBISTA 
— P. Adam Piłsudski u p. Wojewody. W. 

dniu 29 b. m. p Adam Piłsudski, powołany 
na stanowisko delegata rządowego przy Ma- 
gistracie m. Wilna, z okazji objęcia swych 
czynności złożył wizytę p. wojewodzie wi- 
leńskiemu Beczkowiczowi. P. Wojewoda od- 

był z p. delegatem Piłsudskim dłuższą kon- 
ferencję w sprawach finansowych miasta. 

MIEJSKA. 
— Święto pułkowe 11 p. uł. W. dn. wczo- 

rajszym do Wilna przybyła delegacja 11 puł 

ku ułanów i została przyjęta przez prezyd- 

jum Magistratu. Delegacja zaprosiła przed- 

stawicieli miasta na święto pułkowe, -które 

odbędzie się w dniu 15 maja w Ciechano- 
wie, gdzie pułk ten obecnie stacjonuje. Ma- 

gistrat zaproszenie to przyjął i obiecał do 

Ciechanowa delegować swego przedstawicie- 
la. 

Zaznaczyć należy, że 11 pułk ułanów w 

r. 1919 chlubnie odznaczył się w walkach 

o Wilno, krwią swych żołnierzy obficie prze 

laną na ulicach naszego miasta przyczynia- 

jąc się do wyzwolenia Wilna z pod okupa- 
cji bolszewickiej. W uznaniu zasług pułku 

Wlilno ufundowało mu sztandar. 

— Szoterzy b. „Spółdzielni* ubiegają się 

© pracę. Onegdaj wiceprezydent Czyż przy- 
jał delegację szoferów b. „Spółdzielni*, któ- 

ra powołując się na umowę miasta z Arbo- 
nem prosiła o zatrudnienie bezrobotnych 

szoferów. Wiiceprezydent Czyż wyjaśnił de- 
legacji, że sprawa angażowania personelu 
przez Arbon jest obecnie przedmiotem ba- 
dań specjalnie powołanej w tym celu Komi- 
sji. 

— Memorjał Pracowników Miejskich. 
Związek Pracowników Miejskich złożył w 
dniu wczorajszym memorjał do Magistratu 
w sprawie zaliczki świątecznej wydanej pra- 

cownikom miejskim w roku 1929, która o- 
becnie od 1 maja ma być potrącana. Zwią- 
zek domaga się niepotrącania zaliczki aż do 
decyzji Rady Miejskiej. Memorjał wpłynie 
na porządek dzienny najbliższego posiedze- 
nia Magistratu. 

— Zamknięcie ruchu kołowego. W” dniu 
wczorajszym zamknięty został ruch kołowy 

„do 3-ej p. p. 
S. K. 

ska straż ogniowa w dniu jubileuszu 
otrzyma piękny sztandar od związ- 
ków straży pożarnych Ziemi Wileń- 
skiej. Obecnie wyłonił się Komitet 
obchodu, który czyni przygotowania 
do jubileuszu. 

  

na ulicy Bakszta na odcinku od ulicy Sa- 
wicz do Subocz. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Społeczne Biuro Pośr. Pracy Brat. 

Pomocy PMAUSB., podaje do wiadomości, 
że wpłynęła oferta korespondenta wileńskie- 
go — OZAKN-u, poszugującego agentów do 
rozsprzedaży „Rocznika Prawa i Ekonomii”. 
Tytułem wynagrodzenia agenci otrzymają 10 
proc. od ceny sprzedażnej (8 zł.). Zgłaszać 
się: Bratnia Pomoc (Wielka 24) w godz. 
urzędowania, 

— XV Ogólnopolski Zjazd Delegatów 
Bratnich Pomocy w Wilnie. W dniach 3, 4 
i 5 maja 1932 r. ze wszystkich polskich śro- 
dowisk akademickich przybędą do Wilna 
delegaci Bratnich Pomocy, aby na XV zwy- 
czajnej Sesji Rady Delegatów poruszyć naj- 
donioślejsze i najbardziej żywotne sprawy 
życia akademickiego. S — 

Między innemi rozpat ane będą: Spra- 
wa pomocy zdrowotnej kolonij letnich; 
sprawa domów akademickich; sprawa rac- 
jonalnej kontroli w organizacjach samopo- 
mocowych; rola organizac, samopomoco- 
wych; stosunek do kół prowincjonalnych. 

Dzięki tak wielkiej doniosłości powyż- 
szych kwestyj, Zjazd nabiera dużego znacze- 

  

  

        

nia dla ogólnopolskiego życia akademickie- , 
go. 

Z KOLEL 
— Przewozowe przedsiębiorstwo kolejowe. 

Z dniem 6 maja na stacji kolejowej w Wil- 
nie ma być uruchomione dowozowe 
przedsiębiorstwo kolejowe.  Przedsiębior- 
stwo to trudnić się będzie przewożeniem 
drobnych przesyłek kolejowych z lokału na- 
dawcy na stację, oraz przesyłki przewie- 
zione pociągiem ze stacji dostarczane będą 
do mieszkań przedsiębiorstw handlowych i 

P> 

Za czynności swe przedsiębiorstwo kole- 
jowe pobierać będzie opłaty według taksy 
zatwierdzonej przez Okręgową Dyrekcję Ko- 
lejową. 

  

GOSPODARCZA. 
Pauperyzaeja gospodarstw rolnych 

przedmiotem narad Komisji podatkowej. W! 
dniu wczorajszym w Urzędzie Wojewódzkim 
pod przewodnictwem wojewody wileńskiego 
odbyło się posiedzenie komisji podatkwej. 
wyłonionej przez Wojewódzki Komitet do 
spraw Finansowo-Rolnych. Na posiedzeniu 
tem rozpatrzono szereg spraw związanych z 
udzieleniem rolnikom ulg przy spłacie zale- 
głych podatków z roku 1931. 

Pozatem omówiono sprawę pauperyzacji 
gospodarstw rolnych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Na dzień 3-go Maja. Wszelkie mater- 
jały do W. Kwesty na 3-go Maja jak nalep- 

ki, chorągiewki. znaczki do rachunków i t. p. 
są do nabycia w Biurze Centralnego Zarzą- 
du Polskiej Macierzy Szkolnej ul. Wileńska 
23 m. 9. Biuro czynne od godz. 9-ej rano 

i od 5-ej do 7-ej wiecz. 
M. „Odrodzenie*. W niedzielę 

dnia 1-go maja o godz. $-ej min. 15 Msza 
św. poczem wycieczka za miasto. 

  

W sebotę dn. 30-go kwietnia r.b. o godz. 9-ej wiecz. odbędzie się 

ZABAWA TANECZNA 
PRZY DŻWIĘKACH JAZZBANDU 

Bufet obficie zaopatrzony na miejscu 
Całkowity dochód przeznacza się na zapomogi dla bezrobotnych drukarzy. 

  

Poczta Confetti 

Do УАРЕ п МОУННС 
* koniczynę czerwoną i białą 

oraz tymotkę — przyjmuje 

Skład maszyn i narzędzi rolniczych 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 
Wilno, Zawelna 11-a 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walne Doroczne Zebranie Cechu Kuch- 
mistrzów w Wiilnie odbędzie się w piątek 
dnia 6 maja b. r. o godzinie 6 w pierw- 
szym terminie, o 7-ej wiecz. w drugim termi- 
nie w lokalu przy ul. Bakszta 1. 

KOMUNIKATY. 

— Muftjat podaje do wiadomości mu- 
zułman, że 3 maja, w dniu Święta Narodo- 
wego o godzinie 10 rano odbędzie sę w me- 
czecie nabożeństwo. 

ZABAWY. 

— Dancing Z. P. O. K. Miłem zapocząt- 
kowaniem zielonego karnawału, będzie nie- 
zawodnie „Czarna Kawa“ Dancing, 1 у 
na u Czerwonego Sztralla ul. Mickiewicza 12 
już dzisiaj w sobotę w dniu 30 b mies. 
przez Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, 
na cele kulturalno-ošwiatowe ZPOK. 1 о- 
chronki prowadzone przez Związek. 

Doborowe towarzystwo, stna orkiestra 

do tańca, doskonale zaopatrzony i tani bufet. 
oraz szereg niespodzianek i akcyj są naj- 
lepszą gwarancją wesołej zabawy, to też nie 
powinno zbraknąć nikogo klo się chee 
brze i tanio zabawić, - świadomoś 

y dochodu na pro- 

ronek. 

  

  

  

    

  

        

     
   

  

wadzenie Świetlic i 
Początek „Czar 

23. Wstep za 
otrzymać w Cukierni Sztralla, w Sekret 
jacie ZPOK. Jagiellońska 3 m. 8 1 u pań 

gospodyń. 

<— Wiełka Zabawa Taneczna w Związku 

Drukarzy (Bakszła 8). Dziś, L |. 

dnia 30 b. m. odbędzie 
Taneczna w Związku Dru 

Do tańca przygrywa dc 
Początek o godz. 9 wiecz. 

Bufet obficie zaopatrzony na 

RADIJO "= 
SOBOTA, dnia 30 kwietnia 1932 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: 
Iwowa. 14.10: Program dzienny. 14,15: 
pomniane płyty. 15,15: „Z życia prowincji 
— pogad. 15,30: Aud. Konwentu „„Batoria”. 
15,40: Koncert dla młodzieży. 16,10: „Ziemia 
i ludność Polski współczesnej* — odczyt. 
16,30: Recital E, Caruso (płyty). 16,40: Co- 
dzienny odcinek powieściowy. 16,50: Koncert 
życzeń (płyty). 17,10: „Zygmunt III Waza* 
17,35: Aud. muzyczna. 18,05: Audycja dla 
dzieci: „Bitwa z ludożercami*. 18,30: Kon- 
cert. 18,50: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół. Roln, 
19,00: Tygodnik litewski. 19,1 adrans 
akademicki. 19,30: Wiad. sport. 1 : Pro- 
gram na niedzielę. 19,45: Prasowy dziennik 
radjowy. 20,00: Feljeton. 20,15: Wielki kon- 
kurs muzyczny Rozgłośni Wileńskiej. Wie- 
czór V (ostatni). 20,45: Koncert życzeń. 21,556 
Feljeton. 22,10: Koncert chopinowski. 22,40: 
Kom. i muzyka tan. 23,00: Aud. liter. 23,30: 

Płyty. 

      

w 

  

roku. 

Poranek ze 

  

  

     

    

   

NIEDZIELA, dnia 1 maja 1932 roku. 

9,00: Cicha msza z Ostrej Bramy. 9,50: 

Transmisja nabożeństwa z cerkwi wołoskiej 

we Lwowie. 11,55: Sygnał czasu. 12,10: 

Kom. meteor. 12,15: Poranek z  Filharm. 
14,00: „Pogadanka o łąkach" — djalog. — 

14,20: Aud. rolnicze i muzyka. 15,15: Aud. 

żołnierska. 15,55: Audycja dla dzieci. 16,20: 

Audycja dla wszystkich Nr. 5. 17,30: „Dar 

Narodowy 3 maja* — odczyt. 17,45: Kon- 
cert. 19,00: Litewska andycja literacka. 19,20: 
„Poradnia wychowawcza Nr. 13%. 19,40: Pro- 
gram na poniedziałek. 19,45: Słuchowisko. 

20,15: Koncert. 21,35: Kwadr. liter, 21,50: Re- 
cital wiolenczelowy. 22,40: Kom. i muzyka 
taneczna. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
BRAK ŚRODKÓW) DO ŻYCIA — PCHNĄŁ 

DO SAMOBÓJSTWA. 
7 

Cecylja Blosmanówna, lat 22, (Wielka 

39) w celu pozbawienia się życia wypiła 

esencji octowej. Lekarz Pogotowia Ratunko- 
wego po udzieleniu pomocy odwiózł desperat . 
kę w stanie nie zagrażającym życiu do szpi - 
tala Sawicz. —Przyczyna — brak Środków 
do życia. 2
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TEATR ! MUZYKA 
— Na Pohulance sztuka z czasów rewołu- 

cj rosyjskiej. Dziś w sobotę 30 kwietnia o 
godz. 8-ej w. „Car Lenin“, sztuka Franciszka 
Porche, zawierająca całą epopeję niewiaro- 
godnej karjery Lenina, który od zwykłego 
spiskowca, poprzez niebywałe koleje prze- 
znaczenia i wielką siłę swego charakteru, 
stał się największym w historji dyktatorem. 

Jutro, w niedzielę 1 go maja o godz. 8-ej 
w. przedstawienie dla T. U. R. 

— Premjera nowej komedji w „Lutni*. 
Dziś, w sobotę 30 kwietnia o godz. 8-ej w. 
po raz pierwszy weźmiemy udział w wesołej 
komedji „Dama w jedwabiach*, która humo- 
rem swym i wdziękiem rozpogodzi lica naj- 
zaciętszego nawet melancholika. Czegóż nie 
potrafi zrobić i odmienić kobieta, kobieta 
piękna, której czar tak włada światem. Roz- 
prasza smutki, jest symbołem radości, lub 
sieje zniszczenie, wojny i niezgodę. Kobieta 
zmienna i kapryśna a taka czarująca: W ko- 
medji tej ukazuje nam właśnie autor taką 
kobietę. Rolę tytułową odtwarza p. Breno- 
czy. Dalszą obsadę stanowią: p. p. Jasiń- 
ska, Stnisławska, Zielińska, Wyrwicz, Jaš- 
kiewicz, Moranowicz i inni. 

Jutro, w niedzielę 1 maja o godzinie 8-ej 
wiecz. „Dama w jedwabiach*. po raz drugi. 

— W niedzielę po południu „Mam lat 26% 
na Pohalanee. Początek o 4 p. poł. Ceny 
popołudniowe. 

— Premjera sztuki Rostworowskiego — 
na Pohulance. Wie wtorek dnia 3-go maja 
o godz. 8-ej wiecz. jedyne przedstawienie 
znanej sztuki Rostworowskiego ,„Niespodzian- 
ka*, która w swoim czasie wywołała wielkie 
poruszenie w Warszawie, Krakowie i Pozna- 
niu. W sztuce tej wystąpi pożegnalnie Sta- 
nisława Wysocka, po raz ostatni przed wy- 
jazdem z Wiilna na dłuższy okres czasu. 
Wiilno zobaczy p. Wysocką w roli Matki, 
w której stwarza ona niezrównaną kreację. 

      

— „Zemsta* jako przedstawienie Jubi- 
łeuszowe 25-łecia Teatru Polskiego w Wilnie 
W: sobotę przyszłego tygodnia o godz. B-ej 
w. w dniu 7-go maja — uroczyste przed- 
stawienie jubileuszowe 25-lecia istnienia Te- 
atru Połskiego w Wilnie. Dana będzie je- 
dna z najlepszych komedyj Fredry „Zemsta 
w której wystąpi jako „Podstolina“ Nuna 
Młodziejowska, założycielka pierwszego pol- 
skiego Teatru w Wiilnie. Komedję tę przy- 
gotowuje i daje niezwykle ciekawą, nową 
oprawę sceniczną lwo Gall, znany artysta- 
malarz. Po przedstawieniu odbędzie się raut 
w małej Sali Miejskiej. (ul. Hetmańska 1). 
Blety na raut w cenie 3 zł. do na- 
bycia w kasie Teatru „Lut 

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

KINA I FILMY 

„PUSZCZA* w „wolneį przerėbce“ 

(Casino — Hollywood). 

    

  

Co powodowało p. Biskem, że właśnie 
ten temat wziął — trudno zgadnąć „Puszcza* 
Weyssenhoffa, jest bardzo pięknem dziełem, 
ale. bardzo trudnem do przetransponowania 
na ekran. Sama fabuła, a raczej jej akcja 
zbyt mało ma momentów o czysto kinowej 
dynamice, aby się nadawała do scenarjusza. 
Oczywiście reżyser o wyjątkowym,  potęż- 
nym talencie, wygrałby z tych motywów 
pieśń nawet wspaniałą, ale takich jest zaled- 

KU RJE R Ww 

wie paru na Świecie, a u nas jeszcze się nie 
okazał ani jeden. „Puszcza”* -— powieść, ma 
zbyt wiele opisowości, zbyt wiele refleksyj, 
aby się specjalnie narzucała jako temat do 
filmu. Nie widzę reżysera w Polsce, któryby 
umiał to wszystko wyłożyć w mowie ekra- 
nu. To co jest najpiękniejsze w „Puszczy* 
Wkyssenhoffa, pozostało poza filmem, nie 
mogąc przedostać się przez sito p. p. Drom- 
lewiczowej i Biskego (scenarjusz i režyserja). 
Przeszła tylko dosyć nieskomplikowana in- 
tryżka, i nieudane próby oddania tego cza- 
ru „puszczy, który tak pięknie maluje Wey- 
ssenhoff. Niesamowity urok rzucony przez 
Teo na bohatera powi jego szamotanie 
się w sieci tej Circe, zwycięstwo uroku mło- 
dości i świeżości jej młodziutkiej rywalki z 
Polesia — wszystko to podane tak subtelnie 
i bogato przez Weyssenhoffa, tu prymitywi 
zuje się do poziomu Rodziewiczówny 
nie rzec jeszcze gorzej — Mniszkówny... 
ezję, psychologję, charakterystyczność, plas- 
tykę, djabli wzięli i nie może wynagrodzić 
ich (t. j. poezji etc., a nie djabłów) braku 
nawet tak wdzięczna (choć może nie dosta- 
tecznie w typie) osóbka jak p. Ina Benita 
(pseudonim trochę przesadny), ani tak wspa- 
niała piękność jak p. Nina Grudzińska, ani 
przystojny wiełce p. Karewicz, ani ciekawy 
ale niezbyt nadający się zewnętrznie do po- 
staci Moroza, p. Ordeyg. ani ta para wspa- 
niałych łosi, ani też parę wilków, ani wresz- 
cie wypchany głuszec na gałęzi na którego 
„połują* pp. Karewicz z Ordeygiem. Zdjęcia 
natury poleskiej (?) więcej niż skromne i 
jakościowo ń ilościowo a tej „puszczy” trud- 
no się dopatrzeć. 

Jakże bez porównania wyżej sto- 
ją pod tym względem „Dzikie poła*. W: po- 
równaniu z innemi, połskiemi filmami rzecz 
w sumie poprawna, ale tylko tyle i nic wię- 
cej. Lepiej obejrzeć cię za specjalnie dla 
kina skomponowanym  scenarjuszem, niż 
fabrykować takie „wolne przeróbki”, szko- 
dzące sprawie propagandy literatury pięknej 

  

  

   
   

ТНЕ ВЫ К: 

i kinowo ledwo przeciętne, a daleko pozo- 
stające w tyle poza chwilą obecną w filmie. 

Strona dźwiękowa zesztukowana dość 
niedbale i synchronizowana tak samo. (sk). 

SPORT 
TURNIEJ SZKOLNY. 

Dnia 1 maja 1932 r. na boisku gimn. im. 
Kr. Zygmunta Augusta (M. Pohulanka 7) od- 
będzie się turniej szkolny w piłce siatkowej 
i koszykowej. Zawody zapowiadają się b. 
ciekawie, ponieważ udział biorą najlepsze ze 
społy szkolne, przewyższające kluby. Począ- 
tek punktualnie o godz. 11-ej Podczas zawo- 

dów przygrywać będzie orkiestra szkolna. 

MECZ BOKSERSKI WILNO—ŁÓDŹ (IKP). 

Jak się dowiadujemy reprezentacja Wil- 
na na mecz z I. K. P. (Łódź), mający się od- 
być w dniu I maja o godz. 18 w Sali Teatru 
Ludowego (Ludwisarska 4) została delini- 
tywnie ustałona w składzie następującym: 
waga musza: Bagiński — mistrz okręgu, 
który ostatnio poważnie się poprawił; waga 
kogucia, stały reprezentant Wilna Łukmin 
— mistrz okręgu; waga piórkowa Znamie- 
rowski; waga lekka Matiukow — mistrz ok- 
ręgu; waga półśrednia — Pilnik, wice-mistrz 
Polski, w razie zaś jego niedyspozycji wice- 
mistrz okręgu — Poliksza; w wadze średniej 
wystąpi nieodwołalnie niezastąpiony — 
Wojtkiewicz mistrz okręgu; w wadze ciężkiej 
Konard — mistrz okręgu. 

Mecz niedzielny będzie obfitował w mo- 
menty naprawdę rewelacyjne. — I tak nadz- 
wyczaj ciekawie zapowiada się walka Łuk- 
min — Spodenkiewicz. Ten ostatni zwycięży: 
mistrza Polski wagi koguciej Polusia. Nie- 
stety nie jest pewny stant Pilnika, który 
przed paru dniami wstał z łóżka po grypie; 
w razie zaś walki z Polikszą nie zobaczy- 
my w całej pełni świetnej techniki Garn- 

  

сагКа. Wnlka w wadze ciężkiej będzie cie- 
kawa o tyle, że zobaczymy Konarzewskiego. 
A i pozostałe walki mogą przygotować nam 
szereg niespodzianek. Liczyć się jednak nale- 
ży ze zdecydowaną wygraną gości. 

Goście przyjeżdżają do Wilna w sobotę 
dnia 30 b. m, o godz. 18. Ważenie zawodni- 
ków tego samego dnia o godz. 19. 

1P.P. LEG — 9 P. A. C. 3:2, 

Tym razem 9 P. A. С. zaprezentował się 
znacznie lepiej, niż w walce z Makabi. Go- 

ście wystąpili ze zmienionym składem. Grają 
cy w ich szeregach Ketz, b. bracz krakows- 
kiej Wisły w dniu wczorajszym dał się poz- 
nać, jako bramkarz i to wcale niezły. Prze- 
stawienie to odbiło się dodatnio na samopo- 
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czuciu drużyny, która grała z większą pew- 
nością siebie, stwarzając wiele niebezpiecz- 
nych sytuacyj pod bramką 1 p. p. Leg. Gospo 
darze wypadli dość blado. Cała drużyna gra- 
ła poniżej swej zwykłej formy, nawet nie- 
zawodny Pawłowski dostroił się do ogólne- 
go poziomu partnerów. W tych warunkach: 
wynik meczu 1. p, p. Leg. musi uważać za 
bardzo dla siebie szczęśliwy. Szczerze mówiąe 
nie odźwierciadla on przebiegu gry, która czę 
ściej toczyła się pod bramką 1 p. p. Leg. i 
jedynie świetna gra Zienkiewicza, który po- 
zostawał w rażącym dysonansie do poziomu 
swych towarzyszy nie pozwoliła gościom na 
realne zaakcentowanie swej przewagi. 

Publiczności znacznie mniej niż w dniw 
wczorajszym. 

      

  

Sąd doraźny przy pracy. 
W jednym tygodniu cztery procesy szpiegowskie. 

Czterech skazanych już stracono. 
Jak już donosiliśmy, we wtorek dnia 26 

b. m. sąd okręgowy w Wilnie na sesji wy- 
„Jazdowej w Lidzie w trybie doraźnym roz- 
poznał sprawę Józefa Trubacza i Michała 
Czechowicza, których zdemaskowano jako 
szpiegów na rzecz wywiadu sowieckiego. 

Oskarżonych sąd skazał na śmierć i wy- 
rok wykonano nazajutrz przez powieszenie. 

Wł aferę tę zaplątany był szeregowiec puł. 
ku łotniczego w Lidzie, Kunia, który jako 
wojskowy stanął w czwartek przed doraź- 
nym sądem wojskowym w Wilnie. 

Za zbrodnię, do której wreszcie szer. Ku- 
nia przyznał się, został skazany na śmierć 
przez rozstrzelanie. Egzekucję wykonano 
wczoraj. 

Po osądzeniu szpiegowskiej afery w Li- 
dzie, trybunał doraźny przejechał do Brasła- 

wia celem osądzenia dwu spraw również © 
szpiegostwo na rzecz Sowietów. 

Jedna z tych spraw, w której jako oskar- 
żony występował 25-letni Piotr Masło, rozpo-- 
znawana była we czwartek dnia 28 b, m. 

Podsądnego sąd doraźny uznał za winne- 
go dokonania zbrodni szpiegostwa, a wobec 
tego skazał go na śmierć, 

Egzekucję wykonano jeszcze tegoż wie- 
czora o godz. 20 min. 20. 

Wczoraj przed tymże trybunałem stanął 
Piotr Aniśkowicz oskarżony 0  udzielanie- 
wiadomości wywiadowi sowieckiemu (art. 
1 par, 3 rozp. P. Prez. z dnia 16 stycznia 
19328 r.). 

Do późnego wieczora nie otrzymaliśmy: 
informacji o wyniku procesu Ka-eF.. 

    

  

Od wtorku 

26-go b. m. 
Km Miejskie 

SALA MIEJSKA 
alicea Ostrobramska 5 

Dźwięk. Kino - Teatr | D zi ši 

HELIOS | "Arau 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziś! Najpiękniejszy: 

Tajny kurjer 
Początek o godz. 4. 6, B i 10 wiecz. 

A 0 d w najpiękniejszym 

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

W rolach 
głównych 

Ceny miejec: balkon 30 gr., parter 60 zr. 

Iwan Mozžuchin i Lil Dafower 
Koncertowa orkiestr pod batutą M. Salnickiego. 

Kasa czysna od 3.30 do 10 wiecz. 

Noc w raju 

  

  

Od roku 18:3 istnieje q 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
jadalne, sypialne i ga- 

  

stąpił ze spółki. Izaak Szejman przelał również swe pra- 
wa i obowiązki w spółce na rzecz Chaima Kacowicza i 
Sory-Mery Szejman i wystąpił ze spółki. Zastępcą kie- 
rownika odpowiedzialnego zamiast Borysa Szejmana 
jest Sora-Mera Szejman. 153—VI 

8727. H. Firma: „Cypa Cwiling*. Siedziba przed- 
siębiorstwa została przeniesiona na ul. Dobrej Rady 11 
w Wilnie, 154—VI 

9208. III. Firma: „Jensz Henryk, Jacewicz Włady- 
sław i Spółka”. Spółka została zlikwidowana i wykreśla 

  

Sklep galanteryjny, Firma istnieje od 1931 r. Właści-- 
ciel — Chjena Gejzerykier, zam. w. Święcianach, ul. 
Łyntupska 13-a. Prokurentem firmy jest Chonon Gej- 
zerykier, zam. w Święcianach, ul. Łyntupska 13-a.. 

161—V£ 

13098. I. Firma: „Dawid Haipern* w Wilnie, ul.. 
Stefańska 2. Wyrób pończoch bawełnianych. Firma: 
istnieje od 1931 r, Właściciel — Dawid Halpern, zam. 
w Kamieńcu Litewskim, pow. Brześć n/Bugiem. Proku- 
rentem firmy jest Sora Gawendo, zam. w Wilnie, przy: 
uł. Zawalnej 25 m. 7. 162—VE Dźwiękowe Kino | 

Hollywood 
Mickiewicza 22 

film sezonu—poiskiej 

. złotej serji p. t. 

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

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

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. 

PUSZCZA ст 
Wie!ka47, tel. 1541 

Na 1-szy seans ceny znižone ' 

binetowe, kredensy, się z rejestru. 
stoły, szaty, łóżka It.d. 

Wykwintne, Mocne, 
NIEDROGO, 
ta fógodnych Warnikach 

w dniu 29. II. 1932 r. 
640. III, Firma: „Cukierman Ajzik*. Siedziba przed- 

siębiorstwa została przeniesiona pod Nr. 17 przy ul. 
Rudnickiej w Wilnie. 

730. II. Firma: „Gordon Szymon”, Przedsiębiorstwo 

155—VI 

OODOOOOEEEDODENOJ 

145—VI 

  

Dziśl 
wykonany przez członków 

Bźwięk. Kino-Teatr | rodziny carskiej przebyw. 
p na wygnaniu w Paryžu 

Wielka symfonja śpiewu i tańcal 

NOCE KAUKASKIE 
Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe. 

Najpiękniejsze tańce gruzińskiel 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15. 
  

WKRÓTCE 
wielki monu- 
mentalny film 

wliea Wielka 42. p LAN W? niki i genjuszu ludzkiego. 

I NA RATY. 
RADESZkY HOWOŚCI. 

Wszechświatowy szlagier dźwiękowy 8324 2 
Dramat arystokr. rosyjskiej i gruz. simas 
na emigracji. W rolach gł.: Gina WS 

Manes i Jacgues Catelain. S aa SM aa 
Na |-szy seans ceny zniżone KURJER WILEŃSKI 

Spółka z ogr. odpow. 

Najpotęźniejszy twór tech- DRUKARNIA 
= 4152. II. Firma: 

INTROLIGATORNIA 
  

Dziś! USS 
dram. w 9 akt. p.t. 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(sbok dworca kolejow.) 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

  

wspani 

  

Pocałunek Kochanki (Za późno) 
kreacja wielkiej artystki Henny Porten, której partnerem jest Frank Lederer. 

Początek o g. 5-ej, w święta o g. 4-ej. Następny program: Sprzysiężenie trzech z Jenny Jugo w roli głównej 

Orłowa =»: Gehenna miłości 
W rolach gł: fwan Petrowicz, Vivian Gibson 

Cygańskie romanse i pieśni w języku rosyjskim. 

Dziś najnowsze dźwiękowe wydanie arey- 
łego arcydzieła rosyjskiego p. t 

emigracji rosyjskiej wygnanej z ojczyzny przez bolszewików. 

i Georg Aleksander. 

Dziś wielki podwójny świąteczny program! 

Dzieje rozmiłowanych w soebie 
dwojga 

„ZNICZ 
Wilno, ów. Jańska Hr. 1 

Telefon 3.40. 

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

WYKONYWA 

istot. Najwspanialsza 

Przepiękny dźwiękowy 
dramat w [0-ciu aktach     

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 146—VI 

„Bracia Brenerowie Benjamin 
i Szmuel”*, Na trzeciego wspólnika przyjęto Dawida 
Brenera, zam. w Wilnie, ul. Bosaczkowa 1. 147—VI 

3875. II. Firma: „Samtur Dawid“. Przedsiebiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 148—VI 

„Kaplan Newach“.  Przedsie- 
biorstwo zostalo zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

149—VI 

4168. III. Firma: „Biuro Ekspedycyjno-Transpor. 
towe Zusman Abram". Firma obecnie brzmi: „Biuro 
Ekspedycyjno-Transportowe Abram Zusman*. Wyłącz- 
nym właścicielem obecnie jest Abram Zusman, zam. 
w_ Wilnie, ul. Kwaszełna 21, Wspólnik Abram Gerszon 
Wileński przelał swe prawa i obowiązki w spółce na 
rzecz Abrama Zusmana i wystąpił ze spółki.  150—VI 

  

4880. II. Firma: „Garzon Sinazon*. Firma obecnie 
brzmi: „Roza Garzon Sinazon*. Siedziba w. Wilnie, 
ul. I Szklana 9. Z powodu zamążpójścia właścicielki 
przedsiębiorstwa nazwisko jej obecne brzmi: Garzon 

OGŁOSZENIA Е 
„Kurjera Wileńskiego” 

PRZYJMUJE 

na najbardziej dogodnych warunkach El 

Administracja, Jagiellońska 3 al 

ЕЕЕ ЕЕЕ 

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

ubrać się może za minimalne pieniądze nawet К 
bezrobotny. Skład bogato zaopatrzony w tanie 
korty, cajgi, surówki bieliźniane, płócienka kolo- 

rowe, perkale i inne 

O
D
O
D
D
D
E
F
I
E
W
I
E
 

  

  

  KINO -TEATR | 

MIMOZA 
ul. Wielka Nr. 25 | 

Z WIATREMwZAWODY 
w 6-ciu aktach ze słynnym kowboy'em Hoot Gib- 

sonem. Początek w sobotę i niedzielę o godz. l-ej 

Muzyka dostosow do obrazu. 

LUDZIE DZISIEJSI 
Potężny polski dramat współczesny w IŻ tu aktach 
z udziałem: Lidji Ley, M. Balcerkiewiczówny, 

L. Owron i innych gwiazd ekranu 

  

Ceny znacznie zniżone   — TANIO — Sinazon. 

SOLIDNIE 

oraz zeta: REPO TATTOO 

    PUNKTUALNIE | 

5043. V. Firma: „Z Sztejnberg, M. Sztejnberg, Łan- 
de Ch. R., B. Łande, A. Sztejnberg i M. Kuszelew. 
Odlewnia żelaza Benland — Spółka firmowa w Lidzie”. 

Akuszerka 

arja. Brzezia 
przyjmuje od 9 r. de 7 w. 

151—VI Dr. GINSBERG 
ehoroby skórne, wene 

z ryczne i moczopiciowe 

Wileńska 3 

  

Rojosir Aanilogų. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięte nastę- 

pujące wpisy: 

w dniu 28. I. 1932 r. 
1879. A. Firma: „Fin Izrael*. Przedsiębiorstwo 

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru, 129—VI. 

w dniu 29. I. 1932 r. 
13099. I. Firma: „Kac Hirsz* w Dołhinowie, pow. 

Wilejskiego. Sklep bławatny. Firma istnieje od 1926 r. 
Właściciel — Kac Hirsz, zam. tamże. 163—VI 

13100. I. Firma: „Chaja Kremerowa* w Wilnie, 

ul. Szpitalna 18. Sklep spożywczo-kolonjalny. Firma 
istnieje od 1927 r. Właściciel — Chaja Kremerowa, 
zam. w Wilnie, przy ul, Rudnickiej 17. 164—V] 

  13101. I. Firma: „Berko Kapłan* w Śzczuczynie 

k/Lidy. Drobna sprzedaż towarów „Spo: ywczych, baka- 

lejnych, chleba i bułek. Firma istnieje od 1928 r. 

Właściciel — Berko Kaplan, zam. w Szczuczynie 
k/Lidy. 165—VI 

  

13102, I. Firma: „Klot Elja* w Dziśnie, ul, Środ- 

kowa 18. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 T. 

Właściciel — Klot E zam. tamże. 166—V1 

  

   

    
13103. I. Firma: „Kagan Henia* w Wilnie, ul. Jat- 

kowa 15, Sklep mąki i kaszy. Firma istnieje od 1932 r. 
Właściciel — Kagan Henia, zam. w Wilnie, przy ul. 
Gaona 18. 167—VI 

  

13104. I. Firma: „Chana Kugiel* w Wilnie, uł. 
Rudnicka 25. Skep bławatny. Firma istnieje od 1932 r. 
Właściciel — Kugiel Chana, zam. w Wilnie, przy ul, Za- 
walnej 27 m. 1. 168—VI 

    

13105. I. Firma: „Matla Lidzka* w Szczuczynie 

k/Lidy. Sklep spożywczy. Firma istnieje do 1928 r. 
Właściciel — Matla Lidzka, zam. tamże. 169—VI 

w dniu 3. IL. 1932 r. 
Il. Firma: „Kac Dawid*. Przedsiębiorstwo 

131—VI 
2271: 

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

2509. III. Firma: „Fabryka Wyrobów Papierowych 
Uniwersal Samuel Karkliński*, Przedsiębiorstwo zostało 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 132—Vi 

3011. II. Firma: „Pilnik Sora*. Przedsiębiorstwo 

zostało „zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 135—VI 

12506. II. Firma: „Gordon, Mark i S-ka. Spółka 

firmowa*. Spółka została zlikwidowana i wykreśla się 
z rejestru. 138—VI 

  

„Tejtelbaum Rocha*. Przedsię-   

  

12598. II. Firma: 
biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

140—VI 

12968. II. Firma: „Szapiro Chonon*.  Przedsię- 

biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru 
142—VI 

13004. II. Firma: „Garber Chaim“.  Przedsię- 
biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z WIE 

143— 

13043. II. Firma: „Księgarnia Bialoruska Ignacego 
Miotła”. Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wy- 
kreśla się z rejestru. 

w dniu 4. II. 1932 r. 
12505. II. Firma: „Kozłowski, Pinchos, Grynhołe 

i S-ka*; Spółka została zlikwidowana i wykreśla się 
z rejestru. 137—Vi 

w dniu 15. II. 1932 r. 
12962. I. Firma: „Boruch Brudner Buffalo“. Przed- 

siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla sie z re- 

jestru. 141—V1 

w dniu 16, II. 1932 r. 

1971. III. Firma: „Juljan Nowicki i Syn*, Spółka 
została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 130—VI 

2632. II. Firma: „Piwiarnia Baszawy Kaganowej“. 
Przedsiębiorstwo zostato zlikwidowane i wykrešla się 
z rejestru. 133—VI 

  

  
  

2930. II. Firma: „Zubalski Icko*. Przedsiębiorstwo 

Czas trwania spółki przedłuża się do dn. 20. I. 1934 r. 
152—V1 

Do Rejestru Handiowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wiinie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy pierwotne: 

w dniu 21. Ti. 1932 r. 
13092. I. Firma: „Renome Wileńskie — wł. Aron- 

Hirsz Krol* w Wilnie, ul, Kwaszelna 5. Sklep spożyw- 
czo-kołonjalny. Firma istnieje od 1932 r. Właściciel — 
Krol Aron-Hirsz, zam. w Wilnie, ul. Wingry 25. Proku- 
rentem firmy jest Chaim Chodos, zam. w Wilnie, ul. 
Kwaszelna 21, 156—VI 

w dniu 29. II. 1932 r. 
13093. I. Firma: „Jakób Berko Markman* w Bud- 

sławiu, pow. Wilejskiego. Sklep drobnych towarów 
i wyrobów tytoniowych we wsi Polesie, gm, Budsław- 
skiej i skup materjałów leśnych w Budsławiu. Firma 

  

AE ANIE ER istnieje od 1930 r. Właściciel — Jakób-Berko ER 

ż 157— 
12327. II, Firma: „Rachmielewicz Chana“. Przed- 77% 2 

siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla sie z ze. 13094. |. Firma: „Bunia-Rejza Beńska* w Wilnie, 

W 186—VI ul. Stefańska 3. Sklep spożywczo-kołonjalny. Firma 

12587. 1I. Firma: „Bogusław-Izaak Dubiński". Fir- 
ma obecnie brzmi: „Apteka Izaaka-Bogusława Dubiń- 
skiego w Oranach dzierżawca Izrael Kowarski*. Na mo- 

cy umowy dzierżawnej z dnia 24 października 1931 r. 
przedsiębiorstwo zostało wydzierżawione Izraelowi Ko- 
warskiemu, zam. w Oranach, na przeciąg czasu do dnia 
1 listopada 1934 r. 139—VI 

w dniu 22. II. 1932 r. 
8226. II. Firma: „Frankfurt Be i S-ka*. Wspól- 

nicy: Benia Frankfurt z Wilna, ul. wogródzka 24/10, 
Sora-Mera Szejman, Rechmel Śzłejfer i Chaim Kaco- 
wicz — trzej pozostałi z Dokszyc, pow. Dziśnieńskiegu. 
Borys Szejman przelał swe prawa i obowiązki w spółce 
na rzecz Rachmela Szlejfera i Sory-Mery Szejman i wy- 

      

istnieje od 1932 r. Właściciel — Bunia-Rejza Beńska, 
zam. w Wilnie przy ul. Nowo-Subocz 6, 158—VI 

13095. I. Firma: „Cichok Henia* w Podbrzeziu, 

  

pow. Wileńsko-Trockiego. Sklep spożywczo-galantery 
ny i żelaza. Firma istnieje od 1932 r. Właściciel—Ci- 
chok Henia, zam. tamże. 159—VI 

  

    

13096. I. Firma: „Chana Grobsztejn* w Wilnie, 
ul, Wielka 47. Sprzedaż gotowych ubrań łudowych. 
Firma istnieje od 1932 r. Właściciel -— Chana Grob- 
sztejn, zam. przy ul. Sawicz 11. 160—VI 

13097. I. Firma: „Chjena Gejzerykier — sklep ga- 
lanteryjny* w Święcianach Wileńskich, Rynek 24.   

pom, a zimna maź brudziła ponczo- 

ad godz. 8—! i 4—8. przeprowadziła się 
tel. 567. 6677 Zwierzyniec, Tom. Zanm 

na lewo Gedeminowską. 
ul Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3 93 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz” 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

  

LEKARZ-DENTYSTA 
L. FRYDMAN 
Wilno, Zawalna 24. 

Laboratorjum techniczno- 
dentystyczne. 

Rórpnki Aoreeladowe: 

  

  

Akuszerka 

Maria Lakaeroda 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
AV 2. Pe Ne69. 8520 

  

Bardzo tanio 
SPRZEDAM 

lac 
(od 200 do 400 sąż.» 
O warunkach dowie- 

dzieć się: ul. 

Tuskulańska 6-2 

Wdowa bezdzietna, śred-- 
nich lat, posiadająca prak-- 
tykę prowadzenia gospo- 
darstwa w majątku i do»- 

mach miejskich 
poszukuje pracy 

gospodyni 
Łaskawe oferty kierować: 

Kocia 3, m. 5 

  

koncertowy 
Fortepian znanej f-my 
„Kapsa“ nieduży, prawie 
nowy — do sprzedania. 

Dow.się: Biuro Ogłoszeń 
1. Karlin, Niemiecka 35. 

TRIO 
salonowe 

kwartet lub kwintet 
Jazz nadający się do 
tańca i-lekkich pro- 

* dukcyj 
DO WYNAJĘCIA 

Św. Jakóbska 14—2. 
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czynič dalej? SYDNEY HORLER. 
  

21) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

Była tak mocno podniecona, że 

prawie nie zdawała sobie sprawy z 

niezwykłości tej sytuacji: młoda ko- 
bieta w wieczorowej sukni i płytkich 
pantofelkach, zaczajona, aby pochwy- 
cić zbrodniarza, człowieka, który 
przynajmniej jedno morderstwo już 
popełnił! : 

Uprzytominiwszy -t0 sobie naresz- 
cie, zawahała się chwilę. A može ha- 
leżało przyjąć wysoce rycerską pro- 
pozycję szofera? Pomoc jego mogła 
się okazać nieocenioną. 

Ale nie: nie godzi się wciągać po: 
stronnego człowieka w sprawy które 

mogłyby się skończyć jego Śmiercią. 
Ona“ sama — to co innego; wszak 
idzie tu 6 rżecz najżywotniejszej dla 

  

Przełożył Czesław Kozłowski. 

niej wagi, dla której, jeśli to koniecz- 
ne, gotowa poświęcić nawet i życie. 

Nagle warkot samochodu sprawił, 
że cofnęła się w cień żywopłotu. Duży 
futrzany kołnierz nastawiła możliwie 
najwyżej. Na szczęście cały jej strój 
był ciemny, tak, że się nie wyodręb- 
niła w mroku, 

Auto ją wyminęło. Jeden więc lęk 
odpadł, lecz miejsce jego wnet zajął 
drugi. A jeżeli szofer dostrzeże tak- 
sówkę, czyż nie wróci zawiadomić 
Benellego? O ile jest on wspólnikiem 
tego siepacza, uczyni to z pewnością. 
Nietylko to pokrzyżuje wszystkie jej 
zamiary, ale może i ją samą przy- 
prawić o nieodwołalną klęskę. 

Czekała bez tchu na powrót samo- 
chodu. Ale nie powrócił. Owszem, sły* 
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szała, jak jego warkot zamiera w od- 
dali. No, Bogu dzięki — odjechał! 

Znów wkroczyła na aleję. Było 
tak ciemno, że widziała zaledwie parę 
kroków przed sobą. Bezwzględna ci- 
sza. Walerja słyszała bicie własnego 
serca. 

I naraz opadł ją strach. Było to 
tak nagłe, że omal nie uciekła. Uzmy- 
słowiła sobie prawdę, — a prawda 
była starszliwa. Oto ona jest tu sa- 
miuteńka, a może na odległość ra- 
mienia kryje się ktoś, gotowy wymie- 
rzyć jej lada chwila cios śmiertelny. 
Nie zdąży nawet krzyknąć. Aczkol- 
wiek Grainger zaprzeczył temu tak 
stanowczo, mało jest prawdopodoh- 
ne: by wyćwiczony w ostrożności i 
podstępach Benelli nie dosłyszał ich 
taksówki. - 

Najpewniej wpadła sama w za- 
stawione na siebie sidła; z tej czarnej 
jak smoła ciemności wyskoczy on za- 
raz, z oczyma płonącemi nienawiś- 
cią, z nożem w ręku.. Coś straszli- 
wego stanie się tej nocy, mówiło jej 

przeczucie; czy owo „coś* będzie to 

jej własna śmierć? 
Napięte jej nerwy z trudem sła- 

wiały opór coraz silniej ogarniającej 
ja panice. Jednakże wkońcu opano- 
wała się, lęk nie minął wprawdzie. 

ale kazała mu być cicho. 
I oto jakby dla dodania jej otu- 

chy, gdzieś mignęło światełko. Są- 
dziła zrazu, że to gwiazda, lecz wkró- 
tce zauważyła, iż jest ono zbyt nisko. 
Prawdopodobnie jest to oświetlone 
okno jakiegoś domu. 

Czy tego, w którym skrył się Bc- 
nelli? 

Aż dziw, jak ją wzmocnił widok 
tej iskierki. Rzekłbyś — umyślnie dla 
jej kierownictwa wystawiona lampa. 
Niby dziecko, którego przerażenia 
mijają o. pierwszym brzasku zorzy, 
poczuła się mężniejszą. Szatan zsyła 

ciemność na świat, ale Bóg tworzy 

światło. zara 
Poszła naprzód najszybciej, jak 

na to. pozwalała nierówność gruntu. 

Ostre kamyki sprawiały ból jej sło- 

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

  

chy. Iść tutaj w takiem obuwiu — 
równało się. to przechadzce na bo- 

saka. 
Po kilkunastu krokach natrafiła 

na lukę w parkanie. Stąd zaczynała 
się ścieżka, którą też Walerja skie- 
rowała się w stronę przewodniego 

światełka. SĘ 
Nowe pięćdziesiąt kroków—i Wa- 

lerja odpoczęła chwilę: wsparta 0 dłu- 

gą drednianą barjerkę. Osiągnęła cel 
rej wyprawy. 8 

о as Ne dako dostrzec, był dłu 

gi i nędzny. Miał dwa piętra i duży 

strych. Stamtąd dobywało się owo 
światełko, przyczem świeciło do góry, 
a nie wbok- 

Otaczający to domostwo ogród był 
straszliwie zapuszczony i euchnął wil- 
gotnemi chwastami. Od furtki do 
frontu szła szeroka alejka, obrzeżona 

źle utrzymanem ligustrum. 

Był to bezwątpienia dom, do któ- 

rego. wszedł Benelli: instynkt jej to 

mówił, Ale raz przybywszy tu, co ma 

Musi dostać się wewnątrz. Niepo” 

dobna się domyślić, dlaczego Benelli 

i jego wspólnicy wybrali tak odludne. 

dalekie od Londynu miejsce zebrań. 
W każdym razie wielkie to powodze- 

nie, że potrafiła je wytropić. 
Ale niechże ją tu zobaczą — = 

koniec jej będzie tragiczny. Nie trze- 
ba się narażać ponad konieczność, 

Może postawili gdzie wartownika? 
Może i w tej chwili jest śledzona? 
Mimowoli drgnęła na tę myśl. W też 
niezmąconej ciszy, ludzie będący w 
domu nie omieszkają dosłyszeć ot- 
wierania tej furtki. Trzeba innego po” 
szukać wstępu. 

Zawróciła na lewo i zobaczyła 
dość wysoki mur, przy którym rosłv 
drzewa. Widocznie tu się mieści głó- 
wna brama wjazdowa. 

Wspięła się na ten mur i cichut- 
ko ześlizgnęła się na drugą stronę. 

Następnie, bardzo oględnie, pode- 
szła do domu. 

(D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


