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Roosevelt jako reformator. 
fozmowy waszynglońskie przyk:: 

  a, 

  

wają do siebie uwagę całego świa 

niimo że bardzo mało wiadomości co 

do ich treści przedostaje się nazów- 

nątrz. Wyznaczenie terminu zebrania 

się wszechświatowej konferencji gos 

podarczej na czerwiee pozwala sądzić, 

że pomiędzy uczestnikami przedwstęp 

nych rozmów musiały się zarysować 

pewne możliwości porozu- 

mienia. 

Wybitna indywidualność Prezyden 

ta Roosevelta, niemal bez ograniczeń 

kierującego polityką i gospodarką naj 

potężniejszego dziś państwa na Świe- 

górować będzie 

  

cie, niechybnie 

nad partnerami przyszłej konferencji. 

Od dnia 4 marca, kiedy objął on swój 

urząd w chwili niezwykle trudnej dla 

ogromnego państwa, rozwija Roose- 

  

velt wszechstronną i intensywną dzia 

łalność wewnętrzną. Aktywność tego 

człowieka jest podziwu godna. Jest 

niezmiernie trudnem ująć już teraz 

wyraźnie zasadnicze linje jego pol- 

tyki. Wymaga to specjalnych pilnych 

studjów jego codziennego działania, 

co jest dostępne tylko dla specjali- 

stów. Opinja ich wypada dła dotych 

czasowych rezultatów zarządzeń Pre- 

zydenta naogół dodatnio. Wola 

jego zaciąży bardzo poważnie, być 

może decydująco na przebiegu 

i wynikach przyszłej konferencji. 

Jakież są jego poglądy, jego prog 

ram w dziedzinie ratowania zachwia 

nych podstaw współżycia międzynaro 

dowego? 

Brakuje nam w tej chwili dosta- 

tecznych źródeł i danych, któreby poz 

woliły dać odpowiedź na to pytanie. 

Programu wewaętrznego Roosevelta 

nie należy rozszerzać na stosunki zew 

nętrzne, w których normowanit weź 

mie on udział. Arsenał środków, któ 
remi zamierza on łeczyć chory orga- 

nizm gospodarczy Stanów Zjednočž. 

"nie jest do zastosowania w stosunkach 

międzypaństwowych. Rozmaitość po 

glądów i sprzeczność interesów może 
być wyrównana tylko przez kompro- 

misy, ; 

Tem niemniej poglądy ogólne Ro- 
osevelta na najpoważniejsze zagadnie 

nia doby bieżącej oraz jego założenia 

programowe, są wysoce interesu ją- 

cym przyczynkiem dla wyrobienia so 

bie sądu o tem, w jakim kierunku i 
przy użyciu jakich metod będzie roz 

wijać się jego polityka. Dużo światła 

na tę sprawę rzuca książka Prezyden- 

ta, która ukazała się już po objęciu 

przez niego władzy, p. t. „Looking 

Forward“. Zawiera ona nietylko 

rozważania teoretyczne, ale i kon- 

kretny program działania. 
który znalazł już swe odbicie w pierw- 

szych posunięciach Prezydenta. O tre 

ści książki czeńpiemy informacje z 

dziennikarskiego jej streszczenia, ale 

iw tym skrócie prezentuje się ona 

wręcz sensacyjnie. 

Program Roosevelta wyraża się — 

krótko mówiąc — w przekształ- 

ceniu całego dptychczaso 

wego społeczno - gospodar 

czego układu rzeczy. To nie 

reforma, lecz niemal rewolucja. Grę 

indywidualnych, samym sobie pozo 

stawionych sił w gospodarce uważa 

Roosevelt za rzecz minioną w życiu 
St. Zjedn. „Przekonaliśmy się — 

pisze — że wolność indywidualna i 

indywidualne szczęście są niczem, je 

żeli nie są tak unormowane, aby po- 

żytek jednego człowieka nie stał się 

trucizną dla drugiego". Państwo musi 

wejść głęboko do wewnątrz życia go- 

spodarczego. Pomiędzy państwem a 

obywatelami powinien być zawarty 

nowy układ gospodarczy. 

Roosevelt wypowiada się za utrzy 

maniem prawa własności, ale zarazem 

żąda nowegopodziału docho 

du społecznego. Udział w nim 

kapitału ma być pomniejszony, udział 

pracy — zwiększony. Dziś 600 to- 

warzystw rządzi dwoma trzeciemi ca 

lego przemysłu Stanów Zjednocz, Po 

została trzecia część przypada na 10 

miljonów przedsiębiorców. ..Centrali- 

styczne i egoistyczne zrzeszenie gospo 

darcze nie jest obecnie sługą społeczeń 

stwa, lecz niebezpieczeństwem dla nie 

go“. Intresy konsumenta, robotnika, 

a nawet drobengo kapitalisty są za- 

poznane. Koncentracja zysku pro- 

wadzi do nieracjonalnych inwestycyj. 

do nadprodukcji przedmiotów zbęd- 

nych. . 

Ameryka i cały świat wymaga r o- 

zumnej gospodarki plano- 

wej, stworzenia wszystko obej: 

mującego planu działania dla no 

wego pokolenia. „Trzeba przywrócić 
w tym celu jednolitość myśli 

wśród czynników kierowniczych”. 

Te ogólne przesłanki. prowadzą 

przywódcę demokratów  amerykańs- 

kich do sformułowania konkretnych 

punktów programu na dzień dzisiej 

szy. Zwyżka cen, powszechne oddłuże 

nie, podniesienie siły nabywczej lud- 
ności, (w szczególności narodów po- 

sługujących się srebrnym pieniądzem) 

planowa stabilizacja walut, obniżenie 

taryf celnych — oto główne punkty 

praktycznego programu Roosevelta. 

„Bardzo śmiałe i ciekawe są jego 

projekty w stosunku do rolnictwa: о- 

graniczenie produkcji przez inne zu- 

żytkowanie (zalesienie) biednych grun 

tów, przeniesienie fabryk na wieś i 

stworzenie nówej rolniczo - przemy 

słowej warstwy ludności. W stosunku 

do kwestyj socjalnych: wprowadzenie 

ubezpieczeń od bezrobocia i starości, 

skrócenie dnia pracy. 

Głębokie i radykalne zmiany pro- 

paguje Roosevelt w dziedzinie banko 

wości i finansów. Polegają one na: 

ograniczeniu działalności banków do 

czysto bankowych operacyj w charak 

terze wykonawców zleceń klijentów, 

umożliwieniu spekulacji, reformie 

prawa akcyjnego. Oznacza to ode- 
branie bankom roli samo 

dzielnego ośrodka dyspo- 

zycyj gospodarczych. 

Swój program wyprowadza Roose 

velt z założeń odrębnego świa- 

topoglądu, który jest zarazem i 

antyliberalistycznym i antymarksow 

kim. Nietrudno jest doszukać się w 

lem analogij w prądach nurtujących 

obecnie również wśród wielu myślicie 

Ji europejskich a przedewszystkiem 

powszechnie wśród  mło- 

dzieży. To też znamiennem jest, że 

w końcowym rozdziale swej książki 

zwraca się Roosevelt z apelem do 

młodzieży amerykańskiej, która z tro 

ską spogląda w swoją przyszłość, nie 

widząc dla siebie miejsca w dzisiej- 

szym ustroju społecznym, i żąda od 

niej sił i odwagi dla jego przekształ 

cenia w myśl powyższego programu. 

Książka Roosevelta jest prawdzi- 

wie sensacyjna. Po pierwsze ze wzglę 

du na osobę jej autora i posiadany 
przez niego ogrom władzy w kraju 

dzierżącym prymat kapitalistycznego 

świata. Po drugie — zć względu na 

niezwykłość przemiany poglądów i po 

jęć w środowisku amerykańskiem, któ 

rego autor jest wszak wybrańcem. 

Zagadka i niespodzianka jednocześ- 
nie, Testis. 

Zgromadzenie narodowe. 
WARSZAWA. (Pat). 

wie zarządzenia p. Prezydenta Rzeczy- 

Na podsta 

pospolitej z dnia 26 bm. p. marszałek 

Sejmu dr. Kazimierz Šwitalski 

przewodniczący Zgromadzenia Naro 
  

jako: 

dowego. zwołał posiedzenie Zgroma- 

dzenia Narodowego na dzień 8 maja 

do Warszawy do sali posiedzeń Sej- 

mu na godzinę 11 rano. 

Japonia — Z.S.R.R. 
Japonja dąży do całkowitego wyparcia 
Sowietów z kolei wschodnio - chińskiej. 

MOSKWA. (Pat). Sytuacja na kołei 
wsehodnio chińskiej zaczyna przybie- 
rać coraz groźniejszy charakter. Mos 
kiewskim koresponedntom zagranicz 
nym rozesłano komunikat, donoszący 
że wedle miaródajnych informacyj. z 
Chabarowska kierownietwo interesów 
strony mandżurskiej na kolei wschod 
nio - chińskiej powierzono konsulowi 
generalnemu Japonji w Charbinie. Sa 
mowolne przerwanie komunikacji po 
między kolejami zabajkalską a wscho 
dnio - chińską miało się odbyć wedle 

  

    

jego ścisłych wskazówek. 
Japońskie koła w Mandžurji uto- 

żyły i przedstawiły do zatwierdzenia 
sztabowi armji kwantuńskiej eały plan 
działania na kolei wschodnio - chiń- 
skiej, mający na celu pogwałcenie u 
prawień rządu sowieckiego na kolei 
cełem całkowitego wyparcia Sowietów 
z kolei wschodnio - chińskiej i owład 
nięcia nią przez Japończyków pod po 
zorem przekazania jej państwu man 
džurskiemu. 

  

Ossendowski: I: ureatem 
Tow. Literatów i dziennikarzy. 

  

Dziennikarzy Literatów i 
e przyznało na: ostatniem posie- = 

dzeniu doroczną nagrodę Towarzystwa: F. A. 

'Towa 
w Warsz 

    

ystwo 

Ossendowskiemu za książkę p. t. „Lenia”. 
Nagroda wynosi 2.000 zł. 

Gagelkiepiowo akara Goeringa o pdpalnie Rltagn 
LONDYN, (Pat). —. „Manchester Guar- 

dian* opubłikował wezoraj i dziś dwa kolej 

ne artykuły na temat podpalenia Reichsta- 

gu, w których na podstawie rewelacyjnych 

danych, pochodzących z kół nacjonalistycz- 

nych, przeprowadza dowód, że Reichstag pod 

palony został przez umyślnych emisarjuszy, 

wysłanych przez Goeringa, obeenego mini- 

stra Rzeszy. 

„Manchester Guardian* podkreśla, że w 

dmiu 27 lutego, gdy nastąpiło podpalenie 

Reichstagu ani Hitler, ani Goering, ani Goch 

bels nie wyjechali z Berlina, mimo kampan- 

ji wyborczej, lecz przebywałi w stolicy: w 

cezekiwaniu pożaru. Reichstag połączony 

jest z mieszkaniem prezydenta Parlamentu 

Goeringa chodnikiem podziemnym, Przez ten 

chodnik emisarjusze Goeringa mieli wejść 

do Reichstagu. Każdy z nieh ubrany po eywil 

nemu zajął posterunek. W ciągu kilku minut- 

podrzucili oni dostateczną ilość materjałów 

palnych i następnie wycofali się zpowrołem 

przez chodnik podziemny do mieszkania Go 

eringa, gdzie znowu włożyli brunatne mundu 

ry hitlerowskie i odeszli. Wewnątrz pozosta 

wiona tyłko van der Luebbego, zaopątrzone 

go w paszport holenderski, broszury komu- 

mistyczne, szereg własnych fotografji i kartę 

przynależności do hołenderskiej grupy koma 

nistycznej. 

„Manchester Guardian“ twierdzi dałej, że 

dGwody, jakoby podpalenie Reichstagu miało 

być dziełem komunistów, okazały się niewy 

starezające. Proces o podpalenie Reichstagu 

wskutek braku dowodów nie odbył się (mi- 

mo że od ezasu podpalenia upłynęło 2 mie 

siące) i nie wiadomo, kiedy się odbędzie. — 

Sędzia, który badał tę sprawę, miał odmówić 

„Protest Niemiec. — 
LONDYN. (Pat). Ambasaodr nie- 

miteki von Hoeseh na podstawie in 
strukeyj, otrzymanych z Berlina, zło 

żył dziś ministrowi spraw zagranicz- 
nych Simornowi protest przeciwko ar 
tykulom „Manchester Guardian“, 05 
wiadczając, że: zarzuty; stawiane Hit 
Ierowi i ministrom iliemieckim, są 
bez precedensów w historji. ` 

Simon ošwiadezyl w odpowiedzi, 
że prasa angielska jest całkowicie nie 
zależna. Jeżeli rząd niemiecki uważa, 

sporządzenia aktu cskarżenia w myśl życze 

nia rządu, uważając, że sprawa ta jest zbyt 

naciągnięta, by nożna było ją prowadzić w 

drocjie otwartego przewodu sądowego. 

Odpowiedź Simona. 
že artykuly „Manchester Guardian“ 
zawierają oszezerstwo pod adrcsem 
członków rządu niemieckiego, to człoa 
kowie ci mogą wytoczyć wydawnict- 
wu dziennika proces o oszczerstwa 
lub obrazę. Proces taki musiałby hyć 
podjęty przez Goeringa osobiście, po” 
nieważ prawo angielstie dopuszcza 
tylko dochodzenia o obrazę czei po: 
szczególnych esób, a nie rządu jako 
takiego. 

Moratorjium długów wojennych 
do ukończenia światowej konferencji gospodarczej ? 

LONDYN. (Pat), Z Waszyngtonu 
nądeszły wiadomości, że prezydent 
Roosevelt zamierza przedstawić Kon- 
gresowi wniosek © upoważnienie pre 
zydenta do ogłoszenia w dniu 15 czerw 
ca moratorjum długów wojennych aż 
do czasu ukończenia wszechświatowej 
kontereneji gospedarczej, która roz- 
pocznie się 12 czerwea. Decyzja Ro- 
osevelta uzależniona ma być jednak 

W 250-lecie odsieczy Wiednia. 

  

W związku z przypadającą w r. b. 250-tą 

rocznicę odsieczy Wiednia podajemy na na- 

szem zdjęciu zamek w Podhorcach ongis 

Posiedzenie prezydjum konfereneji rozbrojeniowej 
GENEWA, (Pat). — W dniu dzi- 

siejszym zebrało się prezydjum konfe- 
rencji rozbrojeniowej celem powzię- 

cia decyzji co do programu dalszych 
prac komisji głównej. Po dłuższej de 
bacie prezydjum postanowiło zapropo 

nować komisji głównej odroczenie dy- 
skusji nad częścią pierwszą angielskie 
go projektu konwencji, dotyczącą bez- 
pieczeństwa i rozpoczęcia pierwszego 
czytania części drugiej, dotyczącej roz 
brojenia. 

Mięgzynarodowe Biuro Pracy. 
GENEWA, (Pat). — Po kilkudnio 

wych pracach komisyjnych rozpoczęła 
się sesja Rady Administracyjnej Mię 
dzynarodowego Biura Pracy. Otwie- 
rając sesję, przewodniczący rady po- 
witał w serdecznych słowach nowego 
delegała rządu polskiego b. ministra 

pracy Jurkiewicza. 
Następnie delegat rządu japońskie 

go zakomunikował, że rząd jego, zmu 
szony do zgłoszenia wystąpienia z Li 
gi Narodów, pragnie jednak pozostać 
w Międzynarodowej Organizacji Pra- 
cy. 

do Króla Jana 

zwycięzcy z pod Wiednia. 

należący III Sobieskiego, 

BBWR. zwołuje wielki zjazd 
gospodarczy. 

Jak donosi prasa, sekretarjat ge- 
neralny Bloku Bezpartyjnego czyni e- 
nergiczne przygotowania w sprawie 
zwołania pod egidą Bloku Bezpartyj 
nego ogólno - polskiego zjazdu gospo 
darczego. 

Zjazd ten ma się odbyć w pierw- 
szej połowie maja i poświęcony bę- 
dzie omówieniu najbardziej aktual- 
nych zagadnień gospodarczych. 

W źjezdzie tym, który obliczony 
jest na trzy dni, mają wziąć liczny u- 
dział politycy i działacze gospadar- 
czy ze wszystkich większych ośrod- 
ków kraju. 

od porozumienia z Franeją co do tego, 
hy Francja uiściła teraz zapłatę załeg 
łej raty z dnia 16 grudnia ub. roku. 

Porozumienie w tej sprawie jest 

przedmiotem rokowań  Koosevelta z 
Herriotem. - * 

Wspėlny front. 

PARYŻ. (Pat). Jak informują ko- 
respondenci pism franeuskich, w roz 
mowach Mac Donalda z Rooseveltem 
ustalono podobno wspėlny front an 

gielsko - amerykański na światowej 

konferencji ekonomicznej, ©0 oznacza 
łoby powrót do goldstandartu oraz 

międzynarodową stabilizację walut. 

Mac Donald powraca do Anglji z obiet 

nicą moratorjum dla spłaty raty ezer 

wcowej wraz z nowem sprecyzowa- 
ńiem zapewnienia ostatecznego uregu 

towania całokształtu zagadnienia dn 

gów. 
—::0):— 

Dolar i funt. 

Uspokojenie na giełdach. 

WIARSZAWIA, (Pat). — Na europejskich 

giełdach pieniężnych panuje dzisiaj naogół 

tendencja spokojna. Zarówno dolar p” > 

funt szterl. wykazywały dziś nieznaczne wa 

hania kursu w stosunku do notowań wezoraj 

szych, przyczem funt nieco zniżkował a do- 

lar mimimalnie zwyżkował. 

Notowania giełdowe w godzinach popołud 

niowych kształtowały się jak następuje: 

W Zurychu notowano Londyń 17,76 i pół 

twczoraj 17,77), zaś Nowy York 4,70 (wczo- 

raj 4,68). 
W Paryżu notowano Londyn 87,25 (wczo- 

raj 87,50) a Ny York 23. 
INa giełdzie londyńskiej ostatnie notowa- 

nia z godziny 13 wykazują nieco większą 

zniżkę funta szterlinga w stosunku do dewiz 

zagranicznych, Za 1 funt notowano przy 

wpłatach na N. York 3,74 3/4 (wczoraj 8,29 

3/4. Na Paryż 86,71 (wczoraj 87,53). Na Szwaj 

carję 17,67 i pół (wczoraj 17,84). 

Oficjaln* notowania na giełdzie warszaw 

skiej wynosiły: Londyn 30,55 do 30,60, Nowy 

York czek 8,10, kabel 8,12. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWIA, (Pat). — DEWIZY: Londyn 

30,55 — 30.60 — 30,73 — 30,43. Nowy Yosk 
8,10 — 8,14 — 8,06. Paryż 35,10 — 35,19 — 
35,01. Szwajearja 172,30, — 172,78 — 171,87. 

Berlin w obr, nieof. 205. 

AKCJE: Bank Polski 74,50 — 75. 

DOLAR w obr. pryw. 8.10 w żądaniu 
8,08 w płacziu. 

RUBEL: 4,85 — 4,86, 

AE EPP R ORA BÓR DEECY ANY ONW RWE akit S a AS As a S 
  

Na Zamku. 
WARSZAWA, (Pat). — Pan Prezy 

dent Rzeczypospolitej przyjął w dnia 
dzisiejszym podsekretarza stanu w Mi 
ńisterstwie Opieki Społecznej dr. Pie- 
strzyńskiego. › 

Min. Beck w Gdyni. 
GDYNIA, (Pat). — W dniu 27 bm. 

o godz. 13 przybył do Gdyni samoło- 
tem p. minister Beck z małżonką. Sa- 
mołot wylądował na lotnisku w Rumji 
gdzie p” ministra powitali minister Pa- 
pee, komisarz rządowy w Gdyni, So- 
kół, kierownik LOPP. inż. Ryszkie- 
wicz i nacz. wydz. bezpieczeństwa p. 
Szachowski. P. minister Beck zatrzy- 
mał się w apartamentach komisarza 
rządowego i zabawi na wybrzeżu da 

jutra. 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty, 

Dopiero teraz zostały dokonane oblicze- 
nia Międzynarodowego Instytutu Rolnietwa 
w Rzymie, dotyczące światowych zbiorów 
pszenicy. Bez Rosji Sowieckiej eyfra zbie- 
rów w reku 1932 wynicsła 999 mil. q. Bio- 
rąc pod uwagę zmniejszony popyt na psze- 
nicę w krajach europejskich, należy przy- 
puszczać, że zapasy pszenicy w r. b. wzr 
ną w porównaniu do r. ub. Według prowi- 
zorycznych obliczeń mają one wynosić w ti 
cu r. b. koło 178 milj. q. Podobna sytuacja 
wytwarzyła się również w zakresi» wszyst- 
kich innych zbóż. Pomimo to jednak w. 08- 
tatnich miesiącach daia się zauważyć znacz- 
na zwyżką cen niemał na wszystkich ryn= 
kach zbożewych. Np. na rynku w Chicago 
ceny pszenicy w porównaniu z. poziomem 

najniższym ceh w -grudmu r. ub. wzrosły. 
o około 34 proc. Wizrost ten tłumaczy się 
działalnością interw”ncyjną prezydenta Ros- 
sevelta, również widokami zminiejszo- 
nych zasiewów w roku b, Także wycófan e ` 
się Rosji z wielkiego handłu zbożem w du= 
žym stopniu zaważyło na cenach - zbożowych; 

RI 
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Cała Irlandja zachwyca się obeenie šmia- 
łym projektem rządowym, mającym na celu 
wykerzystanie torfu krajowego, którego -zło- 
ża zajmują około 3 miłj. akrów powierzchni 
państwa irlandzkiego. Projekt zmierza prze: 
dewszystkiem do zastąpienia przez torf wę- 
gla. importowanego obecnie przeważnie z 
Anglji w ilości około 3 mil. fon rocznie. 
Według dokonanych prób energja opałowa 
2 ton torfu równą się iłości kalorji z jednej 
teny. węgla. Plan ten chce jednocześnie ulżyć 
beżrobociu i zwiększyć krajowy ruch trans- 
portowy. Takie przynajmnęj wiadomości do 
chodzą do nas w drodze oficjalnej. Co in- 
nego zaś, a właściwie znacznie więeej mówi 
się © tym projekcie na ueho. Uważany on 
jest za jeden z majważniejszych sposobów 
uwolnien'a się „od, angielskiej zależności go- 
spodarczej. Pamiętamy dobrze angielskie 
groźby węglowe, któremi posługrwałą się ka- 
żdcrazowo Anglja w rozgrywkach z rządem 
śrlandzkim. W! tych warunkach irlandzki 
entuzjazm dla tego projektu jest całkowic'e 
zrozumiały. 

    

= R W 
Skarżą się Białorusini sowieccy, że prze- 

mysł białoruski nie wypełenia swoieh pla- 
nów. Np. w p'erwszym kwartale r. b. prze- 
mysł papierniczy spełnił swoje zadanie tyl 
ko w 60 proc. Przyczyną tych niepowodzeń 
ma być chroniezny brak opału, niewystar- 
czająca ilość surowca, płynność siły robo- 
ezej (ciągłe zmieniane się robotników;, 
craz brak wykwalifikowanych kierowników.. 

R: 

Świetnie móżng zarobić na ostatnim boj- 
kocie towarów niemieckich. Szczególnie Ho- 
landja gorąco przejęła się wybrykami Hit- 

lerą i systematycznie rozwiązuje umowy 2a- 
warte kiedykolwiek z firmami niem'ecklemi. 

Z wytworzonej sytuacji korzystają firmy 
czeskie i angielskie, zatrząsając ryn*k holen 
derški ewomi agentami. Szkoda, że nasi 

eksporterzy są tacy ociężalń. A przecież wła- 
Śnie teraz możnaby sprzedawać takie towa- 
ry jak: sztuczny jedwab, firanki, kanapy. 
bieliznę, pantofl, kapehusze, krawaty, guzi- 

ki, wyroby kosmetyczne, metalowe, drzewne. 

szklane i t. p. 
Litwa również bojkotuje. Korzystają z 

tego Czesi. 
  

Kolonje w Brazylji pod nazwą „Orzeł 
Biały* czekają na nowy transport ludzki. 

Warunki przejazdu i osadnictwa są obecnie 
lepsze, gdyż: 1) zmniejszono zadatek na 
25 hektarową działkę dą zł. 500, 2) każda 
rodzina wyjeżdżająca na kolonję musi mieć 
w zapasie 350 zł. 3) cena karty okrętowej 
zmiżona została dło 667 zł. 50 gr. od osoby. 
Pierwszy transport odjedzie w dipcu r. b. 

  

Kity 
Sztuezny ruch w interesie nastąpi w 

związku z konkursem P. I. E. pod nazwą 
„Dobry Eksport". Nie znamy bliższych szcze 
gółów, ale z tego co mamy wynika, że u- 
dział w konkursie będzie miał przebieg aa- 
stępujący: zawodniey eksportujący opakują 
większe (do 45 kg.) paczki i wyślą je gdzieś 
na koniec świata. Następnie paczki te po- 

wrócą 1 lę weźmie ten, którego paczka 
okaże się najmniej zniszezoną. W czasach 
zastoju — dobre i to. Zarobią kołeje i inne 
środki przewozoyłe. 

+ * * 
Nie. trzeba gardzić rybami, Przynoszą ©ne 

naszym rybakom wcale pókaźny dochód. 
W marcu np. r. b. złowiono u połskich wy- 
brzežy 1 miljon 445 tysięcy kg. ryb, o war- 
tości 167 tys. 336 zł. Prawie cały "połów ło- 
sosi i śledzi wywieziono do Gdańska. Nato- 
miast szproty, płastugi i wątłusze sprzedano 
w Gdyni. Obecnie 75 rybaków polskich pe- 
jechało wspólnie ż rybami holenderskimi 
na sezonowy połów śledzi. w. F.
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Japonja wczoraj a dziś. 
W przeciwieństwie do Chińczyków 

Japończycy łatwo przyswajają sobie 
nowe idee i prądy, odznaczają się 
przedsiębioreziścią i energją. Już sa- 
ma natura zmusza ich do ciągłej wal- 
ki. Trzęsienia ziemi, tak częste*w tym 
kraju wulkanicznym, ukształtowały 
charakter mieszkańców. „Shigara na 
gai* (Nie zważaj na to) jest maksymą 
dzielnych synów Nipponu w chwilach 
żywiołowego kataklizmu. Japonja nic 
jest idealnym terenem dla rolnictwa: 
głównym porduktem. jest ryż, który 
wymaga sztucznej irigacji. Trzeba by- 
ło mozolnego wysiłku dwudziestu ge'- 
neracyj. by doprowadzić ziemiie do 
kultury - umożliwiającej wyproduko- 
wania dostatecznej ilości produktów 
rolnych już wówczas, gdy liczba mie- 
szkańców była o połowę mniejsza niz 

dzisiaj. 
Długo broniła się Japonja przed 

wpływami zewnętrznemi, dopiero w 
roku 1854, widząc, że prędzej czy pó- 

Źniej ulegnie przemocy białych, nas- 

kutek dyplomatycznej akcji prezyden 
ta Stanów Zjednoczonych, Fillmor'a, 
otworzyła bramy Cesarstwa obecne- 

mu przemysłowi i handlowi. 

Nadludzki wysiłek Japończyków 

ku osiągnięciu  samowystarczalności 

zobrazuje najlepiej fakt, iż między 

1870 a 1900 rokiem blisko 5.000 Eu- 

ropejczyków zajmowało tam różne 

stanowiska we wszystkich qziedzi- 

nach przemysłu. handłu, rolnictwa i 

oświaty; w tym czasie młodzież japoń 

ska kształciła się zagranicą, pr 

jając sobie zdobycze cywilizacji zacho 

du, tak że po upływie 30 lat nikła tyi- 

ko garstka białych przybyszów pozo- 

stała nadal w Japonji, wszystkie zaś 

stanowiska kierownicze zostały obst- 

dzone przez fachowców-tubylców. 
Do roku 1870 prowadziła Japonja 

stały handel zamienny jedynie z Chi- 

nami, zrzadka zawijal do jej portow 

okręt duński lub hołenderski; dziś po- 

siada ona 1463 przystani różnych ka 

tegoryj, wśród nich 795 portów han- 

dlowych i 6 wojennych. Przeszło 58 

miljonów tonn przeładowuje się ro- 

cznie w wolnych portach, a dwie trze 

cie importu i eksportu obsługuje Ja- 

ponja własnemi okrętami. Wszystkie 

miasta i znaczna połać kraju są już 

zelektryfikowane, tak że Japonja pod 

tym względem zajmuje jedno z pierw- 

szych miejsce na świecie. 
W; ten sposób w niespełna 100 121 

stała się Japonja groźną rywalką Eu- 

ropy i Ameryki na Dalekim Wscho- 

dzie. 
Pomimo zmian ustrojowych i ży 

wego, bliskiego kontaktu z Zachodera 
Japończycy nie zatracili jednak swej 

" odrębności rasowej i psychicznej, któ 
ra wyróżnia ich z pośród innych lu- 
dów Dałekiego Wschodu, Przyjęli oni 
metody i środki działania Zachodu, 
pozostając jednak sobą. 

Dzisiaj Japonja zmodernizowana 
jest największą potęgą militarną i po- 
lityczną na Dalekim Wschodzie, któ- 
ra walczy o lepsze z wpływami Sta- 
nów Zjednoczonych nad brzegami Pa 
ćyfiku. Ciasne ramy własnego kraju 
mie wystarczają już dzisiaj państwu 
Mikada, którego armja podbija i oku- 
puje Chiny. R. P, 

    

  

    

Pracujesz na. lądzie — odpoczywaj na moczy. 

LETNIE WYCIECZKI 

MO RS M LE 

Ang, Szkocji, Irlandii, Francji, Bełgji, 
Holandji, Danji, Norwegji i Szwecji 

w lipcu I sierpniu J933 r. 

Ceny biletów od 100— zł. 

anformacje i sprzedaż biletów w biurach 

"LINJI GDYNIA-AMERYKA. 
jw Warszawie — Marszałkowska 116 
tw Gdynl -- ul. Waszyngtona 
we Lwowie — ul. Na Błonis 2 

— ul. Łubicz 3 
«a Rzeszowie — ul. Grottgera 1004 

©raz w biurach podrózy | 

   
Sprzedaje się 20 dzies. dobrej ziemi 
z budynkami w pow. święciańskim, 
dowiedzieć się: Wilno, Połocka 48/6 

„od godz. 4—5 po poł. * 
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Nowe utrudnienia 
„przy wydawaniu paszportów zagranicznych. 

Minister spr. wewn. wystosował 
do wszystkich wojewodów i do komi- 
sarza rządu m. st. Warszawy okólnik 
w sprawie polityki paszportowej. 

Pismo to stwierdza na wstępie, że 
wyjazdy zagraniczne powodują z natu 
ry rzeczy wywóz waluty, co w więk- 
szym lub mniejszym stopniu wpływa 
ujemnie na bilans płatniczy państw 
Obecna sytuacja państwa wymaga w 
tężenia wszystkich sił w kierunku о- 
panowania kryzysu gospodarczego i 
niedopuszczania do jego dalszego po- 
głębienia się, przyczem jednym ze 
środków prowadzących do tego celu 
jest ochrona naszego bilansu płatni. 
czego przez ograniczenie wyjazdów 
obywateli polskich zagranice. 

W związku z tem minister zarzą- 
dza co następuje: 

1) udzielanie bezpłatnych paszpor 
tów należy wstrzymać, o ile minister- 
BREWER SKC 

    

     

  

stwo nie zarządzi w poszczególnych 
wypadkach inaczej, 

2) udzielanie paszportów za opłatą 
ulgową należy uzależnić od przedsta 
wienia dowodu, stwierdzającego istot 
ną i konieczną potrzebę wyjazdu za- 
granicę oraz od bezwzględnego zadość 
uczynienia wszystkim warunkom, 
przewidzianym w wydanych dotych- 
czas zarządzeniach w-tej dziedzinie, 

3) udzielanie paszportów za opła- 
tą normalną należy wstrzymać i ogra 
niczyć do minimum, a w każdym ra- 
zie przyznanie paszportu uzałeżnić od 
wykazania nieodzownej potrzeby wy 
jazdu zagranicę. : 

  

  

    

Przywiązując wielką wagę do po 
wyższej sprawy, p. minister czyni oso 

  

biście odpowiedzialnymi wojewodów 
i komisarza rządu za należyte i Ścisł: 
przestrzeganie powy ch wytycz= 
nych. 

    

  

Ostrzeżenie. 
Niniejszem ostrzegamy przed wpłacaniem pieniędzy z tytułu prenume 

raty, ogłoszeń lub t. p. b. akwizatorowi naszego pisma Romanowi Sobołew- 

skiemu, który za nadużycia pieniężne prawa inkasa został pozbawiony. 

Wszelkie zobowiązania Romana Sobolewskiego zaciągane w imieniu 

naszego wydawnietwa są nieważne i uwzględniać ich nie będziemy. 
4 

ADMINISTRACJA. 

BW KIEENŃ SKI 

  

КОЙ КА 1 

  

SALA KONSERWATORJUM  KOŃSKA1 
  

W sobotę, dnia 29-go kwietnia punkt. o g.8 w. nieodwoł. pożegnalny występ 

Hanki ORDONÓWNY 
Najznakomitsza pieśniarka polska. 

W programie: najpiękiejsze piosenki z własnego repertuaru, 
Bilety do nabycia w kasie Konserwatorjum od godz || do 2-ej i od 5 do 7-ej w, 

Ku czci Królowej Jadwigi. 
W niedzielę, odbędzie się w całej 

Polsce szereg uroczystości poświęco- 
nych pamięci niezwykłej postaci na- 
szej królowej, która stała się symbo- 
lem nietylko majestatu ziemskiego, 
połączonego z osobliwą mocą ducha, 
ale na przełomie dwóch epok dz 
jów Polski, pozostała uosobieniem mą 
drości politycznej, której podporząd- 
kowała swe osobiste uczucia dła racji 

    

stanu rządzonego przez nią państwa. / 

Chrzest Litwy i wprowadzenie dv 
nastji Jagiellonów na tron polsko - ti 
tewski dały Rzeczypospolitej potee”. 
jakiej ani przedtem, ani potem nie 
osiągnęła. Idea cywilizacyjna niesio- 
na przez Jadwigę w północne rub 

ziem rusko - litewskich, objęła na zaw 
sze te dziedziny, odrywając je skutecz 
nie od wpływów rosyjskich, a na za- 
chodzie od zachłanności pruskiej. 

W dobie obecnej, postać Jadwigi. 
której ofiara sercą ocaliła oba kraj: 
od wschodnich i zachodnich wrogów. 

  

   

  

  

Z POD ZNAKU SWASTYKI. 
Obsadzenie agend w Stahihelmie. 

BERLIN, (Pat). —  „Vossische 
Ztg.* donosi, że po podporządkowaniu 
Stahlhelmu naczełnemu kierownictwu 
kancelrza Hitlera należy oczekiwać na 
stępującego podziału podległych orga- 
nizacyj: 

Sztafety ochronne (S. S.) pod prze 
wodnićtwem Himmlera. › 

Oddziaty szturmowe (S. A.) z sze- 
fem sztabu Roehmen na czele. 

Stahlhelm (ST.) pod kierownict- 

wem ministra Seldtego. 

Oświadczenia lojalności generałów Reichswehry 
nie należy brać na serjo 

— ufrzymują hitlerowcy. 
WIEDEŃ, (Pat). — „Arbelter Ztg.* dono- 

si z Berlina, że w ostatnich dniach odbyła 

się w ministerstwie Reichswehry konferencja, 
na której generałowie zapewnili ministra 
Richswehry Blomberga, że będą nadal słucha 
li tylko Hindenburga. Takie same zapewnie 
nie złożył wyższy korpus oficerski. Natomiast 

nie tak optymistycznie brzmiały relacje en 
do żołnierzy i podoficerów. Rozkazy Hinden 

burga — zaznacza dziennik — będą przez 
Reichswehre jeszeze dziś wykonywane. Czy 
jednak możliwe to będzie za miesiąc, nię jest 
pewne. 

Narodowi socjaliści twierdzą, że ośwład- 
czenia lojalności ze strony generałów nie na 
leży brać na serjo, gdyż z 42 generałów 
Reichswehry więcej niż połowa oświadcza 
się za Hitlerem. 

Policja zarządza opróżnienie Deropu. 
MOSKWA, (Patj. — Późnym wieczorem 

nadeszły do Moskwy wiadomości, że policja 

pruska zarządziła opróżnienie gmachu firmy 

Derop w Berlinie. Gmach ten przeznaczono 
do użytku policji. Przez całą noe obsadzony 
był przez pomocnicze oddziały hitlerowskie. 

Papen o polityce Rzeszy. 
Pokojowe tendencje... Zasługa wobec świata... Misja wobec 

kultury zachodniej... 
BERLIN, (Pat), — Wiicekanclerz Papen 

przyjął wczoraj bawiącego w Berlinie człoa 

ka Izby Lordów Newtona, z którym odbył 

rozmowę na temat aktualnych zagadnień po- 

litycznych. 

W toku rozmowy von Papen przypomniał 

oświadczenie Hitlera o pokojowych tenqen- 

cjach rządu Rzeszy, zaliczając jako zasługę 

Niemiec wobec całego świata walkę, jaką 

rząd obecny prowadzi z komunizmem. W!- 

cekanclerz wystąpił z oburzeniem przeciwko 

planom wojny prewencyjnej z Niemcami, na 

zywając ją zbrodnią, nietylko wobec misj', 

jaką Rzesza Niemiecka spełnia obecnie w Eu 

ropie, ale również wobec kultury zachodniej. 

Marsz. Raczkiewicz 
prezesem Rady Fundacy|nej Funduszu 

Szkolnictwa Polskiego Zagranicą. 

WAIRSZAWIA, (Pat), — W dniu 24 kwiet- 
nia odbyło się zebranie nowoobranej Rady 
Fundacyjnej Fundqszu Szkolnictwa Polsk'e 
go Zagranicą. й 

Rada składa się z 9 delegatów Stowarzy 

szenia Uczestników Wfłalki o Szkołę Polską, 

3 delegatów Rady Organizacyjnej. Polaków 

Zagranicą, 2 delegatów Związku Obrony Kr: 

sów Zachodnich, jednego delegata Instytutu 

Badań Spraw Narodowościowych, jednego de 
legata Ministra W. R. i O. P. i jednego dale 
gata Ministra Spraw Zagranicznych. 

Po zagajeniu zebrania przez byłego pre- 
zesa Tymczasowej Rady Fundacyjnej Fun 
duszu: Szkolnictwa Polskiego Zagranicą mar- 
szałka Raczkiewicza przystąpiono do wyboru 
władz. Na. prezesa Rady Fundacyjnej powoła 
no p. miarsz. Władysława Raczkiewicza, pre 
zesa Rady Organizacyjnej Polaków Zagran'-   
cą, na zastpcę prezesa dr. Kupczyńskiego, pre 

a   zesa zarządu Stow. Uczestników Walk 
Szkołę Polską oraz na sekretarza — p. Za 
leskiego, dyr. Związku O. K. Z. Do zarządu 
jako prezes wszedł p. Bronisław Hełczyńsk”. 
szef Kancelarji Cywilnej p. Prezydenta Rae 
'czypospolitej. 

  

     

Rząd Rzszy podejmie wszelkie zarządzenia, 
aby ujawnić źródło i motywy tego spisku 
przeciw pokojowi świata i nie cofnie się 
przed żadnemi zarządzeniami celem niedo- 
puszczenia do urz*czywistnienia takiego pl. 

[Tenisowe rakiety 1: „LE e rakiety oo „LECH“ Wielka 24 

  

Gorgonowa pr 

Lekarze uciekają z Królewca 
do Kłajpedy. 

KRÓLEWIEC, (Pat), — Głośni lekarze 
Żydzi, profesorowie Joachim, Kuczyński i 
Meyer wystcsowali do rządu litewskiego bro 
śbę o zezwołenie na osiedlenie się w Kłaj 

pedzie i na wykonywanie tam praktyki leka" 
skiej. 

Jak donosi prasa litewska, szereg lekarzy 
w Królewcu, mieście słynącem jako ważny 

ośrodek medycyny, zamierza również opuścić 

to miasto. 

Tylko ubolewania... 
LIPSK, (Pat). — W: związku z szeregiem 

protestów i interwemcyj w sprawie pobicia 
Żydów konsul polski w Lipsku otrzymał w 
ostatnich dniach łiczne odpowiedzi od władz 
centralnych w Niemczech Środkowych, któ 
re, ubolewając z powodu, zajść, stwierdzają 
prawie jednozgodnie, że mimo skrzętnych pe 
szukiwań:sprawców wykroczeń nie zdolano 
dotychczas wyśledzić. 

KDE TO TERZRTE PDERODEGA 

Kronika  telegraficzna. 

  

-— W Gitta deł Vaticano rozpoczął obrady = 
pierwszy zjazd włoski zorganizowany przez 
stowarzyszenie katolickie dla celów akc, 
na wschodzie chrześcijańskim, Zjazd ro 
cznie działalność celem konkretnego pod 
cia prac, zmierzających do zrealizowania po 
łączenia kościołów chrześcijańskich. 

— Prezydent Banku Rzeszy dr. Śchachi 
odjechał na pokładzie parowca „Deutschland' 
do Nowego Yorku. 

— Przybył do portu w Gdyni statek „Po- 
Ienia* przywożąc uczestników wycieczki — 
„po słońce do Afryki“. 

— Wylądowali na lotnisku wojskowe 
w Krakowie lotnicy polscy, powracający 
meetingu lotniczego z Sofji. 

  

   

   

Cennik spor- 
towy gratis. 
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przez szczęśliwe połączenie obu tro- 
nów, i zbratanie obu narodów, dziś 
w chwili gdy polskiemu państwu po- 
kazują uzbrojoną pięść potomkowie 
rycerzy z pod Grunwaldu, kiedy ra- 
mię przy ramieniu walczyli Polacy i 
Litwini o spokój granie własnych kra 
jów. dobrze jest uprzytomnić sobi 
znaczenie aktu Unji, pomyślanej przez 
polsko - litewską mądrość stanu, a do 
konanej przez młodziutkie dziewczę 
królewskiego rodu. O politycznej roli 
Jadwigi wiemy coś niecoś, ale o J-j 
świętobliwości, jakby się już nie pa- 
miętało. 

Przypomniał 4 niej nieodżałowa- 
nej pamięci J. E. Biskup Bandur 
pisząc swą piękną książkę i w kaza- 
niu, „Zbudźmy Jadwigę" oraz zajmu 
jąc się gorliwie sprawa Jej kanoni- 
zacji. 

W dniu święta Jadwigi, trudno nie 
wspomnieć naszego czcigodnego ka- 
płana, który dzieło swe o Królowej 
Polski, w pięknej oprawie przysłał 
Jego Świętobliwości Ojcu Świętemu 
Piusowi XI przez ks. Are. Matulew!- 
cza w roku 1923 i otrzymał podzięko 
wanie podpisane pr kardynała 
sekr. Stanu P. C. Gaspariego, w któ- 
rem Ojciec Święty poleca naczyć 
że nadanie bohaterskiemu życiu Pat- 
ronki Polski cech ducha pobożności 
i odblasku piękna duchowego, zasłu- 
guje na pochwały, wyrażając nadzie 
ję że te natchnione stronice obud.a 
uczucia chrześcijańskiej miłości w czy 
telnikach. Przesyła zarazem  błogo- 
sławieństwo apostolskie dla naszczo 
czcigodnego Biskupa. 

Ostatnio gdy po Mszy na intencję 
Ś. p. B. Bandurskiego u Bonifratr :w 
J E, Biskup Połowy Gawlina udał się 
de Katedry, by złożyć hołd na grobie 
Legjonowego Biskupa, po dłużs vch 
modłach u trumny, wyraził p'ękną 
myśl. Mianowicie by biskup połowy 
stał się właścicielem pięknego pasto 
rału Ś. p. bisk. Bandurskiego, : bv t>n 
symbol, noszony przez człowiek '. któ 
ry był kapłanem żołnierza. pozostał 
nadal w rękach każdego zwierz hni- 
ka duchowieństwa polowego. Daj Bo- 
że, by ta dobra myśl urzeczywistniła 
się jak najprędzej. 

W niedzielę zaś, miejmy nadzieję 
że Związek Pracy Obyw. Kobiet Nau- 
czycielstwa, Strzelec i Macierz Szkol- 
na, i inne organizacje, urządzając ob- 
chody i pogadanki dla spopularyzo 
wania postaci Jadwigi, nie zapomną i 
o Jej czcicielu: biskupie Bandurskimi. 
który tak pragnął doczekać Jej kano 
nizacji, Postać historyczna tej królo 
wej Polski i Wielkiej Księżny Litew 
skiej przypomniałaby narodom brat- 
nim Unję, której wspomnienia nic nie 
przekreśli, mimo wszelkie granice. 

K. 

    

     

    

  

      

   
  

  

    

      

zed sądem przysięgłych. 
Zakończenie postępowanie dowodowego. — Nieoczekiwany wniosek 

A obrony. — Pytania dla przysięgłych. - 
(KRAKOW, (Pat). — Na wstępie dzisiej 

szej rozprawy przewodniczący dr. Jendl «1 

czytał protokół przeprowdazonego w sądzie 
"okręgowym w Warszawie przesłuchania inż. 
Zaremby w sprawie zarzuta, jakoby Gorgono 
wa zmałać miała rękę swej córeczce Romu- 
si. Inż. Zaremba kategorycznie temu zaprze- 
czył, Wobec tego sąd postanowił nie podda 
wać Romusi oględzinom sądowo — Jekar- 
skim, obrena zaś zrezygnowała z przesłuchu 
mia świadka Kurczyńskiego, który zarzut ten 
postawił Gorgonowej. Na tem przewód sądo 
wy został zamknięty. > 

Przed udaniem się trybunału na naradę, 
celem ustałenia pytań dla sędziów przysie- 
głych adwokat Axer w imieniu obrony złożył 
niecćzekiwane oświadczenie, w którem na 
podstawie szeregu przesłanek, ujętych w 12 
punktach obrona stwirdza, że o ile oskarżo 
na popełniła czyn zarzueany jej w akcie 0s- 
karżenia, uczyniła to w stanie zamroczenia 
epileptycznego, a zatem w takim stanie zak 
łóczenia czynności psychicznej, w którym 
sprawea nie może ani rozpoznać znaczenia 
czynu, ani pokierować swem postępowaniem 
Oświadczenie obrony, która w ostatniej chwi 

li ieniła swą dotychczasową taktykę, po- 
legającą na stałem i konsekwentnem zwal- 

  

ezaniu tezy, że spraweą morderstwa była 
Gorgoncwa wywołało zrozumiałą sensację na 
sali. 

Po naradzie trybunał powrócił na salę 
eelem odczytania pytań dla ławy przysięg 
łych. Odczytująe pytania, przewodniczący try 
bunału zaznaczył, że w oświadczeniu obrony 
trybunał widzi powołanie się oskarżonej na 
istnienie ckoliezności ustawowej wyłączająeej 
przestępczość czynu, względnie  poczytanie 
winy t dlatego uznał za stosowne ułożyć py 
tanie w myśl art, 428 K, K. t. zn. zadać 
pytanie trójtrzonowe odnośnie do zbrodni, 
względnie zabójstwa. Pytania te brzmią: czy 
oskarżona Emilja Małgorzata  (Margerita) 
dwcjga imion Gorgonówa w nocy z 30 na 31 
grudnia 1931 r. w Łączkach ad Rzęsna Ро!- 
ska zabiła umyślnie Ś. p, Elżbietę Zarembian: 
kę, ugodziwszy ją kilkakrotnie twardem na 
rzędziem w głowę, drugie pytanie na wypa- 
dek zatwierdzenia pierwszego pytania — czy 
Gorgonowa w-chwili popełnienia czynu okre 
ślonego w pytaniu pierwszem z powodu 794 
łócenia czynności psychicznej nie mogła roz 
poznać znaczenia czynu lub pokierować 
swem postępowaniem, i trzecie pytanie na 
wypadek zatwierdzenia pierwszego pytania 
i zaprzeczenia drugiemu — czy Gorgonowa 

„jest winną, że w nocy z 30 na 31 grudnia 
1931 r. w Łączkach ad Rzęsna Polska zabi- 
ła umyślnie 5. p. Lusię Zarembiankę, ugodzi 
wszy ją kilkakrotnie twardem narzędziem 
w głowę. 

Po zatwierdzeniu wszystkich pytań prze 
wodniczący ©droczył rozprawę do jutra. -— 
Na rGzprawie jutrzejszej pierwszy zabierze 
głos prokurator dr. Szypuła, й 

"Kronika telegraficzna. 

— Wystartował z Warszawy do Lyonu 
na samolocie turystycznym RDW. 5 kpi. 
Skarzyński, który ma zamiar podjąć próbę 
pobicia rekordu długości lotu w linji pro- 
stej bez lądowania dla samolotów turystycz- 

nych II kategorji. ; 
— Z Mołdawji donoszą © powodzi, któr. 

przybiera katastrofalne rozmiary. Szczegó! 
nie zagrożone jest miasto Vaslui. Tysiące 
ludzi jest bez. dachu nad głowa. Miasto Husi 
jest zupełnie odcięte od świata. 

— Wybuchł częściowy strajk w hucie 
„Bismarcka* (Królewska Huta). Strajkowało 
270 pracowników. Przyczyną strajku jest wv 
powiedzenie prcy 98 robotnikom. 

   
   

  

  

Nr. 169 (2950) — 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
MOWA PREMJERA TUBELISA NA 
TEMAT KŁAJPEDY I WILNA. 
25-go kwietnia odbył się w Jeżio- 

rosach zjazd miejscowego związku 
tautininków. Na zjeździe tym wygło- 
sił premjer Tubelis mowę polityczną: 

Przedewszystkiem premjer zazna- 
czył, zaostrzenie się ogólnej sytu- 

| riatowej silą rzeczy oddzialywa 
również na Litwę, która stanowi za- 

równo pod względem kuliuralnym, 
jak też finansowym i gospodarczym 
część składową organizmu Światowe- 
go. Naród litewski musi w dalszym 
ciągu pracować nad wzmocnieniem 
wewnetrznem i zewnetrznem, by 0- 
siągnąć narodową konsolidację. Za- 
danie narodu litewskiego polega obe- 
cnie na tem, by się ochornić przed 
innymi i by móc utrzymać swą egzy- 
steneję. Naród litewski właśnie teraz 
potrzebuje silnych uświadomionych 
narodowo przywódców, gdyż syłtua.:ja 
powszechna nietylko się nie polepszy- 
ła lecz nawet uległa pogorszeniu. O- 
bok problemów gospodarczych ujaw- 
nił się obecnie jeszcze bardziej ni=- 
bezpieczny problem.  Niebezpieczeń-- 
stwo to polega na zaostrzeniu się prze 
ciwieństw pomiędzy mocarstwami. 

O ile Litwini obecnie mają trud 
ności z obszarem Kłajpedy, trudności 
te przypisać głównie należy temu, iż 
Litwini na obszarze Kłajpedy roz%)- 
rzadzają małemi siłami intelektualne- 
mi. Ostateczne zbliżenie (pomyślane 
w duchu związku) obszaru Kłajpedy z 
Litwą dopiero wtedy będzie łatwiej- 
: gdy Litwini na obszarze Kłajpe- 

y będą posiadali dostateczną liczbę 
umysłowych przywódców, którzy bę- 
dą w stanie opanować wpływy zew- 
nętrzne, występujące w Kłajpedzie. 

Liczne symptomy wskazują na to, 
że Wileńs 'zna staje się Litwie co- 
ra? 

nie jest jeszcze rozwiązana wskaz 
okoliczność, że nawet w Polsce w ró- 
żnych warstwach łudności toczą się na 
temat wileński dyskusje. Litwa zbliży 
się do Wilna jeszcze bardziej przez 
swe gospodarcze, polityczne i kultu- 
ralne wzmocnienie wewnętrzne. 

Na zakończenie oświadczył prem- 
jer Tubelis, że przez powiększenie 

produktywności rolnictwa i rozwój 
wszystkich sił twórczych w kraju 
przezwyctęży się nietylko kry в— 

spodarczy lecz osiągnie się również 
ostateczne zbliżenie obszaru Kłaj >- 
dy i odzyskanie Wiłna. (Wilbi). 

  

        

    

   

  

bliższa. Na to, że sprawa wileńska 

  

   
   

  

  

  

WŚRÓD PISM. 
— Biuletyn polsko-akralński, miesięcznik, 

Zeszyt 2 i 3 z roku 1933 pod red. Włodzi- 

mierza Bączkowskiego. Pożyteczne to i bar- 

dzo ciekawe wydawnictwo godne jest naj- 

większego poparcia, Służy celowi w 

nego poznania, zrozumienia i zbliżenia 
dwóch historycznie ze sobą spokrewnionych 
marodów —— polskiego i ukraińskiego. Wy- 

iadają się w tem piśmie szczerze Ё с 

V; e cze i politycy obu tych naro- 

dów. w ten sposób jednak, by nie zamknać. 

lecz otworzyć drogi do porozumienia. nie 

rožjątrzač, lecz łagodzić i leczyć stosunki 

plsko-ukraińskie, W dwóch ostatnich zeszy 

tach znajdujemy artykuły pp. prof. Korduby 

i Stan. Łosia w sprawie uniwersytetu ukraiń 

skiego, pol*mikę pomiędzy p. Iwanem Ke 

drynem a red. Bączkowskim w sprawie trak- 

tatu ryskiego, I. lskierki „Związek Sowiecki 

i niepodległość Ukrainy", red. Bączkowskie- 

go „Rozważania teoretyczne na temat kwe- 

stji ukraińskiej i Polski współczesnej” 
Paprockiego „Współne interesy", inż. 
wińskyja „Rola Ukrainy w .życiu ekon?- 
micznem. Związku Sowieckiego” i wielż n- 
mych. Ponadto pismo prowadzi stałe rubryki: 
Z życia ukr. jego w Rzplitej i w świecie, 

Kronika Z. S. S, R, Kronika U. S, S. R.. 
Recenzję i sprawozdania i t. p. K 
docenia ogromną wagę dla przys 
stwa problemu ugody i wspó! ia polsko- 
ukraińskiego — powinien stać się czytelni 
kiem i prenumeratorem „Biuletynu polsko- 

ukraińskiego". Półrocznie kosztuje 450 zł. 
Konto P. K. O. 26.840. 

  

    

   

       

  

   

  

      

  

— „Tygodnik Iilustrowany" Nr, 11 przy- 
mosi. na wstępi» interesujące omówienie wy- 
darzeń: politycznych (Kronika tygodniowa', 
Al, Brogman kreśli sylwetkę szefa rządu 
brytyjskiego, R. Macdonalda (Ci, którzy 
rządzą światem”), J. E: Skiwski na marg'- 
nesie książki Irzykowskiego p. t. „Benjami- 
nek* porusza szereg aktualnych zagadnień 
literackich. „Problem Bpya' stał się dziś tak 

modny, że wynurzenia wybitnego kry 
ten temat wzb ły zrozumiałe zac! 
nie. Artykuł „Warszawka i rzeczy poważa* 
stanowi drugą część cyklu feljetonów Sb, 
skiego. redakcja zapowiada ciąg dalszy 
skusji. Z innych artykułów trzeba wymiedić 
feljeton G. Timofiejewa o życiu literac 
ń teatralnem Łodzi, P. Hulki-Laskowskiegu 
0 „Dysku olimpijskim. Parandowskiego, K. 
Stromengera o „Muzyce widzianej“. W. Hu- 
sarskiego o Stan, Tomkowiczu, Stałe rubry- 

ki „Idee i zdarzenia” i „Wśród zagadnień 
umysłowego* oraż opowiadanie „Rok 
J, E. Skiwskiego składają się na uroz- 

maiconą treść numeru. 

    
     

   

    

    

    

  

    

    

Recital Hanki Ordonówny. 
„Hrabina Ordonka*, powtarzały 

tłumy śpieszące we środę do sali Kon- 
serwatorjum, bowiem gwiazda jaśnie: 
jaca lat tyle na niebie Qui-pro-quv, 
stała się przez swe małżeństwo z hr. 
Michałem Tyszkiewiczem (bratem hr. 
Jana, ożenionego z ks. Radziwiłłów. 
ną), faktyczną hrabiną, co elektryzo- 
wało tłumy wileńskie, znające, choć- 
by z widzenia rezydencje hrabiowskie 
w Landwarowie i Wace, a Hankę Or- 

donównę z dawnych występów. Nic- 

pospolicie uzdolniona artystka, zaczę:, 
ła swą karjerę sceniczną w małych 
kabaretach prowincjonalnych w Mało 
polsce, skąd jest rodem, później do 

stała się do scen stołecznych raczej 

jako ekwiłibrystyczna tancerka i pie- 

Śniarka, niź deklamatorka. Z czasetm, 
„wyszły. najaw jej niesamowite zdoł- 
ności ilustrowania w sposób przejmu- 

jący” Spiewanego łub mówionego 16- 

kstu. Mamy pełno melodekłamacyj w 

kabaretach, pełno napisano do tego 
użytku utworów, pamiętamy Świetną, 
niezrównaną Andę Kiczman., która z 
dyrektorski orkiestry operetkowej, sta 
ła się diseuse'ą pierwszorzędną, u- 
kompanjując sobie na fortepianie, co 
pozwalało jej wydobywać niespodzia 
ne efekty np. w bajce Paweł i Gaweł 
it. p. Potem, bodaj że karjera śpie- 
waczki, na którą się puściła, załamała 
talent owej Andy, bo jakoś znikła i 
nic o niej się nie wie. 

Natomiast Ordonka, poszła po .li- 
nji rozwoju coraz pełniejszego. Pró- 
by występów w operetce, aczkolwiek 
udane, próby teatralne (Małżeństwo 
Fredeny i Shakespear) również wy- 
kazujące różnorodne możliwości as- 
tystki, nie przywiązały jej jednak o 
tyle, by się poświęcić karjerze sceni- 
cznej, Film, w którym wystąpiła parę 
razy, nie dał zadawalniających rezu'- 
tatów, mimo iż zdawałoby się, iż wy- 

  

   

razista twarz Ordonki jest właśnie fo- 
togeniczna. : 

Powróciła na estradę solo. Jakby 
się nie mieściła w otoczeniu innych 
grających i wolała swą bogatą indywi 
dualność eksploatować bez konkuren 
cji, skupiając na sobie tyiko promi-- 
nie powodzenia. Jednym z najsilniej- 
szych efektów  deklamacji Ordonki 
jest jej gatunek głosu. Nie jest bo 
dźwięczny, metaliczny organ, przeci- 
wnie, szorstki i niski, artystka nadu- 
żywa go wznosząc nadmiernie do głę- 
bokiego krzyku i przerzucając, nieza- 
wsze harmonijnie, do wysokiego wio- 
linu; ten głos nie płynie z tonu w ton, 
ale się rwie i przerzuca, szarpie i za- 
łamuje, czasami aż męcząco. Ale :0 
właśnie stanowi jakiś niesamowity u- 
rok, daje ów dreszczyk, którego p. 
żądają tłumy. Ten głos jest jaskrawo- 
kolorowy. jak barwny strój, ilustruje 
teksty, jak reklamy świetlne w nocy. 

Jeszcze lepiej wypowiada: się Or: 

  

_donka w tańcu, gdzie smukłe jej no- 
gi i wymowne ręce, wyprawiając ca- 
łe nieme 'historje, grają na nerwach 

  

patrzących. Szkoda że w popisie šro- 
dowym tańców prawie nie było. 

Wiogóle przyznać trzeba, public”- 
ność doznała pewnych, drobnych zre- 
sztą zawodów: to że repertuar stary. 
słyszany oddawna w Warszawie, do- 
kąd jednak, biedni Wilnianie jeżdżą 

   

nietylko „za jedne 12 zł”, a to, że, 
gdzież się podziały smukłe, wężowe 
kształły hańczyne, że jakoś ociężały 
jej ruchy, a gdzie znikła cudna, złota, 
puszysta czupryna? Te gładko przyli- 
zane włosy stały się szare, a duże ry- 
sy twarzy powiększyły się przez lo i 
uwydatniły. 

Panie, które liczyły na widok wspa 
niałych: tuałet, doznały też zawodn, 
prócz fantastycznego kostjumu do 
śpiewek miłosnych, które wraz z tań- 
cem stanowią uroczą całość i bajecz- 
nej krynoliny, stroje Ordonki nie po- 
dniosły jej urody, owszem, jakby u- 
myślnie dawały tylko „nagą twarz”, 
uwypuklając jej wyrazistość. 

Najlepiej wypadły deklamacje 
„zbiorowe”, t. j. te, w których głoso- 
wo odaje artystka hałas i koszmar- 

    

ność metropolji, pierwsza deklamaeja 
o policjancie w New-Yorku i Głos 
Warszawy. ilustrujący kalejdoskopi- 
cznie dzieje lego miasta przez ubiegly 
wiek, stały się w interpretacji artystki 
jakiemś zbiorowem życiem tłumów. 
ulic, domów: i uczuć ludzkich. Świet- 

nie też objawił się świat Ghetta, Mei- 
ne jidische Mame, zwłaszcza, wyk'- 
zało wysokie napięcie tragizmu, tkli- 
wość uczuciowa i subtelność, do k 
rej obok furji, pasji i brutalności 
głosowej, jest też zdolna wszechstron- 

    
  

   

"nie utałentowana artystka. Natomiast 
podwórzowe sceny, komiczne histor- 

je kulfona kuchennego, nie łeżą w ta- 
lencie Ordonki; Zula Pogorzelska, 
"wym wiecznie schrypniętym, fałszy- 
wym głosem i krępą postacią, daleko 
lepiej to interpretuje. Orodnka nie ma 
twarzy do komizmu stworzonej. Tra- 
gizm, a zwłaszcza. wszelkie zmysłowe 
pasje, nienawiści czy miłości, daleko 
lepiej się jej udają. 

Ogromańa skala głosu nadaje się też 
do epicznych, . bohaterskich wierszy, 
pamiętamy piekną deklamację o Mac 

Donaldzie, ale wiersz Iłakowiczówny 
o Żwirce i Wigurze... acz dekoracyjnie 
był obmyślany bardzo trafnie, i wier 
ny nastrojowo jak rymowany repor- 
taż nie wzbudził oddźwięku, gdyż je- 
dnak... za Świeża to żałoba i za tragi- 
czna śmierć, by służyła za numer pró- 
gramu pomiędzy fandango i majufe- 
sem, by się w nią ubierano do twarzy 
i do nastroju pośród innych nume- 
rów. Wiele osób to tak odczuło. 

Reasumując ogólne wrażenie, 
stwierd należy, że program nie u- 
kazał żadnej nowej ewolucji boęatego 
talentu Hanki Ordonówny; dawne do- 
bre jej sposoby pozostały niezmienne, 
umiejętność wywoływania nastroju 
również, jeśli, jak mówiono artystka 
nasza udaje się zagranicę, 7 pewnoš- 
cią wywoła tam duże wrażenie, gdyz 
jest bardzo oryginalnem zjawiskiem 
w swoim rodzaju „płastycznej* dekla 
macji. Oklaskiwano ją też gorąco, 
zwłaszcza, że przewagę na sali miały 
mniejszości, a te mają więcej tempe- 
ramentu od polskiej publiczności, 
zwłaszcza tutejszej. Hro. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Woda wykryła zbrodnię z przed 13 Ist. 

W dniń 24 bm. na polu koło wsi Biju- 

wiszki (pew. eszmiański) gm. hołszańskiej 

woda wymyła szkielet ludzki, Z przeprowa- 

«zonego dochodzenia wynika, że mieszkanier 

wspomnianej wsł Bijuciszki, Paweł Ławnik, 

w roku 1920 podczis cdstępowania wojsk pol 

skich zabił żełnierza polskiego, który pro- 

sił go © prsiłck Ławnik następnie przy 

Utonięcie 
W, dniu 23 bm, psałmista eerkwi prawosła 

wnej w Czeresiu, Baszlakow Bazyli, mie 

szkaniec fciw. Janowo, gm. miorskiej, udał 

się łodzią przez jezioro czereskie i więeej 

mie wrócił. Na brzegu jeziora znaleziono łódź 

wiązawszy zwłoki do konia, przywłókł je do 

miejsca, w którem obecnie Gdnalezieno szkie 

let i zakopał w ziemi. Fakt ten potwierdza- 

ją świadkowie: Józef Jankowski, Władysław 

Apanascwiez, Stanisław Andryłowiez, Antoni- 

nu Kruglakowa i Helena Zuprańska, miesz 

kańcy wsi Bijueiszki. 

psalmisty. 
i czapkę zaginionego, przypędzoną przez fałe 

do brzegu. Prawdopodobnie Basziakew uto- 

nął, cierpiał on na epilepsję. Zwłok dotych 

czas nie odnaleziono. 

Straszna śmierć pod kołami pociągu. 
Na odcinku kviejowym Łuszeza — Jadž- 

pociąg osobowy Nr. 376 rzueiła 

się z zamiarem samobójczym 34-letnla miesz 

kanka chutoru Chorońskłe pow. luninieckie 

go Olga Worobiej. 
Koła lolwinotywy obeicly kobiecie tułów 

oraz zgruchotały żebra i zgniotły piersi. —- 

Z pod kół wydobyto skrawioną masę. 

Spalił podczas ataku szału swój dom. 

W płomieniach zginęła obłożnie chora żona. 

W! ehutorze Tomaszówka gm, zaleskiej 17 

letni Michał Kułaś dostał ataku szału. Szałe 

miec spalił swój dom wraz » żoną obłożnie 

chorą i ciłym inwentarzem, poczem ueiekł 

nad rzekę i tam utopił się. 

Wypadek ten wywarł wtsrząsające wraże 

nie we wsi i okolicy. 

Oko za oko. 
We wsi Girałe gm, troekiej żyłi „na wo- 

jennej stopie* bracia stryjeezni Wineenty i 

Jan Sidorowiczowie. Przed paru laty Wiu- 

venty zabral drzewo Juna. Ten ostatni zaskar 

żył Wincentego do sądu. Kradzież nic 70- 

stała udowcdniona i Jan musiał zapłacić ko 

szta sądowe, Od tego czasu datuje się wza- 

jemna niechęć między braćmi. 

Wi święta Sidorowiezowie spotkali się 

kościciem. Jan nie mógł zapomnieć 

krzywdy i kiedy w tłumie przechodził obo! 

niego Wineenty — rzucił pod jego adresem 
słowo „złodziej 

W. tydzień później, kiedy Jan pracowui 

w polu, a posiłek jego znajdował się na w0- 

zie, Wincenty cstrożnie podkradź się i oblai 

chleb jakimś kwasem. 
Jan po jakimś czasie, cheąe się posilić, 

ugryzł chleba i sparzył s<bie podniebienie. — 

Wypluł z ust, a pozostały kawałek przyniósł 

na posterunek policji, która wszczęła doeho- 

dzenie. (e)- 

  

  

  

Z pogranicza. 
ZNALEZIENIE TRUPA. 

z Mołodeezna donoszą, iż w pasie pożra- 

nieznym w okołicy Rakowa, znaleziono tru 

pa mężczyzny, ni nazwiska, hió 

ry widocznie usiłował dostać się z Sowietów 

na teren polski, 
Ciało mężezyzny w kilku miejscach było 

podziobane przez ptactwo. Twarz zmasakro 

wana 

ZATRZYMANIE OBYWATELI POLSKICH 

PRZEZ POLICJĘ LITEWSKĄ. 

Z pogranicza donoszą, iż litewska policja 

polityczna aresztewała trzech obywateli pol 

skich z wej, wileńskiego, którzy będąc na 

podstawie przepustek granieznych w Łabona 

rach odwiedzaii znajomych. Zatrzymanych 

obywateli polskich Litwini wywieźli do: dal 

szego badania do Ueian, 7 

KRWAWA WALKA PRZEMYTNIKÓW ZE 

STRAŻĄ LITEWSKĄ. 

Nad ranem dnia 26 bm. koło granieznej 

«si Fedoryszki w rejonie Koltynian między 

litewską strażą graniezną a bandą przemyt 

ników wywiązała Się ostra strzelanina, pod 

Zas której jeden 7 przemytników nazwis- 

| klem Staniszajtis Michał został śmiertelnie 

zraniony w następstwie czego zmarł. Drugi 

zaś z przemytników nieustalonego narazie 

nazwiska, przepływając jezioro utonął, — 2 

„strażników w utarczee odniosła iekkie post- 

szały. Przemytników, którzy uszłi z obławy 

zatrzymano na stronie polskiej. 

GRANICZNEGO    
UREGULOWANIE RUCHU 

NA POGRANICZU 

Odbyła się potsko — litewska konierenėja 

graniczna pošwięeona sprawie przekroczenia 

granicy w rejonie Oran kolo Dmitrówki. 

Na konferencji omówiono sprawy pre” 

moszenia inwentarza oraz przeprowadzanin 

-hydła i koni przez granieę. Ustalono kontyu 

„gent żywego inwentarza, oraz narzędzi prze 

uoszonych przez rołników zarówno z terenu 

polskiego jak też i litewskiego 

Przekraczanie granicy przez Mereczankę 

w okolicach Przełaje narazie nie odbywa się 

x powodu nadbudowy części mostu ze strony 

CZYTAJCIE 

„Gobeliny Wileńskie' 
Wydanie 

Rady Wileńskich Zrz: eń Artyst. 
z 2Q reprodukcjami. 

Zawiera: Е 

L „Wartość historyczna i artys- 

tyczna gobelinów Katedry wileńskiej" 

napisał D-r Morelowski. 

Il. „Obrona gobelinów wileńskich. 

Fakty, dokumenty, głosy prasy” od- 

"czyt M Znamierowskiej-Prifferowej. 

„O gobelinach“, oświadczenia różnych 

instyt. i zrzeszeń w Wilnie i Warsza- 

wie w sprawie sprzedaży gobelinów. 

CENA 4 ŻŁ 50 GR. 

Dochód przeznacza się na ratowanie 

Katedry i gobelinów. 

Do pabycia we wszystkich księgarniach 

  

Wsprawie,„Świętaoficera rezerwy” 
Otrzymujemy następujący komunikat 

z prośbą © umieszczenie (Red). 

W myśl uchwały walnego Zgroma 

dzenia Koła, począwszy od r. b. co: 

rocznie w miesiącu kwietniu w dniu 

Zjazdu Delegatów Kół Okręgu Wileń 

skiego ZOR. będzie uroczyście obcho 

dzone „Święto Oficera Rezerwy”: W 

b r. Święto to przypada na dzień 29 

i 30 kwielnia i połączone jest w VIII 

Zjazdem Delegatów Kół Okręgu Wi 

deńskiego ZOR. c 

W związku ze „Świętem Ofieeru 

"Rezerwy* Zarząd Koła niniejszem ro£ 

kazuje wszystkim członkom stawić się 

1) w dniu 29 kwietnia o godz. 19 w 

kasynie Garnizonowem na otwarcie 

zjazdu, 2) dnia 30 kwietnia o godz. 9 

rano na podwórzu Federacji PZO. 

przy ul. Żeligowskiego 44, gdzie odbę 

dzie się zbiórka Związku. 

Rozkaz powyższy umieszczony w 

komunikacie Nr. 15 uzupełniam wer- 

waniem do niezrzeszonych w Związku 

Oficerów Rezerwy, aby wzięli udział 

w „Święcie Oficera Rezerwy”. Koi=- 

dzy posiada jący mundury powinni sta 

wić się umundurowani. 

Sekretarz 

=), Mikołaj Kondratowicz: 

por. rez. 
Prezes Wił. Koła Z. O. R. 

(— ) Michał Obiezierski 
kp. p: r. 

    

   

POLSKO-LITEWSKIEM.- 

   

     

        

     
                              

  

     
       

polskiej. Ruch na tym moście nastąpi w dru 

giej połowie maja rb 

WZROST NIELEGALNEGO HANDLU 
MIĘDZY POLSKĄ SOWIETAMI. 

Ze Stołpeów donoszą, Iż w związku z pop 

rawą stosunków handlowych z Polską i Z. 
S. R. R. w cstatnich czasach przy wzmożeniu 

się ruchu towarowego między temi państwa 
mi, również wzrósł nielegalny handel gran:cz 

Na graniey roi się od przemytników, któ 
rzy prowadzą różne tranzakeje. 

    

Ок ОВ К, 

ŚWIĘTO LASU. 
Z inicjatywy Zawodowego Zw. Le- 

śników odbędzie się dzisiaj szereg u- 

roczystošei, przemówień i radjowe 

słuchowisko poświęcone drzewom. 

Któż lepiej zrozumieć taki dzień 

potrafi jak my, tutaj, ostatni w Euro- 

pie czciciele świętych drzew i gajów 

Swentoroga? „Rowienniki litewskich 

Wielkich Kniaziów drzewa.. wołał Mi- 

chiewicz o puszczach i olbrzymach 

Ponar, Kuszelewa, „drzewa moje ro 

dzinne, jeśli niebo zdarz*, bym was 

oglądał jeszcze, przyjaciele starzy”... 

Nigdy mieszkaniec łąk i bezdrzew- 

nych płaszczyzn nie zrozumie аК 4- 

lece może się czlowičk zbrałać , zes- 

polić i sprzymierzyć z rosnącem koło 

niego drzewem. Jak może śledzić je- 

go rozwój, otaczać je opieką, poko 

chać krajobraz, kędy drzewa stano- 

wią główny motyw. 

Jeszcze teraz, gdziekolwiek spoj- 

rzysz w Wileńszczyźnie, mimo _rozpa- 

czliwych jałowizn, mimo wydartych 

przez wojnę całych połaci puszcz, 

wciąż jeszcze na horyzoncie, gdzie się 

rozejrzeć, siny, ciemny. a jesienią zło- 

to-purpurowy okrąża las ziemię fali- 

stą, ziemię pagórków leśnych. 

Wojna i gospodarka rabunkowa 

ogołociła kraj nadwilejski z ozdoby i 

Logactwa. „Z twych sosen wyciosaaa 

angielska fregata* pisał o smukłych 

puszystą, wiecznie zieloną koroną u- 

wieńczonych drzewach szpilkowych, 

Syrokomla; poeci kochali się w łesic. 

obraz nieśmiertelnie odradzającego 

się życia w nim widząc. A niedbalcy 

powtarzali bezmyślnie: „Nie było nas. 

był las! Nie będzie nas — będzie las“. 

Złudne przypuszczenie. Gdv zabrakło 

„nas“, tych dawnych czcicieli potęgi 

natury w najpiękniejszym, najbar- 

dziej mocarnym jej wykw ie u nas, 

zabrakło i lasów. Cięli je swoi i obcy. 

Cięli Niemcy, kładąc całe partje leš- 

ne na błotniste drogi, by niemi prze- 

suwać do frontu armatv. budowali z 

drzew okopy, baraki i wywozili dla 

siebie. Ileż zepsuli przez takie rabo- 

wanie gospodarstw, plonów leż ogo- 

łocili okolic! 

  

  

    

  

  

S Li Ai 

Bieg pań 

W Łodzi odbył się bieg naprzelaj pan + 

mistrzostwo Polski, W silnej konkurencji 

bieg ten wygrała Jadwiga Nowacka (AZS 

Warszawa) wyprzedzając Ślązaczkę Sznacó- 

  

naprzełaj. 

wnę (Pogoń—Katowice). mistrzyni Polski z 
r. 1932. 

a zdjęciu naszem podajemy: obie zawod- 

  

“ 

Eksport obuwia wileūskiego do Z.S.S.R. 
W związku z odbytem onegdaj po 

siedzeniem Komisji szewckiej do 

spraw eksportu, dowiadujemy się, że 

firmy sowieckie zażądały przesłania 

próbnego transportu obuwiaynajpóź- 

niej do dnia 6 maja rb. W razie zado- 

wolenia importerów sowieckich, wza 

mian za zakupione obuwie zapropo 

nowali oni wystawienie weksli z 15- 

miesięcznym kredytem. Weksle te w 

80 procentach będą dyskontowane 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Zaznaczyć należy, że obuwie do 

Rosji sowieckiej poza Wilnem zamie- 

rzają eksportować Warszawa, Biały- 

stok i Łódź, 

Wykrycie potajemnej fabryki sacharyny. 
Amatorzy „słodkiego 

Wczoraj wydziałowi śledczemu w 

Wilnie udało się wykryć potajemną 

fabrykę sacharyny, produkującą na 

szeroką skalę pastylki sacharynowe. 

Fabryka ta mieściła się w dobrze 
zakonspirowanym lokalu przy ulicy 
Słowackiego 28 i była urządzona no- 
wocześnie. Maszyny puszczano w ruch 
przy pomocy motorów elektrycznych, 

poruszanych kradzionym, na szkodę 

miejskiej elektrowni, prądem elektry- 

cznym. W chwili wkroczenia do lo- 

kalu fabryczki była ona w pełnym ru- 

chu. 

Podczas rewizji znaleziono kilka 

kilogramów  sacharyny kryształowej 
oraz zgórą 40 tysięcy gotowych pasty 

lek sacharynow ych. 
Dwie osoby aresztowano. W wyni- 

ku dalszego dochodzenia stwierdzono, 

Żart czy 
Muzycy restauracji „Łazar*, mieszczącej 

się przy ułiey Niemieckiej żyją cbeenie pod 

wrażeniem „wyroku Śmierci*, wydanego na 

ich kolegę sakscfonistę Nowińskiego przez 

jakąś tajemniczą szajkę „Trupiej ezaszk i 

mściwych lampartów*. 

Onegdaj nad ranem, kiedy Nowiński za- 

ledwie zdążył obudzić się doręczono mu przy 

niesiony przez listonosza list. 

W liście tym, jacyś anonimowi osobnicy 

powiadamiali Nowińskiego, że został skaza- 

ny na śmierć za popełnioną rzekomo przez 

niego zbrodr/ę i że nie nie uratuje go od 

interesu" pod kluczem. 

iż fabrykanei posiadali wojażerów, któ 
rzy zaopatrywali w nielegalnie wypro 
dukowanę sacharynę nietylko Wiłeń 
szezyznę, lecz również sąsiednie wo- 
jewództwa. Ё : 

Należy zaznaczyć, iż ostatnio po- 
licja Śledeza prowadzi zaciętą walkę 

z przemytnikami sacharyny oraz nie 

legalną produkcją pastylek. W ciągu 
ostatniego miesiąca policja wykryła 
jeszcze dwie potajemne fabryczki pa 
stylek sacharynowych, prowadzonych 
na mniejszą skalę. Mimo to amatorów 

de robienia „słodkiego* interesu nie 
brakuje. 
Nazwiska aresztowanych Oraz SZeze- 

góły ze względu na toczące się w dal 

szym ciągu dochodzenie nie mogą być 
narazie ujawnione. (e, 

samosąd ? | 
niechybnej śmierci. 
Greźny ten list był podpisany nie mniej groź 
nie: „Szajka Trupiej ezaszki oraz mściwych 
lampartów*. 

V obawie, że może się stać faktycznie 05 
złegć, Newiński niezwłccznie udał się A> pe 

lieji śledczej, gdzie złożył zamełdowanie, — 

prosząc jednocześnie © obronę i wszczęcie w 
tej sprawie dochodzenia. 

Czy N. padł ofiarą niezbyt mądrego żar 
tu, czy kryje się w tem coś bardziej poważne 

go, wyjaśni dochodzenie. (c). 

    

Ujęcie niebezpiecznego włamywacza. 
Wezeraj w noey podczas rewizji, przep: 

rowadzonej w mieszkaniu znanej paserki 
Koblencowej przy ulicy Szeptyckiego, aresz- 
towany został w jej mieszkaniu niebezpiecz 
ny włamywacz i złodziej mieszkaniowy Jan 
Nienartowicz, który dokonał ostatnio w mie 
ście szeregu kradzieży i włamań. Jan Nienar 

towiez pochodzi z Białegostoku, gdzie doke- 
nał również wielu kradzieży i zbiegł przed 

aresztowaniem. 
Nienartowiez na widok wywiadowców usi 

łewał wyskoczyć przez ckno, lecz w ostatniej 
chwili został złapany i aresztowany. 

Zakutego w kajdanki przewfieziono go 
do centrałnego aresztu. Ustalono, że dokonał 
on 6 kradzieży mieszkaniowych, w tem 4 

przy pomocy włamania. (e). 
* „bwieniem praw na przeciąg lat 8. 

Mało jest rzeczy tak boleśnie smu 

tnych jak wycięta polana lub położo- 

ne wichrem drzewo, poszarpane, ran- 

ne, jak krwią. płynące żywicą, zdają 

się cierpieć gdy je tną i roztrzaskują 

narzędzia ludzkie lub grom. Koniecz- 

ność każe pozbawiać je życia i szu- 

mienia w podmuchach *vichru. Na los 

taki, na Żniszczenie muszą się zgo- 

dzić i ludzie, i drzewa, w celach utyli- 

tarnych, bywa t że się powie nie 

tylko że „nie czas żałować róż gdy pło 

ną lasy*, ale że i lasu nie szkoda, jeśli 

z jęgo zagłady rodzi się doskonalsza 

forma bytu ludzkiego. 

eJdnak celem święta lasu, święta 

drzew, jest nauczenie łudzi szanowa- 

nia rosnących przypadkowo, czy 5а- 

dzonych umyślnie drzew, tak często 

dziś wskutek ciemnoty niszczonych, 

obłamywanych,. scinanych. Silna ak- 

cja zamiłowania do drzew, ich sadze- 

nia, opiekowania się cienistemi aleja- 

mi, pamiątkowemi drzewami, rozpo 

częta jest od lat kilku na terenie gmin 

i szkolnictwa, dając dodatnie wyniki. 

Demonstrując osiągnięte rezulta- 

ty w dziedzinie leśnictwa, przedsta- 

wiając stan obeeny opieki nad lasami 

Wiłeńszczyzny, inicjatorzy tego dnia 

spełniają pożyteczną misję rozpow- 

szechniania zamiłowań do sadownict- 

wa, opieki i racjonalnego eksploato- 

wania lasów 

Duże w tym kierunku uczyniono 

postępy i włożono ogrom pracy w pł 

ny racjonalnej gospodarki leśnej, two 

rzenie rezerwatow przyrody, ochronę 

miejsc historycznych, a ciekawych ja* 

ko objekty przyrodnicze. Rezerwat 

Białowieży ze swemi żubrami jest u- 

nikatem w Europie, wpobliżu Wilna, 

puszcza Rudnicka, ze swemi powstuń 

czemi wspomnieniami; dobremi tere- 

nami łowieckiemi, stanowi piękny 0- 

kaz pierwotnej nałury. A ileż się na- 

pracowano by pozakładać szkółki, ob 

sadzić drzewami drogi ete. 

Tak, w Wileńszczyźnie zbratany 

jest jeszcze człowiek z drzewem. 
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W dniu 29 kwietnia 1933 r. na terenie ca- 

łej Rze ypospolitej będzie obchodzone „Świę- 

to Lasu". 

Protektorat nad 

   
  

„Świętem Lasu* na Wi- 

leńszczyźnie przyjęli PP.: Wojewoda Wiłeń- 

ski Władysław Jaszczołt, Kurator Okręgu 

Szkolnego w Wilnie Kazimierz Szelągowski i 

Dyrektor Lasów Państwowych w Wilnie Ed- 

ward Szemioth. 
Т, 

Program „Šwicta Lasu* w Wilnie jest na- 

stępujący: 

DNIA .28-g0 IKWIIETNIA (piątek r. b. 

Godz. 19. Prof. Jan Kloska wygłosi odezyt w 

Sali Śniadeckich Uniwersytetu $. В. w 

Wilnie p. t. „Święto Lasu Polskiego“. 

Wstęp bezpłatny. 

DNIA 29-go KWIETNIA (sobota) r. b. 

godz. 10: Nabożeństwo w Ostrej Bramie, ce- 

ы lebrowane przez JE. Ks. Arcybiskupa 

Romualda Jałbrzykowskiego Metropoli- 

das E Wileńskiego: 

g. 10,45. Pochód na Górę Boufałłową, : 

: będzie dokonane s"mboliczne sadzenie 

drzewek przez Przedstawicieli Władz, 

Urzędów, Instytucyj Społecznych i Mło- 

: dzieży Szkolnej; 
К 

godz. 19.15. Przed mikrofonem 
Rozgłośni Wi- 

S Jeńskiej wygłoszony zostanie odczyt pt: 

  

  

  

gdz.e 

  

W s й izonu wileńs* 

kiego i Związku Strzeleckim wygłoszone bę- 

dą propagandowe odczyty leśne 

Uchwała Związku Garbarzy 

w sprawie bojkotu towarów niemieckich 

Związek Przemysłowców Garba
rzy Ziemi 

ы A na posiedzeniu w dn. 14 kwietnia 

1933 r przyjął rezolucję treści następującej: 

„Wprowadzenie antysemityzmu „do urzę- 

dowego programu rządu niemieckiego; 
a 

pozostawienie całej ludności żydowskiej 

poza obrębem prawa i oddanie jej na post- 

wę band hitlerowskich: 
: a 

oficjalna akcja rządowa, zmierzająca do 

świadomego zrujnowania gospodarczego w 

ciągu dni — dziesiątków tysięcy Żydów. | 

skazanie ludności żydowskiej na poni: 

żenia i tortury, przypominające średniow e- 

cze, — są to wszystko zjawiska, których nie 

może obojętnie pominąć żaden człowiek kul 

turalny. 

„ Żydzi, przebywający Ww innych krajach, 

dotknięci w najwyższym stopniu aktami bar- 

barzyństwa, dokonywanymi na ich rodakacn 

ww Niemczech, wĄnają za miemożliwe dalsze 

utrzymywanie stosunków handłowych. : ;z 

Niemcami. 
Е 3 

Przeto, až do chwili odwołania w N:em- 

czech metod hilerowskich 4 przywrócem a 

Żydom niemieckim wszystkich . praw obywa- 

telskich, Związek iPrzemysłowców Garbarzy 

Ziemi Wileńskiej postanawia: 

1) Nie zakupywać skór surowych pocho- 

dzenia niemieckiego. 
2) Nie zakupywać żadnych chemikaliį 

garbarskich, fabrykowinych w Niemczech 

i przenieść zakupy te do innych krajów. 

© Me niezbędne materjały nie są produko- 

wane w Polsee, 
3) Nie korzystać z portów niemieckich, 

jako punktów przeładunkowych, przy naby- 

waniu i ekspedjowaniu skór zamorskich i 

ekstraktów. 
4) Unikać wszelkich stosunków handło- 

wych z firmami niemieckiemi i zastępować 

je w potrzebie innemi. 

Jednocześnie Związek zwraca się do wszy 

stkich organizacyj przamysłowo-garbarsk eh 

w kraju, by się przyłączyły do powyższej 

akcji.” 

Lwów zebrał 2000 złotych 
na ratowanie 

Bazyliki: wileńskiej. 

W związku z dniem ratowania Bazyliki 

Wileńskiej, który odbył się na teronie całej 

Polski w dniu 2 kwietnia nb. Komitet Łwow 

Ski przekazał do dyspozycji Komitetu Wiłeń 

skiego 2000 zł., zebranych w drodze ofiar na 

terenie Lwowa. ’ 

Dar P. K. O 
Dyrekcja Pocztowej Kasy Oszczędności — 

Oddział w Wilnie złoż”ła ofiarę na rzecz Ko- 

mitetu Ratowania Bazyliki Wileńskiej w kw 

cie 300 zł. Za tak hojną ofiarę Komitet skła- 

da Sz. Dyrekcji serdeczne i gorące podzię- 

kowanie. 

Skazani wywrotowcy. 
Wczoraj sąd okręgowy w Wilnie skazał 

za działalność wywrotową wśród - 

wych Gochberga, Śnicera i Sawieca mieszkań 

eów Wilna, każdego na 5 lat więzienia z poz 
(U). 

    

    

  

  

    

       
       

  

Teatr „Lutnia. 
„Marica“ operetka E. Kalinana. 

Szczególny urok operetek wieden- 

skich działa zawsze niezawodnie. Skła 

da się na to rozłewność melodji, prze- 

chodzącej raz po raz w ognistą ry'- 

mikę charakterystycznego tańca, 1 а- 

žywionej bajecznie kolorową barwą 

pomysłów harmonicznych. 3 

Niemałą rolę odegrywa tu pierwi: 

stek muzyki węgierskiej, tak chętni» 

stosowany przez kompozytorów tego 

stylu. 
Wszystkie te właściwości w wy- 

sokim stopniu rozsiane są po całej par 

tyturze „Maricy”, a że kompozyt: 

jej Emeryk Kalman, z mistrzostwem 

utalentowanego muzyka używa. tych 

elementów do różnorodnych sytuac: j 

żywej akcji, przeto nie dziwnego, 

ystkie jego operetki, a „Marica 

w szczególności, cieszą się olbrzy- 

miem powodzeniem, i każde ich wzne 

wienie witane jest z prawdziwem zo- 

dowoleniem. й 

Nie można też pominąć w zastoso- 

waniu do „Mariey* jej treści (pióra 

Brammera i Grunwalda), która obfi- 

tością zręcznie ugrupowanych frag 

mentów humorystycznych i dramatu 

cznych sprawia, iż przydługie nieco 

widowisko ogłąda się z niesłabnąceim 

zaciekawieniem. 
Zasługa w tem oczywiście niemi- 

ła doskonałej reżyserji p. Tatrza 1- 

skiego i dyrekcji muzycznej p. Koclia 

nowskiego, którzy nadali całości niw” 

będne . tempo. N ezwykle sprawnie 

wypełniła zadanie swoje orkiest 

soczysta w brzmieniu, wyrazista w 

rytmie, To też za wykonanie wstępu 

p. Kochanowski zbierał zasłużone ox- 

laski. ° 

Wszyscy bez wyjatku wykonaw- 

cy dzielnie przyczynili się do zupełne 

go powodzenia widowiska, W roli В: 

Maricy wystąpiła p. Mela Grabowska, 

mocno uwydatniając kapryśność i pe 

wną ostrość zachowania się tej nieob- 

liczalnej kobiety, zwyciężonej wkoń 

cu przez miłość. 

Zarówno pod względem wokaln m 

jak i pod względem gry, oraz w wv- 

konaniu ewolucyj tanecznych p. Gra- 

bowska zaznaczyła się zupełną: swo- 

bodą w opanowaniu swei roli, i wogó- 

łe niezawodną rutyną primadonny ©- 

peretkowej. 

Śpiewne role miały jeszcze wy 

nawców w osobach pp. Dembows 

go (jaz zwykle b. muzykalny śpiew i 

ożywiona graj, Mery GabricHi (pełna 

wdzięku i ślicznie wyglądająca Liza). 

i Szczawińskiego (niespożyty humor 

Kolomana Żupana), oraz Hajdamo- 

wicz (cyganka Mania). W komicznym 

epizodzie aktu 3-go p. Molska z talen- 

tem oddała grandezzę podstarzalej 

  

  

    

    

   

  

lecz sympatycznej arystokratki, zaś p. 

Tatrzański wzbudzał _ nieusłanny 

śmiech, jako kamerdyner Peniżek, 

zdegradowany ex-sufler. Doskona!a 

gra i trafna charakteryzacia p. Wy” 

wicza- Wichrowskiego, jako grotesk »- 

wego ks. Populescu, stworzyła typ 

arcy-komiczny. Cygana — skrzypka 

grał p. Detkówski (na skrzypcach 

„grał dosłownie), Ilkę, przyjaciółaę 

Maricy — p. Lūbowska, zaš p. 

hak dał b. sympatyczny typ starego 

sługi Czeko. : г 

Tańce w wykonaniu zespołu ba- 

letowego oraz solistów pp. Goreckiej 

i Morawskiego (taniec hiszpański) — 

bardzo .efektowne. P. Gorecka swoją 

partję tańczyła z dużym wdziękiem i 

pociągająca powiewnością ruchu. 

Słowem, piękna operetka w dos- 

konałem wykonaniu, zasługuje na kil 

kakrotne nawet jej zobaczenie. * 

A+. W 

Wylaśnienie. 
Ponieważ wczorajsza notatka o ostatniej 

Środzie literackiej mogła być zrozumiana 

w ten sposób, że Konserwatorjum Wilefsxie 

organizuje występy artystów w swojej sali, 

redakcja w porozumieniu z autorem notatki 

zaznacza, że byłoby to, oczywiście, mylną 

interpretacją wyrażenia autora notatki: 

„Ordonka przyjechała do Konserwatorjum*. 

Konserwatorjum żadnych w. stępów artystów 

nie organizuje, a jedynie niekiedy odnajmuj* 

swoją salę impresarjom, urządzającym w win 

nie koncerty lub inne występy artystyczne 

ma własne ryzyko. To samo, oczywiście, mia- 

ło miejsce i z występem Ordonówny w środę 

ubiegłą. 

Do Nauczycielstwa Szkół 
Publicznych. 

Centralny Zarząd Polskiej Macio- 

rzy Szkolnej Z. W. zwraca się niniej- 

szem z prośbą do Sz. polskiego Nau- 

czycielstwa, by zwyczajem dorocz- 

nym zechciało dopomóc w: zbiórce 

„Daru Narodowego 3-go Maja“ przez 

zachęcenie dziatwy szkolnej do mini- 

malnych bodaj składek na cele oświa- 

ty. Listy ofiar przesłane zostały do 

Inspektoratów Szkolnych. Znaczki, 

chorągiewki i nalepki na okna do 0- 

debrania w biurze Macierzy, ul. Wi- 

leńska 23—9 codziennie od 10-ej ra- 

no do 3-ej po południu. 

Autobusy Wilno — Iwleniec. 
Z dniem 30-go kwietnia po przerwie zi- 

mowej rozpoczną kursować autobusy Wilno 
— [wieniec przez Oszmianę — Hołszany -— 
Wołożyn. ć 2 

Odjazd z Wilna o godz. 16 -(4-ej). 
Odjazd z Iwieńca o godz. 1.30 w nocy. 
UWAGA: W piątek z Wilna a w sobotę 

z Iwieńca antobus nie kursuje. 

  

Oddział P, K. 
zawiadamia, że z dniem 1-go maja r. b. biura i kasy zostają 

przeniesione do nowego lokalu przy 

ul. Adama Mickiewicza Nr. 32. 

Kasy P. K. O. czynne od godz. 8 do 13-е] 1 od 17 do I9-ej. 

   

But- 

   
O. w Wilnie 

I7 oskarżonych 0 „bunt“. 

Na ławie oskarżonych sądu okręgowego 

w Wilnie zasiadło wczoraj 17 chłopów ze 

wsi Stepany, gm. mejszagolskiej, pod zarzu- 

tem pobicia i wypędzenia. ze wsi techn'ka 

meljoracyjneg | Feliksa Lebiedziewskie go, 

który przybył na grunta wsi, by sporządzić 

plan projektowanych kanałów odwadnia ją- 

cych. Chłopi prosili sami Urząd "Ziemski o 

dokonani» tych robót. 

— Dlaczego zrobuiście „bunt*? Przecież 

dla was byłoby lepiej odwodnić grunta Pro 

siliście o to a ptem kiedy chciano speła:ć 

masze życzeni”, pobiliście urzędnika państwo 

wego? Kto was do lego podburzał? 

— Wysoki sądzie sami to bez namowy. 

zrobiliśmy. My łudzie ciemni, myśleli że to 

koszta duże, a i tak ciężko żyć, Dlatego ) 4ż0- - 

biliśmy. - 

— Trzeba było pojechać do Urzędu, po 

wiedzieć tam, że rozmyśliliście się — wtedy 

odwołanoby technika. 

— Wysoki sądzie, potem przyjechał pam 

starosta, wysłuchał nas i nie robiono mie. - > 

macie powiedzieć na swoje uspra * 

wiedliwienie? 

my dobrymi obywatelami i posta 

Č nadal. Prosimy nas 

    

   

  

sądzić spraw 

Niektórzy z oskarżonych przyznal się do 

winy. 

Prokurator w mowie oskarżycielskiej pod 

kreślił momenty łagodzące winę oskarżonych. 

Uczynił to z tego względu, że oskarżeni mn 

mieli obrońców. Jednakże prosił o przykła- 

dne ukaranie winnych, by kara przekonała 

ich, że popełnił występsk poważny. 

s ał najbardziej czynnych uczest 

ników zajścia Józefa Wołejszę na 1 rok. Ja 

na Wołejszę, Adama i Syłwestra Jaroszew - 

czów i Feliksa Wołejszę każdego na 8 mi-- 

sięcy więzienia — po zastosowaniu amnestj 

zmniejszono im karę do połowy. Resztę z wy. 

jąikiem trzech ukarano kilkumiesięczn :'m 

więzieniem i na mocy amnestji karę daro- 

wano. WLOD. 

Kowal fałszywych pieniędzy 

Wpobliżu wsi Rusiny, gm. hruzdowskiej, 
pow. postawskiego Stoi samotna kuźnia 21- 

letniego Sergjusza Duńca. Kował ze stoiekim 

spokojem klepal w dzisiejszych ciężkich cza- 

sach biedp i jakoś — grunt, #> uczciwe. 

Do czasu jednak. Pewnego dnia przyszedł 

do niego przyjaciel, wyga i wyjadacz, 34- 

letni Mikołaj Borodko. 

—- Machasz młotkiem od rana do późnej 

nocy i tyle masz, co kopnięcie podkową koń 

ską. Pieniądz biega koło ciebie; sam pr:s: 

się do ręki, a ty nie chcesz go wziąć. 

—— Go mam robić gadaj po łudzku? 

—- Masz monetę, — złotówkę i pięćdziesię 

ciogroszówkę? Zrób formę — to nauczę 

reszty. 

Po pewnym czasie po tej rozmowie, na 

      

  

    

ukazywać fałszywy bilon. Jakaś kobieta ku- 

powała od wieśniaków masło w dużej ilości 

i ger, płacąc każdą żądaną sumę bez «pr7e- 

ciwu.. fałszywym bilonem. 

Po dłuższych obserwacjach udało się po- 

lieji zatrzymać tę, kobietę. Byla to Marja 

Borodko, kochanka Duńca. Kolportowala po 

rynkach  bilón wyprodukowany w kuźni 

Duńca według fachowych wskazówek: Borod- 

ka jako nauczyciela. 

Borodko na rozprawie sądowej zaprot:- 

stował przeciwko temu oskarżeniu: 3 

— Wysoki sądzie, nieprawda to. Dun:ec 

jest tak tępym uczniem, że ńie mógłbym 

nauczyć go wyrabiania fałszywych pieniędzy 

nawet i wledy, gdybym chciał to uczynić. 

Proszę o uniewinnienie. у 

_ Sąd po zbadaniu całej rozprawy, skazał 

Borodkę na 5 lat, Duńca na 4 lata, a Marję 

Borodko na rok więzienia. Wlod. 

„RADJO 
WILNO. =. 

PIĄTEK, dnia 28 kwietnia 1933 r, 

  

1140: Przegląd: prasy. Czas. Kom. meteor. 

12,10: Muzyka z płyt. 13,20: Kom. met*er. 

14,40: Program dzienny. 14,46: Muzyka pop" 

larna (płyty). 15,15: Giełda roln. 15,25: Kom. 

L. O. P. P.u. 15,35: Pieśni (płyty). 16.00: 

„Mala skrzyneczka“ — disty dzieci 'omėw: 

Ciocia Hala. 16,20: Odczyt dla maturzystów. 

16,40: „Społeczeństwo wobec umysłówo — 

chorych* — odczyt. 17,00: Koncert. 17,55: 

Program na sobotę. 18,00: „Badania biologicz 

ne w Polsce współcz*snej* — odczyt dla ma 

turzystów. 18,20: Wiad. bieżące. 18,25: Chór 

murzynow. (płyty). 18,40: Ze spraw fitew- 

skich. 18. 

19,10: IRozmait, 19,20: Przegląd prasy roln. 

kraj, i zagr. 19,30: „Na pełnem morzu" — 

felj, 19,45: Pras. dz. radj. 20,00: Pogad. mu 

zyczna. 20,15: Konc>rt symfoniczny „Powie 

ści rodowe” — wygł.'C. Jellenta. 22,40: Wia 

domości sportowe. 22,45: Dod. do pras. dz. 

radj. Kom.. meteor. 23,00: Muzyka taneczna. 

WARSZAWA. 

PIĄTEK, dnia 28 kwietnia 1933 r. 

15,35: Przegląd wydawnictw  perjodycz- 

nych. 15,50: Płyty). 18,25: Muzyka lekka i ta 

nsczńa-z ltalji. 

   

  

© NOWINKI RADJOWE. | 
WIECZÓR SYMFONICZNY, 

Jak zwyłde-w piątki o godz. 20,15 tran- 

smitowany będzie z Filharmonji Warszaw 

skiej koncert „symfoniczny, w którym bierze 

udział światowej sławy pianista Mikołaj Or- 
łow. Z towarzyszeniem orkiestry odegra ar: 
tysta ten II Koncert Rachmaninowa oraz Km 
cert C-moli Mozarta. W części 

oparta na tematach ludowych „Suita Kur- 

piowska* Kondrackiego, „Tryptyk symfonicz 
пу“ Łabuńskiego- oraz II Symfonja Dukiel- 

skiego, Polaka z pochodzenia przebywające 

go stałe w Ameryce. Będzie to pierwsze wy 

konanie tego utworu. Byryguje G. Fitelberg. 

FELJETON LITERACKI. 

W. przerwie koncertu symfonicznego zna 

ny krytyk p. Cezary — Jellenta wygłosi fel 

jeton p. t. „Powieści rodowe", w. których 

charakteryzuje ten rodzaj lieletrystyki w 

twórczości Balzaka, Dumasa, Zevaco, Kra- 

szewskiego, Galswothyego i pisarzy z litera 

tury współczesnej. 

_ MUZYKA EGZOTYCZNA. 
Dla miłośników muzyki egzotycznej na- 

- daje rozgłośnia wileńska o godz, 18,25 krót- 
ki koncert z płyt gramofonowych, na które 
go program złożą się piosenki w wykona= 
niu .chóru murzynów. > 

  

„55: Rozmait. 19,00: Codż. odc. pow.. 

rynkach powiatu postawskiego zaczął się 

, 

orkiestrowej |



4 

KRONIKA 
     

Dziś: Pawła od Krzyża W. 

  

  

28 Jutro: Piotra M. 

| Wschód słońca — g.4 m. 13 
Kwiecień |z.hód „ —s.6m.53 
—— 

Spostrzeženia Zakladu Moteorolog|! U.S.P, 

w Wilnie z dnia 27/]V — 1933 roku. 

Ciśmienie średnie w milimetrach: 766 

  

Temperatura średnia + 8° С. 
Ž najwyższa -- 10° С. 

г najniższe — 1° С 

Opad: — 
A RASĖ 
Tesdencia: lekki spadek, 

  

Uwagi: rano pogodnie, pot:m pochmurno. 

— Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 27 kwietnia według P. I. М. - 
Stopniowy wzrost zachmurzenia, miejscami 
deszcze. Temperatura bez większych zmian 
Słabe wiatry wschodnie ii północno— wschod 
nie. 

+ OSOBISTA 
— Kurator Okręgu Szkołnego p. K. Sze- 

łągowski wyjechał dnia 27 bm. w spraw 
służbowych do Warszawy, Zastępuj> na 

tšk Wydz. Szk. Średn. Władysław Głuchow- 
SKI. 

  

URZEDOWA 
— Konsulat łotewski w Wilnie komun- 

Kkuje, że w poniedziałek dn. 1 maja Konsu 
lat będzie nieczynny z powodu rocznicy ot- 
warcia Łotewskiej iKonstytuanty. 

SPRAWY SZKOLNE 
- Wieczór szkołny. Samopomoc młodzie 

ży szkolnej Gimnazjum E. Dzięcielskiej urzą 
dza dziś w Małej j (Końska #) 
o godz. 8,30 wi zór 6zkol 

ny. W programie: Winawera „Pie 
wa kryminalna* i Szałoma 
„Dcagrojse gewins“ i rewja. Po przedstaw e 
niu tańce. Dochód przeznacza się na urzą- 
dzenie kolonji letniej dla niezamożnej mło- 
dzieży Zakładu, ; 

    

   

    

   
   

  

   

   
     

wę ZE ZWIĄZKÓW I STÓW. 

Rz Uwadze Peowiaków, Sekretar- 
jat Wileńskiego Koła P. O. W. zawiu- 
damia, iż są do odebrania legitymacje 
człónkówskie, nadesłane przez Zarząd 
Główny w Warszawie. Nieodebrane 
do dnia 15 maja b. r. legitymacje z0- 
staną-zwrócone Zarządowi  Główn -- 
mu; natomiast członkowie skreśleni z 

listy Koła. ; 
Sekretarjat czynny w šrody i pią! 

ki każdego tygodnia w lokalu włas- 
nym „Ogród Bernardyński* (budyn 
powystawowy), od godz. 18. do. 20-ej. 

, — Z T-wa Krajoznawczego. Na posiedz 
niu Zarządu Oddziału Wileńskiego PTK. w 
dn. 23 kwietnia uchwalono wydelegować pre 
zesa Oddziału, dr. St. Lorentza, na' ogólnopoł 
ski zjazd delegatów Towarzystwa Krajoznaw 
czego, który odbędzie się w dn. 30 bm, w 
Warszawie. 

Koło 'Miiośników Wilna i Wileńs 
urządziło w niedziełę dnia 23 bm. wycie 

do kościoła św. Michała i klasztoru PP, R 
nardynek. Zwiedzono pod kierownictwem ks. 

  

  

  

   
   

  

    
        

  

mienią wnętrze kościoła, kryptę 
i część murów. klasztornych. W 
uczestniczyło przeszło 60 osób, 

Walne Zgromadzenie członków Towarzy - 
stwa odbędzie się w dniu 5 maja r. b. w lo 
kalu Związku Zawodowego Literatów Pol- 

skich przy ul. Ostrobramskiej 9. w pierwszym 

terminie o godz. 5 min. 30, drugi termin o 

godž. 6-ėj, 
Porządek obrad: 
1) zagajenie i-wybór przewodniczącego. 
2) odczytanie protokółu z ostatniego Wal- 

  „wycieczee 

3) sprawozdanie sekretarjatu, 
4) sprawozdanie Koła Miłośników Wilna 

i Wileńszczyzny, и 
5) sprawozdanie Kół Młodzieży, 
6) sprawozdanie Schroniska, й 
7) sprawozdanie Delegata zjazdu ogólno- 

polskiego w Warszawie. 
8| sprawozdanie ska 
9) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
10) program działalności na przyszłość, 

Towarżystwń, 11) wybory wł: 
12) wołne wniosi 
Sekretarjat Towarzystwa mieści się przy 

Św. Anny 4 w gmachu Wydziału Sztuk 

eknych. Sekretarz, p. Adam Krzemień przyj: 

wuje interesantów w dnie powszednie od g. 

9 do 12 w południe. 
— Pedaje się do wiadomości wszystkich 

członków Koła Wileńskiego Związku Rezer 

wistów R. P. iż Walne Zebranie odbędzie 

się w dniu 30 kwietnia r. b. o godz. 12.30 

w pi”rwszym terminie, o godz. 13-ej w dru 

gim terminie, w łokalu Związku Inwalidów 

R. P. ul. Ostrobramska 27. O jak najliczn'ej- 

sze przybycie uprasza Zarząd, 
— Z T- Przyjaciół Nauk w Wilnie. — 

Wyrazy współczucia żału z powodu zgonu 

nieodżałowanego Prezesa Twa ś. p. Alfons" 

Parczewskiego na ręce ządu T. P. N. na 

desłali p. Stanisław Michalski, Dyr. Fund't 

szu Kultury Narodowej przy Prezydjum Ra 

dy Ministrów znańskie T-wo Przyjaciół 

Nauk, Stefan Kirtiklis Woj. Pomorski, Ste 

fan Rygiel Dyr, Bibljoteki Uniwersyteckiej w 

Warszawie, Wileńskie Koło Z Bibljote 

ulja Dickstein — Wiel*ż 
ków Zaw. Prae. Umysłowye 

m 28 kwietnia >dbedz'e się 
e Wleńskej Radv Gk 0 

»m lsiennvm: в) 
Prezydjum 2) od 

   
    

  

    

    

  

       

     

   

   

   

   

  

     

  

      
   

    

     
   z następujący 

ajenie Zebrania i wyb 

anie protokułu  poprzedu: Vainego 

Zgromdzenia, 5) sprawozdanie Prezydjum 

Rady i Komisji Rew nej, 4) uchwalenie 

budżetu na rok 1933, 5) sprawa zneany par. 

par. 7 i 17 Regulaminu Rady, 6) wolne waio 

ski. 

wej 
Z    
     

    

   

  

branie rozpecznie się o godz. *Y w Mer 

szym terminie, ewentualnie o godz 18 mn. 

30 w drugim terminie w lokalu Rady orzy ul 

Mickiewicza 11 (Klub Myśliwski). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

+ —— Kłub Włóczęgów. W, piątek dzi. 

28 b. m. w lokalu przy ul. Przejazd 12 

odbędzie się 120 zebranie Klubu Włó- 

częgów. Początek o godz. 19 m. 30. 

Na porządku dziennym: 1) Regula- 

min Klubu, 2) Sprawa przyjmowania 

nowych członków 3) Sprawy związa- 

ne z 8 numerem ,„Włóczęgi*, 4) Plan 

numeru specjalnego „Włóczęgi*, 5) 

Wolne wnioski. Wstęp tylko dla człon 

ków. 
— Problem istni 

      

ia Boga“. W piąlek 25 

kwietnia rb. we własnym lokalu przy ulicy 

Słowackiego Nr. 11 o godz. 18 p. Andr:ej 

rdan wygłosi odczyt pod tyt. „Problem 

istnienia Boga”. 
Wstęp dla członków Z. U. K. i gości b*z 

płatny. 

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. Wojewódzki Komitet 

do Spraw Bezrobocia w Wiilnie składa ią 

drogą najserdeczniejsze podziękowania wszy- 

stkim łaskawym ofiarodawcom fantów ua 

„Wielką Loterję Fantową* na rzecz bez- 

robotnych, oraz Paniom i Panom, którz 

poświęcili swą pracę przy zbieraniu wzmż 
kowanych fantów w dniu 19 b. m. 

— Wznowienie regulacji brzegów Wilji. 

Dyrekcja Robót Publicznych rozpoczęła one 

gdaj roboty nad regulacją brzegy rzeki Wi 
ji wpobliżu kościołą św. Jakóba. 

— Przygctówania do wymiiru podatku 

dochodowego na rok 1933. Izba Przemysło- 
wo-Handlowa opracowuje obecnie normy prze 
ciętnej zyskowności przedsiębiorstw handlo- 
wych, przemysłowych i zajęć zawodowych. 

Normy te mają być jeszcze sprecyzowane 

  

   

    

    

nego Zgromadzenia, «==: - przez organizacje g0sp; „ które "wypo- 

Z Rady Miejskiej. 
Wilno przychodzi z pomocą doraźnądzicciem strajkujących robotników w 

Łodzi. Normalizacja ruchu budowlanego w dzielnicach „Zwierzyniecć* i. 

Góra Bouffałowa. 

Wczorajsze posiedzenie Rady Miejskiej z 
uwagi na brak kwalifikowanego kworum trwa 
ło nespełna. godzinę; Kilka ważniejszych punk 
tów porządku dziennego spadło z wokandy 
posiedzenia, reszta nie wywołała ż 
oddźwięku i załatwiona została w m 
sków magistratu. Z uchwał wczorajszego ple 

num zanotować należy: przychylną decyzję 
Rady Miejskiej do -zgłoszonego na posicdzė- 
niu poprzedniem wniosku nagłego o wyasy 
nowanie 1000 złotych na pomoc doraźną dła 

dzieci strajkujący robotników  włókienn- 

czych w okręgu łódzkim. (Strajk ten, jak wia 

domo, przed kilku tygodniami zosłał już zli 

kwidowanyj. Wobec wynalez ia źródłu po 

krycia, pieniądze te w najbliższych dniach prze 
kazane zostaną do Łodzi. 

Na uwagę zasługuje również zatw.erdzenie 
przez Radę Miejską przepisów regukijących 
ruch budowlany w dzielnicy Źwierzyn'»e о- 

raz w okolicach Góry Bouffałowej. Że wzglę 

du na specyficzny charakter Źwierzyńca (du- 
że zalesieniej, magistrat w nowoopracowa- 

     
    

      

MIGNON G. EBERHART. 

GDY MINIE 

nych przepisach .zezwala na zabudowanie naj 
wyżej połowy całej powierzchni tej dzielni 
cy, przyczem nowowznoszone. budynki musi 
dzielić od granicy, posesyj sąsednich trzymetro 
wa odległość dla budowli ogniotrwałych i człe 
rometrowa dla budynków nietogniotrwałych, 
Jeżeli chodzi o górę Bouffałową, to dzielnica 
podżiełóna została na trzy strefy, W. strefie 
bezpośrednio przylegającej do góry Bouffało 
wej obowiązuje wogóle zakaz wznoszenia no 
wych budowli W; strefie drugiej mają być 

wznoszone budynki o dwóch kondygnaciech 

(parter i piętrol, w strefie trzeciej zezwelono 

na budowę domów o czterech kondygnac- 

jach 
Po» uchwaleniu kilka A drebnych 

spraw «merytlnych, Rada Misjska przychyli 

ła się do wniosku magistratu proponującego 
wybudowanie ulicy, przebi rysiącej wzdłuż 
murów Franciszkańskich. Robntv te mają być 
rozpoczęte w najbliższym tczas,e 

Następne posiedzenie pos! utowiono zwo- 
łąć na dzień 11 maja. 

    

    

ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

Teresa zjawiła się w czarnej, wy- 
dekoltowanej sukni, naszytej dżetami, 
cała w jasnych lokach, z oczami ocie- 

nionemi bardzo czarnemi, długiemi | 

lepkiemi rzęsami, z twarzą upacyko- 
waną grubą warstwą kosmetyków, z 
czarną pierzastą ozdobą we włosach 
podobną do odwróconej do góry 
szczotki. 

Po niej nadeszłi Frawley, spokoj- 

ny, surowy i ubrany z drobiazgową 

starannością oraz Juljan Barre, zdu- 

miewająco dystyngowany. Niektórzy 

„mężczyźni mają dar efektownego no- 

szenia ubrań wieczorowych i Juljan 

"byt jednym z nich. Nawet wąska, czar 

na wstążeczka od binokli wyglądała 

u niego naturalnie, nie po dandysow- 

sku. W klapie miał coś szkarłatnego. 

prawdopodobnie jakieś odznaczenie. 

Ale nie znam się na tych rzeczach. Je- 

stem specjalistką od termometrów | 

kompresów. 
Brunker przyniósł na tacy koktaj- 

WARDZE i ii iai RESREER 
н _ WEJSE-4oii66 © lm w nade adm 2 IE af, 

le. Ja odmówiłam. Jestem juź w iu- 
kim wieku, że liczę się z dobrem tra 
wieniem. Ciotka Łucja łyknęła aż 
trzy, co mi się wcale nie pódobało. 

stole posadzono mnie między 

nią i Morse'm. 
Obiad był wspaniały. Na szczęście, bo 

przez następne okropne dnipobytu w 

Huntingis End nie mieliśmy ani 1-go 

przyzwoitego posiłku. Pod wpływem 

smacznych potraw załamałam się mo: 
ralnie i powiedziałam sobie, że jeżeli 
Aneta mogła tak gotować po pijane- 
mu, to można jej było wybaczyć. 

Brynker uwijał się cicho, płomie 

nie świec, kołysańe przelotnemi prz 

dami powietrza, chwiały się migotli- 

wie, rzucając na obrus świetliste ko- 

ła i cienie, sósńowe polana buzowały 

sa kominkach, jedzenie było pierw- 

szorzędne i gdyby nie pewne drzwi w 

środku dłuższej ściany, byłoby ogro- 

mnie miło. Nadomiar złego Jeryho 

poczłapał wolno ze spuszczonym 090- 

  

  

   

    

        

do dyspozycji sądu dla małoletnich, 

КОВ BER 

wiedzą swoją opinję, Cała akcja jest związa 

na z wymiarem podatku dochodowego na rok 

1938. 
Jak 

jąc ten podatek, 

dą stosowały normy P) 

ci znacznie mniejsze, niż w 

nich, 
— Rowerzyści 5 

wadzana obecnie przez m rat reje 

rowerów posuwa się парг: d „b. opieszal: 

Zaledwie 50 proc. osób podlegających rej?śsi* 

zgłasza swe maszyny. Przy tej sposob- 

ności zaznaczyć nate e po dniu 15 maja 

policja będzie zatrzymy ała wszystkich *^ 

werzystėw, ktorzy nie zaopatrzyli się w no 

we numerki. 

—_ Pozwolenia na breń. Starostwo „Grodz- 

kie przystąpiło do załatwieni podań BIS, 

gających się O prolongowanie zezwoleń na 

broń. Zezwolenia wydawane będą na pod- 

stawie nowych przep ów. Pod uwagę 6а 

brane jedynie podania złożone do starostwa 

przed dniem 1 kwietnia r. b. 

NADESŁANE 

POMOC Wi! WALCE Z KRYZYSEM 

GOSPODARCZYM. 

  

słychać władze skarbowe, wymierza: 

o uwzględnią spadek cen i bę 
przeciętnej zyskownoś 

latach poprzed- 

  

   
     

    

    

  

    

    

  

  

  

   

  

     

      

        

   

   

Niebywały -К 
który się 

daje tak dotk 
3 E 

śle i handlu, wywior: 
wpływ, na 

"m warstw „społeczny ch 

ym wzrostem kry 

amknięcia naszych 

owie w 

Ciągła obawa pr ed: d 

zysu, przed moż 

warsztatów pra 

pie nasz* newy 
j w ob 

    

    

   
   

A przecie 
nym czasie W 

jeśli chcemy z ufnością 

złość. Zdrowie jest 

z ne od racjonalnego 

Najlepszą gwarancją dostar- 

mowi potrzebnych „do zacho- 

i energji, sit. — jest spGŽy- 

żanek Ovomaltyny. 

Ovomaltyna jest pełnowartościową odżyw i 

witaminówą, łatwostrawną i orzeźwiającą, 

która zamienia się 

organizmowi ene 

onały środek 

      
   

   

   
wa     

        

    
   
Wander, Sp. Akc. 

ceny Ovomalty 

zystkim jej 

  

    sp 
trzymać puszkę za 

TEATR | MUZYKA 
w 

214. 

— Teatr Wielki na Pohulance. — Dz 

piątek dnia 28 kwietni gie widow > 

alnego utworu „WI które nic su 

o na swej aktualne i potędze w 

nia i widziane nawet kilkakrotnie na scenie, 

budzi swą potęga niezatarte wrażenie. U 

całego zespołu. Dzisiejsze przedstaw” nie CE 

„Weselo* jest jednem z ostatnich wieczor ?- 

wych. 

— Jadwiga Smosarska. Jutro w 

dnia 29 kwietnia Wilno będzi» „miało s 

sobność zachwycać się grą Jadwigi Smo > 

skiej, ulubienicy publ $ slawa Rioso) 

jest w każdem mie wystarczającym mag 

mesem. Popularność j*j spotęgow 

ekranem nie zawod Jadwiga Smosars M 

stąpi w uroczej włoskiej komedji „Żegnaj 

młodości" („Młodość szumi”) mając za part 

nera znanego już Wilnu art ystę Teatru Pol 

skiego w Warszawi Stan у Daczyūski“ 

Jadwiga Smósarska wys 

     

   
        

          

sobot: 

     
   

    

     

    

zaledwie ki! 

  

   wykłe, legitymacj” zniżko- 

tudenckie 25 proc. kan 

laj: w dzień przedstawie- 

      

miej, 

ne. Z 

celarja Teatru wy 

nia od godz. 7 w. 

— W). niedzielę po południu o godz. 4 p< 

=en>eh zniżonych „Lekarz bezdomny”. : 

— Teatr muzyczny „Lutnia”. Występy M. 

Grabowskiej. Dziś po raz 4 efektowna i me- 

lodyjna operetka 'Kalmana „Marica”, która 

zyskała ogólny poklask i uznanie prasy i pu 

pliczności, dzięki na. 4 S 

у й, \М тоВ tytutowej wystąpi g05Cin- 

R omita: śpiewaczka Mela Grabowska 

w otoczeniu całego zesgółu artystycznego, -- 

Režyserja M. Tatrzańskiego. Produkcje 
bals 

towe układu W. Morawskiego, Zniżki nowe- 

go typu — ważne. — Ceny na dzisiejsze prz? 

dstawienie zniżone. 
‚ 

—. Popołudniówka niedzielna w „Lutni*. 

W niedzielę nadchodzącą ukaże. się pa De 

stawieniu 1 ludniowem po cenach zniże- 

SRR io opersika Lehara „Wesoła wdó 

wika” z udziałem znakomitej artystki M. Gra 

bowskiej. Ceny propagandowe. 

— „W pustyni i w puszezy*. Już jutro ti. 

w sobotę 29 kwisthią ogodz. 4 po poł w 

łeatrze „Lutnia* ukaże się w pełni. swej kra 

sy, przecudne widowisko dla młodzieży wed 

ług powieści H. »nkiewicza p. t. „Wi pusty 

ni i w puszczy” w wykonąniu teatru „Ża- 

giew' z Warszawy, pod art. kier. Idy Micho: 

rowskiej. W: głównych rolach: Staś — . 

Lewicki, Nel — najmłodsza artystka, Lola 

Barońówna, której to parze bohaterów s*kun 

duje kólega Rin—Tin—Tina — pies. Saba. 

Pozostałe bilety do nabycia w kasie teatru 

„Liitnia“. - 

— Znižki do teatru „Lutnia“. Administra 

cja teatru „Lutnia“, wydaje zniżki nowego 

typu instytucjom i organizacjom od godz. 

11—2 pp. r 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
11-LETNI ZŁODZIEJ, 

Wezoraj został zatrzymany 11-letni chło 

piec Ławrynowiez, który tegoż dnia skradł 

handlaree w halach miejskich 120 zł. 

Młodociany złodziej przekazany zostanie 

(e). 

  

  

   

  

  

nem pod drzwi pokoju swego nież s- 

jącego pana, obwąchał próg, tak jak 

poprzednio i, ułożywsz” się na pod- 

łodze, z głową wspartą na »rzednich 

łapach, jął patrzeć na nas ciemneini. 

żałosnemi oczami. 

Juljan Barre, Matil i O'Leary sta- 
rali się, żeby rozmowa była ożywiona. 
utrudniała im to ciotka Lucja,-ktosa 

po trzech koktajlach zapa w po- 
nure milczenie, nie jadła i siedziała 
prosto jak kij, patrząc złowieszczo w 

przestrzeń. Teresa trajkotała nerwo- 

wo wpadając chwilami w nieznośnie 

piszczotliwy szczebiot. Gestykulowaia 

przytem małemi zniszezonemi ręką- 

mi i to uderzała Juljana po ramionach 

to dotykała palcami rąk Lala. Julian 

uśmiechał się swobodnie, Lal jadt be/- 

trosko, wcałe na nią nie patrząc. Za- 

uważyłam, że miała niezbyt czyste rę 

ce i przeładowane pierścionkami. Na 

wet na obu wskązujących palcach 

błyszczał wielki pierścień, chociaż te 

palce nie są przeznaczone do pieró- 

cionków. 
— „sprowadza się do tego — trze- 

pała Teresa — 'ak predko można „ię 

zorjentować w niespodziewanym wy- 

padku? 
Paggi zachichotał. 

  

У LEN: S KAI 

BALKON 
35 gr. 

na wszystkie s. 
POD 
Jeszcze tylko do niedzieli 30 b. m. — 

Czyś Już Był w kinie REWJA (Ostrobramska 5) na znakom tym filmie polskim 

BRONĘ 
— Po cenach popularnych! 

TWOJĄO 

Nr. 109 (2950) 

PARTER 
od 54 gr. 

na wszystkie s- 

  

Kino „PAN“ 2..... konkurs z nagrodami 
2-ga nagroda zł. 25, 
  

3-cia nagroda zł. 15 

na najtrafn. recenzje filmu „Każdemu wolno kochać”. 
Udział w konkursie dostępny dla wszystkich. 
Wyznaczono następujące nagrody: |-sza nagroda zł, 50, 

oraz 10 nagród po zł. 5. Regulamin konkursu do obejrzenia w poczekalni kina „Pan*. 
  

E. BODQ 
K. TOM 
INA. BENITA 
M. ĆWIKLIŃSKA 

  

8 

Jego Ekscelencja subjekt 

W rolach gł.: kwiat 
aktorstwa polskiego 

Dziś uroczysta premjera. Wspaniała koniedja muzyczna ze „Złotej Serji”, która 
o całe niebo przerosła poziom dotychczas wyświetlanych filmów (idealne udźwiękow.) 

Każdemu wolno kochać 
Moszyński, Zimińska, Zielińska. Wielki suk- 

Dymsza, ces muz najpopul. osa Kataszek-Karasiński. 

NAD PROGRAM: Wyjątkowo śliczny dcdatek muzyczny i inne. 

Seanse: 4—6—8— 10.15. Bilety honor. nieważne Ubiegajcie się o nasze nagrody konkurs- 

VW KRÓTCE 

HELIOS 
Polska komedja 
muzyczns, uzna- 
na 26: riejłepszą 
w tym sezonie. 

  

DZIŚ! Czoł. arcydzieło 

produkcji angielskiej. 
Dźwiękowe Kino 

CASINO Najnowsza szampańska 

operetka Millokera Student-żebrak 
  

Wielka 47, tel. 1541 Czarujący śpiew, wspaniała muzyka, efektow. tańce, beztroski humor. Niezwykły przepych i bogactwo wystawy 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4—6—8— 10.15 

WKRÓTCE ° э„ ULASTA BURIAN Wesotv karawaniarz 
znowu w najnowszym jego filmie 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Niebywałe powodzenie! Całe Wilno mówi o arcydziele sześciu najwybitniejszych gwiazd 

- Gretą Garbo» s owdsióskie н ке LUDZIE w HOTELU 
Wileńska 38, tel. 9-26 | w-g powieści Vicki Baum i o niewidzianej dotychczas atrakcji „NOC w SKLEPIE LAŁEK'' (w natur. kolor.) 

  

Rejostr MANOIOWY. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wiinie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 13.1. 1933 r. 

11799. IL. Firma: „Daun Alfred". Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 384/V1. 

   
1329. II, Firma: „Sosnowski 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

W dniu 3.I. 1933 r. 
11954. II, Firma: „Spółka Futropolis 

kreśla się z rejestru. 

W dniu 10.XII. 1932 + 

  

     

    

    

9989. II. Firn „Griner Dawid*. Fi 
brzmi: „Chaja Ce ka", Siedziba w Wilnie, ul, 
leńska 3 Wlaš 

  

vel Cej 
aktu zbycia oblatowanego 
skim pełniącym obowiązki 
Wilnie w dniu 27.IX. 
stwo Dawida Grinera 
kińskiej vel Cejkińskiej, 

       przed Antonim 1 
   

12204. II. Firma: „Włarane Szejna*, Firma obec- 
nie brzmi: „Rubin Epsztejn*. Właścicielem obecnie jest 
Ruwim vel Rubin Epsztejn, zam, w Wilnie przy ulicy 
Szpitalnej 9. Na mocy aktu zbycia oblatowanego przed 

Michał*. Przedsiębior- 

- Т. Fryd 
man i R. Finowa*, Spółka została zlikwidowana i wy 

  

    

Jana Klotta, Notarjus 
1932 r. za Nr, 2833 przedsi 
przeszło na własność Chai ! 

BGN | 

   

Nr. 32.110. 

nie będzie przyjmować. 

* LICYTACJA 
WILEŃSKI LOMBARD „KRESOWJA" 

Wilno, Hatmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 7-22 

podaje do ogólnej wiadomości, że 8 i 9-go maja r.b. o godz. 4-ej po poł. 

odbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewykupionych i niepro- 

longowanych zastawów od Nr. 50.000 do Nr. 100.000 i od Nr. 1 do 

Uwaga: W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard 

  

  

      
         

        

  

Telefon 7-64 

  

  
385/V1 

| Hotel „BRISTOL“ w Wilnie, ulica Mickiewicza Nr. 22 

Cena pokoi od zł. 3.50 na dobę, mie- 

sięcznie na b. wygodnych warunkach. 

Ur. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener.. 
narządów moczowych,. 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz.   

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz.. 2
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Dąbrowskich Kossobudzkiej 
zlikwidowane i wykreśla z rejestru. 

  

    Bałtyk — Szewel Ginsburg i S- 
ski przelał swe pra 
Szewela Ginzburg:    

W daiu 3.1. 1933 r. 
1993 Ill. Firma: „K. Dąbrowska — Kazimiery 7 

*, Przedsiębiorstwo została 

W dniu 41. 1933 r. 
1416. VI. Firma: „T-wo Parowej 

*. Abraham Węgrow 

  

i obowiązki w spółce 
jasza Lewina. Czas trwan 

ki został przedłużony do dnia 1 lipca 1934 

o rodzaju akty majątkowe, zobowiązani: 

pisują dwaj wspólnicy, przyczem podp 

  

Mickiewicza 24, tel. 272 

Akuszerka 

Маг Lakneioka 
przyjmuje od 9 do 7/wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69 

SPRZEDAJĘ 
po cenach b niskich 

ROBOTY RĘCZNE 

  

136/VI 

abryki Konserw 

   а гхез 

      

. Wiszelkie- 
weksle pod: 

sza Lewi 
431] 

  

     

  

Władysławem Strzałko, Notarjuszem w Wilnie w dniu 
4 stycznia 1932 r.'za Nr. 58 przedsiębiorstwo Szejny 
Waranc przeszło na własność Ruwina veł Rubina Ep- 
sztejna. +887N1 

  

5716. III. Firma: „Zak Sora“. Przedsiębiorstwo. z0- 

stało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 432/V1 
  

1504. III. Firma: „Michael Straszun*, Firma brzmi, 

Michał Straszun*. Przedmiot: Sklep spożywczy. Siedziba 

w Wilnie przy ul. Wszystkich Świętych 7. Właścicie 

lem obecnie jest Michał Straszun zam. w. Wilnie przy 

Piwnej 2. Na mocy aktu darowizny oblatowanego przed 

Władysławem Strzałko, Notarjuszem w Wilnie, w dniu 

2 grudnia 1932 r. za Nr. 3402 przedsiębiorstwo Bejli 

Straszun przeszło na własność Michała Straszuna. ‚ 
434/Vi 

1575. TV. Firma: „Estera Kamieniecka i S-wie, S-ka. 

Sprzedaż naczyń, lamp i szkła”. Wspólniczka Ester:r 

Kamieniecka wystąpiła ze spółki. Wspólniczka Estera 

Kamieniecka przełałą swe prawa i obowiązki w spółce 

na rzecz pozostałych wspólników Arona i Mejłacha 

Kamienieckich. 435/V1 

W dniu 31 XII. 1932 r. 
12294, II. Firma: „Kieński Anszel*. Przedsiębiorstwo 

zastoło zlikwidowane i wykreśla się z rejestru,  388/VI 

- W dniu 251. 1933 r. 
12495. II. Firma: „Fajn Sara — Ogrodnictwo wa- 

xne*. Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wy 
380/V1 

    

  

  

rz 

kreśla się z rejestru. 

6421, II Firma: „Jakób Winer i S-ka". Siedziba 

spółki została przeniesiona na ul. Suwalską 55 w Lidzie. 

Wspólnik Abram Winer wystąpił" ze spółki. Abram Wi 

ner przelał swe prawa i obowiązki w spółce na rzecz 

pozostałych wspólników Jakóba i Marji Winerów. Ah 
433/V 

  

na jest cbowiązkowy. 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 

Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy pierwotne: 

W dniu 3.1. 1933 r. 

13347. 1. Firma: „Kac Bancel* w Wilnie, ul, Szkla- 

na 4. Sklep mięsa. Firma istnieje od 1926 1, Właści 

ciel — Kac Bencel zam. w Wilnie, ul. Szklana 6. 
375/VI 

13348. I, Firma: „Szczuczyński młyn motorowy — 

B. i J. Gonczarowscy i C. Klaczkowski, Spółka firmo- 

wa”. Eksploatacja młynu motorowego. Siedziba w 

Szczuczynie koło Lidy, Spólnicy zam. w Szczuczynie 

k. Lidy: Bencel Gonczarowski, Judel Gonczarowski: 

i Calel Kłaczkowski. Spółka firmowa zawiązana na mo: 

cy aktu zeznanego przed Notarjuszem Gustawem Buł- 

hakiem w Szczuczynie dnia 2 października 1929 r. za 

Nr. 1627 na okrćs 3-letni od dnia 2 października 1929 r. 

z tem, że spółka po tym okresie zostaje automatycznie 

przedłużona na każde dalsze 3-lecie o ile na trzy miesią- 

ce przed ubływem 3-letniego terminu nie nastąpi ze 

strony któregokolwiek ze wspólników rejentaln* wyp>- 

wiedzenie dalszego udziału w spółce, Zarząd spółki na- 

leży do wszystkich wspólników. Weksle i wszelkie zo- 

bowiązania pieniężne podpisują: Calel Klaczkowski i 

jeden z braci Gonczarowskich. Odbiór towarów, kores- 

pondencji zwykłej, poleconej. pieniężnej, telegraficz- 

nej i pokwitowań może podpisywać pod stemplem fi ё 

ażdy spólmik. 376/VF 

W dniu 10 XII. 1932 r. 

13331, Firma: „Aron Bluszyński w Wilnie” w Wil- 

nie, ul. Wileńska 22. Sprzedaż wody sodowej, owoców, 

piwa i artykułów sp ywczych. Firma istnieje od 1931 r. 

Właściciel — Bluszyński Aron zam. tamże. 401;VI 

W dniu 15 XII. 1932 r. 

  

  

   

  

    

malowane (poduszki, pa- 
rawany, ekrany, makatki) 
kompozycje oryginalne, — 

własne 
Lwowska 24, m. 10 

Samochód 
„Chevrolet“ 5 - osobowy 
torpedo w idealnym sta- 
nie—tanio do sprze dania. 

ul. Pańska 15—2 
godz. 8—9 i 16—17 

Sprzedaję 
DZIAŁKI ZIEMI 

nad brzegiem rzeki,. 
12 klm. od Wilna. 

Informacje: 
Wilno, Piłsudskiego 1315 

Mieszkanie 4-pokojowe 
ze wszelkiemi ve) 
pfzy ul. Mickiewicza 62 
do wynajęcia ой 1 шаы 

Wskaże dozorea 

Udziela lekcyj 
z wszystkich prze 
miotów do klasy 6 ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w nal- 
kach w roku szkol- 
nym, za minimalną 

  

  

      Drukarnia „ZNICZ“, Wilno. Biskupia 4, 

W dniu 41l. 1933 r. 

12499. II. 
įne J. Chwoles i L. Kapłan. Spółka”. 

dowana i wykrešla się z rejestru. 

  

     

—- Niespodziewanym. Cała bieda 

w tem, że nigdy nie wiadomo, kiedy 

co nastąpi. Pamiętają państwo „Kug- 

_larza* z ostatniego sezonu? Kilka 

głów odpowiedziało mu skinieniem. 

między innemi moja.* Cenię tę operę 

nad wszystkie inne. — Otóż czy pań- 

stwo wiedza. że Novelli zaśpiewał za 

mnie całą tę operę? 
— Oh, Jo! Daj pokój! — zawołała 

z wyrzutem Helena. — To nie ma zna- 

czenia, 
-— Ale ja chciałem tylko... 

— Niema o czem mówić — przer- 

wała ostro Helena. Mąż upadł, wycho 

dząc z garderoby i myślał, że złamał 

nogę, tak że Rimini Novello, jego za- 

stępca, śpiewał całą operę. — Uśmie- 

chnęła się zjadliwie. — To było nie- 

dzielne popołudnie i przyszło tylko 

paru krytyków. Musieli przyjść, bo... 

— Orzekli, że nie byłem przy gło- 

sie — przerwał Paggi, soląc obficie 

sałatę. 
—- Właśnie, że nie. Pochwalili cię, 

że wyjatkowo dobrze śpiewałeś. 

Signor Paggi spiorunował wzro- 

kiem zbyt prawdomówną małżonkę, 

a Teresa zaśmiała się metalieznie. 

— Ale pan nie złamał nogi — zau- 

ł Lal takim tonem, jakby chciał 

  
tel. 3-40 

Firma: „Przedsiębiorstwo Autoaseniza 
Spółka została od 1931 r. 

tamże   390/V1 
           

    

powiedzieć, że nie byłoby kogo żało- 

wać. 
—- Nie, kochany chłopcze. (Góż zno 

wu? Chciałem tylko pokazać państwu 

jak szybko człowiek działa w nagłej 

potrzebie. 
— Szybko, ale nie zawsze mądrze 

— ukąsiła Teresa. -- Gdyby pan po 

myślał dłużej, przekonałby się pan. 

że noga była cała. 
Z oczu Heleny strzeliły zielone pio 

mienie. 
—. Daj nam przykład, Tereso. Ty 

masz cudownie chłodną głowę i nigdy 

nie wpadasz. 
"Teresa zachichotała wesoło. Р 

—— Kochanie i ja wpadam, ale mię 

dzy nami jest ta różnica, że ja nigdy 

nie żałuję tego, co się stało. 

—— Trudno jest przewidzieć, jak 

kto zareaguje na niespodziewany wY- 

padek — rzekł swobodnie Juljan. - 

Niespodzianka wymyka się z, pod 

wszelkich obrachunków. 
— №е — zaprzeczył Gerald. 

* Dziękuję, już mam dosyć. Nie zawsze 

się można jakoś zabezpieczyć. 

—. Jakim sposobem- 
Morse. — Soli, panno Saro 

— Zaraz to wyłożę. Ja, jako czło- 

wiek, zaangażowany w ważnych spra - 

zapytał 

13333. I Firma: „Helena Szwabowiczowa* w Wilnie, 

ul. Sołtaniska 18—14. Sklep spożywczy. Firma istnieje 

Właściciełka Szwabowiczowa Helena zam. 

cenę. Zgłoszenia pro- 
szę kierować dg 
ministracji „K. Wil.“ 

pod „Udzielam“   402/V1 

wach, uważam sobie za obowiązek... 

urwał, wychylił jednym  cha- 

ustem prawie całą szklankę wody i 

dokończył — zabezpieczać się ' prze 

ciw wypadkom. 

— Wypadkom? — zapytała Matil, 
pochylając się nad stołem w jego stro 

nę. —- Co pan przez to rozumie, panie 

Geraldzie? Dlaczego pan miałby być 

prędzej narażony na jakiś wypadek 
- zawahała się — niż którekolwiek z 

nas? 
Podniósł wysoko «cienkie brwi i 

zajrzał śmiało w jej niebieskie oczy. 

— Qży pani chce, żebym się wy- 
powiedział wyraźnie? 

— Ależ — naturalnie. 
— Chciałem tylko powiedzieć, że 

zabezpieczyłem się przeciwko zamę- 

towi, jakiby wynikł, gdyby mnie co 

spotkało. Mianowicie złożyłem w bez- 

piecznem miejscu szczegółowy wykaz 

wszelkich tranzakcyj, osobistych i nie 

osobistych, jakie prowadzę. 

— Co za myśl, och, panie Geral- 

dzie! — obruszyła się Matil. 

(D. e. n.) 
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