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Święto lasu? Zapewne niejeden 2 
obywateli, rzuciwszy okiem na ten 
artykuł, usł wszy komunikat w ra- 
djo luh przeczytawszy w. dzienniku 0 
tej dziwnej imprezie, wzruszy ramio- 
nami i z gestem zniecierpliwienia wy- 
razi zdanie , że dużo widać ludzie ma- 
ją jesz czasu skoro obok istnieją 
cych już i obchodzonych rozlicznycn 
świąt morza, dni dziecka lub matki, 
tygodni akademickich oraz przeciw- 
gruźliczych zawracają sobie i innym 
głowę jeszcze „świętem lasu?*". 

A przecież idea ta, po raz pierw- 

szy u nas w życie wcielona, nie jest 
czemš tak nowem i nieznanem; ma 
ona już swe tradycje, swe głębokie u 
zasadnienie i szerokie rozpowszech- 
nienie, choć w innej nieco formie, w 
postaci rozlicznych „dni sadzenia 
drzew*, które pod wszystkiemi 
mal szerokościami geograficznemi sa 
obchodzone od dawnych już czasów. 

Wspólna cywiliza ludzka cheł- 
pi się oszałamiającemi dziełami tech- 
niki; genjusz ludzki sięga z szybkoś 
cią rakiety w dziedziny, o których 
przed niedawnym jeszcze czasem na- 
wet fantazjujący pisarze marzyć nie 
śmieli. W swym szale konstrukcyj! 
kusi się już o tworzenie mechaniz- 
mów, zastępujących nietylko pracę, 
ale już i inteligencję ludzką, rozbija 
atomy, marzy o międzyplanetarnej 
turystyce. Równolegle z tem prowadzi 
on jednak akcję niszczycielską, brutal 
ne pastwienie się nad  praźródłejn 
wszełkiego istnienia, nad przyrodą, 

którą nietylko zaprzęga do rydwanu 
swych sukcesów, lecz częstokroć w spo 
sób bezmyślny oszpecu., tępi i niszczy 

      

       

     
  

    

    

   

  

Święto sadzenia drzew. to jakby 
odtrutka na zmechanizówanie i zma- 

   terjalizowanie współczesnego życia 
ludzkiego. To wskazanie nietylko na 
idealne, lecz i na realne wartości przy 
rody, to strumień zimnej wody na roz 
palone do czerwoności umysły współ- 
czesne, zwracający je w kierunku ko- 
jącej i łagodzącej wszystko natury. 

Są kraje, przodujące wprawdzie 
ludzkości w dziedzinie ducha i dobro- 

bytu materjalnego, łecz tam drzewo 
stało się rzadkością, i tam z najwięk- 
szym wysiłkiem podejmowane są pra 
ce nad częściowem choćby przywró- 
ceniem mu dawnego stanu posiada- 
nia. Italja Mussoliniego z zapałem 
bierze się do zalesienia swych bezna- 
dziejnie wyłysiałych stoków apeniń 
skich, Francja od dziesiątków lat sta- 
ra się naprawić grzechy, poczynione 
ца tem polu począwszy od Wiielkiej 
Rewolucji, a nowy Prezyednt Sta- 
nów Zjednoczonych Roosevelt jako 
jeden z najwybitniejszych punktów 
swego programu gospodarczego wy- 
suwa sprawę zalesień. 

U nas w Polsce nie jest tak źle, a- 
byśmy już mieli uważać drzewa za 
symbole ginącej natury. Szumią jesz- 
cze u nas puszcze i bory, aczkołwiek 
mocno przerzedzone zawieruchą wo- 
jenną i jeszcze bardziej dla nich zgub 
ną bezplanową, rabunkową „gospodar 
ką”, Ale las cofa się stale — słabnie, 
trąci na terenie. Ubiegłe piętnastole- 
cie.od czasu odrodzenia Polski przy- 
niosło oficjalnie stwierdzony ubytek 
pół miljsna ha gruntów leśnych; zmio 
tło z powierzchni ziemi w Polsce ob 

szar czterokrotnie większy od Pusz- 
czy Białowieskiej; wojna zaś pozosta 
Wiła głębokie, dotąd niezagojone bliz- 
ny na żywem ciele lasów polskich, po 
zbawiając je blisko 100.000.000 m* 
drewna, wyrąbanego rabunkowo z naj 
cenniejszych drzewostanów. 

Czy jest istotnie czem się przejmo 
znaczą te fakty wobec cyfr 

bezrobocia, deficytów budżetowych, 
analfabetyzmu, niskiego poziomu do- 
chodu społecznego i tylu innych prze 
jawow naszej słabości i niedorozwo 

ju gospodarczego i kulturalnego. A 
jednak! Ten las, ten niezrozumiały, 

niedoceniony las, to nietylko kolebka 
ludzkości, której dawał on schronie- 
nie i zapewniał był w czasach e- 
poki kamiennej; i dziś jest on czyn- 
nikiem, którego wałor ocenić można 
najłatwiej wtedy, gdy go zabraknie. 

Zniszczmy lasy, a obszar nieużyt- 
ków w Polsce, który już i tak wynosi 
przeszło miljon ha, zwiększy się kil- 

kakrotnie. 
Odsłońmy stoki górskie, a powo- 

dzie i deszcze spłóczą nietylko cienką 
warstwę urodzajnej gleby górskiej 
lecz wyrządzą niepowetowane szku- 
dy i na nizinach. 

Pozbawmy kraj nasz tego natural- 
nego zbiornika i regulatora wilgoci, a 
klimat nasz zaostrzy się w sposób xi 
doczny. 

Wytnijmy lasy, a bilans handlowy, 

            

  

      

   

pozbawiony -jednej.z. najpoważniej- Rozejm celny. 222 Długi. ze Kontrola zbrojeń. 

  

szych pozycyj aktywnych — wywozu 
drewna, nie będzie tak łatwy do zrów 
noważenia. Bez drzewa waluta nasza 
dawno  podzieliłaby los kilkudziesię 
ciu innych walut Świata z funtem i do 
larem na czele. 

Wyrąbmy nasze puszcze, a znix- 
nie jedyna prawie naturalna osłona 
naszych granie si jąca o setki ki 
lometrów długość naszych ewentual 
nych frontów obronnych. Zniknie też 
najlepszy schron przed groźbą wojny 
lotniczej. i gazowej. Likwidując lasy, 
pozbawiamy najistotniejszych pod - 
sław naszą turystykę, zabijmy życio- 
dajne źródła naszych uzdrowisk kli- 
matycznych, niszezymy czar i poezję 
polskiego krajobrazu, tę lak doniosłą 
ostoję dla skołatanych w życiu wielko 
miejskiem nerwów, źródło szezyi- 
nych natchnień i wzlotów ducha. 

Tępiąc lasy, narażamy się na los 
Krasu, święcącego jałowemi rozpało 
nemi skałami, Libanu, dawnej „Zie- 
mi Obiecanej: mlekiem i miodem plv 
nącej, Ameryki, zalewanej katasiro- 
falnemi powodziami Mississipi. 

Jak tego uniknąć — pouezy nas 
„Święto Lasu*. Nie jest ono imprezą, 
wyciągającą złotówki z kieszeni znie- 
cierpliwionego przechodnia; naodwrót 
interesującym się jego treścią daje 
„Święto Lasu* wiele nowych, niezna 
nych wiadomości, odsłania rewelacyj 
ne tajniki tego wielkiego cudu przy- 
rody i olbrzymiego warsztatu gospo- 
darczego, jakim jest łas, Uświadamia 
ono, jak wyzyskać las nie niszcząc gv, 
jak pielęgnować:go, aby mógł nam jak 
najbardziej wydajnie s = 

Niech więcpo-„Święc 
sčy obywatele widzą w ka 
w każdym drzewie sprzymierzeńców 
w walce o wartości materjalne i ideal 
ne i niech traktują je tak, jak na to 
cl wierni kombatanci zasługują. 

Inż. Władysław Barański. 

   

  

    

   

   

      

  

   

   

  

     

  
  

  

  

   

  

Dzisiaj, w sobotę dnia 29 kwietnia cała 
Rzeczpospolila Polska obchodzi „Święto 1.4- 
su“. 

W Wilnie šwieto odbywa sie pod protėk 
toratem Wojewody Wileńskiego, Kuratora 
Okręgu Szkolnego i Dyrektora Lasów Państ 
wowych. r 

Zadaniem tego święta jest krzewienie 
wśród społeczeństwa zamiłowania do lasu i 
drzew w ogólności, uświadamianie ogółu lu 
dności © niespożytych wartościach lasu dia 
dehra powszechnego jak również pouczanie 
obywateli o konieczności szanowania, ehro- 
nienia i Gpiekowania się lasami i drzewami 
wreszcie zachęcanie ich do obsadzania dróg, 

osiedli, zalesienia nieużytków i t. p. 

Przypominamy, że J. E, ke. arcybiskun 
Jałbrzykowski odprawi dzsiaj w Ostrej Вгл - 
mie nabożeństwo o godz. 10. 

O godz. 10,45 ruszy pochód na Górę Rou 
ffałową i tam odbędzie się symboliczn= «- 

dzenie drzewek przez przedsta sli władz. 
unzędów instytucyj społecznych i przez mło 

dzież szkolną. 

© godz. 19 min. 15 przed mikrofonem rad 
jostacji wileńskiej odczyt p. t. ięto Lasu? 

    

   

  

   

  

PARYŻ. (Pat). „Le Matin* zamiesz 
cza następujące informacje swego wy 
słannika Stefana Lausanne, dotyczą- 
ce zasad pedstawowych porozumienia 
iraneusko - amerykańskiego. 

Między obu państwami ogłoszony 
zostanie rozejm celny od 29 kwietnia 
aż do końca konferencji łondyńskiej. 
Rozejm obowiązywać będzie wyłącz- 
nie te dwa państwa. Reguiacja długów 
włączona będzie de całokształtu za- 
dań konferencji londyńskiej. Zdanieni 
Roosevelta załatwienie w ten sposób 
sprawy najlepiej odpowiada intere- 
sem obu krajów. 

W kwestji rozbrojenia Ameryka 
zgadza się na stałą międzynarodową 
automatyczną kontrolę, w której wez 
mą udział m. in. Stany Zjednoczone. 
Ameryka przeciwstawia się kwestji 
rozbrojenia jakościowego, uprawiane 
go przez niektóre państwa t. zw. sy 
stemu próbnego, co ozńacza w grun- 
cie rzeczy obejście obowiązujących u- 

mów i jak twierdzą w niektórych śro 
dowiskach jest to system zbrojenia, 
do którego uciekają się obeenie Niem 
ey. 

- Odnośne instrukcje przesłane już 
zostały Normanowi Davisowi do Ge- 
newy. 

Pozatem Ameryka skłonna jest do 
wzięcia udziału we wszystkich nara 
dach, przewidzianych przez pakt 
Briand - Kellog, co najmniej w chara 
kterze obserwatora. 

Lausanne, reasumując sytuację, 
przypomina, dramatycznc chwile 1919 
roku, kiedy Francja zdołała przeko- 
nać Wilsona, nie przełamała jednak 
wówczas oporu kongresu. Sytuacja 0- 
becna przedstawia się analogicznie. 
Herriot nie podpisał na papierze żad- 
nych zobowiązań, ale zdaje się, że 
przywozi rządowi francuskiemu atu: 
ty realnej wartości, któremi rząd farn 
cuski będzie mógł rezegrać karty w 
sensie pozytywnym. 

  

Długi amerykańskie mogą być spłacane srebrem. 
Redukcja 

PARYŻ. (Pat). Nadeszła tu wiado- 
mość z Waszyngtonu, że Stany Zjed- 
noczene zgadzają się, aby w okresie 6 
miesięcy państwa dłużnicze spłacały 
swe zobowiązania w srebrze, przyczem 
suma spłat srebrem nie może przewyż 

  

o 30 proc. 

szać kwoty 200 mil. dol., obliczonej 
po kursie 50 centów amerykańskich 
za uneję, dotychczas płacone 36. De- 
cyzja ta jest równoznaczną z przyzna 
niem krajom dłużniczym premii w 
wysokości 30 proc. 

  

Porozumienie między Róoseveltem i Herriotem 
przyczyną zmian na konferencji rozbrojeniowej. 

ŁONDYN. (Pat). „Daily Herald“, 
wyjaśniając zmiany, jakie zaszły w 
ostatnich dniach na konierencji roz- 
brojeniowej, stwierdza, że przyczyną 
tych zmian jest porozumienie, osiąg - 
nięte między Kooscveltem a Herriv- 
tem. 

Rząd francuski jest obecnie gotów 
dokonać znacznych redukeyj zbrojeń 
bez nalegania na dotychczasowy wa- 
runek tych ustępstw — gwarancje bez 
pieczeństwa. Wysuwa jednak nowe wa 
runki, zwłaszcza eo do zbrojeń nie- 
mieckieh, a mianowicie: 1) Niemeom 
nie wołno będzie powiększać w ciągu 
10 Iat stanu zbrojenia ponad określo 
ny w traktacie wersalskim, 2) W ciągu 
tyeh 10 lat dokonywana będzie Ścisła 
kontrola przez stałą komisję rozbroje 

  

niową. Jeżeli dwa te warunki zostaną 
przyjęte, Francja gotowa byłaby do 
znacznych redukcyj ilościowych i ja- 
kościowych. Wzamian za toe Francja 
liczy na uzyskanie ze strony Ameryki 
zgody na konwencję konsultatywną na 
wypadek pogwałeenia paktu Kelloga 
oraz na układ, w którym Anreryka zo 
bowiąże się nie przeciwdziałać Lidze 
Narodów wobee państwa — napastni- 
ka. 

Za kulisami — jak twierdzi „Daily 
Herald“ — toczą się bardzo. delikatne 
rozmowy z Niemcami, którym. 0€zy- 
wiście propozycje te się nie podobają, 
ale które czują się obecnie dyploma- 
tycznie tak odosobnione, że gotowe 
byłyby przyjąć warunki franeuskie. 

  

Delegat Polski stwierdza zbrojenie się Niemiec. 
GENEWA. (Pat). Komitet efekty= 

wów, który rozpoczął wczoraj bada- 
nia policji niemieckiej od policji woj 
skowej i ogólnej, przeszedł dziś do ba 
dania Schupo. Prace jego mają jak 
wiadomo na celu stwierdzenie, w ja 
kim stopniu polieja poszczególnych 
krajów ma charakter wojskowy. Ko: 

  

Premier francuski przeciw hitleryzmowi. 

  

Premjer francuski p. Daladier wygłosi 

przed kilku dn'ami w miejscowości Orang 
wielką mowę polityczną, w której w sposóh 
zdecydowany wystąpił przeciw hitleryzmow; 

   i antypokojowym zamierzeniom. 
a naszem widzimy p. Daladiera, 

ącego do mikrofonu, 
Na zd 

przemawia j: 
   

    

Rumunja ma już dość hitlerowców. 
BUKARESZT. (Pat). Niemieckie 

oddziały hitlerowskie w Rumunji do- 
puszczają się coraz częściej wykroczeń 
przeciwko porządkowi publicznemu. 
Po krwawych rozruchach antyżydow 
skich w Czerinowcach doszło ostatnio 
w Sibiu do bójek międzv ludnością 
rumuńską a mniejszością niemiecką 
na tle używania studni, postawionej 

przez Niemców i nazwanej imieniem 
okupacyjnego generała niemieckiego 
z czasów wojny Falkenhayna. 

W związku z powyższemi wypadka 
mi odbyła się w ministerstwie spraw 
wewnętrznych konferencja na której 
rozważano ewentualność rozwiązania 
organizacyj hitlerowskich w Rumun ji. 
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mitet zajął się szeczególnie sprawą as 
pirantów policyjnych w Niemczech. 

Delegat niemiecki w przemówie- 
niu swem podkreślił, że aspiranci po- 
licyjni nie odbywają żadnych ćwiczeń 
z użyciem broni zbiorowej, a jedynie 
z użyciem broni indywidualnej. 

Gen. Burhardt-Bukacki, delegat 
polski, odczytał komunikat ogłoszony 
w jednem z pism niemieckich, ostrze- 
gający ludność przed zbliżaniem się 
do terenu, na którym odbywały się 
ćwiczenia szkoły aspirantów przy uży 
ciu karabinów maszynowych.  Dele- 
gat niemiecki odpowiedział na to w 
sposób wykrętny. Dalej gen. Burhardt 
Bukacki wygłosił dłuższe przemówie 
nie, w którem przytoczył regulamin 
policji komunalnej, co do którego de- 
legat niemiecki stwierdza, że reguląa 
min taki istnieje. Następnie gen. Bur- 
hard-Bukacki omówił sprawę Schupo, 
cytując ustęp z jej regulaminu, wyka 
zując, że kopjowany on jest na regu 
laminie dla piechoty. Pozatem gen. 

. Burhardt-Bukacki zacytował, podręcz 
nik, napisany przez oficera policji, któ 
ry daje instrukcje co do używania 
aut pancernych, miotaczy min, arty- 
lerji i karabinów maszynowych. 

Delegat niemiecki w odpowiedzi 
swej nie zaprzeczył istnieniu analo- 
gicznego regulaminu dla policji i pie 
choły. 

Dłuższa dyskusja odbędzie się jut 
ro. Oczekiwane jest ekspose delegata 

Francji. 

Ameryka przeciwko zbroje- 
niu się Niemiec. 

PARYŻ. (Pat). Korespondent .,Ex- 
celsior* donosi z Waszyngtonu, że 
rząd Stanów Zjednoczonych w czasie 
obrad genewskich w sprawie rozbroje 
nia przeciwshiwi się wszelkim próbom 
ponownego zbrojenia Niemiec. Szcze- 
gólnie z naciskiem Ameryka podkreś 
la niedopuszczenie uzbrojenia się Rze 
szy Niemieckiej w samochody pancer 

ne, łanki, samoloty wojenne i łodzie 

podwodne. 

SWIETO LASU", Zasady porozumienia Herriot—Roosevelt. 
Herriot opuścił Waszyngton 
Komunikat o rozmowach. 

WASZYNGTON. (Pat). Herriot wy 
jechał dziś do Nowego Yorku. 

WASZYNGTON. (Pat). Prezydent 
Roosevelt i Herriot przed wyjazdem 
do Francji wydali wspólny komunikat 
który informuje, że Roosevelt oma- 
wiał z Herriotem zagadnienie długów 
międzypaństwowych, przedstawiając 
mu projekt widzenia amerykański. 
Herriot ze swej strony przedstawił po 
glądy rządu i parlamentu francuskie- 
go. 

Komunikat stwierdza, że długo- 
trwałe rozmowy były prowadzone w 
tonie jak najbardziej przyjaznym i 
miały na celu wyjaśnienie i zrozumie 
nie sytuacji. Przyczynią się one nie- 
wątpliwie do ednałezienia właściwej 
drogi przyszłości. Herriot i prezydent 
Roosevelt wyrażają nadzieję, że roz- 
mowy te, które mają tak wielkie zna- 
czenie, będą mogły być kontynuowa- 
ne w Paryżu i Waszyngtonie po po- 
wrocie Herriota z Francji i po złoże 
niu sprawozdania rządowi irancus- 
kiemu. 

Przesilenie gabinetowe 
w Estonji. 

  

W związku ż ustąpieniem dyyóch mini- 
strów z centrum. gabinet p, Paetsa podał sę 
do dymisji. Na. zdjęciu maszem podajemy 
podobiznę b. premjera, a równocześnie na- 
czełnika republiki. Estońskiej. p. K. „Pati. 
LR 22 Si 

Przed światową konferencją 
ekonomiczną. 

BUKARESZT. (Pat). Rząd rumuń- 
ski otrzymał od Stanów Zjednoczo- 
nych zaproszenie do wzięcia udziału 
w przygotowawczej konferencji eko- 
nomicznej w Waszyngtonie. W odpo- 
wiedzi swej Rumunja zaznaczyła, że 
stanowisko jej w sprawach, będących 
na porządku dziennym . konferencji, 
przedstawione zostanie przez posła ru 
muńskiego w Waszyngtonie. 

Kronika telegraficzna. 
— Doroczna konferencja ministrów spraw 

zagranicznych państw Małej Ententy ma sie 
rozpocząć 15 mają w. Pradze. 

— Na wyspie Kos z pod gruzów domów 
zniszczonych przez trzęsienie ziemi wyd; - 
byto dotychczas zwłoki 149 ofiat katastrofy. 

— W berlińskim ogrodzie zoologicznyn 
młody niedźwiedź schwycił: chłopca, który 
zbytnio zbliżył się do klatki, i odgryzł nu 
prawe przedramię. 

Tardieu na czele dziennika. 
PARYŻ, (Pat). — W dnliu dzisiejszym uka 

zał się znany dzićnnik, paryski „La Liberte* 
pod nowem kierownictwem, Waścieielem 
dziennika stał się były premjer Tardien. W 
artykule programowym redakcja gławia, 
ko swe naczelne zadanie, walkę ze wszelkija 

ruchem rewolucyjnym. 

Dżentelmen — włamywacz. 
BIAŁOGRÓD, (Pat), — Ujęty został dżen 

telmen — włamywacz Dżoricz, który graso- 
wał nietylko w Jugosławji, ale i na terenie 
Frzneji, szczególnie w Paryżu, gdzie dokonał 
wielu śmiałych kradzieży w najbogatszych 
dzielnicach miasta, Rek temu Dźoriez skaza 
ny został przez władze francuskie na 160 lat 
ciężkieh robót. Symuloewał on wtedy obłąka 

nie i został z tego powodu umieszezony- w 

domu zdrowia, skąd udało mu się zbiec, Obe 
enie złapano. go w Jugosławji, Lekarze stwier 
dzih u Džorieza chorobę umysłową — tym 
razem prawdziwą, wobec czego umieszezony 

go w domu obłąkanych. 

„Matygin“ wyratowany 
т оргез|!. 

MOSKWA, (Pat). — Sowiecki łamaeż: lo- 
dów „Małygin*, któremu groziło bardzo po 
ważne niebezpieczeństwo i któremu na po- 
moc wysłana łamecz lodów „Krassin*, zdo- 
łał uwolnić się z, pośród lodów # przybyl nie 
uszkodzony do Murmańska, 
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Papiež Pius XI a Polska. 
Oddźwięki kłamstw z roku 1920. 

12-go kwietnia w radykalnym 
dzienniku trancuskim „La Kėpubli- 
que" pojawił się artykuł, w którym 
znalazł się passus nasiępujący: 

„To prawda, że. Mgr, Ratti — który na- 
stępnie został obrany Papiežem — zdawał 
się w r, 1920, kiedy był nuncjuszem w War- 

szawie, widzieć bez przykrości 
zagrożenie przez armję sowiecką stolicy Pol. 
ski. Ale on nienawidział(!) Polski i 
oddawał się iluzjom co do Sowietów", 

Ten w istocie niezwykły zarzut w 
stosunku do obecnego Papieża, wywe- 
łał ostrą reakcję ze strony Episkopa- 
tu polskiego, który telegraficznie zwró 
cił się od Piusa XI-go z wyrazami obu 
rzenia z powódu „tej kalumnji, rzuca 
nej na Papieża, wielkiego przyjacie- 
la Polski“, oraz z zapewnieniami 
wdzięczności i synowskiego oddania. 
Pius. XI odpowiedział na to depeszą, 
w której dziękował za wyrażone prze 
Episkopat uczucia, W polemikę z ar- 
tykułem oczywiście, nie potrzebował 
wstępować. e 

Obecnie, p. Pierre Dominiquć, au- 
tor owego artykułu we irancuskiią 
dzienniku, napisał replikę, gdzie p 0- 
nownie twierdzito samo o 
stosunku Papieża do Polski w r: 1920, 
uzasadniając swoje twierdzenie w spa 
sób który trudno nazwać inaczej, jak 
niedorzeczny m. 

1920 — pisze p. Deminique — 
XL, który był wówczas nuncjuszem 
wie, niedoceniał Polski, uiełubii 

jej i meał względem niej uczucia niemiecki» 
go patrjoty (?!), Oczekiwał jej 'kię- 
ski i kiedy korpus dyplomatyczny. wąrszaw 
ski zamierzał przenieść się w razie upadkił 

*m polskim do Poznania 
lub Krakowu, Mgr. Ratti oświadczył, że ków 
pus dypłomatyczny "i on sam zostanie nad 
miejscu, W ten sposób zrywał z rządem pół 

skim, bowiem nuncjusz, tak jak każdy poseł 
wa, nie jest akredytowany przy 

ieście, czy narodzie, lecz przy das 
nym zie, Niewątpliwie «Mgr. Ratti dopsat- 
rywał się okazji do pertraktacji z Sowieta- 
mi, w czem uległ, jak sie, okazało, złacze: 

niom. z 

W powyższem rozumowaniu dzien 
nikarza: francuskiego znąć-dwie rze- 
czy: ljignorancjęsprawpol- 
skich, 2) wyraźnyśładinłor 
macyj i wpływów endec- 
kichzowegookresu. Wiadome 
są nam bowiem. dobrze powody, dla 
których nuncjusz Ratti nie chciał wów 
cząs opuszczać Warszawy. Czynił tak, 
sołidaryzując się ze stano- 
wiskiem Marszałka Piłsud 
skiego i stojących za nim czynni- 
ków politycznych i wojskowych, zde- 
cydowanych bronić stolicy, wbrew 
namowom i chęciom ende- 
cji opuszczenia Warszawy przez 
armję i przeniesienia rządu do Poz- 

nania. Ё i 

Wystąpienie p. Dominique nie. mo. 
że;ząchwiać znanej nam tu prawdy 2 
tej sprawie, nątomiast stanowi jaskra 
wy dowód okłamania przez 
propagandę endeckaąa nawet 
lewicowych sfer francuskich. , 

P. Dominique powołuje się w koń 
cu ра . opinję, innego. . publicysty 
francuskiego .p. Eugóne Lautier. 
który, omawiając audjencję Papena 
u Papieża pisał w „I!Homme Libre“: 

„Nie neguję bynajmniej, że Pius xl te 
raz, kiedy jest Papieżem, ma pewne tkliwe 
uczucia (tendresse) dla Polaków. Ale kiedy 
hył on w Warszawie, a zwłaszcza kiedy miał 

poruczoną sol misję na Górnym Śląsku, 
uchodził w oczach Polaków — pa 
trjotów za germanofila*. 

Nie trudno odgadnąć jacy to ,.Po- 
łacy — patrjoci* informowali w ten 
sposób podówczas francuzów 0 stosum 
kach w Polsce. Przyjaźń łączą- 
ca Mgr. Ratti z Marszałkiem 
Piłsudskim była dostatecznym 
dla obozu endeckiego powodem, aby 
późniejszego Papieża uczynić ,patrjz 
tą niemieckim, bolszewickim adhe- 
rentem i bezmała... masonem. 

Jeszcze po 138-tu latach piana tego 
łgarstwa trzyma się na powierzchni 
opinji francuskiej, wnosząc zamęt w 
ocenę przeszłości i teraźniejszości pol- 
skiej. Kiedyż się to wreszcie odrobini 
te śmiecie wymiecie? Testis. 
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E. BODO — K. TOM — INA BENITA 

wkrótee w kinie „HELIOS* = 

ALUTUS AEA SS SSE ATS STT 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWA, (Pat). — DEWIZY: Londym 

30,38 — 30,53 — 30,23. Nowy York 8,12 = 
8,16 — 8,08. Nowy York kabel 8,14 — 8,18 
— 8,10. Paryż 35,09 -— 35,18 — 35,00, Szwaj 
carja 172,30 — 172,73 — 171,87. Berlin w obr. 
nieof, 205,50, 

AKCJE: Bank Polski 75, Tend. utrzymana 
DOLAR w obw. pryw. 8,13 w żądan'u, 

8,11 w płaceniu. х 
RUBEL złoty 4,85.



Z 

Wielki kongres gospodarczy 
w Warszawie, 

Sfery kierownicze Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem już od 
pewnego czasu nosiły się z zamiarem 
zwolania do Warszawy wielkiego kon- 
gresu gospodarczego, w którym wzię- 
łoby udział bardzo sżerokie grono lu 
dzi nauki, praktycznych działaczów 
gospodarczych, przedstawicieli wiel- 
kich organizacyj gospodarczych i sa- 
morządów. Kongres gospodarczy mini 
by za zadanie przestudjowanie zagad- 
nień gospodarczych w najszerszym za 
kresie, a więc zarówno zagadnień fi- 
nansowych, jak i walutowych, kredy- 
tu zagranicznego i wewnętrznego, po- 
lityki kredytowej i bankowej, zagad- 
nień komunikacyjno - budowlanych, 
finansowo-rolnych, spraw związanych 
z komasacją i parcelacją, zagadnień 
produkcji i zbytu płodów rolnych, sy- 
tuacji w przemyśle i handlu, handlu 
zagranicznego, jak również zagadnień 
wynku pracy z dziedziny bezrobocia, 
2atrudnienia, świadczeń społecznych, 
ubezpieczeniowych i t. p. 

Obecnie, jak się dowiaduje agen- 
cja „Iskra zorganizowanie kongre- 
su gospodarczego weszło w stadjum 
realnych prac organizacyjnych i pro- 
gram kongresu jest już w linjach ogól. 
nych nakreślony. 

Bezpartyjny Blok Współpracy z 
Rządem zdaje sobie sprawę z tego, że 
w wyniku działalności rządu w spra- 
wach gospodarczych, specjalnie zaś w 
związku z ostatnio uchwałonemi usta- 
wami tej doniosłości, jak np. ustawy 
o oddłużeniu rolnictwa, 0 sposobie 
spłaty niektórych zaległości podatko- 
wych, o ułatwieniach w dziedzinie ak- 
cji parcelacyjnej i budowłanej oraz 
innych, powstała konieczność podjį- 
cia ma terenie całego państwa dziatal- 
ności, zmierzającej do przystosowa- 
nia życia gospodarczego do zu:nienio- 
nych warunków codziennego życia 
praktycznego oraz do całego szeregu 
nowych aktów ustawodawczych, wpły 
wających w sposób decydujący na ca- 
łość gospodarstwa narodowego. 

Wychodząc z założenia, że dla sku 
teczności wysiłków rządu w dziedzi- 
nie gospodarczej konieczne jest po- 
wołanie do współpracy i odpowiedzial 
ności najszerszych sfer społecznych i 
gospodarczych — Bezpartyjny Blok 
Współpracy z Rządem pragnie, aże- 
by wielki kongres gospodarczy wy- 
pełnił zadanie poinformowania zain- 
teresowanych czynników o wynikach 
dotychczasowych prac w dziedzinie gov 
spodarczej, pobudził zdrową inicja- 
tywę społeczno-gospodarczą i nakreś- 
tł szczegółowe wytyczne pra: па Н 
Szych : 

'Kongres gospodarczv odbędzie 
w Warszawie i potrwa prawdnpod 
mit trzy dni. Prace ;ego toczyć się bę- 
dą. jak to przewidują organizalorzy, 

    

    

się     

  

   

  

00 NABYCIA U KAŻDEGO SKÓBNIKA I SZEWCĄ. 

  

na posiedzeniach plenarnych w kilku 
koraisiach, jak np. roinej przemys- 
łowo haundłowej, fimansow>-handlowcj 
dla spraw zatrudnienia, gospodarki 
ат rządowej i t. p. 

Na posiedzeniach plenarnych pro- 
jektowane jest wygłoszenie referatów 
treści ogólnej o światowej sytuacji go 
spodarczej i o bieżących pracach go- 
spodarezych rządu. Na komisjach by- 
łyby wygłoszone referaty inferinacvj- 
ne z dziedzin specjalnie daną komi- 
sję iateresujących, zax viczone wnios 
kami referentiw Po przeprowadze- 
nu *:busji wnioszi hou:isyjne będą 
przedł'żone rlenutz kongresu do u- 
chwąjeria. 

Dyiwsze dwa da pra: kongresu 

mają być poświęcone obradom ple- 
narnym i komisyjnym, podczas gdy 
trzeci dzień przeznaczony jest na prze 
pracowanie wyników parc kongresu 
w grupach regjonalnycł., celem usta- 
lenia konkretnych wytycznych dla 
prac gospodarczych, zgodnie z warun 
kami i potrzebami poszezególnych 
części krajów. 

Jak się dowiaduje Ajencja „Iskra“ 
kongres gospodarczy odbędzie się w 
najbliższych tygodniach, a więc przed 
światową konferencją ekonomiczną 
i monetarną, przygotowuje on bowiem 
w ten sposób materjał, który będzie 
mógł być zużytkowany na terea:e mię 
dzynarodowym. (Iskra). 
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KONSKA 1 

DZIŚ, dnia 29-go kwietnia punkt, o godz. 8 w. nieodwoł. pożegnalny występ 
r 

Hanki ORDONOWNY 
Najznakomitsza pieśniarka polska. 

W programie: najpiękiejsze piosenki z własnego repertuaru, 
Bilety do nabycia w kasie Konserwatotjum — przez cały dzień. 

Tenisowe rakiety >... 
  

ы вНЕ „LECH” Wielka 24 

  

Cennik spor- 
towy gratis. 

  

Čiekawe objawy przedwyboroze w Gdańsku. 
Akcja hitlerowska przybieraw o 

statnich czasach w „Gdańsku coraz 
szersze rozmiary, a najcharakterysty- 
czniejszą jej cechą jest bierne, a na- 
wet wręcz przychylne ustosunkowa- 
mie się do tej akcji policji gdańskiej. 

Ostatnio grupy hitlerowców pro- 
wokowały w kilku punktach miasta 
policjantów pełniących służbę, na со 
jednak-ci nie reagowali. 

Zrozumiałem stało się to zachowa 
nie policjantów gdańskich po wczoraj 
szem zebraniu urzędników policji 
gdańskiej, ma którem jednogłośnie 
wypowiedziano się za rewolucją na- 
rodową niemiecką i  wysłuchawszy 
mowy posła hitlerowskiego Greisera, 
zakończono zebranie odśpiewaniem 
pieśni hitlerowskiej ,„Horst Wesseł --- 
Lied. Do nowego zarządu związku 
policjantów weszli sami hitlerowcy. 

Znamiennym objawem jest też 
   

na łotnisku gdańskiem wywieszono 
dziś sztandar hitlerowski ze swastyką 
na przywitanie przybywających iu 
lotników-studentów uniwersytetu w 
Weimar. Podkreślić należy, że jest to 
pierwszy wypadek zawieszenia szian- 
daru hitlerowskiego na publicznem 
oficjalnem miejscu w Gdańsku. 

W dniu 22 bm. podczas wyświ: 
nia filmu „Blutendes Deutschland" w 
kinie w Sopotach doszło do awantu- 
ry, mianowicie w pewnej chwili pu- 
bliczność wstała i  zaintonowała 
„Horst Wessel Lied*, Kilka osób 
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nie powstało ze swych miejsce i nie 
śpiewało, za co ich poturbowano i wy- 
rzucono za drzwi. (Iskra). 

CN E 
JUBJEK: Ok 

  

  

Ww NIEMCZECH. 
Zmiany w partji hitlerowskiej. 

Odwołanie komisarzy w przedsiębiorstwach. 

BERLIN. (Pat). Hitler wydał no- 
we zarządzenie, wprowadzające sze - 
reg zmian w podziale na okręgi i ob- 
sadzie kierownictwa partji narodowo - 
socjalistycznej. Równocześnie Hitler 
przypomina zakaz samowalnego po- 
woływania komisarzy, co stanowi wy- 
łączną kompetencję władz państwa- 
wych. 

Podobne ostrzeżenie wysunął gos- 
podarczy rzeczoznawca w Sztabie łącz 
nikowym partji narodowo - socjali- 
stycznym Wagemor, zaznaczając, że 

  

życie gospodarcze nie znosi bezkarnej 
i bezsensownej interwencji. Wagemor 
nakazuje odwołać komisarzy, powoła- 
nych samowolnie w przedsiębiorst 
wach i instytucjach gospodarczych, 
niezalegalizowanych przez rady nad- 
zorczę lub zarządy przedsiębiorstw. 
Wagemor zaznacza dalej, że naczelno 
związki gospodarcze zostały już zoc- 
ganizowane, tak że wpływ narodo- 
wych socjalistów jest wszędzie zapew 
niony. 

Urząd tajnej policji. 
BERLIN, (Pat). Premjer i minister 

spraw wewnętrznych Prus Goering po 
wołał do życia urząd tajnej policji, 
podporządkowany bezpośrednio mi- 
nistrowi spraw wewnętrznych. Urząd 
powstał przez wydzielenie z berlińskie 
go prezydjum policji centrali policji 

politycznej. Uregulowanie jego działai 
ności opiera się na ustawie z 26 kwiel- 
nia 1938 r. Zakres kompetencji tajne 
go urzędu rozciąga się na całe Prusy. 
Kierownikiem urzędu jest nadradca 
rządowy Diels. 

Ambasador sowiecki u Hitlera. 
BERLIN. (Pat). Kanclerz Hitler po 

raz pierwszy od objęcia swego urzędu 
przyjął ' ambasadora cowieckie w 
Berlinie Chińczuka. 

e 

Usiłowanie okłamania świata. 
Bajeczka niemiecka o zagrożeniu Prus Wschodnich. 

BERLIN, (Pat), — Szef gabinetu ministra 
Reichswehry płk, von Reichenau udzielił na 
rodówo — socjałistycznemu „Angriffowi* wy 
wiadu na temat aktualnych zagadnień woj- 
skoówo — politycznych. 

Na pytanie, czy uważa za zagrożone hcz 
pieczeństwo Prus Wschodnich, płk. Reiche- 
nau oświadczył: 

W| granicach możliwości uczynieno wszy 
stko i dziś jeszcze czyni się, co możliwe dla 
zabezpieczenia bezpieczeństwa prowincji. — 
Nie zapewnia to jednak bezpieczeństwa Prus 
Wsehodnich wobec wysoce uzbrojonego pań 
stwa, którego ludność wielokrotnie, w ostat- 
nich czasach szezegėlniej, manifestowała swe 

wrogie dla, Niemiec stanowisko, Właśnie ze 
względu na Prusy Wschodnie musimy przy 
każdej okszji podkreślić nasze uzasadnione 
roszczenia w Sprawie bezpieczeństwa. Nłe- 
załeżnie od słabych szans konferencji rozbro 
jentowej mówił płk. Reicheaua — Niemcy 
powinny brać udział w obradach genewskiek 
i stale ponawiać swoje żądania. Rozpoczy- 
njące się rckowania nad pianem Mac Donał- 
da muszą wreszcie doprowadzić do rzeczywi: 
stego rozbrojenia i dać Niemeom bezpieczcń- 
stwo. Q ile do tego. nie dojdzie, konferencja 
rozbrojeniowa wobec wokec eałego światła żo 
stanie zdyskwalifikowana. 2 

  

Walki na Dalekim Wschodzie 
500 zabitych Chińczyków. — Zburzone fortyfikacje. 

PEKIN. (Pat). W okolicach Kupei- 
Kau trwają zajadłe walki. Chińczycy 
przyznają, że straty ich przewyższają 
500 zabitych. Znaczna część fortyf:- 

Listy z Warszawy. 
5000 zł dia Paderewskiego. — Nagrody a zdrowy sens. — Maturzyści na rozdrożu. --- 
Kryzys i specjalizacja. — Pańskość inteligencji. —Reforma gospodarstw domowych.   

Degradacja luksusu. — Gaz i magistraccy genjusze. 

A to się musiał Paderewski ucie- 
szyć! 

Ławnicy st. m. Warszawy, pod wo 
dzą pp. Słomińskiego i Mayzla, uznali 
go za muzyka, godnego 5000 zł. zapo- 
mogi. Zachęci to mistrza do dalszej 
pracy nad sobą, uwolni na jakiś czas 
od kłopótów materjałnych, które -—- 
jak wiadomo — artystom nie idą na 
zdrowie. 

Udziełanie literatom i artystom na 
gród powinno mieć (no, chiba!) jakiś 
sens. Nazwa tu wprawdzie zaciemn:a 
nieco istotę sprawy. „Nagroda!* Mo- 
żnaby spytać: za co? Za to, że kogoś 
Bóg obdarzył talentem?... Stokroć bar 
dziej zasługuje na nagrodę nędzarz, 
który nie kradnie, matołek, co się 
czytać nauczy, żona, dochowująca 
wiary niedołędze i t. p, Nagrody arty- 
styczne mają sens tylko jako za po- 
mogi. Ponieważ wiemy, że artyści 
wartościowi bywają często niezarac- 
ni, niepraktyczni, że społeczeństwu 
zwykle dają bez porównania więcej, 
aniżeli od niego biorą — więc należy 
im się pomoc. Pomoc nie tyłe w inte- 
resie owych utalentowanych jednos- 
tek, ile ogółu. Ogółowi bowiem zale- 
żeć musi ma tem, aby talent się nie 
marnował, żeby mógł tworzyć, boga- 
cič literaturę, mnożyć dzieła sztuki... 

Dzieła, z których społeczeństwo ko- 
rzystać będzie i po śmierci ich autora. 

Niestety, o tym właśnie jedynym 
sensie rozdawanych ,nagród* zupeł 
nie zapominają — a może zgoła go 
nie rozumieją — aktualni ich szafa- 
rze. Stąd wynikają tak zabawne lap- 
susy, jak ostatnia uchwała komisji 
warszawskiej, która Paderewskiemu 
ani odrobiny sławy nie doda, a jako 
zapomoga jest dla niego zerem. Jest 
to poprostu smarowanie tłustych poł- 
ciów przez ludzi, mających głowy do 
cylindrów. Myśleć im się nie che», 
popracować trochę mózgownicą... Są 
w Warszawie młodzi, a nawet i starsi 
kompozytorzy. wybitnie utalentowa- 
ni, którzy jakoś w żaden sposób wy- 
płynąć nie mogą i żyją w nędzy (wie- 
my, że straszne kłopoty materjalne 
miewał i Moniuszko). Niejednego z 
nich 5000 zł. postawiłoby na nogi, po- 
zwoliło jakąś pracę wykończyć, wy- 
dać.., Ale co o tem mogą wiedzieć pp. 
Mayzel i Słomiński? Czy chce im się 
pytać, szukać, dowiadywać?... Poco 
tyle kłopotu? Ot, jest — Paderewsk:. 
Byle prędzej, byle już... Załatwione — 
z głowy! 

Jest to jeszcze jedna próbka war- 
tości sił, tworzących samorząd stoli- 
cy. Mój Boże! i jeszcze czyta się wciąż 

  

  

kacyj chińskich została zburzona, ale 
oddział chiński utrzymuje się jeszcze 
ciągle, odpierając wszystkie ataki. 

  

narzekania, że mamy za dużo... intė- 
ilgencji. Skargi te wiążą myśliciele od 
złamanych mostków z kłopotami ma- 
turzystów w czasach panującego bez- 
robocia. Istotnie, młodzieniec, końce 
cy obecnie szkołę Średnią, bywa w sv 
tuacji trudnej. Do czego się zabrać? 
jaką pójść drogą? Widzi dokoła le- 
karzy bez praktyki, inżynierów bez 
posad, prawników, którzy nawet na 
bezpłatnych aplikantów dostać się nie 
mogą... Ale czyż dotyczy to tylko pra- 
cowników umysłowych? Czyż mało 
jest majstrów rzemieślniczych, imają- 

   

  

cych się zajęć robotników niewykwa- 
lifikowanych? Doskonały cieśla kopie 
ziemię w ogrodzie za zł. 1.50 dziennie: 
zdolny krawiec stara się o posadę stró 
ża; znam czeladnika stolarskiego, co 
wynajął się do noszenia cegieł. Dzien 
nikarze, ostrzegający maturzystów 
przed studjami uniwersyteckiemi, po- 
winniby również odwodzić młodzież 
od wyzwalania się na majstrów ręko- 
dzielniczych, bo wszak i to w dobie 
panującego kryzysu na nic się nie 
przydaje. 

Utyskiwanie jednak na nadmiar 
inteligencji tu, gdzie zbytniej: inteli- 
gencji nie zdradzają nawet wybrańcy 
stołecznego grodu, sprawia wrażenie 
poprostu komiczne. 

Jedno wszelako ostrzeżenie nale- 
ży się kończącym szkołę młodzieńcom: 
oto, niechaj wiedzą, że wyższe studja 
przestały być szczeblem do — pańs- 
kości. Nasza długotrwała przynależ- 
ność do Rosji, stale cierpiącej na brak    

   

  

Samobójstwo zwolnisnego 
profesora. 

BERLIN, (Pat); — Profesor języków indo- 
germańskich na uniwersytecie w Mahrburgu 
Herman Jacobson, który przed kilku dniami 
zestał urlopowany przez ministra oświaty, po 
pełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. 
Tragicznie zmarły był autorem wiełu prae 
lingwinistycznych, M. in. wydał atlas narze- 
czy niemieckich. = 

147 wypadków bicia. 
LONDYN, (Pat). — „Dalły Expres* wy 

stępuje dziś w artykule na naezelnem micj 
scu z eskarženiem Niemiec 6 prześladowa 
nia Żydów polskich, przytaczając wyjątki z 
pięciu protestów, złożonych przez Polskę wła 
dzom niemieckim. W protestach tych poselst 
wo polskie w Berlinie wyszczególniło 147 
wypzdków bicia, znęeania się i prześladowa 
unia Żydów polskich, Wszystkie te wypadki 
stwierdzone zostały zeznaniami, złożonemi 
pod przysięgą, Jak zaznacza dalej dziennik 
londyński, rząd niemiecki nie udzielił dotych 
ezas w tej sprawie wystarczających wyjaś- 
nień, 

  

   

Franciszkanie polscy w Ja- 
ponji do Marszałka Plłsud- 

skiego. 
Sekretarzowi Marszałka Piłsuds- 

kiego nadesłano następujące pismo: 
Nagasaki, 19. III. 1933 r. 

Do Pana Marszalka Pilsudskieg> 
w Warszawie. 

Wielmożny Panie Marszałku! Dziś 
dzień Twego, Panie Marszałku. 
Patrona, św. Józefa, my, o 12.000 ki- 

lometrów zdała od Ojczyzny pracują- 
cy nad zyskaniem dusz szlachetnego 
marodu japońskiego dla Niepokalanej 
Dziewicy przez wydawanie „Rycerza 
Niepokalanej* w języku japońskim. 
ofiarowaliśmy rano Mszę Świętą i 
Komunję Świętą w intencji Pana M 
szatka, by Niepokalana Dziewica Os 
trobramska nie opuszczała Go nigd 
miłośnie kierowała zawsze i wszęd 
Jego myślami, słowami i czynami dla 

ścia osobistego Jego Osoby i 
szczęścia Ojczyzny. 

Podpisy: Polscy Franciszkanie w 
japońskiem Niepokalanowie (Mugen- 
zaino Sono) O. Maksymiljan Kolbe, 
przełożony klasztoru. (Iskra). 

Program pobytu delegacji 
sowieckiej w Poisce. 

Jak się dowiaduje Ajeneja „Iskra“, pro- 
gram pobytu przedstawicieli sowieekich or- 
ganizacyj gespedarczych w Pełsee, został u- 

y jak następuje: 

  

  

      

   

          

   

    

kiej na dwo 
а © gedz. 11 rano 

ści w Izbie Przemy 
5 szawskiej, a o godz. 

1 pp. Śnaładanie w sałonech hotelu Europej 
skiego, wydane przez Izbę Han'Hową Polsko- 

Sowiecką, wieczerem zaś goście sowieccy 
będą na przedstawieniu w teatrze Wielkim. 

W dniu 3 maja delegacja sowiecka bc 
dzie obecna na rewji, która się odbędzie w 

tym dniu na placu Marszałka Pil 
po południu zaś zwiedzi stolieę i jej os 
liwości, Wieczorem tego samego dnia G4- 

hędzi 2 

myslowG 
goście sewiecey udadz: 
uszajutez zwiedzą peri, zapoznając S 
jego urządzeniami. Po całodniowym poby 
w Gdyni delegacja sowiecka uda się nowo- 
wybudowaną magisi ą kolejowa do Por- 
nania przez Inowrocław i Bydgoszcz, W Po- 
zmaniu delegacja zwiedzi Targi Międzyna- 
rodewe i szereg fabryk ornz nawiąże ko 
takt ze sżerami gospodarezemi Wielkopolski. 
W. niu 6 maja goście sewicecy przybeda 
de Katewie, skąd wieczorem wyjądą do K 
kowa, a po zwiedzeniu zabytków tego miasta 
udadzą się do Łodzi. 

Pe powrocie do Warszawy, delegacja s0- 

wiecka zwiedzi zakłady Lilpopa oraz fabrykę 
Parowozów. (iskra). 

Eksmisja kawiarni Loursa 
w Warszawie. 

Znena kawiarnia Loursa, mieszcząca się 
w ebecnym loksiu 6d przeszło 100 lat, zag- 

rożena jet eksmisją, gdyż zalega z e: 
36 tys. zł. Sąd Okręgowy orzekł eksmisję na 

dzień 1 lipca br. 

          

   

  

      

   

  

  

      

   

  

  

Gorgonowa przed sądem. 
Przemówienia stron. : 

KRAKOW, (Pat), — Zapowiedž przemo- 
wień prekuratora t obrońców śŚelągnęła dziś 
do gmachu Sądu „Okręgowego tłumy ciexa- 
wych. 

Prokurator Szypuła w czterogodzinnem 
przemówieniu przeprowadził tezę oskarżenia 
odrzucając koncepcję mordu rabunkowego 
popełnicnego przez sprawcę obcego oraz kon 
eepcję mordu, dokonanego w t. zw. Zamroczė 
niu epileptycznem. Przemówienie swe zakoń 
czył prokurator apelem do sędziów przysieg 
łych © werdykt skazujący. 

__ Po przerwie południewej imieniem ławy 
Gehróńców adwokat Ettinger z Warszawy w 
trzygedzinnem przemówieniu starał się wy 

kazać niewiarogodność zeznań pószczegól- 
nych świadków a zwłaszeza Stasia Zaremby, 
a«dmalewał tło psychiczne procesu i podkre 
Ślił błędy, popełnione w ezasie śledztwa pier 
wiastkcwego. Wreszcie cbrońca zaapełował 

"do ławy przysięgłych, wzywając do wydania 
wyreku uniewinniającego i kończąe słowa- 
mi: 

„Ławie "si ch wołno się mylić w 
wikcalerdzhu, dle AOR mylić się w ska- 
zaniu”, 

Po przemówieniu adwokata Ettingera prze 
wodniezący przerwał rozprawę — odraczajac 
ją do godz. 19. 

KRAKÓW, (Pat). — Dziś o godz, 19 przy 
szczelnie wypełnionej publicznością sali są 
dowej przewodniczący rozprawy dr. Jendl 
udzielił głosu drugiemu z trzedh owrońców 
oskarżonej Gorgonowej dr. Woźniakowskie 
mu, który w trzech i półgodzinnem przemó- 

    

inteligencji, przyzwyczaiła ogół do te 
go, że doktór, adwokat, inżynier to 
zaraz wielki pan, wybraniec fortuny 
Dziwił nas skromny lekarz w jakiems 
miasteczku na zachodzie, który żył 
nie lepiej od sąsiada majstra szewc- 
kiego, zdumiewała nas pani profeso- 
rowa, sama sprzątająca mieszkanie i 
gotująca obiad. Przeżywany obecnie 
kryzys nie pozwala nam zorjentować 
się w zmianie bardziej zasadniczej by 
tu inteligencji polskiej. Jej stanowi- 
sko — że tak powiem — „rosyjskie * 
skończyło się bezpowrotnie. Kryzys 
minie, ałe z pańskiemi fochami trze- 
ba się raz na zawsze pożegnać. O ilo 
dążyć musimy do znacznego podnie 
sienia stopy życia i skali potrzeb mas 
ludowych, o tyle wymagania panów 
inteligentów muszą być uskromnione. 

Za dużo mamy inteligencji?... A 
czemu to po miasteczkach grasują 
znachorzy, pokątni doradcy?.. Pan 
doktór, pan mecenas nie może micsz- 
kać w byle dziurze; to dobrze dla fel 
czera, dla obrońcy sądowego sta- 
nowisk, nieznanych już na Zachodzie, 
a pozostawionych nam przez carska 
Rosję, która z konieczności rozmaity- 
mi niedouczkami posługiwać się mu- 
siała. U nas niema tej konieczności, 
ale są tradycje, przesądy, przyzwy- 

          

czajenia, z któremi rozstać się niełat- 
wo. To też kryzys — poza wszystkie- 
mi ujemnemi stronami — mau rów- 
nież i 'dodatnią: przełamuje inercję. 
Pod jego to np. wpływem panie war- 
szawskie uczą się oszczędniejszej go- 

  

wieniu omówił poszezególne dowody rzeczo 
we, starająe się osłabić ich wartość dowo- 
dową. Obrońca przedstawił nadto szczegó- 
łowo istniejące — jego zdaniem braki w śle 
dztwie przedwstępnem we Lwowie, €o z na- 
tury rzeczy musiało się edbić ujemnie na 
obydwu aktach eskarżenia, Mowę swą dr. 
Woźniakowski zakcńczył apelem do sędziów 
przysięgłych, nby opierająe się na przebiegu 
rczprzwy, wydali wyrck zgodny ze swew” su 
mieniem. 

O godz. 22.40 przewodniezący odrocezył 
rozprawę de scbcty 29 bm. godz, 9,30. W so 
botę rozprawa rozpocznie się przemówieniem 
trzeciege cbrońcy dr, Axera. Wyrok spodzie 
wany jest w godzinach wieczornych. 

   

Popierajele Przemysł Krałowy 
WBEGAZTWO TE NAC WERE AAC ERCZWOREJ 

Przed 1-ym maja w Austrii 
WIEDEŃ, (Pat). — Wizoraj aresztowano 

w Wiedniu 62 komunistów, między nimi kil 
ku cudzoziemeów, otrzymano bowiem infor- 
macje, że komuniści zamierzają 1 maja sta- 
wiać policji i wojsku zbrojny ©pór i prze 
szkadzać siłą ruchowi tramwajowemu. 

Pcelicja przedsięwzięła rewizje i skoniis 
kowała liczne dokumenty, między innemt 
cdezwę, wzywającą d6 strajku generalnego, 

do usunięcia „rządów faszystowskich Dolfu- 

ssa* i do utworzenia rządu robotniczo-chłop 

skiego. 

  

spodarki. Pamiętam, jak to dawniej 

moja matka, moje ciotki dziwiły się 
Francuzkom, Niemkom, tej samej co 
one pozycji socjalnej, że prawie oby- 
wają się bez służby. Onemi czasy w 
średnio zamożnym warszawskim do- 
mu 2-—3 służące było normą. Kuchar- 
ka, młodsza i niańka do dzieci Póź- 
niej dopiero zaczęły rozpowszechniać 
się t. zw. „do wszystkiego”. I» sta- 
nowią one ogromną większość, która 
jednak szczupleje, wypierana przez 
„przychodnie*. Panie biorą się same 
do garnków, a pomocnice wynajmują 
na godziny tak, jak to oddawna 
praktykowało się w Paryżu, w Wied- 
niu i t. p. Wiele domów idzie jeszcze 
dalej: ponieważ matka rodziny pra- 
cuje w biurze, więc kuchni wcale nie 
prowadzi, lecz razem z mężem i dzieć- 
mi stołuje się na mieście. W związku 
z tem bankrutujące wciąż restauracje 
przeznaczone dla hulaków, zasiępują 
coraz częściej skromne jadłodajnie, w 
których „obiad domowy'* moż jeść 
poniżej złotego. Mamy prawdziwy wy 
ścig taniości, A że stołuje się tu coraz 

więcej niewiast, które znają się na 
rzeczy i kapryszą z większym sensen:, 
miż klijenteła męska, więe te tani 
kie obiady bywają często zupełnie 

  

  

   

  

   

  

    

   

  

    

  

   stko to są fakty niepozorne, 
ale stanowią potężny wyłom w dotych 
czasowych stosunkach. Niektóre szcze 
góły tych drobnych zjawisk świadezą 
że się nasze życie „uzachodnia*; Кгу- 
zys tylko. proces ten przyśpiesza. 

  

. kiego jako Szelę; 

Nr. 110 (2951): 

Teatr na Pohulance, 
„Wesełe* Stanisława Wyspiańskiego. 

Minęło już trzydzieści parę lat od 
czasu gdy Wesele Wyspiańskiego, u- 
kazało się po raz pierwszy na deskach 
scenicznych, w znakomitej premjero- 
wej obsadzie. Trzydzieści parę lat to 
szmał czasu, w ciągu którego zaszedł 
niejeden dziejowy przewrót. Proroczy 
sen Wielkiego Poety ziścił się, a dzieł 
ni synowie naszej ziemi z bronią w 
ręku wywalczyli niepodległość Polski. 
Ale w ciągu tego szeregu iat zaszły do 
niosłe zmiany nietylko na karcie ge- 
ograficznej i w dziejach Kuropy i ca 
łego świata, lecz te lata przyniosły 
również całkowitą zmianę pojęć, a 

twórczość Wyspiańskiego przeszła do 
żelaznego klasycznego repertuaru za- 
lecanego dla młodzieży w wieku 
szkolnym. 

  

Temu też przypisać należy faki, że 
Dyrekcja naszego Teatru wznowiła 
Wesele, pomimo, iż było one wielo- 
krotnie grane w Wilnie i to w oi 
dzie najznakomitszych polskich arty- 
stów, skutkiem czego nie można się 
było spodziewać dużej frekwencji pu- 
bliczności. 

    

Wesele wystawiono starannie i z 
wielkim pietyzmem, w grze artystów 
wyczuć można było głęboki kult dla 
Wyspiańskiego i wszyscy wykonaw- 
cy dawali maksimum wysiłków, nie 

ich to więc wina, że niektóre role jak 
gospodarza, Stańczyka, Wernyhory, i 
t. d. wypadły słabiej, zwłaszcza dla 
tych, którzy znają Wesele w innych 
obsadach. 

P. dyrektor Szpakiewicz bardzo 
dobrze ujął rolę poety, która dosko- 
nale się nadaje do rodzaju jego talen 
tu, tylko w pewnych momentach mó- 
wił trochę za cicho, tak że nawet w 
trzecim rzędzie, nie Lyło go dobrze 
słychać; tą samą wadą cichego mó- 
wienia grzeszy p. Braunćwna, która 
w roli Maryny wyglądała stylowo 

%P. Szymański z roli dziennikarza 
stworzył jak zwykle doskonałą kre- 
ację, był mocny: w ekspresji i szla- 
chetny w geście, a jego pięknego i 
dźwięcznego głosu, słucha się zaw- 
sze z największą przyjemnością. P. 
Janowski, pomimo iż pamięciowa niez 
byt dobrze opanował rolę, był dosko- 
nałym zamaszystym i butnym Czep- 
cem, skorym do wypitki i do wybitki, 
typowym mazurskim chłopem. 

P. Pośpiełowski wcale dobrze się 
wywiązał z roli „pana młodego”, cho 
ciaż chwiłami,podniesiony zapałem za 
szybko trzepał, p. Paszkowska w stro 
ju „panny młodej'* wyglądała jak śliez 
ny barwny kwiat i brała naturalnoś - 
cią i prostotą gry. Panie Koronkiewi- 
czówna i Trapszówna jako Zosia i 
Haneczka, były uosobieniem, roman- 
tycznego pełnego czaru dziewczęcego 
uroku, a p. Ładosiówna bardzo cieka- 
wie ujęła rolę Racheli, tworząc typ 
pełen poezji i oderwania od realnego 
życia. Z pomniejszych ról wymienić 
należy p. Neubelta (Żyda) p. Bielec- 

p. Wasilewskiego 
jako Kacpera i p. Grolickiego (Nosa). 

Całość szła dobrze i sprawnie to 
też życzyć należy, aby jak największe 
grono młodzieży zobaczyło Wesele. 

       
WSZYSCY s 
PANOWIE 

NOSZĄ BIELIZNE 

      

„JOTKA“ 

  

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych. 

które: mu 
przeciwdziałają. Należą do niech prze- 
dewszystkiem  zastarzałe  pojęci 
tem, co jest luksusem, a co nim być 
już przestało. Weźmy np. taką rzecz, 
jak gaz. Dessauskie T-wo, które ongi 
zbudowało i eksploatowało gazownię 
warszawską, cennik swój sporządziło 
w czasach, kiedy z instalacyj gazo- 
wych korzystały tylko domy zamożne 
a więc stosunkowo nieliczne. Był to 
swego rodzaju luksus, wygoda. Obe- 
cnie poznały się już na niej masy; li- 
czba konsumentów gazu niepomies- 
nie wzrosła. Jednocześnie gazownia z 
rąk zagranicznego towarzystwa prze- 
szła w ręce miasta. Wszystko się 
zmieniło, tylko... cena gazu -pozosta- 
ła luksusowa, a stosunek do spożyw- 
ców lichwiarski. Oto np. gazownia 
miejska ma czelność liczyć zł. 3.25 
miesięcznie za wypożyczenie gazomie 
rza. Cóż dziwnego, że konsumcja w 0- 
słatnich czasach spada? Coraz więcej 
gospodyń woli wyrzec się tej wygody 
i gaz zastępuje przedpotopowym pry- 
musem, Spostrzegłszy to, nasi magi- 
stracey genjusze wpadli na pomysł 
kapitalny. Postanowili, mianowicie, 
zmiżyć opłatę abonentom, ale tylko 
tym, którzy najmniej zużywają gazu. 

Wbrew zapewnieniom Ben Akiby, 

tego jeszcze mie było. 
No i narzekamy na nadmiar inte- 

ligencji! 

wbrew wielu czynnikom, 

     

    

Benedykt Hertz. 

—::(0:-  



Nr. 110 (2951) 

Waika z grožbą katastroiy. 
Na strażnicy pożarnej Wilna. 

Dwa plutony „rycerzy św. Fiorja 
na”, uzbrojone od stóp do głowy, wY- 
posażone w precyzyjny sprzęt i apa 
raty, trwają w stałem, ostrem pogo- 
towiu bojowem, by w każdej chwiii 
przyjść Wilnu z pomocą, gdy w słu- 
chawce telefonicznej dyżurnego stru- 
żaka zabrzmi przejmujący, pełen gro 
zy i bólu okrzyk: 

— Pali się, ratunk 
— Jak prędko nadehodzi pomoc 

i czy zawsze bywa skuteczna? 
— Przedtem nim odpowiem na te 

pytania, przyjrzymy się taborowi stra 
ży pożarnej Wilna — z temi słowami 
p. inspektor Rusak, p. o. komendanta 

straży po ustąpieniu Waligóry, pr>- 

wadzi nas do garażu. 
W obszernej sali tkwią w bezru- 

chu błyszczące cielska samochodów. 
Niewytworne, lecz praktyczne mela 
lowe karoserje, olbrzymie, zawiera- 
jące po kilka tysięcy litrów wody, ru- 
chome baseny, solidnie nitowane — 
cały sprzęt, od małego haczyka do du 
żej skomplikowanej drabiny, jest dzie 
łem strażaków, wytworem pracy ich 
rąk. 

„Rakieta“ stosunkowo małe au- 
to, zwinne i szybkie, pełni rolę pogo- 
towia do małych pożarów na terenie 
miasta. Na potrójny dźwięk sygnału 
alarmowego wyślizga się na ulicę w 
ciągu 40 sekund i pędzi na ratunek, 
niosąc 5 strażaków i 119 przedmiotów 
do gaszenia ognia i ratowania ludzi. 

Na dźwięk długiego powolnego sv- 
gnału, zapowiadającego duży poża”, 
chwyta za broń 30 strażaków, a z ga- 
rażu mknie na miasto tabor większy. 
Auto-pompa, auto-rekwizyt pełne dra 
bin. lin i przyrządów ratowniczych. 
3 cysterny z tysiącami litrów płynnej 
amunicji i samochód pogotowia tere- 
nowego, podobny do „zakiety“, 
pozatem przeznaczony jest do w 

du do zamiejskich pożarów. Na miejs- 
cu pozostaje tylko czujna rakieta, ja- 
ko rezerwa, 

— Mamy 12 samochodów, w tem 
osobowe, następnie służące do czyn- 
ności ogólnych i pożarowe. Ilość nie- 
dostateczną, tem bardziej, że część 
jest już znacznie zużyta. W bieżącym 
roku za kilka miesięcy wycofujemy 
dwie maszyny, a zakupujemy trzy na 
we. Nastąpi także reorganizacja. Do 
małych pożarów na terenie miasta po- 
zostanie nadal „rakieta*. Cały tabor 
podzielimy na dwie sekcje i rezerwę. 
W pierwszej — auto-pompa, rekwi- 
zyt z drabiną mechaniczną i dwie cy- 
sterny, w drugiej pogotowie terena- 
we i 4 cysterny. Zwiększymy znacznie 
tonaż wodny. Rezerwa składać się bę- 
dzie z auto-pompy i drabiny mechani- 
cznej. 

— (el reorganizacji? 
—- Oszczędzanie taboru. Za dużo 

mamy alarmów fałszywych. Płonie 
sadza w kominie, — krzyczą, że cała 
kamienica posyłam tabor niepo- 
trzebnie.. Maszyny trzęso się po ko- 
cich łbach i wyrwach ulicznych. Prę- 
dko zużywają Się. 

— Czy są inne zamierzenia na przy 
szłość? 

— Pozatem straż huduje we włas- 
nych warsztatach pięć drewnianych 
dwukołowych przyczepek samochodo 
wych: — przeciwiperytową — w zwią 
zku z akcją LOPP-u, techniczną, prze- 
ciwgazową i do pompy wodnej. Są już 
na wykończeniu, Duże i solidne, właś 
<ciwe robocie dziełnych strażaków. 
Wilno ujrzy je w bieżącym roku, 

— Straż więe podąża za współeze- 

snem tempem doskonalenia się teeu- 

      

  

  

  

       

  

Program „Święta Oficera 
Rezerwy". 

Zarząd Okręgowy Z. O. R. podaje 
<ło wiadomości wszystkich członków 
"Z. O. R. jak również oficerów i pod- 
chorąžych rezerwy niezrzeszonych 
program uroczystości „Święta Ofice- 
ra Rezerwy”, połączonego z VIII Zja- 
zdem Kół Z. O. R. Okręgu Wileńskie- 
go jak następuje: Sobota 29 kwietnis 
1933 r. godz. 19-ta — Uroczyste 0:- 

warcie Zjazdu w Kasynie Garnizono 
wem, ul. Mickiewicza 13, godz. 21-« 
— Zamknięcie oficjalnej części Zjaz- 

du. godz. 22 min. 30 — Tradycyjn: 
„Święcone ZOR% następnie tańce. 

Niedziela 30 kwietnia 1933 r. godz 

9-ta — Zbiórka członków Z. O. R. na 

dziedzińcu Federacji PZOO. ul. Że- 

ligowskiego 4, skąd nastąpi wymarsz 

do Kościoła Św. Ignacego, godz. 10-ta 

— Msza Święta, następnie złożenie 

wieńca na grobie $. p. Biskupa Włady 
sława Bandurskiego, i przemarsz ul. 

Mickiewicza do lokalu Związku ulice 

"Wileńska 33, gdzie o godz. 12 nas'ąp1 

otwarcie Obrad Zjazdu. 

Wiosenna konferencja Spół- 
dzielni Spożywców Okręgu 

Wileńskiego. 
W niedzielę dnia 30 kietnia rb. 

odbędzie się dorocznym zwyczajem w 

łókału Oddz. Zw. S. S$. R. P. „Spo 

łem!* zaułek Rossa 3 wiosenna kon 

ferencja spółdzielni spożywców Ok- 

ręgu Wileńskiego. Początek konfereu 

cji punktualnie o godz. 10-tej z rana 

Konferencja będzie poświęcona omó 

wieniu spraw gospodarczych i organi 
zacyjnych spółdzielni okręgu oraz bie 

ych zagadnień, dotyczących ruchu 
spółdzielczego na terenie Wileńszczyz 

ny. Przebieg konferencji zapowiada 

się bardzo interesująco, gdyż spodzie- 
wany jest przyjazd prof. Wojciechow 
skiego jednego z najwybitniejszych 

pionierów i znawców spółdzielczości 

w Polscę. 

      

nieznego. Brawo! A jak stoi sprawa 
masek dla strażaków? W zeszłym ro- 
ku zdarzały się przecież wypadki nie- 
bezpiecznych zatruć. 

— I będą przy pożarze stale. 
Strażak zawsze naraża życie, gdy pra- 
cuje w trującym dymie. Maska pew- 
na w stu procentach jest ciężka i krę- 
puje ruchy. Strażak nie lubi jej. Wolt: 
iść do ognia „na goły pysk”, jak się 
wyraża. Natomiast lekkie maski fi!- 
trujące często zawodzą. W tym roku 
zakończona będzie sprawa „aopatrze- 
nia straży w maski. Robimy w warsz- 
latach aparat dymowy, dwa aparaty 
tlenowe, kupujemy dwa ,„Dregery* — 
aparaty do pracy w dymie, jeden spe- 
cjalny aparat tlenowy i kilka masek 
filtrujących. Dotychczas, trzeba stwier 
dzić, mieliśmy niedostateczną ilość 

tych przyrządów, które wszak nieraz 
decydują o życiu, a często o zdrowiu 

strażaka. 
— A teraz, panie inspektorze, pro- 

siłbym o odpowiedź na pierwsze py- 

tanie... 
-—- Jak prędko nadchodzi pom: 

Qd chwili przyjęcia telefonogramu 
momentu wyruszenia maszyn upły 

od 40 do 50 sekund. Strażacy, pracu- 
jacy w warsztatach, na odgłos alarmu 

rzucają wszystko, ze zdumiewającą 

wprawą wciągają ubrania „bojów 

wiszące rzędem obok maszyn i w tej- 

że chwili wiszą już na ruszającem w 

drogę aucie. Reszta zależy już od dlu- 

gości drogi. 
— Czy pomoc zawsze bywa sku- 

tcezna? 
— Niestety. 
— Pan mnie przeraża! 

- Jestem stale przerażony, bo nie 

wiem, kiedy straż cała okaże się bez- 

silna, Mamy sprzęt, mamy ludzi, lecz. 

niestety, nie mamy wody. To jest tra- 

gedja. Włod. 
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CZYTAJCIE 

„Gobeliny Wileūskie“ 
Wydanie 

Rady Wileńskich Zrzeszeń Artyst. 
z 20 reprodukcjami. 

Zawiera: 
l. „Wartość historyczna i artys- 

tyczna gobelinów Katedry wileńskiej" 
napisał D-r Morelowski. 

H. „Obrona gobelinów wileńskich. 
Fakty, dokumenty, głosy prasy” od- 

czyt M Znamierowskiej-Prifferowej. 
„O gobelinach”, oświadczenia różnych 

inetyt. i zrzeszeń w Wilnie i Warsza- 
wie w sprawie sprzedaży gobelinów. 

CENA 4 ZŁ 50 GR. 

Dochód przeznacza się na ratowanie 
Katedry i gobelinów. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

  

КОЛЕН wLIiLENSKIi 

Z. A. S. P. zrezygnowa! Zz dzierżawy teatrów 
wileńskich. 

Wczoraj w godzinach rannych od- 
była się w magistracie konferencja 7 
udziałem dyrektora teatrów miejskich 
p. Szpakiewicza i konserwatora Loren 
tza. Na konferencji tej dyrektor Szpa 
kiewicz zakomunikował, że zgodnie z 
uchwałą ostatniego walnego zebrania 
ZTSP-u, ten ostatni rezygnuje z dal- 
szej dzierżawy teatrów wileńskich, 
zrzekając się na przyszłość odpowie- 

dzialności za nie i przelewa swe pra- 
wa na dyrektora Szpakiewicza. 

› Przy tej sposobności należy zazna 
czyć, że kwestja dyrektora w sezonie 
przyszłym dotychczas nie została jesz 
cze pozytywnie rozstrzygnięta. Jak 
słychić ma zostać nim nadal dyr. 
Szpakiewicz, którego na tem stano- 
wisku pragnie zatrzymać magistrat. 

Bojkot towarów niemieckich zaostrza sie. 
Na ostatniem posiedzeniu wileńscy 

drobni kupcy żydowscy wypowiedzie- 
li się za wprowadzeniem bojkotu wo- 
bec swych kolegów, którzy będą wy- 

łamywać się z akcji bojkotowej towa 
rów niemieckich. Pozatem kupiectwo 
domaga się interwencji rabinatu w po 
staci ogłoszenia klątwy na kupców, 

  

niesolidaryzujących się z akcją prze- 
ciwko systemowi hitlerowskiemu. . 

Postanowiono również rozszerzyć 
bojkot na towary gdańskie, gdyż są 
one przeważnie pochodzenia niemiec 
kiego, a tylko w Gdańsku opakowa- 
niem nadaje się im charakter wyro- 
bów polskich. 

  

SPORT 
OTWIARCIE KORTÓW. TENISOWYCH NA 

STADJONIE OKR. OŚRODKA W. F. 
W WILNIE. 

Okr. Ośrodek W. F. podaje do wiadomo 
ści, że z dnii-m 30 kwietnia 1933 r. o godz. 

8 rano zostają uruchomione korty teniso 
we, z których mogą korzystać amatorzy gry 
w tenisa stowarzyszeni i niiestowarzy 
szeni. 

iKorty czynne będą codzienn* od godz. 

7 do 19. Opłata za godz. gry 60 gr. 

Nowy trener polskich 
tenisistów. 
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Na zdjęciu naszem widzimy p. Estrabeun. 
nowego trene 

towującego € 
har Davisa. 

   ę polską do zawodów 0 pu- 

  

Nadużycia w Elektrowni Miejskiej. 
Aresztowanie urzędnika A. Korsaka. 

Przed kilku tygadniami gruchnęła wśród 
praeowników elektrowni miejskiej wieść. że 
na terenie elektrowni wykryte zostały nad- 
użycia. Magistrat wyłonił speejałną komisję, 
która w clągu kilku tygodni badała księgi 
Obecnie ustałone zostałc, że nadużyć tych 
dopuścił się kilkuletni urzędnik Elektrowni 
Miejskiej — Adelf Korsak zam. przy uliey 
Zawalnej 3. 

Adolf Korsak piastował w wydziale efek 
trycznym odpowiedzialne stanowisko. W wy- 
padku jeżeli abonent nie cpłaeał w czas 
rachunku za elektryczność i do mieszkania 
jego czy przedsiębiorstwa zgałszał się kon- 
froler elektrowni miejskiej celem wyłączeniu 
światła — był jedyny ratunek: prosić p. Kor 
saka, by odreczył wyłączenie i niezwłocznie 
udać się do niego do elektrowni na Pioro- 

mont 1 uregułować zaległość. 

Z tego też powodu do p. Korsaka zgłasza 
io się ecdzienne wiełu opieszatych aboneu- 
tów. 

Bywały i inne wypadki: Kasy Magistrae- 
kie już nieczynne, a abonent musi opła 
cić rachunek ponieważ inaczej grozi mu wy 
łączenie: I znowu jedynym ratunkiem bł 

Korsak, który sam inkasował pieniądze i 
miał prewc wystawiać kwity. Dawało to mu 
szerekie pole do rezmaitych ehwiłowych 
przywłaszczeń. I faktycznie w ten sposób 
Korsak przywlaszezyl 1905 zł., a gdy przy- 
szła rewizja nie mógł się wyliczyć. 

We ezwsrtek wieczorem Korsaka z po- 

lecenia prokuratury zatrzymano i osadzono 
w areszeię centralnym. 

Aresztowanie warszawskich złodziel. 
W: dnia 27 bm, policja aresztowała dwu 

werszawsklch zawodowych zlodziel, poszia 
kewanych © dokonanie na terenie miasta 
Wilna szeregu kradzieży. Są to Josek Fisz- 

Samobójstwa b. leśniczego Dóbr Waropajewskich. 
Po głośnej rozprawie sądowej o naduży- 

cia w dobrach woropajewskich został między 
innymi zwolniony i leśniczy Czyżewski zara. 
w łośniczówee Obołonie, Czyżewski nie po- 
czuwał się jednak do żadnej winy i cały czas 
czynił staranie o udowodni nie swej uezei 
weści i powrołu na zajmowane stanowisko. 

Pogłaskał 
W czasie zabawy we wsł Dołhówka pow. 

brastawskiego, powostała bójka podczas któ 
rej podniecony alkcholem Sergjusz Skowred 
ke ehciał uderzyć kijem swego przeciwnika. 

man, zamieszkały w Warszawie przy ulicy 
Krechmalnej 2 1 Samuel Kirszenbaum. za- 
mieszkały również w Warszawie przy ul. 
Żabiej Nr. 3. 

Lecz wszelkie starania jego nie osiągnęły 
celu. Przed paru dniami Antoni Czyżewski, 
nie widzące wyjścia z sytuacji, wystrzałem z 
rewołweru w usta położył kres swym men- 
ezarniem meralnym. W pozostawionym li- 
ście cšwiadeza, że był niewinny we wszyst- 
kich inkryminowanych mu nadużyciach. (c). 

Golaszke. 
Ten jednak wywinął się a kij spadł na głowę 
przyjaciela Sergjusza Skowrodko — Bene- 
dykta Gełaszki, którego w stanie ciężkim od 
wiezicno do szpitala, 

Aresztowanie rzekomych agentów K. O. P-u. 
Wyłudzili 600 złotych. 

Przed kilku tygodniami przybył do Wil- 
na i zamieszkał u swych krewnych przy ul. 
Wiłkomierskiej 5, obywatel litewski Izraci 
Abowicz, stały mieszkaniec Kowna, 

Sąsiedzi dowiedzieli się, że Abowicz prze 
bywa w Wilnie nielegalnie, Doszło ta rów- 
nież do wiadomości niejakiego Kazimierza 
Bielawskiego — człowieka o nieokreślonem 
zajęciu, który postanowił wykorzystać te 
okoliczność dla swcich ecłów. 

Dobrsł więc sobie do kompanji znajo- 

mego Szuję Bermana i z nim razem w dnia 

26 b. m. zjawił się w mieszkaniu Abowicza, 
— Jesteśmy wywiadewcamj wileńskiej 

brygady K. O, P-u — oświadczyli na wstępie 

Abewiczowi. — Wiademe nam. że pochodzi 
pan z Litwy i przebywa w Wilnie bez ze- 
zwolenia. Jest więc pan w nsszych rękach. 
Nie eheemy jednak wyrządzić mu czegaś 

złege. 
Rzekcm; wywiadewcy straży granicznej 

zażądali od przerażonego Abowicza 600 zł. 
gotówką, obiecując mu wzamian wyrobienie 
ebywatelstwa polskiego, W przeciwnym ra- 
zie... „Wysiedlimy pana w niespełna 24 £0- 
dzinyć.. — dokończyłi swoją propozycje. 
— Wybieraj więc pan, 

Abowiiez stracił się. Widok groźnych 
„przedstawicieli* władz granicznych podzia- 
łał na niego tak, że nie widząe innego wyi- 
Śela, zgodził się na propozycję i obiecał. że 
zapłaci 600 zł. Nieszczęśliwy obywatel litew- 

  

   

  

  

  

ski udał się pod eskortę obu „wywiadowców* 
do swego krewnego d-ra Jaszpaną, zam. przy 
ul, Wileńskiej 31, pożyczył brakujące mu 
pieniądze i wypłacił „wywiadowcom* ealą 
należność. 

Depiero nazajutrz Ahewicz zrozumiał, że 
został cszukany. Żal mu się zrobiło „wyrzu- 
cenych do błeta pieniędzy*. wobec czega 
postanowił udać się de policji i opowiedzieć 
eałą historję. 

Peliecja zainteresowała się sprawą i wdro 
żyła dochodzenie, w wyniku czego oszustów 
zatrzymano. 

Pedczas rewizji znaleziono przy nich 
część vłyłudzenej gotówki. Obu osadzono 
w areszcie do dyspozycji władz sądowo- 
šiedezych, (GI 

KREM 
Usuwa zmarszczki, 
zapobiega tworzeniu 
się nowych, usuwa 
plamy i pryszcze. 

  

    

naszych tenisistów, przygo: 

PIERWSZY ŚTART KUSOCIŃ- 
SKIEGO. 

Mistrz olimpijski i rekordzista świa- 
ta wystąpi po raz pierwszy w Narodo 
wym Biegu naprzełaj i zgłosił już do 
niego swój udział. Start ten będzie 

„miał dla „chluby sportu polskiego” 
decydujące znaczenie, gdyż stanie się 
on sprawdzianem tegorocznej formy 
Kusego. Bezpośrednio po biegu Kuso- 
ciński wyjeżdża do Włoch, by starto 
wać w zawodach międzynarodowych 
w. Medjolanie. 

Tegoroczny Bieg Narodowy zapo- 
«wiada się imponująco ze względu na 
jakość i ilość zawodników. Związek 
Strzelecki postanowił wziąć w niia 
wydatny udział, przez wystawienie 
drużyny z każdego okręgu Zw. Strze 
leckiego, składającej się conajmniej z 
6 zawodników. 

W Biegu Narodowym inają starlo 
„wać wszyscy wybitniejsci biegacze. 

: 2 ш. р ] 

MECZ PILKI NOŽNEJ OGNISK K. 
P. W. WOLKOWYSK—BIALYSTOK 

(3:1) 

Wczoraj odbył się w Wołkowysku 
mecz piłki nożnej między reprezetacj: 
mi Ognisk KPW, z Wołkowyska i Bia 
łegostoku. Lepiej technicznie wyszko- 
lona drużyna Wołkowyska mecz wy- 
grała, bijąc reprezentację Białegosto 
ku w stosunku 3:1 

  

   

  

Po zwycięstwie nad białostoczana 
entacja piłkarska Ogniska 

Wołkowyska w niedzielę 

30 bm. wyjeżdża do Baranowicz, gdzie 

rozegra mecz w piłkę nożną z miejsco 

/ą drużyną „„Makabi*, 

NAJBLIŻSZE MECZE PIŁKARSKIE 
W! WILNIE, 

Dotychczas rozegrano tylko dwa 'spotka- 

nia z pierwszej serji gier o mistrzostwo 

okręgu wileńskiego. W/ rezuitadie Makabi 
ma ? pkt, a WIKS Wilno i KPW Ognisko 
po 1 pkt. Żaks jeszcze nie startował. 

Wi najbliższą sobotę i niedzielę będziemy 
ogiądaki merze: Žaks—Ognisko i WKS—Ma- 
kobi. Dopiero po ich rozegraniu będzie mo- 
żna ułożyć pewną tabolę, gdyż wszystkie już 
drużyny kl. A będą miały za sobą przynaj 
mniej 'po 1 grze. 

Ognisko w meczu z WKS Wilno zapre- 
zentowało się dobrą taktyką. Powyższe zda- 
je się wróżyć jej powodzenie w meczu z 
Żaksum, aczkolwiek żydowscy akademicy 
wydatnie wzmocnili swoj zespół w bieżącym 

  

   

„, sezonie. 
Mecz WIKS Wilno—Makabi w ubiegłym 

sezonie byłby z pewnością jego atrakcją. 
Wątpimy, czy będzie nim w najbliższą ni:- 
dzielę. Wojskowi znajdują się obecnie w 
znacznie lepszej formie, niż makabiści. Po- 
mimo wygranej z Drukarzem forma Makab: 
jest znacznie słabsza, niż w ub. s*zonre. 
'Pełnowartościowymi graczami — w obecnej 
chwili — są Antokolec i Szwarc. Atak Ma- 
kabi z Antokolcami, Zajdlem i Jałowcerem 
produkują grę nawet ładną optycznie, lecz 
dziwni» nieskuteczną. Inne linje są słabe. 
WKS Wilno w niedzielnym meczu zechce 
zapewne zatrzeć niemiłe wrażenie, jakie wy- 
warł u jego zwolenników remis z Ogniskiem 
4 zagra „całym gazem”. W. P. J. 

BIEGI NAPRZEŁAJ ZYSKUJĄ POPULAR- 
NOŚĆ W WILNIE. 

Kilka biegów naprzełaj, które odbyły sę 
w bieżącym sezonie, spopularyzowały wido- 
cznie tę pożyteczną i piękną: konkurencję 
tekkoatletyczną, gdyż w najbliższą niedzielę 
w Zakrecie mają się odbyć aż trzy imprezy 
tego rodzaju. 

A więc będziemy oglądali bieg młodzieży 
szkołn=j na trasie 1500 mtr., bieg pań na 
1000 mtr. oraz bieg junjorów. Wśród star- 
tującej młodzieży szkolnej wielu jest doh- 
rych szybkobiegaczy, to też bieg ten nie bę- 
dzie 'pozbawiory wartości sportowej. 

KRÓL — TENISISTA GRA W PARZE Z 
BOJKOTOWANYM ŻYDEM. 

BERLIN, (Pat), — Krół szwedzki Gustaw 
bawił w tych dniach w Berlinie i na kortach 
Rotweissa odbył mecz w swym ulubionym 
sporcie tenisie. 

Król szwedzki grał w doublu i na partne- 
rą debrał sobie słynnego tenisistę Prenna, 
bcjketcwanego cbeenie w Niemczech z racji 
swego żydowskiego pochodzenia. Prenn grał 
tak znakemicie, że w parze: z 60-letnim kró- 
lem pcoknał świetny zespół niemiecki — 
Cramm — dr, Kleinschroth w trzech setach. 

  

W sprawie blankietów 
wekslowych. 

Zarządzeniem władz skarbowych wprowa 
dzone zóstały blankiety wekslow: nowego ty 
pu, przyczem stare blankiety zgodnie z po- 
wyższem zarządzeniem, mogły być używane 
wyłącznie do 31 marca rb. Po tym termin'e 

  

użyci? blankietów weksl. dawn. typu po 
gałoby za sobą konieczność pokrycia grzyw 
ny w wysokości 25 krotnej wartości blankie 
tu wekslowego. 

Zarządzenie jednak to zostało zmienione. 
Nowe zarządzenie mimistra skarbu przedłuży 
ło termin wymiany blankietów starego typu 
do dnia 30 kwietnia rb. t. j, o jeden mie- 
siąc zezwalając tem samem na używanie sta 
rych blankietów do tego terminu. 

wpi 

Z Towarzystwa Krajoznaw- 
czego. 

Koło Miłośników Wilna P. T. K. urządza 
w niedzielę dn, 30 kwietnia b. wycieczkę 

kościoła ,po-franciszkańskiego przy ul. 
ka zwiedzi wnętrze kościo- 

się obecnie Archiwum Pań- 
malowidła odkryte na skie 

p'emiach kościoła, 
Punktzborny przed wejściem do kościola 

© godz. 12 w południe. 
Wstęp dla członków Towarzystwa Ko» 

joznawczega bezpłatny, goście płacą 30 „r. 
Goście mfiile i 

Zarząd P. 
szeniu o Wałnem niu Towarz) 
stwa zaszła pomyłka co do daty, którą n 
miejszem prostujemy — Walne Zgromadzeni: 
odbędzie cię mianowicie we wtorsk, dn. % 
maja r. b, o godz. 5.30 po poł. (drugi term*:: 
godz. 6-ta) w lokalu Związku, Zawodowy?eo 
Literatów Polskich przy ul. Ostrobramskiej 

Dwa pochody 1 - szomajowe. 
W wyniku ostatnio odbytej konferencji 

w starostwie grodzkiem ustalono ostatecznie 
że w dniu 1 maja odbędą się dwa pochody. 
Starania Komisji Okręgowej przy związkach 
zawodowych o uzyskanie zezwołenia na zor- 

    

     

            

    

    

      że w 

   

     

  

ganizowanie jednego tylko pochodu P. P. S. 
i „Bundu* spełzły na nicz dniu 1 
maja wystąpi odrębnie „Poalej-Sjon“ (żydow- 
ski odłam sjonistów-socjalistów). 

W ten sposób ulicami Wilna w dniu 
Święta robotniczego przeciągną dwa pochody 

Zmiany rozkładu jazdy 
autobusów. 

Towarzystwo Miejskich i Międzymiasto- 
wych iIKomunikacyj Autobusowych Sp. Ake. 
Oddział w Wiilnie; podaje do publicznej 

z dniem 1 maja rb. zajdą zmia- 
hczasowem kursowaniu autobu 

  

   ny w 
sów w dnie powszednie na linjach 3, 4, 6 | 

ianowicie: 

  

a) Autobusy linji 3 będą dochodziły do 
Pośpieszki w następujących godzinach: 

Odjazd z Cerkwi: 6.54, — 15.08, 18.63 

Odjazd z PI. Katedralnego: 7.04, 7.50, 
15,20, 19,05, 

Odjazd z Tramwajowej: 7.20. 8.05, 15.34, 
15.55, 19.20, 19.40. 

    

Odjszd z Pośpieszki: 7.30, 8.15, 15.43, 
16.10, 19.30, 19.55, 

b) Linja 4 (Pl, Orzeszkowej — Jerozolim 
ka): 

Odjazd z Wilna: 6.50, 7.40, 8.40, 13.30. 
14.30, 15.30, 20.00, 21.00. . 

Odjazd х Jerozolimki: 7.15, 
14.00. 15.00, 16,00, 20.30, 21.30. 

c) Linja 6. Zniesiona zostaje przerwa w 
kursowaniu istniejaca obecnie t, j. od godzi- 

ny 9.43 — 13.30 i autobus kursować będzie 
od godz. 7 do godz, 21.45 co 15 minut, 

d) Linja 7. — Zniesiona zostaje przerwa 
w kursowaniu istniejąca obecni> w dniach: 
Środy, czwartki i soboty, t. j. od godz. 9,42 
do z. 14,15, oraz przedłużone kursowanie 
wozu dodatkowego do godziny 21,45. Autobu 
sy kursować będą od godz, 6 do godz. 22.15 

co 15 minut. 

Spółka Autobusowa Komu- 
nikacji Wilno—Narocz 

podaje do wiadomości, że z dniem 
1-g0 maja r. b. autobusy odchodzą: 

z Wilna do Wornian godz. 15; 

  

8.10, 9.10. 

      

z Wilna do Kobylnika godz. 15.30; 
z Wornian do Wilna godz. 6; 
z Kobylnika do Wilna godz. 3.15. 
Od dnia 15-go maja będą odcho 

dziły jeszcze o godz. 6 rano z Wilna 
de Miadziołu dojeżdżając do Schroni- 
ska Naroez:“ 7777 

Zniżenie taryfy za przewóz 
paczek. 

Jak się dowiadujemy, z końcem maja 
władze pocztowe obniżą taryfę przewozowa 
paczkową o 10, 12 i 15 procent w zależno 
Ści od wagi dan*j paczki oraz przestrzeaj, 
jaką paczka ma być przewieziona. Taryfa 
ma uwzględnić zniżkę dla paczek, nadanych 

na przestrzenie dalsze. 

—::()::— 

Przywłaszczona anatomja. 
Starsze roczniki wydziału medycznegc U 

S. B. znają zapewne dobrz* tę parę starych, 

nawet do pewnego stopnia przystowiowyc 
w sferach akademickich przyjaciół. 

Studenci K. i P. Ci którzy przez dłuższy 

czas zamieszkiwali w jednym pokoju, jed! 
nieraz z jednego talerza, pili z jednego kie 
liszka, a nawet z jednego źródła miłości! 

Przyjaciół tych nie mogło poróżnić ni 
nawet kobieta, dopóki w żyłach nie poczuł: 
żywego tętna, będącego odgłosem zajść na 
uniwersytecie. 

— Oddaj mi książkę, którą pożyczytem 
ci do nauki kilka miesięcy temu. Zatrzy- 

mując ją, szkodzisz mi w nauce i działasz 

wyraźnie na korzyść mniejszości izraelie 

iej, pozwalając jej zdystansować mmo. 
asz wbrew hasłom, wygłaszanym iekko- 

myślnie w zaślepieniu (partyjnem przez twój 
obóz — cietrzewił się student Р., żądając, 
by K. zwrócił mu „Anatomję* — gruby i 
kosztowny tom wiedzy teoretycznej, potrzeb- 
nej do uzyskania dobrego stopnia na egz: 
minie. 

— Nie łącz mojej osoby z żydowstwem 
Możesz z niimi być za pan brat, ale co do 
mnie, zawsze będę uważał je za nieszczęście 
maszego narodu — ryczał w odpowiedzi ura- 
żony do głębi! K. — z przekonań „narodowy 
demokrata". 

— Nie zawracaj głowy, a oddaj książkę, 

albo „bul* gotówkę. Zbliża się egzamu 

Tracę czas na chodzenie do czytelni. Móg*- 
bym uczyć się w domu. 

— Nie mam jej. 
— Gdzieś ją podział? Przepiłeś? 
— Bez docinków. Gdzieś mi się zapodzia 

ła. Może koleżanka... Czort zresztą wie. 
— Taka wasza endecka etyka! 
— Nie wyłaź mi tu ze swoją bebechową 

krytyką. ; 
— Twój postępek jest nietylko nieetycz- 

ny, ale podpada pod kond*ke karny. 
— Rzucasz braciszku, jak i twój obóz, 

słowa na wiatr. 
— Na wiatr?! 
— Tak, byle gadać! 

— Udowodnię ci, że się mylisz!! 
rezultacie tej „rozmowy  przyjacie! 

* student K. zasiadł na ławie oskarżo- 
nych sądu grodzkiego pod zarzutem przy 
właszczenia książki naukowej, wartości prze 
szło 20 zł. 

— Wysoki sądzie, nie przywłaszczyłem 
tej książki, Kolega pożyczył mi ją do nauk;. 
Zkolei pożyczył ją ktoś odemnie i w ten spe 
sób poszła w ludzi. Pan P. może do mne 
mieć wyłącznie pretensje cywilne. 

Sąd jednak był innego zdania i skazał 

studenta K. za przywłaszczenie książki, wy- 
pożyczonej od P., na 2 tygodnie aresztu z za 
wieszeniem na dwa lata. 

Student K. zaapelował. Sąd rozpozna tę 
sprawę ponownie w maju Budzi ona ze wzglę 
dów zrozumiałych znaczn* zainteersowan © 
„w sferach akademickich, gdzie przecież zwy 
czaj wypożyczania książek naukowych ma 
poważną tradycję. WŁOD. 
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(tendlj0SzŁ SĄdOWA, 
Analiza pewnej cbelgi. 

— Niech świadek powie: co uczynił oskar 
żony Jam Arbul? — Co uczynił tak straszli- 
«wie karygodnego, że aż go do odpowiedzial 
ności karnej pociągnięto? 

ymyślał. 
— Jak wymyślał? Wi obelżywy sposób” 

Od przodków, czyli czem był ojciec, a czem 
matka (poszkodowanego, mówił? 

— Nie od przodków, ale coś w tym ro- 
dzaju. 

— Jakto „w tym rodzaju*? Co jest 
rodzaju przodków**? — Od tył...? 

- Coś w tym rodzaju. Od dzieci. 
-— Jak można wymyślać „od dzieci*? 
— Zaraz Wysoki Sądzie, wyjaśnię... 
Arbul Jan zakłócił spokój urzędowania 

obelgą złożoną z 9 słów, Tekst obelgi brzmiał 
„żeby tak z waszemi dziećmi było jak ze 
mną"? Tak uwłaszczającem zestawieniem 20 
stał dotknięty adresat obelgi, urzędnik, któ 
ry musiał ją wysłuchać. Po wysłuchaniu 0b- 
raził się i zaskarżył Arbula do sądu, za ta 

że wymyśla „od d В 
Tam wszystko wyjaśniono. A przedewszy- 

stkiem, ząszła pojnyłka. Bo wcale Arbul 
nie wymyślał od dzieci. Wymyślał dzieciom 
i wymyślał od siebie. A jedno ani drugie nie 
może być karane. Po pierwsze dlatego, że 
napadnięty urzędnik dzieci nie ma. Więc me 
ma za kogo się obrażać. Obelga skierowana 
ku stworom nieistniejącym nie jest przew. - 
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dziana przez kodeks karny, — Powiedzieć 
kawalerowi bezdzietn=mu: „twoje dzieci par 
szywe jak ja* — żadna obraza. 

To pierwsze. A teraz druga rzecz: Nie me 
żna wymyślać „od siebi". Gdyby naprzykład 
Chińczyk powiedział do Indjanina: „Obyś zo 
stał murzynem* ten mógłby się obrazić, ale 
jeżeli S*negalczyk powie do Araba: jesteś 
prawie murzyn — ten nie powinien brać do 
srca tego zestawienia. 

Tak samo jeżeli konduktor powie do ma 
szynisty: „obyś został konduktorem* nie trze 
ba go zato zaraz do sądu, ani jeżeli studni 
powie do profesora: „oby Pana zapisali na 
3 kurs prawa' też nie trzeba mu wyłaczać 
dyscyplinarki. 

Nie trzeba. Z pewnością nię trzeba. Bądz 
my wyrozumiali. Tak samo Arbul, zrecłakć - 
wamy, bezrobotny kolejowiec. Że mu się wy 
psnęło przypadkiem, czyż to wielka wina? 

A inna rzecz, że nie rowinien był przy- 
tem tak krzyczeć, że aż.z sąsiednich gabine 
tów poprzybiegali urzędnicy, i kasjer, i na 

  

  

. wet sam pan zawiadowca, Inna rzecz niewin 
ne ałuzje, a inna rzecz krzyk, 

Za ten krzyk słusznie został pociągniety 
do sądu. OST. 

—0 г— 

Losowanie ksiąžerzek P. K. O 
Dnia 25 kwietnia rb. odbyło się w Pocztas 

wej Kasie Oszczędności XVII losowanie ksią- 
życzek na premjowane wkłady oszczędnościo 
we Serji II. 

Po zł. 1000 — wylosowały następujące 
Nr Nr. książeczek: 
50.127 51,367. 51,952 
54,156 54,479 55,536 
57,155 57,221 57,740 
59,180 60,565 60,566 

62,037 62,628 63,694 
64,826 65.142 65,567 
69,504 69,548 69,626 
70,768 71.139 71,242 

71,628 72,254 73,852 
76,339 76,500 76,636 
17,313. 77,742 78,220 
81,152 81,342 82,046 

83.294 83,822 83,959 
85,158 85,438 85,740 
87,423 88.870 -89,229 
90,078. 90,648 90,999 
92,102 92,466 93.110. 93,371 93,701 
95,669 96,951 97,391 97,991 98,151 
99,406 99,822 100,787 101058 101,112 
101,316 102,907 103,327 — 104,727 
105,508 - 105.510  106,920 05,980 
107,117 © 107,416  107,668  107,804 
108,590 109.399  109,506 109 689 
111,702 111,764  111,861 111,42 

114.705 115,00% 115,073  115,938 
117432 118,023 118,950. 

"RADJO 
WILNO. 

SOBOTA, dniia 29 kwietnia 1933 r. 
11,40: Prz.gląd prasy. Kom. meteor. Czas. 

12,10: Muzyka z płyt. 13,10: Kom. meteor. 
13,15: Poranek szkolny. 14,00: Aud. žolni:.- 
sko — strzelecka, 14,40: Program dzienny. 

14,46: Muzyka żydowska (płyty). 15,15: Gieł- 
da rolnicza. 15,25: Wiad, wojskowe. 15,40 
Słuchowisko dla dzieci. 16,05: Kwadrans aka 
demicki. 16,20: Odczyt dla maturz: 16,40: 
„Wśród literatów słowackich* — odczyt, —- 
17,00: Kone*rt symfoniczny (płyty). 17.40: 
Tygodnik litewski. 17,55: Program ma nie- 
dzielę, 18.00: Odczyt dla maturz. 18,20: Wiia- 
domości bieżące, 18,25: Audycja z okazji 
Święta Narodowego Japonji. 19,00: Codz. od*. 
pow. 19,10: Rozmait. 19,15: „Święto lasu* --- 
odczyt. 19,30: Na widnokręgu, 19,45: P. 
dz. radj. 20,00: Godzina życzeń (płyty). 20, 
Wliad. sportowe. Dod. do pras. dz. radi, 21,05: 
Koncert 22,0%: Koncert chopimowski, 22,10* 
„Humor Paryża — felj. 22,55: Kom, metzor. 
23,00: Muzyka tan, 23,30: Wiad. dla eksped. 
polar. 23,35: Muzyka taneczna, 

WARSZAWA. 
SOBOTA, dnia 29 kwietnia 1933 r. 

15,10: Komunikat Państw. Instytutu Eks- 
portowego. 16,00: Płyty, 17,40: Odczyt. 19,00: 
Rozmaitości. 19,20: „Na czem polega parce- 

lacja oddłużeniowa”, p, Sieroszewaki. 20.90: 
Muzyka lekka, Wyk.: Ork, PR. pod dyr. St. 
Nawrota, J, Brochwiczówna (sopran), L. Sem 
poliński (wesołe piosenki). 21,00: Dodat:k 
do Prasowego Dziennika Radjowego. 

NOWINKI RADJOWE. 
CO KTO LUBI? 

52.346 
55,663 
58,301 
60,713 
63.809 
66,409 
69,902 
71,277 
74,279 
77,059 
78,365 
82,412 
84,015 
86,376 
89 374 
91,019 

52,996 
56,577 
58,536 
60,737 
64,043 
67,154 
70,215 
71,345 
74,389 
77,067 
79,169 
82,572 
84,743 
86,699 
89,916 
91,070 

53,851 
56,943 
58,811 
61,468 
64,562 
68,227 
70,415 
71,433 

75,010 
77,204 
80,694 
82,842 
84,913 
87,069 
89,998 
92,088 
95,335 
98,805 

101,221 
104,884 
106,735 
108,003 
111,694 
112,705 
115,954 

   

  

  

Sobotni koncert wieczorny o godz. 20-ej - 
składać się będzie jak zwykle z utworów, 
podyktowanych przez radjosłuchaczy w wy- 
konaniu płyt gramofonowych. Z audycji tej 
można się będzie zorjentować o pozionie 
i kierunku updobań muzycznych najsze:- 
szych rzesz radjosłuchaczy. 

KONCERT Z. RABCEWICZOWEJ. 

O godz. 22,05 w ramach recitalu chąpi- 
mowskiego, tradycyjnie nadawanego co S0- 
botę w radjo, usłyszymy znaną pianistkę 
(prof. Zofję Rabcewiczową, która odegra 12 
etiud Chopina op. 25. 

W OBRONIE LASÓW. 

„W zapowiedzianem na dzień dzieiejszy 
„Święcie Lasu* radjo wił:ńskie weźm'e 
udz'ał, nadając o godz. 19,15 okolicznościową 
pogadankę inż. W, Dankiewiicza, 

Nagła śmierć 90-letniego 
żebraka. 

Na drodze koło fołwarku Dowale przejež 
dżający Feliks i Antoni Wołodkiewicze zau- 
ważyłi starego żebraka, który nagle upadł | 
na ziemię. 

Próbowali mu pomoe, łecz okazało się to 
zbytecznem. Staruszek zmarł, zdeżył jedynie | 

powiedzieć, że ma 0 lat i že: ze 
Koniukiszki, Połieja ustala = — 
łego, Zwłoki zabezpicezono. — (e). 

Ч   i A



  

     
| Dziś: Piotra M. 

Sabota 1 

29 |. 
Kwiecień | 
— 

postrzeżć 5 Zakladu Msiscrologii US, 
w Wilnie z data 28 IV 19<3 raku 
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— Przewidywany przebieg pogody w dniu 

dzisiejszym 29 kwietnia br. według P. 1. M. 
W całym kraju zachmurzenie zmienne z prze 
lotnemi opadami, zwłaszcza w dzielnicach 
południowych. Dość chłodno. Słabe lub u- 
miiarkowane wiatry miejscowe. 

OSOBISTA 
— Audjencje u p. Wojewody Jaszczołta. 

W ostatnich dniach przy przez woje 
wodę wileńskiego deleg astępujących 
zrzeszeń: 

Rada wileńskich kupców żydowskich — 
(prez. inż, Kawenoki, wiceprezes dyr. Saul 
Trocki, pp. Cholem i Kapłański), — 
rzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego — 
(pp. prezes Ratyński i dyr, Maculewicz), - - 
Federacja P. Z. O. O. (preż. sędzia Góra i 
p. Obiezierski) z zaproszeniem na święto ofi 
«cera rezerwy. Instytut Akcji Katolicki -j 
(prez. dyr. Niżyński i ks, prof. Kafarski f2 
zaproszeniem na wbczystości ku czci Król» 
wej Jadwigi), pp. M. Hoppen i L. Huszcza 
z prośbą o objęcie prątuktoratu nad 
tem Lasu“, — poseł Władvsław Kamińs«i, 
prezes Związku Osadników i Związku Mło- 
dzieży Wiejskiej. 

    

    

     

     

     
      

  

  

  

   

  

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Akad. Koło Muzyczne. Podaje się do 

wiadomości członków, że z dniem 30 bm. 
(w niedzielę) rozpoczną się próby ork 
przerwie sj świątecznych w lokalu Ogn 
ska Akademickiego (ul. Wielka 24). Sekcia 
mandolinistów o godz. 9-ej min. 30, sekcja 
smyczkowa o godz, 12, Zarząd prosi ezłon 
ków o punktualność. 

- Z Koła Polasistów. W niedzielę dnia 
30 b. m. w Sali Śniadeckich odbędzie się pu- 

; odczyt p. prof. M. Kridla pt. „Pró- 
Berenta jako zwierciadło epoki*, Po- 

     

  

  

    

    
    chno* 

czątek o godz. i9-ej. 
— S. K. M. A. Odrodzenie podaje do wia 

domešci, že w niedzielę dnia 30 bm, o godz. 
10 (po Mszy Św.) odbędzie się zebranie ogól 
ne miesięczne w lokalu własnym. Na porz: 
ku dziennym sprawozdanie 'z pielgrzymki 
odrodzeniowej -do Rzymu Graz sprawy org: 
ńizacyjne. Obscńość członków konieczna. 

SPRAWY SZKOLN: 
> Wizytaeje szkół średnich. Kurator $: 

lągowski łącznie z naczelnikiem Głuchow 
kim przystąpił do wizytowanią szkół średniel: 
ną terenie. Wilna. 

     
  

   

        

i = GOSPODARCZA 
— Wzrcst protestów wekslowych. W c'ą- 

gu ubiegłego miesiąca zauważono na teren 'e 

śWłina | woje sód od rost_ob 
rotow kandłówych. Fakt ten pociągnął za, so 
%а wzmożenie się ilości zaprotestowanych 
wekgli. "Podług opracowanych obecnie da: 
mych w województwie wileńskieni w ciągii 
marca zaprotestowano 80060 Weksli ńa ogó!- 
ną sumę 1200000 złotych, w tem w samem 

Wiilnie — 6200 weksli: na sumę miljona zł. 

aiz WOJSKOWA. 
— Major Ossowski urzędować będzie przy 

Głównej Komisji Poborowej. W związku z 
rozpoczynającym się w dniu 2 maja pobor:«m 
rocznijką 1912 komendant P. K, U. miast» 
major Ossowski będzie urzędowąt w głównej 
Komisji Poborowej przy ul, Bazyljańskiej 2 
Zastępstwo objął kpt. Berent. 

> 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Zarząd Wojewódzkiego Stowarzyszenia 

Podoficerów przeniesionych w stan spoczyn- 
ku zawiadamia Kolegów, którzy dotychczas 
ni» podali przynależnym P. K. U. swych dó- 
kładnych adresów, by to niezwłocznie uczy 
nii, w c'lu zamiany na nowe dotychczaso 
wych legitymacyj osobistych. 

Kolegom przeniesionym w stan spoczyn= 
ku, a nie zrzeszonym w organizacji przy 
pomina ok noiczności wpisania się na człon 

  

      
   

  

  

  

      

ków  Stowarzysz*nia. Imformacyj udziela 
Sekretarjat, przy ul. Mickiewicza Nr. 13, 
czynny anie od 18—19, za wyjątkiem 

  

niedziel i świąt. 

— Komitet Pań Zbiórki Daru Narodo- 
wego Polskiej Macierzy zorganizowany 706- 
tał we środę dnia 26 b. m. Najpoważniejsze 
obywatelki m. Wilna weszły do Komitetu, 
na czełe. którego stanęła jako przewodniczą- 
ca p. Wanda Jeszczołtowa, wojewodzina wi 
leńska. 

#' ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Z Polskiego T-wa Pedjatrycznego. — 
Dnia 1 maja br. o godz. 20 w lokalu Klini 
ki Dziecięczj ma Antokolu odbędzie się po- 
siedzenie Wil. Odfz. T-wa Pedjatrycznego. 

Goście mdłe widziani. 
— Zebranie towarzyskie członkiń Związ- 

ku Żeńsk. Służ. Dom. Im. św. Zyty odbędzie 
się w dn. 30 kwietnia. Początek pumktualn'e 
o godz. 5 po poł, 

— Walne Zgromadzenie Członkiń Wileń- 
skiege Zrzeszenia Grodzko-Powiatowege Zw. 
Praey Obywatelskiej Kobiet. Dnia 29 kwiet- 

   

  

MIGNON G. EBERHART. 

GDY MINIE 

r po ” 
1 

  

RONIK 

  

nia r. b o godz 17 w pierwszym terminie, 
o godz. 17.30 w drugim terminie, odbędzie 

ie Wal Zgromadzenie Członkiń Wileń-     
    

  

  

skiego "szenia Grodzko-Powiatowego, w 
lokalu Związku (Jagiellońska Nr. 3/5 m. 3). 

Na porządku dziennym sprawy organiza- 

  

cyjne i wybory Zarządu Wileńskiego Zrze- 
szenia. Grodzko-Powiatowego Z. P. O. K, 

— Z I Wydziału T-wa Przyjaciół Nauk. 
W sobotę 29 b. m. o godz. 7-ej wiecz. w lo- 

  

    
     

kalu Dziekanatu Sztuki (Uniwersytecka 3) 
odbędzie . posiedzenie naukowe z referatem 
Dr. S. Cywińskiego p. t. Kleopatra Norwida     

   
jako dramat ponadszekspirowski. Wstęp ‹ 
członków i gości. 

— Baezność Podołicerowie Rezerwy. 
dniu 30 kwietnia b. r. odbędzie się N 
czajne Walne Zebranie w 
przy ul. Uniwersyteckiej 1, 
w I termini 

w 
ууу - 

lokalu Związku 

   

m. 1-a o godz. 16 
a w razie braku quorum —- 

© godz. 17 w Il-gim terminie bez względu 
na il becnych członków, z następującym 
porządkiem dzienny 

1) zagajenie i wybór przewodniczącego» 
zebrania, 

2) sprawozdanie ż życia organizacji, 
3] wybór delegatów na Ogólnopolski 

Zjazd Podoficerów Rezerwy we Lwowie, 
4) wołne wnioski. 

— Zebranie Komitetu Pomocy Biednym. 
W dniu 4 maja 1938 r. o godz. e 
się Włalne Doroczne Zebranie Komitetu Społ 
Pomocy Biednym i Walki z Żebr, i WŁ 
gostwom w lokalu Op. Społ. Magistratu 
Dominikańska Nr. 2. 

Prezydjum Komitetu 
uprzejmiej wszystkich 

        

  

  

   
zaprasza 

członków 

  

jak naj- 
Komitetui. 

SPRAWY ŽYDOWSKIE 
— Żydowski Teatr Liter.-artyst. „Di I 

sze Bande* w Wilnie. Znakomity zespół 
asów żydowskich teatrów rewjowych w Pol 
sce „Di Idisze Bande* ma czele z: Anną 
Grosberg, Rozą Jazel, Zyrze Kacem, Dawi- 
dem Ledermanem, M, Openkcin=m, któreg: 
występy w Łodzi, Krakowie i Lwowie 
wołały entuzjazm wśród publiczności i uzn: 
nie całej prasy. ›7 na kilka gościnnycn 
występów dn Wilna ji grać będzie w Teatrze 
Żydowskim, Ludwisarska 4. 

(Premjera we dę 8 maja przeboju 
Tanet Idełech Tanct*. Zespół wozi własne 

dekoracje, kostjumy, rekwizyta i ofekiv 
świetlne. 

    

  

   
    

  

      

  

     

RÓŻNE. 
— Seans gry szachowej. W sobotę 29 

kwietnia o godz, 19 w lokalu Wil. T-wa 
Szachowego (Mickiew 11) mistrz War- 
szawy (z 1917 r.) p. W: 5 
jednorazowej : 
Ran Wajsblat znany jest wśród szachistów 
wileńskich i może posza się dobremi“ 
wynikami w seansach gry jednorazowej. 

Przebudowa poddaszy na pomiesz 
nia mieszkalne. W związku z rozpoczym 
cym się ruchem budowlanym władze skar- 
bowe wyjaśniły, że właściciele budowli, któ 
rzy dokonają ebudowy poddaszy lub stry- 
chów ma pomieszczenie mieszkalne, nie mo- 
gą z tego tytułu korzystać z ulg podatkowych 
stosowanych wobec budowli  nowowznószo- 
nych. 

— Przeniesienie rynku rybnego. Przed 
kiłku dniami; przeniesiony został rynek r 
ny z Zarzecza na ul. Ponarską do byłych 
zabudowań stacji kontroli mięsa, które w 

tym celu zostały specjalnie odremontowane. 

— (Odwołania od podatku obrotowego. 
Z dniem 15 maja upływa termin składania 
reklamacyj od wymiaru podatku obrotowego 
za rok 1932 у 

  

        

    

    

    

      

   

   Www 

skarbowe. A 

— Zniżka opłat administracyjnych wy* 
działu wodowociągowo —' kanalizaeyjńegó. 
Wiładze miejskie postanowiły dotychczasowy 
cennik opłat administracyjnych wydziału wo 
dóciągowo kanalizacyznego , magistratu 
obniżyć o 30 procent. Nowy cthinik wejdzie w 
życie natychmiast po zatwierdzeniu przez 

adze nadzorcze. 

— Nowy rynek, Jak si 
gistrat postanowił w najbliższym czasie nt- 
worzyć nowy rynek, który mieścić się będzie 
przy ulicy Konarskiego. Zadaniem tego ryn- 
kit będzi» obsługiwanie mieszkańców t. :w. 
„Nowego Zabudowania”. W dzielnicy tej 
brak rynku dawał się okolicznym mieszkań 
com poważnie we znaki. 

Udział organizacyj społecz- 
nych w uroczystości ku czci 

Królowej Jadwigi. 
Jutro, w niedziełę dnia 30 kwiet- 

nia br. w uroczystościach ku czci Kró: 
lowej Jadwigi biorą udział nietylko 
pojedyńcze osoby, lecz przedewszyst- 
kiem przedstawiciele społeczeństwa. 
Przypominamy raz jeszcze, że poczty 
sztandarowe wszystkich organizacyj 
społecznych będą obecne na Uroczy- 
stem Pontyfikalnem Nabożeństwie o 
godz. 10 m. 15 w Kaplicy Ostrobraim- 
skiej, celebrowanem przez J. E. ks. 
Arcybiskupa R, Jałbrzykowskiego. Na 
nabożeństwo nie potrzeba żadnych 
kart wstępu. Przedstawiciele władz i 
społeczeństwa mają bardziej ułatwio 
ny dostęp do Ostrej Bramy od ulicy 
Bazyljańskiej, gdyż spodziewać się na 
leży znacznej liczby wiernych na na- 
bożeństwie. Przedstawiciele władz i 
Komitet Organizacyjny zajmą miejs- 
ca zarezerwowane przed kaplicą Ost 
robramską. 

  

    

  

  

  

    M 

dowiadujemy, m:    

    

    

12 

ZAWIEJA... 
Przekład attoryzowańy z angielskiego, 

- Pewnie w tak bezpiecznem 
miejscu, że niktby tych papierów nie 
znałazł i nie obeszłoby się bez zametu 
— zażartował O'Leary. 

— O, nie — odparł z przekona- 
niem Frawley. — Odrazuby na nie 
trafiono. 

W tym momencie Brunker upus- 
cit salaterkę z sałatą, która rozbiła się 
z brzękiem o podłogę. Zeczerwienił się 
i sehylił, żeby uprzątnąć skorupy. 

— Czy to porcelana spodeska? — 
zapytała z zainteresowaniem Helena, 
nie zważając na. wyraz twarzy. Matil. 

  

— Gorzej — odszepnęla panna —- 
irlandzka. Ale nie trzeba było jej tu 

zostawiać. Od czasu jak... — urwała, 
a Morse chrząknął. 

То muszą być ważne papiery—- 
rzekł powoli, wymieniając długie spoj 
rzenie z siedzącym nawprost niego 
Frawley'em. 

— Ważne — potwierdził ten osłat- 
ni. Ręka, w której trzymał szklankę, 
była zupełnie nieruchoma; regularna, 
trochę za ostra twarz wydawała się 
skamieniala, a kruczoczarne włosy 
przylegały do głowy tak płasko i cięż- 
ko, jakby były ulane ze smoły, 

W. kominie załopotał wściekły po- 
dmuch wichury. 

—Okropna ńoc — wzdrygnęła się 

  
  

  

  

Jadwiga Smosarska. Partner: 

szawi: 
sady stanowią pp.: Braunówna, Dunin-Rych 
łowska, Biernacka, Paszkowska, Dejunowicz, 

spoczywa w wytrawnych rę 
spoczywa w wytrawnych rękach d-ra Renard 
Bujańskiego — dekoracje Makojnika. 

drugi „Żegnaj młodo 
pem Jadwigi Smosarskie 

o godz. 4 po poł. po cenach zn 

skieh Z. 
Prowincji 
bliższych niezv 
spodzianka. Szczegóły wkrótce, 

Meli Grabowskiej. „Mariea* po cenach zni 
żenych. Dziś po cenach zni 
na melodyjna oper 
która 

* Rolę tytułową kreuje świetna Śpiewa 
Grabowska w otoczeniu całego zespołu ar. 
tystycznego pod reżyserją M. Tatrzańskiego. 
Liczne 
piękną operetkę, Ceny zniżone. 

przygód Stasia i Nel w Afry 
już dziś (sobota 29 b. m.) o godz. 4 po poł. 
w 

„Žagiew“ pod art. 
w inscenizacji i 
by 

o godz. 8- 
Konserwat 

NA WILEŃSKIM BRUKU 

wiązujących na terenie 
województwa śląskiego, w 
czas ochronny na następującą zwierzynę 
ptactwo: 

cze, sarny--kozły (do 15 maja), sarn 

    

  

    

ści, parytet Wi 

  

Kal Rz ER 

TEATR |! MUZYKA 
— Teatr Wiełki na Pohulanee. Dziś pre- 

mjera ze Smosarską! Dziś, sobota 29.IV, o 
godz. 8 w. w Teatrze ma Pohulance premjera 
doskonałej komedji A. Camasie i Nino Ox-]- 
la „Żegnaj miodości*, w której wystąpi ge- 
ścinnie urocza gwiazda polskiego ekranu 

m ni?zwykłego 
ysta scen war- 

i. Resztę ob 

    

  

  

Gościa będzne znakomity ar 
kich Stanisław Daczy 

  

    

h d-ra Ronard 

  

    Premijera „Żegnaj młodoś wzbud ziła. 
łatwo zrozumiałe zainteresowanie ze wzglę- 
du na Jadwigę Smo: 
i kocha, jako niezrównaną królowę filmu, 
a którą każdy pragnie i 

ży 
uroczą i doskonałą jako artystka sceniczna. 

rską, którą każdy zna    

powinien zobaczyć 
vą i przekonać się jak potrafi być równie 

    

W niedzielę 30.IV o godz, 8 w. po raz 
i“ z gościnnym wystę 

ja 
— „Lekarz bezdemny*. W! niedzielę 30.1V 

iżonych ka- 

  

    

      
   

pitalna  komedjo-sa Słonim 
karz bezdomny* w koncertowej obsadzie 
premjerowej, z ulubieńcem Wilna St, Da- 
czyńskim na czele, 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
„S$. P. w Wiłnie — sygnalizuje 

czeka Ją już w dniach naj- 
ykle radosna artystyczna nie- 

        

   

  

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Występy 

  

      nych prze: 
na „Marica 
artystycznv 

a M. 

ka Kala 
wielki sukces 

  

  

odniosła 

    

ewolucj» taneczne urozmaicają tę 

— „Wesoła wdówka” na przedstawieniu 
pepoludniowem. Jutro, w niedzielę ukaż: się 
na przedstawieniu popołudniowem po cenach 
propagandowych ogółnie lubiana operetka = 
Lehara „Wesoła wdówka* z M. Grabowską 
w roli tytułowej. Ceny propagandowe, 

. 18 obrazów 
e, ukaże się 

  

— „W pustyni i w, pusze 

  

„Lutnia” w wykonaniu teatru 
kier. Idy Michorowskiej 

serji Antoniego Szczer- 
bywać można w kasie 

a zakładów nauko- 
i kupywanie 

teatrze 
  

  

       Pzestale 
ru „Datr 

  

    

    

we 
  ych do godz, 2-ej pp 

— Hanka Ordonówna wystąpi dziś z po- 

  

żegnalnym wieczorem artystycznym w. sal 
Konserwatorjum 
pieśniarka nasza porywa i czaruje wszech- 

(Wika 47). Niezrównana 

  

   

   

  

    

  

stronmością talentu, Piosenka w jej inter: 
pretacji gra w mi kolorami tęczy, 
wzrusza i oszałamia, rozmarza śmięszy 
Przed wyjazd*m w dłuższą podróż artystycz-      
ną po Europie Hanka Ordonówna wykona 

najpiękniejsze piosenki ze 
luaru, 

swego r:pet- 

Z powodu wyjazdu początek punktualnie 
j wiecz, Pozostałe bilety w kase 
jum (Końska 1) od 11 rano. 

    

KRADZIEŻ GARDEROBY, 

Po wybiciu szyby i otwarciu okna złodzie 
je dostali się do mieszkania Arona Rudnika 
Legjonowa 103 w nocy z 26 na 27 i skradli 
na szkodę jego i jego siostry Fejgi Rudnik 
garderobę 

łącznej wartości 1,300 zł. Sprawców narazie 
nie wykryto. ' 

męską, damską bieliznę i t, d. 

“ Kalendarzyk łowiecki 
na maj. 

Na podstawie przepisów łowieckich, obo 
ałego państwa prócz 

maju przypada 

  

  Łosie—byki, jelenie—byki, daniele—roga 

  

„ łanie jelenie i daniele, zające—szącak , 

jące—bielaki, niedźwiedzie, rysie borsuki, 
wiewiórki, gluszce—koguty (od 15 maja, —- 
cietrzewie—ikury 

m, białostockiem, nowogródzkem, pole- | 
skiem i wółyńskiem), jarząbki, pardwy, 
żanty—kogutń, bażanty—kury, 

(w województwach wileń    

ba- 
kuropatwy, 

  

piórki, słonki (od 15 maja), dzikie kacz. * 
i (samice i młodej, oraz inne ptactwo wod- 

ne i błotne, dropie, dropie—kamionki (stre- 
pety), dzikie gołębi”, drozdy, kwiczoły, pasz 
koty, dzikie łabędzie i dzikie gęsi 
maja), dzikie indyki 
dzikie indyki--samice, żbiki, kunv leśne i 
norki, 
2 wyjątkiem 
eów, wron i srok. 

(od. 15. 
samce (od 15 maja) 

ptaki krukowate i 
astrzębi—gołębiarzy, 

drapieżne 
krogui- 

oraz 
  

  

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 

I LNIARSKA W WILNIE. 

z dn. 28, 4. 1933 +, 

Ceny za towar Sredniej handlowej jako- 
o w złotych za 1 q (100 kg.) 

Żyto zbierane 20,50. Pszenica zbierana 34, 

  

Owies zbierany 14,50 — 15. Mąka pszenta 
4/0 A. luks. 60 — 58,75. Mąka żytnia do 55 
proc, 38,50. Mąka żytnia do 65 proc, 28,50. 
Mąka żytnia razowa 28,50. Mąka żytnia sit- 
kowa 23. Otręby żytiie 9,50. Otręby pszenne 
11. Otręby jęczmienne 10. Kasza gryczana 
1/1 palona 43. Kasza gryczana 1/2 palona 41. 
Kasza gryczana 1/1 biała 41. Kasza perłowa 

* pęcak Nr 

Kasza owsi 
— 38,50. Len trzep. Wołożyn basi: 
— 1280,92. Len trzep. Druja sk. 216,50 —- 
1071,67 — 1093,32. Len trzep, Dokszyce za 
1000 kg. 1191,74 — 1203,22, Len trzep. Trahy 
f-co st, zał. 1309,82 — 1331,47. Len czesany 
1980,97 — 

2 28, 50, Kasza perłowa Nr. 3 34. 
ana 56. Siemię Iniane 90 proc. 58 

is 1 12,55,70 

  

  

  

Helena. — Zlą porę wybralaš na za- 
proszenie gości, Matil. Jeżeli do rana 
się nie uspoko:, to Śnieg zasypie cały 
dom. Okropność! — Znów się wzdry- 
gnęła. Jej białe ciało wydawało się na 
oko miękkie, jak ciasto. Pomyślałam, 
że gdybym ją šeisnęla za ramię, ślady 
palców zostałyby na dłuższy czas. 

— Dlaczegoš się tak wydekolt:- 
wała? — zapytał brutalnie mąż, spo- 
glądając na jej obfity gors. 

Twarz i szyja Heleny opłynęia 
przykrą, centkowaną różowością, ko- 
ło zmałałych oczu zarysowały się dro- 
bniutkie zmarszczki, a z za wąskich 
varg wyjrzaly zaciśnięte zęby. 

— Daj pokój, Jo — wtrącił pośpie 
sznie Morse. — Wspaniała toaleta, pa 
ni Heleno. Podoba mi się. 

Kobieta zawakała się między wście 
kłością i próżnością. Nastąpił niemiły 
moment zawieszenia, które skończy - 
ło się odpływem gniewnego rumieńca 

    

W.dasko Rad SK. 1 

BALKON 

35 sr. 

na wszystkie s. 

Czyś już był w kinie REWJA (Ostrobramska 5) 
na znakomitym filmie polskim 

POD TWOJĄ OBRONĘ 
Jeszcze tylko do Niedzieli 30 b. m. — — Po cenach popularnych! === 

Nr. 110 (2951) 

PARTER 

od 54 gr. 

na wszystkie s. 

  

PAN)    
DZIŚ! Wspaniała komedja muzyczna ze 

W rolach gł.: kwiat Mosz 
aktorstwa polskiego Dymsza, 

„Złotej Serji", która o całe niebo przerosła. 
poziom dotychczas wyświetlanych filmów (idealne udźwiękowienie) 

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

ces muz najpopul. komp. Kataszek-Karasiński. 
NAD PROGRAM: Wyjątkowo śliczny dodatek muzyczny i inne. 

a Seanse: 2—4—6—8—10.15. Dla młodz. dozwol Ubiegajcie się o nasze nagrody konkurs 
zd 

  

E. BODQ 
K. TOM 
INA. BENITA 
M. ĆWIKLIŃSKA Jego Ekscelencja subjekt 

WKRÓTCE 

HELIOS 
Polska komedja 
muzyczna, uzna- 
na za najlepszą 
w tym sezonie. 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

Wileńska 38, tel. 9-26 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 

Niebywałe powodzenie! 

HELIOS|- Gretą Garbo « -«. 
w-g powieści Vięki Baum i o niewidzianej dotychczas atrakcji 

DZIŚ! Czoł. arcydzieło 

produkcji angielskiej. 

Najnowsza szampańska 

operetka Millokera 

Całe Wilno mówi o arcydziele SZeŚCIu najwybitniejszych gwiazd 

Grudziskiej w arcyfilmie LUDZIE w HOTELU 
„NOC w SKLEPIE LALEK' (w natur. kolor.) 

Student-žebrak 
  

Wielka47, tel. 1541 Czarujący śpiew, wspaniała muzyka, efektow. tańce, beztroski humor. Niezwykły przepych i bogactwo wystawy 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz 2—4—6—8—10.15 

WKRÓTCE 
° «=» VLASTA BURIANA Wesolv karawaniarz 

znowu w najnowszym jego filmie В 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
Mickiewicza 9 

DZIŚ! Najwybitniejsze 
arcydzieło produkcji 
polskiej w-g powieści 
St. Żeromskiego p.t. Uroda życ 

W rolach В 
głównch Mora Ney, 
Adam Brodzisz, Eug. Bodo, 
B. Samborski i inni. 

  

Dźwięk. teatr świetlny 

ADRIA 
Wielka 36 

Królowie 

śmiechu 
przywieźli swym wielbiciel. 10 009 fur 
beczek hurahan. wybuchu śmiechu p t. 
aszkėw Pat — Patachon I Harold Lloyd biją rekord humoru 

Ceny popularne na wszystkie seanse dla wszystkich od 25 gr. DZIŚ! Najnowsze dźwiękowe arcydzielo- 
Pat 1 Patachon i Haroid Lloyd 

14 akt. sensacyjnych przygod trzech wielkich pt: 
Wynalazcy prochu 

  

tejegtr Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy pierwotne: 

W dniu 4.1. 1933 r. 
13349, 1. Firma: „Skład apteczny Sz. Ch. i F. Bakszi 

Spółką firmowa”, Skład apteczny i podręczników 
nych oraz materjałów piśmiennych. 

  

uzupełnionej umową 
czas nieograniczony. 

    

pod stemplem firmowym Szaja Bakszt i jeden z 
stałych spólników. Pokwitowania z odbioru przesyłek 
pocztowych i kolejowych oraz korespondencję podpisu 

377/V1 je pod stemplem firmowym jeden snólnik. 
  

13350. I Firma: „Sklep skór Arobro — Icko 

i Izaak Aronowicz, Spółka firmowa”. Handel skórami. 
Siedziba w Wilnie, ul. Szklana 4. Spółniey: lcko 
zam. w Wilnie, ul, Subocz 9 i Izaak Aronowicz, 

ązana na 
mocy umowy z dmia 21 września 1932 r. na czas nie- 
ograniczony. Zarząd spółki naležy do obu wspólników 
Jmowy, zobowiązania, weksle, czeki i żyra podpisują 

y. Wszelką inną ko- 
respondencję, okwitowania z odbioru sum i towarów 

  w Wilnie, ul. Wielka 28. Spółka firmowa zaw 

„pod stemplem firmy obaj wspólnie: 

    
elkiej korespondencji, przesyłek i ładunków 
e pod stemplem firmy jeden wspólnik. 

W dniu 7 XIL. 1932 r. 
a Povławska* w    

  

13329. I. 
Sygnalowa 26. 

    

irma: . 
yklep' spo: 

zam. tamże. 

W dniu 9.XII. 1932 r. 
13328, I Firma: „Calel Bastomski — Sklep 

bów żelaznych* w Wilnie, uł.Zawałna 47. Przedmio!: 
Sprzedaż wyrobów żelaznych. Firma istnieje od 1931 r 
Właściciel —— Bastomski Całeł zam. w Wilnie rzy iz 

г 398/\1 

  

Zawalnej 

13330. I. Firma: 
Oświata, Šwieciany V 
Rynek Nr. 2. Księgarni 
nych. Właściciel — Šwie 
tolicka. Kierownikiem księgarni i skłepu jest ks. 

  

  

Rynek Nr. 2* w Św 

  

  

     

nienia z dn, 11 października 1932 r. za Nr. 828. 

W dniu 16.XII. 1932 r. 
13554. L Firma: . 

165 i Karol 
ka firmowa 

  

kie inne dokumenty 
stemplem firmowym. 

Letnisko 
blisko Wilna 

koło Santoki w Janinowie 
zamówienia przyjmuje — 
informacje „Kurj. W 

podpisu ją 

LOKA 

    

i uśmiechem. Matil spojrzała z wdzię 
cznością na Morse'a, ale zato” Teresa 
okazała dyskretne niezadowolenie. 

— Kawa, proszę pani — usłysza- 
łam nad sobą głos Brunkera. 

— Możeby nam pani zaśpiewała 
po obiedzie, pani Heleno — zapropo- 
nował Barre. Na te słowa Lal rzucił 
swojej pół-czarnej nieprzyjazne spoj- 

  

1zenie, a Helena zapytała lękliwie 
męża, co woli. 

— Brunker! — rzekła Łueja tak 
nagle i takim dziwnie ostrym głosem 
że wszyscy drgnęli, a Brunker zadzwo 
nił nerwowo tacą, — Trucizny! 

Wszyscy drgnęli. 

—- Trucizny, proszę jaśni pani? 
zapytał służący, wybałuszając niewia 
rogodnie bezrzęse oczy. Teresa wrza- 
snęła i nawet Lal okazał pewne poru- 
szenie. 

— Trucizny — warknęła Łucja, 
obrzucając zebranych ponurem spoj- 

  

  

Siedziba w Iwju 
pow, lidzkiego, przy ul. 3-go Maja 3. Spólnicy zam. w 
Iwju pow. lidzkiego przy ul. 3-go Maja 3: Szaja Bakszi, 
Chain Bakszt i Fele (Fejga) Bakszt. Spółka firmowa 
zawiązama na mocy umowy z dnia 1 grudnia 1931 s. 

dnia 15 października 1932 r. na 
arząd spółki należy do Szai Bak- 

szta, Chaima lub Fejgi Bakszt. Wszelkie umowy, ax- 
ty, pełnomocnictwa, weksle, żyra na weksłach, czeki i 
inne dokumenty, zawierające zobowiązania, podpisują 

Wilnie, ul 

ywczo-tytoniowy i kolonj 
Firma istnieje od 1931 r. Właściciełka Popławska Ew: 

Ksiesarnia i materjały piśmienne 

  

i sklep materiałów piśmien- 
iańska paratja rzymsko-ka- 

. Czes- 
ław Sztejn ze Święcian, który działa w zakresie upoważ- 

<-ółka Hurtowńia Tytoniowa w 
Mołodecznie, wł. Cichocki i Eberhardt*. Hurtownia ty 
toniowa. Siedziba w Mołodecznie, ul. Starościńska 13 
Firma istnieje od 1 grudnia 1932 r. Wspólnicy zam. 
Warszawie: Zygmunt Cichocki przy ul. Czerniakowskiej 

berhardt przy ul. Krochmalnej 73. Spół- 
zawarta na mocy umowy z dnia 19 paź- 

dziernika 1932 r. na czas nieokreślony, Wszelkie zobo: 

wiązania handlowe, kwity, weksle, umowy oraz wszel- 
obaj wspólnicy pod 

DO WYNAJĘCIA 
4 pokoje i kuchnia nada- 

je się na sklep. 
Zarzecze Nr. 7 — 19. 2002,62. O 

  

ZAKŁADY 

2 М 

szkol- 

  
  

BAWN. PRZY UL. Ś-TO JAŃSKIEJ 1 

GRAFICZNE 

iCZ 

ZOSTAŁY PRZENIESIONE 

NA UL. BISKUPIĄ 4 TEL. 340 
(LOKAL BYŁEGO LOMBARDU) 

  

    

  

pozo- 

Brojt 

Brojł, 
zam 

od i-gó maja do końca 

LUBIEŃ WIELKI 
, KOŁO LWOWA 

NAJSILNIEJSZE ZDROJOWISKO 

SIARCZANO - BOROWINOWE 
SEZON KĄPIELOWY 

W sezonie |-szym i 3-cim specjalne zniżki 

, Woda do picia ze źródła Adolfa. działa skutecznie, 
w artretyżmie, reumatyźmie zatruciu rtęcią. 

informacyj udziela zarząd zdrojowy. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne | moczopłofowe 

Wileńska 3 tel. 607. 
od godz. 8—1 1 4—8.. 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 į 4—8 
Z. W. P 

Akuszerka 

Marja LaknoroWa 

  

wrzesnia 

  

  

    

podpi- 

378/VL| wę 3 

PROSZEK 

SAUL 
‚ a 

399/V1 

wyr” 

OSTRZEŻENIE. Przy kupnie 
tować i wyraźnie żądać tylko orygi- 
nalnych proszków z 

stu i wystrzegać 
amach, uporczywie 

КОСАа ЕРа 

BÓL GŁOWY 

  

„Kogutkienr*, 
Gąseckiego, znanych od lat trzydzie- 

się našladownictw 
polecanych w podobnem 

do: naszego opakowaniu. 

przyjmuje od 9 do 7'wieez. 
ulica Kasztanowa 7, m, 5. 

W.Z.-P._ №:;69: 

SPRZEDAJĘ 
po cenach b. niskich 

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

własne 
Lwowska 24, m. 10 

MIESZKANIA 
i Ы (obok województwa) 

я 3i 2 pokoje, ne 

    

akcza1- 

  

   
  

400/V1 

  = 

aka ŁAŁ AŁAŁAAŁAAAA AAAA 

Trzy pokoje 
z kuchnią i wsz. wygod. 

DO WYNAJĘCIA ; 
ul. Rzeczna 12—10 Leonardy 

ZGUB. kartę rowerową, 
wyd. przez Magistrat m. 
Wilna im. Bolesł. Borody 

403/V1 

L 
    

rzeniem zapadniętych oczu. Przez ca- 
ły czas obiadu nie tknęła ani jednego 
dania i teraz dopiero jakby spostrze= 
gła, że to już właściwie po obiedzie. 
— Gdzie obiad? — zapytała sama sie- 
bie. — Hm! — wyprostowała się, zam 
knęła szybko oczy i otvrorzyła. — Na- 
turalnie! — zawołała skrzeczącym gło 
sem. — Trucizny. Umilkła i popa- 
trzyła z widocznem, złowieszczem roz 
radowaniem na nasze prawdopodob- 
nie pobładłe twarze. Wkońcu wypa- 
liła: — szczury w spiżarni! 

— Brunker, powiedźcie Anecie, że- 
by podsypała szczurom trucizny —- 
rzekła spokojnie Matil, zaciskają: 
kurczowo palce na uszko filiżanki. — 
Ciocia obawia się, że w domu są szczu 
ry. 

— Dobrze, proszę jaśnie panienki 
— odparł szeptem Brunker i odszedł 
do kuchni z podejrzanym pośpiechem. 

— Tu zawsze są szczury — rzek- 

  

  

Er" WYYVYYVYYVYYYYVYYYVVYVVVVYYVY YVYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYZĄ 

„KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzą ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytniejszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 

  

ZGUB. w pociągu Wilno 
—Mołodeczno 
dokumentami, paszportem 

legitymacją kolejową 

uprasza się o zwrot za 

wynagrodzeniem. Wilno, 
Targowa 2, m. I, dom ko- 

che, słoneczne, odówie- 
żone — do wynajęcia — 

Skopówka 5 

  

Z powody wyjazdu 
sprzedaje się pełny kom- 
plet biurowy oraz rozma- 
ite serwisy i inne rzeczy 
gospod. — ul. Dzielna 30 
ogłądać od 10—11 i 2—4 

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 
minową pracę, również 
wykonuję różne prace w 
domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do Adm. 
„Kurjera Wileńsk.* pod 

„Maszynistka” 

  

torebkę z 

Wołłowiczowej,   lejowy. 

ła ciotka Łueja. — Powiedz mu, że 
trucizna jest w spiżarni na dolnej pół 
ce. Czy mu powiedziałaś, Matil? Nie 
widziałam, żeby kiedy na wsi nie by- 

lo szczuruów. To już po obiedzie. Po- 
co tu jeszcze siedzimy? — Odepehnę- 
ła się od stołu. Jo Paggi, który sie- 
dział przy niej z drugiej strony, spoj- 
rzał na nią z obrzydzeniem, wstał i 
pomógł jej wytoczyć wózek na pokój. 
Usłyszałam, jak mruknął przez zęby: 
„Wstrętna baba, brr!* Ciotka Łueja 
pojechała na wózku do przeciwległego 
kominka, a my wstaliśmy od stołu, 
przy akompanjamencie suwania krze 
słami. 

Paggi spojrzał na Matil z wyrazem 
zakłopotania i znów w jego oliwko- 
wych oczach zapaliły się ognie. 

(D. c. n.) 

  
Drukarnia „ZNICZ*%, Wilno» Biskupia 4, tel. 3-40 Wydawnietwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. Redaktor odpowiedziałny Witołd Kiszkis.


